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هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّدف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

اهید ریاضی هتغیر تصادفی ٍ ٍیژگی ّای آى ٍ ،اریاًس هتغیر تصادفی ٍ ٍیژگی ّای آى

ّفتِ دٍم

گطتاٍر ّای پیراهَى صفر( ضاخص ّای هرکسی)  ،گطتاٍر ّای پیراهَى هیاًگیي ( ضاخص ّای پراکٌدگی)

ّفتِ سَم

تاتغ هَلد گطتاٍر هتغیر تصادفی ًاپیَستِ ٍ پیَستِ

ّفتِ چْارم

هتغیر ّای تصادفی هطترک ٍ جدٍل تطکیل تَزیغ احتوال هطترک

ّفتِ پٌجن

اًَاع هتغیر ّای تصادفی ًاپیَستِ کالسیک (یکٌَاخت ،ترًَلی ،دٍ جولِ ای ،فَق ٌّدسیٌّ ،دسی ،دٍ جولِ ای هٌفی،
پَاسي)  ،تاتغ هَلد گطتاٍر  ،هیاًگیي ٍ ٍاریاًس آى ّا

ّفتِ ضطن

اًَاع هتغیر ّای تصادفی پیَستِ کالسیک(یکٌَاخت پیَستًِ ،رهالً ،رهال استاًدارد ،گاهاً ،وایی ،کای دٍ ،تتا ،لگ
ًرهال)  ،تاتغ هَلد گطتاٍر  ،هیاًگیي ٍ ٍاریاًس آى ّا

ّفتِ ّفتن

تؼریف آهار استٌثاطی،هفاّین پاراهتر ٍ آهارًُ ،وًَِ ٍ هفَْم ًظریِ ًوًَِ گیری

ّفتِ ّطتن

هفَْم قضیِ حد هرکسی  ،هیاًگیي ٍ اًحراف هؼیار ضاخص ّای هرکسی ٍ پراکٌدگی ًوًَِ ای

ّفتِ ًْن

ترآٍرد ًقطِ ای پاراهترّا ٍ ٍیژگی هطلَب آى ّا ،ترآٍرد ًقطِ ای هیاًگیي جاهؼِ ،ترآٍرد ًقطِ ای ٍاریاًس جاهؼِ

ّفتِ دّن

ترآٍرد فاصلِ ای هیاًگیي در جاهؼِ  ،ترآٍرد فاصلِ ای تفاٍت هیاًگیي ّا در جاهؼِ

ّفتِ یازدّن

ترآٍرد فاصلِ ای ًسثت ّا در جاهؼِ ،ترآٍرد فاصلِ ای تفاٍت ًسثت ّادر جاهؼِ

ّفتِ دٍازدّن

ترآٍرد فاصلِ ای ٍاریاًس در جاهؼِ  ،ترآٍرد فاصلِ ای ًسثت ٍاریاًس ّا در جاهؼِ

ّفتِ سیسدّن

خطای ًَع اٍل ٍ دٍم ،سطح هؼٌا ٍ اطویٌاى،تتا ٍ تَاى آزهَى ،آزهَى فرضیِ هیاًگیي در جاهؼِ

ّفتِ چْاردّن

آزهَى تفاٍت هیاًگیي ّا در جاهؼِ  ،آزهَى فرضیِ ًسثت ّا در جاهؼِ ،آزهَى فرضیِ تفاٍت ًسثت ّا در جاهؼِ

ّفتِ پاًسدّن

آزهَى فرضیِ ٍاریاًس در جاهؼِ  ،آزهَى فرضیِ ًسثت ٍاریاًس ّا در جاهؼِ

ّفتِ ضاًسدّن

آًالیس ٍاریاًس یک ػاهلی  ،آًالیس ٍاریاًس دٍ ػاهلی

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تدریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجددا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکدُ ٍ سایت ٍاحد قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:
فؼالیت کالسی ً 1ورُ  ،اهتحاى هیاى ترم ً 5ورُ ،اهتحاى پایاى ترم ً 14ورُ
هٌاتغ هطالؼاتی:
 -1نوفرستی  ،محمد؛ آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد  ،2رسا.

 -2هژبر کیانی  ،کامبیس؛ آمار استنباطی ،انتشارات نورعلم.

 -3طورانی  ،محسن ؛آمار و احتمال ،انتشارات پارسه.

