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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  14)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      
 

 گفتار درمانی  -دکترا تحصیلی: یرشتهمقطع و ، علوم پایه توان بخشیگروه آموزشی: ،علوم توان بخشیدانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ نظری نوع واحد:    2تعداد واحد: زبانکاربرد آمار پیشرفته در پژوهش های بالینی  گفتار و نام درس: 
 اصلیمکان برگزاری:  پ ساعت:   زمان برگزاری کالس: روز: 

 صانعیدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  صانعیدکتر   مسئول درس: تعداد دانشجویان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

  آشنا خواهند شد. کاربردیتحقیقات های آماری و کاربرد آن در روش برای استفاده مستقل ازدر این درس دانشجویان 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 ارتقای سطح دانش آماری دانشجو به طوری که بتواند به طور مستقل تجزیه و تحلیل های آماری را انجام دهد.

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

 روش های نمونه گیری •

 روری بر آزمون فرضیه هام •

 آنالیز رگرسیون چند متغیره •

 آنالیز واریانس چند طرفه •

 آنالیز کوواریانس •

 آنالیز نسبت شانس •

 تجزیه و تحلیل داده های طبقه بندی شده •

 آزمون های غیرپارامتریآشنایی با  •

 خطی کلی آنالیز مدل های •

 مطالعات تک نمونه ای •

 شیوه  تجزیه و تحلیل پژوهش های گفتار و زبان •

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی
 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

و  مفاهیم آماری را درک کرده و زروش های مناسب تجزیه و تحلیل را برای داده ها انتخاب ره دانشجو باید بتواند پایان این دودر 

 مستقال اجرا کند. 

 وسايل کمک آموزشی:  

 ------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(  ■پروژکتور اسالید  تخته و گچ  ■وایت برد

 ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(نحوه 

   درصد نمره --10--آزمون پایان ترم■   درصد نمره --7--آزمون میان ترم■

 ارائه مقاله سایر موارد )لطفاً نام ببرید(          درصد نمره ---3--شرکت فعال در کالس و  انجام تکالیف■

 نوع آزمون
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 ----------ایر موارد )لطفا نام ببرید( س غلط -صحیح دنیجور کر     ■ایچندگزینه پاسخ کوتاه■تشریحی

 برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی

 :منابع انگلیسی-

 چاپی ✓

 اينترنتی ✓

 مقاالت مربوطه ✓

 منابع فارسی:

 :چاپی ✓

 فنون تحقیق: پرسشنامه  •

 فنون تحقیق: نمونه گیری و حجم نمونه •

 تحلیلفنون تحقیق: روش های تجزيه و  •

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 مروری بر آمارحیاتی  .1

  و حجم نمونه های نمونه گیریروش   .2

  استنباط آماری و برآوردهای نقطه ای و فاصله ای  .3

  مروری بر آزمون فرضیه ها  .4

  همبستگی و رگرسیون خطی  .5

  آنالیز رگرسیون چند متغیره  .6

  آنالیز واریانس چند طرفه  .7

  آنالیز کوواریانس  .8

  داده های تکراریآنالیز   .9

  تجزیه و تحلیل داده های طبقه بندی شده  .10

  آشنایی با آزمون های غیرپارامتری  .11

  آنالیز مدل های خطی کلی  .12

  مطالعات تک نمونه ای  .13

  شیوه  تجزیه و تحلیل پژوهش های گفتار و زبان  .14


