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 آمار و ریاضی جدول زمانبندی درس

 21-21یکشنبه ساعت  روز و ساعت جلسه :                                    

سه
جل

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

1 
28/19/65 

 11-12یکشنبه 

آمار، جامعه، شامل تعریف ) مفاهیم اولیه آمارآشنایی با 

 گیری(و خطای اندازه گیریهای نمونهجمعیت، نمونه، روش
 دکتر سوده شهسواری

2 
4/17/65 

 11-12یکشنبه 

های ) ارائه شاخص سازی اطالعاتسازماندهی و خالصه

ها، ترسیم نمودار و تمایل مرکزی و پراکندگی، چندک

 محاسبه فراوانی و درصد(

 دکتر سوده شهسواری

3 
11/17/65 

 11-12یکشنبه 

)مفهوم  متغیر تصادفی و توزیع احتماالتی متغیرهای تصادفی

احتمال، متغیر تصادفی گسسته و پیوسته، محاسبه امیدریاضی 

 و واریانس و محاسبه تابع چگالی(

 دکتر سوده شهسواری

4 
18/17/65 

 11-12یکشنبه 

ای، پواسون و )توزیع برنولی، دوجمله توزیع احتماالت

 نرمال(
 ر سوده شهسواریدکت

5 
25/17/65 

 11-12یکشنبه 

توزیع ) گیری و قضیه حدمرکزیهای نمونهتوزیع

، محاسبه حجم نمونه در ای نمونه ای و نسبتهمیانگین

 (tبرآورد میانگین نمونه و نسبت و توزیع 

 دکتر سوده شهسواری

9 
2/18/65 

 11-12یکشنبه 

به  )آشنایی آزمون فرضیات و خطاهای نوع اول و دوم

خطاهای آزمون و نحوه ارائه فرضیات به صورت علمی 

 ها(و آزمون کردن آن

 دکتر سوده شهسواری

7 
6/18/65 

 11-12یکشنبه 

)به دست آوردن  مفهوم سطح اطمینان و فاصله اطمینان

ای میانگین و نسبت و انجام آزمون با برآورد فاصله

 استفاده از این برآورد(

 دکتر سوده شهسواری

8 
19/18/65 

 11-12یکشنبه 

و نحوه  p-value)آشنایی با مفهوم  p-valueمفهوم 

 های مختلف(محاسبه مقدار آن در آزمون کردن فرضیه
 دکتر سوده شهسواری

6 
23/18/65 

 11-12یکشنبه 

)مفهوم  هاهای آنتوابع مقدماتی و آشنایی با ویژگی

های آن و معرفی تابع همانی، قدر مطلق، تابع و ویژگی

 ای و بیان خصوصیات آن(حیح، چند جملهجزص

 دکتر سوده شهسواری

11 
7/16/65 

 11-12یکشنبه 

)مفهوم همسایگی نقطه،  1مفهوم و محاسبه حد توابع

 حد چپ و راست و قضایای حد(
 دکتر سوده شهسواری

11 
14/16/65 

 11-12یکشنبه 

)محاسبه حد توابع کسری،  2مفهوم و محاسبه حد توابع

های حد در بینهایت و آشنایی با روشحد بینهایت و 

 رفع ابهام در مسایل محاسبه حد(

 دکتر سوده شهسواری

12 
21/16/65 

 11-12یکشنبه 

)پیوستگی چپ وراست، انواع  پیوستگی توابع

ناپیوستگی، رسم مجانب تابع و پیوستگی توابع چند 

 ای(ضابطه

 دکتر سوده شهسواری



13 
28/16/65 

 11-12یکشنبه 

)محاسبه جبری مشتق، مشتق  1اربرد مشتقمفهوم و ک

 های باال، مشتق جزیی و محاسبه نقاط اکسترمم تابع(مرتبه
 دکتر سوده شهسواری

14 
 

5/11/65  

 11-12یکشنبه 

)قضایای رول و مقدارمیانگین، قاعده  2مفهوم و کاربرد مشتق

 هوپیتال و رسم توابع(
 دکتر سوده شهسواری

15 
12/16/65 

 11-12یکشنبه 

)تعریف انتگرال، انتگرال پذیر بودن تابع،  1فهوم انتگرالم

 محاسبه مساحت زیر منحنی(
 دکتر سوده شهسواری

19 
16/16/65 

 11-12یکشنبه 

)روش تغییر متغیر و جز به جز در حل  2مفهوم انتگرال

 انتگرال(
 دکتر سوده شهسواری

17 
29/16/65 

 11-12یکشنبه 
 هسواریدکتر سوده ش رفع اشکال و حل تمرین

 


