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کارگاه اهی آموزشی   -  اهدوره   -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 آمار کاربردی عنوان؛

 MCC 3 – OC – STCs – 001 کد دوره

 نظری –ساعت  30 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 مدیران و کارکنان  مخاطبان دوره

 برنامه ریزی استان تهران  باشد.( از سازمان مدیریت و T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و عملی.  روش ارزشیابی

             آشنایی شرکت کنندگان با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری                                            اهداف آموزشی

های (مقیاس3های آماری، انواع متغیرها )کمی و غیره( (جامعه، نمونه و داده2های آماری )آمار توصیفی، آمار استنباطی( (تعاریف علم آمار، آمار و کاربرد آن، انواع روش1 سرفصل ها

های پراکندگی )دامنه (شاخص5یش به مرکز )میانگین، میانه و نما( ویژگی آنها های گرا(اندازه4ها، توزیع و فراوانی، هیستوگرام، چندضلعی و غیره گیری، عالئم مجموعهاندازه

ای، اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، (همبستگی، محاسبات ضریب همبستگی رتبه6تغییرات، انحراف چارکی با انحراف متوسط، واریانس، محاسبه واریانس، انحراف طبیعی( 

 میانگین خطای استانداردبینی، رگرسیون به طرف رگرسیون و پیش

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  اهدوره   -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 SPSSنرم افزار تحلیل آماری  عنوان؛

 MCC 3 – OC – STCs – 002 کد دوره

 نظری و عملی –ساعت  24 مجموعه ساعات دوره

 تخصصی شغلی نوع دوره

 مدیران و کارکنان  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و عملی.  روش ارزشیابی

 استفاده نمایند.  SPSSهای آماری از برنامه (در تحلیل1فراگیران پس از پایان آموزش قادرند:  اهداف آموزشی

کنترل و حسابداری  (2« ساعت 2» های اکتشافیها و تحلیلهای توزیع دادهها، توزیع فراوانی، شاخصسازی و بازیابی داده، تعریف متغیرها، ورود و ذخیرهSPSS معرفی   (1 سرفصل ها

رابطه بین دو متغیر کیفی )آزمون کای  (5« ساعت 4»های مالی تجزیه و تحلیل گزارش (4« ساعت 2»های حسابداری قیمت تمام شده روش (3« ساعت 4»های عمومی هزینه

 . «اعتس 4»ایهای پرسشنامه( تحلیل عاملی، تحلیل داده7« ساعت 6»ها )نیکویی برازش( های توزیع داده(آزمون6« ساعت 4»دو( 

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  اهدوره   -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 کاربرد آمار در امور اداری عنوان؛

 MCC 3 – OC – STCs – 003 کد دوره

 نظری –ساعت  30 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 مدیران و کارکنان  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tباید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس )مدرس  شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و عملی.  روش ارزشیابی

اده های آماری استفریزی نیروی انسانی از روشرود پس از پایان دوره بتوانند؛ انواع نمودارها و مقیاسهای آماری و کاربرد هر یک را توضیح دهند و در برنامهاز فراگیران انتظار می اهداف آموزشی

 نمایند.                                              

ها، گرد کردن اعداد، نمودارها: )انواع و کاربرد هر یک(، توزیع فراوانی، های آماری: )تنظیم و جدول بندی دادهآمار توصیفی و کاربردهای آن، دادهتعریف علم آمار و مشخصات  سرفصل ها

ی، های پراکندگگین، نما، میانه(، شاخصهای گرایش مرکزی: )میانهای هر یک، شاخصای و نسبتی( و یژگیای، رتبهزیگما و کاربرد هر یک، مقیاس و انواع آن: )اسمی، فاصله

، عرضه و ریزی نیروی انسانیرنامهدامنه تغییرات، میانگین تغییرات، واریانس، انحراف معیار استاندارد و شیوع تفسیر آنها، همبستگی، همبستگی گشتاوری، کاربرد آمار در ب

های مختلف امور اداری، انواع نرم و منابع اطالعاتی آن، تهیه و تنظیم گزارشات آماری مورد نیاز در زمینههای برآورد نیروی انسانی تقاضای نیروی انسانی، آمار پرسنلی، روش

 ها و وسایل جمع آوری آمار کارکنان(. های طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آمار کارکنان، روشافزارهای آماری مربوط به کارکنان، روش

 پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع / مراجع منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  اهدوره   -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 SPSS افزار کامپیوتری آشنایی با نرم عنوان؛

 MCC 3 – OC – STCs – 004 کد دوره

 نظری -ساعت 16 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 مدیران و کارکنان  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس )مدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار  شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و عملی.  روش ارزشیابی

 ها و استنتاج منطقی از آنها در جوامع آماری مختلف(آنالیز و ارزیابی داده)چگونگی و فن  SPSS های نرم افزار آشنایی شرکت کنندگان با قابلیت اهداف آموزشی

 ( آماده سازی محیط برای شروع کار با 2 ها به کامپیوتر، کدگذاری و غیره(آشنایی با ماحل مختلف یک کار تحقیقاتی )تهیه پرسشنامه، جمع آوری اطالعات انتقال داده  (1 سرفصل ها

SPSS  تعریف ، SPSS ساختار و منطق برنامه 3انی و مفاهیم اولیه آن و مب ) SPSS- اعمال ویندوز برای SPSS امکانات محاسباتی برنامه ، SPSS  و چگونگی کار با

، PEARSON. CORRضریب همبستگی  -CORSS TAB، جداول دو بعدی BREAU SOWNE( تست PEARSON. CORR 4منوهای محاسبه توزیع فروانی 

( 5ها و جداول و رسم نمودار و چارتها  ها و تهیه گزارشهای آماری بر روی انواع دادهانجام انواع مختلف تحلیل -TZU، SPEARMANضریب همبستگی اسپیرمن و تاو 

نه گیری از جمعیت مورد مطالعه با استفاده از نرم های نمو( فرمانهای روشSPSS  6 ها، رگرسیون، انواع رگرسیون و محاسبه آن در ، مقایسه میانگینSPSS فرمانهای مهم 

 و برآورد کردن پارامترهای جمعیت SPSS افزار 

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  اهدوره   -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 آمار کاربردی عنوان؛
 MCC 3 – OC – STCs – 005 کد دوره

 نظری –ساعت  30 مجموعه ساعات دوره

 شغلی دورهنوع 

 مدیران و کارکنان  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و عملی.  ارزشیابیروش 

             آشنایی شرکت کنندگان با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات آماری                                            اهداف آموزشی

های مقیاس (3های آماری، انواع متغیرها )کمی و غیره( جامعه، نمونه و داده (2یفی، آمار استنباطی( های آماری )آمار توصتعاریف علم آمار، آمار و کاربرد آن، انواع روش  (1 سرفصل ها

 های پراکندگی )دامنهشاخص (5های گرایش به مرکز )میانگین، میانه و نما( ویژگی آنها اندازه (4ها، توزیع و فراوانی، هیستوگرام، چندضلعی و غیره گیری، عالئم مجموعهاندازه

ای، اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی، محاسبات ضریب همبستگی رتبه (6تغییرات، انحراف چارکی با انحراف متوسط، واریانس، محاسبه واریانس، انحراف طبیعی( 

 . بینی، رگرسیون به طرف میانگین خطای استانداردرگرسیون و پیش

 و جزوات استاد دوره. منابع / مراجع پیشنهادی منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  اهدوره   -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 

 

 های نمونه گیری و کاربرد آنهاروش عنوان؛
 MCC 3 – OC – STCs – 006 کد دوره

 نظری -ساعت 12 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 مدیران و کارکنان  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tدوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس )مدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع  شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و عملی.  روش ارزشیابی

 نام ببرند و با هم مقایسه نمایند. رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند؛ انواع نمونه گیری رااز فراگیران انتظار می اهداف آموزشی

نمونه گیری  (7 هازیرجامعه (6طبقه بندی (5ها ها، درصدها و شمارشنسبت (4ها ها و مجموعنمونه گیری تصادفی ساده، برآورد کردن میانگین (3انواع نمونه گیری  (2مقدمه   (1 سرفصل ها

 (12نمونه گیری چرخشی )ضرورت، اهداف، مزایا و معایب نمونه گیری چرخشی(  (11ها ها و چارهبی پاسخی (10براورد رگرسیونی  (9ها و براورد نسبی نسبت (8ای خوشه

 . انتخاب الگوی چرخشی، برآورد نمونه گیری چرخشی

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی


