
 پیراپسغکی دانػکذه

 ترهی طرح درش
 

داًؾجْیاى تشم  هخبطببى:         آهاسدیاتی تْصیفیػنٌاى درش : 

 آّسی اعالػات عالهت فياّل کاسؽٌاعی پیْعتَ 

ضبػت                          ّادذ ًظشی 2: تؼذادًاحذ

  8-11 عاػت  ؽٌبَ عَ پبضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:
 درش ً پیع نیبز:                     دکتش عْدٍ ؽِغْاسی هذرش:

 ًذاسد

            95-96ًیوغال اّل تذصیلی  8-11 ؽٌبَزهبى ارائو درش: 

 

 ىذف کلی درش :

آؽٌا عاختي فشاگیشاى با هفاُین هِن ّ پایَ آهاسی، تْاًا عاختي 

اسایَ ّ  پشاکٌذگی، ُای هشکضی  ُا دس هذاعبات آهاسی اص قبیل ؽاخص آى

  داسُای هختلفجذاّل ّ ًوْ

 

 ىذاف کلی جلطبت : ا

ُذف کلی اص اسایَ ایي دسط آؽٌایی ّ افضایؼ آگاُی داًؾجْیاى ًغبت 

 بَ هفاُین ریل اعت.

 هفاُین اّلیَ آهاس -1

 بش اعاط هؼیاسُای توایل هشکضی عاصی اعالػات عاصهاًذُی ّ خالصَ -2

 ُای پشاکٌذگی عاصهاًذُی ّ خالصَ عاصی اعالػات بش اعاط ؽاخص -3

 بٌذی اعالػات ّ تْصیغ فشاّاًی ی عبقَُا سّػ -4

 ًوْداسُا -5

 اصْل ؽواسػ -6

 ادتوال ّ کاسبشد آى دس ػلْم پضؽکی -7

 ادتوال ؽشعی -8

 هتغیش تصادفی ّ تْصیغ ادتواالتی هتغیشُای تصادفی -9

 تْصیغ ادتواالت گغغتَ -11

 ُای آى تْصیغ ًشهال ّ ّیژگی -11

 ُای آى ّ ّیژگی tتْصیغ  -12

 گیشی ّ قضیَ دذهشکضی ُای ًوًَْ تْصیغ -13

 ای ّ فاصلَ اعویٌاى شآّسد  ًقغَب -14

 اعتفادٍ اص پشعؾٌاهَ ّ ًذٍْ اهتیاسدُی آى -15

 ُای اًجام پایایی پشعؾٌاهَ سّػ -16

 دل توشیي -17

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 سّد بتْاًذ: دس ُش جلغَ اص داًؾجْ اًتظاس هی

 هفاُین اّلیَ آهاسىذف کلی جلطو اًل:  .1

 اىذاف اختصبصی: 

هاس ّ تفاّت آهاس تْصیفی ّ آهاس اعتٌباعی سا بیاى هفِْم آ -1-1

 کٌذ.



 هفاُین جاهؼَ، جوؼیت، ًوًَْ سا بَ سّؽٌی بیاى کٌذ. -1-2

 ُا سا هؾخص کٌذ. دس یک هثال کاسبشدی اًْاع هتغیشُا ّ هقیاط آى -1-3

 گیشی سا بتْاًذ تْصیف ّ بیاى کٌذ. خغاُای اًذاصٍ -1-4 

دادٍ ّ قادس بَ بکاسگیشی سّػ  گیشی سا تْضیخ سّؽِای ًوًَْ -1-5

 گیشی هٌاعب دس یک هغالؼَ باؽذ. ًوًَْ

بش اعاط  عاصی اعالػات عاصهاًذُی ّ خالصَ ىذف کلی جلطو دًم: .2

 هؼیاسُای توایل هشکضی

 اىذاف اختصبصی:

ُا سا بشای یک هثال  ُای هشکضی سا بیاى  ّ آى هفاُین ؽاخص -2-1

 هذاعبَ ًوایذ.

 ُای هشکضی سا بیاى کٌذ. ک اص ؽاخصهؼایب ّ هضایای ُش ی -2-2

 ُا باؽذ. تؼشیف صذک ّ چاسک سا بذاًذ ّ قادس بَ هذاعبَ آى -2-3

بش اعاط  عاصی اعالػات عاصهاًذُی ّ خالصَ :ضٌمىذف کلی جلطو  .3

 ُای پشاکٌذگی ؽاخص

 اىذاف اختصبصی:

ُا سا بشای یک هثال  ُای پشاکٌذگی سا بیاى  ّ آى هفاُین ؽاخص -3-1

 یذ.هذاعبَ ًوا

 ُای پشاکٌذگی سا بیاى کٌذ. هؼایب ّ هضایای ُش یک اص ؽاخص -3-2

بٌذی اعالػات ّ تْصیغ  سّؽِای عبقَ :چيبرمىذف کلی جلطو  .4

 فشاّاًی

 اىذاف اختصبصی:

بٌذی ّ ًوایؼ اعالػات بَ صْست جذّل تْصیغ فشاّاًی سا بشای  عبقَ -4-1

 یک عشی دادٍ ّاقؼی اًجام دُذ.

بٌذی ؽذٍ سا بذاًذ ّ قادس  ُای عبقَ بشای دادٍ تؼشیف صذک ّ چاسک -4-2

 ُا باؽذ. بَ هذاعبَ آى

 ًوْداسُا :پنجنىذف کلی جلطو  .5

 اىذاف اختصبصی:

 ای سا سعن کٌذ. قادس باؽذ ًوْداس هیلَ -5-1

 ای سا سعن کٌذ. قادس باؽذ ًوْداس دایشٍ -5-2

 قادس باؽذ ًوْداس ُیغتْگشام سا سعن کٌذ. -5-3

 ای سا سعن کٌذ. ْداس جؼبَقادس باؽذ ًو -5-4

تْاًایی تؾخیص سعن ًوْداس هٌاعب بشای ُش هتغیش سا داؽتَ  -5-5

 باؽذ.

 اصْل ؽواسػ :غػنىذف کلی جلطو  .6

 اىذاف اختصبصی:

 هغایل هشبْط بَ قاػذٍ تشتیب سا بَ خْبی دل کٌذ. -6-1

 هغایل هشبْط بَ قاػذٍ تشکیب سا بَ خْبی دل کٌذ. -6-2

 ل هغالَ با تشکیب ّ تشتیب سا داؽتَ باؽذ.تْاًایی تؾخیص د -6-3

 ادتوال ّ کاسبشد آى دس ػلْم پضؽکی :ىفتنىذف کلی جلطو  .7

 اىذاف اختصبصی:

 .اصْل عَ گاًَ ادتوال سا ًام ببشد -7-1

هفاُین دّ پیؾاهذ عاصگاس ّ هغتقل  سا بیاى کٌذ ّ دس دل هغایل  -7-2

 بَ خْبی اص آى اعتفادٍ ًوایذ.

 ایل ادتوال سا داؽتَ باؽذ.تْاًایی دل هغ -7-3

 ادتوال ّ کاسبشد آى دس ػلْم پضؽکی :ىػتنىذف کلی جلطو  .8

 اىذاف اختصبصی:



با اعتفادٍ اص قْاًیي اسایَ ؽذٍ، ادتواالت ؽشعی سا هذاعبَ  -8-1

 ًوایذ.

ادتوال قادس بَ دل هغایل آهاسی  با اعتفادٍ اص قضیَ بیض،  -8-2

 هشبْعَ باؽذ.

ش تصادفی ّ تْصیغ ادتواالتی هتغی :نينىذف کلی جلطو  .9

 هتغیشُای تصادفی

 اىذاف اختصبصی:

 تؼشیف هتغیش تصادفی سا بتْاًذ با رکش هثال بیاى کٌذ. -9-1

  .فشق بیي دّ هتغیش تصادفی گغغتَ ّ پیْعتَ سا بذاًذ -9-2

اهیذ سیاضی ّ ّاسیاًظ سا بشای هتغیش ُای گغغتَ با اعتفادٍ اص  -9-3

 .تابغ چگالی هذاعبَ کٌذ

بتْاًذ بشای هتغیش تصادفی اسائَ ؽذٍ تابغ چگالی ادتوال بَ  -9-4

 .دعت آّسد

 تْصیغ ادتواالت گغغتَ :دىنىذف کلی جلطو  .11

 اىذاف اختصبصی:

ای، ٌُذعی ّ پْاعْى  هغائل هشبْط بَ تْصیغ یکٌْاخت، دّ جولَ -11-1

  .سا بتْاًذ دل کٌذ

ُای گغغتَ سا  ًذٍْ بَ دعت آّسدى اهیذ سیاضی ّّاسیاًظ تْصیغ-11-2

 بلذ باؽذ.

ای بَ جای پْاعْى  دس ؽشایظ الصم بتْاًذ اص تقشیب تْصیغ دّجولَ -11-3

 اعتفادٍ ًوایذ.

 ُای آى تْصیغ ًشهال ّ ّیژگی :یبزدىنىذف کلی جلطو  .11

 اىذاف اختصبصی:

 ُای آى سا بیاى کٌذ. ؽکل تْصیغ ًشهال سا ّ ّیژگی -11-1

 .ُای ًشهال سا بذاًذ دٍچگًْگی اعتاًذاسد کشدى تْصیغ دا -11-2

جذّل تْصیغ ًشهال بشای دل هغایل سا بذاًذ ّ  اعتفادٍ اص -11-3

 .هغایل ادتواالتی هشبْط بَ تْصیغ ًشهال سا دل کٌذ

 ُای آى ّ ّیژگی tتْصیغ  :دًازدىنىذف کلی جلطو  .12

 اىذاف اختصبصی:

 ُای آى سا بیاى کٌذ. سا ّ ّیژگی tؽکل تْصیغ  -12-1

هغایل بشای دل هغایل سا بذاًذ ّ  tجذّل تْصیغ  اعتفادٍ اص -12-2

 .سا دل کٌذ tادتواالتی هشبْط بَ تْصیغ 

گیشی ّ قضیَ  ُای ًوًَْ تْصیغ :ضیسدىنىذف کلی جلطو  .13

 دذهشکضی

 اىذاف اختصبصی:

ای ًوًَْ ای ّ ًغبت سا ؽشح دادٍ ّ جذّل تْصیغ ُ تْصیغ هیاًگیي -13-1

 .آى سا بشای ُش هغالَ تؾکیل دُذ

 .قضیَ دذ هشکضی ّ اعتفادٍ اص آى سا سا ؽشح دُذ -13-2

دجن ًوًَْ الصم بشای بشآّسد یک هیاًگیي ّ یک ًغبت سا هذاعبَ  -13-3

 .ًوایذ

 ّ فاصلَ اعویٌاى ای بشآّسد ًقغَ :چيبردىنىذف کلی جلطو  .14

 اىذاف اختصبصی:

 هفِْم عغخ اعویٌاى سا تْصیف کٌذ. -14-1

ي ّ یک ًغبت جاهؼَ سا هذاعبَ فاصلَ اعویٌاى بشای یک هیاًگی -14-2

 .کٌذ

یک هیاًگیي ّ یک ًغبت جاهؼَ سا هذاعبَ ای بشای  بشآّسد ًقغَ -14-3



 .کٌذ

اعتفادٍ اص پشعؾٌاهَ ّ ًذٍْ  :پبنسدىنىذف کلی جلطو  .15

 اهتیاسدُی آى

 اىذاف اختصبصی:

 قادس بَ تؼشیف پشعؾٌاهَ ّ اًْاع آى باؽذ. -15-1

 زاسی بشای پشعؾٌاهَ باؽذ.گ قادس بَ عشادی عیغتن ًوشٍ -15-2

گیشی با آى سا کاهال تْضیخ  یک پشعؾٌاهَ هؼشفی ّ ًذٍْ اًذاصٍ -15-3

 دُذ.

 هفِْم سّایی پشعؾٌاهَ سا کاهل تْصیف ًوایذ. -15-4

 ُای اًجام پایایی پشعؾٌاهَ سّػ :غبنسدىنىذف کلی جلطو  .16

 اىذاف اختصبصی:

 یاّسد.بشای یک پشعؾٌاهَ پایایی دسًّی سا بَ دعت ب -16-1

ُای تذلیلی دسعت بشای بَ  دس صْست پایا ًبْدى پشعؾٌاهَ اص سّػ -16-2

 دعت آّسدى پایایی اعتفادٍ کٌذ.

پایایی دس عی صهاى ّ آصهْى باصآصهْى سا بشای پشعؾٌاهَ  -16-3

 هذاعبَ کٌذ.

 دل توشیي :ىفذىنىذف کلی جلطو  .17

 اىذاف اختصبصی:

هبادث تذسیظ ؽذٍ  داًؾجْیاى بَ دل توشیي بیؾتش دسباسٍ -17-1

 بپشداصًذ.

داًؾجْیاى بتْاًٌذ هؾکالت دسعی سا با یکذیگش هْسد بذث قشاس  -17-2

 دٌُذ.

 
 هنببغ:

 یهلک افضل يی، کاظن دمحم، دغ یبِذاؽت یّ ؽاخصِا یآهاس یسّؽِا

 تشجوَ دکتش آیت هللا ًْیغٌذٍ: ّیي داًیل،: اصْل سّػ ُای آهاس صیغتی

 
 رًظ تذریص:

 ثال، بذث ّ کاسگشُّی عخٌشاًی، اسایَ ه

 

 ًضبیل آهٌزغی :

 تختَ ّ هاژیک، ّیذیْ پشّژکتْس ّ سایاًَ

 

 

 ضنجع ً ارزغیببی 

 رًظ آزهٌى
ضين از نوره 

 کل
 ضبػت تبریخ

 کٌئیس
دل توشیي  داخل 

 کالط
 دسصذ 5
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11-8 

آزهٌى هیبى 

 ترم

اهتذاى کتبی اص 

 هبادث تذسیظ ؽذٍ
 دسصذ 31

با  جلغَ اّل

 هؾاسکت
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 ؽذ.

11-8 
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 ترم
 هاٍ دی25 ؽٌبَ دسصذ 61 
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ؽشکت دس هبادث 
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 - دس عی تشم دسصذ 5



 

 هقررات کالش ً انتظبرات از دانػجٌ:

 دضْس بَ هْقغ دس کالط

 قْاًیي آهْصؽیسػایت 

 ُای هٌاعب دس کالط ٌُی ّ عشح پشعؼداؽتي توشکض ر

 

                                                            نبم ً اهضبی هذرش:  

 نبم ً اهضبی هذیر گرًه: 

 

 دانػکذه: EDOنبم ً اهضبی هطئٌل 

 

                                                  تبریخ تحٌیل:                       

 بریخ ارضبل:                   ت

 

 

 حیبتی تٌصیفیآهبر  جذًل زهبنبنذی درش



 رًز ً ضبػت جلطو :                                    

 8-01ضبػت  غنبو

و
ط
ل
ج

 

 هذرش هٌضٌع ىر جلطو تبریخ

1 

77/66/95 

-16 ؽٌبَ

8 

آؽٌایی با هفاُین اّلیَ آهاس 

)ؽاهل تؼشیف آهاس، جاهؼَ، جوؼیت، 

گیشی ّ خغای  ُای ًوًَْ َ، سّػًوًْ

 گیشی( اًذاصٍ

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

7 

3/67/95 

-16 ؽٌبَ

8 

عاصی اعالػات )  عاصهاًذُی ّ خالصَ

ُای توایل هشکضی  اسائَ ؽاخص

 ُا( ، چٌذکهیاًگیي، هیاًَ ّ ًوا

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

3 

16/67/95 

-16ؽٌبَ 

8 

عاصی اعالػات )  عاصهاًذُی ّ خالصَ

ّاسیاًظ،  ُای پشاکٌذگی اسائَ ؽاخص

 (اًذشاف هؼیاس، داهٌَ هیاى چاسکی

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

4 

17/67/95 

-16 ؽٌبَ

8 

بٌذی اعالػات ّ تْصیغ  سّؽِای عبقَ

بٌذی اعالػات،  )ؽیٍْ عبقَ فشاّاًی

ُای توایل هشکضی ّ  هذاعبَ ؽاخص

 ُا( پشاکٌذگی ّ چٌذک

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

5 

74/67/95 

-16 ؽٌبَ

8 

ای،  ای، دایشٍ )هیلَ ًوْداس

 ای( ُیغتْگشام ّ جؼبَ

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

6 

1/68/95 

-16 ؽٌبَ

8 

اصْل ؽواسػ )تشکیب ّ تشتیب ّ 

 (دس هغایل ُا عشیقَ بکاسگیشی آى

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

7 

8/68/95 

-16 ؽٌبَ

8 

 ادتوال ّ کاسبشد آى دس ػلْم پضؽکی

ادتوال،  مْ)آؽٌایی با هفِ

پیؾاهذُای  پیؾاهذُای ًاعاصگاس،

 ادتوال(دل هغایل عادٍ هغتقل، 

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

8 

15/68/95 

-16 ؽٌبَ

8 

ادتوال ؽشعی ) هفِْم ادتوال ؽشعی 

ّ قضیَ ادتوال کل ّ بَ کاسگیشی 

 ُا دس دل هغایل( آى

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

9 

77/68/95 

-16ؽٌبَ 

8 

هتغیش تصادفی ّ تْصیغ ادتواالتی 

دتوال، )هفِْم ا هتغیشُای تصادفی

هتغیش تصادفی گغغتَ ّ پیْعتَ، 

هذاعبَ اهیذسیاضی ّ ّاسیاًظ ّ 

 هذاعبَ تابغ چگالی(

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

16 

79/68/95 

-16ؽٌبَ 

8 

)تْصیغ  تْصیغ ادتواالت گغغتَ

بشًْلی، دّجولَ ای ّ پْاعْى، 

تقشیب تْصیغ پْاعْى با 

ای ّ بَ دعت آّسدى  دّجولَ

هیاًگیي ّ ّاسیاًظ دس ایي 

 آصهْى هیاى تشم-ُا( یغتْص

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

11 

6/69/95 

-16ؽٌبَ 

8 

ُای آى  ّ ّیژگی تْصیغ ًشهال

)ؽکل تْصیغ ًشهال ، تْصیغ 

ًشهال اعتاًذاسد، ًذٍْ اعتفادٍ 

اص جذّل تْصیغ ًشهال ّ هذاعبَ 

 ُای ًشهال( ادتواالت دس جوؼیت

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

17 

13/69/95 

-16 ؽٌبَ

8 

ُای آى )ؽکل  گیّ ّیژ tتْصیغ 

ًذٍْ اعتفادٍ اص  ،  tتْصیغ 

 ّ هذاعبَ ادتواالت( tجذّل تْصیغ 

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی



13 

76/69/95 

-16 ؽٌبَ

8 

گیشی ّ قضیَ  ُای ًوًَْ تْصیغ

ای ًوًَْ ُ تْصیغ هیاًگیي) دذهشکضی

، هذاعبَ دجن ًوًَْ دس ای ّ ًغبت

بشآّسد هیاًگیي ًوًَْ ّ ًغبت ّ 

 (tتْصیغ 

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

14 

77/69/95 

-16 ؽٌبَ

8 

فاصلَ اعویٌاى  ای ّ بشآّسد ًقغَ

ای  ًقغَ )بَ دعت آّسدى بشآّسد 

 (ای هیاًگیي ّ ًغبت  ّ فاصلَ

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

15 

4/16/95 

-16 ؽٌبَ

8 

اعتفادٍ اص پشعؾٌاهَ ّ ًذٍْ 

)اًْاع پشعؾٌاهَ،  اهتیاسدُی آى

ًذٍْ اهتیاصدُی بَ عْاالت ّ بشسعی 

 پشعؾٌاهَ(سّایی 

 

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

16 

11/16/95 

-16 ؽٌبَ

8 

 ُای اًجام پایایی پشعؾٌاهَ سّػ

)هفِْم پایایی، پایایی ُوبغتگی 

 دسًّی عْاالت ّ پایایی دس عی صهاى(

دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

17 

18/16/95 

-16ؽٌبَ 

8 

 توشیي ّ سفغ اؽکال
دکتش عْدٍ 

 ؽِغْاسی

 


