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نسخه ۵٠٠ شمارگان:
ایران آمار انجمن خبرنامۀ

منتشر فصل هر پایان در که است انجمن این خبری نشریۀ
و ایران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصل هدف م شود.
آماریبا جامعۀ اعضای میان ارتباط، ایجاد و بزرگان آشنایی جهان،
اهداف به نیل برای است. ایران آمار انجمن با نیز و ر دی ی
همۀ همفکری و اری هم از خبرنامه، شدن پربارتر هرچه به فوق

راستا: این در م شود. استقبال به گرم عالقمندان،

هیئت اعضای یا سردبیر، نشان به مطالب است ضروری •
شود. ارسال تحریریه

شده ارسال مطالب ویرایش و تلخیص انتخاب، در خبرنامه، •
است. آزاد

نم شود. بازگردانده دریافت شده، مطالب •

ایران آمار انجمن نظر لزوماً خبرنامه، در مندرج مطالب •
نیست.

و خبرگزاری ها ارگان ها، نهادها، سایر مطالب انعکاس در •
ن مم حد تا نگارش، شیوۀ امانت داری، حفظ با ل ها، تش
خواهد تصحیح نگارش اشتباه های نیز مواردی در و حفظ

شد.

مطالب فهرست

٠ مطالب فهرست

١ سردبیر سخن

٢ برنامه ریزی و آمار مل روز مناسبت به آمار انجمن رئیس پیام

٢ پژوهش هفتۀ مناسبت به

٣ ایران آمار انجمن مصوبات

۶ رخدادها
١۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . رو پیش رخدادهای

١۵ آماری بازاریابی

فن چندین به آراسته : ان مش دکتر
١٧ ایران آمار انجمن رئیس یادداشت

٢٠ استاد یاد
٢٠ . . . . . . . . . . . . . . Professor Lynne Billard
٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . فقیه محمدرضا دکتر
٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . پارسیان احمد دکتر
٢٢ . . . . . . . . . . . . برزادران محتشم غالم رضا دکتر
٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . ندری اس فرزاد دکتر
٢۴ . . . . . . . . . . . . . . . . محمدزاده محسن دکتر
٢۴ . . . . . . . . . . . . . . . نخع زاده غالم رضا دکتر
٢۵ . . . . . . . . . . . . . . . شهالئ عبدالرحیم دکتر
٢۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . گلعل زاده موس دکتر
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٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمادین داده های
٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصویرسازی ها
٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نتایج

٣٢ مراج

٣٢ تیبشیران رابرت با مصاحبه

٣٧ فارس ادب و زبان فرهنگستان مصوب آماری واژه های
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سردبیر سخن

سردبیر سخن

احساس گونه هایمان بر ری دی زمان هر از سردتر امسال پاییز سیل
اقناع اثنای در که کردیم تهیه حال در را پاییز خبرنامۀ م شود.
نشست. قلبمان بر دی ماه تیرهای که بودیم پاییز اخبار با خود
سیزدهم نحس درگیر ما اما بود پرواز روز عزیزی، برای که هرچند
از ری دی روی جمعه عصر همیش دلتنگ بار این و بودیم دی
برای اگر بود. عزیز همان بی بازگشت پرواز آن و داد نشان خود
همۀ برای «پرواز» ماه، ی در بار این اما است، شوق آفرین همه
و اشتباه جبران حسرت و بود آسمان به خیره نگاه ایرانیان، ما
و پیچید باد در نیلوفرانه و گشته تیره آه دود از که راه گرد
در را شماره این که کنم اعتراف تا م نویسم را مطالب این رفت.
شماره؛ این بهانۀ و اصل اما کرده ایم. تهیه شرایط بدترین از ی
فرستنده از اشتباه داشتند دوست همه که متحیرکننده بسیار خبری
جم مان از بزرگ مردی نهادیم، سر پشت که پاییزی در باشد.
پدری و استادی دِین از پاره ای ادای فرصت و بربست رخت
از ی ان مش محمدرضا دکتر بی تردید گذاشت. دلمان بر را
پوشیده کس بر و هست و بود کشور آمار جامعۀ گستردۀ بال های
همین با کشور، در آمار توسعۀ و گسترش از بلندی مسیر که نیست
جامعه، این کوچ عضو به عنوان شخصاً است. پیموده شده بال
صحبت بزرگ شان مورد در که م دانم آن ورای را استاد شأن
بخش زحمت که کردم خواهش بزرگواران از رو این از کنم،

این از بخش که است خوشحال جای و بپذیرند را مهم این از
جدیدی معنای این و کردند قلمداد افتخار را مهم این بزرگواران
ر تش ان، هم از تقدیر ضمن داد. نشان من به را عاقبت به خیری از

بیالرد: پروفسور از دارم ویژه ای

On behalf of the editorial board of the Newslet-
ter and Iranian Statistical Society, I truly appreciate
Professor Lynne Billard for accepting our invitation to
write a tribute note to Professor Meshkani. Her note
reflects the depth of our loss while reminds us how for-
tunate we were to have Professor Meshkani as a part of
our lives. Indeed the Iranian statisticians are grateful
to Professor Billard who trained Professor Meshkani
and Professor Arghami who built a great statistics
foundation in Iran by training several skillful statis-
ticians.

پدرانۀ مهربان از استادانه ای آمیزۀ ان مش دکتر مرحوم جاذبۀ
ی گشادۀ روی و دانشمند ی دلسوزانۀ سخاوت معلم، ی

از ی در است. ایشان شخص به منحصر که بود اخالق استاد

سامان بهرام دکتر که را امین پور مرحوم از زیر شعر اتباتم م
کردم. ارسال برایشان بود، گذاشته به اشتراک آن را

بریم م سر به احتمال عصر در «ما،
شاید و ش عصر در

هوا وض بین پیش عصر در
بیاید باد که طرف هر از
تردید قاطعیت عصر در

جدید عصر
اصل هیچ که عصری

نیست...» یقین احتمال، اصل جز

برای «قطعیت» و «یقین» از «شاعر که نوشتند پاس از بخش در
و م پسندم را این من است. کرده استفاده «certainity» واژۀ
م کنم. استفاده دارد وک مش معنای که « «حتم به جای را آن
امیدوارم حتمیت». «عدم تا است قطعیت» «عدم آن عکس لذا
به میان با که ناتمام بحث باشند.» دیده را نکته این اران هم
خوبی سرانجام به داشت هایزنبرگ» قطعیت عدم «اصل پای آمدن
و م دانیم جایی در را روزی منشاء ایرانیان ما نرسید. که م رسید
از اگر که بودم این سرخوش همواره ر. دی جایی در را اسبابش
چون بزرگان کرم خوان بر خوشبختانه م خورم، روزی آمار قبل
ش پیش ایشان که بیش آن از و نشسته ام فقید ان مش دکتر مرحوم
انصافاً و برنداشتم بیش قلیل ، کاهل از من م کردند، دانشجویان
من داد؛ قرار من چشمان برابر در را دانش برکت قلیل، همان که
بهشت شهید اه دانش عظیم. گن آن حسرت و قلیل این و ماندم

ی انگشتان از کمتر بسیار (حت معدود از که م بالد خود به
با ا٢ بایومتری و جاسا١ نشریه های در منتشرشده مقاالت دست)
زده اه دانش این به نام ان مش دکتر را مقاله دو ج.ا.ایران، آدرس
در صحبت به نیازی ر دی که م کند کفایت همین به گمانم و است
افراد بیرق تحت انسان ها که عصری در نباشد! ایشان تواض باب
م دانست اندیشه ها حافظ را خود ان مش دکتر م کنند، حرکت
از بی نظیر دانش و حمیت با که است رو این از اندیشمندان. تا
سرشار محتوای و شیوا بیان انصافاً و م کرد صحبت بیزی آمار
آنم دلخوش بود. ایران در بیزی آمار گسترش فات تیغ کالمشان
عالقه مندی های به آسایش کن در م توانستند آن که عل رغم که
دانشجویان تربیت پرزحمت مسیر اما بپردازند، شخص شان علم
م توانند را ایشان درخشان و و نی نام که برگزیدند را زیادی
که دوره ای در بزنند. فریاد علم شان تدریس های و توبات م در
پذیرفتند بزرگوارانه بودم، خبرنامه در بزرگان اری هم از مستأصل
اری هم با را آمار انجمن نهال جوانشان دانشجوی این کنار در که
کردند. مراقبت مانیز از دلسوزانه چه و کنند مراقبت خبرنامه در
این در ترجمه فعالیت های بابت که زمان ای محدودیت به رغم
علم آیندۀ و حال «گذشته، ستون قبل شمارۀ دو در داشتند، اواخر

١ Billard, L.; Meshkani, M. R. (1995) Estimation of a stationary Markov chain. J. Amer. Statist. Assoc. 90 , no. 429, 307–315.
٢ Meshkani, M. R.; Billard, L. (1992) Empirical Bayes estimators for a finite Markov chain. Biometrika 79 , no. 1, 185–193.
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پژوهش هفتۀ مناسبت به

خواهم تالش رو، این از م نوشتند. خاص ظرافت با را آمار»
از و شود حفظ خبرنامه شمارگان در همواره ستون این که کرد
م طلبم. پوزش نوشتارم زمخت بابت خوانندگان و ایشان محضر
متأثر که ایشان نقادانۀ نگاه و انرژی پر و شاداب روحیۀ امیدوارم
ما به که درس هایی سایر کنار در بود، دانشمندانۀ شان امیدواری از
رهرو برای راه بهترین این شاید باشد. نظرمان مد همواره دادند،

باشد. مسیرشان در بودن

مل روز مناسبت به آمار انجمن رئیس پیام
برنامه ریزی و آمار

به ایران آمار انجمن سوی از را برنامه  ریزی» و آمار مل «روز
حوزه های مدیران اجرایی، کارشناسان دانشجویان، استادان، همۀ
رشتۀ به عالقه مندان همۀ و پیش کسوتان معلمان، آمار، با مرتبط
به ویژه و كشور در علم پیشبرد راه در که آنها همۀ و آمار
عرض تبری م  کنند، تالش مرزوبوم این آماری فرهنگ اعتالی
میان از قبل سال ط كه را آمار علم با مرتبطین یاد و م كنم
گرام را مقدس زاده باقر دكتر شادروان به خصوص رفته اند، ما
کسان همۀ برای را مغتنم فرصت این آمار روز فرارسیدن م دارم.

به تا م آورد فراهم دارند، آمار علم و پیشه در دل و دست که
در آن اه جای و اهمیت بر مروری و آیند هم گرد مناسبت این
نقاط نمودگری و کشورها پیشرفت و انسان ها زندگ جای جای
نگاه با و باشند داشته ساحت هر و عرصه هر در قوت و ضعف

مسئوالن و مدیران توان، و وس قدر به کشورمان در آن وضعیت به
آن ها و گاه آ شریف علم این انات ام و توان ها از را خود دوروبر
از برآمده ایران، آمار انجمن نمایند. تشویق آن از بهره برداری به را
خود فعالیت سال س به قریب ط کشور، آماردانان جامعۀ ارادۀ
آن ها اهم که بوده جامعه در مثبت اثرات منشأ مقدورات حدود در
، علم همایش های از کثیری بسیار تعداد برگزاری در م توان را
برقراری کتاب، تعدادی انتشار مختلف، علم مجالت انتشار
... و اجرایی و اه دانش مختلف مؤسسات از بسیاری با ارتباط
غیاب در که، است ل تش انجمن این آن ها رأس در اما دانست
حمایت به م تواند آمار، حوزۀ در شاغلین برای صنف ل های تش
اه جای از دفاع و علم رشتۀ این دست اندرکاران جمع مناف از
حد در باز هم، این از پیش که یازد دست جامعه در رشته این
که باشیم داشته یاد به است خوب بنابراین است. کرده چنین توان
شاغلین و رشته این اه جای از حمایت معن به انجمن، از پشتیبان
عضویت اول درجۀ در انجمن تقویت و است کشور در آن به
امید است. انجمن عضویت قبول به ر دی افراد تشویق و آن در
خدمت توفیق آماری جامعۀ اعضای همۀ پروردگار یاری به است
که دانش کم ‐به را انسان ها بهروزی و کشور پیشرفت به

باشند. داشته فراگرفته اند‐

پژوهش هفتۀ مناسبت به

ایران) ریاض (انجمن تومانیان٣ ردیچ م به همت

چالش های گوناگون، رشته های در تحقیقات اینکه به باتوجه
مسائل مورد در من، نظر اظهار که است بدیه دارند را خود خاص
ریاض علوم در تحقیقات بود. خواهند ریاض علوم در تحقیق

که دارند وجود چالش هایی مطلوب اند. و خوب کشور سط در
این : داخل الف. تقسیم اند. قابل خارج و داخل دستۀ دو به
.١ هستند: کشور عال آموزش قوانین و آئین نامه ها نتیجۀ مسائل
این در نیست. مناسب اعتبار ، ریاض مجالت بودن ISI معیار
شده تأكید ریاض انجمن خبرنامۀ در اران هم توسط بارها مورد
طرف از نامناسب معیار این شده اند. ارائه نقض مثال های و
رساله های در پژوهش مقررات و اه ها دانش ممیزۀ هیئت های
پیشنهاد م شود. و شده تلق اصل مالک دانشجویان، دکتری
، ریاض علوم در تحقیقات نتایج ارزش گذاری در که است این
متخصص، داوران توسط مقاله ها، علم محتوی که است کاف
داوران هیئت ارزیابی دکتری دانشجویان مورد در شوند. ارزیابی
رساله، از دفاعیه جلسۀ در دانشجو ارائۀ نحوۀ و دکتری رسالۀ از
ول نیست. مقاله بودن ISI به نیازی و است مناسبی بسیار مالک

. کاف نه است الزم خارج یا داخل معتبر مجلۀ در مقاله چاپ
توسط رساله در موجود علم کار انجام تشخیص مسئولیت .٢
جریان در سال ها راهنما استاد است. راهنما استاد به عهدۀ دانشجو،
انحراف نماید. نظر اظهار م تواند و بوده دانشجو علم کارهای
راهنما استاد که م افتند اتفاق وقت ، علم مقاالت و رساله در
دانشجویی مجاز حد از بیش یا و نداشته را الزم علم توانایی
جلسۀ در داوران هیئت چند هر باشد. داشته راهنمایی تحت
دانشجو توسط تحقیق کار بودن اصیل م توانند به خوبی دفاع
نپذیرند. یا بپذیرند را بودن تحصیل از فراغت و نمایند ارزیابی را
ساعت دو در کم دست رساله از دفاع جلسۀ که است این پیشنهاد
از مطالب خواندن با هم آن دقیقه، ۴٠ در اینکه نه گیرد انجام تمام
فقط نباید کشور علم سط تعیین .٣ شود. تمام پاورپوینت روی
مؤسسات و اه ها دانش باشد. چاپ شده مقاالت تعداد اساس بر
از بودن پیشرفته و علم سط دادن نشان برای عال آموزش
تعداد نحوی، هر به که م خواهند دکتری دانشجویان و هیئت علم
مریم پروفسور مرحوم که صورت در دهند، افزایش را خود مقاالت
جایزۀ حقیقت در که فیلدز جهان جایزۀ دریافت هنگام میرزاخان
ول داشت، مقاله انگشت شماری تعداد است، ریاض برای نوبل

هر در مقاالت تعداد برای معیاری علم جهان در .۴ بودند. مقاله
٣toomanian@tabrizu.ac.ir
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ایران آمار انجمن مصوبات

دارد وجود زیر صورت به رشته

F =
رشته هر در شده منتشر مقاالت تعداد

رشته آن در اساتید تعداد

ریاض استاد هر از یعن است، ٠٫۵ ریاض رشتۀ برای معیار این
باشد. داشته چاپ شده مقالۀ ی سال دو طول در که است انتظار
برای اگر مثال است. متفاوت معیار این ر دی رشته های برای
که م رود انتظار رشته آن در استادی از باشد، F = ٢ رشته ای
فناوری و تحقیقات علوم وزارت .۵ کند. چاپ سال در مقاله ٢
است کرده منتشر و تهیه را خارج و داخل معتبر مجالت لیست
به طور نم توان و است نسبی مجله ای بودن معتبر که چند (هر
مؤسسات و اه ها دانش همۀ هرحال به کرد). تعیین را آن قط
اه دانش هر که نیست نیازی و کنند مراعات را آن باید عال آموزش
را مجله ای ناشر با و باشد داشته مجالت اعتبار برای معیاری خود
هیچ و است مجله منتشرکنندۀ فقط ناشر زیرا کند، اعالم نامعتبر
مجله داوران طرف از مقاالت ندارد، مقاالت ارزیابی در نقش

ی در باید که مقاالت هیئت تحریریه، در و م شوند ارزیابی
را مجله فقط ناشر و م كنند ارسال ناشر برای شود، چاپ شماره
ندارد. معن مقاله، ارزیابی در ناشر بودن نامعتبر و م کند چاپ
معتبر مجالت در مقاله نویسندگان اسام نوشتن ترتیب الف. .۶
برای اه ها دانش برخ ول است، الفبایی حروف حسب بر معموال
قائل امتیاز غیره و درصد ۶٠ دوم نفر درصد، ٨٠ سهم اول نفر
نام دکتری. دانشجویان مورد در یا و ندارد موردی که م شوند
باشد سوم مشاور نام و دوم راهنما استاد نام باشد اول باید دانشجو
نیست. درست هم باز که باشد، راهنما استاد اتبات م مسئول و
تحصیل از فراغت از قبل دانشجو و است مهم بسیار یادگیری زیرا
نه باشد، اتبات م مسئول باید دانشجو زیرا یرد، ب یاد را آن باید

راهنما. استاد
مقاله ر دی شوند، جابه جا مقاله ای در اسام ترتیب چنانچه ب.
آن از تحصیل از فراغت از بعد نم تواند دانشجو و ندارد ارزش

است. ارزش فاقد تصمیم و بی معن قانون یعن کند. استفاده
چندان سهم مقاله پژوهش کارهای در راهنما استاد اگر اصوال ج.

مطابق شود. آورده مقاله در استاد نام که ندارد لزوم باشد نداشته
نام وجود عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش برخ آئین نامه های

است. الزام مقاله در راهنما استاد
فراغت برای عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش برخ د.
علوم، وزارت آئین نامۀ از بیش دکتری دانشجویان تحصیل از
وقت آن نتیجه در که کنند م طلب مقاله فن آوری، و تحقیقات
تلف اه، دانش مقاالت تعداد بردن باال برای دانشجو هزینۀ و

م شود.

با معتبر ریاض مجالت تعداد که آن جایی از .١ : خارج ب.
دکتری دانشجویان و اساتید تعداد با متناسب مناسب، تأثیر ضریب
چاپ شده مقاالت ارزیاب، گوناگون کمیته های اصوال و نیست،

داخل مجالت در چاپ شده مقاالت بر را خارج مجالت در
خارج مجالت در چاپ برای مقاالت بیشتر م دهند، ترجیح

سط در انتخاب شده مجالت اگر که است بدیه م شوند. ارسال
ول است، خوب باشند باالیی تأثیر ضریب دارای و معتبر جهان

نیست. طور این همیشه
مقاالت ، سیاس مسائل دلیل به اخیراً خارج مجالت برخ .٢

نم کنند. چاپ را ایران دانشجویان و استادان
این علوم، فرهنگستان فیزی و ریاض شاخه های گذشته جلسۀ در
زیادی شواهد اران هم از ی گرفت. قرار بحث مورد موضوع
و جم بندی موضوع بعد هفته جلسۀ در دادند. ارائه مستدل را
از که است این پیشنهاد گرفت، خواهد صورت مناسب اقدام
نامه مختلف کشورهای فرهنگستان های به علوم فرهنگستان طرف

شود. اعتراض مستدل موارد برای و نوشته
موارد و دهد انجام م تواند نیز ایران ریاض انجمن را کار این
عضو ریاض انجمن که IMU ریاض انجمن های اتحادیۀ به را

بنویسد. نامه چهار) گروه (در است آن معتبر
مردود هفته، ی از پس خارج مجلۀ به ارسال شده مقالۀ وقت .٣
یا شده. اعالم مردود و نکرده مطالعه داوری هیچ یعن شود، اعالم
مقالۀ ول م کنند مقاله ارسال درخواست سایت ها در که مجالت
رسیده مقاالت تعداد تراکم دلیل به روز چند عرض در را ارسال
پرده پشت علم غیر دلیل که است روشن م کنند، اعالم مردود

دارد. وجود
حمایت مال نظر از کشور ریاض مجالت که است این پیشنهاد .۴
تا صورت این در شوند. چاپ کوتاهتر تناوب با بتوانند تا شوند
به را مقاالت باید همواره البته . م شود حاصل گشایش اندازه ای

نشد. دلسرد نشدن چاپ از و كرد ارسال خارج معتبر مجالت

ایران آمار انجمن مصوبات

چهاردهمین جلسۀ سیزدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٧/۴) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

برای علم انجمن های شورای جلسۀ از محمدزاده دکتر آقای .١
تأمین و آن ادارۀ نحوۀ شورا، در علم انجمن های عضویت توجیه
از فهرست ایشان دادند. ارائه گزارش اسپانسرها توسط هزینه ها
انجمن که است بهتر گفتند و دادند ارائه شورا در عضویت فواید
نماییم سع و نماید اطالع رسان و کند تهیه لیست چنین نیز آمار

نماییم. تقویت و کسب را درآمدزایی هنر
گروه های مدیران انجمن، نمایندگان از مرکب همایش موضوع .٢
مطرح آماری جامعۀ سوتان پیش و صاحب نظران از عده ای و آمار
این برگزاری با اصفهان اه دانش موافقت عدم به نظر و شد
جناب موافقت به توجه با همایش این که شد مقرر همایش،
از وحیدی اصل دکتر آقای درخواست با واجارگاه فتح دکتر آقای

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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اه دانش در اسفندماه دوم نیمۀ در همایش، این میزبان برای ایشان
همایش این برگزاری امور که شد مقرر ضمناً شود. برگزار گیالن
شود. انجام وحیدی اصل دکتر آقای و فالح دکتر آقای اری هم با
«چالش عنوان تحت فعالیت آمار روز مناسبت به شد مقرر .٣
مؤسسات و اه ها دانش در انجمن نمایندگان طرف از عضوگیری»

گیرد. صورت فالح دکتر آقای توسط
اعضای از ندری اس دکتر آقای نظرخواه اساس بر .۴
آقایان آماری، اندیشۀ هئیت تحریریۀ اعضای برای هیئت مدیره
و راس دکتر آقایان زین جای محتشم دکتر و ان مش دکتر
اساس بر زیر شرح به اعضا و شدند نعمت الله دکترعلیرضا
فرزاد دکتر «آقایان شدند: انتخاب نشریات جدید آیین نامۀ
محتشم غالمرضا دکتر ، ان مش محمدرضا دکتر ندری، اس

دکتر ، امین محمد دکتر ، گنجعل مجتبی دکتر برزادران،
و رضایی قهرودی زهرا دکتر خانم ، فریدروحان محمدرضا

نق زاده» دکتر خانم نشریه: داخل مدیریت
هئیت علم عضو توحیدی دکتر خانم درخواست به توجه با .۵

در عضویت عدم بر مبن پارسیان دکتر آقای از شیراز اه دانش
عضو خورشیدیان دکتر آقای بهبودیان، دکتر جایزۀ امنای هیئت

شدند. ایشان زین جای شیراز اه دانش هئیت علم
و ایجاد بر مبن علم انجمن های کمیسیون نامۀ به توجه با .۶
مجلس کمیسیون های با هم ارز مشورت کمیسیون های راه اندازی
ماهیت به توجه با آمار انجمن شود اعالم شد مقرر اسالم شورای
با و پیشنهادی بخش های همۀ در آن از استفاده ضرورت و آمار علم
در آمار علم متخصصان اتفاق به قریب به انجمن دسترس به توجه
باشد؛ داشته علم اری هم کمیسیون ها تمام با م تواند کشور،
مربوط فعالیت های در اری هم با خود تمایل خاص طور به اما
اختصاص نحوۀ تعیین تحقیقات، و آموزش کمیسیون های به
نیمه تمام پروژه های واگذاری برای مل توسعۀ صندوق از اعتبارات

م دارد. اعالم اجتماع کمیسیون و
شد: مقرر فریدروحان دکتر آقای گزارش اساس بر .٧

(با مجالت درخواست فرم و جدا عضویت از نشریات آبونمان •
گردد. اصالح چاپ) و پست هزینۀ درج

ارسال حقوق اعضای و کتابخانه ها برای فقط چاپی نشریات •
شود.

چهاردهمین جلسۀ چهاردهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٨/٢) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

فتح  بهروز دکتر آقای با شده انجام هماهنگ به توجه با .١
مبن ایشان از واصله نامۀ و گیالن اه دانش استاد واجارگاه

و آمار گروه های مدیران «همایش برگزاری با آن ها ترجیح بر
همایش این که شد مقرر اسفند، اول نیمۀ در انجمن» نمایندگان
مطابق شود. برگزار اه دانش این در اسفندماه ٩ و ٨ تاریخ های در

زمینه این در الزم هماهنگ های که شد مقرر قبل، جلسۀ مصوبۀ
شود. انجام وحیدی اصل دکتر و فالح دکتر آقایان توسط

دکتر آقای از و برگزار ایران آمار مرکز با جلسه ای شد پیشنهاد .٢
انجمن جلسۀ در ایران مال و بیمه محاسبات انجمن رئیس شیبان

شود. دعوت
در و شدند انتخاب سایت مطالب مسئول رضایی دکتر خانم .٣
مسئول رضایی دکتر خانم طرف از افرادی شد مقرر راستا همین
زیر آن ها مطالب و شوند تعیین ثابت ستون های ذیل مطالبی تهیۀ

شود. درج انجمن سایت در ایشان نظر
یا نویسندگان فتار پیش انجمن، انتشارات قسمت در شد مقرر .۴
درج کتاب ها مطالب فهرست و شده منتشر کتاب های مترجمان

شود.
اندیشۀ نشریۀ ثبت وضعیت از گزارش ندری اس دکتر آقای .۵
ارزیابی و بررس به توجه با دادند. ارائه مپفا سامانۀ در آماری
مدارک کلیۀ علوم، وزارت (مپفا) نشریات کمیسیون توسط مجله
نشریه ارکان مجله، شناسنامۀ لحاظ از کمیسیون نظر مورد اسناد و
سامانه در دبیران، گروه و سردبیر مسئول، مدیر به مربوط مدارک و
م یابد انتشار به روز مجله این که به توجه با و گردید بارگذاری
صف در و گرفته قرار کمیسیون تأیید مورد مپفا سامانۀ نظر از
حاضر حال در مجله برای که اهداف دارد. قرار مجله امتیازبندی
آمار زمینۀ در علم مجلۀ ی عنوان به است گرفته شده نظر در نیز
تصویب برای است شده مقرر لذا است. مدل سازی و محاسبات
دو هیئت تحریریۀ محترم اعضای بین مشترک جلسۀ فوق پیشنهاد
تصویب از پس تا پذیرد انجام آماری اندیشۀ و آماری علوم مجلۀ
گردد بارگذاری مجله سامانۀ در آت هدف عنوان به فوق پیشنهاد
عموم اطالع به گرفته صورت مجله دو این بین کاری تقسیم و

برسد.
در آشفته دکتر آقای جدید تخصص و تمرکز به توجه با .۶
آشفته دکتر آقای از شد مقرر مه داده ها، و ماشین یادگیری زمینۀ
دکتر خانم توسط مه داده ها درخصوص مقاله ای تهیۀ درخواست

شود. داده رضایی
تخصص نشست جلسۀ از گزارش رضایی دکتر خانم .٧

و آمار روز مناسبت به ایران آمار مرکز در آماری نظام مدرن سازی
حاصل اطالعات بهبود برنامه، این مطابق دادند. ارائه برنامه ریزی
دستگاه ها در موجود اطالعات از و م یابند کاهش هزینه ها و

م شود. استفاده
خصوص در محمدزاده دکتر آقای گزارش رضایی دکتر خانم .٨
براساس دادند. ارائه ایشان از نقل به را آمار قانون تصویب فرایند
کمیسیون در ١٣٩٧ سال در آمار قانون پیش نویس گزارش، این
پیش نویس این است. گرفته قرار تأیید و بحث مورد آمار تخصص
شهریورماه در و تصویب آمار عال شورای در ١٣٩٨ تیرماه در
اضافه مصوبۀ است. شده ارائه تصویب برای دولت هئیت به ١٣٩٨
اعضای به ارشاد و ورزش نفت، علوم، وزارت و آمار انجمن کردن
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بوده آمار عال شورای جلسۀ آخرین مصوبات از آمار عال شورای
است.

کمیسیون جلسۀ در محمدزاده دکتر آقای حضور گزارش .٩
ی خرید شد. ارائه رضایی دکتر خانم توسط علم انجمن های

از انجمن ها اداری محل عنوان به ٢٢ منطقۀ در طبقه چند ساختمان
برداشت همچنین است. بوده جلسه این در شده مطرح پیشنهادهای
موضوعات از عضویت حق عنوان به انجمن ها بودجۀ از بخش

است. بوده جلسه این در شده مطرح
مجریان با پژوهش قراردادهای انعقاد هنگام در شد مقرر .١٠
کسورات کلیۀ آن طبق که شود اضافه قرارداد به تبصره ی حقیق
حق الزحمۀ از پرداخت هنگام در بیمه و مالیات جمله از قانون

گردد. واریز مالیات امور سازمان به و کسر مجری

چهاردهمین جلسۀ پانزدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٩/٧) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

کاربردی تصادف فرایندهای کارگاه در وحیدی اصل دکتر آقای .١
صحبت سلطان دکتر آقای با شد برگزار الزهراء اه دانش در که
برگزاری سال های در کارگاه ها این شد مقرر نتیجه در که نمودند
در و سمینار این با همزمان تصادف فرایندهای و احتمال سمینار

شود. برگزار انجمن حمایت با سال ها سایر
شد: مقرر آمار انجمن حقوق اعضای عضویت خصوص در .٢

اعضای از که شود پیشنهاد و ارسال آمار گروه های به نامه ای •
از را انجمن حقوق عضویت حق از سهم هرکدام هیئت علم
عضویت به مربوط گروه تا کنند تأمین خود پژوهش اعتبار محل

درآید. انجمن حقوق
حقوق عضو کارگاه ها، و تخصص سمینارهای برگزارکنندگان •

شوند. انجمن
صورت در هستند، کارگاه برگزاری میزبان که اه هایی دانش •
پرداخت انجمن به را ثبت نام حق درصد ١٠ ثبت نام، حق دریافت

نمایند.
و آماری علوم نشریات مقاالت دانلود به دسترس شد مقرر .٣
احتمال سمینار و آمار کنفرانس های مستندات و آماری اندیشۀ
این صورت غیر در و باشد ایران آمار انجمن در عضویت به منوط

شود. وصول متقاضیان از تومان هزار ١٠ مقاله هر دانلود برای
در اری هم برای نماینده عنوان به رضایی دکتر خانم شد مقرر .۴

شوند. معرف اسالم شورای مجلس کمیسیون های
همایش اجرایی کمیتۀ مسئول عنوان به فتح دکتر آقای .۵
مشترک» مسئولیت های و چالش ها آمار: انجمن آمار، «گروه های
و انات ام مورد در توضیحات و کردند پیدا حضور جلسه در

شد: مقرر و نمودند ارائه غذا و ان اس هزینه های
شود. برگزار پنل صورت به اسفندماه ٨ و ٧ روزهای در همایش •
فالح دکتر آقای و اجرایی کمیتۀ دبیر عنوان به فتح دکتر آقای •

شدند. تعیین علم کمیتۀ دبیر عنوان به
محمدزاده: دکتر آقای گزارش های .۶

تا ٨ ساعت در فیزی و ریاض در جدید تحوالت سمینار •
فیزی و ریاض شاخۀ در ٩٨/٨/٣٠ مورخ پنجشنبه روز ١٠

سمینار این در شد. برگزار اسالم جمهوری علوم فرهنگستان
فرهنگستان محترم رئیس داوری رضا دکتر آقای سخنران با که
فلسفه، و فیزی زمینه های در تخصص سخنران ۶ و شروع علوم
در هندسه نقش اعصاب، و مغز فیزی داده کاوی، در خط جبر
شد. ایراد هندسه در اخیر تحوالت و اقتصاد در فیزی ، ریاض
و صد ی در ٩٨/٨/٢٧ مورخ دوشنبه روز ١٢ تا ١٠ ساعت •
ریاست به آمار عال شورای تخصص کمیسیون جلسۀ دهمین
ایران آمار مرکز در نصیری میرفالح نعمت اله سید آقای جناب

شد. برگزار
مشترک جلسه ای ٩٨/٨/٣٠ مورخ پنجشنبه روز ١٠ تا ٨ ساعت •
نعمت اله سید آقای کار دفتر در رجال عل دکتر آقای حضور با
ثبت آمارهای و آماری طرح های محترم معاون نصیری میرفالح

نظام طرح یری پی سوابق مرور خصوص در ایران آمار مرکز
موافق آمار مرکز محترم رئیس این که به نظر شد. برگزار آمارشناس
شد قرار هستند مذکور طرح تصویب برای اری هم و حمایت
نوبخت دکتر آقای به تقاضایی نیز آمار انجمن محترم رئیس
نظام طرح تصویب و بررس خصوص در آمار مرکز رئیس و
مدارس در آمار آموزش الت مش به عالوه نمایند. ارسال آمارشناس
نامه ای نیز خصوص این در آمار انجمن شد پیشنهاد و شد بررس نیز

نماید. ارسال و تهیه رسیدگ برای پرورش و آموزش وزارت به
روز ١٠ : ٣٠ تا ٩ ساعت از فیزی و ریاض شاخۀ نشست •
شد یل تش علوم فرهنگستان محل در ٩٨/٨/٣٠ مورخ پنجشنبه
شرایط واجد افراد عضویت و آت سمینارهای خصوص در و
بررس و بحث (تواس) توسعه درحال كشورهای علوم فرهنگستان

برای تواس در عضویت شرایط گردید مقرر اساس این بر که شد
کس چنانچه و شود ارسال اه ها دانش علم هیئت اعضای همۀ

طریق از تا کند ارسال انجمن به را خود اطالعات بود شرایط واجد
شود. اقدام علوم فرهنگستان

ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیۀ هیئت مدیرۀ جلسۀ •
محل در ٩٨/٠٨/٣٠ مورخ پنجشنبه روز ١٣ تا ١٠ : ٣٠ ساعت

شد. یل تش علوم فرهنگستان
تخصص کمیسیون پیاپی جلسۀ چند در که آمار مل برنامۀ •

تصویب به نهایتاً گرفت، قرار اصالح و بازنگری مورد آمار شورای
دولت هیئت به نهایی تصویب برای و رسیده آمار عال شورای

است. شده داده ارجاع
در که آمار گسترش و برنامه ریزی تخصص کمیتۀ جلسۀ در •
برگزار فناوری و تحقیقات علوم وزارت در ٩٨/٠٨/٢٩ تاریخ
مشاغل طبقه بندی در آمار کارشناسان رستۀ اه جای موضوع شد
سازمان با شود تقاضا ایران آمار انجمن از شد قرار و شد مطرح
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رخدادها

کارشناسان شغل رستۀ تغییر پیشنهاد خصوص در استخدام امور
شود. اتبه م اطالعات فناوری رستۀ به اجتماع علوم از آمار

رخدادها

و ریاض علوم سمینار دومین اجمال گزارش
چالش ها

مدرس) تربیت اه (دانش محمدزاده۴ محسن به همت

تفکر طبیع جریان ی عنوان به سو ی از ریاضیات
و تجزیه عمیق تر، بهتر، اندیشه ورزی در بی بدیل نقش بشری،
پدیده های با عقالن و گاهانه آ ومواجهۀ رویدادها درست تر تحلیل
پایه علم عنوان به ر دی سوی از دارد. را جامعه سپهر در اجتماع
است. موثر بسیار کشور پایدار توسعۀ و ر دی علوم توسعۀ برای
توجه ایران، بویژه کشورها آموزش نظام در گذشته از رو این از
بوده برخوردار اولویت از ریاضیات، یادگیری و آموزش کیفیت به
زمینۀ در مهم چالش های با ایران حاضر حال در متأسفانه است.
مواجه عال آموزش و عموم رسم آموزش سطوح در ریاضیات
و زیان بار خسارات نگیرد، قرار توجه مورد زودتر اگر که است،

م آورد. پدید کشور توسعۀ در جبران ناپذیر
دانش به وعالقه مندان ران آموزش استادان، معلمان، چه اگر
عموم الت مش با مواجهه عل رغم کشور ریاضیات آموزش و

از آموزش و علم ل های تش قالب در خود، وحرفه ای
اتحادیۀ کشور، ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیۀ جمله
انجمن های کشور، ریاض معلمان آموزش و علم انجمن های
در ایران، ریاضیات خانه های شورای و ایران آمار و ریاض
توان، حد در اقدام و مسئولین به انعکاس و بررس جهت
به وابسته آن واقع اثرگذاری است بدیه اما م ورزند، اهتمام
و دانش حوزۀ در اندیشه اصحاب تمرکز و تأمل اندیشه ورزی،
نگرش، سرانجام و جامعه در آن کردن نمایه و ریاضیات آموزش
مصلحین و قانون گذاری مجاری از حاکمیت تدبیر و گرایش

است. کشور واعتالی توسعه
چالش ها و ریاض علوم سمینار نخستین ١٣٩۴ ماه مهر در
اری هم با و ایران اسالم جمهوری علوم فرهنگستان اهتمام به
مدرس تربیت اه دانش و ایران آمار انجمن ایران، ریاض انجمن
و بررس و نقد برای مناسب فرصت سمینار این گردید، برگزار
ریاض علوم در موجود چالش های با برخورد ارهای راه ارائۀ
ریاض حوزه ران وآموزش متخصصان حضور با مل سط در را

آورد. فراهم

از قبول قابل تحلیل و توصیف توانست سمینار نخستین
آموزش و عموم آموزش درعرصه های را ریاض علوم وضعیت
شدن رهنمون عدم جمله از دالئل به اما دهد، ارائه عال
انسجام فقدان و مل دغدغۀ ی عنوان به ریاض علوم چالش های
ل های تش و انجمن ها ، متول دستگاه های بین واقع مشارکت و
برگزاری ضرورت ١٣٩٧ مهرماه در ، ریاض علوم با مرتبط علم
ارهای راه بر تمرکز با چالش ها» و ریاض علوم سمینار «دومین

گرفت. قرار تأکید مورد –کم کیف ارتقای

ریاض علوم سمینار دومین شاکریم بسیار را سبحان خداوند
رضوی، خراسان استان پرورش و آموزش اهتمام با چالش ها و
علوم فرهنگستان اری هم مشهد، فردوس اه دانش مشارکت
حمایت و کشور ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیۀ و ج.ا.ا
عل ابن مهربان ها امام مطهر حرم مجاورت در دستگاه ها برخ

شد. برگزار (علیه السالم) الرضا موس

اهداف .١
متخصصین، بین تعامل و گفتگو ، هم اندیش فضای ایجاد •

ریاض به عالقه مندان و ران آموزش
–کم کیف توسعۀ موان رف در مؤثر مشارکت و انگیزه ایجاد •

جامعه در ریاضیات
مختلف مقاط در ریاض –کم کیف افت دالیل بررس •

تحصیل
برنامۀ در ریاضیات آموزش استانداردهای دستیابی به کم •

درس
ریاض علوم رشته های و ریاضیات آموزش وضعیت تبیین •

جامعه توسعۀ در ریاضیات نقش تبیین •

محورها .٢
و دالیل پرورش، و آموزش در ریاضیات –کم کیف افت •

ارها راه
تحصیل مختلف مقاط در ورودی آزمون های و سنجش تأثیر •

ارها راه و دالیل اهها، دانش در ریاضیات –کم کیف افت •
ریاض علوم –کم کیف روند در تحصیل هدایت بررس •

ریاض علوم رشته های و ریاضیات آموزش چالش های •
ریاض علوم رشته های به گرایش توسعۀ ارهای راه •

ریاض آموزش جریان موان و مخرب عوامل •

سمینار برگزاری روند .٣
کدام هر برای مدعو سخنران ی علم کمیتۀ جلسۀ اولین در •
نیز مقاله چهار تعداد آن بر عالوه شد. تعیین فوق محورهای از
پذیرش داوری منتخب کمیتۀ ارزیابی از پس فراخوان طریق از

گردید.
۴mohsen_m@modares.ac.ir
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سمینار، اول روز در شد: برنامه ریزی زیر صورت به سمینار •
پس و پرداختند ریاض علوم –کم کیف چالش های به سخنرانان
و منتخب نظران صاحب توسط چالش موضوعات میزگرد آن از
به میزگرد این مدیریت شد. جم بندی و ارزیابی کنندگان شرکت
رئیس و امیرکبیر اه دانش استاد واعظ پور دکتر آقای جناب عهدۀ

بود. ایران ریاض انجمن
با مرتبط سخنران های دوم روز در عمدتاً و اول میزگرد از پس •
آن، انتهای در و شد ارائه ریاض علوم –کم کیف ارهای راه
تحت –کم کیف ارتقای ارهای راه ارزیابی و بررس میزگرد
صنعت اه دانش محترم استاد رجال دکتر آقای جناب مدیریت

گردید. برگزار اصفهان
جم بندی شدۀ قطعنامۀ سمینار، اختتامیۀ جلسۀ در و نهایت در •

شد. قرائت حضار اطالع برای سمینار

میزگردها و سخنران ها عناوین .۴
ارهای راه ارائۀ و ریاض علوم در چالش ها بررس ضرورت •

اجرایی
ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیه ‐ محمدزاده محسن

مدرس تربیت اه دانش و
ریاض آموزش بر تأکید با آموزش در سنجش نقش •

خوارزم اه دانش ‐ کیامنش علیرضا
واقعیت اه دانش و مدرسه در ریاض رشتۀ به اقبال کاهش •

نشده؟! پیش بین بحران یا گریزناپذیر
بهشت شهید اه دانش گویا‐ زهرا

تجربی؟ یا ریاض : است راه دو اینجا •
دۀ دانش ریاض آموزش گروه استادیار ‐ آشنا امیرحسین
روانشناس ارشد کارشناس دانشجوی ‐ مجدی زهرا تهران، رفاه
کارشناس دانشجوی ‐ گل کاشان آقایان فائزه ، خوارزم اه دانش

تهران اه دانش روانشناس ارشد
آموزش، به بی توجه : کشور ریاض آموزش چالش مهم ترین •

ابتدایی آموزش مخصوصاً
رجال عل پروانه، آزاده سیده

(نمونۀ ریاض رشتۀ به دانش آموزان گرایش عدم دالیل بررس •
مشهد) شهر بررس مورد

بابایی غالمرضا – سلطان سعید – توالیی صابری رضا
ریاض علوم –کم کیف روند در تحصیل هدایت بررس •

مل کتابخانه ‐ زرافشان عل
عموم آموزش در ریاض کیف و کم افت •

اه دانش ریاض آموزش بخش دانشیار ‐ رفیع پور ابوالفضل
کرمان باهنر شهید

ریاض رشتۀ به گرایش توسعۀ جهت ارهایی راه •

تهران نور پیام اه دانش حاج نژاد‐ هانیه
م ی و بیست قرن در آمار و ریاض علوم در آموزش و کارآمدی •

علوم ده دانش آمار گروه ‐ محتشم برزادران غالمرضا
مشهد فردوس اه دانش ریاض

اه دانش سط در ریاض علوم ارتقای جهت ارهایی راه •

علوم ده دانش کاربردی ریاض گروه استادیار ‐ رادمهر فرزاد
مشهد فردوس اه دانش ریاض

طارم شهرستان ابتدایی معلمان زیسته تجربه و ادراک تحلیل •
به مطالعه ؛ ریاض درس در آموزان دانش تحصیل افت دالیل از

(١ (محور شناس پدیدار روش
حیدری رسول ، لطف رضا ، ابراهیم فاطمه محمدی، تق سید

ریاض علوم –کم کیف چالش های : میزگرد •

تومانیان، ردیچ م دکتر (مسئول)، واعظ پور منصور سید دکتر
عبدالرسول دکتر و امان تهران محمود دکتر عبدی، سیدنعمت

عمادی
ریاض علوم –کم کیف ارتقاء ارهای راه میزگرد •

مهندس آهنچیان، محمدرضا دکتر مسئول)، ) رجال عل دکتر
محمود دکتر و میرزاوزیری مجید دکتر ، معماریان دکتر ادهم، نوید

مهرمحمدی
سمینار راهبردهای .۵

ناش سو ی از موضوع ی در چالش ها بروز چالش ها: الف.
سوی از و است ( درون (عوامل محدثه عناصر فقدان یا کاست از
حاکمیت سیاستگذاری های و گرایش ها نگرش ها، از متأثر ر دی
کم روندهای در ریاض علوم الت مش است. ( برون (عوامل

نیستد. مستثن قاعده این از نیز کیف و
سه سو ی از مستند، گزارش های طبق : درون عوامل الف.١.
سوی از مشابه طور به و درس برنامۀ و آموز دانش معلم، عامل

شده اند. آسیب دچار اه دانش برنامۀ و دانشجو استاد، ر دی
معلم: •

دخالت عدم و حرفه ای صالحیت های ، صنف دالئل به ‐
مؤثر نقش ایفای در آنان انگیزۀ ، درس برنامۀ در ریاض معلمان

است. شده کم
مقط به بی توجه و آموزگاران کیفیت به توجه عدم ‐

پرورش و آموزش در ابتدایی
ضمن (آموزش های معلمان آماده سازی به کاف توجه عدم ‐
بین در معلم تجربۀ از استفاده عدم کیفیت)، با و مؤثر خدمت
محیط های و اهیان دانش با معلمان ارتباط عدم و تازه کار جوانان

اه دانش
واحدهای از بسیاری کیفیت عدم با مرتبط آیندۀ مسائل ‐
آمادۀ غیر مدرسان و دانشجویان درس برنامۀ فرهنگیان، اه دانش
مفاهیم دادن یاد برای نه و معلم سازی برای (نه اه ها دانش این
اه دانش این بی رویۀ توسعۀ و اه) دانش این دانشجویان به ریاض
(آموزش ناکارآمد معلمان از استفاده مصادیق، از ی ‐
خدمات خرید طرح توسعۀ و آموزش عدالت فقدان و ندیده)
مدارس در ویژه به و محروم مناطق در ( حمایت (مدارس آموزش
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است. ابتدایی
استاد: •

دلیل (به آموزش اهمیت به اه ها دانش اساتید توجه عدم ‐
سط در استاندارد حد از بیش فعالیت یا و مقاله تولید به نیاز

اساتید) توسط تکمیل تحصیالت
استاد طبیع ارتباط و آموزش فرا نقش حاضر حال در ‐
فارغ التحصیل از پس دانشجو و است یافته کاهش دانشجو و

گذشته با مقایسه در کمتری مؤثر نقش ایفای در عین وی ال
دارد.

جای به ، فرع و تألیف خود منابع به دانشجویان هدایت ‐
اصل مراج به تمرکز

در که کل طور به هیئت علم جذب فرآیندهای در ال اش ‐
م دهد. رخ غرض نقض مواردی

از دانش آموزان بردن لذت عدم مانند، عوامل دانش آموز: •
خالقیت، کاربردی، ، شناخت (زیبا ریاض مختلف جنبه های
عدم و تدریس روش های آمدی ناکار عقالنیت)، و استدالل
موجب ریاض دروس محتوای در دانش آموزان نظرات به توجه
عدم باالخص، شده اند ریاض آموزش جریان در الت مش بروز
رشته های در تحصیل ادامۀ برای دانش آموزان در انگیزه وجود
از حاصل توانمندی های از آنان شناخت عدم (حت ریاض علوم
به جامعه نیاز عل رغم ، ریاض علوم رشته های در تحصیل ادامۀ
به نیاز و سو ی از ریاض روش به مسائل حل در توانمند افراد
وابسته رشته های و ریاض رشته های در توانمند فارغ التحصیالن

کشور). امور ادارۀ برای
دانشجو: •

شناخت عدم قبیل از دالیل به دانشجویان در انگیزه عدم ‐
سپردن ، ریاض فارغ التحصیالن توانمندی های از مدیران و جامعه
دلیل (به غیرمتخصص افراد به آماردانان و ریاضیدانان کارهای
استخدام ان ام حذف ،( آمارشناس نظام مثل سیستم هایی نبود
(به اه ها دانش ریاض فارغ التحصیالن میان از ریاض معلمان
از فقط معلمان استخدام قانون و فرهنگیان اه دانش ایجاد دلیل
برنامه های انطباق عدم فرهنگیان)، اه دانش فارغ التحصیالن میان
حد از بیش پذیرش ، ریاض کاربردی روز دنیای با اه ها دانش
. تحصیل مختلف مقاط در و ریاض علوم رشته های در دانشجو
اه دانش در آن ها تحصیل اجباراً که سراسری کنکور ‐
ارزیابی و درس برنامۀ استاد، لحاظ به و م گیرد انجام فرهنگیان
نامتعارف و اه) دانش نوع ی در (پرورش یافته محصول تک

است. جدی ال اش مورد جهان استانداردهای با
که اه ها دانش فارغ التحصیالن بین از و ٢٨ مادۀ طریق از ‐
معلم عنوان به معلم مهارت آموزش هفته ٨ گذراندن از پس
محتوا و زمان لحظ به فشرده آموزش که م شوند، استخدام

است. ال اش دچار استادان شخص تجربیات برمبنای
مدرسه ای: درس برنامۀ •

محتوای دروس، تنوع ، ریاض دروس ساعات الت مش ‐
مصوب، (آزمون های ارزشیابی و سنجش و ( درس دروس(کتب
ریاضیات استاندارد فقدان نشانگر که کنکور) و تحصیل پیشرفت
سایر و ریاضیات درس برنامۀ بین ناسازگاری و است مدرسه ای
افت نتیجۀ در و آموزش جریان در الت مش بروز باعث دروس،

شده اند. کیف و کم
پرورش و آموزش بدنۀ از ریاض المپیادهای شدن جدا ‐
دانش بین در مسأله حل فرهنگ گسترش از آن اهداف تغییر و

ظاهری. پروری نخبه به معلمان و آموزان
م توانست که انشاء و هندسه مانند دروس شدن کم رنگ ‐

نماید. آماده جامعه برای را توانمند دانش آموزان
فرهنگ گسترش و اه ها دانش به ورود برای کنکور وجود ‐
ورودی کنکورهای در شرکت برای دبستان اول از کنکوری
و ابتدایی دوره های از مدارس در تست برای تدریس و مدارس
تحت که حدی به مدارس در کنکوری ناسالم کتاب های گسترش
، درس برنامه های یادگیری، روش های این و کتاب ها این تأثیر
اه ها دانش به ورود آزمون های سؤال های وحت تدریس نحوۀ
باعث یادگیری نحوۀ واین روش ها این (که شده اند جهت ده
و ریاض مفاهیم فهم و درک ایجاد بدون ظاهری شدن موفق
الزمۀ که دانش آموزان به خالقیت انتقال و مسأله حل یادگیری
م شود). است، ریاضیات از بردن لذت و عالقمندی و یادگیری
نتیجه در و مدرسه ای ریاض استانداردهای نبود ‐
تربیت منظور به نه و سلیقه ای صورت به درس کتب تألیف

دبیرستان توانمند و ماهر فارغ  التحصیالن
انیسم م باید که تحصیل هدایت : تحصیل هدایت چالش •

عامل و عالقه) و (استعداد فردی عامل بین تعادل ایجاد برای
به آن شدن تبدیل دلیل به باشد جامعه) (نیازهای اجتماع
بروز باعث رشته انتخاب تکنی های با مشابهت و کم داده های

شده است. ریاض رشته های به دانش آموزان ورود در الت مش

برون عوامل الف.٢.
منابع کمبود از ناش آموزش عدالت فقدان : آموزش عدالت •
فرصت که است شده موجب ، آموزش تجهیزات و مال ، انسان

بروند. بین از ریاض استعدادهای از بسیاری وفایی ش
: اه دانش رشته های نامناسب پذیرش نحوۀ و توسعه •

که غیرضروری رشته های در عال آموزش بی رویۀ توسعۀ ‐
ریاض علوم رشته های فارغ التحصیالن شغل فاقد افزایش به منجر

است. شده
و اه ها دانش در رشته ای بین برنامه های ارائۀ فرهنگ نبود ‐

ریاض علوم رشته های در دانش آموختگان شغل آیندۀ فقدان
: اه دانش اساتید و دانشجویان نامناسب پذیرش نحوۀ •

پذیرش اساتید، جذب در بزرگ اه های دانش استقالل عدم ‐
نوآوری ان ام عدم نتیجۀ در (و درس برنامه های تدوین و دانشجو
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بی رویۀ گسترش و سو ی از اه ها) دانش بین سالم رقابت و
نظارت (بدون مختلف اه های دانش در ریاض دانشجوی پذیرش

اه ها) دانش آن در حداقل استانداردهای رعایت و دقیق
در و اه ها دانش در ضعیف بسیار دانشجویان شدن پذیرفته ‐
علوم دکتری و کارشناس ارشد در آن از بدتر و کارشناس مقاط
ریاض وتوانمندی های اطالعات حداقل رعایت (بدون ریاض

مثال طور به نیاز، مورد پیش نیازهای رعایت عدم حت و آنان
پرستاری و زبان مانند ر دی رشته های فارغ التحصیالن پذیرش
و سو ی از ریاض در تحصیل ادامۀ برای شدن آماده بدون
پیش نیازها تحصیل ان ام که عال تحصیالت دورۀ محدودیت

نم دهد). داوطلب به را
و تکمیل تحصیالت دوره های به ورود برای کنکور وجود ‐
دانشجویان شدن آماده و اه ها دانش در کنکوری فرهنگ گسترش
سؤاالت به ویی جواب مهارت برای فقط آنان به تدریس و
یادگیری و ریاض مفاهیم فهم و درک ایجاد بدون چندگزینه ای،

خالقیت. انتقال و مسأله حل
پارچه ی سیاست وجود عدم : متول دستگاه های انسجام عدم •
عنوان به بهداشت وزارت و علوم وزارت پرورش، و آموزش بین

. تخصص و عموم تربیت و تعلیم متول رسم دستگاه های
متقابل: رد عمل •

هدف به نسبت منف یا بعدی تک نگرش ترویج ‐
و ( آموزش (مؤسسات آموزش صنعتگران توسط ریاض آموزش
جذب برای رسانه ها تبلیغات و سیما) و (صدا رسم رسانه های

تجربی علوم مانند غیرریاض رشته های به دانش آموزان
خدمت صنعت (شامل صنعت با اه ها دانش ارتباط عدم ‐
حل در ریاض علوم پروژه های تعریف عدم و برنامه ریزی ها) و

کشور مسائل
: پژوهش یافته های کاربست و یری پی عدم •

ریاض انجمن توسط ریاض کنفرانس ۴٩ برگزاری از پس ‐
توسط ریاض آموزش کنفرانس ١۶ آمار، کنفرانس ١۴ ایران،
به آیا مرتبط سمینار ده ها و ریاض معلمان انجمن های اتحادیۀ
شده اند؟ عملیات و منتشر سند به عنوان یافته هایی قبول قابل تعداد
کیفیت به دقیق توجه عدم و پژوهش شدن مقاله محور ‐
ممتاز و ارتقا مبنای دادن قرار و پژوهش به اصطالح تولیدات
پژوهش کیفیت به توجه بدون صوری فرمول های به غیره و بودن

خود جامعۀ یا و ریاضیات دنیای در اساتید تأثیرگذاری و
: آموزش عدالت •

و علوم وزارت به وابسته علم انجمن های این که به توجه با ‐
یل تش دولت–ملت کارویژۀ راهبردی هدف با پرورش و آموزش
متول دستگاه های سوی از بی مهری هایی با دهه ۵ از بعد شده اند،

پرورش و آموزش در آن تشدید یافتۀ حالت و دارند مواجهه وابسته و
موضوع این و است مالحظه قابل ریاضیات خانه های با مواجهه در

است. جدی چالش ی

علم انجمن های بر نظارت فرهنگ ایجاد و بی توجه ‐
علم انجمن های به تصمیم سازی ها واگذاری و حمایت جای به

انجمن ها واتحادیه های
ار ها راه ب.

: درون عوامل از ناش الت مش حذف ارهای راه ب.١.
استاد: و معلم •

حرفه ای توسعۀ و کارآمدی نگاه با معلمان آموزش ‐
معلمان اجتماع منزلت و اه جای به توجه ‐

اه ها دانش هیئت علم جذب فرآیند اصالح ‐
اساتید بین در ری پژوهش نهادینه سازی ‐

دانشجو: و دانش آموز •

و دانش آموزان تحصیل استعداد و هوش به توجه ‐
پرورش و وفایی ش و جذب برای ریاض علوم دانشجویان

پایه علوم حوزۀ در آنان خالقیت
که دانشجویان و دانش آموزان ( ساحت (تمام فراگیر تربیت ‐

باشد. مؤثر آنها اشتغال و کارآمدی در تواند م
: درس برنامۀ •

اولیاء دانش آموزان، برای ناب ریاضیات ایده های به توجه ‐
مربیان و

با ارتباط در جامعه به دادن گاه آ و ریاض کردن عموم ‐
پایه علوم و ریاض ارزش های و اه جای

ریاض درس برنامۀ در قوی و زمینه دار ریاض به توجه ‐
اه دانش و مدرسه ای

نگاه با آن ها ارائۀ و انشاء امالء، هندسه، دروس احیای ‐
خالقیت ها رشد روند در م تواند ادبیات در ضعف که چرا جدید،

ذارد ب منف تأثیرات ریاض آموزش به ویژه و
ریاضیات و مدرسه ای ریاض درس استاندارد تدوین ‐

اه دانش
ریاضیات دروس در مؤثر و مناسب رد عمل سنجش ‐

: بیرون عوامل از ناش الت مش حذف ارهای راه ب.٢.
: آموزش عدالت •

ریاض علوم آموزش در نابرابری ها کاهش ‐
تمام در ریاض استعدادهای وفایی ش به عموم توجه ‐

سطوح
آموزش محیط های در تعادل بخش نگاه با منابع تخصیص ‐

: اه دانش رشته های مناسب پذیرش و توسعه •

رشته ای، میان رشته های و گرایش ها ترویج و توسعه ‐
تغییر و فرهنگ سازی نیز و محتمل شغل فرصت های و کاربردی
علوم رشته های در آن ها به نسبت عموم افکار نگرش شیوۀ در

پایه
اه دانش به دادن سامان و معلمین جذب در بازنگری ‐

معتبر اه های دانش ظرفیت از استفاده به تمرکز با فرهنگیان
علوم به نسبت ناروا گرایش های و نگرش ها حذف و کاهش •
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پایه:
رسانه ها و مؤسسات سوء تبلیغات از جلوگیری ‐

کشور پایدار توسعۀ در ریاض علوم نقش ترویج ‐
تبیین منظور به علم جامعۀ ویژه به ، عموم دادن گاه آ ‐

پایه علوم سط ارتقاء و اولویت ها اه، جای
علوم به نسبت مسئولین بینش ارتقای اصالح برای تالش ‐
از جام و کامل مفهوم نهادن بنیان و حاضر عصر در فناوری و

کشور مسئولین بین در پایه علوم
نهادها: و دستگاه ها بین انسجام بخش •

در پایه علوم علم انجمن های توسعۀ و تقویت حمایت، ‐
عال آموزش و پرورش و آموزش

در مؤثر نقش که نهادهایی میان هماهنگ ایجاد ‐
، فرهنگ انقالب شورای مانند دارند، کشور در علم سامان بخش
و آموزش عال شورای فناوری، و تحقیقات علوم عال شورای

علوم فرهنگستان و مجلس تحقیق و آموزش کمیسیون پرورش،
متول دستگاه های بین هم افزایی و تعامل ارتباط، ایجاد ‐

و تحقیقات علوم پرورش، و آموزش وزارت های تربیت: و تعلیم
درمان و بهداشت و فناوری

وضعیت و آموزش شاخص های ساالنۀ گزارش ارائۀ و پایش ‐
حوزۀ در تحصیل سطوح همۀ در پایه علوم دانش آموختگان همۀ

پایه علوم
علوم دانش آموختگان بین ارتباط در مؤثر فرآیندهای ایجاد ‐

جامعه و ریاض
منابع: توسعۀ •

و رشته ها سازی کارآمد برای مال منابع درست هدایت ‐
پایه علوم در سرمایه گذاری و ترویج

پرورش و آموزش انسان منابع توسعۀ برای مال منابع ایجاد ‐
ایجاد و ریاض علوم حوزۀ در دولت مستمر سرمایه گذاری ‐

آن دانش  آموختگان برای ری پژوهش شغل

آمار دۀ پژوهش در انجام شده مل طرح های
ایران۵ آمار دۀ پژوهش عموم روابط به همت

نادر جوام از نمونه گیری
ی یا اصل جامعۀ از کوچ زیرمجموعه ای نادر، جامعۀ

از کمتر نسبت م تواند نادر جامعۀ ی است. عموم تر جامعۀ
جامعۀ از را آن از کمتر حت یا هزارم ی صدم، ی دهم، ی
از نمونه گیری در ویژگ مهمترین دهد. تخصیص خود به اصل
زیرجامعه این برای مناسب نمونه گیری چارچوب نبود نادر جوام
معرف نمونه ای به دستیابی برای تالش که است همین رو از است.
اصل چالش نمونه، بهینه و مناسب اندازه یافتن نیز و نادر جامعۀ از

م شود. محسوب جوام این از نمونه گیری در

نمونه گیری، از هدف و جامعه بر حاکم شرایط به توجه با
است. شده ارائه نادر جوام از نمونه گیری برای مختلف روش های
از نمونه گیری روش های م توان آن براساس که عوامل از ی
جوام این از نمونه گیری هدف کرد، تفکی را نادر جوام

اعضای تعداد برآورد صرفاً نمونه ای، بررس هدف گاه است.
این در است. اصل جامعه در نادر جامعه نسبت یا نادر جامعه
برای اصل جامعه از نمونه گیری عموم تر شیوه های از صورت
موارد از بسیاری در اما گرفت. بهره م توان هدف این به نیل
نادر، جامعه اعضای از ویژگ هایی دقیق تر و بیشتر شناخت هدف،
جامعه این اعضای برای خاص متغیرهایی میانگین برآورد به ویژه
مشخصۀ دارای که است نادر جامعه اعضای از نسبت برآورد یا
جوام از نمونه گیری به نسبت مواردی چنین در هستند. خاص

نادر جوام از نمونه گیری موضوع براین اساس م شود. اقدام نادر
ری دی اهداف گاه البته بود. خواهد هدف این بر ناظر بیشتر
این که م شود مطرح نادر جامعه اعضای ویژگ های بررس در نیز
قابل فوق اهداف از ی به ویی پاسخ طریق از عمدتاً اهداف

است. حصول

اهداف اساس بر نادر» جوام از «نمونه گیری پژوهش طرح
مبحث کلیات به نخست فصل در است. شده تدوین و تهیه فوق
دوم فصل در است. شده پرداخته نادر جوام از نمونه گیری
جامعۀ اندازۀ برآورد یا نادر ویژگ رواج میزان برآورد روش های
برآورد موضوع سوم فصل در است. گرفته قرار بررس مورد نادر
برآورد یا نادر جامعۀ اعضای برای خاص متغیرهایی میانگین
هستند، خاص مشخصۀ دارای که نادر جامعۀ اعضای از نسبت
سنج ان ام با تا است امید است. گرفته قرار مطالعه مورد

کار دستور در نادر جوام از نمونه گیری طرح های اجرای مناسب،
گیرد. قرار ایران آمار مرکز

رد عمل از مردم رضایتمندی میزان سنجش پژوهش طرح
١٣٩٧ سال اجرایی دستگاه های

، مدیریت نوین ردهای روی وجود با و امروزی جوام در
مردم رضایت جلب و مشتری  مداری محوری اصل به توجه
و اداری نظام در م شود. تلق اساس جهت گیری های از ی
از مردم رضایت نیز ایران جمله از مختلف کشورهای اجرایی
اصل مؤلفه های از ی عنوان به دولت دستگاه های خدمات
تلق نظام آن توسعۀ و رشد و کارآمدی میزان سنجش نیز و

کارهای انجام درست و دقت سرعت، مانند شاخص هایی م شود.
مراجعان، با رفتار ونگ چ ، خدمت رسان کیفیت و مراجعان
عوامل مناسب اطالع رسان و شفافیت خدمات، انجام هزینه های

، دولت دستگاه های خدمات از مردم رضایت افزایش با که هستند
دین نظام در که چرا شد؛ خواهد عموم اعتماد افزایش موجب

۵info@srtc.ac.ir
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عموم اعتماد اداری نظام تکیه گاه و سرمایه بزرگترین مردم ساالر،
مقولۀ که است واقعیت این بیانگر کشور اداری نظام ساختار است.
قرار توجه مورد کمتر برنامه ریزی ها در خدمت گیرندگان رضایت
بازخورد موارد، از بسیاری در اجرایی دستگاه های در است. گرفته
جم آ وری و نداشته وجود شده ارائه خدمات از شده ای تعریف
انتقادهای و پیشنهادها دیدگاه ها، تحلیل و تجزیه طبقه بندی، و
نظارت ابزار ی عنوان به آن به کارگیری نهایت در و مراجعان

و بایسته اه جای امور، بهینه سازی به منظور فعالیت ها، فرآیند در
است. نداشته را خود شایستۀ

دستگاه های رد عمل از مردم رضایت مندی سنجش آمارگیری
و اری هم با ١٣٩٧ سال زمستان در بار اولین برای اجرایی
اری هم با کشور استخدام و اداری امور سازمان تقاضای
آمار دۀ پژوهش و استان ها برنامه ریزی و مدیریت سازمان
از مردم رضایت مندی بررس هدف با کشور کل سط در
طرح، این اصل هدف شد. انجام اجرایی دستگاه ٢۴ رد عمل
اساس بر استان و مل سط در اجرایی دستگاه های رتبه بندی
قرار کار دستور در آن ها رد عمل از مردم رضایت مندی نمرۀ
از به دست آمده نمرۀ اساس بر استان ها رتبه بندی همچنین گرفت.
نیز منتخب اجرایی دستگاه های مجموعه از مردم رضایت مندی
رضایت مندی نمرۀ که است ذکر به الزم گرفت. قرار توجه مورد
مراجعان»، گاه آ «میزان شامل مؤلفه پن سنجش از حاصل
«وضعیت مراجعان»، با رفتار «نحوۀ مراجعان»، اعتماد «میزان
«سایر و آن» نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات و اداری فضای

است. موارد»
رد عمل از مردم رضایت مندی میزان سنجش آمارگیری نتایج
دستگاه ٢۴ مراجعان نظرات منعکس کنندۀ اجرایی دستگاه های
ضعف نقاط از بخش نمایاندن با م تواند و است منتخب اجرایی

سط افزایش منظور به آت برنامه ریزی های در اداری نظام قوت و
نهایی گزارش در بررس نتایج باشد. شا راه مردم رضایت مندی
است. گرفته قرار عالقه مندان دسترس در گزارش و شده ارائه طرح

اه دانش در برنامه ریزی و آمار مل روز مراسم
رفسنجان ( (ع ول عصر

رفسنجان) ( (ع ول عصر اه (دانش ۶ خوارزم امید به همت

آمار گروه علم انجمن همت با سال، هر روال با مطابق
ماه آبان اول چهارشنبه روز رفسنجان ( (ع ول عصر اه دانش
رشتۀ دانشجویان حضور با برنامه ریزی و آمار مل روز مراسم
ریاض علوم دۀ دانش پرتوی شهید سالن در آن ها اساتید و آمار

اتاق آمار واحد مسئول نژاد عبدالله آقای مراسم این در شد. برگزار
در آن از استفاده و آمار کاربردی جنبه های به کرمان بازرگان

برای کارهایی راه این بر عالوه کردند. اشاره مختلف بخش های
جذب به که کردند ارائه خصوص بخش و اه دانش بیشتر ارتباط
همچنین م کند. شایان کم کار بازار در آمار رشتۀ دانشجویان
دکتر و اه دانش آموزش محترم معاون مصباح دکتر مراسم این در
داشتند. سخنران ریاض علوم دۀ دانش محترم ریاست جعفرپور
آمار گروه برتر دانشجویان از ر تش و تقدیر جلسه این بخش پایان

بود.

و آمار مل روز گرامیداشت مراسم برگزاری
بیرجند اه دانش در برنامه ریزی

بیرجند) اه (دانش جمهوری٧ سارا به همت

اساتید حضور با برنامه ریزی و آمار مل روز گرامیداشت مراسم
اه دانش هیئت علم اعضای از جمع و آمار گروه دانشجویان و
مهندس سالن در و ١٣٩٨ آبان ماه ١١ شنبه روز عصر وقت به بیرجند

شد. برگزار پایه علوم پردیس امین

آموزش مدیرگروه یوسف زاده فاطمه دکتر خانم مراسم این در
انجام شده فعالیت های از گزارش آمار مل روز تبری ضمن آمار
ادامه در نمودند. ارائه را بیرجند اه دانش آمار دۀ پژوهش در
نیل ثان حمیدرضا دکتر آقایان حضور با تخصص میزگردی

بیلندی پوررضا محسن دکتر آمار، آموزش گروه هیئت علم عضو
حمید دکتر آب، مهندس و علوم آموزش گروه هیئت علم عضو
سعید دکتر کامپیوتر، آموزش گروه هیئت علم عضو سعادت فر
دکتر قدرت، ـ برق آموزش گروه هیئت علم عضو خراشادی زاده
اه دانش آمار گروه هیئت علم عضو امیرجهانشاه سیدمهدی
هیئت علم عضو سلمان فاطمه دکتر خانم و بلوچستان و سیستان

و ایده ها میزگرد این در شد. برگزار بیرجند پزش علوم اه دانش
مختلف شاخه های در آمار علم با مرتبط تخصص دستاوردهای
قرار بررس و بحث مورد کشاورزی و زیست ، مهندس علوم،
تجلیل مسابقات برتر نفرات و ممتاز دانشجویان از پایان در گرفت.

آمد. عمل به
۶omid.kharazmi@vru.ac.ir
٧sjomhoori@birjand.ac.ir
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در برنامه ریزی و آمار روز بزرگداشت همایش
کرمان باهنر اه دانش

کرمان) باهنر اه (دانش ٨ عرب پور علیرضا به همت

١۴ شنبه سه روز برنامه ریزی و آمار بزرگداشت روز همایش
در اه دانش کامپیوتر و ریاض دۀ دانش همت به ،١٣٩٨ آبان ماه

شد. برگزار کرمان باهنر شهید اه دانش وحدت تاالر

حسین دکتر کرمان، باهنر شهید اه دانش عموم روابط گزارش به
گفت: مقدم خیر ضمن کامپیوتر و ریاض دۀ دانش رئیس محبی
ما اگر نیست پوشیده کس بر علوم هر در آمار استفادۀ و اهمیت

حتماً کنیم استفاده آینده و حال ریزی های برنامه در آمار علم از
کشور برد. پیش به را برنامه ها م توان دقیق تر و بیشتر اطمینان با
با تا کند استفاده آمار از خود طرح های و برنامه ریزی ها در باید
آمار داشتن دست در بدون ببرند، پیش را طرح ها بیشتری دقت
اهداف، تعیین برنامه ریزی، سیاستگذاری، به هنگام، و دقیق ، کاف
ان پذیر ام مربوطه نتایج ارزیابی نهایت در و فعالیت ها و راه کارها
قلمداد مدیریت برای شاخص اساس ترین برنامه ریزی و نیست
حلقه های از مدیریت و برنامه ریزی اطالعات، و آمار م شود.

م رود. به شمار توسعه

ما که مدت این در گفت: الورود جدید دانشجویان به خطاب وی
و ببرید را الزم استفادۀ و کاف بهرۀ حداکثر هستیم خدمتتان در
و کنید تحصیل فهمیدن و یادگیری برای واقعاً که م کنم توصیه
نیست دشواری کار مدرک اخذ امروزه زیرا مدرک اخذ برای نه
که تحصیل رشتۀ در فرد فهم و دانش چقدر که است این مهم و
برنامه ریزی در که نکات از ی م رود. باال هست مشغول آن در
کرد یاد آن از اصل شاخص ترین به عنوان بدان م توان سازمان هر
و آمار بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون توسعۀ که است این

نیست. تحقق قابل اطالعات

کامپیوتر و ریاض دۀ دانش آمار بخش رئیس خسروی محسن دکتر
از ی و است علوم سایر انجام علم آمار، علم گفت: اه دانش
گرفته قرار توجه مورد دنیا در امروز که است شاخه هایی بهترین
است الزم و کرد بهینه استفادۀ و دانست را آن قدر باید و است
موفقیت باعث زیرا داد زیادی اهمیت آن به کاربردی دروس در

شد. خواهد
٨arabpour@uk.ac.ir
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علم کرد: تصریح آمار بخش بازنشستۀ هیئت علم تاتا ماه بانو دکتر
دهه های در که توبی م آمارهای از ی نیست، سخت علم آمار
بوده باستان مصر در سرشماری صورت به گرفته انجام گذشته
مهم ترین از ی سرشماری، امروزه م دانید که همانطور و است

است. آمار مرکز کارهای
پیدا را راه هایی باید بفهمد را آمار اگر آماردان ی گفت: وی
آمار کار م خواهد که فردی و یرد ب درست جواب ده که کند
باشد. او کنج هم ر دی علوم در باید دهد انجام و یرد ب یاد را

دوره اواسط تا گفت: آمار واژۀ تاریخچۀ خصوص در تاتا دکتر
به شاهامار واژه و شمار معن به آمار یا هامار واژۀ انیان اش
حدود به آمار تاریخچۀ م رفته است کار به سرشماری معن
بشری تمدن تدریج ل گیری ش ابتدای در قبل، سال ۴٠٠٠
و زاد دربارۀ سرشماری هایی با مصری ها و بابل ها بازم گردد.
نهادند. بنا را آمار علم خود، سلطۀ تحت افراد دارایی های و ولد

نفرات و ده دانش دانشجویی انجمن های اعضای از پایان در
آمد. عمل به تقدیر ورودی هر برترعلم

کارگاه مین ی و بیست برگزاری گزارش
کاربردی تصادف فرایندهای

الزهرا) اه (دانش ٩ مل یاسمن به همت

به کاربردی تصادف فرایندهای کارگاه مین ی و بیست
سال آبان ماه ٣٠ تا ٢٨ تاریخ های در و الزهراء اه دانش میزبان
سالن های مجموعه از امین بانو سالن در و بین الملل سط در ٩٨
خارج اساتید از دعوت با الزهراء اه دانش بین الملل همایش های

دانشجویان و اساتید شرکت و خارج مقیم ایران اساتید و
امیرکبیر، صنعت شریف، صنعت اه های دانش تکمیل تحصیالت
مازندران، شیراز، زنجان، تکمیل تحصیالت مدرس، تربیت

شد. برگزار یاسوج و همدان
جدیدترین دکتری، فارغ التحصیالن و اساتید کارگاه این در
کردند مطرح را تصادف فرایندهای و احتمال شاخۀ در روز مباحث
ارایه پوستر قالب در نیز ارشد کارشناس دانشجویان مقاالت و
دانشجویان و اساتید طرف از فراوان استقبال با کارگاه این گردید.
بیست ، تخصص کارگاه این این که به توجه با همچنین و شد مطرح
برای مناسبی فرصت م گذاشت، پشت سر را خود دورۀ مین ی و
برای جدیدی کاری شاخه های شدن مطرح و اساتید هم اندیش

کرد. ایجاد تحقیقات تیم های
فعل رییس حضور و ایران آمار مرکز حمایت با کارگاه این

همچنین و ، بهشت شهید اه دانش از اصل وحیدی دکتر انجمن،
برگزار شیراز، اه دانش از نعمت الله دکتر انجمن، سابق رئیس
عبارت کارگاه این مقیم ایران و خارج مدعو اساتید گردید.
کویت، اه دانش استاد سلطان رضا احمد پروفسور از: بودند
ضیف پروفسور و اوتاوا اه دانش استاد زارع پور محمود پروفسور
ریاض علوم دۀ دانش (ریاست کویت اه دانش استاد الموطیری

کارگاه این نوزدهم دورۀ که است ذکر شایان کویت). اه دانش
گردید. برگزار الزهراء اه دانش میزبان به نیز

و صبح نوبت دو در آبان ٢٨ سه شنبه اول، روز سخنران های
از پس ، تکمیل تحصیالت دانشجویان و اساتید شرکت با عصر،

بودند: زیر شرح به افتتاحیه
احمد پروفسور شریف، صنعت اه دانش از زنگنه بیژن پروفسور
از علیشاه کسری دکتر کویت، اه دانش استاد سلطان رضا
صنعت اه دانش از میرصادق امید دکتر شریف، صنعت اه دانش

(پیش تر اتاوا اه دانش استاد پور زارع محمود پروفسور شریف،
نیز الزهراء اه دانش آمار گروه با مجزا کارگاه دورۀ سه در نیز
تحصیالت اه دانش از داداش حسن دکتر داشتند)، اری هم

زنجان. تکمیل
پروفسور آبان: ٢٩ چهارشنبه کارگاه، دوم روز سخنران های
مردان عل حیدر دکتر کویت، اه دانش استاد الموطیری ضیف

از علیشاه کسری دکتر یاسوج، اه دانش هیئت علم عضو
هیئت علم عضو صلوات عرفان دکتر شریف، صنعت اه دانش

عضو محمدپور عادل دکتر امیرکبیر، صنعت صنعت اه دانش
عضو آرین، حمیدرضا دکتر امیرکبیر، صنعت اه دانش هیئت علم

شریف. صنعت اه دانش علم هیات
٩ymaleki84@yahoo.com
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امین دکتر آبان: ٣٠ پنجشنبه کارگاه، سوم روز سخنران های
نقشینه امید دکتر کاشان، اه دانش دکتری فارغ التحصیل ترابی،
عل دکتر امیرکبیر، صنعت اه دانش هیئت علم عضو ارجمند

عرفان دکتر مدرس، تربیت اه دانش هیئت علم عضو خزل
ساروز دکتر امیرکبیر، صنعت اه دانش هیئت علم عضو صلوات
دکتری التحصیالن فارغ میرابراهیم مقداد دکتر و رضایی
عضو محمودوند رحیم دکتر فرانسه، پواتیه و مازندران اه های دانش

همدان. بوعل اه دانش هیئت علم

صنعت اه دانش ریاض گروه استاد زنگنه بیژن دکتر انتها در
این و نمودند قدردان و ر تش کارگاه برگزارکنندگان از شریف
موضوعات جهت به دوره ها پربارترین از ی را کارگاه از دوره

دانستند. شده مطرح

ایران، فرابورس سازمان محترم مدیر سخنران
در سرمایه، بازار در ریاض و آمار نقش موضوع با

مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش

مشهد) فردوس اه (دانش رزم خواه١٠ مصطف به همت

آمار گروه به ویژه ریاض علوم دۀ دانش درخواست به بنا
و آمار «نقش موضوع با سخنران جلسۀ مشهد، فردوس اه دانش
محترم مدیر ، هامون مهندس آقای توسط سرمایه» بازار در ریاض
در ده دانش این بزرگ نیا دکتر استاد سالن در ایران، فرابورس
آقای است گفتن شد. برگزار ١٣٩٨ آذرماه ١٣ چهارشنبه روز
مشهد، فردوس اه دانش آمار کارشناس آموختۀ دانش هامون
حال در و تهران اه دانش اقتصاد ارشد کارشناس آموختۀ دانش
سخنران این باشند. م اقتصاد رشتۀ دکتری دانشجوی حاضر

رشته های علم هیئت اعضای و دانشجویان خوب استقبال با
شد. واق اقتصاد و آمار ، ریاض

کنترل در ریاض و آمار از کاربردهایی به سخنران این در
که سرمایه بازار از بخش هایی همچنین شد. اشاره سرمایه بازار
بازارها این در معامالت انجام نحوۀ و شده اند رونمایی اخیراً
به متعلق حرفه ای بازارهای که نکته این گرفت. قرار توجه مورد
نمونه هایی بود. اهمیت حائز بدانند آمار و ریاض که است افرادی
استفاده مورد بازارها این در که ریاض و آماری مدل های از
سری مدل های شد. تشریح آن ها تفسیر نحوۀ و م گیرند قرار
و نمودارها انواع فضایی، مدل های ، رگرسیون مدل های ، زمان
واکاوی سرمایه بازارهای تحلیل در استفاده مورد منحن های
بازی ها نظریۀ کاربرد آماری، مدل های اقتصادسنج کاربرد شدند.
معادالت کاربرد و اجرا) مدیریت و داده ها مدیریت (شامل
پایان در شدند. تشریح بازار کنترل و تنظیم در دیفرانسیل
دۀ  دانش رئیس ، سهیل دکتر آقای طرف از یادبودی لوح ، سخنران

شد. اهدا ایشان به مشهد، فردوس اه دانش ریاض علوم

آقای ، هامون مهندس آقای حضور با جلسه ای نیز سخنران از بعد
دکتر آقای رضوی، خراسان بورس محترم مدیر خدادوست، مهندس
ریاض علوم دۀ دانش علم هیئت اعضای از جمع و سهیل

اه دانش با ایران فرابورس سازمان تعامل زمینه های و شد برگزار
شد. بررس مشهد فردوس

١٠razmkhah_m@um.ac.ir
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آماری بازاریابی رو پیش رخدادهای

رو پیش رخدادهای

کنفرانس دومین ایران آمار دانشجویی کنفرانس دومین
اتحادیۀ و ایران آمار انجمن اری هم با آمار، دانشجویی مل
١٣٩٨ بهمن ماه ٣٠ تاریخ در آمار دانشجویی علم انجمن های

شد. خواهد برگزار بهشت شهید اه دانش در

آماری بازاریابی

سینا) بوعل اه (دانش محمودوند١١ رحیم به همت

اقدام پیش فرض سری ی گرفتن نظر در با آمار دروس اغلب
رابطۀ م کنند فرض مثال م کنند. حل راه ارائه و مسئله طرح به
و چه و است نرمال هم مدل خطاهای توزیع و است خط متغیرها
ذارند ب فراتر کم را پا م کنند سع هم موارد برخ در ... و چه
پیشنهاد ری دی ارهای راه نبود برقرار پیش فرض ها این اگر و
م بینیم جدیدتری روش های و م رویم پیش چقدر هر ول کنند.
با حرف هاست. این از سرکش تر و جلوتر واقع دنیای انگار باز

همان در ببرند باید را (دانششان) کاالهایشان آماری ها وجود این
عالوه عرضه، موضوع اما (بفروشند). کنند عرضه واقع دنیای
که دارد نیاز هم ری دی مهارت های به آماری، دانش داشتن بر
موان از ی قطعاً این و نم بیند آموزش اه دانش در کس شاید

است. ثروت به دانش تبدیل چرخۀ به ورود برای آماری ها فعل
به که است مواردی از ی بازارسازی!) هم شاید (یا بازاریابی
این در دارد. ضرورت هم آماری ها برای امروز شرایط در نظرم
برای امیدوارم که م کنم اشاره شخص تجربۀ چند به کوتاه مقالۀ
در که استادان محضر از پیشاپیش البته باشد. مفید خوانندگان
این که امیدوارم و م کنم عذرخواه دارند طوالیی ید حوزه این
دهند. قرار ما اختیار در را گرانبهایشان تجربه های هم بزرگواران

تصادف مراجعۀ ی

که م زدم قدم همدان باباطاهر میدان حوال در قبل سال چند
افتاد. همدان استان اسالم تبلیغات کل ادارۀ تابلوی به چشمم
معاون سراغ و رفتم داخل مالقات قرار یا دعوت هیچ بدون
شدم منتظر نیم ساعت بنابراین داشتند؛ جلسه گرفتم. را پژوهش
ان ام دربارۀ کم خودم معرف از بعد کنم. صحبت ایشان با تا
بودم، کرده فکر آن به انتظار نیم ساعت همان در که اری، هم
مرتب و کردند برخورد سردی با کامال کردم. صحبت ایشان با
پژوهش کارهای همۀ و نداریم آماری کار ما که م کردند اذعان

به طور البته هم من که حرف هایی این از و م شود ته دی تهران از
و دادم توضیح بیشتر من راستش اما داشتم. را انتظارش کامل
داد. ارجاع کارشناسان از ی به دید را بنده سماجت که ایشان
شماره ای فقط و کرد برخورد ل ش همین به تقریباً هم کارشناس

یرند. ب تماس من با داشتند کاری اگر که کرد یادداشت من از
پرسیدند من از مقدمه بدون و گرفتند تماس بعد هفته سه یا دو
بدهید. انجام ما برای تحقیقات کار ی (!!!) م گیرید چقدر که
بیشتری توضیح که دارند خدمات شرح اگر خواستم ایشان از من
م کنند. ارسال برایم گفتند که کنند اعالم من به دارد باره این در
انگشت سر حساب ی و مطالعه و مربوطه فایل دریافت از پس

میلیون ١٠ حدود با را کار این من که کردم اعالم ایشان به
است زیادی مبل که گفتند بالفاصله ایشان م دهم. انجام تومان
توضیح کم من اما ندارند. کار این برای بودجه ای چنین آن ها و
من و است کار انجام هزینۀ ، مبل این از زیادی بخش که دادم
نم کرد. قبول ایشان اما کرده ام. مطالبه شما از کم حق الزحمۀ
شما به کار این انجام برای که کردم پیشنهاد ایشان به من لذا
انجام خودتان هزینۀ و نیروها با را کار شما و م دهم مشاوره
پذیرفت. را پیشنهاد این بدهید. بنده به مشاوره حق تنها و بدهید
انجام مراحل جلسه آن در و کردیم هماهنگ جلسه ای توافق طبق
تعیین نمونه گیری، طرح تعیین تحقیق، ابزارهای طراح از را کار
سایر و داده ها جم آوری ران، پرسش آموزش آماری، واحدهای

١١r.mahmodvand@gmail.com
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آماری بازاریابی

پیش را کار زمان بندی جدول ی با کردیم. مشخص مراحل
را همدان استان کل که کار، میدان بخش خوشبختانه بردیم.
به بود، شده نمونه گیری روستا ١٠٠ حدود از آن در و م شد شامل
که دادم پیشنهاد پرسش نامه ها جم آوری از پس شد. انجام خوبی
به را بود گزارش تهیۀ و تحلیل داده ها، ورود شامل که فرایند ادامۀ
داده ها دانشجویان از نفر دو کم با قسمت این در بسپارند. بنده
گزارش تهیۀ و تحلیل قسمت برای اما کردیم. تحلیل آمادۀ را
موضوع ، بررس مورد موضوع اوال داشت؛ وجود زیادی تردیدهای
و نداشت خوبی آماری سواد گزارش مخاطبِ ثانیاً بود، حساس
اضداد این جم نداشتم. کاف گاه آ مباحث از بخش از بنده ثالثاً
با صحبت و اینترنت مدد به سوم ل مش بود؛ دشوار کم ابتدا در
ابزارهای انتخاب با را دوم ل مش شد. حل متخصص اران هم
با اول ل مش اما کردم. حل ساده، ن مم حدِ تا ، توصیف آمار
ضمن شد. حل خود به خود مختلف مناطق در نتایج تنوع به توجه

کم سازمان خود نیروهای از هم ری پرسش فرآیند در آن که
نداشت!! وجود پرسش نامه ها به ظن ان ام بنابراین و بودم گرفته
حدود در گرفتم نهایت در من که مشاوره ای حق آن که جالب نکتۀ
ما که کردند اشاره بعداً مربوطه کارشناس بود! تومان میلیون ۴
اما داشته ایم هم هزارتومان ۶٠٠ مبل با را کار این انجام پیشنهاد
است ن مم البته داریم! رضایت پرداخت این وجود با شما کار از

باشند!! رفته آن ها سراغ بعدی کارهای برای

دانش به کارگیری و تبلیغ برای نتیجه:
شد. پیش قدم م توان گاه آماری

فرصت ی

ثبت کل ادارۀ قبل سال چند است. احوال ثبت روز دی ماه سوم
در دقیقه ای چند بودند کرده دعوت را بنده همدان استان احوال
احوال ثبت دربارۀ استان جمعیت راهبردی شورای اعضای جم
عنوان به داشتم. فرصت سخنران روز تا هفته ی کنم. صحبت
ادارۀ سال نامه های از نمونه چند و کردم رجوع اینترنت به کار اولین
جمعیت اطالعات این بر عالوه کردم. دانلود را احوال ثبت کل
کل چارچوب کردم. جستجو ایران آمار مرکز سایت در هم را

سال نامه های محتوای اما ندارد؛ زیادی تغییرات معموال سال نامه ها
چیزی چه از سخنران در بودم مانده بود!! عال واقعاً احوال ثبت
بود!! آمده سال نامه ها در بود ذهنم در چه هر واقعاً بزنم؛ حرف
روش های از یا کنم، شروع احوال ثبت تاریخچۀ از م توانستم
کردم فکر اما بزنم. حرف کمبودهایشان از یا آماری، پیچیدۀ
پس است بردن کرمان به زیره ایت ح که احوال ثبت تاریخچۀ
جستجو بیشتر هم آماری روش های برای کردم. نظر صرف این از
انگار کردم نگاه هم ر دی کشورهای احوال ثبت حت و کردم
در نظری مطالب البته نداشت! وجود جذابی و جدید چیز هیچ
دوست و نداشت باالیی آماری سواد من مخاطبِ اما بود مقاله ها

در ندارد. خریدار که کنم ارائه حرف هایی دقیقه چند نداشتم
نشان و کنم ارائه ابتکاری نمودار ی حداقل کردم سع نهایت
وجود مفید، اما ساده، کارهای انجام برای جا همچنان که بدهم
این از پس و بود جالب مخاطبین برای نمودار خوشبختانه دارد.
داده های اساس بر که داد سفارش احوال ثبت کل ادارۀ سخنران

بدهم. انجام پژوهش کار ی آنها
با را داشت تومان میلیون ٩ حدود در مبلغ که پژوهش کار
کار این انجام در دادم. انجام ماهه دو بازۀ ی در باال وسواس
جدول) و (نمودار آماری ابزارهای ساده ترین از کردم سع هم

کم هم ایران آمار مرکز اطالعات از هم زمان کنم. استفاده
بحث های اتفاقاً که آوردم دست به مهاجرت از برآوردی و گرفتم
بعدی تحقیقات پروژه های تعریف به منجر و داشت دنبال به زیادی
برای ر دی کار دو نیز بعد سال های در کار، این بر عالوه شد.
استفاده ضمن کرده ام سع همچنان و داده ام انجام احوال ثبت
داشته نوآوری نتایج، ارائۀ و گزارش ها تهیۀ در ساده، ابزارهای از

باشم.

م تواند به دست آمده فرصت های نتیجه:
باشد. بعدی کارهای زمینه ساز

تیم فعالِ عضو

دو م کردم. کار باید مال نیاز و تأهل دلیل به و بودم دانشجو
بیمۀ دربارۀ تحقیقات طرح ی برای طرح واره ای دوستان از نفر
تکلیف، تعیین از قبل اما بودند. نوشته مرکزی بیمۀ برای اتومبیل
از خارج به تحصیل ادامۀ برای داشت بیم سنج دانش که عضوی
مجری به پروپوزال، از دفاع جلسۀ برگزاری از قبل بود. رفته کشور
کنند. اضافه تحقیقات تیم به هم را بنده که کردم پیشنهاد تحقیق
خوشبختانه رفتیم. دفاعیه جلسۀ به هم با و پذیرفتند هم ایشان
موفق و شد واق مفید ، بیم سنج پیش زمینۀ به توجه با من، حضور
که بود جالب شدیم. پژوهش طرح انجام برای قرارداد عقد به
داده پیشنهاد آنچه از باالتر کم را طرح مبل داد پیشنهاد مؤسسه
نبود دلیل به وجود این با دهیم. تغییر تومان) (٢٠میلیون بودیم
اول گزارش تهیۀ در بنده و مجری مشغولیت های و اعضاء از ی
برای هم مجری دوم، گزارش تهیۀ از قبل نبودیم. موفق خیل طرح
نیمه طرح ی با ماندم من و شدند سفر عازم مطالعات فرصت
با اینترنت ارتباط مدد به و دادم سامان کارهایم به کم جان!
گوگل قابلیت زمان آن کردیم. دوم گزارش تهیۀ به شروع دوستان
تقریباً داشت. صوت چت آن طریق از م شد و بود فعال تاک
پس و م کردم آماده را اولیه نسخۀ بنده طرح، محتوای بیشتر در
بحث مطالب روی بر خط به خط تاک، گوگل طریق از آن از
مرحلۀ گزارش ل ش این به م بردیم. پیش را کار و م کردیم
خوشبختانه شد. ارسال و تهیه اول گزارش از قوی تر بسیار دوم
این آخر مرحلۀ کردیم. دریافت طرح ناظر از خوبی بسیار بازخورد
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فن چندین به آراسته : ان مش دکتر
ایران آمار انجمن رئیس یادداشت

بیمه پرونده های اطالعات بایست که چرا بود؛ وقت گیر بسیار کار
رفت کل با هماهنگ از پس هست خاطرم م کردیم. بررس را
حدود اطالعات شدیم موفق حراست مجوزهای گرفتن و آمد و
الت مش کنیم. دریافت مرکزی بیمۀ از را بیمه نامه میلیون ی
بسیار آن ها اصالح که داشت وجود داده ها ثبت در زیادی بسیار
فراوان ٧٠٠ از بیش پراید خودروی نام مثال عنوان به بود. زمان بر

بانک های تفاوت به خاطر آن از بخش که داشت مختلف نام
ثبت در بیمه نمایندگ های بی توجه و بیمه شرکت های اطالعات
آن قابلیت های با و بود فارس داده ها فونت طرف از بود. داده ها
هر به بود. دشوار اطالعات این کردن دست ی و زین جای زمان
آماده و پاک سازی مشغول فقط ماه ٢ حدود بخش این در روی،
تهیه خوبی به طرح نهایی گزارش خوشبختانه بودیم. داده ها کردن

گرفت. قرار کارفرما تأیید مورد و شد

نفر ی حداقل تیم کارهای در نتیجه:
باشد. ام پیش کار پیشبرد برای باید
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دکتر دیرین ار هم و (دوست وحیدی اصل١٢ محمدقاسم به همت
( بهشت شهید اه دانش در ان مش

کم تن ی چشم دو شمار از
بیش هزاران خرد شمار از و

و بهشت شهید اه دانش وقت تمام استاد ان مش محمدرضا دکتر
آذرماه شانزدهم شنبه روز بعدازظهر ایران آمار انجمن رئیس اولین
در را خود دوستداران و اران، هم دوستان، عزیزان، و درگذشت

فروبرد. جانکاه اندوه
بزرگ انسان ، علم لحاظ به توانمند فردی ان مش دکتر
از ی و کشور برای صدیق خدمت گزاری و ، اخالق جنبۀ از
که بود این او مهم ویژگ اما بود، عرصه ها همۀ در شاخص افراد
اولین بین را واسط نقش که کرد عمل نسل گاه آ نمایندۀ به عنوان
در اه دانش مؤسسۀ سه دو در که استادان توک و تک از گروه
پرشمار نسبتاً نسل و م کردند، ارائه آمار در درس هایی کشور کل
جای درجای خوشبختانه که گروه داشتند؛ آماردانان امروزی
از کشورگستر ه ای شب این که بر عالوه و دارند، حضور کشور
علم توسعۀ در خود سهم به م دهند، یل تش را آمار گروه های
م کوشند. آمار زمینۀ در کشور نیازهای به ویی پاسخ و کشور

که کرد آغاز دوره ای در را خود تحصیالت ان مش دکتر
تحصیل برای که بودند عرصه در نفری چند تنها کشور کل در
تحصیالت از بخش عنوان به یا تخصص طور به رفته اروپا به
اه های دانش از بعض در و کرده کسب آمار در دانش خود اصل
وضعیت، این از کوتاه توصیف داشتند. اشتغال تدریس به کشور
فقر از حاک و کشور در علم مهم شاخۀ این وضعیت گویای
به تهران، اه دانش در است. چهل دهۀ سال های آن در مطلق
قین محمدعل دکتر شادروان ایران، اه دانش قدیم ترین عنوان

(با تایپ شده درس جزوۀ ی از ایشان م داد. احتمال درس
که م کردند استفاده زمان) آن در رایج دست تایپ دستگاه های
را آن خود و تهیه ایشان درس درس گفتارهای سلسله از دانشجویان
تعریف چندان هم تایپی اشتباهات لحاظ از که بودند کرده تایپ
متناه احتمال فضاهای کال و خالصه نسبتاً جزوه این نداشت.

تعدادی با همراه م داد پوشش را هندس احتمال مسائل برخ و
ترکیبیات از استفاده مستلزم آن ها حل که احتمال ابتکاری مسئلۀ
شادروان اه دانش این آمار ر دی استاد بود. بازگشت معادالت و
که کوشا بسیار و مرتب و منظم مردی بودند. افضل پور عل دکتر
فرض آزمون و برآورد زمینۀ در مطالبی است، یادم که آن جا تا
از ما و نبود کار در کتابی اما م دادند، درس دانشجویان به
ترتیب این به درس جزوه ای و م کردیم یادداشت ایشان گفتارهای
استادان توسط درس کتاب هیچ زمان آن در درواق م شد. تهیه
در چاپی صورت به تهران اه دانش علوم دۀ دانش ریاض گروه
ساندر ال نوشتۀ کتابی بعدها افضل پور دکتر (مرحوم نبود دست
سال در آمار» «نگرۀ عنوان تحت که بودند کرده ترجمه را مود

شد). منتشر تهران اه دانش انتشارات سوی از ١٣۵٧

آمار تهران، اه دانش کشاورزی دۀ دانش در آن طرف تر، اما
کشور در رایج علم رشته های سرهای بین سری ر دی به گونه ای
وابسته دۀ دانش دو که نبود کرج تا تهران از فاصلۀ این درم آورد.
تعلیم و استاد نظر از خود تجهیز فکر به را تهران اه دانش به
انداخته متفاوت استادان با و متفاوت برنامۀ دو با آمار جداگانۀ
بود تهران اه دانش اداری سیستم از متأثر کار این ه بل بود،
هیچ گونه مجزا، علم مؤسسات مثل ده ها، دانش که هست) (و
تحصیل زمان در و ندارند) هم هنوز (و نداشتند ر دی ی با تعامل
روبه روی درست که فن دۀ دانش تهران، اه دانش در من خود
داشت، قرار تهران اه دانش غربی دیوار کنارۀ در علوم دۀ دانش
طور به و ریاض نیازهای که داشت پایه ای علوم گروه خود،
است). چنین هم هنوز (که م کرد برطرف را خود علوم کل
بقیه به مادر اه دانش از تاحدی رویه این که است تأسف جای
هم مل م ده ها دانش اینکه جای به و کرده سرایت اه ها دانش
و پردیس در فقط عمدتاً باشند، واحد تن ی اندام های مانند و

ذریم. ب همین. و دارند اشتراک هم با کل اداری امور

دۀ دانش بود– او از آوازه ها همۀ –که خواجه نوری دکتر از غیر
١٢m-vahidi@sbu.ac.ir
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–تا و بود پیشتازتر نیز ری دی جهت از تهران اه دانش کشاورزی
ی دست به احتمال» و «آمار کتاب اولین م دانم– که آن جا

جلد دو در کتابی نویسندۀ شد. قلم ده دانش این استادان از
محمدحسن دکتر شادروان « ریاض آمار و «احتماالت عنوان زیر
گفته ایشان حال شرح در که آن گونه که، بودند اردبیل مهدوی
جنگ پایان تا را مدت سوئیس در دکتری گرفتن از پس م شود،
دعوت به آن از پس و م کنند اقامت فرانسه در دوم جهان
برای تهران، اه دانش نامدار استاد هشترودی، محسن پروفسور
اه دانش کشاورزی دۀ دانش ریاضیات» استادی «کرس تصدی
بسیار اردبیل مهدوی دکتر احتمال کتاب م آیند. ایران به تهران
و آمار دروس دانشجویان برای استفاده قابل و «خوشخوان»

بود. زمان آن احتمال

دۀ دانش در آمار چراغ که م رسد نظر به ترتیب این به
دکتر اینکه به ویژه و بود پرفروغ تر تهران اه دانش کشاورزی
درس برنامه های کردن پر صرفاً برای نه را آمار خواجه نوری

امور برای خاص به طور و عمل در آن از استفاده برای ه بل
کاری بین شباهت هایی م توان درواق داشت. نظر مد کشاورزی
مؤسسۀ در فیشر رونالد کار با گرفت پیش در خواجه نوری دکتر که
ریاض نبوغ فیشر رونالد که تفاوت این با یافت؛ رامستد کشاورزی

او اصل عالقۀ که «به نژادی» مسائل به ویی پاسخ برای و داشت
از بسیاری سرانجام رسان به یا تدوین به به تنهایی م داد، یل تش را
خواجه نوری، دکتر شادروان اما یازید، دست ریاض آمار روش های
بعدتر و بود کشاورزی گرونوم آ شاخۀ در اصل اش تحصیالت که
کاری معنایی به گرفت، پاریس اه دانش از آمار دکتری درجۀ
بنیان را آمار» عال آموزش «مؤسسۀ ١٣۴۵ سال در کرد: بزرگتر
درس کتاب های تألیف به ران دی مشارکت با و شخصاً گذاشت،

وهلۀ در خوشه چین به این که مهم تر و گماشت همت دوره این
برای کشاورزی دۀ دانش دانش آموختگان و دانشجویان از اول
اقدام کشور آمار آیندۀ استادان و «مؤسسه» علم کادر تکمیل
آن ها شاخص ترین جهت از و افراد این از ی ان مش دکتر کرد.
در ایران آمار آیندۀ برای خواجه نوری دکتر که بود راه ادامۀ برای
آورده زبان به بارها خود که –آن طور ان مش دکتر م پرورد. ذهن
زادگاه روستایی محیط از کشاورزی رشتۀ در تحصیل قصد به بود–
در و کند تحصیل رشته این در تا بود آمده تهران اه دانش به خود
سبب و اندازد کار به محیط همان در را خود آموخته های بازگشت
تقدیر اما شود. خود اجدادی و آبا منطقۀ در کشاورزی پیشرفت

بود. زده رقم ر دی سرنوشت او برای

به کشاورزی دۀ دانش گرونوم آ دررشتۀ ان مش دکتر
«گروه عنوان با رشته ای که است ذکر قابل پرداخت. تحصیل
بزرگترین و قدیم ترین تهران»، اه دانش نباتات اصالح و زراعت
به گروه این علم آموزش سابقۀ است. ایران در نام این با گروه
پس که م گردد باز شمس ١٢٧٩ سال در فالحت مدرسۀ تأسیس
نظام به ساالنه آموزش نظام تغییر از پس و ١٣۴٢ سال در آن از

ادامه فعالیت به گرونوم آ گروه نام با واحدی ‐ نیمسال آموزش
سال در و کرد تحصیل به شروع سال همین در ان مش دکتر داد.
آن از پس شد. فارغ التحصیل رشته این اول نفر عنوان به ١٣۴۶
خاک حاصل خیزی و خاک شناس مؤسسۀ در ماه شش مدت به
بر کار دوره، این در پرداخت. کارآموزی به کشاورزی وزارت
ایستگاه های در که بود متمرکز کشاورزی طرح های تحلیل روی
به آن از پس ان مش دکتر بود. شده انجام کشاورزی تحقیقات
«سپاه در ١٣۴٨ تا ١٣۴٧ بهمن از و شده اعزام سربازی خدمت
وی دوره این اتمام دنبال به م پردازد. خدمت به « آبادان و ترویج
برم آید ایران آمار تازه تأسیس مرکز در شدن استخدام صدد در
به و پذیرفته شده، استخدام، داوطلبان بین در اول رتبۀ احراز با و
کار به ١٣۴٨ ماه مهر از خانوار آمارهای کارشناس کفیل عنوان
آمار ارشد کارشناس دورۀ در تحصیل آن از پس م شود. مشغول
همان در و م کند آغاز ١٣۴٨ مهر از را آمار آموزش مؤسسۀ در
سال در م کند. کار هم مؤسسه همان در آمار مدرس عنوان به حال
به تحصیل برای وقت علوم وزارت بورس از استفاده با ١٣۵٧
کارشناس درجۀ اخذ از بعد مدت این در و شود م اعزام ا آمری

دکتری سپس و آمار ارشد کارشناس دورۀ در تحصیل به ، ریاض
اه دانش از را خود دکتری درجۀ ١٣۵٧ سال در و م پردازد آمار
عنوان م کند. دریافت بیالرد لین پروفسور راهنمایی به فلوریدا
برای وضعیت تغییر احتمال های تجربی بیز «برآورد ایشان رسالۀ
رساله این از مستخرج مقاله های از ی بود. مارکوف» زنجیرهای

است. شده منتشر (جاسا) آمار ایی آمری انجمن مجلۀ در

استاد راه هم تحصیل جنبۀ از ان مش دکتر که دید م شود
تحصیل است: کرده دنبال را خواجه نوری دکتر خود، مشوق و
آن ابتنای به نیاز درک با آمار در تحصیل ادامۀ کشاورزی، در
آثار بین در این که جالب توجه مطلب این تأیید (در ریاضیات به
پیشرفته، آمار زمینۀ در کتاب هایی بر عالوه خواجه نوری، دکتر
با کتابی به ماتریس، جبر ، ریاض آمار آزمایش ها، طرح بیومتری،

برم خوریم). هم «منطق» عنوان

به تحصیالت پایان از پس ١٣۵٧ سال در ان مش دکتر
عنوان با آمار» عال آموزش «مؤسسۀ در مجدداً و برگشت ایران

ی ، فرهنگ انقالب بحبوحۀ در شد. کار به مشغول استادیار
بابلسر، مازندران، اه دانش در مدعو استاد عنوان به را سال
شد، گرفته فرهنگ انقالب پی در که تصمیمات با گذراند.
ادغام بزرگتر اه های دانش در اه دانش «کوچ تر» مؤسسات
تأسیس جدیدتری اه دانش مؤسسات آن ها ادغام از یا شدند
«مجتم در آمار عال آموزش مؤسسۀ که بود ترتیب این به شدند.

جدیدتر سازمان ده ی در اما شد هضم علوم» اه دانش
در داد نام تغییر « طوس نصیر خواجه اه «دانش به نهاد این
برخ موجود گروههای جذب رشته ها برخ متخصصان حال که

سال در ان مش دکتر که شد چنین و شدند ر دی اه های دانش
دوران که گفت م شود شد. منتقل بهشت شهید اه دانش به ١٣۶٠
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شد. آغاز زمان این از ان مش دکتر اه دانش اصل خدمت

شهید اه دانش آمار گروه تأسیس از چندسال زمان این در
استاد چند بر عالوه م گذشت. سابق) مل اه (دانش بهشت
به نیز ر دی اه های دانش آمار استادان از تعدادی گروه، در موجود
در گوناگون سلیقه های طرف ی از بودند. شده منتقل گروه این
اول سال های تب وتاب نیز ر دی طرف از و بود حاکم گروه این
م داد. قرار تأثیر تحت را جو فرهنگ انقالب آن پی در و انقالب
یافت برجسته ای نقش ان مش دکتر جذاب شخصیت که بود اینجا
شد، نایل علم نقش ایفای و دست ی به تدریجاً نه تنها گروه و

سیام دکتر مانند اه ها دانش سایر از استادان جذب با ه بل
عل دکتر شادروان و اهواز چمران شهید اه دانش از نوربلوچ

مترجم و ویراستار و اه دانش همین آمار بازنشستۀ استاد عمیدی
چهرۀ و پرداخت خود تقویت به ، اه دانش نشر مرکز برجستۀ

گرفت. خود به شاخص علم

نسل استادان پیش که بود نسل همراهان از ی ان مش دکتر
دوره ای با هم زمان چهل دهۀ در تحصیالتش خواند، درس آمار اول
گسترش را خود کارشناس دوره های اصل اه های دانش که بود
آمار ازجمله رشته ها اغلب در ارشد کارشناس دوره های و م دادند
از پرشماری تعداد با همراه پنجاه دهۀ در سپس و م شدند، دایر
به تحصیل ادامۀ برای کارشناس دوره های غالباً فارغ التحصیالن
با که آن اواخر به خصوص و دهه این در و شدند اعزام خارج
بازم گشتند. کشور به خدمت قصد به بود، توأم انقالب وقوع
وقوع شاهد اه ها دانش شصت و پنجاه دهه های مشترک فصل
دکتر کرد. ترسیم آن ها برای تازه ای چهرۀ که بود فرهنگ انقالب
آمار گروه به که بود این تقدیر دیدیم، که طوری به ، ان مش
اه پای او برای این جا اما شود، ملحق بهشت شهید اه دانش
فرهنگ انقالب زمان در بود. ایران تمام در خدمت بسط برای

اه ها، دانش استادان اکثریت موظف کار اه ها، دانش تعطیل و
انقالب ستاد بود. درس کتاب های تألیف) به ندرت (و ترجمه
عهده به را اه ها دانش اصل مدیریت زمان این در که فرهنگ
از که داشت ترجمه» و تألیف «کمیتۀ نام به یالت تش داشت،
تألیف احیاناً یا ترجمه برای استادان خود که کتاب هایی بین
استادان به و انتخاب را مناسب کتاب های م دادند، پیشنهاد
و بود کمیته این اعضای از ی ان مش دکتر م کرد. واگذار
م شود را به روز و استاندارد کتاب های انتخاب در او خوب سلیقۀ
شدند، انتخاب ترجمه برای که اولیه ای کتاب های فهرست از
شورای عال آمار برنامه ریزی کمیتۀ یل تش با بعدها داد. تشخیص

از گروه با همراه و شد کمیته این مسئول و عضو برنامه ریزی،
کارشناس دوره های درس برنامه های بازنگری به کشور آماردانان
پرداخت. دکترا و ارشد کارشناس دوره های برنامه های تدوین و

با مطابق درس برنامه های تدوین برای جدیت عین در
کاربران خاص نیازهای گرفتن نظر در از رایج، استانداردهای
مرکز وقت مسئوالن با مشورت با نبود. غافل کشور در آمار عمدۀ

اقتصادی‐ «آمار ارشد کارشناس دورۀ مرکزی، بانک و ایران آمار
سازمان های نیاز به ویی پاسخ برای و کرد پی ریزی را « اجتماع
طراح بیمه» «آمار نام با را امروزی بیم سنج رشتۀ کشور، بیمه ای
راس عزم با استاد کمبود وجود با و بی درنگ را رشته دو هر و

کرد. راه اندازی بهشت شهید اه دانش در

به توجه با و طبیع طور به که بود فردی ان مش دکتر
که علم محفل هر به داشت، که گوناگون خیل استعدادهای
به او و م شد دعوت م کرد، پیدا ربط ریاض و آمار با گونه ای به
م داد: مساعدت و حضور برای منف پاس به ندرت خدمت قصد
فرهنگ شورای ، ریاض دانشنام فرهنگ شورای در عضویت
مدخل های از کثیری تعداد ویرایش و ترجمه آمار، دانشنام
این به مربوط واژه گزین کمیته های در عضویت دانشنامه ها، این
ادب و زبان فرهنگستان ریاض کارگروه در عضویت دانشنامه ها،
نشر مرکز آمار و ریاض گروه اولیۀ شورای در عضویت ، فارس
... آمار، کتاب قابل توجه تعداد ویرایش و ترجمه و اه دانش

.

تأسیس تدارک ان مش دکتر اقدامات شاخصترین از ی اما
انجمن این برای پیشنهادی اساسنامه ای او بود. ایران آمار انجمن
فعاالن و متخصصان از عده ای با هماهنگ با و آورده فراهم
حاشیۀ در کشور دانان آمار مجم اولین برپایی برای که آمار
ایران آمار انجمن تأسیس مقدمات ریاض کنفرانس مین بیست وی
گروه های اعضای انجمن این وجود برکت به کرد. فراهم را
سازمان های و اه ها دانش در آمار شاغلین با کشور آمار جدید
انواع در آن ها اری هم مقدمات کرده پیدا آشنایی کشور آماری
برای محمل انجمن این و آمد فراهم انجمن کاری بخش های
پی ریزی منظور به کشور سراسر آماردانان بین نظر تبادل و آشنایی
دکتر خدمات، این پاس به شد. آت آماری فعالیت های همۀ
اه دانش از بهبودیان جواد دکتر و رئیس اولین عنوان به ان مش
پیشبرد و دانشجویان پرورش در هم او خدمات –که شیراز
به آرا اکثریت با رفت– نخواهد یادها از کشور آمار و ریاضیات

شدند. انتخاب انجمن رئیس نایب اولین عنوان

اصفهان، صنعت اه دانش در کشور آمار کنفرانس اولین اما
–قریب بخش ها همۀ در آمار در فعال نسل داشت. ر دی وه ش
کارشناسان از کثیری جم اه ها، دانش در شاغل استادان اتفاق به
مرکز)، این رئیسۀ هیئت با (همراه ایران آمار مرکز در آمار اجرایی
کشور– مؤسسات از ر دی عده ای و مرکزی بانک آمار کارشناسان
آماردانان از دعوت جالب اتفاق داشتند. حضور کنفرانس این در
منظور به خواجه نوری دکتر و قین دکتر شامل کشور اول نسل
کرد پیدا حضور بیماری وجود با قین دکتر بود: آن ها از تجلیل
خواسته عذر خواجه نوری دکتر اما بود، حاضر جلسات همۀ در و
کالس های که بود شده این از مان او بی نظیر کاری وجدان بود؛
داده آن ها در تدریس تعهد زمان آن در گویا –که را خود درس

کند. پیدا حضور کنفرانس در و تعطیل بود–
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استاد یاد

که فرزندان، با همراه برای بازنشستگ از بعد ان مش دکتر
شده ماندگار آن جا شرایط اقتضای به و رفته خارج به تحصیل برای
اینجا ذهنش و آنجا جسمش اما رفت، کشور از خارج به بودند،
زود صبح ایران، در اشتغال روزهای مانند خانمشان قول به بود.
داوری مهم تر، بسیار –و ترجمه و تألیف و م رفت کار میز پشت
م شد– ارسال ایشان به مختلف مجالت از که متعددی مقاالت
عمل راهنما و معلم ی مانند به ویژه کار این در م کرد. آغاز را
نکند، رد را مقاله باشد، ن مم که آنجا تا که م کرد تالش م کرد.
چیز ی به کار تبدیل برای کامل همراه نویسنده اینکه شرط به
را ارزنده ای بسیار کتاب های مدت این در باشد. داشته به دردبخور
–که احتمال فلسف نظریه های کتاب های که کرد تألیف یا ترجمه
عامه خوان –کتابی جاویدان نظریۀ و شد– سال کتاب جایزۀ برندۀ

بودند. آن ها جملۀ از آمار– بیزی نظریۀ دربارۀ
نصف و ا آمری در را سال از نیم حدوداً ان مش دکتر
امسال– –به استثنای همیشه تقریباً م گذراند. ایران در را ر دی
جمله از و جا دو ی و بود ایران در را آمار روز و آبان اول
شور و م کرد سخنران مناسبت این به بهشت شهید اه دانش در
کردن کم و استراحت به را هفته ای ی معموال درم افکند. آمار
تماس آشنایان و دوستان با ی به ی بعداً و م پرداخت سفر رن
در م گذاشت. دیداری قرار احیاناً و م پرسید احوال و م گرفت
یا داده انجام که کارهایی آخرین از معموال من با تماس ها این
گفت امسالش تلفن تماس در م گفت. سخن بود، آن ها مشغول
مسائل از مجموعه ای شامل روس مؤلفان با کتابی ترجمۀ مشغول
بردم، اسم را روس احتمال مسائل کتاب دو ی است. احتمال
طبق بود قرار که ر دی روز دو بود قرار نیست. این ها نه گفت
به بهشت شهید اه دانش آمار گروه اران هم دیدن برای معمول
این اما بیاورد، همراه هم را آن دقیق تر مشخصات بیاید، اه دانش

رفت. همیشه برای که افسوس صد نشد. مقدور هرگز دیدار

استاد یاد

Professor Lynne Billard

As for so many of us, it was an enormous shock to
learn of Dr Reza Meshkani’s passing. He was one of
the first doctoral students I was privileged to direct,
and he was one of the best. There is something special
about the way his home country provides mathemati-
cal training. Reza was as good as any. He was a special
student however. Let me explain.

When Reza first approached me about the possibil-
ity of being his Major Professor, I offered him several
different proposed topics. One, empirical Bayes esti-

mation, was very new, and I know very little about it
except that I thought it was going to be an important
area. As usual, I suggested he talk with other pro-
fessors before he decides. As history records, he came
back to me and wanted to work in this newly emerg-
ing field, fully knowing that we’d both have to learn it
together. Well, learn it he did, and became a leading
expert in the topic and more broadly Bayes estimation.

This story is told because it says something very
remarkable about Dr Meshkani. In particular, we see
how Reza didn’t limit himself to the easy options;
rather he was prepared to tackle the difficult options –
a sure way to grow professionally. Furthermore, he has
encouraged all of his students to open their minds to
the broader and bigger issues of the subject, to great
effect. This is the ultimate of a good teacher and pro-
fessor.

Just as Dr Meshkani did not limit himself within
the research world alone, he opened up opportunities
for all of us at the organizational level. When he saw
the need for a professional statistical association in
his country, he founded the Iranian Statistical Soci-
ety, was elected its first President, and proceeded to
organize related conferences to enable statisticians to
gather together to share and learn from each other. At
his home institution, he likewise displayed his organi-
zational talents in a variety of administrative roles at
all levels.

More important than all of these professional ac-
complishments, Reza was a deeply thoughtful person,
a kind man who cared for all those around him, some-
one who was calm in the midst of any situation and
wherever he found himself to be. This can be a hard
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استاد یاد فقیه محمدرضا دکتر

thing for many to achieve, but to look over and see
his calm sensible approach was indeed wonderful to
behold. This is the essential person that is Reza, a
Reza who will endure in our memories, a Reza that
will never be forgotten. Thank you Reza for being a
part of my life!

فقیه محمدرضا دکتر

است قول طریقش علم آموزی
است فعل طریقش حرفت آموزی

رحلت که بود فرهیخته معلم ان مش محمدرضا دکتر استاد
و اران هم دوستان، بازماندگان، دل بر بزرگ غم ناگهان اش
ول است همین بشر آحاد تمام عاقبت البته گذاشت. شاگردانش

ارزش باشد، کرده نفوذ ر دی انسان های دل در که میزان به انسان
ناگوار و دشوار رفتنش دست از میزان همین به و م کند پیدا
برخ برشمردن ضمن که است این بر سع مقال این در م شود.
شود. آموخته درس وی شخصیت از مرحوم، استاد ویژگ های

فردی ویژگ های

از خود، تحصیل مقاط تمام در ان مش دکتر مرحوم استاد
همواره دکتری، مقط رساندن پایان تا گرفته دبستان به ورود
داشت. وی بودن باهوش از نشان این که بود درخشان آموزندۀ
درک تا م کرد کم او به زمینه ها همۀ در ایشان سرشار هوش
تحلیل مسائل، علت یافتن در و داشته پیرامون شرایط از درست
و بود دوراندیش و عاقل فرد ایشان به عالوه باشد. داشته درست
بارز ویژگ داشت. چندجانبه نگری و وسعت نظر طریق، ارائۀ در
منضبط فردی کارهایش در بود. او خوب اخالق ان مش دکتر
به همین و داشت معلم روحیۀ او بود. پایبند وعده هایش به و بود
اشراف این که عین در او بود. سخاوتمند بسیار دادن یاد در دلیل
زبانزد فروتن و تواض در داشت، کاربردی آمار به خوبی بسیار
م کرد را انصاف رعایت معموال افراد دربارۀ قضاوت در بود.
م شد. دیده متانت ، افراط برخوردهای به جای وی رفتار در و
با که داشت باور و م کرد صبوری به توصیه معموال سخت ها در
با او نم شود. حل مسائل خوردن جوش و حرص و عصبانیت
او داشت. چهره بر لبخند مواق اکثر در و بود مهربان اطرافیانش
دادن، تعلیم ضمن و م گذاشت احترام دانشجویانش شخصیت به
اخالق رعایت از جنبه ی این م داد. به نفس اعتماد آن ها به

بود. او حرفه ای

آمار علم توسعۀ

مقاله، و کتاب نوشتن و دانشجویان کردن فارغ التحصیل اگر
کیفیت دارد اهمیت آن چه شود، تلق استاد ی محصوالت

این با است. جامعه بر آن ها (impact) تأثیر میزان و محصوالت
کاربرد توسعۀ در که بود افرادی معدود ازجمله ان مش دکتر تعبیر،
انسجام و کیفیت ارتقاء در وی بود. تأثیرگذار کشور در آمار علم
تأسیس او داشت. به سزایی نقش بهشت شهید اه دانش آمار گروه
به ثمر و یری پی را علوم وزارت در آمار رشتۀ برنامه ریزی کمیتۀ
برنامه ریزی به ریاض رشتۀ از مستقل آمار رشتۀ اساتید تا رساند
سرشار دانش داشتن کنار در او بپردازند. رشته این برای علم
و داشت آماری روش های به خوبی تسلط آمار، علم در نظری
آماری روش های معموال جامعه، به مبتال مسائل با برخورد در
همواره ان مش دکتر م کرد. پیشنهاد آن ها حل برای را مناسبی
آن در دارد. نگه به روز را خود دانش که داشت این بر سع
کتابخانه، به مرتب مراجعۀ با نداشت، وجود اینترنت که زمان
و م کرد، مطالعه را معتبر مجالت در منتشر شده مقاالت آخرین
جهان، در آمار علم وضعیت رصد با به خوبی نیز اخیر سال های در
اشاره آمارشناس ی برای کامپیوتری مهارت های مهم نقش به
علم زمینۀ در گفتن برای تازه ای حرف همیشه او ، واق در م کرد.

داشت. آمار

فارس زبان

ول نبود فارس ادبیات ، ان مش دکتر تخصص رشتۀ این که با
معتقد بسیار فارس زبان پاسداشت به و داشت آن در زیادی دانایی
اهتمام و باور فارس علم زبان تقویت به او راستا، این در بود.
دۀ پژوهش در آمار دانشنام شورای در عضویت با وی داشت.
تخصص کلمات برای فارس واژه گزین در مؤثری نقش آمار،

زبان به وی توسط آماری متعدد کتب به عالوه کرد. ایفا آماری
شد. ترجمه فارس

راه ادامۀ

بیایید کرد. پر کم راهش ادامۀ با م توان را استاد خال جای
محمدرضا دکتر مرحوم استاد خدمات به پاس امروز از ما همۀ
مشعل نور بتوانیم شاید تا دهیم ارتقاء را خود کم ، ان مش
زین جای کوچ چند هر شمع با را وجودش شدۀ خاموش

کنیم.
به مل نگاه با بایست ، صنف و فردی نگاه داشتن بجای .١
زندگ شرایط بهبود برای کوشش هر از و کرد فکر کشور آیندۀ

نورزید. دریغ آمار علم به کم مردم
و آمار علم حوزۀ در خود دانش کردن به روز و یادگیری در .٢

داشت. ممارست بایست آن، حواش

متقاضیان یا ار، هم دانشجو، از اعم ران به دی دادن یاد در .٣
روی با و بود سخاوتمند بایست ، کادمی آ محیط های از خارج

پرداخت. آن به باز
پیچیدۀ مسائل حل در را خود مهارت بایست کشور آمارشناسان .۴
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پارسیان احمد دکتر استاد یاد

جنبه های بر تنها تمرکز از و دهند ارتقاء آمار، علم به کم کشور
جامعۀ به مجدد تسلیت عرض ضمن پایان در بپرهیزند. نظری

باشد. رهرو پر راهش آرزومندیم کشور، آمارشناسان

درخشان آینده ای به امید

پارسیان احمد دکتر

، ان مش محمدرضا دکتر خوبم ار هم و دوست سوگ در
به دسترس عدم به دلیل اینجانب ایران: آمار برجستۀ استاد
خوبم دوست درگذشت از که بودم افرادی آخرین جزء رام، تل
که بود رجال عل دکتر با «دعوا» من واکنش اولین شدم. باخبر
دومین و بود کرده ارسال را تسلیت پیام رضا فقدان به مناسبت
جمالت ان مش دکتر خانوادۀ از گرفتن خبر از پس من واکنش
سخت کردنش باور است. بدی روز من برای «امروز بودند: زیر
را دارفان ان مش محمدرضا دکتر است. افتاده اتفاق اما است،
آشنا و گاه آ سواد، با اری هم خوب، دوست امروز گفت. وداع
است.» تأسف بس مایۀ فقدانش دادم. دست از را روز مسائل به
عنوان به ابتدا در م شناختم. که بود سال ٣۵ از بیش را رضا
١٠ به نزدی و دوست ی کسوت در مرور به و ار هم ی
دلیل همین به داشتیم. خانوادگ آمد و رفت که م شود هم سال
دیدارش به موفق فوتشان، از قبل که بودم کسان نادر جزء شاید
از و بود سرحال زدیم. گپ هم با ساعت چند و بودم منزلشان در
مردگان» «سمفون کتاب مطالعۀ از و م کرد صحبت کارهایش
و چهره در کسالت از نشان و م گفت معروف عباس نوشتۀ
برایم درگذشتش ناگوار خبر سبب همین به نم شد. دیده وجودش

نبود. آسان چندان و باورکردن
در داشت: به فرد منحصر و خاص ویژگ های من دید از رضا
قبول که کارهایی انجام در بود. گاه آ و دانا خود تخصص رشتۀ
داشت. شیوا قلم نوشتن، در نم داشت. روا منت کس بر م کرد
بودن ار هم و بودن دوست مرز بود. مطالعه اهل و منضبط فردی

ی به و داشت اشراف فارس ادبیات به م کرد. رعایت کامال را
ی فرهنگ و علم حوزه های از بسیاری در و بود بالنده بیان،

شخص ی در به ندرت ویژگ هایی چنین بود. المعارف» «دایرة
ویژگ هایی چنین با و فردی چنین با مصاحبت لذا م شود. جم
زین جای سادگ و زودی ها این به فقدانش بود. مغتنم من برای
و ایران آمار علم جامعۀ به را تأسف بار ضایعۀ این نم کند. پیدا
همسرگرام ، ان مش زهراسادات دکتر خانم خوبم دوست حضور

دست رفته از عزیز آن برای و م کنم عرض تسلیت مجدداً ایشان
آرزو بردباری و صبر محترمشان خانوادۀ برای و واسعه رحمت

شاد. روحش م کنم.

برزادران محتشم غالم رضا دکتر

عبداً صیرن فَقَد حرفاً علَّمن من

نسفت معن در این عل چو کس
گفت استاد حق در عل آن چه
اوستاد مرا ساخت خود ی بنده
داد یاد من به حرف ی که آن

محمدرضا دکتر فقید استاد درگذشت از که است صباح چند
فقدان و م گذرد ما علم جامعۀ اندیشه ورزی صحنۀ در ان مش
را عظیم خالء نظیرشان انسان هایی و ایشان چون اندیشمندان

م نماید. ایجاد جامعه در
درک که گیرد انجام افرادی توسط باید علم جامعۀ هدایت
ثروت های وشبه تخصص شبه علم باشند. داشته علم از درست
هزاران آن توجیه در و م کشاند فقر به را جامعه و م بلعد را جامعه
جدی چالش با جامعه در را علم بذر رشد روند و م بافد فلسفه
مقابله که است استادان مصادیق از ان مش دکتر م نماید. مواجه
جامعه نیاز است. داده قرار خود کار سرلوحۀ را شبه علم حامیان با
و علم مروج جام االطراف، دلسوز، محقق، متفکر، عالمان به
در ان مش دکتر چون افرادی حضور با ر پژوهش و دانا اخالق،
در کم گر و دلسوز و محقق نسل تربیت برای زمینه سازی ایجاد

داشت. خواهد و داشته به سزایی تأثیر ، جام برنامه ریزی های
خستگ ناپذیر تالش و همت با آمار نوپای تحوالت سیر
از را افرادی و گرفت پا خواجه نوری عباسقل دکتر فقید استاد
خود همراه آمار مؤسسۀ در کشاورزی دۀ دانش فارغ التحصیالن
نقش ساز جامعه در کاربرد بر تکیه با آمار توسعۀ در که نمود
تفکر دلیل به ایشان توجه مورد خیل که آن ها از ی بوده اند.

است. ان مش محمدرضا دکتر بود، آماری
کشاورزی دۀ دانش در نیشابور عالم پرور خطۀ متولد ایشان
در و شد آمار فوق لیسانس آمار، مؤسسۀ در و گرفت لیسانس کرج
با مؤسسه در کاربردی آمار پایه گذاری گردید. به کار مشغول آن جا
و گرفت پا خواجه نوری دکتر حمایت و ایشان چون افرادی وجود
عنوان به متمادی سالیان طول در جهت این در ایشان توان تمام
کار و پژوهش تدریس، در هیئت علم عضو و آمار فوق لیسانس

گردید. مصروف اجرایی
موطنش به ماندن ان ام عل رغم دکتری تحصیل ادامۀ از بعد
انقالب بعد و گذراند جامعه به خدمت در را خود اوقات و برگشت
تربیت منشاء و یافت انتقال بهشت شهید اه دانش به فرهنگ
با را برنامه ریزی در آمار کاربرد و پژوهش بر مبتن علم نیروهای
دکتر آقای استادم به گفتۀ و داد قرار حمایت و توجه مورد ژرفانگری
آموزش عال مؤسسه فارغ التحصیل فرهیختگان از ی نوربلوچ
پاس گوی الت، مش یاور و «یار عنوان به را ان مش دکتر آمار،
کهنه روی قافلۀ این رفیق و ما، استاد ما، آموزش مسئول پرسش ها،
فوق لیسانس دانشجوی صدها «امروزه که نموده توصیف پا» دیر
و تفکر به ه بل داده آموزش تنها نه را دکتری دانشجوی ده ها و

است». واداشته نیز تعقل
، متواض و فروتن مبتکر، بی ادعا، محقق ان مش استاد
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استاد یاد ندری اس فرزاد دکتر

و ظاهر صفای قوی، حافظه ای دارای خستگ ناپذیر، روشنگر،
باوفا اری وهم شفیق رفیق دانا، استادی آرامش، و ادب باطن،
و فارس ادبیات به مسلط و نوآور و متبحر مترجم و مؤلف و
غایت به استادی احتمال و آمار زمینۀ در وی بود. انگلیس زبان
مترجم و بی ادعا و دقیق ری پژوهش و آن کاربردی نگاه با توانا

بود. مانا و فاخر آثاری مؤلف و
مقاالت ارائۀ با آمار علم تعمیق و ترویج آمار، انجمن تأسیس
آمار کاربرد ارزنده مطالب ارائۀ ، علم نشست های و مجالت در
کارهای جمله از ریاض و آمار کنفرانس های بر عالوه جامعه در
بود. هیئت علم عضو به ی محوله امور کنار در ایشان ر دی
در ١٣۶۵ سال در کارهایشان، بی شمار از ی مثال به عنوان
جنوب توسعه نیافتگ عوامل و موان عنوان تحت سمیناری بیرجند
تحلیل عنوان تحت سخنران ای بلوچستان و سیستان و خراسان
که نمودند ایراد را مناطق این در بهداشت شاخص های از آماری
همه اذهان در و بود آمار به روایت آن جا وضعیت از دقیق بیان

است. مانده ماندگار خاطره ای به عنوان

تا ارزشمند خدمات دهه چندین ط ایشان بی وقفۀ تالش های
جامعۀ در را وی که است بارزی خصائص جمله از وفات لحظۀ

است. نموده شاخص علم

احیا کند علم میراث که تا نیفتادی او دست از قلم

و اساتید خدمت در قیامت تا باید (ع) عل امام کالم به اقتدا با
باشیم. آنان سازنده افکار مروج

برای راهنما و مهربان پدری و توانا استادی ان مش دکتر آقای
زندگ طول در آموخته ام ایشان از که را ارزنده ای نکات و بودند من

و هست و بوده اجتماع ام و علم زندگ روشن راه و گوش آویزۀ
ترویج و آن ها اموخته های به عمل معلمان، به اصل احترام حداقل
شخصیت تکریم و اخالق شان و علم ارزش های یادسپاری آن،

م دانم. خود وظیفۀ را آنان برابر در تواض و
از را دانش درخشان خورشید این روزگار دست که حیف
و هم دوره (همشهری، ایشان ابدی سوگ در را ما و گرفت ما
و کارها با بزرگ مرد این نشاند؛ ( ارقام دکتر مرحوم دوست
دانشجویانش ذهن و چشم در شایان ارزش خود مقبول رفتارهای

بود. خواهد ماندگار خاطره ها در همواره که گذاشت به جا

را فل پیر پدر بباید بسیار صبر
بزاد فرزند تو چو گیت مادر دگر تا

برایشان و برد نخواهم خاطر از را گرانقدر استاد این هرگز من
خواستارم. متعال ایزد درگاه از درجات علو و آمرزش و مغفرت

ندری اس فرزاد دکتر

بهت در را کشور آماری جامعۀ دردناک خبری ٩٨ ماه آذر اواسط
که ان مش محمدرضا دکتر آمار سوت پیش استاد برد. فرو اندوه و
در نوین آمار بنیان گذاران از ی را ایشان م توان بنده اعتقاد به
سریع خیل خبر این درگذشتند. قلبی عارضۀ اثر بر برد نام کشور
میان در آن از فراتر ه بل آماری جامعۀ اعضای میان در تنها نه
گرفت. قرار اصل خبرهای از ی عنوان به کشور علم جامعۀ
بزرگ این دادن دست از اندوه با را نوشتار این فقط نم خواهم
ایشان آشنای و دوست اهال تمام تقریباً به راست که دهم ادامه مرد
طور به استاد با و هستند جدید نسل از امروزی ها قول به که آنان و
نشستند، درسوگ بزرگ مرد این برای نیز نبودند ارتباط در مستقیم
آماری جامعۀ حق در که بزرگ مرد این خدمات از آیندگان باید اما
کشور آماری جامعۀ بنده نظر به بدانند. بیشتر دادند انجام کشور
چشم داشت هیچ بدون که را بزرگ سوتان پیش این قدر است الزم

آماری و علم برنامه های ارتقاء راستای در را ارزنده ای خدمات
داده اند انجام کشور سط در آن کاربردهای ترویج همچنین و
ایران، آمار انجمن ایجاد نم توان ستود. را آنان و بدانند بیشتر
دکتری و ارشد تکمیل تحصیالت دوره های راه ندازی و ایجاد
عتف، وزارت گسترش شورای در دوره مصوب برنامۀ تدوین آمار،
نام و دید را پزش کشاورزی، جمله از علوم سایر در آمار کاربرد
بعد زمان در که مردی نگرفت. درنظر را آماری بزرگ مرد این یاد و
است گذاشته به جا را ارزشمندی اثرهای خود از نیز بازنشستگ از
محور هستم، ایشان همیش دانشجوی که بنده برای سال ها تا که
از نم آید یادم بود. خواهد ارزشمندی و جدید نکته های یادگیری
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محمدزاده محسن دکتر استاد یاد

داده پاس بنده به بی توجه با ایشان و باشم کرده درخواست ایشان
نم آید یادم گفته هایش در و بود بزرگ منش ایشان مرام باشند.
بنده برای خواستم روز ی ایشان از داشت. وجود تکبری و فخر
برایم زیبا متن فروتن و مهربان با چنان ایشان بنویسد. توصیه نامه
از م توان زیبا علم متن ی به عنوان این که بر عالوه که نوشت
به که بود برخوردار نیز زیبایی بسیار ادبیات از ه بل نمود یاد آن
مطلب انتقال در م تواند چقدر زیبا متن ی نوشتن داد یاد بنده
فروتن با ایشان نماید. خوشحال را مخاطب و باشد تأثیرگذار

من برای است درس ی این و م نمود ترویج را بزرگ خود،
بزرگ مرد این بصری به صورت اکنون ایشان. همیش دانشجوی
جامعۀ آعضای تمام زبان زد ایشان منش و راه اما نیست میانمان در
این به نهادن ارج که بدانیم را مهم این قدر و است کشور آماری
علم گسترش و ارتقاء راه در شایان خدمات که سوتان پیش

اعالم دارم افتخار بدانیم. بیشتر نمودند آمار خصوصاً و کشور
را خود همواره و هستم ایشان آمار دکتری دانشجوی اولین نمایم

م دانم. ایشان زحمت های مدیون

محمدزاده محسن دکتر

آقای زد، زنگ تلفن آذر ١۶ شنبه روز عصر فقید: استاد یاد به
ان مش استاد و من مشترک دانشجوی قبال که کاوس امیر دکتر

مضطرب، است، اه دانش در شایسته استادی خود امروز و بود
عزیز استاد ناگهان درگذشت فراوان تأسف با و لرزان پریشان،
ان مش استاد واقعه، از قبل ساعات ظاهراً داد. اطالع من به را

فصل مورد در تا م گذارد مالقات قرار ایشان با تلفن صورت به
بودند کس اولین ایشان کنند. گفتگو خود تألیف کتاب نهایی
سرکار ایشان گرام همسر توسط را ان مش دکتر فوت خبر که
ناگوار خبر این شنیدن از کردند. دریافت ان مش دکتر خانم
این نتوانستم و افتاد کار از لحظات فکرم و ذهن غیرمنتظره و
از سرعت به ایشان خاطرات تمام که حال در بپذیرم. را حقیقت
تماس ان مش دکتر خانم سرکار با م کرد عبور من ناباور ذهن
جز چاره ای ایشان غم بار و حزن آلود صدای شنیدن با اما گرفتم،
تا کردم خفه گلو در را بغضم نداشتم. را او ابدی هجران باور
م شنیدم را صدا ی فقط شود. آزرده بزرگوار بانوی آن مبادا
که بس همین من افتخارات از رفت». ما میان از زود چه ...»
ان مش محمدرضا دکتر آقای جناب گرانقدر استاد دانشجوی

تجربیات از بی واسطه که بوده نصیبم افتخار این همواره و هستم
ه بل آمار استاد تنها نه او باشم. برخوردار او عمیق دانش و علم
یاد به بود. من زندگ مسیر در بی بدیل ویی ال و اخالق معلم
پایان نامه هدایت درس، ارائۀ برای تقاضایی ایشان از هرگاه دارم
، درس برنامه ریزی ، تخصص سمینار ارائۀ مقاله، داوری رساله، یا
آیین نامه برنامه، خصوص در نظر اظهار کتاب، ترجمۀ یا تألیف
دوره های راه اندازی اجرایی، امور در مشورت دستورالعمل ها، یا
داوطلبین معلم شایستگ و علم صالحیت بررس ، آموزش

با م شدم، موجود الت مش رف برای راه حل ارائۀ و اه ها دانش
به و بودند آن ها پذیرای پدرانه مهری و مثبت نگاه گشاده، رویی
ن مم زمان اولین در را آن چشم داشت بدون ن مم وجه بهترین
الت مش راه گشای بهترین و م دادند انجام شیوه ساده ترین به و
مسئولیت، احساس و اری هم روحیۀ این بودند. زمینه ها همۀ در
و مشاوره و مراجعه برای موثق منبع عنوان به همه، به را ایشان
گونه ای به بود کرده معرف راه حل ها اجرایی ترین و بهترین کسب
اندوه و قلب صمیم از بود. ارجاع محل اولین مسئله ای هر برای که
برای بی بدیل و فرهیخته استاد این فقدان که نمود اذعان باید بسیار
زین جای که است جبران ناپذیر ضایعه ای کشور آمار علم جامعۀ
ایشان از پیروی با بتوانم که امید است. تصور غیرقابل آن ترمیم یا
آن برکات و خیرات که باشم کشور علم جامعۀ در اثرات منشاء
یادشان شاد، روحشان باشد. فقید استاد آن برای باق الصالحات

باد. پررهرو راهشان و گرام

دکتر (راهنما)، ان مش محمدرضا دکتر (مشاور)، محمدزاده محسن دکتر

کاوس امیر دکتر آقای دکتری رسالۀ دفاع جلسۀ (داور)؛ ارقام ناصررضا

نخع زاده غالم رضا دکتر

استاد: از یادی
اه دانش علوم دۀ دانش در ریاض کارشناس سالۀ چهار دورۀ در
واحد دو م گذراندم ١٣۴٩ تا ١٣۴۵ سال های بین من که مشهد
درس متین دکتر شادروان که داشت وجود هم احتماالت و آمار
اما بودند تهران اه دانش علوم دۀ دانش استاد ایشان م دادند.
عالقۀ و آشنایی م آمدند. مشهد به تدریس برای روز ی هفته ای
دورۀ پایان از بعد بالفاصله شد. شروع آن جا از آمار علم به من
که رفتم سربازی خدمت به ١٣۴٩ ماه مهر در ریاض کارشناس
طول در گذراندم. تهران در را بقیه و اصفهان در را آن اولیۀ ماه دو
آموزش مؤسسۀ ارشد کارشناس دورۀ ورودی آزمون در مدت این
در شرکت ان ام بود شبانه دوره این چون شدم. قبول آمار عال
که خواجه نوری دکتر شادروان استاد بر عالوه بود. میسر کالس ها
مهندس آقایان ایشان، شاگردان از نفر دو بودند، مؤسسه پایه گذار
اساتید جزء هم پسران دکتر استاد و سخاوت مهندس و ان مش

بودند. من
ان مش مهندس آقای با که را دروس دارم یاد به جایی که تا

وظیفه خدمت اتمام از بعد بود. خوبی خیل نمرۀ با گذراندم
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استاد یاد شهالئ عبدالرحیم دکتر

ذوب آهن شرکت به وابسته متالوژی اه آموزش در که کاری به خاطر
سال نیمۀ دو گذراندن وجود با بودم، گرفته اصفهان در ایران
متأسفانه و شده تحصیل ترک به مجبور مؤسسه، در تحصیل
به یرم ب تحصیل مرخص اینکه بدون و مؤسسه اطالع بدون
عنوان به ری دی کار بعد نیم و سال ی حدود رفتم. اصفهان
پیدا تهران در آموزش تلویزیون در ریاض برنامه های تهیه کنندۀ
مؤسسه در تحصیل ادامه فکر به دوباره و برگشتم تهران به کردم،
شود. موافقت من تحصیل ادامه با که نداشتم امیدی اما افتادم.
امتحان را خود شانس که رفتم مؤسسه به روز ی این وجود با
مؤسسه دروس مدیریت ان مش مهندس آقای زمان آن در کنم.
به صورت ایشان احوال پرس و سالم از بعد داشتند. عهده به را
و کردی ول خبر بدون «چرا فرمودند: من به خودمان و دوستانه
تقاضای ی بردار ، م گرفت تحصیل مرخص ی اقال ؟ رفت
نوشتن ضمن در نم.» ب م توانم چه کار ببینم بنویس تحصیل ادامه
تقاضا بودند. مشغول من تحصیل پروندۀ بررس به ایشان تقاضا،
جمله ای خود خط با ایشان خواندن، از پس دادم. ایشان به را
تحصیل «پروندۀ بود: شرح این به حدوداً که نوشتند آن زیر در

شاگرد مؤسسه در تحصیل مدت در ایشان که م دهد نشان ایشان
زندگ در عطف نقطۀ من را جمله این بوده اند.» خوبی بسیار

تقاضای با مؤسسه وقت آن رئیس ترتیب به این زیرا م دانم خود
تمام را ارشد کارشناس دورۀ توانستم من و کردند موافقت من
شوم. علم و تحصیل باالتر دوره های وارد نتیجه در و کرده
زندگ در که م دانم «توصیه نامه ای» بهترین را ایشان محبت این

کرده ام. دریافت استاد ی از تحصیل
سفرهای من که ١٣٨۶ سال از بعد به خصوص و زمان آن از
اه دانش ٣٨ در که داشتم را آن بخت و کردم ایران به متعددی
دانشجویان با صحبت در به خصوص بارها کنم، پیدا حضور کشور
کرده ام. یاد ایشان از کرده صحبت استاد محبت و لطف مورد در

باد. گرام یادشان و شاد روحشان

ان مش دکتر مرحوم امضاء به آمار عال آموزش موسسۀ دانشجوئ کارت

شهالئ عبدالرحیم دکتر

عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد هرگز
ما دوام عالم جریدۀ بر است ثبت

اران هم از ی دادن دست از شاهد ماه آذر بسیار ناباوری با
ناگهان به طور ان مش محمدرضا دکتر بودیم. خودمان برجستۀ

ایران آمار شاخص اساتید از ی که ایشان نمود. وداع را فان دار
شد. متولد سبزوار توابع از ان مش شهر در ١٣٢٢ سال در بودند
دارالفنون در را ان آخر سال و سبزوار در را خود دبیرستان دوران
در که شد کرج کشاورزی دۀ دانش وارد ١٣۴٢ سال در گذراند.
بعداً آشنایی همین و گذراند خواجه نوری دکتر با را آمار دروس آنجا
١٣۴۶ سال در گردید. آمار رشتۀ در ایشان تحصیل ادامۀ به منجر
سربازی دورۀ اتمام از بعد شد. فارغ التحصیل اول رتبۀ احراز با
مؤسسۀ در استخدام به خواجه نوری دکتر دعوت با ١٣۴٨ سال در
در را آمار ارشد کارشناس دورۀ هم زمان و درآمد آمار عال آموزش
و ا آمری عازم تحصیالت ادامۀ برای ١٣۵٢ سال در گذراند. آن جا
سال چهار ط شد. تحصیل به مشغول فلوریدا ایالت اه دانش در
کارشناس ، ریاض کارشناس کسب به موفق آن جا در تحصیل

و گردید بیز آمار در تخصص با آمار دکترای و ریاض آمار ارشد
مؤسسۀ ١٣۶٢ سال در بازگشت. آمار عال آموزش مؤسسۀ به سپس
سابق) مل اه (دانش بهشت شهید اه دانش در آمار عال آموزش
آن جا در نمود بازنشستگ تقاضای که ١٣٨۶ سال تا و شد ادغام

بود. کار مشغول

زمینۀ در را ارزنده ای خدمات سال ها این ط در ان مش دکتر
عرضه ایران آمار جامعۀ به آماری مشاوره های و پژوهش آموزش،
این رئیس اولین و ایران آمار انجمن بنیان گذاران از ایشان نمود.
در را آمار دکتری دورۀ و بیمه ارشد کارشناس دورۀ بود. انجمن
تعداد دوران این ط در نمود. راه اندازی بهشت شهید اه دانش
آمار دکترای و بیمه و آمار ارشد کارشناس دانشجویان زیادی
آمار امروز متخصصین و آمار فعل اساتید از بسیاری نمود. تربیت

بردند. بهره ایشان پربار آموزش های از خود دانشجویی دورۀ در

و تألیف مشغول همچنان ان مش دکتر ، بازنشستگ از بعد
علم مجلۀ چند داوری بود. علم کتاب های ترجمۀ و تحقیق

این طول در داشت. عهده به کشور از خارج و داخل در را آمار
بسیاری با نمود. داوری را علم مقالۀ زیادی بسیار تعداد مدت
تماس در ایران از خارج و ایران در آمار متخصصین و بزرگان از
بود. آماری مختلف زمینه های در علم مشاورۀ آمادۀ همواره بود.
و داخل اه های دانش و همایش ها در را متعددی سخنران های

نمود. عرضه کشور از خارج

ایشان بیان بود. ارزنده بسیار استادی آمار آموزش زمینۀ در
ساده کالم با را مسائل پیچیده ترین بود. دلنشین و رسا همواره
خوبی بسیار درک م نمود. تشریح دانش پژوهان برای فهم قابل و
و آموزش طریق از را عمیق درک این و داشت آمار علم از
زمینه های در متخصصین و دانشجویان اختیار در بی دریغ مشاوره،
اساتید، روی به همواره ایشان اطاق درب م داد. قرار آمار مختلف
شاهد غالباً را معمول صحنۀ این بود. باز آمار کاربران و دانشجویان
با و وارد ایشان اطاق به مختلف آماری مسائل با افراد که بودیم
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گلعل زاده موس دکتر استاد یاد

کرده دریافت را خود جواب های حال که در خرسندی و رضایت
م شدند. خارج بودند

داشت. طوالیی ید آمار در پژوهش حیطۀ در ان مش دکتر
نشریات در آمار مختلف زمینه های در ایشان از بسیاری مقاله های
است. رسیده چاپ به ایران از خارج و داخل معتبر علم
مختلف زمینه های در آمار مختلف کاربردهای به ویژه ای عالقه
و بیمه زیست، ، پزش کشاورزی، در ایشان مقاله های داشت.

است. آمار کاربردهای به او عشق این نشان دهندۀ ...
و کتاب ترجمۀ و تألیف مشغول همواره ان مش دکتر
چاپ به ایشان از زیادی توبات م تعداد بود. آماری مقاله های
انگلیس همچنین و فارس زبان به خوبی تسلط است. رسیده

برخوردار باالیی دقت از و روان بسیار ایشان ترجمه های داشت.
و بود برخوردار نیز ادیبانه ای نگارش شیوۀ و بیان قدرت از هستند.
این بر عالوه است. مشهود ایشان جذاب و روان نوشته های در این
کاری دورۀ طول در بود. تأثیرگذار و شایسته مدیری ، ان مش دکتر
معاونت جمله از گرفت عهده به را متعددی اجرائ سمت های خود
دفتر مدیریت ، بهشت شهید اه دانش ریاض علوم دۀ دانش آموزش
آمار گروه مدیریت و بهشت شهید اه دانش پژوهش امور هماهنگ
گروه مدت این طول در . تا سال های در بهشت شهید اه دانش

گردید. آن ارتقاء باعث و کرد متحول را آمار
جلسات در اغلب بود. لطیف شعری طبع دارای ان مش دکتر
ترتیب بدین و م نمود خود کالم چاشن را شعر بیت چند حضوری
ایشان همچنین م کرد. عرضه دلنشین گفتاری با را خود مطالب
به خاطر درست بودند. برخوردار واالیی اخالق ویژگ های از
ایشان مرتبه اولین برای که موقع پیش سال ی و چهل دارم
تواض کرد، جلب مرا توجه که نکته ای اولین کردم مالقات را

مسن تر، سال پانزده یا ده فردی پختگ با بود. ایشان یر چشم
را خود معونت و اصالت وقت هیچ ایام طول در م گفت. سخن
من که م کرد اشاره خود سخنران های در اغلب نکرد. فراموش
همیشه خواجه نوری، دکتر استادش فوت زمان تا روستازاده ام. ی
بود. پایدار همواره دوست در و باوفا دوست م رفت. او دیدن به
برای دردناک و عظیم ضایعه ای ان مش دکتر دادن دست از

است. ایران آماری جامعۀ همچنین و ایشان دوستان خانواده،

گرام یادش و شاد روحش

گلعل زاده موس دکتر

نگارش که دارد و داشته حرف دنیایی ،« ان مش «دکتر کلمۀ
مسائل به او عمیق بینش او، مثبت روحیات بزرگ، مرد این دربارۀ
هم برای نم آید. بر حقیر این زبان از بی بدیلش جامعیت و علم
داشتند نشر و حشر ان مش دکتر آقای با که کسان و من نسل های
مثبت جنبه های دارای داشتیم استاد با که خاطرات یادآوری و

نیست. بیان قابل متن یا صفحه ی در که است متنوع
همچنین و برخاست و نشست مجموعۀ سطور این نگارندۀ
م کند. تقسیم دسته دو به را ان مش دکتر با خاطراتش گنجینۀ
بهشت شهید اه دانش در دانشجویی دوران به آن از بخش

نبوده برخوردار الزم پختگ از نگارنده قضاوت که برم گردد
دانشجو عنوان به که چرا است، آموزش بخش متوجه تنها شاید و
مربوط دوم بخش م دادیم. اختصاص موضوع این به را بیشتر وزن
تربیت اه دانش در هیئت علم عضو ی مقام در که است زمان به

داشته ام. ارتباط ایشان با آمار گروه مدیر به ویژه و مدرس
استاد تیزبینانۀ نگاه در م توان را اول بخش بارز نکات
عضو دو از ی عنوان به استاد مقبولیت آمار، مسائل اکثر به
استاد اشراف و بهشت شهید اه دانش آمار گروه زمان آن باسواد
دفاعیۀ در خوب خاطرات کرد. خالصه آمار متنوع جوانب به
نگارش مهم نکته های به توجه سال، آن آمار دانشجویان از تعدادی

و اجرایی مسائل با برخورد در بی بدیل آرامش و پایان نامه ها
بین در است. بسته نقش نگارنده ذهن در هنوز ده دانش مدیریت
مربی عنوان به اینجانب که نکرد یاد زمان از نباید دوم و اول بخش
رئیس عنوان به استاد و بودم کار به مشغول شهرستان اه دانش در
برایم را مربوطه اه دانش در آمار انجمن نمایندگ م ح انجمن
دانش آموخته تازه که سال آن در بزرگ افتخار چه کرد. ارسال
مانند بزرگواری استاد لطف نظر و بودم آمار ارشد کارشناس
در ایشان امضاء به نامه ای که شده حالم شامل ان مش دکتر آقای
کنفرانس حاشیۀ در دارم. یادگار به هنوز را نامه آن بود! اختیارم
اری هم فروتنانه زیبایی، شوخ طبع با استاد ایران، آمار چهارم
در این کرد. توصیف کم را کنفرانس آن اجرایی کمیتۀ در خود
کنفرانس مدیریت در را ایشان ارزندۀ نقش ان هم که بود حال
در سع خود طبع مناعت با ایشان اما م دانستیم، و م دانستند
نه داشت انجمن دست اندرکاران ر دی زحمات به حضار توجه

خودش.
کشور از خارج در دکتری دورۀ پذیرش اخذ برای که هنگام
سراسر متن ایشان کردم علم توصیه نامۀ نگارش تقاضای استاد از
نم دانم. و نم دانسته آن شایستۀ را خود که نوشت محبت و لطف
ایشان به را حرکت زمان شهرستان از وقت که آنجاست جالب
را توصیه نامه اخذ و مالقات برای تقریبی زمان و م دادم اطالع
ندیدم. مالقات زمان در تأخیری هیچ وقت م کردم اعالم ایشان به
دکتری دانش آموختۀ عنوان به کار شروع برای وقت اما، و
در و آمدم مدرس تربیت اه دانش به آمار گروه بورسیۀ و آمار
کردم زیارت سال چند از بعد را استاد معروف «آبان ماه» های
شاگرد مقام در کماکان برخوردم که م دانستم واجب خود بر
اینجانب با دوستانه و صمیمانه چنان ایشان اما، باشد. استاد و
خیل که م کرد استفاده ار» «هم کلمۀ از مدام و کرده گفتگو

همتراز را خود اه جای که است این هم دلیلش م شدم. شرمنده
نم دانم. هم هنوز و نم دانسته استاد با
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آورد؟ خواهد ارمغان چه حال، آیندۀ

آمار گروه مدیریت مسئولیت اینجانب که سال چند از بعد
سمینارهای راه اندازی در و گرفتم عهده بر را مدرس تربیت
کردم دعوت سخنران ارائۀ برای استاد از گروه ماهانۀ تخصص
جدید مسائل خویش شیرین بیان با و کرد موافقت درنگ بدون
داد. قرار سمینار در شرکت کننده حضار و حقیر اختیار در را آمار
بخش سخنران عنوان به و داوطلبانه صورت به نیز بعد سال ها

به را آمار گوناگون، زمینه های در خود تحقیقات جدیدترین از
مل همایش در ایشان سخنران و حضور رساند. محققین اطالع

تربیت اه دانش در آمار جهان سال در آمار» در پژوهش «نقش
و من ذهن از ی ساعته کامل و جام سخنران ارائۀ و مدرس
را نابی و نوین مطالب نشست آن در ایشان نم  شود. محو حضار
آنگاه، دادند. گوش آن ها به دل و جان با حضار که فرمودند ارائه
میزان استاد دقیق پاس های سپس و خود گوناگون پرسش های با
متفاوت مقاط در اینجانب دادند. نشان را سخنران به خود اشتیاق
ایشان تألیف کتاب چاپ حق الزحمۀ یر پی استاد به اطالع بدون و
استاد اما، بودم. « پزش علوم در آماری «روش های عنوان با
خود خاص طبع شوخ با همواره موضوع، از اطالع محض به
قلمداد مدرس تربیت اه دانش به خویش دین ادای را خود اقدام
کشور از خارج در موقت طور به استاد که زمان هایی در م کرد.
دالیل به تا داشتم ترونی ال اتبات م ایشان با داشتند تشریف

بهره مند ایشان همیش لطف های البته و علم نگارش های از
شوم.

تنها استاد نابهنگام فوت از قبل هفته ی که فغان صد فغان
روز گرفتاری های و مسائل از و شدم الم هم او با چند دقایق
دادن ترتیب با نزدی آینده ای در بودم منتظر زدیم. حرف جامعه
بی مثالش دانش از و دیده نزدی از را ایشان چهرۀ سخنران زمان
چرا گفت این از بیش چیزی نم توان ر دی ... اما، ببرم. بهره ای
را استاد درگذشت باور غیرقابل خبر نگارش تاب خود قلم که
باید ! نه نه، نه، اما، «... که قلم ند «بش گفت باید شاید ندارد.
«دکتر که بدانند جدید نسل های تا نوشت عالم و علم به احترام در

« ان مش
م دانست خوب خیل خیل را فارس ادبیات که حال عین در •

بود. واقف کامال نیز انگلیس علم دستورالعمل های به
و برنم داشت دست تفحص و تحقیق از بازنشستگ عل رغم •

م کرد. حرکت علم مرز در همواره
و م کرد ارائه منطق و درست راه حل آماری موضوع هر برای •

داشت. مرتبط علم منابع گفته هایش برای
پاس گویی مسئول را خود و داشت اشراف آمار اجرایی مسائل به •

م دانست. اداری تصمیم گیری های و مقررات به
این بر همواره و م داد انجام اعل حد به را علم متون ترجمۀ •

داشت. تأکید کتاب نگارش از بیشتر جنبه

و شیوا مناسب، مراج با همراه مستدل و علم دقیق بسیار قلم •
داشت. جام کل طور به و مفید روان،

در « ان مش «دکتر حضور عدم نکند باور که است کس چه حال،
بپذیریم ونه چ است!؟ بزرگ ضایعه ای کشور آماری جامعۀ بین
را آمار از ری دی جنبۀ ی تا نیست « ان مش «دکتر ر دی که
آماری ها بین در ایشان فقدان دهد!؟ نشان او به عالقه مندان ما به
چند در بتوان که است آن چیزی از بیش خیل غیرآماری ها حت و
که هست اینجانب ذهن در کالم هزاران گفت. یا نوشت کالم
که دارم این ترس اما دربردارد را او بزرگ از متفاوت جنبه های
م شود آیا نم دانم آورد. وارد استاد ساحت به خدشه ای کالم اطالۀ

... نم دانم واقعاً نگفت!؟ چیزی حت یا گفت!؟ چیزی

آمار: علم آیندۀ و حال گذشته،
چه حال، آیندۀ است: آینده گذشتۀ حال،

آورد؟ خواهد ارمغان
و ان مش محمدرضا دکتر یاد به

( بهشت شهید اه (دانش طاهریون١٣ عل رضا به همت

برندگان مجموعه مقاالت کتاب م دانید که همان طور
شامل کانادا و ا آمری آماری انجمن های رؤسای کمیتۀ جایزه های
و دارند تاریخ جنبۀ آن ها از برخ است. پرشماری مقاله های
دکتر آقای مرحوم پرداخته اند. پژوهش و آموزش جنبه های به برخ
آماری مباحث عموم به که مثال زدن ای تسلط و زیبا قلم با ان مش
م فرمودند ترجمه و گزینش را مطالب این زیاد شوق با داشتند،
از خارج و طاقت فرسا نیز این جا ایشان خال جای اینک که
داریم. صبر طلب به نیاز که انصافاً و است شده تحمل توان
توسط مطرح شده موضوع که نیست بی مناسبت دیدم رو این از
از البته که کنم انتخاب مجموعه این از را بیالرد١۴ لین پروفسور
ن مم و نپرداخته ایم موضوع این به کشور در کنون تا من، نظر
و کاربردی آمار حوزۀ دست اندرکاران بین از عالقه مندان است
برایشان مطلب این که باشند داشته وجود ایران، آمار مرکز به ویژه
من قلم تحمل به مجبور که متأسفم بسیار باری شود. واق مفید
کس اگر گرفت نباید خرده ان مش دکتر فقدان در و هستید

خرده خبرنامه بر کس کمااین که شد؟»؛ چه را «شهریاران بپرسد
نم بینم». کس اندر «یاری که دهد سر آواز اگر نم گیرد

یده چ

ا آمری آماری انجمن نشریۀ نخست سال های در چاپ شده مقاالت
جدید نظریه های ،١٩١٠ تا ١٨٨٨ بین دهه های یعن (JASA)

١٣a_taheriyoun@sbu.ac.ir
جورجیا اه دانش آمار، ١۴گروه

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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مقدمه آورد؟ خواهد ارمغان چه حال، آیندۀ

اواسط از م کنند. مطرح ریاض استدالل های بر تکیه با بیشتر را
دهۀ تا و گرفتند به خود جبری طبیعت استدالل ها این ١٩١٠ دهۀ
گذشت از پس امروز، اما شد. تثبیت خوبی به روند این ١٩٢٠
نوین توسعۀ ، ریاضیات م مح استدالل های بر عالوه قرن، ی
رایانۀ تأثیر و قدرت البته که است، شدن محاسبات حال در آماری
نم دیدیم) خواب در اولیه، روزهای آن در که (وسیله ای مدرن
اندازه در بزرگ تغییرات شاهد ما ترتیب، همین به است. این چنین
هستیم. مطالعه برای گردآوری شده داده های مجموعه ماهیت و
راه و م شوند ما رشتۀ وارد جدیدی کامال پارادایم های بنابراین،

تغییر اساس به طور گرفته بودیم، پیش در هنرمان مورد در ما که را
در که است متمرکزشده روش هایی آن روی فصل، این م دهند.
عب هایی ابرم مثال م شوند مقدارده نمادین به طور داده ها آن
در کالسی به طور که نقاط جای به ،Rp p‐بعدی فضای در

م شوند. مقدارده Rp

مقدمه

کامال پارادایم های که دارد عواقبی رایانه ای قابلیت های پیدایش
مورد در که را راه اساساً و م کند ما رشتۀ وارد را جدیدی
پیش، سال صد م دهند. تغییر گرفته بودیم، پیش در هنرمان
از خود، ریاض بر مبتن جدید ایده های توسعۀ هنگام محققان
جبری استدالل های از استفاده به ریاض استدالل های از استفاده
حال در مشابه) موارد و حسابان جبر، ، ریاض ابزارهای (یعن
آمار یا ریاض توسعۀ راستای در بیشتر امروز گذار بودند. گذار
با کردن نرم پنجه و دست حال در که چرا است، محاسبات
دست این از روش روی فصل این در بزرگیم. داده های مجموعه
به ١۵(٢٠١١) گودمن توسط طراح شده نمادین– های –داده
م کنیم تمرکز آمار افق در جدید تحول مهم ترین دو از ی عنوان
عنوان به م شوند، مقدارده نمادین به صورت داده ها آن در که
نقاط جای به ،Rp p‐بعدی فضای در عب هایی ابرم مثال،

داده های بخش در مقدارده شده اند. Rp در کالسی به طور که
پیدایش ونگ چ و نمادین داده های شرح خالصه به طور نمادین،
برخ تصویرسازی، بخش در سپس، م دهیم. توضیح را آن ها

با را نتایج و م دهیم نشان را نمادین روش شناخت تحلیل های از
آن ها کالسی زین های جای از استفاده هنگام آمده به دست نتایج
در داده هایی چنین آیندۀ مورد در نتیجه گیری چند م کنیم. مقایسه

است. ارائه شده نتایج بخش

نمادین داده های

و بافت نگاشت ها بازه ها، فهرست ها، شامل نمادین داده های
ی م شوند. ظاهر مشخص کامال راه دو از و است امثالهم

در ، کالسی نقطه ای داده های مجموعه که است آن مسیر

ی مثال، عنوان به شوند. جم تری کوچ داده های مجموعه
را فردی مشاهدات میلیون ها از بزرگ پزش داده های مجموعه
جنسیت سن، (مثال جمعیت شناخت اطالعات قبیل از اطالعات با
منطقه، کشور، ونت، س محل شهر (مثال، جغرافیایی غیره)، و
قد، وزن، خون، فشار نبض، (ضربان پایه پزش تشخیص ،(...
(مانند فعل بیماری های غیره)، و قبل بیماری های نوع و زمان
غیره) و قلب وضعیت غیره، و استخوان کبد، قبیل از سرطان نوع
(یا درمان بیمه گذار که است بعید یرید. ب نظر در غیره١۶، و
بازدید ی جزئیات به خاص مورد ی در (... یا ، پزش محقق
در باشد؛ عالقه مند درمان خدمات ارائه دهندۀ ی از شما خاص
از مشخص زمان بازۀ ی به حت است ن مم بیمه گذار ، واق
ن مم عوض، در باشد. نداشته عالقه ای نیز شما بازدیدهای کل
انباشتۀ تاریخچۀ (و افرادی همۀ اطالعات دانستن به مشتاق است
دریچۀ نارسایی (مانند هستند خاص شرایط دارای که آن ها)
که باشد مراکزی اطالعات گردآوری به عالقه مند شاید یا قلب)،
متمرکز شرایط آن با خاص ‐جنسیت سن گروه ی روی مرکز آن
مورد خاص گروه های در و افراد همۀ در مقادیر بنابراین، است.
افراد این همۀ که است بعید بسیار م شوند. جم آوری عالقه،
مقادیر عوض، در باشند. ... و سان ی وزن سان، ی ضربان دارای

ی به صورت باشند، بازه ی از مقادیری م توانند گردآوری شده
غیره و ن مم مقادیر از فهرست به صورت درآیند، بافت نگاشت
اصطالح به داده های از که است داده هایی مجموعه این باشند.

شده اند. یل تش نمادین

تصادف نرخ به عالقه مند است ن مم خودرو بیمه گذاران
و قرمز کروک خودروهای با ساله ٢۶ مرد رانندگان مانند رسته هایی
نمادین داده های ل ش به غالباً سرشماری اطالعات باشند. امثالهم
است ن مم مناطق برای خانه تمل نوع مثال، عنوان به است.
مستأجر، تمل در ؛ ٠٫۶٠ صاحب خانه، تمل در به صورت

تمل در خانه ها از ۶٠٪ که باشد ٠٫٠۵ نه، س از خال ٠٫٣۵؛
غیره. و است آن صاحبان

است این غالب موضوع دارد. وجود بی شماری نمونه های
کالسی مشاهدات از ل متش بزرگ داده های مجموعه که

ظاهر نمادین داده های به ناچار که م شوند گردآوری طوری ، تک
علم سؤال از برآمده ل ش به که اصل داده های مجموعه م شوند.

گردآوری م توانند زیادی روش های به شده اند، حاصل عالقه مورد
شوند. نمایش داده و

هستند. نمادین ماهیت لحاظ به داده ها از برخ ر، دی طرف از

م شوند. توصیف نمادین مقادیر با معموال گونه ها مثال، عنوان به
سانت متر [۶, ٧] کاله عرض دارای برناردی قارچ گونه های مثال،
نوع همین از خاص قارچ ی است ن مم وجود، این با است.
که نبض ضربان باشد. داشته سانت متری ۶٫٢ عرض شما دست در

است. تصحیح شده سوم چاپ در نشریه همان در و سال همان در که است اشتباه دارای مقاله این مترجم: ١۵توضیح

نیست. بی دلیل «غیره» واژۀ از چندباره استفادۀ به نویسنده ١۶اصرار

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ٢٨ صفحۀ



آورد؟ خواهد ارمغان چه حال، آیندۀ تصویرسازی ها

مثال واقعاً است ن مم م چرخد ۶۴ ظاهری مقدار اطراف و حول
دارد. وجود زیادی مثال های .[۶٢, ۶۶] بازۀ یعن باشد، ۶۴ ± ٢
دیدِی و باک در م توان را مفصل مثال های و توضیح ها
اخیر بررس یافت. (٢٠٠۶) دیدِی و بیالرد و (٢٠١٢)

ی و (٢٠١١) بریتو و نویرهوم‐فریچر در موجود روش های
مفهوم است. دسترس در (٢٠١١) بیالرد در فن غیر معرف
داشته توجه شد. معرف (١٩٨٩) دیدِی در نمادین داده های اصل
عین در نیستند؛ فازی داده های مانند نمادین داده های که باشید
که گروه بندی ای و زبرسازی مفاهیم با کل طور به آن ها که این
متفاوتند، است، مطرح شده (١٩٩١) روبین و هیتیان توسط مثال

دارد. وجود نیز شباهت ها برخ
(یا بازه ها این ونه چ که است این اصل مسئلۀ
معیارهای گرفتن کنیم؟ تحلیل را (... و بافت نگاشت ها
هر در گردآوری شده مقادیر نمونه ای میانگین قبیل از ، کالسی
به م شود. اطالعات رفتن دست از باعث متغیر، هر برای و گروه
میان نقطۀ دو، هر [١۴, ١۶] و [١٠, ٢٠] بازه های مثال، عنوان

متفاوت اند. کامال مشاهدات آن ها حال این با دارند؛ سان ی
داده های تحلیل برای تحلیل روش های که است مهم بنابراین،
دست این از تفاوت هایی تا یابد توسعه مستقیم بطور نمادین

قوانین تدوین به نیاز شامل ری دی اساس موارد شود. حاصل
داده ها کل ساختار تمامیت حفظ برای مرتبط منطق وابستگ

نم کنیم. بررس این جا در را جنبه این ما دارد. وجود

تصویرسازی ها

،(٢٠٠۴) تیبل و فلدوت از مستخرج ،١ جدول :١ مثال
برای هواپیمایی کالسی مشاهدۀ ۵٠٠٠٠ تقریباً گردآوری از
حاصل بزرگ فرودگاه ی از خروج و به ورودی پروازهای
(در را بافت نگاشت مقادیر از داده هایی مجموعه که است شده
سه تنها ما ساده تر نمایش برای م دهد. نمایش بخش) دو
= Y٣ و فرود، تأخیر زمان = Y٢ پرواز، زمان = Y١ متغیر
برداشته ایم. هواپیمایی شرکت ١٠ برای تنها را پرواز تأخیر زمان
j = متغیر و u = ١, . . . , ١٠ هواپیمایی شرکت برای بنابراین
را (histogram-valued) بافت نگاشت مقدار مشاهدۀ ١, ٢, ٣
نمایش Yuj = {[aujk, bujk), pujk : k = ١, . . . , suj با
متناظر فراوان ،[aujk, bujk) بافت نگاشت زیربازۀ که م دهیم
م تواند ،suj زیربازه ها، تعداد .

∑
k pujk = ١ که دارد را pujk

کند. تغییر (j) متغیرها و (u) مشاهدات طول در

هواپیمایی داده های :١ جدول
[۴٧٠, ۵۴٠] [۴٣٠, ۴٧٠) [٣٩٠, ۴٣٠) [٣۵٠, ٣٩٠) [٣١٠, ٣۵٠) [٢٧٠, ٣١٠) Y ١

٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٣۴ ٠٫٠٢۶٨۵ ٠٫٠٧۵۵۶ ٠٫٠٧٨٣١ ١
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٢
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٣
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٧٢٩ ٠٫٠٢٢٧٢ ٠٫٠٣۴٢۵ ۴
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ۵
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ۶
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١٢٢٠ ٠٫٠٨٣٨۴ ٠٫٢١۴٩۴ ٠٫٣۴٢٩٩ ٧
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٨
٠٫٠٠١٧۴ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٣۴٨ ٠٫٠٠١٧۴ ٠٫٠٠۵٢٣ ٩
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ١٠

[٢٠٠, ٢۴٠] [١۶٠, ٢٠٠) [١۴٠, ١۶٠) [١٢٠, ١۴٠) [١٠٠, ١٢٠) [٨٠, ١٠٠) Y ٢
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١۵٣٢ ٠٫٠٠۶۵۴ ٠٫٠٠۶٣٧ ٠٫٠١۴١١ ٠٫٠١٧٧٣ ١
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٢٨١ ٠٫٠٠٢٨١ ٠٫٠١۴٠٣ ٢
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٢٧١۶ ٠٫٠٠٨٨۴ ٠٫٠١٢٧۶ ٠٫٠١۴۴٠ ٠٫٠٢٠٩۴ ٣
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٢٢٠ ٠٫٠٠٠۵١ ٠٫٠٠٣۵۶ ٠٫٠٠۶۶١ ٠٫٠٠٧٩٧ ۴
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٨۶۵ ٠٫٠٠۵٧۶ ٠٫٠٠۵٧۶ ٠٫٠٠۵٧۶ ٠٫٠٠٨۶۵ ۵
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠۵٣١ ٠٫٠٠٨٣۵ ٠٫٠١٣۶۶ ٠٫٠٠٨٣۵ ٠٫٠٢٨٨٣ ۶
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١٣٧٢ ٠٫٠٠٧۶٢ ٠٫٠٠١۵٢ ٠٫٠٠٣٠۵ ٠٫٠٠٧۶٢ ٧
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٣١٨ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠٢٢٧ ٠٫٠٠۶٣۵ ٠٫٠٠٨١٧ ٨
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٢٠٩١ ٠٫٠١٢٢٠ ٠٫٠٠٨٧١ ٠٫٠١٣٩۴ ٠٫٠١٩١۶ ٩
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠١۴٣ ٠٫٠٠٠٩۵ ٠٫٠٠١۶٧ ٠٫٠٠١۴٣ ٠٫٠٠٢٨۶ ١٠

[٢٢۵, ٢۶۵] [١٨۵, ٢٢۵) [١۶۵, ١٨۵) [١۴۵, ١۶۵) [١٢۵, ١۴۵) [١٠۵, ١٢۵) Y ٣
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٧٧۵ ٠٫٠٠٩۴٧ ٠٫٠٠٣۶١ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٨٧٨ ١
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠١۴٠ ٠٫٠٠١۴٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٢٨١ ٢
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١۵٣٨ ٠٫٠١۴٠٧ ٠٫٠١٠١۴ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١۴٠٧ ٣
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠١۵٣ ٠٫٠٠٠۶٨ ٠٫٠٠٠٨۵ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٣٠۵ ۴
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٨۶۵ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٨۶۵ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٨۶۵ ۵
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠١۵٢ ٠٫٠٠۶٠٧ ٠٫٠٠٩٨۶ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١٨٩٧ ۶
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٩١۵ ٠٫٠٠٧۶٢ ٠٫٠٠١۵٢ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠۴۵٧ ٧
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠١٨٢ ٠٫٠٠٠۴۵ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٢٢٧ ٨
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٨٧١ ٠٫٠١٣٩۴ ٠٫٠١٧۴٢ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠١٠۴۵ ٩
٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٢۴ ٠٫٠٠٠۴٨ ٠٫٠٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٩۵ ١٠

[٢٣٠, ٢٧٠) [١٩٠, ٢٣٠) [١۵٠, ١٩٠) [١١٠, ١۵٠) [٧٠, ١١٠) [٠, ٧٠) Y١
٠٫٠۴۵٢۶٧ ٠٫١٢٨٢٣ ٠٫٢٠۴٣ ٠٫٣٣۵١١ ٠٫١٠۵۶٨ ٠٫٠٠٠١٧ ١
٠٫٠١١٢٢ ٠٫٣۵٠۶٣ ٠٫٣٧٧٢٨ ٠٫٠١٨٢٣ ٠٫١٠٧٩٩ ٠٫١٣۴۶۴ ٢

٠ ٠٫٠٠٠۶۵ ٠٫٠٠٢٢٩ ٠٫٠٧٢۶۴ ٠٫٢٢۴١۵ ٠٫٧٠٠٢۶ ٣
٠٫٠١٨۴٨ ٠٫٠٢٧٩٨ ٠٫٠۶۴٢٧ ٠٫٣۴٩١۶ ٠٫٢١۵١٩ ٠٫٢۶٠۶۴ ۴

٠ ٠ ٠ ٠٫۴٠۶٣۴ ٠٫۴١۴٩٩ ٠٫١٧٨۶٧ ۵
٠ ٠٫٠٠٠٧۶ ٠٫٠٠۶٨٣ ٠٫٢٨۴۵٢ ٠٫۴١٨٨٢ ٠٫٢٨٩٠٧ ۶

٠٫٣٠٧٩٣ ٠٫٠٣٨١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧
٠ ٠٫٠٠١٨٢ ٠٫٠٩۴۴٢ ٠٫١٩٢٠١ ٠٫٣١٩۵۶ ٠٫٣٩٢١٩ ٨
٠ ٠٫٠٠١٧۴ ٠٫٠٠٣۴٨ ٠٫٣۶۵٨۵ ٠٫۶١۶٧٢ ٠ ٩

٠٫٠٠٠۴٨ ٠٫٠٠٢۶٣ ٠٫٠٠۶۴۵ ٠٫٠١٧١٩ ٠٫٢٠٩٣۶ ٠٫٧۶٣٩١ ١٠
[۶٠, ٨٠) [۴٠, ۶٠) [٢٠, ۴٠) [٠, ٢٠) [٢٠, ٠) [۴٠, ٢٠) Y٢
٠٫٠٣٠۴۶ ٠٫٠۴٨۵۴ ٠٫٠٩٧٢۵ ٠٫٢٨۵٨٩ ٠٫٣٨۵٢ ٠٫٠٩٢۶ ١
٠٫٠١۶٨٣ ٠٫٠٣٢٢۶ ٠٫٠٧۴٣٣ ٠٫٣٠٠١۴ ٠٫۴۵٨۶٣ ٠٫٠٩۵٣٧ ٢
٠٫٠٢٧١۶ ٠٫٠۴۴۵ ٠٫٠٩٠٩٧ ٠٫٢١٠٠٨ ٠٫۴١٣۶١ ٠٫١٢٩۵٨ ٣
٠٫٠١٨۶۵ ٠٫٠٣۵١ ٠٫٠٨۶۴٨ ٠٫٣٣۴٧۵ ٠٫۴۴٣۶٢ ٠٫٠۶٠۵۴ ۴
٠٫٠٣٧۴۶ ٠٫٠١٧٢٩ ٠٫٠٧۴٩٣ ٠٫٢٩۶٨٣ ٠٫۴۴٩۵٧ ٠٫٠٨٩٣۴ ۵
٠٫٠٣٧٩۴ ٠٫٠۶٠٧ ٠٫١٠۶٩٨ ٠٫٢٨٣٧۶ ٠٫٣۶۶۴۶ ٠٫٠٧٩۶٧ ۶
٠٫٠١٠۶٧ ٠٫٠٣۶۵٩ ٠٫١٨٢٩٣ ٠٫٢٩۵٧٣ ٠٫٣٠٠٣ ٠٫١۴٠٢۴ ٧
٠٫٠٢٢٢۴ ٠٫٠۴۵٨۵ ٠٫١٢۴٨٣ ٠٫٣٣٧٢٧ ٠٫۴٠٨٩٩ ٠٫٠٣٩۴٩ ٨
٠٫٠٣٣١ ٠٫٠۴۵٣ ٠٫١٠۶٢٧ ٠٫٢١۶٠٣ ٠٫۴۴۵٩٩ ٠٫٠٧٨۴ ٩

٠٫٠١٠٧۴ ٠٫٠٢٣۶٣ ٠٫٠۶۴٩٣ ٠٫٢٢٩٨٩ ٠٫۵۵۶٩٣ ٠٫١٠۵۵١ ١٠
[٨۵, ١٠۵) [۶۵, ٨۵) [۴۵, ۶۵) [٢۵, ۴۵) [۵, ٢۵) [١۵, ۵) Y٣

٠٫٠١۴۶٣ ٠٫٠١٨٩٣ ٠٫٠٣٢١٩ ٠٫٠۵٧١۴ ٠٫١۶٩٨٨ ٠٫۶٧٧۶٢ ١
٠٫٠٠۴٢١ ٠٫٠١۶٨٣ ٠٫٠١٩۶۴ ٠٫٠٣٠٨۶ ٠٫٠٧٢٩٣ ٠٫٨۴٩٩٣ ٢
٠٫٠١۶۶٩ ٠٫٠٢٧۴٩ ٠٫٠۴٠٢۵ ٠٫٠۶٨٧٢ ٠٫١۴٠٧١ ٠٫۶۵٢۴٩ ٣
٠٫٠٠۵٢۶ ٠٫٠١٠۵١ ٠٫٠١۶١١ ٠٫٠۴٠٣۶ ٠٫١۴۵١۶ ٠٫٧٧۶۵ ۴
٠٫٠٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨٢ ٠٫٠٢٠١٧ ٠٫٠۴٣٢٣ ٠٫٢۴٧٨۴ ٠٫۶٣١١٢ ۵
٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٢٠۴٩ ٠٫٠۴۶٢٨ ٠٫٠۶٢٩٧ ٠٫١٢٠۶۴ ٠٫٧٠٠٣ ۶

٠٫٠٠٣٠۵ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠١۶٧٧ ٠٫٠۴٧٢۶ ٠٫١۶۴۶٣ ٠٫٧٣٣٢٣ ٧
٠٫٠٠۶٣۵ ٠٫٠٠٧٧٢ ٠٫٠١٨١۶ ٠٫٠۵٣١١ ٠٫١٢١۶۵ ٠٫٧٨٧١١ ٨
٠٫٠٠۵٢٣ ٠٫٠١٩١۶ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠۵٧۴٩ ٠٫١٢٣۶٩ ٠٫٧١٠٨ ٩
٠٫٠٠٢٨۶ ٠٫٠٠۵٧٣ ٠٫٠١۴٠٨ ٠٫٠٣٠٣٢ ٠٫١٠٨۶٢ ٠٫٨٣۶ ١٠

حت متفاوت اند، درخت دو این که است ار آش بی درنگ
وارد روش از حاصل گلومره ای آ «دترمینان» ی دو هر اگر
روی تنها درخت ی حال، این با باشند. داشته سان ی
اساس بر ر دی درخت حال که در است پایه گذاری شده میانگین ها
بر عالوه ، ١ ل ش بافت نگاشت درخت یعن است؛ بافت نگاشت
درون واریانس های اطالعات از میانگین ها، در موجود اطالعات

صرفنظر جزئیات از اگرچه م کند. استفاده نیز مشاهده شده مقادیر
هواپیمایی خطوط مثال که، داد نشان م توان به سادگ است، شده 
این با دارند؛ مشابه واریانس های و میانگین ها کل در ١, ٢, ۴

،(٢ ل ش (مانند واریانس ها در موجود اطالعات حذف با وجود،
دارند، هم نظیر میانگین های ١, ٢ هواپیمایی خطوط که هرچند
جانشین تحلیل این متفاوت اند. ۴ هواپیمایی خط میانگین از

است. میانگین بر مبت تنها کالسی تحلیل

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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تصویرسازی ها آورد؟ خواهد ارمغان چه حال، آیندۀ
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وریتمش ال اساس بر وارد اگلومره ای درخت :١ ل ش
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میانگین ها اساس بر وارد اگلومره ای درخت :٢ ل ش

فضای بر ساخته شده ل چندش تقسیم کنندۀ درخت ی
بافت نگاشت برای ایچینو‐یاگوچ فواصل تعمیم یافتۀ اقلیدس
بیالرد و کیم وریتم ال این برای است؛ نشان داده شده ٣ ل ش در
قابل نیز متناظر ل تک ش تقسیم کنندۀ درخت ببینید. را (٢٠١١)
که است چیزی آن از متفاوت دوباره درخت این است. مقایسه
نشانگر تفاوت ها این است؛ نشان داده شده ٢ و ١ ل های ش در
همراه مختلف، خوشه بندی وریتم های ال که است واقعیت این
م توانند مختلف، روش های و فاصله مختلف ماتریس های با

بسازند. را متفاوت کامال درختان

! " # $ %& ' ( ) * %

بافت نگاشت ها اساس بر ل چندش تقسیم کنندۀ درخت :٣ ل ش

کالسی شبیه سازی شدۀ مشاهده های ۴ ل ش :٢ مثال
نمونه پن است. N٢(µ,Σ) دومتغیرۀ نرمال از برگرفته (Y١, Y٢)

دارای S = ١ نمونۀ دارد. وجود مشاهده n = ١٠٠ با هری
σ١ = σ٢ = ٠٫٢۵ معیارهای انحراف ،µ = (۵, ٠) میانگین
دارای S = ٢, ٣ نمونه های ρ؛ = ٠ همبستگ ضریب و

S = ۴, ۵ نمونه های و ρ؛ = ٠ و σ١ = σ٢ = ٠٫٢۵ ،µ = (١, ١)
از ی هر است. ρ = ٠٫٨ و σ١ = σ٢ = ١ ،µ = (١, ١) دارای
s = ١, . . . , ۵ ،Ys بافت نگاشت های تولید برای م تواند نمونه ها

شود. گردآوری متغیره دو مشاهدات برای

خوشه؟ چند شبیه سازی شده. داده های :۴ ل ش

بازه ای. داده های اساس بر PCA :۵ ل ش

داده های روی تقسیم کننده وریتم ال ی که وقت
مشاهدات شامل خوشه سه شد، اعمال داده ها این بافت نگاشت
ظاهر C٣ = {Y۴, Y۵} و C٢ = {Y٢, Y٣} ،C١ = {Y١}
K‐میانگین مانند وریتم هایی ال اعمال مقابل، در م شوند.
C١ = {Y١} به  صورت خوشه دو تنها کالسی داده های روی
آن جایی که از م دهد. تشخیص را C٢ = {Y٢, Y٣, Y۴} و

کالسی تحلیل از بخش ، درون نوسانات مانند اطالعات
تشخیص به قادر خوشه بندی، کالسی تحلیل های نیستند،

نیستند. Y۵ و Y۴ مشاهدات از Y٣ و Y٢ مشاهدات بین تفاوت
برای که گیرید درنظر را ٢ جدول داده های :٣ مثال
دمای ماکسیمم و مینیمم به محدود تنها را توجه مان سادگ
به ترتیب اکتبر، و ژوئیه آوریل، ژانویه، ماه های تنها ماهانۀ
هواشناس ایستگاه n = ١٠ برای ١٩٨٨ سال در Y١–Y۴

و u = ١, . . . , ١٠ ایستگاه برای بازه ای مقادیر م کنیم.
نشان داده شده Yuj = [auj , buj ] با ،j = ١, . . . , ۴ متغیر
توجه است؛ گنجانده شده Y۵ به صورت ارتفاع همچنین است.
خاص صورت بنابراین و کالسی مقدار ی Y۵ که کنید

است. au۵ = [au۵, au۵] به صورت بازه ای مقدار ی از
http://dss.ucar.edu/datasets/ds578.5 از داده ها
ساالنه‐ماهانۀ هواشناس مقادیر شامل که برگرفته شده اند
تعداد در چین مختلف ایستگاه های برای مختلف متغیرهای

است. سال ها از زیادی

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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آورد؟ خواهد ارمغان چه حال، آیندۀ نتایج

ارتفاع و دما بازه های :٢ جدول

Elevation October July April January Station
au۵ [au۴, bu۴] [au٣, bu٣] [au٢, bu٢] [au١, bu١] u

۴٫٨٢ [٠٫۶, ١٣٫١] [١٧٫٠, ٢۶٫۵] [٠٫١, ١٣٫٢] [١٨٫۴, ٧٫۵] ١
٣٫۴۴ [٠٫٢, ١٢٫۵] [١٧٫٨, ٢٧٫٢] ٠٫٢, ١١٫٩] [٢٠٫٠, ٩٫۶] ٢

١۴٫٧٨ [۴٫٠, ٨٫٩] [١٢٫٩, ٢٣٫٠] [۴٫۵, ٩٫۵] [٢٣٫۴, ١۵٫۵] ٣
۴٫٨۴ [٢٫۶, ١٠٫٩] [١۶٫١, ٢۵٫٠] [١٫۵, ١٢٫٠] [٢٧٫٩, ١۶٫٠] ۴

٧٣٫١۶ [١٫۴, ١٨٫٧] [١٠٫٨, ٢٣٫٢] [١٫٧, ١۶٫۴] [٨٫۴, ٩٫٠] ۵
٣٢٫٩۶ [١۴٫۵, ٢٣٫۵] [١٧٫۴, ٢٢٫٨] [٩٫٩, ٢۴٫٣] [٢٫٣, ١۶٫٩] ۶
٣٧٫٨٢ [١٢٫۴, ١٩٫٧] [١۶٫٩, ٢۴٫۴] [١٠٫۴, ٢٣٫۴] [٢٫٨, ١۶٫۶] ٧
٢٫٣٨ [١٩٫٢, ٢٧٫۶] [٢۴٫٢, ٣٣٫٨] [١۵٫٨, ٢٣٫٩] [١٠٫٠, ١٧٫٧] ٨
١٫۴۴ [٢٠٫٣, ٢۶٫٩] [٢۵٫٨, ٣٣٫۵] [١٧٫٨, ٢۴٫٢] [١١٫۵, ١٧٫٧] ٩
٠٫٠٢ [٢٠٫۴, ٢٧٫٣] [٢۵٫۶, ٣٢٫۶] [١۶٫۴, ٢٢٫٧] [١١٫٨, ١٩٫٢] ١٠

تصویرهایی بازه ای داده های این روی اصل مؤلفۀ تحلیل ی
۵ ل ش در که م کند تولید PC١ × PC٢ فضای روی
تصویرسازی ساختن و روش شناس جزئیات است. نشان داده شده
در بیشتر نتایج و یافت (٢٠١٢) بیالرد و له رادمچر در م توان را
است. (٢٠١٢) له رادمچر و بیالرد در داده ها مجموعه این مورد

اصل داده های که آن جایی از که کنید دقت ویژه به طور
مؤلفه های که م بینیم بنابراین اند، Rp فضای در عب های ابرم
اندازه های اند. PC فضای در عب هایی ابرم متناظرشان اصل
عبی ابرم داده های متناظر اندازه های عب ها ابرم PC این متناظر
ایستگاه های مشاهده شدۀ مقادیر اگر مثال برای م دهند. بازتاب را
که است واض کنیم، مقایسه ٢ جدول در را u = ١٠ و u = ۵
از عریض تر متعادل به طور متغیرها طول در بازه ها u = ۵ برای
u = ۵ برای اصل مؤلفۀ عب های ابرم بنابراین است؛ u = ١٠
u = ۵ مشاهدۀ که است رو آن از است. u = ١٠ از بزرگتر
از بخش تنها درون نوسانات این دارد. بزگتری درون نوسانات
است. ( همبستگ ماتریس (و کوواریانس ماتریس در تغییرات
مشاهده شده نقاط که جایی کالسی تحلیل ی در ویژگ این
در که آن چه مانند نقطه ای به صورت ول PC فضای به Rp در
میانگین روی اجراشده کالسی اصل مؤلفۀ تحلیل برای ۶ ل ش
دو هر همچنان که نیست. ن مم است، داده شده نمایش بازه ها
قیاس قابل به طور دما که دادند نشان نمادین و کالسی تحلیل

دارد، اهمیت PC٢ در تنها ارتفاع و است، بااهمیت PC١ در
ل ش PC-نقاط از ۵ ل ش PC-عب های ابرم طریق از نمایش

است. پراطالع تر بسیار ۶

میانگین ها. اساس بر PCA :۶ ل ش

نتایج

در آماری تحقیقات در را رایانه ها آیندۀ (١٩٨۶) ادی زمان که
افق از رایانه ای انقالب ی که بود مشخص قبل از گرفت، نظر
و بزرگتر رایانه های روی بر فقط انقالب این آورد. برخواهد سر
انجام بزرگتر مقیاس در را سنت محاسبات تا بود نشده متمرکز بهتر
در هست. و بوده انقالب آن از بخش نیز این که هرچند دهند،

نزدی برای جدیدی کامال روش های گسترده تری به طرز عوض،
شامل اولیه عالئم بود. م ی و بیست قرن جدید پول به ما هنر شدن
و (١٩٧٩ (افران، خودگردان سازی مانند جدید روش های ظهور
دو هر که هرچند بود، (١٩٨۴ گمن، و (گمن گیبس نمونه گیر
است واض اگرچه بودند. پیشین ران پژوهش مدیون را خود ریشۀ
نخست روزهای در مشابه محاسبات روش های و روش ها این که
پیشرفت های از محصول نتیجه در و نداشتند پیاده سازی قابلیت
م آیند. به شمار کالسی روش ی هم هنوز اما بودند، رایانه ای
انقالب به COPSS ریاست خطاب های ،١٩٩٠ دهۀ تا که هرچند
از ناخواسته آن امواج م کرد، اشاره آینده اطالعات فناوری در
بیالرد و (١٩٩٧) کتنرینگ مثال، عنوان به م رفت. پیش قبل

ببینید. را (١٩٩٧ ،١٩٩۵)
را متفاوت کامال صورت های واقع پیشرفت های حال، این با
گرفت. خواهد بود، پیش بین شده ١٩٩٠ دهۀ در که آن چه به نسبت
داشت اظهار یرانه پیش بسیار نظر اظهار ی در (١٩٨۴) شویتزر
این، بر عالوه است. آینده این حال آینده اند.» اعداد «توزیع ها، که
آن، براساس باید که است جدید وی ال ی از ل متش امروز آیندۀ
روش ها این از حمایت برای جدید نظریه های و جدید روش های
کاربردی ران بازی از داده ها، ر تحلیل عنوان به تا یابد توسعه
گونه ای به باید نوین روش های این همچنین نمانیم. باز عرصه این
حالت صحیح به طور گذشته و حال کالسی مدل های که باشد

شوند. حاصل جدید ردهای روی این از خاص
تا نمادین، داده های یعن ردی، روی چنین فصل، این در
ادبیات مرور که هرچند است. شرح داده شده خالصه به طور حدی
نمادین تکنی های از بسیاری که دهد نشان ابتدا در است ن مم
بسیار تعداد که است آن واقعیت دسترس اند، در حاضر حال در
آن ها از معدودی تعداد حت و دارد وجود تکنی ها این از کم

برازنده اند. مشخص نسبتاً موقعیت های به
توسعۀ ی دارد: وجود آینده کار برای اصل کار دو
مواردی گسترش و جدید داده های ساختار برای جدید روش های
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اصطالح به تحقیقات در بیشتر یا قرن ی را موقعیت ها که
برای ریاض پایه های ایجاد ری دی و م کنند، تولید کالسی
نظری مبان به شبیه (قدری است جدید روش های این از پشتیبان
سینگ و ،(١٩٨١) فریدمن و ل بی توسط اوایل آن در ارائه شده
تأیید خودگردان سازی برای را کار اولیۀ اعتبار که ،(١٩٨١)
حال نیازهای آن و دارد؛ وجود مطمئن قطعیت ی است). کرده
بزرگ داده های مجموعه پیرامون موضوعات بی شمار به آینده و
آن به پرداختن درگیر را خود انرژی های ما که است پیچیده و

است. هیجان انگیز بسیار تعهد، این از بخش بودن م کنیم.
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الیسون : تیبشیران رابرت با مصاحبه
(٢٠١٨ آوریل ١٧) اولیور١٧

١٨ نوروزی راد مینا به همت

داده های علوم استاد و آمار استاد تیبشیران رابرت پروفسور
است. مشهور آمارشناس ی و استنفورد اه دانش در زیست پزش
داده های تحلیل و تجزیه برای آماری ابزارهای خود، کار در وی
اما داده است گسترش پروتئین و ژنوم داده های مانند پیچیده
کرد. بیان السو روش بتوان را آمار در او تأثیر بهترین شاید

ویوز س ستاتیستی نشریۀ ١٧سردبیر
١٨mina.norouzirad@gmail.com
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تیبشیران رابرت با مصاحبه

کنید استفاده رگرسیون در L١ جریمه از که کرد پیشنهاد تیبشیران
معن داری دربارۀ روش هایی و کرد بیان را آن به مربوط مسائل و
مورد تحقیقات موضوع کرد. پیشنهاد ریزآرایه ها تحلیل و تجزیه
داده کاوی و زیست آمار کاربردی، آمار ، تیبشیران پروفسور عالقۀ
تطبیق مدل های کتاب ،١٩ هیست ترور پروفسور همراه به او است.

کتاب  وی از هم چنین، است. نوشته ١٩٩٠ سال در را تعمیم یافته
سال در افران٢٠ بردل پروفسور به همراه خودگردان» بر «مقدمه ای
«مقدمات وی، ر دی مشهور کتاب رسیده است. به چاپ ١٩٩٣
است فریدمن٢١ جرم و هیست ترور اری هم با آماری» یادگیری
در نویسندگان رسید. به چاپ ٢٠٠٩ سال در آن نسخۀ اولین که
وی هم چنین کردند. منتشر را کتاب این دوم ویرایش ٢٠١٢ سال
کتاب ، هیست ترور ویتن٢٣، دانیال جیمز٢٢، گرت اری هم با
و ٢٠١٣ سال در «R در کاربرد با آماری، یادگیری بر «مقدمه ای
«یادگیری کتاب وین رایت٢۴ مارتین و هیست ترور اری هم با
نوشته است. ٢٠١۵ سال در آن» تعمیم های و السو : تنک با آماری
، ژنتی ، زیست شناس در مسائل روی وی کنون تحقیقات
ناراسیمهان٢۵، باالسابرامنین اری هم با است. صنعت و پزش
تولید را س پروتئومی و ژنوم داده های برای نرم افزاری بسته های
را خود ریاض کارشناس مدرک ، تیبشیران پروفسور کرده است.
پس گرفت. ١٩٧٩ سال در واترلو اه دانش از رایانه علوم و آمار در
اه دانش از آمار رشتۀ در را خود ارشد کارشناس مدرک آن، از
١٩٨١ سال در ، تیبشیران است. کرده اخذ ١٩٨٠ سال در تورنتو
را خود دکتری مدرک و شد استنفورد اه دانش دکتری دانشجوی
از او گرفت. افران بردل پروفسور راهنمایی تحت ١٩٨۴ سال در
به سپس و کرد تدریس تورنتو اه دانش در ١٩٩٨ تا ١٩٨۵ سال
تیبشیران پروفسور با اولیور٢۶ الیسون بازگشت. استنفورد اه دانش

تشویق را او آنچه از و کرده است مصاحبه آمار در شغلش دربارۀ
آماردانان که چالش هایی تا کند انتخاب را آمار رشتۀ تا است کرده

پرسیده است. هستند مواجه آن ها با امروزی
شدید عالقه مند ونه چ و شدید آشنا آمار با چه طور شما ◀
و تورنتو اه دانش در ارشد کارشناس مقط به ورود از قبل که
مدرک واترلو، اه دانش از استنفورد، اه دانش در دکتری مقط

یرید؟ ب رایانه علوم و آمار در کارشناس
کارشناس مقط در رایانه علوم و ریاضیات دانشجوی من

دوست را رایانه و ریاضیات و بودم کانادا در واترلو اه دانش در
و ذهن بسیار موارد، بعض در ریاضیات که فهمیدم اما داشتم.
در اما است کاربردی و مفید رایانه علم ، طرف از و است انتزاع
شناخت هیچ من شده است. حذف نظریه ها و تئوری موارد، گاه

درس دوستانم از برخ چهارم، سال در این که تا نداشتم آمار از
آمار که م رسد نظر به که فهمیدم من و بودند کرده اخذ را آمار
علوم و ریاضیات از زیبا ترکیب ی و خوب سازش ی تنها نه
آمار بنابراین، دارد. نظریه و علم به نیز نگاه ه بل است رایانه

کرد. جلب خود به مرا که بود عال ترکیب ی
چه کردید. تدریس تورنتو اه دانش در سال سیزده شما ◀

تورنتو اه دانش در کردن کار عاشق شما که بود شده باعث عامل
بمانید؟ آنجا در و باشید

دلیل ر، دی طرف از و است فوق العاده اه دانش ی آن جا
هستم تورنتو اهل من بود. خانواده ام ماندم، آنجا در من که ری دی
بچه مادرمان، و پدر کم با همسرم و من و شهرم این عاشق و
احساس شدند، بزرگتر بچه ها که هنگام کردیم. بزرگ را هایمان
آن جا از من زیرا است استنفورد به بازگشت زمان اکنون که کردم
ه بل آن جا آمار گروه نه تنها و گرفته بودم را خود دکتری مدرک
دۀ دانش هستند. فوق العاده و عال اه، دانش این در گروه ها سایر

پزش در آمار کاربردهای به من زیرا بود  جذاب بسیار پزش
هستم. عالقه مند

داده های علم و آمار استاد تاکنون ١٩٩٨ سال از شما ◀
در ١٩٩٨ سال از که هستید استنفورد اه دانش در زیست پزش
از جابه جایی این تا داد اجازه شما به چیزی چه هستید. آن جا

دهید؟ انجام را تورنتو
علم نظر از و کیفیت نظر از استفورد، اه دانش آمار گروه

ان م ی استنفورد اه دانش کار، برای است. فوق العاده بسیار
داده های علوم و آمار گروه اینکه دلیل به تنها نه است، فت انگیز ش
تالش در و است استنفورد در جدید گروه ی که ، زیست پزش
من ه بل کند، جم ان م ی در پزش در را افراد همۀ تا است
دارم. این جا در پزش زمینۀ در نیز فوق العاده ای بسیار اران هم

ی این که آنجا از و ، است کوچ بسیار ان م استنفورد
همه نیست، ینز هاپ جان یا هاروارد مانند پزش بزرگ اه دانش
دید خواهم را اشخاص احتماال هفته هر شناسند. م را ر دی ی
یا کرده اند اختراع را هیجان انگیزی و جدید تکنولوژی های که
کنم کم آن ها به م توانم و کنند استفاده آن ها از کردند شروع
محیط ی من، برای محیط این قطعاً کنند. درک را داده ها که

است. محرک و پرانگیزه فت انگیز، ش
دانشجویان آمار، در تنها نه هستند. فوق العاده نیز دانشجویان
دانشجویان نیز پزش دۀ دانش در ه بل دارند، وجود خوبی
و بی باک بسیار که دارند وجود بیولوژی علوم در زیادی بسیار
بسیار م دهند انجام زیست  شناس در آنچه در آن ها هستند. باهوش
یا اختراع ما از بسیاری که را جدیدی ابزارهای تمام و خوب اند
که بدانند م خواهند آن ها م کنند. بررس به خوبی کرده ایم، کار
اهداف سمت به را آن ها سپس و م شود استفاده آن ها از ونه چ
که اساتیدی با مقایسه در امروزی دانشجویان م دهند. سوق خود
دانشجویان هستند. بی باک تر دیده اند، آموزش پیش سال ٣٠ تا ٢٠
سریع آن ها هستند. یادگیری تشنه و جوان اغلب پسادکتری و دکتری
یرند. ب یاد بیشتر م خواهند و م شوند غرق جدید روش های در
روش شامل شما، عالقۀ مورد تحقیقات زمینه های ◀
بسیار که است آماری یادگیری و استنباط مدل بندی، خودگردان،
افران بردل و هیست ترور با که است قرارگرفته توجه مورد
کار موضوع چه روی بر حاضر، حال در داشته اید. اری هم

م کنید؟
١٩Trever Hastie
٢٠Bradly Efron
٢١Jerome Freidman
٢٢Gareth James
٢٣Daniela Witten
٢۴Martin Wainwright
٢۵Balasubramanian Narasimhan
٢۶Alison Oliver

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ٣٣ صفحۀ



تیبشیران رابرت با مصاحبه

موضوع در من چون که بود فوق العاده گذشته سال چند
صورت این به  ایده ‐این کرده ام کار انتخاب»٢٧ از پس «استنباط
رگرسیون (مثال مناسب رگرسیون مدل ی نوع به شما که است
و م دهید برازش مدل به را گام) به گام رگرسیون یا السو
برای را اطمینان فاصله های و احتمال مقادیر م خواهید سپس
زبان در حاضر حال در که ابزاری کنید. پیدا متغیرها ضرایب
م گیرند. نادیده را انتخاب اساساً دارد، وجود زبان ها سایر و R
داده ها برای مناسبی به طور را مدل شما که واقعیت بنابراین

ی به عنوان نوع به ما و م شود گرفته نادیده کرده اید، انتخاب
مقادیر بنابراین است. ثابت مدل که م کنیم وانمود پیشین اطالع
همه م شوند ، تولید فعل بسته های با که اطمینان فواصل و احتمال
مقادیر هستند؛ خوش بینانه خیل راه حل های ، واق در و اشتباه اند
ما که را واقعیت این آن ها اما باشد، بزرگتر بسیار باید احتمال

م گیرند. نادیده کردیم، گلچین را متغیرها بهترین

ابزارهای و نظریه به ما ر، دی افراد و تیلور جان با اری هم در
آن با مرتبط نرم افزارهای و انتخاب از پس استنباط برای جدیدی
رگرسیون یا السو توسط که مدل ی داشتن با که م پردازیم
از پس م دهد ان ام شما به است، شده برازش گام به گام
در را واقعیت این و کنید یری پی را تحلیل ها و تجزیه آن،
مناسبی، به طور شما که م آورد به حساب تحلیل هایش و تجزیه
اطمینان فواصل و احتمال مقادیر و کرده اید انتخاب را متغیرها

آن ها بنابراین ، م گیرد. نظر در را شما انتخاب که م دهد نتیجه را
ما و م کنند کار موضوع این روی گروه ها از تعدادی صادقترند.

هستیم. آن رهبران از ی

داده ها تحلیل و تجزیه و نظارت شده یادگیری بر همچنان من
م کنم. تمرکز پزش کاربردهای از بسیاری با بزرگ مقیاس در
در ارانم هم کنار در ابزارها این بردن به کار من واقع عشق
ببخشید، بهبود را عموم سالمت م توانید زیرا است پزش
کارها این نیز من بنابراین م دهد دست من به خوبی احساس

م دهم. انجام را

تدریس ونه چ شما به نظر تدریس، در شما تجربۀ به توجه با ◀
به دانشجویان که تغییرات به و یافته تکامل سال ها طول در آمار

کرده است؟ توجه دارند، نیاز آن ها
مثال دارد، وجود تدریس برای جدیدی روش های امروزه،
که داریم ٢٨ آنالین آموزش دورۀ ی ( (هیست ترور و من
به صورت را دوره این مشابه ما و بوده است محبوب بسیار
دانشجویان برای استنفورد اه دانش تلنگری٢٩» «کالس های
که است این تلنگری کالس های از منظور کردیم. برگزار
فیلمبرداری قبل از جلسه هر به مربوط آموزش های و سخنران ها
استفاده ان رای آنالین دوره های از شما که است آن مشابه و شده اند
سپس و م کنند تماشا را سخنران ها خودشان دانشجویان، م کنید.
«کالس م بینیم. را آن ها حضوری به صورت بار ی هفته ای
مطالعات ، سخنران جای به ما آن در که است کالس تلنگر»،
شیوۀ این بنابراین، م کنیم. بررس کالس در را مثال ها و موردی

بوده است. موفق بسیار که است تدریس از جدیدی
ارشد کارشناس دانشجوی من که زمان از مباحث البته
ریاض مباحث روی بیشتر زمان، آن یافته است: تکامل بوده ام،

یادگیری در جدید دوره های اکنون که حال در م شد، تأکید
دارد. وجود محاسبات آمار و کاربردی زمینه های سایر و آماری
اکنون و دارد نیاز کوچ خیل سیاه تخته به امروزه تدریس، البته
ارائه ها و پروژه ها از مدرن تر روش های و رایانه با کارها این همۀ

م شود. انجام
عالقه مند آن ها به دانشجویان که دوره هایی محبوب ترین ◀
دهند، آموزش را آن ها که م کنید توصیه ران دی به و هستند

چیست؟
مفید بسیار را آن از استفاده کالسم در من که نکته ی
او ‐وقت گرفتم لر٣٠ استی استیو از من که است ایده ای م دانم،
مستقل واریانس و میانگین م دهد، آموزش نرمال توزیع دربارۀ
بیشتر وقت م گوید لر استی هستند. مستقل S و X̄ هستند‐

ی «این م گویند، آنها م کنند، تدریس را موضوع این افراد،
و دارد وجود S و X̄ این جا در حال، هر به و است نرمال توزیع
تدریس او که روش م گوید این جا در او اما مستقل اند». آن ها
و است» S این جا، و X̄ «این جا که است صورت به این م کند
راه هیچ که م گوید دانشجویان به دقیقه چهل تقریباً او سپس

او پایان، در سپس باشند. مستقل بتوانند آن ها که ندارد وجود
که کنید نگاه م افتد، اتفاق نرمال توزیع در آنچه «به م گوید
برای ویژه ای فهم ی اکنون، است». خاص چقدر موضوع این
جای به بنابراین، دارد. وجود هستند، مستقل آنها كه حقیقت این
مختلف دانشمندان تفکر سال ها نتایج دانشجویان به فقط اینکه
که ویید ب را مطالبی و کنید فراهم آن ها برای را زمینه ویید، ب را
م دهید. بیشتری درک آن ها به بنابراین باشند. درست است ن مم
از بخش در م کنم. استفاده تدریسم در ترفند آن از من بنابراین،
است ن مم کنم، معرف را روش ی م خواهم زمان که دوره،
این جا، دارید؟ مسئله این برای راه حل «چه بپرسم دانشجویانم از
م خواهیم ما که است کاری این جا، داریم. ما که است داده هایی
دقیقه ده آنها سپس م شوید؟» نزدی آن ها به چه طور دهیم. انجام

سط ی در دانشجویان کنند. گفتگو هم با تا دارند فرصت
دانشجویان، سایر دارند. خوبی ایده های آن ها، از برخ نیستند.
و م کنند نقد را آن ها ایده های نیز، برخ و دارند ری دی ایدۀ
مطرح خوبی ایده های خب، م گویم دقیقه، ده از بعد سرانجام
و است صورت این به دهیم انجام باید آن چه اکنون، و کردید
آن ها با که رسیده اند مسائل و داده ها از بهتری درک به حاال،
م دهد. آنها مورد در زمینه ای به آنها و نکرده اند یا کرده  کار قبال
یا ١٠ در را دانشمندان جالزده شدۀ اندیشه های و عقاید فقط اگر
آنچه و ایده این از دانشجویان م دهید، آموزش گذشته سال ٢٠
هر م کنم سع من بنابراین، ندارند. درک است، گذشته آن بر
کنند، سؤال دانشجویان این که برای و برگردم عقب به بیشتر چه
را ایده سازنده به طور ر همدی با بتوانیم تا م کنم، سؤال آن ها از

بدهم. درس و ویم ب آن ها به من فقط اینکه نه کنیم درک
و بوده است چه آمار، در اخیر تحوالت مهم ترین شما نظر به ◀
گذاشت؟ خواهند تأثیر آینده سال های در شما تدریس بر این ها آیا
عمیق، عصبی ه های شب و عمیق یادگیری ماشین، یادگیری
م کنم فکر من هستند. مهم و جالب بسیار و داشته اند زیادی توجه

٢٧Post-section Inference
٢٨ https://lagunita.stanford.edu/courses/HumanitiesSciences/StatLearning/Winter2016/about
٢٩Flipped-classroom
٣٠Steve Stigler
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تیبشیران رابرت با مصاحبه

نیز من که است ری دی موضوع نیز آماری، مدل بندی کاربردهای
شخص سازی موضوع روی بر زیادی محققان م کنم. کار آن روی
داریم پروژه ی ما م دهند. انجام را خود مطالعات ،٣١ پزش
آن و دارد وجود کلینی ها در حاضر افراد همراه به کارمندی که
مراجعه دکتر مطب به بیمار م نامیم. من٣٢» چون «بیماران را
شما و دارد خاص پزش شرایط که دارد سال ۵۵ او م کند.
سپس، و خیر یا دارد را بیماری این او که م دهید تشخیص
A داروی بدهد، او به درمان چه که بداند م خواهد پزش
تصادف بالین کارآزمایی ی هیچ گاه تاکنون اما B داروی یا

است مجبور کارمند این بنابراین، نگرفته است. قرار بررس مورد
مراجعه استنفورد) در (مثال پزش ترونی ال سوابق مرکز به
را بیمار این شرایط مشابه شرایط که کند پیدا را بیماری کند،
بهتر ببیند و کند نگاه بیماران آن درمان به سپس و باشد داشته 
قطعاً، ؟ B داروی یا یرند ب قرار A داروی درمان تحت است
آن «مانند معن آن ها، اولین دارد: وجود الت مش روش، این در
باشد مشابه که ندارد اهمیت او موی رنگ مثال چیست؟ بیمار»
سوابق مرکز در این، عالوه بر باشند. همانند باید ویژگ ها سایر اما
نشده اند. تعیین تصادف به طور درمان ها آن ، پزش ترونی ال
واقعاً که بیماران به است ن مم استنفورد در ان پزش مثال، برای
که معتقدند آن ها زیرا داده باشند را B داروی دارند، را مریض این
نیز بیشتری عوارض است ن مم البته دارد بیشتری تأثیر دارو این
مقایسه B درمان با را A درمان نم توانیم بنابراین، داشته باشد.
و باشند مریض تر است ن مم B درمان تحت بیماران زیرا کنیم
دۀ دانش در حاضر، حال در کنیم. مدل بندی را درمان به تمایل باید
سیستم ی تا م کنند تالش عده ای استنفورد، اه دانش پزش

کنند. تعریف مسئله این برای راه حل به عنوان
تا م کند تالش علّ (استنباط دلیل ها بر مبتن استنباط بنابراین
بااهمیت واقعاً که کند استنباط را علت ها مشاهده شده، داده های از
به مثال شما داده های منابع زمان که است. دشوار و سخت البته و
م شود پیچیده بسیار استنباط این م کند، تغییر هوشمند تلفن های

است. اریب خیل نمونه گیری، زیرا
مقدمه ای ی عنوان با ،٢٠١٧ ج اس ام در شما سخنران ◀
گتور٣٣ لیزه با رایانه علوم و آمار بین اری هم داده ها:  علم بر
این دربارۀ بیشتری اطالعات لطفاً بود. کالیفورنیا اه دانش از
م خواهید سخنران این از جالبی نکتۀ چه ویید. ب ما به موضوع

ویید؟ ب خود مخاطبان به
ارتباط ونگ چ و آماری یادگیری دربارۀ کل مرور ی من
به طور هم چنین کردم. ارائه داده ها علم و ماشین یادگیری با آن
آماری یادگیری برای مفید و محبوب بسیار روش پن خالصه
ا آمری در مهم موضوع ی ، مصرف گزارش های دادم. شرح را
به بخرید، دوربین یا اتومبیل م خواهید اگر ا، آمری در ‐ است
تمام نمودار، ی مانند و کنید نگاه مصرف کننده ها گزارش های
من که است کاری همان این بردارد. در را آن معایب و مزایا
که داشتم خوب نمودار ی من بنابراین، دادم. انجام این جا در
من سپس م داد. نشان را مختلف روش های معایب و مزایا تمام

کردم. ارائه واقع مثال های
افراد با ارتباط خوشحالم، آن دربارۀ کارکردن از واقعاً که مثال

را افراد خون استفورد، بیمارستان است. استنفورد بیمارستان در
تامین کنندۀ تنها مرکز، این م کند. دریافت استنفورد خون مرکز از
سفارش قرمز گلبول های و پالکت ها آن ها به روز، هر و است خون

پن فقط که هستند خاص سلول های نوع پالکت ها، م دهند.
باید و شوند نگهداری یخچال در نم توانند دارند. ماندگاری روز
اول، روز دو در این، عالوه بر شوند. ریخته دور روز ۵ از بعد
بنابراین، و م گیرند قرار آزمایش مورد ایمن جهت از پالکت ها
اه دانش در روز هر آن چه م شوند. استفاده روز دو فقط آن ها
م گیرند تماس خون مرکز با که است این م افتد اتفاق استنفورد
بر آن ها داریم». نیاز پالکت واحد ۴۵ به فردا «ما م گویند و
اتفاق هایی چه بیمارستان در فردا که م دهند سفارش اساس این
م افتد، اتفاق که جراح هایی دارند، نیاز خون به که م افتد
موجودی چه قدر حاضر، حال در هستند، بیمارستان در بیمار چند
نگران آن ها چون دهند سفارش بیشتر که دارند عالقه آن ها اما دارند
بزرگ فاجعۀ شوند، کمبود دچار اگر شوند. کمبود دچار که هستند
خیل خون، مراکز سایر از را خون باید بیمارستان نم دهد. رخ

نم خواهند آن ها بنابراین، دارد. زیادی هزینۀ که کند پیدا سریع
که همان طور م دهند. سفارش بیشتر معموال، و شوند کمبود دچار
م اندازند. دور را آن نکنند، استفاده خون از روز سه آن ها اگر گفتم
م دهد هدر را خون کیسۀ ١۵٠٠ حدود سیستم حاضر، حال در
باارزش بسیار منبع که است اهدایی خون درصد ٨ با معادل که

اهدای سرعت همان به خون اهداکنندگان از پالکت ها تهیۀ است.
تا بنشینید صندل پشت نیم و ساعت ی باید شما نیست. خون

کنید. اهدا را پالکت ها
زیادی مقدار بیمارستان ها و است ارزش با منبع ی پالکت ها
طریق از خون مرکز بنابراین، م دهند. هدر سال هر در را آن ها از
داده ها این «تمام گفت: و گرفت تماس من با آسیب شناس بخش
که دارد وجود داده ای اه پای هم چنین و داریم بیمارستان در را
توصیف را آن ها خون وضعیت و بیمارستان در بیماران تمام
بسازید آماری مدل ی که کنید کم ما به م توانید م کند.
دارند؟» نیاز خون واحد چند به روز هر که کند پیش گویی بهتر تا
بسیار داده های که دادند را سال سه به مربوط داده های ما به آن ها
داده های اه پای که کنید تصور شما بود. پیچیده ای و حجیم
نامرتب بسیار داده ها این شده اند. سازمانده به خوبی بیمارستان
از هیچ ی که داشت وجود متفاوت داده های اه پای سه و بودند
از برخ کم با نداشتند. همخوان ر دی ی با بیماران اسام
کردیم سازمانده مناسبی ل ش به را داده ها ارشد، دانشجویان
بر که دادیم برازش داده ها به مدل السو، از استفاده با سپس و
بیماران تعداد هفته، روزهای مانند متغیرهایی مدل، این اساس
همۀ نیاز مورد خون تعداد ،CDC تعداد مختلف، بخش های در
شود، استفاده باید فردا برای که میزان پیش گویی برای بیماران

م رود. به کار

ن مم زیرا بود نخواهد پیش گو مدل ی کامال مدل، این
در زنجیره ای تصادف ی مثال دهد رخ ری دی اتفاقات است
آماری مدل این داشته باشد. زیادی مصدومان که دهد رخ جاده
در که داده هایی برای پیش بین با و ساختیم السو اساس بر را
آموزش ماه شش برای را مدل کردیم. آزمایش را آن داشتیم، اختیار
آزمایش های نتیجۀ کردیم. شروع را آن از استفاده سپس و داریم

٣١Personalized medicine
٣٢Patients like me
٣٣Lise Getoor
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تیبشیران رابرت با مصاحبه

در کمبودی هیچ ما مدل که داد نشان گذشته، داده های روی بر ما
م یابد کاهش سوم دو ضایعات، و نداشته است سه ساله دورۀ کل
م کند. پیدا کاهش خون کیسه ۴٠٠ به خون کیسه ١۵٠٠ از یعن
هرگز نشده ایم. مواجه کمبود با هرگز و است اتکا قابل بنابراین،

باشد. ١٠ از کمتر کیسه ها تعداد که نداشته است وجود زمان
ما هستند. هیجان زده بسیار بیمارستان، در ما اران هم
R شن اپلی روی بر و کرده ایم منتشر روش این دربارۀ مقاله ای
به طور دارند قصد آن ها و کردیم پیاده سازی بیمارستان در Shiny
برنامه این داریم قصد این، عالوه بر کنند. استفاده آن از روزانه
آن از امیدواریم و کنیم توزیع کشور سراسر در را وریتم ال و
داده های از استفاده با یرند، ب را وریتم ال آن ها کنند. استفاده
آن ها که م گویند من اران هم و دهند آموزش را آن خودشان
کنند. صرفه جویی ا آمری در سال در دالر میلیون ١۵٠ م توانند
کم متغیرهای که است آماری یادگیری از خوب مثال ی این

وجود مدل در ابتدا در زیادی متغیرهای اما دارند وجود آن در
و کنید سازمانده را آن ها شما که است کاف فقط و داشتند
که پیش گویی متغیرهای کنید. تبدیل را آن ها مناسبی ل ش به
در هستند. مشخص و بدیه هفته، روزهای مانند م شوند انتخاب
هفته، آخر تعطیل روزهای با مقایسه در هفته کاری روزهای ط
تشخیص را آن باید وریتم ال و م دهد انجام بیشتری عملیات های
تعداد چه شما که بزنید حدس م توانید به راحت همچنین دهد.
به بخش این در که دارید بیمارستان هماتولوژی بخش در بیمار
هوشمند وریتم، ال این دارید. نیاز بیشتری پالکت های و خون

م دهد. قرار شما اختیار در را دارید نیاز که داده هایی و است
آیا شده است. منتشر کتاب ها و مجالت در شما تحقیقات ◀

م شود؟ شما غرور باعث که دارد وجود خاص کتاب یا مقاله
السو روش شده است، من غرور باعث که مواردی از ی
فریدمن، جرری و هیست ترور با که کتابی است. آن مقالۀ و
را تأثیر بیشترین احتماال نوشته ام، آماری» یادگیری «مقدمات
هیجان انگیزترین از تنک، مدل های و السو روش داشته است.

داشته ام. خود حرفۀ در بنده تاکنون، که است تحوالت
کتابی چه خوانده اید، آمار زمینۀ در شما که کتابی بهترین ◀

است؟ بوده
دانشجو به عنوان آنچه به من که شد باعث شما، سوال این
که کتاب هایی آورم. یاد به  را هستم عالقه مند آن ها خواندن به
تعمیم یافته خط مدل های کتاب گذاشته اند، من بر زیادی تأثیر
را آمار مورد در من تفکر واقعاً که است نلدر٣۴ و م کال اثر

داد. قرار تحت تأثیر
آمدیم. استنفورد به بریتانیایی آموزش سیستم ی از ترور و من
گذراند. لندن MRC در را زمان و آمد جنوبی آفریقای از او
دارد. قرار بریتانیا تأثیر تحت  که آمدم تورنتو اه دانش از نیز من
در و آمدیم استنفورد اه دانش به زمان، ی در تقریباً ما سپس،
ریاض آمار فارغ التحصیالن از بیشتر استنفورد، اه دانش زمان، آن

بنابراین، داشتند. حضور ایی آمری سیستم ی با برکل اه دانش
مثال، برای کتاب، آن و آوردیم ا آمری به را بریتانیا آمار نگاه ما
تا کرد کم ما دوی هر به آن بود. مثال مهم ترین زمان، آن در
و مقاله ابتدا دهیم. ل ش تحصیلمان دوران انتهای در را تفکرمان
کامال که نوشتیم تعمیم یافته تطبیق مدل های دربارۀ کتابی سپس

بود. خط مدل های از برخاسته

سال های در آماردانان که چالش بزرگترین شما، نظر به ◀
چیست؟ شد، خواهند مواجه آن با رو پیش

. علم رشتۀ ی به عنوان آمار رشتۀ کردن حفظ احتماال،
هیجان انگیز داده ها، علم در پیشرفت ها که است این منظورم
آماردان به عنوان است ن مم م دانند داده ها علم که آن هایی است.
که بروند حاشیه به است ن مم آمار گروه های یا شوند استخدام
آمار گروه های مورد در من واقع نگران است. بزرگ خطر این

کوچ گروه ی در من اگر اما نیست بزرگ اه های دانش در
ا) آمری شمال در کوچ (منطقۀ  Midwest منطقۀ در مثال
در است ن مم داده ها علم گروه ی بودم. نگران قطعاً بودم،
به بودجه ای بخواهید شما اگر قطعاً و شود پدیدار اه دانش آن
که آمار گروه م بردید؟ کجا به را پول دهید، اختصاص گروه
که داده ها علم گروه به یا است قدیم موضوع ی م رسد به نظر

است؟ هیجان انگیز و جذاب موضوع ی م رسد به نظر
خودشان که هستند مجبور آماردان  ها م  کنم فکر من بنابراین،
مختلف جنبه های دهند. قرار تأکید مورد و کنند احیاء دوباره را

آزمایش ها طرح مانند بوده است مهم همیشه که دارد وجود آمار از
چیزی همان که است نامیده A-B آزمایش را آن گوگل، شرکت که
دانشمندان امروزه اما، کرد. بیان را آن ١٩٢٠ سال در فیشر که است
جدید، آزمایش های طرح ی دارند آن ها که م کنند فکر رایانه
بااهمیت، بسیار موارد این همۀ است. گیج کننده م کنند. طراح
بزرگ چه قدر شما داده های نیست مهم هستند. آماری مفاهیم
باشید. نگران آماری اساس مفاهیم درک دربارۀ باید باشند،
مفاهیم آن روی بر تا کنیم احیاء دوباره را خودمان باید بنابراین
نیستند، خوب آن در آماردان ها که ری دی موارد از کنیم. تأکید
است این منظورم است. عموم روابط رایانه، علوم با مقایسه در
موضوع اهمیت بر و کنیم تبلیغ بهتر را خودمان مهارت های که
مطرح نیز را جدیدی ایده های حال، عین در کنیم. تأکید خود،
تحت نوع به است ن مم آماردان ها نباشد، این گونه اگر کنیم.
نگران این شوند. جذب ر دی موضوعات به یا یرند ب قرار فشار

است. من
چه شوند، آمار دنیای وارد م خواهند که جوانان به  ◀

دارید؟ پیشنهادی
شما سن چه هر و دارید احتیاج ریاض مهارت های به شما
اولین به عنوان ریاضیات م شود. سخت تر یادگیری شود، بیشتر
یادگیری برای فوق العاده راه حل ی شما، اه دانش مدرک
است. استدالل برای روش ریاضیات، است. شما تفکر ونگ چ
از صرف نظر م کنند، شروع ریاضیات با که افرادی بنابراین،
م کنم پیشنهاد من بنابراین، م شوند. موفق همیشه تقریباً نتیجه،

یرید. ب یاد را ریاض سریع تر چه هر
ی ابتدا که فریدمن، مانند آمار در موفق افراد برخ

گاه اوقات نم داند. زیادی آمار که م گوید هنوز بود، دان فیزی
او م پرسد. آمار نظریۀ در اساس سوال های من، و هیست ترور از
دارد، مزیت ی او روش نکرده است! درک را موضوع آن هرگز
او است. مسئله حل کنندۀ ی وی، م کند. فکر بزرگ خیل او
حل را مسئله م خواهد او نیست، عالقه مند آمار عمیق نظریۀ به
بنابراین، نداشته باشد. بر در ریاض نظریۀ است ن مم که کند
علم تجربه های و ریاضیات از ترکیبی به شما م کنم فکر من
٣۴McCullagh and Nelder
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فارس ادب و زبان فرهنگستان مصوب آماری واژه های

دارید. نیاز کاربردی
با کردن صحبت همیشه ، واقع کلید م کنم فکر من
زمان از برهه ای در واقع مسائل روی بر کردن کار و دانشمندان
به خوبی را آمار اساس و مفاهیم م کند کم شما به چون است
آمده است سؤاالت از من ایده های از بسیاری داشته باشید. به یاد
داریم، را داده ها این «ما پرسیده است من از زیست شناس ی که
م گویم: و م کنم نگاه من و کنید؟» کم ما به م توانید شما
است ن مم که کردم پیدا عجیب راه حل ی من خوب، «بسیار
واقعاً مسئلۀ که فهمیدم من اما باشد». خوب داده ها، این روی بر
کل مسئلۀ ی احتماال مسئله، آن که ببینم م توانم است. جالبی

به من سپس، ندارد. وجود آن برای خوبی راه حل هیچ و است
روی بر که م دهم را موضوع این خود ارشد کارشناس دانشجویان

ی و کنم ارائه آماری جدید روش های است ن مم و کنند کار آن
اگر نم رسیدم ایده هایی چنین به هرگز من اما کنم. چاپ مقاله
مدت ها که، بود افران بردل کنم فکر نم کردم. صحبت کس با
خود میز پشت صندل روی داشت عادت او که گفت من به پیش
آن ها روی بر م خواست که م کرد تصور را مسئله هایی و بنشیند
هرگز من چرا نم دانم زندگیم، ٨٠ دهۀ در اکنون بعدها کند. کار
دانشمندان با است. من شبیه بیشتر او اکنون، نکردم. کاری چنین
برای م آیند. به وجود او ذهن از بیرون از ایده ها و م کند صحبت
که م کنم فکر من بیشتر، و بیشتر اما دارد وجود نقش دو، هر
من برای نهایت، در است. مهم تر واقعاً دانشمندان، با صحبت
باید و هستیم دانشمند ما که است این است اصل موضوع آنچه

کنیم. کم جهان به که کنیم تالش
اما م خوانند آمار خودشان خاطر به  که دارند وجود افرادی
به وجود من در هیجان واقعاً نبینم، اساس کاربرد که زمان تا من
به م خواهم باشم. دانشمند ی م خواهم من زیرا آمد نخواهد

کنند. درک بهتر که کنم کم دانشمندان
گذاشته اند، تأثیر حرفه تان و آمار در شما روی بر که افرادی ◀

هستند؟ کسان چه
و من استاد اندروز٣۵، دیوید تورنتو، اه دانش در شروع هنگام
و افران بردل استنفورد، در سپس و زیست آمار در کوری٣۶ پائول
بیشتری جوان اران هم اکنون، فریدمن. جری و هیست ترور قطعاً
انتخاب استنباط در من اصل نیروی تیلور٣٧، جاناتان دارم:
بود. بزرگ شانس ی واقعا بوجا٣٨ آندریاس بوده است. متغیرها
واشنگتن اه دانش از او بودم، استنفورد در من که دکتری اول سال
در کرد. تدریس مدرن آمار دربارۀ درس ما برای آمد. این جا به
شغل که داشت وجود اوون٣٩ آرت مانند معروف افراد ما، کالس
درس ی و بود آموخته هوبر۴٠ پیتر از بوجا، دارد. آمار در خوبی
بودم، نوشته او کالس در که یادداشت هایی واقعاً، بود. فوق العاده
مدرن آمار موضوع دربارۀ را ما تفکر او شد. ترور با کتابم پایۀ
من برای باالیی اعتبار و ارزش از آندریاس، بنابراین، و داد ل ش

است. برخوردار

انتخاب را ری دی رشتۀ چه نم شدید، آمار رشته وارد اگر ◀
با را خودتان م توانستید که دارد وجود ری دی (رشتۀ م کردید؟

کنید؟) راض آن
م شدم. پزش ی احتماال،

زبان فرهنگستان مصوب آماری واژه های
فارس ادب و

و امیرکبیر) صنعت اه (دانش محمدپور۴١ عادل به همت
آمار) دۀ (پژوهش فرشیدخان زاده۴٢
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