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و کارربد اهی آنپیشرفته  خطیدملهای ررگسیون        
 
      

Advanced Linear Regression Models and Its Applications 
 

تان و بلوچستانسمحمدحسین دهقان، گروه آمار، دانشگاه سی  

 توزیع نمرات:       

 میان ترم 35% .1

 پایان ترم 35% .2

 پروژه کالسی 30% .3

و پروژه  کار کالسی %30   

 وریآ دای هفته اول:

 تعاریف، شرایط و کلیات درس .1

 خطی و کاربرد آن در آمارجبر  .2

 

 وریآ دای هفته دوم:

  ،ادامه جلسه قبل .1

 خطی و کاربرد آن در آمارجبر  .2

 ماتریسیروابط  .3

 ویژه بردارهای و مقادیر .4

 و انتگرال از ماتریسهامشتق  .5

 فته سوم:ه

 و شرایط اولیه مروری بر رگرسیون خطی ساده .1

 و ابر صفحه ها رگرسیون هوصفح چند متغیره خطیرگرسیون  .2

 پارامترهاتفسیر  .3

 برآوردروشهای  .4

 چهارم:هفته 

 نهاپارامتر ها ، خواص آبرآورد  .1

 و واریانسی پارامترها های برآوردگرها توزیع  .2

 ارکفگوس مضیه ق .3

 مثال .4
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 هفته ششم:

 مدل و خواص آنخطای  .1

 و خواص آن تبدیلماتریس  .2

 ماتریس تبدیل حسببرآوردگرها و خطا بربیان  .3

 مثال .4

 

 هفته هفتم:

 اطمینان فواصل  .1

 فرض هاآزمون  .2

 مثال .3

 هفته هشتم:

 مدلبرازش  .1

 باکس و کاکستبدیل  .2

 متغیر پاسخ بینیپیش  .3

 .امید متغیر پاسخ و ..تفسیر  .4

 مثال .5

 

 میان ترم هفته نهم:

 

 هفته دهم:

 بینی تحت تبدیلپیش  .1

 واریانسآنالیز  .2

 0ᵦآنالیز واریانس شامل جدول  .3

 مثال .4

 

 هفته یازدهم:

 مدل های با متغیرهای متفاوتآزمون  .1

 ز پارامترهاترکیبی خطی ا آزمون .2

 انتخاب مدلروشهای  .3

 هفته دوازدهم:

 خواص مدل های با متغیرهای کم و بیشتر از مدل واقعیبررسی  .1

 اولیه  مدل های خظی شرایط برقراری  بررسی .2

 هفته سیزدهم:

 ره ها در رگرسیونفجود حوبررسی  .1

 عدم تناسب مدلآزمون  .2

 مثال .3

 

 هفته چهاردهم:

 رفع عدم برقراری شرایط اولیهروشهای  .1

 گرافیکیروشهای  .2

 ی معیاریروشها  .3

 روشهای  .4

 

 هفته پانزدهم:

 بستگیضرایب همانواع  .1

 غیر خطی رگرسیون .2

 لجیستیک رگرسیون .3

 وزنی رگرسیون .4

 ریدج رگرسیون .5

 هفته شانزدهم:

 های با اثر متقابلمدل  .1
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 های خطی تعمیم یافتهمدل  .2

 مثال .3

 مثال .4

 هم:فدههفته 

 درس قبلادامه  .1

 

 

 شاد و ریپوز باشید همیشه رد پناه خدا
 

 

 


