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Statistical Analysis  

 فهرست کتاب و محتویات مجموعه آموزشی آمار
 

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

های فایلتعداد 
 افزارداده نرم

 توضیحات

1 
های پیشرفته آماری و کتاب روش

 نگرانتشارات جامعه - کاربردهای آن
574 80 

  پیوست 3فصل و  10دارای 
  دارایDVD های کتابافزارها و دادهنرم 
 افزارهای کتاب کار با نرمSPSS  وMinitab 
 نامزد کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
  المللی کتاب فرانکفورتنمایشگاه بینبرگزیده 

2 
افزار  تعادل هاردی وینبرگ برنامه نرم

Hardy-Weinberg equilibrium 

توسط موسسه داده به صورت یونیک افزار در دو نسخه فارسی و انگلیسی نرم
افزار نیز چند پروژه و مثال آموزشی کار با نرماست. پویا، طراحی و ساخته شده 

 است. قرار داده شده

 GraphPad Prismافزار گراف پد پریزم های نرممجموعه آموزش

 7ورژن GraphPad Prismافزار برنامه نرم 3
 افزار، فولدر فشرده نرم 7رژن وMB 15 
  آموزش نصب و راهنمای به کارگیریهمراه با 

 6ورژن GraphPad Prismافزار برنامه نرم 4
  افزار، فولدر فشردهنرم 6ورژن MB 20 
 همراه با آموزش نصب و راهنمای به کارگیری 

 GraphPad Prismافزار فیلم دو ساعت آموزش بر روی نرم  گراف پد پریزم ویدئو آموزشی کار با 5

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

های تعداد فایل
 افزارداده نرم

 توضیحات

6 
افزار گراف آموزش نصب و به کارگیری نرم

 پد پریزم
39 2 

به بیان و توضیح نحوه نصب در این آموزش 
 ، پرداخته شده است.مزافزار گراف پد پرینرم

 - 64 افزار گراف پد پریزمشروع کار با نرم 7
شرح منوها و نحوه کار با در این آموزش 

 ، بیان شده است.ابزارهای موجود در گراف پد

های پارامتری و ناپارامتری با آزمون 8
GraphPad Prism 

114 20 
های پارامتری و ناپارامتری آموزش انواع آزمون

Univariate  وMultivariate .آورده شده است 
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 Fisher’s Exact Test 20 1آزمون دقیق فیشر  9
 جهت آزمودنافزار، و کار با نرم شریف قیآزمون دق

 آمده است. هاVariableاستقالل  هیفرض

 Chi-square Test 21 1آزمون استقالل کای دو  10
در این آموزش به سنجش ارتباط و مستقل بودن 

Variable.ها از یکدیگر پرداخته شده است 

 Normality Test 14 1آزمون نرمال بودن  11
با استفاده از ها نرمال بودن داده هیفرض

GraphPad Prism گرفته است. قرار یمورد بررس 

ارایه و انجام تحلیل رگرسیون خطی  12
Linear Regression 

33 1 
 یخط ونیمدل رگرس کی جادیو ا یطراح ندیفرا

 شده است. یبررسو سپس تحلیل نتایج، 

13 
( Dose – Response)پاسخ  –دوز 

 افزار گراف پد پریزمپیشرفته با نرم
95 3 

 انتخاب مدل غیرخطی و تحلیل مدل 
  براورد پارامترهایTop ،Bottom ،50EC ،

IC50 ،HillSlope ،Span 
  انواع معادالتStimulation  وInhibition 

14 
( Dose – Response)پاسخ  –دوز 

 افزار گراف پد پریزمتخصصی با نرم
91 8 

  انواع معادالتSpecial  پاسخ –دوز 
 رفع ابهام و مشکل از براوردهای مبهم 
  تحلیلAUC  پاسخ -در مدل دوز 

 GraphPad Prismافزار گراف پد پریزم ی حل شده با نرمهاو مثال هاپروژه

15 
 انسیوار  زیآنال لیتحل هیگراف و ارارسم 

 One-way ANOVA طرفهکی
6 1 

ها و تحلیل براساس دادهگراف رسم در این پروژه 
و  One-way ANOVAبا استفاده از آزمون  جینتا

Post Hoc Tukey .انجام شده است 

تمرین پیشرفته از کتاب  20حل  16
Biostatistics Daniel 

9 20 
 تمرین از کتاب آمار 20در این پروژه به حل 

دانیل با استفاده از گراف پد پریزم،  زیستی
 پرداخته شده است.

17 
 انسیوار  زیآنال لیتحل هیگراف و ارارسم 

 Two-way ANOVA هطرفدو
11 1 

با استفاده از آزمون  جینتا لیپروژه تحل نیدر ا
Two-way ANOVA  وRepeated Measure   به

 انجام شده است.ها همراه رسم انواع گراف

18 
افزار با نرم Survival Analysisآنالیز بقا 

 گراف پد پریزم
4 1 

و نتایج بیان  ،هاتحلیل آنالیز بقا، رسم گراف
انجام  GraphPad Prismدر  هاخروجیتفسیر 

 شده است.

 1 5 هاو تحلیل داده Roc Curveمنحنی راک  19
افزار گراف پد پریزم در این پروژه با استفاده از نرم

ها، تحلیل نتایج در داده ROCبه طراحی منحنی 
 و رسم گراف پرداخته شده است.

افزار های مقایسه قبل و بعد در نرمآزمون 20
GraphPad Prism 

10 1 
تحلیل نتایج، رسم ها، در این پروژه طراحی داده

های مقایسه قبل ها در آزمونگراف و بیان داده
 و بعد با گراف پد پریزم، انجام شده است.
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 SPSSافزار های نرممجموعه آموزش

  bit 32Windowsافزار، نسخه نرم 25ورژن   25ورژن  SPSSافزار برنامه نرم 21

  bit 64Windowsافزار، نسخه نرم 25ورژن   25ورژن  SPSSافزار برنامه نرم 22

23 
ویدئو آموزشی رسم جداول توافقی و 

 پاگیری توافق ضریب کااندازه
 افزار فیلم یک ساعت آموزش بر روی نرمSPSS 

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

های تعداد فایل
 افزارداده نرم

 توضیحات

 - SPSS 35افزار تعاریف و شروع کار با نرم 24
و  یآمار  فیو تعار  میمفاه نیتر از مهم یبرخ

 .میکنیم یافزار را معرفشروع کار با نرم نیهمچن

 2 33 گیری توافق و روش کاپااندازه 25
  Cohen’s kappa coefficientکوهن یکاپا بیضر 

 ، مورد بررسی قرار گرفته است.آن یو کاربردها

 4 32 اسکوئر و کاربردهای آن –آزمون کای  26
روش و   Chi-square Testsآزمون یکاربردها
 افزار بیان شده است.با نرم هاآزمون نیانجام ا

 3 35 ها و ضرایب همبستگیارتباط بین کمیت 27
 Correlation Coefficientsضرایب همبستگی 

  بررسی شده است.پیرسن، اسپیرمن و کندال 

 SPSS 35 9ها با توصیفی داده نتایج و تحلیل 28
و  Descriptive Analysis یفیتوص یهالیتحل

 .شده است شرح هاآن یکاربردها

29 
ها تمرین توصیفی و حل تشریحی آن 10

 SPSSافزار با نرم
24 9 

های توصیفی، رسم جداول فراوانی یافتن آماره
ها و رسم انواع بندی دادهو توافقی، گروه

 نمودارها

 Two-wayآنالیز واریانس دوطرفه  30
ANOVA 

50 3 
به بیان  General Linear Modelبا استفاده از 

 آنالیز واریانس دوطرفه پرداخته شده است.

31 
های نیکویی برازش و کاربردهای آزمون

 ها(آن )نرمال بودن داده
33 5 

با  Goodness of Fit Testsنیکویی برازش 
 بررسی شده است. SPSSافزار استفاده از نرم

32 
رگرسیون غیرخطی رگرسیون های مدل

 لجستیک
31 1 

تئوری،  Logistic Regressionرگرسیون لجستیک 
 روابط و کاربردهای آن بیان شده است.

 Missingهای گمشده جایگزاری داده 33
Values 

16 1 
های های جایگزاری دادهبه بررسی انواع روش
 پرداخته شده است. SPSSگمشده با استفاده از 

34 
های ناپارامتری دوگانه و انواع آزمون

 SPSSافزار چندگانه در نرم
64 7 

مسقل و وابسته  Nonparametricهای آزمون
Univariate  وMultivariate .آمده است 

 One-wayآنالیز واریانس یک طرفه 35
ANOVA 

55 3 
به بیان آنالیز  Compare Meansبا استفاده از 

 است. واریانس یک طرفه پرداخته شده

36 
گانه و های پارامتری یکانواع آزمون

 SPSSافزار دوگانه در نرم
53 6 

 T Testمسقل و وابسته  Parametricهای آزمون
Independent  وPaired .آمده است 
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37 
 Linearهای رگرسیون خطی مدل

Regression 
94 3 

 Automatic Regressionبا استفاده از ماژول 
Modeling  رگرسیون خطی درSPSS .آمده است 

افزار نرم با Clusteringها بندی دادهخوشه 38
SPSS 

14 1 
ها و بندی دادهدر این آموزش به توضیح خوشه

 پردازیم.مشاهدات در چند گروه همانند، می

آنالیز تشخیصی )تحلیل ممیزی( با  39
 SPSSافزار نرم

29 1 
 ، نتایج وDiscriminant Analysisدر این آموزش 

 تنظیمات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 SPSSافزار های حل شده با نرمها و مثالپروژه

40 
طراحی مدل رگرسیون خطی با استفاده از 

 SPSSافزار نرم
6 3 

ها بر مبنای در این پروژه به طراحی داده
های رگرسیونی، نحوه ورود اطالعات، تحلیل مدل

 بینی آینده پرداخته شده است.پیشنتایج و 

41 
مدل رگرسیون لجستیک و کاربرد آن با 

 SPSSافزار نرم
5 1 

در این این پروژه به طراحی مدل رگرسیون 
، Forward Stepwise ندیفرالجستیک بر مبنای 

 پرداخته شده است. Exp{B}تحلیل نتایج و 

42 
 Correlationآزمون و ضرایب همبستگی 

 SPSS ،Minitabافزارهای با استفاده از نرم
 GraphPad Prismو 

9 4 
افزار آماری جهت بیان و در این پروژه از سه نرم

شرح کار آنالیز همبستگی و تحلیل نتایج به 
 ایم.دست آمده، استفاده کرده

43 
در  One-way ANOVAآزمون مقایسه 

 چندین گروه
3 2 

فرضیات آزمون به طراحی  SPSSبا استفاده از 
 ایم.ها پرداختهآنالیز واریانس و تحلیل داده

44 
های توصیفی و استنباطی مبتنی بر تحلیل

 جداول فراوانی و توافقی
22 13 

های در این پروژه به تفصیل به ارایه تحلیل
توصیفی، استنباطی و رسم گراف با استفاده از 

 پرداخته شده است. SPSSافزار آماری نرم

با استفاده از  ANCOVAآنالیز کوواریانس  45
SPSS 

8 2 
در این پروژه مراحل آنالیز کوواریانس و تحلیل 

 گام به گام بیان شده است. SPSSها در داده

 SPSS 36 2در  Path Analysisتحلیل مسیر  46
در این پروژه به صورت کامل به بیان مراحل 
انجام تحلیل مسیر، رسم گراف و نمودارهای 

 مرتبط و تفسیر نتایج پرداخته شده است.

 Minitabافزار های نرممجموعه آموزش

 MB 140افزار، فولدر فشرده نرم 18ورژن   18ورژن  Minitabافزار برنامه نرم 47

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

های تعداد فایل
 افزارداده نرم

 توضیحات

48 
 Sample Size براورد اندازه نمونه

Estimation  در مطالعات و تحقیقات با
 Minitabافزار نرم

39 1 
و   Sample Size Estimationبراورد اندازه نمونه

 یافزار آمار روش محاسبه با استفاده از نرم
Minitab شده است. بیان 
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افزار در نرم Trend Analysisآنالیز روند  49
Minitab 

15 1 
ها روند در داده زیآنال موضوعبه در این آموزش 
Trend Analysis  و روش انجام آن با استفاده از

 پرداخته شده است. Minitabافزار نرم

افزار با نرم  Variablesسواالت یبندخوشه 50
Minitab 

22 1 
 یهاها را در گروهVariable در آموزش سواالت و

بندی خوشه م،یکنمی یبندهمانند دسته
Variable ها باMinitab شود.انجام می 

 Minitabافزار های حل شده با نرمها و مثالپروژه

51 
و  Multipleطراحی مدل رگرسیون 

 بهبودسازی مدل
28 17 

 پیشرفته ینیبشیمدل پ یپروژه به طراح نیدر ا
. ابزار کار استفاده از میپرداز یمرگرسیونی 

 .است Multivariateو  Univariate یهامدل

 Contour یو رسم نمودارها لیتحلارایه  52
plot / Surface 

2 1 
به رسم نمودار ها در این پروژه با توجه به داده

 پردازیم.می Minitabافزار و سطح در نرم کانتور

53 
پیشرفته  Time Seriesتحلیل سری زمانی 

 Minitabافزار با نرم
30 20 

 یسر  یهاانواع آزمون انیپروژه به ب نیدر ا
رسم  است.شده مدل پرداخته  یو طراح یزمان

 نیز آمده است. ARIMAنمودارهای روند و مدل 

54 
های استنباطی مبتنی بر جداول آزمون

 توصیفی
36 15 

به ارایه  SPSSو  Minitabافزار با استفاده از دو نرم
های Variableهای مقایسه و ارتباط انواع تحلیل

 ایم.موجود در جداول آماری، پرداخته

 Minitab 17 1افزار با نرم DOEطرح آزمایشات  55
در این پروژه ارایه تحلیل طرح آزمایشات از نوع 

General Factorial Design .انجام شده است 

                             
  

 

  

  مدیر عامل موسسه داده پویا عالمه 
  آمار کشوررشته آزمون دکترا  1رتبه 
 آماری و  های پیشرفتهشنویسنده کتاب رو

 آن )نامزد کتاب سال ایران( کاربردهای
  همکار علمیfor Research  Alan Edwards Centre

on Pain (AECRP) دانشگاه McGill کانادا 
 24.79 دارایRG Score =  در نتایج موسسه 

 ResearchGate المللی تحقیقاتبین
 
 

 ابوالفضل قودجانی
09128186605 


