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 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 :بتَاًذ رٍد در ّر جلعِ از داًؽجَ اًتظار هی

 آهار هفاّین اٍلیِّذف کلی جلسِ اٍل:  .1

  اّذاف اختصبصی:

 هفَْم آهار ٍ تفاٍت آهار تَصیفی ٍ آهار اظتٌباعی را بیاى وٌذ. -1-1

 هفاّین جاهؼِ، جوؼیت، ًوًَِ را بِ رٍؼٌی بیاى وٌذ. -1-2

 ّا را هؽخص وٌذ. در یه هثال واربردی اًَاع هتغیرّا ٍ همیاض آى -1-3

 بتَاًذ تَصیف ٍ بیاى وٌذ.گیری را  خغاّای اًذازُ  -1-4

 گیری هٌاظب در یه هغالؼِ باؼذ. را تَضیح دادُ ٍ لادر بِ بىارگیری رٍغ ًوًَِ گیری رٍؼْای ًوًَِ -1-5

 ّا را ٍارد وٌذ. آؼٌا ؼذُ ٍ در آى هتغیر تؼریف وردُ ٍ دادُ spssافسار  با هحیظ ًرم  -1-6
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 .ّا را برای یه هثال هحاظبِ ًوایذ ٍ آى را بیاى  ّای هروسی ٍ پراوٌذگی ؼاخصهفاّین  -2-1

 ّای هروسی ٍ پراوٌذگی را بیاى وٌذ. هؼایب ٍ هسایای ّر یه از ؼاخص -2-2

 ّا باؼذ. تؼریف صذن ٍ چارن را بذاًذ ٍ لادر بِ هحاظبِ آى -2-3

 ًوَدار هٌاظب برای ّر هتغیر را تؽخیص ٍ رظن ًوایذ. -2-4

 بٌذی اعالػات ٍ تَزیغ فراٍاًی بمِرٍؼْای ع ّذف کلی جلسِ سَم: .3

 اّذاف اختصبصی:

 .صَرت جذٍل تَزیغ فراٍاًی را برای یه ظری دادُ ٍالؼی اًجام دّذِ بٌذی ٍ ًوایػ اعالػات ب عبمِ -3-1

 ّا باؼذ. بٌذی ؼذُ را بذاًذ ٍ لادر بِ هحاظبِ آى ّای عبمِ تؼریف صذن ٍ چارن برای دادُ -3-2

 ص ٍ رظن ًوایذ.ًوَدار هٌاظب را تؽخی -3-3

 باؼذ.  spss، با اظتفادُ از تَصیفیّای  لادر بِ هحاظبات ؼاخص -3-4

 احتوال ٍ واربرد آى در ػلَم پسؼىی :چْبرمّذف کلی جلسِ  .4

 اّذاف اختصبصی:

 .اصَل ظِ گاًِ احتوال را ًام ببرد -4-1

 از آى اظتفادُ ًوایذ. را بیاى وٌذ ٍ در حل هعایل بِ خَبی دٍ پیؽاهذ ظازگار ٍ هعتمل  هفاّین -4-2

 .احتواالت ؼرعی را هحاظبِ ًوایذ ارایِ ؼذُ، لَاًیي ازبا اظتفادُ  -4-3

 با اظتفادُ از لضیِ بیس، لادر بِ حل هعایل آهاری هربَعِ باؼذ. -4-4

 

 هتغیر تصادفی ٍ تَزیغ احتواالتی هتغیرّای تصادفی :پٌجنّذف کلی جلسِ  .5

 اّذاف اختصبصی:

 ادفی را بتَاًذ با رور هثال بیاى وٌذ.تؼریف هتغیر تص -5-1

  .فرق بیي دٍ هتغیر تصادفی گععتِ ٍ پیَظتِ را بذاًذ -5-2

 .اهیذ ریاضی ٍ ٍاریاًط را برای هتغیر ّای گععتِ با اظتفادُ از تابغ چگالی هحاظبِ وٌذ -5-3



 .بتَاًذ برای هتغیر تصادفی ارائِ ؼذُ تابغ چگالی احتوال بِ دظت آٍرد -5-4

 گععتِ تَزیغ احتواالت :ضطنی جلسِ ّذف کل .6

 اّذاف اختصبصی:

  .ای، ٌّذظی ٍ پَاظَى را بتَاًذ حل وٌذ دٍ جولِیىٌَاخت، هعائل هربَط بِ تَزیغ  -6-1

 ّای گععتِ را بلذ باؼذ. ًحَُ بِ دظت آٍردى اهیذ ریاضی ٍٍاریاًط تَزیغ-6-2

 ی پَاظَى اظتفادُ ًوایذ.ای بِ جا در ؼرایظ الزم بتَاًذ از تمریب تَزیغ دٍجولِ -6-3

 ّای آى تَزیغ ًرهال ٍ ٍیصگی :ّفتنّذف کلی جلسِ  .7

 اّذاف اختصبصی:

 آى را بیاى وٌذ. ّای ٍ ٍیصگیؼىل تَزیغ ًرهال را  -7-1

 .ّای ًرهال را بذاًذ وردى تَزیغ دادُ دچگًَگی اظتاًذار -7-2

 .یل احتواالتی هربَط بِ تَزیغ ًرهال را حل وٌذهعابرای حل هعایل را بذاًذ ٍ جذٍل تَزیغ ًرهال  اظتفادُ از -7-3

 

 گیری ٍ لضیِ حذهروسی ّای ًوًَِ تَزیغ :ّطتنّذف کلی جلسِ  .8

 اّذاف اختصبصی:

 .ای ًوًَِ ای ٍ ًعبت را ؼرح دادُ ٍ جذٍل تَزیغ آى را برای ّر هعالِ تؽىیل دّذّ تَزیغ هیاًگیي -8-1

 .دّذلضیِ حذ هروسی ٍ اظتفادُ از آى را را ؼرح  -8-2

 . را بؽٌاظذ t تَزیغ  -8-3

 .حجن ًوًَِ الزم برای برآٍرد یه هیاًگیي ٍ یه ًعبت را هحاظبِ ًوایذ -8-4

 آزهَى فرضیات برای همایعِ هیاًگیي :ًْنّذف کلی جلسِ  .9

 اّذاف اختصبصی:

 . بیاى وٌذ هفَْم فرضیِ ٍ اًَاع آى را -9-1

  .ؼرح دّذرا بِ درظتی خغای ًَع اٍل ٍ دٍم را  -9-2

 تَصیف وٌذ.هراحل اًجام یه آزهَى آهاری را  -9-3

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ Z  ٍtهالن با هعائل آزهَى آهاری همایعِ هیاًگیي یه جاهؼِ با یه ػذد  -9-4

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ Z  ٍtهالن با  دٍ جاهؼِ هعتملهعائل آزهَى آهاری همایعِ هیاًگیي  -9-5

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ Z  ٍtهالن با  دٍ جاهؼِ زٍجیِ هیاًگیي هعائل آزهَى آهاری همایع -9-6

 باؼذ. spssّای رور ؼذُ در جلعِ، با اظتفادُ از  لادر بِ هحاظبات ؼاخص -9-7

 

 برای همایعِ ًعبتآزهَى فرضیات  :دّنّذف کلی جلسِ  .11

  اّذاف اختصبصی:

 هرٍری بر آزهَى فرضیِ ٍ هراحل اًجام یه آزهَى -11-1

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ Zهالن با یه جاهؼِ با یه ػذد  ًعبت درل آزهَى آهاری همایعِ هعائ -11-2

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ Zهالن با  دٍ جاهؼِ هعتمل ًعبتهعائل آزهَى آهاری همایعِ  -11-3

 باؼذ. spssّای رور ؼذُ در جلعِ، با اظتفادُ از  لادر بِ هحاظبات ؼاخص -11-4

 

 



 هفَْم ظغح اعویٌاى ٍ فاصلِ اعویٌاى :یبزدّنّذف کلی جلسِ  .11

 اّذاف اختصبصی:

 هفَْم ظغح اعویٌاى را تَصیف وٌذ. -11-1

 .فاصلِ اعویٌاى برای یه هیاًگیي ٍ یه ًعبت جاهؼِ را هحاظبِ وٌذ -11-2

 برای بررظی آزهَى فرضیِ ّای هختلف از رٍغ فاصلِ اعویٌاى اظتفادُ ًوایذ. -11-3

 

 ظبِ حجن ًوًَِ در هغالؼات هختلفهحا :دٍازدّنّذف کلی جلسِ  .12

 اّذاف اختصبصی:

 بتَاًذ حجن ًوًَِ در هغالؼات تَصیفی را بر اظاض هیاًگیي برآٍرد وٌذ. -12-1

 لادر بِ برآٍرد حجن ًوًَِ در هغالؼات تَصیفی بر اظاض ًعبت باؼذ. -12-2

 لادر بِ برآٍرد حجن ًوًَِ برای هغالؼات همایعِ دٍ گرٍُ هعتمل بر اظاض هیاًگیي ٍ ًعبت باؼذ. -12-3

 لادر بِ برآٍرد حجن ًوًَِ برای هغالؼات همایعِ زٍجی باؼذ. -12-4

 

 ّای ًاپاراهتری ٍ واربرد آى در اتجام پصٍّػ آزهَى :سیسدّنّذف کلی جلسِ  .13

 اّذاف اختصبصی:

 .آهاری همایعِ هیاًگیي یه جاهؼِ با یه ػذد را حل ٍ تفعیر ًوایذ هعائل آزهَى -13-1

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ دٍ جاهؼِ هعتملهعائل آزهَى آهاری همایعِ هیاًگیي  -13-2

 .را حل ٍ تفعیر ًوایذ دٍ جاهؼِ زٍجیهعائل آزهَى آهاری همایعِ هیاًگیي  -13-3

 باؼذ. spssِ، با اظتفادُ از ّای رور ؼذُ در جلع لادر بِ هحاظبات ؼاخص -13-4

 ّای هرتبظ با آى جذاٍل تَافمی ٍ آزهَى :چْبردّنّذف کلی جلسِ  .14

 اّذاف اختصبصی:

 ّای آى برای آزهَى وردى تؼریف جذٍل تَافمی ٍ ٍیصگی -14-1

 با هتغیرّای اظوی باؼذ. تَافمیدر جذٍل  وردى بررظی اظتمالل آزهَىلادر بِ  -14-2

 دى بررظی اظتمالل جذٍل در تَافمی با هتغیرّای ترتیبی باؼذ.لادر بِ آزهَى ور -14-3

 هٌاظب از آى اظتفادُ وٌذ. در ؼرایظ لادر باؼذٍ بذاًذ ّا را  در آزهَى Exactهفَْم  -14-4

 باؼذ. spssّای رور ؼذُ در جلعِ، با اظتفادُ از  لادر بِ هحاظبات ؼاخص -14-5

 

 ا ٍ رگرظیَى خغیّوبعتگی بیي هتغیرّ :پبًسدّنّذف کلی جلسِ  .15

 اّذاف اختصبصی:

 ّای آى را بتَاًذ تَصیف وٌذ. ؼاخص ّوبعتگی پیرظي ٍ ٍیصگی هفَْم-15-1

 لادر بِ اًجام آزهَى ّوبعتگی ٍ تفعیر آى باؼذ. -15-2

 هفَْم هذلعازی در آهار را تَصیف وٌذ ٍ بتفاٍت هتغیر ٍابعتِ ٍ هعتمل را بذاًذ. -15-3

 ّای ووی باؼذ. ظیَى خغی هٌاظب بِ دادُلادر بِ برازغ  یه رگر -15-4

 لادر بِ تفعیر درظت ًتایج بِ دظت آهذُ از رگرظیَى خغی باؼذ. -15-5

 باؼذ. spssّای رور ؼذُ در جلعِ، با اظتفادُ از  لادر بِ هحاظبات ؼاخص -15-6
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 رٍش تحقیقٍ  زیستی آهبر جذٍل زهبًبٌذی درس

  61-61سبػت  دٍضٌبِ رٍز ٍ سبػت جلسِ :

سِ
جل

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

1 
20/20/70 

 11-11 دٍؼٌبِ

ٍ  گیری ّای ًوًَِ ؼاهل تؼریف آهار، جاهؼِ، جوؼیت، ًوًَِ، رٍغ) هفاّین اٍلیِ آهارآؼٌایی با 

 گیری( خغای اًذازُ
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

0 
27/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

ّا،  ّای توایل هروسی ٍ پراوٌذگی، چٌذن ) ارائِ ؼاخص ظازی اعالػات ظازهاًذّی ٍ خالصِ

 ار ٍ هحاظبِ فراٍاًی ٍ درصذ(ترظین ًوَد
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

3 
11/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

ّای  بٌذی اعالػات، هحاظبِ ؼاخص )ؼیَُ عبمِ بٌذی اعالػات ٍ تَزیغ فراٍاًی رٍؼْای عبمِ

 ّا( توایل هروسی ٍ پراوٌذگی ٍ چٌذن
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

1 
03/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

)آؼٌایی با هفْوَ احتوال، پیؽاهذّای ًاظازگار، پیؽاهذّای  پسؼىی احتوال ٍ واربرد آى در ػلَم

 هعتمل، احتوال ؼرعی ٍ لضیِ احتوال ول(
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

5 
32/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

)هفَْم احتوال، هتغیر تصادفی گععتِ ٍ  هتغیر تصادفی ٍ تَزیغ احتواالتی هتغیرّای تصادفی

 اًط ٍ هحاظبِ تابغ چگالی(پیَظتِ، هحاظبِ اهیذریاضی ٍ ٍاری
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

1 
20/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

)تَزیغ برًَلی، دٍجولِ ای ٍ پَاظَى، تمریب تَزیغ پَاظَى با  تَزیغ احتواالت گععتِ

 ّا( ای ٍ بِ دظت آٍردى هیاًگیي ٍ ٍاریاًط در ایي تَزیغ دٍجولِ
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

0 
11/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

)ؼىل تَزیغ ًرهال ، تَزیغ ًرهال اظتاًذارد، ًحَُ اظتفادُ از  ّای آى ٍ ٍیصگی رهالًتَزیغ 

 ّای ًرهال( جذٍل تَزیغ ًرهال ٍ هحاظبِ احتواالت در جوؼیت
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

0 
01/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

جن ، هحاظبِ حای ًوًَِ ای ٍ ًعبتّ تَزیغ هیاًگیي) گیری ٍ لضیِ حذهروسی ّای ًوًَِ تَزیغ

 آزهَى هیاى ترم-(tًوًَِ در برآٍرد هیاًگیي ًوًَِ ٍ ًعبت ٍ تَزیغ 
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

7 
00/20/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

در  )آؼٌایی بِ خغاّای آزهَى ٍ ًحَُ ارائِ فرضیات  آزهَى فرضیات برای همایعِ هیاًگیي

 ّا( بِ صَرت ػلوی ٍ آزهَى وردى آى بررظی هیاًگیي
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

12 
25/27/70 

 11-11دٍؼٌبِ 
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری بِ صَرت ػلوی ٍ آزهَى وردى ( )ًحَُ ارائِ فرضیات  ًعبتآزهَى فرضیات برای همایعِ 

11 
10/27/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

ای هیاًگیي ٍ ًعبت ٍ  )بِ دظت آٍردى برآٍرد فاصلِ هفَْم ظغح اعویٌاى ٍ فاصلِ اعویٌاى

 ي برآٍرد(اًجام آزهَى با اظتفادُ از ای
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

10 
17/27/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

)برآٍرد حجن ًوًَِ در هغالؼات تَصیفی ٍ در هغالؼات  هحاظبِ حجن ًوًَِ در هغالؼات هختلف

 ای( همایعِ
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

13 
01/27/70 

 11-11دٍؼٌبِ 
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری مایعِ هیاًگیي(ّای آزهَى ه )رٍغ ّای ًاپاراهتری ٍ واربرد آى در اتجام پصٍّػ آزهَى

11 
23/12/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

)هفَْم جذٍل تَافمی، آزهَى اظتمالل برای  ّای هرتبظ با آى جذاٍل تَافمی ٍ آزهَى

هتغیرّای اظوی، آزهَى اظتمالل برای هتغیرّای ترتیبی ٍ آزهَى اظتمالل در ؼرایغی وِ 

 ّای جذٍل تَافمی برلرار ًباؼذ( ّوِ ؼرط

 ظَدُ ؼْعَاری دوتر

15 
12/12/70 

 11-11دٍؼٌبِ 

ّای آى، ،  )آؼٌایی با ّوبعتگی پیرظي ٍ ٍیصگی ّوبعتگی بیي هتغیرّا ٍ رگرظیَى خغی

 ّا ٍ تحلیل ٍ تفعیر ًتایج آى( چگًَگی برازغ هذل رگرظیًَی بِ دادُ
 دوتر ظَدُ ؼْعَاری

 




