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 : درس اهداف کلی

 ن آ تینرمال و اهم  عیبا توز ییآشنا •
 قضیه حد مرکزيآشنایی با  •
 مونه ايتوزیع هاي مهم شاخصهاي ن •
 نرمال عیتوزتوسط  يدوجمله ا عیتوز تقریب •
 ع نرمالیتوزتوسط پواسن  عیتوز تقریب •
  ي نمونه گیريروشهاانواع با  ییآشنا •
 با  برآورد پارامترها ییآشنا •
 حجم نمونه نییبا  تع ییآشنا •
 هیدر آزمون فرض و خطاهاآزمونها مالك  با ییآشنا •
 و اختالف پارامترها در دو جامعه مستقل با عدد ثابت گین و نسبتمیان يبرابر يآزمونها يبا روشها  ییآشنا •
 براي ضریب همبستگی هیآزمون فرض تحلیل همیستگی  و با ییآشنا  •

 
 
 اول*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 توزیعهاي آماري (توزیع پیوسته)نرمال* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 پارامترهاي توزیع نرمال را بشمارد. -1
 .میانگین و واریانس توزیع نرمال را تفسیر کند -2
 براي حل مسائل احتمالی مقادیر استاندارد براي متغیر مسئله تحت بررسی را محاسبه نماید. -3
 با )معیار انحراف میانگین و (جمعیت توزیع نحوه نمودار توزیع نرمال استاندارد بر اساس -4

 ،را رسم نماید سازياستاندارد
 احتماالت متغیر داراي توزیع نرمال را محاسبه نماید. Z  توزیع نرمال استاندارد جدولده از با استفا -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 ت بردوای -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 دوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 * نمونه گیري و توزیعهاي نمونه گیريعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:



 قضیه حد مرکزي را بیان کند
 را بیان و محاسبه کند.میانگین و نسبت (قضیه حد مرکزي)توزیعهاي نمونه اي براي 

 بت بر اساس قضیه حد مرکزيیانگین و نسمتوزیعهاي نمونه اي براي حل تمرین براي محاسبه احتمال 
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 
 

 مسو*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 توسط توزیع نرمال )پواسونو توزیع  آماري (توزیع دوجمله اي مهم گسسته توزیعهاي تقریب* ث: عنوان مبح

 
 اهداف اختصاصی:

 پارامترهاي توزیع دوجمله اي را بشمارد. -1
 میانگین و واریانس توزیع دوجمله اي را محاسبه کند -2
 را بیان نماید.پواسون توزیع توزیع دو جمله اي و  به عنوان تقریب توزیع نرمال کاربردموارد  -3
 کند محاسبه تقریب توزیع نرمالرا بکمک  براي پیشامدهاي داراي توزیع دوجمله اي احتمال -4
 کند  محاسبهتقریب توزیع نرمال را بکمک پواسون براي پیشامدهاي داراي توزیع  احتمال -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 

 چهارم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 نمونه گیري انواع روشهاي* نمونه گیري و عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

چند مرحله  –سیستماتیک  –طبقه اي  –خوشه اي  -ساده (تصادفی  تصادفی انواع روشهاي نمونه گیري
 نماید.اي) را توصیف 

 نماید.تصادفی را توصیف  روشهاي نمونه گیري موارد کاربرد

 



) را گلوله برفی – داوطلبانه – قضاوتی – سهمیه اي – آسان( غیرتصادفی انواع روشهاي نمونه گیري
 نماید.توصیف 

 نماید.را توصیف  غیرتصادفی روشهاي نمونه گیري موارد کاربرد
 

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 مپنج *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به  confidence intervalحدود اطمینان برآوردم مفهو* عنوان مبحث: 

 جامعه 
 اهداف اختصاصی:

 جامعه را بدست آورد. ، واریانس و نسبتبرآورد نقطه اي براي میانگین -1
 .را بدست آوردواریانس معلوم  باجامعه  میانگین یک صفت دربراي   اطمینانبرآورد فاصله  -2
را و حجم نمونه کوچک معلوم ناواریانس  باجامعه  میانگین یک صفت دربراي  اطمینانآورد فاصله بر -3

 .بدست آورد
 و حجم نمونه زیاد معلومناوقتی واریانس جامعه  میانگین یک صفت دربراي  اطمینانبرآورد فاصله  -4

 .را بدست آورد است
 .را بدست آورد جامعه یک صفت در نسبتبراي اطمینان برآورد فاصله  -5
 

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 مشش *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به  confidence intervalد اطمینانحدو برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 

 جامعه 
 اهداف اختصاصی:



(با واریانسهاي معلوم) را بدست  مستقل براي تفاضل میانگین در دو جامعه  اطمینانبرآورد فاصله  -1
 آورد. 

در دو حالت  انسهاي نامعلوم)(با واری مستقل براي تفاضل میانگین در دو جامعه  اطمینانبرآورد فاصله  -2
 را بدست آورد. نمونه کوچک و نمونه بزرگ

 براي تفاضل نسبت در دو جامعه را بدست آورد.  اطمینانبرآورد فاصله  -3
 را بدست آورد. وابسته براي تفاضل میانگین در دو جامعه   اطمینانبرآورد فاصله  -4
 

 
 □روانی حرکتی                       □ عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 تمفه *جلسه

 دکتر طهماسبینام مدرس: 
 آزمون میان ترم* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 ارزیابی دانشجویان در مورد مطالب ارائه شده -1

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 امتحان بصورت تستی و تشریحی :زمونروش آ
 

 هشتم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

و کاربرد آن در تعمیم نتایج نمونه به  confidence intervalحدود اطمینان برآوردمفهوم * عنوان مبحث: 
 جامعه 

 
 اهداف اختصاصی:

  جامعه یک صفت کمی در واریانسبراي   اطمینانبرآورد فاصله  -1
   مستقل در دو جامعه واریانسها نسبتبراي   اطمینانبرآورد فاصله  -2
 آشنایی با ویژگیها توزیع کاي دو -3
 . Fآشنایی با ویژگیها توزیع  -4

 
 



 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 نهم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 تعیین حجم نمونه مفهوم سرشماري و * عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 حساب کند حجم نمونه را براي برآورد میانگین -1
 حجم نمونه را براي برآورد نسبت حساب کند  -2
 حساب کنددو جامعه مستقل  میانگین مقایسهحجم نمونه را براي  -3
 حساب کنددو جامعه مستقل نسبت  مقایسهحجم نمونه را براي  -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیآموزشی: روش 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 دهم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ) مفاهیم و روشها* آزمون فرضیه (عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 فرضیه صفر و فرضیه مقابل را تعریف کند. -1
 ند.خطاي نوع اول و نوع دوم را تعریف ک -2
 انواع آزمونها (یک طرفه و دو طرفه) و ویژگیهاي مالك آزمون را بشمارد -3
 . شودآشنا  power توان آزمونو  p-valueبا مفهوم   -4
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    سیله کمک آموزشی:و
 

 یازدهم *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )مراحل پنج گانه(براي میانگین صفت کمی در یک جامعه  آزمون فرضیه* عنوان مبحث: 



 اهداف اختصاصی:
 )Z آزمون( را انجام دهد.(واریانس جامعه معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت  -1
 )tآزمون ( را انجام دهد. (واریانس جامعه نا معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابت -2
 )Zآزمون (آزمون برابري نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد -3
  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي نرانیسخروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 دوازدهم *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 )مراحل پنج گانه(براي مقایسه میانگین صفت کمی در دو جامعه  آزمون فرضیه* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 معلوم) را انجام دهد.آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي  -1
 آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي نامعلوم) را انجام دهد. -2 

 آزمون برابري نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد. -3
 را انجام دهد. وابستهدر دو جامعه  اختالف میانگینآزمون  -4
 
  

 □روانی حرکتی                       □   عاطفی                   ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 سیزدهم *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

هاي آماري براي میانگین صفت کمی در یک جامعه و دو آزمون تمرین انجام مراحل پنج گانه * عنوان مبحث: 
 جامعه

 هداف اختصاصی:ا
وقتی واریانس جامعه  آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابتگانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -1

 )Zآزمون معلوم است. (
 (واریانس جامعه نا معلوم) آزمون برابري میانگین جامعه با عدد ثابتگانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -2

 )tآزمون ( را انجام دهد.
 )Zآزمون (آزمون برابري نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهدگانه  5ین و انجام مراحل حل تمر -3



آزمون برابري میانگین در دو جامعه مستقل (با واریانسهاي معلوم) گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  - 4
 را انجام دهد.

امعه مستقل (با واریانسهاي نامعلوم) آزمون برابري میانگین در دو جگانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -5 
 را انجام دهد.

 را انجام دهد. وابستهآزمون برابري نسبت در دو جامعه گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -6
 آزمون برابري نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد.گانه  5حل تمرین و انجام مراحل  -7
 
  

 □روانی حرکتی                       □اطفی   ع                   ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 
 

 چهاردهم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 آنالیز همبستگی دو متغیر کمیعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 و بتواند آنرا تفسیر نماید.را محاسبه نموده ضریب همبستگی پیرسون   -1
 نماید. آزمونرا بر اساس ضریب همبستگی  استقالل دو متغیر کمی -2
 تفسیر نماید.و محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن براي رتبه هاي دو متغیر کمی  -3
 نماید.برآورد به روش حداقل مربعات خطا  رارگرسیون خطی  ضرایب مدل -4
 ورد شده را تفسیر نماید.برآ ضرایب مدل رگرسیونی خطی -5
 
  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 زدهمپان*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 الیز همبستگی دو متغیر کمیحل تمرین براي مبحث آنعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 را انجام دهد. ضریب همبستگی پیرسون و نحوه محاسبه آن با فرمول براي محاسبه هاي مختلفتمرین -1



 هاي مختلف انجام دهد.براي مثال استقالل دو متغیر کمی آزمون -2
 دو متغیر کمی  ضریب همبستگی اسپیرمن براي رتبه هاي تمرینهاي مختلف براي محاسبه -3

 و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.
 براي تمرینهاي مختلف برآورد نماید.رگرسیون خطی پارامترهاي مدل  -4
 
  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   کمک آموزشی: وسیله
 

 شانزدهم *جلسه
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 آنالیز همبستگی دو متغیر کمیعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسیر نماید.  -1
 نماید. آزمونرا بر اساس ضریب همبستگی  استقالل دو متغیر کمی -2
 بستگی اسپیرمن براي رتبه هاي دو متغیر کمی محاسبه و تفسیر نماید.ضریب هم -3
 ضرایب مدل رگرسیون خطی را به روش حداقل مربعات خطا برآورد نماید. -4
 ضرایب مدل رگرسیونی خطی برآورد شده را تفسیر نماید. -5
 
  

 □نی حرکتیروا                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 هفدهم*جلسه 
 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 حل تمرین براي مبحث آنالیز همبستگی دو متغیر کمیعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 حاسبه آن با فرمول را انجام دهد.ضریب همبستگی پیرسون و نحوه م تمرینهاي مختلف براي محاسبه -1
 براي مثالهاي مختلف انجام دهد. استقالل دو متغیر کمی آزمون -2
 ضریب همبستگی اسپیرمن براي رتبه هاي دو متغیر کمی  تمرینهاي مختلف براي محاسبه -3

 و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.
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 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 
 


