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 :ارزشیابی

 نمره توضیحات عنوان 

 2  تمرین 

 2  سازی شبیه 

 2  پروژه 

 5   سری 7تقریبا  کوئیز

 5 9ساعت  ن آبا 27پنجشنبه  – 4تا انتهای فصل  رمتمیان 

 5 9ساعت دی  5شنبه سه  – آخرتا  5فصل   ترمپایان 

 21  مجموع 
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 ( 7تا    1بخش اول: احتمال )فصلهای  

 چیست؟   احتمالمفاهیم اولیه:  .1

 احتمال شرطی/ قضیه احتمال کل/ قضیه بیز/ وقایع مستقل  / ها/ فضای احتمال و اصول موضوعه احتمالیادآوری تئوری مجموعه

 روشهای شمارش )ترکیبیات(  .2

 جایگذاری و بدون باو غیر مرتب /  شمارش مرتب 

 گسسته متغیر تصادفی  .3

 امید ریاضی/ توابع متغیرهای تصادفی/ واریانس / (CDF)های معروف/ تابع توزیع احتمال  توزیع / (PMF)احتمال  تابع وزن

 و ترکیبی پیوسته متغیرهای تصادفی  .4

 متغیرهای تصادفی ترکیبی  های معروف/ توزیع متغیرهای تصادفی پیوسته/امید ریاضی و واریانس/ توابع   /(PDF)تابع چگالی احتمال 

 توزیع مشترک دو متغیر تصادفی  .5

احتمال شرطی و    /(Joint PDF)تابع چگالی احتمال مشترک    / (Joint CDF)  تابع توزیع احتمال مشترک  / (Joint PMF)تابع وزن احتمال مشترک  

 نرمال دو متغیرهمتغیرهای  / استقالل/ توابع دو متغیر تصادفی

 متغیرهای تصادفی چندگانه  .6

 ن/ تابع مشخصه/ بردارهای تصادفی تابع مولد مماتصادفی/  هایجمع متغیر توزیع احتمال چندگانه/ حاصل

 Jensenنامساوی   /Schwartz-Cauchyنامساوی  /Chernoffباند  /Markov and Chebyshevنامساوی  /Unionباند  کرانهای احتماالتی:

 متغیرهای تصادفی قضایای حدی و همگرایی  .7

 قانون اعداد بزرگ/ قضیه حد مرکزی/ همگرایی دنباله متغیرهای تصادفی 

 ( 11تا    8)فصلهای    آمار:  دومبخش 

 : روش کالسیک1 استنتاج آماری .8

 نمایی/ رگرسیون خطی/ روش کمترین مربعات بازه اطمینان/ تست فرضیه/ نسبت درست  /MLEتخمین 

 : روش بیز 2ی استنتاج آمار .9

 خطی/ تخمین بردارهای تصادفی/ تست فرضیه بیزی  MMSEتخمین  /MMSEتخمین  /MAPتخمین 

 آشنایی با فرآیندهای تصادفی  .10

 مفاهیم اولیه/ پردازش سیگنالهای تصادفی

 فرآیندهای تصادفی مهم  .11

 وینرهای مارکوف پیوسته/ فرآیند های مارکوف گسسته/ زنجیرهفرآیندهای پوآسن/ زنجیره

 Rو  MATLABسازی با آشنایی با شبیه  .12


