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 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 سٍد بتَاًذ: دس ّش جلؼِ اص داًـجَ اًتظاس هی

 هفاّین اٍلیِ آهاسّذف کلی جلسِ اٍل:  .1

 اّذاف اختصبصی: 

 س اػتٌباعی سا بیاى کٌذ.هفَْم آهاس ٍ تفاٍت آهاس تَصیفی ٍ آها -1-1

 هفاّین جاهؼِ، جوؼیت، ًوًَِ سا بِ سٍؿٌی بیاى کٌذ. -1-2

 ّا سا هـخص کٌذ. دس یک هثال کاسبشدی اًَاع هتغیشّا ٍ هقیاع آى -1-3

 گیشی سا بتَاًذ تَصیف ٍ بیاى کٌذ. خغاّای اًذاصُ -1-4 

 گیشی هٌاػب دس یک هغالؼِ باؿذ. ًوًَِگیشی سا تَضیح دادُ ٍ قادس بِ بکاسگیشی سٍؽ  سٍؿْای ًوًَِ -1-5

 بش اػاع هؼیاسّای توایل هشکضی ػاصی اعالػات ػاصهاًذّی ٍ خالصِ ّذف کلی جلسِ دٍم: .2

 اّذاف اختصبصی:

 ّا سا بشای یک هثال هحاػبِ ًوایذ. ّای هشکضی سا بیاى  ٍ آى هفاّین ؿاخص -2-1

 ٌذ.ّای هشکضی سا بیاى ک هؼایب ٍ هضایای ّش یک اص ؿاخص -2-2

 ّا باؿذ. تؼشیف صذک ٍ چاسک سا بذاًذ ٍ قادس بِ هحاػبِ آى -2-3

 ّای پشاکٌذگی بش اػاع ؿاخص ػاصی اعالػات ػاصهاًذّی ٍ خالصِ :سَمّذف کلی جلسِ  .3

 اّذاف اختصبصی:

 ّا سا بشای یک هثال هحاػبِ ًوایذ. ّای پشاکٌذگی سا بیاى  ٍ آى هفاّین ؿاخص -3-1

 ّای پشاکٌذگی سا بیاى کٌذ. اص ؿاخص هؼایب ٍ هضایای ّش یک -3-2

 بٌذی اعالػات ٍ تَصیغ فشاٍاًی سٍؿْای عبقِ :چْبرمّذف کلی جلسِ  .4

 اّذاف اختصبصی:

 بٌذی ٍ ًوایؾ اعالػات بِ صَست جذٍل تَصیغ فشاٍاًی سا بشای یک ػشی دادُ ٍاقؼی اًجام دّذ. عبقِ -4-1

 ّا باؿذ. سا بذاًذ ٍ قادس بِ هحاػبِ آىبٌذی ؿذُ  ّای عبقِ تؼشیف صذک ٍ چاسک بشای دادُ -4-2

 تَاًایی تـخیص سػن ًوَداس هٌاػب بشای ّش هتغیش سا داؿتِ باؿذ. -4-3

 احتوال ٍ کاسبشد آى دس ػلَم پضؿکی :پٌجنّذف کلی جلسِ  .5

 اّذاف اختصبصی:

 .اصَل ػِ گاًِ احتوال سا ًام ببشد -5-1

 ذ ٍ دس حل هؼایل بِ خَبی اص آى اػتفادُ ًوایذ.هفاّین دٍ پیـاهذ ػاصگاس ٍ هؼتقل  سا بیاى کٌ -5-2

 تَاًایی حل هؼایل احتوال سا داؿتِ باؿذ. -5-3

 با اػتفادُ اص قَاًیي اسایِ ؿذُ، احتواالت ؿشعی سا هحاػبِ ًوایذ. -5-4

 هشبَعِ باؿذ.احتوال قادس بِ حل هؼایل آهاسی  با اػتفادُ اص قضیِ بیض،  -5-5

 ادفی ٍ تَصیغ احتواالتی هتغیشّای تصادفیهتغیش تص :ضطنّذف کلی جلسِ  .6

 اّذاف اختصبصی:

 تؼشیف هتغیش تصادفی سا بتَاًذ با رکش هثال بیاى کٌذ. -6-1



  .فشق بیي دٍ هتغیش تصادفی گؼؼتِ ٍ پیَػتِ سا بذاًذ -6-2

 .اهیذ سیاضی ٍ ٍاسیاًغ سا بشای هتغیش ّای گؼؼتِ با اػتفادُ اص تابغ چگالی هحاػبِ کٌذ -6-3

 .بتَاًذ بشای هتغیش تصادفی اسائِ ؿذُ تابغ چگالی احتوال بِ دػت آٍسد -6-4

 تَصیغ احتواالت گؼؼتِ :ّفتنّذف کلی جلسِ  .7

 اّذاف اختصبصی:

  .ای، ٌّذػی ٍ پَاػَى سا بتَاًذ حل کٌذ هؼائل هشبَط بِ تَصیغ یکٌَاخت، دٍ جولِ -7-1

 ؼؼتِ سا بلذ باؿذ.ّای گ ًحَُ بِ دػت آٍسدى اهیذ سیاضی ٍٍاسیاًغ تَصیغ-7-2

 ای بِ جای پَاػَى اػتفادُ ًوایذ. دس ؿشایظ الصم بتَاًذ اص تقشیب تَصیغ دٍجولِ -7-3

 ّای آى تَصیغ ًشهال ٍ ٍیظگی :ّطتنّذف کلی جلسِ  .8

 اّذاف اختصبصی:

 ّای آى سا بیاى کٌذ. ؿکل تَصیغ ًشهال سا ٍ ٍیظگی -8-1

 .ال سا بذاًذّای ًشه چگًَگی اػتاًذاسد کشدى تَصیغ دادُ -8-2

 .هؼایل احتواالتی هشبَط بِ تَصیغ ًشهال سا حل کٌذجذٍل تَصیغ ًشهال بشای حل هؼایل سا بذاًذ ٍ  اػتفادُ اص -8-3

 ّای آى ٍ ٍیظگی tتَصیغ  :ًْنّذف کلی جلسِ  .9

 اّذاف اختصبصی:

 ّای آى سا بیاى کٌذ. سا ٍ ٍیظگی tؿکل تَصیغ  -9-1

 .سا حل کٌذ tهؼایل احتواالتی هشبَط بِ تَصیغ حل هؼایل سا بذاًذ ٍ  بشای tجذٍل تَصیغ  اػتفادُ اص -9-2

 گیشی ٍ قضیِ حذهشکضی ّای ًوًَِ تَصیغ :دّنّذف کلی جلسِ  .11

 اّذاف اختصبصی:

 .ای ًوًَِ ای ٍ ًؼبت سا ؿشح دادُ ٍ جذٍل تَصیغ آى سا بشای ّش هؼالِ تـکیل دّذّ تَصیغ هیاًگیي -10-1

 .ادُ اص آى سا سا ؿشح دّذقضیِ حذ هشکضی ٍ اػتف -10-2

 .حجن ًوًَِ الصم بشای بشآٍسد یک هیاًگیي ٍ یک ًؼبت سا هحاػبِ ًوایذ -10-3

 ٍ فاصلِ اعویٌاى ای بشآٍسد ًقغِ :یبزدّنّذف کلی جلسِ  .11

 اّذاف اختصبصی:

 هفَْم ػغح اعویٌاى سا تَصیف کٌذ. -11-1

 .ي ٍ یک ًؼبت جاهؼِ سا هحاػبِ کٌذفاصلِ اعویٌاى بشای یک هیاًگی -11-2

 .یک هیاًگیي ٍ یک ًؼبت جاهؼِ سا هحاػبِ کٌذای بشای  بشآٍسد ًقغِ -11-3

 اػتفادُ اص پشػـٌاهِ ٍ ًحَُ اهتیاسدّی آى :دٍازدّنّذف کلی جلسِ  .12

 اّذاف اختصبصی:

 قادس بِ تؼشیف پشػـٌاهِ ٍ اًَاع آى باؿذ. -12-1

 زاسی بشای پشػـٌاهِ باؿذ.گ قادس بِ عشاحی ػیؼتن ًوشُ -12-2

 گیشی با آى سا کاهال تَضیح دّذ. یک پشػـٌاهِ هؼشفی ٍ ًحَُ اًذاصُ -12-3

 هفَْم سٍایی پشػـٌاهِ سا کاهل تَصیف ًوایذ. -12-4



 ّای اًجام پایایی پشػـٌاهِ سٍؽ :سیسدّنّذف کلی جلسِ  .13

 اّذاف اختصبصی:

 اٍسد.بشای یک پشػـٌاهِ پایایی دسًٍی سا بِ دػت بی -13-1

 ّای تحلیلی دسػت بشای بِ دػت آٍسدى پایایی اػتفادُ کٌذ. دس صَست پایا ًبَدى پشػـٌاهِ اص سٍؽ -13-2

 پایایی دس عی صهاى ٍ آصهَى باصآصهَى سا بشای پشػـٌاهِ هحاػبِ کٌذ. -13-3

 حل توشیي :چْبردّنّذف کلی جلسِ  .14

 اّذاف اختصبصی:

 ُ هباحث تذسیغ ؿذُ بپشداصًذ.داًـجَیاى بِ حل توشیي بیـتش دسباس -14-1

 داًـجَیاى بتَاًٌذ هـکالت دسػی سا با یکذیگش هَسد بحث قشاس دٌّذ. -14-2
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 حیبتی تَصیفیآهبر  جذٍل زهبًبٌذی درس

 8-01سبػت  ضٌبِ رٍز ٍ سبػت جلسِ :                                    

سِ
جل

 

 هذرس َع ّر جلسِهَض تبریخ

1 
31/66/97 

 8-16 ؿٌبِ

گیشی ٍ  ّای ًوًَِ آؿٌایی با هفاّین اٍلیِ آهاس )ؿاهل تؼشیف آهاس، جاهؼِ، جوؼیت، ًوًَِ، سٍؽ

 گیشی( خغای اًذاصُ
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

2 
7/67/97 

 8-16 ؿٌبِ

، ِ ٍ ًواهیاًگیي، هیاًّای توایل هشکضی  ػاصی اعالػات ) اسائِ ؿاخص ػاصهاًذّی ٍ خالصِ

 ّا( چٌذک
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

3 
14/67/97 

 8-16ؿٌبِ 

ٍاسیاًغ، اًحشاف هؼیاس، داهٌِ  ّای پشاکٌذگی ػاصی اعالػات ) اسائِ ؿاخص ػاصهاًذّی ٍ خالصِ

 (هیاى چاسکی
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

4 
21/67/97 

 8-16 ؿٌبِ

ّای  ػات، هحاػبِ ؿاخصبٌذی اعال )ؿیَُ عبقِ بٌذی اعالػات ٍ تَصیغ فشاٍاًی سٍؿْای عبقِ

 ای( ای، ّیؼتَگشام ٍ جؼبِ ای، دایشُ ًوَداس )هیلِ -ّا( توایل هشکضی ٍ پشاکٌذگی ٍ چٌذک
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

5 
28/67/97 

 8-16 ؿٌبِ

)آؿٌایی با هفَْم احتوال، پیـاهذّای ًاػاصگاس، پیـاهذّای  احتوال ٍ کاسبشد آى دس ػلَم پضؿکی

 احتوال ؿشعی  -توال(هؼتقل، حل هؼایل ػادُ اح
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

6 
5/68/97 

 8-16 ؿٌبِ

)هفَْم احتوال، هتغیش تصادفی گؼؼتِ ٍ  هتغیش تصادفی ٍ تَصیغ احتواالتی هتغیشّای تصادفی

 پیَػتِ، هحاػبِ اهیذسیاضی ٍ ٍاسیاًغ ٍ هحاػبِ تابغ چگالی(
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

7 
12/68/97 

 8-16 ؿٌبِ

)تَصیغ بشًَلی، دٍجولِ ای ٍ پَاػَى، تقشیب تَصیغ پَاػَى با  تِتَصیغ احتواالت گؼؼ

 آصهَى هیاى تشم-ّا( ای ٍ بِ دػت آٍسدى هیاًگیي ٍ ٍاسیاًغ دس ایي تَصیغ دٍجولِ
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

8 
26/68/97 

 8-16 ؿٌبِ

اص  ّای آى )ؿکل تَصیغ ًشهال ، تَصیغ ًشهال اػتاًذاسد، ًحَُ اػتفادُ ٍ ٍیظگی تَصیغ ًشهال

 ّای ًشهال( جذٍل تَصیغ ًشهال ٍ هحاػبِ احتواالت دس جوؼیت
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

9 
3/09/97 

 8-16ؿٌبِ 

ٍ هحاػبِ  t،  ًحَُ اػتفادُ اص جذٍل تَصیغ  tّای آى )ؿکل تَصیغ  ٍ ٍیظگی tتَصیغ 

 احتواالت(
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

16 
10/09/97 

 8-16ؿٌبِ 

، هحاػبِ حجن ای ًوًَِ ای ٍ ًؼبتّ تَصیغ هیاًگیي) هشکضیگیشی ٍ قضیِ حذ ّای ًوًَِ تَصیغ

 )هجبزی ًیس برگسار هیگردد( (tًوًَِ دس بشآٍسد هیاًگیي ًوًَِ ٍ ًؼبت ٍ تَصیغ 
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

11 
17/69/97 

 8-16ؿٌبِ 

ای هیاًگیي ٍ  ای ٍ فاصلِ ًقغِ فاصلِ اعویٌاى )بِ دػت آٍسدى بشآٍسد  ای ٍ بشآٍسد ًقغِ

 (ًؼبت 
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

12 
24/69/97 

 8-16 ؿٌبِ

)اًَاع پشػـٌاهِ، ًحَُ اهتیاصدّی بِ ػَاالت ٍ بشسػی  اػتفادُ اص پشػـٌاهِ ٍ ًحَُ اهتیاسدّی آى

 سٍایی پشػـٌاهِ(

 

 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

13 
01/10/97 

 8-16 ؿٌبِ

ػَاالت ٍ پایایی دس عی )هفَْم پایایی، پایایی ّوبؼتگی دسًٍی  ّای اًجام پایایی پشػـٌاهِ سٍؽ

 صهاى(
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی

14 
8/10/97 

 8-16 ؿٌبِ
 دکتش ػَدُ ؿْؼَاسی توشیي ٍ سفغ اؿکال

 




