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 A posteriori probability احتمال پسين

 a priori distribution توزیع پيشين
 a priori estimate برآورد پيشين
 a priori probability احتمال پيشين

 a-marginal ای حاشيه- )a(ِا 
 Aalen's additive risk model مدل مخاطره جمعی آلن

 abac َاباک
 abacus چرتکه، چتکه

 Abel's formula بلفرمول آ
 abnormal curve خم نانرمال

 absolute asymptotic efficiency کارآیی مجانبی مطلق
 absolute convergence همگرایی مطلق
 absolute deviation انحراف مطلق
 absolute error خطای مطلق
 absolute frequency فراوانی مطلق
 absolute moment گشتاور مطلق

 absolutely convex set عه مطلقًا کوژمجمو
 absolutely unbiased estimator برآوردگر مطلقًا نااریب

 absorbency جاذبيت
 absorbing جاذب

 absorbing Markov chain زنجير مارکوف جاذب
 absorption law قانون جذب
 absorption probability احتمال جذب
 abstract integral انتگرال مجرد
 L abstract L-spaceفضای مجرد 
 L_p abstract L_p spaceفضای مجرد 

 accelerated life testing آزمون عمر شتابيده
 acceptable quality level سطح کيفيت پذیرفتنی

 acceptance error خطای پذیرش
 acceptance number عدد پذیرش

 acceptance process level سطح پذیرش فرایند
 acceptance process zone منطقه پذیرش فرایند

 acceptance region ناحيه پذیرش
 acceptance sampling گيری پذیرشی نمونه

 accumulative error خطای تجمعی
 accuracy درستی

 accuracy (in Neyman's sense) )به تعبير نيمن(درستی 
 actuarial statistics آمار بيمه

 actuary آمارشناس بيمه. 2آمار  هبيم. 1
 acyclic graph دور گراف بی

 adaptive پذیر سازوار، تطبيق
 adaptive method روش سازوار

 adaptive sampling پذیر گيری تطبيق گيری سازوار، نمونه نمونه
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 adaptive sequential procedure ای سازوار شيوه دنباله
 addend وند جمع

 addition theorem قضيه جمع
 additive function تابع جمعی
 additive measure اندازه جمعی

 additive risk model مدل مخاطره جمعی
 additivity جمعی بودن
 admissibility قابليت قبول

 admissible decision function تابع تصميم پذیرفتنی
 admissible estimator برآوردگر پذیرفتنی

 admissible function پذیرفتنی تابع
 admissible hypothesis فرض پذیرفتنی

 admissible lattice مشّبکه پذیرفتنی
 admissible sequence دنباله پذیرفتنی

 affluence and poverty indexes شاخصهای غنا و فقر
 aggregate کل. 3انبوهه . 2مجموعه . 1

 aggregate index numbers اعداد شاخص کل
 aggregation انبوهش، تجمع
 aggregative model مدل انبوهشی

 agreement توافق
 Agresti coefficient (tau) )تاو(ضریب اْگرستی 
 Aitchison distribution توزیع ایتچيسون
 Aitken equation معادله ایتکن
 Akaike's criterion مالک آکائيکه

 aleatory ای کَتره
 aleatory variable ای کَتره متغّير

 algebra of events جبر پيشامدها
 algorithm الگوریتم

 algorithmic independence استقالل الگوریتمی
 algorithmic information theory نظریه الگوریتمی اطالع

 alias group اثر گروه هم
 alias matrix اثر ماتریس هم

 aliasing اثرسازی هم
 align ز کردنترا

 all-or-none compliance رعایت همه یا هيچ یک از مقررات
 allele ژن همردیف

 allocation انتساب، تخصيص
 allokurtic curve خم قناس
 allometry َوردسنجی

 allowable مجاز
 almost certain convergence همگرایی تقریبًا مطمئن

 almost everywhere convergent sequence جا همگرا دنباله تقریبًا همه
 almost invariant test آزمون تقریبًا ناوردا
 almost periodic function ای تابع تقریبًا دوره

 almost uniform convergence همگرایی تقریبًا یکنواخت
 alternative hypothesis فرض مقابل
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 amenability پذیری ميانگين
 analysis تحليل

 analysis of covariance حليل کوواریانست
 analysis of deviance تحليل انحراف
 analysis of variance تحليل واریانس
 ancillary information اطالع کمکی
 ancillary statistic آماره کمکی

 Anderson-Darling test دارلينگ- آزمون اندرسون
 Andrews function plot نمودار تابعی اندروز

 angle زاویه
 angular transformation ای تبدیل زاویه
 annealing َنَوردیدن

 Ansari-Bradley W-statistic برادلی- ی انصاریWآماره 
 antimode پادُمد
 antirank پادرتبه

 antismoothing پادهموارسازی
 antithetic variate متغّير متضاد

 application کاربرد
 applied probability اربردیاحتمال ک

 applied statistics آمار کاربردی
 approach رهيافت

 approgression رگرسيون تقریب
 approximate eigenvalue مقدار تقریبی ویژه

 approximate solution جواب تقریبی
 approximate value مقدار تقریبی

 approximation تقریب
 approximation formula فرمول تقریب
 approximation from above تقریب اضافی
 approximation from below تقریب نقصانی
 approximation theory نظریه تقریب
 approximation to distribution تقریب توزیع
 approximation to function تقریب تابع

 approximation to mathematical functions تقریب تابعهای ریاضی
 approximative تقریبی

 arbitrary constant ثابت دلخواه
 arbitrary origin مبدا دلخواه

 arbitrary scale مقياس دلخواه
 arc-sine سينوس آرک

 arc-sine distribution سينوسی توزیع آرک
 arc-sine transformation سينوسی تبدیل آرک

 area سطح. 2مساحت . 1
 area sampling گيری در سطح نمونه

 Arfwedson distribution ودسون توزیع آرف
 argument شناسه

 argument of a function شناسه تابع
 arithmetic حساب
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 arithmetic mean ميانگين حسابی
 arithmetic progression تصاعد حسابی
 arithmetic triangle مثلث حسابی

 arrangement ترتيب
 array یهآرا

 array mean ای ميانگين آرایه
 ars conjectandi فن حدس

 artificial intelligence هوش مصنوعی
 ascending chain زنجير فزاینده

 ascending chain condition شرط زنجير فزاینده
 ascending error خطای فزاینده

 assessment ارزیابی
 assessment of probabilities ارزیابی احتمالها
 assignable cause علت ِاسنادپذیر

 association پيوند
 association coefficient ضریب پيوند
 asymmetric نامتقارن

 asymmetric population جامعه نامتقارن
 asymmetry نامتقارنی

 asymptotic behaviour رفتار مجانبی
 asymptotic convergence همگرایی مجانبی
 asymptotic efficiency کارآیی مجانبی
 asymptotic expansion بسط مجانبی
 asymptotic formula فرمول مجانبی
 asymptotic method روش مجانبی

 asymptotic normality نرمال بودن مجانبی
 asymptotic point نقطه مجانبی
 asymptotic property ویژگی مجانبی

 asymptotic relative efficiency کارآیی نسبی مجانبی
 asymptotic relative efficiency of estimator کارآیی نسبی مجانبی برآوردگر

 asymptotic representation نمایش مجانبی
 asymptotic series سری مجانبی

 asymptotic sufficiency بسندگی مجانبی
 asymptotic variance واریانس مجانبی

 asymptotically efficient estimator گر مجانبًا کارآبرآورد
 asymptotically unbiased estimator برآوردگر مجانبًا نااریب

 asymptotics مجانبيات
 atmospheric statistics آمار جّوی
 attraction ربایش

 attribute صفت کيفی
 auditing حسابرسی

 augmented matrix ماتریس افزوده
 autocorrelation ودهمبستگیخ

 autocorrelation function تابع خودهمبستگی
 autocovariance اتوکوواریانس

 automatic interaction detection technique فن خودکار آشکارسازی اثر متقابل
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 autoregressive اتورگرسيو

 autoregressive integrated moving average بسته اتورگرسيو مدل ميانگين متحرک جمع
model 

 autoregressive model مدل اتورگرسيو
 autoregressive process فرایند اتورگرسيو

 autoregressive-moving average model مدل ميانگين متحرک اتورگرسيو
 auxiliary equation معادله کمکی
 auxiliary sample نمونه کمکی
 auxiliary variable متغّير کمکی

 availability آمادگی
 average متوسط. 2ميانگين . 1

 average critical value method روش مقدار بحرانی متوسط
 average curvature خميدگی متوسط
 average density چگالی متوسط

 average extra defective limit حد متوسط اقالم معيوب اضافی
 average life متوسط عمر

 average outgoing quality سط کيفيت خروجیمتو
 average outgoing quality limit حد متوسط کيفيت خروجی

 average run length متوسط مدت اجرا
 average sample number متوسط تعداد نمونه

 averaged shifted histogram نگار ميانگين انتقالی بافت
 averaging گيری متوسط

 axial distribution یتوزیع محور
 axial symmetry تقارن محوری

 axiomatic set theory ها نظریه اصل موضوعی مجموعه
 axiomatizable theory پذیر نظریه اصل موضوع

 axiomatization سازی اصل موضوعی
 axioms اصول موضوع

 axioms of probability اصول موضوع احتمال
 axis محور

 Back-projection بينی پس

 backward پسرو
 backward difference تفاضل پسرو

 backward difference operator عملگر تفاضلی پسرو
 backward elimination selection procedure شيوه گزینش حذفی پسرو

 backward-shift operator عملگر انتقال پسرو
 Bahadur efficiency کارآیی بهادری

 Bahadur-Lazarsfeld expansion الزارزفلد- دربسط بها
 balance تعادل
 balanced متعادل

 balanced block design طرح بلوکی متعادل
 balanced design طرح متعادل

 balanced difference تفاضل متعادل
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 balanced incomplete block بلوک ناقص متعادل
 balanced incomplete block design طرح بلوکهای ناقص متعادل

 balanced range of error دامنه خطای متعادل
 balanced repeated replication تکرار مکّرر متعادل

 balanced resampling گيری متعادل بازنمونه
های چندگانه  گيری متعادل با استفاده از آرایه بازنمونه
 متعامد

balanced resampling using orthogonal 
multiarrays 

 balanced sample نمونه متعادل
 balanced set مجموعه متعادل

 balancing سازی متعادل
 Balducci hypothesis فرض بالدوتچی
 ballot problems گيری مسایل رای
 ballot theorem گيری قضيه رای
 Banach space فضای باناخ

مسئله قوطی کبریت باناخ Banach's match-box problem 
 band chart نمودار نواری

 bank بانک
 bar chart ای نمودار ميله

 Barlow-Schever reliability growth model ور شه- مدل رشد قابليت اعتماد بارلو
 Bartlett adjustment تصحيح بارتلت

 Bartlett's test of homogeneity of variances ها آزمون بارتلت برای همگنی واریانس
 Barton-David test دیوید- آزمون بارتون

 barycentric coordinates مختصات گرانيگاهی
 basis پایه

 basis of a vector space پایه فضای برداری
 Basu theorems های باسو قضيه

 Basu's elephant فيل باسو
 bathtub curve خم گودالی
 Baule's equation معادله بوله
 Bayes decision rule ميم بيزیقاعده تص

 Bayes estimator برآوردگر بيزی
 Bayes formula فرمول بيز

 Bayes linear estimator برآوردگر خطی بيزی
 Bayes loss زیان بيزی

 Bayes' risk مخاطره بيزی
 Bayes' theorem قضيه بيز

 Bayesian forecasting بينی بيزی پيش
 Bayesian inference استنباط بيزی

 Bayesian model selection گزینی بيزی مدل
 Bayesian regression رگرسيون بيزی
 Bayesian robustness استواری بيزی
 Bechhofer test آزمون بچهوفر
 Behrens' problem مسئله بئرنس
 Behrens-Fisher problem فيشر-مسئله بئرنس
 Behrens-Fisher test فيشر- آزمون بئرنس

 belief function تابع باور
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 Bell polynomial ای ِبل چندجمله
 Bell-Duksum test داکسام-آزمون ِبل

 bell-shaped curve خم زنگدیس
 Bellman-Harris process هریس-فرایند ِبلمن
 bending a surface خماندن رویه

 bending moment گشتاور خمشی
 Benford's law قانون بنفورد

 Bennett's bivariate sign test ِنت آزمون عالمت دومتغّيره به
 Berge inequality نابرابری ِبرگ
 Berkson's 2n rule برکسون) 2n(قاعده دو ِان 

 Berkson's minimum logit chi^2 procedure ی برکسونchi^2شيوه مينيمم لوجيت 
 Berkson's minimum normit chi^2 procedure ی برکسونchi^2شيوه مينيمم نرميت 

 Bernoulli differential equation معادله دیفرانسيل برنولی
 Bernoulli distribution توزیع برنولی
 Bernoulli lemniscate پروانه برنولی
 Bernoulli method روش برنولی
 Bernoulli number عدد برنولی
 Bernoulli polynomial ای برنولی چندجمله

 Bernoulli shift انتقال برنولی
 Bernoulli society جامعه برنولی
 Bernoulli spiral مارپيچ برنولی
 Bernoulli's theorem قضيه برنولی
 Bernstein lemma لم برنشتاین
 Bernstein polynomial ای برنشتاین چندجمله

 Bernstein's inequality نابرابری برنشتاین
 Bernstein's theorem تاینقضيه برنش
 Berry-Esseen inequality ِاسين- نابرابری ِبری
 Berry-Esseen theorem ِاسين-قضيه ِبری
 Bertrand's lemma لم ِبرتران

 Bertrand's theory of hypothesis testing نظریه آزمون فرض ِبرتران
 Bessel function تابع ِبِسل

 Bessel function distribution توزیع تابع ِبِسلی
 Bessel process فرایند ِبِسل
 Bessel's interpolation formula یابی ِبِسل فرمول درون

 best asymptotically normal estimator بهترین برآوردگر مجانبًا نرمال
 best estimator بهترین برآوردگر

 best invariant estimator بهترین برآوردگر ناوردا
 best linear unbiased estimator هترین برآوردگر خطی نااریبب

 best predictor بهترین پيشگو
 beta coefficient ضریب بتا
 beta distribution توزیع بتا
 beta function تابع بتا

 betting odds بندی بخت شرط
 Bhate's conjecture حدس بات
 bi-pivot دومحوری

 bi-pivot t-statistics حوریی دومtهای  آماره
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 bias اریبی
 bias error خطای اریبی
 bias-free عاری از اریبی
 biased estimator برآوردگر اریب
 biased sample نمونه اریب
 biased statistic آماره اریب
 biased test آزمون اریب
 Bienayme-Chebyshev inequality چبيشوف- ِامه َان نابرابری بی
 bigeometry دوهندسی

 bilinear form صورت دوخطی
 bimodal distribution توزیع دوُمدی

 binary دودویی. 2دوحالتی . 1
 binary data های دودویی داده

 binary operation عمل دودویی
 binary relation رابطه دودویی
 binary sequence دنباله دوحالتی
 binary string رشته دوحالتی

 binary string technique فن رشته دوحالتی
 Bingham distribution توزیع بينگام

 binning تظریف
 binomial ای دوجمله

 binomial approximation ای تقریب دوجمله
 binomial coefficient ای ضریب دوجمله
 binomial distribution ای توزیع دوجمله
 binomial expansion ای بسط دوجمله

 binomial moment ای گشتاور دوجمله
 binomial probability paper ای کاغذ احتمال دوجمله

 binomial proportion ای نسبت دوجمله
 binomial series ای سری دوجمله
 binomial test ای آزمون دوجمله
 binomial theorem ای قضيه دوجمله
 binomial trial ای آزمایه دوجمله

 bioassay عيارسنجی زیستی
 bioavailability آمادگی زیست
 bioequivalence ارزی هم زیست

 bioequivalence confidence interval ارزی هم بازه اطمينان زیست
 biogeography جغرافيا زیست

 biometric function سنجی تابع زیست
 biometric society سنجی جامعه زیست

 biometry سنجی زیست
 biosciences علوم زیستی

 biostatistics آمار زیست
 biplot دونموداره

 bipolar coordinates مختصات دوقطبی
 Birnbaum's theorem بام قضيه برن
 Birnbaum-Hall test هال- بام آزمون برن
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 Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality زوکرمن- ِریموند-بام نابرابری برن
 birth process د زادفراین

 birth-and-death processes فرایندهای زاد و مرگ
 biserial ای دورشته

 biserial correlation ای همبستگی دورشته
 bisquare fitting برازش دومربعی

 bit (binary digit) )رقم دودویی(بيت 
 Bitterlich's angle-count method ای بيترليخ روش شمارش زوایه

 bivariate binomial distribution ای دومتغّيره توزیع دوجمله
 bivariate distribution توزیع دومتغّيره

 bivariate generating function تابع موّلد دومتغّيره
 bivariate normal distribution توزیع نرمال دومتغّيره
 bivariate rank sum test های دومتغّيره آزمون مجموع رتبه

 bivariate symmetry test آزمون تقارن دومتغّيره
 bivariate transformation تبدیل دومتغّيره

 black box جعبه سياه
 Blackwellization سازی ول بلک
 block بلوک

 block algorithm الگوریتم بلوکی
 block design طرح بلوکی
 block effect اثر بلوکی

 block multiplication ضرب بلوکی
 blocking بندی بلوک

 Blumen's bivariate sign test آزمون عالمت دومتغّيره بلومن
 Bode's law قانوِن بوده

 Bonferroni concentration index فرونی شاخص تمرکز بون
 Bonferroni inequalities and intervals فرونی ها و نابرابریهای بون بازه

 Bonferroni t-statistic یفرون ی بونtآماره 
 Boole's inequality نابرابری بول
 bootstrapping سازی خودگردان
 Borel class رده بورل

 Borel field هيئت بورل
 Borel measurable function پذیر تابع بورل اندازه

 Borel measure اندازه بورل
 Borel set مجموعه بورل
 Borel zero-one law یک بورل-قانون صفر

 Borel's strong law of large numbers قانون قوی اعداد بزرگ بورل
 Borel-Cantelli lemma کانتّلی-لم بورل

 Borel-Lebesgue theorem لبگ- قضيه بورل
 Borel-Tanner distribution تانر-توزیع بورل

 bound کران
 bound of a function کران تابع
 boundary کرانه، مرز
 boundary condition شرط مرزی
 boundary of a set مرز مجموعه

 bounded کراندار
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 bounded above باالکراندار
 bounded below کراندار پایين

 bounded convergence theorem قضيه همگرایی کراندار
 bounded from above باالکراندار

 bounded from below کراندار پایين
 bounded length ای کرانداردراز

 bounded linear operator عملگر خطی کراندار
 bounded linear transformation تبدیل خطی کراندار

 bounded matrix ماتریس کراندار
 bounded measurable function پذیر تابع کراندار اندازه

 bounded measure اندازه کراندار
 bounded measure space فضای اندازه کراندار
 bounded metric space فضای متریک کراندار

 bounded operator عملگر کراندار
 bounded random variable متغّير تصادفی کراندار

 bounded sequence دنباله کراندار
 bounded set مجموعه کراندار

 Bowker's test for symmetry آزمون باوکر برای تقارن
 Bowley's measures of skewness عيارهای باولی برای چولگیم

 Box and Cox transformation تبدیل باکس و کاکس
 box-and-whisker plot نمودار جعبه و خط

 Box-Jenkins model جنکينز-مدل باکس
 Box-Muller transformation مولر-تبدیل باکس
 Bradford distribution توزیع برادفورد
 Bradley-Terry model ِتری-مدل برادلی

 Bradstreet index شاخص براْداستریت
 branch-and-bound method روش شاخه و ُبرش

 branching process ای فرایند شاخه
 breakdown فروریزش

 breakdown point نقطه فروریزش
 breakdown value مقدار فروریزش

 Brier score نمره ِبریه
 Brouillon index یون بروئی شاخص

 Brown-Mood median test مود- آزمون ميانه براون
 Brownian motion حرکت براونی

 Buffon's needle problem مسئله سوزن بوفون
 bulk queue ای صف دسته

 bulk sampling ای گيری فله نمونه
 burn-in داغيدن
 Burr distribution توزیع ِبر

 business forecasting methods بينی بازرگانی روشهای پيش
 Butler-Smirnov test اسميرنوف-آزمون باتلر

 Buys-Balot table جدول بویزبالوت
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 c C chartsنمودارهای 

 C(alpha( C(alpha)-testsآزمونهای 
 C_N C_N testآزمون 
 C_p C_p statisticآماره 

 calculus حسابان
 calculus of differences لهاحساب تفاض

 calculus of errors حساب خطاها
 calculus of finite differences حساب تفاضلهای متناهی

 calculus of residues ها حساب مانده
 calculus of variations حساب تغييرات

 calibrated کالبيده
 calibrated weight وزن کالبيده

 calibration کالبيدن
 calibration equation معادله کالبيدن

 calibration stimator برآوردگر کالبيدنی
 callbacks تماسهای مجدد
 Camp-Meidell inequality ميدل-نابرابری کمپ
 cancellation law قانون حذف
 cancellation rule قاعده حذف

 canonical کانونی
 canonical analysis تحليل کانونی

 canonical correlation بستگی کانونیهم
 canonical correlation coefficient ضریب همبستگی کانونی

 canonical correspondence analysis تحليل تناظر کانونی
 canonical decomposition تجزیه کانونی
 canonical equation معادله کانونی
 canonical form صورت کانونی
 canonical function تابع کانونی

 canonical scores های کانونی نمره
 canonical variable متغّير کانونی

 Cantelli's inequality نابرابری کانتّلی
 capability قابليت

 Capon test آزمون کاپون
 capture-recapture method روش گير و بازگير
 Carleman's criterion مالک کارلمان

 Carnap's theory of probability احتمال کارناپنظریه 
 carrier محمل. 3ناقل . 2حامل . 1

 carrier of a function محمل تابع
 carry-over effect اثر منقول

 case-control شاهد-مورد
 Catana sampling گيری کاتانا نمونه

 catastrophe theory نظریه رویدادهای غيرمنتظره
 catch curve خم صيد
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 categorical data ای های رسته داده
 Cauchy condensation test آزمون چگالش کوشی

 Cauchy condition شرط کوشی
 Cauchy criterion مالک کوشی
 Cauchy distribution توزیع کوشی

 Cauchy inequality نابرابری کوشی
 Cauchy integral انتگرال کوشی
 Cauchy process فرایند کوشی
 Cauchy sequence دنباله کوشی
 Cauchy theorem قضيه کوشی
 Cauchy's method interpolation یابی کوشی روش درون

 Cauchy-Schwarz inequality شوارتس-نابرابری کوشی
 cell frequency ای فراوانی خانه

 censored data های سانسور شده داده
 censored regression models مدلهای رگرسيونی سانسور شده

 census سرشماری
 center of curvature مرکز خميدگی

 center of gravity گرانيگاه
 center of mass مرکز جرم
 center of projection مرکز تصویر

 centered Studentized maximal distribution توزیع ماکسيمال استيودنتيده مرکزی شده
 central difference تفاضل مرکزی

 central limit theorem قضيه حدِی مرکزی
 central moment گشتاور مرکزی

 central quadric رویه درجه دوم مرکزی
 central statistic آماره مرکزی
 central symmetry تقارن مرکزی

 central tendency گرایش به مرکز
 centralized data processing ها پردازش متمرکز داده

 centroid گرانيگاه
 certain event پيشامد حتمی

 certainty حتميت
 Cesaro averaging گيری چزارو متوسط

 chain binomial model ای زنجيری مدل دوجمله
 chain complex مجتمع زنجيری
 chain condition شرط زنجيری

 chain index شاخص زنجيری
 chain index number عدد شاخص زنجيری

 chain mapping نگاشت زنجيری
 chain rule قاعده زنجيری

 chain sampling گيری زنجيری نمونه
 Chakrabarti's measure of design imbalance معيار چاکرابارتی عدم تعادل طرح

 chance شانس
 change of coordinates system تغيير دستگاه مختصات

 change of variable تعویض متغّير
 change-in-ratio تغيير در نسبت
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 change-over trial آزمایه دگرتيمار
 change-point model مدل نقطه تغيير

 change-point problem مسئله نقطه تغيير
 changeover design طرح دگرتيمار

 changepoint analysis تحليل نقطه تغيير
 chaos آشوب

 Chapman-Kolmogorov equation گوروفکولمو-معادله چپمن
 characteristic class رده مشخصه

 characteristic equation معادله مشخصه
 characteristic function تابع مشخصه
 characteristic number عدد مشخصه

 characteristic polynomial ای مشخصه چندجمله
 characteristic root مقدار ویژه

 characterization ازیس مشخص
 characterization of distribution سازی توزیع مشخص

 Charlier's series سری شارليه
 chart نمودار

 Chatterjee test آزمون چاترجی
 Chauvenet's criterion مالک شوِوِنت

 Chebyshev formula فرمول چبيشوف
 Chebyshev interpolation یابی چبيشوف درون

 Chebyshev's inequality نابرابری چبيشوف
 Chebyshev's law of large numbers قانون اعداد بزرگ چبيشوف

 Chebyshev-Hermite polynomial ارميت-ای چبيشوف چندجمله
 chemometrics سنجی شيمی

 Chernoff efficiency کارآیی چرنوف
 Chernoff faces صورتکهای چرنوف
 Chernoff inequality نابرابری چرنوف
 Chernoff theorem قضيه چرنوف
 Chernoff-Savage theorem َسِو ج- قضيه چرنوف
 chi distribution توزیع خی
 chi-bar-square distribution باردو توزیع خی
 chi-square distribution دو توزیع خی
 chi-square statistic دو آماره خی
 chi-square test دو آزمون خی

 chi-square test of goodness of fit دو آزمون نيکویی برازش خی
 chi-squared approximation دو تقریب خی

 chromosome تن فام
 Chung process فرایند چانگ

 circle دایره
 circle of convergence دایره همگرایی

 circular coverage function ای تابع پوشش دایره
 circular distribution ای ع دایرهتوزی

 circular normal distribution ای توزیع نرمال دایره
 circular probable error ای خطای محتمل دایره

 circular profile ای نيمرخ دایره
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 class رده
 class frequency فراوانی رده

 class interval بازه رده
 L class L lawsقانونهای رده 
 class mark نشانه رده
 class-conditional probability شرطيده احتمال رده

 classical risk theory نظریه کالسيک مخاطره
 classical statistical mechanics مکانيک آماری کالسيک

 classical theory of calculus of variations نظریه کالسيک حساب تغييرات
 classification بندی رده

 classification problem بندی مسئله رده
 classification theorem بندی قضيه رده
 classificatory procedure بندی شيوه رده

 classified data بندی شده های رده داده
 clean-up method سازی روش پاکيزه
 Cliff-Ord test ُارد-آزمون کليف
 clinical trial آزمایه بالينی

 clique دسته
 clisy معيار چولگی شرطی
 Clopper-Pearson confidence interval یرسون پی-بازه اطمينان کلوپر
 closeness of estimators نزدیکی برآوردگرها

 clumping تجمع
 cluster خوشه

 cluster analysis ای تحليل خوشه
 cluster sampling ای گيری خوشه نمونه
 clustering بندی خوشه

 clustering technique بندی فن خوشه
 co-integrated بسته جمع هم
 co-integrating جمعنده هم
 co-integration جمعی هم
 coarse data های زمخت داده

 Cochran's (test) statistic کوکران) آزمون(آماره 
 Cochran's C_0 statistic کوکران C_0آماره 
 Cochran's Q-statistic نی کوکراQآماره 

 Cochran-Orcutt iterative procedure اورکات- شيوه تکراری کوکران
 code control method روش کنترل کد

 coded data های کد شده داده
 coding کدگذاری

 coding theorem قضيه کدگذاری
 coding theory نظریه کدگذاری
 coefficient of monotonicity ضریب یکنوایی
 coefficient of polytonicity ضریب چندنوایی
 coefficient of alienation ضریب بيگانگی
 coefficient of concentration ضریب تمرکز

 coefficient of concordance ضریب هماهنگی
 coefficient of correlation ضریب همبستگی
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 coefficient of determination ضریب تعيين
 coefficient of proportional similarity ضریب تشابه متناسب
 coefficient of quartile deviation ضریب انحراف چارکی

 coefficient of reversion ضریب برگشت
 coefficient of truncation ضریب برش

 coefficient of uncertainty ضریب عدم حتميت
 coefficient of variation ضریب تغييرات
 cogradient estimator تغيير برآوردگر هم

 coherence انسجام
 coherent منسجم

 coherent structure theory نظریه ساختار منسجم
 coherent systems دستگاههای منسجم

 cohesion چسبندگی
 cohort گروه هم

 cohort analysis گروهی تحليل هم
 cold deck method روش باِدرنگ

 collapsibility پذیری ُرمبش
 collection گردایه. 2گردآوری . 1

 collective risk theory جمعی نظریه مخاطره دسته
 collinearity همخطی

 Colton's model مدل کالتون
 column rank رتبه ستونی

 column space فضای ستونی
 column vector بردار ستونی

 combination ترکيب
 combination of data ها کيب دادهتر

 combination of forecasts بينيها ترکيب پيش
 combination with repetition ترکيب با تکرار
 combinational circuit مدار ترکيبی

 combinatorial analysis آناليز ترکيبياتی
 combinatorial theory نظریه ترکيبياتی

 combinatorics ترکيبيات
 combining tests and P-values مقدارها- Pترکيب آزمونها و 

 committee کميته
 common difference تفاضل مشترک

 common factors عاملهای مشترک
 commonality مشترکات

 commonality analysis تحليل مشترکات
 communality داشت همه
 comonotone یکنوا هم
 comonotonicity یکنوایی هم

 compact derivative مشتق فشرده
 comparison test آزمون مقایسه
 comparison theorem قضيه مقایسه

 comparison with a control مقایسه با شاهد
 compartment بخش
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 complementary event پيشامد مکمل
 complementary set مجموعه مکمل
 complementary subspace زیرفضای مکمل
 complementation law قانون تکميل

 complemented lattice مشّبکه تکميل شده
 complete additivity جمعی بودن کامل
 complete block design طرح بلوکهای کامل

 complete lattice مشّبکه کامل
 complete metric space فضای متریک کامل

 complete solution جواب کامل
 complete statistic کاملآماره 

 completely additive measure اندازه کامًال جمعی
 completely normal space فضای کامًال نرمال

 completeness کامل بودن
 complex conjugate مزدوج مختلط

 complex coordinates مختصات مختلط
 complex function تابع مختلط

 complex Hilbert space فضای هيلبرت مختلط
 complex variable متغّير مختلط
 complexity پيچيدگی
 compliance تمکين
 component مولفه

 component analysis ای تحليل مولفه
 component of a matrix مولفه ماتریس
 component of a vector مولفه بردار

 components of variance های واریانس مولفه
 composite design مرّکب طرح

 composite function تابع مرّکب
 composite hypothesis فرض مرّکب

 compositional data های ترکيبی داده
 compound distribution توزیع مرّکب

 compound matrix ماتریس مرّکب
 compound measure اندازه مرّکب
 computable function پذیر تابع محاسبه

 computation محاسبه
 computational linear algebra جبر خطی محاسباتی

 computer رایانه
 computer aided graphical representation یار نمایش نموداری رایانه
 computer assisted telephone survey یار آمارگيری تلفنی رایانه

 computer generated random variable ای متغّير تصادفی توليد شده رایانه
 computer generation ای توليد رایانه
 computer generation of random variable ای متغّير تصادفی توليد رایانه

 computer-intensive statistical method َبر روش آماری رایانه
 concave downward کاو به پایين

 concave function تابع کاو
 concave upward به باال کاو
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 concavity کاوی
 concentration curve خم تمرکز

 concentration index شاخص تمرکز
 concentration parameter پارامتر تمرکز
 concentration ratio نسبت تمرکز
 concomitant variable متغّير همراه
 concordance هماهنگی
 concordant هماهنگ
 conditional convergence شرطی همگرایی

 conditional distribution توزیع شرطی
 conditional expectation اميد ریاضی شرطی

 conditional frequency فراوانی شرطی
 conditional independence استقالل شرطی
 conditional inequality نابرابری شرطی
 conditional inference استنباط شرطی

 conditional inverse of a matrix وارون شرطی ماتریس
 conditional mean ميانگين شرطی
 conditional observation مشاهده شرطی
 conditional probability احتمال شرطی

 conditionality مندی شرط
 conditionality principle مندی اصل شرط

 conditionally convergent series همگرا سری شرطی
 conditioning diagnostics مباحث تشخيصی شرطی

 confidence اطمينان
 confidence band نوار اطمينان

 confidence belt کمربند اطمينان
 confidence coefficient ضریب اطمينان
 confidence interval بازه اطمينان

 confidence interval for variance component بازه اطمينان برای مولفه واریانس
 confidence level سطح اطمينان
 confidence limits حدهای اطمينان
 confidence region ناحيه اطمينان
 confidentiality محرمانه بودن

 configural polysampling گيری پيکری چندنمونه
 configuration پيکربندی

 confirmatory data analysis ها تحليل تایيدی داده
 confluence همشار

 confluence analysis تحليل همشار
 confluent hypergeometric function هندسی همشار تابع فوق

 conformity principles اصول همگونی
 confounding اختالط

 confusion matrix ریختگی ماتریس درهم
 congestion theory نظریه تراکم

 conjecture حدس
 conjoint پيوند هم

 conjoint analysis پيوند تحليل هم



فرهنگ لغات آماری www.statistics.hbn.ir 
 

 

www.statistics.hbn.ir |  مرکز آمار ايران:منبع 

 

 conjugate family of distribution خانواده مزدوج توزیع
 conjugate ranking بندی مزدوج رتبه

 conjunctive normal form صورت نرمال عطفی
 connected همبند

 consensual matrix رایی ماتریس هم
 consent design طرح رضایت

 conservative confidence procedure کار شيوه اطمينان محافظه
 conservative process کار فرایند محافظه
 conservative test کار آزمون محافظه

 consistency سازگاری
 consistency condition شرط سازگاری
 consistency proof برهان سازگاری

 consistent سازگار
 consistent equations های سازگار معادله

 consistent estimate برآورد سازگار
 consistent estimator برآوردگر سازگار
 consistent test آزمون سازگار

 consonance هماوایی
 consonance interval بازه هماوایی

 constant ثابت
 constrained randomization تصادفيدن مقّيد

 constraint دقي
 consumer price index کننده شاخص بهای مصرف

 consumer's risk کننده مخاطره مصرف
 contagious distributions توزیعهای واگير

 contiguity مجاورت
 contingency table جدول پيشایندی

 continuity پيوستگی
 continuity correction تصحيح پيوستگی
 continuity equation معادله پيوستگی
 continuity principle اصل پيوستگی
 continuity theorem قضيه پيوستگی
 continuous distribution توزیع پيوسته
 continuous function تابع پيوسته

 continuous random variable متغّير تصادفی پيوسته
 continuous sampling plans گيری مستمر طرحهای نمونه

 contour تراز
 contour of constent density چگالی تراز ثابت

 contrast مقایسه مقّيد
 contrast analysis های مقّيد تحليل مقایسه

 control شاهد. 2کنترل . 1
 control chart نمودار کنترل
 control function تابع کنترل

 control theory نظریه کنترل
 convergence همگرایی

 convergence criterion مالک همگرایی
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 convergence domain حوزه همگرایی
 convergence in distribution همگرایی در توزیع

 convergence in law )همگرایی در توزیع(= همگرایی در قانون 
 convergence in measure همگرایی در اندازه
 convergence in probability همگرایی در احتمال

 convergence in rth mean امrهمگرایی در ميانگين 
 p convergence in the mean of order pهمگرایی در ميانگين مرتبه 

 convergence of a sequence همگرایی دنباله
 convergence of a series همگرایی سری
 convergence of distributions همگرایی توزیعها

 convergence of sequence of random variables اله متغّيرهای تصادفیهمگرایی دنب
 convex کوژ

 convex function تابع کوژ
 convex linear combination ترکيب خطی کوژ

 convexity کوژی
 convolution پيچش

 coordinates مختصات
 Cophenetic matrix تيک ماتریس کوفنه

 copula َمفصل
 Cornfield's lemma فيلد لم کورن

 Cornish-Fisher and Edgeworth expansions وورث فيشر و اج-بسطهای کورنيش
 correction for grouping بندی تصحيح گروه

 correction of continuity تصحيح پيوستگی
 correlated همبسته

 correlation همبستگی
 correlation coefficient ضریب همبستگی

 correlation curve همبستگی خم
 correlation measurement گيری همبستگی اندازه

 correlation ratio نسبت همبستگی
 correlogram نگار همبستگی
 correspondence analysis تحليل تناظر

 count شمار
 count data های شمارشی داده

 countability پذیری شمارش
 countability axiom پذیری اصل موضوع شمارش

 countable شمارا
 countable additivity شماراجمعی بودن
 countable set مجموعه شمارا

 counter شمارنده
 counting شمارش

 counting process فرایند شمارشی
 covariance کوواریانس

 covariate متغّير کمکی
 Cover's consistent estimate of proportion برآورد سازگار کاور برای نسبت

 coverage پوشانش. 2پوشش . 1
 coverage problem مسئله پوشانش
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 coverage process فرایند پوشانش
 covering پوشش

 Cox's regression model مدل رگرسيونی کاکس
 Cox's test of randomness آزمون کاکس برای تصادفی بودن

 Cramer rule قاعده کرامر
 Cramer's series ری کرامرس

 Cramer-Rao inequality رائو-نابرابری کرامر
 Cramer-Rao lower bound رائو-کران پایين کرامر

 Cramer-Von Mises statistic فون ميزس-آماره کرامر
 Crause and Lemmer dispersion test مر آزمون پراکندگی کراوز و له

 credal probability احتماِل باوری
 credibility باورمندی

 Cressie-Read statistic رید- آماره کِرسی
 crisscross design طرح چليپایی

 criterion مالک
 critical بحرانی

 critical determinant دترمينان بحرانی
 critical path مسير بحرانی

 critical phenomena های بحرانی پدیده
 critical point نقطه بحرانی
 critical ratio نسبت بحرانی
 critical region ناحيه بحرانی
 critical value مقدار بحرانی
 criticality وضع بحرانی

 criticality theorem قضيه وضع بحرانی
 Cromwell's rule ول قاعده کرام

 Cronbach alpha ی کرونباخ)alpha (آلفا 
 cross dating ساليابی تطبيقی

 cross validation اعتبارسنجی متقابل
 cross-product ratio نسبت حاصلضرب متقاطع

 cross-sectional data های مقطعی داده
 crossed-error خطای متقاطع

 crossing گذر. 2تقاطع . 1
 crossing in design تقاطع در طرح

 crossover متقاطع. 2تعویضی . 1
 crossover design طرح متقاطع
 crossover trial آزمایه متقاطع
 crude moment گشتاور خام

 crude sum of squares مجموع توانهای دوم خام
 crystallography بلورنگاری
 cube مکعب

 cube law قانون مکعبی
 cube-root ریشه سوم

 cube-root test of homogeneity آزمون ریشه سوم برای همگنی
 cubic curve خم درجه سوم
 cubic effect اثر درجه سوم
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 cubic equation معادله درجه سوم
 cumulant انباشتک

 cumulative damage model مدل صدمه تجمعی
 cumulative distribution توزیع تجمعی

 cumulative distribution function تابع توزیع تجمعی
 cumulative error خطای تجمعی

 cumulative frequency curve تجمعیخم فراوانی 
 cumulative frequency function تابع فراوانی تجمعی

 cumulative function تابع تجمعی
 cumulative normal distribution توزیع نرمال تجمعی
 cumulative probability function تابع احتمال تجمعی

 cumulative sum control chart نمودار کنترل مجموع تجمعی
 cup-shaped hazard function شکل cupتابع خطر 

 current population survey آمارگيری جمعيت جاری
 curse of dimensionality مشّقت ُبعدچندی

 curtailed کوتاه شده
 curtailment سازی کوتاه

 curvature خميدگی
 curve خم
 curve fitting برازانی خم

 curved exponential family ه نمایی خميدهخانواد
 cut ُبرش
 cut-off sampling گيری ُبرینشی نمونه

 cut-set مجموعه ُگسلش
 cutting ُبرش

 cybernetics علم سيبرنتيک
 cycles ها چرخه
 cyclic دوری

 cyclic design طرح دوری
 cyclic sampling گيری دوری نمونه

 cylinder استوانه

 D'Agostino test of normality مون داگوستينو برای نرمال بودنآز

 D D-lineخط 
 D-optimality بهينگی-)D(دی . 2بهينگی قطری . 1

 dam theory نظریه سد
 damage function تابع صدمه
 damage model مدل صدمه

 Dandekar (V.M.) continuity correction .)ِام. وی(کار تصحيح پيوستگی دنده
 Daniell-Kolmogorov theorem کولموگوروف- یل قضيه دانی
 Daniels' formula for normal extermes یلز برای کرانگينهای نرمال فرمول دانی
 Darmois-Koopman family کوپمن-خانواده دارموآ
 Darmois-Skitovich theorem اسکيتوویچ-قضيه دارموآ

 data ها داده
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 data adjusting ها تعدیل داده
 data augmentation افزایی داده

 data collection ها گردآوری داده
 data driven رهنمون داده

 data exploration ها کاوشگری داده
 data imputation ها جانهی داده

 data mining کاوی داده
 data processing ها پردازش داده
 data reduction ها فروکاهی داده
 data-instigated hypotheses برانگيخته فرضهای داده

 dating ساليابی. 2گذاری  تاریخ. 1
 datum داده

یرسون، و هارتلی برای نقاط  آزمون دیوید، پی
 )دامنه استيودنتيده(دورافتاده 

David, Pearson, and Hartley's test for outliers 
(studentized range) 

 De Moivre formula فرمول ِدموآْور
 De Moivre number عدد ِدموآْور

 De Morgan law قانون دمورگان
 death process فرایند مرگ

 Debye energy function تابع انرژی دبای
 decapitated distribution توزیع سربریده

 decent نزول
 decile دهک
 decision تصميم

 decision analysis تحليل تصميم
 decision making سازی متصمي

 decision problem مسئله تصميم
 decision rule قاعده تصميم
 decision space فضای تصميم
 decision theory نظریه تصميم
 decomposible operator پذیر عملگر تجزیه

 decomposition تجزیه
 decomposition theorem قضيه تجزیه
 decreasing function تابع کاهشی

 decrement کاستی
 deduction استنتاج
 defect عيب

 defective اقالم معيوب
 deficiency ناکارآیی

 deflated distribution توزیع کاهيده
 deflation انقباض

 degenerate distribution توزیع تباهيده
 degenerate eigenvalue مقدار تباهيده ویژه

 degenerate saddle point نقطه زینی تباهيده
 degenerate series سری تباهيده

 degree of belief درجه باور
 degree of confirmation درجه تایيد
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 degrees of freedom های آزادی درجه
 delta function تابع دلتا
 delta method روش دلتا
 demography شناسی جمعيت
 dendrite درختواره

 dendrochronology ای توارهشناسی درخ گاه
 dendrogram نگار درختواره

 dense set مجموعه چگال
 density چگالی

 density estimation برآورد کردن چگالی
 density function تابع چگالی

 density plot نمودار چگالی
 dependence وابستگی

 dependent event پيشامد وابسته
 dependent function تابع وابسته

 dependent observation مشاهده وابسته
 dependent variable متغّير وابسته

 derivative مشتق
 descending chain زنجير کاهشی

 description توصيف
 descriptive statistics آمار توصيفی

 design طرح
 design based طرح پایه

 design imbalance عدم تعادل طرح
 design matrix یس طرحماتر

 design of experiments طرح آزمایشها
 destructive sampling گيری نابودساز نمونه

 destructive testing آزمون کردن نابودساز
 detection آشکارسازی

 determinant دترمينان
 deterministic process فرایند قطعی
 deterministic test آزمون قطعی

 development پدیدآوری. 3تحول . 2ایش پيد. 1
 deviance انحراف

 deviate متغّير. 2انحراف . 1
 deviation point نقطه انحراف

 diagnostics مباحث تشخيصی
 diagonal قطری

 diagonal matrix ماتریس قطری
 diagram نمودار

 diagram of a function نمودار تابع
 dichotomous variable متغّير دوحالتی

 dichotomy دوحالتی
 difference equation معادله تفاضلی

 differential geometry هندسه دیفرانسيل
 diffusion process فرایند انتشار
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 digamma function تابع دوگاما
 digit رقم

 digression دیگِرسيون
 digression analysis تحليل دیگِرسيون
 dihesion پادچسبندگی

 dilation اّتساع
 dilution سازی رقيق

 dilution experiment سازی آزمایش رقيق
 dimension ُبعد

 dimensionality ُبعدچندی
 diminishing کاهنده

 Dirac delta function تابع دلتای دیراک
 direct measurement گيری مستقيم اندازه

 directed graph گراف سودار
 directional data analysis های سویی تحليل داده
 directional distribution توزیع سویی
 Dirichlet distribution توزیع دیریکله

 Dirichlet problem مسئله دیریکله
 Dirichlet series سری دیریکله
 Dirichlet test آزمون دیریکله
 discordant ناهماهنگ

 discount factor ضریب تخفيف
 discounting زیلتن

 discrete distribution توزیع گسسته
 discrete Fourier transform تبدیل گسسته فوریه
 discrete metric space فضای متریک گسسته
 discrete processes فرایندهای گسسته

 discrete random variable متغّير تصادفی گسسته
 discrete rectangular distribution توزیع مستطيلی گسسته

 discriminant دهنده تشخيص
 discriminant analysis تحليل تشخيصی

 discrimination تشخيص
 discriminator گر تشخيص

 disjoint مجّزا
 disjoint sets های مجّزا مجموعه

 dispersion index شاخص پراکندگی
 dispersion matrix ماتریس پراکندگی
 dispersion theory نظریه پراکندگی
 displacement operator عملگر تغيير جا

 display نمایش
 dissimilarity عدم تشابه

 dissociated random variables متغّيرهای تصادفی سوا شده
 distance function تابع فاصله

 distance of total variation فاصله تغييرات کل
 distance sampling ای گيری فاصله نمونه

 distributed lag models مدلهای با تاخير توزیع شده
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 distribution توزیع
 distribution-free method روش آزادتوزیع

 distribution-free tolerance limits (intervals) تحمل آزادتوزیع) های بازه(حدهای 
 distributional توزیعی

 distributional inference استنباط توزیعی
 distributive lattice پذیر مشّبکه توزیع
 distributive law پذیری قانون توزیع

 disturbance اختالل
 disutility نامطلوبيت
 divergence واگرایی

 divergent integral انتگرال واگرا
 divergent sequence دنباله واگرا

 diversity indices شاخصهای چندگونگی
 diversity measure چندگونگی معيار

 Divisia index شاخص دیویزیا
 divisibility پذیری تقسيم

 Dixon test آزمون دیکسون
 DNA DNA fingerprintingنگاری با  انگشت
 domain حوزه

 domain of attraction حوزه ربایش
 Donsker's theorem قضيه دانزکر
 Doob's inequality نابرابری دوب
 Doolittle method روش دوليتل

 Dorfman-type screening procedure گونه شيوه غربالگری دورفمن
 dosage-response curve پاسخ-خم ُدز

 dose ُدز
 dose metameter فرامتر ُدز

 dot diagram ای نمودار نقطه
 double exponential distribution توزیع نمایی دوگانه

 double integral هانتگرال دوگان
 double sampling گيری دوگانه نمونه

 double-tailed test آزمون دوُدمی
 doubly noncentral distributions توزیعهای نامرکزی دوگانه
 doubly stochastic process فرایند تصادفی دوگانه

 drifted Wiener process فرایند وینر رانده
 dual دوگان

 dual lattice انمشّبکه دوگ
 dual scaling بندی دوگان مقياس

 dual variables متغّيرهای دوگان
 Dudley metric متریک دادلی
 dummy variable متغّير ظاهری

 Duncan's multiple range test آزمون دامنه چندگانه دانکن
 duration of play مدت بازی
 Durbin's distribution-free rank test ای آزادتوزیع دوربين آزمون رتبه
 Durbin's h- and t-tests ی دوربينtو  hآزمونهای 

 Durbin-Watson test واتسون-آزمون دوربين
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 Dutch book باخت قمار حتمی
 dynamic programming ریزی پویا برنامه

 Dynkin representation نمایش دینکين

 Eberhardt statistic آماره ِاِبرهارت

 ecological statistics شناختی آمار بوم
 econometrics اقتصادسنجی

 economic index number عدد شاخص اقتصادی
 EDF EDF statisticsهای  آماره

 Edgeworth expansion وورث بسط اج
 Edgeworth-Marshall-Bowley index باولی- مارشال-وورث شاخص اج

 editing statistical data های آماری ویراستن داده
 educational statistics آمار در علوم تربيتی

 Edwards' test for seasonality آزمون ادواردز برای فصلی بودن
 effect اثر

 effective degrees of freedom های آزادی موثر درجه
 efficiency کارآیی

 efficient estimator برآوردگر کارآ
 efficient score نمره کارآ

 Efron-Morris estimator موریس-برآوردگر افران
 eigenvalue مقدار ویژه

 eigenvalue equation مقدار معادله ویژه
 eigenvector بردار ویژه

 elasticity کشسانی
 election انتخابات
 election forecasting transferable vote system دهی قابل انتقال بينی انتخابات در نظام رای پيش
 election projection بينی انتخابات پيش

 element of a determinant عنصر دترمينان
 element of a matrix عنصر ماتریس
 elementary event پيشامد ساده
 elements analysis تحليل عناصر

 elicitation کشی برون
 elimination method روش حذفی
 elimination of variables حذف متغّيرها

 ellipse بيضی
 ellipsoid وار بيضی
 ellipsoid of concentration وار تمرکز بيضی
 ellipsoidal واری بيضی
 elliptic بيضوی

 elliptic coordinates مختصات بيضوی
 elliptic operator عملگر بيضوی
 elliptically contoured distribution تراز توزیع بيضوی

 EM EM algorithmالگوریتم 
 embedded process فرایند نشانيده
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 empirical Bayes theory نظریه بيز تجربی
 empirical density function تابع چگالی تجربی
 empirical distribution function تابع توزیع تجربی

 empirical likelihood درستنمایی تجربی
 empirical process فرایند تجربی

 employment cost index شاخص هزینه اشتغال
 encoding سازی رمزی

 engineering statistics آمار مهندسی
 ensemble کّليت

 entity هستی

 entropy آنتروپی
 entropy of a transformation آنتروپی تبدیل
 entropy principle اصل آنتروپی
 entry of a determinant درایه دترمينان
 entry of a matrix درایه ماتریس

 enumeration شمارش
 envelop پوش

 environmental statistics محيطی آمار زیست
 environmetrics جیسن محيط زیست
 epidemics شناسی گيری همه
 epidemiological شناختی گيری همه

 epidemiological statistics شناختی گيری آمار همه
 epistemic شناختيک
 epistomology شناسی شناخت

 Epstein scoring rule قاعده امتيازبندی اپستاین
 equal sets های برابر مجموعه
 equality برابری

 equality sign عالمت برابری
 equalization برابرسازی

 equalization of variance برابرسازی واریانس
 equally likely events شانس پيشامدهای هم

 equation معادله
 equation of continuity معادله پيوستگی

 equilibrium تعادل
 equilibrium distribution توزیع تعادلی
 equinormal distribution نرمال توزیع هم

 equivalence ارزی هم
 equivalent ارز، معادل هم

 equivalent plans ارز طرحهای هم
 equivariant وردا هم

 equivariant estimator وردا برآوردگر هم
 Erdos-Renyi law of large numbers نی ِری- قانون اعداد بزرگ اردیش

 ergodic ارگودیک
 ergodic theorem قضيه ارگودیک
 Erlang distribution توزیع ِارالنگ
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 error analysis تحليل خطا
 error function تابع خطا

 error of measurement گيری خطای اندازه
 error of the first kind خطای نوع اّول
 error of the second kind خطای نوع دوم
 error of the third kind خطای نوع سوم

 error of type I )خطای نوع اّول(=  Iخطای گونه 
 error of type II )خطای نوع دوم(=  IIخطای گونه 

 error rate نرخ خطا
 error space فضای خطا
 error term جمله خطا

 errors of input data های ورودی خطاهای داده
 estimability برآوردپذیری

 estimable parameter امتر برآوردپذیرپار
 estimand مورد برآورد

 estimate برآورد
 estimating function تابع برآوردساز

 estimation )کردن(برآورد 
 estimation efficiency factor عامل کارآیی برآورد کردن

 estimation of accuracy برآورد کردن درستی
 estimation of bounds برآورد کردن کرانها

 estimation of location parameter برآورد کردن پارامتر مکان
 estimation of mean برآورد کردن ميانگين
 estimation of percentiles برآورد کردن صدکها
 estimation of slope برآورد کردن شيب

 estimator برآوردگر
 eugenics بْهنژادی

 Euler integral of the second kind ویلرانتگرال نوع دوم ا
 Euler polynomial ای اویلر چندجمله
 Euler's conjecture حدس اویلر
 Euler's constant ثابت اویلر
 Euler-Maclaurin expansion لورن مک-بسط اویلر

 Eulerian numbers اعداد اویلری
 even-point estimation ای نقطه برآورد کردن زوج

 evenness همسانی
 event history analysis ای پيشامد تحليل سابقه

 Everett's central difference interpolation یابی تفاضل مرکزی ِاِوِرت فرمول درون
formula 

 everywhere dense set جاچگال مجموعه همه
 evidence شواهد

 evolutionary operation عمليات تکاملی
 evolving گسترشی

 evolving longitudinal study مطالعه طولی گسترشی
 Ewens sampling formula ِونس گيری ای فرمول نمونه

 excess فزونی
 excessive function تابع فزون
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 exchangeability پذیری تبادل
 exclusive events پيشامدهای ناسازگار

 excursion گشت برون
 exhaustive فرسا
 expansion بسط

 expansion coefficients ضریبهای بسط
 expectation اميد ریاضی

 expected normal scores های نرمال مورد انتظار نمره
 expected normal scores test های نرمال مورد انتظار آزمون نمره

 expected probability احتمال مورد انتظار
 expected value مقدار مورد انتظار

 experience تجربه
 experiment آزمایش

 experimental analysis تحليل آزمایش
 experimental design طرح آزمایش

 experimental error خطای آزمایش
 experimenter آزمایشگر

 experimentwise error rate نرخ خطا در سطح آزمایش
 expert systems های خبره سيستم

 explanatory variable متغّير تبيينی
 exploratory data analysis ها تحليل کاوشگرانه داده
 exponential autoregressive model مدل اتورگرسيو نمایی

 exponential density function تابع چگالی نمایی
 exponential distribution توزیع نمایی

 exponential family خانواده نمایی
 exponential function تابع نمایی

 exponential scores های نمایی نمره
 exponential smoothing هموارسازی نمایی

 exposed to risk در معرض خطر
 extension توسيع
 extrapolation یابی برون

 extremal process فرایند کرانگينی
 extreme کرانگين

 extreme Studentized deviate انحراف استيودنتيده کرانگين
 extreme-value distributions توزیعهای مقدار کرانگين

 eye estimate برآورد چشمی

 F F-distributionتوزیع 

 F F-testآزمون 
 Faa Di Bruno's formula فرمول فا دی برونو

 faces صورتکها
 factor عامل

 factor analysis تحليل عاملی
 factor analysis of variance model انسمدل تحليل عاملی واری
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 factor loading بار عاملی
 factor of a polynomial ای عامل چندجمله
 factor score امتياز عاملی

 factorial فاکتوریل. 2عاملی . 1
 factorial cumulants انباشتکهای فاکتوریل

 factorial design طرح عاملی
 factorial experiment آزمایش عاملی

 factorial function تابع عاملی. 2تابع فاکتوریل . 1
 factorial moment گشتاور فاکتوریل

 factorial n فاکتوریل) n(ِان 
 factorial series distribution توزیع سری فاکتوریل

 factorial series family خانواده سری فاکتوریل
 factorization method روش تجزیه به عاملها
 factorization theorem قضيه تجزیه به عاملها

 failure شکست. 2از کار افتادگی . 1
 failure rate classification of distributions بندی توزیعها بر اساس نرِخ از کار افتادگی رده

 fair game بازی منصفانه
 Fair-Jaffee model جافی- مدل ِفير
 fallacy مغالطه
 false acceptance ش غلطپذیر

 false position method روش ِنِهشت نادرست
 false rejection رد غلط

 family of distributions خانواده توزیعها
 Farlie-Gumbel-Morgens-Tern distributions ترن-مورگنس-گامبل-توزیعهای فارلی

 fatigue فرسودگی
 fatigue model مدل فرسودگی

 fault tolerant بمتحمل عي
 fault tree analysis تحليل درخت عيب
 faulty inspection )معيوب(بازرسی نادرست 

 faulty inspection distribution )معيوب(توزیع بازرسی نادرست 
 favorable مساعد
 feasible شدنی

 Fechner's theorem قضيه فشنه
 feedback control خورانی کنترل پس

 feedforward رانیخو پيش
 feedforward-feedback control scheme خورانی پس- خورانی طرح کنترلی پيش

 Fejer mean ِیر ميانگين فه
 Feller diffusion process فرایند انتشار ِفِلر

 fence نرده
 Fermi-Dirac statistics دیراک-های ِفرمی آماره
 fertility measurement گيری باروری اندازه

 fiber bundles کالفهای تاری
 Fibonacci distribution توزیع فيبوناتچی

 fiducial distribution توزیع اتکایی
 fiducial inference استنباط اتکایی
 fiducial probability احتمال اتکایی
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 fiducialist گرا اتکایی
 field ميدان

 Fieller's theorem لر قضيه فيه
 Fieller-Creasy paradox کریسی-لر فيهپارادوکس 
 figurate numbers اعداد مصّور

 figure رقم. 2شکل . 1
 filter پاالیه
 filtering پاالیش

 final prediction error خطای پيشگویی نهایی
 finance ماليه

 fingerprinting نگاری انگشت
 finite Markov chains زنجيرهای مارکوف متناهی

 finite measure ازه متناهیاند
 finite mixture distribution توزیع متناهی آميخته

 finite population جامعه متناهی
 finite population correction تصحيح جامعه متناهی

 finite sequence دنباله متناهی
 finite set مجموعه متناهی

 finitely additive measure اندازه متناهيًا جمعی
 first derivative ancillary statistics های کمکِی مشتق اّول آماره

 first passage time زمان نخستين گذر
 first product moment نخستين گشتاور ضربی
 first-digit problem مسئله نخستين رقم

 first-order model مدل مرتبه اّول
 Fisher discriminant تشخيص فيشر

 Fisher distribution ع فيشرتوزی
 Fisher inequality نابرابری فيشر
 Fisher information اطالع فيشر

 Fisher linear discriminant تشخيص خطی فيشر
 Fisher's chi-squared approximation دوی فيشر تقریب خی

 Fisher's exact test آزمون دقيق فيشر
 Fisher's ideal index number آل فيشر عدد شاخص ایده

 Fisher's k-statistics ی فيشرkهای  آماره
 Fisher's problem of the Nile مسئله رود نيل فيشر

 Fisher's test approach to index numbers رهيافت آزمون فيشر برای اعداد شاخص
 Fisher's z-distribution فيشر zتوزیع 
 Fisher's z-transformation فيشر zتبدیل 

 Fisher-Neyman decomposition نيمن-تجزیه فيشر
 Fisher-Neyman factorization theorem نيمن- قضيه تجزیه به عاملهای فيشر

 Fisher-Yates test یيتس- آزمون فيشر
 fitness برازندگی

 fitting equation to data ها برازاندن معادله به داده
 fitting frequency curve برازاندن خم فراوانی

 five-number summaries عددی های پنج خالصه
 fix-point method روش نقطه ثابت

 fixed effects model مدل با اثرهای ثابت
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 fixed-length life test طول آزمون عمر ثابت
 fixed-width پهنای ثابت

 fixed-width and bounded length confidence های اطمينان با پهنای ثابت و درازای کراندار بازه
intervals 

 FKG FKG inequalityنابرابری 
 flat prior پيشين تخت
 floating point ممّيز شناور

 flowgraph روندنگار
 flowgraph analysis تحليل روندنگار
 Fokker-Planck equation پالنک-معادله فوکر
 folded distribution توزیع تاخورده
 folded transformation تبدیل تاخورده

 follow-up پيگيری
 force of mortality نيروی مرگ

 forecasting بينی پيش
 formulation بندی فرمول
 fortuitous اتفاقی

 forward difference تفاضل پيشرو
 forward difference operator عملگر تفاضلی پيشرو
 forward selection procedure شيوه گزینش پيشرو

 forward shift انتقال پيشرو
 foundations of probability مبانی احتمال
 foundations of risk measurement گيری مخاطره مبانی اندازه

 Fourier coefficients ضریبهای فوریه
 Fourier series سری فوریه

 Fourier series curve estimation and برآورد کردن و ناهموار کردن خم با سری فوریه
antismoothing 

 Fourier transform تبدیل فوریه
 fractal برخال

 fractal dimensions and estimation ابعاد برخالها و برآورد
 fractile کسرک
 fraction کسر

 fractional کسری
 fractional arima model مدل آریمای کسری

 fractional Brownian motions and fractional های گاوسی کسری و نوفه حرکتهای براونی کسری
Gaussian noises 

 fractional factorial design طرح عاملی کسری
 fractional integrodifferentiation گيری کسری دیفرانسيل-انتگرال

 fractional rank estimator ای کسری برآوردگر رتبه
 fractional regression رگرسيون کسری

 fragmentary data های پاشيده داده
 frailty model مدل شکنندگی

 frame چارچوب
 Franklin's identity اتحاد فرانکلين

 Fraser structural model مدل ساختاری فِریزر
 Frechet bounds شه کرانهای فره
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 Frechet derivative شه مشتق فره
 free inference استنباط آزاد
 Freeman-Halton test هالتون- آزمون فریمن
 Freeman-Tukey test توکی- آزمون فریمن
 Freeman-Tukey transformation توکی- تبدیل فریمن

 frequency فراوانی
 frequency curve خم فراوانی
 frequency distribution توزیع فراوانی
 frequency function تابع فراوانی

 frequency interpretation in probability and ر فراوانی در احتمال و استنباط آماریتعبي
statistical inference 

 frequency moment گشتاور فراوانی
 frequency polygon چندَبر فراوانی
 frequency surface رویه فراوانی
 frequency table جدول فراوانی

 frequentist گرا فراوانی
 Friedman's chi-square test دوی فریدمن آزمون خی

 Friedman's urn model مدل آوند فریدمن
 froot جذر تاخورده
 full-information estimator اطالع برآوردگر تمام

 fully normal space فضای تمامًا نرمال
 function تابع

 function of bounded variation تابع با تغييرات کراندار
 function of several variables تابع چندمتغّيره

 functional تابعک
 functional data analysis های تابعی تحليل داده

 functional equation معادله تابعی
 functional integration گيری تابعی انتگرال

 functional limit theorem قضيه حدِی تابعی
 fundamental identity of sequential analysis ای نبالهاتحاد اساسی تحليل د

 fuzzy مشّکک، فازی
 fuzzy set theory )فازی(های مشّکک  نظریه مجموعه

 h G-and-h-distributionsو  gتوزیعهای 

 G-series distribution سری- Gتوزیع 
 G G-spectral estimatorبرآوردگر طيفی 

 gage پيمانه
 gain ratio نسبت برد

 Gallup poll نظرسنجی گالوپ
 Galois field هيئت گالوا

 Galton difference problem مسئله تفاضل گالتون
 Galton-Watson process واتسون-فرایند گالتون

 gambler's ruin پاکباختگی قمارباز
 game theory نظریه بازیها
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 games of chance بازیهای شانسی
 gamete یاخته جنسی

 gamma distribution توزیع گاما
 gamma function تابع گاما

 gammaization گاماسازی
 gapping یابی رخنه

 Gart's independence test statistic آماره آزمون استقالل گارت
 Gastwirth's estimator ویرث برآوردگر گست
 Gateaux derivative مشتق گاتو

 gauge پيمانه
 gauge theory ای پيمانه نظریه

 gauge transformation ای تبدیل پيمانه
 Gauss quadrature بندی گاوس مربع

 Gauss theorem قضيه گاوس
 Gauss's inequality نابرابری گاوس

 Gauss's measure of precision معيار دقت گاوس
 Gauss-Helmert model هلمر-مدل گاوس
 Gauss-Jordan elimination ژوردان-حذف گاوس
 Gauss-Markov theorem مارکوف-قضيه گاوس
 Gauss-Newton iteration نيوتون- تکرار گاوس
 Gauss-Seidel iteration زایدل- تکرار گاوس

 Gauss-Winckler inequality وینکلر-نابرابری گاوس
 Gaussian distribution توزیع گاوسی
 Gaussian process فرایند گاوسی

 Geary statistic ئری آماره گی
 Geary test ئری آزمون گی
 Geary's ratio ئری نسبت گی
 Gegenbauer distribution باوئر ِگن توزیع ِگه

 Gehan-Gilbert test گيلبرت-هان آزمون جی
 general balance تعادل کّلی

 general exponentional families های نمایی عام خانواده
 general linear hypothesis ی عامفرض خط

 general linear model مدل خطی عام
 generalized additive model یافته مدل جمعی تعميم
 generalized canonical variable یافته متغّير کانونی تعميم
 generalized confidence interval یافته بازه اطمينان تعميم

 generalized F-distribution یافته تعميم Fتوزیع 
 generalized F-test یافته تعميم Fآزمون 

 generalized final prediction error criteria یافته خطای پيشگویی نهایی مالکهای تعميم
 generalized function یافته تابع تعميم

 generalized gamma convolution یافته پيچش گامای تعميم
 generalized hypergeometric distribution یافته تعميم هندسی توزیع فوق

 generalized inverse Gaussian distribution یافته توزیع گاوسی وارون تعميم
 generalized inverses یافته وارونهای تعميم

 generalized likelihood ratio test یافته آزمون نسبت درستنمایی تعميم
 generalized linear model هیافت مدل خطی تعميم
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 generalized maximum likelihood estimation یافته برآورد ماکسيمم درستنمایی تعميم
 generalized method of moment estimation یافته روش برآورد کردن گشتاوری تعميم

 generalized moments test یافته آزمون گشتاورهای تعميم
 generalized multinomial distribution یافته تعميمای  توزیع چندجمله

 generalized P-value یافته مقدار تعميم- )P(پی 
 generalized sequential probability ratio test یافته ای تعميم آزمون نسبت احتمال دنباله

 generalized variance یافته واریانس تعميم
 generating function تابع موّلد

 generation of random variables توليد متغّيرهای تصادفی
 generator موّلد

 generic uniform laws of large numbers قانونهای اعداد بزرگ یکنواخت عام
 genesis پيدایش

 genetic linkage اتصال ژنتيکی
 genetics ژنتيک

 geometric distribution توزیع هندسی
 geometric mean ميانگين هندسی

 geometric moving average ميانگين متحرک هندسی
 geometric probability theory نظریه احتمال هندسی

 geometric progression تصاعد هندسی
 geometric sequence دنباله هندسی
 geometric series سری هندسی

 geostatistics آمار زمين
 Ghosh-Pratt identity پَرت- اتحاد گوش

 Gibbs sampler algorithm گير گيبز الگوریتم نمونه
 Gibbs sampling گيری گيبز نمونه

 Gini index شاخص جينی
 Gini's mean difference ميانگين تفاضلی جينی

 Gini-Simpson index سون سيمپ-شاخص جينی
 girdle data ای های تسمه داده

 girdle distribution ای توزیع تسمه
 Glahn and Hooper correlation coefficient ضریب همبستگی گالن و هوپر

 Glivenko-Cantelli theorem کانتّلی- ونکو قضيه گلی
 global فراموضعی
 Goldberg causal voting model دهی عّلی گولدبرگ مدل رای

 Gomory cut برش گوموری
 Gompertz distribution توزیع گومپرتز

 goodness-of-fit distribution توزیع نيکویی برازش
 goodness-of-fit test آزمون نيکویی برازش
 graduation هموارسازی آماری
 graeco-latin squares التين-مربعهای یونانی
 Gram-Charlier series شارليه-سریهای گرام

 Gram-Schmidt orthogonalization اشميت- متعامدسازی گرام
 Gram-Schmidt process اشميت-فرایند گرام

 Gramian determinant دترمينان گرامی
 grand mean ميانگين کل

 graph گراف. 2نمودار . 1
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 graph design طرح گراف
 graph theoretical cluster analysis ای از دیدگاه نظریه گراف تحليل خوشه
 graph theory نظریه گراف

 graphical Markov model افیمدل مارکوف گر
 graphical representation of data ها نمایش نموداری داده

 graphical solution حل نموداری
 graphoid وار گراف

 Gray and Williams measure معيار گِری و ویليامز
 Greenwood variance estimator وود برآوردگر واریانس گرین

 Greenwood's statistic وود آماره گرین
 grid sampling گيری توری نمونه

 Gringorten's formula فرمول گرینگورتن
 gross error خطای ناخالص

 gross national product deflator ضریب تعدیل توليد ناخالص مّلی
 group family خانواده گروهی
 group of transformations گروه تبدیلها
 group rank test گروهی ای آزمون رتبه
 group sequential test ای گروهی آزمون دنباله

 group testing آزمون گروهی
 group theory نظریه گروه
 group-divisible design پذیر تقسيم طرح گروهی

 grouped data بندی شده های گروه داده
 grouped data rank test بندی شده های گروه ای داده آزمون رتبه

 grouped data survival analysis بندی شده های گروه تحليل بقا در داده
 grouping normal means بندی ميانگينهای نرمال گروه

 growth curve خم رشد
 Grubb's estimator برآوردگر گراب

 guessing model مدل حدس زدن
 Gumbel distribution توزیع گامبل

 Guttman scaling نبندی گاتم مقياس

 H H-function distributionتوزیع تابع 

 h-spread باالپراکنش
 Haar distribution توزیع هار

 Hadamard derivative مشتق آدامار
 Hadamard matrix ماتریس آدامار
 Hajek's projection lemma لم تصویر هاِیک
 Hajek-Renyi inequality نی ِری-نابرابری هاِیک
 Haldane-Smith test اسميت- آزمون هالِدین

 half-normal distribution نرمال توزیع نيم
 half-normal plot نرمال نمودار نيم

 half-plaid ای چهارخانه نيم
 half-sample نمونه نيم

 half-sample technique نمونه فن نيم
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 Halphen's law قانون هالفن
گيری جزئی از  مونههورویتس برای ن-روش هنسن

 ها نداده پاسخ
Hansen-Hurwitz method for subsampling 
nonrespondents 

 Hardy-Weinberg model برگ واین- مدل هاردی
 harmonic analysis تحليل همساز

 harmonic components های همساز مولفه
 harmonic mean ميانگين همساز

 harmonic variability تغييرپذیری همساز
 Harris poll نظرسنجی هریس

 Harter's adaptive robust method روش استوار سازوار هارتر
 Hartley's F-max test ماکس هارتلی- Fآزمون 

 hat matrix ماتریس کالهدار
 Hausdorff dimension ُبعد هاوسدورف
 Hausman specification test سازی هاوسمان آزمون مشخص
 hazard plotting خطر رسم نمودار

 hazard regression رگرسيون خطر
 heavy tail ُدم کلفت
 heavy-tailed distribution بلند توزیع ُدم

 hedonic index numbers باورانه اعداد شاخص لذت
 Hellinger distance estimation برآورد فاصله هلينجری

 Helmert transformation تبدیل هلمرت
 Henderson method ندرسونروش ِه

 heritability قابليت توارث
 Hermite distribution توزیع ارميت

 Hermite form صورت ارميتی
 Hermite polynomial ای ارميت چندجمله

 Hermitian matrix ماتریس ارميتی
ناهمگنی heterogeneity 

 heteroscedasticity واریانسی ناهم
 heuristic method روش رهگشا

 hierarchical classification مراتبی بندی سلسله رده
 hierarchical cluster analysis مراتبی ای سلسله تحليل خوشه

 hierarchical kappa statistic مراتبی آماره کاپای سلسله
 hierarchical regression model مراتبی مدل رگرسيونی سلسله
 hierarchy of models سلسله مراتب مدلها

 highspread باالپراکنش
 Hildreth-Lu scanning method لو-روش کاوش هيلدرث
 Hirschman's index شاخص هيرشمان

 histogram نگار بافت
 historical control ای کنترل پيشينه

 historical series سریهای تاریخی
 historical study مطالعه تاریخی
 history of statistics تاریخچه آمار
 hitting time زمان اصابت

 Hodges bivariate sign test آزمون عالمت دومتغّيره هاجز
 Hodges superefficiency َاَبرکارآیی هاجز
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 Hodges-Lehmann estimator من لی- برآوردگر هاجز
 Hoeffding inequality نابرابری هوفدینگ

 Hoeffding's independence test آزمون استقالل هوفدینگ
 Hoeffding's lemma لم هوفدینگ

 Holder's inequality نابرابری هولدر
 Holdout sample نمونه جدا نگه داشته شده
 Hollander bivariate symmetry test آزمون تقارن دومتغّيره هولندر

 Hollander extreme test آزمون کرانگين هولندر
 Hollander parallelism test آزمون توازی هولندر

 Hollander-Proschan new-better-than-used پروشان-آزمون نو بهتر از کهنه هولندر
test 

 homogeneity همگنی
 homoscedastic distribution واریانس توزیع هم

 homoscedasticity واریانسی هم
 honest significant difference دار صدیق تفاضل معنی

 Hooper correlation coefficient ریب همبستگی هوپرض
 horizontal asymptote مجانب افقی
 horizontal axis محور افقی
 horizontal line خط افقی

 horizontal plane صفحه افقی
 horizontal vector بردار افقی

 Horvitz-Thompson estimator تامپسون-برآوردگر هورویتز
 Hospital rule = L' Hopital rule القاعده هوپيت
 hot deck method درنگ روش بی

 Hotelling strategy راهبرد هتلينگ
 Hotelling's trace اثر هتلينگ

 Hotelling-Pabst test پبست-آزمون هتلينگ
 Hougaard process فرایند هوگارد
 human genetics ژنتيک انسانی
 humped curve دار خم کوهانه

 Hungarian constructions of empirical process روشهای ساخت مجارستانی فرایند تجربی
 Hunt-Stein theorem استاین- قضيه هانت

 Hurst coefficient ضریب ِهرست
 hybrid log-normal distribution نرمال دورگه توزیع ُلگ
 hyperbola هذلولی

 hyperbolic distribution توزیع هذلولوی

 hyperbolically completely monotone توزیع کامًال یکنوای هذلولوی
distribution 

 hypergeometric هندسی فوق
 hypergeometric distribution هندسی توزیع فوق
 hyperparameter َاَبرپارامتر
 hyperplane َاَبرصفحه

 hyperplane coordinates مختصات َاَبرصفحه
 hypothesis فرض

 hypothesis testing آزمون فرض
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 I-divergence واگرایی- )I(آی 

 icing the tails سازی ُدمها کوتاه
 ideal metric متریک آرمانی
 ideal power function آل تابع توان ایده

 idempotent matrix ماتریس خودتوان
 idempotent measure اندازه خودتوان

 identifiability پذیری شناسایی
 identification همانی این. 2شناسایی . 1

 identification keys کليدهای شناسایی
 identification problems های شناسایی مسئله

 identity همانی. 2اتحاد . 1
 identity function تابع همانی

 identity mapping نگاشت همانی
 identity matrix ماتریس همانی

 idle period ریدوره بيکا
 if-then test گاهی آن-آزمون اگر
 ill-calibrated بدکالبيده

 ill-conditioned matrix ماتریس بدشرطيده
 ill-conditioned system of equations دستگاه معادالت بدشرطيده

 illusory association پيوند پنداری
 illusory correlation همبستگی پنداری

 image processing ویرپردازش تص
 image restoration and reconstruction بازپردازی و بازسازی تصویر

 imaginary observation مشاهده انگاری
 imbalance نامتعادل

 imbalance function تابع نامتعادل
 immigration-emigration کوچی درون-کوچی برون

 immigration-emigration processes کوچی درون-کوچی فرایندهای برون
 importance of components ها اهميت مولفه

 importance sampling گيری نقاط مهم نمونه
 impossible event پيشامد ناممکن

 improper distribution توزیع ناسره
 imputation جانهی

 inadmissible decision rule قاعده تصميم ناپذیرفتنی
 inbred زاد درون
 inbreeding پيوندی درون

 incidence matrix ماتریس وقوع
 inclusion-exclusion method روش شمول و طرد
 income distribution models مدلهای توزیع درآمد
 income inequality measure معيار نابرابری درآمد
 incompatible event پيشامد ناسازگار
 incomplete beta function تابع بتای ناقص

 incomplete block design طرح بلوکهای ناقص
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 incomplete data های ناتمام داده
 incomplete gamma function تابع گامای ناقص
 inconsistent bias اریبی ناسازگار

 incursion گشت درون
 independence استقالل

 independence theorem قضيه استقالل
 independent classes ی مستقلها رده

 independent equations های مستقل معادله
 independent events پيشامدهای مستقل

 independent functions تابعهای مستقل
 independent random variables متغّيرهای تصادفی مستقل

 independent variable متغّير مستقل
 index numbers اعداد شاخص

 index of dispersion شاخص پراکندگی
 index of fit شاخص برازش

 index of industrial production شاخص توليد صنعتی
 index of precision شاخص دقت

 index-removal method روش حذف شاخص
 indicator نماگر. 2نشانگر . 1

 indicator function تابع نشانگر
 indifference zone تفاوتی ناحيه بی

 indirect censoring سانسور غيرمستقيم
 indirect least squares کمترین توانهای دوم غيرمستقيم
 individual moving-average inequality نابرابری ميانگينهای متحرک تکی

 individual risk theory نظریه مخاطره تکی
 induced order statistics های ترتيبی ایجاد شده آماره

 inductive استقرایی
 inductive logic منطق استقرایی

 inefficient statistic آماره ناکارآ
 inequalities for expected sample sizes های مورد انتظار نمونه نابرابریهای مربوط به اندازه
 inequalities on distributions نابرابریهای مربوط به توزیعها

 inequality نابرابری
 inertia matrix ماتریس َلختی

 infant mortality مرگ و مير نوزادان
 inference استنباط

استنباط مبتنی بر طرح در مقابل استنباط مبتنی بر 
 مدل

inference design based vs. model based 

 inferior limit حد زیرین
 infimum اینفيمم

 infinite divisibility پذیری بينهایت بار تقسيم
 inflated distribution توزیع آماسيده

 inflation توّرم
 influence curve خم تاثير

 influence diagram نمودار تاثير
 influence function تابع تاثير
 influence surface رویه تاثير
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 influential data های موثر داده
 influential observation مشاهده موثر
 information content محتوای اطالع
 information matrix ماتریس اطالع
 information theory نظریه اطالع

 informative sample size بخش اندازه نمونه آگاهی
 inherent bias اریبی ذاتی
 initial block بلوک آغازین

 initial data analysis ها تحليل آغازین داده
 initial error غازینخطای آ

 initial object شیء آغازین
 initial value مقدار آغازین

 initialization سازی آغازینه
 injective function = one to one function یک به تابع یک

 inner and outer tolerance interval بازه تحمل درونی و برونی
 inner inference استنباط درونی

 innovation variance انس عامل ابداعواری
 input measure اندازه ورودی

 inspection paradox پارادوکس بازرسی
 inspection sampling گيری برای بازرسی نمونه

 instrumental variable متغّير ابزاری
 instrumental variable estimation برآورد با متغّير ابزاری

 insurance بيمه
 integer programming ریزی با اعداد صحيح رنامهب

 integral equation معادله انتگرالی
 integral of MSE انتگرال ميانگين توان دوم خطاها

 integral transform تبدیل انتگرالی
 integrated moving average بسته ميانگين متحرک جمع

 integrating factor گيری عامل انتگرال
 integration گيری رالانتگ

 integration by parts جزء گيری جزء به انتگرال
 integration by power series گيری با سری توانی انتگرال

 integration by substitution = integration by گيری با تعویض متغّير انتگرال
change of variable 

 integration constant گيری ثابت انتگرال
 integrator گير انتگرال
 integrodifferentiation گيری دیفرانسيل-انتگرال
 intensity شّدت

 interaction اثر متقابل
 interaction model مدل با اثر متقابل

 interactive data analysis ها تحليل تعاملی داده
 interarrival بين دو ورود

 interblock information اطالع بين بلوکی
 intercept عرض از مبدا

 intercoder agreement توافق بين کدگذاران
 interdecile range دامنه بين دهکی
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 interdependence analysis وابستگی تحليل هم
 interdependent function وابسته تابع هم

 intereffect orthogonality تعامد بين اثری
 interference تداخل. 2اختالل . 1

 interfractile distance فاصله بين کسرکی
 interfractile range دامنه بين کسرکی

 interim analysis تحليل موقتی
 internal additive consistency of estimators سازگاری جمعی درونی برآوردگرها

 internal least squares کمترین توانهای دوم درونی
 international foreign trade statistics المللی ينآمار تجارت خارجی ب
 international standardization المللی استانداردسازی بين
 interneighbor interval ها بازه بين همسایه

 interpenetrating samples های نافذ بر هم نمونه
 interpenetrating subsamples های نافذ بر هم زیرنمونه
 interpercentile distance ين صدکیفاصله ب
 interpolation یابی درون

 interpolation formula یابی فرمول درون
 interpolation method یابی روش درون
 interpolation theorem یابی قضيه درون

 interquartile range دامنه بين چارکی
 intersect تقاطع

 intersection method روش مقطعی
 intersection of events اشتراک پيشامدها
 intersection of sets ها اشتراک مجموعه

 intertemporal بين زمانی
 interval بازه

 interval estimation ای برآورد بازه
 interval function ای تابع بازه

 intervention model analysis ای تحليل مدل مداخله
 interviewer bias گر اریبی مصاحبه

 interviewer variance گر واریانس مصاحبه
 intra-block effect بلوکی اثر درون

 intra-class correlation ای رده همبستگی درون
 intrablock information بلوکی اطالع درون

 intraclass رده درون
 intraclass correlation coefficient ای رده ضریب همبستگی درون

 intrinsic rank test ای ذاتی آزمون رتبه
 invariance ناوردایی

 invariance concepts in statistics مفهومهای ناوردایی در آمار

 invariance of cross ratio = invariance of ناوردایی نسبت ناهمساز
anharmonic ratio 

 invariance theorem قضيه ناوردایی
 invariant ناوردا

 invariant delta function تابع دلتای ناوردا
 invariant distribution توزیع ناوردا

 invariant estimator برآوردگر ناوردا
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 invariant measure اندازه ناوردا
 invariant metric متریک ناوردا

 invariant prior distribution توزیع پيشين ناوردا
 invariant property ویژگی ناوردا

 invariant statistics های ناوردا آماره
 invariant subgroup زیرگروه ناوردا

 inventory موجودی کاال) فهرست(
 inventory control theory نظریه تنظيم موجودی کاال

 inventory theory نظریه موجودی کاال
 inverse وارون

 inverse distribution توزیع وارون
 inverse function ارونتابع و

 inverse Gaussian distribution توزیع گاوسی وارون
 inverse hypergeometric distribution هندسی وارون توزیع فوق

 inverse matrix ماتریس وارون
 inverse median estimation برآورد ميانه به روش وارون

 inverse probability احتمال وارون
 inverse rank نرتبه وارو

 inverse regression رگرسيون وارون
 inverse sampling گيری وارون نمونه

 inverse sine transformation تبدیل سينوسی وارون
 inverse tanh transformation تبدیل تانژانت هذلولوی وارون

 inversion formula فرمول وارون
 inverted وارونه

 inverted beta distribution توزیع بتای وارونه
 inverted Dirichlet distribution توزیع دیریکله وارونه
 inverted gamma distribution توزیع گامای وارونه

 inverted Wishart distribution توزیع ویشارت وارونه
 invertibility شوندگی وارون
 irreducible ناشدنی تحویل

 irreducible Markov chain تنیزنجير مارکوف نافروکاس
 irreducible symmetric Hermitian space فضای ارميتی متقارن نافروکاستنی

 irrelevant ربط بی
 irreversible process ناپذیر فرایند برگشت
 Ising model مدل آیزینگ

 isochron دوره هم
 isokurtic arrays کشيده های هم آرایه
 isometry سنجی هم

 isotonic همنوایی
 isotonic inference استنباط همنوایی
 isotonic regression رگرسيون همنوایی

 isotropic همسانگرد
 isotropic distribution توزیع همسانگرد
 isotropy همسانگردی

 item فقره. 2سوال . 1
 item analysis تحليل سوال
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 item examine sampling گيری با امتحان سوال نمونه
 item response theory نظریه پاسخ سوال

 item sampling گيری از سوال نمونه
 iterated تکراری، مکّرر

 iterated exponential distribution توزیع نمایی مکّرر
 iterated integral انتگرال مکّرر

 iterated maximum likelihood estimate برآورد ماکسيمم درستنمایی تکراری
 iteration تکرار

 iterative ellipsoidal trimming وار تکراری پيرایش بيضی
 iterative method روش تکراری
 iterative process فرایند تکراری

 iterative proportional fitting برازش متناسب تکراری
 iterative regression رگرسيون تکراری

 iteratively reweighted least squares زون تکراریکمترین توانهای دوم بازمو
 Ito processes فرایندهای ایتو

 J-divergences and related concepts واگرایيها و مفهومهای وابسته-J ((ِجی 

 J-shaped curves شکل - Jخمهای 
 jackknife methods نایف روشهای جک

 Jackson estimator برآوردگر جکسون
 Jacobi iteration ژاکوبیتکرار 

 Jacobi matrix ماتریس ژاکوبی
 Jacobi polynomial ای ژاکوبی چندجمله
 Jacobian ژاکوبی

 James-Stein estimator استاین- برآوردگر جيمز
 Jeffreys' divergence واگرایی جفریز
 Jeffreys' invariant ناوردای جفریز

 Jeffreys' prior distribution توزیع پيشين جفریز
 Jensen's inequality نابرابری ینسن
 Jirina sequential procedure ای ژیرینا شيوه دنباله

 Johnson's system of distributions منظومه توزیعهای جانسون
 Johnson-Neyman technique نيمن- فن جانسون

 joint confidence interval بازه اطمينان توام
 joint distribution توزیع توام

 joint distribution function تابع توزیع توام
 joint probability distribution توزیع احتمال توام
 joint random variable متغّير تصادفی توام

 Jolly-Seber estimator بر سی-برآوردگر جولی
 Jonckheere tests for ordered alternatives آزمونهای جانکهير برای فرضهای مقابل مرتب

 Jordan measure اندازه ژوردان
 judgment sample نمونه با نظر شخصی

 judgment under uncertainty داوری تحت عدم حتميت
 judgmental population جامعه مبتنی بر نظر شخصی

 jump discontinuity ناپيوستگی جهشی
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 jump process فرایند جهشی
 junction پيوندگاه

 just identified equation معادله درست شناسایی شده

 k K statisticsهای  آماره

 k-ad گانه-)k(ِکی 
 k-divergence واگرایی-)k(ِکی 

 k-means algorithm ميانگين- kالگوریتم 
 k-out-of-N system تا Nتا از  kدستگاه 

 k-permutation جایگشت-)k(ِکی 
 k-ratio t tests نسبتی-kی tآزمونهای 

 k-sample problem ای نمونه-kمسئله 
 Kalman filtering پاالیش کالمن

 Kannemann's incidence test من آزمون وقوع کانه
 Kantorovich inequality نابرابری کانتوروویچ

 Kaplan-Meier estimator یر مه-برآوردگر کاپالن
 kappa coefficient ضریب کاپا

 kappa test of concordance آزمون کاپا برای هماهنگی
 Kapteyn distribution تاین توزیع کاپ
 Karber method روش کاربـِر

 Karhunen-Loeve expansion ْو لوئه-بسط کارهونن
 Karlin-Mcgregor theorem گرگور مک-قضيه کارلين

 Katz system of distributions منظومه توزیعهای کاتز
 Kelley's approximation لی تقریب که
 Kemp families of distributions های توزیعهای ِکمپ خانواده

 Kendall's coefficient of concordance ضریب هماهنگی ِکندال
 Kendall's tau ی ِکندال)tau (تا 

 kernel هسته
 kernel estimator ای برآوردگر هسته
 kernel method ای روش هسته
 kernel method of smoothing ای هموارسازی روش هسته

 Kesten theorems های ِکسِتن قضيه
 key block بلوک اساسی

 key renewal theorem قضيه اساسی تجدید
 Keyfitz method of life-table construction فيتس برای ساختن جدول زندگی روش کی

 Keyfitz method of variance estimation فيتس روش برآورد واریانس کی
 Khinchin's inequality چين نابرابری خين

 Khinchin's unimodality theorem چين ُمدی بودن خين قضيه تک
 Kiefer process ِفر فرایند کی
 Kiefer-Weiss problem وایس-ِفر مسئله کی
 Kiefer-Wolfowitz equivalence theorem ُولفوویتس- ِفر ارزی کی قضيه هم
 Kiefer-Wolfowitz procedure ُولفوویتس-ِفر شيوه کی

 kinematic display نمایش حرکتی
 Kingman inequality نابرابری کينگمن
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 Klotz test آزمون کلوتس
 knock-out tournaments بازیهای حذفی دوره

 Knox's test آزمون ناْکس
 Knut-Vik design ویک طرح کنوت

 Knut-Vik square ویک ربع کنوتم
 Kolmogorov axiom اصل موضوع کولموگوروف

 Kolmogorov backward equation معادله پسروی کولموگوروف
 Kolmogorov criterion مالک کولموگوروف

 Kolmogorov forward equation معادله پيشروی کولموگوروف
 Kolmogorov's differential equation معادله دیفرانسيل کولموگوروف

 Kolmogorov's inequality نابرابری کولموگوروف
 Kolmogorov's three-series theorem قضيه سه سری کولموگوروف

 Kolmogorov's zero-one law یک کولموگوروف-قانون صفر
 Kolmogorov-Khinchin theorem چين خين- قضيه کولموگوروف

 Kolmogorov-Sinai invariant سينایی-ناوردای کولموگوروف
 Kolmogorov-Smirnov statistic اسميرنوف-آماره کولموگوروف

 Kolmogorov-Smirnov symmetry test اسميرنوف- آزمون تقارن کولموگوروف
 Kolmogorov-Smirnov-type tests of fit اسميرنوف-آزمونهای برازش از نوع کولموگوروف

 Koopman's test of symmetry آزمون تقارن کوپمن
 Koopman-Darmois-Pitman family پيتمن-دارموآ-خانواده کوپمن

 Koyck geometric lag تاخير هندسی کوْیک
 Kraft inequality نابرابری کرافت

 Krawtchouk polynomial چوک ای کرات چندجمله
 Kriging کریگيدن

 Kronecker delta کر دلتای کرونه
 Kronecker index کر شاخص کرونه

 Kronecker lemma کر لم کرونه
 Kronecker product کر حاصلضرب کرونه
 Kronecker product of designs کری طرحها حاصلضرب کرونه
 Kronecker product of matrices کری ماتریسها حاصلضرب کرونه
 Kronecker set کر مجموعه کرونه
 Kronmal-Harter estimate هارتر-مال برآورد کرون

 Kruskal-Shepard method شپرد-روش کروسکال
 Kruskal-Wallis test واليس-آزمون کروسکال

 kth nearest point sampling امkگيری نزدیکترین نقطه  نمونه
 kth nearest-neighbor sampling امkگيری نزدیکترین همسایه  نمونه

 Kuder-Richardson reliability coefficients 20 ریچاردسون- کودر ٢١و  ٢٠ضریبهای روایی 
and 21 

 Kuiper's statistic پر آماره کویی
 Kuiper-Corsten iteration کورستن-پر تکرار کویی
 Kullback information اطالع کولبک
 Kullback-Liebler information لر ليب- اطالع کولبک
 kurtosis کشيدگی
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 L L class lawsقانونهای رده 

 L'Hospital rule = L'Hopital rule قاعده هوپيتال
 l-divergence واگرایی-)l(ال 
 l-moments گشتاورها-)l(ال 
 L-space فضا-)L(ال 
 l-statistics ها آماره-)l(ال 

 L_1 L_1 estimationبرآورد با ُنرم 
 L_2 L_2 designsطرحهای 
 label برچسب

 labor statistics آمار نيروی کار
 Labouchere system دستگاه البوشر

 Lachenbruch's holdout procedure شيوه الِکنبروک برای جدا نگهداری
 lack of fit نقص برازش

 ladder index شاخص نردبانی
 ladder method روش نردبانی
 lag model مدل تاخير

 lagged dependent variables متغّيرهای وابسته با تاخير
 lagging indicator نشانگر تاخيری
 Lagrange expansion بسط الگرانژ

 Lagrange interpolation یابی الگرانژ درون
 Lagrange multiplier test آزمون ضریب الگرانژ
 Lagrange probability distribution توزیع احتمال الگرانژ

 Lagrange's interpolation formula یابی الگرانژ فرمول درون
 Lagrangian type distribution توزیع نوع الگرانژ

 Laguerre series سری الِگر
 Lahiri's method of selection of sample units روش الهيری برای گزینش واحدهای نمونه

 landmark data های راهنما داده
 Langevin distribution توزیع النِژَون
 Langevin equation نمعادله النِژَو
 Laplace distribution توزیع الپالس
 Laplace transform تبدیل الپالس

 Laplace's first law قانون اّول الپالس
 Laplace's law of succession قانون توالی الپالس

 Laplace's method روش الپالس
 Laplace's second law قانون دوم الپالس
 Laplace's succession rule پالسقاعده توالی ال
 Laplace-Gauss distribution گاوس- توزیع الپالس

 large deviations انحرافهای بزرگ
 large numbers اعداد بزرگ

 large sample نمونه بزرگ
 large sample theory ای نمونه نظریه بزرگ

 latent راکد. 2پنهان . 1
 latent root distribution توزیع ریشه راکد



فرهنگ لغات آماری www.statistics.hbn.ir 
 

 

www.statistics.hbn.ir |  مرکز آمار ايران:منبع 

 

 latent root regression رگرسيون ریشه راکد
 latent structure analysis تحليل ساختار پنهان

 latent-variable modeling بندی کردن متغّير پنهان مدل
 lateral area مساحت جانبی

 latin cube مکعب التين
 latin squares مربعهای التين

 lattice مشّبکه
 lattice design ای ّبکهطرح مش

 lattice distribution ای توزیع مشّبکه
 lattice system ای دستگاه مشّبکه
 lattice test ای آزمون مشّبکه
 Laurent expansion بسط لوران
 Laurent series سری لوران

 law of diminishing marginal utility قانون مطلوبيت نهایی کاهشی
 law of sines قانون سينوسها

 law of small numbers قانون اعداد کوچک
 law of the iterated logarithm قانون لگارتيم مکّرر
 law of the mean قضيه مقدار ميانگين

 Lawley-Hotelling test هتلينگ-آزمون اللی
 lawlike relationships مانند های قانون رابطه

 laws of error قانونهای خطا
 laws of large numbers انونهای اعداد بزرگق

 laws of mortality قانونهای مرگ و مير
 Layard's test آزمون الیارد
 Le Cam lemma لم لوکام

 leading coefficient ضریب مقدم
 leading indicator نشانگر مقدم
 leading zeros صفرهای مقدم

 learn-merge invariance تلفيقی- ناوردایی یادگيری
 learning set مجموعه یادگيری
 least absolute values کمترین قدرمطلقها

 least favorable configuration نامساعدترین پيکربندی
 least favorable distributions نامساعدترین توزیعها

 least median of squares کمترین ميانه توانهای دوم
 least powers کمترین توانها

 least significant difference (LSD) دار کمترین تفاوت معنی
 least significant range دار کوچکترین دامنه تغييرات معنی

 least significant Studentized range کوچکترین دامنه تغييرات استيودنتيده
 least squares approximation تقریب کمترین توانهای دوم

 least squares estimator کمترین توانهای دومبرآوردگر 
 least squares method روش کمترین توانهای دوم

 least trimmed squares کمترین توانهای دوم پيراسته
 least upper bound کوچکترین کران باال
 Lebesgue decomposition theorem قضيه تجزیه لبگ

 Lebesgue integral انتگرال لبگ
 Lebesgue measurable function پذیر لبگ ابع اندازهت
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 Lebesgue measure اندازه لبگ
 Lebesgue monotone convergence theorem قضيه همگرایی یکنوای لبگ

 Lebesgue number عدد لبگ
 Lebesgue-Radon integral رادون- انتگرال لبگ
 Lebesgue-Stieltjes integral یس استيلت- انتگرال لبگ

 left censored سانسوریده چپ
 left censoring سانسور از چپ
 left Haar measure اندازه هار چپ

 Legendre symbol نماد لژاندر
 Lehmann alternative من فرض مقابل لی
 Lehmann contrast estimator من ای لی برآوردگر مقایسه

 Lehmann tests من آزمونهای لی
 Lehmann-Scheffe theorem فهش-من قضيه لی

 Leibniz formula فرمول الیپنيتس
 Leibniz test آزمون الیپنيتس

 Leipnik distribution نيک توزیع الیپ
 lemma ِلم

 length-biased sampling اریب گيری طول نمونه
 leptokurtic کشيده

 leptokurtic curve خم کشيده
 lethal dose ُدز ُکشنده

 lethal dose fifty ُکشنده پنجاهُدز 
 level سطح

 level of a test سطح آزمون
 level of significance دار بودن سطح معنی

 Levene's robust test of homogeneity of وین های له آزمون استوار همگنی واریانس
variances 

 leverage اهرمی. 2های نافذ  داده. 1
 leverage diagnostics نافذ های مباحث تشخيصی داده

 Levin's summation algorithm وین یابی له الگوریتم مجموع
 Levy concentration function وی تابع تمرکز له

 Levy continuity theorem وی قضيه پيوستگی له
 Levy distance (metric) وی له) متریک(فاصله 
 Levy process وی فرایند له

 Levy spectral measure وی له اندازه طيفی
 Levy's inequality وی نابرابری له
 Levy-Khinchine formula چين خين- وی فرمول له

 Lexian distribution توزیع لکزیسی
 lexicostatistics آمار زبان
 Lexis quotient قسمت لکزیس خارج

 Lexis ratio نسبت لکزیس
 Liapunov's inequality نابرابری لياپونوف
 Liapunov's theorem قضيه لياپونوف
 Lieberman-Ross procedure راس- شيوه ليبرمن

 life insurance بيمه عمر
 life table جدول عمر
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 life testing آزمون طول عمر
 life time طول عمر

 lifetime distribution توزیع طول عمر
 likelihood درستنمایی

 likelihood displacement ماییتغييریافتگی درستن
 likelihood function تابع درستنمایی

 likelihood map نقشه درستنمایی
 likelihood principle اصل درستنمایی

 likelihood ratio نسبت درستنمایی
 likelihood ratio test آزمون نسبت درستنمایی

 Lilliefors test فورس لی آزمون لی
 limit حد
 limit inferior زیرین حد

 limit theorems های حدی قضيه
 limited dependent variables model مدل متغّيرهای وابسته محدود

 Lindeberg condition شرط ليندبرگ
 Lindeberg-Feller theorem فلر-قضيه ليندبرگ
 Lindeberg-Levy theorem وی له-قضيه ليندبرگ
 Lindley's equation معادله ليندلی

 Lindstrom-Madden method مادن-روش ليندستروم
 line intercept sampling گيری خط مقطعی نمونه
 line intersect sampling برشی خطی گيری درون نمونه

 line of best fit خط بهترین برازش
 line transect sampling گيری ترابرشی خطی نمونه
 linear خطی

 linear algebra جبر خطی
 linear combination ترکيب خطی

 linear contaminated independence استقالل خطی آلوده
 linear dependence وابستگی خطی
 linear estimator برآوردگر خطی

 linear exponential family خانواده نمایی خطی
 linear filtering پاالیش خطی

 linear hazard rate distribution توزیع نرخ خطر خطی
 linear independence استقالل خطی

 linear least squares کمترین توانهای دوم خطی
 linear model selection گزینش مدل خطی

 linear models مدلهای خطی
 linear models with crossed-error structure مدلهای خطی با ساختار خطای متقاطع

 linear models with nested-error structure ساختار خطای آشيانی مدلهای خطی با
 linear plateau model مدل فالتی خطی
 linear prediction پيشگویی خطی

 linear prediction and filtering پيشگویی و پاالیش خطی
 linear programming ریزی خطی برنامه

 linear rank test ای خطی آزمون رتبه
 linear regression رگرسيون خطی

 linear structural relationship رابطه خطی ساختاری
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 linear sufficiency بسندگی خطی
 linear systems دستگاههای خطی

 linear-circular ای دایره-خطی
 linear-circular correlation ای دایره- همبستگی خطی

 linearization سازی خطی
 linearly estimable parameter برآوردپذیر یپارامتر خط
 lineo-normal distribution نرمال توزیع خطی
 link index شاخص ربط

 link relatives وابستگان با ربط
 link test آزمون ربط

 linkage اتصال
 linkage clustering بندی اتصالی خوشه

 linked block design طرح بلوکهای متصل
 linking coefficient بطضریب ر

 Linnik distribution توزیع لينيک
 Liouville-Dirichlet distribution دیریکله-ویل توزیع لویی
 literature نوشتگان
 Lloyd dam سد لوید

 load-sharing تسهيم بار
 load-sharing system سامانه تسهيم بار

 Lobatschewski (Lobachevsky) distribution )لوباچفسکی(وسکی  توزیع لوباچه
 local موضعی

 local influence تاثير موضعی
 local limit theorem قضيه حدِی موضعی

 local polynomial ای موضعی چندجمله
 locally most powerful rank test ای موضعًا تواناترین آزمون رتبه

 locally optimal statistical test آزمون آماری موضعًا بهينه
 location parameter پارامتر مکان
 location test آزمون مکان

 location-scale مقياس-مکان
 location-scale family مقياسی-خانواده مکانی
 location-scale parameter مقياس- پارامتر مکان

 locus جا ژن. 2مکان هندسی . 1
 lod score امتياز ُلگ بختها

 log-change تمیتغيير لگاری
 log-change index numbers اعداد شاخص با تغيير لگارتيمی

 log-concave and log-convex distributions کاو کوژ و ُلگ توزیعهای ُلگ
 log-gamma گاما ُلگ

 log-gamma distribution گاما توزیع ُلگ
 log-Laplace distribution الپالس توزیع ُلگ

 log-rank scores ای تبهر های ُلگ نمره
 logarithm لگاریتم

 logarithmic normal distribution توزیع نرمال لگاریتمی
 logarithmic series distribution توزیع سری لگاریتمی

 logarithmic spiral مارپيچ برنولی
 logarithmic transformation تبدیل لگاریتمی
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 logic of statistical reasoning منطق استدالل آماری
 logical inference استنتاج منطقی
 logical test آزمون منطقی

 logistic لوژستيک
 logistic curve خم لوژستيک
 logistic distribution توزیع لوژستيک
 logistic process فرایند لوژستيک

 logistic regression رگرسيون لوژستيکی
 logistic-normal distribution نرمال-توزیع لوژستيک

 logit لوجيت
 loglinear model خطی مدل ُلگ

 lognormal نرمال ُلگ
 Lomax distribution توزیع لوماکس

 long-range دوربرد
 long-range dependence وابستگی دوربرد

 longitudinal data های طولی داده
 Lord's test statistic آماره آزمون لرد

 Lorenz curve ورنتسخم ل
 loss function تابع زیان

 loss of information افت اطالع
 loss problem مسئله زیان

 lot tolerance percent defectives درصد تحمل معيوبهای محموله
 lower central series مرکزی دنباله پایين

 lower control limit حد پایينی کنترل
 lower integral انتگرال پایينی

 lower limit of an integral حد پایين انتگرال
 lower probability احتمال پایينی

 lower semilattice مشّبکه پایين نيم
 lower triangular matrix مثلثی ماتریس پایين

 lowspread پراکنش پایين
 Lubbock's formula فرمول البوک

 Luce's choice axiom and generalization آناصل موضوع انتخاب لوس و تعميم 
 lurking variable متغّير نهانی

 Lynden-Bell estimator ِبل-برآوردگر لينِدن

 M-dependence وابستگی-)m(ام 

 m-estimator برآوردگر-)m(ام 
 MacDonald distribution دانلد توزیع مک
 MacDonald function دانلد تابع مک
 machine learning ماشينیادگيری 
 Maclaurin series لورن سری مک

 MacQueen's clustering algorithm کویين بندی مه الگوریتم خوشه
 magic square designs طرحهای مربع جادویی

 Mahalanobis D^2 ی ماهاالنوبيس)D^2(دو  دی
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 mail survey آمارگيری پستی
 main diagonal of a matrix قطر اصلی ماتریس

 main effect اثر اصلی
 maintainability قابليت نگهداری

 majorization بيشاندن
 Makeham-Gompertz distribution گومپرتس-کام توزیع ِمی

 Mallows C_p ی مالوز)C_p(پی  سی
 Mallows' distance فاصله مالوز

 Malthusian parameter پارامتر مالتوسی
 manifold خمينه

 Manly-Parr estimator پار-لی برآوردگر من
 Mann's test for trend آزمون من برای روند

 Mann-Fertig statistic ِفرتيگ- آماره من
 Mann-Grubbs method گرابس- روش من
 Mann-Whitney-Wilcoxon statistic ویلکاکسون-ویتنی- آماره من
 manpower planning ریزی نيروی انسانی برنامه

 Mantel-Haenszel statistic هنزل- آماره مانتل
 many-server queue دهی صف چندسرویس

 mapping نگاشت
 Marcinkiewicz theorem قضيه مارسينکيوویچ

 Mardia's test of multinormality آزمون چندنرمالی ماردیا
 marginal distribution ای توزیع حاشيه

 marginal likelihood ای درستنمایی حاشيه
 marginal probability ای احتمال حاشيه
 marginal symmetry ای تقارن حاشيه

 marginalization سازی ای حاشيه
 Markov chain زنجير مارکوف

 Markov chain Monte Carlo algorithm الگوریتم مونت کارلوی زنجير مارکوفی
 Markov decision process فرایند تصميم مارکوف

 Markov inequality نابرابری مارکوف
 Markov process فرایند مارکوف

 Markov property ویژگی مارکوفی
 Markov random field ميدان تصادفی مارکوفی

 Markov shift تغيير جای مارکوفی
 Markovian dependence وابستگی مارکوفی

 Marsaglia's table method روش جدولی مارساگليا

 Marshall-Olkin multivariate exponential اولکين-توزیع نمایی چندمتغّيره مارشال
distribution 

 martingale مارتينگل
 masking آوری درون

 Mason's rule قاعده ِميسون
 master samples های کليدی نمونه
 match statistics های جور شدن آماره

 match-box problem مسئله قوطی کبریت
 matched pairs جفتهای جور

 matched pairs t-test ی جفتهای جورtآزمون 
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 matching جور شدگی. 2جورسازی . 1
 matching distance فاصله جورسازی
 matching distribution ها توزیع جور شده

 matching problem مسئله جور شدگی
 matching systems نظامهای جورسازی

 matching test مون جور شدگیآز
 mathematical ریاضی

 mathematical biosciences علوم زیستی ریاضی
 mathematical expectation اميد ریاضی

 mathematical morphology شناسی ریاضی ریخت
 mathematical programming ریزی ریاضی برنامه

 mathematical statistics آمار ریاضی
 mathematical theory of population ریاضی جمعيتنظریه 

 Mathisen's median test آزمون ميانه ماتيسن
 matric-t distribution ی ماتریسیtتوزیع 

 matrix algebra جبر ماتریسها
 matrix beta distribution توزیع بتای ماتریسی
 matrix calculus حسابان ماتریسی

 matrix derivatives مشتقهای ماتریسی
 matrix F-distribution ماتریسی Fتوزیع 

 matrix game بازی ماتریسی
 matrix normal distribution توزیع نرمال ماتریسی

 matrix of coefficients ماتریس ضریبها
 matrix representation نمایش ماتریسی

 matrix sampling گيری ماتریسی نمونه
 matrix unit یکاماتریس

 matrix-valued distribution مقدار توزیع ماتریس
 matrix-variate beta distribution متغّير توزیع بتای ماتریس

 Matusita's distance فاصله ماتوزیتا
 Maurice model مدل موریس

 maverick آزادگرد
 maxbias ُاریب ماکس

 maximal concentration function تابع تمرکز ماکسيمال
 maximal deficiency ناکارآیی ماکسيمال
 maximal element عنصر ماکسيمال

 maximal ideal آل ماکسيمال ایده
 maximal invariant statistics های ناوردای ماکسيمال آماره

 maximin مين ماکسی
 maximization سازی ماکسيمم

 maximum allowable percent defective ماکسيمم درصد معيوب مجاز
خودهمبستگيهای ماکسيمم برای فرایندهای ميانگين

 متحرک
maximum autocorrelations for moving 
averages processes 

 maximum entropist گرا ماکسيمم آنتروپی
 maximum entropy distribution توزیع ماکسيمم آنتروپی
 maximum entropy principle اصل ماکسيمم آنتروپی

 maximum entropy spectral analysis تحليل طيفی ماکسيمم آنتروپی
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 maximum likelihood estimation برآورد ماکسيمم درستنمایی
 maximum likelihood method روش ماکسيمم درستنمایی

 maximum probability estimation برآورد ماکسيمم احتمال
 maximum product of spacings estimation ها صلهروش برآورد ماکسيمم حاصلضرب فا

 maximum-modulus test آزمون ماکسيمم قدرمطلق
 Maxwell distribution ِول توزیع ماْکس
 Maxwell-Boltzmann distribution بولتسمان-ِول توزیع ماْکس

 Maxwell-Boltzmann statistics بولتسمان- ِول های ماْکس آماره
 McCall t-scores کال های مه نمره-)t(تی

 McCarthy-Birnbaum conjecture بام برن-کارتی حدس مه

 McIntyre-Takahashi-Wakimoto selective موتو واکی- تاکاهاشی-تایر این شيوه گزینشی مک
procedure 

 McKay's approximation ِکی تقریب مه
 McNemar statistic ِنمار آماره مک
 McNemar's test ِنمار آزمون مک

 mean متوسط. 2ميانگين . 1
 mean absolute difference ميانگين قدرمطلق تفاضلها

 mean concentration function تابع تمرکز متوسط
 mean curvature خميدگی ميانگين
 mean difference تفاضل ميانگين

 mean half-square successive difference ميانگين نيمه توان دوم تفاضلهای پياپی
 mean integrated squared error بسته توان دوم خطاها ميانگين جمع
 mean life ميانگين عمر

 mean of finite population ميانگين جامعه متناهی
 mean rank method ها روش ميانگين رتبه

 mean reciprocal values ميانگين عکس مقادیر
 mean residual life function مرتابع ميانگين مانده ع

 mean residual life test آزمون ميانگين مانده عمر
 mean shift detection procedure شيوه آشکارسازی تغيير جای ميانگين

 mean slippage problem مسئله ميانگين لغزش
 mean square deviation ميانگين توان دوم انحرافها

 mean square successive difference اضلهای پياپیميانگين توان دوم تف
 mean squared error ميانگين توان دوم خطاها
 mean successive difference ميانگين تفاضلهای پياپی

 mean time to failure ميانگين زمان تا از کار افتادگی
 mean unbiased estimator نااریب برآوردگر ميانگين

 mean value of a function ن تابعمقدار ميانگي
 mean value theorem قضيه مقدار ميانگين

 mean-variance analysis واریانس-تحليل ميانگين
 measurable event پذیر پيشامد اندازه

 measurable function پذیر تابع اندازه
 measurable set پذیر مجموعه اندازه
 measurable space پذیر فضای اندازه

 measure معيار. 2اندازه . 1
 measure of agreement معيار توافق
 measure of association معيار پيوند
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 measure of dispersion معيار پراکندگی
 measure of dissimilarity معيار عدم تشابه

 measure of information معيار اطالع
 measure of location معيار مکان

 measure of similarity ار تشابهمعي
 measure of skewness معيار چولگی

 measure of unbalancedness of design معيار نامتعادل بودن طرح
 measure of uniformity معيار یکنواختی
 measure space فضای اندازه
 measure theory نظریه اندازه

 measure zero set مجموعه با اندازه صفر
 measurement اندازه. 2گيری  اندازه. 1

 measurement error گيری خطای اندازه
 measurement structures and statistics گيری و آمار ساختارهای اندازه

 measurement theory گيری نظریه اندازه
 medial ای ميانه

 medial correlation coefficient ای ضریب همبستگی ميانه
 median انهمي

 median effective dose ای ُدز موثر ميانه
 median estimation برآورد ميانه

 median lethal dose ای ُدز ُکشنده ميانه
 median polish پرداخت زدن ميانه
 median regression ای رگرسيون ميانه

 median test for two populations آزمون ميانه برای دو جامعه
 median unbiased estimator نااریب ردگر ميانهبرآو
 median voters ای دهندگان ميانه رای

 medical diagnosis تشخيص پزشکی
 medico-actuarial investigations آماری بيمه-پژوهشهای پزشکی

 Meixner polynomial ِنر ای ميکس چندجمله
 Mellin transform تبدیل ِملين

 member عضو
 memoryless property حافظگی يت بیخاص

 Menon estimator نون برآوردگر مه
 Merrington-Pearson approximation یرسون پی- تقریب مرینگتون

 mesokurtic curve خم با کشيدگی متوسط
 messy data های ناجور داده

 meta-analysis فراتحليل
 metadata ها فراداده

 metamathematics of probability فراریاضيات احتمال
 metameter فرامتر، متامتر

 metastatistics فراآمار
 method of averages روش متوسطها

 method of back-projection بينی روش پس
 method of elements روش اجزا

 method of group averages روش متوسطهای گروهی
 method of Lagrange multipliers روش ضریبهای الگرانژ
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 method of least absolute values روش کمترین قدرمطلقها
 method of least powers روش کمترین توانها
 method of moments روش گشتاورها
 method of scoring روش امتيازبندی
 method of sieves روش غربالها

 method of statistical differentials های آماری روش دیفرانسيل
 method of steepest descent ترین نزول روش پرشيب

 method of successive approximation روش تقریب متوالی
 method of successive iteration روش تکرار متوالی

 method of variables روش متغّيرها
 metric invariant ناوردای متریک

 metric number theory نظریه اعداد متریک
 metric space فضای متریک

 metric subspace زیرفضای متریک
 Metropolis-Hastings algorithm هستينگس- الگوریتم متروپوليس

 mid-mean ميانگين ميان
 midrange دامنه ميان
 midspread پراکنش ميان

 Midzuno sampling design گيری ميدزونو طرح نمونه
 Miettinen's statistic ننتي آماره می
 migration مهاجرت

 military statistics آمار نظامی
 Miller's paradox پارادوکس ميلر

 Miller-Griffiths procedure گریفتس- شيوه ميلر
 Milliken's estimability criterion مالک برآوردپذیری ميليِکن

 Mills' ratio نسبت ميلز
 minimal curve خم مينيمال

 minimal cut set مجموعه برشهای مينيمال
 minimal element عنصر مينيمال

 minimal path set مجموعه مسيرهای مينيمال
 minimal sufficient statistic آماره بسنده مينيمال

 minimax decision rule قاعده تصميم مينيماکس
 minimax estimation برآورد مينيماکسی

 minimax method ماکسروش ميني
 minimax test آزمون مينيماکسی

 minimum chi-square دو مينيمم خی
 minimum covariance determinant estimator برآوردگر مينيمم دترمينان کوواریانس

 minimum discrimination information برآورد کردن با مينيمم اطالع تشخيص
estimation 

 minimum distance estimation مينيمم فاصله برآورد کردن با
 minimum divergence estimation برآورد کردن با مينيمم انحراف

 minimum norm quadratic estimation برآورد کردن با مينيمم ُنرم درجه دوم
 minimum rank factor analysis تحليل عاملی مينيمم رتبه

 minimum risk equivariant estimator طرهوردای مينيمم مخا برآوردگر هم
 minimum spanning tree درخت َاَرَشنده مينيمم

 minimum trace factor analysis تحليل عاملی مينيمم اثر
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 minimum unlikelihood estimation برآورد مينيمم نادرستنمایی
 minimum variance unbiased estimation برآورد نااریب مينيمم واریانس
 minimum volume ellipsoid estimator وار برآوردگر مينيمم حجم بيضوی

 minimum volume estimation برآورد با مينيمم حجم
 minimum-description-length principle اصل کوتاهترین توصيف
 Minkowski's inequality نابرابری مينکوفسکی

 Minret method رت روش مين
 misclassification probability بندی بدرده احتمال

 Mises' distribution توزیع ميزس
 mismatch بدجور
 missing data شده های گم داده

 missing information principle شده اصل اطالعات گم
 missing value شده مقدار گم
 misspecification سازی بدمشخص

 Mitscherlich's law قانون ميشرليخ
 mixed effects model مدل با اثرهای آميخته

 mixed model مدل آميخته
 mixed moment گشتاور آميخته

 mixed Poisson process فرایند پواسون آميخته
 mixing آميختن. 2آميزنده . 1

 mixture distribution توزیع آميخته
 mixture experiment آزمایش آميخته
 mixture method روش آميخته

 Mizutani distribution توزیع ميزوتانی
 Mobius function تابع موبيوس

 modal block algorithm ُمدی الگوریتم بلوکی
 mode ُمد
 model based پایه مدل
 model construction سازی مدل
 model selection گزینی مدل

 model-unbiased estimation نااریب برآورد مدل
 modeling بندی مدل
 modification تعدیل
 modified یافته تعدیل

 modified (or curtailed) sampling plans )کوتاه شده(یافته  گيری تعدیل طرحهای نمونه
 modified biserial correlation یافته ای تعدیل همبستگی دورشته

 modified Hermite polynomials یافته ایهای ارميت تعدیل چندجمله
 modified maximum likelihood estimation یافته برآورد ماکسيمم درستنمایی تعدیل

 modified mean یافته ميانگين تعدیل
 modified normal distributions یافته توزیعهای نرمال تعدیل

 modified power series distribution یافته توزیع سری توانی تعدیل
 modulated normal distributions یافته مال تعدیلتوزیعهای نر

 modulus transformation تبدیل قدرمطلق

 Moivre-Laplace theorem = De Moivre-Laplace الپالس- قضيه ِدموآْور
theorem 

 moment گشتاور
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 moment approximation procedure شيوه تقریب گشتاوری
 moment generating function تابع موّلد گشتاورها
 moment matrix ماتریس گشتاورها
 moment problem مسئله گشتاورها
 moment ratio نسبت گشتاوری

 moment test of normality آزمون گشتاورِی نرمال بودن
 moment-ratio diagram نمودار نسبت گشتاوری

 monotone function تابع یکنوا
 monotone likelihood ratio نسبت درستنمایی یکنوا

 monotone relationship رابطه یکنوا
 monotonicity یکنوایی

 Monte Carlo method روش مونت کارلو
 Monte Carlo swindle ترفند مونت کارلو
 Mood median test آزمون ميانه مود

 Mood scale test آزمون مقياس مود
 Mood's dispersion test آزمون پراکندگی مود

 Moore-Penrose inverse ُرز ِپن-وارون مور
 moral certainty حتميت عرفی

 Moran dam سد موران
 Moran statistic آماره موران
 morbidity ناخوشی

 Morgan-Pitman test پيتمن- آزمون مورگان
 Morgenstern-Farlie system فارلی-دستگاه مورگنشترن

 morphological شناختی ریخت
 mortality مرگ و مير

 mosaic display نمایش موزائيکی
 Moses test آزمون موزس

 most approximative method روش دقيقترین تقریب
 most frequent value فراوانترین مقدار

 most powerful critical region تواناترین ناحيه بحرانی
 most powerful test تواناترین آزمون

 most probable number ترین عددمحتمل
 most probable value محتملترین مقدار

 most stringent test ترین آزمون سختگيرانه
 motif مایه نقش

 mover-stayer model ماندنی-مدل رفتنی
 moving متحرک. 2سّيار . 1

 moving average ميانگين متحرک
 moving sum مجموع متحرک

 moving-observer sampling method گر سيار ی با مشاهدهگير روش نمونه
 Muirhead's theorem قضيه ميوئرهد

 multiarrays های چندگانه آرایه
 multicollinearity همخطی چندگانه

 multidimensional central limit theorems های حدِی مرکزی چندُبعدی قضيه
 multidimensional contingency tables جدولهای پيشایندی چندُبعدی

 multidimensional hypergeometric distribution هندسی چندُبعدی توزیع فوق
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 multidimensional normal distribution توزیع نرمال چندُبعدی
 multidimensional runs test آزمون گردش چندُبعدی

 multidimensional scaling بندی چندُبعدی مقياس
 multilinear form چندخطیصورت 

 multimodal distribution توزیع چندُمدی
 multinomial coefficient ای ضریب چندجمله
 multinomial distribution ای توزیع چندجمله
 multinomial logit ای لوجيت چندجمله
 multinomial probit ای پروبيت چندجمله

 multinomial product ای حاصلضرب چندجمله
 multinomial sampling ای گيری چندجمله نمونه

 multinomial-Poisson transformation پواسون-ای تبدیل چندجمله
 multinormal distribution توزیع چندنرمال

 multinormality چندنرمالی
 multiphase sampling گيری چندفازی نمونه
 multiple classification بندی چندگانه رده

 multiple comparison مقایسه چندگانه
 multiple contrast test آزمون مقایسه چندگانه

 multiple correlation coefficient ضریب همبستگی چندگانه
 multiple criteria decision making سازی مالکهای چندگانه تصميم

 multiple decision procedure شيوه تصميم چندگانه
 multiple decrement table های چندگانه یعهجدول ضا

 multiple hypothesis فرض چندگانه
 multiple indicator approach رهيافت نماگر چندگانه

 multiple linear regression رگرسيون خطی چندگانه
 multiple matrix sampling گيری ماتریسی چندگانه نمونه

 multiple range دامنه تغييرات چندگانه
 multiple regression رگرسيون چندگانه

 multiple sampling گيری چندگانه نمونه
 multiple stratification بندی چندگانه طبقه

 multiple time series سریهای زمانی چندگانه
 multiple-record system نظام چندماخذی
 multiplication of matrices ضرب ماتریسها

 multiplication principle اصل ضرب
 multiplicity چندبارگی

 multiresponse permutation procedure شيوه جایگشتی چندپاسخی
 multiserial correlation ای همبستگی چندرشته

 multiserver queue دهی صف چندسرویس
 multistage sampling ای گيری چندمرحله نمونه

 multistage test ای آزمون چندمرحله
 multistate coherent system دستگاه منسجم چندوضعی

 multistratified sampling بندی چندگانه گيری با طبقه نمونه
 multitrait-multimethod matrix چندروش-ماتریس چندصفت
 multivariate analysis تحليل چندمتغّيره

 multivariate analysis of variance تحليل واریانس چندمتغّيره
 multivariate Bartlett test آزمون بارتلت چندمتغّيره
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 multivariate Behrens-Fisher problem فيشر-مسئله چندمتغّيره بئرنس
 multivariate binary data های دوحالتی چندمتغّيره داده

 multivariate Chernoff theorem قضيه چندمتغّيره چرنوف
 multivariate Cox regression model ّيره کاکسمدل رگرسيونی چندمتغ

 multivariate Cramer-Von Mises statistics فون ميزس چندمتغّيره-های کرامر آماره
 multivariate directed graph گراف سودار چندمتغّيره

 multivariate discrete distribution توزیع گسسته چندمتغّيره
 multivariate distribution توزیع چندمتغّيره

 multivariate exponential distribution توزیع نمایی چندمتغّيره
 multivariate fitness function تابع برازندگی چندمتغّيره
 multivariate gamma distribution توزیع گامای چندمتغّيره
 multivariate graphics نمودارهای چندمتغّيره
 multivariate kurtosis کشيدگی چندمتغّيره
 multivariate location test آزمون مکان چندمتغّيره

 multivariate logarithmic series distribution توزیع سری لگاریتمی چندمتغّيره
 multivariate matching method روش جورسازی چندمتغّيره
 multivariate median and rank sum test های چندمتغّيره آزمون ميانه و مجموع رتبه

 multivariate multiple comparisons های چندگانه چندمتغّيره مقایسه
 multivariate normal distribution توزیع نرمال چندمتغّيره
 multivariate normal-Wishart distribution ویشارت- توزیع نرمال چندمتغّيره
 multivariate normality نرمال چندمتغّيره بودن

 multivariate order statistics های ترتيبی چندمتغّيره آماره
 multivariate phase-type distribution توزیع فازنوعی چندمتغّيره
 multivariate Polya distribution توزیع پوليای چندمتغّيره

 multivariate power series distribution توزیع سری توانی چندمتغّيره
 multivariate probit پروبيت چندمتغّيره

 multivariate quality control کنترل کيفيت چندمتغّيره
 multivariate ratio estimator برآوردگر نسبتی چندمتغّيره

 multivariate regression رگرسيون چندمتغّيره
 multivariate signed-rank test دار چندمتغّيره ای عالمت آزمون رتبه

 multivariate skewness چولگی چندمتغّيره
 multivariate stable distribution توزیع پایدار چندمتغّيره

 multivariate Student distribution توزیع استيودنت چندمتغّيره
 multivariate Studentized range دامنه تغييرات استيودنتيده چندمتغّيره

 multivariate t-distribution ی چندمتغّيرهtتوزیع 
 multivariate time series analysis تحليل سریهای زمانی چندمتغّيره

 multivariate unimodality ُمدی بودن چندمتغّيره تک
 multivariate Weibull distribution توزیع وایبول چندمتغّيره

 multiway contingency table جدول پيشایندی چندطرفه
 Murphy-McMillan-David test for outliers دیوید برای نقاط دورافتاده-ميالن مک-فیآزمون مور

 Murthy estimator برآوردگر مورتی
 mutation جهش

 mutation process فرایند جهش ژنی
 mutually dependent variables متغّيرهای متقابًال وابسته

 mutually exclusive events پيشامدهای متقابًال ناسازگار
 mutually independent متقابًال مستقل
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 N-dimensional quadrature ُبعدی- nبندی  مربع

 n-point method نقطه- nروش 
 naive estimator برآوردگر ناپخته
 narrowband process نوار فرایند باریک

 Nash axioms اصول موضوع ناش
 Nash equilibrium تعادل ناش
 natural conjugate prior زدوج طبيعیپيشين م

 natural exponential family خانواده نمایی طبيعی
 natural parameter پارامتر طبيعی

 naturalistic sampling نگرانه گيری طبيعت نمونه
 near-neighbor estimation برآورد بر اساس همسایه نزدیک

 nearest point sampling گيری نزدیکترین نقطه نمونه
 nearest-neighbor density estimation برآورد کردن چگالی به روش نزدیکترین همسایه

 nearest-neighbor method روش نزدیکترین همسایه
 nearest-neighbor sampling گيری نزدیکترین همسایه نمونه

 nearly balanced design طرح تقریبًا متعادل
 nearly balanced incomplete block design متعادل طرح بلوکی ناقص تقریبًا

 negative binomial distribution ای منفی توزیع دوجمله
 negative exponential distribution توزیع نمایی منفی

 negative hypergeometric distribution هندسی منفی توزیع فوق
 negative moments گشتاورهای منفی

 negative multinomial distribution ای منفی جملهتوزیع چند
 negative skewness چولگی منفی
 Nei's diversity چندگونگی نای

 Nei's diversity measure اندازه چندگونگی نای
 neighbor designs طرحهای همسایه
 Nelder-Mead simplex method ميد-روش سادکی ِنلدر
 Nelson-Aalen estimator آلن- برآوردگر نلسون
 nested error خطای آشيانی

 nested intervals های آشيانی بازه
 nested row-column designs ستونی آشيانی- طرحهای سطری

 nested sets های آشيانی مجموعه
 nesting in design آشيانی در طرح
 network analysis ای تحليل شبکه
 network theory ها نظریه شبکه
 networks of queues شبکه صفها

 neural networks های عصبی شبکه
 new better (worse) than used از کهنه) بدتر(نو بهتر 

 Newman-Keuls procedure کولز- شيوه نيومن
 Newton iteration extensions توسيعهای تکرار نيوتون

 Newton's interpolation formula یابی نيوتون فرمول درون
 Newton-Kantorovich theorem کانتوروویچ-قضيه نيوتون
 Newton-Raphson method رافسون-روش نيوتون
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 Newton-Spurrell method اسپورل-روش نيوتون
 Neyman accuracy درستی نيمنی
 Neyman allocation تخصيص نيمنی

 Neyman smooth test of fit آزمون برازش هموار نيمن
 Neyman structure نيمن ساختار

 Neyman's test آزمون نيمن
 Neyman's test for uniformity آزمون نيمن برای یکنواختی

 Neyman-Pearson lemma یرسون پی-لم نيمن
 Neyman-Pearson theory یرسون پی- نظریه نيمن

 Neyman-Pearson-Wald approach واْلد-یرسون پی- رهيافت نيمن
 Neyman-Wald assessment واْلد-ارزیابی نيمن

 Nikodym derivative مشتق نيکودیم
 Noether condition تر شرایط نوئه

 noise نوفه
 nominal data های اسمی داده

 nominal scale agreement توافق مقياس اسمی
 nomination sampling گيری نامَزدانه نمونه

 nomogram دستورنگار
 nomographer دستورنگارنده

 non-dissipative نااتالفی
 non-dissipative Markov chains زنجيرهای مارکوف نااتالفی

 non-Gaussian ناگاوسی
 nonadditive probability احتمال ناجمعی
 nonadditivity ناجمعی بودن

 noncentral beta distribution توزیع بتای نامرکزی
 noncentral chi-square distribution دوی نامرکزی توزیع خی

 noncentral F-distribution نامرکزی Fتوزیع 
 noncentral matrix F-distribution ماتریسی نامرکزی Fتوزیع 
 noncentral quadrics های درجه دوم نامرکزی رویه

 noncentral Studentized maximal distributions توزیعهای ماکسيمال استيودنتيده نامرکزی
 noncentral t-distribution ی نامرکزیtتوزیع 

 noncentral Wishart distribution توزیع ویشارت نامرکزی
 nonconformity ناهمگونی

 nonexperimental inference استنباط ناآزمایشی
 nonformation اطالعی بی

 nonhierarchical clustering مراتبی بندی ناسلسله خوشه
 nonlinear equation ه ناخطیمعادل

 nonlinear models مدلهای ناخطی
 nonlinear programming ریزی ناخطی برنامه

 nonlinear regression رگرسيون ناخطی
 nonlinear renewal theory نظریه تجدید ناخطی

 nonlinear time series سریهای زمانی ناخطی
 nonmetric data analysis های نامتری تحليل داده

 nonnegative semidefinite matrix نامنفی ماتریس نيمه
 nonobservable errors خطاهای مشاهده نشدنی

 nonoverlapping intervals های نامتداخل بازه
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 nonparametric clustering techniques بندی ناپارامتری فنهای خوشه
 nonparametric confidence intervals های اطمينان ناپارامتری بازه

 nonparametric discrimination تشخيص ناپارامتری
 nonparametric estimation برآورد ناپارامتری

 nonparametric estimation under truncation برآورد ناپارامتری تحت برش
 nonparametric methods روشهای ناپارامتری
 nonparametric regression رگرسيون ناپارامتری

 nonparametric statistics آمار ناپارامتری
 nonparametric test آزمون ناپارامتری

 nonparametric tolerance limits حدهای تحمل ناپارامتری
 nonrandomized decision function تابع تصميم ناتصادفيده

 nonrecurrent Markov chain زنجير مارکوف نابازگشتی
 nonrespondents ها نداده پاسخ
 nonresponse پاسخی بی

 nonsampling error گيری خطای غيرنمونه
 nonsense correlation معنی همبستگی بی

 nonsingular linear transformation تبدیل خطی ناتکين
 nonsingular matrix ماتریس ناتکين

 nonstandard multivariate test آزمون چندمتغّيره نااستاندارد
 nonstationary time series سریهای زمانی نامانا

 nonsymmetric relation رابطه نامتقارن
 nonuniqueness نایکتایی

 norm ُنرم
 normal approximation تقریب نرمال
 normal basis پایه نرمال
 normal chain زنجير نرمال

 normal coordinates مختصات نرمال
 normal distribution نرمال توزیع
 normal equations های نرمال معادله

 normal equivalent deviate متغّير معادل با نرمال
 normal extremes کرانگينهای نرمال

 normal family خانواده نرمال
 normal matrix ماتریس نرمال
 normal operator عملگر نرمال

 normal probability curve خم احتمال نرمال
 normal random variable متغّير تصادفی نرمال

 normal scores test های نرمال آزمون نمره
 normal space فضای نرمال
 normal subgroup زیرگروه نرمال
 normal transformation تبدیل نرمال
 normal variable متغّير نرمال
 normal-gamma density گاما- چگالی نرمال
 normalization constant ثابت نرماليدن

 normalized random variable متغّير تصادفی نرماليده
 normalized t scores ی نرماليدهtهای  نمره

 normalizing transformation ساز تبدیل نرمال
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 normative هنجارین
 normit متغّير معادل با نرمال

 notation نمادگذاری. 2نماد . 1
 novile ُنهک

 NP NP chartنمودار 
 nucleolus of game هسته بازی

 nuisance parameters پارامترهای مزاحم
 null hypothesis فرض صفر

 null matrix ماتریس صفر
 number of runs test آزمون تعداد گردشها

 number theory نظریه اعداد
 number-theoretic method روش نظریه اعدادی

 numeracy شمارفهمی
 numeration شمارش

 numerical analysis آناليز عددی
 numerical integration گيری عددی انتگرال

 numerical methods روشهای عددی
 numerical solution حل عددی
 Nyquist frequency کوئيست فراوانی نای

 o O, o notationو  Oنمادهای 

 o-statistics ها هآمار- )o(ُا 
 o_p O_p, o_p notationو  O_pنمادهای 

 Oakes's test of concordance آزمون هماهنگی اوکس
 object شیء

تابع عينی . 2) ریزی خطی برنامه(تابع هدف . 1
 )استنباط آماری(

objective function 

 objective probability احتمال عينی
 oblique rotation دَوران مایل

 observand مورد مشاهده
 observation مشاهده

 observational error خطای مشاهداتی
 observational study مطالعه مشاهداتی

 observer گر مشاهده
 Occam's razor تيغ اوکام
 occupancy problems های اشغالمسئله

 occurrence rate نرخ رخداد
 octile هشتک

 odds تهابخ. 2بخت . 1
 odds ratio estimator برآوردگر نسبت بختها

 off-line quality control کنترل کيفيت خارج از خط توليد
 offline واخط

 offset normal distribution توزیع شناسه نرمال
 ogive تاقدیس
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 Olmstead-Tukey test for association توکی برای پيوند- آزمون اولْمستد
 omega distribution ومگاتوزیع ا

 omega square test آزمون توان دوم اومگا
 omnibus test نگر آزمون کّلی
 one sample test ای نمونه آزمون یک

 one-armed bandit problem بازو مسئله ماشين قمار یک
 one-dimensional probability distribution ُبعدی توزیع احتمال یک

 one-hit model دیبرخور مدل یک
 one-sided test طرفه آزمون یک
 one-tailed test ُدمی آزمون یک
 one-third sigma rule سوم سيگما قاعده یک

 one-way analysis of variance طرفه تحليل واریانس یک
 one-wild distribution توزیع با یک مشاهده سرکش

 online برخط
 open end انتهاباز
 open end class نتهابازرده ا

 operational characteristic curve خم مشخصه عملياتی
 operations research تحقيق در عمليات

 operator عملگر
 opinion poll نظرپرسی
 opinion pools ادغام آرا

 optical illusions in charts خطاهای دید در نمودارها
 optimal block design طرح بلوکی بهينه

 optimal C(alpha)-test ی بهينه)C(alphaآزمون 
 optimal control کنترل بهينه

 optimal sample size اندازه نمونه بهينه
 optimal sampling گيری بهينه نمونه

 optimal spacing فاصله بهينه
 optimal stochastic control کنترل تصادفی بهينه
 optimal stopping rule قاعده توقف بهينه

 optimality بهينگی
 optimization سازی بهينه

 optimum allocation انتساب بهينه
 optimum design of experiments طراحی بهينه آزمایشها

 optimum error rate نرخ خطای بهينه
 optimum stratification بندی بهينه طبقه
 optional sampling گيری اختياری نمونه

 options set مجموعه انتخابها
 orbit مدار

 Ord-Carver system of distributions کارِور-منظومه توزیعهای ُارد
 order مرتبه. 2رتبه . 1

 order of bias مرتبه اریبی
 order of stationarity رتبه مانایی

 order statistics های ترتيبی آماره
 order-restricted مقّيد ترتيب

 order-restricted inference مقّيد استنباط ترتيب
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 ordered مرتب
 ordered alternative فرض مقابل مرتب

 ordered n-tuple تایی مرتب) n(ِان 
 ordered triple تایی مرتب سه

 ordering مرتب کردن. 3ترتيب . 2سازی  مرتب. 1
 ordering distributions by dispersion مرتب کردن توزیعها بر اساس پراکندگی

 ordering procedure سازی شيوه مرتب
 ordinal data های ترتيبی داده

 ordinal variables متغّيرهای ترتيبی
 ordinary discontinuity ناپيوستگی جهشی

 ordinary least squares کمترین توانهای دوم عادی
 Ornstein-Uhlenbeck process بک اولن- فرایند اورنشتاین

 orthant متعامدکنج
 orthant probabilities مثبتی احتمالهای همه

 orthogonal arrays های متعامد آرایه
 orthogonal Chebyshev polynomials ایهای متعامد چبيشوف چندجمله

 orthogonal decomposition تجزیه متعامد
 orthogonal designs طرحهای متعامد

 orthogonal expansions ای متعامدبسطه
 orthogonal factor model مدل عاملی متعامد

 orthogonal latin squares مربعهای التين متعامد
 orthogonal matrix ماتریس متعامد

 orthogonal polynomials ایهای متعامد چندجمله
 orthogonal process فرایند متعامد

 orthogonal squares مربعهای متعامد
 orthogonal transformation تبدیل متعامد

 orthogonality تعامد
 orthogonalization of matrices متعامدسازی ماتریسها
 orthogonally invariant distributions توزیعهای ناوردامتعامد
 orthonormal expansions بسطهای یکامتعامد
 orthonormal set مجموعه یکامتعامد
 orthonormal vectors بردارهای یکامتعامد
 orthonormalization یکامتعامدسازی
 oscillatory process فرایند نوسانی

 osculatory integration گيری بوسانی انتگرال
 osculatory interpolation یابی بوسانی درون

 Ostrogorski paradox پارادوکس اوستروگورسکی
 Ostrowski-Reich theorem رایش-کیقضيه اوستروفس

 outcome برآمد
 outer measure اندازه برونی

 outgoing خروجی
 outlier-prone distribution توزیع مستعد برای نقاط دورافتاده

 outliers نقاط دورافتاده
 output data های خروجی داده

 output index شاخص بازدهی
 over shoot فراحد
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 overdispersed کندهپرا بيش
 overdispersion پراکنش بيش
 overestimation برآورد بيش
 overgraduation هموارسازی آماری بيش
 overidentification شناسایی بيش

 overlap متداخل
 overlap design طرح متداخل
 overlapping coefficient ضریب تداخل

 overrepresentation نمایندگی بيش

 P P chartودار نم

 P-estimator برآوردگر- )P(پی 
 P-P P-P plotنمودار 

 P-value مقدار- )P(پی 
 Paasche-Laspeyres index numbers پيرس الس- اعداد شاخص پاشه

 packed adjacency matrix ماتریس مجاورت آکنده
 pair جفت

 paired availability design بودگی جفت شده طرح در دسترس
 paired comparisons های جفت شده مقایسه

 pairs matched جفتهای جور
 pairwise disjoint دو مجّزا دوبه

 pairwise independence دو استقالل دوبه
 pandiagonal square قطری مربع همه

 panel data های پانلی داده
 Papadakis method روش پاپاداکيس
 paradox of voting دهی پارادوکس رای

 parallel موازی
 parallel-coordinate plots مختصات نمودارهای موازی
 parallel-redundant system زیادی-دستگاه موازی
 parallelism test آزمون توازی

 parameter پارامتر
 parameter space فضای پارامتری

 parameter-free inference استنباط آزادپارامتر
 parametric equation پارامتریمعادله 

 parametric representation نمایش پارامتری
 parametrization پارامتریدن
 Pareto distribution توزیع پاِرتو

 Pareto optimality بهينگی پاِرتو
 parsimony امساک

 partial association پيوند جزئی
 partial autocorrelation خودهمبستگی جزئی

 partial confounding اختالط جزئی
 partial correlation همبستگی جزئی

 partial correlation coefficient ضریب همبستگی جزئی
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 partial exchangeability پذیری جزئی تبادل
 partial least squares کمترین توانهای دوم جزئی

 partial likelihood درستنمایی جزئی
 partial moment گشتاور جزئی
 partial order scalogram analysis نگاری ترتيب جزئی تحليل مقياس

 partial ordering of distributions مرتب کردن جزئی توزیعها
 partial regression رگرسيون جزئی

 partially balanced جزئًا متعادل
 partially balanced designs طرحهای جزئًا متعادل

 partially balanced incomplete block design وکی ناقص جزئًا متعادلطرح بل
 partially sufficient جزئًا بسنده

 partially truncated distribution توزیع جزئًا بریده
 particle-size statistics اندازه آمار ذره
 partition ِافراز

 partition of chi-square دو ِافراز خی
 Pascal distribution پاسکالتوزیع 

 Pascal's triangle مثلث پاسکال
 Pascual's estimator برآوردگر پاسکوآل

 passage times زمانهای گذر
 path analysis تحليل مسير
 path diagram نمودار مسير
 pattern recognition تشخيص الگو
 patterned covariances های الگودار کوواریانس

 patterned means نگينهای الگودارميا
 Paulson approximation تقریب پائولسون
 payoff table جدول پرداختها

 peak of an umbrella نوک چتر
 peak test آزمون قّله

 peakedness قّلگی
 Pearl-Reed curve رید-خم پرل

 Pearson system of distributions یرسون منظومه توزیعهای پی
 Pearson's chi-square یرسون دوی پی یخ

 Pearson's coefficient of contingency یرسون ضریب پيشایندی پی
 pecking order زنی نظام نوک
 pedigree دودمان
 peeling data ها کنی داده پوست

 Peirce's criterion مالک پيرس
 penalized likelihood درستنمایی تاوانيده

 penalized maximum likelihood estimation يمم درستنمایی تاوانيدهبرآورد ماکس
 penalty تاوان

 penetrance درجه بروز
 pentagamma گامایی پنج

 pentamean پنجی ميانگين
 percentile صدک

 percentile points نقاط صدکی
 percolation theory نظریه پرکوالسيون
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 periodic variation ای تغييرات دوره
 periodicity ای بودن دوره

 periodogram analysis نگار تحليل دوره
 Perks' distribution توزیع ِپرْکس
 permissible estimator برآوردگر مجاز
 permissible value مقدار مجاز
 permutation جایگشت

 permutation group گروه جایگشتها
 permutation matrix ماتریس جایگشتی
 permutation model مدل جایگشتی
 permutation test آزمون جایگشتی

 permutational central limit theorem قضيه حدِی مرکزِی جایگشتی
 Personalist گرا شخصی

 Persson-Rootzen estimator روتزن- برآوردگر پرسون
 perturbation َپرشيدگی

 Pesotchinsky design طرح پسوچينسکی
 pharmaceutical داروسازی

 phase فاز
 phase frequency test آزمون فازفراوانی

 phase type distribution توزیع فازنوع
 phenomena ها پدیده
 phi-coefficient ضریب-فی
 phi-deviation انحراف-فی

 phi-max coefficient ماکس-ضریب فی
 phi-mean ميانگين-فی
 phi-skewness چولگی-فی

 pictogram تصویرنگار
 pie chart ای نمودار کلوچه

 piecewise continuous function پيوسته ای تابع تکه
 piecewise exponential survival analysis نمایی ای تحليل بقای تکه

 Pillai's trace اثر پيالی
 pilot survey بررسی مقدماتی
 Pitman closeness نزدیک بودن پيتمن

 Pitman efficiency کارآیی پيتمن
 Pitman estimator برآوردگر پيتمن
 Pitman test آزمون پيتمن
 Pitman-Morgan test مورگان- آزمون پيتمن

 pivot t-statistics ی محوریtهای  آماره
 pivot-depth محورژرفا
 pivotal محوری

 pivotal inference استنباط محوری
 pivotal quantity کّميت محوری
 pivoting محورسازی
 pixel عنصر تصویر
 placement statistic آماره جادهی

 Plackett and Burman design طرح پالکت و برمن
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 Plackett family of distributions خانواده توزیعهای پالکت
 Plackett's identity اتحاد پالکت
 plaid ای چهارخانه

 plaid and half-plaid squares ای چهارخانه ای و نيم همربعهای چهارخان
 plan طرح

 Planck distribution توزیع پالنک
 planning ریزی برنامه
 platykurtic curve خم َپخ

 plausibility function تابع موّجه بودن
 play-the-loser sampling جا به گيری بازی بازنده نمونه

 play-the-winner rule جا به قاعده بازی برنده
 plot َکرت. 2نمودار . 1

 plotting رسم نمودار
 plug-in rule قاعده جایگذاری

 Pochhammer's symbol هامر نماد پوش
 Pocock and Simon method روش پوکاک و سایمون
 Poincare recurrence theorem قضيه بازگشتی پوانکاره
 point biserial correlation ای ای نقطه همبستگی دورشته

 point estimation ای برآورد نقطه
 point multiserial correlation ای ای نقطه همبستگی چندرشته

 point of an umbrella نوک چتر
 point process ای فرایند نقطه

 point stochastic process ای فرایند تصادفی نقطه
 pointwise convergence نقطه به همگرایی نقطه

 Poisson binomial distribution ای توزیع پواسون دوجمله
 Poisson clumping heuristic رهگشایی مربوط به تجمع پواسونی

 Poisson distribution توزیع پواسون
 Poisson index of dispersion شاخص پواسون برای پراکندگی

 Poisson kernel هسته پواسون
 Poisson limit حد پواسون

 Poisson matrix ماتریس پواسون
 Poisson process فرایند پواسون

 Poisson regression رگرسيون پواسونی
 Poisson summation formula یابی پواسون فرمول مجموع
 Poisson transform تبدیل پواسون

 Poisson trend test آزمون روند پواسون
 Poisson variance test آزمون واریانس پواسون

 Poisson's law of large numbers قانون اعداد بزرگ پواسون
 Poisson-beta distribution بتا-توزیع پواسون
 Poisson-binomial distribution ای دوجمله-توزیع پواسون
 Poisson-inverse Gaussian distribution گاوسی وارون-توزیع پواسون
 Poisson-lognormal distribution رمالن ُلگ-توزیع پواسون
 Poisson-Markov process مارکوف-فرایند پواسون

 polar قطبی
 polar chart نمودار قطبی

 polarization test آزمون قطبيدگی
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 policy space فضای راهکارها
 policy space method روش فضای راهکارها

 poll نظرپرسی
 Pollaczek-Khinchin formula چين خين-فرمول پوالچک

 poly-t ییtچند
 poly-t distribution ییtتوزیع چند

 Polya type 2 frequency distributions ی پوليا2توزیعهای فراوانی نوع 
 Polya's theorem قضيه پوليا
 Polya-Aeppli distribution ایپلی-توزیع پوليا
 Polya-Eggenberger distribution برگر اگن-توزیع پوليا
 Polya-Lundberg process لوندبرگ- فرایند پوليا
 polychoric چندحالتی

 polychoric correlation همبستگی چندحالتی
 polygamma function تابع چندگاما

 polygon چندَبر
 polykays چندِکيی

 polynomial distribution ای توزیع چندجمله
 polynomial equation ای معادله چندجمله
 polynomial function ای تابع چندجمله
 polynomial model ای مدل چندجمله

 polynomial regression ای رگرسيون چندجمله
 polynomial splines ای های چندجمله اسپالین
 polynomials of matrix arguments ای شناسه ایهای ماتریس چندجمله
 polysampling گيری چندنمونه

 polyserial correlation ای همبستگی چندرشته
 polytomous variable متغّير چندحالتی

 polytonicity چندنوایی
 pool ادغام

 pool-adjacent-violators algorithm الگوریتم ادغام مجاورهای متجاوز
 pooled sum of squares مجموع توانهای دوم ادغام شده

 pooled variance واریانس ادغام شده
 pooling data ها ادغام داده

 pooling of error ادغام خطاها
 population جمعيت. 2جامعه . 1

 population correlation coefficient ضریب همبستگی جامعه
 population covariance کوواریانس جامعه

 population distribution توزیع جامعه
 population growth model مدل رشد جمعيت
 population mean ميانگين جامعه

 population or sample size estimation برآورد اندازه جامعه یا نمونه
 population projection بينی جمعيت پيش

 population pyramid هرم جمعيت
 population sampling گيری از جمعيت نمونه

 population variance واریانس جامعه
 portability کاربری. 2پذیر  انتقال. 1

 portmanteau test نگر آزمون کّلی
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 positive breakdown فروریزش مثبت
 positive definite matrix مثبت ماتریس هميشه
 positive part of a function جزء مثبت تابع

 positive recurrent point نقطه بازگشتی مثبت
 positive semidefinite matrix مثبت ماتریس نيمه
 positive skewness چولگی مثبت
 possible event پيشامد ممکن

 posterior پسين
 power curve of a test خم توان آزمون

 power function تابع توان
 power function distribution توزیع تابع توان

 power index of a game شاخص توان بازی
 power of a test نتوان آزمو

 power product sum مجموع حاصلضرب توانها
 power series distribution توزیع سری توانی

 power transformation تبدیل توانی
 powerful توانا
 poweroids وارها توان

 Pratt's paradox پارادوکس پَرت
 precedence life test آزمون طول عمر تقّدمی

 precision matrix قتماتریس د
 precision measure معيار دقت
 predecessor-successor method َخَلف-روش َسَلف

 predictand مورد پيشگویی
 prediction پيشگویی
 prediction specification سازی پيشگویی مشخص

 prediction theory نظریه پيشگویی
 predictive analysis تحليل پيشگو

 predictive distribution پيشگو توزیع
 predictive likelihood درستنمایی پيشگو
 predictive sample size اندازه نمونه پيشگو

 predictive validity اعتبار پيشگو
 predictor specification سازی پيشگو مشخص

 predominant item فقره غالب
 preemptive discipline نظم با حق تقّدم
 preemptive priority نظم با حق تقّدم

 preference برتری
 preference function تابع برتری

 preference mapping نگاشت برتری
 preimage پيشنگاره

 prequential analysis ای تحليل پيشگوی دنباله
 presupposition انگاره پيش
 prevailing شایع

 prevailing item فقره شایع
 prevision اندیشی شپي

 price index شاخص بها
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 Priestley's test for harmonic components های همساز آزمون پریستلی برای مولفه
 primary component مولفه ابتدایی
 primary sampling unit گيری اّوليه واحد نمونه
 primitive root ریشه اّوليه

 principal component regression رگرسيون مولفه اصلی
 principal components analysis های اصلی تحليل مولفه

 principal components regression analysis های اصلی تحليل رگرسيونی مولفه
 principal diagonal قطر اصلی

 principal moment گشتاور اصلی
 principal points نقاط اصلی

 principle اصل
 principle of inclusion and exclusion و عدم شمولاصل شمول 
 principle of optimality اصل بهينگی
 principle of parsimony اصل امساک
 principle of precise measurement گيری دقيق اصل اندازه

 principle of strict coherence اصل انسجام اکيد
 principles of professional statistical practice ای آماری اصول کار حرفه
 prior density چگالی پيشين
 prior distribution توزیع پيشين

 prior probability احتمال پيشين
 priority queue دار صف اولویت

 probabilistic expert system سيستم خبره احتماالتی
 probabilistic grammar دستور زبان احتماالتی

 probabilistic method احتماالتیروش 
 probabilistic modeling بندی احتماالتی مدل

 probabilistic number theory نظریه اعداد احتماالتی
 probabilistic reliability قابليت اعتماد احتماالتی

 probabilistic voting model دهی احتماالتی مدل رای
 probability density چگالی احتمال
 probability distribution توزیع احتمال

 probability forecasting بينی احتمال پيش
 probability frequency function تابع فراوانی احتمال
 probability generating function تابع موّلد احتمال

 probability integral transformation تبدیل انتگرالی احتمال
 probability mass لجرم احتما

 probability minimum replacement sampling گيری با مينيمم احتمال جایگذاری طرح نمونه
design 

 probability moment گشتاور احتمال
 probability of class membership احتمال عضویت رده
 probability plotting رسم نمودار احتمال

 probability proportional to size sampling تناسب با اندازهگيری با احتمال م نمونه
 probability ratio test آزمون نسبت احتمال

 probability sampling گيری احتمالی نمونه
 probability space فضای احتمال
 probability theory نظریه احتمال
 probability-weighted moment موزون گشتاور احتمال
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 probable error طای محتملخ
 probable item فقره محتمل

 probit پروبيت
 problem of points مسئله امتيازها

 procedure شيوه
 process capability index شاخص قابليت فرایند

 process level سطح فرایند
 Procrustes transformation تبدیل پروکراستيز

 producer price index شاخص بهای توليدکننده
 producer's risk مخاطره توليدکننده
 product moment گشتاور حاصلضربی
 product ratio نسبت حاصلضربی

 product-limit estimator برآوردگر حد حاصلضربی
 production scheduling بندی توليد زمان
 productivity measurement وری گيری بهره اندازه

 professional statistician ای حرفهآمارشناس 
 profile analysis تحليل نيمرخ

 profile likelihood درستنمایی نيمرخی
 profile-alpha test ی نيمرخیalphaآزمون 

 programming model ریزی مدل برنامه
 progressive فزاینده

 progressive censoring schemes طرحهای سانسور فزاینده
 projection plot نمودار تصویری

 projection pursuit جستجوی تصویر
 proof theory نظریه برهانها
 propagation of error تسری خطا
 propensity score نمره تمایل

 property خاصيت. 2ویژگی . 1
 proportion estimation برآورد نسبت

 proportional allocation تخصيص متناسب
 proportional hazards model خطرهای متناسب مدل

 proportional part جزء متناسب
 proportional reduction in error کاهش متناسب خطا

 proportional sampling گيری متناسب نمونه
 prospective study نگر مطالعه آینده

 protfolio )آمار بيمه(داشتمان 
 proximity data های قرابت داده

 proximity graph نمودار قرابت
 proxy variable متغّير جانشين

 pseudo-Bayesian نما بيزی
 pseudo-Bayesian inference نما استنباط بيزی

Fنما pseudo-F 
 pseudo-likelihood نما درستنمایی

 pseudo-median نما ميانه
 pseudo-random number generator نما موّلد عدد تصادفی

tنما pseudo-t 
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 pseudo-variance نما واریانس
 pseudo-variate متغّيرنما

 pseudopanel نما پانل
 pseudorandom نما تصادفی

 Psi-function تابع پسی
 psychological decision making شناختی سازی روان تصميم
 psychological scaling شناختی بندی روان مقياس

 psychological testing theory شناختی سازی روان نظریه آزمون
 public opinion poll نظرپرسی عمومی
 purchasing power parity برابری قدرت خرید

 pure and combined symmetry test آزمون تقارن خالص و ترکيبی
 pure birth process فرایند زاد خالص

 pure death process فرایند مرگ خالص
 purposive sampling گيری قصدی نمونه

 purposive selection گزینش قصدی
 pyramid scheme model مدل طرح هرمی

 Q-Q Q-Q plotنمودار 

 QR QR algorithmالگوریتم 
 QR QR factorizationتجزیه به عاملهای 

 Quade test for general alternative آزمون کوِوید برای فرض مقابل کّلی
 quadrant dependence وابستگی ربعی

 quadrat sampling گيری مربعی نمونه
 quadratic equation معادله درجه دوم
 quadratic form صورت درجه دوم
 quadratic function تابع درجه دوم

 quadratic loss function تابع زیان درجه دوم
 quadratic mean ميانگين درجه دوم

 quadratic polynomial ای درجه دوم هچندجمل
 quadratic variance function تابع واریانس درجه دوم

 quadrature بندی مربع
 quadrigamma function تابع چهارگاما

 quadrinomial distribution ای توزیع چهارجمله
 quadrinormal distribution نرمال توزیع مجذوری

 qualitative data های کيفی داده
 quality control کنترل کيفيت

 quality measurement گيری کيفيت اندازه
 quality measurement plan گيری کيفيت برنامه اندازه

 Quandt-Ramsey estimator رمزی-برآوردگر کوانت
 quantal data های چندایی داده

 quantal response پاسخ چندایی
 quantal response analysis تحليل پاسخ چندایی

 quantile چندک
 quantile estimation برآورد چندک



فرهنگ لغات آماری www.statistics.hbn.ir 
 

 

www.statistics.hbn.ir |  مرکز آمار ايران:منبع 

 

 quantile process فرایند چندکی
 quantile transformation تبدیل چندکی
 quantit analysis تحليل کوانتيت

 quantitative data های کّمی داده
 quantum hunting شکار کوانتوم

 quantum mechanics مکانيک کوانتومی
 quantum physics فيزیک کوانتومی

 quantum statistical mechanics مکانيک آماری کوانتومی
 quantum statistics آمار کوانتومی

 quartic exponential distribution توزیع نمایی درجه چهارم
 quartile چارک

 quasi life table عمر جدول شبه
 quasi-Bayesian inference بيزی استنباط شبه

 quasi-experiment آزمایش شبه
 quasi-factorial design عاملی طرح شبه

 quasi-independence استقالل شبه
 quasi-invariant measure ناوردا اندازه شبه
 quasi-likelihood function درستنمایی تابع شبه

 quasi-linearization سازی خطی شبه
 quasi-median ميانه شبه

 quasi-Newton method نيوتون روش شبه
 quasi-random numbers تصادفی اعداد شبه

 quasi-random sampling تصادفی گيری شبه نمونه
 quasi-random sequence تصادفی دنباله شبه

 quasi-range دامنه تغييرات شبه
 quasi-symmetry تقارن شبه
 quasibinomial ای دوجمله شبه

 quasibinomial distribution ای دوجمله توزیع شبه
 quasilinear mean خطی ميانگين شبه
 quasinormal family of analytic function نرمال تابع تحليلی خانواده شبه

 quasiscore امتياز شبه
 Quenouille's estimator برآوردگر کنویی

 question-wording بندی پرسش جمله
 question-wording effects in surveys بندی پرسش در بررسيها های جملهاثر

 questionnaire پرسشنامه
 Quetelet index شاخص ِکْتله
 queueing theory بندی نظریه صف
 queuing discipline بندی نظام صف
 queuing model بندی مدل صف

 quincunx خال پنج
 quintile پنجک
 quota sampling ای ميهگيری سه نمونه

 quotient method قسمت روش خارج
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 R-chart نمودار- )R(آر 

 Rademacher function ماخه تابع راده
 radial error خطای شعاعی

 radical axis محور اصلی
 radico-normal distribution نرمال توزیع جذری

 radius of convergence شعاع همگرایی
 Radon measure اندازه رادون
 Radon transformation تبدیل رادون
 Radon-Nikodym derivative نيکودیم- مشتق رادون
 Radon-Nikodym theorem نيکودیم- قضيه رادون

 Rai and Van Ryzin dose-response model پاسخ رای و وان رایزین- مدل ُدز
 raked (adjusted) kappa )تعدیل شده(زده  کاپای چنگک
 raking procedure زنی شيوه چنگک
 Ramsey's prior پيشين رمزی

 random balance design طرح متعادل تصادفی
 random censoring سانسور تصادفی

 random coefficient regression رگرسيون با ضریب تصادفی
 random current جریان تصادفی

 random determinant دترمينان تصادفی
 random digit صادفیرقم ت

 random distribution توزیع تصادفی
 random draw کشی قرعه

 random effects model مدل با اثرهای تصادفی
 random error خطای تصادفی
 random event پيشامد تصادفی
 random experiment آزمایش تصادفی
 random field ميدان تصادفی
 random function تابع تصادفی
 random graph گراف تصادفی

 random matrix ماتریس تصادفی
 random model مدل تصادفی
 random number عدد تصادفی

 random number generation توليد عدد تصادفی
 random number generator موّلد عدد تصادفی
 random process فرایند تصادفی
 random sample نمونه تصادفی

 random sampling گيری تصادفی مونهن
 random sequence دنباله تصادفی

 random sets of points های تصادفی نقاط مجموعه
 random sum distribution توزیع مجموع تصادفی
 random tessellation سنگفرش تصادفی

 random utility model مدل مطلوبيت تصادفی
 random variable متغّير تصادفی
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 random vector بردار تصادفی
 random walk قدم زدن تصادفی
 random-digit dialing تلفن زدن تصادفی

 random-digit dialing sampling method گيری با شماره تلفن تصادفی روش نمونه
 randomization test آزمون تصادفيدن

 randomized block design طرح بلوکی تصادفيده
 randomized blocks کهای تصادفيدهبلو

 randomized complete blocks بلوکهای کامل تصادفيده
 randomized consent design طرح رضایت تصادفيده
 randomized gamma distribution توزیع گامای تصادفيده

 randomized model مدل تصادفيده
 randomized stopped-sum distribution متوقف تصادفيده توزیع مجموع

 randomized test آزمون تصادفيده
 range دامنه تغييرات

 range-preserving estimator برآوردگر حافظ دامنه تغييرات
 rank رتبه

 rank analysis ای تحليل رتبه
 rank analysis of covariance ای کوواریانس تحليل رتبه
 rank estimator ای برآوردگر رتبه

 rank interaction ای ثر متقابل رتبها
 rank likelihood ای درستنمایی رتبه

 rank of matrix رتبه ماتریس
 rank order statistics ای های ترتيبی رتبه آماره

 rank sum test ها آزمون مجموع رتبه
 rank test ای آزمون رتبه

 ranked set دار مجموعه رتبه
 ranked set sampling دار هگيری مجموعه رتب نمونه

 ranking procedure بندی شيوه رتبه
 rankit رنکيت

 Rao and Scott test آزمون رائو و اسکات
 Rao distance فاصله رائو

 Rao scoring test آزمون امتيازبندی رائو
 Rao's axiomatization of diversity measures سازی رائو برای معيارهای چندگونگی اصل موضوعی

 Rao-Blackwell theorem ول بلک- قضيه رائو
 Rao-Blackwellization سازی ول بلک-رائو

 rare-event risk analysis تحليل مخاطره پيشامد نادر
 rarefaction curve سازی خم ُتُنک

 rate of change آهنگ تغيير
 rate of interest نرخ بهره

 ratio control method روش کنترل نسبتی
 ratio correlation همبستگی نسبتها

 ratio diagram نمودار نسبت
 ratio estimator برآوردگر نسبتی

 ratio of bivariate normal variables نسبت متغّيرهای نرمال دومتغّيره
 ratio of similarity نسبت تشابه
 ratio of similitude نسبت تجانس
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 ratio test آزمون نسبت
 rational گویا

 rational Laplace transform تبدیل الپالس گویا
 rational subgroup زیرگروه گویا

 rationality criterion مالک ِخردپذیری
 Rayleigh distribution توزیع ریلی

 Rayleigh quotient قسمت ریلی خارج
 realization تحقق

 rearrangement of the terms in a series های سری تجدید آرایش جمله
 reciprocal averaging گيری معکوس متوسط

 reciprocal differences تفاضلهای معکوس
 reciprocal distribution توزیع معکوس
 reciprocal model مدل معکوس

 recombinant بازترکيب
 recombination بازترکيبی
 reconstruction بازسازی

 record linkage and matching system ها اتصال داده نظام جورسازی و
 recovery of interblock information بازیابی اطالعات بين بلوکی

 rectangular distribution توزیع مستطيلی
 rectangular frequency polygon چندَبر فراوانی مستطيلی

 rectangular game بازی مستطيلی
 rectified index number عدد شاخص اصالح شده

 rectilinear خطی راست
 rectilinear trend خطی روند راست

 recurrence criterion مالک بازگشتی
 recurrence formula فرمول بازگشتی
 recurrent event پيشامد بازگردنده

 recurrent Markov chain زنجير مارکوف بازگشتی
 recurrent sequence دنباله بازگشتی
 recurrent state وضعيت بازگردنده
 recursion formula فرمول بازگشتی
 recursive definition تعریف بازگشتی
 recursive function تابع بازگشتی
 recursive partitioning ِافراز بازگشتی
 reduced model مدل فروکاسته

 reducible chain زنجير فروکاستنی
 reduction کاهش. 3فروکاست . 2فروکاهی . 1

 reduction of data ها فروکاست داده
 reduction of respondent burden کم کردن زحمت پاسخگو

 redundancy فزونگی
 redundancy analysis تحليل فزونگی

 redundant زیادی
 reference set مجموعه مرجع
 refine model مدل پاالیيده

 refinement تظریف
 reflecting state وضعيت بازتابنده
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 reflection principle اصل بازتاب
 refusal rate نرخ امتناع

 regenerative process فرایند نوپيدایشی
 region ناحيه

 regression analysis تحليل رگرسيونی
 regression coefficient ضریب رگرسيونی

 regression curve خم رگرسيون
 regression depth رسيونژرفای رگ

 regression diagnostics مباحث تشخيصی رگرسيون
 regression estimator برآوردگر رگرسيونی

 regression line خط رگرسيون
 regression models for spherical data های ُکروی مدلهای رگرسيونی برای داده

 regression quantile چندک رگرسيون
 regression to the mean به ميانگين) گشتبر(رگرسيون 

 regressogram نگار رگرس
 regressor رگرسور

 regular exponential family خانواده نمایی منظم
 regular graph design طرح گراف منظم

 reinforced تقویت شده
 reinforced incomplete block design طرح بلوکهای ناقص تقویت شده

 rejectable process level کردنی فرایند سطح رد
 rejection procedure شيوه رد کردن

 rejective sampling گيری رد کردنی نمونه
 relationship رابطه

 relative asymptotic variance واریانس مجانبی نسبی
 relative betting odds بندی نسبی بخت شرط

 relative complement of two sets متمم نسبی دو مجموعه
 relative consistency سازگاری نسبی
 relative efficiency کارآیی نسبی
 relative error خطای نسبی
 relative frequency فراوانی نسبی
 relative information اطالع نسبی

 relative maximum ماکسيمم نسبی
 relative minimum مينيمم نسبی

 relevation آسودگی
 reliability قابليت اعتماد

 reliability coefficient ضریب قابليت اعتماد
 relvariance واریانس نسبی

 remedian بازميانه
 Remez algorithm الگوریتم ریمز
 remote sensing سنجش از دور

 renewal تجدید
 renormalization method روش بازنرماليدن

 Renyi-Anscombe theorem انسکامب-نی قضيه ِری
 Renyi-type distribution گونه نی توزیع ِری

 repairability تعميرپذیری
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 repairable تعمير شدنی
 reparametrization بازپارامتریدن
 repeatability تکرارپذیری
 repeated chi-square testing دوی مکّرر آزمون خی

 repeated confidence interval بازه اطمينان مکّرر
 repeated integral انتگرال مکّرر

 repeated measurement گيری مکّرر اندازه
 repeated median line method روش خط ميانه مکّرر

 repeated median line method regression رگرسيون با روش خط ميانه مکّرر
 repeated significance test داری مکّرر آزمون معنی
 replacement جایگذاری

 replicated experiment آزمایش تکراری
 replication of an experiment تکرار آزمایش

 representative sampling گيری نمایانگر نمونه
 reproducibility قابليت تکثير

 reproducing kernel Hilbert space فضای هيلبرت با هسته بازآفرین
 reproduction rate نرخ تکثير

 reproductive model مدل تکثيری
 reproductive properties of distribution ویژگيهای تکثيری توزیع

 rerandomization بازتصادفيدن
 rerandomization test آزمون بازتصادفيدن

 resampling گيری بازنمونه
 resampling procedures گيری های بازنمونه شيوه

 rescaled range analysis امنه بازمقياسيدهتحليل د
 rescaling بازمقياسيدن
 research hypothesis فرضيه تحقيق

 residual مانده
 residual change تغيير مانده

 residual sum of squares ها مجموع توانهای دوم مانده
 residual waiting time مانده زمان انتظار باقی

 residuation یابی مانده
 resistance مقاومت

 resistant techniques فنهای مقاوم
 resolution وضوح
 resolvable پذیر تجزیه

 resolvable design پذیر طرح تجزیه
 respondent پاسخگو

 response analysis تحليل پاسخ
 response bias اریبی پاسخ
 response error خطای پاسخ
 response model مدل پاسخ

 response surface design طرح رویه پاسخ
 restoration بازپردازی

 restricted maximum likelihood ماکسيمم درستنمایی مقّيد
 restricted randomization تصادفيدن مقّيد

 restriction قيد
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 restriction error خطای قيد
 resubmitted lot محموله برای بازبينی دوباره

 resubstitution method بازجانشينی روش
 retracted distribution توزیع ُتَرنجيده

 retrodiction گویی بازپس
 retrospective نگر گذشته

 retrospective studies (including case-control) )شاهد- شامل مطالعات مورد(نگر  مطالعات گذشته
 return period دوره بازگشت

 return state وضعيت بازگشتی
 reversal برگشت

 reversal design طرح برگشتی
 reversal test (for index numbers) )برای اعداد شاخص(آزمون برگشتی 
 reverse martingale مارتينگل معکوس

 reverse process فرایند برگشت. 2فرایند معکوس . 1
 Revesz estimator of regression function وز تابع رگرسيون برآوردگر ره
 reweighted بازموزون

 Rice distribution توزیع رایس
 Richards family of growth curves خانواده ریچاردز خمهای رشد

 richness of species ها کثرت گونه
 ridge regression رگرسيون ستيغی

 Ridit analysis تحليل ریدیت
 Riedwyl one sample test ای ریْدویل نمونه آزمون یک

 Riemann-Stieltjes integral یس استيلت-انتگرال ریمان
 Riesz-Fischer theorem فيشر-قضيه ریس

 right censored سانسوریده راست
 right censoring سانسور از راست
 right Haar measure اندازه هار راست
 ring-width index پهنا شاخص حلقه

 Riordan identity انیورد اتحاد ری
 risk مخاطره

 risk analysis تحليل مخاطره
 risk function تابع مخاطره

 risk theory نظریه مخاطره
 Ritz method روش ریتس
 Robbins-Monro procedure مونرو-شيوه رابينز

 robust distance فاصله استوار
 robust estimation برآورد استوار

 robust estimation of multivariate location and مکان و پراکنش چندمتغّيره برآورد استوار
scatter 

 robust inspection sampling plan گيری استوار برای بازرسی طرح نمونه
 robust regression رگرسيون استوار

 robust smoothing هموارسازی استوار
 robust substitute جانشين استوار

 robust test استوار آزمون
 robust test for change-point model آزمون استوار برای مدل نقطه تغيير

 robust-resistant Line مقاوم- خط استوار



فرهنگ لغات آماری www.statistics.hbn.ir 
 

 

www.statistics.hbn.ir |  مرکز آمار ايران:منبع 

 

 robustification استوارسازی
 robustness استواری

 robustness in experimental design استواری در طرح آزمایش
 Rodrigues' formula فرمول رودریگز

 Romanovskii R-test رومانوفسکی Rآزمون 
 Room's squares مربعهای روم

 root mean square ریشه ميانگين توانهای دوم
 root mean square deviation ریشه ميانگين توان دوم انحراف

 root test آزمون ریشه
 rootagon ضلعی ریشه

 rootistic distribution ای توزیع ریشه
 rootogram نگار ریشه

 rose diagram نمودار گل سرخی
 Rosenthal's moment inequality نابرابری گشتاوری روزنتال

 rotatability index پذیری شاخص دَوران
 rotatable پذیر دَوران

 rotatable design پذیر طرح دَوران
 rotating panel پانل چرخشی
 rotation angle زاویه دَوران
 rotation group گروه دَوران

 rotation group bias اریبی چرخش گروه
 rotation sampling گيری چرخشی نمونه

 rotation technique فن دَوران
 rough ناهموار

 roughness ناهمواری
 roughness penalty تاوان ناهمواری

 round robin tournaments ای بازیهای دوره دوره
 round-off error رد کردنخطای گ

 rounded distribution توزیع گرد شده
 rounding rule قاعده گرد کردن

 route مسير
 route sampling گيری مسيری نمونه

 row and column design طرح سطری و ستونی
 row operation عمل سطری
 Roy's characteristic root statistic مقدار روی آماره ویژه

 rule قاعده
 rule of sum قاعده مجموع
 rule space ها فضای قاعده

 run گردش. 2اجرا . 1
 run length مدت اجرا
 running median ميانه روان

 runs test آزمون گردش
 runs test for symmetry آزمون گردش برای تقارن

 runs-up-and-down test آزمون گردشهای باال و پایين
 Ryan's multiple comparisons procedure های چندگانه رایان مقایسه شيوه
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 Saddle point نقطه زینی

 saddle point approximation تقریب نقطه زینی
 safequard حفاظت
 safety ایمنی

 safety campaign مبارزه برای ایمنی
 Saint Petersburg paradox پارادوکس سن پيترزبورگ

 Salem singular distribution ن سالمتوزیع تکي
 Sampford sampling گيری سامفورد نمونه

 sample autocorrelation ای خودهمبستگی نمونه
 sample autocovariance ای اتوکوواریانس نمونه

 sample correlation coefficient ای ضریب همبستگی نمونه
 sample covariance کوواریانس نمونه

 sample design نمونهطرح 
 sample function تابع نمونه

 sample mean ميانگين نمونه
 sample median ميانه نمونه
 sample number تعداد نمونه
 sample path مسير نمونه
 sample point نقطه نمونه

 sample reuse کارگيری نمونه بازبه
 sample size اندازه نمونه

 sample size determination هتعيين اندازه نمون
 sample size estimation برآورد اندازه نمونه

 sample space فضای نمونه
 sample survey ای بررسی نمونه
 sample variance واریانس نمونه

 sampling گيری نمونه
 sampling design گيری طرح نمونه
 sampling distribution گيری توزیع نمونه

 sampling error گيری نمونه خطای
 sampling fraction گيری کسر نمونه

 sampling frame گيری چارچوب نمونه
 sampling from finite population گيری از جامعه متناهی نمونه

 sampling inspection ای بازرسی نمونه
 sampling interval گيری بازه نمونه
 sampling method گيری روش نمونه

 sampling moment گيری گشتاور نمونه
 sampling optimization گيری سازی نمونه بهينه

 sampling plan گيری برنامه نمونه
 sampling scheme گيری راهنمای انتخاب طرح نمونه

 sampling survey ای آمارگيری نمونه
 sampling unit گيری واحد نمونه

 sampling variance گيری واریانس نمونه
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 sampling with replacement گيری با جایگذاری نمونه
 sampling without recall گيری بدون یادآوری نمونه
 sampling without replacement گيری بدون جایگذاری نمونه

 sampling zeros گيری صفرهای نمونه
 Samuelson's inequality نابرابری ساموئلسون

 Samuelson-Nair inequality ِنير- ئلسوننابرابری سامو
 Sanghvi's index (Sanghvi's distance) )وی فاصله سانگ(وی  شاخص سانگ
 Sanov inequality نابرابری سانوف
 Sargan distribution توزیع سارگان
 Satterthwaite's formula ِویت فرمول ساترت

 saturated design طرح اشباع شده
 Savage scores ِو جهای َس نمره

 Savage test آزمون َسِو ج
 Savage-Dickey density ratio دیکی-نسبت چگالی َسِو ج

 scale parameter پارامتر مقياس
 scale test آزمون مقياس

 scales of numerosity مقياسهای کثرت
 scaling بندی مقياس
 scalogram نگاری مقياس

 scan diagram نمودار کاوشی
 scan statistics های کاوشی آماره
 scanning کاوش

 scatter diagram نمودار پراکنش
 scatter function تابع پراکنش

 scatter plot نمودار پراکنش
 scattergram نگار پراکنش
 scedastic تغييرات

 scedastic curve خم تغييرات
 Schafer-Sheffield test شفيلد-آزمون ِشيفر

 Scheffe's simultaneous comparison procedure يوه مقایسه همزمان شفهش
 Scheidegger-Watson distribution واتسون-گر توزیع شایده

 schematic شمایی
 schematic plot نمودار شمایی

 scheme طرح
 Schoener's index of proportional similarity نر شاخص تشابه متناسب شوئه

 Schonemann product rule مان ضرب شونه قاعده
 school مکتب

 Schur convexity کوژی شور
 Schur decomposition تجزیه شور
 Schur function تابع شور

 Schur inequality نابرابری شور
 Schur product ضرب شور

 Schuster periodogram نگار شوستر دوره
 Schwarz criterion مالک شوارتس

 Schwarz inequality نابرابری شوارتس
 Schweppe-type estimators گون برآوردگرهای شوئپه
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 scientific method روش علمی
 score نمره. 2امتياز . 1

 score statistics های امتيازی آماره
 scoring دهی نمره. 2امتيازبندی . 1

 scoring rule قاعده امتيازبندی
 scoring systems in sport دی در ورزشنظامهای امتيازبن

 Scott's coefficient of intercoder agreement ضریب اسکات برای توافق بين کدگذاران
 screening غربالگری

 screening by correlated variates غربالگری به کمک متغّيرهای همبسته
 screening design طرح غربالگری

 search جستجو
 search theory ستجونظریه ج

 seasonality فصلی بودن
 secant method روش خط قاطع
 sech (= hyperbolic secant) سکانت هذلولی

 sech-squared distribution توزیع توان دوم سکانت هذلولی
 second-order مرتبه دوم

 second-order efficiency کارآیی مرتبه دوم
 secondary data های ثانویه داده

 secretary problem مسئله منشی
 sector قطاع

 sector chart نمودار قطاعی
 sector diagram نمودار قطاعی
 secular trend روند دیرپای
 seemingly unrelated regression ظاهر نامربوط رگرسيون به
 segregation جدا شدگی

 seismogram نگار لرزه
 select life table جدول عمر گزینشی

 selection bias اریبی گزینش
 selection differential تفاضل گزینش

 selection of regression variables گزینش متغّيرهای رگرسيونی
 selection of stratifiers کننده بندی گزینش عاملهای طبقه

 selection problem مسئله گزینش
 selection procedure شيوه گزینش
 selection statistic آماره گزینش

 selective inference استنباط گزینشی
 selective least squares کمترین توانهای دوم گزینشی

 selective procedure شيوه گزینشی
 selective sampling گيری گزینشی نمونه

 self-adjoint matrix ماتریس خودالحاقی
 self-Affine process فرایند خودآفين
 self-consistency خودسازگاری

 self-consistent estimator برآوردگر خودسازگار
 self-correcting process فرایند خودتصحيح

 self-enumeration خودشمارش
 self-reciprocal distribution توزیع خودمعکوس
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 self-similar process فرایند خودمشابه
 self-similarity خودتشابهی
 self-weighting sample ده نمونه خودوزن
 semantics معناشناسی
 semi-Bayesian inference بيزی استنباط نيم

 semi-dissipative Markov chains اتالفی زنجيرهای مارکوف نيم
 semi-independence استقالل نيم
 semi-interquartile range دامنه بين چارکی نيم
 semi-invariant ناوردا نيم
 semi-inverse وارون نيم

 semi-latin squares التين مربعهای نيم
 semi-Markov مارکوف نيم

 semi-Markov process مارکوف فرایند نيم
 semi-midmeans ميانگينها ميان نيم

 semi-parametric model پارامتری مدل نيم
 semi-pie diagram ای کلوچه نمودار نيم

 semi-sextile دهکدواز
 semilognormal distribution نرمال ُلگ توزیع نيم
 seminal آغازگر

 semistable distribution پایدار توزیع نيم
 semisystematic error سيستماتيک خطای نيم

 semitabular جدولی نيم
 semitabular form جدولی صورت نيم

 semivariance واریانس نيم
 sensitive question پرسش حساس
 sensitivity analysis تحليل حساسيت
 sensitivity curve خم حساسيت
 separable space پذیر فضای تفکيک
 separable statistic پذیر آماره تفکيک

 separating hyperplane theorem کننده قضيه َاَبرصفحه تفکيک
 separation of means جداسازی ميانگينها

 separator سازجدا
 septile هفتک
 sequences comparison statistics ها های مقایسه دنباله آماره
 sequences dating ها گذاری دنباله تاریخ

 sequential analysis ای تحليل دنباله
 sequential chi-squared ای دوی دنباله خی

 sequential chi-squared test ای دوی دنباله آزمون خی
 sequential estimation ای برآورد دنباله
 sequential estimation of the mean ای ميانگين برآورد دنباله

 sequential estimation of the mean in finite ای ميانگين در جامعه متناهی برآورد دنباله
population 

 sequential life testing ای آزمون عمر دنباله
 sequential probability ratio ای دنباله نسبت احتمال

 sequential probability ratio test ای آزمون نسبت احتمال دنباله
 sequential procedure ای شيوه دنباله
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 sequential rank estimator ای ای دنباله برآوردگر رتبه
 sequential rejective Bonferroni procedure ای فرونی رد دنباله شيوه بون

 sequential sampling ای گيری دنباله نمونه
 sequential Savage test ای آزمون َسِو ج دنباله

 sequential t-test ای ی دنبالهtآزمون 
 sequential T^2 test ای ی دنبالهT^2آزمون 

 sequential test ای آزمون دنباله
 sequential trials ای های دنباله آزمایه
 serial correlation ستگی پياپیهمب

 serial covariance کوواریانس پياپی
 serial dependence وابستگی پياپی

 serial test آزمون پياپی
 serial test of randomness آزمون پياپی برای تصادفی بودن

 serial variation تغييرات پياپی
 seriation سازی ردیف

 series سریها. 2سری . 1
 Serra's calculus را حسابان سه
 service factor عامل سرویس
 service period دوره سرویس
 service time زمان سرویس
 serviceability تعميرپذیری

 set aside method روش کنار گذاشتن
 setwise dependence ای وابستگی مجموعه

 sextile ششک
 Shanmugan numbers موگان اعداد شان

 Shannon theorem قضيه شانون
 Shannon-Wiener index وینر- شاخص شانون
 shape factor عامل شکل

 shape statistics آمارشناسی شکلها
 Shapiro-Wilk W statistic ویْلک-ی شاپيروWآماره 

 sharp null hypothesis فرض صفر مشخص
 Sharpe and Lotka model مدل شارپ و لوتکا

 sharpening data ها سازی داده نمایان
 Sheffer polynomials ایهای شيفر چندجمله

 Sheppard correction تصحيح شپارد
 Sheppard's formula فرمول شپارد
 Sherman distribution توزیع شرمن

 Sherman test statistic آماره آزمون شرمن
 Shewhart chart یوهارت نمودار شی
 Shewhart principle یوهارت اصل شی
 shift model مدل انتقال
 shock model مدل شوک

 Shorack estimator برآوردگر شوراک
 Shore approximation تقریب شور

 short data های کوتاه داده
 shortcut method ُبر روش ميان
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 shorth نيم کوته
 shot-noise نوفه شليک

 shot-noise distribution توزیع نوفه شليک
 shot-noise process فرایند نوفه شليک
 Shovelton's formula فرمول شاولتون
 shrinkage estimator برآوردگر انقباضی

 Sichel's compound Poisson distribution توزیع پواسون مرّکب زیشل
 Siegel-Tukey test توکی- آزمون سيگل
 sigma isochron دوره سيگماهم
 sigma lattice شّبکهسيگمام

 sigma restriction قيد مجموع
 sigma-field سيگماميدان
 sign test آزمون عالمت

 signal سيگنال
 signal detection theory نظریه آشکارسازی سيگنالها

 signal tracking ردگيری
 signal-to-noise ratio نسبت سيگنال به نوفه

 signed measure دار اندازه عالمت
 signed rank test دار ای عالمت آزمون رتبه
 signed-rank statistic دار ای عالمت آماره رتبه

 significance level دار بودن سطح معنی
 significance level of a test دار بودن آزمون سطح معنی
 significance probability دار بودن احتمال معنی
 significance test دار بودن آزمون معنی
 significant digit دار رقم معنی
 significant figure دار رقم معنی
 signum function تابع عالمت

 sill ِازاره
 Simes test of multiple hypotheses آزمون سيمز برای فرضهای چندگانه

 similar matrices ماتریسهای مشابه
 similar regions های مشابه ناحيه

 similar tests آزمونهای مشابه
 similarity measure معيار تشابه
 simple expansion بسط ساده
 simple hypothesis فرض ساده

 simple n-person game نفره ساده- nبازی 
 simple order ترتيب ساده

 simple random sampling گيری تصادفی ساده نمونه
 simplex سادک

 simplex design طرح سادکی
 simplex method روش سادکی

 Simpson index سون شاخص سيمپ
 Simpson's distribution سون توزیع سيمپ

 Simpson's paradox سون پارادوکس سيمپ
 Simpson's rule سون قاعده سيمپ
 simulated annealing سازی شده َنَوردیدن شبيه
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 simulation سازی شبيه
 simulation language سازی زبان شبيه

 simultaneous confidence intervals های اطمينان همزمان بازه
 simultaneous equation model مدل معادالت همزمان

 simultaneous inference استنباط همزمان
 simultaneous testing آزمون کردن همزمان

 Singh-Maddala distribution ماداال- توزیع سينگ
 single integral گرال سادهانت
 single linkage اتصالی تک

 single linkage clustering method اتصالی بندی تک روش خوشه
 single sampling گيری نمونه تک

 single-humped curve کوهانه خم تک
 single-peakedness ای قّله تک

 single-server queue دهی سرویس صف تک
 singlet تک
 singleton عنصری جموعه تکم

 singular distribution توزیع تکين
 singular matrix ماتریس تکين

 singular normal distribution توزیع نرمال تکين
 singular weighing design طرح توزین تکين

 singular-value decomposition مقدار تجزیه ویژه
 sinusoidal limit theorem واری قضيه حدِی سينوس

 situation وضع
 size and shape analysis تحليل اندازه و شکل

 size of a block اندازه بلوک
 size of a population اندازه جامعه
 size of a test اندازه آزمون
 skew distribution توزیع چوله

 skew regression رگرسيون چوله
 skew symmetric determinant متقارن دترمينان چوله
 skew-normal distribution نرمال توزیع چوله

 skew-symmetric matrix متقارن ماتریس چوله
 skewed distribution توزیع چوله
 skewness چولگی

 skip-lot sampling plan گيری گيری توده کاال با ندیده طرح نمونه
 Skitovitch-Darmois theorem دارموآ-قضيه اسکيتوویچ

 Skorohod construction ساخت اسکوروخود
 Skorohod embedding نشانيدنی اسکوروخود

 slack variable متغّير کمکی
 slanted probability احتمال مایل

 slash distribution توزیع خط کسری
 Slepian process پيان فرایند اسله

 Slepian's inequality پيان نابرابری اسله
 sliced inverse regression ورقه شده رگرسيون وارون ورقه

 slicing ورقه کردن ورقه
 slippage parameter پارامتر لغزش
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 slippage test آزمون لغزش
 slope شيب

 Slutsky effect اثر اسلوتسکی
 Slutsky-Frechet theorem شه فره- قضيه اسلوتسکی

 small area ناحيه کوچک
 small area estimation احيه کوچکبرآورد ن

 small numbers اعداد کوچک
 smartingale مارتينگل اس

 smear and sweep آغشتن و روفتن
 smelting تصفيه

 Smirnov test آزمون اسميرنوف
 Smirnov theorem قضيه اسميرنوف

 Smith's test of independence in contingency آزمون استقالل اسميت در جدولهای پيشایندی
tables 

 Smith-Bain lifetime distribution ِبين برای طول عمر-توزیع اسميت
 smooth هموار

 smoothing هموارسازی
همواری smoothness 

 smoothness prior پيشين هموار
 Snedecor distribution دکور توزیع اسنه

 snowball برفی گلوله
 snowball sampling برفی گيری گلوله نمونه
 snowflake برفدانه

 Sobolev space فضای سوبولف
 social network analysis تحليل شبکه اجتماعی
 social security statistics آمارهای تامين اجتماعی

 social statistics آمارهای اجتماعی
 sociology شناسی جامعه
 sociometry سنجی جامعه
 soft modeling بندی آسان مدل

 software reliability افزار قابليت اعتماد نرم
 sojourn time زمان اقامت

 solution matrix ماتریس جواب
 Somers' d statistic ی سامرزdآماره 

گزینی مّتکی بر  شيوه سامرویل برای زیرمجموعه
 دامنه چندگانه

Somerville's multiple range subset selection 
procedure 

 Sor method روش سور
 spacing فاصله. 2گذاری  فاصله. 1

 span test ای آزمون گستره
 sparse matrices ماتریسهای ُتُنک

 spatial data analysis های فضایی تحليل داده
 spatial distribution توزیع فضایی
 spatial median ميانه فضایی
 spatial process فرایند فضایی

 spatial sampling گيری فضایی مونهن
 Spearman estimator برآوردگر اسپيرمن
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 Spearman rank correlation coefficient ای اسپيرمن ضریب همبستگی رتبه
 Spearman's foot-rule coefficient گيری اسپيرمن ضریب معيار اندازه
 Spearman-Brown formula براون- فرمول اسپيرمن

 species ها گونه
 specific factors عاملهای ویژه
 specific variance واریانس ویژه

 specification سازی مشخص
 specificity ویژگی

 specificity sensitivity ویژگی حساسيت
 spectral طيفی

 spectral analysis تحليل طيفی
 spectral decomposition تجزیه طيفی

 spectral density function تابع چگالی طيفی
 spectral distribution توزیع طيفی
 spectral estimation برآورد طيفی

 spectral factorization تجزیه به عاملهای طيفی
 spectral function تابع طيفی

 spectral window پنجره طيفی
 Spencer's graduation formula فرمول هموارسازی اسپنسر

 sphere ُکره
 sphere packing فضاپرکنی با ُکره

 spherical distribution توزیع ُکروی
 spherical median ميانه ُکروی

 spherical regression رگرسيون ُکروی
 sphericity ُکروی بودن

 spike trains سلسله رویدادها
 Spitzer's identity اتحاد اسپيتزر
 Spitzer-Rosen theorem روزن- قضيه اسپيتزر
 spline function تابع اسپالین

 split-plot design طرح کرتهای خرد شده
 spontaneous process خود فرایند خودبه

 spread پراکنش
 spurious correlation همبستگی دروغين

 square matrix ماتریس مربع
 squeeze significance test دار بودن افشرده آزمون معنی
 stability group ریگروه پایدا

 stabilization پایدارسازی
 stabilizer پایدارساز
 stable distribution توزیع پایدار
 stable estimation برآورد پایدار

 stable homeomorphism conjecture ریختی پایدار حدس همسان
 stable population جمعيت پایدار
 stable process فرایند پایدار

 stagewise regression مرحله به سيون مرحلهرگر
 staircase method روش پلکانی

 stake داو
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 stalactite plot نمودار چکنده
 standard complex مجتمع استاندارد
 standard deviation انحراف استاندارد
 standard error خطای استاندارد

 standard form of an equation صورت استاندارد معادله
 standard normal distribution توزیع نرمال استاندارد

 standardization استانداردسازی
 standardized deviate انحراف استاندارد شده
 standardized distribution توزیع استاندارد شده

 standardized mortality ratio نسبت مرگ و مير استاندارد شده
 standardized random variable استاندارد شدهمتغّير تصادفی 

 standardized rate نرخ استاندارد شده
 standardized test statistic آماره آزمون استاندارد شده
 standardized units واحدهای استاندارد شده

 stanine ای استاندارد نمره ُنه
 stanine scale ای استاندارد نمره مقياس ُنه

 star slope ای ستارهشيب 
 starshaped ordering شکل مرتب کردن ستاره

 starting value مقدار آغازین
 state space فضای وضعيت

 station networks های ایستگاهی شبکه
 stationarity مانایی
 stationary مانا

 stationary distribution توزیع مانا
 stationary point process ای مانا فرایند نقطه
 stationary population جمعيت مانا
 stationary process فرایند مانا

 stationary time series سریهای زمانی مانا
 statistic(s) )ها(آماره

 statistical algorithm الگوریتم آماری
 statistical analysis تحليل آماری

 statistical applications of weak convergence کاربردهای آماری همگرایی ضعيف
 statistical aspects of television viewing های آماری تماشای تلویزیون جنبه

 statistical communication theory نظریه آماری ارتباطات
 statistical confidentiality محرمانه بودن آماری

 statistical consulting مشاوره آماری
 statistical control ل آماریکنتر

 statistical curvature خميدگی آماری
 statistical distribution توزیع آماری
 statistical ecology program شناسی آماری برنامه بوم
 statistical education آموزش آمار
 statistical equilibrium تعادل آماری
 statistical evidence شواهد آماری
 statistical fallacy مغالطه آماری
 statistical functional تابعک آماری

 statistical graphics نمودارهای آماری
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 statistical hypothesis فرض آماری
 statistical independence استقالل آماری
 statistical matching تطبيق آماری
 statistical mechanics مکانيک آماری

 statistical methods in bioassay روشهای آماری در عيارسنجی زیستی
 statistical methods in psychophysics تنانی روشهای آماری در روان

 statistical modeling بندی آماری مدل
 statistical office اداره آمار
 statistical package افزاری آماری بسته نرم

 statistical physics فيزیک آماری
 statistical quality control کنترل کيفيت آماری
 statistical self-similarity خودتشابهی آماری

 statistical software افزار آماری نرم
 statistical test آزمون آماری

 statistical theory of linear systems نظریه آماری دستگاههای خطی
 statistical thermodynamics ریترمودیناميک آما

 statistical tolerance regions های تحمل آماری ناحيه
 statistically equivalent blocks بلوکهای از نظر آماری معادل

 statistician آمارشناس
 statistics علم آمار. 2آمار . 1

 statistics and artificial intelligence آمار و هوش مصنوعی
 statistics and religious studies آمار و مطالعات مذهبی
 statistics in animal science آمار در علوم جانوری
 statistics in auditing آمار در حسابرسی
 statistics in crystallography آمار در بلورنگاری

 statistics in dentistry پزشکی آمار در دندان
 statistics in finance آمار در ماليه

 statistics in forestry آمار در جنگلداری
 statistics in gambling آمار در قماربازی

 statistics in geophysics فيزیک آمار در زمين
 statistics in historical studies آمار در مطالعات تاریخی

 statistics in law آمار در حقوق
 statistics in linguistics شناسی آمار در زبان

 statistics in management science آمار در علم مدیریت
 statistics in marketing آمار در بازاریابی

 statistics in medical diagnosis آمار در تشخيص پزشکی
 statistics in medicine آمار در پزشکی

 statistics in meteorology آمار در هواشناسی
 statistics in ophthalmology پزشکی آمار در چشم

 statistics in pharmaceutical industry آمار در صنعت داروسازی
 statistics in political science آمار در علوم سياسی

 statistics in psychology شناسی آمار در روان
 statistics in sociology شناسی آمار در جامعه

 statistics in sports در ورزشآمار 
 statistics in vehicle safety آمار در ایمنی وسائط نقليه

 statistics metadata ای های فراداده آماره
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 statistics of criminal justice آماره جنایی دادگستری
 statistics of earthquakes ها آمار زلزله
 statistics of income آمار درآمد

 statistics of risk management مار برای مدیریت مخاطرهآ
 statistics of shape های شکل آماره

 steady distribution توزیع پایا
 steady state وضعيت پایا
 Steel statistic آماره استيل
 Stein effect اثر استاین

 Stein estimator برآوردگر استاین
 Stein identity اتحاد استاین
 Stein's method روش استاین

 Steiner's most frequent value فراوانترین مقدار استاینر
 stem-and-leaf display نمایش ساقه و برگ

 step function ای تابع پّله
 step-down method پس به روش گام
 step-size clustering ای اندازه بندی گام خوشه

 step-up method پيش به روش گام
 stepwise regression گام به رگرسيون گام

 stepwise resampling methods گام به گيری گام روشهای بازنمونه
 stereogram ُبعدنگار سه
 stereology شناسی ُبعدی سه

 Stieltjes fraction یس کسر استيلت
 Stieltjes integral یس انتگرال استيلت
 Stirling distribution توزیع استرلينگ

 Stirling matrix ماتریس استرلينگ
 Stirling number عدد استرلينگ

 Stirling's formula فرمول استرلينگ
 stochastic approximation تقریب تصادفی

 stochastic chain rule قاعده زنجيری تصادفی
 stochastic compartment model مدِل بخشِی تصادفی

 stochastic complexity فیپيچيدگی تصاد
 stochastic control کنترل تصادفی

 stochastic convergence همگرایی تصادفی
 stochastic curtailment سازی تصادفی کوتاه

 stochastic demography شناسی تصادفی جمعيت
 stochastic differential equations معادالت دیفرانسيل تصادفی

 stochastic domination غلبه تصادفی
 stochastic equation معادله تصادفی

 stochastic failure از کار افتادگی تصادفی
 stochastic game بازی تصادفی

 stochastic hydrology شناسی تصادفی آب
 stochastic independence استقالل تصادفی
 stochastic integral انتگرال تصادفی
 stochastic matrix ماتریس تصادفی
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 stochastic mechanics مکانيک تصادفی
 stochastic model مدل تصادفی

 stochastic ordering کردن تصادفی مرتب. 2ترتيب تصادفی . 1
 stochastic perturbation theory نظریه َپرشيدگی تصادفی
 stochastic population model مدل جمعيتی تصادفی

 stochastic problem مسئله تصادفی
 stochastic process فرایند تصادفی
 stochastic programming model ریزی تصادفی مدل برنامه

 stochastic regression model دل رگرسيونی تصادفیم
 stochastic risk theory نظریه مخاطره تصادفی

 stochastic variable متغّير تصادفی
 stochastically closed reference set مجموعه مرجع به طور تصادفی بسته

 stochastically larger variable متغّير به طور تصادفی بزرگتر
 stochastically monotone ه طور تصادفی یکنواب

 stock market price index شاخص بهای بازار سهام
 Stone's rejection criterion مالک رّد استون
 stopped distribution توزیع متوقف

 stopped-sum متوقف مجموع
 stopping distribution توزیع توقف
 stopping number عدد توقف

 stopping rule عده توقفقا
 stopping time زمان توقف

 storage theory نظریه انبارش
 strata ها الیه. 2ها  طبقه. 1

 strata chart نمودار چندالیه
 strategy راهبرد
 stratification بندی طبقه

 stratified design بندی شده طرح طبقه
 stratified multistage sampling بندی شده ای طبقه گيری چندمرحله نمونه
 stratified sampling بندی شده گيری طبقه نمونه

 stratifier کننده بندی عامل طبقه
 stratum طبقه
 straw poll کشی قرعه

 strength مقاومت. 2قّوت . 1
 strength of a sampling plan گيری قّوت طرح نمونه

 strength of a test قّوت آزمون
 stress-strength model تنش و مقاومتمدل 

 stringent سختگيرانه
 strip نوار

 strip plots کرتهای نواری
 strip sampling گيری نواری نمونه

 strong convergence همگرایی قوی
 strong law of large numbers قانون قوی اعداد بزرگ
 strong true-score theory نظریه قوی نمره واقعی

 strongly ergodic class رده قویًا ارگودیک
 strongly measurable function پذیر تابع قویًا اندازه
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 structural distribution توزیع ساختاری
 structural equation model مدل معادله ساختاری

 structural estimation برآورد ساختاری
 structural inference استنباط ساختاری

 structural model مدل ساختاری
 structural parameter پارامتر ساختاری

 structural prediction پيشگویی ساختاری
 structural probability احتمال ساختاری

 structural regression رگرسيون ساختاری
 structural zeros صفرهای ساختاری

 structuralist ساختارگرا
 structure function تابع ساختار

 structured matrix ماتریس باساختار
 Stuart-Maxwell test ِول ماْکس-آزمون استوارت
 Student distribution توزیع استيودنت

 Student's t-test ی استيودنتtآزمون 
 Studentization استيودنتيدن

 Studentized empirical characteristic function تابع مشخصه تجربی استيودنتيده
 Studentized extreme deviate انحراف کرانگين استيودنتيده
 Studentized maximal distribution توزیع ماکسيمال استيودنتيده
 Studentized range دامنه تغييرات استيودنتيده

 Studentized residual مانده استيودنتيده
 Sturges' rule قاعده استورجس

 stuttering Poisson distribution بریده ع پواسون بریدهتوزی
 sub-balanced data های زیرمتعادل داده

 subadditive زیرجمعی
 subadditive function تابع زیرجمعی

 subdivided-surface chart نمودار رویه تقسيم شده
 subexponential distribution توزیع زیرنمایی

 subgraduation جزئیهموارسازی آماری 
 subgroup زیرگروه

 subhypothesis testing آزمون زیرفرض
 subject آزمودنی

 subjective probability احتمال ذهنی
 subjective randomness تصادفی بودن ذهنی

 subjectivist گرا ذهنی
 submean زیرميانگين
 subnormal زیرنرمال

 subnormal dispersion پراکنش زیرنرمال
 subsample زیرنمونه
 subsampling گيری زیرنمونه

 substitution group گروه جایگشتها
 subsurvival function تابع زیربقا

 success run گردش موفقيتها
 succession توالی

 successive difference تفاضل پياپی



فرهنگ لغات آماری www.statistics.hbn.ir 
 

 

www.statistics.hbn.ir |  مرکز آمار ايران:منبع 

 

 successor َخَلف
 Sudakov's lemma لم سوداکوف

 sufficiency گیبسند
 sufficient بسنده

 sufficient condition شرط بسنده
 sufficient estimation برآورد بسنده
 sufficient partition ِافراز بسنده
 sufficient statistic آماره بسنده

 Sukhatme scale test آزمون مقياس سوخاتمه
 sum مجموع

 sum of events مجموع پيشامدها
 sum-quota sampling ای گيری در مجموع سهميه نهنمو

 sum-symmetric power series distribution متقارن توزیع سریهای توانی مجموع
 summability پذیری مجموع
 summand وند جمع

 summary خالصه
 summation یابی مجموع

 sun chart نمودار خورشيدی
 Sundberg formula فرمول ساندبرگ

 super-Bayesian َاَبربيزی
 superadditive زَبرجمعی

 superefficiency َاَبرکارآ
 superlative index number برترین عدد شاخص

 supermartingale زَبرمارتينگل
 supernormal dispersion پراکنش زَبرنرمال

 superpopulation َاَبرجامعه
 superpopulation model ای مدل َاَبرجامعه

 supersaturated design طرح فوق اشباع
 supervised classification بندی راهنمایيده رده

 supplemented balance تعادل تکميلی
استنباط (پشتيبانی . 2) نظریه توزیع(گاه  تکيه. 1

 )آماری
support 

 support of a function گاه تابع تکيه
 support vector machine گاه ماشين بردارتکيه

 supporting hyperplane theorem قضيه َاَبرصفحه پشتيبان
 suppression فرونشانی

 suppressor variable متغّير فرونشان
 supremum norm ُنرم سوپریمم

 supremum theorem قضيه سوپریمم
 sure event پيشامد حتمی

 surface رویه
 surprise index شاخص شگفتی

 surrogate جانشين
 surrogate response پاسخ جانشين

 surveillance نظارت
 survey آمارگيری. 3پيمایش . 2بررسی . 1
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 survey research تحقيق پيمایشی
 survey sampling گيری پيمایشی نمونه

 survey statistician ای آمارشناس بررسی نمونه
 survey using remote sensing بررسی مبتنی بر سنجش از دور

 survival analysis تحليل بقا
 suspect observation مشاهده مشکوک

 Swain-Fu distance فو-فاصله سووین
 swamping بری برون
 sweep روفتن
 swindle ترفند

شود  اثرکننده، کسی یا چيزی که سبب می(َنْوَژنده 
 ).)االطباء ناظم(مر حصول امری را 

swing 

 switch-back design طرح برگشتی
 switching گزینی راه. 2تبّدلی . 1

 switching regression رگرسيون تبّدلی
 switching rule گزینی قاعده راه

 Sylvester matrix ماتریس سيلِوستر
 symbol نماد

 symbolic calculus حسابان نمادی
 symbolic scattally پراچوبخط نمادی
 symmetric difference تفاضل متقارن
 symmetric function تابع متقارن

 symmetric mean ميانگين متقارن
 symmetrical censoring سانسور کردن متقارن

 symmetry test آزمون تقارن
 synergism ُکنشی هم

 synthetic estimation برآورد ترکيبی
 synthetic estimator برآوردگر ترکيبی

نظام. 5منظومه . 4سامانه . 3 دستگاه. 2سيستم . 1 system 
 system of frequency curves دستگاه خمهای فراوانی

 system of frequency surfaces های فراوانی دستگاه رویه
 system reliability قابليت اعتماد سيستم

 systematic سيستماتيک
 systematic design طرح سيستماتيک

 systematic sampling گيری سيستماتيک نمونه
 systems analysis in ecology شناسی ها در بوم تحليل سيستم

 Szroeter's test of homoscedasticity واریانسی آزمون شروتر برای هم

 t T designsطرحهای 

 t t distributionتوزیع 
 T-square sampling دو Tگيری  نمونه
 t-statistic آماره- )t(تی 

 T_1 T_1-class of distributionsیعهای رده توز
 table جدول
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 tabular interpolation یابی جدولی درون
 tabular representation نمایش جدولی

 tabulation بندی جدول
 tagging زنی برچسب

 Taguchi method for off-line quality control روش تاگوچی برای کنترل کيفيت خارج از خط توليد
 Taha test آزمون طاها

 tail وار ُدم. 2ُدم . 1
 tail of stochastic process ُدم فرایند تصادفی
 tail ordering وار مرتب کردن ُدم
 tail probability احتمال ُدمی
 Takacs process فرایند تاکاش

 Talwar-Gentle scale test جنتل-آزمون مقياس تالوار
 Tango index شاخص تانگو

 tanh (= hyperbolic tangent) تانژانت هذلولوی
 taper ساز باریک
 target هدف
 target coverage پوشانی هدف

 target population جامعه هدف
 Tauberian theorem قضيه تاوبری
 Tauswerthe method ورث روش تاوس

 taxi problem مسئله تاکسی
 Taylor expansion بسط تيلور

 Taylor formula تيلور فرمول
 Taylor series سری تيلور
 Taylor theorem قضيه تيلور

 technique فن
 technology فناوری

 telephone survey آمارگيری تلفنی
 telescoping دوْرنزدآوری

 tempered distribution توزیع مالیم شده
 tensor تانسور

 Terasvirta-Mellin model selection test ِملين- ویرتا گزینی تراس آزمون مدل
 terminal decision تصميم پایانی

 terms of trade شرایط داد و ستد
 Terry-Hoeffding test هوفدینگ-آزمون تری
 tessellation سنگفرش

 test آزمون
 test approach روش آزمون

 test based on empirical probability measures های احتمال تجربی آزمون مبتنی بر اندازه
 test factor stratification بندی عاملهای آزمون طبقه

 test for censoring آزمون برای سانسور کردن
 test for departures from normality آزمون برای دوریها از نرمال بودن

 test for misspecification سازی آزمون برای بدمشخص
 test for ordered alternative مقابل مرتبآزمون برای فرض 
 test for parallelism آزمون برای توازی
 test for shift آزمون برای انتقال
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 test for trend in count data های شمارشی آزمون برای روند در داده
 test for trend in proportions آزمون برای روند در نسبتها

 test for trimmed and Winsorized means ی پيراسته و وینزوریدهآزمون برای ميانگينها
 test of hypothesis آزمون فرض

 test of normality آزمون نرمال بودن
 test of randomness آزمون تصادفی بودن
 test of run lengths آزمون طول گردش

 test of significance دار بودن آزمون معنی
 test of sphericity ودنآزمون ُکروی ب

 test of unidimensionality ُبعدی بودن آزمون تک
 test of uniformity آزمون یکنواختی

 test statistic آماره آزمون
 test with Neyman structure آزمون با ساختار نيمن

 testimand مورد آزمون
 testimator آزماورد

 testing سازی آزمون. 2آزمون . 1
 testing for multivariate normality آزمون برای نرمال چندمتغّيره بودن

 testing for symmetry آزمون برای تقارن
 testing procedures های آزمون شيوه

 testing theory سازی نظریه آزمون
 tetrachoric correlation coefficient ای ضریب همبستگی چهارخانه

 tetranomial distribution ای توزیع چهارجمله
 Theil estimator of slope برآوردگر شيب ِتـيل
 Theil test of slope آزمون شيب ِتـيل
 theoretical frequency فراوانی نظری
 theory of errors نظریه خطاها
 theory of estimating equations های برآوردگر نظریه معادله
 Thiele's interpolation formula یابی تيل فرمول درون
 Thoman-Bain test ِبـين-آزمون تومان
 Thomas distribution توزیع توماس
 Thomas-Fiering model فایرینگ-مدل توماس

 Thompson's criterion مالک تامپسون
 R three Rسه 

 three-eighths rule هشتم قاعده سه
 three-mode analysis ُمدی تحليل سه
 three-series theorem ِسری قضيه سه

 three-sigma limits سيگما حدهای سه
 three-sigma rule سيگما قاعده سه
 threshold model ای مدل آستانه

 threshold parameter ای پارامتر آستانه
 throwback ُبرد پس

 Thurstone's theory of comparative judgment ای ترستون نظریه داوری مقایسه
 tied observations رتبه مشاهدات هم

 tied-down Brownian motion حرکت براونی پابند
 ties ها رتبه هم

 tilt یکسویگی
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 time series سریهای زمانی
 time-reversal test برگشتی آزمون زمان

 time-sequential inference ای دنباله استنباط زمان
 time-series analysis تحليل سریهای زمانی
 Tin's ratio estimator برآوردگر نسبتی تين

 Tippett's and Wilkinson's combination of tests ترکيب آزمونهای تيپت و ویلکينسون
 Toeplitz lemma لم تاپليتس

 Toeplitz matrix ماتریس تاپليتس
 tolerance distribution توزیع تحمل
 tolerance interval بازه تحمل

 tolerance limits حدهای تحمل
 Tong estimator برآوردگر تانگ
 Tornquist index کوئيست شاخص تورن
 Tornquist-Theil approximation ِتـيل-کوئيست تقریب تورن
 total balance تعادل کل

 total least squares کمترین توانهای دوم کل
 total positivity مثبت بودن تام

 total probability theorem قضيه احتمال کل
 total quality management مدیریت کيفيت کل

 total time on test plot نمودار زمان کل آزمون
 total time on test transform تبدیل زمان کل آزمون

 totally diagonal latin squares مربعهای التين کًال قطری
 tournament بازی دوره
 trace اثر

 trace correlation همبستگی اثری
 traceability قابليت ردیابی

 traceline (trace line, trace-line) َردنگاشت
 tracking ردیابی

 traffic flow problem مسئله جریان ترافيک
 traffic intensity شّدت ترافيک

 training set مجموعه آموزشی
 transcendental logarithmic function تابع لگاریتمی متعالی

 transect method روش برشی
 transfer function model مدل تابع انتقال

 transferable قابل انتقال
 transform یافته تبدیل. 2تبدیل . 1

 transformation تبدیل
 transformation group گروه تبدیلها
 transformation variable متغّير تبدیل
 transient process فرایند گذرا
 transient state وضعيت گذرا

 transition function تابع تغيير وضعيت
 transition matrix ماتریس تغيير وضعيت
 transition probability احتمال تغيير وضعيت

 transitive group گروه ترایا
 transitive permutation group گروه جایگشتی ترایا
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 transitive relation رابطه ترایا
 transitivity ترایایی

 transitivity paradox پارادوکس ترایایی
 translation انتقال

 transpose of a matrix ترانهاده ماتریس
 transposed matrix ماتریس ترانهاده

 trapezoidal ذوزنقه
 trapezoidal distribution ای توزیع ذوزنقه

 trapezoidal rule ای عده ذوزنقهقا
 traveling salesman problem گرد مسئله فروشنده دوره

 treatment تيمار
 tree experiment آزمایش درختی

 treed regression رگرسيون درختی شده
 Trench matrix ماتریس تِرنچ

 trend روند
 trend test آزمون روند

 trend-free block design طرح بلوکی آزادروند
 trial آزمایه

 trial and error آزمون و خطا
 triangle مثلث

 triangle test آزمون مثلث
 triangular contingency table جدول پيشایندی مثلثی

 triangular coordinates مختصات مثلثی
 triangular distribution توزیع مثلثی

 triangular inequality نابرابری مثلثی
 triangular plot نمودار مثلثی

 triangulation بندی مثلث
 tridiagonal matrix قطری ماتریس سه

 triefficiency کارآیی سه
 trigamma function گاما تابع سه
 trigonometric مثلثاتی

 trigonometric moments گشتاورهای مثلثاتی
 trim array آرایه پيراسته
 trim-loss problem زیان همسئله پيراست

 trimean ميانگين سه
 trimmed پيراسته

 trimming and Winsorization پيرایش و وینزوریدن
 trine یک سه

 trinomial distribution ای جمله توزیع سه
 triple integral گانه انتگرال سه

 triple scatter plot گانه نمودار پراکنش سه
 tripotent matrix توان ماتریس سه
 trojan square کاره مربع همه

 true prior پيشين واقعی
 true value of the parameter مقدار واقعی پارامتر

 truncated data های ُبریده داده
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 truncated distribution توزیع ُبریده
 truncated sampling گيری ُبریده نمونه
 truncation ُبرش

 truncation method روش ُبرشی
 truth راستی

 try and error = trial and error آزمون و خطا
 Tschuprow's coefficient T ی چوپروفTضریب 
 TTT TTT-plotنمودار
 TTT TTT-transformتبدیل 

 Tukey's confidence interval for location بازه اطمينان توکی برای مکان
 Tukey's g- and h-distributions توکی hو  gتوزیعهای 

 Tukey's hanging rootogram نگار آویزان توکی ریشه
 Tukey's inequality for optimal weights نابرابری توکی برای وزنهای بهينه

 Tukey's line خط توکی
 Tukey's median polish پرداخت زدن ميانه توکی

 Tukey's quick test آزمون فوری توکی
 Tukey's simultaneous comparison procedure يوه مقایسه همزمان توکیش

 Tukey's test for nonadditivity آزمون توکی برای ناجمعی بودن
 Tukey's test for ordered alternatives آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب

 Tukey-Kramer interval کرامر-بازه توکی
 Tversky's model of choice یورسک مدل انتخاب چه

 twicing دوباریدن
 two-armed bandit problem مسئله ماشين قمار دوبازو

 two-by-two (2*2) table )٢٭٢(جدول دو در دو 
 two-sample problem ای مسئله دونمونه
 two-series theorem یی قضيه دوسری

 two-sex problem مسئله دوجنسی
 two-sided test آزمون دوطرفه
 two-stage design ای طرح دومرحله

 two-stage least squares ای کمترین توانهای دوم دومرحله
 two-way classification بندی دوطرفه رده

 twoing index سازی شاخص دوپاره
 type 2 frequency distribution 2توزیع فراوانی نوع 

 type bias اریبی نوع
متغّيرهای نوع اّول و (=  IIو گونه  Iگونه متغّيرهای 
 )نوع دوم

type I and type II variables 

 type I error )خطای نوع اّول(=  Iخطای گونه 
 type II error )خطای نوع دوم(=  IIخطای گونه 

خطاهای نوع سوم و (=  IVو گونه  IIIخطاهای گونه 
 )نوع چهارم

type III and type IV errors 

 types of regression models انواع مدلهای رگرسيونی
 typical value مقدار نوعی

 typology شناسی گونه
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 U U chartنمودار 

 U-function (universal probability generating )تابع موّلد احتمال عام( Uتابع 
function) 

 U-statistic آماره-)U(یو 
 Ulam's metric متریک اوالم
 ultrametric ورامتریک
 ultraspherical وراُکروی
 ultraspherical polynomial ای وراُکروی چندجمله

 ultrastructural relationship رابطه وراساختاری
 umbrella alternative فرض مقابل چتری

 unacceptable quality level سطح کيفيت ناپذیرفتنی
 unavailability ناآمادگی

 unbiased ااریبن
 unbiased estimate برآورد نااریب

 unbiased estimation برآورد کردن نااریب
 unbiased estimator برآوردگر نااریب
 unbiased test آزمون نااریب

 unbounded function کران تابع بی
 uncertainty عدم حتميت

 uncertainty in economics عدم حتميت در اقتصاد
 unconditional convergence مگرایی ناشرطیه

 unconditional probability احتمال ناشرطی
 uncorrelated random variables متغّيرهای تصادفی ناهمبسته

 uncorrelated samples های ناهمبسته نمونه
 uncountable set مجموعه ناشمارا

 undecile یازدهک
 undercount in decennial census نهساال شماری در سرشماری ده کم
 underestimation برآورد کم

 undirected graph سو گراف بی
 unequal نابرابر
 unequal probability sampling گيری با احتمالهای نابرابر نمونه

 unfolding تا نشدنی
 unicluster design ای خوشه طرح تک

 unidimensionality ُبعدی بودن تک
 unification سازی یکپارچه

 uniform (or rectangular) distribution )یا مستطيلی(توزیع یکنواخت 
 uniform convergence همگرایی یکنواخت

 uniform distribution modulo 1 1توزیع یکنواخت به پيمانه 
 uniform metric متریک یکنواخت
 uniform norm ُنرم یکنواخت
 uniform sampling procedure يری یکنواختگ شيوه نمونه
 uniformity یکنواختی

 uniformity trials های یکنواختی آزمایه
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 uniformization سازی یکنواخت
 uniformly absolutely convergent series همگرا سری مطلقًا یکنواخت

 uniformly consistent test سازگار آزمون یکنواخت
 uniformly convergent sequence همگرا دنباله یکنواخت
 uniformly convergent series همگرا سری یکنواخت

 uniformly minimum variance unbiased مينيمم برآوردگر نااریب با واریانس به طور یکنواخت
estimator (UMVUE) 

 unimodal ُمدی تک
 unimodal regression ُمدی رگرسيون تک

 unimodality ُمدی بودن تک
 uninformativeness of a likelihood function ناآگاهندگی تابع درستنمایی

 union اجتماع
 union of sets ها اجتماع مجموعه

 union-intersection principle اشتراک-اصل اجتماع
 unique factorization تجزیه به عاملهای یکتا

 uniqueness condition شرط یکتایی
 uniqueness principle صل یکتاییا

 uniqueness theorem قضيه یکتایی
 unit matrix ماتریس یکه
 unit-root ریشه واحد

 unit-root test آزمون ریشه واحد
 unitary matrix ماتریس یکانی

 univariate متغّيره یک
 univariate distribution متغّيره توزیع یک
 universal domination غلبه عام

 unlikelihood نادرستنمایی
 unreliability function تابع عدم قابليت اعتماد
 unrestricted random sample نمونه تصادفی نامقّيد

 unstable state وضعيت ناپایدار
 unsupervised classification بندی ناراهنمایيده رده

 untilting زدایی گرایش
 upper bound کران باال

 upper bounds variance کرانهای باالی واریانس
 upper class رده باال

 upper integral انتگرال باالیی
 upper limit حد باال
 upper semilattice مشّبکه باال نيم

 upper triangular matrix ماتریس باالمثلثی
 upper variation وردش باال

 upper-easing inequality نابرابری باالَرهایش
 uptime زمان فعاليت

 upward bias باالاریبی
 urn آوند

 urn model مدل آوندی
 usual provider continuity index رسان معمول شاخص تداوم خدمت

 Uthoff-type tests for heavy tails گونه برای ُدمهای کلفت آزمونهای ُاتاف
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 utility مطلوبيت
 utility function تابع مطلوبيت
 utility model مدل مطلوبيت
 utility theory نظریه مطلوبيت

 utilization مندی بهره
 utilization analysis مندی تحليل بهره

 V-Mask ماسک- )V(وی 

 V-statistic آماره- )V(وی 
 V_N-test آزمون-)V_N(ِان  وی

 vacancy فضای خالی
مانتل و (ارامتری واالند ی ناپ)MANOVA(فن مانووا 

 )واالند
Valand's (Mantel and Valand's) nonparametric 
MANOVA technique 

 valid معتبر
 validation اعتبارسنجی

 validation of simulation model سازی اعتبارسنجی مدل شبيه
 validity اعتبار
 value مقدار

 Van Der Waerden test آزمون وان ِدر واردن
 Van Montfort-Otten test اوتن-فورت آزمون وان مونت
 Van Valen's test آزمون وان والن

 Van Zwet tail ordering سازی ُدمی وان زوِوت مرتب
 Vandermonde convolution پيچش واندرموند
 Vandermonde matrix ماتریس واندرموند

 variability تغييرپذیری
 variable متغّير

 variable-sample-size sequential probability ای با اندازه نمونه متغّير مون نسبت احتمال دنبالهآز
ratio test 

 variables plan طرح متغّيرها
 variance واریانس

 variance analysis تحليل واریانس

 variance comparisons based on permutation های واریانس بر اساس نظریه جایگشت مقایسه
theory 

 variance components های واریانس مولفه
 variance dilation اّتساع واریانس
 variance function تابع واریانس

 variance inflation factor عامل توّرم واریانس
 variance of a probability distribution واریانس توزیع احتمال
 variance of a random variable واریانس متغّير تصادفی
 variance ratio test ها آزمون نسبت واریانس

 variance-covariance matrix کوواریانس- ماتریس واریانس
 variance-ratio نسبت واریانس

 variance-ratio transformation تبدیل نسبت واریانس
 variance-stabilizing transformation تبدیل تثبيت واریانس
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 variant غيرعادی
 variate متغّير

 variate difference method روش تفاضلی متغّيری
 variation َورِدش. 2تغييرات . 1

 variation of a curve تغييرات خم
 variation of constants َورِدش ثابتها

 variation of parameter تغييرات پارامتر
 variation ratio نسبت تغييرات

 variation-diminishing property خاصيت کاهنده تغييرات
 variation-reduction property خاصيت کاهنده تغييرات

 varimax method روش واریمکس
 variogram تغييرنگار

 Vartia index شاخص وارتيا
 Vasicek entropy-based test of normality آزمون نرمال بودن واسيچک مبتنی بر آنتروپی

 vec operator عملگر برداری
 vector بردار
 vectorial data های برداری داده

 Venn diagram نمودار ِون
 Vershik's distribution توزیع ِورشيک

 versus در برابر
 vertex of projection مرکز تصویر

 victimization دیدگی آسيب
 Vinograd theorem قضيه وینوگراد

 vintage method باورانه خص لذتاعداد شا
 virtual waiting-time process فرایند زمان انتظار مجازی

 visualization سازی تصویری
 vital statistics آمارهای حياتی
 Volterra derivative مشتق ولتّرا
 Volterra expansion بسط ولتّرا

 Von Mises distribution توزیع فون ميزس
 Von Mises expansion ميزسبسط فون 

 Von Mises step distribution approximation ای فون ميزس تقریب توزیع پّله
 Von Mises-Fisher matrix distribution فيشر-توزیع ماتریسی فون ميزس

 Von Neumann statistic مان آماره فون نوی
 voting model دهی مدل رای

 voting paradox دهی پارادوکس رای

 W-statistic آماره- )W(دبليو 

 W_N^2 W_N^2 testآزمون 
 waiting time زمان انتظار
 Wakeby distribution بای توزیع ِویک

 Wald (Bartlett) slope estimation )بارتلت(برآورد شيب واْلد 
 Wald distribution توزیع واْلد
 Wald statistic آماره واْلد
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 Wald test آزمون واْلد
 Wald test of marginal symmetry ای آزمون واْلد برای تقارن حاشيه

 Wald's decision theory نظریه تصميم واْلد
 Wald's equation معادله واْلد
 Wald's identity اتحاد واْلد
 Wald's lemma لم واْلد
 Wald's W-statistic ی واْلدWآماره 

 Wald-Wolfowitz two-sample test ُولفوویتس-دای واْل آزمون دونمونه
 Wallis and Moore phase-frequency test آزمون واليس و مور برای فازفراوانی

 Wallis' formula فرمول واليس
 Walsh average متوسط واْلش

 Walsh function تابع واْلش
 Walsh index شاخص واْلش
 Walsh-Fourier transform فوریه-تبدیل واْلش

 wandering-quarter sampling گيری ربع سيار نمونه
 Ward's clustering algorithm بندی واْرد الگوریتم خوشه
 Waring limits حدهای وارینگ
 Waring's distribution توزیع وارینگ
 Waring-Herdan model هردان- مدل وارینگ
 warning line خط هشدار

 Wasserstein distance فاصله واسرشتاین
 Watson's distribution توزیع واتسون

 Watson's U^2 statistic ی واتسونU^2آماره 
 wave-cutting index شاخص برش موج

 wavelet موجک
 weak convergence همگرایی ضعيف

 weak data های ضعيف داده
 weak law of large numbers قانون ضعيف اعداد بزرگ

 weakly ergodic chain ضعيفًا ارگودیک زنجير
 weakly stationary process فرایند ضعيفًا مانا
 wear process فرایند سایش
 weather modification تعدیل وضع هوا

 Weber function تابع وبر
 Weddle's rule قاعده ِوِدل

 wedge estimator ای برآوردگر گاوه
 Weibull distribution توزیع وایبول
 Weibull process فرایند وایبول
 Weibull-exponential distribution نمایی- توزیع وایبول
 Weibull-Poisson process پواسون-فرایند وایبول

 Weierstrass approximation theorem قضيه تقریب وایرشتراس
 weighing design طرح توزین
 weight bias اریبی وزن
 weight of an array وزن آرایه

 weight of evidence وزن شواهد
 weighted distribution توزیع موزون

 weighted empirical process فرایند تجربی موزون



فرهنگ لغات آماری www.statistics.hbn.ir 
 

 

www.statistics.hbn.ir |  مرکز آمار ايران:منبع 

 

 weighted least squares کمترین توانهای دوم موزون
 weighted least-squares rank estimator ای کمترین توانهای دوم موزون برآوردگر رتبه

 weighted mean ميانگين موزون
 weighted normal plot نمودار نرمال موزون

 weighted quasilinear mean خطی موزون ميانگين شبه
 weighted symmetry تقارن موزون

 Weiler's index of goodness of fit شاخص نيکویی برازش وایلر
 Weiss test of independence (of variables) وایس) متغّيرهای(آزمون استقالل 

 Weiss-type estimators of shape parameters گونه پارامترهای شکل برآوردگرهای وایس
 Welch test آزمون ولچ

 Welch's V-criterion (multivariate extension) )توسيع چندمتغّيره(ی ولچ Vمالک 
 well-calibrated forecast کالبيده بينی خوش پيش
 well-conditioned شرطيده خوش

 Westberg adaptive combination of tests ِبرگ برای آزمونها ترکيب سازوار وست
 Westenberg test of dispersion آزمون وستنِبرگ برای پراکندگی

 Weyl inequality نابرابری وایل
 Wheeler and Watson's test آزمون ویلر و واتسون

 Wherry clean-up method سازی ِوری روش پاکيزه
 white noise نوفه سفيد

 White test of misspecification سازی وایت آزمون بدمشخص
 Whittaker-Henderson graduation formula هندرسون-فرمول هموارسازی آماری ویتاکر

 Whittaker-type distribution توزیع ویتاکرگونه
 Whittemore's collapsibility پذیر ویتمور ُرمبش

 Whittinghill-Potthoff test هاف پات- آزمون ویتينگهيل
 Whittle likelihood درستنمایی ویتل

 wholesale price index فروشی شاخص بهای عمده
 width پهنا

 Wiener chain زنجير وینر
 Wiener measure اندازه وینر
 Wiener process فرایند وینر

 Wiener-Hopf equation هاف-ه وینرمعادل
 Wiener-Kolmogorov prediction theory کولموگوروف- نظریه پيشگویی وینر
 Wijsman's representation theorem قضيه نمایش ویزمن
 Wilcoxon rank-sum test های ویلکاکسون آزمون مجموع رتبه

 Wilcoxon scores های ویلکاکسون نمره
 Wilcoxon signed rank test دار ویلکاکسون عالمتای  آزمون رتبه

 Wilcoxon-type scale test گونه آزمون مقياس ویلکاکسون
گونه برای فرضهای مقابل مرتب  آزمونهای ویلکاکسون
 در بلوکهای تصادفيده

Wilcoxon-type tests for ordered alternatives 
in randomized blocks 

 wild shot برد شدید
 wild value دار پرتمق

 Wilk and Kempthorne formula فرمول ویلک و ِکمپتورن
 Wilks' inner and outer tolerance interval بازه تحمل درونی و بيرونی ویلکس

 Wilks' lambda criterion مالک المبدای ویلکس
 Williams' test (of trend) )برای روند(آزمون ویليامز 
 Winckler-Gauss inequality (for absolute )برای گشتارهای مطلق(گاوس -رنابرابری وینکل
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moments) 
 Winckler-Von Mises type inequality گونه فون ميزس-نابرابری وینکلر
 window plot ای نمودار پنجره
 window width پهنای پنجره
 Winsorization وینزوریدن
 Winsorized وینزوریده

 Wishart distribution رتتوزیع ویشا
 witch of Agnesi ِیزی جادوی آن
 Witt design طرح ویت
 Wold decomposition تجزیه ُولد

 Wolfowitz inequality نابرابری ُولفوویتس
 Woodbury model مدل وودبری
 Woodroofe's inversion formula سازی وودروف فرمول وارون
 Woolhouse's formula هاوس فرمول وول

 Working-Hotelling-Scheffe confidence band شفه-هتلينگ- نوار اطمينان ورکينگ
 Worsley-Hunter bound هانتر-کران ُورسلی
 wrapped distribution توزیع پوشانده

 wrapped-up Cauchy distribution توزیع کوشی پوشانده
 Wright's rejection procedure شيوه رد کردن رایت

 wrong regression رگرسيون غلط
 Wu-Hausman specification test هاسمن- سازی وو آزمون مشخص

 X X-11 method-11روش 

 X-bar chart )ِاکس بار(خط  Xنمودار 
 X-Y X-Y plotterرسام 

 Yarnold's criterion مالک یارنولد

 Yates' algorithm الگوریتم یيتس
 Yates' correction تصحيح یيتس

 Yates' correction for continuity تصحيح یيتس برای پيوستگی
 Yates-Durbin rule دوربين-قاعده یيتس

 yoke یوغ
 Youden misclassification index بندی یودن شاخص بدرده

 Youden square مربع یودن
 Young inequality نابرابری یانگ
 Yukich metric متریک یوکيچ

 Yule distribution یع یولتوز
 Yule scheme طرح یول

 Yule's Q criterion ی یولQمالک 
 Yule's Y criterion ی یولYمالک 
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 Z-test of normality نرمال بودن Zآزمون 

 z z-transformationتبدیل 
 Zaremba test statistic آماره آزمون زاِرمبا

 Zelen's inequality نابرابری زیلن
 Zelen's randomized constant design رح ثابت تصادفيده زیلنط

 Zellner estimator برآوردگر زلنر
 zero control method روش کنترل صفر
 zero degrees of freedom درجه آزادی صفر

 zero element عنصر صفر
 zero factorial فاکتوریل صفر

 zero function تابع صفر
 zero matrix ماتریس صفر
 zero polynomial ای صفر چندجمله
 zero-one law یک-قانون صفر

 zero-order correlation مرتبه-همبستگی صفر
 zero-truncated distribution توزیع صفربریده

 zeta distribution توزیع زتا
 zeta function تابع زتا

 Zipf's law قانون زیپف
 zonal harmonic ای همساز منطقه

 zonal polynomial ای ای منطقه چندجمله
 zone chart ای نمودار منطقه
 Zyskind-Martin model مارتين-مدل زیسکيند

 


