
 تعالیبسمه

     آمار، ریاضی و رایانهدانشکده  

  1نظریه احتمال درس:  طرح

  

  مشخصات درس

 Theory of Probability (1) عنوان انگلیسی: 1نظریه احتمال  درس: عنوان

 عملی/نظري  واحد  چهار تعداد واحد  دکتري       ارشدکارشناسی   کارشناسی :     مقطع

 98-99 تحصیلی سال  دوم اول  نیمسال     و رایانهآمار، ریاضی دانشکده  : تدریس محل

 12  تا  10 ساعت    فرد  روز: تدریس زمان  203:  کالس شماره

  1آنالیز ریاضی  نیاز:درس پیش  -------    رسای       ياراختی     یاصلنوع درس:  

  مشخصات استاد  

  آمارگروه:   محمدرضا صالحی رادنام و نام خانوادگی: 

  سال 28 سوابق تدریس:  آمار دکتري  ابق تحصیلی: سو

  اطالعات تماس 

  درصورت تمایل): داخلی (یا مستقیم شماره تلفن   108 شماره اتاق:

  ساعات حضور: moresara20@gmail.com آدرس ایمیل:

  

  معرفی و هدف درس

  پایه اي و پیشرفته احتمالاشنایی دانشجویان با نظریه اندازه، انتگرال، همگرایی، براي تعمیم مفاهیم 

  

  هاي تدریس و نحوه ارائه درسروش

  استفاده از کتاب، جزوه و لوازم جانبی مانند: ویدئو پروژکتور

  مشارکت دانشجویان در مباحث کالس، برگزاري کالس حل تمرین

  

  توانند: بروندادهاي یادگیري درس، در پایان این درس دانشجویان می

1.   

2.    

3.   

  

  وا و ترتیب ارائه درسفهرست محت

  منبع  موضوع/ موضوعات مورد بحث  تاریخ  هفته

تاریخچه احتمال و اندازه، مفهوم هاي پایه اي مانند: جبر، نیم ارائه طرح درس و منابع،   23/6/98   1هفته 

  سیستم(سیستم دینکین)،.....-سیستم، -میدان،-جبر، میدان، -جبر، 

  

تعریف اندازه و ویژگی هاي آن، توسیع اندازه و قضیه هاي مربوطه، اندازه لبگ، اندازه   30/6/98  2هفته 

  لبگ استیلتیس
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  وا و ترتیب ارائه درسفهرست محت

  منبع  موضوع/ موضوعات مورد بحث  تاریخ  هفته

مال مطلقا تابع توزیع، اندازه احتمال گسسته، اندازه احتاندازه احتمال و ویژگی هاي آن،  6/7/98 3 هفته

 پیوسته و نتایج مربوطه

 

متغیر تصادفی، اندازه احتمال جبر تولید شده توسط نگاشت ها، -نگاشت اندازه پذیر،  13/7/98 4 هفته

 غیر تصادفی، نتایج مربوطه، بردار تصادفیالقاء شده توسط مت

 

  مختلط تابع توزیع متغیرهاي تصادفی، توزیع توام، نتایج مربوطه، متغیرهاي تصادفی 20/7/98 5 هفته

  ، همگرایی ها در انتگرالانتگرال لبگ و ویژگی هاي آن، لم فاتو و نتایج مربوطه 27/7/98 6 هفته

  رسمی تعطیل 4/8/98 7 هفته

    رال لبگ و ریمان، جایی انتگرال و مجموع، رابطه انتگ شرط هاي جابه  11/8/98 8 هفته

    نتایج مربوطهانتگرال نسبت به تابع توزیع،   18/8/98 9 هفته

    انتگرال پذیري یکنواخت، قضیه هاي مربوطه، امید ریاضی و ویژگی هاي آن  25/8/98 10 هفته

    ، قضیه تبدیل و نتایج مربوطهآزمون میان ترم  2/9/98 11 هفته

  ازه حاصلضربی، نتایج مربوطهفضاهاي حاصلضربی، اند 9/9/98 12 هفته

  قضیه هاي فوبینی و تونلی، نتایج مربوطه 16/9/98 13 هفته

  جبرها، نتایج مربوطه-استقالل پیشامدها ، استقالل متغیرهاي تصادفی، استقالل   23/9/98 14 هفته

    و یک کولموگروف و قضیه هاي مربوطهلم بورل کانتلی، پیشامدهاي دمی، قانون صفر   30/9/98 15 هفته

    قضیه گروه بندي(بلوك هاي مجزا) و نتایج مربوطه، جمع بندي  7/9/98 16 هفته

  

  نحوه ارزشیابی

  بروندادهاي یادگیري مورد انتظار  از نمره نهایی  زمان برگزاري   موارد سنجش

    ------  ------  فعالیت پژوهشی )1

    %10  حل تمرینات طول ترم  فعالیت کالسی )2

    %25  11 هفته  ترمامتحان میان )3

    %65  تقویم دانشکده  امتحان پایان ترم )4

    ------  ------  سایر )5
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  مشی درسها و خطارزش ،نکات مورد توجه دانشجویان

 حضور به موقع و مستمر در کالس درس و کالس حل تمرین  

 مشارکت در فعالیت هاي کالس  

 ن شدهپیگیري و انجام تکالیف در زمان هاي تعیی 

 زمون هاي طول ترمشرکت در آ  

  

  فهرست منابع اصلی و مکمل درس
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