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 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

1 13/11/97 
ها شامل یکطرفه و دوطرفه، مفهوم خطاها  )انواع فرضیه  نوع اول و دوم یخطا ه،یفرض

 در آزمون و محاسبه توان آزمون(

دکتر سوده 

 شهسواری

2 27/11/97 
در بررسی  فرضیاتنحوه ارائه  )  برای مقایسه میانگین دو گروهآزمون فرضیات 

 (ها به صورت علمی و آزمون کردن آندو جامعه  میانگین

دکتر سوده 

 شهسواری

3 4/12/97 
در  نحوه ارائه فرضیات) ازدو گروه شیدر ب نیانگیم سهیمقا یبرا اتیآزمون فرض

 (ها به صورت علمی و آزمون کردن آن ها در بیش از دو جامعه بررسی میانگین

دکتر سوده 

 شهسواری

4 11/12/97 
هادر  برای مقایسه نسبت نحوه ارائه فرضیات) ها آزمون فرضیات برای مقایسه نسبت

 (ها به صورت علمی و آزمون کردن آنهای مختلف  جامعه

دکتر سوده 

 شهسواری

5 18/12/97 
ای میانگین و نسبت و انجام  به دست آوردن برآورد فاصله) مفهوم فاصله اطمینان

 (این برآوردآزمون با استفاده از 

دکتر سوده 

 شهسواری

6 17/01/98 
ها در  برای مقایسه میانگین نحوه ارائه فرضیات) های تکرار شده تحلیل اندازه

 (ها به صورت علمی و آزمون کردن آنگیری تکراری  های مختلف با اندازه جامعه

دکتر سوده 

 شهسواری

7 24/01/98 
های مختلف با  ها  جامعه قایسه میانگینبرای م نحوه ارائه فرضیات) آنالیز کواریانس

 (ها به صورت علمی و آزمون کردن آندر نظر گرفتن اثر متغیر مخدوشگر

دکتر سوده 

 شهسواری

8 31/02/98 
-های من )آشنایی با آزمون و کاربرد آن در اتجام پژوهش یناپارامتر یها زمونآ

 ویتنی، کروسکال والیس، مک نمار، ویلکاکسون و فرید من(

تر سوده دک

 شهسواری

 )ارزشیابی دانشجو( امتحان میان ترم 07/02/98 9
دکتر سوده 

 شهسواری

10 14/02/98 
)مفهوم جدول توافقی، آزمون  های مرتبط با آن توافقی و آزمونجداول 

 استقالل برای متغیرهای اسمی، آزمون استقالل برای متغیرهای ترتیبی(

دکتر سوده 

 شهسواری

11 21/02/98 
، چگونگی برازش مدل رگرسیونی به  گی بین متغیرها و رگرسیون خطیهمبست

 ها و تحلیل و تفسیر نتایج آن( داده

دکتر سوده 

 شهسواری

12 28/02/98 
ها و تحلیل و  )چگونگی برازش مدل رگرسیونی به داده رگرسیون لوجستیک

 تفسیر نتایج آن(

دکتر سوده 

 شهسواری

13 4/03/98 
)مفهوم گلد استاندارد، تست  یک روش جدید  یتشخیص-های ارزشی آزمون

 آزمایشی، مفهوم حساسیت و ویژگی تست(

دکتر سوده 

 شهسواری

 های بقا که پاسخ زمان تا رخداد پیشامد است( تحلیل بقا )تحلیل داده 11/03/98 14
دکتر سوده 

 شهسواری

15 18/03/98 
در مطالعات )برآورد حجم نمونه  تعیین اندازه نمونه در مطالعات مختلف

 ای( توصیفی و در مطالعات مقایسه

کتر سوده د

 شهسواری

 حل تمرین فوق برنامه 16
کتر سوده د

 شهسواری
  

 




