
روبرو  پيشامدهايیبا ای پديده هر در مطالعه  ،بر اين اساس است.ن آينده استوار بودش بينی غير قابل پيروزمره ما بر اساس  زندگی
. شدن در يک سرمايه گذاری و ...پيروز شدن در يک مسابقه، موفق  همانند .داردآنها وجود يا رخ ندادن  امکان رخ دادنمی شويم که 

که در اين درس  اصلی يکسری مفاهيمبا تکيه بر هستيم که  آن به دنبال و يممی گوييا احتماالتی تصادفی مدهای را پيشاپيشامدها  گونهاين
ه توابعی کاز  ی مورد مطالعه،ديده هاپتصادفی بودن از  منتجی کميتها .بيابيمآنها معنی و مفهوم کمی و کيفی  برای ،معرفی می شوند

 گسسته و يا تلفيقی از آن دو باشند.، می توانند پيوستهبدست می آيند که به آنها متغيرهای تصادفی گوييم، 

 

  س:وسرفصل در

  :١احتمال 

 رطی، پيوستگی تابع احتمال، احتمال شاصول احتمال، فضای نمونه، پيشامدها، احتمال يک پيشامد، گزارههای احتمال و مدلهای احتمالی
ی د رياضال، اميی احتمته و توابع جرمی گسس، متغيرهای تصادفی، تابع توزيع، متغيرهای تصادفنبيز و كاربردهای آ نل، قانوالو استق

، نای، پوآسو ی گسسته خاص مانند برنولی، دوجملهاميد رياضی تابعی از متغير تصادفی گسسته، متغيرهای تصادف، نخواص آ و
ی ادفای تصانس متغيرهی و واريد رياضال، اميالی احتمی پيوسته، توابع چگی، فوق هندسی و زتا، متغير تصادفجملهای منف ی، دوهندس
  .نمايی، گاما، وايتل، كوشی و بتای پيوسته خاص مانند يكنواخت، نرمال، رهای تصادفمتغي ته،پيوس

  :٢احتمال 

ای شرطی، تقل، توزيعهستگی دو متغير تصادفی، متغيرهای تصادفی مسبضريب هم انس و، كوواريامع توا توزيی بمتغيرهای تصادف
، نامساويهای احتمالی مانند نی، اميد رياضی شرطی و كاربردهای آهای تصادفمتغير ابعی ازوام توع تته، توزيحالت گسسته و پيوس

  .، قضيه حد مركزینمولد گشتاور و كاربردهای آ ، توابعگزرداد بعيف اعض نيشف، قانوبماركف و چ
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