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  ۴-۹فصل های  :* مباحث پایان ترم            ۱-۳فصل های  :* مباحث میان ترم

 .برگزار می شودبا سواالت مشترک هماهنگ کامال پایان ترم به صورت میان ترم و امتحان 

 

 مهندسی های درس آمار و احتمالسرفصل

 

رابطه احتمال بیز و رابطه -پیشامدهای مستقل-احتمال -پیشامدفضای نمونه و -آنالیز ترکیبی :آنالیز ترکیبی و احتمال .1

 .تفکیک احتمال

 

تابع توزیع احتمال و تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی -متغیر تصادفی متغیر تصادفی، توابع احتمال و امید ریاضی: .2

 -امید ریاضی-تغیرهای تصادفیتابع احتمال توابعی از م-تابع چگالی احتمال و تابع توزیع متغیر تصادفی پیوسته -گسسته

 .گشتاورها -واریانس و انحراف معیار

 

 -توزیع هندسی نوع دوم -توزیع هندسی نوع اول-ایتوزیع دوجمله -توزیع برنولی گسسته خاص: احتمال توابع توزیع .3

 یکنواخت گسسته.توزیع  -توزیع پواسن -توزیع فوق هندسی -ای نوع دومتوزیع دوجمله -اولای منفی نوع توزیع دوجمله

 

 .توزیع نرمال -توزیع بتا -توزیع گاما -توزیع نمایی -توزیع یکنواخت پیوسته :توابع چگالی احتمال پیوسته خاص .4

 

 -کواریانس -متغیرهای تصادفی مستقل -تابع احتمال شرطی -ایتابع احتمال توام و حاشیه های دو متغیره:توزیع .5

 .طیخضریب همبستگی  -خواص واریانس

 

 -توزیع کای اسکوئر -هاای برخی از آمارهتوزیع نمونه -قضیه حد مرکزی -هاآماره -نمونه تصادفی ای:های نمونهتوزیع .6

 .tتوزیع 

 

شامل میانگین مربع خطا، برآوردکننده  هاخواص برآوردکننده-ایبرآوردکننده نقطه برآورد:-روش استنباط آماری .7

شامل فاصله اطمینان برای میانگین و واریانس جامعه  ایبرآورد فاصله-نااریب، برآوردکننده کارا و برآوردکننده سازگار

نرمال، فاصله اطمینان برای نسبت جامعه، فاصله اطمینان برای اختالف نسبت دو جامعه، فاصله اطمینان برای اختالف 

 های غیرمستقل.های دو جامعه نرمال و فاصله اطمینان برای اختالف میانگین دو جامعه با نمونهینمیانگ

 

 های آماریای بر آزمون فرضمقدمه .8

 



 ضریب همبستگی و رگرسیون. -مدل رگرسیونی خطی ساده :رگرسیون .9
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