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 به نام خدا 
 

 

Statistical Analysis 

Minitab  

 Minitabمجموعه آموزشی  فهرست  
 Minitab  هایآموزش افزاری مجموعه های نرم برنامه 

 توضیحات  عنوان  ردیف 
 بیت  46 افزار،نرم 20ورژن   20 ورژن Minitabافزار برنامه نرم 1

 بیت  64  افزار،نرم 12ورژن   21ورژن  Minitabافزار برنامه نرم 2

 Minitabافزار های نرم مجموعه آموزش 

 عنوان  ردیف 
تعداد  
 صفحات 

تعداد  
های  فایل

داده 
 افزار نرم

ویدئو  
 آموزشی

 توضیحات

 1 44 افزار با استفاده از نرم براورد اندازه نمونه 3
یک ساعت  

 دقیقه  20و 
Sample Size Estimation   و یافتن

 آمده است.  Powerتوان آزمون 

 - 1 22 ها Variableبندی خوشه 4
گام گام بهتوضیح    بهدر این آموزش  

سواالتخوشه کمیت  بندی   ها و 
 پردازیم. می

 دقیقه  40 4 12 ای های یک نمونهآزمون 5
آزمون تک  انواع  مقایسه  های 

 آمده است. One Sampleای نمونه

 یک ساعت 4 12 ای های چند نمونهآزمون 6
آزمون چند  انواع  مقایسه  های 

 آمده است. Two Sampleای نمونه

 آمده است.  Split Worksheetمطلب  دقیقه  ۱۵ ۳ - ُخرد کردن فایل دیتا  ۷

 - 1 14 آنالیز روند  ۸
از   استفاده  با  روند    Minitabآنالیز 

 بیان شده است.

 دو ساعت 10 - های سری زمانیمروری بر تحلیل ۹
به بررسی چندین آزمون و مدل سری 

 زمانی پرداخته شده است.
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 دقیقه  30 1 - رگرسیون غیرخطی ترتیبی  10
Ordinal Logistic Regression   و

 تحلیل آن آمده است. 

 دقیقه  25 1 - رگرسیون غیرخطی اسمی  11
Nominal Logistic Regression    و

 تحلیل آن آمده است. 

 یک ساعت 3 - ای های خوشهتحلیل 12
بخش   این  های تحلیل  أنواع در 
Cluster Analysis .بیان شده است 

 Minitab افزارهای حل شده با نرم ها و مثال پروژه 

 عنوان  ردیف 
تعداد  
 صفحات 

تعداد  
های  فایل

داده 
 افزار نرم

 توضیحات

 1 ۱۷ آزمایشات طرح  13
General Factorial Regression    آموزش این  در 

 بیان شده است.

 1 2 نمودار کانتور پالت  14
و نمودار سطح    Contour plotنحوه رسم و توضیح  

 آمده است.

 6 ۱۷ ها پروژه کارون بندی دادهخوشه 15
تحلیل   از  استفاده  آنالیز   Cluster Variablesبا 

 ها انجام شده است.بندی کمیتخوشه

 15 ۳6 های استنباطی جداول آزمون 16
آماره خالصه  و  جداول  مبنای  تحلیلبر  به  های  ها 

 ایم. پرداخته Minitabاستنباطی با استفاده از 

 15 2۸ آنالیز رگرسیون  17
چندگانه  پیش رگرسیون  تحلیل  و   Multipleبینی 

Regression  .و ضرایب رگرسیونی، آمده است 

 20 ۳0 سری زمانی 18
تحلیل و پروژه کامل سری زمانی با استفاده از انواع  

 بیان شده است.  Time Seriesهای  ها و مدلآزمون 

 Minitab  افزارنرم  یهاتعداد مجموعه آموزش 

 ویدئوها  ها فایل  صفحات  افزارها نرم 

 ساعت  ۷ فایل ۸۷ صفحه  2۳4 برنامه  2
  

 

  


