
 (۲-۴۹۴۹) آهار حیاتی ؼیخو پزٍصُدر شزح کار 

 

 شرح تقسیم کار گروه 

حظَل ًوَدارّای تَسیغ تزای  :تَطیفی اکثزی خاًن خالقی،خاًن ًَیذ هقذم،   خاًن 1

 هشاتِ ّیستَگزام) ی تِ دست آهذُّا دادُ

گیزی  تزداشت ٍ ًتیدِ+  (ای ٍ ًوَدار دایزُ

کار ایي  – اس هشاّذات تز اساس ًوَدارّا

ّن تِ تفکیک  را ّن رٍی کل دادُ ّا ٍ

در  3تَضیح  :ّا  هٌظَر اس گزٍُ –ّا  گزٍُ

  .سیز

ًتایح دٍ تِ دٍ تیي تستگی  ّن :تَطیفی خاًن سًداًی، خاًن ػزب، خاًن خلیلی 2

تیي سِ دٍ تِ دٍ تِ خظَص )هٌتخة 

ٍ ایداد  (1هَرد اٍل تَضیح 

Corellogram  . تیي سَاالت ّوچٌیي

ّوچٌیي هحاسثِ . خَد شوا هٌتخة

ّای توزکش ٍ پزاکٌذگی تزای  شاخض

هقایسِ ایي ٍ  –ّای حاطلِ  دادُ

ّای هختلف  ّای توزکش تیي گزٍُ شاخض

  (3تَضیح  :هٌظَر اس گزٍُ )

ای  تاسُای ٍ  ًقطِ تزآٍرد :استٌثاطی طالحیخاًن ، احوذی، خاًن طاّزیاى  خاًن 3

هَلفِ اٍل در  3 تزای هیاًگیي ٍ ٍاریاًس

یک تار تزای کل ًوًَِ ٍ تار  1تَضیح 

هشاّذُ  3تَضیح )ّا  تِ تفکیک گزٍُدیگز 

ٍ  ّای هتفاٍت گزٍُ هقایسِ+ (شَد

  .گیزی هفَْهی ًتیدِ

ّوثستگی داری  هؼٌی تزرسی :استٌثاطی االهیٌی، آقای ػشیشی آقای رٍح 4

 +  (2هشزٍح در شزح کار گزٍُ )ّای  

تا  4تَضیح  هؼذل در تحلیل رگزسیَى

تَضیح ). رگزسیَىخَد تزرسی ارسشوٌذی 

ّای  رگزسیَى+  (ًیش هشاّذُ شَد 2ٍ  1

 .دیگز تِ اًتخاب خَد گزٍُ

رٍی  ّای آهاری آسهَى فزع :استٌثاطی آقای کزیوی  ی فزٍساًفز،آقا 5

ّای تزخاستِ  تیي گزٍُ... تفاضل هیاًگیي ٍ

اس پاسخ تِ هؼیارّای سِ هَرد آخز در 

 .(را تثیٌیذ 3ٍ  2تَضیح )  1تَضیح 

تِ طَرت سزتستِ در پاسخ  در کالسرا یک شزح کلی اس دستاٍردّای خَد  ّا در پایاى ّفتِ اٍل خزدادهاُ ّوِ گزٍُ

 (ادامه در ص بعد) . کٌٌذ ارائِ هیرسواً ّا ًتایح خَد را  در پایاى ّفتِ دٍم ّوِ گزٍُ. کٌٌذ هیهطزح  تِ سَال استاد



 :توضیحات

  : این ػثارتست اس آى چِ ها سٌدیذُ -1

  ،هؼذل 

 ،کارآهذی تحظیلی  

  ش،ػالقِ تِ رشتِ ٍ گزایهیشاى  

  ،ًِحَُ اًتخاب رشت 

 حظیل، ّذف اس ت 

 هؼیار شغل هطلَب ٍ . 

یا تزخی اس داًشدَیاى هؼذل خَد گیزی ًثاشذ،  اس آى خا کِ هَفقیت تحظیلی هوکي است طزفا تا هؼذل قاتل اًذاسُ 

این کِ  استفادُ کزدُ تزای سٌدش هَفقیت تحظیلی رٍاًشٌاختی ًیشها اس یک پزسشٌاهِ  را درج ًکزدُ تاشٌذ،

آٍری  م پشت طفحِ آهذُ تَدًذ ٍ تَسط گزٍُ خوغ، کِ ایي سَاالت در فزسٌدذ هیکارآهذی تحظیلی را تِ ًَػی 

  .اًذ دادُ در یک ستَى خوغ تٌذی شذُ

 :دقت ًواییذ کِ -2

  اکثز کارّا تا ًَشتي یک کذ اٍلیِ درMATLAB  ّای دادُ را  تَاى آرایِ پس هیس. شًَذ تسْیل هی

 .خایگذاری ًوَد

  آیا اس ایي ًوَدار هی تَاى چیشی فْویذ؟ یا ٍاتستگی هشخظی را حذس : ًتایح ػذدی را تفسیز ًواییذلطفا

 سد؟

 ّا تا ایي سطح  تستگی اها اگز در آسهَى یا ّن. است ٪۵5ّا  ّا ٍ تزآٍردیاتی سطح اطویٌاى در تواهی آسهَى

 ٪۵0تز هثل  تا سطح اطویٌاى پاییي)تَاًین قذری تخفیف دّین  تیدِ هؼٌادار ًزسیذین هیاس اطویٌاى تِ ً

 .(ّن تزرسی کٌین

1) تفاٍت هیاًگیي رٍی تزآٍردیاتی / آسهَى کزدىهثل : ّا هٌظَر اس گزٍُ -3  کارآهذی تحظیلی یا/ ٍ   هؼذل (2

 : هثالً. آیٌذ تِ دست هی گشیٌی ًَع ّذف، یا ًحَُ اًتخاب رشتِتِ سَال  پاسخدر تفکیک  ز اساسکِ ت ّایی گزٍُتیي 

) کارآهذی تحظیلی تْتزی( هیاًگیي) کٌین کساًی کِ اّذاف ػویقی اس تحظیل دارًذ  ها فکز هیرٍد  اًتظار هی

1 2 تا سطح آیا ایي فزع در آسهَى آهاری  .اًذ فکز ًکزدُ( ّذف)ت تِ کساًی دارًذ کِ تِ ایي سَال ًسث (0

 .تَاى فزع کزد ٍ آسهَد ّای هتؼذدی هی هشاتِ ایي آسهَى ٍ  شَد؟  تأییذ هی٪ ۵5اطویٌاى 

ّای ها، هؼذل تا چِ حذ  رگزسیَى هؼذل تز اساس کارآهذی تحظیلی، هشخض کٌٌذ کِ تز اساس دادُتز اساس   -4

Rکٌذ؟ هحاسثِ  کارآهذی تحظیلی را پیش تیٌی هی
دٌّذُ هفاّین خالثی است اها تایذ  تزای ایي رگزسیَى ًشاى 2

 :تزای ایي سَال فزاّن کزد تَاى پاسخی تِ راستی تِ ًظز شوا اس ایي تحقیق تا چِ حذ هی. تز فکز کزد ػویق

 تَاًذ هؼیار خَتی تزای هَفقیت تحظیلی قلوذاد شَد؟ آیا هؼذل هی


