
 1 

 
 

 

 بسوِ تعبلی
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 اّداف اختصبصی:
 اس فزاگیزان اوتظبر می ريد در پبیبن ديرٌ قبدر ثبضىد:

 

 ذ.ٌٍاریاًس یکغرفِ تجسیِ ٍ تحلیل ًوای تتَاًذ تا رٍش آًالیسّای هتؼارف پسضکی ٍ ػلَم زیستی را دادُ .1

 ذ.ٌّای رگرسیًَی ٍ آًالیس ٍاریاًس را تذاًتفاٍت تیي هذل .2

 ذ.ٌرا تذاًیکغرفِ ّای چٌذگاًِ در آًالیس ٍاریاًس تَاًایی اًجام ٍ تفسیر هقایسِ .3

 ذ.ٌارائِ ًوای ذ راّکارّای اغالحیٌذ ٍ تتَاًٌرا تذاًیکغرفِ تَاًایی تطخیع رػایت هفرٍضات آًالیس ٍاریاًس  .4

 .ذٌیًوا لیٍ تحل ِیتجسدٍعرفِ  اًسیٍار سیذ تا رٍش آًالٌرا تتَاً یستیٍ ػلَم ز یهتؼارف پسضک یّادادُ .5

 ذ.ٌهفَْم اثرات اغلی ٍ اثرات هتقاتل را تذاً .6

 ذ.ٌرا تذاً دٍعرفِ اًسیٍار سیچٌذگاًِ در آًال یّاسِیهقا ریاًجام ٍ تفس ییتَاًا .7

ذ راّکارّای ٌتتَاًدر غَرت ػذم ترقراری هفرٍضات، ذ ٌٍآًالیس ٍاریاًس دٍعرفِ را تذاًتَاًایی تطخیع هفرٍضات  .8

 ذ.ٌارائِ ًوای را اغالحی

ٍ  تجسیِ ٍ تحلیل  را ّای هتؼارف پسضکی ٍ ػلَم زیستیدادُ ،کاهلعریق هذلسازی عرح ّای تلَکی تػادفی از  .9

 .ذًٌوایتفسیر 

 ذ.ٌتلَکی تػادفی کاهل را تذاً ّایتَاًایی تطخیع رػایت هفرٍضات عرح .10

 ذ.ًٌوایتفسیرتجسیِ ٍ تحلیل ٍ ّای هتؼارف پسضکی ٍ ػلَم زیستی را دادُ ،از عریق آًالیس کَاریاًس .11

 ذ.ٌتَاًایی تطخیع رػایت هفرٍضات آًالیس کٍَاریاًس را تذاً .12

تجسیِ ٍ تحلیل ٍ دادُ ّای هتؼارف پسضکی ٍ ػلَم زیستی را  ،از عریق آًالیس ٍاریاًس تا اًذازُ ّای تکراری .13
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 ذ.ٌتفسیرًوای

 ٌذ.ًدُ ّای تکراری را تذااتَاًایی تطخیع رػایت هفرٍضات آًالیس ٍٍاریاًس تا د .14

 

 ًحَُ ارسضیببی داًطجَ:
 ومزٌ کل درصد 40معبدل  ومزٌ 8(:آمبدگی در کالسحضًر ي الف( در طًل ديرٌ ) تکبلیف، 

 ومزٌ کلدرصد  60معبدل  ومزٌ 12ة( پبیبن تزم  :

 ج( ضیَُ آسهَى:

 / تستی تطزیحی      کتجی :پبیبن تزم 

 

 هقزرات ٍ ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًطجَ:  

ن درس آغیجت مًجٍ مًجت حذف  مىشلٍ  ومزٌ صفز يآمًسضی ، غیجت غیز مًجٍ در امتحبن پبیبن تزم ثٍ  14ثز اسبس مبدٌ 

 خًاَد ضد .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:
 اوجبم تکبلیف در مًعد مقزر، حضًر ي آمبدگی کبمل در کالس

 10 - 13سبعت  14/11/97تبریخ اهتحبى پبیبى تزم:       

 

 سبیز تذکزّبي هْن بزاي داًطجَیبى: 
 حضًر فعبل در کالس ي مطبرکت در پزسص ي پبسخ اس اَمیت ثزخًردار است.  

 رعبیت ضئًوبت اخالقی در کالس

 ی:هٌببع اصل

1. Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim, John Neter, William Li. Applied Linear Statistical 

Models. Fifth Edition 2005, McGraw-Hill Irwin Inc. 

2. Armitage,p.and betty,g.,et al.statistical methods in medical research;forth ed.2001 

 

 ثزای یبفته مقبلٍ ي سبیز اطالعبت مفید هٌببع کوکی :

3. http://people.stat.sc.edu/Hitchcock/pastcourses.html 

 

 جدٍل سهبى بٌدي بزًبهِ درسی

 تبریخ ّفتِ
 

 سبعت

 

 رئَس هطبلب
ارائِ ضیَُ 

 درس

فعبلیتْبي 

یبدگیزي 

 داًطجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسضی

 اٍل

31/06/97 9:30 - 8 

ای ٍ هرٍری تر عراحی هغالؼات هطاّذُ

هرٍری تر عراحی تجرتی تجرتی، 

استاًذارد، هرٍری تر اًَاع هغالؼات 

ای ٍ  عراحی هغالؼات زٍجی هطاّذُ

 جَرضذُ

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

--- 

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

02/07/97 9:30 - 8 
ای ٍ تجرتی هرٍری تر هغالؼات هطاّذُ

تک ػاهلی، راتغِ تیي رگرسیَى ٍ آًالیس 

ٍاریاًس، هذلسازی آًالیس ٍاریاًس تک 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

ارائِ هثال 

ّای از 

اًَاع 

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 
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هثال ٍ  ػاهلی، ترازش یک هذل آًالیس ٍاریاًس

 توریي

 ایٌترًت هغالؼات

 دٍم

07/07/97 9:30 - 8 
آضٌایی تا اجساء جذٍل آًالیس ٍاریاًس، 

تراتری هیاًگیي  هقایسِ ترای Fآزهَى 

 ّا در هذلسازیهتغیر پاسخ، سایر فرهَل

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

ارائِ 

خالغِ 

ای از 

 هثاحث

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

09/07/97 9:30 - 8 

رٍیکرد رگرسیًَی آًالیس ٍاریاًس تک 

ػاهلی، آًالیس ٍاریاًس تا اثرات تػادفی، 

ریسی ترای اًتخاب تؼذاد ًوًَِ تا ترًاهِ

رٍیکردّای تیطتریي تَاى ٍ تْتریي رٍش 

 درهاًی

 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 سَم

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 14/07/97

 )فػل پاًسدُ، ضاًسدُ( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

16/07/97 9:30 - 8 

ّای سغَح هیاًگیيتَغیف ًوَداری 

ّای ػاهل، ترآٍرد ٍ آزهَى فرؼ هیاًگیي

ّای استٌثاط سغَح ػاهل، ضرٍرت

ّوسهاى، آضٌایی تا ًحَُ اًجام هقایسِ 

 ّای چٌذگاًِ ضفِ

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 چْارم

21/07/97 9:30 - 8 

ّای چٌذگاًِ آضٌایی تا ًحَُ اًجام هقایسِ

ّای تَکی ٍ تًَفرًٍی، هقایسِ آزهَى

ای ضفِ، تَکی ٍ تًَفرًٍی، ترًاهِ هقایسِ

ریسی ترای تؼییي حجن ًوًَِ تا رٍیکرد 

 ترآٍرد، آًالیس ٍاریاًس تا ػاهل کوی 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

ٍایت تختِ 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

23/07/97 9:30 - 8 

آضٌایی تا هؼیارّای تطخیػی ٍ اغالحی 

قیواًذُ، ًوَدار آًالیس ٍاریاًس، تحلیل تا

اًحراف از آًالیس  تاقیواًذُ، ٍاریاًس

ٍاریاًس، آزهَى ثثات ٍاریاًس خغا، 

-آضٌایی تا آزهَى ّای ّارتلی ٍ تراٍى

 فَرسایس

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 پٌجن

28/07/97 

9:30 - 8 

آضٌایی تا رٍش حذاقل هرتؼات ٍزًی ترای 

اغالح هذل، راٌّوای سادُ اًَاع تثذیالت 

-ترای اغالح هذل، آضٌایی تا تثذیل تاکس

 کاکس

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

 هثال ٍ توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت
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30/07/97 

9:30 - 8 

تاثیر اًحراف از هفرٍضات ًرهالیتی، ثثات 

ٍاریاًس ٍ استقالل جوالت خغا در آًالیس 

ٍاریاًس، رٍش ّای ًاپاراهتری تحلیل 

 ٍاریاًس

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 ضطن

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 05/08/97

 )فػل ّفذُ ٍ ّجذُ( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 

 

07/08/97 9:30 - 8 

ػاهلی تا آضٌایی تا تحلیل ٍاریاًس دٍ

ّا ، در سلَل فرؼ تراتری حجن ًوًَِ

ای ٍ ّای از هغالؼات هطاّذُهؼرفی هثال

تجرتی تا دٍ ػاهل، هَارد خاظ یک ػاهل 

، آضٌایی تا (OFAAT)تا ػاهل زهاى 

ّا )پاراهترّای( تحلیل ٍاریاًس دٍ هَلفِ

ػاهلی، آضٌایی تا هفَْم اثر اغلی ٍ اثر 

هتقاتل، آضٌایی تا تحلیل ٍاریاًس دٍ 

ػاهلی تا اثرات ثاتت، آضٌایی تا رٍش 

تجسیِ ٍاریاًس کل ٍ درجِ آزادی ترحسة 

هذل تحلیل ٍاریاًس دٍػاهلی، آضٌایی تا 

ًحَُ تطکیل جذٍل آًالیس ٍاریاًس 

 دٍػاهلی

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

د، دیتا تر

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 ّفتن

12/08/97 9:30 - 8 

ترای  Fارزیاتی هٌاسثت هذل، آزهَى 

اثرات اغلی ٍ اثرات هتقاتل، ًاهساٍی 

کیوثال، الگَریتن تحلیل هٌاسة تا یا 

تذٍى اثرات هتقاتل، تفسیر هذل آًالیس 

ٍاریاًس تذٍى درًظر گرفتي هْن تَدى 

سغَح ّای اثرات هتقاتل )ترآٍرد هیاًگیي

ػاهل کٌتراست، هقایسِ ّای زٍجی، 

هقایسِ ّای کٌتراست چٌذگاًِ(، ارائِ دٍ 

 هثال ٍ اًجام هحاسثات تا ًرم افسار

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

14/08/97 9:30 - 8 

تفسیر هذل آًالیس ٍاریاًس تا درًظر گرفتي 

هْن تَدى اثرات هتقاتل )ترآٍرد هیاًگیي 

ّای سغَح ػاهل، هقایسِ ّای چٌذگاًِ 

زٍجی، هقایسِ ّای کٌتراست چٌذگاًِ(، 

ارائِ دٍ هثال ٍ اًجام هحاسثات تا ًرم 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت
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افسار، ترآٍرد حجن ًوًَِ آًالیس ٍاریاًس 

ترآٍرد دٍػاهلی تا رٍیکردّای تَاى آزهَى، 

 ٍ تْتریي رٍش درهاى یا ًَع رفتار

 ّطتن

19/08/97 9:30 - 8 

آضٌایی تا تحلیل ٍاریاًس دٍ ػاهلی تا 

فرؼ یک هطاّذُ در ّر سلَل، ًحَُ 

ٍاریاًس، آضٌایی تا هحاسثِ جذٍل آًالیس 

ّای هذاخلِ یا رٍش تفسیر تاثیر رٍش

 ّای چٌذگاًِتیوارّا، اًجام هقایسِ

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 21/08/97

 )فػل ًَزدُ ٍ تیست( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 ًْن

26/08/97 9:30 - 8 

ّای تػادفی کاهل ، آضٌایی تا عرح تلَک

تٌذی، هسایا ٍ اجسای عرح، هؼیارّای تلَک

تٌذی، هذلسازی، جذٍل آًالیس هؼایة تلَک

 ّایٍاریاًس ٍ آزهَى ترازش هذل تلَک

 تػادفی کاهل

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

28/08/97 9:30 - 8 

ارزیاتی هٌاسثت هذل تا رٍیکرد تطخیع 

ًوَداری ٍ تست تَکی، تحلیل اثرات تیوار 

یا رفتار، آضٌایی تا عرح تلَک ّای 

 تػادفی کاهل ٍ تیص از یک ػاهل تلَکی 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 دّن

03/09/97 9:30 - 8 

ّای تػادفی کاهل ٍ آضٌایی تا عرح تلَک

تیص از یک تکرار در ّر تلَک، ترًاهِ 

ریسی ترای تؼییي حجن ًوًَِ در عرح 

تلَک ّای کاهالً تػادفی تا رٍیکردّای 

 تَاى آزهَى، ترآٍرد ٍ کارایی هتغیر تلَکی

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

ٍایت  تختِ

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 05/09/97

 )فػل تیست ٍ یک( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 8 - 9:30 10/09/97 یازدّن

آضٌایی تا تحلیل کٍَاریاًس، ایذُ ٍ ّذف 

اغلی کٍَاریاًس، آضٌایی تا ًحَُ کاّص 

خغا تا استفادُ از تحلیل کٍَاریاًس، 

هتغیرّای کوکی، هذلسازی کٍَاریاًس 

تک ػاهلی، تؼوین هذل، ٍیصگی ّای هذل 

ٍ فرهَل رگرسیَى ترای هذل کٍَاریاًس، 

هٌاسثت هذل کٍَاریاًس، هثالی از تحلیل 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت
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 اًس تک ػاهلیکٍَاری

12/09/97 9:30 - 8 

آضٌایی تا آًالیس کٍَاریاًس دٍ ػاهلی، 

رٍیکرد رگرسیًَی هذل، آضٌایی تا آًالیس 

کٍَاریاًس ترای عراحی عرح تلَک ّای 

هالحظات تیطتر در تػادفی کاهل، 

 استفادُ از آًالیس کٍَاریاًس

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 دٍازدّن

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 17/09/97

 )فػل تیست ٍ دٍ( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

19/09/97 9:30 - 8 

آضٌایی تا تحلیل ٍاریاًس دٍ ػاهلی تا 

ّا، آضٌایی حجن ًوًَِ ًاهساٍی در گرٍُ

تا رٍیکرد رگرسیًَی آًالیس ٍاریاًس دٍ 

ػاهلی، استٌثاط در هَرد اثرات ػاهل ّا، 

ّای زٍجی ارائِ هثال در خػَظ هقایسِ

 ّای سغح ػاهلهیاًگیي 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 سیسدّن

24/09/97 9:30 - 8 

ّای جسئی در هغالؼات دٍ ػاهلی تحلیل

ّای گوطذُ، تحلیل هذل تا حضَر دادُ

ّای تذٍى اّویت اثرات هتقاتل، هطاّذات 

 ّای تلَک تػادفی کاهلعرحگوطذُ در 

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

26/09/97 9:30 - 8 

ّای تحلیل ٍاریاًس در ضرایظ تا استٌثاط

اّویت ّای ًاتراتر هیاًگیي رفتارّا 

)ترآٍرد اثرات ػاهل ّا، تست اثر هتقاتل، 

تست اثرات اغلی تا استفادُ از هذل ّای 

رگرسیًَی ّن ارز، آزهَى اثرات اغلی تا 

استفادُ از هاتریس، آزهَى اثرات اغلی در 

 ضرایظ ٍزًی هتٌاسة تا حجن ًوًَِ 

 سخٌراًی،

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 چْاردّن

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 01/10/97

 )فػل تیست ٍ سِ( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

03/10/97 9:30 - 8 

ًقذ ٍ تررسی هقاالت تا تحلیل ٍاریاًس دٍ 

ػاهلی، ًقذ ٍ تررسی هقاالت تا تحلیل 

کٍَاریاًس، ًقذ ٍ تررسی هقاالت تا تحلیل 

 ّای تػادفی کاهلتلَک

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

 پاسخ

ارائِ 

هقاالت 

 هرتثظ

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت
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 پاًسدّن

08/10/97 9:30 - 8 

تا اًذازُ ّای تکراری ٍ عرح ّای آضٌایی 

هرتثظ، اجساء عرح ّای تکراری، تَغیف 

ّای تکراری، عرح، هسایا ٍ هؼایة عرح

سازی آزهایطات سازی، هذلرٍش تػادفی

تک ػاهلی تا اًذازُ ّای تکراری، ارزیاتی 

 هٌاسثت هذل، هقایسِ ّای زٍجی

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

لسات ج

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

10/10/97 9:30 - 8 

هذل سازی آزهایطات دٍ ػاهلی تا اًذازُ 

ّای تکراری رٍی یک ػاهل، آًالیس 

ّای هرتثظ، ارزیاتی ٍاریاًس ٍ آزهَى

هٌاسثت هذل، آًالیس اثرات هذل تا ٍ تذٍى 

اثرات هتقاتل، آضٌایی تا درًظر گرفتي 

تؼٌَاى تلَک در عرح ّای تا اًذازُ افراد 

 ّای تکراری

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 ضاًسدّن

 

15/10/97 
9:30 - 8 

سازی آزهایطات دٍ ػاهلی تا اًذازُ هذل

ّای تکراری رٍی ّردٍ ػاهل، آًالیس 

ّای هرتثظ، ارزیاتی آزهَىٍاریاًس ٍ 

هٌاسثت هذل، آًالیس اثرات هذل، 

رٍیکردّای رگرسیًَی عرح ّای تا اًذازُ 

 ّای تکراری

سخٌراًی، 

پرسص ٍ 

پاسخ، حل 

هثال ٍ 

 توریي

تسلظ تر 

هثاحث 

جلسات 

 قثل

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 تررسی توریٌات هثاحث قثل 8 - 9:30 17/10/97

 )فػل تیست ٍ ّفت( 

پرسص ٍ 

رفغ پاسخ، 

اضکال در 

 حل تواریي

حل 

 تواریي

تختِ ٍایت 

ترد، دیتا 

پرٍشکتَر، 

 ایٌترًت

 ّفذّن
 امتحبن پبیبن تزم 10 - 13 14/11/97

   

 

 

 
 


