تٌام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :مهندسی پسشکی رشته :مهندسی پسشکی گرایش :همه گرایشها مقطع :کارشناسی نام درس :آمار حیاتی و احتماالت تعداد واحد نظری3 :
تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :ریاضی عمومی 1نام مدرس :منوچهر احمدوند تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگساری:

کالس آزمایشگاه 
ّدف کلی درس  :آضٌایی داًطجَیاى هٌْدسی پسضکی تا هثاًی آهار ٍ احتواالت

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هعرفی آهار تَصیفیً :وًَِ گیریً-وایص ًوَداری ٍ جدٍلی دادُ ّا -هیاًگیي ،هیاًًِ ،وا ٍ ٍاریاًس ًوًَِ ای

ّفتِ دٍم

هرٍری تر هجوَعِ ّا ٍ قَاًیي ضوارش -جایگطت ٍ ترکیة

ّفتِ سَم

هعرفی احتوال ٍ قضایای هرتَطِ

ّفتِ چْارم

هعرفی هتغیرّای تصادفی ٍ تَاتعی از آًْا :هیاًیگیي ٍاریاًس ٍ تاتع هَلد گطتاٍر

ّفتِ پٌجن

تَزیعْای احتوالی گسستِ :ترًَلی -دٍجولِ ایٌّ -دسی-یکٌَاخت ٍ پَاسي

ّفتِ ضطن

هثالْایی از تَزیعْای احتوالی گسستِ

ّفتِ ّفتن

تَزیعْای احتوالی پیَستِ :یکٌَختً -وایی -گاها -کالی درً-رهال -تی ٍ ًیطر

ّفتِ ّطتن

هثالْایی از تَزیعْای احتوالی پیَستِ

ّفتِ ًْن

استٌثاطْای آهاری -ترآٍرد ًقطِ ای -ترآٍرد حداکثر درستٌوایی

ّفتِ دّن

حل هثالْایی از ترآٍرد ًقطِ ای ٍ خَاظ آًْاً :ارایی-کارائی-تٌدگی

ّفتِ یازدّن

استٌثاطْای آهاری :فَاصل اطویٌاى

ّفتِ دٍازدّن

ارائِ هثالْایی از ًحَُ هحاسثِ فَاصل اطویٌاى

ّفتِ سیسدّن

هعرفی زهَى فرض

ّفتِ چْاردّن

ارائِ هثالْایی از ًحَُ حل هسائل آزهَى فرض

ّفتِ پاًسدّن

تجسیِ ٍ تحلیل ٍاریاًس

ّفتِ ضاًسدّن

رگرسیَى –ّوثستگی-ترازًدى خط هستقین تر دادُ ّا

تَجِ:
ًحَُ ارزضیاتی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ :اهتحاى هیاى ترم از هطالة ارائِ ضدُ ٍ اهتحاى پایاى ترم از کلیِ هطالة ارائِ ضدُ

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تدریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجددا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکدُ ٍ سایت ٍاحد قرار گیرد.

هٌاتع هطالعاتی:
-1کتاب آهار ٍ احتواالت کارتردی تالیف دکتر سید رضا خَاُ تعٌَاى کتاب اصلی درس
 -2کتاب پاپَلیس تعٌَاى کتاب هرجع
 -3کتاب هْدی تَس تعٌَاى کوک درسی
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