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 SASآشنایی با نرم افزار آماری 

 

 ( Anthemشرکت  های آماریها و مدلسازیکارشناس ارشد تحلیل داده)  اسماعیل سالممدرس: 

66مرداد  10  

(08الی  6ساعت ) از ساعت  6مدت دوره   

(% تخفیف دانشجویی02) به همراه نهار تومانهزار  072شهریه دوره   

 

 

در دنیای مملو از اطالعات و داده های امروزی، مدیریت و تحلیل انبوه اطالعات به منظور پاسخگویی به نیازهای کسب و کار 

یکی از متداولترین نرم افزارهای موجود در بازار جهت مدیریت داده های انبوه،  sasاهمیت روزافزونی یافته است. نرم افزار 

تحلیلهای آماری و تهیه گزارشات مبتنی بر داده ها می باشد. هدف از این دوره، آشنایی با قابلیتها و ساختار نرم افزار، نحوه نصب و 

می باشد. شرکت در  sasهت آنالیز و تحلیل داده ها به کمک ، و اصول مقدماتی برای برنامه نویسی جsasاجرای نسخه دانشگاهی 

مخاطبین مشغول در صنایع مرتبط با داده های انبوه همچون بخشهای بانک و بیمه، به دانشجویان، محققین، و دوره عالوه بر این 

 د توصیه می شود.برای تحلیلها و گزارشات روزانه می باشن یازمند استفاده از داده هاکلیه افرادی که به نحوی ن

 sasرم افزار آماری ن - مقدمه. 0

o مدیریت و تحلیل داده/ مدلسازی آماری/ تهیه و ارسال گزارشات 

o تحلیل و مدلسازی  های بستهsas: 

 Base sas / Enterprise Guide / Enterprise Miner / Text Miner / IML 

o ها:ها و تفاوتشباهت 

  sas   /   MS ACCESS   /   R   /   Stata   /   SPSS   /   Eviews   /   Python  

 هدفگیری بیماران دیابتی با حاشیه سود باال )مدل لجستیک( -0 مثال کاربردی -

 

 موسسه عالی آموزش و ژپوهش مدرییت و ربانهم رزیی
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 هدفگیری مشتریان بالقوه برای محصول/برند خاص )مدل لجستیک( -0 کاربردیمثال  -

 بودجه خانوار ایران -1 کاربردیمثال  -

SASی فمعر -
®
University Edition 

 

 :sasاصول برنامه نویسی در .  0

- Data step / Proc step / Comments 

- Temporary / Permanent library 

- Character / Numeric (Date) values 

- Proc Contents / Proc Print / Proc Sort / Proc Means / Proc Univariate 

o Options: var / tables / where / if / by var  

- Reading raw data / spreadsheets / Oracle data set / etc. 

- Functions / Conditional Processing (If-Then / Do Loop) 

- Concatenating and Merging data sets 

- Introduction to other languages in sas: SQL & Macro 

- Introduction to regressions: Proc Reg / Proc GLM / Proc Genmod / Proc Logistic 

- Proc Logistic: Goodness of fit & ROC curve 

 

نشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد اقتصاد از موسسه عالی آموزش و اسماعیل سالم دانش آموخته مهندسی عمران از دا

میلواکی اخذ نموده و به عنوان کارشناس  –پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین 

های مختلفی ه کار بوده است. وی در بخشهای مختلفی مشغول بهای آماری در شرکتها و مدلسازیو کارشناس ارشد تحلیل داده

 های صنعتی تخصص و تحقیق داشته است.همچون اقتصاد خرد، اقتصاد سالمت، اقتصادسنجی و سازمان

 


