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 سرفصل درس

  احتمال و تابع توزیع، ، تابع چگالیشرطی، متغیر تصادفیاحتمال  : فضای نمونه، احتمال،تئوری احتمالمروری بر 

 .، تابع مولد گشتاورشرطیتوزیع  میانگین و واریانس، 

 Review of probability theory: Sample space, probability, conditional probability, random variables, 

probability density functions and distribution functions, mean and variance, conditional distribution, 

moment generating functions.   
 

 )... ،همگرایی های مختلف، قضایای حدی )قضیه حد مرکزی، قضیه اعداد بزرگ 

 Convergence in probability and distribution, almost sure convergence, limit theories 
 

  فرایند پواسون، فرایند وینر(فرایندهای اتفاقی آشنایی با( 

 Introduction to stochastic processes: Poisson process, Wiener process 

 

  اسخ یک سیستم خطی به ورودیهای پردازش فرایندهای تصادفی )مشتق و انتگرال گیری، چگالی طیفی، پتحلیل و

 لوو( –تصادفی، سری فوریه و بسط کارونن 

 Analyzing stochastic processes: Derivatives and integral, spectral density, response of LTI 

systems to stochastic processes, Fourier and Karhunen–Loève series. 
  

 ف، فرایند زاد و مرگ، مقدمه ای بر مدلهای صفزنجیره های مارک  

 Markov chains, birth and death processes, queueing theory 
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