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 ّر جلسِ:اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی 



 :بتَاًذ سٍد دس ّش جلؼِ اص داًـجَ اًتظاس هی

 هفاّین اٍلیِ آهاسّذف کلی جلسِ اٍل:  .1

  اّذاف اختصبصی:

 هفَْم آهاس ٍ تفاٍت آهاس تَصیفی ٍ آهاس اػتٌباطی سا بیاى وٌذ. -1-1
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 ّا باؿذ. ػبِ آىتؼشیف صذن ٍ چاسن سا بذاًذ ٍ لادس بِ هحا -2-4
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 . سا بـٌاػذ t تَصیغ  -5-3
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 ّا دس حل هؼایل حذ بتَاًذ اػتفادُ وٌذ. لضایای حذ تَابغ سا بذاًذ ٍ اص آى -11-4
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 لادس بِ هحاػبِ جبشی هـتك تَابغ باؿذ. -13-2

 ّای باال باؿذ. ّای هشتبِ لادس بِ هحاػبِ هـتك -13-3
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 آهبر ٍ ریبضی جذٍل زهبًبٌذی درس

 61-61سبػت  ضٌبِ رٍز ٍ سبػت جلسِ :                                    

سِ
جل

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

1 
31/66/97 

 14-16 ؿٌبِ

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

 گیشی( گیشی ٍ خطای اًذاصُ ًوًَِ
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

2 
7/67/97 

 14-16ؿٌبِ 

ّای توایل هشوضی ٍ  ػاصی اطالػات ) اسائِ ؿاخص ػاصهاًذّی ٍ خالصِ

 َداس ٍ هحاػبِ فشاٍاًی ٍ دسصذ(ّا، تشػین ًو پشاوٌذگی، چٌذن
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

3 
14/67/97 

 14-16ؿٌبِ 

)هفَْم احتوال، هتغیش  هتغیش تصادفی ٍ تَصیغ احتواالتی هتغیشّای تصادفی

 تصادفی گؼؼتِ ٍ پیَػتِ، هحاػبِ اهیذسیاضی ٍ ٍاسیاًغ ٍ هحاػبِ تابغ چگالی(
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

4 
21/67/97 

 14-16ؿٌبِ 
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی ای، پَاػَى ٍ ًشهال( احتواالت )تَصیغ بشًَلی، دٍجولِ تَصیغ

5 
28/67/97 

 14-16ؿٌبِ 

، ای ًوًَِ ای ٍ ًؼبتّ تَصیغ هیاًگیي) گیشی ٍ لضیِ حذهشوضی ّای ًوًَِ تَصیغ

 (tهحاػبِ حجن ًوًَِ دس بشآٍسد هیاًگیي ًوًَِ ٍ ًؼبت ٍ تَصیغ 
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

6 
5/68/97 

 14-16ِ ؿٌب

آصهَى فشضیات ٍ خطاّای ًَع اٍل ٍ دٍم )آؿٌایی بِ خطاّای آصهَى ٍ 

 ّا( ًحَُ اسائِ فشضیات بِ صَست ػلوی ٍ آصهَى وشدى آى
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

7 
12/68/97 

 14-16ؿٌبِ 

ای  هفَْم ػطح اطویٌاى ٍ فاصلِ اطویٌاى )بِ دػت آٍسدى بشآٍسد فاصلِ

 ا اػتفادُ اص ایي بشآٍسد(هیاًگیي ٍ ًؼبت ٍ اًجام آصهَى ب
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

8 
26/68/97 

 14-16ؿٌبِ 

ٍ ًحَُ هحاػبِ همذاس آى دس  p-value)آؿٌایی با هفَْم  p-valueهفَْم 

 ّای هختلف( آصهَى وشدى فشضیِ
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

9 
3/09/97 

 14-16ؿٌبِ 

ّای آى ٍ  یظگیّا )هفَْم تابغ ٍ ٍ ّای آى تَابغ همذهاتی ٍ آؿٌایی با ٍیظگی

ای ٍ بیاى خصَصیات  هؼشفی تابغ ّواًی، لذس هطلك، جضصحیح، چٌذ جولِ

 آى(

 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

16 
10/09/97 

 14-16ؿٌبِ 

)هفَْم ّوؼایگی ًمطِ، حذ چپ ٍ ساػت ٍ  1هفَْم ٍ هحاػبِ حذ تَابغ

 لضایای حذ(
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

11 
17/69/97 

 14-16ؿٌبِ 

)هحاػبِ حذ تَابغ وؼشی، حذ بیٌْایت ٍ حذ  2َابغهفَْم ٍ هحاػبِ حذ ت

 ّای سفغ ابْام دس هؼایل هحاػبِ حذ( دس بیٌْایت ٍ آؿٌایی با سٍؽ
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

12 
24/69/97 

 14-16ؿٌبِ 

پیَػتگی تَابغ )پیَػتگی چپ ٍساػت، اًَاع ًاپیَػتگی، سػن هجاًب تابغ 

 ای( ٍ پیَػتگی تَابغ چٌذ ضابطِ
 َاسیدوتش ػَدُ ؿْؼ

13 
01/10/97 

 14-16ؿٌبِ 

ّای باال، هـتك جضیی ٍ  )هحاػبِ جبشی هـتك، هـتك هشتبِ 1هفَْم ٍ واسبشد هـتك

 هحاػبِ ًماط اوؼتشهن تابغ(
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

14 
 

8/10/97 

 14-16ؿٌبِ 

)لضایای سٍل ٍ همذاسهیاًگیي، لاػذُ َّپیتال ٍ سػن  2هفَْم ٍ واسبشد هـتك

 تَابغ(
 ؿْؼَاسیدوتش ػَدُ 

15 
15/10/97 

 14-16ؿٌبِ 

هفَْم اًتگشال )تؼشیف اًتگشال، اًتگشال پزیش بَدى تابغ، هحاػبِ هؼاحت صیش 

 هٌحٌی(
 دوتش ػَدُ ؿْؼَاسی

 




