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  یآموزش کارگاهفرم مشخصات  
 spssدوره مقذمبتی نرم افسار 

 سرفصل کبرگبه

 

 وفز 22 - 25 حذ نصبة تطکیل دوره: 66 تعذاد سبعبت آموزش دوره: spssآمًسش مقدماتی  عنوان دوره:

  ي رياوطىاسی علًم رفتاری گروه: تفسیز دادٌ َا کاربزد آسمًن َا، عرصه:

 
 

 )کلی( دوره آموزشی هذف

 ( ي تفسیز دادٌ َاspssآضىایی با وزم افشار تحلیل دادٌ َا)

 

 

 
 دوره روش آموزش

پرسص  سخنرانی
 و پبسخ

ایفبی 
 نقص

گردش 
 علمی

بحث 
 گروهی

حل 
 لهئمس

آموزش به 
 آموزش انفرادی وسیله رایبنه

* *     *  
 

 

 

 )تفصیلی( دوره اهذاف یادگیری

 مهبرت  یارتقب ایجبد ضنبخت و دانص

 وزم افشار آضىایی با محیط -

 يارد کزدن دادٌ َا -

 آضىایی با اوًاع ومًدار ي تفسیز آن -

 پیدا کزدن دادٌ َای پزت -

 تحلیل دادٌ َا با تًجٍ بٍ آسمًن َای تفايت ي رابطٍ -

 درک ویاس بٍ پژيَص ي ضیًٌ ی صحیح تحلیل دادٌ َا -

 

 :تًاودب فزاگیز

  .دادٌ َای بدست آمدٌ را يارد محیط وزم افشار کىد 

  گفتٍ ضدٌ را اجزا ي تفسیز کىد.آسمًن َای 

  با تًجٍ بٍ دادٌ َای تحلیل ضدٌ بزای پژيَص َای بعدی طزح ریشی

 کىد.

 .مطکالت دادٌ َا را ضىاسایی کىد 

 

 دوره فراگیران های ویژگی

 مالحظبت تحصیالت

حداقل دارای مدرک کارضىاسی در رضتٍ َای 

 ي رياوطىاسی علًم رفتاری

گذراودن دريس آماري استفادٌ ی فزاگیزان دارای سابقٍ بزای بُتز بزگشار ضدن ایه ديرٌ بُتز است 

 ايلیٍ اس وزم افشار آماری را داضتٍ باضد.
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 دوره محتوای آموزشینمایه 

 تعذاد سبعت ریسمحتوا هب فصلسر ردیف

 2 چگًوگی يارد کزدن دادٌ َا ي بزرسی صحت يارد کزدن دادٌ َا آضنبیی بب محیط نرم افسار 6

 آضنبیی بب نمودارهب 2
چگًوگی پیدا کزدن دادٌ َای پزت ي تاثیز گذار کٍ دقت استىباط را سیاد 

 می کىد.
4 

 62 ضیًٌ ی صحیح اجزای آسمًن َا ي تفسیز دادٌ َا بٍ صًرت عملی آضنبیی بب آزمون هب و تفسیر آنهب 3

 66 جمع سبعبت آموزضی

 

  

 
 تحت نظارت: مرکس مشاوره دانشگاه شیراز و مرکس مشاوره دانشگاه تهران

 برگسار کننده : گروه رشد و توسعه روانشناسی

 

 جُت ثبت وام ي کسب اطالعات بیطتز با ضمارٌ َای سیز تماس حاصل ومایید.

70550207170- 70507100000 

 

 بزوامٍ بزگشاری ديرٌ

 توضیحبت هسینه مذرس سبعت روز تبریخ

5/01/99 

6/01/99 

 

 07-01و  01-8 جمعهو  پنجطنبه
 علیرضب ببنطی

 آموزشیکارشناس ارشدتحقیقات 
 اعطبی گواهی معتبر تومبن111/061


