
 

 1396-97 ًیوسبل اٍل    1حیبتی آهبر هؼزفی درس 

 بْداشت ػوَهیزٍُ آهَسشی :گ    بْداشت داًشکدُ :

 تْداضت ػوَهیکارضٌاسی پیَستِ رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی : 1 حیاتیآهار :ًبم ٍ شوبرُ درس

 تْداضتداًطکدُ  هحل بزگشاری: 11-11 دٍضٌثِ ساػترٍس ٍ سبػت بزگشاری: 

 ٍاحد ػولی 1 ٍاحد ًظری  1: ٍاحد )ًظزی/ػولی(  تؼداد ٍ ًَع

 ًدارد درٍس پیش ًیبس:

 33333711 تلفي ٍ رٍسّبی توبس: فاعوِ دریس ل درس:ئًَبم هس

  :Emailآدرس  داًطکدُ تْداضتآدرس دفتز :

 

 آضٌایی داًطجَ تا هفاّین آهاری    ّدف کلی درس:

 اّداف اختصبصی درس:

 رٍضْای ًوًَِ گیری را تداًد .سرضواری ٍ اًَاع جاهؼِ آهاری ٍ ًوًَِ آهاری ٍ  - هتغیر  -تؼریف آهار -1

 تتَاًد ضاخصْای هرکسی ٍ پراکٌدگی را هحاسثِ ٍ تفسیر ًواید. -1

 گرٍُ تٌدی اعالػات ٍ تیاى آى تَسیلِ جدٍل ٍ ًوَدار را اًجام دّد. -3

 هفَْم احتوال ٍ اصَل ٍ قَاًیي احتوال را تداًد. -4

 تاتغ احتوال آى را تدست آٍردُ ٍ هیاًگیي ٍ ٍاریاًس آى را هحاسثِ ًواید. هتغیر تصادفی ٍ -5

 تَزیغ دٍجولِ ای ٍ پَاسي را تطٌاسد ٍ تتَاًد احتوال پیطاهد ّای آًْا را هحاسثِ ًواید. -6

 تَزیغ ًرهال ٍ اّویت آى را تطٌاسد ٍ تتَاًد احتوال پیطاهد آى را تدست آٍرد. -7

 

 

، ًبم ًَيسٌدُ ، سبل ٍ هحل اًتشبر، ًبم ًبشز، شوبرُ فصَل يب صفحبت هَرد ًظز در  )ػٌَاى کتبة هٌببغ اصلی درس

 در صَرتی کِ هطبلؼِ ّوِ کتبة يب ّوِ هجلدات آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضزٍری ًببشد(   -ايي درس

 اًتطارات اهیر کثیر -ترجوِ دکتر آیت الْی  –رٍضْای آهار زیستی  -1

 1378 -اًتطارات سلواى –تْساى  –حود ٍ هلک افضلی ٍ ًْاپتیاى ه  –رٍضْای آهاری ٍ ضاخصْای تْداضتی  -1

 

   ًحَُ ارسشیببی داًشجَ ٍ ببرم هزبَط بِ ّز ارسشیببی :

 ًورُ 1الف( در عَل دٍرُ)کَئیس، فؼالیت کالسی، ّوکاری در هثاحث کالس (تارم:

 ًورُ 5تارم: ب( اًجام کارػولی ٍارائِ گسارش پایاًی 

 ًورُ  14کتثی  تارم: پایاى دٍرُ اهتحاى  (ج

 عثق هقررات آهَزضی سیبست هسٍَل دٍرُ در هَرد بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًشجَ در کالس درس:

 

 

 

 



 

 

آهبدگی السم 

داًشجَيبى قبل اس 

 شزٍع کالس

 جلسِ ػٌَاى هدرس

 فاعوِ دریس -----

رٍضْای ًوًَِ گیری ٍ   -اًَاع هتغیر  –هتغیر  –تؼریف جاهؼِ ٍ ًوًَِ 

اًجام توریي ػولی یک رٍش ًوًَِ گیری  -واری ٍ دالیل ًوًَِ گیری سرض

 در کالس ٍ جوغ آٍری دادُ 

 اٍل

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
هحاسثِ  ٍ تفسیر ضاخصْای هرکسی ضاهل هیاًگیي ٍ هیاًِ ٍ هد ٍ صدکْا ٍ 

 اًجام توریي ػولی  ترای دادُ ّای جلسِ قثل -چارکْا 
 دٍم

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل

هحاسثِ ٍ تفسیر ضاخصْای پراکٌدگی ضاهل داهٌِ ٍ هیاًگیي اًحرافات ٍ 

اًجام توریي ػولی  ترای دادُ   -ٍاریاًس ٍ اًحراف هؼیار ٍ ضریة تغییرات 

 ّای جلسِ قثل

 سَم

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
ًحَُ رسن  -ًوَدار گرٍُ تٌدی اعالػات ٍ تیاى آى تِ ٍسیلِ جدٍل ٍ

 اًجام توریي ػولی در کالس -ّیستَگرام ٍ چٌد ضلؼی 
 چْارم

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
اًجام توریي  –هحاسثِ ضاخصْای تَصیفی ترای دادُ ّای گرٍُ تٌدی ضدُ 

 ػولی در کالس
 پٌجن

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل

تؼریف کالسیک  –پیطاهد تؼریف آزهایص تصادفی ٍ فضای ًوًَِ ای ٍ 

پیطاهدّای  –احتوال ضرعی  –احتوال هکول  -خَاظ احتوال  –احتوال 

 –قاًَى ضرب احتوال  –قاًَى جوغ احتوال  -پیطاهدّای هستقل -ًاسازگار

 اًجام توریي ػولی در کالس

 ضطن

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
هحاسثِ هیاًگیي ٍ  -جدٍل تَزیغ احتوال -هتغیر تصادفی –ًوَدار درختی 

 اًجام توریي ػولی در کالس –ٍاریاًس ترای هتغیر تصادفی 
 ّفتن

 ّطتن رفغ اضکال  فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
تَزیغ احتوال دٍجولِ ای ٍ کا رترد آى در ػلَم پسضکی ٍ ًحَُ هحاسثِ 

 ولی در کالساًجام توریي ػ -احتوال از عریق فرهَل 
 ًْن

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
اًجام  -تَزیغ احتوال دٍجولِ ای ًحَُ هحاسثِ احتوال از عریق  جدٍل

 توریي ػولی در کالس
 دّن

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
تَزیغ احتوال پَاسي ٍ کارترد آى در ػلَم پسضکی ٍ ًحَُ هحاسثِ احتوال از 

 یي ػولی در کالساًجام تور –عریق فرهَل
 یازدّن

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
اًجام توریي  –تَزیغ احتوال پَاسي ٍ ًحَُ هحاسثِ احتوال از عریق جدٍل 

 ػولی در کالس
 دٍازّن

 فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل
تَزیغ ًرهال ٍ اّویت آى در ػلَم پسضکی ٍ ارتثاط آى تا تَزیغ ًرهال 

 اًجام توریي ػولی در کالس -ستفادُ از جدٍل آىاستاًدارد ٍ ًحَُ ا
 سیسدّن

 چْاردّن تؼغیل رسوی  

 پاًسدّن اًجام توریي ػولی در کالس -ضرایظ تقریة تَزیؼْای دٍجولِ ای ٍ پَاسي  فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل

 ضاًسدّن رفغ اضکال فاعوِ دریس هرٍر هغالة جلسِ قثل



 

 دّنّف اهتحاى کتثی فاعوِ دریس 

 

 18/11/99  تبريخ اهتحبى پبيبى تزم:

 رػایت هقررات آهَزضی در هَرد حضَر در کالس الساهی است.    سبيز تذکز ّبی هْن بزای داًشجَيبى:

 

 


