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Statistical Analysis 

GraphPad Prism  

 (98 )نسخه زمستان گراف َپد پریزممجموعه آموزشی فهرست 
 

 GraphPad Prismگراف پد پریزم های آموزشافزاری مجموعه های نرمبرنامه

 توضیحات عنوان ردیف

 8ورژن GraphPad Prismافزار برنامه نرم 1
  بیت مخصوص ویندوز 64و  32 افزار،نرم 8ورژن 
  مخصوص سیستم عامل  افزار،نرم 8ورژنMac 
 همراه با آموزش نصب و راهنمای به کارگیری 

 7ورژن GraphPad Prismافزار برنامه نرم 2
  افزار، فولدر فشرده نرم 7ورژنMB 15 
 همراه با آموزش نصب و راهنمای به کارگیری 

 6ورژن GraphPad Prismافزار برنامه نرم 3
  افزار، فولدر فشردهنرم 6ورژن MB 20 
 همراه با آموزش نصب و راهنمای به کارگیری 

4 
افزار تعادل هاردی وینبرگ برنامه نرم

Hardy-Weinberg Equilibrium 

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

 نیز قرار داده شده است.

 GraphPad Prismافزار گراف پد پریزم های نرممجموعه آموزش

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

تعداد 
های فایل

داده 
 افزارنرم

ویدئو 
 آموزشی

 توضیحات

5 
افزار گراف آموزش نصب و به کارگیری نرم

 پد پریزم
39 2 - 

به بیان و توضیح در این آموزش 
، مزافزار گراف پد پرینحوه نصب نرم

 پرداخته شده است.
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 دو ساعت - 64 افزار گراف پد پریزمشروع کار با نرم 6
شرح منوها و نحوه در این آموزش 

، کار با ابزارهای موجود در گراف پد
 بیان شده است.

 دو ساعت 2 - پریزم به زبان ساده 7
ها و شرح مختصری از تمام تحلیل

های آماری قابل انجام با روش
 افزار گراف پدنرم

های پارامتری و ناپارامتری با آزمون 8
GraphPad Prism 

114 23 
دو ساعت و 

 دقیقه 35

های پارامتری و آموزش انواع آزمون
 Multivariateو  Univariateناپارامتری 

 آورده شده است.

 Contingency 45 2های احتمالی تحلیل 9
یک ساعت 

 دقیقه 15و 

و و آزمون کای دو  شریف قیآزمون دق
 هیجهت آزمودن فرضافزار، کار با نرم
 آمده است. هاVariableاستقالل 

 یک ساعت - - های توصیفی و رسم نمودارهاتحلیل 10
ها در به رسم نمودار و ورود داده
 گراف پد، پرداخته شده است.

 دقیقه Normality Test 15 1 15آزمون نرمال بودن  11
با استفاده ها نرمال بودن داده هیفرض

 قرار یمورد بررس GraphPad Prismاز 
 گرفته است.

ارایه و انجام تحلیل رگرسیون خطی  12
Linear Regression 

 دقیقه 45 1 33
مدل  کی جادیو ا یطراح ندیفرا

و سپس تحلیل  یخط ونیرگرس
 شده است. یبررسنتایج، 

13 
پیشرفته ( Dose – Response)پاسخ  –دوز 

 پد پریزم افزار گرافبا نرم
95 3 

سه ساعت و 
 دقیقه 10

 مدل غیرخطی و تحلیل مدل 
  پارامترهایTop ،Bottom ،

EC50 ،IC50 ،Hillslope ،Span 
  انواع معادالتStimulation  و

Inhibition 

14 
( Dose – Response)پاسخ  –دوز 

 افزار گراف پد پریزمتخصصی با نرم
91 8 

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

 - 1 10 هادر داده NICو  MICیافتن براورد پارامتر  15

های در این آموزش بر مبنای مدل
افزار پریزم، به براورد غیرخطی در نرم

و رسم  NICو  MICپارامترهای 
 ایم.پاسخ پرداخته –های دوز منحنی

 یک ساعت Multiple Regression - 1رگرسیون چندگانه  16
افزار نرم Multiple Variableبخش 

شامل رگرسیون و همبستگی 
 چندگانه بیان شده است.
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 Grouped - 1های گروهی تحلیل 17
یک ساعت 

 دقیقه 30و 

افزار شامل نرم Groupedبخش 
های آنالیز واریانس انواع تحلیل

 چندطرفه، تحلیل شده است.
 ت.افزار آمده اسنرم Nestedبخش  دقیقه Nested Analysis - 1 30های تودرتو تحلیل 18

 دقیقه 40 1 - گراهای فراوانیتحلیل 19
افزار نرم Parts of wholeبخش 

 آمده است.

 Survival - 1آنالیز بقا  20
یک ساعت 

 دقیقه 15و 
 افزار آمده است.نرم Survivalبخش 

 سه ساعت 5 - همبستگی و رگرسیون 21
افزار شامل انواع نرم XYبخش 

های رگرسیونی و همبستگی مدل
 بیان شده است.

 7 10 های فارماکولوژیتحلیل 22
دو ساعت و 

 دقیقه 20
 Pharmacologyبه بیان بخش 

 افزار گراف پد پرداخته شده است.نرم

 GraphPad Prismافزار گراف پد پریزم های حل شده با نرمها و مثالپروژه

 عنوان ردیف
تعداد 
 صفحات

تعداد 
های فایل

داده 
 افزارنرم

 توضیحات

23 
و  یپارامتر  یاسهیمقا یهاآزمون

 یناپارامتر 
50 4 

های پارامتری و ناپارامتری حل شده با انواع تحلیل
 گراف پد، تحلیل شده است.

24 
 انسیوار  زیآنال لیتحل هیگراف و ارارسم 

 One-way ANOVA طرفهکی
6 1 

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

Hoc Tukey .انجام شده است 

تمرین پیشرفته از کتاب  20حل  25
Biostatistics Daniel 

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

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

26 
 انسیوار  زیآنال لیتحل هیگراف و ارارسم 

 Two-way ANOVA هطرفدو
11 1 

-Twoبا استفاده از آزمون  جینتا لیپروژه تحل نیدر ا

way ANOVA  وRepeated Measure   به همراه رسم

 انجام شده است.ها انواع گراف

27 
افزار با نرم Survival Analysisآنالیز بقا 

 گراف پد پریزم
4 1 

ها، بیان نتایج و تفسیر تحلیل آنالیز بقا، رسم گراف
 انجام شده است. GraphPad Prismها در خروجی

 1 5 هاو تحلیل داده Roc Curveمنحنی راک  28
افزار گراف پد پریزم به در این پروژه با استفاده از نرم

ها، تحلیل نتایج و رسم در داده ROCطراحی منحنی 
 است.گراف پرداخته شده 
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افزار های مقایسه قبل و بعد در نرمآزمون 29
GraphPad Prism 

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

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

30 
و رفع  Dose – Responseارایه تحلیل 

 ابهام از پارامترها
21 4 

ها، چهار مدل غیرخطی دوز در این پروژه بر روی داده
ارایه شده است. مراحل انجام  3PLو  4PLپاسخ  –

 کار به صورت گام به گام بیان شده است.

 موضوع متنوع 23شامل  پدنکات کار با گراف 31

 GraphPad Prismگراف پد پریزم برگزار شده با  یخصوص یهاها و کالسدوره

32 
های خصوصی انواع ها و کالسدوره

 ساعت Prism 22.5افزار های آماری با نرمتحلیل

 GraphPad Prismگراف پد پریزم  هایتعداد مجموعه آموزش

 نکات ویدئوها هافایل صفحات افزارهانرم

 نکته 23 ساعت 46 فایل 93 صفحه 632 برنامه 7
  

 

  

  مدیر عامل موسسه داده پویا عالمه 
  آمار کشوررشته آزمون دکترا  1رتبه 
 های پیشرفته آماری و 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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