
 

 اندیشمندان و کتابخوانی

    اینشتین:

افکار و اندیشه های انسان 

به    گونه ای است که 

ممکن است فقط خواندن 

یک کتاب پایه اندیشه ها و 

افکار انسان را بر مبنای 

جدید یا در مسیر خاصی 

قرار دهد و چه بسا ممکن 

است کتابی مسیر سرنوشت 

میلیون ها انسان را در راه 

 مخصوصی بیندازد.

7931سال اول، شماره اول، اسفند ماه   

 در این شماره:

  معرفی نرم افزارSTATA 

اندیشمندان و کتابخوانی 

 مدرنرتین کتابخانه های دنبا 

  مهمرتین اخبار زمستان کتابخانه 

 های جهان  ترین کتابخانه از زیباترین و مدرن  
 کتابخانه واژه شناسی، دانشگاه آزاد برلین، آلمان                                                                 

  STATAمعرفی نرم افزار 

می باشد. استتتتتا یت   DATAو  STSTICSترکیبی از دو کلمه  STSTAکلمه 

عترهته شتد.  ۵۸۹۱برنامه آماری چندمنظوره است که اولین نسخه آن در سال 

باشند که در رشته های اقتصاد، جامتعته  می اکرث کاربران این نرم افزار محققینی

شناسی، علوم سیاسی، و شاخه هایی از علوم پزشکی مشغول بته پتهوهت  و 

از جمله قابلیت های آن می توان به متدیتریتت داده هتا، .  تحقیق می باشند

تجزیه و تحلیل آماری، ترسیم منودار، شبیه سازی و برنامه نتویستی بته تتور  

دلخواه اشاره منود که برنامه مفیدی برای تحلیل و منای  داده ها در مطالتعتا  

 مرورو سیستامتی  و متاآنالیز است. 

استتا اغلب روی ی  رابط نوشتاری که دستورها را باید در قالب منت برای اجترا 

کند چرا که اعتقاد دارد این روش بتاعتا افتزایت   افزار نوشت تاکید می در نرم

گرافیتکتی  به به بعد ی  واسط نرم افزار ۹شود. با این حال از نسخه  رسعت می

باشد که بعد از کلی  روی  افزار در دسرتس می به شکل منوی افقی در باالی نرم

عملیا  مورد نظر ی  جعبه تبادل دوطرفه برای اجرای دستور ظاهر شتده کته 

افزار این است  کند. خصوتیت خوب نرم شام را برای اجرای دستور راهنامیی می

که پس از اجرای دستور از طریق رابط گرافیکی، دستور نوشتاری آن نیز منتایت  

شود تا کاربر با فراگرفنت آن بتواند در مرحله بعدی کتار را بتا رسعتت  می  داده

بیشرتی انجام دهد. دستورهایی که از قبل اجرا شدند را نیز با ی  کلی  ستاده 

 Dofileروی پنجره دستورا  میتوان دوباره اجرا کرد. همچنین با ساخت یت  

 توانید متامی دستورا  مورد نظر را به یکباره اجرا منایید.  می

اطالعا  بیشرت راجع به این نرم افزار را می تولنید در سایت رستمتی ایتن نترم 

های ویدئویتی ایتن  مشاهده منایید. و آموزش  /https://www.stata.com افزار 

 قابل مشاهده است.  جا اینافزار از  نرم

 خبــــــــــــــــــــــــــر نامه

 79مهمترین اخبار کتابخانه در زمستان 

به روز رسانی بخ  کتابهای الکرتونی  پرستاری و مامایی با افزودن بیست کتاب 

 معريف كتابدار دانشكده به عنوان كتابدار برتر دانشكده ها به مناسبت هفته كتاب آبان ماه 

 برگزاري كارگاه آشنايي با بانكهاي اطالعايت و نرم افزار كاوش 

 بروز رساين و تغيري شكل ظاهري وبسايت كتابخانه 

 از كتابخانه  ۸9بازديد دانشجويان ترم اول ورودي بهمن 

https://www.stata.com/
https://www.stata.com/links/video-tutorials/

