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 ای بر فلسفه احتمال و استنباط آماریمقدمه

 [ مقدمه4] [ مقدمه و1] ،ه احتمال و استنباط آمارینظری بارهدربحث فلسفی  .1

 1 فصل[ 4] و 7 تا 3 فصول[ 3] شوند؟می محاسبه احتماالت چگونه

 مفاهیم مقدماتی در احتمال .2

 اصول و قواعد پایه احتمال .3

 بیز قضیهاحتمال شرطی و  .4

 توابع توزیع و امید ریاضی .5

 4-1[ فصول 4و ] 7تا  2[ فصول 2]، 12-11ل و[ فص3] گویند؟احتماالت درباره چه سخن می

 )عینی و ذهنی( احتمالفلسفی  تعابیرانواع احتمال )شانس، احتمال معرفتی و اعتماد( و  .6

 نظریه کالسیک .7

 نظریه منطقی .8

 نظریه ذهنی .9

 نظریه بسامدی .10

 نظریه گرایشی .11

 1[ مقدمه و بخش 1] ؟شوندمحاسبه می جمعیتیک چگونه خواص 

 و انتخاب مدل آزمون فرضیه ،برآورد: استنباط آماری .12

 : مسئله تصمیم، مسئله باور و مسئله شواهددر استنباطسه پرسش  های آمار وپارادایم .13

 9 [ فصل4و ] 3و1مقاالت  3[ بخش 1و ] 19-16، 10-8[ فصول 3] ؟شودگیری میتصمیم هاداده مبتنیچگونه 

 ریسکو  تصمیم تحت عدم قطعیتفایده انتظاری و  .14

 ی و پایایی آمارییبسامدگرا .15

یانهنظریه  .16  تصمیم بیزگرا

 برآورد نرمال .17

 فرضیه هایآزمون درمعناداری  .18

 رفتار استقرائی و محاسبه اطمینان .19

 7و5[ فصول 4و ] 10و بخش  5مقاله  3[ بخش 1] ،15-13 لو[ فص3] ؟از تجربه یادگیری

 احتمال به مثابه اندازه باور .20

یانهمعرفت .21  سازیرطیو ش مسئله سازگاری :شناسی بیزگرا

 ماریآپذیری و نظریه یادگیری تست .22



 10و6،8[ فصول 4و ] 5بخش، 11، 10، 7، 6[ بخش مقاالت 1] ؟شودمیاستفاده چگونه ها در توجیه فرضیه آماریشواهد 

 تأیید و مسئله استقراءهای نظریه .23

یانهینظریه تأیید ب .24  زگرا

 آماریچیستی شواهد نمایی و اصل درست .25

 معیارهای انتخاب مدل .26
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