
 

 

                       مسعود صالحيدكتر :      مدرس   ارشد آمار زیستيكارشناسي انشجويان : د             3تعداد واحد:      چند متغیره پیوستهآمار : نام درس 

توصیفي و تحلیلي را بر طرف نمایند و توانایي انجام تحلیل هاي  در پایان این دوره دانشجویان باید قادر باشند تا نیازهاي تحقیقاتي خود را اعم از آمارهدف كلي :           

 آماري الزم براي ارائه مقاالت پژوهشي داشته باشند.

 تخته، پروزگتور وسايل ديداری و شنیداری:

 طرح مسایل مرتبط، و با استفاده از نرم افزارهاي آماري ، پرسش و پاسخ، مباحثه، حل مساله به روش تحلیليو سمینار سخنرانيروش تدريس:

 ارزيابي )سنجش( فعالیت  استاد اهداف اختصاصي جلسه ) محتوا(  سرفصل شماره

1 
شنایي با نرم افزارهاي آماري مورد استفاده آ

 SAS, STATA, SPSSنظیر 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 محیط نرم افزار -

 ورود و مدیریت داده ها -

منوها و دستورات مرتبط  ، انجام محاسبات و استفاده از توابع در نرم افزارهاطریقه ي  -

 با تحلیل هاي چند متغیره

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه دوم : رفع 

اشكال،  اخذ تمرینهاي 

 حل شده

2 
جنبه هاي مختلف تحلیل چند و  آشنایي با داده ها

 متغیره

 :با موارد زیر آشنا باشنددانشجویان باید در پایان این جلسه 

 داده هاي مرتبط با تحلیل هاي چند متغیره را بشناسد. -

 این داده ها را به طور مناسب سازماندهي نماید. -

 توانایي نمایش و تحلیل گرافیكي داده ها را داشته باشد. -

 با انواع مختلف فواصل ریاضي و آماري آشنا باشد. -

 

توضیح و بیان 

بوطه به مطالب مر

 ههمراه حل مسال

جلسه سوم:  رفع 

اشكال، اخذ تمرینهاي 

 حل شده 

 آشنایي با جبر برداري و بردارهاي تصادفي 3

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 مباحث پایه ماتریس و جبر برداري -

 ماتریس هاي مثبت قطعي -

 بردارها و ماتریس هاي تصادفي -

 یانگین و ماتریسهاي كوواریانسبردارهاي م -

 نامساوي هاي ماتریسي و حداكثر سازي -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه چهارم: رفع 

اشكال و اخذ تمرینهاي 

 حل شده



 

 

4 

 

آشنایي با هندسه ي نمونه و نمونه گیري 

 تصادفي در مطالعات چند متغیره

 

 :با موارد زیر آشنا باشند در پایان این جلسه دانشجویان باید

 هندسه ي نمونه اي در حالت چند متغیره -

 نمونه هاي تصادفي و مقادیر مورد انتظار بردار میانگین و ماتریس كوواریانس -

 میانگین، كوواریانس و هم بستگي نمونه در فضاي چند متغیره -

 مقادیر نمونه اي تركیبات خطي از متغیرها  -

 

توضیح و بیان 

ه مطالب مربوطه ب

 ههمراه حل مسال

جلسه پنجم، رفع 

اشكال و اخذ تمرینهاي 

 حل شده

 آشنایي با توزیع نرمال چند متغیره 5

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 چگالي نرمال چند متغیره و خواص آن -

 نمونه گیري از توزیع نرمال چند متغیره و برآورد حداكثر درستنمایي -

 نمونه اي میانگین و كوواریانس نمونه توزیع -

 رفتار نمونه بزرگ میانگین و كوواریانس نمونه -

 ارزیابي فرض نرمالیتي -

 شناسایي پرت افتاده ها و پاک سازي داده ها -

 تبدیالت براي نرمال سازي  -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه ششم رفع 

اشكال و   اخذ 

 تمرینهاي حل شده

 استنباط در مورد یک بردار میانگین 6

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 آزمون مقایسه میانگین جامعه چند متغیره با برداري فرضي -

 آماره هتلینگ و آزمون نسبت درستنمایي -

 نواحي اطمینان و مقایسات هم زمان مولفه هاي میانگین -

 مورد بردار میانگین یک جامعه استنباط بزرگ نمونه اي در -

 نمودارهاي كنترل كیفیت چند متغیره -

 استنباط در مورد بردارهاي میانگین با مشاهدات گم شده -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه هفتم رفع اشكال 

و   اخذ تمرینهاي حل 

 دهش



 

 مقایسات چندین میانگین چند متغیره 7

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 مقایسات زوجي و طرح اندازه هاي تكراري -

 مقایسه ي بردارهاي میانگین در دو جامعه مستقل -

 مقایسه ي چندین میانگین در جوامع چند متغیره -

 یماريفواصل اطمینان هم زمان براي اثرات ت -

 تحلیل وارایانس دو طرفه ي چند متغیره -

 تحلیل پروفایل -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه هشتم رفع 

اشكال و   اخذ 

 تمرینهاي حل شده

 مدل هاي رگرسیون خطي چند متغیره 8

 

 :با موارد زیر آشنا باشندانشجویان باید در پایان این جلسه د

 مدل كالسیک رگرسیون خطي -

 برآوردهاي حداكثر درستنمایي و حداقل مربعات پارامترها -

 در مورد مدل رگرسیون استنباط  -

 ارزیابي مدل -

 مدل رگرسیون چند متغیره ي چند گانه -

 مدل هاي رگرسیون چند گانه با خطاهاي وابسته به زمان -

 .استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه نهم  اخذ 

 تمرینهاي حل شده

 امتحان میان ترمرفع اشكال و حل تمرینات و  9

 

 

ل و در این جلسه تمرینات بیشتري در ارتباط با  مباحث جلسات قبل مورد نقد و بررسي و ح

. در نتیجه این كار عالوه بر آیدبه عمل ميتفسیر قرار مي گیرد و از دانشجویان امتحان میان ترم 

 دانشجویان، فرصتي فراهم مي كند تا با نوع و نحوه سواالت آشنا شوند.ارزیابي 

 

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

 



 

 مولفه هاي اصلي 11

 

 :با موارد زیر آشنا باشندشجویان باید در پایان این جلسه دان

 مولفه هاي اصلي جامعه -

 خالصه كردن پراكندگي نمونه توسط مولفه هاي اصلي -

 نمایش گرافیكي مولفه هاي اصلي -

 استنباط هاي بزرگ نمونه اي -

 كنترل كیفیت با مولفه هاي اصلي -

 هندسه ي مولفه هاي اصلي نمونه -

 ام تحلیل هاي مرتبطاستفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انج -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه یازدهم رفع 

اشكال و   اخذ 

 تمرینهاي حل شده

11 
تحلیل عاملي و استنباط براي ماتریسهاي 

 كوواریانس ساختار یافته

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 مدل عاملي متعامد -

 برآرود بارهاي عاملي روش هاي -

 چرخش عاملي -

 امتیازات عاملي -

 دیدگاه ها و استراتژي هاي مربوط به تحلیل عاملي -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط  -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه دوازدهم رفع 

اشكال و   اخذ 

 تمرینهاي حل شده

 بستگي كانونيتحلیل هم  12

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 پراكندگي و هم بستگي كانوني -

 تفسیر متغیرهاي كانوني جامعه -

 هم بستگي هاي  كانوني نمونه  -

 معیارهاي توصیفي نمونه اي -

 استنباط بزرگ نمونه اي -

 بط استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرت -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه سیزدهم رفع 

اشكال و   اخذ 

 تمرینهاي حل شده



 

 تحلیل ممیزي 13

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 روشهاي جدا سازي دو جامعه -

 جدا سازي جوامع با توزیع نرمال چند متغیره -

 تابع ممیزي فیشر -

 فیشر براي ممیزي چندین جامعه ي چند متغیرهروش  -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه سیزدهم رفع 

اشكال و اخذ تمرینهاي 

 حل شده

 تحلیل رده بندي 14

 

 :ا باشندبا موارد زیر آشندر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 رده بندي دو جامعه ي نرمال چند متغیره -

 ارزیابي توابع رده بندي -

 رده بندي با چندین جامعه -

 استفاده از رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم گیري براي رده بندي  -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

سه چهاردهم رفع جل

اشكال و اخذ تمرینهاي 

 حل شده

 تحلیل خوشه اي 15

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 معیارهاي شباهت -

 روش هاي خوشه بندي سلسله مراتبي -

 روش هاي خوشه بندي غیر سلسله مراتبي -

 مقایس بندي چند بعدي -

 تحلیل تشابه -

 خوشه بنديتحلیل هاي گرافیكي براي  -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

جلسه شانزدهم رفع 

اشكال و اخذ تمرینهاي 

 حل شده



 

 تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاري 16

 

 :با موارد زیر آشنا باشنددر پایان این جلسه دانشجویان باید 

 غیرها و عوامل پنهان در تحلیل هاي چند متغیرهمت -

 عوامل درون زاد و برون زاد -

 تحلیل مسیري و تفسیر نتایج -

 مدل معادالت ساختاري -

 استفاده از نرم افزارهاي مختلف براي انجام تحلیل هاي مرتبط -

 

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

 

 ه تمرینات و بحث در خصوص جنبه هاي مختلف تكالیف ارایه شدهارای  ارایه سمینارها و مباحث خاص  17

توضیح و بیان 

مطالب مربوطه به 

 ههمراه حل مسال

 امتحان پایان ترم
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 نحوه ی ارزشیابي نهايي دانشجو:

 نمره 2فعالیت كالسي:  .1

 نمره 2یه تمرینات: ارا .2

 نمره 1حضور:  .3

 نمره 5امتحان میان ترم:  .4

 نمره 11امتحان پایان ترم:  .5
 


