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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

  
  اپیدمیولوژي - PhD تحصیلی: يو رشته مقطع  اپیدمیولوژي گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
  یش نیاز: پ    تئورينوع واحد:    2 تعداد واحد: ریاضی آمار نام درس:

  B3 کالسمکان برگزاري:   -  صبح 10 الی 8- :ساعت      -  دوشنبه- :زمان برگزاري کالس: روز
 دکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):رحمانیان   خانممسئول درس:   نفر 22 تعداد دانشجویان:

  آزادي
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

 
ربرد آنها در حل مسائل اهمیت بر کا بانمودن پایه هاي بنیادي در مورد نظریه هاي آماري  فراهممنظور  بهاین دوره 

متغیرهاي  برايپرکاربرد  احتمالیاحتمال و چندین توزیع  معرفی با ،دوره این شده است. طراحیواقعی و کاربردي 
جمله سازگاري و بسنده بودن  ازادامه روش هاي برآورد و خواص براوردگرها  در گسسته و پیوسته شروع میشود.

 ساده کمترین مربعات در مدل هاي خطی روشانگین و واریانس و همچنین فرضیه در مورد میآزمون  میشود. بیان
  . پوشش داده خواهد شد نیز از جمله رگرسیون

  
  به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.    نیز Rنرم افزار آماري  با شده در این دوره، ارایه يآمارتحلیل هاي  تمام
 
 

  (همان هدف بینابینی طرح دوره است ) هدف کلی:
  

 .از نظریه هاي آماري پایهبا مفاهیم  عمیق آشنایی
  

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافزاي اختصاصیقابل تقسیم شدن به اج اهداف بینابینی دهد.
  

   .توزیعهاي گسسته و پیوستهآگاهانه بین  تمایز -
  .روش هاي مختلف برآورد آشنایی با -
 .)کارا( خوب براوردگر یکبراي  الزمریاضی  خواص -
 .هاي مختلف توزیعرسم نمودار تابع احتمال براي  و محاسبه -
   .حداکثر درستنمائی برآوردکافی با روش  یآشنای -
 

  هاي تدریس:شیوه
   ¢ پرسش و پاسخ    ¢سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 )TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  ¢)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی
  ----------------- (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
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  لطفا شرح دهید)( وظایف و تکالیف دانشجو:
جواب  راهر فصل  تمرینات ضمن شرك فعاالنه در به ص هاي مطرح شده در کالس، میرود که دانشجویان انتظار
داده  قرار ugstat.blogfa.comبه آدرس  تمرینات اضافی که هر هفته در وبالگ این درس ومطالب  بعالوه دهند.

  انجام دهند. ومیشود را پیگیري 
  

  :   وسایل کمک آموزشی
      ¢ پروژکتور اسالید    خته و گچت    ¢ وایت برد

  -------------- لطفاً نام ببرید)(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
      نمره درصد  ۵٠ آزمون پایان ترم      نمره درصد  ٢۵آزمون میان ترم 

  نمره درصد  ١٠شرکت فعال در کالس        نمره درصد ١۵انجام تکالیف 
  ----------ببرید)  ناملطفاً سایر موارد (

  
  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی            ايچندگزینه        پاسخ کوتاه  ¢تشریحی

  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
    :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
ü Mathematical Statistics with Applications, Seventh Edition 

Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer  
ü An introduction to mathematical statistics and its applications 

Richard J. Larsen, Morris L. Marx.—5th ed. 

  
ü اینترنتی 

  
 

   منابع فارسی:
ü چاپی 

 
ü یاینترنت 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
فضای نمونه ای و  -آشنايي و مرور مفاهيم كلي احتمال -ارايه سرفصل هاي درس   ١

  استقالل  -احتمال شرطی-تابع احتمال- نظریه مجموعه ها
  

  آزادیدکتر 

 -آماره های ترتیبی -تغیرهاادغام و تبدیل م -چگالی توام -امید ریاضی و واریانس    ٢
  تابع مولد گشتاور -چگالی شرطی

  آزادیدکتر 

 -توزیـع پواسـن -توزیع دوجمله ایهای احتمالی، متغیرهای تصادفی گسسته و توزیع   ٣
  توزیع دو جمله ای منفی 

  آزادیدکتر 

شـان، توزیـع هـای احتمـالیتوزیع فوق هندسـی، متغیرهـای تصـادفی پیوسـته و توزیـع    ۴
  واخت، توزیع نرمال، توزیع نمایییکن

  دکتر آزادی

  تقریب نرمال ،توزیع بتا ،توزیع گاما  ۵
  

  آزادیدکتر 
برآورد فاصله ای،  ،برآورد نقطه ای یاریبی و میانگین مربعات خطا ،برآورد نقطه ای   ۶

  فواصل اطمینان بزرگ نمونه ای
  آزادیدکتر 

-ورد، کارایی نسبی، سـازگاری، بسـندهخواص براوردگرهای نقطه ای و روش های برآ    ٧
  گی،

  دکتر آزادی
  آزادیدکتر       براوردگر بسنده و مینیمال، کرامر-بلک ول، قضیه رائو- قضیه رائو   ٨
    میان ترم امتحان   ٩
  براوردگر حداکثر درستنمائی، برآورد بیز تابع مولد،  برآورد روش    ١٠

  
  آزادیدکتر 

های آماری، خطای نوع اول و دوم، ارتباط بین آزمـون  آزمون فرضیه، عناصر آزمون   ١١
  فرضیه و فاصله اطمینان، 

  دکتر آزادی

  دکتر آزادی  استنباط آماری پیرامون واریانس جامعه، استنباط در مورد آزمون میانگین،     ١٢
  دکتر آزادی  پیرسون، آزمون نسبت درستنمایی-تابع توان، لم نیمن   ١٣
ضـــرب همبســـتگی و حـــداقل مربعـــات،  گـــر روشبرآورد،  خطـــیآمـــاری  مـــدلهای   ١۴

   کوواریانس،
  دکتر آزادی

  دکتر آزادی  رگرسیون خطی ساده، استنباط پیرامون ضریب رگرسیونی   ١۵
  دکتر آزادی  رگرسیون خطی چند گانه، استنباط پیرامون ضریب رگرسیونی چندگانه   ١۶

 


