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 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

     ريزي درسيبرنامه    تحصیلی: رشته دكتريتحصیلی:    مقطع                                          كاربرد روشهاي آماري در برنامه درسيعنوان درس:  
  مدرس: دکتر خدایی ندارد   ش نیاز:پی عملی:                     نظری:            2   : واحدتعداد 

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 توانایی دانشجویان در شناخت آزمونهای آماری

 اهافزارهای آماری برای انجام محاسبات  و تجزیه و تحلیل دادهتوانایی استفاده از نرم

 های آماری اجرای آزمون

 های پژوهشیی در گزارشرکاربرد روشهای آما

 مطالب بندی ارائهدول زمانج
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 سخنراني و پرسش و پاسخ پارامتريك و ناپارامتريك هاي آمارمفروضه 1جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ چندعامليآزمونهاي تحليل واريانس دو عاملي و  2جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي بلوكيگيري مكرر و طرحاندازه 3جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي چندمتغيرهتحليل واريانس 4جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي تعقيبيآزمون 5جلسه 

 پاسخسخنراني و پرسش و  رگرسيون چندگانه و چند متغيره 6جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تحليل كو واريانس 7جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ اياي نقطهاي و دو رشتههاي دو رشتههمبستگي 8جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ ايفاي و تتراكوريك و فايت دو رشته 9جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ هاي كالموگروف، اسميرنوف، پومان ويتني، ويلگاكسون، كروسكال ، واليسآزمون 11جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ اي نيوتنبسط توزيع دو جمله 12جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ در محاسبات آماري (R)يا  SPSSكاربرد 13جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ موضوعات تحقيقي و توجه منطقي علت انتخاب روش مورد نظر انتخاب روش تحقيق مناسب براي 14جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ ها در مطالعات كمياعتبار بخشي به داده 15جلسه 

 سخنراني و پرسش و پاسخ ها در مطالعات كمياعتبار بخشي به داده 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 نوع ارزشیابی:
 نمره 4  حضور در كالس و مشاركت در كالسـ 

 نمره 8 ـ پروژه درس
 نمره 8 ـ امتحان پايان ترم
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