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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 آمار زيستي –ارشد  تحصیلي: یو رشته مقطع   آمار زيستي گروه آموزشي:  بهداشت دانشکده:

 یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   3 تعداد واحد:  آمار چند متغیره پیوسته نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                   -------:اعتس    شنبه:زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر مسعود صالحي مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:    تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

 
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

خود را اعم از آمار توصیفي و تحلیلي را بر و محاسباتي نیازهاي تحقیقاتي  در پايان اين دوره دانشجويان بايد قادر باشند تا

 داشته باشند.مناسب براي داده هاي چند متغیره را طرف نمايند و توانايي انجام تحلیل هاي آماري 
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. محیط نرم افزار  -

را توضدی   منوها و دستورات مرتبط با تحلیل های چندد متییدره طریقه ی انجام محاسبات و استفاده از توابع در نرم افزارها،  -

 شناختی(هدف دهد. )

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

رم افزاره اي آم اري شنايي با ن آ  081

 مورد استفاده نظیر 

STATA, SPSS 

SAS, 
توض  یو و بی  ان م ا   ب 

مربوطه ب ه هم راه   ل 

 همسا 

جلسه دوم : رفع اشكال،  

 اخذ تمرينهاي  ل شده

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  د.را ذکر نمای داده های مرتبط با تحلیل های چند متییره -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) این داده ها را به طور مناسب -

 شناختی(هدف را توضی  دهد. )انواع مختلف فواصل ریاضی و آماری  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

هدای  آشنایی با داده ها و جنبه  081

 مختلف تحلیل چند متییره

فصددددل دوم کتددددا  

 جانسون

توض  یو و بی  ان م ا   ب 

مربوطه ب ه هم راه   ل 

 همسا 

جلس   ه س   وم:  رف   ع 

اش  كال، اخ  ذ تمرينه  اي 

  ل شده
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مباحث پایه ماتریس و جبر برداری -

 شناختی(هدف را توضی  دهد. ) بردارها و ماتریس های تصادفی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( بردارهای میانگین و ماتریسهای کوواریانس -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشددنایی بددا جبددر بددرداری و   081

 دارهای تصادفیبر

فصدددل سدددوم کتدددا  

 جانسون

توضی  و بیان مطالدب 

مربوطه به همراه حدل 

 مساله

جلسدده چهددارم: رفددع 

اشددددد اخ و اخددددد  

 تمرینهای حل شده

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) نسنمونه های تصادفی و مقادیر مورد انتظار بردار میانگین و ماتریس کوواریا -

 شناختی(هدف را توضی  دهد. ) میانگین، کوواریانس و هم بستگی نمونه در فضای چند متییره -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مقادیر نمونه ای ترکیبات خطی از متییرها -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه برئوس مطال موضوع درس

آشنایی بدا هندسده ی نمونده و  081

نمونددده گیدددری تصدددادفی در 

 مطالعات چند متییره

توضی  و بیان مطالدب  کتا  جانسون 4فصل 

مربوطه به همراه حدل 

 مساله

جلسدده پددنجم، رفددع 

اشددددد اخ و اخددددد  

 تمرینهای حل شده
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

ار می رود:از فراگیر انتظ رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. چگالی نرماخ چند متییره و خواص آن -

 شناختی(هدف را توضی  دهد. ) نمونه گیری از توزیع نرماخ چند متییره و برآورد حداکثر درستنمایی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

مدددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آش  نايي ب  ا توزي  ع  081

 نرمال چند متغیره
نمونه گیري از توزيع نرمال چند 

 متغیره و برآورد  داکثر درستنمايي

توزيع نمونه اي میانگین و 

 کوواريانس نمونه

 ارزيابي فرض نرما یتي

شناسايي پرت افتاده ها و پاک 

 سازي داده ها

 تبديالت براي نرمال سازي 

توضددی  و بیددان مطالددب 

بدده همددراه حددل مربوطدده 

 مساله

، رفع اشد اخ و ششمجلسه 

 اخ  تمرینهای حل شده

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. آزمون مقایسه میانگین جامعه چند متییره با برداری فرضی -

 هدف شناختی(را توضی  دهد. ) آماره هتلینگ و آزمون نسبت درستنمایی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

استنباط در مورد  081

 يک بردار میانگین
 بردار میانگین یک جامعه

نمودارهددای کنتددرخ کیفیددت چنددد 

 متییره

اسدددتنبار در مدددورد بردارهدددای 

 میانگین با مشاهدات گم شده

اده از ندرم افزارهدای مختلدف استف

 برای انجام تحلیل های مرتبط

توضدددی  و بیدددان مطالدددب 

مربوطدده بدده همددراه حددل 

 مساله

، رفدع اشد اخ و هفدتمجلسه 

 اخ  تمرینهای حل شده
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 هدف شناختی(را توضی  دهد. )مقایسات زوجی و طرح اندازه های ت راری  -

 . )هدف شناختی(انجام دهداستفاده از نرم افزارهای مختلف  را با تحلیل پروفایل -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

مدددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقایسدددات چنددددین  081

 میانگین چند متییره

مقایسه ی بردارهای میدانگین 

 مستقل در دو جامعه

مقایسه ی چندین میانگین در 

 جوامع چند متییره

فواصل اطمینان هم زمان برای 

 اثرات تیماری

تحلیل وارایدانس دو طرفده ی 

  چند متییره

توضددی  و بیددان مطالددب 

مربوطدده بدده همددراه حددل 

 مساله

، رفدع اشد اخ و هشتمجلسه 

 اخ  تمرینهای حل شده

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

راگیر انتظار می رود:از ف رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.مدخ کالسیک رگرسیون خطی برآوردهای حداکثر درستنمایی و حداقل مربعات پارامترها  -

 شناختی(هدف را توضی  دهد. ) مدخ رگرسیون چند متییره ی چند گانه -

 ختی(. )هدف شنابهره بگیرد از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

مدددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مدخ هدای رگرسدیون  081

 خطی چند متییره

 در مورد مدخ رگرسیون استنبار 

 ارزیابی مدخ

مدخ های رگرسیون چند گانه بدا 

 خطاهای وابسته به زمان

استفاده از نرم افزارهدای مختلدف 

 برای انجام تحلیل های مرتبط.

 

توضددی  و بیددان مطالددب 

مربوطدده بدده همددراه حددل 

 مساله

، رفدع اشد اخ و نهمجلسه 

 اخ  تمرینهای حل شده
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

رف  ع اش  كال و    ل تمرين  ات و  011

 امتحان میان ترم
کلیدده مطالددب مددورد 

بحث در این کالس تدا 

 به این لحظه

  امتحان عملی و نظری

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مولفه های اصلی جامعه و نمونه را  -

 

 ی مطالببندی ارائهل زمانجدو

 11جلسه

مدددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

مولفده هدای تحلیل  081

 اصلی

 مولفه های اصلی جامعه

 خالصه کردن پراکندگی نمونه توسط مولفه های اصلی

 نمایش گرافی ی مولفه های اصلی

 استنبار های بزرگ نمونه ای

 مولفه های اصلیکنترخ کیفیت با 

 هندسه ی مولفه های اصلی نمونه

 استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط

 

توضددددی  و 

بیان مطالب 

مربوطدده بدده 

همددراه حددل 

 مساله

جلسدددده 

، یددازدهم

رفددددددع 

اشدد اخ و 

اخدددددد  

تمرینهای 

 حل شده
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

د:از فراگیر انتظار می رو رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. امتیازات عاملیو  چرخش عاملی، روش های برآرود بارهای عاملی -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مسایل مرتبط را با نرم افزار  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

مدددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عاملی و استنبار بدرای تحلیل  081

ماتریسهای کوواریانس سداختار 

 یافته

 مدخ عاملی متعامد

دیدگاه ها و اسدتراتیی هدای 

 مربور به تحلیل عاملی

اسددتفاده از نددرم افزارهددای 

مختلف بدرای انجدام تحلیدل 

 های مرتبط

توضی  و بیان مطالدب 

مربوطه به همراه حدل 

 مساله

، رفددع دوازدهددمجلسدده 

 اش اخ و اخد  تمرینهدای

 حل شده

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. پراکندگی و هم بستگی کانونی -

 مسایل مرتبط را با نرم افزار  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

مددددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه وس مطالبرئ موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

تحلیددل هددم بسددتگی  081

 کانونی

 تفسیر متییرهای کانونی جامعه

 هم بستگی های  کانونی نمونه 

 معیارهای توصیفی نمونه ای

 استنبار بزرگ نمونه ای

استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجدام تحلیدل هدای 

 مرتبط 

توضدددددی  و 

بیان مطالدب 

مربوطدده بدده 

ل همددراه حدد

 مساله

جلسدددده 

، سیزدهم

رفددددددع 

اشدد اخ و 

اخدددددد  

تمرینهای 

 حل شده
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.روشهای جدا سازی دو جامعه  -

 مسایل مرتبط را با نرم افزار  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 مطالب یبندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

تحلیدددددل  081

 ممیزی

 روشهای جدا سازی دو جامعه

 جدا سازی جوامع با توزیع نرماخ چند متییره

 تابع ممیزی فیشر

 روش فیشر برای ممیزی چندین جامعه ی چند متییره

ام تحلیدل هدای استفاده از نرم افزارهای مختلدف بدرای انجد

 مرتبط

توضدددی  و بیدددان 

مطالب مربوطده بده 

 همراه حل مساله

، چهاردهمجلسه 

رفع اش اخ و اخ  

تمرینهددای حددل 

 شده

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.  رده بندی دو جامعه ی نرماخ چند متییره -

 با نرم افزار  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مسایل مرتبط را -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

تحلیددل رده  081

 بندی

 رده بندی دو جامعه ی نرماخ چند متییره

 ارزیابی توابع رده بندی

 رده بندی با چندین جامعه

ز رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم گیری برای استفاده ا

 رده بندی 

استفاده از نرم افزارهای مختلف بدرای انجدام تحلیدل هدای 

 مرتبط

توضدددی  و بیدددان 

مطالب مربوطده بده 

 همراه حل مساله

، پددانزدهمجلسدده 

رفع اش اخ و اخد  

تمرینهدددای حدددل 

 شده
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

می رود:از فراگیر انتظار  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. روش های خوشه بندی سلسله مراتبی -

 را توضی  دهد. )هدف شناختی(تحلیل های گرافی ی برای خوشه بندی  -

 مسایل مرتبط را با نرم افزار  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس 

تحلیددددددل  081

 خوشه ای

 معیارهای شباهت

 روش های خوشه بندی سلسله مراتبی

 روش های خوشه بندی غیر سلسله مراتبی

 مقایس بندی چند بعدی

 تحلیل تشابه

 تحلیل های گرافی ی برای خوشه بندی

استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجدام تحلیدل هدای 

 مرتبط

و بیدددان  توضدددی 

مطالب مربوطده بده 

 همراه حل مساله

، شددانزدهمجلسدده 

رفع اش اخ و اخد  

تمرینهدددای حدددل 

 شده

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.متییرها و عوامل پنهان در تحلیل های چند متییره  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مسایل مرتبط را با نرم افزار   -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

مدددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تحلیل مسدیر و مددخ  081

 معادالت ساختاری

متییرها و عوامل پنهان در تحلیل هدای چندد 

 متییره

 عوامل درون زاد و برون زاد

 یر نتایجتحلیل مسیری و تفس

 مدخ معادالت ساختاری

توضددددی  و بیددددان 

مطالددب مربوطدده بدده 

 همراه حل مساله

، رفدع هفدهمجلسه 

اشدددد اخ و اخدددد  

 تمرینهای حل شده
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .و ت الیف محوله را ارایه دهدتمرینات  -

 م افزار  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مسایل مرتبط را با نر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارایددده سدددمینارها و  081

  مباحث خاص 

ارایه تمرینات و بحث در خصوص جنبده هدای 

 مختلف ت الیف ارایه شده

 پایان ترم بحث گفتگو

 


