بسمهتعالی
دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ ارسال1398 / 08/06 :

فرم پیشنهاد ایجاد/فعالسازی درس

دفتر مدیریت برنامهریزی و
ارتقای كيفيت آموزشی

گروه آموزشی مطابق با كد درس :گروه آمار

دانشكده پيشنهاد دهنده :علوم ریاضی

عنوان درس :احتمال و کاربرد آن
Title: Probability and its application
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز) :ریاضی عمومی 1
نوع درس :الف) اصلی ب) نظری

تعداد واحد :انتخاب کنید

درس آزمایشگاهی/كارگاهی است؟ خیر

تعداد ساعت آزمایشگاه در هفته انتخاب کنید
آیا درس مذكور دارای سرفصل مورد تائيد وزارت عتف است؟ بلی-سرفصل پیوست شده است .در صوورت مبتوت بوودط لطفوا پيوسوت ناموه
فرمایيد*.

ميزاط همپوشانی (مشابهت) با دروس موجود در دانشكده  50 :درصد و با سایر دروس دانشگاه  0 :درصد
نام دروس مشابه در دانشكده :احتمال  ،1احتمال 2

نام دروس مشابه در دانشگاه:

اگر درس پيشنهادی جدید نيست اطالعات زیر تكميل شود:
فعال شدن درس نام درس :احتمال و کاربرد آن تعداد واحد 4 :كد درس1912205 :
امكانات ویژه و الزامات مورد نياز جهت ارائه درس( :شامل حلتمرین ،بازدید علمی و سایر امكانات)
اهمیت و ضرورت ارائه درس( :شامل اهداف آموزشی درس نمیشود)
احتمال یكی از دروس اصلی ریاضی است كه در سالهای اخير با توجه به وجود دادهها و به كارگيری آنها در تحقيقات و نيز كاربرد این علم پایوهای در
تحقيقات مهم ریاضی از اهميت خاصی برخوردار است .دانشجویاط ریاضی كه مایل به انجام تحقيقات جدید و به روز هستند به آشنایی با این علوم نيواز
فراواط دارند.كارشناساط ریاضی هم كه در نهادهای مختلف قصد برنامهریزی دارند برای پيشبينی آینده باید آشونایی وسويعی بوا علوم احتموال داشوته
باشند .لذا وجود چنين درسی در دوره كارشناسی ریاضی جهت رسيدط به اهداف فوق كامال ضروری است.
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). خط فاصله و دونقطه خودداری شود، پرانتز، از بكار بردط جمله دارای فعل. خط كامل نوشته شده و سرفصلها تنها با كاما جدا شوند10  تا4 شرح درس (بين

 احتمال شوورطی، پيوستگی تابع احتمال، گزارههای احتمال و مدلهای احتمالی، احتمال یک پيشامد، پيشامدها، فضای نمونه،اصول احتمال
 اميود ریاضوی و، متغيرهای تصادفی گسسووته و تووابع جرموی احتمووال، تابع توزیع، متغيرهای تصادفی، قانوط بيز و كاربردهای آط،و استقالل
 دو، هندسوی، پوآسوووط، دوجملهای، متغيرهای تصادفی گسسته خاص مانند برنولی، اميد ریاضی تابعی از متغير تصادفی گسسته،خواص آط
، اميود ریاضوی و واریوانس متغيرهووای تصووادفی پيوسووته، تووابع چگووالی احتمووال، متغير تصادفی پيوسته، فوق هندسی و زتا،جملهای منفی
 كوواریوانس و، متغيرهای تصادفی بووا توزیوع توووام، كوشی و بتا، وایتل، گاما، نمایی، نرمال،متغيرهای تصادفی پيوسته خاص مانند یكنواخت
 توزیوع توووام توووابعی از، حالووت گسسووته و پيوسووته، توزیعهووای شوورطی، متغيرهای تصووادفی مسووتقل،ضریب همتستگی دو متغير تصادفی
 تووابع،  قانوط ضووعيف اعووداد بووزر، نامساویهای احتمالی مانند ماركف و چتيشف، اميد ریاضی شرطی و كاربردهای آط،متغيرهای تصادفی
. قضيه حد مركزی،مولد گشتاور و كاربردهای آط

). با حرف كوچک تایپ شود، حرف اول همه واژگاط،(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خاص
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.

English Course Description:

). ناشر: محل انتشار.) عنواط مرجع (نوبت چاپ.) (سال انتشار. حرف اول نام، نوشته شود؛ نام خانوادگیAPA مراجع (لطفا مراجع فارسی و انگليسی به روش
. دستوركار به عنواط آخرین مرجع فارسی ذكر شود،كارگاهی/ برای درس آزمایشگاهی:توجه
. انتشارات علمی پارسياط، چاپ اول، جلد اول، آشنایی با نظریه احتمال و نظریه توزیعها،)1393( . ع، كرمانی. م، الوندی. ا، پارسياط. ب. ع،) حقيقی1
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* -در صورت ارائه درس جدید (در صورت عدم تصویب توسط وزارت عتف) موارد زیر پیوست شود:
 -1سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس (مدرسين) مرتتط با درس پيشنهادی،
 -2سوابق ارائه درس در سایر دانشگاههای كشور یا دانشگاههای معتتر خارج از كشور همراه با سرفصلها (در مجموع حداقل دو مورد كافی است).
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