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 ریزیروز ملی آمار و برنامه پيام به مناسبت

    1398اول آبان   

   

، اجرایی استادان، دانشجویان، کارشناساناز سوی انجمن آمار ایران به همۀ  را "ریزیروز ملی آمار و برنامه"

در راه که  هاآن ۀو همآمار  ۀرشت به مندانهعالق همۀ کسوتان و، معلمان، پیشهای مرتبط با آمارحوزه مدیران

و یاد  مکنمیعرض کنند، تبریک ش میاین مرزوبوم تال اعتالی فرهنگ آماریویژه به و پیشبرد علم در کشور 

زاده را گرامی باقر مقدسدکتر  صوص شادروانخاند، بهمرتبطین با علم آمار را که طی سال قبل از میان ما رفته

 . دارممی

برای همۀ کسانی که دست و دل در پیشه و علم آمار دارند،  رار این فرصت مغتنم فرارسیدن روز آما     

جای زندگی انسانها و آورد تا به این مناسبت گرد هم آیند و مروری بر اهمیت و جایگاه آن در جایفراهم می

ه پیشرفت کشورها و نمودگری نقاط ضعف و قوت در هر عرصه و هر ساحت داشته باشند و با نگاهی ب

وضعیت آن در کشورمان به قدر وسع و توان، مدیران و مسئوالن دوروبر خود را از توانها و امکانات این علم 

 برداری از آن تشویق نمایند.شریف آگاه و آنها را به بهره

در حدود خود انجمن آمار ایران، برآمده از ارادۀ جامعۀ آماردانان کشور، طی قریب به سی سال فعالیت      

توان در برگزاری تعداد بسیار کثیری از ورات منشأ اثرات مثبتی در جامعه بوده که اهم آنها را میمقد

همایشهای علمی، انتشار مجالت علمی مختلف، انتشار تعدادی کتاب، برقراری ارتباط با بسیاری از مؤسسات 

ت که، در غیاب تشکلهای س آنها این انجمن تشکلی اسأمختلف دانشگاهی و اجرایی و ... دانست اما در ر

دفاع کاران این رشتۀ علمی و اندرحمایت از منافع جمعی دستتواند به صنفی برای شاغلین در حوزۀ آمار، می

بنابراین خوب  توان چنین کرده است. یش از این هم، باز در حدپجایگاه این رشته در جامعه دست یازد که از 

شته باشیم که پشتیبانی از انجمن، به معنی حمایت از جایگاه این رشته و شاغلین به آن در کشور است به یاد دا

است. امید  انجمن عضویت قبول است و تقویت انجمن در درجۀ اول عضویت در آن و تشویق افراد دیگر به

به  -انسانها را  است به یاری پروردگار همۀ اعضای جامعۀ آماری توفیق خدمت به پیشرفت کشور و بهروزی

 .داشته باشند -نداکمک دانشی که فراگرفته

 

 با احترامات فائقه  
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 66499827نمابر:     66495540تلفن:       11، طبقه دوم، واحد 2طين )بين بزرگمهر وانقالب(، بن بست نجم، پالک تهران، خيابان فلس
http://www.irstat.ir                                                 Email: info@irstat.ir 

  01/08/1398:  تاریخ

 7615/14  :شماره

  :پيوست


