
  يسمه تعالاب
  

  آمار كشور يمسابقه دانشجوي نوزدهمينگزارش 
  

كشـور در  آمـوزش  سـازمان سـنجش    ميزبانيبه  1397تير ماه  30روز در  كشورآمار  ييمسابقه دانشجو نوزدهمين
 3يـك متشـكل از   هردانشـجويي   تـيم  11در اين دوره از مسابقات  برگزار گرديد. رانيانجمن آمار ا يبا همكارو  تهران

  :د ازبودن ترهاي شركت كننده عباكردند كه دانشگاهت شركدانشجو 
  الزهرادانشگاه -1
  دانشگاه تهران-2
  سمناندانشگاه -4
  شهيد بهشتيدانشگاه -5
  دانشگاه عالمه طباطبايي-6

  صنعتي اصفهاندانشگاه -6
  فردوسي مشهد دانشگاه  -7
  دانشگاه كرمان-8
   گلستاندانشگاه  -9
  مازندراندانشگاه  -10
  دانشجو) 2(محقق اردبيلي دانشگاه -11

 
 يهـا از گـروه  يتـه علمـ  ير كميشده بود كه سواالت توسط دب يطراح يو كاربرد يقه در دو بخش نظربمسا يهاسوال
  .مسابقه متشكل از اعضاي زير انتخاب شدند يته علميتوسط كم سواالت نهايي و يجمع آورد آمار يساتو ا يآموزش

  
 اميني (دبير علمي )محمد دكتر - 3اكبر اصغر زاده  دكتر  -2دكتر فرزاد اسكندري     -1
  دكتر محمدرضا فريدروحاني    – 5 محمد خراشاديزادهدكتر -4
  

رگـزار  ب  1397تيـر مـاه    30روز  18تـا   14:30 از ساعت يكاربردبخش و  11:30تا  8:30از ساعت يآزمون بخش نظر
و همان روز صورت گرفـت   24تا  14از ساعت  ي مسابقهته علميكم اعضايتوسط  ،جيح اوراق و اعالم نتايحتص گرديد.

مسابقه در همان شب به تمام تيمها اطالع رساني شد تا در صورت اعتراض نسبت به نتايج اعالم شـده كتبـا   اوليه  جينتا
نتايج نهايي مسابقات ن نامه ييمطابق با آ وماه  بررسي  تير 31صبح روز به دبير كميته اعالم شود. اعتراض هاي رسيده 

دبيـر   . در اين جلسهشد اعالم ها علمي و سرپرستان تيمبا حضور  اعضاي كميته  همان روز در جلسه اي 10:30ساعت 
 ادامـه؛ . در نمودندها و نفرات برتر ارائه كميته علمي مسابقه گزارشي از روند طراحي سواالت، آزمونها و نحوة انتخاب تيم

 حـوه  ؛ نبرگـزاري محـل   شـامل:  ارتقاء سطح كيفي و كمي مسـابقات دانشـجويي آمـار     به منظورحاضرين نقطه نظرات 
پـس  سرپرستان مكتوب به دبير كميته علمي ارائه شد كه مقرر گرديد  ديگر پيشنهادات  و نوع جوايز  ؛ها امتيازبندي تيم

بررسـي  پـس از  در نهايت  براي تصميم گيري نهايي به انجمن آمار ارسال گردد.دبير كميته علمي از جمع بندي توسط 
هاي الزم را به عنوان تـيم اول   حدنصابتنها تيم دانشگاه تهران برابر آيين نامه مسابقات ، نتايج بنديجمعاعتراضات و 
بدست  را تيم دانشگاه محقق اردبيلي هم با كسب باالترين امتياز آزمون كاربردي عنوان تيم برتر كاربردي كسب نمود و

تـيم  گـزارش عملكـرد     دوم و سوم نشـدند.  ساير تيمها موفق به كسب حدنصاب الزم براي احراز مقام تيمي  آورد ولي 
ميـانگين نمـره سـه نفـر      درصد  40با كسب حد نصاب انفرادي  نفرات برتر  و  امتيازات بيشتربا تيم سه برتر كاربردي؛ 

  :مورد تاييد قرار گرفتبه شرح زير   برتر
  



  

  
  

  
   ) 13/9 اول فردي: ميانگين سه نمره  درصد 40(با حداقل انفرادي برتر نفرات                  

 نمره امتحان
 60نظري از 

 رتبه انفرادي نام دانشجو  نام دانشگاه

صنعتي اصفهاندانشگاه  28   1 آقا دودي جواد
  2 حديثه ناطقي شهيد بهشتيدانشگاه  5/20

عالمه طباطباييدانشكاه  20   3 آفرين بيات
  4 امير علي زارعي تهران دانشگاه 75/18
  5 پريسا سرشكي تهراندانشگاه  5/18
صنعتي اصفهاندانشگاه  25/13   6 پويا علي نيا

  7 سارا عرب  تهراندانشگاه  10
  8 حانيه مير محمدي بهشتي دانشگاه 75/9

نمره 
 100نهايي

 بخشنمره 
 40كاربردي 

 بخشنمره 

 60نظري 

رتبه 
 انفرادي

اسـامي 
 دانشـجويـان

كد 
دانشجو

 كد دانشگاه سرپرست تيم

111  عباس ديدار 11 25/7 5/26  

 دكتر بهداد مصطفايي

دانشگاه 
محقق 
 اردبيلي

 
تيم برتر كاربردي 25/30 .1 112  پريسا جعفرزاده 18 4

   0 - -  113

011  اميرعلي زارعي 4 75/18  

  دكتر سمانه افتخاري
دانشگاه 
  تهران

  012  پريسا سرشكي 5 5/18 5/13 25/29  .2

  013  سارا عرب 7 10  

021  حديثه ناطقي 2 5/20  

  دكتر احسان بهرامي
اه دانشگ

شهيد 
  بهشتي

  
3. 

33/26 14 75/9 

حانيه مير  8
  محمدي

022  

  023  پريسا غنجي 13 75/6  

031  جواد آقا داودي 1 28  

 دكتر زهرا صابري
دانشگاه 
صنعتي 
 اصفهان

  032  پويا علي نيان 6 25/13 8 08/25  .4

  033  زهره كمالي 7 10  



موفـق بـه   هيچ تيمي آيين نامه مسابقه دانشجويي آمار كشور  7بند  براساس آخرين اصالحيهمتاسفانه در اين دوره       
دانشـگاه   بـه تـيم   تيم برتـر كـاربردي   ةجايز ،علمي كميتةهمچنين براساس تصميم  .گرديدنتيمي دوم و سوم اخذ رتبه 

    تعلق گرفت.  ؛امتياز بخش كاربرديكسب باالترين  دليلبه   محقق اردبيلي
خواهـد   ر اعطا يشرح زبه  1397شهريور   5روزدر  چهاردهمين كنفراس آمار ايران ةيز مسابقه در جلسه اختتاميجوا

  د.يگرد
 ميليون ريال جايزه نقدي انجمن آمار ايران و يك لوح تقدير. 10به هريك از اعضاي تيم رتبه اول مبلغ  -1
  ريك لوح تقديو  ميليون ريال جايزه نقدي انجمن آمار ايران 10مبلغ  يول انفرادا نفر آقاي جواد آقا دودي به -2
 ريك لوح تقديو  ميليون ريال جايزه نقدي انجمن آمار ايران 6مبلغ  يدوم انفراد نفر  حانيه داودي خانم  به  -3
 ريك لوح تقديو  ميليون ريال جايزه نقدي انجمن آمار ايران 4مبلغ  يسوم انفراد نفر انم آفرين بيات خبه  -4
جايزه نقدي انجمن آمار ايران و يك ريال  يك ميليون  مبلغ محقق اردبيلي  تيم دانشگاههريك از اعضاي به  -5

  لوح تقدير
آيين  13به بند الحاقي  4شود به منظور تشويق دانشجويان شركت كننده در مسابقات، براساس تبصره يادآور مي        

سال  2هاي شركت كننده در مسابقات دانشجويي به مدت نامه مسابقه دانشجويي آمار كشور، كليه دانشجويان عضو تيم
سال به انتخاب خود يكي از  2بدون پرداخت حق عضويت، عضو ناپيوسته انجمن آمار ايران خواهند شد و در اين 

آيين نامه  13الحاقي به بند  5اساس تبصره  اين بر  الوه برعمي كنند. مجالت انجمن آمار را به طور رايگان دريافت
امين كنفرانس آمار ايران دعوت مي  -14و تيم هاي برگزيده بهبرتر انفرادي نفرات   مسابقه دانشجويي آمار كشور 

انجمن آمار  امين كنفرانس آمار بر عهده-14شوند. الزم به ذكر است صرفا هزينه ثبت نام مدعوين جهت شركت در
 خواهد بود.

                                                                                              
   اميني دكتر محمد

  مسابقه هميننوزد دبير كميته علمي
  دانشجويي آمار كشور     

 


