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 ،Rافزارهای در نرمو  (Case Studyهای ذکر شده به همراه مطالعات موردی واقعی )سرفصل

Minitab شوند.میسازی پیاده 

 

 ساعت( 4) آمار توصیفی -1
 (ر مرتب ، چند سطحی مرتب ، پیوسته)صفرو یک ، چند سطحی غیانواع داده  .أ

 تفاوت نمونه و جامعه .ب

 شامل : شاخص های تمرکز و پراکندگی .ت

 میانگین  .ث

 مد .ج

 دامنه .ح

 واریانس .خ

 انحراف معیار  .د

 ضریب تغییرات .ذ

 چولگی  .ر

 کشیدگی  .ز

 دامنه میان چارکی .س

 ترسیم گرافیکی داده ها  شامل:

 هیستوگرام .ش

 Box Plotنمودار  .ص

 Scatter Plot نمودار .ض

 نمودار نقطه ای  .ط

  Bar Chartنمودار  .ظ

 Pie chartنمودار  .ع

 Steam-and-Leafنمودار  .غ

 ها در نرم افزار مینی تب  به همراه تحلیل دادههمگی 
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 ساعت( 3)احتمال  -2

  ف احتمال یتعار .أ

 مقدمه ای بر جبر مجموعه ها  .ب

 احتمال شرطی  .ت

 قانون ضرب در احتمال .ث

 قانون احتمال کل .ج

 مستقل و وابسته های آزمایش .ح

 بررسی چند مسئله خاص  وبه همراه تحلیل برخی مفاهیم در اکسل 

 ساعت( 5)متغیرهای تصادفی -3

 تعریف متغیر تصادفی  .أ

 متغیرهای پیوسته ، گسسته و آمیخته  .ب

 تابع جرم احتمال و تابع چگالی احتمال  .ت

 تمال و تابع چگالی احتمال بررسی رابطه هیستوگرام ، تابع اح .ث

 مفهوم واریانس و امید ریاضی جامعه و نمونه  .ج

ای منفی ، هندسی ، فوق هندسی ، پواسون ، ای ، دوجملهمعرفی توزیع های برنولی ، دوجمله .ح

 نرمال ، نمایی ،گاما ، وایبول ، بتا ، پارتو  ،گاما

 توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی .خ

 به همراه حل مثال های تحلیلی در نرم افزارهای اکسل و مینی تب 

 ساعت( 4)توزیع های توأم  -4

 پیوسته و  گسستهتوزیع های توأم  .أ

 تابع جرم احتمال و چگالی توأم .ب

 ای توزیع حاشیه .ت

 توزیع تابعی از چند متغیر تصادفی  .ث

 توزیع مجموع متغیرهای تصادفی .ج

 کواریانس و همبستگی .ح

 قضیه حد مرکزی  .خ

 های تحلیلی در نرم افزار های اکسل و مینی تب به همراه حل مثال
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 ساعت( 3)توزیع های نمونه ای -5

 کای دو  .أ
 Fisher .ب

 T-Student .ت

 Rو  X Bar  ،Sتوزیع آماره های  .ث

 توزیع تفاضل میانگین نمونه ها  .ج

 توزیع نسبت واریانس نمونه ها .ح

 مثال در نرم افزار مینی تبحل به همراه 

 ساعت( 3) فاصله ای و نقطه اینظریه برآورد  -6

 MLEروش  .أ

 گشتاورها روش .ب

 برآورد فاصله ای .ت

 به همراه مثال در نرم افزار مینی تب

 ساعت ( 7)آزمون فرض  -7

 مفاهیم  .أ

 و تابع توان 2و 1خطای نوع  .ب

 P-valueمقدار احتمال  .ت

 آزمون برابری پارامترهای توزیع های مختلف  .ث

  چند جامعهپارامترهای  مقایسهآزمون  .ج

 نیکویی برازش آزمون .ح

 Kolmogrov کولموگروف آزمون .خ

  Anderson Darlingآزمون اندرسون دارلینگ .د

 لم پیرسونو نسبت درست نمایی آزمون  .ذ

 به همراه حل مسائل متنوع در نرم افزار مینی تب

 

 ساعت( 7)آنالیز واریانس  -8

 یک عاملی  آنالیز واریانس .أ
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 Tukeyآزمون توکی  .ب

 Dunnetآزمون دانت  .ت

  Fisherآزمون فیشر  .ث

 تحلیل باقی مانده ها  .ج

 بلوکی آنالیز واریانس .ح

 دو عاملی بدون اثر متقابل  آنالیز واریانس .خ

 دوعاملی با اثر متقابل  آنالیز واریانس .د

 چند عاملی آنالیز واریانس .ذ

 به همراه حل مسائل متنوع در نرم افزار مینی تب

 ساعت( 15)رگرسیون  -9

 رگرسیون ساده  .أ

 رگرسیون چندگانه .ب

 رگرسیون چند متغیره  .ت

 رگرسیون چند جمله ای  .ث

  هم خطیموضوع  .ج

  Under Fittingو   Over Fittingمبحث موضوع  .ح

 Stepwiseرگرسیون قدم به قدم  .خ

            Ridge رگرسیون .د

 Lassoرگرسیون  .ذ

 رگرسیون پواسون  .ر

 رگرسیون لجستیک  .ز

 به همراه حل مسائل متنوع در نرم افزار مینی تب

 ساعت ( 3) ناپارامتریآمار  -10

 Wilcoxonآزمون  .أ

 Signآزمون  .ب

 Mann-Whitneyآزمون  .ت

  Moods-Median آزمون .ث

 Friedmanآزمون .ج
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 Run آزمون .ح

 Kruskal-wallisآزمون  .خ

 به همراه حل مسائل متنوع در نرم افزار مینی تب

 ساعت( 5)سری های زمانی  -11

 Moving Averageمدل میانگین متحرک  .أ

 Autoregressiveمدل خود همبسته  .ب

 Armaمدل  .ت

 Arimaمدل  .ث

 به همراه حل مسائل متنوع در نرم افزار مینی تب               

 ساعت( 5)تحلیل های آماری چند متغیره  -12

 معرفی توزیع نرمال چند متغیره  .أ

 مولفه های اصلی وتحلیل تجزیه .ب

 وتحلیل عاملیتجزیه .ت

 به همراه حل مسائل متنوع در نرم افزار مینی تب

 R زبان برنامه نویسیبرخی از مسائل آموزشی دوره با و دوره آموزش  -13

 ساعت 12به مدت 


