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و فارغ  دانشجویان موارد این در. است آزمایشگاهي هايفعاليت زمره در و صنعتي دانشگاهيهاي پروژه تعداد کثيري از

 مواقع اکثر. بپردازند هاداده آوري جمع به هاآزمایش یکسري اساس بر و خاص فرایند یک مورد در بایست مي التحصيالن

 نياز، مورد آزمایش حداقل تعداد تعيين براي مناسب راهکار اتخاذ چگونگي و هاپاسخ آماري جزیهت نحوه با آشنایي فقدان

 درس این. گرددمي انرژي و وقت ، هاهزینه ضروري غير صرف به منتهي آن تبع به و متعدد هايآزمایش انجام به منجر

              .بخشد مي دانشجویان به را حاصل هايدهدا آماري تجزیه و تحليل و هاآزمایش صحيح طراحي انتخاب و توانایي

  هدف کلي :

 هاي آماريها و پيش بيني نتایج بر اساس روشها و تحليل آماري دادهآزمایشطراحي هاي دانشجویان با روشآشنایي 

  اهداف مفهومي:   

 آناليز آماري و طرح آزمایشدن دانشجویان با مفهوم وآشنا نم 

 :اهداف مهارتي 

 طرح آزمایش، تحليل و بررسي کفایت مدل آماري و آناليز واریانسهاي مختلف آشنایي با روش

 اهداف نگرشي :

 داراي نگرشي فني و علمي گردد. مفاهيم آمار توصيفي و آناليز آماري داده هاي حاصل آزمایشدر مورد دانشجو مي باید 

 مواد آموزشي:

هاي مرتبطو کتاب ، نرم افزارجزوه  

 

     به نام خدا                               



 توای درسمح

 جلسه موضوع محتويات موضوع
 1 مقدمه و تعاریف  انواع پاسخ، فاکتورها و انواع آن، پاسخ، و طراحي آزمایشتعاریف اوليه آمار 

 2 اهداف و اصول طراحي آزمایش ها، بلوك بندي، تکرار پذیري، فلسفه طراحي آزمایشمفهوم انجام تصادفي آزمایش

 3 مفاهيم آماري  معيار، واریانس و ....ميانه، ميانگين، نما، انحراف 

 4 اندازه گيري تمایل مرکزي  (Chebysheffتئوري )،  توزیع یکنواخت، توزیع نرمال، فراواني، مفهوم چولگي در نمودار

 5 هاهاي ساده آناليز دادهروش  اي، فراواني،ستوني، تجمع فراوانيهاي پيوسته و گسسته، نمودارهاي ميلهداده

 6 تعاریف و مفاهيم طراحي آزمایش  ها، سطح، اثر اصلي و متقابل، نمودارهاي مربوطه،پاسخ انواع

 7 (1) آزمایش طراحي مختلف هاي روش هاي مختلف طراحي آزمایش مانند روش تک عاملي، چند عاملي، فاکتوریل کامل مزایا و معایبروش

 8 (2) آزمایش طراحي مختلف هاي روش فاکتوریل جزئي، سطح پاسخ، تاگوچي، مزایا و معایب هاي مختلف طراحي آزمایش مانندروش
 9 روش سطح پاسخ ، نقاط طراحي آزمایش )مرکزي، فاکتوریل، محوري( CCD ،Box-Behnkenهاي روش

و  هاي متعامد، خواص و انواع، مراحل طراحي آزمایش تاگوچي )فاز برنامه ریزي، اجرایيمعرفي آرایه

 تحليل آماري(، الگوریتم انتخاب ماتریس متعامد و طرح مناسب تاگوچي، تعيين ستون اثر متقابل

 11 روش تاگوچي

 11 (1تحليل آماري مقدماتي ) جدول اثرات اصلي، تخمين مقدار بهينه، محاسبه اثر اصلي فاکتورها
 12 (2تحليل آماري مقدماتي ) (SIپيش بيني نتایج در شرایط بهينه، تعيين شدت اثرات متقابل )شاخص 

آناليز واریانس، ضریب فيشر، تعيين درصد اهميت فاکتورها، اطمينان از صحت طراحي با تحليل 

 خطا 

 13 (1) تکميليتحليل آماري 

 14 (2تحليل آماري تکميلي ) S/N، روش Averageها، روش تجزیه و تحليل آماري با مالحظه تکرار آزمایش
انتخاب طرح، ورود داده ها، پردازش نتایج، رسم نمودار، تحليل  ،  Quliteckزار آشنایي با نرم اف

 جداول، پيش بيني
 طراحي به کمک نرم افزار

15 

 16  تجزیه و تحليل پروژه تجزیه و تحليل پروژه، رفع اشکال نرم افزاري
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 ارزیابی شیوه

نمره درصد  رديف عنوان 

13 )پروژه( امتحان ميان ترم   1 

14  2 امتحان پایان ترم 

13 تمرین و کوئيز(،سمينارفعاليت کالسي )   3 

  

 وظایف دانشجویان :

 رديف شرح وظايف

 1 حضور به موقع در کالس 

 2 .جلسه موجب محروميت از امتحان خواهد بود 3غيبت بيش از 

 3 ارائه صحيح و استاندارد پروژه درسي 

 

  

 


