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هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

جاهؼِ آهاری ٍ ٍیژگی ّای آى ،آهارگیری( سرضواری ٍ ًوًَِ گیری) ،ضوارش یا اًذازُ گیری صفت هَرد هطالؼِ ،
هفَْم آهار تَصیفی ٍ استٌثاطی

ّفتِ دٍم

ًوادّای حاصل جوغ ٍ حاصل ضرب ،تؼضی از هقیاس ّای ػذدی( تغییر ،رضذ ،ضیة ،ضتاب ٍ کطص) ،هؼرفی تستِ
ّای ًرم افساری

ّفتِ سَم

سازهاًذّی دادُ ّا :تطکیل جذٍل تَزیغ فراٍاًی ،ترسین ضکل تَزیغ فراٍاًی

ّفتِ چْارم

ضاخص ّای هرکسی ٍ ٍیژگی ّای هْن آى ّا

ّفتِ پٌجن

ضاخص ّای پراکٌذگی ٍ ٍیژگی ّای هْن آى ّا

ّفتِ ضطن

ضاخص ّای ضکل تَزیغ ٍ ٍیژگی ّای آى ّا

ّفتِ ّفتن

آهار تَصیفی چٌذ هتغیرُ :تطکیل جذٍل تَزیغ فراٍاًی هطترک  ،اًَاع فراٍاًی ّا در تَزیغ هطترک

ّفتِ ّطتن

تؼریف چٌذ هتغیر تِ طَر ّوسهاىٍ ،اریاًس ٍ کٍَاریاًس ،ضریة ّوثستگی ،فاصلِ آهاری ٍ خَضِ

ّفتِ ًْن

تغییر خطی هتغیر در آهار تَصیفی یک هتغیرُ ٍ چٌذ هتغیرُ ً ،وَدارّای کارتردی( پارتَ ٍ لَرًس)

ّفتِ دّن

گطتاٍر ّا (گطتاٍر ّای هرکسی  ،پراکٌذگی ٍ راتطِ تیي آى ّا )  ،ضریة ّای تصحیح ضپارد

ّفتِ یازدّن

آضٌایی تا هفاّین احتوال:تاریخچِ ضکل گیری احتوال ،هفَْم سادُ احتوال ،آزهایص تصادفی ،فضای ًوًَِ ای،
پیطاهذ

ّفتِ دٍازدّن

احتوال پیطاهذ ،احتوال اجتواع پیطاهذ ّا ٍ هفَْم دٍ پیطاهذ ًاسازگار ،احتوال اضتراک پیطاهذ ّا ٍ هفَْم دٍ پیطاهذ
هستقل

ّفتِ سیسدّن

احتوال ضرطی ٍ قضیِ تیس

ّفتِ چْاردّن

هفَْم هتغیر تصادفی  ،تاتغ چگالی احتوال ٍ تَزیغ احتوال هتغیر ًاپیَستِ

ّفتِ پاًسدّن

هتغیر تصادفی ًاپیَستِ  ،تاتغ چگالی ٍ تاتغ تَزیغ احتوال ٍ ٍیژگی ّای آًْا

ّفتِ ضاًسدّن

هتغیر تصادفی پیَستِ  ،تاتغ چگالی ٍ تاتغ تَزیغ احتوال ٍ ٍیژگی ّای آًْا

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ 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  ،1رسا .

 -2هژبر کیانی ،کامبیس ،آمار توصیفی ،انتشارات نور علم.

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

