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 گزینه صحیح جلسه تدریس سال آزمون

 ج -9 همبستگی و رگرسیون  91 29-29

29-29 91 ANCOVA 9- ب 

 د -3 صفات کیفی 91 29-29

29-29 93 ANOVApost hoc test 1- ج 

 ب -1 همبستگی و رگرسیون 91 29-29

 الف -1 حجم نمونه 91 29-29

 ج -7 ای توزیع دوجمله 1 29-29

 د -1 توزیع میانگین 1 29-29

 ج -2 ز واریانسآنالی 93 29-29

 د -91 معیارهای مرکزی 9 29-29

 ب -99 معیارهای پراکندگی 3 29-29

 ج -99 مستقل tآزمون  99 29-29

 ج -93 توزیع نرمال 1 29-29

 د -91 فاصله اطمینان 7 29-29

 د -91 مطالب متفرقه 92 29-29

 ج -91 صفات کیفی 91 9329

 ج -97 معیارهای پراکندگی 3 9329

 ج -91 آنالیز واریانس 93 9329

 د -92 آزمون تی زوجی 99 9329

 الف -91 مطالب متفرقه 92 9329

 ب -99 همبستگی و رگرسیون 91 9329

 الف -99 توزیع نرمال 1 9329

 د -93 انواع متغیر 9 9329

 الف -91 آزمونهای آماری 2 9329

 ب -91 همبستگی و رگرسیون 91 23-29

 ج -91 آنالیز واریانس 93 23-29

 الف -97 همبستگی و رگرسیون91 23-29

 ج -91 همبستگی و رگرسیون91 23-29

 ج -92 مطالب متفرقه 92 23-29

 ج -31 و تحلیل اندازه های مکرر انالیز واریانس دو طرفه 91 23-29

 د -39 ای توزیع دوجمله 1 23-29

 ب -39 انالیز واریانس دو طرفه 91 23-29

 د -33 معیارهای پراکندگی 3 23-29

 ج -31 صفات کیفی 91 23-29
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 الف -31  23-29

 د -31 ینانفاصله اطم 1 23-29

 د -37  23-29

 الف -31 معیارهای مرکزی 9 23-29

 ب -32 حجم نمونه 91 23-29

 ب -11 حجم نمونه 91 21-23

 ج -19 همبستگی و رگرسیون 91 21-23

 د -19 آزمونهای آماری 2 21-23

 الف -13 معیارهای پراکندگی 3 21-23

 ج -11 مرکزیمعیارهای  9 21-23

 د -11 همبستگی و رگرسیون 91 21-23

 د -11 صفات کیفی 91 21-23

 الف -17 مطالب متفرقه 92 21-23

 الف -11 ای توزیع دوجمله 1 21-23

 الف -12 آزمونهای آماری 2 21-23

 ج -11 صفات کیفی 91 21-23

 د -19 آنالیز واریانس 93 21-23

 ب -19 ای تک نمونه t آزمون 91 21-23

 ج -13 انالیز واریانس دو طرفه 91 21-23

 ج -11 همبستگی و رگرسیون 91 21-21

 د -11 ای دوجمله توزیع  1 21-21

 ج -11 آزمونهای آماری 2 21-21

 د -17 معیارهای پراکندگی 3 21-21

 الف -11 فاصله اطمینان 1 21-21

 ب -12 مطالب متفرقه 92 21-21

 ج -11 ای توزیع دوجمله 1 21-21

 ب -19 ای توزیع دوجمله 1 21-21

 ج -19 حجم نمونه 91 21-21

 الف -13 توزیع نرمال 1 21-21

 ب -11 فاصله اطمینان 1 21-21

 الف -11 فاصله اطمینان 7 21-21

 ج -11 توزیع نرمال 1 21-21

 ب -17 آزمونهای آماری 2 21-21

 ج -11 احتمال 1 21-21

 ب -12 آنالیز واریانس 93 21-21
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 ج -71 معیارهای پراکندگی 3 21-21

 الف -79 توزیع میانگین 1 21-21

 ب -79 مطالب متفرقه 92 21-21

 الف -73 آزمون تی مستقل 99 21-21

 ب -71 حجم نمونه 91 21-21

 ب -71 صفات کیفی 91 21-21

 ج -71 احتمال 1 21-21

 الف -77 جدول فراوانی و انواع نمودار 97 21-21

 ب -71 همبستگی و رگرسیون 91 21-21

 ج -72 صفات کیفی 91 21-21

 الف -11 توزیع نرمال 1 21-21

 الف -19 احتمال 1 21-21

 د -19 حجم نمونه 91 21-21

 ج -13 آزمونهای آماری 2 21-21

 د -11 آزمون تی زوجی 99 27-21

 الف -11 حجم نمونه 91 27-21

 الف -11 جدول فراوانی و انواع نمودار 97 27-21

 الف -17 3و  9 27-21

 ج -11 احتمال 1 27-21

 ب -12 توزیع نرمال 1 27-21

 ب -21 صفات کیفی 91 27-21

 ب -29 همبستگی و رگرسیون 91 27-21

 د -29 همبستگی و رگرسیون 91 27-21

 ب -23 آنالیز واریانس 93 27-21

 د -21 و رگرسیونهمبستگی  91 27-21

 ج -21 صفات کیفی91 27-21

 ب -21 مطالب متفرقه92 27-21

 ج -27 مطالب متفرقه92 27-21

 ب -21 توزیع میانگین 1 27-21

 ب -22 احتمال 1 21-27

 د -911 توزیع میانگین 1 21-27

 د -919 صفات کیفی 91 21-27

 د -919 معیارهای پراکندگی3 21-27

 لفا-913 احتمال 1 21-27

 الف -911 حجم نمونه 91 21-27
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 ج -911 ع متغیرانوا 9 21-27

 ج -911 معیارهای پراکندگی 3 21-27

 د -917 ای توزیع دوجمله 1 21-27

 ج -911 صفات کیفی 91 21-27

 ب -912 آزمونهای آماری 2 21-27

 ب -991 مطالب متفرقه 92 21-27

 ب -999 انالیز واریانس دو طرفه 91 21-27

 الف -999 حجم نمونه 91 21-27

 د -993 آنالیز واریانس 93 21-27

 الف -991 نفاصله اطمینا 7 22-21

 ب -991 آزمونهای آماری 2 22-21

 الف -991 توزیع نرمال 1 22-21

 ج -997 آزمون تی زوجی 99 22-21

 د -991 فاصله اطمینان 1و  7 22-21

 د -992 آزمون تی مستقل 99 22-21

 ج -991 آنالیز واریانس 93 22-21

 ب -999 آزمونهای آماری 2، فاصله اطمینان 1و  7 22-21

 الف -999 آنالیز واریانس 93 22-21

 د -993 صفات کیفی 91 22-21

 ج -991 آزمون میانگین یک جامعه 91 22-21

 ج -991 معیارهای مرکزی 9 22-21

 د -991 آنالیز واریانس 93 22-21

 د -997 آزمون تی مستقل 99 22-21

 د -991 توزیع میانگین 1 22-21

 


