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Statistical Analysis 

SPSS  

 (98 زمستان) SPSSمجموعه آموزشی فهرست 
 

 SPSS هایآموزشافزاری مجموعه های نرمبرنامه

 توضیحات عنوان ردیف
 بیت 64و  32 افزار،نرم 25ورژن   25 ورژن SPSSافزار برنامه نرم 1

 SPSSافزار های نرممجموعه آموزش

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

تعداد 
های فایل

داده 
 افزارنرم

ویدئو 
 آموزشی

 توضیحات

 یک ساعت ANCOVA 36 3آنالیز کوواریانس  2
گام به بیان و توضیح در این آموزش 

 پردازیم.گام تحلیل کوواریانس میبه

 دقیقه 20 1 - هابندی دادهبندی و طبقهگروه 3
در این  Scaleهای بندی دادهگروه

 آموزش آمده است.

 یک ساعت Chi-square 32 4آزمون کای دو  4
رسم جداول توافقی و بررسی ارتباط 

 ایهای ردهVariableبین 

 دقیقه 25 - 2 تعریف و مقدمات 5
و آشنایی با  SPSSاصول کار با 

 افزار، آمده است.نرم

 دقیقه 50 4 34 های همبستگیتحلیل 6
انواع ضرایب همبستگی 

Correlation .بیان شده است 

 Descriptive 60 9های توصیفی تحلیل 7
یک ساعت 

 دقیقه 25و 
رسم انواع نمودارها، جداول و یافتن 

 های توصیفیآماره
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 2 31 تحلیل ممیزی و آنالیز تشخیصی 8
یک ساعت 

 دقیقه 20و 
به صورت  Discriminantتحلیل 

 گام، آمده است.بهگام

 یک ساعت Factor Analysis - 2تحلیل عاملی  9
ها و تحلیل عاملی در پرسشنامه

 SPSSافزار مراحل آنالیز با نرم

 Two-way 50 3آنالیز واریانس  10
های در تحلیل Univariateگزینه  -

GLM .بیان شده است 

 یک ساعت Kappa 33 1 ضریب کاپا 11
، گیری توافق کاپانحوه محاسبه اندازه

 SPSSافزار با نرم

 دقیقه 40 1 14 هابندی دادهخوشه 12
و روش  K-Means Clusterتحلیل 

 انجام آن، آمده است.

 1 31 رگرسیون لجستیک 13
یک ساعت 

 دقیقه 25و 
 Logistic Regressionطراحی مدل 

 و یافتن مدل غیرخطی

 دقیقه Missing Values 16 1 30های گمشده داده 14
های های جایگزاری دادهانواع روش

 SPSSافزار گمشده در نرم

 7 64 های ناپارامتریآزمون 15
یک ساعت 

 دقیقه 30و 
های مقایسه ناپارامتری انواع آزمون

Nonparametric و تحلیل نتایج 

 4 95 های رگرسیونیطراحی مدل 16
یک ساعت 

 دقیقه 50و 
رگرسیون خطی ساده و چندگانه و 

 ارزیابی مدل به دست آمده

 7 115 های پارامتریآزمون 17
یک ساعت 

 دقیقه 20و 
و آنالیز  T Testهای مقایسه تحلیل

 ANOVAواریانس 

 دقیقه Reliability 20 1 20پایایی  18
یافتن ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

Cronbach's Alpha 

 - 5 33 های نیکویی برازشآزمون 19
های نرمالیتی و انواع آزمون

Goodness of fit آمده است 

 SPSSافزار های حل شده با نرمها و مثالپروژه

20 
از  SPSSهای حل شده با ها و تمرینپروژه

 مقدماتی تا پیشرفته
 و تفسیر نتایج SPSSهایی افزار و فایلپروژه حل شده با نرم 12شامل 

 SPSSافزار با نرم های خصوصی برگزار شدهها و کالسدوره

21 
های خصوصی انواع ها و کالسدوره

 SPSSافزار های آماری با نرمتحلیل
 ساعت 13

 SPSSافزار نرم یهاتعداد مجموعه آموزش

 هاپروژه ویدئوها هافایل صفحات افزارهانرم
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 پروژه 12 ساعت 29 فایل 56 صفحه 666 برنامه 2
  

 

  

  مدیر عامل موسسه داده پویا عالمه 
  آمار کشوررشته آزمون دکترا  1رتبه 
 ماری و آهای پیشرفته شنویسنده کتاب رو

 آن )نامزد کتاب سال ایران( کاربردهای
  درصد برتر پژوهشگران  10دارای رتبهResearchGate 
 32.44 دارایRG Score =  المللی بین در نتایج موسسه

 ResearchGate تحقیقات
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