۴۴9

پیٌقد

پیْعت ة -دّسٍ ُبی آهْصؽی هْسد ًیبص اعتمشاس ًظبم آهبس ًِبد کتبثخبًَُبی ػوْهی
کؾْس
همذهَ
یکی نؾ پیم نیاؾىای نيدی تؽنی نقممؽنؼ نٗام آماؼ نيتاظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ نیدتاظ ً نؼتمتاء مياؼ ىتای
مناقة ً کاؼآمع تؽنی کاؼمنعنن نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ میتانع
تؽنی نین منٌٗؼ  ۴3ظًؼه آمٌؾنی ظؼ  ۲قٓر ممعماتیر ٚیٌمیر تطًًی ً نتؽم نفتؿنؼ ْؽنزتی گؽظیتع کتو مٓتاتك
تؽنامتو ؾمانتنتتعی پیمنيتتاظی تسدیتا نتتکاف نیتتن ظًؼهىتتای آمٌؾنتی تتتو متتع

 ۲متتاه ممناقتة تتتا نتتٌ٘ ًٖیفتتو

کاؼمنعنن نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهتٌؼ تٌقتّ متعیؽید آمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ ً تتا
ىیکاؼی نظنؼه آمٌؾل کاؼمنعنن نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر مؽکؿ آماؼ نیؽنن ً ظننهتیاهىا تؽگتؿنؼ میگتؽظظ تتا
تٌخو تو پٌنم نکثؽ ظًؼهىای آمٌؾنی ظؼ نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼر نیتن ظًؼهىتا ظؼ نتمتعن تتؽنی کاؼمنتعنن
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ تؽگؿنؼ می گؽظظ ً تٛع نؾ نقممؽنؼ نؼکان نٗام آماؼ نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ
تؽنی تیام کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ تؽگؿنؼ میگؽظظ
تؽنی تؽگؿنؼی ظًؼهىای آمٌؾنی ظؼ نتمعن ظًؼهىای ممعماتی کو ناما  9ظًؼه تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن نٗتام آمتاؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ میتانعر تؽگؿنؼ می گؽظظ ً ظؼ نظنمو معیؽید آماؼ نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ
تو تناقة نٌ٘ ًٖیفوی نفؽنظ ظؼگیؽ ظؼ نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر نكتثد تتو ْؽذؼ یتؿی ظًؼهىتای
ٚیتتٌمیر تطًًتتی ً نؽمنفتتؿنؼ نلتتعنم می نیایتتع گػؼننتتعن تیتتام ظًؼهىتتا تتتؽنی تیتتام کاؼمنتتعنن نٗتتام آمتتاؼ نيتتاظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ نلؿنمی نییتانع
نایان غکؽ نقد معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ میتٌننتع ظًؼهىتای تکییدتی آمٌؾنتی متٌؼظ نیتاؾ ؼن
ممناقة تا تؽنامو ؾمان تنعی نقممؽنؼ ًَٛید مٓدٌب (تا  ۴9ماه ) تؽگؿنؼ نیایع

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۴8

ثشًبهَی اخشایی ثشگضاسی دّسٍ ُبی آهْصؽی هْسد ًیبص اعتمشاس ًظبم آهبس ًِبد کتبثخبًَُبی ػوْهی کؾْس
ؽوبسٍ

پیؼ ًیبص

ؽوبسٍ صفسَ

عطر

نعنؼظ

۲

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

۴

مثانی آماؼ ؼقیی 9

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

۵

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

3

معیؽید نٌنىعمثنا

مثانی آماؼ ؼقیی 9

۹

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

آننایی تا ؼًلىای نؼتماء قٌنظ ً فؽىنگ آماؼی

مثانی آماؼ ؼقیی 9

9

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

آننایی تا ؼًلىای تيیو ً تنٗی گؿنؼلىای آماؼی

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

8

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

۹

آننایی تا آماؼگیؽیىای ثثمی ً نٗام آماؼىای ثثمی

مثانی آماؼ ؼقیی 9

7

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

9

آننایی تا نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

نعنؼظ

9۶

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

8

آننایی تا ْؽذىای آماؼگیؽی

مثانی آماؼ ؼقیی 9

99

7

آننایی تا نقمانعنؼىار تٛاؼیف ً مفاىی آماؼی

مثانی آماؼ ؼقیی 9

9۴

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

9۶

آننایی تا ؼًلىای ْؽنزی نٗؽپؽقی

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

93

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

vsd
آننایی تا ؼًلىای ْؽنزی پؽقهنامو ظؼ آماؼگیؽیىا

مثانی آماؼ ؼقیی 9

9۲

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

9۴

آننایی تا فؽنینع نقمطؽنج آماؼهىا نؾ ظنظهىای آماؼگیؽی

مثانی آماؼ ؼقیی 9

9۵

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

93

معیؽید کیفید ظؼ تٌلیع آماؼ

مثانی آماؼ ؼقیی 9

9۹

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379/ ۶7/ 9۵

9۲

ؼًل تسمیك

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

99

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

9۵

قؽیىای ؾمانی کاؼتؽظی

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

98

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

مثانی آماؼ ؼقیی ۴

مثانی آماؼ ؼقیی 9

97

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

99

آننایی تا ؼًلىای نیٌنوگیؽی ً کاؼتؽظ آن

مثانی آماؼ ؼقیی 9

۴۶

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

98

آننایی تا ؼًن ىای تطًًی نیٌنوگیؽی ظؼ نؽمنفؿنؼ SAS

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

۴9

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

97

آننایی تا نؽمنفؿنؼ SQL

نعنؼظ

۴۴

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

۴۶

تسدیا ظنظهىا تا نؽمنفؿنؼ SAS

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

۴3

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

ظنظه کاًی تا نؽمنفؿنؼ SAS

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

۴۲

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

۴۴

آننایی تا نؽمنفؿنؼ Arc GIS

نعنؼظ

۴۵

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

۴3

نیداظ ظننثٌؼظىای آماؼی تا نقمفاظه نؾ نؽمنفؿنؼ Qlik View

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

۴۹

 9379/ ۶7/ 9۵تا 9379/ 9۴/ 9۵

سدیف
9

۵

نؽمنفؿنؼ

۴9

تطًًی

9۹

ٚیٌمی

11

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

ممعماتی

۲

ػٌْاى دّسٍ

ثبصٍ صهبًی ثشگضاسی دّسٍُبی آهْصؽی

 9379/ ۶8/ 9۵تا 9379 / ۶7/ 9۵

نتتتتایان گفتتتتمن نقتتتتد ؾمانىتتتتای پیمنياظ نتتتتعه تتتتتا تٌختتتتو تتتتتو ؾمتتتتان آغتتتتاؾ نقتتتتممؽنؼ نٗتتتتام ً نتتتتؽنیّ
نياظ لاتا تغییؽ ً خاتوخایی ضٌنىع تٌظ نما تؽتیة ظًؼهىا تایع زفٕ نٌنع

دّسٍ ُبی آهْصؽی هْسد ًیبص اعتمشاس ًظبم آهبس ًِبد کتبثخبًَُبی ػوْهی کؾْس
آؽٌبیی ثب هجبًی ّ سّػُبی آهبسی
ُ- 1ذف:

آننا کؽظن مطاْثین تا مفاىی ً نيٌ آماؼ ممعماتی ً ؼًلىای آماؼی ظؼ تسدیا ظنظهىا

 - 2عبػت آهْصؽی :

 98قاٚد (کاؼنناقان)  ۹/قاٚد (معیؽنن)

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان /معیؽنن

 - 4پیؼًیبص:

نعنؼظ

- 5عشفص ُب
(کبسؽٌبعبى):

عشفص ُب (هذیشاى):

 - 6هٌجغ:6



آننایی تا ننٌن٘ ظنظهىای آماؼی



آننایی تا ننٌن٘ نیٌظنؼىای آماؼی تٌيیفی



آننایی تا نزمیا



آننایی تا ننٌن٘ تٌؾیٙىای آماؼی



آننایی تا ننٌن٘ ؼًلىای تؽنًؼظ آماؼی



آننایی تا آؾمٌنىای فؽٌ آماؼی



آننایی تا ؼًلىای مع قاؾی ضٓی



آننایی تا ؼًلىای ْؽنزی آؾمایم



آننایی تا تسدیا ظنظهىای گككمو



آننایی ممعماتی تا SAS



آننایی تا ننٌن٘ ظنظهىای آماؼی ً ننٌن٘ نیٌظنؼىای آماؼی تٌيیفی ً کاتؽظىای آن



آننایی تا ننٌن٘ آؾمٌنىای فؽٌ آماؼی ً چیٌنیی تفكیؽ آؾمٌنىای فؽٌ



آننایی تا ؼًلىای زا مكألو آماؼی()Statistical Problem Solving



آننایی تا ننٌن٘ گؿنؼلىای آماؼی

9

خانكٌنر ؼیچاؼظ آؼنٌلتع ً تاتاچاؼیتار گتٌؼی ()9388ر مفتاىی ً ؼًلىتای آمتاؼی (خدتع نً ً ظًم)ر
ممؽخیان میکائیدی فماذ ً نتن نيؽآنٌب مؽتُیر مؽکؿ نهؽ ظننهیاىی

۴

آغؼر ٚاظ ً مٌمنیر منًٌؼ ()9373ر کاؼتؽظ آمتاؼ ظؼ متعیؽیدر قتاؾمان مٓالٛتو ً تتعًین کمتة ٚدتٌم
ننكانی ظننهیاهىا

3. Chatfield, Chris (177۵), Problem Solving: A statistician's guide, Chapman and
Hall/CRC.

 6منٌٗؼ نؾ منث ٙیا منات ٙکمة یا خؿًن

آمٌؾنی ممناقة تا آن ظًؼه آمٌؾنی نقد

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴3۶

هجبًی آهبس سعوی 1
آننا کؽظن مطاْثین تا ؾمینوىایی کو آماؼ ؼقیی ؼن تهکیا میظىنع ناما :پیهینوی تٌلیع آمتاؼر تٛؽیفىتا ً
ُ- 1ذف:

مفيٌمىار تٌلیعکننعگان ً نقمفاظهکننعگان آمتاؼر نتیٌهىای تٌلیتع آمتاؼر متعیؽید آمتاؼگیؽیر تتؽنًؼظ ظؼ نتؽنیّ
ًنلٛیر تٛؽیف نٗام آماؼیر نٌ٘ىای نٗامىای آماؼیر مؿیدىا ً ٚیةىای ىؽ یکر نياىای زاک تؽ یتک
نٗام آماؼیر ًیژگیىای آماؼىای مٓدٌبر ً...

 - 2عبػت آهْصؽی :

 98قاٚد (کاؼنناقان)  ۹/قاٚد (معیؽنن)

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان /معیؽنن

 - 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی


تٛؽیفىا ً مفيٌمىا ظؼ تٌلیع آماؼىای ؼقیی

- 5عشفص ُب



آننایی تا نیٌهىای تٌلیع آماؼ

(کبسؽٌبعبى):



ؼًلنناقی آماؼگیؽی



کیفید ظنظهىای آماؼی



نتؿنؼ گؽظنًؼی نْالٚا  :پؽقمنامو



تٛؽیفىا ً مفيٌمىا ظؼ تٌلیع آماؼىای ؼقیی



آننایی تا نیٌهىای تٌلیع آماؼ



آننایی تا نمم آماؼ ظؼ تؽناموؼیؿی



مٛؽفی آماؼگیؽیىای مدی ظؼ مؽکؿ آماؼ نیؽنن ً ظقمیاهىا



آننایی تا ناضىىا ً نیاگؽىای مي ظؼ آماؼ ؼقیی



مٛؽفی نٗامىای آماؼی



زییعؼَار نٌنب پٌؼ ()937۲ر خؿًه مثانی آماؼ ؼقیی ر پژًىهکعه آماؼ

عشفص ُب (هذیشاى):

 - 6هٌجغ:

۴39

پیٌقد

هذیشیت ؽْاُذهجٌب
ُ - 1ذف:

آننایی تا مفاىی پایو ً مياؼ ىای معیؽید نٌنىعمثنا ً تٛیین نمم معیؽید نٌنىعمثنا ظؼ تًیی گیؽی

 - 2عبػت آهْصؽی :

 9۴قاٚد (کاؼنناقان) ۹ /قاٚد (معیؽنن)

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان /معیؽنن

 - 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی 9


آننایی تا نقمعال ً تفکؽ نماظننو



تٛیین ً نقمطؽنج تيمؽین نٌنىع ظؼ ظقمؽـ (ٚدییر تدؽتیر قاؾمانی ً غینفٛان)



نؼؾیاتی نماظننو منات ٙمطمدف



تؽکیة نٌنىع ظؼ فؽنینع تًیی گیؽی

- 5عشفص ُب



تکاؼگیؽی نٌنىع نؾ منات ٙمطمدف ظؼ تًیی گیؽی

(کبسؽٌبعبى):



نؼؾیاتی ضؽًخیىای تعقد آمعه نؾ تًیی گیؽی



مفيٌم ً ؼًیکؽظ معیؽید نٌنىعمثنا چیكد؟



منٌٗؼ نؾ تيمؽین نٌنىع ً معنؼک ظؼ ظقمؽـ چیكد؟



چؽن تو معیؽید نٌنىعمثنا نیاؾ ظنؼی ؟



کعنم منات ٙتایع تؽنی ظقمؽقی تو تيمؽین نٌنىع ً معنؼک مٌؼظ تٌخو لؽنؼ گیؽنع؟



چؽن تایع تو ٌْؼ منٓمی ً نماظننو معنؼک ً نٌنىع ؼن ظؼ فؽنینع تًیی گیؽی نؼؾیاتی کنی ؟



چؽن تایع تؽ ظقمیاتی تو تيمؽین معنؼک ً نٌنىع ظؼ ظقمؽـ تیؽکؿ کؽظ؟

عشفص ُب (هذیشاى):

ننمثاه نما ؼنیح ظؼ ضًٌو معیؽید نٌنىعمثنا



تؽضی تًٌؼن



چو مكمنعنتی تؽنی نثثا

کاؼنیی ؼًیکؽظ معیؽید نٌنىعمثنا ظؼ ممایكتو تتا قتایؽ ؼًیکؽظىتای متعیؽیمی

ًخٌظ ظنؼظ؟

 9فمیيیر نتٌنلسكن ً نثاکر ننکان ()937۴ر خؿًه کاؼگاه معیؽید مثمنی تؽ نٌنىع ً آماؼر پژًىهکعه آماؼ
 ۴ؼنىنیای تؽناموؼیؿی مثمنی تؽ نٌنىع ()937۴ر ينعًق خیٛید قاؾمان مدا
3. Denise M. Rousseau (2012(. The Oxford Handbook of Evidence-Based
- 6هٌجغ:

Management, Oxford. Oxford University Press.
۲. Evidence-Based Practice in Management And Consulting, Free Course,
The Open Learning Initiative , Carnegie Mallen University

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴3۴

آؽٌبیی ثب سّػُبی استمبء عْاد ّ فشٌُگ آهبسی
ُ - 1ذف:

آننایی تا نيٌ ً مفاىی آماؼی ً نسٌه تکاؼگیؽی آنىا ظؼ مكایا ؼًؾمؽه ً معیؽید قاؾمانىا ً نؼنیو ؼنىکاؼىای
نفؿنیم قٌنظ آماؼی ظؼ تیام قٌٓذ کاؼنناقی ً معیؽیمی ً ىیچنین نمم آماؼ ظؼ نفؿنیم کیفید تًیی گیؽیىا

 - 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد (کاؼنناقان) ۹/قاٚد (معیؽنن)

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان /معیؽنن

 - 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی 9
آننایی تا نقمفاظه يسیر نؾ آماؼ ظؼ تسدیا مكائا مطمدف

- 5عشفص ُب



(کبسؽٌبعبى):



آننایی تا ننمثاىا



آننایی تا ؼًلىای نؼتما قٌنظ آماؼی



آننایی تا نقمعال ىای آماؼی ً ؼیاَی



آننایی تا تٛاؼیف ً مفاىی آماؼی ً پؽىیؿ نؾ تفاقیؽ ناظؼقد



آننایی تا نقمعال ىای آماؼی



آننایی تا ؼًلىای نؼتماء قٌنظ آماؼی ظؼ تیام قٌٓذ قاؾمانی



آننایی تا نمم آماؼ ظؼ معیؽید ً تًیی گیؽی

مٛیٌ ظؼ تکاؼگیؽی آماؼ

عشفص ُب (هذیشاى):
- 6هٌجغ:



تانٌؼر خٌیعید ً ىیکاؼنن ()9397ر آماؼر ؼنىنیایی تو قٌی نانناضموىار خیٛی نؾ ممؽخیانر نندیتن آمتاؼ
نیؽنن



تمٌیر ميعی ً میؽیانر ٚدی ()9399ر چیٌنو تا آماؼ ظؼً ٜمی گٌینع؟ر نهؽ میؽیان



آنفمورنفهین ()937۵ر تؽفنعىا ً قٌنظ آماؼیر نندین آماؼ نیؽنن ً ضانو آماؼ نيفيان



تاجنلعین ر مسیعتالؽ ()937۴ر ْؽنزی قندوی ننعنؾهگیؽی فؽىنگ آماؼی ً تعًین تؽناموی نؼتماء فؽىنتگ
آماؼیر پژًىهکعهی آماؼ
DaniBen-Zvi , (200۲) The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning
and Thinking, Springer

1.

۴33

پیٌقد
آؽٌبیی ثب سّػُبی تِیَ ّ تٌظین گضاسػُبی آهبسی
ُ - 1ذف:

آننایی تا نسٌه تيیو ً تعًین گؿنؼلىای نقمانعنؼظ آمتاؼی تتؽنی متعیؽنن ً چیتٌنیی نؼنیتو نمتایح ً ضؽًخیىتای آمتاؼی ً
گؿنؼلىای آماؼی

 - 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

 - 5عشفص ُب:



ننٌن٘ ؼًلىای تيیو گؿنؼل



آننایی تا چاؼچٌب نقمانعنؼظ گؿنؼلىای آماؼی



آننایی تا ؼًلىای نیٌظنؼقاؾی ً تکاؼگیؽی نیٌظنؼىای آماؼی



ؼًلىای نؼنیو نمایح ضؽًخیىای تسدیا آماؼی



نقتمفاظه نؾ نتتؽم نفؿنؼىتتای آمتتاؼی (ماننتع ً Tableau

) ً غیتتؽ آمتتاؼی (ً MS Office

) ظؼ تيیتتو نیٌظنؼىتتا ً

گؿنؼلىای آماؼی
- 6هٌجغ:

1. Anderson, C. W. & Loynes, R.M. (1987), The Teaching of Practical Statistics, Wiley.
2. Ehrenberg, A.S.C. (1982), Writing technical papers or reports, The American Statistician,
36, 326-329.

3. Chapman, M. in collaboration with Mahon, B. (1986), Plain Figures. HMSO, London.

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴3۲

آؽٌبیی ثب آهبسگیشی ثجتی ّ ًظبم آهبسُبی ثجتی
ُ - 1ذف:

آننایی تا آماؼگیؽی ثثمی ً تٌلیع آماؼ تؽ نقاـ ظنظهىای نظنؼی ظؼ قاؾمانىا

 - 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی 9

 - 5عشفص ُب:

- 6هٌجغ:



ثثد چیكد؟



قامانو ىای نْالٚاتی نظنؼی ً آماؼی



قیكم ثثدىای پایونی



ًیژگی آماؼگیؽیىای ثثمیمثنا



آماؼگیؽی ثثمیمثنا ظؼ ممایكو تا آماؼگیؽی نیٌنونی



کیفید آماؼىای ثثمیمثنا

9

ًنلیؽینر آنعؼـ ً ًنلیؽینر تؽید ()937۵ر مثانی آماؼىای ثثمیمثنتار پژًىهتکعه آمتاؼ ر ممؽخیتان کیتانیر کتاًه ً
ؼَایی پنعؼیر ٚدیؽَا
2. Business registers - recommendations manual (2010), Eurostat

۴3۵

پیٌقد
آؽٌبیی ثب ًظبم آهبس ًِبد کتبثخبًَُبی ػوْهی کؾْس
ُ - 1ذف:

آننایی تا مكمنعن

 - 2عبػت آهْصؽی:

 8قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

نعنؼظ

 - 5عشفص ُب:



آننایی تا کدیا



آننایی تا نٗامنامو ً ظقمٌؼنلٛیاىا ً ؼًلىای نخؽنیی نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



آننایی تا مؽنزا پیاظه قاؾی نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



آننایی تا نؼکان ً نثکوىای نؼتثاْی نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ ً ظقمٌؼنلٛیاىای آن ()937۹ر پژًىهکعه آماؼ

- 6هٌجغ:

ً نٗامنامو ً ظقمٌؼنلٛیاىای تيیو نعه تؽنی نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴3۹

آؽٌبیی ثب طشذُبی آهبسگیشی
ُ - 1ذف:

آننا کؽظن نؽکدکننعگان تا فؽنینع ْؽذىای آماؼگیؽی ناما مؽنزا آن نؾ نیاؾقندی تا ننمهاؼ ً مكمنعقاؾی نمایح

 - 2عبػت آهْصؽی :

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی 9

- 5عشفص ُب:

- 6هٌجغ:



آننایی تا مؽنزا نخؽنیی ْؽذىای آماؼگیؽی ناما:
o

نیاؾقندی تٌلیع آماؼ

o

تؽناموؼیؿی ً تيیو تؽنامو نخؽنیی آماؼگیؽی

o

ْؽنزی ؼًلىای آماؼگیؽی ً تٛیین ننٌن٘ ضٓاىای نیٌنوگیؽی ً غیؽ نیٌنوگیؽی

o

پؽظنؾل ظنظهىا ً ننٌن٘ ؼًلىای خانيی ً نظید

o

نقمطؽنج آماؼ

o

ؼًلىای ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی

o

ؼًلىای مكمنعقاؾی



آننایی تا مثانی ً ٌَنتّ نيیو ً تعًین ْؽذىای آماؼگیؽی



آننایی تا فؽميا ً ؼنىنیاىای ْؽذىای آماؼگیؽی



آننایی تا نقمانعنؼظىای ْؽذىای آماؼگیؽی



نزیعیر ٚدینکثؽ قطاً ر مسیعتالؽ ً تٌٛیػی ٚیكی ()938۲ر آننایی تا مثانی ً ٌَنتّ تيیو ً تعًین ْؽذىای
آماؼگیؽیر پژًىهکعه آماؼ



نقمانعنؼظىای ْؽذىای آماؼگیؽی -نيٌ کدیر ()9388ر مؽکؿ آماؼ نیؽنن



لاظؼیر قیانو؛ تؽفی پٌؼر آؾنظه ()9388ر مٛؽفی نقمانعنؼظىای ْؽذ ىای آماؼگیؽیر پژًىهکعه آماؼ

۴39

پیٌقد
آؽٌبیی ثب اعتبًذاسدُبپ تؼبسیف ّ هفبُین آهبسی
ُ - 1ذف:

آننایی تا ْثموتنعیىای آماؼی نقمانعنؼظ تیننلیددی ماننتع ً SDDS- ISIC- CPC - GDDS SITC-
 ً...نسٌه توکاؼگیؽی آنىا ظؼ قاؾمانىا تؽنی یکكان نیٌظن ً نقمانعنؼظقاؾی مفاىی ً نناضد نقمانعنؼظىای
آماؼی ناما مدیٌٚو خامٛی نؾ ظقمٌؼنلٛیاىا (تایعىار نثایعىار تٌيیوىا ً

 - 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی 9

 - 5عشفص ُب:



تٛاؼیف ً مفاىی ْثموتنعیىا ً کاؼتؽظ آنىا



مٛؽفی ْثمو تنعىای آماؼی نقمانعنؼظ



نؼنیو نقمانعنؼظىای ً SDDS - SITC-ISIC- GDDS



ؼظهتنعی کعىای مؽتٌِ تو ىؽ ْثموتنعی

) تؽنی تٌلیع ً ننمهاؼ آماؼ

نؼتثاِ ْثموتنعیىا تا یکعییؽ
- 6هٌجغ:



نقمانعنؼظىای ْؽذىای آماؼگیؽی -تؽنی نقمفاظه ظؼ نٗام آماؼ کهٌؼر ()9388ر مؽکؿ آماؼ نیؽنن



نقمانعنؼظ ْثموتنعی فٛالیدىای نلمًاظی ()937۴()ISICر مؽکؿ آماؼ نیؽنن



نقمانعنؼظ مهاغا نیؽنن ()937۴()ISCOر مؽکؿ آماؼ نیؽنن



نقمانعنؼظ ْثموتنعی فٛالیدىای گؽظنیؽی نیؽنن ()9388()CICTAر مؽکؿ آماؼ نیؽنن



نقمانعنؼظ ْثموتنعی فؽىنگ ً فؽنغد نیؽنن



نقمانعنؼظ فٛالیدىا ً ىؿینوىای زفاٖد نؾ مسیّ ؾیكد نلمًاظی ()9387()SEPAرمؽکؿ آماؼ نیؽنن



ؼنىنیای فنی یکكان نیٌظن ً نقمانعنؼظقاؾی تٛاؼیف ً مفاىی آماؼی ()9387ر مؽکؿ آماؼ نیؽنن



ْثموتنعی ؼنمو تسًیدی نقمانعنؼظتین نلیددی آمٌؾل ( )77ISCEDر مؽکؿ آماؼ نیؽنن

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴38

آؽٌبیی ثب سّػُبی طشازی ًظشپشعی
ُ - 1ذف:

آننایی تا ننٌن٘ ؼًلىای ْؽنزی نٗؽپؽقی ً قندم نیؽلىا

 - 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

 - 5عشفص ُب:

- 6هٌجغ:



آننایی تا ؼًلىای ْؽنزی نٗؽ نٗؽپؽقی



ؼًلىای نظید ً تًسیر تیپاقطیىا



ؼًلىای تأییع نٚمثاؼ پؽقهنامو



ؼًلىای نیٌنوگیؽی



نثاکر ننکان ً ىیکاؼنن ( )9379مؽًؼی تؽ نٗؽقندی ً آماؼگیؽیر مفاىی ً ؼًلىا پژًىهکعهی آماؼ

1. Dillman, J D., Smyth, L and Melani C, (201۲) ,Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode
Surveys: The Tailored Design Method, John Wily.

آؽٌبیی ثب سّػُبی طشازی پشعؾٌبهَ دس آهبسگیشی
ُ - 1ذف:

آننایی تا مياؼ ىای الؾم تؽنی ْؽنزی تيینوی پؽقهنامو ً ؼًلىای قندم يسد ً نٚمثاؼ پؽقهنامو

 - 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی

 - 5عشفص ُب:

- 6هٌجغ:

آماؼگیؽیىای ضانٌنؼی



منات ٙضٓا ظؼ فؽنینع پاقصگٌیی تو قؤنال



ؼنىکاؼىای مناقة ظؼ تؽْؽف کؽظن ضٓاىا نؾ ظیعگاه نسٌهی ْؽنزی قؤنال



تٌيیوىای کدی تؽنی ْؽنزی پؽقهنامو ظؼ آماؼگیؽیىای ضانٌنؼی
ً ؼىنیٌظىایی تؽنی نسٌهی نٌنمن آنىا



ننٌن٘ قؤنال



تؽؼقی تٓثیمی یکی نؾ پؽقهناموىای آماؼگیؽی



خٌنظیر مؽی ً ىیکاؼنن (ْ ) 938۵ؽنزی پؽقهنامو ظؼ آماؼگیؽیىای ضانٌنؼی پژًىهکعهی آماؼ
Brace Ian (2013) Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey

1.

Material for Effective Market Research, Kogan Page
Saris Willem E., and Gallhofer Irmtraud N. (2007) Design, Evaluation, and Analysis of
Questionnaires for Survey Research, John Wiley & Sons, Inc

2.

۴37

پیٌقد

آؽٌبیی ثب فشایٌذ اعتخشاج آهبسٍُب اص دادٍُبی آهبسگیشی
ُ - 1ذف:

آننایی تا ننٌن٘ ؼًلىای نقمطؽنج نمایح ً آماؼىای مٌؼظ نیاؾ نؾ آماؼگیؽیىا تا نقمفاظه نؾ نؽمنفؿنؼ SAS

 - 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

مثانی آماؼ ؼقیی 9

 - 5عشفص ُب:



آننایی تا نؽم نفؿنؼ  ً SASمؽًؼی تؽ تؽضی نؾ مفاىی ً قؽفًاىای نامونٌیكیر تٌنتٙ؛ زدموىای تکؽنؼر ٚثاؼ ىای
نؽْی ً منٓمی

- 6هٌجغ:



آننایی تا ننٌن٘ ؼًلىای نقمطؽنج ظنظه نؾ تانکىای ظنظهنی تا نقمفاظه نؾ نؽمنفؿنؼ SAS



آننایی تا ؼًلىای نیٌظنؼقاؾی تؽنی نؼنیو مٓدٌب آماؼ



فمتتازیر مكتتٌٛظ ً ؼمُتتانپٌؼر ؾىتتؽن ( )9387ختتؿًه ظًؼه آمٌؾنتتی آنتتنایی تتتا فؽنینتتع نقتتمطؽنج ً نْتتال٘ؼقتتانی
آماؼگیؽیىار پژًىهکعه آماؼ



ظننمپؽًؼر نییا ( )9379نقمطؽنج نمایح قؽنیاؼیىا ً ْؽذىای آماؼی مؽکتؿ آمتاؼ نیتؽنن تتا نقتمفاظه نؾ نؽمنفتؿنؼ
SASر پژًىهکعه آماؼ

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۲۶

آؽٌبیی ثب سّػُبی ًوًَْگیشی ّ کبسثشد آى
ُ - 1ذف:

آننایی تا ننٌن٘ ؼًلىای نیٌنوگیؽی تؽنی آماؼگیؽیىا

 - 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

 - 4پیؼًیبص:



مثانی آماؼ ؼقیی 9

 - 5عشفص ُب:



ننٌن٘ ؼًلىای نیٌنوگیؽی نزمیاالتی ماننع نیٌنوگیؽی تًاظفیر ضٌنونی چنعمؽزدونیر ْثموتنعیر نزمیا ممناقة



نیٌنو گیؽی تا نزمیا ممناقة ً ننٌن٘ ؼًلىای نیٌنوگیؽی نانزمیاالتی ماننع نیٌنوگیؽی نؾ خٌنم ٙنتاظؼر نیٌنتوگیؽی
گدٌلو تؽفی ً

 - 6هٌجغ:



نؼنیو ؼًلىای مساقثوی تؽنًؼظ ًنؼیانف (ضٓای نیٌنوگیؽی)



قیودر نـ ()937۴ر نٗؽیو ً ؼًلىای نیٌنوگیؽیر ممؽخ  :فمیيیر مسیعؼَا پژًىهکعهی آماؼ

۴۲9

پیٌقد
آؽٌبیی ثب سّالُبی تخصصی ًوًَْگیشی دس ًشمافضاس SAS
ُ - 1ذف:

آننایی تا ننٌن٘ ؼًلىای نیٌنوگیؽی نزمیاالتی ً ؼًن ىای آن ظؼ نؽمنفؿنؼ SAS

 - 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

 - 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

 - 5عشفص ُب:

 - 6هٌجغ:



مؽًؼی تؽ نؽمنفؿنؼ SAS



مؽًؼی تؽ ؼًلىای نیٌنوگیؽی



ننمطاب نیٌنو ظؼ نؽمنفؿنؼ  SASتؽنی ؼًلىای نیٌنوگیؽی مطمدف



تسدیا ظنظهىای زايا نؾ آماؼگیؽیىا



مثا کاؼتؽظی ْؽذىای نخمیاٚی ً نلمًاظی



ؼندیر زكن ً ؾنینو مؽی () 937۴ر خؿًه آمٌؾنی ظًؼه ؼًن ىای تطًًی نیٌنوگیؽی ظؼ نؽمنفؿنؼ
SASر پژًىهکعه آماؼ

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۲۴

آؽٌبیی ثب ًشمافضاس SQL
ُ - 1ذف:

آننایی تا نسٌهی نیداظ ً معیؽید تانکىای نْالٚاتی مٌؼظ نیاؾ تا نٗام آماؼ نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼ تتا نؽمفتؿنؼ
SQL

 - 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

نعنؼظ

 - 5عشفص ُب:



مؽًؼی تؽ تطمىای ممعماتیر تٛؽیف ً ًیؽنیم نٌ٘ ظنظهىا ()DDLر تغییؽن



تغییؽ قاضماؼ ظنظهىار آننایی تا نٌ٘ ظنظهنی تاؼیص ً ؾمانر پؽـًخٌ ()DQL



ؾیؽ پؽـًخٌىار تؽکیة پؽـ ً خٌىا



تيثٌظ کاؼنیی خعنً ر نناضد



نیداظ ً ًیؽنیم Procedure



نیداظ ً ًیؽنیم Function

 - 6هٌجغ:

ؼًی ظنظهىا ()DML

 9مؽنظآتاظیر قیاًل ()937۵ر تؽنامونٌیكی تا  SQLممعماتی ً پیهؽفمور پژًىهکعه آماؼ
 ۴نيؽنتیر خیا ً ًنٌـر نکٌؼنیاؾ () 937۴ر ظنظهکاًی ظؼ  SQL Serverر خياظ ظننهیاىی ظننهیاه ينٛمی نمیؽکثیؽ

۴۲3

پیٌقد

تسلی دادٍُب ثب SAS
ُ - 1ذف:

آننایی تا نيٌ ً لٌنٚع تؽنامونٌیكی ظؼ  SASتومنٌٗؼ معیؽید ً تسدیا ظنظهىا

 - 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

- 5عشفص ُب:



مؽًؼی تؽ آننایی تا مسیّ SASر آننایی تا لٌنٚع کدی ظؼ تؽنامونٌیكی ً مٛؽفی تٌنت ً ٙفؽمد ظنظه



آننایی تو ظیعنؼقاؾی ظنظهىا



تسدیا آماؼی مع ىای ؼگؽقیٌنی



تسدیا ًنؼیانف مع ىای نثؽ تًاظفی ً آمیطمو

تسدیا چنعممغیؽه آماؼی
- 6هٌجغ:



نییا ظننم پؽًؼ ()937۲ر خؿًه آمٌؾنی  SASممعماتیر پژًىهکعه آماؼ



گندٛدی مدمثی ً ٚالی پٌؼ زییع ()937۲ر نقمفاظه نؾ  SASظؼ معیؽید ظنظهىارٰ تسدیاآماؼی ً گؽنفیکىار
پژًىهکعه آماؼ



نٌنبپٌؼ زییعؼَا ()9397ر آماؼ کاؼتؽظی ً ؾتان تؽنامونٌیكی ( SASخدع نً )ر چاپ نً ر ننمهاؼن

ؼنفٙ

1. Marasinghe, M, G., and Kennedy, W, J.(2008), SAS for Data Analysis, Springer.

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۲۲

دادٍ کبّی ثب ًشمافضاس SAS
ُ - 1ذف:

آننایی تا ننٌن٘ مفاىی ً ؼًلىای ظنظهکاًی تا نقمفاظه نؾ نؽم نفؿنؼ SAS

 - 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

 - 5عشفص ُب:

 - 6هٌجغ:



ظنظه کاًی چیكد؟



ننثاؼظنظهر ؼًلنناقی نندام پؽً ه ىای ظنظه کاًی



چیٌنیی نیداظ ظؼک نًلیو نؾ ظنظهىا ً آماظهقاؾی آن



نقمفاظه نؾ آماؼ تٌيیفی ً گؽنفىای ممنٌ٘



چیٌنیی تهطیى ً تؽضٌؼظ تا ظنظهىای گیهعه ً ظًؼنفماظه



معلكاؾی



ْثموتنعی



پیمتینی



ضٌنوتنعی



کاؼتؽظ مٌٌَٚا



نؼؾیاتی

نناؼه نعه تا نقمفاظه نؾ نؽمنفؿنؼ SAS

1. Cerrito, patricia B. (200۹), Introduction to Data Mining Using SAS Enterprise Miner, SAS

1.

2. Randall Matignon, (2007), Data Mining Using SAS Enterprise Miner, Willy

2.

۴۲۵

پیٌقد
آؽٌبیی ثب ًشمافضاس ArcGIS
ُ - 1ذف:

آننایی تا نؽمنفؿنؼ  ArcGISتؽنی نیداظ ً معیؽید ظنظهىای مکانی

- 2عبػت آهْصؽی:

 98قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

نعنؼظ

 - 5عشفص ُب:



مثانی  GISر َؽًؼ



تٌنت ً GIS ٙننٌن٘ ظنظهىا ظؼ GIS



مٛؽفی ظنظهىای مکانی مٌؼظ نیاؾ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



مٛؽفی نؽمنفؿنؼ Arc GIS



آننایی تا نمهوىای مٌٌَٚی ً نندام پؽً ه ٚیدی

نقمفاظه نؾ آن ً مٛؽفی ننٌن٘ ظنظهىا ظؼ GIS

نسٌهی نقمفاظه نؾ ظنظهىای مکانی نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ ظؼ نؽمنفؿنؼ Arc GIS
- 6هٌجغ:



تٌ ر تاب ً میچارننعی ()937۴ر آنتنایی تتا نؽمنفتؿنؼ آؼک ختی نی نـ ) (Arc GISر ممتؽخ ختاؼیر نمیتؽ ٚثتاـر
ننمهاؼن



پؽظنؾل ً تؽناموؼیؿی نيؽی (ًنتكمو تو نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ)

کؽییینژنظ نيار فائؿه ً تطمیاؼیفؽظر ميؽنٌل ()937۲ر آننایی تا نؽمنفؿنؼ Arc GISر پژًىهکعه آماؼ

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۲۹

ایدبد داؽجْسدُبی آهبسی ثب اعتفبدٍ اص ًشمافضاس QlikView
ُ - 1ذف:

نقمفاظه نؾ نؽمنفؿنؼ  QlickViewتؽنی تيیو گؿنؼل آماؼی ً نیداظ ظننثٌؼظىای آماؼی

- 2عبػت آهْصؽی:

 9۴قاٚد

 - 3گشٍّ ُذف:

کاؼنناقان

- 4پیؼًیبص:

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

 - 5عشفص ُب:



مؽًؼی تؽ نتؿنؼىای آماؼ تٌيیفی



مٛؽفی ننٌن٘ ؼًلىای ظیعنؼقاؾی

- 6هٌجغ:



مٛؽفی ننٌن٘ نتؿنؼىای نیداظ ظننثٌؼظىای آماؼی



مٛؽفی ً کاؼ تا نؽمنفؿنؼ QlikView



نیداظ ظننثٌؼظ آماؼی تا مثا ًنلٛی



مسیٌظًنعر ؼزی ()937۲ر ظننثٌؼظىای آماؼی تا نؽمنفؿنؼ QlikViewر پژًىهکعه آماؼ

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۲9

پیْعت :تطبثك دّسٍ ُبی آهْصؽی ثب گضاسػ تسلی ؽکبف ًظبم آهبس ًِبد کتبثخبًَُبی ػوْهی کؾْس
ؽوبسٍ سدیف

ػٌْاى دّسٍ

عطر

ثخؼ هشتجط ثب تسلی ؽکبف

ثخؼ هشتجط ثب ًظبمًبهَ

پیم نیاؾ تؽنی ظًؼهىای آمٌؾنی نقد

9

آننایی تا مثانی ً ؼًلىای آماؼی

تطم نً فًا نً  :کدیا

نٗام آماؼ

۴

مثانی آماؼ ؼقیی 9

تطم نً فًا نً  :کدیا

نٗام آمتاؼ نيتاظ 

3

معیؽید نٌنىعمثنا

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ٚعم نقمانعنؼقاؾی تٛاؼیف ً مفاىی مٌخٌظیدىای آماؼی ظؼ نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی
کهٌؼ



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ



ٚعم ًخٌظ یک قاضماؼ ً لاٚعه مهطى تؽنی نؼنیو ً ننمهاؼ آماؼىتای کتالن ً تطًًتی
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

تطتتم ظًم نؾ فًتتا نً  :نلؿنمتتا

ٚیتتٌمی 

ممعماتی

نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

۲

آننایی تا ؼًلىای نؼتماء قٌنظ ً فؽىنگ آماؼی

۵

آننایی تا ؼًلىای تيیو ً تنٗی گؿنؼلىای آماؼی

۹

آننایی تا آماؼگیؽیىای ثثمی ً نٗام آماؼىای ثثمی

7

آننایی تا نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

تطم ظًم فًا نً  :نلؿنما

ٚعم تٛؽیف ؼنتٓتو ًَتٛید فٛدتی آمتاؼ تتا نٗامىتای تاالظقتمی ظؼ ظنضتا ً ضتاؼج نيتاظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ

ٚیتٌمی نٗتام 

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ

آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



ٚعم ًخٌظ یک مؽکؿ تو منٌٗؼ نؼنیو ضعما

آماؼی تو قایؽ نياظىا

تطتتتم پعیتتتعآًؼی نؾ فًتتتا نً  :ننمهتتتاؼ ً 

ٚعم ًخٌظ یک قاضماؼ ً لائعه تؽنی نؼنیو ً ننمهتاؼ آماؼىتای نيتاظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی

تسدیا

کهٌؼ

تطم پند نؾ فًا نً  :تٌلیعرغضیؽهقاؾی ً 

ٚعم ًخٌظ نقمانعنؼظ تؽنی پؽظنؾل ً تسدیدی ظنظه ىای ثثمی ً تٌلیع آماؼ ثثمیمثنا

ننمهاؼ ً تسدیا
تطم ظًم فًا نً  :نلؿنما

ٚیتٌمی نٗتام 

آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ٚعم ًخٌظ یک قاضماؼ منكد تؽنی مكمنعقاؾی



ٚعم ًخٌظ نمم ً قاضماؼ مناقة تؽنی تٌلیگؽی آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



ٚعم ًخٌظ قاضماؼ ً نؼکان آماؼی مهطى ظؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



ٚع م ًخٌظ لعؼ
کهٌؼ

ً کاؼنیی ممناقة نظنؼه آماؼ تو تٌخو تو قاضماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی

۴۲8

ؽوبسٍ سدیف

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

عطر

ثخؼ هشتجط ثب تسلی ؽکبف

ػٌْاى دّسٍ

ثخؼ هشتجط ثب ًظبمًبهَ

8

آننایی تا ْؽذىای آماؼگیؽی

تطتتتتتتم پتتتتتتند فًتتتتتتا نً  :تٌلیتتتتتتعر 

ٚعم نٗتاؼ

غضیؽهقاؾیقاؾی ً ننمهاؼ ً تسدیا

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

7

آننایی تا نقمانعنؼظىار تٛاؼیف ً مفاىی آماؼی

9۶


تطم پند فًا نً  :تٌلیتعر غضیؽهقتاؾی ً 

تؽکیفیتد ً ٚیدکتؽظ فؽنینتعىای تٌلیتع ظنظه ً تانکىتای نْالٚتاتی ظؼ نيتاظ

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ
ٚعم نقمانعنؼظ قاؾی تٛاؼیف ً مفاىی مٌخٌظ آماؼی ظؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

آننایی تا ؼًلىای ْؽنزی نٗؽپؽقی

تطم پند فًا نً  :تٌلیع



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ

آننایی تا ؼًلىای ْؽنزی پؽقهنامو ظؼ آماؼگیؽیىا

تطم پند فًا نً  :تٌلیع



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ

9۴

آننایی تا فؽنینع نقمطؽنج آماؼ نؾ آماؼگیؽیىا

تطم پند فًا نً  :ننمهاؼ ً تسدیا

93

معیؽید کیفید ظؼ تٌلیع آماؼ

تطم پند فًا نً  :تٌلیتعر غضیؽهقتاؾی ً 

99

ٚیٌمی

ننمهاؼ ً تسدیا



ٚعم ًخٌظ نناقو نلالم ً ناضىىای آماؼی ظؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی آماؼ



ٚعم ًخٌظ یک قاضماؼ ً لاٚعه مهطى تؽنی نؼنیو ً ننمهاؼ آماؼىتای کتالن ً تطًًتی
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ



ننمهاؼ ً تسدیا



ٚعم ًخٌظ یک مؽکؿ تو منٌٗؼ نؼنیو ضعما

آماؼی تو قایؽ نياظىا

ٚعم ًخٌظ یک قاضماؼ تؽنی تٌلیعر غضیؽهقاؾی ً ننمهاؼ فؽنظنظه
ٚعم نٗاؼ

تؽ کیفیتد ً ٚیدکتؽظ فؽنینتعىای تٌلیتع ظنظه ً تانکىتای نْالٚتاتی ظؼ نيتاظ

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

پیٌقد

ؽوبسٍ سدیف

۴۲7

9۲

ؼًل تسمیك

تطتتم پتتند فًتتا نً  :تٌلیعرغضیؽهقتتاؾی ً 

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗتام فٛدتی آمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای

ننمهاؼ ً تسدیا

ٚیٌمی کهٌؼ

9۵

قؽیىای ؾمانی کاؼتؽظی

تطم پند فًا نً  :تٌلیع ً ننمهاؼ ً تسدیا

مثانی آماؼ ؼقیی ۴

تطتتم پتتند فًتتا نً  :تٌلیعرغضیؽهقتتاؾی ً 

تطًًی

ػٌْاى دّسٍ

ثخؼ هشتجط ثب ًظبمًبهَ

9۹

عطر

ثخؼ هشتجط ثب تسلی ؽکبف



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗام فٛدی
ٚعم ًخٌظ یک قاضماؼ ً لائعه تؽنی نؼنیو ً ننمهاؼ آماؼىای نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ننمهاؼ ً تسدیا

99

آننایی تا ؼًلىای نیٌنوگیؽی ً کاؼتؽظ آن

تطم پند فًا نً  :تٌلیع



98

آنتتنایی تتتا ؼًن ىتتای تطًًتتی نیٌنتتوگیؽی ظؼ

تطم پند فًا نً  :تٌلیع



ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗتام فٛدتی آمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای
ٚیٌمی کهٌؼ

نؽمنفؿنؼ SAS

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗتام فٛدتی نمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای
ٚیٌمی کهٌؼ



۴۶

تسدیا ظنظهىا نؽمنفؿنؼ SAS

تطتتم پتتند فًتتا نً  :تٌلیتتعر غضیؽهقتتاؾی ً 

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗتام فٛدتی آمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای

ننمهاؼ ً تسدیا

ٚیٌمی کهٌؼ

۴9

ظنظه کاًی تا نؽمنفؿنؼ SAS

تطتتم پتتند فًتتا نً  :تٌلیعرغضیؽهقتتاؾی ً 

ٚعم ًخٌظ آمٌؾل مناقة تؽنی کاؼنناقان ً معیؽنن مؽتثّ تا نٗتام فٛدتی نمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای

ننمهاؼ ً تسدیا

ٚیٌمی کهٌؼ

نؽمنفؿنؼ

97

آننایی تا نؽم نفؿنؼ SQL

تطم پند فًا نً  :غضیؽهقاؾی



ٚعم ًخٌظ ننثاؼظنظه ( )Data warehouseظؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ٚعم ًخٌظ یک قامانو مهطى تؽنی نناقایی تسدیا آماؼی مٌؼظ نیاؾ غینفٛان

۴۴

آننایی تا نؽمنفؿنؼ Arc GIS

تطم پند فًا نً  :تٌلیع ً ننمهاؼ ً تسدیا



ٚعم تٌلیع آماؼىا تًٌؼ

۴3

نیداظ ظننثٌؼظىای آماؼی تا نقتمفاظه نؾ نؽمنفتؿنؼ

تطم پند فًا نً  :ننمهاؼ ً تسدیا



ٚعم ًخٌظ ننثاؼظنظه



ٚعم ًخٌظ یک قامانو مهطى تؽنی نناقایی تسدیا آماؼی مٌؼظ نیاؾ غینفٛان

Qlik View

مکانمسٌؼ

