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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:

 تحقيقات آموزشی تحصيلی: رشته ارشدتحصيلی: مقطع                              رياضيات پايهعنوان درس: 

  مدرس دکتر: کرمدوست يش نياز:پ نظری:          عملی:        3: تعداد واحد

 آشنايي دانشجويان کارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، رياضيات پايه الزم براي درک آمار استنباطي و کاربرد آن هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ويژه) رفتاری(

 دانشجويان از گذراندن اين درس بتوانند:

 به کار برند. يقوانين جمع و ويژگي هاي آن را در محاسبات شاخص هاي آمار -

 مفهوم آناليز ترکيبي را درک نموده انواع آن را نام برده، تفاوت و شيوه هاي محاسبات براي حل مسائل به کار ببرند. -

 مختلف آماري را نام برده و ويژگي ها و کاربرد آنها را بيان کنند. توزيع -

 مفهوم احتماالت، قوانين احتماالت -

 هاي آماري به کار برند.چندمعادله ، چند مجهولي و تحليل ها را براي حل دستگاهها در آمار آشنا شده و آنماتريس ها، بردارها و کاربرد آنبا  -

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدريس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس

ضيات پايه و    کلياتي درباره 1جلسه  ريا
 ارتباط آن با آمار

صادفي و   صادفي )کمي متغيرها: غيرت سته  -کيفي-ت س   گ– پيو  -اندازه گيري  -تابع (تهس
 خطاي اندازه گيري . توزيع خطا و ارتباط آن با توزيع نرمال 

سط مدرس مثال    براي مطالب ارائه هائيارائه مطالب تو
 .شده بحث با دانشجويان

کاربرد آن در   2جلسه  قوانين جمع و 
 آمار

 ويژگيهاي آن ضربنماد  .آماريشاخص هاي   سبه محانماد )جمع( ويژگيها، کاربرد آن در 
 و کاربرد آنها در آمار

براي مطالب ارائه هائي ارائه مطالب توسططط مدرس مثال
 شده. بحث کالسي ارائه تمرين براي جلسه آينده.

اصططل شططمارن، انواع گروه بندي ها )جايگشططي، ترتيب، ترکيب با   -مفهوم آناليز ترکيبي آناليز ترکيبي  3جلسه 
 تکرار و بدون تکرار( توزيع دو جمله اي و رابطه آن

شکال و ارائه مطالب    حل تمرين هاي ارائه شده و رفع ا
توسططط مدرس مثالهائي براي مطالب ارائه شططده. بحث  

 کالسي ارائه تمرين براي جلسه آينده.
 

 با آناليز ترکيبي و توزيع نرمال  4جلسه 
بحث در مفهوم احتمال، تعريف رياضي احتمال، آزمايشهاي تصادفي، فضاي نمونه، پيشامد  احتمال 5جلسه 

 يا حادثه، خواص مقدماتي احتمال، جبر پيشامدها 
 ضرب احتمال ها. -احتمال شرطي ادامه بحث احتمال 6جلسه 

 قضيه بيز -وابستگي )استقالل( دو پيشامد       قضيه احتمال متوسط
 انواع متغير تصادفي -تعريف متغير تصادفي ادفيمتغير تص 7جلسه 

صادفي  -تابع احتمال صادفي و ويژگي هاي آن     -توزيع احتمال ت ضي  متغير ت  –اميد ريا
 واريانس و انحراف معيار متغير تصادفي و ويژگي هاي آنها

هاي       8جلسه  باره متغير حث در مه ب ادا
 تصادفي

صادفي پيوسته    شاره  –متغير ت صادفي پيوسته    اي به مشتق و  ا  -انتگرال و توزيع متغير ت
 اميد رياضي و واريانس متغير تصادفي پيوسته

هاي       9جلسه  باره متغير حث در مه ب ادا
 تصادفي

 تابع توزيع مشترک، کواريانس متغيرهاي تصادفي –توزيع توام )مشترک( 

  10جلسططه 
 11و 

ماري      ند توزيع آ بررسطططي چ
 پيوستهو گسسته 

 رياضي و واريانس آن(      يدامتوزيع يکنواخي ) 
 رياضي و واريانس آن( اميد)  برنوليتوزيع 

 جمله ايتوزيع دو 
 توزيع هندسي

 سيهند فوقتوزيع 

 

 پواسون توزيعويژگيهاي  -پواسونتوزيع  توزيع آماري 12جلسه 
 مله ايتقريب پواسون براي توزيع دو ج

 

 

و رابطه آن با توزيع    X2موارد کاربرد آن در آمار توزيع    سطططتاندارد  نرمال ا  -توزيع نرمال  توزيع هاي آماري 13جلسه 
 آن نرمال و کاربرد

 آن و رابطه آن با توزيع نرمال و کاربرد tتوزيع 
 آن و رابطه آن با توزيع نرمال و کاربرد Fتوزيع 

  X2و Fو tرابطه توزيع هاي 

 

،  14جلسطه  
15 ،16 

 انواع ماتريس ها  -تعريف ماتريس و بردار ماتريس ها و کاربرد آنها
 جبر ماتريس ها  –اعمال مقدماتي با ماتريسها 

 ماتريس واريانس و کواريانس
 کهاد و همسازه، ويژگي هاي دترمنيان منياندتر -يک ماتريس انمنيدتر 

 منيانماتريس و دترمجهولي با حل دستگاه چند معادله چند 
 مقادير ويژه و بردارهاي ويژه

 

 آزمون پايان ترم 17لسه ج
 هر جلسه تمرين های مرتبط به دروس آن جلسه و جلسه های قبل برای حل در خارج از کالس به دانشجويان داده می شود. -عالوه بر تدريس درس توسط مدرس

 دانشجويان براساس امتحان کتبي پايان ترم صورت خواهد گرفي. نوع ارزشيابی:
 فهرست منابع:

 1386براي امار علوم رفتاري و اجتماعي تاليف نوروزعلي کرمدوسي ، چاپ اول ، انتشارات دبستان رياضيات پايه  -1
 .1376احتماالت، ترجمه عادل ارشقي، تهران نشر ني  مسائلتئوري  -2
 .1366 فاطميآمار و احتماالت، تاليف : جليل قراگزلو، تهران موسسه انتشارات  -3
 .1371تهران انتشارات مدرسه آشنايي با ماتريس ها، سيدحسين موسوي،  -4
 .1369جالل داوودزاده، تهران مرکز نشر  علوم زيستي ترجمهجبر ماتريس ها براي  -5

 فرم طرح درس


