
 آمار و احتمال مهندسی 
 

، دانشیار گروه مهندسی مخابراتمدرس : هنگامه کشاورز  

سیستم   – دستیار آموزشی: جلیل اطمینان، دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات  

سیستم  - نیلوفر حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات                            

     طبق برنامه هفتگی اعالم شده در سامانه گلستانساعات مشاوره :  
 

 سرفصل درس 

 ترکیب ، جایگشت، : شمارش  مروری بر آنالیز ترکیباتی •

• Review of basic combinatorial analysis: Counting, permutations, combinations  
 قواعد کلی، فضاهای نمونه، پیشامدها و عملیات مجموعه هامقدمه ای بر احتمال :  •

• Introduction to probability: Axioms, sample spaces, events, and set operations.  
 فرمول بیز مشروط : استقالل، احتمال شرطی، قانون احتمال کل، وپیشامدهای مستقل  •

• Independence and conditioning: Independence, conditional probabilities, law of total probability, 
Bayes’ formula  

 مقدار مترقب )امید ریاضی(، توابع توزیع متداول  ، یعتوزتوابع  :گسسته متغیر های تصادفی •
• Random variables and distributions: Expectation, common distributions  

 مقدار مترقب )امید ریاضی(، توابع توزیع متداول  ، توابع توزیع :متغیرهای تصادفی پیوسته •
• Continuous Random Variables  

 و متغیرهای تصادفی چند بعدی : توابع توزیع چند بعدی، مجموع متغیرهای تصادفی مستقل،  توابع توزیع  •
 توابع توزیع شرطی 

• Joint distributions and jointly distributed random variables: Joint distributions, sums of independent 
random variables, conditional distributions  
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 نحوه ارزیابی 

  نمره( 10) %50و است.(  نمره 2امتحانات پایان فصل درس )هر امتحان پایان فصل شامل نمره(  10) %50   •
 طبق برنامه امتحانات اعالم شده در گلستان پایان ترمامتحان 

می  و شامل نمره مثبتحل تمرینات تعیین شده  برای فهم بهتر درس و موفقیت در امتحانات توصیه می شود   •
 باشد. 
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