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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر
 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
 1398 / 06/08 :ارسال تاریخ

     

  گروه آمار :درس  كد مطابق با  گروه آموزشی  علوم ریاضیدانشكده پيشنهاد دهنده:  

 

                                                                                                                                                 احتمال و کاربرد آن: عنوان درس

Title: Probability and its application 

     کارشناسی:  مقطع درس                       کد پیشنهادی:                       خیر ؟است  درس سرویسی

 
 1ریاضی عمومی  نياز(: هم درس ) نيازپيش
 

    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :تعداد واحد       نظریب(    اصلی الف(  نوع درس:

       انتخاب کنید در هفتهآزمایشگاه  تعداد ساعت  

اموه در صوورت مبتوت بوودط لطفوا پيوسوت ن    بلی-سرفصل پیوست شده است.  ؟است  عتفوزارت    تائيددارای سرفصل مورد    آیا درس مذكور

 .*فرمایيد

 درصد   0 :  درصد و با سایر دروس دانشگاه   50  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  ميزاط همپوشانی

        :نام دروس مشابه در دانشگاه            2، احتمال 1احتمال نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :د نيست اطالعات زیر تكميل شوداگر درس پيشنهادی جدی

 1912205  :كد درس   4 :تعداد واحد  احتمال و کاربرد آن :نام درس    فعال شدن درس 
 

 سایر امكانات(تمرین، بازدید علمی و حلشامل  )  مورد نياز جهت ارائه درس:  و الزامات امكانات ویژه
       

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
 در یاهیوپا علم نیا كاربرد  زين  و  قاتيتحق  در  آنها  یريكارگ  به  و  هاداده  وجود  به  توجه  با  رياخ  یهاسال  در  كه  است  یاضیر  یاصل  دروس  از  یكی  احتمال

 ازيون علوم نیا با ییآشنا به هستند روز به و دیجد قاتيتحق انجام به لیما كه یاضیر اطیدانشجو. است برخوردار یخاص  تياهم  از  یاضیر  مهم  قاتيتحق

 داشوته احتموال علوم بوا یعيوسو ییآشونا دیبا ندهیآ ینيبشيپ   یبرا  دارند  یزیربرنامه  قصد  مختلف  ینهادها  در  كه  هم  یاضیر  كارشناساط.دارند  فراواط

 .است یضرور  كامال  فوق   اهداف به دطيرس جهت یاضیر  یكارشناس  دوره در یدرس نيچن وجود  لذا.  ندباش
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   بكار بردط جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

 یشوورط احتمال احتمال، تابع یوستگيپ  ،یاحتمال  یهامدل  و  احتمال  یهاگزاره  شامد،يپ  ک ی  احتمال  شامدها،يپ  نمونه،  یفضا  مال،احت  اصول

 و یاضوو یر ديوو ام احتمووال، یجرموو  تووابع و گسسووته یتصادف  یرهايمتغ ع،یتوز تابع ،یتصادف  یرهايمتغ آط، یكاربردها و زيب قانوط استقالل،  و

 دو  ،یهندسوو   پوآسوووط،  ،یادوجمله  ،یبرنول  مانند  خاص  گسسته  یتصادف   یرهايمتغ  گسسته،  یتصادف   ريمتغ  از  یابعت  یاضیر  ديام  آط،  خواص

 وسووته،يپ  یتصووادف   یرهووايمتغ  انسیوو وار  و  یاضوو یر  ديوو ام  احتمووال،  یچگووال  تووابع  وسته،يپ  یتصادف   ريمتغ  زتا،  و  یهندس  فوق  ،یمنف   یاجمله

 و  انسیوو كووار  توووام،  عیوو توز  بووا  یتصادف   یرهايمتغ  بتا،  و  یكوش  تل،یوا  گاما،  ،یینما  نرمال،  كنواخت،ی  مانند  خاص  وستهيپ  یتصادف   یرهايمتغ

 از  یتوووابع  توووام  عیوو توز  وسووته،يپ  و  گسسووته  حالووت  ،یشوورط  یهوواعیتوز  مسووتقل،  یتصووادف   یرهايمتغ  ،یتصادف   ريمتغ  دو  یهمتستگ  بیضر

 تووابع  بووزر ،  اعووداد  فيضووع  قانوط  شف،يچت  و  ماركف  مانند  یتمالاح  یهاینامساو  آط،  یكاربردها  و  یشرط  یاضیر  ديام  ،یتصادف   یرهايمتغ

 . یمركز  حد  هيقض آط،  یكاربردها و  گشتاور  مولد

 

 English Course Description:          

Principles of probability, Sample space, Events, Probability of an event, Models of probability, Continuity of probability 

function, Conditional probability and independence, Baysian rule and its applications, Random variables, Distribution 

function, Discrete random variables and probability mass function, Mathematical expectation and its properties, 

Mathematical expectation of a function of discrete random variable, Certain discrete random variables such as Bernollie, 

binomial, Poison, geometric, negative binomial, hyper geometric and zeta, Continuous random variable, Probability 

density function, Mathematical expectation and variance of continuous random variables, Some special continuous 

random variables such as uniform, normal, exponential, gamma, Wiebul, Cauchy and beta, Random variables with joint 

distributions, Covariance and corrolation of two random variables, Independent random variables, Conditional 

distribution, Discrete and continuous cases, Joint distribution of functions of random variables, Conditional expectation 

and its applications, Inequalities in probability such as Markov and Chebychev, Weak law of large numbers, Moment 

generating function and its applications, Central limit theorem. 

 

 (محل انتشار: ناشر.  )نوبت چاپ(.  (.  عنواط مرجع)سال انتشار   ، حرف اول نام.نوشته شود؛ نام خانوادگی    APA به روش  لطفا مراجع فارسی و انگليسی)  مراجع
 ذكر شود.   آخرین مرجع فارسیعنواط  به  دستوركار    ،آزمایشگاهی/كارگاهی  برای درس  توجه:

 ها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات علمی پارسياط.(، آشنایی با نظریه احتمال و نظریه توزیع1393حقيقی، ع. ب. پارسياط، ا. الوندی، م. كرمانی، ع. ) (1
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 ، حرف اول همه واژگاط، با حرف كوچک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: ارائه درس جدید )در صورت عدم تصویب توسط   در صورت  -*

 ، سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس )مدرسين( مرتتط با درس پيشنهادی -1

 . (كافی است   مورد)در مجموع حداقل دو     های معتتر خارج از كشور همراه با سرفصل هادانشگاه   ی كشور یاهادانشگاه سوابق ارائه درس در سایر   -2

 


