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GraphPad.ir
 شروع کار با نرمافزار SPSS

به دست آوردن انواع آمارههای توصیفی مرکزی و پراکندگی
مانند میانگین ،میانه ،انحراف معیار  SDو انحراف معیار از میانگین

ویدئو 55 .دقیقه

 ،SEMهمراه با رسم جداول آماری نیز توضیح داده شده است.

اسالید 39 .صفحه

همچنین در این بخش به موضوعات و تکنیکهای کار با دادهها
مانند جایگزینی دادههای گمشده  ،Missing Valueطبقهبندی و

در این بخش به بیان موضوعاتی مانند چه تحلیلهایی با SPSS

گروهبندی دادهها  ،Data Classificationساختن کمیتهای

میتوانیم انجام دهیم ،نحوه ورود دادهها به نرمافزار ،فرایند شروع

ترکیبی  ،Composite Variablesادغام فایلها با یکدیگر

به کار با  ،SPSSنصب افزونه در نرمافزار  ،SPSSخالصه و توضیح

 ،Merge Filesنحوه انتخاب نمونهها و افراد ،Select Cases

انواع آنالیزها ،چرا با  SPSSکار میکنیم و دریافت برنامه نرمافزار،

وزندهی مشاهدات و دادهها  Weight Casesو خُرد کردن فایل

پرداخته شده است.

دیتا  Split Fileپرداخته شده است.

 انواع تحلیلهای توصیفی
 آمارههای توصیفی ،نمودارها ،گرافها و جداول
ویدئو 245 .دقیقه
اسالید 75 .صفحه
مثال 18 .فایل دیتا
رسم و طراحی انواع نمودارها و گرافهای آماری مانند جعبهای
 ،Box Plotپراکنش  ،Scatter Plotمیلهای  ،Barهیستوگرام
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 Histogramو  ....در این بخش بیان شده است.

GraphPad.ir
 آزمونهای (نا)پارامتری ،تحلیل توان و اندازه اثر

 تحلیلهای پایایی Reliability

ویدئو 455 .دقیقه

ویدئو 180 .دقیقه

اسالید 178 .صفحه

اسالید 50 .صفحه

مثال 29 .فایل دیتا

مثال 9 .فایل دیتا

آزمونها و روشهای پارامتری مقایسه میانگین و نسبت مانند

موضوعات و روشهای پایایی  Reliabilityدر این بخش آمده

Paired- ،Independent-Samples T Test ،One-Sample T Test

است .آلفا کرونباخ  Cronbach's Alphaدر تحلیل پرسشنامهها

 Samples T Testو  ،Proportions Testsآزمون مقایسه خالصه

همراه با همبستگی بین آیتمها  Inter-Item Correlationو

دادهها  Summary Independent-Samples T Testو آنالیز واریانس

آمارههای  Corrected Item-Total Correlationو Cronbach’s

یک طرفه  One-way ANOVAبیان شده است.

 Alpha if Item Deletedتوضیح داده شده است.

اندازه اثر  Effect Sizeو تحلیل توان  Power Analysisدر

آزمون-بازآزمون  Test-retestو استفاده از ضرایب همبستگی از

تحلیلهای مقایسه میانگین ،آنالیز واریانس ،همبستگی و رگرسیون،

جمله مباحث مورد بررسی در این بخش میباشد .پایایی بین

تبدیل دادهها به توزیع نرمال با استفاده از  Rank Casesو Compute

ارزیابان (افراد)  Interrater Reliabilityو ضریب همبستگی

 Variableبیان شده است .آزمون نرمال بودن دادهها Normality

درون رده ای  Intraclass Correlation Coefficientو انواع

 ،Testکلموگروف-اسمیرنف  Kolmogorov-Smirnovو شاپیرو-ویلک

مختلف آن یعنی ثبات  Consistencyو توافق مطلق Absolute

 Shapiro-Wilkنیز شده است.

 Agreementنیز توضیح داده شده است .ضریب کاپا  Kappaو

انواع آزمونهای ناپارامتری مانند مکنمار  ،McNemarمن-ویتنی
،Mann-Whitney

ویلکاکسون

،Wilcoxon

کروسکال-والیس
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 Kruskal-Wallisو فریدمن  Friedmanتوضیح داده شده است.

پایایی امگا  McDonald’s Omegaاز دیگر تحلیلهای این بخش
است.
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 آنالیز واریانس ساده و چندگانه ( Univariate

 )& Multivariateیک طرفه و دو طرفه

 آنالیز کوواریانس ساده  ANCOVAو
چندگانه  MANCOVAیک طرفه و دو طرفه

ویدئو 300 .دقیقه

ویدئو 370 .دقیقه

اسالید 147 .صفحه

اسالید 126 .صفحه

مثال 9 .فایل دیتا

مثال 8 .فایل دیتا

آنالیز واریانس  Analysis of Varianceیا همان  ANOVAبه

تحلیل کوواریانس مدل پیشرفتهتر آنالیز واریانس میباشد،

عنوان یکی از مهمترین تحلیلهای آماری شناخته میشود .در این

هنگامی که از تحلیلهای رگرسیونی نیز استفاده میکنیم و

بخش درباره آنالیز واریانس ساده  Univariateو چندگانه

مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون

 Multivariateیعنی  ANOVAو  MANOVAو همچنین انواع یک

است .در این بخش آنالیز کوواریانس ساده  Univariateو

و دو طرفه آن صحبت میکنیم.

چندگانه  Multivariateو انواع یک و دو طرفه آن با استفاده از

مفاهیم مربوط به کمیت وابسته  Dependent Variableو مستقل

روش ) General Linear Model (GLMتوضیح داده شده است.

 Independent Variableو همچنین اثرات ثابت یا تصادفی

پیشفرضهای تحلیل کوواریانس ،مفاهیم مربوط به هم واریانسی

 Fixed Factor or Random Factorدر این بخش بیان شده است.

 Homoscedasticityو ناهم واریانسی  Heteroscedasticityو

اثرات اصلی  Main Effectو مثقابل  Interaction Effectهمراه با
میانگینهای حاشیهای براورد شده  EM Meansاز دیگر موضوعات
مورد بحث در این بخش است Syntax .ها و نحوه برنامهنویسی با
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 SPSSدر تحلیلهای واریانس نیز توضیح داده شده است.

آنالیز ناپارامتری کوواریانس با نام Quade Nonparametric

 ANCOVAدر این بخش بیان شده است.

GraphPad.ir
 اندازهگیری مکرر ()Repeated Measure

 همبستگی و ارتباط Correlation

ویدئو 280 .دقیقه

ویدئو 215 .دقیقه

مثال 18 .فایل دیتا

اسالید 98 .صفحه

در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان

مثال 19 .فایل دیتا

بررسی میکنیم و یا یک فرد و  Caseرا چندین بار اندازه
میگیریم ،از مطالعات و روشهایی با نام اندازهگیری مکرر یا همان

در این بخش دربارهی انواع ضرایب همبستگی مانند پیرسن

 Repeated Measureاستفاده میکنیم .آنالیزهای اندازهگیری

 ،Pearsonاسپیرمن  ،Spearmanکندال  Kendallو فواصل

مکرر میتواند ساده ،یک طرفه و یا چند طرفه باشد .آنها همچنین

اطمینان آنها  Confidence Intervalsهمراه با ضریب همبستگی

میتوانند  Univariateو یا  Multivariateباشند.
هنگامی که تحلیل اندازه گیری مکرر دارای کووریت Covariate

یا مداخلهکننده باشد ،تحلیل اندازهگیری مکرر آنالیز کوواریانس
 Repeated Measure ANCOVA/MANCOVAخواهد بود .در
این بخش دربارهی همه این موارد صحبت کردهایم.

جزئی  Partial Correlationتوضیح داده شده است .دیگر
ضرایب همبستگی مانند گاما  ،Gammaسامرز ،Somers’ d
 ،Contingencyفی  Phiو کرامر  Cramer’s Vکه عمدتاً در جداول
توافقی  Crosstabمورد استفاده قرار میگیرد ،بیان شده است.
تحلیلهای

کای-اسکوئر

،Chi-Square

نیکویی

برازش

 ،Goodness of Fitمقایسههای چندگانه ،Pairwise Z-Tests
جداول توافقی و نقشههای ارتباط  Relationship Mapsکه با
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نرمافزار  SPSS 28انجام میشود ،در این بخش آمده است.

GraphPad.ir
 رگرسیون ()Linear & Nonlinear

 آنالیز خوشهای  Cluster Analysisو تحلیل
عاملی Factor Analysis

ویدئو 415 .دقیقه

ویدئو 100 .دقیقه

اسالید 124 .صفحه

اسالید 14 .صفحه

مثال 18 .فایل دیتا
مدلهای رگرسیونی خطی و غیرخطی ،ماژول Automatic

 ،Linear Modelingرا معرفی کردهایم .انواع رگرسیون غیرخطی
لجستیک  ،Logistic Regressionبراورد منحنی

Curve

 Estimationو روابط بین آنها نیز در این بخش آمده است.
اندازه اثر ،Effect Sizeآزمون دوربین واتسن  Durbin-Watsonو

مثال 3 .فایل دیتا
هدف از خوشهبندی قرار دادن مشاهدات در گروههای همانند
است تا دادههای هر خوشه ،بیشترین و مشاهدات خوشههای
مختلف ،کمترین شباهت را با هم داشته باشند .تحلیل خوشه بندی
 K-Means Clusterبا استفاده از نرمافزار  SPSSآمده است.

تشخیص موردی  ،Casewise Diagnosticsنقاط تاثیرگذار و
دادههای موثر  ،Influence Statisticsکمیتهای ساختگی
 Dummy Variablesو رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی
 Hierarchical Multiple Linear Regressionهمراه با برخی از
گزینههای بیشتر در مدلهای رگرسیونی ،توضیح داده شده است.

در آمار استنباطی مفهوم تحلیل عاملی  Factor Analysisوجود
دارد که به خالصه و ترکیب کمیتها و Variableهای تحقیق
میپردازد .مهمترین هدف تحلیل عاملی کاهش حجم دادهها،
کمیتها و تعیین مهمترین کمیتهای مؤثر در تحقیق است .در
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این بخش به بیان تحلیل عاملی پرداخته شده است.
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 بازاریابی Direct Marketing

 آنالیز تشخیصی Discriminant Analysis

ویدئو 260 .دقیقه

ویدئو 80 .دقیقه

مثال 11 .فایل دیتا

اسالید 30 .صفحه

در این بخش تحلیلها و آنالیزهای منوی Direct Marketing

مثال 1 .فایل دیتا

در نرمافزار  SPSSآمده است .این آنالیزها به صورت زیر هستند.
 تحلیل  RFMو دادههای تراکنش Transaction Data
 تحلیل  RFMدادههای مشتریان Customers Data
 بازاریابی و تحلیل خوشه ای Cluster Analysis
 نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate

آنالیز تشخیصی که آن را تحلیل ممیزی نیز میگویند ،همانند
رگرسیون خطی چندگانه است ،با این تفاوت که کمیت وابسته نه
تنها توزیع نرمال ندارد ،بلکه یک کمیت رتبهای و یا اسمی با تعداد
گروههای محدود است .در این بخش به این تحلیل میپردازیم.

 پروفایلهای احتمالی و مستعد Prospect Profiles
 تمایل به خرید Propensity to Purchase
 مقایسه نرخ پاسخ کمپینها Control Package Test

 پروژههای حل شده و دورههای برگزار شده
ویدئو 13 .ساعت
اسالید 175 .صفحه
مثال 50 .فایل دیتا
در این بخش مثالها و پروژههای حل شده با نرمافزار SPSS

که شامل انواع تحلیلهای توصیفی و استنباطی میباشد ،همراه با
توضیح و بیان نتایج آنها ،آمده است .همچنین مجموعه کالسها،
کارگاهها و دورههای قبلی برگزار شده با نرمافزار  SPSSنیز که
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شامل فایلهای مثال ،اسالیدها و ویدئوهای آموزشی میباشد ،قرار
گرفته است.

]Respectfully [Scientific & Research Allameh Group

به نام خدا

Statistical Analysis

Minitab
فهرست مجموعه آموزشی Minitab
برنامههای نرمافزاری مجموعه آموزشهای Minitab
ردیف

عنوان

توضیحات

1

برنامه نرمافزار  Minitabورژن 20



ورژن  20نرمافزار 64 ،بیت

2

برنامه نرمافزار  Minitabورژن 21



ورژن  21نرمافزار 64 ،بیت

مجموعه آموزشهای نرمافزار Minitab

ردیف

عنوان

تعداد

ویدئو

تعداد

فایلهای

آموزشی

صفحات

داده

توضیحات

نرمافزار
یک ساعت

 Sample Size Estimationو یافتن

و  20دقیقه

توان آزمون  Powerآمده است.

3

براورد اندازه نمونه با استفاده از نرمافزار

44

1

4

خوشهبندی Variableها

22

1

-

5

آزمونهای یک نمونهای

12

4

 40دقیقه

6

آزمونهای چند نمونهای

12

4

یک ساعت

۷

ُخرد کردن فایل دیتا

-

۳

 ۱۵دقیقه

۸

آنالیز روند

14

1

-

۹

مروری بر تحلیلهای سری زمانی

-

10

دو ساعت

در این آموزش به توضیح گام بهگام
خوشهبندی سواالت و کمیتها
میپردازیم.

برای
شما

انواع

آزمونهای

مقایسه

نمونهای  One Sampleآمده است.
انواع

آزمونهای

مقایسه

چند

نمونهای  Two Sampleآمده است.
مطلب  Split Worksheetآمده است.
آنالیز روند با استفاده از Minitab
بیان شده است.
به بررسی چندین آزمون و مدل سری
زمانی پرداخته شده است.

موسسه داده پویا عالمه دارای نماد اعتماد الکترونیکی ایران ،به شماره ثبت  41881و شناسه ملی ASTAT.IR & | 14006832319
GRAPHPAD.IR | SUPPORT@GRAPHPAD.IR
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رگرسیون غیرخطی ترتیبی

-

1

 30دقیقه

11

رگرسیون غیرخطی اسمی

-

1

 25دقیقه

12

تحلیلهای خوشهای

-

3

یک ساعت

 Ordinal Logistic Regressionو
تحلیل آن آمده است.
 Nominal Logistic Regressionو
تحلیل آن آمده است.
در این بخش أنواع تحلیلهای
 Cluster Analysisبیان شده است.

پروژهها و مثالهای حل شده با نرمافزار Minitab
تعداد

ردیف

عنوان

تعداد

فایلهای

صفحات

داده

توضیحات

نرمافزار

13

طرح آزمایشات

۱۷

1

14

نمودار کانتور پالت

2

1

15

خوشهبندی دادهها پروژه کارون

۱۷

6

16

آزمونهای استنباطی جداول

۳6

15

17

آنالیز رگرسیون

2۸

15

18

سری زمانی

۳0

20

 General Factorial Regressionدر این آموزش
بیان شده است.
نحوه رسم و توضیح  Contour plotو نمودار سطح
آمده است.
با استفاده از تحلیل  Cluster Variablesآنالیز
خوشهبندی کمیتها انجام شده است.
بر مبنای جداول و خالصه آمارهها به تحلیلهای
استنباطی با استفاده از  Minitabپرداختهایم.
پیشبینی و تحلیل رگرسیون چندگانه Multiple
 Regressionو ضرایب رگرسیونی ،آمده است.
تحلیل و پروژه کامل سری زمانی با استفاده از انواع
آزمونها و مدلهای  Time Seriesبیان شده است.

تعداد مجموعه آموزشهای نرمافزار Minitab

برای
شما

نرمافزارها

صفحات

فایلها

ویدئوها

 2برنامه

 2۳4صفحه

 ۸۷فایل

 ۷ساعت

موسسه داده پویا عالمه دارای نماد اعتماد الکترونیکی ایران ،به شماره ثبت  41881و شناسه ملی ASTAT.IR & | 14006832319
GRAPHPAD.IR | SUPPORT@GRAPHPAD.IR
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ج
م
م
ش
فهرست وهع آموز ی رنم افزار گراف پد

GraphPad Prism

اتلیف و آمادهسازی  :موسسه داده پویا عالمه (گراف پد)

سم
(دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اریان و مجوز ر ی ثبت هب شماره  ۴۱۸۸۱و شناهس ملی )۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹

ربانمهاه ،شروع هب کار و خالصه رنم افزار:

2

1

❖ ورژن  7 ،۶و  ۸رنم افزار( ۳۲و  ۶۴بیت)

مثالاه و آانلیزاهی ستونی :

❖ ورژن  ۹رنم افزار( ۶۴بیت)

❖ آموزش نصب و هبکارگیری رنم افزار ( ۳۹اسالید)

نم
صی
❖ ویدئو آموزشی آانلیزاهی تو فی و رسم ودار (یک ساعت)

❖ ویدئو آزموناهی رنمالیتی ،پارامتری و انپارامتری (دو ساعت و  ۴۵دقیقه ۱۲۸ ،سالید،
ی
 ۲۴اف ل رنم افزار)

❖ ویدئو آموزش شروع هب کار و شرح منواه (دو ساعت ۶۴ ،اسالید)

ی
❖ ویدئو آموزشی گراف پد هب زبان ساده (دو ساعت ،دو اف ل رنم افزار)

نم
❖ ویدئو آموزشی قرار دادن اتوانتیک ستارهاهی معناداری رد وداراه (سی دقیقه):
❖ ویدئو آموزشی مثالاهی رنم افزار ( ۱.۵ساعت ۱۳ ،مثال):

Error bars in column tables
Entering replicate data
Entering mean (or median) and error values

o
o

T Tests
T Test – Unpaired
T Test – Paired
T Test – One Sample
Normality Test

•

o
o

Special uses of column tables
Analyze a stack P values
ROC Curve
Bland-Altman Method Comparison
Meta-analysis (Forest) Plot
Descriptive statistics
Frequency distribution

•

o
o
o
o

One-way ANOVA
Ordinary one-way ANOVA
Repeated Measure one-way ANOVA

•

o
o
o
o
o
o

•
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:XY مثالاه و آانلیزاهی ارتباط

ئ م ش ض ی همبس
ی
گ
ت
ع
ف
ی
ق
ق
ا
) یک اف ل رنم ا ز ر،ْ❖ وید و آ وز ی را ب ی (یک سا ت و پازنده د ه

ی
) هس اف ل رنم افزار، اسالید۳۳ ،  ساعت۱.۵( ❖ ویدئو آموزش مدل رگرسیون خطی

ی
) اف ل رنم افزار۳ ، ❖ ویدئو آموزش مدل اهی رگرسیون غیر خطی (یک ساعت و پازنده دقیقه

جل
چه پن
ی
) هس اف ل رنم افزار،  ( ل و ج دقیقهXY ❖ ویدئو آموزش رگرسیون ستیک و ارور باراه رد جداول

•

:)مثال۱۰( ویدئو آموزشی مثالاهی رنم افزار

Error bars in XY tables
o
o

•

Entering replicate data
Entering mean (or median) and error values

Correlation & Regression (linear & nonlinear)
o
o
o
o
o
o
o
o

•

❖

Correlation
Simple linear regression
Linear regression – Compare slopes
Interpolate unknown from a linear standard curve
Nonlinear regression – one phase exponential decay
Eliminating outliers during nonlinear regression
RIA or ELISA – Interpolate unknown from sigmoidal curve
Simple logistic regression

ح
:)مثال۴( ل و رسم گراف مثالاهی رنم افزار

Special uses XY tables
o
o
o
o

GraphPad.ir

Entering dates into the X column
Entering elapsed times into the X column
Making an XY bar graph
XY Frequency distribution

o

4

:Pharmacology مثالاه و آانلیزاهی افرماکولوژی

س
) اسالیدْ دوازده مثال رنم افزار۱۸۶ ، دقیقه۴۵ (هس ساعت وDose Response ❖ ویدئو آموزشی مدلاهی دوز پا خ
) قیقه۴۵ ❖ ویدئو آموزش آانلیزاهی افرماکولوژی (یک ساعت و

Bottom  وTop، ،Span ،Hill Slop ،EC50 ،IC50 رباورد انواع پارامتراهی

❖

:)مثال۶( ویدئو آموزشی مثالاهی رنم افزار

❖

) اسالید۱۰( NIC  وMIC ❖ رباورد پارامتراهی

•

Pharmacology
o
o
o
o
o
o

•

ح
:)مثال۵(  رباورد پارامتراه و رسم گراف مثالاهی رنم افزار،ل

Pharmacology
o
o
o

•

Dose-Response – X is log (dose)
Dose-Response – X is dose
Dose-Response – Ambiguous until Constrained
Dose-Response – EC50 shift by global fitting
Binding – Saturation binding to total and nonspecific
Binding – Saturation binding specific binding only

Binding – Compare two models – One vs two site competition
Schild competitive antagonist – Global nonlinear regression
Operational model of agonist action - Global nonlinear regression

Enzyme Kinetics
o
o

Enzyme Kinetics – Michaelis-Menten
Enzyme Kinetics – Competitive inhibition

GraphPad.ir

o
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: مثالاه و آانلیزاهی گروهی

)❖ ویدئو آموزشی آانلیزاهی گروهی (یک ساعت و نیم

•

ح
ی
:)مثال۱۰(  آانلیز نتا ج و رسم گراف مثالاهی رنم افزار،ل
Error bars in grouped tables
o
o

•

Two-way ANOVA
o
o
o
o

•

Ordinary – Two data sets
Ordinary – Three data sets
Repeated Measure – matched values stacked
Repeated Measure – matched values in same row

Three-way ANOVA
o
o

•

Entering replicate data
Entering mean (or median) and error values

Three-way ANOVA 2×2×2
Three-way ANOVA 2×2×k

Special uses of grouped tables
o
o

GraphPad.ir

Multiple t tests
Heat map

❖

6

مثالاه و آانلیزاهی احتمالی : Contingency

❖ ویدئو آموزشی آانلیزاهی احتمالی (یک ساعت و پازنده دقیقه ۴۵ ،اسالید)
❖

ح
ی
ل ،آانلیز نتا ج و رسم گراف مثالاهی رنم افزار (۴مثال):

Chi-square test of prospective data
Fishers exact test of retrospective data
Sensitivity and Specificity
Chi-square test for trend

7

مثالاه و آانلیزاهی بقا : Survival

❖ ویدئو آموزشی آانلیز بقا (یک ساعت و پازنده دقیقه)
❖

ح
ی
ل ،یافتن نتا ج و رسم گراف مثالاهی رنم افزار (۲مثال):
Comparing two groups
Three groups

•
•

GraphPad.ir

•
•
•
•

: Parts of whole مثالاه و آانلیزاهی فراوانی
•
•

8

چه
) مثال۲ ،❖ ویدئو آموزشی آانلیزاهی فراوانی ( ل دقیقه

Distribution of student grades (compute fractions of total)
Chi-square to compare observed and expected distributions of Mendel’s peas

: Multiple Variables مثالاه و آانلیزاهی چندگاهن

9
)❖ ویدئو آموزشی آانلیزاهی چندگاهن (دو ساعت و سی دقیقه
)❖ ویدئو آموزشی آانلیز مولفهاهی اصلی (صد دقیقه

•
•
•
•
•

جل
همبس
) مثال۴(  رگرسیون پواسن و مارتیس تگی،❖ مدلاهی رگرسیون خطی و ستیک چندبعدی
Multiple linear regression
Multiple logistic regression
Poisson regression
Correlation matrix
Principal Component Analysis
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مثالاه و آانلیزاهی تو رد تو : Nested

❖ ویدئو آموزشی آانلیزاهی فراوانی (سی دقیقه ۲ ،مثال)

Nested one-way ANOVA
Nested t test

11

ح
رپوژهاهی ل شده با رنم افزار گراف پد:

ی
❖ آزموناهی مقایسهای پارامتری و انپارامتری ( ۵۰صفحه ۴ ،اف ل دیتا)
تحلی
ی
❖ رسم گراف و اراهی ل آانلیز واریانس یکطرفه  ۶(One-way ANOVAصفحه۱ ،اف ل دیتا)
ح
ی
پیش
❖ ل  ۲۰تمرین رفته از کتاب  ۹( Biostatistics Danielصفحه ۲۰ ،اف ل دیتا)
تحلی
ی
ن
صف
لی
ح
ط
❖ رسم گراف و اراهی ل آان ز واریا س دو رفه  ۱۱(Two-way ANOVAه ۱ ،اف ل دیتا)
ی
❖ آانلیز بقا  ۱( Survival Analysisصفحه ۴ ،اف ل دیتا)
تحلی
م نح
صفح ی
ی
❖ نی راک  Roc Curveو ل دادهاه ( ۵ه ۱ ،اف ل د تا)

قب
ی
❖ آزموناهی مقایسه ل و بعد  ۱۰(before – Afterصفحه ۱ ،اف ل دیتا)
تحلی
صفح ی
مت
ف
ی
ا
ب
❖ اراهی ل  Dose – Responseو ر ع ا هام از پار راه ( ۲۱ه ۴ ،اف ل د تا)

GraphPad.ir

•
•

مج
م
ن
گ
ف
ا
وهع کات کار با رنم ا زار ر ف پد:

12

ن تحل
ش
ل
ی
ض
م
م
ف
ن
ا
❖ کات ی و آ وز ی رنم ا ز ر ( ۲۳و وع) ما ند:

AUC Analysis
Compare Curves
Compare Nonlinear Curves
Data Entry
ECF in Dose – Response
Export Graph to picture
Graphs Portfolio
Heat Map
Import Data from Excel
Multiple T Test
Regression Interpolate
.......

مجم
گ
گ
ک
ا
ا
وهع الساه و دورهاهی رب ز رشده با ر ف پد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13

❖ ویدئو آموزشی دورهاه و کالساه(بیست و دو ساعت و سی دقیقه)
ی
ی
❖ اف لاه و مثالاهی رنم افزاری ( ۱۴اف ل دیتا و مثال)
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