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عناوین روزها و برنامه های هفتۀ آمار و برنامه ریزی

فهرست برنامه های پیش بینی شدهعنوانروز و تاریخ

شهادت حضرت امام رضا )ع( تسلیت بادارتقای آگاهی و سواد آماریشنبه 26 مهر

ارائه الزامات مدرن سازی نظام آماری و روش های ثبتی مبنانهادینه سازی نظام آماری مدرن و ثبتی مبنایکشنبه 27 مهر

برگزاری پنل تخصصی به صورت وبینارآمار و پژوهشدوشنبه 28 مهر

حضور مسئولین مرکز در رسانهآمار و رسانهسه شنبه 29 مهر

اقدامات مرجعیت آمارهای رسمیآمارهای رسمی و اعتمادسازیچهارشنبه 30 مهر

رونمایی ازدستاورد ثبت جمعیت عشایر کوچنده کشورآمار و برنامه ریزیپنج شنبه 1 آبان
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اجــزاي  از  یکــي  اطالعــات،  و  آمــار 
اصلــي و ضــروري بــراي برنامه ریــزي، 
ــاي  ــي عملکرده ــا و ارزیاب تصمیم گیري ه
ســطوح مختلــف مدیریــت مي باشــد. 
سیاســتگذاران، برنامه ریزان و کارشناســان 
بــراي تدویــن راهبردهــا، سیاســتگذاري و 
تعییــن خط مشــي، برنامه ریــزي، نظــارت، 
هماهنگــي و هدایــت برنامه هــا و نیــز 
فعــاالن اقتصادي بــراي شناســایي جایگاه 
و وضعیــت کشــور از نظــر اقتصــادي، بــه 
ــد. همچنیــن  داده هــاي آمــاري نیــاز دارن
ــته  ــا از گذش ــن و گوی ــر روش ــه تصوی ارائ
ــده و  ــي وضعیــت آین ــا حــال، پیش بین ت
برطــرف نمــودن نقــاط ضعــف موجــود در 
بخش هــاي مختلــف اقتصــادي، اجتماعي 
و فرهنگــي مســتلزم وجــود داده هــاي 

ــت. ــه روز اس ــع و ب ــق، جام ــاري دقی آم
آمــاري  داده هــاي  کلــي،  طــور  بــه 
ــزي  ــراي برنامه ری ــل ب ــن اص بنیادي تری
اساســي ترین  برنامه ریــزي  و  اســت 
ویژگــي بــراي مدیریــت قلمــداد مي شــود. 
ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزي 
و مدیریــت از حلقه هــاي توســعه به شــمار 
مي آینــد و میزان توســعه یافتگي کشــورها 
بــا کیفیت آمــار و بهنــگام بــودن اطالعات 

تولیــد شــده، ارتباطــي تنگاتنــگ دارد.
از ایــن رو، بــا توجــه بــه اهمیــت آمــار در 

ســطح خــرد و کالن و ضرورت شناســاندن 
جایــگاه آمــار در میان مردم و مســئولین و 
همچنیــن ارتقاء ســواد، آگاهــي و فرهنگ 
آماري در ســطح جامعــه، روز اول آبــان، روز  

آمــار و برنامه ریــزي نــام گرفــت.
ــان، به دلیــل  نامگــذاري ایــن روز در اوّل آب
شــروع اجــراي سرشــماري هاي عمومــي 
نفــوس و مســکن در آن تاریــخ اســت. 
مرکــز آمــار ایــران نیــز با هدف شناســاندن 
ــه و اســاس  ــار »پای ــه آم ــن موضــوع ک ای
برنامه ریــزي، توســعه و پیشــرفت اســت«، 
تالش هــاي گســترده اي را تــا کنــون انجام 

داده اســت.
 1378 ســال  از  ایــران  آمــار  مرکــز 
روز  همه ســاله همایــش گرامیداشــت 
آمــار و برنامه ریــزي را به عنــوان یــک 
رویکــرد براي تحقــق اهــداف و راهبردهاي 
نشــان دادن  و  کشــور  آمــاري  نظــام 
اهمیــت نقــش آمــار، آگاه ســازي مدیــران 
دســتگاه هاي اجرایــي نســبت به ضــرورت 
و  برنامه ریزي هــا  در  آمــار  از  اســتفاده 
تصمیم گیري هــاي خــود و ارتقــاي ســواد 
و آگاهــي آمــاري در ســطوح مختلــف 
جامعــه، برگــزار مي نمایــد. روز آمــار، 
فرصــت تقدیــر و بزرگداشــت از ســهم علم 
آمــار و آمارشناســان در توســعة جامعه نیز  

ــت. اس

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، 
بــا تأییــد ایــن موضــوع کــه تولیــد آمــار، 
شــاخص و نماگرهــای قابــل اعتمــاد و بــه 
موقــع دربــاره ســطح پیشــرفت کشــورها 
آگاهانــه  تصمیم گیری هــای  بــرای 
ــداف  ــازی اه ــش پیاده س سیاســتی و پای
ــت، 20  ــروری اس ــری ض ــعه ای، ام توس
اکتبــر  2010  )28مهرمــاه( را بــه عنــوان 
ــت،  ــا شــعار » خدم ــار  ب ــي آم روز جهان
ــود  ــالم نم ــت« اع ــری و صداق ــه گ حرف
ــاه 1389  ــا  28 مهرم ــر ب کــه آن روز براب
ــا روز آمــار در ایــران  و تقریبــا مصــادف ب
اســت.. روز جهانــی آمــار هــر پنــج ســال 
ــازمان های  ــورها و س ــط کش ــار توس یکب
بیــن المللــی و منطقــه ای جشــن گرفتــه 
ــون دو  دوره گرامیداشــت  می شــود.تا کن
روز جهانــی آمــار )2010 و2015( برگــزار 
شــده اســت. شــعار روز جهانــی آمــار در 
ســال 2015 » داده هــای بهتــر، زندگــی 
بهتــر«  تعییــن شــده بــود.  مقــرر اســت  
ــا 29  ــر ب ــر 2020 براب ــخ 20 اکتب در تاری
مهــر 1399 کــه تقریبــا مصــادف بــا اول 
ــان روز آمــار و برنامــه ریــزی در ایــران  آب
مــی باشــد ، جشــن گرفتــه شــود . 
شــعار روز جهانــی آماربــرای ســال 2020  
»ایجــاد ارتبــاط در جهــان بــا داده هــای 

قابــل اعتمــاد« مــی باشــد .

تاریخچۀ 
روز آمار و برنامه ریزی
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ــران  ــار ای ــز آم ــس مرک ــام رئی پی
بــه مناســبت روز آمــار و برنامه ریــزی
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باسمه تعالی

امــروز در آســتانه ورود بــه قرنــی جدیــد، قرنــی که عصــر اطالعــات و ارتباطات را پشــت سرگذاشــته، دنیای دیجیتــال و مجازی 
را دیــده و اینــک بــا انقــالب داده هــا دســت در گریبــان اســت، اهمیــت و نقــش حیاتــی آمــار، در پیشــرفت و توســعة جوامــع و 
حکمرانــی شایســته، بیــش از هــر زمــان دیگــری برجســته و بنیادیــن اســت. خوشــبختانه وجــود روز معّینــی در تقویــم ملــی 
کشــورمان بــرای بزرگداشــت جایــگاه کلیــدی آمــار و برنامه ریــزی مبتنــی بــر داده های مــورد اعتمــاد و البتــه یــادآوری اهمیت 
روزافــزون آن بــه تک تــک افــراد جامعــه به ویــژه برنامه ریــزان، تصمیم گیــران، مدیــران، متخصصیــن، دانشــگاهیان، کارشناســان 
و ســایر آحــاد جامعــه اســت. اهمیــت آمــار و داده هــا نه تنهــا در ســطح ملــی، بلکــه در ســطح جهانــی نیــز وجــود دارد. امــروز 
توســعة پایــدار و همه جانبــه تنهــا در یــک بســتر بســته و محصــور امکان پذیر نیســت، بلکه در یک بســتر جهانــی و پویا محقق 
می شــود و از همیــن روی اســت کــه جهــان از ســال 2010، روز جهانــی آمــار را همــراه بــا پیــام ویژۀ دبیرکل ســازمان ملــل برای 

ارج نهــادن بــه نقــش آمــار در توســعة اقتصادی ـ اجتماعــی جهــان، در تقویــم جهانــی درج کرده اســت. 
آمــار از همــان ابتــدا به عنــوان ابــزاری مهــم بــرای ادارۀ بهتــر جوامــع، شــناخته شــد و اینــک در جهانــی بــا همــة پیشــرفت ها و 
دســتاورد های روزانــه ای کــه در زمینــة فنــاوری، به خــود می بینــد، بــدون داده هــای دقیــق و قابــل اعتمــاد و پیونــد آنهــا بــرای 
تحلیــل و تصمیــم، حتــی گذرانــدن امــور جــاری و ســاده ترین تصمیم هــا نیــز ابتــر و ناقــص اســت. در عصری به ســر مــی بریم 

کــه آن را »عصــر انقــالب داده« و حتــی »عصــر حکمرانــی داده« نامیده انــد. 
اخیــراً رهبــر معظــم انقــالب، تأکید مجــددی به اهمیــت و ضــرورت راه انــدازی ســامانه های اطالعاتــی و اتصال به این ســامانه ها 
و بــه تعبیــری جور ســازی و یکپارچه کــردن داده هــا بــرای برطــرف کــردن موانع و ایجاد اصالحات ســاختاری در کشــور داشــتند. 
در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه نکاتــی کــه مطــرح شــد، مرکــز آمــار ایــران، به عنــوان مرجــع نظــام آمــاری کشــور، بــا درک 
صحیــح از تحــوالت ملــی و بین المللــی، شــعار ملــی »ورود بــه قــرن جدیــد بــا حکمرانــی داده هــا، در نظــام آمــاری نویــن« را 
انتخــاب و نصب العیــن خــود بــرای حرکــت در ســال پیــش روی و هســتة اصلــی فعالیــت و هماهنگــی در نظــام آماری کشــور 
قــرار می دهــد. البتــه مرکــز آمــار ایــران بــه عنــوان مرجــع قانونــی و نهاد تخصصــی تولید آمار رســمی کشــور، چندی اســت بنا 
بــر وظایــف و دغدغه  هــای خــود و بــا آگاهــی از تغییــرات و نیازهــای روز  افــزون جامعــه و کمبودهــای موجــود در نظــام آمــاری، 
نوین ســازی ایــن نظــام را بنــا بــر آخریــن پیشــرفت های علمــی و توصیه هــای جهانــی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت و 
بــرای رفــع کاســتی ها برنامه ریــزی و اقداماتــی انجــام داده اســت کــه تبلــور آنها در برنامة ســوم توســعة ملی آمــار ایــران )1396-

1۴00( نمایــان اســت و اکنــون کــه در آســتانة تدویــن برنامــة هفتــم توســعة کشــور قــرار داریــم، بــا توجه بــه این شــعار ملی و 
گرایش هــای مســلط نوین ســازی نظــام آمــاری، ادامــه و تکمیــل اقدامــات قبــل بســیار پراهمیت اســت.

شــعار ملــی ســال قبــل »همگرایــی ملــی بــرای مدرن ســاری نظــام آمــاری کشــور« بود کــه مهم تریــن نمادهای تحقق نســبی 
آن در ســالی کــه گذشــت، عــالوه بــر همــکاری و تفاهم فــراوان نهادها و مراجع علمی و دانشــگاهی بــا مرکز آمــار، تصویب انجام 
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ثبتی مبنــا در ســال 1۴05 بــا همراهی و همدلــی همة دســتگاه¬ها و نهادهــا در هیئت 
محتــرم دولــت بــوده اســت. ایــن سرشــماری یکــی از مهم تریــن جنبه هــای نوین ســازی نظــام آمــاری کشــور و یکپارچگــی 

داده ها در حکمرانی شایســته اســت. 
در اینجــا الزم اســت ضمــن تبریــک روز آمــار و برنامه ریــزی و روز جهانــی آمــار بــه همــة عالقمنــدان و کنشــگران ایــن حــوزه، 
مراتــب خرســندی و ســپاس خــود را از تالش هــا و همکاری هایــی کــه در ســطح کشــور بــا مرکــز آمــار از ســوی دســتگا ه های 
اجرایــی، نهادهــای حاکمیــت و مراجــع علمــی و دانشــگاهی به عمــل آمــده اســت، ابــراز دارم. یقیــن دارم در ســال پیــش روی، با 
افزایــش ایــن همکاری هــا و همدلی هــا، مرکــز آمــار و نظــام آمــاری کشــور بیــش از پیــش، در جهــت مدرن شــدن و رســیدن به 

اهــداف خــود در راســتای توســعة میهــن عزیــز اســالمی و تحقــق هرچه بهتــر حکمرانــی داده ها گام بــر خواهد داشــت.

جواد حسین زاده
رئیس مرکز آمار ایران
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و  آمــار  ملــی  روز  فرارســیدن 
روز  بــا  آن  تقــارن  و  برنامه ریــزی 
جهانــی آمــار را از جانــب انجمــن 
ــه پیشکســوتان،  ــه هم ــران ب ــار ای آم
اســاتید، معلمــان، مدیــران حوزه هــاي 
ــگان،  ــار، دانش آموخت ــا آم ــط ب مرتب
دانش آمــوزان،  دانشــجویان، 
کارشناســان دســتگاه های اجرایــي 
و همــة عزیزانــی کــه در راه پیشــبرد 
علــم در کشــور و به ویــژه اعتــالی 
مرزوبــوم  ایــن  آمــاری  فرهنــگ 
ــت  ــک و تهنی ــد، تبری ــالش می کنن ت
ــم  ــی می داری ــم. گرام ــرض می کن ع
ــمند  ــکاران ارزش ــره هم ــاد و خاط ی
ــواد  ــر ج ــادروانان دکت ــوص ش به خص
بهبودیــان، دکتــر ســقراط فقیــه زاده و 
دکتــر محمدرضــا مشــکانی را کــه در 
ســال گذشــته از میــان مــا رخــت بــر 
ــتافتند. ــی ش ــار باق ــه دی ــته و ب بس

ــم  ــرن پانزده ــه ق ــتانه ورود ب در آس
ــعار  ــدن ش ــی، برگزی ــری شمس هج
ملــی و راهبــردی »ورود بــه قــرن 
جدیــد بــا حکمرانــی داده هــا، در نظام 
شــعار  به همــراه  نویــن«،  آمــاری 
»به هم پیوســتن  آمــار  جهانــی  روز 
ــم  ــه می توانی ــی ک ــا داده های ــی ب گیت
بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم« ـ کــه ناشــی 
آمــار  علــم  جهانــی  تحــوالت  از 

ــان  ــة متولی ــئولیت هم ــت ـ، مس اس
آمــار در کشــور؛ اعــم از دســتگاه های 
ــا و انجمــن  ــردآوری داده ه ــی گ متول
ــده  ــاد برآم ــوان نه ــران به عن ــار ای آم
را  کشــور  آمــاری  جامعــة  ارادۀ  از 
ــی را  ــزی دقیق ــنگین تر و برنامه ری س

طلــب می کنــد. 
فراینــد  در  گام  نخســتین 
تصویــری  داشــتن  برنامه ریــزی، 
موجــود  واقعیت هــای  از  روشــن 
ــایی  ــن شناس ــا ضم ــت ت ــه اس جامع
تنگناهــای  و  نیازهــا  فرصت هــا، 
از  بــرای  و  شناســایی  را  اساســی 
اثــرات  کاهــش  یــا  بــردن  بیــن 
کــرد.  مناســب  برنامه ریــزی  آن 
ــدف  ــن ه ــبرد ای ــت پیش ــی اس بدیه
ــة  ــگ هم ــکاری تنگاتن ــا هم ــز ب ج
دســتگاه های مرتبــط و بهره گیــری 
از دانــش و تخصــص نهادینه شــده 
آماردانــان  عظیــم  مجموعــة  در 
ــان مشــتاق در خــارج  داخــل و ایرانی
کشــور، نه تنهــا در مرحلــة گــردآوری 
در  آن  از  مهم تــر  بلکــه  داده هــا، 
ــا  ــل و اســتخراج داده ه مراحــل تحلی

بــود. نخواهــد  امکان پذیــر 
ــایر  ــار س ــران در کن ــار ای ــن آم انجم
خــود  مســئولیت های  و  اهــداف 
کنفرانس هــا،  برگــزاری  ازجملــه 

و  کارگاه هــا تخصصــی  ســمینارها، 
نیــز انتشــار مجــالت علمــی و کتــب 
ــاری،  ــش آم ــای دان ــی و ارتق تخصص
آمادگــی کامــل دارد تــا بــا بهره گیری 
ــای  ــة اعض ــمند هم ــارب ارزش از تج
ــاد  ــة ایج ــی، زمین ــی و حقوق حقیق
تشــکلی صنفــی باهــدف حمایــت 
از منافــع جمعــی دســت اندرکاران 
ایــن رشــتة علمــی و افزایــش میــزان 
را  آمــار  دانش آموختــگان  اشــتغال 

ــد. ــم نمای فراه
ضمــن تبریــک مجــدد روز ملــی آمــار 
ــالمتی  ــا آرزوی س ــزی و ب و برنامه ری
و تقاضــای مؤکــد مشــارکت فعــال در 
پژوهش هــای مرتبــط بــا ویــروس 
رعایــت  و  یک ســو  از  کویــد-19 
شــرایط و مقررات بهداشــتی ناشــی از 
شــیوع ایــن ویــروس از ســوی دیگــر، 
موفقیــت همــة آماردانــان کشــور 
و  علمــی  فعالیت هــای  انجــام  در 
اجرایــی و اقــدام بــرای معرفــی نقــش 
ــای  ــار و کاربرده ــم آم ــت عل و اهمی
آن در زمینه هــای مختلــف را از ایــزد 

ــتارم. ــان خواس من

با آرزوي موفقیت
دکتر عبدالرحمن راسخ
رئیس انجمن آمار ایران

پیام رئیس انجمن آمار ایران 
به مناسبت روز ملی 

آمار و برنامه ریزی
 و روز جهانی آمار
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ســال 2010  اکتبــر  روز 10  اوّلین بــار 
میــالدی توســط ســازمان ملــل متحــد بــه 
عنــوان روز جهانــی آمــار نامگــذاری شــد و 
ــای  ــکاری انجمن ه ــتقبال و هم ــورد اس م
علمــی، ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی 
زیــادی قــرار گرفــت و فعالیت هــای مفیدی 
در ســطح بین الملل بــرای همگانی کــردن و 
ارتقــای علــوم آمــاری و نمایــش اهمیت علم 
آمــار و کاربردهــای آن در زندگــی، امورعلمی 
ــرح  ــی مط ــطح جهان ــزی  در س و برنامه ری
شــد. خوشــبختانه در ایــران نیــز بــه همــان 
مناســبت هفتــه ای پربــار بــا شــرکت تمــام 
دانشــگاهیان و دســت اندرکاران صنعــت آمار 
ــزار شــد، اگرچــه در ســال های  کشــور برگ
گذشــته، دســت اندرکاران آمــار و برنامه ریزی 
ایــران نیــز بــه ایــن مهــم توجــه داشــته اند 
ــمی روز  ــور رس ــاه را به ط ــان  م و روز اوّل آب
ملــی آمــار و برنامه ریــزی نامگــذاری نمــوده و 
هرســال برنامه هــای ویــژه ای توســط مراکــز 
علمــی، دســتگاه های اجرایــی، انجمن هــای 
علمــی و دانشــگاه ها بــرای گرامی داشــت این 

ــد. ــزار می نماین روز برگ
امســال نیــز در آســتانه روز 10 اکتبــر ســال 
2020 میــالدی، روز جهانــی آمــار هســتیم. 
مطابــق معمــول، الزم اســت افزایــش آگاهی 
جامعــه در رابطــه با قــدرت و میزان نفــوذ آمار 
در جنبه هــای مختلــف اجتماعی، آمــوزش و 
ــة ســواد  ــه و در زمین توســعة فکــری جامع
آمــاری بــا نــگاه حرفــه ای و ارتقــای خالقیــت 
و توســعه در علــوم آمــاری، مــورد توجــه قــرار 
گیــرد و اقدامات الزم توســط دســت اندرکاران 
و نهادهــای مربــوط صــورت پذیــرد. در 

ســال های اخیــر، آمــوزش و پژوهــش در 
حــوزۀ علم آمار، رشــد قابــل توجهــی در ایران 
یافتــه اســت، امــا بکارگیــری آن در حوزه های 
مختلف و نیز گســترش تمامــی گرایش های 
آمــاری  همچنــان کافــی نیســت و نیــاز بــه 
توجــه بیشــتری دارد. هــم اکنــون در اغلــب 
ســازمان ها و نهادهــای مختلــف، واحــد آمــار 
و اطالعــات ایجــاد شــده اســت، امــا در اغلــب 
واحدها افراد غیرمتخصص شــاغل هســتند و 
رونــد جــذب  آمارشناســان متخصــص در این 

واحدهــا  نیازمنــد بهبود اســت.
ــزی و  ــار در برنامه ری ــرد آم ــزوم کارب ــه ل گرچ
ــئوالن  ــران و مس ــر مدی ــا ب تصمیم گیری ه
پوشــیده نیســت، امــا باید فرهنــگ آمــاری در 
بیــن آحــاد مــردم ارتقــا یابــد. توســعة فرهنگ 
ــزاری  ــق برگ ــد از طری ــور بای ــاری در کش آم
همایش هــا، نشــر مجــالت علمــی و برگــزاری 
کارگاه هــای آموزشــی با همــکاری دانشــگاه ها 
ــور  ــاری کش ــای آم ــازمان ها و انجمن ه و س
ــت  ــا اف ــویی، ب ــفانه از س ــود. متأس ــام ش انج
کّمــی وکیفــی آمــوزش آمــار و عــدم امــکان 
جــذب افــراد توانمنــد بــه ایــن شــاخة مهــم 
ــه رو هســتیم و از ســوی  از دانــش بشــری روب
دیگــر،  اعتمــاد عمومــی بــه آمــار، تنــزل یافته 
اســت که یکــی از علــل آن عدم انطبــاق نتایج 
برخــی طرح هــای آماری بــا واقعیــت و ناموفق 
بــودن برنامه ریــزی و تصمیم گیــری بر اســاس 
آنهــا اســت. طرح های آمــاری کالن کشــور که 
نتایــج آن اثرات عــام در کل جامعــه دارد، گاهی 
توســط افــرادی اجــرا می شــوند کــه نه تنهــا از 
اطالعــات صحیح اســتفاده نمی کنند، بلکــه از 
تخصــص الزم نیز بــرای تحلیل آنها برخــوردار 
ــکیل  ــل، تش ــن معض ــل ای ــتند. راه ح نیس
»ســازمان نظــام آمارشناســی«  بــرای کشــور 
اســت. تــا اجــرای پروژه هــای آماری،  مســتلزم 
اخــذ گواهی صالحیت حرفه ای از این ســازمان 
ــروز خســارات هنگفــت ناشــی از  باشــد و از ب
به کارگیــری نتایــج نامعتبــر طرح هــای آماری 
جلوگیری شــود. خوشــبختانه در ایــن زمینه، 

انجمــن آمــار ایــران پیشــقدم بــوده اســت و با 
مشــارکت مؤسســات آمــاری و شــورای عالــی 
آمــار، تــالش می کنــد ایــن طــرح بــه تصویب 
برســد. این مســئله و توجه بیشــتر به آموزش 
آمــار در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در ایــن 

راســتا بســیار موثــر خواهد بــود.
فرهنــگ آمــاری بایــد از آمــوزش در مــدارس 
شــروع و در میــان دانش آموزان نهادینه شــود. 
ــار،  ــي آم ــة مل ــن راســتا،  اجــرای برنام در ای
تدویــن اســتانداردهاي ملی محتــواي آموزش 
آمار از  دبســتان تا دبیرســتان، معرفي اهمیت 
آمــوزش آمــار در مــدارس از طریــق رســانه ها 

بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرد.
زمینه هــای مختلــف علــوم آماری، به ســرعت 
در حــال توســعه و گســترش اســت؛ بنابراین 
ــا و  ــي چالش ه ــون بررس ــی چ فعالیت های
فرصت هــاي آمــوزش عالــي در رشــتة آمــار، 
بازنگــری برنامه های آموزشــی، تدویــن برنامة 
آموزشــی بــرای زمینه هــای جدید آمــار، تهیة 
ــس دروس  ــوۀ تدری ــن نح ــرفصل و تدوی س
ــت و  ــته ها،  تقوی ــایر رش ــرای س ــاری ب آم
توانمندســازي کارشناســان آمار، معرفــي آمار 
ــران،  ــه کارشناســان، مدی ــاي آن ب و کاربرده
دانشــجویان، محققــان ســایر رشــته ها، 
دانش  آمــوزان و عمــوم مــردم، معرفــی 
پیشــرفت هاي اخیــر در حوزه هــاي مختلــف 

آمــار بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
امیــد اســت بــا همــت، همــکاری و همفکری 
ــاری و  ــور آم مســئوالن و دســت اندرکاران ام
اســاتید و دانشــجویان و کارشناســان آمــاری 
ــور  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــری ب ــات موث اقدام
صــورت پذیــرد، به گونــه ای کــه شــاهد 
افزایــش فرهنگ آمــاری در بیــن آحاد جامعه 
و اســتفاده صحیــح از علــم آمــار در ســطوح 
مختلــف برنامه ریــزی، تصمیم ســازی و انجام 

تحقیقــات علمی کشــور باشــیم. 

محسن محمدزاده
رئیس اتحادیۀ انجمن های ایرانی علوم ریاضی

بیانیۀ اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی
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مــن ایــن نامــه را بــرای جلــب توجــه شــما به مناســبت 
گرامیداشــت روز جهانی آمار در 20 اکتبر 2020 ـ که بر اســاس 
قطعنامــه 69 / 282 مجمــع عمومــی ســازمان ملل متحد، هر 

ـ، می نویســم.  پنج ســال یکبــار جشــن گرفته می شــود
در نهادینه ســازی ایــن بزرگداشــت، ایــن مجمــع از همة 
کشــورهای عضــو، نظــام ســازمان ملل و ســایر ســازمان های 
بین المللــی و منطقه ای، همچنین جامعة مدنی، مؤسســات 
ــران  ــدگان و کارب ــی تولیدکنن ــانه ها و تمام پژوهشــی، رس
آمارهــای رســمی دعــوت کــرده اســت، به نوبــة خود نســبت 
بــه برجسته ســازی ارزش و اهمیــت آمــار در رفع چالش های 

زمــان مــا اقــدام کنند.
بــرای درک دنیــای در حــال تغییــری کــه در آن زندگی 
می کنیــم، اطالعــات بهنگام، قابــل اعتمــاد، به موقع و معتبر 
الزم اســت. آمــار بــرای سیاســتگذاری شــواهد مبنــا در همة 
بخش هــا و همــة جوامــع، صرف نظــر از پیشــینة فرهنگی و 

تاریخــی یا ســطح مختلف توســعه مهم هســتند.
ــث  ــا باع ــروس کرون ــری وی ــابقة همه گی ــیوع بی س ش
ــن  ــت و ای ــده اس ــا ش ــا و آماره ــت داده ه ــش اهمی افزای
ــا  ــال داده ه ــه اتص ــه چگون ــد ک ــان می ده ــت نش وضعی
ــا  ــد ت ــا کمــک کن ــه م ــد ب ــی می توان ــات مکان ــه اطالع ب
پویایــی وضعیــت جهــان را کــه به ســرعت در حــال تغییــر 
ــاری،  ــال ج ــل س ــم. در اوای ــی کنی ــد و ردیاب ــت، رص اس
اســتراتژی داده هــای ســازمان ملــل را بــا عنــوان »داده هایــی 
کــه می توانیــم بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم« بــا هــدف تقویــت 
توانایــی ایــن ســازمان در ارائــة داده های بیشــتر و بهتــر برای 
ــن و  ــی، تدوی ــای جهان ــا چالش ه ــورد ب ــایی و برخ شناس
اجرایــی کــردم. ســرمایه گذاری در تولیــد داده هــا و آمار، تنها 
راهــی اســت کــه در آن قــادر خواهیــم بــود تصمیمــات الزم 
را بــرای پاســخگویی و رهایــی از بیمــاری همه گیــری کووید 
19 اتخــاذ نماییــم و در مســیر تحقــق اهداف توســعة پایدار 

ــا ســال 2030 حرکــت کنیــم. )SDG( ت
ــان،  ــاری جه ــة آم ــار، جامع ــی آم ــر روز جهان ــالوه ب ع
نشســت مجــازی جهانی دادۀ ســازمان ملــل متحــد را از 19 
تــا 21 اکتبــر 2020 )30-28 مهــر مــاه ( برگــزار می کنــد. 
ایــن نشســت مجــازی، فرصــت به موقــع و مناســبی را برای 
شناســایی و پشتیبانی از کار ســخت آماری در سراسر جهان 

بــرای در دســترس قــرار دادن داده هــای قابل اعتماد، با رعایت 
اصــول بنیادیــن آمارهــای رســمی و ایجاد اکوسیســتم های 

ــد. ــم می کن ــر فراه ــر و مقاوم ت ــای قوی ت داده ه
تالش هــای انجام شــده در ســال های اخیــر، در بســیاری 
از کشــورها برای تقویــت ظرفیت آماری خــود، تحت هدایت 
و رهبــری مراکــز ملــی آمــار، از جملــه رصــد پیشــرفت های 
حاصلــه در مســیر اهــداف توســعة پایــدار، بهبود نظــارت بر 
داده هــا، توســعة منابــع جدیــد داده هــا، و تضمیــن اجــرای 
ــاال، موجــب  ــا کیفیــت ب سرشــماری نفــوس و مســکن ب
دلگرمی من شــده اســت. همچنیــن از موفقیت بزرگداشــت 
روز جهانــی آمــار در ســال 2015، کــه شــامل فعالیت هایــی 
بــود کــه در بیــش از 110 کشــور از ســوی حداقــل 20 نهــاد 
ــاً  ــود، قلب ــده ب ــازمان دهی ش ــه ای س ــی و منطق بین الملل

احســاس شــعف و خوشــحالی می کنــم.
به منظــور گرامیداشــت موفقیت آمیــز روز جهانــی آمــار 
2020، از دولــت شــما به عنــوان تولیدکننــده، کاربر و ذینفع 
ــا از فعالیت هایــی  اصلــی آمــار رســمی دعــوت می کنــم ت
کــه به مناســبت ایــن روز مهــم جهانــی صــورت می پذیــرد، 
ــور  ــار ادارۀ ام ــش آم ــد. بخ ــام دهی ــل انج ــتیبانی کام پش
ــه  ــایتی ک ــل از وب س ــازمان مل ــی س ــادی و اجتماع اقتص
ــرای به اشــتراک گذاشــتن اطالعــات در مــورد چگونگــی  ب
 https( بزرگداشــت روز جهانی آمار امســال در سراســر جهــان
ــده اســت، پشــتیبانی  ــاد ش worldstatisticsday . org / / :( ایج

می کنــد.
از دولــت شــما اســتدعا دارم کــه برنامه هــای خودتــان را 
در ایــن خصــوص بــه اطــالع مــا برســانید، تا اطالعات شــما 
در جامعــة جهانــی قابــل دســترس باشــد. از آنجایــی کــه 
ســازمان ملــل متحد، هفتــاد و پنجمین ســالگرد تأســیس 
خود را جشــن می گیــرد و جهــان داده هایی را بــرای مواجهه 
بــا یــک چالــش مشــترک بــه کار می گیــرد، اجــازه دهیــد 
ــرای برجسته ســازی نقــش آمــار  ــی آمــار ب مــا از روز جهان
در پیشــبرد توســعة پایــدار بــرای همــگان اســتفاده کنیــم. 
عالیجنــاب فرصــت را بــرای تجدیــد احترامــات فائقه مغتنم 

مــی شــمارم.
آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد 
درباره روز جهانی آمار
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امســال در سراســر دنیــا، ســومین روز 
ــر 2020  ــخ 20 اکتب ــار در تاری ــی آم جهان
ــدوارم  ــد. امی ــد ش ــه خواه ــن گرفت جش
کــه راه انــدازی ایــن وبــالگ، بــه ترویــج روز 
جهانی آمار در ســطح جهــان کمک نماید. 
ایــن بــار، شــعار مــا »به هم پیوســتن جهان 
بــا داده هــای قابــل اعتمــاد« اســت. در ایــن 
شــعار چــه مفاهیــم ضمنــی را مــی توانید 
بیابید؟ شــاید، هــر کس تعابیــر متفاوتی از 
آن داشــته باشــد. اجــازه دهیــد دیدگاه های 
خــود را در خصــوص همه گیــری بیمــاری 

کوویــد 19 بــه اشــتراک بگــذارم. 
ــد  ــری کووی ــیوع همه گی ــش از ش پی
ــی درک  ــعار، به خوب ــن ش ــوم ای 19، مفه
ــن  ــه ای ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــا م شــد، ام
شــعار، هنــوز کامــالً از دو جنبــة زیر معتبر 
ــک  ــوان ی ــار به عن ــة اوّل، آم ــت؛ جنب اس
رشــتة علمــی و جنبــة دوم، آمــار به عنــوان 

داده هــای عمومــی. 
ــای  ــاً به معن ــار، عمدت ــی آم روز جهان
تمرکــز بــر آمارهــای رســمی اســت، 
ــوم  ــا مفه ــار را ب ــة آم ــا، دامن ــا در اینج ام

می کنــم.  بیــان  گســترده تری 
ــای  ــار در حوزه ه ــه، آم ــن جنب در اوّلی
وســیعی از علــم پزشــکی نقــش محــوری 
ایفــا می کنــد؛ به عنــوان مثــال، در رشــتة 
ایمنی شناســی، داده هــای مربــوط بــه 
ــیوع  ــازوکار ش ــی و س ــای عفون بیماری ه
ویــروس از طریق روش هــای آماری تحلیل 
می شــوند. روش هــای آمــاری نیــز دقیقــاً 
بــرای تحلیل هــای پزشــکی ماننــد تعیین 
اقدامــات مؤثــر برای پیشــگیری از ســرایت 
بیماری هــا و آزمایــش تأثیــر و ایمنــی 

داروهــا و واکســن ها بــه کار می رونــد. 
یافته هــای حاصــل از تحلیل هــای 
ــان  ــن دســت، در ســطح جه ــاری از ای آم
تبــادل می شــوند و دانــش جمعــی در 
خصوص بیمــاری و اقدامــات مؤثردر مقابله 
بــا آن، به طور پیوســته در بین کارشناســان 
ــوند و  ــازی می ش ــا بهنگام س ــر دنی سراس
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد. ب توســعه می یابن
ویــروس مخــوف، تشــریک مســاعی و 
همکاری گســتردۀ جهانــی امری ضــروری 
اســت. بدیــن ترتیــب، به منظــور غلبــه بــر 
بیمــاری کوویــد 19، جهــان از طریــق آمار، 

بــه همدیگــر مرتبــط مــی شــوند.
و امــا دربــارۀ دومیــن جنبــه )داده هــای 
عمومــی(؛ به منظــور پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا، انتشــار اطالعــات موثــق و 
قابــل درک بــرای عموم مردم ضــرورت دارد؛ 
زیــرا آنهــا نقــش اصلــی را ایفــا می کننــد 
و موفقیــت اقدامــات پیشــگیرانه، نیازمنــد 
حمایــت گســترده از ســوی مــردم جامعــه 

اســت. 
اخیــراً بســیاری از کشــورها به تدریــج 
ــاری و  ــای اجب ــه تعطیلی ه ــی ب و به آرام
ــرایط  ــت ش ــد. تح ــه روی آورده ان داوطلبان
قرنطینــه، مــردم بــا دیــد نگرانــی یــا تردید 
ــر  ــد و خط ــت می نگرن ــن وضعی ــه ای ب
ــی،  ــار جعل ــه اخب ــود دارد ک ــادی وج زی
مــردم را گمــراه کنــد. امــا از طریــق انتشــار 
اطالعــات آمــاری موثــق در زمینة وضعیت 
همه گیــری و اقدامــات و تدابیــر اتخاذشــده 
بــرای مقابلــه با این بیمــاری، مــردم جامعه، 
قــادر خواهنــد بود وضعیــت جــاری را درک 
نماینــد و بســیاری از آنها برای پیشــگیری 
ــکاری و  ــروس، هم ــیوع وی ــر از ش مؤثرت
تشــریک مســاعی خواهند کــرد. از ایــن رو، 
ــه  ــراد قرنطینه شــده را ب ــد اف ــار می توان آم

هــم مرتبــط ســازد و آنهــا بــه همــکاری در 
مقابلــه بــا کوویــد 19 تشــویق شــوند.

در ضمــن، آمــار، دارای نقش هــای 
مهمــی دیگــری اســت کــه عبارتنــد 
ــک در  ــد کم ــراد نیازمن ــایی اف از: شناس
ایــن شــرایط همه گیــری، حمایــت از 
برنامه ریــزی مناســب بــرای بهبــود ســریع 
ــری و  ــرایط همه گی ــس از ش ــادی پ اقتص

ــره.  غی
ــم  ــم بگویی ــه، می توانی ــه اینک خالص
آمــار، وظایف مهمــی را در ایام پراســترس و 
پرتنش شــیوع ایــن نوع بیمــاری همه گیر 
و همچنین در شــرایط عــادی ایفا می کند. 
ــادآور شــویم کــه  ــم ی در ضمــن، می توانی
ــی  ــی کاف ــق الزم اســت، ول داده هــای موث
نیســت. تحلیل هــا و تفســیرهای صحیــح 
ــا را  ــن یافته ه ــت و ای ــه کار گرف ــد ب را بای
بایــد به افــراد جامعــه انتقــال داد. به عــالوه، 
بایــد بــه ایــن موضوع توجه داشــته باشــیم 
کــه ارزش آمارهــای رســمی، زمانــی ارتقــاء 
ــا  ــا ب ــن آماره ــر ای ــه اگ ــت ک ــد یاف خواه
ــده  ــای تولیدش ــا و تحلیل ه ــایر آماره س
توســط مراکــز علمــی، بخــش خصوصی و 
ســایر مؤسســات، بســته بــه شــرایط، مورد 

اســتفاده قــرار گیــرد.
ــخصی  ــای ش ــوق، دیدگاه ه ــوارد ف م
بنده اســت و اطمینــان دارم که خوانندگان 
ــارۀ  ــود را درب ــاص خ ــای خ ــز دیدگاه ه نی
ــد.  ــی آمــار و شــعار ایــن روز دارن روز جهان
بســیار خرســند خواهــم شــد کــه تــا حــد 
ممکــن، نظــر آنهــا را در این وبــالگ ببینم. 
ایــن نــوع تبــادل دیدگاه هــا، صرفــاً بــه روز 

جهانــی آمــار اختصــاص خواهــد یافــت.

شیگرو کاوازاکی
رئیس کمیسیون آمار سازمان ملل متحد

ساختن دنیایی بهتر، با یاری جستن از آمار
پیام رئیس کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آمار
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بسیار مشتاقم تا از برنامه های شما 

در ارتباط با روز جهانی آمار 

سال ۲۰۲۰ مطلع شوم

ــه مجامــع و مراکــز آمــاری جهــان  ــا 23 مــرداد 1396( ب اینجانــب در نامــه ای کــه در تاریــخ 13 اوت ) مصــادف ب
ارســال نمــودم، بــا دعــوت از هــر یــک از کشــورها بــرای برگــزاری مراســم ویــژۀ کشــور خــود بــه مناســبت گرامیداشــت 
ــا  روز جهانــی آمــار ســال 2020 کــه در 20 اکتبــر )29 مــرداد 1396( برگــزار می شــود، مراتــب خرســندی خــود را ب

شــما در میــان گذاشــتم. 
امســال روز جهانــی آمــار، مصــادف بــا جشــن 75 ســالگی تأســیس ســازمان ملــل متحــد و برگــزاری نشســت مجازی 
ایــن ســازمان در زمینــة داده هــای جهانــی اســت. کمیســیون آمــار ســازمان ملــل متحــد تصمیــم گرفتــه اســت کــه 
شــعار روز جهانــی آمــار امســال، »به هم پیوســتن گیتــی بــا داده هایــی کــه می توانیــم بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم« باشــد.

قویــاً بــر ایــن بــاورم کــه وقتــی مــا نظام هــای آمــاری خــود را بــا نیازهــای در حــال تغییــر همه گیــری کوویــد-19 
ــا ایــن نیازهــای در حــال  ــی آمــار ســال 2020 بیــش از هــر زمــان دیگــری ب منطبــق می ســازیم، جشــن روز جهان
ــام  ــتقالل نظ ــا، اس ــتانداردهای داده ه ــد، اس ــل می یابن ــا تکام ــی داده ه ــتم کل ــی اکوسیس ــاط دارد. وقت ــر، ارتب تغیی
ملــی آمــار و اصــول بنیــادی آمارهــای رســمی، در ایجــاد اعتمــاد بــه داده هــا و آمــار تولیدشــده از ســوی نظام هــای 
آمــاری و مــورد اســتفادۀ تصمیم گیــری مبتنــی بــر شــواهد، نقــش دارنــد. اعتمــاد، پایــه و اســاس خانــة ماســت. 20 
اکتبــر 2020 روزی خواهــد بــود کــه در سراســر جهــان، اهمیــت داده هــای قابــل اعتمــاد در ایجــاد پیونــد جهانــی، 

ــرد.  ــرار می گی مــورد تأکیــد و توجــه ق
ــار،  ــی آم ــز مل ــه توســط مراک ــی ک ــای محل ــراه رویداده ــان، به هم ــر جه ــال 2020 در سراس ــار س ــی آم روز جهان
ــد و  ــل متح ــازمان مل ــام س ــه نظ ــته ب ــازمان های وابس ــه س ــی؛ از جمل ــه ای و بین الملل ــاری منطق ــازمان های آم س
دانشــگاه ها برگــزار خواهــد شــد، جشــن گرفتــه می شــود. روز جهانــی آمــار امســال، فرصــت مناســبی بــرای مشــارکت 

ــت. ــه آنهاس ــی ب ــمی و الهام بخش ــان رس ــدۀ آمارشناس ــل آین نس
اینجانــب مشــتاقانه در انتظــار مشــاهده آرم ترجمه شــدۀ روز جهانــی آمــار ســال 2020 بــه زبان هــای ملــی شــما و 
آگاه شــدن از اقدامــات کشــور شــما در ایــن زمینــه هســتم. در صــورت تمایــل بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص 

روز جهانــی آمــار، می توانیــد بــه آدرس Worldstatisticsday.org مراجعــه فرماییــد.

استفان شوئینفست
مدیر بخش آمار سازمان ملل متحد

پیام مدیر بخش آمار سازمان ملل متحد  به مناسبت روز جهانی آمار
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ــزوم  ــه ل ــا توجــه ب ــار، ب ــن وبین در ای
ــا در ســال  اجــرای سرشــماری ثبتی مبن
1۴05، نحــوه  اســتفاده از روش هــای 
یادگیــری آمــاری و اتصــال رکوردهــا 
ــرای انجــام  ــزاری کارآمــد ب ــه عنــوان اب ب
ــد  ــی خواه ــا معرف سرشــماری ثبتی مبن
شــد.  بعــالوه ضمــن اشــاره بــه موضوعات 
ــکان  ــای م ــد داده ه ــرای تولی ــن ب بنیادی
محــور، بــه اهمیــت هــر موضــوع در 
ــدار  ــعه پای ــداف توس ــردن اه ــراورده ک ب

ــد.  ــد ش ــاره خواه اش

رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

پژوهشکدۀ آمار به مناسبت هفتة آمار و برنامه ریزی با همکاری انجمن آمار 
برگزار می کند:

میزگرد تخصصی
نقش و اهمیت آمار در پژوهش های علمی

با تأکید بر سرشماری های ثبتی مبنا و داده های مکانی

ـ دوشنبه 28 مهر 1399 )روز آمار و پژوهش(
ـ ساعت 13 الی 15

ـ لینک ورود:
http://vc.edejo.ir/irstat/

برای کسب اطالعات بیشتر، به سایت پژوهشکدۀ آمار مراجعه نمایید:
http://srtc.ac.ir/

http://vc.edejo.ir/irstat/
http://srtc.ac.ir/
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

اتحادیه دانشجویی آمار ایران با همکاری انجمن های علمی دانشگاه های 
بوعلی سینا همدان، یزد، و بین المللی امام خمینی قزوین

 به مناسبت روز جهانی آمار برگزار می کند:

مجموعه وبینارهای »سه روز با آمار«
ـ 29 مهر 1399 - ساعت 10 صبح )به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان(:
http://vc.basu.ac.ir/basu380487

ـ 30 مهر 1399 - ساعت 11:30 صبح )به میزبانی دانشگاه یزد(:
http://meeting2-.yazd.ac.ir/sta
ـ 1 آبان 1399 - ساعت 10 صبح )به میزبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(: 
http://ac6.aminidc.com/workshop

برای کسب اطالعات بیشتر، به کانال های زیر مراجعه کنید:

@etehadieamar | @statistics_bualisina | @amaryazduni | @statisticsIKiu1

http://vc.basu.ac.ir/basu380487 
http://meeting-2.yazd.ac.ir/sta 
http://ac6.aminidc.com/workshop 
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

گروه حقوق و آمار پژوهشکدۀ مطالعات پایه و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوۀ قضاییه 
با همکاری دانشکدۀ ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 برگزار می کند:

مجموعه کارگاه های آموزشی
کاربرد داده ها در طرح دعوی و دفاع

ـ سه شنبه 29 مهر 1399
ـ ساعت 8 الی 15

ـ  برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت پژوهشکدۀ قّوۀ قضاییه مراجعه نمایید:
http://ijri.ir

http://ijri.ir
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

گروه آمار دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان، با همکاری پژوهشکده آمار 
به مناسبت روز جهانی آمار و روز ملی آمار وبرنامه ریزی 

برگزار  می نماید:

وبینار:
نظام آمار رسمی نوین، آینده پیش روی و جایگاه دانش آموختگان علم آمار

ـ سه شنبه 29 مهر 1399
ـ ساعت 18 الی 19:30

ـ لینک ورود:
https://meet.uok.ac.ir/ch/statistics

https://meet.uok.ac.ir/ch/statistics
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

خانه ریاضیات اصفهان به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی
 برگزار می کند:

جلسه سخنرانی با حضور:
ـ دکتر محمدرضا فقیهی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(

ـ سید نعمت اهلل میرفالح نصیری )معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز 
آمار ایران(

ـ دکتر اشکان شباک )رئیس پژوهشکدۀ آمار(

ـ چهارشنبه 30 مهر 1399
ـ ساعت 18:30 الی 20

ـ  لینک ورود به وبینار:
http://vm.iut.ac.ir/mathhouse

http://vm.iut.ac.ir/mathhouse
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

دانشکدۀ آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه عالمه طباطبائی 
به مناسبت روز جهانی آمار، مقارن با روز آمار و برنامه ریزی در کشور

برگزار می کند:

جلسه سخنرانی با حضور:
ـ علم آمار و نقش آن در تحقیقات علوم دیگر )دکتر احسان بهرامی سامانی(
ـ بررسی رفتار انتخاب رشتۀ داوطلبان و پذیرفته شدگان رشتۀ آمار در 

دوره های تحصیالت تکمیلی )دکتر سیما نقی زاده اردبیلی(
ـ بررسی رویکرد نوین اکتشاف علمی با استفاده از علم داده ها در توسعۀ 

کسب و کار )دکتر فرزاد اسکندری(
ـ سه شنبه 29 مهرماه

ـ ساعت 13 الی 15
ـ لینک ورود به وبینار:

https://meeting.atu.ac.ir/ch/statistics

https://meeting.atu.ac.ir/ch/statistics
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

گروه آمار دانشکدۀ علوم ریاضی دانشگاه الزهرا)س( 
برگزار می کند:

جلسه سخنرانی دکتر هیربد آسا با عنوان:
یادگیری ماشینی؛ انگیزه ها و مثال ها

ـ شنبه 3 آبان 99
ـ ساعت 11:30 الی 13:30

ـ لینک ورود:
https://webinar.alzahra.ac.ir/statistics

https://webinar.alzahra.ac.ir/statistics


ویژه نامۀ هفتۀ آمار و برنامه ریزی | شمارۀ اوّل | 27 مهر 99 19

رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

اتحادیه دانشجویی آمار ایران با همکاری انجمن های علمی دانشگاه های یزد، 
بوعلی سینا همدان، و بین المللی امام خمینی به مناسبت روز جهانی آمار 

برگزار می کند:

مسابقۀ »اتفاق داده ها«
به برگزیدگان مسابقه، هدایای نفیسی اهدا خواهد شد

ـ مهلت شرکت در مسابقه: دوشنبه 28 مهر

ـ فرم ارسال پاسخ:
https://b2n.ir/990801

https://b2n.ir/990801


تهیه و تنظیم: 
روابط عمومی پژوهشکدۀ آمار


