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نسخه ۵٠٠ شمارگان:
ایران آمار انجمن خبرنامۀ

م شود. منتشر فصل هر پایان در که است انجمن این خبری نشریۀ
جهان، و ایران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصل هدف
با آماری جامعۀ اعضای میان ارتباط، ایجاد و بزرگان آشنایی
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،

اعضای یا سردبیر، نشان به مطالب است ضروری •
شود. ارسال هیئت 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 خبرگزاریها ارگانها، نهادها، سایر مطالب انعکاس در •
ن مم حد تا نگارش، شیوۀ امانت داری، حفظ با لها، تش
خواهد تصحیح نگارش اشتباههای نیز مواردی در و حفظ

شد.
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سردبیر به نامه

سردبیر به نامه

ایران آمار انجمن خبرنامۀ محترم سردبیر
احترام و سالم با

در تحریریه محترم هیئت و شما زحمات از ر تش ضمن
و عمل سرعت از ر تش و خبرنامه قبل مسئوالن زحمات ادامۀ
مقدمات بیان ضمن خبرنامه، م خواهم مطالب به بخشیدن تنوع

نظرات بیان برای ستون که کنم درخواست شما از درنهایت
برای آماری جامعۀ اعضای به طورکل و انجمن محترم اعضای
ایجاد دلسوزان رهنمودهای از انجمن شدن بهره مند و افکار تبادل

کنید.
است این شوم شما اوقات مصدع شد موجب که موضوع اما
داده های شدن مطرح با است چندی مستحضرید که طور همان که
در ریاض علوم متخصصان از زیادی عدۀ داده ها، علم و بزرگ
رفته پیش آنجا تا کار و شده اند جلب موضوع این به ما کشور
دورۀ برای درس برنامه های مرتبط، کمیته های مدیریت با که است
اهها دانش از بعض سوی از نیز و داده ها علم ارشد کارشناس
قبیل از ر دی رشته های متولیان اری هم و مشارکت با البته –
به بعضاً و تدوین برنامه هایی چنین ‐ کامپیوتر مهندس یا علوم
جدید رشتۀ این راه اندازی برای اشتیاق است. آمده در اجرا مرحلۀ
این تصدی گری برای رقابت عمال گویی که است بوده درحدی
بدون و است جریان در ریاض علوم مختلف شاخه های بین رشته
را جدید رشتۀ این باالخره اینکه به توجه و کار بازار به توجه
که کرد تلق آمار نورستۀ شاخه های از ی نهایت در م توان
مهندس یا علوم شاخه های برخ اری هم از بهره گیری با م توان

رأساً غیرآمار رشته های برخ بود، آن تول گری مدع کامپیوتر
اضافه هم را این کرده اند. دانشجو گرفتن و رشته تأسیس به اقدام
جدید رشتۀ این ظهور از چنان هم، آماری دوستان از برخ که کنم
اقیانوس) طرف آن غول آسای اقتصاد واقع نیازهای از تبعیت (در
م ح به هم (آن آمار رشتۀ نسبی رکود مالحظۀ با که آمده اند به وجد
انبوه با را خودمان بی رمق بازار ما که تقاضا و عرضه الیتغیر قانون
آمد که «نو که مثل این م ح به پرکرده ایم)، آمار فارغ التحصیالن
با آمار رشتۀ تعطیل به م ح عمال دل آزار»، شود کهنه بازار‐ به
باشم، نزده آب به بی گدار آنکه برای م دهند. رشته نام تغییر عنوان
در که مسئولیت باب از و آمار رشتۀ به عالقه مند فرد ی عنوان به
را خود اطالعات که بوده ام فکر این در مدتهاست دارم، انجمن
همان گونه دهم. افزایش – داده ها علم ‐ جدید موضوع این دربارۀ
بعض در آن از استفاده و غول آسا داده های تحلیل نیاز گفتم که

متحده، ایاالت کشور در به ویژه و کشورها برخ بازرگان و صنایع
وجود به و بوده واقع معنای به صنعت واقع نیازهای از برخاسته
تصمیمات از خارج آن، به ویی پاسخ برای تخصصهایی آمدن
صنایع دل در و بوده علم انجمنهای حت و کادمی آ محافل

به ر غول پی زنجیره ای اههای فروش و آنها امثال و گوگل مانند
رشتۀ قابلیتهای به خود توسعۀ ضمن که درآمده اند وجود عرصۀ
داده های – داده هایی چنین تحلیل ابزارهای اما برده اند پی آمار
داده ها علم تأسیس موجب – مه داده ها یا کالن داده ها، بزرگ،
فراهم را متقاض کسب وکارهای نیازهای رف موجبات که شده

تهدیدی جدید رشتۀ این که کرد اضافه باید هم را این آورده اند.
خود جای در آمار رشتۀ برای تقاضا ه بل نبوده آمار رشتۀ برای

است. یافته نیز افزایش و بوده محفوظ
انجمن تعامل نحوۀ که بودم مایل درعین حال برداشت این با
اطالعات البته و بدانم تحوالت این قبال در نیز را ا آمری آمار

ی عنوان به اما آوردم. دست به پی جویی این ضمن هم مفیدی
ا، آمری آمار انجمن سایت در جستجو این از حاصل جانبی عایدی
که شدم بزرگ» «چادر یا تنت١ بی نام به اصطالح متوجه
داشت. وجود سایت همین در آن مورد در هم متنوع مطالب
«ساختن عنوان با مقاله ای خصوص، این در مطلب جامعترین
آمار انجمن ٢٠١٢ دورۀ رئیس ز، رودری قلم به بزرگ» چادر
شده چاپ جاسا ٢٠١٣ سال ۵٠١ شمارۀ در مقاله این بود. ا آمری
حال زبان م تواند زیادی حد تا دیدم خواندم را مقاله وقت است.
بزرگ داده های شدن مطرح بحبوحۀ در که باشد من مثل فردی
اطالعات کسب دنبال به قبیل، این از مطالبی و داده ها علم و
ناش تحوالت با آمار انجمن رد روی نحوۀ درعین حال و بیشتر

٢٠١٣ سال در مقاله این که است درست است. موضوع این از
ظهور به توجه با م تواند اما شده منتشر جاسا در قبل سال ٧ یعن
در باشد. سودمند هم ما برای کشور آن در موق آن در داده ها
آماردانان فعالیتهای همه که بزرگ چادر ایجاد مسئلۀ مقاله این
موقعیت هر در یا و صنعت در چه اهها دانش در چه ازهرقبیل،
اطالعات آن ضمن و گرفته قرار بحث مورد یرد، ب بر در را ر دی
شده ذکر ا آمری آمار انجمن ارکان مورد در نیز سودمندی بسیار
سالۀ ١٨٠ حدود قدمت وجود با که م رسد نظر به به عالوه است.
نظر در با البته ایران، آمار انجمن فعالیتهای برخ انجمن، این
تا هم آنها با مقایسه در محدودیتها سایر و اعضا تعداد گرفتن
گستردگ مانند جهات، بعض از اما اعتناست، قابل زیادی حد

نوع، هر از آماری کارهای در شاغل افراد فراگیری یالت، تش
جای هنوز قبیل این از کارهایی و اه فرادانش آموزشهای ارائۀ
رئیس تأکیدات اینکه گو دارد؛ وجود ما انجمن در فراوان کار
انجمن این در عضویت برای افراد ترغیب به ا آمری آمار انجمن
به برای انجمن این در توفیقهایی عدم وجود از نشان م تواند
سالۀ ١٨٠ حدود قدمت وجود با بالقوه افراد همۀ درآوردن پوشش

باشد. عضو ١٨٠٠٠ حدود با و آن
به مربوط اطالعات نظر از چنان مزبور مقالۀ بااین حال
این که افتادم فکر این به که است غن آماری انجمنهای فعالیتهای
هم قبال هم چنان که که، کنم درخواست شما از و ترجمه را مقاله
درخبرنامه راهنمایی و نقدونظر ستون ی که رسانده ام، عرض به
به مربوط اما انجمن غیرعضو افراد و اعضا نظرات و کنید دایر
برای متین و برگزیده مطالب شامل که را ایران آماردانان جامعۀ
انجمن عمدۀ اهداف به وصول برای مدیره هیئتهای راهنمایی
با ارتباط در را کار که است آن من پیشنهاد کنید. ایجاد باشد،
به خصوص و شده اند مطرح مقاله این در که کنید شروع موضوعات
تعداد جذب به قادر تا دهد انجام باید آمار انجمن که اقدامات
یا اه دانش سازمان هر در که باشد بالقوه ای افراد از بیشتری
مرتبط کارهای انجام به سطح هر در و نحوی هر به اه غیردانش
مطرح بحث این کل طور به و دارند اشتغال آمار حرفۀ و علم با
همۀ برای فراگیری چتر م تواند ونه چ ایران آمار انجمن که شود

باشد. ایران آماردانان
١ Big Tent
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

آمار٢ برای بزرگ چادر ساختن
ز٣ رودری رابرت

( بهشت شهید اه (دانش وحیدی اصل۴ محمدقاسم به همت

١.پیش درآمد

انجمن سابق رؤسای که است بوده این بر رسم بسیاری سالیان برای
سال خطابۀ کنند. ارائه را انجمن ریاست خطابۀ (اسا) ا آمری آمار
شد: آغاز زیر داستان با شد، ارائه گلر۵ نانس توسط که ٢٠١٢

وسترن کیس اه دانش در ریاضیات استاد ی پیش، سالها
مقدمات درس رایان دکتر بود. رایان٧ فرانک دکتر نام به رزرو۶

پیش مداف روزگار قضای از و م کرد، تدریس احتمال و آمار در
منجر الجرم او بودن دوشغله این بود. هم براونز٨ کلیولند تیم
ل مش این که شد پاییز ترم در درس زمان بندی در تداخل به
عنوان به تکمیل تحصیالت دانشجوی ی گماردن کار به با
رایان دکتر نهایتاً، بود. گلر نانس او نام شد. حل ذخیره مدرس
سرمربی لومباردی٩، وینس با قراردادی امضای با براونز از دور
ماه در اتفاق این شد. جدا براونز تیم از ینز١٠ ردس واشنگتن تیم
ترم کل برای را درس که شد خواسته نانس از و داد رخ سپتامبر
کرده نام ثبت درس این در که دانشجویان میان در کند. تدریس
هم ز رودری باب به نام کارشناس مقط دانشجوی ی بودند،

داشت. حضور

به مرا لومباردی سرمربی همدست با که بود نانس همان این
کشاند. آمار مطالعۀ

آماری قهرمانان ٢.مقدمه:

درس این که نداشتم ایده ای هیچ ، گذراندم را اول درس این وقت
بود. گرفتن یاد بیشتر فقط من قصد شد. خواه ختم کجا به

تکمیل تحصیالت دانشجوی عنوان به فت انگیز ش سال پن
نظریۀ در مرا هیل١١ چپل در شمال کارولینای اه دانش در آمار در
موتورز١٢ جنرال تحقیقات اههای آزمایش در کار کرد. تربیت آمار
شرکت آموخت. من به را آماری عمل ورزی١۴ تنوع سس١٣ در و
اینها شوم. حرفه ای آماردان ی که شد باعث اسا فعالیتهای در
به مقدمات آمار دانشجوی ی از مرا که بودند اساس گامهای

کردند. بدل آمار حرفۀ از عضوی

حرفه ای هر گرفته ام. الهام حرفه مان قهرمانان از من گام، هر در
به راههایی به که هستند افرادی قهرمانان دارد. را خود قهرمانان
تالشهای در ما مشوق راهها این که م رسند بزرگ دستاوردهای

است. بزرگ کارهای انجام برای خودمان

مطلب این درست دارد. قهرمان خارق العاده ای تعداد ما حرفۀ
در علم ازخودگذشته ترین آمار که است جهت آن از من باور به

است. علوم میان

برای نه را انسان رفاه آمار م بخشد. بهبود را انسان رفاه آمار
م بخشد. بهبود زمینه ها همۀ در نقش ایفای با ه بل خود اهداف

فردری ، شیوهارت١۵ والتر من آماری قهرمانان از تن سه
در مساهمتهایی آنها هستند. کاکس١٧ گرترود و موستلر١۶،
داشتند. دولت امور و ، عموم بهداشت ، پزش آموزش، صنعت،
که عالقه ای خاطر به آنها همۀ از بودند. اسا رئیس آنها سۀ هر
به آنها توجه به وقت م شود. یاد به گرم داشتند، ران دی کار به
سر بر م کنم، فکر حرفه مان خصوص در آنها ژرف بین و ران دی

م گیرم. الهام و م شوم رم دل م آیم، شوق

ارائه ١٩۴۵ سال در را خود ریاست خطابۀ شیوهارت والتر
علوم، با اری هم در آمار، ونه چ که بود این آن موضوع داد.
اگر که بود باور این بر شیوهارت باشد. جامعه خدمت در م تواند
توان مردم اکثریت اگر و کند معاضدت مردم همۀ به بتواند آمار
از م شود صورت این در باشند، داشته را خدمت رسان این درک

داشت. اطمینان آماری حرفۀ آیندۀ
٢ Rodriguez,R.N., (2013) Building the big bent for statistics, Journal of the American Statistical Association, 108, 1–6.
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

امیدواری بود. اسا به شیوهارت نگاه هدف، این پیشبرد برای
مناف به خدمت برای قوی «سازمان به بدل اسا که بود آن به او

شود». حرفه ای آماردانان همۀ مشترک

شیوهارت که بود آماردان نوع آن تجسم موستلر فرد من، برای
قبیل از متنوع حوزه های در آمار از موستلر داشت. ذهن در
کرد. استفاده بال بیس و جمهوری، ریاست انتخابات ، بیهوش
«كالس ،١٨ ان بی س تلویزیون برنامۀ در او ،١٩۶١ سال در

م داد. درس آمار مردم عموم به قاره ای»١٩

کاکس گرترود من حرفه ای زندگ در قهرمان تأثیرگذارترین
و آمد شمال کارولینای به ١٩۴١ سال در کاکس پروفسور است.
تعداد و آمار در درس برنامۀ کم تعداد که زمان دورۀ ی در
تأسیس دپارتمان سه داشتند، وجود حوزه این در زنان از کم

کرد.

اه دانش در آمار بخش امروزه که را درس برنامۀ ی وی
هارولد او کرد. تأسیس م دهد، یل تش را شمال کارولینای ایالت
کارولینای اه دانش ریاض آمار گروه یل تش برای را هوتلینگ٢٠
تشویق را گرینبرگ٢١ برنارد و کرد استخدام هیل چپل در شمال

کند. راه اندازی هیل چپل در را زیست آمار گروه که کرد

به شمال کارولینای ایالت اه دانش در ١٩۶۶ سال در سس
کرد. کار به شروع کشاورزی داده های تحلیل برای پروژه ای عنوان
شمال کارولینای به کاکس گرترود اگر که باورم این بر امروزه،

نم گذراندم! سس در را اخیر سال ٢٩ من بود، نیامده

این ما از ی هر است، جامعه خدمت در آمار ازآنجاکه
، پژوهش کار شما که نیست مهم شویم. قهرمان که داریم را فرصت
همیشه شما م کنید. نرم افزار توسعۀ یا و کاربردی، ، آموزش
برای اه جای همیشه شما دارید. انسان رفاه بهبود برای راههایی

دارید. ران دی به الهام بخش و خدمت، تشویق،

ندارد. وجود کار این انجام برای اسا از بهتر جایی ما برای
شروع، برای نیست. اسا در بودن برای هم اکنون از بهتر زمان هیچ
هیچ من گمان به نیست. اسا برای شدن داوطلب از بهتر راه هیچ
ما انجمن در به جز جایی و شدن قهرمان برای این از فراتر فرصت

بود؟ خواهید ما بعدی قهرمان شما کدام نیست.

بزرگ چادر ٣.مفهوم

به خدمت برای آن توانایی در اسا قدرت امروزه من اعتقاد به
آنهاست. آماری عمل بست گوناگون عرصه های در اعضایمان

هر به کردن خدمت در بعد سال ٢۵ ط در ما آیندۀ قدرت
استفاده مسائل حل برای آماری روشهای از که بود خواهد کس
در را داده ها از جدیدی انواع که است مسائل شامل اینها م کند.

م گیرند. کار به سیاست گذاری و کسب وکار علوم،

وصرف نظر هستیم، کس چه خدمت در اینکه از صرف نظر
کسب وکار ر تحلیل یا و دانشمند، آماردان، را خود آنها اینکه از
باید ما دهیم. انتقال آنها به را آمار سهم اهمیت باید ما بنامند،
را اهمیت این کردن ثابت و آوردن، دلیل دادن، توضیح توانایی
داشته جامعه به ‐ همه از بیشتر و ‐ رسانه ها به دانشجویان، به

باشیم.

و صنعت، اهها، دانش در آماردانان نیازهای تأمین با ما
شده ایم. تبدیل جهان حرفه ای آماردانان جامعۀ بزرگترین به دولت،
حال در به سرعت آمار عمل بست چشم انداز امروزه بااین حال،
هر از آماردانان که کنیم حاصل اطمینان باید ما است. گسترش
و عضویت عمل‐ حوزۀ و تجربه تعلیمات، از صرف نظر – نوع

بدانند. ارزشمند را انجمن عضو عنوان به ماندن باق

شود. تبدیل آمار برای بزرگ چادر به باید اسا ر، دی عبارت به

هستند؟ آشنا بزرگ» «چادر اصطالح با شما از تعدادی چه
چادر معن به شما برای اصطالح این باشید، داشته بچه شما اگر
برای چیزی خود برای کس هر آن در که جایی است‐ سیرک
دنبال را ا آمری سیاس مسائل شما اگر م کند. پیدا بردن لذت
دیدگاههای که است سیاس حزب ی بزرگ» «چادر م کنید،
کارولینای ایالت ارۀ م بازار به شما اگر دربرم گیرد. را بسیاری
دوستداران برای که دید خواهید بزرگ چادرهای بیایید، شمال
سرخ شیرین و گیاه خواران، برای تازه بالل ، ذغال کباب گوشت

م کنند. سرو هیجان خواهان افراد برای داغ روغن در شده

قبیل هر از مردم آنها م دهند. انجام کار سه بزرگ چادرهای
انجام داخل در را خدمت رسان آنها م کنند، جذب خود به را

م کنند. توجه جلب بسیار بیرون از و م دهند،

توصیف را چیزی آن آمار» برای بزرگ «چادر عبارت ما برای
آماردانان انواع همۀ که انجمن شویم: تبدیل آن به باید که م کند
و م کند خدمت رسان داخل در آنها به م کند، جذب خود به را

م بخشد. ارتقا چادر از خارج دنیای در را آنها معاضدتهای
١٨NBC
١٩continental classroom
٢٠Harold Hotelling
٢١Bernard Greenberg
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

بزرگ چادر ساختن در شما نقش .۴

این ساختن برای که ابتکارعملهایی مورد در من از شما امشب،
حمایت به ما شنید. خواهید است، اقدام دست در بزرگ چادر

داریم. نیاز داوطلب افراد عنوان به شما

خود از م شنوید، ابتکارعملها این دربارۀ شما که هنگام
فعالیت م توانید آیا کنم؟» ایجاد تغییر م توانم ونه «چ بپرسید

کنید؟ ایجاد خود کمیتۀ یا خود، شعبۀ خود، بخش٢٢ در را
ایجاد تغییر م توانید ونه چ کنید؟ برگزار همایش م توانید آیا

کنید؟

داریم. احتیاج شما به ما دارید، مهارتهایی چه که نیست مهم
کم پیشنهاد آنها به و یرید ب تماس ابتکارعملها مسئوالن با

آماده ٢٠١٣ سال در آمار بین الملل سال برای درحال که کنید.
پی در ٢٠١۴ سال در ما انجمن رد سال امین ‐١٧۵ و م شویم،
چادر عنوان به اسا ساختن برای مناسب زمان هم اکنون بود، خواهد

است. آمار برای بزرگ

چادر ساخت مقدم خط در را خود شما شدن، داوطلب با
کرد، خواهید مالقات سرشناس افراد با دید. خواهید بزرگ
آمار از را خود درک و کرد خواهید کسب جدید مهارتهای
هم خود تقویت به آماردان عنوان به شما کرد. خواهید گسترده تر
ارتقا را حرفه مان انجمن، کردن قوی با شما پرداخت. خواهید
ایجاد حرفه مان برای قدرت شما شدن، داوطلب با بخشد. خواهید

باشد. جامعه نیازهای خدمت در که کرد خواهید

شود، آمار برای بزرگ چادر به تبدیل باید اسا که دارم باور من
کنم. حمایت موضوع این از نکته سه بیان با م خواهم من و

م دهم. توضیح را بزرگ چادر ایجاد از هدف اول وهلۀ در
رسیده ایم، آن به بزرگ چادر ساختن در که را پیشرفت میزان دوم،
خواهم توصیف را بزرگ چادر قدرت سوم، داد. خواهم شرح

کرد.

بزرگ چادر از ۵.هدف

خدمت در باید بزرگ چادر که شنیده اید باره این در من از شما
خدمت ارائۀ باید بزرگ چادر این هدف باشد. آماردان نوع هر
برای مهم به ویژه موضوع باشد. کارعمل زمینۀ هر در آماردانان به
عمل جدید حوزۀ هر در آماردانان به ما که است این در اسا آیندۀ

کنیم. خدمت

ی تا شدم دعوت آمار دپارتمان ی به من گذشته سال
کنم. ایراد آماردانان برای جدید شغل فرصتهای مورد در سخنران
و آمد من پیش حضار بین در دانشجویان از ی ، سخنران از پس
جودی م کنم. یاد او از جودی٢٣ اسم با من کرد. معرف را خودش
لیسانس فوق مدرک با بود بنا که بود، اسا دانشجویی عضو ی
با کاری مصاحبۀ قرار ی اینکه از او شود. فارغ التحصیل آمار
بود. هیجان زده بسیار داشت، پیش در کالن شرکت داده های ی

آنها به من بعد به زمان آن از که داشت من از سؤال دو جودی
م کنم: فکر

به بزرگ داده های دربارۀ بیشتری اطالعات م توانید آیا •
بدهید؟ من

شوم؟ داده کاوی متخصص م توانم ونه چ •

زیرا کنیم فکر آنها به همه است الزم که هستند سؤاالت اینها
است. آماری عمل ورزی از جدیدی حوزۀ بزرگ داده های

بپرسیم: خود از هم ر دی سؤال چند باید ما همچنین

نشود، روبه رو اسا در داده کاوی متخصصان با جودی اگر •
کند؟ پیدا را رایزنان م تواند کجا از

نکند، کسب اسا در اطالعات داده کاوی مورد در جودی اگر •
کند؟ مراجعه باید کجا به

او کجا دارد، نیاز جودی های کم به اسا وقت آینده، در •
کرد؟ خواهد پیدا را

در عضویت برای جودی مانند جوانان اینکه از اطمینان برای
در که شویم تبدیل بزرگ چادر به باید ما هستند، قائل ارزش اسا

است. آماری عمل ورزی حوزه های کلیۀ خدمت

اعضای قوت نقاط که هست هم حوزه هایی شامل قطعاً این
برای که است حوزه هایی شامل همچنین موارد این ماست. فعل
و کسب وکار٢۴ ری فراکاوش ، انفورماتی مانند است، جدید ما
ازآن رو جدید حوزه های این بزرگ. داده های ‐ همه از جدیدتر –
به وابسته و غن داده ها لحاظ از ما جامعۀ که هستند ظهور حال در
سال تا که م گوید ما به م کینزی٢۵ جهان مؤسسۀ داده هاست.
روشهای در تخصص با بسیاربیشتری افراد به متحده ایاالت ٢٠١٨
ناحیۀ ٧٨ و شده اند سازمانده جغرافیایی لحاظ از شعبه ها است. (committees) کمیته ها و (chapters)، شعبه ها (sections)، بخشها از ل متش اسا سازمان ٢٢

که دارد کمیته  ۶۶ اسا م شوند. زیرگروه ٢٢ شامل که هستند صنعت محور و بموضوع محور شده یل تش گروههای بخشها دربرم گیرند. را کانادا و ا آمری سراسر در جغرافیایی
است. آماردانان دربرگیرندۀ خاص محوریت با موضوعات و مشاغل، آموزش، انتشارات، همایشها، سازمانده آنها کار

٢٣Judi
٢۴business analytics
٢۵McKinsey Global Institute
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

١۴٠, ٠٠٠ بین اضاف رقم این داشت. خواهد احتیاج آماری
اسا از خارج بیشتروبیشتری افراد بود. خواهد نفر ١٩٠, ٠٠٠ و
جدید منابع با مهم مسائل حل برای آمار از استفاده حال در
کامپیوتر، متخصصان محققان، شامل افراد این هستند. داده ها
کار انجام حال در بسیاری عدۀ که حال در هستند. داده کاوان و
را اسا آنها نم نامند. آماردان را خود آنها هستند، نوآورانه آماری

نم دانند. آمار برای رجوع» «محل

رشتۀ که است گسست این، است! جدی گسست ی این
نیازهای وی پاسخ تا بیابد گسترش باید آمار که زمان در را ما

م راند. حاشیه به باشد، داده ها به وابسته جامعۀ

و عمل ورزی ارتقای در را اسا نقش که است گسست این
را اسا توان که است گسست این م کند. محدود آمار ری حرفه ای

م دهد. کاهش جودی مانند جوانان داشتن نگه باق برای

چیست؟ بزرگ ١.۵.داده های

طریق از م توانیم ما که کنم پیشنهاد را راههایی م خواهم من
کار این از قبل کنیم. برقرار ارتباط بزرگ داده های حوزۀ با آنها
بزرگ داده های دربارۀ که مطلب چند به مروری که م خواهم
از پس و دارد، تازگ ما برای حوزه این دهم. انجام گرفته ام، یاد
است ن مم که آنجایی تا باید که کردم احساس جودی، با صحبت
لحاظ سه از بزرگ داده های یرم. ب یاد مطلب خصوص این در
این است. سرسخت٢۶ بزرگ داده های اول، دارد. تازگ ما برای
ط داده ها این تولیدند. حال در بزرگ مقیاس در مداوماً داده ها

دستگاهها، و مردم بین تراکنشهای بر مردم، بین برخط تعامالت
داده ها این اینکه دوم م شوند. تولید سنسوردار آالت ابزارو با و
هم به را آنها کرد، برقرار رابطه آنها با م توان هستند. رابطه پذیر٢٧
بسیار جزئیات با اطالعات تا کرد پارچه ی را آنها و داد، پیوند
م آورد فراهم را آن ان ام جزئیات این دهند. قرار ما اختیار در
تأمین مؤسسات فرد، هر برای ویژه طراح با خدمات بانکها که
عموم امنیت تأمین نهادهای و افراد، مختص داروهای سالمت

سوم کنند. عمل وارد نظر مورد مناطق در جرمها پیش بین برای
روزنامۀ در گزارش در هستند. پرآوازه٢٨ بزرگ داده های اینکه
خلق حال در بزرگ داده های که است آمده چنین تایمز نیویورک
است. سنت کسب وکارهای کردن متحول و جدید کسب وکارهای
بزرگ پرسشهای به پاس کلید را بزرگ داده های علم، دنیای

م داند.
که بود زمان آن و بودم واشنگتن در گذشته مارس در من
کرد. اعالم را توسعه و تحقیق عمل ابتکار ی اوباما دولت
که جدید مال تأمین فرصتهای بر است مشتمل عمل ابتکار این
پشتیبان علوم٣٠ مل بنیاد و بهداشت٢٩ مل مؤسسۀ سوی از

اقتصادی مشاوران رئیس کروگر٣١، آلن دکتر دیروز، م شوند.
بزرگ داده های جمهوری، ریاست دعوت سخنران در سفید، کاخ

کرد. ذکر آماری» جامعۀ برای چالش «شش فهرست در را
سؤاالت به دادن پاس دست اندرکار هم اکنون علوم مل بنیاد

تشویق را اهها دانش بنیاد این است. شده جودی پرسشهای نوع از
کنند. آماده سطوح همۀ در را داده دانشمندان بعدی نسل تا م کند

داده هاست؟ علم متخصص کس ٢.۵.چه

از که افرادی مورد در آن از فزاینده طور به که است اصطالح این
م شود. استفاده م کنند کسب بینشهایی داده ها از زیادی مقادیر
من به م کنند، استخدام را داده علوم متخصصان که کارفرمایان
تخصص که دارند نیاز مبتکر مسئله حل کنهایی به آنها که م گویند
برنامه نویس مهارتهای ماشین، یادگیری و آماری مدل بندی در

متخصصان دارند. کسب وکار از خوبی درک و ، تخصص
داده ها از که را آنچه انتقال توانایی باید همچنین داده ها علم

باشند. داشته آموخته اند،
تدریس آماری درس برنامه های در مهارتها این از برخ
آماری، علوم رشته های از آمیزه ای داده ها علم درحقیقت، م شود.

است. محاسبات و ، ریاض

بزرگ داده های به یافتن ٣.۵.ارتباط

ارتباط بزرگ داده های حوزۀ با ونه چ پس زمینه ای، چنین با حال
برداریم. توانیم م که هست گام سه م کنیم؟ برقرار

اسا از خارج که داده ها علم متخصصان با که است آن ١ گام
هستند، بزرگ داده های فناوری و پژوهش، مسائل، دست اندرکار

بدهیم. دست به دست
مشترک همایشهای در نشستهایی به فکرتان شما از بسیاری
نشستهای که م خواهم شما از من م رود. ٣٢٢٠١٣ آماری
کاربردهای که بدهید ترتیب بزرگ داده های دربارۀ بین رشته ای
را کار نیروی تربیت و مشترک، پژوهشهای چالش برانگیز،

٢۶relentgess
٢٧relatable
٢٨renowned
٢٩National Institutes of Health
٣٠National Science Foundation
٣١Alan Krueger
٣٢Joint Statistical Meetings (JSM 2013)
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

مسئول یرید، ب تماس او با باید که شخص یرند. دربرب
شماست. بخش برنامه ریزی

آماردانان چرا که دهیم توضیح که است این ٢ گام
به را خود منحصربه فرد سهم باید ما اصل اند. مؤلفه های از

دهیم. توضیح رسانه ها به و داده داده ها مصرف کنندگان

توضیح تا کنید استفاده فرصت هر از که م خواهم شما از من
تفکی محاسبات و ریاض دانشمندان از را ما چیزی چه که دهید

م کنیم. تصویر وارد را آماری تفکر ما که دهید توضیح م کند.
متمایز ران دی از نظر سه از را ما آماری تفکر که دهید توضیح

م کند:
و م کنیم نگاه بزرگ داده های در ویژگیها به ما ران، دی مانند •

اختالط، و اریبی، کاذب، کشفیات برابر در را خود ما عالوه براین
م کنیم. ایجاد محافظت

ویی پیش توضیح، که م سازیم آماری مدلهای ما ران، دی مانند •
را آنها از استفاده ما عالوه براین، و ‐ م دهند انجام پیش بین و

م کنیم. کیف سازی حتمیت عدم معیارهای با
و ‐ م کنیم کار دردسترس داده های با ما ران، دی مانند •

اطالعات محتوای که م کنیم طراح را مطالعات ما عالوه براین
دارند. درست

با ما که دهید توضیح که شوید مطمئن همه، از مهمتر
داده های که] م دهیم [تشخیص که ازآنرو داریم تفاوت ران دی
به قابل اعتماد پاسخهای که نم کنند تضمین به خودی خود بزرگ

بدهند. بزرگ پرسشهای

کار برای را ما اعضای که است آموزشهایی ارائۀ سوم گام
م کنند. آماده بزرگ باداده های

منابع از فراوان بزرگ داده های اینکه دلیل به مثال، برای
سرچشمه سالمت، سوابق و ، اجتماع ه های شب همراه، تلفن مانند
بی ساختار متن داده های تحلیل توانایی به نیاز ما م گیرند،
برای درس فشردۀ دوره های که م خواهم شما از من داریم.
آماردانان که کنید سازمان ده ٢٠١٣ آماری مشترک همایشهای
کس کند. آشنا ٣٣ متن ری فراکاوش قبیل از موضوعات با را

مشترک همایشهای برنامۀ رئیس شود، گرفته تماس او با باید که
است. ٣۴ موخرج بهارمار ،٢٠١٣ آماری

درمورد اگر و بپردازیم، تعامل به ر دی رشته های با ما اگر
آموزش خود اعضای به اگر و دهیم، توضیح خود سهم آوردهای
شماها از بسیاری بود. خواهیم گرفتنها نتیجه شاهد دهیم،
همۀ داد. خواهید انجام بزرگ داده های با مهم مساهمتهای

ی و دید خواهیم بزرگ چادر در را داده ها علم متخصصان
بود. خواهد جودی آنها از

بزرگ چادر سوی به ۶.پیشرفت

ارائه شما به را بزرگ چادر مفهوم تا کرده ام صرف را مدت من
ه بل نیست مفهوم خود یافته ام هیجان انگیز من که را آنچه دهم.
به مفهوم این تا م دهند انجام داوطلبان که است چیزی دیدن

درآید. واقعیت

برای اطالعات ارائۀ مرکز ی دربارۀ من پیش، سال چند
بود، شدن ساخته حال در سس محوطۀ در که اجرایی مدیران
تقریباً با بزرگ ساختمان ی این که شنیدم شنیدم. حرفهایی
بااین حال و بود، پیشرفته فناوری با مساحت مربع فوت ٣٠٠, ٠٠٠

بود. دشوار من برای آن آوردن در تصور به

را ساخت وساز مسئولیت که سرپرست به روز ی بین این در
کردم، سؤال پروژه دربارۀ او از وقت برخوردم. داشت، عهده بر
کاله ایمن برای م بایست کرد. آن از بازدیدی پیشنهاد من به او
بااین وجود، بود. گردوغبار از پر و پرسروصدا سایت و ذارم ب سرم
بیشتر چیزهایی کم کم م رفتیم، طرف آن و طرف این به درحال که
از مردم روزی ونه چ که م دیدم م دیدم. کابل و فوالد، بتن، از
دیدم. آنجا را خودم کرد. خواهند استفاده فناوری و فضا، ، طراح
تعریف دوستانم به آن دربارۀ و برگردم که بودم منتظر بی صبرانه و

کنم.

دارم. بزرگ چادر مورد در من که است احساس این
ساخت و ساز ان م از گشت وگذاری ارائۀ با را هیجاناتم م خواهم
به مجبور امشب شما البته ذارم. ب اشتراک به شما با بزرگ چادر

نیستید! ایمن کاله گذاشتن

ساخت وساز شدن ١.۶.کامل

م خواهم من م شویم، ساخت وساز محل وارد که حال همان در
با کار سال چندین از پس ما که کنید توجه هدف دو به شما
حال در تمام قوت با ما اعتبارنامۀ برنامۀ رسیده ایم. آنها به اعضا
استانداردهای و تجربه، آموزش، اعتبارنامه٣۵، برنامۀ اجراست.
شناسد. م رسمیت به آماری شایستۀ عمل ورزی برای را اخالق
م توانند شناس رسمیت به این از که م شناسید را کسان شما اگر
اعتبارنامه بدهند! درخواست که کنید تشویق آنها شوند، بهره مند
اعتبارنامه م آورد. بزرگ چادر به را آنها که است ارزش گذاری آن

٣٣text analytics
٣۴Bhramar Mukherjee
٣۵accreditation program
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

جامعه به زیرا م کند اضافه بزرگ چادر به را شدن دیده قابلیت
است. ماهر متخصصان برای شغل آمار که م گوید

زمستان داریم. پیش در جدید کنفرانس ی همچنین ما
عمل ورزی دربارۀ خود ساالنۀ کنفرانس نخستین ما امسال،
که کردیم برپا دلیل این به را آن که کردیم، برگزار را آماری
ارائه موفقیت آمیز عمل ورزی برای را الزم تجربۀ و دانش، مهارتها،
ازجمله جدید حوزه های خدمت در همچنین کنفرانس این دهیم.

است. کسب وکار ری فراکاوش

«من گفت، من به نفر ی بود. مثبت کامال امسال بازخورد
برای که نیست الزم او بودم!» کنفرانس چنین منتظر سال ٢٠

فوریه ٢١ برای کنفرانس این کند. صبر مقدار این بعدی کنفرانس
است. شده برنامه ریزی نیواورلئان٣۶ در ، ٢٠١٣

کنفرانس این دربارۀ و بزنید عالمت تقویمتان در را تاریخ آن
جدید شغل زمینه های مورد در دانشجویان کنید! صحبت همه با
خود مهارتهای باتجربه آماردانان آورد. خواهند دست به اطالعات
تازه ای بینشهای و م کنند به روز را خود دانش م کنند، افزونتر را

م آورند. دست به

جدیدتر ٢.۶.ساخت وسازهای

اینجا، در یریم. ب نظر در را جدیدتری ساخت و سازهای بیایید حال
جرثقیلهایی و شل وول میخهای خیس، رنگهای مراقب باید شما

م روند. طرف آن و طرف این که باشید

انجمن رئیس مخصوص ابتکارعمل چهار من گذشته سال
را شخص من ابتکارات، این از ی هر برای انداختم. راه را
از برخ بتوانید تا کرد خواهم معرف شما به گرفتن تماس برای

بیایید. کم به و یرید ب دست به را ابزارآالت

نشست ١٧۵‐امین برای برنامه ریزی من ابتکارعمل نخستین
در حرفه ای جامعۀ دومین ما است. ٢٠١۴ سال در اسا رد سال
حیات در مهم عطف نقطۀ رد سال این ازآنجاکه هستیم. کشور
و داریم گرفتن جشن برای زیادی انگیزۀ ما ماست، انجمن طوالن
چوانگ کریست سرپرست به گروه کنند. شرکت آن در همه باید
حال در و رد سال این برای ایده هایی تولید حال در استاین٣٧ ‐
خود فعالیتهای هماهنگ برای کمیته ها و بخشها، شعب، با کار

هستند.

با فعالیتهایی انجام با تا م طلبم چالش به را شما همۀ من

بعدی سال ٢۵ برای آمار برای بزرگ چادر به اسا کردن تبدیل
با ایده هایتان گذاشتن میان در برای کنید. تزریق نیرو ما آیندۀ به

یرید. ب تماس واسرشتاین٣٨ ران ما، اجرایی مدیر

موفقیت عوامل در اسا آموزشهای ارائۀ من دوم ابتکارعمل
بودم، خود ابتکارعملهای برنامه ریزی حال در وقت است. شغل
جدید زمینه های نیازهای دربارۀ بیشتری اطالعات گرفتم تصمیم
بزرگ شرکت چندین مدیران از من کنم. کسب آماری عمل ورزی
ذرانند. ب اسا مرکزی دفتر در را ظهر از بعد ی تا کردم دعوت
تأمین را آنها آماری نیازهای م تواند ونه چ اسا که پرسیدم آنها از

کند.

به «لطفاً م زدند: را واحدی حرف اجرایی دستگاههای همۀ
استخدام را آنها ما که آماردانان دهید. آموزش نرم٣٩ مهارتهای آنها
اهمیت دادن توضیح برای ۴٠ ارتباط مهارتهای به نیاز م کنیم
اعضای از بسیاری درحقیقت، دارند.» سازمان بقیۀ به کارشان
ران دی بر تأثیرگذاری و ارتباط برای بهتر مهارتهای داشتن از اسا

برد. خواهند بهره

رابرت سرپرست به گروه نیازها، این به ویی پاسخ برای
ارائه مهارتهای در آموزش برنامه های تهیۀ حال در استارباک۴١
مخاطبان به آموزشها این ارائۀ هدف هستند. رهبری تواناییهای و

است. آینده سال در اسا محل

آنها در م شوند ارائه آموزشها وقت که م خواهم شما از من
خود، دپارتمان خود، شعبۀ در کنید. نام ثبت آنها در کنید. شرکت
این جوان، افراد برای کنید. مال حمایت آن از خود شرکت یا
داد. خواهد شما حرفه ای زندگ به سریع شروع که است آموزش
سازمانتان برای را شما که است آموزش این باتجربه، افراد برای

کرد. خواهد ارزشمندتر

آمار در ارشد کارشناس برنامه های تقویت من سوم ابتکارعمل
تهیۀ صدد در بیلر۴٢ جان ریاست به گروه است. زیست آمار و
است. ارشد کارشناس برنامه های برای یادگیری نتایج توصیه های

و کارفرمایان طرف از که است اطالعات بر مبتن اینها
در آماردانان برای که دانشهایی دربارۀ اخیر فارغ التحصیالن

م رسانند. سود دارند، که مشاغل

من م کنید، تدریس ارشد کارشناس برنامۀ ی در شما اگر
این از استفاده . یرید ب تماس بایر جان با که م کنم تشویق را شما
موفقیت برای را خود دانشجویان که م کند کم شما به نتایج

٣۶New Orleans
٣٧Christy Chuang- Stein
٣٨Ron Wasserstein
٣٩soft skills
۴٠communication skills
۴١Robert Starbuck
۴٢John Bailer
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کنید. تجهیز فارغ التحصیل از پس

م دهد شما برای را ان ام این شما به من چهارم ابتکارعمل
خبرسان ران دی به ما انجمن در جدید مهم تحوالت مورد در که

قبیل از قابل توجه دستاوردهای ما اخیر، سال سه طول در کنید.
است الزم حاال داشته ایم. آماری عمل ورزی در جدید کنفرانس
داریم این به نیاز ما دارند. اطالع آنها از همه که شویم مطمئن
تحوالت هیجان انگیزترین مورد در محل مان جامعه های به که
اسالیدهای مرال۴٣ جری رهبری به گروه بدهیم. گاه آ اسا در
شعبه در را آنها م توانید شما که کرده اند تهیه ارائه برای جذابی
«دردسترس ارتباط را پیامها این ما کنید. ارائه خود دپارتمان یا
اعضا، مخصوص آنها که دلیل این به نامید خواهیم « درون

هستند. دانشجویانمان و اران، هم

م خواهم شما از من هستید، شعبه ها از ی مسئول شما اگر
اطالعات برای دهید. قرار خود نشستهای برنامۀ در را پیامها این که
خانه به وقت یرید. ب تماس واسرشتاین ران یا مرال جری با بیشتر
مشترک درنشستهای که م پرسند شما از دوستانتان برم گردید،
کاله تور ی به که ویید ب آنها به کردید. کارهایی چه آماری
در بسیاری داوطلبان که ویید ب آنها به بودید. رفته سر۴۴ به ایمن
کس هر ویید ب آنها به هستند. آمار برای بزرگ چادر ساختن حال

از بیشتر را شما چیزی چه ویید ب آنها .به شود داوطلب م تواند
است. کرده هیجان زده هرچیز

بزرگ چادر ٧.قدرت

انواع همۀ خدمت در که بزرگ چادر ی ایجاد خصوص در من
انجام را خود گشت وگذار شما کرده ام. صحبت باشد، آماردانان
هیچ اینها همۀ دیده اید. را بزرگ چادر ساخت وساز و داده اید
بزرگ چادر به که مردم که صورت در داشت نخواهند معنایی

نکنند. بدل خود دائم حرفه ای خانۀ به را آن م آیند

در هرکس که است آن شخص ارزش در بزرگ چادر قدرت
که م شود موجب که است چیزی همان این م کند. پیدا داخل
هم «من وید ب و کند نگاه م دهیم، انجام ما که آنچه به کس

هستم!»

شنبه ی روز در مطلب این توضیح برای بی نظیری فرصت من
برای متنوع اهداف با کارگاه اقلیتها ویژۀ کمیتۀ داشتم.
آنجا به من و کرد، برگزار اخیر فارغ التحصیالن و دانشجویان
حضور صورت در که ویم ب جوان افراد این به تا شدم دعوت

شد. خواهد آنها عاید چه اسا در فعال

مشترک نشستهای در اینجا را جوان افراد شما همۀ هفته، این
ضیافت سالن در را آنها از بیشتری تعداد امشب دیده اید. آماری
برای کاری شما از ی هر دارم دوست صبح، فردا دید! خواهید
آنها برای و کنید پیدا را جوانان این از نفر دو . دهد انجام من
و بنشینید دارند! احتیاج آن به احتماال ‐ بخرید قهوه فنجان ی
در آنها به سپس کنید. سؤال آنها عالیق مورد در کنید. صحبت
ویید. ب یافت، خواهند اسا در شرکت با آنها که ارزش سه مورد

تقاضاهاست. به پاس برای آمادگ قدرت ارزش اولین
حرفه ای طور به کردن کار کرده ام، دیدار آنها با من که دانشجویان
فارغ التحصیالن به زیادی نیاز که م دانند آنها دارند. ذهن در را
برای تقاضا چیزی چه که بدانند م خواهند آنها دارد. وجود آمار

کرد. خواهد حفظ همچنان اه دانش ترک از پس را آنها

آمار، نظریۀ در را خود دانش حرفه ای جوان افراد که است الزم
است ضروری نگهدارند. به روز منظماً کاربردها و روش شناس
فناوریهای و جدید، مسائل جدید، داده های خصوص در آنها که
را خود مهارتهای باید آنها باشند. داشته گاه آ جدید محاسبات
جایی بهترین دهند. پرورش رهبری و ارتباط، ران، دی با کار در
در است. اسا دهند، ادامه یادگیری به م توانند جوان افراد که
خواهند آموزش برجسته مدرسان و محققان از آنها که اینجاست
خواهند را رهبری و کردن خدمت آنها که اینجاست در گرفت.

گرفت. خواهند یاد شما از آنها که است جایی اینجا آموخت.

دورۀ اولین هرگز من است. بوده چنین همیشه من خود تجربۀ
جان دوره مدرسان کرد؛ نخواهم فراموش را خود فشردۀ۴۵ درس
اینجا امشب که شماها از بسیاری بودند. موستلر فرد و توک
کرده اید. یاری حرفه ای آماردان ی به من تبدیل در حاضرید،
قدردان شما انگیزه بخش و خردورزی، آموزش، از صمیمانه من

م کنم.

چادر درون به را جوان افراد موردتقاضاماندن، همیشه قدرت
چالش به را آنها دراز مدت در چیزی چه آورد. خواهد بزرگ

داشت؟ خواهد نگاه مشغول را ذهنشان و گرفت خواهد

است. بودن هدف محور قدرت این، است. ارزش دومین این
عنوان به شما آنچه دربارۀ گسترده دیدی با که معناست بدان این
زندگ از شما تصور شوید. کار وارد م دهید انجام آماردان ی

نوشتن و داده ها تحلیل آزمایشها، طراح از بیشتر به مراتب کاریتان
خدمت در ابزارهایی عنوان به اینک فعالیتها این زیرا است، مقاله

بزرگترند. هدف

سبب تأثیرگذارترند، علم کارهای در هدف محور آماردانهای
۴٣Jeri Mulrow
۴۴hard-hat tour
۴۵short course
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آمار برای بزرگ چادر ساختن

عموم سیاست گذاریهای در م شوند، کسب وکار در تحول
دارند. نقش دانشجویان توانمندسازی در و م کنند، گاه بخش آ
بزرگترباشند، هدف ی از جزئ م خواهند که جوان افراد برای
هدف محور برجستۀ آماردانان با تا آنهاست برای جا بهترین اسا
اعضای ازجمله و، ال افراد دور من و شما امشب، کنند. دیدار
و شده شناخته رسمیت به جدیداً عضویتشان که جدید ویژۀ۴۶

زد. خواهیم حلقه جوایز دریافت کنندگان

دهیم. ارائه جوانان به م توانیم که دارد وجود هم سوم ارزش
تأثیرگذاری با ما است. حرفه مان طریق از ارتقا قدرت ارزش، این
در سیاست گذاریها به مربوط تصمیمهای در آمار از استفاده برای

م کنیم. پیدا اه جای ارتقای مل سط

اهمیت م کنم مالقات آنها با که جوانان برای موضوع این
سط بردن باال در ما که آنچه دربارۀ که دارند دوست آنها دارد.

انجام سیاستگذاری و علوم، پرورش، و آموزش در آمار از استفاده
بشنوند. م دهیم،

باالتر را ما کار سط که را مواردی از نمونه سه اینجا در
م کنم: ذکر م برد،

مدرسه ای آموزش در آمار تدریس نحوۀ مورد در اسا اعضای •
را مشترک۴٧ اصل دروس ایالت استانداردهای که ایالت ۴٨ در
عنوان به کردن کار با ما اینجا در داشته اند. تأثیرگذاری پذیرفته اند،
ما از هیچ ی بخشیده ایم. ارتقا را خود کار سط انجمن ی

دهیم. انجام را کار این به تنهایی نم توانستیم
دومین برای و رفتند کنگره به اسا عضو چندین ، امسال زمستان •
نتیجۀ دراینجا، کردند. شرکت آب وهوا۴٨ علوم روز در پیاپی سال

است. گاهانه تر آ قوانین تصویب در کار، سط ارتقای
با قانون پزش علم در تخصص با ما اعضای از تعدادی •

از جانبداری برای سنا مجلس رئیسۀ هیئت اعضای با مالقات
گذشته هفتۀ برده اند. باالتر را کار سط قانون پزش علم بهبود
پیشنهادی الیحۀ از حمایت در راکفلر۴٩ جان سناتور به نامه ای من

نوشتم. قانون پزش علم اصالح برای او

م دهد ما به را توانایی این بزرگ چادر قدرت که معتقدم من
در را آنها و یریم ب کار به هستند، ما انجمن آیندۀ که را جوانان تا
این ما همۀ به اسا که دهیم نشان آنها به باید ما نگهداریم. انجمن
ارتقا و شدن، هدف محور ، متقاض داشتن که م دهد را توانایی

م دهد. را باالتر سطوح به

م شوند، متک بزرگ چادر قدرت به که جوان افراد

آمار که را لحظه ای آن آنها م کنند. کسب شخص موفقیتهای
م کنند. تجربه م شود، شغل ی از بیش چیزی به بدل آنها برای

م کنند. تجربه را فراختر گستره ای با موفقیت آنها
که ماست مانند کسان نف به همچنین بزرگ چادر قدرت
گستردۀ هدف بعدی نسل که زمان داشته ایم. حضور اسا در سالها
بود. خواهیم قویتری انجمن شاهد حت ما درم یابند، را آمار
نسل که زمان سیاست گذاری، در بهتر تصمیم گیریهای شاهد ما
باالی سطوح در تصمیم گیری امر در آمار از دفاع در ما به بعدی

بود. خواهیم م پیوندد، سیاست گذاری

خدمت راه از قدرت ٨.نتیجه گیری:

انواع در اعضایمان به خدمت توانایی ما انجمن قوت نقطۀ امروزه،
درهمان ما، آیندۀ قدرت است. آنها آماری عمل ورزی گوناگون
داریم، خود انجمن تأسیس رد سال ٢٠٠‐امین به نگاه که حال
حل آماری روشهای با را مسائل که بود خواهد کس هر به خدمت
باید ما م کنیم، خدمت کس چه به اینکه از صرف نظر م کند.
همه از بیشتر ‐ و رسانه ها، به دانشجویان، به را آمار نقش همیشه

دهیم. انتقال مردم عموم به ‐
شنیده اید. بزرگ چادر ساختن در ما پیشرفتهای دربارۀ شما
به که است زمان بهترین حاال کرده اید. را گشت وگذار شما
ابتکارعملهایی مسئوالن با تماس با را کار شوید. ملحق ما
رون ما، اجرایی مدیر با یا کنید شروع شنیدید، درباره شان که

یرید. ب تماس واسرشتاین
نشاط، بنیه، ما انجمن آمار، برای بزرگ چادر به شدن تبدیل با
خواهد دست به را بعدی سال ٢۵ برای الزم بودن دید معرض در و

آورد.
در که را آنچه ما اعضای انجمنمان، تولد سالروز دویستمین در
از مهمتر م گیرند. جشن آورده ایم دست به آمار برای بزرگ چادر
خدمت و بشر رفاه بهسازی جهت در ما حرفۀ که را آنچه آنها همه،

م گیرند. جشن است، داده انجام جامعه نیازهای عمیقترین به
ردیف در که افرادی به کنید. نگاه اتاق این اطراف به
به کنید. نگاه راستتان و چپ به کنید: نگاه نشسته اند، صندلیتان
حرفه ایتان خانۀ در که کنید توجه مردم همۀ به و کنید نگاه اطراف

دارند. حضور م نامیم، اسا را آن ما که
دربارۀ است، دوروبرتان مردم به توجهتان که حال همان در
که شنیده اید من از شما کنید. فکر گفتم، شما به پیشتر آنچه

۴۶ fellow ��� ��� �� ����� ���� (fellowship) ������ .��� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����������� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ����� � ����� ����� �� �� ���� �� ����
����� ���� ������� .��� ������ ����� �� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ����� .���

۴٧the common core state standards
۴٨Climate Science Day
۴٩John Rockefeller
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آماری» «وی گفتگوی فراخوان

که شنیدید من از شما است. علم ازخودگذشته ترین آمار که گفتم
از اعضاست. خدمت در عمل ورزی گوناگون انواع در اسا امروزه
آمار، برای بزرگ چادر عنوان به ما، آیندۀ قدرت که شنیدید من
مسائل حل برای آماری روشهای از که است کس هر به خدمت
ببینید، باید اطراف به نگاه در که چیزی من باور به م کند. استفاده
فرصت باید شما ببینید. را نامحدود فرصت باید شما است. این
فرصت باید شما ببینید. را اسا درون در خدمت برای نامحدود

ببینید. را جامعه به خدمت برای نامحدود

ی جامعه به خدمت وهای ال بزرگترین از ی من، برای
صحبت نظرم به است. لیدل۵٠ اری نام به المپی قهرمانان از
مورد در خبرها همۀ هفته این زیرا نیست بی مناسبت او دربارۀ
که نیفتاده اند صرافت به هنوز رسانه ها است. المپی بازیهای

است! جهان در هیجان انگیز گردهمایی دومین تنها المپی

مسابقۀ در طال مدال برندۀ لیدل ،١٩٢۴ المپی بازیهای ط
۴٧٫۵ زمان با جهان جدید رکورد ی به او شد. متر ۴٠٠ دوی
در او اسم بود، کبیر بریتانیای تیم در لیدل اگرچه رسید. ثانیه
١٩٠٢ سال در او زیرا شد، ذکر هم چین المپی قهرمانان فهرست
لیدل اری شماها، از بعض برای بود. آمده دنیا به چین در
١٩٨١ سال در که است، آتش۵١ ارابۀ فیلم در اصل شخصیت
م رسد پایان به جایی فیلم این شد. ار اس چهار کسب به موفق

م شود. آغاز واقع داستان که

به آنجا در و بازگشت چین به لیدل ،١٩٢۴ بازیهای از پس
در ژاپن مهاجمان که هنگام پرداخت. ورزش و علوم تدریس

ی در را او رسیدند، چین او زندگ محل منطقۀ به ١٩۴٣ سال
او کردند. زندان وایفانگ۵٢ شهر در غیرنظام اسیران اردوگاه
افراد به م داد، درس او م کرد. خدمت ران دی به مدام آنجا در
شود، توزیع عادالنه طور به غذا م کرد سع م کرد، کم مسن
همه مشوق او م داد. ترتیب را ورزش فعالیتهای کودکان برای و

بود.

،١٩۴۵ سال در او نکرد. ترک را اردوگاه آن هرگز لیدل اری
درگذشت. بیماری اثر بر اردوگاه آزادسازی از قبل ماه چند تنها
درعوض، او شد. زندانیان مبادلۀ پیشنهاد او به درگذشتش، از قبل
آزادی فدای را خود زندگ و داد باردار زن ی به را خود جای
وایفانگ، در نم شود. ختم جا همین به داستان کرد. نفر دو
دبیرستان ی حاال داشت، قرار آنجا در اردوگاه زمان که جایی
که است جایی و یادگیری ان م ی اینجا است. شده تأسیس

م کنند. تجلیل او از سابقش شاگردان و دانش آموزان، معلمان،
از آنها ندارند. یاد به بزرگ ار ورزش ی عنوان به را او آنها

کم صرف را خود زندگ که م کنند یاد قهرمان عنوان به او
زرین وی ال ی ما از ی هر به لیدل اری کرد. ران دی به
سرمشق را او م توانیم ، انسان افراد عنوان به ما است. خدمت
عنوان به ما باشیم. که هرجا کنیم، ران دی به خدمت برای خود
خدمت برای سرمشق ی عنوان به او از م توانیم اسا، اعضای
م توانیم ما حرفه ای، آماردانان عنوان به کنیم. پیروی حرفه مان به
فردی کنیم. دنبال جامعه به خدمت برای و ال عنوان به را او راه
ایجاد برای ما که را فرصت م کند، نگاه اسا به بیرون از که عادی
که دارد احتمال نم بیند. باشیم، داشته م توانیم جهان در تغییر
موضوع این به کردید، پیدا حضور علم جلسات در وقت هم شما
آمار برای بزرگ چادر در را فرصتها هنگام ما باشید. نکرده فکر
فرد شیوهارت، والتر که ببینیم گونه ای به را خود حرفۀ که م بینیم
که م بینیم این گونه را آمار ما م دیدند. کاکس گرترود و موستلر،

است. جامعه به خدمت در زمینه ای هر در
آمار فرصتهای ما که صورت در است نامحدود ما حرفۀ آیندۀ
برآورده را داده ها به وابسته جامعۀ ی نیازهای تا دهیم گسترش را

کند.
به گونه ای حرفه مان به تا م طلبم چالش به را شما از هرکدام من
کاکس گرتروود و موستلر، فرد شیوهارت، والتر که کنید خدمت
ران دی به که م طلبم چالش به را شما از هرکدام من کردند.
به را شما از هرکدام من کرد. لیدل اری که کنید خدمت آن گونه

شوید. قهرمان ی که م طلبم چالش
است! همین در بزرگ چادر هدف کل

آماری» «وی گفتگوی فراخوان

قیمت افزایش هیچ که کرد عنوان رقابت عال شورای ‐رئیس
از ی تنها و ندارد وجود داخل تولید خودروئ محصوالت در
١٠ تنها متوسط به طور داخل خودروی [بزرگ] تولیدکننده های

داد۵٣. خواهد قیمت افزایش درصد
،١٣٩٧ سال در تهران در هوا آلودگ از ناش میر و مرگ +میزان
بودند۵۴. سال ٣٠ باالی سن گروه در تعداد این بود. نفر ٣٠٠٠

ه بل «شمار» عنوان تحت نه رسانه ها انواع از روزانه اعداد این
آنها که هرچند م شود. داده مخاطبان خورد به «آمار» بیرق تحت

۵٠Eric Liddell
۵١Chariots of Fire
۵٢Weifang

١٣٩٩/٢/٢۶ مورخ پیام ۵٣رادیو

.١٣٩٨/٩/١٢ همشهری، بهداشت؛ وزارت ۵۴معاون
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آماری» «وی گفتگوی فراخوان

آماری محتوای م توان اندازه چه تا اما دارند آمار بوی و رنگ
تولید کنندۀ ی کنید فرض مثال به عنوان شد؟ قائل آنها برای
به قیمت را iاُم خودروی که م کند تولید خودرو نوع k خودرو،
خریدار اختیار در j = ٩٨, ٩٩ سال در i = ١, . . . , k ،cij
که رقابت عال شورای محترم رئیس منظور داده است. قرار
انتظار و است زمان سریهای حوزۀ در کتابی نویسندۀ خود
گیرد، به کار بیشتری نظر دقت با را آماری واژه های که م رود
تعریف با که است این منظورشان آیا چیست؟ «متوسط» واژۀ از
این منظورشان آیا c̄٩٩؟ = ١٫١c̄٩٨ داریم c̄j =

∑k
i=١ cij/k

میزان اگر ؟ i = ١, . . . , k هر برای ci٩٩ = ١٫١ci٩٨ که است
،i = ١, . . . , k که باشد ni ساالنه iام، خودروی از فروش
c̄w٩٨ = کمیت در درصدی ١٠ افزایش ایشان منظور آیا
α نوع خودروی کنید، فرض است؟

∑k
i=١ nici٩٨/(

∑k
i=١ ni)

cα٩٩؛ = ١٫٣cα٩٨ و باشد تولیدکننده این خودروی پرفروش ترین
م توان این صورت، در خودرو. این برای قیمت افزایش ٣٠٪ یعن
همچنیان که یافت طوری را i ̸= α برای ،١ < βi مقادیر
متحمل همچنان جامعه این صورت، در اما .c̄w٩٩ = ١٫١c̄w٩٨

است؟ قیمت افزایش ١٠٪

افزایش جدول که م شود بغرنجتر آن جایی دست در سؤال
و م شود۵۵ منتشر ٩٩/٠٣/١٢ تاریخ در شرکت این قیمتهای

م کند. ایجاد ذهن در را سؤال بدون تعجب عالمت هزاران

۴ ٣ ٢ ١ خودرو نوع

١٣ ۴٨ ٣٨ ٣٢ افزایش درصد

٨ ٧ ۶ ۵ خودرو نوع

۴ ١٣ ٢٢ ١٢ افزایش درصد

رقابت مل مرکز برآوردی قیمتهای افزایش تنها فوق جدول
حمایت سازمان ابالغ قیمتهای با مقایسه در را ١٣٩٨ سال برای
ارگان دو این ساختاری ارتباط عدم م کند. گزارش ١٣٩٧ سال در
هستند، کشور در خودرو قیمت گذاری شاهرگ که حیات بسیار
و حاکم درست، آماری جام نظام ی نبود جز توجیه هیچ
همین در پیش شمارۀ دو در که است حال در این ندارد. عملیات
صحبت کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ سند مورد در مفصل خبرنامه
در و داده ای ارتباط عدم همین به ان مش دکتر مرحوم و شد
حال داشتند. اشاره متناقض گاه و مجزا استنباطهای نتیجه،
خود (که خبر منتشرکنندۀ رسانۀ به هم جوالدوزی دهید، اجازه
است) کرده منتشر را جدول این دولت رسم خبرگزاری از به نقل
خبری رسانۀ این در خودرو قیمت افزایش درصد میانگین بزنیم.

رقم

٣٢ + ٣٨ + ۴٨ + ١٣ + ١٢ + ٢٢ + ١٣ + ۴
٨ = ٢٢٫٧۵

عنایت است. گزارش شده  ٢٣درصد عدد یعن باال به گردشده و
«درصد میانگین بنویسم؛ ر دی بار ی م خواهم فرمودید؟
نرخ جنس از و واحد فاقد کمیت که را خودرو» قیمت افزایش
نقش هیچ کرده اند. محاسبه حسابی میانگین از استفاده با است،

دیده ساده میانگین ی محاسبۀ در آماری اصول ابتدائ ترین از
درست کشور دبیرستانهای در توصیف آمار اگر حت نم شود.
انجمن نافذترین خبرنامۀ که نبودیم این شاهد م شد، تدریس
سادۀ گزارش ی مورد در بخواهد آمار، امر در کشور علم

کند. ستون نگاری کشور اینترنت خبرگزاری پرمخاطبترین
جستجوی ی از حاصل پیش پاافتادۀ بسیار مثال ی تنها این
چه که م داند خدا است. دقیقه ٣٠ از کمتر در اینترنت
خورد به کشور خبری سطوح عالیترین در روزانه کم فروشیهایی
حال جوالدوز، آن از پس للمطفّفین. ویلُ و م شود داده مخاطب
علم روشنگر سهم زد. آماریها خود به باید که است سوزن نوبت
خبرنگاران حال که در است؟ چقدر کشور رسانه ای فضای از آمار
، جام نظام محصول اری بی نرخ رقم روی متحده ایاالت در
از پیش ضربات تا متمرکزند کشور این ثبت آماری فراگیر و
داریم داغتری مسئلۀ ما کنند، وارد ترامپ کمپین بر را انتخابات
قبل شمارۀ دو در است. گزارش شده اعداد این خود حصول آن و
دکتر آقایان بنده اساتید و ، ان مش دکتر مرحوم چون بزرگواران
اساسیترین از ی مورد در و گذاشتند پیش پا پارسیان و رجال
بالغ شرط آن چه و راندند۵۶ قلم کشور آماری نظام دستاوردهای
آماردانان جامعۀ با ه بل آمار، مل برنامۀ دست اندرکاران با نه بود
١٠۵ شمارۀ خبرنامۀ ماه ۶ از پس اینک کردند. بیان کشور،

ی از دریغ و هستیم ١٠۶ خبرنامۀ تهیۀ حال در و است منتشرشده
روی کشور که آنیم به عالقه مند هم که بپذیریم اگر مشابه. اثر
آماردان، به عنوان را خود نقش م بایست گیرد، قرار توسعه ریل

کنیم. بازی درست
است آماری درست تحلیلهای تشنۀ حاضر، رسانه ای فضای
آماری پیش پاافتادۀ روشهای و ابزارها از تحلیلها آن این که ولو
خال جای است. آمار کاربرد سالمت با اولویت باشند؛ برده بهره

آن بر را ما مطالب، ساده ترین بیان در آماری درست نگرش
آمار نقد به را ستون ایران، آمار انجمن خبرنامۀ در که داشت
کشور ارگانهای و دستگاهها توسط ارائه شده «شمارهای» حت و
در آمار اثربخش گسترش دهیم. اختصاص جمع رسانه های در

انتخاب خبری وبسایت ۵۵

.١٠٣ خبرنامۀ آمار، توسعۀ مل برنامۀ بسط و قبض ۵۶
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یت مال تا اجاره نشین از مدرسه ای: احتمال و آمار

مدع که گزارشهایی ارائۀ در مؤثر نقش ایفای و تصمیم سازیها
اه جای از درستتر نمایش برای همچنین و هستند آمار علم بر تکیه
آماری» «وی گفتگوی که ستون این مطالب کشور، آماردانهای
به باتوجه و گرفت خواهد قرار داوری تحت شد خواهد نامیده
صریح م بایست آن مطالب خبرنامه، نشر برای زمان محدودیت
نویسنده به نیاز صورت در داوری از پس مطالب باشد. موجز و
به ۵٧ دفاع پاس عنوان تحت را مطالبی تا م شود بازگردانده
خارج افرادی توسط ارسال مطالب است ن مم کند. اضافه نوشتۀ
حساسیت به باتوجه شود. بررس نیز آمار علم کادمی آ حیطۀ از
م بایست ارشد کارشناس و کارشناس دانشجویان موضوع، این
آدرس با آماردان یا و هیئت علم عضو ی راهنمایی تحت

نمایند. ارسال را خود مطالب مشخص، حقوق
و داریم اری هم تقاضای خبر این نشر برای عزیز اران هم از
افزایش و کشور رسانه ای فضای تصحیح در شما مشارکت منتظر

هستیم. مل سط در گاه بخش ای آ و آمار علم نفوذ ضریب

اجاره نشین از مدرسه ای: احتمال و آمار

یت مال تا

یزد) اه (دانش ۵٨ دولت عل به همت

مقدمه به جای

کتابهای در احتمال و آمار مطالب حجم به نگاه نوشته، این
کنکور در احتمال و آمار سؤالهای تعداد و مدرسه ای ریاض
و آمار که زمان (چه دو این بین م رسد نظر به دارد. سراسری
یت مال که زمان چه و است ریاض کتابهای اجاره نشین احتمال
دو در است. نداشته وجود هم خوان دارد) را مستقل کتاب ی
و آمار مطالب از زیادی حجم شدن اضافه وجود با گذشته، دهۀ
به مستقل کتاب اختصاص و مدرسه ای ریاض کتابهای به احتمال
و مهجور رشته ای دانش آموزان، و معلمان نزد همچنان اما آمار آن،
مسئله، این اصل دلیل که است باور براین نگارنده است. ناشناس
به آن شدن مطرح ریاضیات، سایۀ در مدرسه ای آمار گرفتن قرار
مورد در تصمیم گیری نهایتاً و ریاضیات شاخه های از ی عنوان
همانند که است فرارسیده آن زمان است. « ریاض «گروه در آمار
زیست شناس ، شیم ، فیزی ، (ریاض پایه علوم رشته های سایر

، درس کتابهای تألیف دفتر در سالهاست که ( زمین  شناس و

نیز آمار» درس «گروه دارند، را خود مستقل» درس «گروههای
در احتمال، و آمار درس مواد به مربوط امور در و شود یل تش
سؤالهای جداسازی امور، این از ی شود. تصمیم گیری گروه این

است. سراسری کنکور در ریاض سؤالهای از احتمال و آمار

کشور آموزش نظام تغییرات سیر به نگاه

اشاره ای است الزم نوشتار، اصل موضوع به پرداختن از پیش
نظام ١٣۴۶ سال تا بشود. کشور آموزش نظام تغییرات سیر به
تقسیم بندی متوسطه و ابتدایی سالۀ ۶ دورۀ دو به کشور آموزش
۵) ابتدایی دورۀ سه به آموزش نظام این ١٣۴٧ سال از م شد.
نوع این شد. تبدیل سال) ۴) متوسطه و سال) ٣) راهنمایی سال)،
اجرا کشور مدارس در ١٣٧٠ سال تا انقالب از پس آموزش نظام
که گردید ایجاد آموزش نظام در تغییرات ١٣٧١ سال از م شد.
دانش آموزان ، آموزش نظام این در شد. معروف جدید» «نظام به
سال ی و دیپلم تا سال سه راهنمایی، سال سه ابتدایی، سال پن
اه پیش دانش به ورود برای م گذراندند. را اه پیش دانش دورۀ

صورت در و م کردند شرکت ورودی آزمون ی در دانش آموزان
همچنین و شوند دوره این وارد م توانستند ، قبول نمرۀ گرفتن
و سال چند گذشت از پس کنند. ثبت نام سراسری کنکور در
به ورود آزمون کنکور، داوطلبان جمعیت کاهش دلیل به ظاهراً
و دیپلم از پس دانش آموزان و شد برداشته اه پیش دانش دورۀ
این در کنند. شرکت دوره این در م توانستند عالقه صورت در
راهنمایی و ابتدایی تحصیل مقط دو در ، آموزش نظام تغییر
واحدی» «ترم به تبدیل متوسطه دورۀ تنها و نشد ایجاد تغییری
مدارس از اه دانش پیش دورۀ تفکی و واحدی» «سال بعد و
دوباره آموزش نظام ١٣٩١ − ٩٢ تحصیل سال از شد. متوسطه
گفته «٣-٣-۶» آموزش نظام آن به که گردید تغییر دچار
دورۀ صورت به ، آموزش نظام این در تحصیل مقاط م شود.
٣) متوسطه اول دورۀ سال)، ۶) ابتدایی دورۀ سال)، ١) آمادگ

شد. تعریف باز سال) ٣) متوسطه دوم دورۀ و سال)

تاریخ گذر در متوسطه ریاض درس کتابهای

ریاض درس کتابهای در ط شده تاریخ سیر به نگاه با
در موضوعها از بعض نبودن یا بودن دالیل به م توان مدارس،
ایران در متوسطه آموزش شروع زمان از برد. پی مدارس برنامه های
کل دورۀ چند به ، ریاض درس کتابهای تاکنون، (١٣٠۴ (سال

:(١٣٩۵ (رضایی، هستند تقسیم قابل
۵٧rejoinder
۵٨ adolati@yazd.ac.ir
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یت مال تا اجاره نشین از مدرسه ای: احتمال و آمار

کتابهای مطالب :(١٣١٧ تا ١٣٠۴ (از دارالفنون کتابهای ‐
مثلثات و هندسه حساب، زمینۀ در عمدتاً دوره این ریاض درس
نظام هندسۀ و ریاضیات ، نظام مسائل بر تأکید به توجه با است.

دولت دوره، این کتابهای تدوین در است. داشته پررنگ نقش
هستند. معلمان خود درس کتابهای مؤلفان و ندارد دخالت

در دولت تصویب با :(١٣۴١ تا ١٣١٧ (از وزارت کتابهای ‐
استادان از گروه به کتاب چاپ و تهیه سفارش کار ١٣١٧ سال
صورت به درس کتابهای دوره این ابتدای در شد. سپرده دبیران و
محتوای و ل ش شد. بازنویس و تألیف هماهنگ و دست ی
برخوردار بهتری کیفیت از پیشین دورۀ کتابهای به نسبت کتابها
حمایت ادامۀ توان دولت ١٣٢٠ سال در ایران اشغال با اما بود.
برای ناشران هم داد. دست از را درس کتابهای چاپ و تألیف از
به اقدام خود، تجربیات تبادل برای مؤلفان هم و درآمد کسب
همۀ به زمان، آن فرهنگ وزارت کردند. گوناگون کتابهای چاپ
برنامۀ با آن مطالب فهرست و بود مناسب ظاهر نظر از که کتابهایی
داد. انتشار اجازۀ داشت، مطابقت وزارتخانه سوی از اعالم شده
٨٠ جای به که بود حدی تا متعدد کتابهای چاپ شرایط، این در
کتاب ۴٢٠ از بیش بود، شده برنامه ریزی ابتدا در که درس کتاب

گرفت. قرار تأیید مورد و چاپ درس
منظور به :(١٣۵۴ تا ١٣۴١ سال از ) هماهنگ کتابهای ‐
١٣۴١ سال در فرهنگ، وزارت ، درس کتابهای چاپ بر نظارت
نظارت مسئولیت و نمود تأسیس را ایران درس کتابهای سازمان
آن عهدۀ بر را درس کتابهای چاپ و تألیف در نظم ایجاد و
منتشر هماهنگ ظاهری با و منظمتر کتابها زمان این از گذاشت.
تأثیرگذار مؤلفان بین از دوره، این کتابهای مؤلفان بیشتر شدند.
آموزش نظام ١٣۴٧ سال از البته گردیدند. انتخاب پیشین دورۀ

سال تا دوره این کتابهای ول کرد تغییر ۵−٣−۴− به ۶−۶ از
م شد. چاپ تغییر بدون ١٣۵۴

تحت :(١٣٧١ تا ١٣۵۴ (از جدید ریاضیات دورۀ کتابهای ‐

ایران، در آموزش نظام تغییر با همزمان و جهان تحوالت تأثیر
و تألیف نو پایه های تمام برای متوسطه دورۀ ریاض کتابهای
ایران، درس کتابهای سازمان سفارش به کتابها این شدند. منتشر

شدند: تألیف زیر شرح به
قربان ابوالقاسم سوم): دوم، (اول، جبر و حساب •

معیری طاهر محمد و بیرش احمد سوم): دوم، (اول، هندسه •
طاهری هوشنگ ماکویی، حسن زادۀ عل سوم): و (دوم مثلثات •

فیروزنیا احمد و
و قراگزلو جلیل الله مسجدی، غالمرضا (چهارم): آنالیز و جبر •

موسوی هدایت الله
زنجان مجذوب حسین غیور، حسین (چهارم): تحلیل هندسۀ •

معیری محمدطاهر و
مین باشیان فرشید چهارم): سوم، دوم، (اول، جدید ریاضیات •

. جلیل میرزا و

سوم جدید ریاض کتاب در احتمال و آمار مباحث ل١‐ ش
قدیم نظام متوسطه

راهنمایی سوم و اول ریاض کتاب در آمار مباحث ل٢‐ ش
قدیم نظام
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یت مال تا اجاره نشین از مدرسه ای: احتمال و آمار

گذشته دوره های با دوره این کتابهای مهم تفاوتهای از  ی
و هندسه جبر، حساب، متداول موضوعات کنار در که بود این
درس برنامۀ به جدید» «ریاضیات عنوان با کتابهایی مثلثات،
موضوعات و ریاض جدید مباحث به کتابها این بود. شده اضافه

م شدند، رو روبه ها آن با اه دانش درسهای در دانشجویان که
از ی نیز احتمال و آمار به مربوط مباحث داشت. اختصاص
متوسطه، دورۀ کل در هستند. جدید ریاض کتابهای بخشهای
اختصاص احتمال» و «آمار به که ریاض کتابهای از بخش تنها
است متوسطه سوم سال جدید ریاضیات ۶ و ۵ فصلهای دارد،
اول سال ریاض کتاب در متوسطه از قبل دوره، این در ل١ ). (ش
ل٢ ). (ش دارد اختصاص آمار به صفحه ای چند راهنمایی سوم و
سال در :(١٣٨٨ تا ١٣٧١ (از واحدی نظام کتابهای ‐
در نظام این با رسید. تصویب به آموزش» جدید «نظام ١٣٧٠

ی که افتاد اتفاق اساس تغییر دو متوسطه، دورۀ نظری شاخۀ
و « اه پیش دانش «دورۀ عنوان با آخر سال کردن جدا آنها از
ریاض درس کتابهای بود. ‐واحدی سال نظام ایجاد ر دی تغییر

این عنوان شدند. اساس تغییرات دستخوش نیز دوره این در
ریاضیات متوسطه)، (اول ریاضیات١ بود: زیر شرح به کتابها
(سوم ٢ هندسۀ متوسطه)، (دوم ١ هندسۀ متوسطه)، دوم ) ٢
(دوم مدل سازی و آمار متوسطه)، (سوم احتمال و جبر متوسطه)،
تحلیل هندسۀ ، ( اه دانش (پیش گسسته ریاضیات متوسطه)،

و ١ انتگرال و دیفرانسیل حساب ،( اه (پیش دانش خط جبر و
.( اه (پیش دانش ٢

در دوره این ریاض کتابهای مورد در توجه قابل نکات از
کرد: اشاره زیر مورد دو به م توان گذشته دوره های با مقایسه

جدید، کتابهای شدن اضافه و کتابها از برخ حذف •

مؤلفان عنوان به اهها دانش استادان رنگ پر حضور •
مطالعه به نیاز آن معایب و مزایا (که متوسطه دورۀ کتابهای

دارد).

، (رجال آمار علم جامعۀ خواسته های از ی دوره این در
مربوط مباحث بار نخستین برای و گرفت قرار توجه مورد (١٣٧۵
دروس به مدل سازی» و «آمار مستقل کتاب قالب در آمار به
سال احتمال» و «جبر کتاب از نیم شد. اضافه متوسطه دورۀ
«ریاضیات کتاب از بخش و کتاب) فصل (دو متوسطه سوم
مبحث به کتاب) فصل (ی اه پیش دانش دورۀ گسسته»
زمان از که «مثلثات» دوره این در یافت. اختصاص احتمال
متوسطه ریاض برنامۀ در مستقل درس ی عنوان به دارالفنون
اول پایۀ ریاضیات در آن به مربوط مباحث و حذف داشت، وجود

است. شده گنجانیده دوم و

متوسطه دوم مدل سازی و آمار کتاب مطالب فهرست ل٣‐ ش

دوره مدرسه ای ریاض کتابهای در احتمال و آمار
فعل

٣−٣−۶ به موسوم جدید، آموزش نظام ٩٢-٩١ تحصیل سال از
کتابهای عنوان و محتوا در اساس تغییرات همزمان شد. اجرا
زیادی تغییرات نیز ریاض کتابهای گردید. ایجاد مدارس درس
قابل حجم شدن اضافه تغییرات، این جمله از کردند. تجربه را
بود دبیرستان از پیش کتابهای به احتمال و آمار مباحث توجه

.(۵ و ۴ لهای  (ش
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یت مال تا اجاره نشین از مدرسه ای: احتمال و آمار

ریاض کتابهای در احتمال و آمار مباحث سهم ل۴‐ ش
مدرسه ای

ریاض کتابهای احتمال و آمار مباحث فهرست ل۵‐ ش
مدرسه ای

دوم پایۀ از احتمال و آمار به مربوط مباحث دوره، این در
در شد. افزوده ریاض کتابهای به متوسطه، دهم پایۀ تا دبستان
درس جای به متوسطه احتمال» و «آمار مستقل کتاب یازدهم پایۀ
در کتاب این مطالب فهرست آمد. قبل نظام مدل سازی» و «آمار
پایه های در احتمال و آمار مطالب چیدمان در است. آمده ۶ ل ش
مثال عنوان به است. نگرفته صورت کاف دقت تحصیل مختلف
٢۵ یعن صفحه ٣۶ دبستان، دوم پایۀ کتاب حجم صفحه ١۴۴ از
اما است، یافته اختصاص احتمال و آمار مباحث به کتاب درصد
نیز صفحه ۵ به احتمال و آمار مطالب سهم نهم، و ششم پایۀ در

نم رسد.

سراسری کنکور در احتمال و آمار سهم

آمار سؤالهای سهم (و ریاض سؤالهای تعداد ٧ شمارۀ جدول در
از ( فن و ریاض آزمایش (گروه سراسری کنکور در احتمال) و
استخراج شده، آزمونها دفترچه های از که ١٣٩٨ سال تا ١٣۶٢ سال
چه م شود، دیده جدول این از که همان طور است. آورده شده
و بوده مستأجر ریاض کتابهای در احتمال و آمار که زمانهایی
سؤالهای سهم در است، مستقل کتاب مال که زمانهایی در چه

است. نشده ایجاد تغییری سراسری کنکور در آمار

یازدهم پایه احتمال و آمار کتاب مطالب فهرست ل۶‐ ش

١٣٩٨ سال کنکور در احتمال و آمار سؤالهای ل٧‐ ش
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مراج مراج

در ریاض سؤالهای سهم که ١٣٧۵ سال  در مثال عنوان به
سال آن کنکوری دانش آموزان و است سؤال ٩١ سراسری کنکور
سؤال ٩١ از سؤال ۴ تنها خوانده اند، مدل سازی» و «آمار کتاب
نیز بعد سالهای در موضوع این دارد! اختصاص احتمال و آمار به
سال کنکور ریاض سؤالهای در است. تکرارشده ل ش همین به
این دارد اختصاص احتمال و آمار مباحث به سؤال ۵ تنها ١٣٩٨

.(٨ ل (ش آورده ام خبرنامه خوانندگان قضاوت برای را سؤالها
ریاضیات و شمارش بحث به مربوط نیز ١۴٧ شمارۀ سؤال البته
است. متوسطه دورۀ در مستقل موضوع خود که است گسسته
بوده سئوال ۴ تنها احتمال و آمار سهم که گفت م توان بنابراین
٩٨ سال که م نماید غریب بسیار آنجا از موضوع این است.
شرکت کنکور در ٣ − ٣ − ۶ نظام دانش آموختگان نخستین
ریاض کتابهای در دبستان دوم پایۀ از که دانش آموزان کرده اند.

نیز یازدهم پایۀ در و کرده اند پیدا آشنایی احتمال و آمار با خود
خوانده اند. احتمال» و «آمار کتاب

پیشنهاد چند

باعث کنکور، در احتمال و آمار درس گرفتن قرار حاشیه در
مطالب از زیادی حجم افزودن برای فراوان تالش عل رغم م شود
دانش آموزان و معلمان مدرسه ای، ریاض کتابهای به احتمال و آمار
آمار و نگیرند جدی را احتمال و آمار درس باید که آن چنان
آن از مطلوبی نتیجۀ و بماند ناشناس و مهجور رشته ای همچنان

نیاید. دست به تالش همه

پایه علوم رشته های سایر مانند نیز آمار» «رشتۀ که آنجا از
عنوان به « زمین شناس و زیست شناس ، شیم ، فیزی ، «ریاض
دارای و دارد مستقل هویت ، علم شاخۀ و اه دانش رشته ی
عال آموزش پایه علوم گروه در خود مستقل تخصص کارگروه

مسئولین طریق از را زیر موارد آمار انجمن م شود پیشنهاد است،
نماید: یری پی پرورش و آموزش وزارت در ذی ربط

در تصمیم گیری برای که پایه علوم رشته های سایر همانند •
مستقل» درس «گروه دارای سالهاست خود به مربوط امور
نیز آمار» درس «گروه هستند، درس کتب تألیف دفتر در

شود. یل تش

سایر (همانند سراسری کنکور در احتمال و آمار درس •
سؤالهای شود گرفته نظر در مستقل پایه) علوم رشته های

شود. جدا ریاض سؤالهای از احتمال و آمار

و (٩٨ تا ۶٢ (سالهای کنکور ریاض سؤالهای تعداد ل٨‐ ش
احتمال و آمار سؤالهای سهم

و خدمات «رستۀ جای به آمار پرورش، و آموزش سازمان در •
شود. شناخته رسمیت به « آموزش «رسته عنوان به اداری»

شود راه اندازی آمار معلم تربیت برای آمار» «آموزش رشتۀ •
احتمال، و آمار دروس تدریس برای پرورش و آموزش و

نماید. جذب آمار» «معلم

مراج

آماری، اندیشۀ مدارس. در آمار و احتمال تدریس . رجال عل
.١٣٧۵ تابستان ،١٠:٢–١٨

ایران. در ریاض درس کتابهای تألیف تاریخ سیر رضایی. مان
.١٣٩۵ تابستان ،۶۵–۵٣:۵٨ ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ
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فقیه زاده سقراط دکتر مرحوم یادنامۀ سقراط: از افالطون نوشته های

یادنامۀ سقراط: از افالطون نوشته های

فقیه زاده سقراط دکتر مرحوم

(سردبیر) طاهریون عل رضا گردآورنده:

و فیلسوفان بیشتر میالد، از پیش پنجم قرن اواخر تا
تا بودند متمرکز هست جهان چیست مفهوم روی اندیشمندان،
هست شناس ماجرای و شد انسانیت مفهوم متوجه سقراط، آن که

خود گرد آتن بازار در را جوانان کرد. آغاز ر دی مبدائ از را
مطالب سپس کنند. صحبت تا م خواست آنان از و م کرد جم
یا اخالق فضیلت، شرافت، «آن م پرسید: سؤال قالب در را خود
نزد در استاد محبوبیت علت چیست؟» م گویید که وطن پرست
از او اخالق گرایانۀ نقدهای تنها افالطون، یعن اول، معلم معلم
سقراط ساده زیست دلیل به تنها هم فقرا نبود. یونان دموکراس
افتخارات خاطر به تنها نیز عوام م شدند. جم او گرد که نبود
و عقالنیت م ستودند. را او که نبود نبرد میدان های در سقراط
انداخت زبان ها سر بر را سقراط که بودند مفاهیم تنها مت، ح
سپرد. او به دستان را فرمایش دادگاه هیئت منصفۀ زهر جام البته و

بود. غرب در اخالق فیلسوف نخستین او

بیان که است رو آن از تنها کهن تاریخ از کوتاه مقدمۀ این
نزد در به ندرت ، سقراط خصائل مجموع حاضر، زمانۀ در کنم
سلب به نگارنده چون فردی ابتالی سط م شود. یافت نفر ی
چشمانش جلوی از فرصت این که تا باشد باید چقدر توفیق
شخصیت ابعاد با دوستان لطف واسطۀ به که اکنون شود؟ فوت

گریبانم بزرگ افسوس م شوم، آشنا فقیه زاده دکتر نادر و برجسته
دست از کشور توسعۀ برای را ری دی قابل فرماندۀ که م فشارد را
مرام داریم اطمینان که است این ناچیزمان دلخوش تنها دادیم.
و شد خواهد نقل سینه به سینه سال، سالهای تا ایشان سقراط
خواهد آبیاری جوانان بین در را علم اخالق مداری درخت دوباره
بر نوشته ای مستقیم به طور نیز نخستین سقراط از این که کما کرد.
عمدتاً است، نقل شده سقراط از که آن چه و است نمانده جای
تسمیۀ وجه البته –و است خود معلم مورد در افالطون نوشته های
عهده دار وفاداری دوستان که شاکریم را خدا ستون. این نام گذاری
تا گمارده اند همت شده، که زحمت هر به و شده اند مهم این
تمام از بسپارند. آینده و حاضر نسل های به را گران امانت این

این دادن قرار اختیار در بابت سقراط» «یادنامۀ گروه بزرگوارن
در خالص دوستان ترکیب به وقت زارم. سپاس صمیمانه مطالب
دست در مجموعۀ دیدن انتظار بی صبرانه م کنید، نگاه گروه این

خواهید را فقیه زاده دکتر مرحوم فقید استاد برای عزیزان این تهیۀ
شد. خواهد رونمایی عزیز آن رد سال نخستین در که کشید

آن صورت مؤدبانه ترین در و نژادپرست به متهم که هرچند
فرصت زمان، وقت که م بالم به خود اما م شوم قوم مرکزی۵٩ به
چون ان م در را روزبه استاد چون بزرگان محضر از بهره مندی
شناخت فرصت که خورد رقم طوری زمانه، اما، نداد، من به زنجان
که مرام وقت نشد. دریغ من از فقیه زاده دکتر چون بزرگ
خاک در ریشه و است ظلم علیه مبارزه سالها رتراش پی محصول
آن چه تا م کند راهنمایی ایشان دستان در را قلم دارد، معرفت
تب م در تربیت و عاشقانه سیرۀ همان بنگارد، است بالغ شرط
م آموزد ما به و م شود متبلور ایشان رفتار در که است بیت اهل
سعادت به خوشا و مخور» غم مغیالن، خار کند گر «سرزنشها که
هجرت مقصد که ایشان آسمان هبوط مبداء فقط نه که زنجان
از چاپ، دست در مجموعۀ در بی تردید شد. نیز شان کادمی آ
اکتفاء سطر، چند این در لذا خواند، خواهید ایشان علم ثمرات
مرور که اساتیدی و دوستان دلنوشته های و خاطره خوان به م کنیم
آن فقدان گران بار کردن سب بابت از نه را خاطرات این
تحریر رشتۀ به معلم مرام داشتن نگه زنده به منظور ه بل بزرگوار،
بخواهد که بود دور فقیه زاده دکتر بزرگوارانۀ منش از درآورده اند.
از بی پرده ابعاد، این کند؛ مشخص را اطرافیان بر خود تأثیر ابعاد

پیداست. دوستان خاطرات

به دنیا زنجان در ١٣۴۴ سال در فقیه زاده، سقراط دکتر مرحوم
آموزش مؤسسۀ از آمار رشتۀ در را خود کارشناس مقط و آمدند
اه دانش پرانتز، در خودشان، قول به و انفورماتی و آمار عال
دو در را خود تکمیل تحصیالت ایشان کردند. اخذ بهشت شهید
اه دانش در زیست آمار گرایش در دکتری و ارشد کارشناس مقط

رساندند. به پایان مدرس تربیت
۵٩ethno-centerism
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زنجان در داروخانه ای در فقیه زاده دکتر نوجوان

اه دانش پژوهش معاونت به م توان ایشان شغل سوابق از
شفا، اعصاب علوم تحقیقات مركز پژوهش معاونت شاهد،
آموزش و درمان بهداشت، وزارت پژوهش شورای در عضویت
بهداشت، وزارت آمارزیست گروه برد هیئت در عضویت ، پزش
استان اههای دانش هیئت امنای عضو ، پزش آموزش و درمان
ریاست شاهد، اه دانش پزش دۀ دانش پژوهش معاونت زنجان،
پژوهش كل مدیریت مدرس، تربیت اه دانش پزش دۀ دانش

تربیت اه دانش آمارزیست گروه مدیریت مدرس، تربیت اه دانش
مدرس، تربیت اه دانش پژوهش شورای در عضویت مدرس،
در عضویت شاهد، اه دانش پژوهش شورای در عضویت
مجلۀ سردبیری زنجان، پزش علوم اه دانش پژوهش شورای
گروه مدیریت و ، پزش دانشور مجلۀ سردبیری ، پزش مدرس

پزش علوم اه دانش پزش دۀ دانش اپیدمیولوژی و آمارزیست
بین الملل علم نشریه های در مقاله ۶٠ از بیش کرد. اشاره زنجان

بر متک آنها، عمدۀ بخش که است مانده به یادگار ایشان از
مبتالبه و ملموس کامال مسائل در ریشه و است واقع داده های

دارد.

در را آمار معلم ی تأثیر ژرفای فقیه زاده دکتر یادنامۀ مطالعۀ
پراکنده نویس اگر شناساند. خواهد بیشتر خود حیات جغرافیای

بیان را کلیدواژه ها بخواهم تنها خاطرات، البالی از و باشم کرده
ماتریالیسم، جزوۀ ده، دانش روزهای م شود کلیدواژه ها آن کنم

پر روزهای اعتصاب، روزهای کوه پیماییها، و ورزش روزهای
دوچرخۀ آن روز آبان، ١٣ در کتاب اه نمایش روز انقالب، شور
انقالب برای اهها دانش مجدد تعطیل روزهای کذایی، کورس
برآورد مل پروژۀ پایان نامۀ ومشق، درس دوباره روزهای ، فرهنگ
جنگ) دلیل به سل به استان (آلوده ترین کرمانشاه در سل شیوع
در ران لندروور با هم  آن روستاها در پرشده پرسشنامۀ ٢۶٠٠٠ و
شور پر روزهای متأهلین، اههای خواب روزهای دوردست، مناطق
اهها دانش در تدریس روزهای جمعه، صبحهای جلسات عشق و
مهریها، بی روزهای ،٨٨ التهاب پر روزهای پژوهش، و تحقیق و
بارز صفات اهم دلنوشته ها، از ی به قول .... و تبعید روزهای
دربارۀ (ع) عل مؤمنان امیر بیان در م توان را فقیه زاده دکتر
«همانا جست: دست یافته انسان کماالت به و تربیت شده انسان
چندان میرانده، را خویش نفس و گردانده زنده را خود خردمند
معناست بدان کالم این زار. اش ستبری و شد نزار او درشت که
صفات به متصف انسان و تربیت یافته ، نوران ، عقالن انسان که
است این شاخصه اش مهمترین بشناسید م خواهید اگر را خدایی

ندارد.»۶٠ خشونت و غلظت ستبری، و است لطیف که

که هستند و بودند مردی بزرگ از روشن مثال ایشان
علم رسالت در را ایشان ذره ای تنها نه ، زندگ نامالیمت های
تالش برای مضاعف عزم ه بل نساخت مردد اخالق شان و

و م خوانیم «توسعه» ساختن ما که آن چه در نقش ایفای در بیشتر
از داد. ایشان به م خواندند، « «آبادان را آن نی به پیشینیانمان
تجدید در علویجه۶١ کریم محمود دکتر از به نقل که روست این

انفورماتی و آمار عال آموزش مؤسسۀ فارغ التحصیالن دیدار
۴٠ سقراط همان من، چشم در سقراط اول، نگاه «در م نویسند:
صدای ، همیش لبخند آرامش، و نجابت همان با آمد. پیش سال
داشت. را همه هوای واحد، آن در که، مراقب و مهربان نگاه و شاد
هیئت همان با بود، آمار عال آموزش مؤسسۀ جوان سقراط همان
که بود آدمهایی زمرۀ در سقراط بود. کرده سفید فقط، هیبت، و
با را رابطه برقراری که بود، او در حالت نداشت. دوستش نم شد
باید چه را حالت این اسم نم دانم م کرد. خواستن و آسان وی
در ویژگ این بود چه هر ؟ تواض یا صداقت صمیمیت، گذاشت:
روزگار از گالیه ای هیچ دیدار، روز آن در بود. شده نهادینه وی
روزگارش مجموع، در انقالب از بعد که رسید به نظرم نکرد.
بیماری، و ست ش و کسالت نشان هم، ظاهرش در و بوده، روبه راه
جسمش، سالمت درباره هم واقعیت، که شنیدم بعدها نبود. مشهود
تصور با انه بی اجتماع اش، و شغل ثبات و امنیت دربارۀ هم و

١٣٩ صفحه . قرآن فهم ۶٠روش

مرحوم ده ای هم دانش و فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش هیئت علم عضو خرمشهر، آزادی خبر اعالم کنندۀ و مقدس دفاع دوران در رادیو نویسنده و ۶١گوینده

آمار. عال آموزش مؤسسۀ در فقیه زاده دکتر

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ١٨ صفحۀ

http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


فقیه زاده سقراط دکتر مرحوم یادنامۀ سقراط: از افالطون نوشته های

سال، چهل این در ، زندگ است. بوده ری، دی چیز کامال، من،
منحصر ویژگ آن شاید، بود. نداده نشان او به خوش روی چندان
فقدان یا خودداری، همین گفتم، درباره اش که وی، در به فرد
ران، دی به او توجه از سقراط، نزدی دوستان بود. مشغول به خود
همان این و دارند. خاطره ها، خودش، کردن فراموش قیمت به
خود ویم ب نکته ات ی حافظ به قول است. عشق مقدمۀ و اصل

.« رست که مبین را

یاد ایشان از شیرین به هم که خاطرات این بازخوان در
در زیادی مل طرحهای در فقیه زاده دکتر برجستۀ به نقش کرده اند،
بر کشاورزی و شهرسازی و ن مس درمان، و بهداشت حوزه های
اطالعات که است گرفته انجام دوره هایی در عمدتاً که م خوریم
از نام حت هنوز و م شد ان بای کاغذی کاربرگهای در
از خاطرات نبود. ادارات در کامپیوترها از استفاده شدن اجرائ
آمار عال مؤسسۀ ساواک، توسط دستگیری ها و انقالبی مبارزات
زنجان. به دوباره مهاجرت و مقدس دفاع دوران ، انفورماتی و
نقش م خورد، به چشم بسیار که آن چه خاطرات این تمام در

اخالق و علم کم به توسعه مصادیق خلق در قوا تمام با فعال
همان از برآمده جاذبه های خاطرات، این تمام مشترک نقطۀ و است
آن از نخستین، سقراط که است عمل ای انسانیت و اخالقمداری
دوستتر م بست. به کار را آن ما متأخر سقراط و م کرد صحبت
نشانه های ایشان آموزش و علم خدمات از اران هم که داشتیم
متوجه ول بپردازیم به آن ها ستون همین در تا م دادند دقیقتری
عنقا، وصف در که بود خواهد به دور انصاف جانب از که شدیم
حواله س مرغ داستان به را مهم این و براند سخن پرند ه ای تنها
ایشان یادنامۀ در دوستانشان به همت و ایشان رد سال در که م کنیم

بخوانید. م توانید

توسعه بستر در مل ومناف منابع حفظ لزوم  ایشان به ویژۀ توجه
اولویت و کاربردی» «آمار به ایشان ویژۀ نگاه بود. عدالت و

که است کمیابی ویژگ های آن از آمار» «کاربرد به شدن قائل
آمار عال آموزش مؤسسۀ در آموزش به فرد منحصر شیوۀ برکت به
مدیریت ، دانشجوئ دورۀ در که آن جا تا بود، شده ایجاد ایشان در
حوزۀ در ١٣۵٨ سال در مل مقیاس در آماری پروژۀ ی اجرای
تبدیل را سربازی آموزش دوران حت بودند. متقبل را کشاورزی۶٢
مدت کردند. وطن از دفاع در حضور و یادگیری برای فرصت به
آغازین سال های همان در و تحصیل از فراغت از پس کوتاه
وزارت وابستۀ شرکت های از ی در را آماری نظام شصت، دهۀ
دوران در و کردند عملیات و طراح وقت شهرسازی و ن مس

تالش در دولت و بود نشده باز سازمان ها به کامپیوترها پای که
نگرش بر عالوه بود، کشور سط در ن مس عادالنۀ توزیع برای
سیستمها تحلیل بر متک فرآیندهای طراح این در داده‐محور
از پس حت کردند. سنت روشهای و دست اقدامهای زین جای را
سامانۀ راه اندازی در به سزایی نقش موفق، تجربۀ ی به خاتمه
محدود منابع و انات ام از استفاده و یت مال سابقۀ استعالم
سبز» یا «قرمز خروج با «ج» فرمهای داشتند. زمان آن دولت
فرم دهها دربین داشت) را خودش خاص تعبیر رنگ هر (که
از متأثر عملیات فرآیند دهها از نمودی واق در که عملیات
به عنوان ایشان حضور یادگارهای از بود، پارچه ی سامانۀ ی
بود دوران در داده‐محور بخش های مدیریت در آماردان ی
و م جنگید سال در دالر میلیارد ٣ با بزرگ به قول کشور که
تالشهای و متعال و بزرگ روح و علم شخصیت م شد. اداره
و راهبردی مختلف تحقیقات پروژه های در وی ناپذیر خستگ
وی مقدس، دفاع شیمیایی عزیز جانبازان درمان حوزۀ در به ویژه
با بود. کرده دور بسیار اداری جاه طلبیهای و دنیایی زخارف از را
مدیریت کرسیهای کسب برای فراوان فرصتهای و شرایط این که

وقت و هم و بازنشسته خود اصرار به محبوبیت اوج در داشت باال
مقدس دفاع جانبازان با مرتبط تحقیقات پروژه های برای را خود
بود، ایشان کادمی آ تخصص که آمار علم بر عالوه کرد. صرف
۵٨ سال در داشتند. عمیق دانش سیاس و فلسف مباحث در
و مارکسیستها با سیاس و فلسف مباحث و مناظره ها ثابت پای
تهران در عال آموزش مراکز در التقاط جریانهای ایدئولوگهای
عالوه وی باالی وظرفیت صبوری ، فلسف دانش عمق بودند.
نفوذ وام داشت، احترام به را مناظره طرف بی اختیار این که بر
غیر اندیشمند ی عنوان به و م کرد ایجاد شنوندگان روی باالیی
ایشان شخصیت زوایای ر دی از بود. همه احترام مورد متعصب
خاطرات که است اسالم انقالب از پیش مبارزات شان سوابق

است. گردآوری شده ایشان حضور نقاط اقص از متنوع

فقیه زاده دکتر کارشناس دورۀ الس هم عزیزی، محمد از ۶٢نقل

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ١٩ صفحۀ

http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir
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با دوستان وداع موجود، خاص شرایط به توجه با که حال
با تا شمردم غنیمت را فرصت شد، گلو در مانده بغض ایشان،
نمایندگ به دین ادای روز، چند این خوانده ها و شنیده ها بیان

رمضان ماه یمن به کنم. فقید استاد این به کشور آماردانان از
«مطالعه خواندم: ایشان از قدر شبهای خصوص در نقل کریم،
شوید واقع دانشمند کنید تالش و شبها این در کنید تفکر و
گناهان برای فرصت چون نم شوند عذاب دانشمندان چراکه
السالم علیه معصوم که روست همین از و ندارند کوچ و بزرگ

م داند.» الشهدا دماء از افضل را مدادالعلما
. اله آرامش قرین روحشان

رخدادها

دکتری فارغ التحصیالن

به مربوط اطالعات ارسال برای میرمصطفائ دکتر از
زاریم.۶٣ سپاس مازندران اه دانش آمار دکتری فارغ التحصیالن

دفاع به موفق ١٣٩٢ سال در : کرم امیرحسین دکتر •

عادل دکتر راهنمائ با خود ارشد کارشناس پایان نامۀ از
و پایدار توزیعهای ترتیبی «آماره های عنوان و محمدپور
در دکتری دورۀ وارد ١٣٩٣ سال از شد. آنها» کاربردهای
با خود رسالۀ از ١٣٩٨ سال دی ماه شد مازندران اه دانش

مقایسۀ روشهای بر «تعمیم عنوان
امتیاز براساس زیست دنباله های
افشین راهنمائ تحت « موضع
احمد دکتر مشاورۀ و موقر فیاض
کرد. دفاع حیدری پوردرویش
نق زادۀ و گلعل زاده دکتر آقایان
هیئت محمدپور دکتر خانم و قم

گروه در ١٣٩۵ سال از ایشان دادند. یل تش را رساله این داوری
ر پژوهش عنوان به مجازی فضای مل مرکز نظر زیر داده ها علم
از: عبارتست ایشان رسالۀ از مستخرج مقالۀ فعالیت اند. به مشغول

Karami, A., Fayyaz Movaghar, A., Mercier, S., &

Ferre, L. (2020) New approximate statistical signifi-

cance of gapped alignments based on the greedy ex-

tension model. Journal of Computational Biology.

رسالۀ یدۀ چ است. ثبت شده داوری برای که ری دی مقالۀ و
توالیهای زیاد بسیار حجم به توجه است:«با زیر به شرح ایشان
اصل ابزار آن محاسبات و ریاضیات که است واض ، زیست

جمله از زیست توالیهای بود. خواهد آینده در زیست شناس
رد عمل ونگ چ درک برای زیست شناسان ابزارهای اصلیترین
رد، عمل بهتر شناخت برای هستند. زنده موجودات ساختار یا
هرچه م کنند مقایسه شناخته شده توالیهای با را ناشناخته توالیهای
هم به نیز ردشان عمل نتیجه در باشند شبیهتر هم به توال دو
آن به که زیست توالیهای بین شباهت بررس بود. خواهد شبیه
مسائل مهمترین و اساسیترین از ی م گویند، توالیها هم ترازی
توالیها هم ترازی است. زیست محاسبات و بیوانفورماتی در
هم ترازی در است. انجام قابل عموم و موضع صورت دو به
عدد ی با و شده مقایسه هم با توال دو مؤلفه های تمام عموم
م شود. اعالم توال دو شباهت میزان م گویند امتیاز آن به که
با توال دو ن مم های زیرتوال تمام موضع هم ترازی در اما
به دارند را امتیاز بیشترین که زیرتوال دو آن و شده مقایسه هم
هم ترازی از حاصل امتیاز شود. م انتخاب بهینه هم ترازی عنوان
بزرگتر امتیاز این هرچه است توال دو شباهت میزان نشان دهندۀ
ناش م تواند امتیاز بزرگ اما هستند شبیه تر توال دو یعن باشد

تعیین برای آماری روشهای از استفاده بنابراین باشد؛ شانس از
بررس با پژوهش این در دارد. ضرورت امتیاز ی معناداری

(ستون است آمار دکتری فارغ التحصیالن اخبار دقیق انعکاس کشور، در آمار علم وضعیت رصد در مهم موارد از ی که م رسانیم کشور آمار محترم گروههای اطالع ۶٣به

فارغ التحصیالن تربیت برای مشترک اریهای هم برای مناسبی زمینۀ م تواند اطالعات این ببینید). را م گیل اه دانش از خلیل دکتر با مصاحبه ،١٠٢ شمارۀ در درون برونِ
جزء تأسیس، سابقۀ نظر از که گروههایی از به ویژه رو این از م گردد. باز ما خود به نخست گام در آن ثمر بی تردید که باشد باالتر تواناییهای با البته و علم بعد چند در
فارغ التحصیالن مورد در دقیقتر اخبار گرفتن جان با که داریم عنایت نمایند. عمل امروز از فعالتر و پیشتاز فرصت این حفظ در که م رود بیشتری انتظار هستند السابقون

م شود. فراهم عزیزان این برای پیش از بیش ول کم، هرچند ، شغل فرصتهای دکتری،
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رخدادها بین الملل خبر

محاسبۀ برای روش ی توال دو مقایسۀ از ناش موضع امتیاز
شده معرف حریصانه وریتمهای ال بر مبتن آماری معن داری
دقت SCOP داده های اه پای در موجود توالیهای کم به است.
نتایج گرفت، قرار بررس مورد موجود روشهای با معرف شده روش
پژوهش این نتایج از حاصل روش بهتر دقت نشان دهندۀ حاصل

بود.

اثر تصحیح زیست توالیهای هم ترازی در مهم مباحث ر دی از
م شود استفاده لبه اثر از محاسبات دقت افزایش برای است. لبه

ی پژوهش این در م شود. محاسبات دقت افزایش به منجر که
مقایسۀ از حاصل نتایج که شده معرف جدید لبۀ اثر تصحیح

است.» محاسبات دقت بهبود نشان دهندۀ عددی،

گرگان، در ١٣۶۴ سال متولد : حبیبی مینا دکتر •

مازندران، اه دانش از کارشناس ١٣٨۶ دانش آموخته
باهنر شهید اه دانش از ١٣٨٩ سال در ارشد کارشناس
مازندران اند. اه دانش از ١٣٩٨ سال در دکتری و کرمان
تحت خود دکتری رسالۀ از ١٣٩٨ بهمن ماه در ایشان

تصادف مجموع «توزیع عنوان
تحت نمایی»، تصادف متغیرهای
و اصغرزاده اکبر دکتر راهنمائ
موقر فیاض افشین دکتر مشاورۀ
، گنجعل دکتر آقایان کردند. دفاع
میرمصطفائ کامل و قم نق زادۀ
یل تش را رساله این داوری هیئت

از: عبارتست ایشان رسالۀ از مستخرج مقاالت دادند.

Asgharzadeh, A., Bakouch, H. S., Habibi, M.

(2017). A generalized binomial exponential 2 distribu-

tion: modeling and applications to hydrologic events.

Journal of Applied Statistics, 44, 2368-2387.

Habibi, M., Asgharzadeh, A. (2018). A new mixed

Poisson distribution: Modeling and applications, Jour-

nal of Testing and Evaluation, 46, 1728-1740.

Habibi, M., Asgharzadeh, A. (2018). Exponential–

Uniform distribution. Iranian Journal of Science and

Technology, Transactions A: Science, 42, 1439-1450.

Habibi, M., Asgharzadeh, A. (2018). Power bi-

nomial exponential distribution: Modeling, simula-

tion and application. Communications in Statistics-

Simulation and Computation, 47, 3042-3061.

خود ارشد کارشناس پایان نامۀ از را ذیل مقالۀ همچنین ایشان
نموده اند: استخراج

Balakrishnan, N., Ong, S. H., Habibi, M., Jamal-

izadeh, A. (2012). Nonlinear regression in a trivariate

elliptical distribution via a linear combination of order

statistics, Statistics, 46, 605-619.

ی تصادف است:«مجموع زیر به شرح ایشان رسالۀ یدۀ چ
بررس در خصوصاً و م باشد مختلف علوم در مطرح مسائل از

حائز بیمه شرکتهای بر وارده زیان میزان و سیستمها عمر طول
فرم تصادف مجموع توزیع کل حالت در م باشد. اهمیت
دارای تصادف متغیرهای توزیع که مواردی در اما ندارد، صریح
نرمال، گاما، نمایی، توزیعهای (مانند باشد جم پذیری خاصیت
برای صریح فرم بتوان است ن مم و...) دوجمله ای پواسون،
کاربرد و اهمیت به توجه با تحقیق این در آورد. به دست آن
نمایی تصادف متغیرهای تصادف مجموع توزیع نمایی، توزیع
نمونه اندازۀ برای متفاوت گسستۀ توزیعهای گرفتن نظر در با
از است. شده بحث آن مختلف ویژگیهای و قرارداده شده نظر مد
شامل واقع شمارش داده های از بسیاری که جایی آن از ، طرف
حد از بیش صفر رقم تکرار ، بیش پراکندگ قبیل از مشخصه هایی
این مدل بندی برای انعطاف پذیر مدل ی م باشند، ... و معمول
به آن با متناظر تصادف مجموع توزیع و شده معرف داده ها نوع
مجموع توزیع دومتغیره حالت در چنین، هم است. آمده دست
حالت در و کرده بررس را نمایی تصادف متغیرهای تصادف
نمایی دومتغیرۀ توزیعهای از ترکیبی که دومتغیره توزیع ی خاص

است.» شده ارائه م باشد گاما و

بین الملل خبر

مدرس) تربیت اه (دانش گلعلیزاده۶۴ موس به همت

۴٩ سری از ٣ شمارۀ در ایران ی موفقیت بر مبن خبری
چاپ زیر به شرح ۶۵ ریاض آمار انستیتوی بولتن ٢٠٢٠ آوریل/مه
توییدی جایزۀ برندۀ کنیم اعالم که است خوشبخت باعث شد:
این م  گیرد. تعلق جوانمرد عادل دکتر جوان محقق به ۶۶٢٠٢٠

آی جوان محققان کنفرانس در سخنران ارائۀ و سفر برای جایزه
و داده ها علم گروه استادیار عادل، م شود. اهداء ایشان به اس ام
کالیفرنیای اه دانش در بازرگان دۀ دانش عملیات در) (تحقیق
اهداء برای اس ام آی سفر جایزۀ کمیتۀ دالیل اما است. جنوبی

۶۴golalizadeh@modares.ac.ir
۶۵Institute of Mathematical Statistics
۶۶Tweedie 2020
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ایران آمار دانشجوئ کنفرانس دومین رخدادها

ارزندۀ سهم خاطر «به شد: عنوان صورت بدین ایشان به جایزه این
، بازگشت برآوردیابی روشهای باال، بعد آماری استنباط در عادل

ه.» شب تحلیل و محدب غیر بهینه سازی

مرکز در پسادکتری محقق حاضرش حال شغل از قبل عادل
ایشان است. بوده برکل و استنفورد اههای دانش علم اطالعات
و مونتاری‐ آندره راهنمایی تحت برق‐ مهندس در را خود دکتری
اه دانش در را محض ریاض و برق مهندس (همزمان) کارشناس
حوزه های در او تحقیق عالقه مندیهای آورد. به دست شریف صنعت
فردی تصمیم گیری و بهینه سازی ماشین، یادگیری باال، بعد آمار
جایزۀ شامل متعدد تحصیل بورسهای و جوایز برندۀ عادل است.
برتر رسالۀ جایزۀ و گوگل تحقیقات جایزۀ کریر۶٧، اف اس ان
جهان المپیاد نقرۀ مدال دارندۀ او است. بوده IEEE انجمن از

اس ام آی جوان محققان کنفرانس در ایشان سخنران بود. ریاض
برگزار فیالدلفیا در ٢٠٢٠ گوست آ م ی تا جوالی ٢٢٩ در که

شد. خواهد ارائه م شود،

ایران آمار دانشجوئ کنفرانس دومین

( بهشت شهید اه (دانش ۶٨ باباخان احمد به همت

دانشجویان و اساتید مودت و همت به و خداوند یاری با
آمار دانشجویی کنفرانس دومین ، بهشت شهید اه دانش آمار گروه
دکتر آقای جناب فقید استاد بزرگداشت مراسم با همراه ایران
آمار گروه توسط ١٣٩٨ بهمن ٣٠ تاریخ در ان مش محمدرضا
جهان علوم استنادی اه پای حمایت با و بهشت شهید اه دانش
کنفرانس این برگزاری کمیتۀ اعضای شد. برگزار (ISC) اسالم
هیئت علم عضو کنفرانس، (دبیر ریواز فیروزه دکتر از ل متش

(دبیر وحیدی اصل محمدقاسم دکتر ،( بهشت شهید اه دانش
،( بهشت شهید اه دانش هیئت علم عضو کنفرانس، علم کمیتۀ
کارشناس دانشجوی کنفرانس، اجرایی (دبیر باباخان احمد

دبیرخانۀ (مسئول خانزاده سینا ،( بهشت شهید اه دانش ارشد
( بهشت شهید اه دانش ارشد کارشناس دانشجوی کنفرانس،
دانشجوی کنفرانس، راهبردی کمیتۀ (دبیر لقمان نیا بنیامین و
کمیتۀ اعضای همچنین بود. گیالن) اه دانش ارشد کارشناس

از: عبارتند الفبا) حروف ترتیب (به کنفرانس علم
تهران)، اه دانش هیئت علم (عضو امین سیدمرتض دکتر (١

تربیت اه دانش دکتری (دانشجوی حیدری حاج احمدرضا (٢
مدرس)،

تربیت اه دانش هیئت علم (عضو خالدی جعفری مجید دکتر (٣
مدرس)،

بهشت شهید اه دانش هیئت علم (عضو خزائ مجتبی دکتر (۴
کنفرانس)، در آمار انجمن نمایندۀ و

،( بهشت شهید اه دانش دکتری (دانشجوی دارابی نادیه (۵
،( بهشت شهید اه دانش هیئت علم (عضو ریواز فیروزه دکتر (۶
جهرم)، اه دانش هیئت علم (عضو زارع فرد حمیدرضا دکتر (٧
شهید اه دانش دکتری (دانشجوی عظیم صدیقه سیده (٨

،( بهشت
دانشجویی علم انجمنهای اتحادیۀ (دبیر لقمان نیا بنیامین (٩

ایران)، آمار
امیرکبیر)، اه دانش هیئت علم (عضو محمدپور عادل دکتر (١٠
ایران)، آمار انجمن (رئیس وحیدی اصل محمدقاسم دکتر (١١

( بهشت شهید اه دانش دکتری (دانشجوی یارعل اسماعیل (١٢
الفبا) حروف ترتیب (به کنفرانس اجرایی کمیتۀ اعضای و
پریسا امیدزاده، محمدامین ، اسماعیل فرشته از: عبارتند
صابری، فاطمه خواجه اختران، فاطمه ، حقیقت مهدی جعفرزاده،
، کیان مرتض کدیور، فرشاد ، قاسم کیوان صفوی پور، فاطمه
محمدحسین نوری، زهرا مغفرت جو، فهیمه مستأجران، داود

. یوسف زهرا و یعقوبی

نفر ۶٣ کنفرانس، این خبررسان ماهۀ  چند کوتاه مدت ط
مقالۀ ۵٣ بین از و کردند ثبت نام کنفرانس این در شرکت برای
مورد ١۶ که شد پذیرفته مقاله ٣٩ مختلف، اه دانش ٢٨ از دریافت

۶٧NSF career
(a.babakhani١٩٩۴@gmail.com) بهشت شهید اه دانش آمار دانشجویی انجمن طرف از نمایندگ به ۶٨

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ٢٢ صفحۀ

mailto:a.babakhani1994@gmail.com
http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


رخدادها پاییز از رخدادهایی

کمیتۀ  توسط پوستر به صورت ارائه برای مورد ٢٣ و سخنران برای
عالقمندان حضور با کنفرانس این شد. انتخاب کنفرانس علم
اههای دانش هیئت علم اعضای و دانشجویان شامل آمار علم به

شد. برگزار کشور

علوم دۀ دانش رئیس گویی خوش آمد و سخنران با کنفرانس
دکتر افتتاحیه مراسم ادامۀ در و شد شروع ، گنجعل دکتر ، ریاض
برگزاری و داوری نحوۀ با رابطه در ریواز دکتر و وحیدی اصل
محمود سید دکتر معرف از پس و کردند سخنران کنفرانس
خود سخنران ایشان کنفرانس، کلیدی سخنران به عنوان طاهری
توجه مورد که کردند ایراد آمار» علم اهداف و «مبان عنوان با را
علم آثار از اه نمایش همچنین گرفت. قرار کنندگان شرکت
ریاض علوم دۀ دانش ورودی در ان مش محمدرضا دکتر مرحوم

و سخنرانیها پایان از پس آمد. در نمایش به عموم، بازدید برای
معرف برتر پوستر و سخنران اختتامیه، مراسم در پوسترها، ارائۀ

شد. تقدیم برگزیدگان به کنفرانس طرف از هدایایی و شد

محمدرضا دکتر ، خزائ مجتبی دکتر است ذکر شایان
زحمت دهقان نه سی دکتر و طاهریون، عل رضا دکتر ، فریدروحان
حسن زاده امین دکتر آقای جناب و سخنران بخش مقاالت داوری
را پوستر بخش مقاالت داوری زحمت حسین نسب سیدابراهیم و
در فقیه محمدرضا دکتر سخنران با نهایت در داشتند. عهده بر
به کنفرانس کشور، در آمار به دادن ارزش و آمار اهمیت با رابطه

رسید. اتمام

پاییز۶٩ از رخدادهایی

آن کاربردهای و فضایی آمار سمینار سومین

زنجان) اه (دانش آقامحمدی٧٠ عل به همت

و بخشید هست مان که منان خداوند از بی کران سپاس با
اه دانش آمار گروه ساخت. روزیمان را دانش و علم از خوشه چین
آمار علم جامعۀ به خدمت راستای در که داشت افتخار زنجان
روز گرامیداشت مناسبت به و بوم و مرز این علم اعتالی کشور،
کاربردهای و فضایی آمار سمینار سومین برنامه  ریزی، و آمار مل
با زنجان اه دانش در ١٣٩٨ آبان دوم و اول روزهای در را آن
ایران آمار انجمن اری هم با سمینار این کند. برگزار موفقیت
اه دانش فضایی‐زمان وابستۀ داده  های تحلیل علم قطب و
علوم استنادی اه پای و زنجان اه دانش حمایت با و مدرس تربیت
و فضایی آمار سمینار سومین شد. برگزار (ISC) اسالم جهان
کاربردهای و فضایی آمار سمینار دومین ادامۀ در آن، کاربردهای
بود، آن کنندۀ برگزار ١٣٩۶ آبان در شاهرود صنعت اه دانش که آن
اه دانش آمار گروه توسط متعال، پروردگار یاری و خواست به

شد: برگزار ذیل محورهای و اهداف با زنجان
هیئت علم اعضای نظر تبادل برای مناسب فرصت نمودن فراهم •

اههای دانش تکمیل تحصیالت دانشجویان علم سط ارتقای و
صنعت مراکز و علوم سایر در حوزه این کاربران و کشور

و فضایی آمار زمینۀ در تحقیقات جدید دستاوردهای ارائۀ •

آن کاربردهای
فضایی آمار متخصصان بین اری هم مشترک زمینه های ایجاد •

علوم سایر در آن کاربران و
سمینار: موضوع محورهای

فضایی‐زمان و فضایی وداده های مدلها انواع •
فضایی‐زمان و فضایی وابستگ ساختارهای انواع •

فضایی نمونه گیری های انواع •
فضایی بقای داده  های تحلیل •

مختلف علم زمینه  های در فضایی آمار کاربرد •

برنامه  ریزی و آمار مل روز گرامیداشت با همزمان سمینار افتتاحیۀ
ساعت رأس زنجان اه دانش مرکزی کتابخانۀ سهروردی سالن در
مل سرود پخش و مجید قرآن از آیات تالوت با آبان اول روز ١٠

محترم رئیسۀ هیئت که جلسه این در شد. آغاز عزیزمان کشور
برنامه ریزی و مدیریت سازمان آمار و اطالعات معاون و اه دانش
اه دانش پژوهش محترم معاون ابتدا در داشتند، حضور نیز استان
محترم کنندگان شرکت به خوش  آمدگویی ضمن داودی جمال دکتر
مورد در سمینار، مهمانان و برنامه  ریزی و آمار مل روز گرام داشت

با اتبه م به صورت عزیز، نمایندگان این اری هم قالب م کنند. ایفا بخش این تهیۀ در را نقش بزرگترین آمار انجمن محترم نمایندگان دارید، استحضار که همان طور ۶٩

پذیرد، صورت روال ازاین خارج اتبات م که موارد از پاره ای در م کند. منعکس خبرنامه به را نمایندگان اخبار محترم، مسئول و است ایران آمار انجمن نمایندگان مسئول
واحد به مربوط اخبارهای تمام که داریم تقاضا عزیزان این از رو این از نیابند. دسترس مقرر تاریخ در عزیز نمایندگان تالش محصول به هیئت تحریریه اعضای است ن مم

برسانند. خبرنامه هیئت تحریریۀ به دست ایران، آمار انجمن نمایندگان مسئول طریق از را خود
٧٠Aghamohammadi.ali@znu.ac.ir
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پاییز از رخدادهایی رخدادها

تصمیم سازیهای و برنامه ریزی در آن از استفاده و آمار اهمیت
عل دکتر سیمنار علم دبیر سپس کرد. ایراد را سخنان بهتر

دبیرخانه توسط انجام  شده فعالیتهای از گزارش مصمم محمدیان
سمینار خوب برپایی برای سمینار علم کمیتۀ و اجرایی تیم و
و شهر معرف مورد در تصویری کلیپ ی آن، از پس کرد. ارائه
برنامه، ویژۀ سخنران و مهمان ادامه در شد. پخش زنجان اه دانش
در عموم سخنران ایراد به محمدزاده محسن دکتر فرهیخته استاد
پرداختند. برنامه  ریزی و مدیریت در آمار اه جای و نقش خصوص
فضایی آمار زمینۀ در ایشان ارزشمند فعالیتهای از سخنران از بعد
کلیدی سخنران افتتاحیه، مراسم پایان بخش شد. قدردان کشور
Analysis of Spatial عنوان با محمدزاده دکتر تخصص و
مراسم از پس بود. Data with Non-Ignorable Missingness

بعد از سمینار، افتتاحیۀ و برنامه  ریزی و آمار مل روز گرامیداشت
دست آوردهای ارائۀ به ران پژوهش آبان اول چهارشنبه روز ظهر از
پرداختند دقیقه ای ٢٠ تخصص سخنرانیهای قالب در خود علم

یافت. ادامه آبان دوم پن شنبه روز تا که

سمینار: توصیف اطالعات
سایت و کرد آغاز ١٣٩٧ آذر از را خود کار سمینار دبیرخانه
فروردین از http://spatial٣.znu.ac.ir آدرس به سمینار
مرتبط برنامه های مورد در اطالع رسان آمادۀ و بارگذاری ١٣٩٨

کردند ثبت نام نفر ١٠٠ تعداد سمینار سایت در شد. سمینار با
حضور شرکت کننده نفر ١۴٠ از بیش سمینار، کار به آغاز در و
و داوری از بعد سمینار به شده ارسال مقاالت کل از داشتند.
در ارائه برای مقاله ۴٠ تعداد داوران، نظر مورد اصالحات انجام
١٢ و فارس زبان به مقاله ٢٨ تعداد این از که شد پذیرفته سمینار
مجموعه کتاب در که بود شده نگارش انگلیس زبان به مقاله
دوم پنجشنبه روز ظهر از بعد در شدند. چاپ سمینار مقاالت
سمینار اختتامیۀ مراسم در داد. پایان خود کار به سمینار آبان،
فارغ  التحصیالن کار بازار الت مش خصوص در شرکت کنندگان
تبادل به کشور اههای دانش در آمار علم آموزش و آمار رشتۀ
سومین برگزاری از رضایت ضمن کنندگان شرکت پرداختند. نظر

برای که کردند تأکید آن کاربردهای و فضایی آمار سمینار
برای کارا پژوهشهای ارائۀ و سمینار چهارمین بهتر چه هر برگزاری
علم کمیتۀ زحمات از پایان در کنند. تالش آن کیفیت ارتقای

دانشجویان و هیئت علم اعضای بخصوص سمینار، اجرایی و
یادگاری عکسهای گرفتن شد. قدردان زنجان اه دانش آمار گروه
آمار سمینار سومین لذت بخش پایان شرکت کنندگان، خوش  وبش و

بود. آن کاربردهای و فضایی

آمار آموزش سمینار دومین

مشهد) فردوس اه (دانش رزمخواه٧١ مصطف به همت

و آمار هفتۀ مناسبت به و متعال پروردگار از استعانت با
مراسم با همراه کشور آمار آموزش سمینار دومین برنامه  ریزی،
نهم و هشتم تاریخ در آذرنوش، حسنعل دکتر استاد نکوداشت
مشهد فردوس اه دانش آمار گروه توسط ١٣٩٨ سال ماه آبان
مباحث و آمار علم به عالقمندان حضور با مراسم این شد. برگزار
هیئت علم اعضای دانشجویان، شامل علم این آموزش به مربوط

با شد. برگزار کشور اههای دانش سایر و مشهد فردوس اه دانش
، فردوس اه دانش آموزش محترم معاون موضوع، اهمیت به توجه
محمدصال دکتر اه، دانش این پژوهش محترم مدیر پیش قدم، دکتر
سمینار این در نیز ریاض علوم دۀ دانش رئیسۀ هیئت و مصلحیان

داشتند. حضور

عبدالحمید دکتر سمینار، دبیر سخنران با سمینار این
فردوس اه دانش ریاض علوم دۀ دانش در رضایی  رکن  آبادی

دکتر ایران، آمار انجمن رئیس پیام متن سپس شد. آغاز مشهد
مشهد فردوس اه دانش در انجمن نمایندۀ توسط وحیدی اصل
نکوداشت مراسم سمینار، این افتتاحیۀ و اول بخش در شد. قرائت
گردید. برگزار آذرنوش، حسنعل دکتر آمار، گروه سوت پیش استاد
مختلف اههای دانش آمار اساتید توسط خاطرات نقل و سخنران
دکتر مدرس، تربیت اه دانش از محمدزاده دکتر جمله از کشور
دکتر یزد، اه دانش از دولت دکتر تهران، اه دانش از طاهری
هادی دکتر ، امین دکتر همچنین بیرجند، اه دانش از خنجری
در ریاض علوم دۀ دانش هیئت علم اعضای ر دی و جباری
آموزش مباحث در بویژه آذرنوش دکتر اخالق سجایای وصف
فردوس اه دانش آموزش معاون ادامه در بود. مراسم این از بخش

ر تش و تقدیر برجسته استاد این آموزش خدمات از نیز مشهد
«مدیریت طرف از هدایایی نکوداشت، مراسم پایان در نمودند.
قابلیت ترتیبی، داده  های علم «قطب ،« ریاض علوم دۀ دانش

٧١razmkhah_m@um.ac.ir
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رخدادها پاییز از رخدادهایی

یادبود رسم به « فردوس اه دانش آمار «گروه و « وابستگ و اعتماد
شد. تقدیم آذرنوش دکتر به

آموزش زمینۀ در پذیرفته شده مقاالت سمینار، دوم بخش در
گرفت. قرار حاضرین نظر تبادل و استقبال مورد و شد ارائه آمار

مجید دکتر مدیریت با میزگردی سمینار پایان روز در
اه دانش ریاض علوم دۀ دانش هیئت علم عضو میرزاوزیری،
استان پرورش و آموزش در اه دانش این نمایندۀ و مشهد فردوس
صنعت اه دانش از رجال دکتر آقایان حضور و رضوی، خراسان

تن چند امیرکبیر، صنعت اه دانش از محمدپور دکتر اصفهان،
ریاض کتب مؤلفین از تعدادی کشور، اههای دانش اساتید از

مورد در استان، ریاض دبیران از نفر ۴٠ حدود و دبیرستان
شد. برگزار متوسطه دورۀ در آمار، آموزش چالشهای

٧٢ مازندران اه دانش پاییز رخدادهای

اه (دانش ٧٣ میرمصطفائ کامل سیدمحمدتق به همت
مازندران)٧۴

برنامه ریزی، و آمار مل روز آبان اول فرارسیدن با همزمان
در آمار گروه همت به برنامه ریزی و آمار روز بزرگداشت همایش
مازندران اه دانش ریاض علوم دۀ دانش در ١٣٩٨ مهر س تاریخ
مازندران اه دانش ریاض علوم دۀ دانش اجتماعات سالن در
ادامه در و شد آغاز قرآن از نوران آیات تالوت با مراسم شد. برگزار
دکتر سپس گردید. پخش ایران اسالم جمهوری مقدس سرود
مازندران اه دانش ریاض علوم دۀ دانش رئیس یزدان الله بخش
کوتاه صحبتهای آمار گروه هیئت علم عضو میراشرف دکتر و

محمدپور عادل دکتر ادامه در داشتند. مراسم در حاضر مخاطبان با
امیرکبیر اه دانش هیئت علم عضو و آمار حوزۀ ر پژوهش و استاد

کنون تا گذشته از آمار علم تحوالت محوریت با را خود سخنران
از طنزگونه پرسشهایی ارائۀ با داغ صندل برنامۀ سپس دادند. ارائه
دانشجویان از مراسم، این پایان در آمد. در اجرا به میراشرف دکتر
از همچنین آمد. به عمل تقدیر مازندران اه دانش آمار رشتۀ برتر
در شد. تجلیل آمار حوزۀ ر پژوهش و محقق محمدپور عادل دکتر
دسته عکس چندین ر دی ی اتفاق به اساتید و دانشجویان ادامه،

انداختند. یادگار رسم به جمع

محترم اساتید ١٣٩٨ آذر ١٩ تاریخ در پژوهش هفتۀ مناسبت به
دۀ دانش همایش سالن در سخنران به مازندران اه دانش آمار گروه
بود: زیر شرح به اساتید سخنران عناوین پرداختند. ریاض علوم
A Functional Approach for Prediction of Multivariate

محمدپور) مهرناز (دکتر Time Series

Prediction in Bilinear Count Time Series Models

( رمضان ینه (س
Artificial Intelligence, Automated Decision Making at

( میراشرف سیدباقر (دکتر KIT

این آمار گروه هیئت علم عضو نشل اصغرزاده اکبر دکتر همچنین
ریاض علوم دۀ دانش برتر ر پژوهش دو از ی به عنوان اه دانش

از تجلیل دورۀ بیستمین در و گردید انتخاب مازندران اه دانش
شد. تجلیل ایشان از مازندران اه دانش برتر ران پژوهش

ی مازندران اه دانش ریاض علوم دۀ دانش آمار علم انجمن
این خوب و عزیز دانشجویان از نشد. درج قبل شمارۀ در بنده سهو اثر در متأسفانه که بود رسیده اینجانب به دست به موق مازندران اه دانش پاییز اخبار سردبیر: توضیح ٧٢

م طلبم. پوزش سهو این بابت مازندران اه دانش در آمار انجمن محترم نمایندۀ از همچنین اه دانش
٧٣ m.mirmostafaee@umz.ac.ir

این تکمیل به کم بابت مازندران اه دانش آمار دانشجویی انجمن دبیر شاه نظری زهرا خانم و مازندران اه دانش آمار گروه مدیرمحترم نق زاده مهران دکتر از ر تش با ٧۴

گزارش.
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ایران آمار دۀ پژوهش از پژوهش طرح ی رخدادها

مدت به SPSS نرم افزار پیشرفتۀ و مقدمات آموزش کارگاه دوره
١٣٩٨ آذر سیزدهم و آذر ششم و آبان ٢٩ های تاریخ در ساعت ١٨

دکتری دورۀ دانشجویان از نوری سیما کارگاه، مدرس نمود. برگزار
بودند. مازندران اه دانش آمار

اه دانش ریاض علم انجمن ریاضیات دهۀ مناسبت به
غرفه هایی انجمنها ر دی و آمار علم انجمن اری هم با مازندران
محتوای با ١٣٩٨ ماه آبان ١۴ لغایت ١٢ در روز ٣ مدت به را
علم انجمن کردند. برپا مختلف رشته های در ریاض کاربرد

آمار رشته های بین نزدی ارتباط بیان ضمن غرفه این در نیز آمار
و کوواریانس ماتریس به پاورپوینت و بروشور قالب در ریاض و
آمار در مشتق کاربرد و احتمال در رایی هم و مرکزی حدی قضیۀ
در را مرکزی حدی قضیۀ همچنین و کرده اشاره پوستر قالب در
توسط آن طراح که تاس بازی همچنین و کردند اجرا R نرم افزار

کرد. برگزار را است انجمن اعضای از ی

متغیرهای استانداردسازی پژوهش طرح انتشار
ایران سالمت بیمۀ سازمان آماری

آمار) دۀ (پژوهش کلهری٧۵ لیدا به همت

داده ها انتقال و تولید سیستمهای به سازمان هر تعال و توسعه
برنامه ریزی در اصل عوامل از ی به عنوان آماری اطالعات و
دقیق آمار ارائۀ ر، دی به عبارت دارد. تام بستگ تصمیم گیری و
یری تصمیم و سیاستگذاری طرح ریزی، روندهای در درست، و
سویی از م کند. ایفا اساس نقش کشور، مختلف سازمانهای
کشور، سازمان جامعۀ از عضو ی به عنوان سازمان ی ر، دی
دقیق آمار انتشار و تولید روند آنچه است. جامعه کل از تابع
و تعاریف وجود م کند تضمین جامعه ای هر در را درست و
در است. اطالعات و آمار تولید در استاندارد و سان ی مفاهیم
نگاه با سو ی از آماری اقالم مفاهیم و تعاریف استانداردسازی

طرف از و داشت توجه تعاریف بخش اثر و کارآیی به باید کالن
مد تعاریف ارائۀ در کالم الزامات و منطق اصول باید ر دی
روش با ه بل ندارند تضاد هم با موضوع دو این . گیرد قرار نظر

این برای شوند. را هم و جم مبنا دو به عنوان باید هوشمندانه
قابل فرآیندهای ط سازمان خبرگان و کارشناسان گروه دو منظور
و دانش اساس بر را خود کارشناس نظرات و شده آزمایش قبول،
دست خود تعریف بهترین به آماری قلم هر تا م دهند ارائه تجربه
ناآشنا و جدید محیط ی وارد فردی وقت معموال کند. پیدا

در نم شناسد، را محیط اجزای از برخ م کند احساس م شود،
و اطراف به نظر ث، م لحظه چند فرد، اقدام اولین صورت این
نم شود ختم جا این به فرآیند این است، محیط از اجمال شناخت
به سر آن در دائماً که محیط زوایای شناختن درصدد همواره فرد و
م دهد رخ نیز سازمانها در روند همین مشابه هست. نیز م برد
اقدامات اولین از آماری مطالعات انجام و اطالعات کسب یعن
موفق سازمانهای است بدیه م آید. شمار به سازمان هر اساس

ی قالب در را آماری مطالعات این نتایج که هستند سازمانهایی
نظام بهبود و کارآیی باالبردن جهت در پارچه ی و منسجم نظام
هر تعال و توسعه واق در نمایند. عملیات خود یری تصمیم
انجام برای صورت گرفته صحیح برنامه ریزیهای به توجه با سازمان
صورت سازمان آن شدۀ تعریف مأموریتهای و وظایف بهتر چه هر

م پذیرد.

یا (داده ها درست آمار به دسترس صحیح برنامه ریزی برای
از که برداشتهایی در تفاوت است. حیات آماری) اطالعات
در اختالف یا و م شود آماری متغیرهای تعریفهای یا و مفاهیم
منجر سان)، ی عناوین (با موردنظر شاخصهای محاسبه روشهای
که شد خواهد نادقیق یا اشتباه آماری اطالعات یا داده ها تولید به
خواهد ناکارآمد برنامه های تهیۀ یا و برنامه ریزان سردرگم موجب
متغیرهای مفاهیم و تعاریف استانداردسازی به اقدام لذا شد.
باید که است اقدامات مهمترین جمله از سازمان، هر در آماری
منسجم آماری نظام ی درون در و معین کار و ساز ی قالب در

پذیرد. صورت پارچه ی و
٧۵lidakalhori@yahoo.com
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در را سالمت نظام مهم وظیفۀ که ایران سالمت بیمۀ سازمان
و است مواجه پیچیده محیط با سو ی از دارد عهده بر کشور
نهاده شده سازمان این عهدۀ بر که خدمات وسعت ر دی سوی از

از انبوه همین روی از م شود، یافت سازمان کمتر در است
و است گردش در سازمان این مختلف بخشهای میان داده ها
در آماری اقالم از برخ که م شود دیده موارد از بسیاری در
ناش مسائل این است. متفاوت ر دی ی با گوناگون، گزارشهای

بوده ایران سالمت بیمه سازمان در استاندارد شده تعاریف فقدان از
مفاهیم و تعاریف استاندارد سازی که است گفتن شایان البته است.
پیاده سازی که هستند آماری استانداردهای از بخش تنها سان ی
و منسجم مجموعه ی قالب در آنها درست اجرای و دقیق
ابهام زدایی و بهبود به م تواند آماری نظام عنوان با سازمان یافته
در و اساس همین بر بیانجامد. سازمان ی آماری فعالیتهای از
عامل مدیر توسط ابالغ آماری جام نظام مفاد به عمل راستای
اقالم استانداردسازی سازمان آن ایران، سالمت بیمۀ سازمان محترم
پژوهش طرح اجرای و گذاشت کار دستور در را خود آماری

را ایران» سالمت بیمۀ سازمان آماری سازی متغیرهای «استاندارد
سازمان آماری متغیرهای مفاهیم و تعاریف کردن سان ی هدف با
آماری شاخصهای و متغیرها شناسنامۀ  کتاب اولین تهیۀ به منظور و

داد. قرار مبنا خود
کردن سان ی و استانداردسازی مذکور طرح هدف بنابراین
است سالمت بیمۀ سازمان آماری متغیرهای مفاهیم و تعاریف
تولید و تهیه برای برنامه ریزی الزم بسترهای فراهم آوری ضمن تا
آمارهای در اختالف رف به منجر آماری، اطالعات و داده ها دقیقتر
سان ی موضوعات از متفاوت برداشتهای از جلوگیری و منتشرشده
روز به روشهای و عمل این انجام کار و ساز همچنین شود.
نهایی گزارش در بررس نتایج بود. خواهد مدنظر نیز آن نگاه داشت
است. قرارگرفته عالقه مندان دسترس در گزارش و ارائه شده طرح

ایران آمار انجمن مصوبات

چهاردهمین جلسۀ شانزدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/١٠/۵) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

موضوع محوريت با پايه علوم وضعيت مشورت «جلسۀ .١
ریاض انجمن محل در آذر ٢۶ سه شنبه روز فرهنگيان» اه دانش

یر پی ریاض علوم با مرتبط انجمنهای که شد مقرر و برگزار ایران
و باشند فرهنگیان اه دانش چالش به توجه با پایه علوم تقویت

علوم انجمن محترم رئیس یری پی با که شد قرار راستا این در
فناوری معاونت رئیس ستاری دکتر حضور در جلسه ای ، زیست

شود. برگزار جمهوری ریاست
حضور برای نماینده نفر دو درخواست بر مبن منزوی آقای نامۀ .٢
آموزش و علم انجمنهای اتحادیۀ نمایندگان شورای اجالس در

گروه مدیر شد مقرر و مطرح دی ماه ١٣ در ایران ریاض معلمان
این در انجمن نمایندۀ و صالح محسن دکتر قم اه دانش آمار
معرف اجالس این در حضور برای تق پور مهرداد دکتر اه دانش

شوند.
مسئول با بهشت شهید اه دانش از بهرام دکتر مذاکرۀ طبق .٣
که برنامه ای طبق که است آمده به عمل توافق دبیران بازآموزی
اههای دانش در بازآموزی دوره های م کند، تهیه آمار انجمن
ارائه انجمن توسط دوره این گذراندن گواه و برگزار مختلف

 شود.
و بیست میزبان برای بهشت شهید اه دانش آمار گروه پیشنهاد .۴
انجمن هیئت مدیرۀ توسط و مطرح آمار دانشجویی مسابقۀ مین ی

شد. پذیرفته
جدید دورۀ جلسۀ سومین و هفتاد از گزارش محمدزاده دکتر .۵
عتف عال شورای رای هم فناوریهای و پایه علوم کمیسیون
شد، برگزار کمیسیون دبیرخانۀ محل در ٩٨/٩/٢۴ تاریخ در که
و موجود شرایط خصوص در مباحث جلسه این در دادند. ارایه
و مطرح هستند مواجه آن با پایه علوم رشته های که بحرانهایی
دستور در است الزم که پایه علوم با مرتبط موضوعات شد قرار
اشاره ایشان شود. اولویت بندی و تعیین گیرند قرار کمیسون کار
پایه، علوم رشته های بین در آمار رشتۀ ویژگ به توجه با که داشتند
به خود اعضای پتانسیل و توان با متناسب م تواند آمار انجمن 

بپردازد: زیر موارد در مناسب راه کارهای ارائۀ و بررس
پایه، علوم فعل وضعیت ‐

پایه، علوم روی پیش چالشهای ‐
پایه، علوم رشته های توسعۀ روند ‐

پایه، علوم از دانشجویان استقبال عدم علل ‐
پایه، علوم درگیر الت مش از برون رفت ارهای راه ‐

تحوالت با آمادگ برای پایه علوم آموزش برنامه های در تحول ‐
، مصنوع هوش عصر

برای شغل فرصتهای ایجاد در دستگاهها مشارکت ‐
پایه، علوم دانش آموختگان

پایه، علوم آموختگان دانش از پزش دانشجویان پذیرش ‐
پایه، علوم رشته های ورودی آزمونهای وضعیت ‐

علوم رشته های در تحصیل ادامۀ برای ممتاز دانشجویان تشویق ‐
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پایه،
در رشته ای بین رشته های آموزش برنامه های تدوین و شناسایی ‐

پایه، علوم
. علم رشته های سایر با پایه علوم ران پژوهش اری هم نحوۀ ‐
این در آن اعضای و آمار انجمن کردند درخواست محمدزاده دکتر
کنند ارائه آمار انجمن به را آن گزارش و نمایند فعالیت زمینه ها
م کنند شرکت آنها در هیئت مدیره اعضای که کمیسیونهایی در تا

شود. استفاده آنها از و نمایند ارائه را گزارشها این
درخواست تخصص سمینارهای برگزارکنندگان از شد مقرر .۶
س دی و فایل و کتابچه و مجموعه مقاالت از نسخه ی شود

نمایند. ارسال انجمن برای را همایش
انجمن و ایران آمار انجمن بین تفاهم نامۀ متن گردید مقرر .٧
و گردد اصالح آرش محمد دکتر توسط مال و بیمه محاسبات
جلسۀ در تا گردد ارسال انجمن مدیره هیئت محترم اعضای برای

گردد. بررس مدیره هیئت بعدی

چهاردهمین جلسۀ هفدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/١١/٣) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

آمار مرکز هیئت رئیسۀ با جلسه ای ماه دی هشتم تاریخ در .١
موضوعات و برگزار هیئت مدیره اعضای از جمع باحضور ایران
قرار نظر تبادل و بحث مورد فیمابین روابط مورد در متعددی
کمیتۀ ی یل تش برای توافق به م توان آنها اهم از که گرفت
انجمن از نماینده ای عضویت و انجمن و آمار مرکز بین اری هم
ایران آمار مرکز پررنگ حضور و آمار مرکز پژوهش شورای در
عالوه که شد پیشنهاد همچنین کرد. اشاره انجمن همایشهای در
حقوق عضویت برای هماهنگ آمار، دۀ پژوهش و آمار مرکز بر

ایران آمار مرکز توسط استانها برنامه ریزی و مدیریت مراکز تمام
شود. انجام

همایش در شرکت برای متقاضیان اندک تعداد به توجه با .٢
مشترک» مسئولیتهای و چالشها آماری: گروههای آمار، «انجمن

شود. برگزار ری دی مناسب زمان در همایش شد مقرر
در شد. مطرح قضائیه قوۀ اه پژوهش هم اندیش نشست نامۀ .٣
داشته اند شرق دکتر و مرادی آقای با وحیدی اصل دکتر که نشست
نشست این در آمار استادان از تعدادی که خواسته اند ایشان از
از حقوق زمینه های برخ در آمار با ارتباط در مطالبی و شرکت
برای آمار ای، ان دی و جنایی پزش در آمار زمینه های: جمله
آموزش دادگاه، در آمار قضات، و وکال برای آمار خبره، شاهدهای
جهان، کشورهای در جنایی پزش و قضات وکال، برای آمار

دهند. ارایه یادگیری و کالن داده ها مانند حقوق در آمار نوین شاخۀ
در انجمن نمایندۀ عنوان به فریدروحان محمدرضا دکتر آقای .۴
در گزارش ایشان شدند. معرف ایران آمار مرکز پژوهش شورای
زیر شرح به بودند کرده شرکت آن در که جلسه ای اولین خصوص

نمودند: ارائه
خانم توسط آمار مرکز آمارهای کیفیت نشان اعطای ونگ چ •

استاندارد سازمان از نجف
و ١۴٠۵ سال در مبنا ثبت سرشماری اجرای در انجمن اری هم •

جدید سال از قبل تا پروپوزال ارائۀ و انجمن در کارگروه یل تش
فریدروحان دکتر و رضایی دکتر گردید مقرر ایران. آمار مرکز به

نفر دو این نظر و مشورت با سوم نفر و باشند کارگروه این عضو
شود. انتخاب

آمار دانشجویی مسابقات کتاب دوم جلد تألیف برای شد مقرر .۵
مسابقات دوم جلد تدوین برای فریدروحان دکتر و امین دکتر از

شود. اری هم به دعوت
نمودند: ارائه زیر مسائل مورد در گزارش ایران پناه دکتر .۶

کارگاه و تصادف فرایندهای و احتمال سمینار شیوه نامۀ •

مادۀ ذیل تبصره بند ی شد مقرر شد. بررس تصادف فرایندهای
نهایی تأیید از قبل و شود اضافه زیر صورت به همایش آیین نامۀ ٣

اعالم را خود نظر نیز ایشان تا شود ارسال سلطان دکتر برای
نمایند:

هدف با سال ٢ مدت به مشورت عال کمیتۀ یل تش ‐١ تبصرۀ
و تصادف فرایندهای و احتمال سمینار کل سیاستهای تدوین
زیر: شرح به حوزه این محققان از تصادف فرایندهای کارگاه
دو ب‐ ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ انتخاب با نفر سه الف‐

. تصادف فرایندهای کارگاه اجرایی اعضای انتخاب با نفر
با رابطه در لقمان نیا آقای نامۀ خصوص در پناه ایران دکتر •

ایرادهای برخ به اشاره ضمن دانشجویی، مسابقات لی برگزاری
عنوان تحت ری دی مسابقۀ راه اندازی که کردند اضافه آیین نامه،
انجمن آمار دانشجویی مسابقۀ بر عالوه دانشجویی مسابقات لی

نیست. صالح به سال ی در آمار المپیاد و
دکتر آقای شد مقرر و بررس آمار دانشجویی کنفرانس آیین نامۀ •
کنند تصحیح هیئت مدیره اعضای نظرات اساس بر را آن ایران پناه
را انجمن حمایت شرط و بدهند اتحادیه به را خود پیشنهادهای و

بنویسند.
علم انجمنهای شورای و فیزی انجمن جلسۀ مورد در گزارش •

جلسه این در انجمن نمایندۀ عنوان به که ایران پناه دکتر توسط
شد. ارائه داشتند حضور

دکتر شد مقرر و شد بررس آمار دانشجویی مسابقۀ آیین نامۀ .٧
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مجدداً تا نمایند ارسال آرش دکتر برای را خود نظر فریدروحان
شود. بررس آینده جلسۀ در

هماهنگ بر و مطرح افتخاری دکتر به رجال دکتر نامۀ .٨
مطرح موارد با ستاری دکتر از پایه علوم انجمنهای درخواستهای

شد. تأکید نامه این در شده
آمار گروههای سط در نظرسنج دربارۀ محمودوند دکتر نامۀ .٩
دانشجویان و استادان میان بی انگیزگ علل شناسایی موضوعات با

نگرفت. قرار موافقت مورد نظرسنج انجام و شد مطرح و...

چهاردهمین جلسۀ هجدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/١٢/١) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

جم بندی آرش دکتر توسط که اعضا نظرات به توجه با .١

انجمن با کنفرانس برگزاری برای اری هم تفاهم نامۀ بود، شده
شد. امضا ایران مال و بیمه محاسبات

پانزدهمین دبیر ذاکرزاده دکتر حضور عدم به توجه با آرش دکتر .٢

اجرایی مراحل روند از گزارش ارائۀ برای ایران آمار کنفرانس
با همچنين نمودند. ارائه را مرتبط مسائل و گزارش کنفرانس،
اه پژوهش در مرادی آقای و بیمه دۀ پژوهش انجمن، فراوان تالش
و داده اند مساعدت قول کنفرانس از حمایت برای قضائیه قوۀ

است. شده آمار دۀ پژوهش حمایت برای نیز اقدامات
فناوری و علم معاون ستاری سورنا دکتر به نامه ارسال با .٣

علوم رشته های و انجمنها تواناییهای موضوع با جمهوری ریاست
شد. موافقت مختلف زمینه های در پایه

مسابقۀ میزبان بر مبن بیرجند اه دانش آمار گروه نامۀ .۴

ر تش ضمن شد مقرر و مطرح آینده سالهای برای آمار دانشجویی
اینکه به توجه با که شود رسانده گروه محترم مدیر اطالع به
توجه با آت سال برای است شده تعیین جاری سال برای میزبان

کنند. ارسال درخواست مجدداً آیین نامه و درخواستها به
تعیین زیر صورت به ایران آمار انجمن جوایز امنای هیئت .۵

شدند:
دکتر نواب پور، دکتر ، فقیه دکتر پاشا، دکتر عمیدی: دکتر جایزۀ •

خزانه دار. عنوان به فرید روحان
دکتر ندری، اس دکتر ، آرش دکتر : ان مش دکتر جایزۀ •

خزانه دار. عنوان به فرید روحان دکتر فالح، دکتر وحیدی اصل،
تعیین زیر قرار به دوره این برای آمار سوت پیش تعیین کمیتۀ .۶

شد:
عنوان به وحیدی اصل دکتر ایران، آمار مرکز از نصیری آقای •
کنفرانس، دبیر عنوان به ذاکرزاده دکتر ایران، آمار انجمن رئیس

پارسیان دکتر آقای محرابی، دکتر
دکتر جایزۀ آیین نامه ٣ − ۵ بند و ۴ مادۀ به توجه با شد مقرر .٧

برای و تدوین امنا هیئت طرف از امتیازبندی شیوۀ و فرم بهبودیان،
شود. ارسال هیئت مدیره به بررس

گرفت: قرار بررس مورد زیر به صورت آرش دکتر گزارش .٨

تغییرات و گرفت قرار بررس مورد دانشجویی مسابقۀ آیین نامۀ •
شد. تصویب آن

دانشجویی مسابقۀ سؤاالت طراحان برای گواه صدور موضوع •

گواه سؤال طراحان همۀ برای شد مقرر و گرفت قرار بررس مورد
شود. صادر

پاس بدون بعد، به سیزدهم دور برای دانشجویی مسابقۀ سؤاالت •

شود. داده قرار متقاضیان اختیار در
اجازۀ اعطای «مجوز برای آیین نامه ای ایران پناه دکتر شد مقرر .٩

و تدوین اهها» دانش و سازمانها افراد، با انجمن لوگوی درج
نمایند. ارائه هیئت مدیره بعدی جلسۀ در و تنظیم

یری پی کارگروه جلسۀ در شرکت از ایران پناه دکتر گزارش . ١٠

ساختمان یت مال یری پی به مربوط جلسۀ و علم شهر تأسیس
است: زیر شرح به کشور علم انجمن ٢١ طرف از آباد یوسف

تاریخ در علم شهر تأسیس یری پی کارگروه جلسۀ دومین •

حضور با علم شهر تأسیس یری پی دوم جلسۀ ١٣٩٨/١٢/١

ریاض انجمن دفتر محل در علوم پایه، انجمنهای از نمایندگان
رئیس اجتهادی دکتر ابتدا جلسه این در گردید. یل تش ایران
سالنهای علم، موزۀ علم، خانه های لزوم بر ایران، فیزی انجمن
تنوع اکواریوم، افالک نما، کتابخانه، همایشها، مرکز و سخنران
وی نمودند. اشاره علم شهر در را شب موزۀ و علم پارک جانوری،
نمودند. معرف هند تۀ کل شهر در را علم شهر از نمونه ای همچنین
از نمونه ای ایران، زیست شناس انجمن طرف از نظاری دکتر سپس
زیست شناس علوم مختلف بخشهای با ارتباط در را علم شهرهای

همچنین و معرف آلمان و هلند جمله از دنیا مختلف کشورهای در
ایران پناه دکتر ادامه در نمودند. اشاره تهران شهر در نمونه هایی به
سال چهار به اصفهان، آمار خانۀ و اصفهان علم شهر معرف ضمن
و دانشجویی دانش آموزی، مختلف زمینه های در خانه این فعالیت
ارائۀ جهت شد مصوب جلسه این در داشتند. اشاره دانش آموختگ
صندوق رئیس و تهران شهر شورای رئیس با جلسات پروپوزال،

شود. برگزار ران پژوهش از حمایت
طرف از آباد یوسف ساختمان یت مال یری پی به مربوط جلسۀ •

انجمن محل در ١٣٩٨/١٢/١ تاریخ در کشور علم انجمن ٢١

جهت انجمن ١٢ نمایندگان حضور با جلسه ای ایران، ریاض
انجمن ٢١ به علوم وزارت از آباد یوسف ساختمان سند انتقال

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ٢٩ صفحۀ

http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


کشور آمار دانشجویی مسابقۀ آیین نامۀ

ی و بیست ١٣٨١ سال در است ذکر قابل گردید. یل تش
میلیارد سه مبل جمعاً ایران، آمار انجمن جمله از ، علم انجمن
انجمن حساب به مستضعفان بنیاد از ساختمان خرید جهت ریال
ط را مبل این هم فیزی انجمن م نمایند. واریز ایران فیزی

متأسفانه م نماید. واریز مستضعفان بنیاد حساب به چ قطعه دو
مل وراث شدن پیدا و حقوق الت مش دلیل به مدت از پس

به را دریافت مبل بنیاد و م شود منتف معامله این واگذارشده،
وزارت مجدد، یری پی از پس م نماید. واریز علوم وزارت حساب
اضافه آن به ریال میلیارد سه یعن مبل همان معادل هم علوم
ول م کند خریداری آباد یوسف در طبقه ای دو ساختمان و م کند

م شود. صادر علوم وزارت نام به مل سند زمان آن در متأسفانه

است. مستقر ساختمان آن در علم انجمنهای شورای اکنون هم
سند انتقال یری پی مورد در نظر تبادل و بحث ضمن جلسه این در

رسید: تصویب به زیر موارد انجمن ٢١ به
یل تش موضوع یری پی جهت زیر افراد حضور با کارگروه ‐١

گردد:
،( فیزی (انجمن اجتهادی دکتر رمز)، (انجمن رستم دکتر
(انجمن واعظ پور دکتر ،( زیست شناس (انجمن مباشری دکتر
(انجمن طه دکتر و مدیریت) (انجمن دکترصائمیان و ( ریاض

زنان). مطالعات ایران
اتبات م و اسناد هرگونه تا گردد اتبه م انجمن ٢١ رؤسای با ‐٢

نمایند. ارسال کارگروه به دارند موضوع این در
ابتدا از که افرادی از اطالعات نمودن کامل جهت کارگروه ‐٣
کعبی دکتر و قدیم دکتر جمله: از بوده اند موضوع جریان در
نماید دعوت پرتوی دکتر و منصوری دکتر بیات، مهندس نژادیان،

نمایند. ارائه را خود نظرات درجلسه ای که 
مدیریت انجمن رئیس قاسم دکتر حضور با جلسه ای کارگروه ‐۴

آید. عمل به ایشان از الزم مشاورۀ و دهد یل تش ایران

کشور آمار دانشجویی مسابقۀ آیین نامۀ

و آمار رشتۀ دانشجویان بین سالم رقابت ایجاد هدف: ‐١
افزایش ، عال آموزش مؤسسات و اهها دانش آمار گروههای
و درخشان استعدادهای شناخت آمار، دانشجویان علم           سط
و فرهنگ علم          ، ارتباط برقراری علـم          ، جوام به آنها معرف

اهها. دانش بین آموزش
اواخر حدود در ساالنه صورت به  مسابقه این برگزاری: دورۀ ‐٢

بدون و دانشجویی المپیاد از هفته ی حداقل فاصلۀ با و تیرماه
م          شود. برگزار ایران آمار انجمن اصل همایشهای با همزمان

برگزار اه دانش ی در مسابقه دورۀ هر مسابقات: میزبان ‐٣
با آمار کارشناس دورۀ مجری اههای دانش تمام           و م           گردد
برگزاری معمول استانداردهای و میزبان قواعد تمام           رعایت

هستند. مسابقه این برگزاری به مجاز مسابقات،
از مرکب تیـم هر و تیم           صورت به مسابقه مسابقه: نوع ‐۴
هیئت علم           عضو باید که سرپرست ی با که بوده دانشجو ٣

آموزش مؤسسۀ یا اه دانش واحد هر شد. خواهند همراه باشد،
اعزام مسابقه به تیم ی م           تواند آمار کارشناس دورۀ مجری
دورۀ دانشجوی مسابقه، در شرکت زمان در باید تیم اعضای کند.

باشند. مؤسسه یا اه دانش آن کارشناس
حسن بر نظارت و برنامه ریزی برای مسابقه: علم           مسئولیت ‐۵
هیئت مدیرۀ منتخب نفر ۵ از مرکب علم           کمیتۀ مسابقات انجام
دبیری م           شود. یل تش ساله، دو دورۀ ی برای ایران، آمار انجمن
توسط که است کمیته این اعضای از ی عهدۀ به کمیته این

م           شود. تعیین انجمن هیئت مدیرۀ
ایران، آمار انجمن هیئت مدیرۀ از دوره هر در ‐١ تبصرۀ
علم           کمیتۀ این اعضـای از نفر دو حداقل وقت هیئت مدیرۀ

م          نماید. زین جایـ را
یل تشـ علم          ، کمیتۀ اعضای هماهنـ مسـئولیت ‐٢ تبصرۀ
علم           کمیتۀ وظایـف انجـام برای الزم اقـدامات ر دی و جلسات

است. کمیته این دبیر با
کمیته با اری هم ادامۀ به قادر علم           کمیتۀ عضو اگر ‐٣ تبصرۀ
به کتباً مسابقه از قبل ماه ٣ کم دست را خود انصراف باید نباشد،
هیئت مدیرۀ از بایست کمیته دبیر و کرده اعالم علم           کمیتۀ دبیر

کند. جانشین عضو تعیین درخواست آمار انجمن
زیر شرح به علم           کمیتۀ وظایف علم          : کمیتۀ وظایف ‐۶

است:
بر مبنـ اه دانشـ واحد هر آمـار گـروه مدیر با اتـبه م ‐١-۶
هر در سـؤال دو حـداقل طـرح برای خود اران همـ از خواسـت در
محرمانه ارسال و آنها) دقیق پاس با (همراه ۶ بند مواد از ی

مقرر. مهلت در علم           کمیتۀ دبیر به
اسـاتید از خود، تشخـیص به م           تواند علم           کمیتۀ ‐١ تبصرۀ
سؤال ارسال و طرح درخواسـت مستقیمـاً و انفـرادی طور به آمار

نماید.
برگزاری زمـان از پیـش ماه ی حـداقل علـم           کمیتـۀ ‐٢ تبصرۀ
سـؤالهای تعـداد کفـایت میزان ارزیـابی منـظور به و مسابقه،
جلسـه ای در را دریـافـت شده سـؤالهـای موضـوع، هر در مناسـب
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لـزوم صورت در تا م           نمـاید بازبیـن اعضا اکثریـت حضـور با
عمل به الزم اقدام بیشتر، سؤالهای ارسال و طرح درخواست برای

آید.
سؤالهای تنظیم و انتخاب ، بررس منظور به جلسه یل تش ‐۶-٢

سؤالها. بارمهای و جوابها تنظیم همچنین و مسابقه
مسابقه. سؤالهای تکثیر و آماده سازی بر نظارت ‐۶-٣

کمیتۀ دبیر نظر حسـب است موظـف انجـمن دبیرخانۀ ‐۶-۴
برای را مناسبی تفکی قابل سربرگدار و آرم دار اوراق علم          ،
تعداد به مسابقه، دوره هر در و نماید تهیه انجـمن مسـابقات
دهد. تحـویل وی به علمـ کمیتـۀ دبیـر طرف از درخواسـت شده

. امتحان جلسات بر نظارت ‐۶-۵
. امتحان اوراق تصحیح ‐۶-۶

نتیجه و تصحیح امتحان از بعد بالفاصله سؤالها ‐١ تبصرۀ
م           شود. مشخص

و جدا سربرگها کدگذاری، ورقه ها تصحیح، از قبل ‐ ٢ تبصرۀ
کمیتۀ نزد اصل نسخه های م          شود. تکثیر نسخه دو در اوراق
و حل راه با همراه مسأله تفکی به نسخه دو و م          ماند علم          
که صورت در م          شود. داده مختلف مصح دو به امتیازبندی
بیش اختالفشان که باشند داده نمره ای سؤال پاس به مصح دو
قان با م          شود درخواست مصححان از باشد کامل نمرۀ ٪١٠ از

معدل پایان، در برسانند. مجاز حد به را اختالف ر دی ی کردن
م           شود. محسوب مسأله آن امتیاز ، مصح دو نمرات

تصحیح برای ر دی افراد از م          تواند علم           کمیتۀ ‐ ٣ تبصرۀ
تصحیح نهایی مسئولیت حال هر در یرد. ب کم امتحان اوراق

است. علم           کمیتۀ عهده به اوراق
نظری، بخش دو در اولیه نتایج گزارش جلسۀ یل تش ‐۶-٧

دوم. روز در تیمها سرپرستان حضور با تیم           و کاربردی
تیمهای سرپرست توسط نظر تجدید درخواستهای ‐ تبصره
کمیتۀ شود. ارائه علم           کمیتۀ دبیر به کتبی صورت به معترض
اختتامیه جلسۀ رادر نهایی نتایج اعتراضات، بررس از پس علم          

م کند. اعالم
با همراه اجرایی مراحل کلیۀ از گزارش ارسال و تهیه ‐۶-٨
(از امتحان مدارک کلیۀ و مسابقه نهایی رده بندی صورتجلسۀ

ایران. آمار انجمن به پاسخنامه ها) و پرسشنامه ها جمله
کتاب نامه انتشار و تدوین در ایران آمار انجمن با اری هم ‐۶-٩
پاسخها، و سؤالها مجموعه مسابقات، شرح بر مشتمل مسابقات

الزم. موارد ر دی و برندگان فهرست
انتشارات نوع هر معنوی و مادی حقوق کلیۀ است بدیه ‐ تبصره

است. ایران آمار انجمن به متعلق مسابقه

کمیتۀ ایات، ش و اعتراضات کلیه به رسیدگ مرج ‐۶-١٠
است. علم          

بر تسلط استدالل، قدرت ارزیابی منظور به : امتحان مواد ‐٧
مواجهه در مسأله حل و تشخیص توان و ابتکار میزان مفاهیم،
م          شود. ارائه بخش دو در مسابقه سؤاالت ، واقع داده های با

است. ۴ : ۶ نسبت به ترتیب به بخشها این ضرائب
آمار احتمال، عموم          ، ریاضیات شامل: نظری، بخش ‐ الف

رگرسیون. ، ریاض
برای آماری رایج نرم افزارهای از استفاده کاربردی، بخش ‐ ب
حد در نظری، مبان بر تکیه با آنها تفسیر و آماری مسائل تحلیل

آمار. کارشناس دورۀ مختلف دروس به مربوط معلومات
جمله: (از آن مشخصات و مسابقه دورۀ هر نرم افزارهای ‐ تبصره
م          گردد. اعالم و تعیین علم           کمیتۀ طرف از ( … نسخه، محیط،
باید کند، استفاده ری دی نرم افزار از باشد مایل تیم           چنانچه
در و اعالم علم           کمیتۀ به مسابقه برگزاری از قبل ماه ٣ حداقل

نماید. استفاده آن از علم           کمیتۀ تأیید صورت
به تیم           و انفرادی صورت دو به امتیازبندی امتیازبندی: ‐٨

م           پذیرد: انجام زیر صورت
کاربردی بخش و انفرادی صورت به مسابقه نظری بخش ‐١-٨

شد. خواهد برگزار تیم           صورت به
نظری بخش از کسب شده امتیازات پایۀ بر انفرادی امتیاز ‐٢-٨
شرکت داده انفرادی رده  بندی در افرادی تنها م          گردد. محاسبه
نمرۀ میانگین ٪۴٠ کم دست آنها نظری بخش نمرۀ که م           شوند

باشند. نظری بخش انفرادی امتیاز بیشترین حائز نفر سه
بخش از کسب شده امتیازات پایۀ بر کاربردی امتیاز ‐٣-٨
رده  بندی در تیمهایی تنها م          گردد. محاسبه تیم هر کاربردی
دست آنها کاربردی بخش نمرۀ که م           شوند شرکت داده کاربردی
بخش در شرکت کننده تیمهای تمام نمرۀ باالترین ٪۴٠ کم

باشد. کاربردی
اعضای نمرۀ میانگین وزن جم اساس بر تیم           امتیاز ‐٨-۴
کاربردی بخش نمرۀ و درصد) ۶٠ سهم (با نظری بخش در تیم

م          گردد. محاسبه درصد) ۴٠ سهم (با تیم
که م           شوند شرکت داده تیم           رتبه بندی در تیمهایی تنها ‐ تبصره
تیم اعضای از ی هر نظری بخش نمرۀ و داشته عضو ٣ دقیقاً
انفرادی امتیاز بیشترین حائز نفر سه نمرۀ میانگین ٪۴٠ کم دست
٪۴٠ کم دست تیم کاربردی بخش نمرۀ و بوده نظری بخش
باشد. کاربردی بخش در شرکت کننده تیمهای تمام نمرۀ باالترین
در و م           شوند رتبه بندی امتیاز باالترین از ترتیب به تیمها این

م           شود. تعیین برتر تیم عنوان به تیم ی وجود، صورت
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(الف) بخش برای آن: زمان مدت و مسابقه سؤاالت ‐٩
به سؤال هر به پاس برای و م          گردد ارائه سؤال هفت مجموعاً
(ب) بخش برای م          شود. پیش بین زمان دقیقه ٢٠ متوسط طور
طور به  سؤال هر به پاس برای و م          گردد ارائه سؤال سه مجموعاً
شیوه های انتخاب که م          شود پیش بین زمان دقیقه ۴٠ متوسط

است. دانشجو عهدۀ به کال آنها حل
و (الف) بخشهای از ی هر به مربوط مسابقه زمان ‐ تبصره

است. ساعت سه حداکثر (ب)
و هماهنگ منظور به مسابقه: برگزاری مسئولیت ‐١٠
راستای در و مسابقه شایستۀ برگزاری جهت الزم تدارکات
افراد از مرکب نفره ٣ برگزاری کمیتۀ علم          ، کمیتۀ با اری هم

م          شود: یل تش مسابقه) برگزاری از پیش ماه ٩ (حداقل زیر
اعضای از وی نمایندۀ (یا مسابقه علم           کمیتۀ دبیر ‐١-١٠

علم          ). کمیتۀ
ایران. آمار انجمن وقت هیئت مدیرۀ نمایندۀ ‐٢-١٠

برگزاری کمیتۀ دبیر (که مسابقه میزبان اه دانش نمایندۀ ‐٣-١٠
بود). خواهد مسابقه اجرایی امور هماهنگ کنندۀ و مسابقه

است زیر شرح به کمیته وظایف برگزاری: کمیتۀ وظایف ‐١١
:

انجام زمانبندی شامل مسابقه گه آ ارسال و تنظیم ‐١-١١
ر دی و مصوب آماری نرم افزارهای نام برگزاری، محل مسابقه،
باید مسابقه انجام از پیش ماه شش حداقل گه آ این الزم. موارد
۴ بند در مذکور آموزش مؤسسات و اه دانش واحدهای کلیۀ به

گردد. ارسال
بند در مذکور آموزش مؤسسات و اهها دانش با اتبه م ‐٢-١١

تیم. سرپرست عنوان به هیئت علم           عضو ی معرف برای ۴
دانشجویان معرف منظور به تیم هر سرپرست با اتبه م ‐٣-١١

تیم. آن
نصب و مناسب کامپیوتری سایت کردن آماده ‐١١-۴

مصوب. آماری نرم افزارهای
علم          . کمیتۀ نظارت تحت مسابقه سؤالهای تکثیر ‐١١-۵

تیمها اعضای تغذیۀ ان، اس مسابقه، جوایز تأمین و تهیه ‐١١-۶
... و مسابقه برگزاری طول در سرپرستان و

تیم اعضای انتخاب ‐١-١٢ تیمها: سرپرستان وظایف ‐١٢
و مربوطه آموزش مؤسسۀ  یا اه دانش دانشجویان بین از نفره ٣

مقرر. زمان در برگزاری کمیتۀ به آنها نام ارسال
شرکت برای متبوع مؤسسۀ با الزم هماهنگیهای انجام ‐٢-١٢

مسابقه. در تیم فعال
مراحل در تیم هدایت و تیم به مربوط امور هماهنگ ‐٣-١٢

مسابقه.
تیمها. و افراد امتیاز تعیین جلسۀ در شرکت ‐١٢-۴

باشند. علم           کمیتۀ عضو نم          توانند تیمها سرپرستان ‐ ١ تبصرۀ
طرح، جلسات در تیمها سرپرستان از ی هیچ ‐٢ تبصرۀ

نم          کنند. شرکت آزمون برگزاری و سؤال تصحیح انتخاب،
هر در آن پرداخت نحوۀ و ثبت نام هزینۀ ثبت نام: هزینۀ ‐١٣
و اه دانش واحدهای به و تعیین برگزاری کمیتۀ طرف از دوره

شد. خواهد اعالم ۴ بند در مذکور آموزش مؤسسات
تا و ثبت نام هزینۀ پرداخت از پس تیم           که صورت در ‐ تبصره
مسابقه در شرکت از دانشجویی مسابقه برگزاری از پیش روز ۴۵

در اما م           شود، داده عودت نام ثبت هزینه کلیۀ دهد انصراف
عودت نام ثبت هزینه ٪۴٠ تاریخ این از پس انصراف صورت

م           گردد.
برتر، تیم اعضای تمام به که مسابقه جوایز مسابقه: جوایز ‐١۴
اول، نفرات نیز و کاربردی، سوم و دوم اول، تیمهای اعضای تمام
و ٣-٨ ،٢-٨ بند در مندرج شرایط قید با انفرادی سوم و دوم

از: عبارتند م          گیرد، تعلق ٨-۴
مال انات ام آمدن فراهم صورت در و تقدیر لوح های ‐١۴-١

(نشان). مدال اهدای
کمیتۀ توسط گردیده مشخص نسبت به مال جوایز ‐١۴-٢

سوم. و دوم اول، مقامهای برای مسابقه برگزاری
هزینه های با متناسب دوره، هر جوایز مال ارزش ‐١ تبصرۀ
بود. خواهد مربوطه برگزاری کمیتۀ تشخیص به و دوره آن ثبت نام
هم با کاربردی بخش و نظری بخش جایزه های سهم ‐٢ تبصرۀ

است. برابر
در شرکت کننده تیمهای عضو دانشجویان کلیه ‐٣ تبصرۀ
عضویت، حق پرداخت بدون سال ٢ مدت به دانشجویی مسابقات
از مدت این در و شد خواهند ایران آمار انجمن ناپیوستۀ عضو

شوند. م           بهره مند عضویت مزایای
سرپرست)، (بدون برتر دانشجویی تیم اعضای برای ‐۴ تبصرۀ
شرکت جهت مال تشویق امتیازات انات، ام وجود صورت در
ایران آمار انجمن هماهنگ با و سال همان کنفرانس یا سمینار در

م           شود. نظرگرفته در کنفرانس یا سمینار میزبان اه دانش و
حضور با مراسم           ط مسابقه تیم           و انفرادی جوایز ‐۵ تبصرۀ

م           شود. اهدا میزبان اه دانش در کننده شرکت تیمهای
آموزش ازگروههای نشانهایی، اهداء با مسابقه هر در ‐۶ تبصرۀ

م          آید. عمل به تقدیر نیز سوم و دوم اول، تیمهای معرف کنندۀ
م          توانند نیز ر دی (سازمانهای) حقوق یا حقیق افراد ‐٧ تبصرۀ
اهداء نحوه ی دهند. تخصیص افتخارآفرینان این به را جوایزی
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مدارس پروژۀ در بین الملل داده های علم

هیئت مدیرۀ اطالع با م          گیرد تعلق آنان به جایزه که نفرات و جایزه
هنگام در و م          شود تعیین مسابقه علم           کمیتۀ توسط انجمن،

م          گردد. اعالم اهداءکنندگان اسام           جوایز اهداء
مسابقه در آنها سؤال که اران هم و سؤال طراحان برای ‐١۵
از اری هم ساعات تعداد قید با گواه ی م           شود انتخاب
در مشارکت کننده اران هم به و صادر ایران آمار انجمن طرف

م           شود. ارسال مسابقه علم           بخش

مورخ درجلسۀ تبصره ٢۴ و بند ١۵ در آئین  نامه این
رسید ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ تصویب به ١٣٩٨/١١/٠٣

م          شود. پیشین آئین نامۀ زین جای زمان این از و

پروژۀ در بین الملل داده های علم
فیشر٧٧ نی توسط مدارس٧۶

مدرس) تربیت اه (دانش گلعلیزاده٧٨ موس به همت

بین الملل داده های علم عنوان با نوشته ای ترجمۀ زیر مطالب
آمار استاد فیشر٧٩ نی پروفسور از (IDSSP) مدارس پروژۀ در
٢ شمارۀ در که است استرالیا س٨٠ ولیومتری و سیدن اه دانش
است. چاپ شده ریاض آمار انستیتوی بولتن ٢٠٢٠ مارچ ۴٩ سری
فراهم سازی برای بین الملل اری هم مرکز ی واق در IDSSP
معلمان آموزش و دبیرستانها در داده ها علم آموزش برای زمینه ای

نی است٨١. داده ها) (علم درس سرفصلهای ارائۀ نحوۀ برای
که: فیشرم نویسد

که دارد وجود م مح شواهد اگرچه چیست؟ داده ها علم
مقالۀ (به است داشته وجود قرن نیم به قریب داده ها علم موضوع
داده ها» علم از سال «پنجاه عنوان با دونوهو٨٢ دیوید جذاب
صفحات ٢۶ سری ۴ شمارۀ گرافی و محاسبات آمار مجلۀ در

«علم اصطالح قبل سال بیست تا اما کنید)، مراجعه ٧۶۶ تا ٧۴۵

نداشت. وجود عنوان هیچ به داده ها»

ی اگرحت است. ن غیرمم داده ها علم از فرار روزها این
علم یقین) به (قط آن باشد داشته وجود ٨٣STEM مجموعۀ
اصالح پی در اه  دانش ده های دانش و گروهها است. داده ها
دانشجویان  برای داده ها علم دروس مواد همۀ هستند، عناوینشان
سایت وب و مجله هزاران و شده روز به تحصیلشان از مرحله هر در
علم عنوان با شغل هایی حساب است. گذاشته وجود عرصۀ به پا
جویای الیق متخصص افراد پی در که شغل هایی بین در داده ها
که دارد وجود مستندات است. شده خارج شمارش از هستند کار
هزار صد بر بال داده ها) علم (در شغل کمبود ا آمری در فقط

تاست.

از گسترده ای مشترک فهم هنوز م رسد نظر به حال این با
که ذریم ب است. نشده حاصل چیست، داده ها علم مفهوم اینکه
م رسد نظر به م شود تدریس مرتبط دروس فصل سر در آنچه
علم پس است. داده ها) (علم موضوع به کل مقدمۀ ی فقط
قرار کس چه و یریم؟ ب یاد را آن باید زمان چه چیست؟ داده ها

کند؟ تدریس را آن است

علم – است زندگ مهارت لش ش ساده ترین در داده ها علم
کم تا بداند است الزم فرد هر که چیزی و داده ها از یادگیری

عزم ی بنابراین باشد. زندگ سختیهای با رویارویی در ایشان به
الزم مهارت این با مدارس دانش آموزان نمودن مسلط برای جدی
آموزش برای اساس ضرورت که است معن بدان این البته، است.

م شود. حس نیز کنند، تدریس ونه چ بدانند تا معلمان،

اختصار به یا مدارس٨۴ پروژۀ در الملل بین داده های علم
راه اندازی موضوع این یری پی برای ٢٠١٨ سال در IDSSP
سرآمدان اری هم با بین الملل مشترک فعالیت ی IDSSP.شد
از معلمان و آموزش برنامه ریزی متخصصین و آمار کامپیوتر،
است ا آمری و نیوزیلند هلند، آلمان، انگلستان، کانادا، استرالیا،
بین  الملل و مل  تخصص شرکتهای و گروهها انجمنها، طرف از و
٧۶ International Data Science in School Project

استرالیا س ولیومتری و سیدن اه دانش آمار ٧٧استاد
٧٨golalizadeh@modares.ac.ir
٧٩Nick Fisher
٨٠ ValueMetrics

(٢ ، American Statistical Association (١ برخوردم: زیر بزرگ اسام به و کردم نگاه آن وبسایت از را پروژه این حامیان معنادار فهرست سردبیر: توضیح ٨١

(۴ ، Australian Council of Deans of Information and Communications Technology (٣ ، Association for Computing Machinery
Australian Research Council Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers (۵ ، Australian Bureau of Statistics
The Dutch Society for Statistics and Operations (٨ ، Cambridge Mathematics (٧ ،BCS, The Chartered Institute for IT (۶ ،
The Leiden Centre of Data Science, Mathematical Institute, (١١ ، International Statistical Institute (١٠ ، Google (٩ ، Research
New Zealand Statistical Association (١٣ ، National Institute for Statistical Sciences (NISS; United States) (١٢ ، Leiden University
Teaching Statistics (١٧ ، Statistical Society of Canada (١۶ ، Statistical Society of Australia (١۵ ، Royal Statistical Society (١۴ ،

. Trust (UK)
٨٢David Donoho

م رود. کار به آموزش برنامۀ توصیف برای و است Science, Technology, Engineering & Mathematics مخفف کلمه این ٨٣
٨۴ www.idssp.org
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هدایت صمد با مصاحبه ای

اول، است. هدف دو دنبال پروژه این م شود. حمایت هم
ونه چ اینکه از کاف درک (دانش آموزان) که شود مطمئن
قرار استفاده مورد تصمیمات اخذ برای و جم آوری شده داده ها
و دانش آموز عنوان به ابتدا آنها که طوری کنند کسب م گیرند،
روزمره شان زندگ در بتوانند اجتماع، در فردی عنوان به سپس
قضات، از جدیدی نسل با ما ویژه به یرند. ب دقیق تصمیمهای
که م شویم مواجهه ری دی افراد و تاریخدانان روزنامه نگاران،
با کار ونگ چ به راج اساس درک دانش آموختگ از بعد
اطالعات تفسیر نحوۀ و نایقین شرایط در تصمیم اخذ برای داده ها
عرضه آنها به کاریشان و شخص فعالیتهای گذر در که کم ای
در کاف عالقۀ که است این قصدش ثانیاً، دارند. را م شود
بیش آنها که طوری کند ایجاد داده ها علم مشتاق دانش آموزان
ادامه به شایق حوزه، این در شغل ی کسب نگاه با و پیش از
مردم به داریم قصد ما هدف، دو این به نیل برای شوند. تحصیل
تهیۀ هدفمان کنند. اخذ اطالعات داده ها از ونه چ دهیم آموزش
که داده هاست علم در حسابان) از (قبل درس ی برای مطالبی
داشته همراه به آموزش برای هم و یادگیری برای هم کاف سرگرم
به است. گرفته قرار نظر مد آموزش ساعت ٢۴٠ مجموع در باشد.
راستای در که کنیم تدوین را برنامه ای داریم قصد ما موازی، طور
ری دی رشته هر یا ریاض (معلمان معلمان دوره ای، چنین ارائۀ

ببینند. بهتری آموزش نیز دارند) کار و سر داده ها با که

در ان رای صورت به و شده کامل پروژه ی فاز اکنون
داوطلبانه کامال اقدام این است. داده شده قرار (عموم) دسترس
حسابان) از (قبل درس تهیۀ برای مدون٨۵ سرفصل دو است. بوده
همۀ برای درک قابل و برانگیز چالش سخت، که داده ها علم در
شده طراح است، تدریس برای سرگرم ی و دانش آموزان
به ه بل مدارس در فقط تنها نه تهیه شده مطالب شد سع است.
داده ها علم دوره های برای اطالعات) (از ارزشمندی منبع عنوان
استفاده مورد نیز شخص مطالعات و اهها دانش ، علم مراکز در
موارد شامل که هستیم (پروژه) ٢ فاز یر پی اکنون ما گیرد. قرار

است: زیر
برنامه های بر مبتن دوره های از حمایت برای منابع توسعۀ •

. آموزش
داده ها. علم به مشتاق معلمان برای راهنمایی اجرای و ارائه •

از: عبارتند اکتساب قابل موارد
علم دروس ارائۀ از حمایت برای جذاب درس مطالب و منابع •

یادگیری و آموزش که طوری متفاوت سالیق با مقدمات داده های
باشد. سرگرم با توأم داده ها علم

رشته های از معلمان آموزش برای ارزیابی فرآیند و درس ی •
داده ها. علم درست آموزش منظور به متفاوت

خواهد دسترس قابل عموم برای یافته ها همۀ ، ی فاز مشابه
این به شود انجام کارشناسانه صورت به ٢ فاز داریم قصد بود.
تناسب به پروژه، در دخیل اران هم به مناسبی مقرری که ترتیب
کارشناس شده و باال کیفیت با خروج هایی شود، داده وقت شان،
یافتن به عالقه مندان شود. انجام درست به پروژه مدیریت و تولید
کنند مراجعه www.idssp.org سایت به م توانند بیشتر جزئیات

شوند. قضایا یر پی idssp.info@gmail.com ایمیل با یا

توسط هدایت٨۶ صمد با مصاحبه ای

مین و استافکن٨٨ جان مارتین٨٧، رایان
ینگ٨٩

شهید اه (دانش ٩٠ فقیه محمدرضا و یوسف زهرا به همت
( بهشت

تیر یا ١٩٣٧ سال جوالی ١١ (متولد هدایت صمد یده: چ
رشته در را خود کارشناس دوران ایران) جهرم، شهر ،١٣١۶ سال
١٩۶٢ سال در ممتاز وضعیت با تهران اه دانش در زیست مهندس
در تحصیل برای ا آمری در کُرنل اه دانش به و رساند اتمام به
رساند. پایان به ١٩۶٩ سال در را خود دکتری و آمد آمار رشتۀ
اه دانش در را تمام استاد پست ،١٩٧۴ در بعد، سال چند درست
اگو شی در ایلینوی اه دانش اکنون ‐ سیرکل اگو شی در ایلینوی
برجستۀ استاد ٢٠٠٣ سال در و پذیرفت م شود‐ نامیده (UIC)
، ریاض گروه هدایت گر ابتدا همان از وی شد. نامیده اه دانش این
باق پیشران نیروی عنوان به امروز تا و بود کامپیوتر علوم و آمار

زمینه های در ری دی توجه قابل اریهای هم صمد است . مانده
ببینید. را http://www.idssp.org/pages/framework.html سایت ٨۵

٨۶ Martin, R., Stufken, J., and Yang, M. (2016), A Conversation with Samad Hedayat, Statistical Science, ٣١, 637–647. doi.org/10.1214/16-
STS579

شمال کارولینای ایالت اه دانش آمار گروه ٨٧دانشیار

آریزونا اه دانش آماری و ریاض علوم ده دانش در آمار ٨٨استاد

اگو شی در ایلینوی اه دانش کامپیوتر علوم و آمار ، ریاض گروه در ٨٩استاد
٩٠ m.faghihi@sbu.ac.ir
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هدایت صمد با مصاحبه ای

گواه وی متعدد افتخارات با که داشته هم اجرایی و تحقیقات
ی او کرد: اشاره موارد این به میتوان همه میان از که م شوند

ریاض آمار مؤسسۀ ار هم آمار، الملل بین انجمن منتخب عضو
است. ایران ریاض انجمن افتخاری عضو و ا آمری آمار انجمن و
دوران شده، انجام ٢٠١۶ م و ٢٠١۵ سپتامبر در که مصاحبه، این
م کند. بررس را آمار آیندۀ و حال گذشته، و هدایت استاد کاری
این او، عالئق مهمترین از ی داشتن نظر در با آن، بر عالوه
جوان استادان و دانشجویان برای مشاوره ها از مجموعه ای مصاحبه

است. کرده ارائه
آمار نمونه ای، بررس  آزمایشها، طرح کلیدی: عبارات و واژه ها
دانشجویان. راهنمایی آماری، مشاورۀ آماری، پژوهشهای ، زیست

شغل مسیر

ما سواالت به کردید موافقت اینکه از ممنونیم صمد، استافکن:
شدید عالقه مند آمار به ونه چ واقعا شروع،  برای بدهید. جواب
بررس را ری دی رشته های آمار به شدن عالقه مند از قبل آیا و

کردید؟

وارد مال دالیل به بیشتر اما ، مختلف دالیل به من هدایت:
سن در خانواده ام، از مال حمایت برای شدم. ریاضیات و آمار
را خود تحصیالت مدت، آن در شدم. ابتدایی معلم کم خیل
پایۀ مدرک ل ش همین به که دادم ادامه خودخوان صورت به
من برای ریاضیات که کردم کشف همچنین گرفتم. را دوازدهم
زیادی فرصتهای آمدن پدید به منجر نهایت در که است، آسان نسبتاً
«مؤسسۀ مدیر تهران، با اه دانش در من چهارم یا سوم سال در شد.
حجم از استفاده با آنها کردم. کار اقتصادی» توسعه و تحقیقات
مطالعه ایران در اقتصادی مختلف جنبه های روی داده ها، از زیادی
کردن آماده داده ها، کردن خالصه و بررس مسئول من م کردند.
به من عالقۀ که بود زمان این بودم. گزارشها نوشتن و نمودارها

شد. ایجاد آمار و داده ها

استاد بود، تهران اه دانش در آمار استاد ی همچنین
ایران در آمار علم پدر عنوان به گسترده ای طور به که خواجه نوری،
تالش واقعاً ایران در آمار برای خواجه نوری استاد م شود. شناخته
به و کرد بنیان گذاری را آمار٩١ مؤسسۀ ١٩۶۶ سال در و م کرد
م توان که سمت در سال چند من بود. آن رئیس سال ٨ مدت
استاد کردم. کار ایشان با گرفت نظر در تحقیقات دستیار را آن
به آمار، خواندن برای ا آمری رفتن به را من که بود خواجه نوری

ایالت و کُرنل اههای دانش از کرد. تشویق آیووا، ایالت خصوص
نصیحت دنبال به که داشتم نظر در اگرچه گرفتم. پذیرش آیووا
تابستانم اولین اما بروم، آیووا ایالت اه دانش به خواجه نوری استاد
ایتاکای از اتوبوس با تابستان آخر گذراندم. کرنل در را ا آمری در
آیووا، ایالت اه دانش در گروه رئیس و رفتم آیووا ایمزِ به نیویورک
دانشجویان بقیۀ به را من و کرد استقبال من از بن کرافت، پروفسور
بود ا آمری در من داوری مبنای تنها زیبا ایتاکای اما کرد. معرف
بعداً من بنابراین بود، زیاد حد از بیش ایمز با آن شدید تضاد و
استاد با اینکه از بودم. ایتاکا به بازگشت اتوبوس در روز همان در

دارم. بدی احساس نکردم خداحافظ حت بن کرافت

آمار به ربط هیچ کرنل به رفتن برای شما تصمیم پس ینگ:
بود. ایمز و ایتاکا بین مقایسه ی فقط نداشت؟

همان بودم، رفته ایمز به ایران از مستقیم اگر شاید هدایت:
و کایوگا دریاچه در تابستان گذراندن از بعد اما م ماندم. جا
زیاد خیل نظرم به شهر دو این بین تفاوت آدی رون دک، کوههای

بود.

تحصیل برای ا آمری به آمدنتان دربارۀ شما خانوادۀ ینگ:
داشتند؟ حس چه

فرصت چنین دست آوردن به برای واقعاً طرف از هدایت:
را من م کردند احساس هم طرف از و بودند خوشحال من برای

بود. درست هم جهات از که داده اند دست از

افراد مهمترین شما، شغل در حرفه ای تأثیر لحاظ به استافکن:
کدامند؟

همچون زیادی بزرگ افراد آمدم، ا آمری به وقت هدایت:
ران دی و سرِل٩۴ رابسن٩٣، فدرر٩٢، بِچهوفر، ۇلفوویتس، ک فر،
در مرا شدت به که ک فر،  ج جز به نفر، ی بودند.  کرنل در
ایده این که بود او بود. رابسن داگ داد، قرار تأثیر تحت کرنل
به باید ، ده انجام بامعن کار م خواه اگر که نهاد من در را
و زیر و کن مسئله آن وقف را خودت و باش جالبی مسئلۀ دنبال
گذراندم. ایشان با را لیسانسم فوق پایان نامۀ من . بفهم را آن بم

[آزمایشها] طرح به آن در که بود هم ان م کرنل ینگ:
شدید؟ عالقه مند

ایران در خواجه نوری استاد با که زمان قبل، از من هدایت:
بله، اما شدم. درگیر داده ها جم آوری و طرح با م کردم، کار
افراد به توجه با شدم. عالقه مند طرح به که بود کرنل در اساساً
و بچهوفر فدِرر، ولفویتز، ک فر، مانند آنجا در طرح به عالقه مند

م. آمار. عال آموزش ٩١مؤسسۀ
٩٢Federer
٩٣Robson
٩۴Searle
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نبود. تعجب آوری اتفاق این ران دی
با را دکتری تان رسالۀ که گرفتید تصمیم نهایتاً شما مارتین:

افتاد؟ اتفاق این ونه چ ذرانید. ب فدِرر
(فدرر، فدرر آزمایشهای طرح کتاب زمان آن در هدایت:
استفاده آن از کرنل در آنها که بود کتابهایی از ی (١٩۵۵
خیل مسائل دربارۀ او تفکر طرز و سب با من بنابراین م کردند،

اول درجۀ در که ران دی و بچهوفر، ک فر، برخالف بودم. آشنا
حقیق مسائل و داده ها از فدرر داشتند، عالقه محض جنبۀ به

مثال زیادی تعداد شامل که وی کتاب در این م گرفت؛ انگیزه
با م شود. دیده به وضوح است، طرح انتخاب پیرامون مباحث و
من برای این داده ها، تحلیل و جم آوری در من سابقۀ به توجه
نوشتیم نظری مقاله های زیادی تعداد نهایتاً ما بود. مناسب خیل

شد. حقیق شروع مسائل به کردن فکر با کار این اما

راگاوارا د. برای زادروز شصت امین کنفرانس در فدِرر والت با
١٩٩٩ سال در

عالقه طرح به که کرنل هیئت علم اعضای جز به ینگ:
بودند، شری عالقه این در که بودند زیادی مهمانهای داشتند،

است؟  درست
مهمان. زیادی تعداد بله، هدایت:

باشد. بوده مهیج بسیار محیط باید ینگ:
و بودم دانشجو ی فقط اوایل من اگرچه بله. هدایت:
مانند مهمانهایی با جوان، تعامل هیئت علم عضو ی بعدها

ی (که پارکر . ت ارنست و راگاوارا٩۶ دی. زایدن٩۵، استر
اس. اس. و بوس٩٨ . س آر. همراه به اویلر٩٧ ضایع کننده های از
زایدِن خصوصاً بود. بسیار جالب م رفت)، شمار به شری کَنده٩٩

کار دلیل به هم پارکر و بود کرنل از بازدید به عالقه مند بسیار
التین مربعهای ساختن برای مجموع ترکیبهای روی ما مشترک
هیئت علم اعضای سایر که آنجایی از م آمد. آنجا به متعامد،

مهمانان این بودم،  نکرده ازدواج زمان آن در من و داشتند خانواده
داشتند. مراوده من با امر بدو در

به گرفتید، کرنل در را دکتریتان شما که زمان استافکن:
را صنعت به رفتن فکر هیچوقت بودید. اه دانش شغل دنبال

بودید؟ کرده

کرنل دانشجویان از کدام هیچ زمان آن در هیچوقت. هدایت:
گرفتن حال در ما همۀ نم کردند. صحبت صنعت به ورود به راج
کار ی که هدف این با کنیم، پژوهش اینکه برای بودیم، دکتری
به درنهایت که فکر این با من، شخص کنیم. پیدا اه دانش در
افراد با شدت به من اما آمدم. اینجا به بشوم استاد و برگردم تهران
تشویق مرا و داشتند عالقه من به آنها بودم. گرفته انس کرنل در
در که بود کاری همان این م کردند. تحقیقاتم ادامه و ماندن به

دادم. انجام من نهایت

و کرنل اههای دانش در اگو شی به آمدن از قبل استافکن:
اینها داشتید. فعالیت هیئت علم عضو عنوان به فلوریدا ایالت

دادند؟ رخ چطور

انجام زمان آن در که تحقیق و من از کرنل در افراد هدایت:
پیشنهاد من به شغل ی دلیل همین به بود، آمده م دادم خوششان
از بعد بتول، همسرم و بودم کرده ازدواج من زمان آن در دادند.
خیل را ایتاکا او اما پیوست. ایتاکا در من به سال، ی حدوداً

برای دلش نداشت، فامیل و دوست آنجا چون نداشت: دوست
بود. شده تنگ م آمد، آنجا از که تهران، بزرگ شهر احساس
و تحقیقات مشغول من جوان، هیئت علم عضو ی عنوان به
شوهر من صراحتاً بود. تنها عمال او و بودم قبیل این از چیزهایی

نبودم. خوبی

بد حال به وضوح او و بودیم صمیم خیل ک فر ج با ما
اه دانش از سوج ریچارد کوتاه مدت از بعد م دید. را بتول
به آن که داد توضیح من به او گرفت. تماس من با فلوریدا ایالت
پیشنهاد آنها به ک فر ج و هستند جدید استاد استخدام دنبال
کنم. ترک را کرنل باشم داشته تمایل است ن مم من که داده
که بودم این نگران کنم؛ فکر درباره اش دارم نیاز که گفتم او به
زمان اما بروم. کرنل از م خواهم من که کنند فکر رابسن یا فدِرر

که شد متوجه و کرد نگاه نقشه به او دادم، بتول به را خبر این که
٩۵Esther Seiden
٩۶Raghvarao D.
٩٧spoilers Euler
٩٨Bose C. R.
٩٩Shrikhande S. S.
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نهایت در من شد. هیجان زده بسیار و است آب نزدی فلوریدا
بود داده ترتیب آنها، گروه مدیر ، برادل رالف که بازدیدی برای
که نکشید طول خانه، به بازگشت از بعد رفتم. فلوریدا ایالت به
ویژه به من کردم. دریافت دانشیاری رسم پست ی برای نامه ای
ایتاکا ترک به تمایل که بتول خاطر به اما نبودم شغل این دنبال
به و پذیرفتم را آنها پیشنهاد بود، جالب برایش فلوریدا و داشت

کردیم. ان م نقل تاالهاس

است. خوبی خیل گروه که دریافتم آنجا، به رسیدن از بعد
همچنین و سوج و برادل بودند: آنجا زیادی شدۀ شناخته افراد
ر. دی افراد و سترمن١٠٣، سرفلینگ١٠٢، پروشان١٠١، هالندر١٠٠،

نیامد. خوشش آنجا از بتول که شد آن نتیجه حال، این با

حاصل را داشت انتظار او که بهبودی موعود، شهر ینگ:
نکرد؟

هم آب نزدی حت نیست. هیچ تاالهاس تو هدایت:
بتول دارد. دریاچه ی و زیبا درختان ایتاکا ه حالی در نیست!
دخترمان با گرفت تصمیم رفتیم، آنجا به ما چرا اینکه از متعجب

بازگردد. تهران به لیال

بتول دربارۀ م کردم، صحبت ک فر ج با که روز ی
فهمید دوباره ج و بازگشته تهران به که گفتم او به من و پرسید
مدیر لَندین١٠۴، جوزف بعد کم است. آمده وجود به ال اش که
با اکنون که سیرکل، اگو شی در ایلینوی اه دانش ریاضیات گروه
م شود، شناخته (UIC) اگو١٠۵» شی در ایلینوی اه «دانش عنوان
در آمار توسعه دنبال به آنها که داد توضیح او گرفت. تماس من با
نزد را من نام ک فر ج نحوی به هستند. ریاضیات گروه درون
باالخره اینکه از دادم، بتول به رو خبر این وقت بود. برده آنها
برای من شد. خوشحال بودم، گرفته  نظر در را بزرگ شهر ی
جنبه های (پیرامون کردم سخنران ی رفتم، اگو شی به بازدید
معرف ده دانش به را من لندین جوزف و طرح)، ساخت جبری

اه دانش از نامه ی ، تاالهاس به بازگشتم از بعد روز چند کرد.
دو و ایلینوی اه دانش در تمام استاد پست پیشنهاد با ایلینوی
کردم. دریافت م گرفتم، فلوریدا ایالت در که حقوق کردن برابر

آمدیم. این جا به ما و پذیرفتم را اگو شی پیشنهاد نهایت در

برگشت؟ تهران از بتول پس ینگ:

به آن جا از باهم و برگشت تاالهاس به او بله، هدایت:
هستیم. اینجا که است سال ۴٠ از بیشتر االن آمدیم. اگو شی

بود؟ چطور ریاض گروه ی به انتقالتان استافکن:

ماه سه تقریباً آمدم، اینجا به وقت م گویم، شما به هدایت:
که آنجا از شده ام. مرتکب بزرگ اشتباه که م کردم احساس اول
بودم، شده استخدام آمار ساختن برای استاد ی عنوان به من
شرکت گروه اصل کمیته های از زیادی تعداد در خواه ناخواه
که گفتم م کردیم، صحبت آمار ایجاد دربارۀ که بار ی داشتم.
اینجا از که کنم دعوت ک فر، ج کرنل، در ارم هم از مایلم
پرسیدند، من از که دارم یاد به ند. ب ما به توصیه هایی و بازدید
با واقعاً م کردم فکر ، مواقع چنین در کیست؟» ک فر «ج

کردم! چه خود

رفتید ریاض گروه به آمدید، UIC به شما که زمان مارتین:
کامپیوتر» علوم و آمار «ریاضیات، گروه اکنون گروه این اما

داشتید؟ اسم تغییر این در نقش چه م شود. نامیده

به شدن تبدیل حال در کامپیوتر علوم که زمان هدایت:
گروه ی که م خواست مهندس دۀ دانش بود، داغ موضوع
به مربوط دروس نیز ما گروه بدهد. یل تش جدا کامپیوتر علوم
دهیم اجازه که کردیم موافقت اما م کرد تدریس کامپیوتر علوم
شرط این با دهد یل تش را خودش جدید گروه مهندس دۀ دانش
کردن عوض با را کامپیوتر علوم از خودمان قرائت بتوانیم ما که
باشیم. داشته باشد، کامپیوتر» «علوم شامل اینکه برای گروه نام
کارزار ی هم من بود، تغییر حال در اسم حال هر به که آنجا از
از زیادی حمایت کردم. آغاز را «آمار» نام کردن اضافه برای
وقت رئیس خوشبختانه اما نشد ریاضیدانان جانب از پیشنهادم
را من طرف من، نزدی دوست ی ،١٠۶ ه لوییس گروه،

کرد. تغییر رسماً اسم که بود ١٩٨٣ پاییز گرفت.

تنشهایی ین تس به گروه اسم در «آمار» داشتن آیا استافکن:
کرد؟ کم م کردید، حس قبال که

در دائماً که م کردم احساس اوایل حقیقتاً. نه نه، هدایت:
ریاض سوت پیش اساتید از تعدادی با آمار برای جنگیدن حال

تمرکز و نیست، مفید جنگیدن که گرفتم یاد تدریج به اما هستم.
کردم کشف من باشد. سازنده طور به مسائل حل روی باید من
بسیار روش باهم، ناهار خوردن یا قهوه فنجان ی نوشیدن که

است. نظرها اختالف کردن برطرف برای موثرتری

آمدم. اگو شی به که خوشحالم حقیقتاً گذشته، به نگاه با
درعین اما آمد. خوشش اینجا از زیاد خیل بتول همه، از اول
١٠٠Hollander
١٠١Proschan
١٠٢Serfling
١٠٣Sethuraman
١٠۴Landin Joseph
١٠۵University of Illinois at Chicago
١٠۶Hay Louise
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ی برای زیادی فرصتهای که بردم پی حرفه ای، لحاظ به حال،
حسن با آمارشناس هر برای دارد. وجود اگو شی در آمارشناس
وجود محدودیت هیچ بود، حقیق مسائل حل به عالقه مند که نیت

نداشت.

مشاوره و تحقیق

آزمایشها طرح نظریۀ در مشارکت تان برای بیشتر شما شاید ینگ:
طرح به ونه چ اینکه به راج ما به م توانید م شوید. شناخته

ویید؟   ب خود اول کار دربارۀ و شدید عالقه مند
من قلبی عالقۀ بودم، تهران در که زمان از قبل، خیل از هدایت:
اختصاص حقیق زندگ مسائل برای داده ها تحلیل و جم آوری به
جهات از پس داشت، نخواهیم آمار حرفۀ ما داده ها، بدون داشت.

جم آوری مسئولیت که آنجا از است. بنیادی داده ها جم آوری
داشته طرحهایی ما اینکه است، آمارشناس عهدۀ بر خوب» «دادۀ
برابر در همچنین و بوده کارا پول و زمان نظر از که باشیم
زمان است. اساس باشد، مقاوم و استوار غیرمنتظره پیشامدهای

نظریۀ جبر، آنالیز، مانند دروس برداشتن با بودم، کرنل در که
برای را الزم فن مهارتهای غیره، و متناه میدانهای گروهها،
ارتقاء ، ریاض لحاظ از سختگیرانه طریق به ابزارها، این ساختن
این طول در را پژوهشهایم که بود طبیع من برای بنابراین دادم،

دهم. ادامه مسیرها
و التین مربعهای مجذوب اه ا م، دانش زندگ اوایل در
عامل طرحهای از خاص حاالت عنوان به متعامد التین مربعهای

مربعهای کردن اضافه نحوۀ اویلر اگر که شدم متوجه زود شدم.
که (١٧٨٢) اویلر را معروفش اشتباه حدس م دانست، را التین
ندارند وجود ۴t + ٢ مرتبۀ برای دوبه دو متعامد التین مربعهای
درست t = ١ و t = ٠ برای تنها حدس این نم شد؛ مرتکب
ران دی و بوس در که همانطور tها، سایر برای نه ول است
مجموعه ای من و زایدن استر است. شده داده نشان ،(١٩۶٠)
التین مربعهای ساختن برای مجموع ترکیب  بر مبتن را ابزارها از
م شد هم ۴t+٢ مرتبۀ شامل که مرتبه ها همۀ برای دوبه دو متعامد
همچنین ما آوردیم. وجود به (١٩٧۴) زایدن و هدایت مقالۀ در
مربعهای و F‐مربعهای به را متعامد التین و التین مربعهای ایدۀ

(١٩٧٠ زایدن، و (هدایت دادیم. تعمیم F‐متعامد
که حقیقت این لطف به ما، مثل طرح، محققان استافکن:

ادامه کار به م توانند م روند پیش  برنامه مطابق مسائل ندرت به
مالحظۀ با جهات، این در شما مشارکتهای از تعدادی دهند.
م توانید است. بوده هستند، «سازوار» نحوی به که طرحهایی

ذارید؟ ب اشتراک به ما با را کار این در برجسته  نکتۀ چند

رفتن بی راهه از مصون کامل طور به طرح هیچ هدایت:
مثال، برای باشیم. آماده معین مسائل  برای بایست ما اما نیست،
تکرارهایی بخواهد دلیل هر به است ن مم دارویی شرکت ی
زیرا کند، اضافه مطالعه ا ش به را نظر مورد داروی ی باالی دز از
کامل طور به نم توان را باال دز سط با بیماران به مربوط داده های
داشتم اری هم موضوع این در جان پیتر با من کرد. جم آوری
حساس و مقاوم طرحهای را آنها که طرحهایی سری ی ما و

کردیم. تولید نامیدیم،

عین در مطالعه، دورۀ طول در که هستند مواردی ر دی مثال
به بایست طرح معین جنبه های برخ ، اصل آزمایش کیفیت حفظ
مفهوم ی ،UIC در ل رابِرت ارم هم با شوند. اصالح یا هنگام
را طرحها اصالح ونگ چ و کردیم مطرح را طرح در تهاتر١٠٧

دادیم. نشان مطالعه ی وسط در

طرحها، سایر میان در که، طرحها از ری دی خانوادۀ
دارند، دارویی و پزش زمینه های در وسیع کاربردهای
اری هم با هستند. رر م اندازه گیری طرحهای یا متقاط طرحهای
افسری نژاد، کسری جمله از دوستانم، و اران هم دانشجویان،
وای ژائو١١٠، ویلیام یان١٠٩، ژیوو کانستَنتین١٠٨، وری گری
از اهمیت با گردایۀ مین) و (جان نفر دو شما و ژِنگ١١١،
افتخار با من واق در کردیم. تولید را کارا و بهینه متقاط طرحهای
طرح از زمینه  این در مشارکتش برای UIC که ویم ب م توانم

است.  مشهور

که مقاله ای محبوب ترین من: عالقۀ مورد سوال مارتین:
است؟ کدام نوشته اید

مقالۀ که ویم ب باید است! خوبی خیل سوال هدایت:
ماجومدار١١٢ دیب یِن ارم، هم با (١٩٨۵) ماجومدار و هدایت
مقاله این خصوصاً من شد. چاپ آمار١١٣ سالنامۀ در که ،UIC در
است، کاربرد و نظریه  از عال خیل ترکیبی که خاطر این به را
نام به آمار، عمل ل مش مسئله ی روی تمرکز دارم. دوست
برابر در همزمان صورت به تیمار تعدادی مقایسۀ برای طرحهایی
دادن نشان برای بعد اما است. بلوک ساختار ی با کنترل ی
١٠٧trade-off
١٠٨Gregory Constantine
١٠٩Zhiwu Yan
١١٠William Zhao
١١١Wei Zheng
١١٢Dibyen Majumdar
١١٣The annals
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نظریه های برخ از استفاده به پیشنهادشده، آزمایشهای بودن بهینه
کردیم. پیدا نیاز تصویری هندسۀ زیبای

تحقیقات سهمهای به راج گفتگو ی نم توانیم ینگ:
شما کتاب به باشیم. داشته متعامد آرایه های به اشاره بدون شما،
موضوع، این در چرا و بی  چون مرج ،(١٩٩٩) ران دی و هدایت
این است. شده ارجاع طرح ساخت در مقاالت تمام تقریباً توسط

شد؟   پدیدار ونه چ کتاب

التین مربعهای مفهوم یافتۀ تعمیم متعامد، آرایه های هدایت:
ساخت در مفیدی ابزارهای اینها هستند. متعامد التین مربعهای و
هستند. ر دی حوزه های و کدگذاری نظریۀ در همینطور و طرح،

ی که شدیم متوجه اما بودند، آنجا و اینجا خوبی مقاله های
گرفتیم. آن تألیف به تصمیم پس ندارد وجود خوب واحد منبع
ارتباط برقراری برای بیشتر گاه از هر ١١۴ اسلون نیل ، موق آن
UIC از کدگذاری، نظریۀ در متخصص پلس١١۵، وِرا ارم هم با
ارتباطات و کدگذاری نظریۀ به نیل عالقۀ به توجه با م کرد. بازدید
پروژۀ در اری هم برای وی از دعوت متعامد، آرایه های با آن
که بود این من هدف م رسید. نظر به خوبی ایدۀ کتاب، نوشتن

ی بنویسم: متفاوت خوانندۀ نوع دو برای همزمان را کتاب این
و کنند،  استفاده آن از که ببینند را نتیجه م خواهند فقط که کسان
برای بفهمند. را ساخت جزئیات م خواهند که کسان ر دی ی
تألیف خاطر همین به و بود الزم زیادی دقت هدف، این به رسیدن
یا راهنما ی بیشتر من نقش کشید. طول سال ده تقریباً کتاب
آر. . س دادند. انجام را کار سنگین قسمت جان و نیل و بود مدیر
و داشت عالقه متعامد آرایه های به که بود زیادی سالهای رائو١١۶
او را ما کتاب سرآغاز حت م داد؛ ما به مثبت خیل بازخوردهای

نوشت.

ماجومدار. دیب یِن و رائو آر. . س با

داشتید دوست که دارد وجود هم ری دی مسائل آیا مارتین:
پیدا را وقتش هیچوقت اما کنید کار آن ها روی م توانستید

نکردید؟

کار طرح جنبه های تمام روی تقریباً کارم، خالل در هدایت:
خوب، دانشجوی و ار هم زیادی تعداد داشتن لطف به کردم.
به  نیاز احساس هیچوقت بنابراین داشت، تازگ برایم همیشه کار

نکردم. موضوع تغییر

متناه جامعۀ نمونه گیری روی که کنم ذکر باید حال، این با
طرحهای است. طرح مسئلۀ از نوع البته که کردم کار بسیار هم
وجود نمونه گیری با ارتباط در سالها این طول در زیادی مشاورۀ
سینها١١٧، اس بی خوبم، دوست با هم کتاب ی من داشت.
از منظم طور به کنون تا ١٩٨٠ دهۀ اوایل از که ته کل ISI از
سینها و هدایت کردم منتشر مبحث این در م کند، بازدید UIC

.(١٩٩١)

در آمارشناسان برای زیاد فرصتهای وجود به قبال شما ینگ:
کردید. اشاره ، گروه تحقیقات یا مشاوره  دادن برای اگو، شی

ویید؟ ب ما به طرحهایتان یادماندن ترین به دربارۀ م توانید

برای زیادی کارهای دانشجویانم و من هدایت:
انجام راک فورد١١٨ و اگو شی قانون  پزش اههای آزمایش
نمونه گیری شیوۀ ی که کردیم کم آنها به ما دادیم.
غیرقانون مخدر مواد برای (١٩٩۶) ران دی و هدایت دنباله ای

بعدها، کنند. ایجاد هروئین، و کوکائین کراک، مثل توقیف شده،
پزش برای را آن مشابه و کردیم آماده هم نرم افزار آنها برای ما

وجود به اینها همۀ به نیاز دادیم. انجام نیویورک آلبان در قانون
تقلب مخدر مواد قاچاقچیان نکنید، چه کنید باور چه زیرا آمد
بی ضرر پودرِ صرفاً م فروختند آنها که چیزی از مقداری م کنند!
شده توقیف که پودری بسته های کردن وزن صرف بنابراین بود.
محمولۀ در هروئین یا کوکائین کراک، میزان از درست اندازۀ بود،
نم گذاشت. اختیار در را بود نیاز موفق محاکمۀ برای که آنها،
به بودن مجبور بدون که کرد کم اهها آزمایش به ما شیوۀ
این برای قبول قابل برآورد به توقیف شده، بسته های همۀ بررس

برسند. مقادیر

ملهای م تحقیقات مرکز با گسترده ای طور به همچنین ما
در ،UIC در ،١١٩NIH توسط شده سرمایه گذاری ، گیاه غذایی
١١۴Neil Sloane
١١۵Vera Pless
١١۶C. R. Rao
١١٧Bikas Sinha
١١٨Laboratories Forensic Rockford and Chicago
١١٩National Institutes of Health
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مرکز این طرف از دانشجویانم از نفر چندین هستیم. اری هم حال
چاپ آن نتیجۀ که کردند شرکت تحقیقات در و شدند بورسیه
اجرا آنها که بالین آزمایه های در همچنین ما بود. مقاله چندین
استفاده فواید دربارۀ بویژه، مورد ی داشتیم. مشارکت کردند،
عوارض که پرمپرو١٢١ داروی با مقایسه در سیاه١٢٠ کوهاش از
NIH بود. زنان یائس از پس دوران برای دارد، زیادی بد جانبی
داد. اختصاص تحقیق این برای دالر میلیون ١٠ حدود مرکز آن به

بازار به بار اولین روسافت مای باکس س ای که زمان بعدها،
بود چیزی یا لق قطعۀ ی جعبۀ درون داشت. ل مش ی آمد،
شدند باخبر این از آنها م شد. تری ال شوکهای ایجاد باعث که
طریق به گرفتند. تماس مهندس شرکت ی با کردن تست برای و

کردیم تحلیل و جم آوری را داده ها ما آمد. من میز روی مسئله این
دیدن به سینها اس بی زمان، آن در کردیم. آماده گزارش ی و
نوشتیم ١٢٢ ایی آمری آمارشناس برای مقاله ای ما و بود آمده من
آن حقیق اسم از نم توانستیم چون .(٢٠٠٣ سینها، و (هدایت

نامیدیم. بازی» اسباب «جعبۀ آنرا کنیم، استفاده

از ی و م دادیم مشاوره نیز آرگون١٢٣ مل اه آزمایش به
دستیار عنوان به اه آزمایش طرف از سال ۵ مدت به دانشجویانم

ی آرگون شیمیدانان از ی با ، واق در شد. بورسیه پژوهش
کردیم. چاپ ١٢۴JSPI در مقاله

ر دی اریهای هم

سالنامۀ تحریریۀ هیئت در ١٩٨٠ تا ١٩٧٣ از شما استافکن:
تقسیم از بعد تحریریه هیئت اولین واق در این بودید. ١٢۵ آمار
مجله دو به ین اول اینگرام توسط ١٢۶ ریاض آمار سالنامۀ شدن
اشتراک به بخواهید که هست زمان آن از خاطره ای بود. جدا

ذارید؟ ب

هم بود، جالب من برای بخصوص که مسئله ای هدایت:
جوان هیئت علم عضو ی زمان آن من که بود این بد، هم خوب
سردبیر دستیار عنوان به دکتری، گرفتن از بعد سال چند که بودم،
م دانستم، مقاالت داوری به راج کم م کردم.  کار سالنامه 
به مقاله تعدادی بود، JASA سردبیر دستیار که رابسن، اینکه تا
به راج چیزی اما کنم، بررس را جزئیات و بخوانم که داد من

م فرستاد من برای را مقاالت ین اول نگفت. سردبیری فرآیند
دلیل به من و ــ م شدند فرستاده معمول پست با زمان آن ــ
فرد ی عنوان به نمیخواستم هیچ وجه به اینکه و بی تجرب
آن ارسال از قبل حت را مقاله تمام شوم، شناخته بی مسئولیت
برای زیادی مسئولیت و بود سخت کار این میخواندم. داوران، به
خوبی تجربۀ کل طور به اما داشت، جوان هیئت علم عضو ی
م داشت. نگه به روز نظری توسعه های زمینۀ در را من چون بود،

اینفرنس اند پلَنینگ ال استاستی مجلۀ ایجاد در شما مارتین:
تجربه این دربارۀ کلمه ای چند نه مم داشتید. نقش نیز [(JSPI)]

کنید؟ صحبت فرد به منحصر

آمار سالنامۀ به ریاض آمار سالنامۀ جداسازی از قبل هدایت:
با نظری بسیار مقاله های برای خانه ای احتماالت١٢٧، سالنامۀ و
طراحها ساخت روی که آمارشناسان مثال بود.   آمار به اشاره ای تنها
جبری کامل طور به تقریبا که م نوشتند مقاالت م کردند، کار
در مقاالت آن جداسازی، از بعد اما آمار. به کم ربط با بودند،
خصوصاً افراد، و شدند، ل مش دچار خود برای خانه ی یافتن
حدودا بود. ١٩٨٠ دهۀ اوایل در این شدند. آزرده طرح، جامعۀ در
. ج میزبان به کولورادو ایالت در کنفرانس ی زمان، همان در
اروپا، ا، آمری از طرح افراد تمام و شد برگزار سری واستاوا١٢٨ ان.
به شروع افراد آنجا، داشتند. شرکت آن در ر دی جاهای و استرالیا
و طرح روی بخصوص تاکیدِ با جدید مجلۀ ی ایجاد ایدۀ نشر
شد؛ متولد JSPI که بود اینجا از کردند.  طرح با مرتبط مقاالت
تحریریه هیئت عضو شروع از من و شد سردبیر اولین سری واستاوا

بودم.

دربارۀ داشتید. محل بیشتر تأثیرات همچنین شما ینگ:
ویید. ب برایمان اگو شی ASAی شعبۀ با کارتان

با من و هستند اگو شی در زیادی دارویی شرکتهای هدایت:
زود خیل م کردم. صحبت کمپانیها این آمارشناسان از بسیاری
شعب ـــ نیستند راض اگو شی ASAی شعبۀ از آنها که فهمیدم
بنابراین بود. گرفته قرار کار و کسب آمار بحثهای سلطۀ تحت
که دادیم یل تش ، شرق شمال ایلینوی شعبۀ جدیدی، شعبۀ ما
صنعت از زیست آمارشناسان به مربوط مسائل روی بیشتر تمرکزش

داشتم. نقش شعبه آن ایجاد در من بود.

دارویی شرکتهای این آمارشناسان با صحبت دلیل به آیا ینگ:
١٢٠black cohosh
١٢١Prempro
١٢٢Statistician American
١٢٣Laboratory National Argonne
١٢۴Journal of Statistical Planning and Inference
١٢۵The Annals of Statistics
١٢۶The Annals of Mathematical Statistics
١٢٧The Annals of Probability
١٢٨J. N. Srivastava
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هدایت صمد با مصاحبه ای

شدید؟ عالقه مند پزش آمار به که بود

صحبت آمارشناسان این با مرتب طور به من بله، هدایت:
جدید، داروی تولید روی آنها م کنند. ار چ بفهمم تا م کردم
کمپانیهای م کردند. کار پزش دستگاههای و پزش رویه های
تائید ١٢٩FDA طرف از اگر و م کردند خرج دالر میلیونها آنها
FDA دربارۀ چیزی هیچ من م رسیدند. بن بست به نم شدند ،
باید من نداشتیم. ایران در قبال آن به شبیه چیزی ما نم دانستم.

م دیدم. را ان م این

رابط ی ـ کردم FDA با ارتباط برقراری به شروع بنابراین
عنوان به من از آنها نهایت در و ـ محجوب کوروس داشتم، آنجا
کردند. دعوت (١٩٨٩ − ١٩٩٠) سال ی برای مهمان دانشمند
بدون را نظارت آژانس این انتظارات و رویه ها تا رفتم آنجا به
س١٣٠، فارماکوکینتی دربارۀ وقت تمام آنها یرم. ب یاد واسطه
منوال، همین به و سه فاز دو، فاز ، ی فاز س١٣١، فارماکودینامی
پیشرفته دورۀ ی در من هستند؟ چ اینها همۀ م کردند. صحبت
مدیر ، پِ . س کارل آن مدرس که دارویی، مسائل این دربارۀ
مطالب واقعاً کردم. اخذ پیشرفته گواه و کرده ثبت نام بود، مرکز

گرفتم. یاد را

شرکت در داده ها سالمت بر نظارت هیئت عضو بعدها
دارویی شرکت ،(١٩٩۴ − ١٩٩۶) ا آمری فوج ساوای
و سرِل دی. . ج ،(١٩٩۶ − ١٩٩٩) ا١٣٢ آمری اوت سوکای
تاکدا دارویی شرکت ،(١٩٩۶−١٩٩٩) فایزر١٣٣ دارویی شرکت
جهان توسعه شرکت  ،(٢٠٠٣ − ٢٠٠۴) ١٣۴ شمال ای آمری

جنرال سالمت مراقبت و ،(٢٠٠۴−٢٠١٢) آستالس١٣۵ دارویی
اینها از برخ در حت من شدم. تاکنون) ‐٢٠٠۵) تری ال
و من برای حقیقتاً گذاشتم، وقت FDA در که سال بودم. رئیس
محدودیتها، مقررات، رویه ها، من داشت. عظیم سود دانشجویانم
آمار طرحهای در دانشجویانم و گرفتم، یاد را آنها غیرۀ و زبان
بعدها آنها از زیادی تعداد داشتند؛ مشارکت پزش و دارویی

گرفتند. اگو شی ناحیۀ در شغل یا کارآموزی دورۀ

دانشجوی اولین شما دانشجویانتان، دربارۀ صحبت ینگ:
است؟ درست این داشتید، کرنل در قبال را خود

نم دانستم. را کار این هدف زمان آن اگرچه بله، هدایت:
دانشجوی رسماً اما من نوشت با را رساله اش اک لستون١٣۶ جان

که سال دو در بعدا، نوشتیم. هم با مقاله ی ما بود. ک فر
کسری خودم، دکتری رسم دانشجوی اولین بودم، فلوریدا در

داشتم. را افسری نژاد،

دانشجوی ۴٠ راهنمای تقریبا ،UIC در آن از بعد استافکن:
موفقیت این در رازی آیا العاده. فوق دستاورد ی بودید، دکتری

هست؟

دانشجویان، خود از باید نم می فکر نیستم. مطمئن هدایت:
گرفتند تصمیم چرا که بپرسید مین)، و (جان نفر دو شما جمله از
از است. مختلف چیزهای از ترکیبی احتماال کنند. کار من با
اهمیت آنها به م کنم. رفتار خود فرزندان مانند دانشجویانم با آغاز،
آنها به که زمان همینطور م کنم، فکر چه م گویم آنها به م دهم،
م گیرد. ل ش اعتماد بر مبتن ارتباط ی نتیجه] [در و دارم، نقد

من است. نبوده بی تأثیر هم کرده ام کار آن در که شرایط
م کرد، عرضه آمارشناسان برای اگو شی که فرصتهایی مزیت  از
و کارآموزی ، تحقیقات فرصتهای نتیجه در که کردم استفاده
جدید دانشجویان آورد. وجود به دانشجویان برای زیادی شغل
همچنین م شوند. جذب آنها سمت به و م بینند را فرصتها این

بودم. خوش شانس باهوش، دانشجویان با کار در من

مشترک آماری گردهماییهای در سابق دانشجویان از تعدادی با
سیاتل. در ٢٠٠۶

و کتاب ۴ شما باقیمانده! سوال سراغ برویم خوب ینگ:
کرده اید. منتشر دارد، ادامه هم همچنان که مقاله، ١٧٠ از بیشتر
بیشترین ی کدام است؟ بوده چه کارتان مهمترین شما نظر به
١٢٩Food and Drug Administration� ������ ��� � ����� ������
١٣٠pharmacokinetics ���� �� �������� �� �� ���� ������ ������ .������ �� .�
١٣١pharmacokinetics ���� �� �������� �� �� ��� ������ �� ��� .������ �� .�
١٣٢Inc. Otsuka America Pharmaceutical Inc.
١٣٣G.D. Searle & Co./Pharmacia/Pfizer
١٣۴Takeda Pharmaceutical North America Inc.
١٣۵Astellas Pharma Global Development Inc.
١٣۶Eccleston John
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است؟ داشته را تأثیر

تعریف شما برای بامزه داستان ی دهید اجازه هدایت:
یا نهار ک فر ج با اغلب بود م، میهمان برکل در که وقت کنم.
یا مقاالت م توانست اگر پرسیدم: او از بار ی م خوردیم. شام
حاضر گفت او بود؟ چه چیز آن کند، عوض چیزی با را کتابهایش
شود. بیتلها١٣٧ گروه عضو و بدهد را خود دستاوردهای تمام است

بیتلها؟ گروه استافکن:

بودند. معروف خیل بیتلها که بود زمان مال این هدایت:
بیشتر خیل دارند جامعه در آنها که تأثیری که م گفت من به او
است. داده انجام حرفه ایش زندگ در او که است کاری هر از
مردم روی آن تأثیر با را فعالیت تان ارزش شما اگر م گفت، او
اینکه عوض در رو هرچیزی حاضرم من یرید، ب اندازه جامعه و

بدهم. باشم، بیتلها از ی

با کنید؛ فراموش رو مقاالت و کتابها ، شوخ از جدا اما
حرفه ام در دانشجویان روی که است تأثیری تأثیرم، ارزش ترین
وِبسایتم در را شغلشان و اسم افتخار با دلیل همین به داشته ام.
مقاله ای شما وقت است. من سرافرازی باعث واقعاً م دهم. قرار
نفر چند تنها مواق بعض م نویسید، JASA یا آمار سالنامۀ برای
اه دانش در خواه دانشجویان، اما کنند. نگاه آن به است ن مم
ماندگار سهم ی دولت، یا صنعت در خواه باشند، مشغول
چیزی این م گذارد. تأثیر آینده نسلهای در آن م شود. محسوب
و، است . حرفه این در من مشارکت مهمترین من بنظر که هست
و باهوش دانشجویان گرفتن در واقعا گفتم، قبال که همانطور
کسب به قادر آنها بوده ام. خوش شانس ،UIC در پذیر مسئولیت
یا دولت در یا شما، مثل ، اه دانش خوب موقعیتهای بهترین

بوده اند. صنعت

جان قبل دانشجویان با ٢٠٠۶ در چین بزرگ دیوار نزدی
ینگ. مین و چِن انگ ه استافکن،

جوان اساتید و دانشجویان برای توصیه هایی

جای یا کرنل در دانشجویی تان دوران در تجربه ای آیا مارتین:
ذارید؟ ب میان در امروز دانشجویان با بخواهید که هست ری دی

هر با درس گذراندن به مایل اینکه به کرنل، در من هدایت:
بودم. معروف دانشجویان بین در هستم، احتمال دان و آمارشناس
کالس همه با من اما نبود آموزش برنامۀ از بخش الزمۀ اینکه با
این از یادگیری برای فرصت بهترین این که م دانستم داشتم.
باشند، تأثیرگذار م خواهند که دانشجویان برای است. بزرگان
باید باشند، نقش صاحب م کنند، انتخاب که حوزه ای هر در و
اساس این کنند؛ کسب را الزم فن مهارتهای تا کنند کار سخت

پایان به فارغ التحصیل با نبایست یادگیری فرآیند این و است.
آموزش دورۀ و رفتم FDA به که سال ی دربارۀ قبال برسد.

که دارم یاد به دوره، آن در کردم. صحبت گذراندم را پیشرفته
آب س فارماکودینامی و س فارماکوکینتی دربارۀ تکلیفمان اولین
دارد؟ جریان غیره و کلیه کبد، انسان، بدن در ونه چ آب بود.
این وجود با کردم. کسب D نمرۀ و نداشتم ایده ای هیچ من
مدرک گرفتن با را دوره نهایتاً و کردم را تالشم اولیه، ست ش
اتمام به FDA از س فارماکودینامی و س فارماکوکینتی پیشرفتۀ
اولین در ست ش از بعد ، موق همان که بود راحت تر شاید رساندم.
مثبت تأثیر که را تجربه ای آنصورت در اما نم دادم ادامه تکلیف،

م دادم. دست از داشت، شغلم روی زیادی

مرتبۀ ارتقاء دادید، توضیح قبال که همان طور استافکن:
فعالیتهایی از برخ روی کرده اید. تجربه را غیرمعمول تقریباً
صرف زیاد وقت گروه، به بسته دادیم، قرار بحث مورد که

ی دربارۀ است. راحت  تر ، رسم استخدام با فردی برای کردن
عضو ی برای نصیحت چه چطور؟ جوان هیئت علم عضو

دارید؟ رسم جوان هیئت علم

چند شما و من که م شود بحث همان به مربوط این هدایت:
بیشتر م کنم فکر .(٢٠٠٩ استافکن، و (هدایت نوشتیم پیش سال
جوان فرد ی من اگر باشد. داشته هستید، شما ه جایی به بستگ
تحقیقات برای که آماری گروه ی در یا UIC در گروه همین در
که م دانستم بودم، قائل اند، زیادی ارزش روش شناس باالی سط
،١٣٨ پژوهش اعتبار گرفتن و آماری خوب مجالت در مقاله چاپ
دهم. انجام باید گرفتن ترفیع و شدن رسم برای که است کاری

ی دارید دوست اگر آن، از بعد باشد. باید من الویت اولین این
آنگاه ، آمارریاض متخصص ی بجای باشید کاربردی آمارشناس

شوید. کاربردی پروژه های مشغول م توانید
١٣٧Beatles� �� ���� ������ ��� ������� �� �� ��� ١٩۶٠ ����� .��
١٣٨grant
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باید شما نگرفته اند. را پیام این ده ها دانش از بعض متأسفانه
جهت همان در بایست شما بشناسید. را خودتان گروه اصل هدف
غیر در کنید. ترک را آنجا است بهتر نم توانید، اگر و کنید حرکت
کرد. خواهد نابود را شما حرفه ای زندگ اساساً آنجا اینصورت،
ه جایی در بودن موفق برای که است این جوان اساتید به من توصیۀ
با کنید. کشف را آنجا در شدن موفق برای اصل هدف هستید،
ری دی هدف برای نم توانید، اگر و کنید، دنبال را آن  جدیت
شاید شوید، آماده کنید، دنبال ری دی ان م در را آن م توانید که
این میان رشته ای. رشته های در اری هم یا کاربردی کارهای در
شما برای که هدف جهت در که م کند کم شما به تنها نه
حمایت به قادر که فرآیندی در ه بل باشید، مشغول است مناسب تر

کم شما به نیز باشید آنها برای فرصت ایجاد و دانشجویانتان از
کرد. خواهد

آینده و حال گذشته،

این در زیادی تغییرات شاهد سالها این طول در شما استافکن:
عنوان به ، اساس تغییرات این از برخ نظرتان به بودید. حرفه
بوده اند؟ کدام آمارشناسان، و آمار برای فرصتهایی نظر از مثال،

نه اما بود مهم آمار بودم، دانشجو من که زمان هدایت:
حت ر. دی رشته های برای نه و هست االن که سطح در حدوداً

طور به نه اما م کردند استفاده آمار از آنها ،FDA مثل جایی در
نهادهای و صنعت در امروزه است. متفاوت کامال االن جدی.
تصمیمها و تحقیقات بیشتر باشد. شواهدْمبنا باید چیزی هر ، دولت

داده رهنمون. یعن شواهدْمبنا و هستند. شواهدْمبنا

.٢٠١١ پاییز در تدریس حال در هدایت

برای بیشتر فرصتهای یعن اینها همۀ بنابراین مارتین:
آمارشناسان.

داشت. خواهد دنبال به منف و مثبت نتایج اما بله، هدایت:
آمارشناسان روی به بیشتری بسیار درهای اینکه بدلیل است خوب
نخواهد بی خانمان حرفه ای لحاظ به آمارشناس هیچ است. شده باز
این و هست، هم مسئولیت ی فرصتها، ازدیاد این اما ماند.
به نیاز م دهد. قرار تأثیر تحت را دانشجویان هم و اساتید هم
از کس اگر م کند. پیدا کاهش فرصتها افزایش با سخت، کار
به ندهد، انجام احسن نحو به را آن یا و نباشد راض خود شغل
کند. پیدا شغل ر دی جایی در و کرده ترک را آن م تواند راحت
چه اینکه یا آنها رد عمل ونگ چ دانشجویان، برای مشابه بطور

کنند. پیدا م توانند کاری ی نیست، مهم م دانند

مربوطه حوزۀ در لزوماً نباید ر دی دانشجویان یعن ینگ:
باشند؟ شاخص و برجسته

یادگیری به متعهد دانشجویان از بسیاری که م بینید هدایت:
است. آماده کار کنند تمام وقت زیرا نیستند، کردن کشف و
صنعت در م توانند کنند، پیدا اه دانش کار ی نتوانند اگر
تأسیس مشاوره گروه ی و داده یل تش تیم یا بیابند. دولت یا
ایجاد مسئولیت ی هم نرم افزارها به دسترس همچنین کنند.
چرا م دهد، انجام شما برای را کار افزار نرم وقت است. کرده
باشیم خوشحال بایست که حال در پس یرید؟ ب یاد را مبان باید
هم ری دی روی دارند،  را فرصتها این همۀ آمارشناسان و آمار که

دارد.

را آمار آیندۀ ، منف و مثبت نکات این به توجه با استافکن:
هستید؟ خوش بین م بینید؟ ونه چ رشته ی عنوان به

و اینترنت دلیل به که دارم باور حقیقتاً من هدایت:
دموکراتی تر حدودی تا جهان در همه جا ، ارتباطات وسایل
روند و بود خواهد اطالعات از افزایش حال در مقادیر م شود.
آمار تنها نه نم می فکر من م شود. قوی تر شواهدْمبنا تصمیم گیری

شد. خواهد وفا ش طوالن مدت برای ه بل م ماند  باق

این مزایای از م توانند آمارشناسان م کنید فکر پس ینگ:
ببرند؟ بهره موجود فرصتهای

بودن تماشاگر بین باید شما آمارشناس ی عنوان به هدایت:
وارد باید بودن، ر بازی برای کنید. انتخاب را ی بودن ر بازی یا

ی مانند آمارشناسان برخ متأسفانه، باشید. فعال و شوید بازی
در م توانیم ما که تأثیری وجود، این با م کنند. عمل تماشاچ
است انگیز هیجان اندازه ای به باشیم، داشته شواهدْمبنا جامعۀ ی
که کند، تشویق بودن ر بازی به کاف میزان به را آمارشناسان که

شد. خواهد رشته این وفایی ش باعث

صحبت آمار در جاری روندهای دربارۀ کم ذارید ب ینگ:
باعث که دارند وجود پیروان و رهبران ر،  دی رشتۀ هر مانند کنیم.

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ۴٣ صفحۀ

http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


هدایت صمد با مصاحبه ای

از برخ امروزه م شوند. روندها و داغ» «زمینه های آمدن بوجود
کالن، و داده های محاسبات، از عبارتند روز باب واژه های این

م کنید؟ فکر چه روندها این درباره شما داده ها. علوم

بیشتر که چیزی دارم. آن درباره آمیخته ای احساسات هدایت:
که است سهم دارد، اهمیت بودن گرایش ی از بخش صرفاً از
که هستم این نگران من م شود. آمارشناس ی تربیت موجب
مشارکت نه و پنهان شوند روز باب واژه های این پشت افراد برخ

آمار بنیان به کم نه و باشند داشته علم مسئلۀ ی حل در
معناداری مشارکت اما م دانند آمارشناس را  خودشان آنها کنند.

ندارند. رشته در

شدند، شاغل که زمان ویم ب دانشجویانم به دارم دوست
آنها کارفرمایشان که باشند داشته سهم کار در گونه ای به بایست
چون گفتم،  قبال که همانطور متأسفانه، ببیند. زین ناپذیر جای را
کاف افراد تعداد دارد، وجود آمار برای زیادی بسیار فرصتهای

خوب خیل آنها از برخ  نم کنند. تالش شدن شاخص برای
نیاز احساس اما دارند، را بزرگ نتایج تولید توانایی و هستند

ندارند. را آن انجام برای

رشته این فعل وضعیت و آینده به که اشاره ای با استافکن:
در بیاندازیم. گذشته به نگاه مختصر بطور ذارید ب داشتیم،
آیا بوده اید. آمار در زیادی پیشرفتهای شاهد کاریتان، دوران طول
شاخص تغییر، کنندۀ ایجاد عنوان به نظرتان به که هست چیزی

باشد؟

آمار اهمیت . زیست آمار توسعۀ و رشد من، دید از هدایت:
دارد. ما رشتۀ در زیادی بسیار تأثیر پزش تحقیقات در زیست
دربارۀ مطالعه به وسیع عالقۀ و نظارت نهادهای الزامات با اکنون،
رشتۀ زیست آمار بیماریها، برای حل راه کردن پیدا و انسان سالمت
برجسته آمارشناسان زیادی تعداد و است. ساخته منتف خیل را ما
شیوه های و ابزارها که هستند، زیست آمار رشتۀ در کار حال در
و بیماریها حل راه برای جستجو کرده اند. ایجاد توانمندی آماری
آمار به عالقه ام دلیل به شاید است. شواهدْمبنا مجدداً ویروسها،
کنم. صحبت جانبدارانه ،FDA در ساله ام ی فعالیت و پزش
، اجتماع علوم ، شیم ، فیزی نجوم، در موازی داستانهایی شاید
هرکس صحبتهای به مایلم باشد. داشته وجود هم غیره و مهندس

کنند ادعا آنها اگر اما دهم، گوش ر دی کاربردی زمینه های دربارۀ
شد. خواهم متعجب نبوده، عمده جهش ی زیست آمار توسعۀ که

طور به آمار رشتۀ به راج کنون تا ما صحبت بیشتر ینگ:
ونه چ م کنید؟ فکر چه آزمایشها طرح وضعیت دربارۀ بود. کل

دارد؟ قرار کجا حاضر حال در و یافته توسعه

طرح حوزه در تحقیقات درخشش برای نم می فکر هدایت:

نیستید مجبور و باشیم. کاربردی مسئلۀ ی دنبال به باید آزمایشها،
نزد وقت دهید. پیشنهاد بهینه ای یا کارا العاده فوق حل راه لزوما
م دهد. ارائه شما به را پیشنهادها برخ او م روید، دکتر ی
با شما ول نباشند، کارا خیل حت یا بهترین آنها است ن مم
گفت، نخواهد شما به دکتر م کنید. ترک را مطب جواب ی
دوست که هرکاری پس چیست، پاس بهترین نمیدانم من ببخشید،
درگیر را خودتان م کند. صدق هم طرح دربارۀ این نید. ب دارید
ارائه نامطلوب، اگرچه حل، راه ی و کنید، کاربردی مسئله های
اوقات در بعدا بشوید، مسئله وارد عمیق تر م خواهید اگر دهید.

دهید. انجام را اینکار فراغت

نکرده صحبت درباره اش ما که هست مهم موضوع مارتین:
باشیم؟

هم ر دی چیز ی اما دادیم پوشش را چیزها خیل هدایت:
هستیم، مجازی دنیای ی به شدن وارد حال در ما دارد. وجود
مطمئن داشت. خواهد ما حرفۀ در زیادی پیامدهای مسئله این و
باشیم. آن برای خودمان کردن آماده حال در حقیقتا ما که نیستم
خواهند کتابخانه ها زین جای مجازی کتابخانه های مثال، برای

ی به هزینه ای کتابها، و مجالت به دسترس برای همه شد.
تدریس برای مشابه اتفاق پرداخت. خواهند مجازی کتابخانه
دسترس که بود خواهند مجازی اههای دانش افتاد. خواهد

م کنند. فراهم را ناموازی

اگر باشم، جنوبی ای آمری در چه و خاورمیانه در چه من
قادر بردارم، را ، برکل مثال در، بخصوص استاد ی درس بخواهم
افتاد. خواهد هم مشاوره برای اتفاق همین بود. خواهم آن انجام به
من م کنیم؟ آماده جدید حقیقت این برای را خودمان ونه چ ما
عکس ی آنها امروزه، هستند. رادیولوژیست که دارم دوستان
اینکار م فرستند. بنگالدش به تحلیل برای را آن سپس و م گیرند،

است. صرفه به مقرون

خواهند شد. متفاوت مؤسسات هم اهها دانش استافکن:

آمارشناس، عنوان به است. افتادن اتفاق حال در این هدایت:
شوند، کم تدریس فرصتهای اگر حت که هستیم شانس خوش ما
دهیم. ادامه اری هم به داده ها تحلیل و مشاوره طریق از م توانیم
اطالعات کالن. داده های یعن خود به خود مجازی وضعیت این
همیشه دارد. وجود م گیرند، را درسها که دانشجو میلیونها دربارۀ
بر مشروط داشت، خواهد وجود آمارشناس ی برای فرصتهایی

تماشاگر نه و باشیم ر بازی اینکه

رقابت داده ها علوم حوزه در سایرین با مجبوریم اما ینگ:
کنیم.

ی م خواهید شما وقت است. زندگ حقیقت این هدایت:
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مراج مراج

مهارتهای با ران دی حضور متوجه است ن مم باشید، ر بازی
بیشتری زمان باید شما یعن این بیشتر شوید. انرژی یا متفاوت
برای راه و کنید نگاه اطرافتان به کنید. تالش بیشتر و ذارید ب
اما کنید بازی م خواهید اگر که فوتبال، مثل کنید. پیدا مشارکت
مداف یا مداف دروازه بان، موقعیتهای در باشید، فوروارد نمیتوانید

قرار گیرید. میان

نتیجه گیری

شما که است این معنای به مصاحبه این انجام واقعیت استافکن:
فعال هنوز شما حال، عین در نیستید. کاریتان دوران آغاز در ر دی

دارد  ؟ نظر در چه شما برای آینده بنابراین  هستید،

خودم نسل به کردن کم دنبال به بیشتر االن خوب هدایت:
من و هستند، دوستانم من قبل دانشجویان کند. عمل بهتر تا هستم
که هرکجا آنها کردن عمل به بهتر و موفقند آنها که ببینم عالقه مندم
آنها شدن تأثیرگذار و سازنده مشهور، شاهد نم. می کم بتوانم
هستند. اهمیت حائز من برای اهیم دانش نوادگان همچنین باشم.

خود فعالیتهای مرکز در را دانشجویانشان که اران هم هرگز
اساساً کردند، ترک را حرفه این وقت نکردم. درک را ندادند، قرار
یا کتابها است ن مم اگرچه نگذاشتند. باق خود از اثری هیچ
زمان گذر با که هستند چیزهایی اینها بنویسید، خوبی مقاالت
دائم تأثیر ی موفق دانشجویان که صورت در م شوند، گم

امیدوارم و م کنم، افتخار دانشجویانم به حقیقتا من م گذارند.
ذارند. ب میان در آینده نسل با را خود فلسفه و تجربه ها هم آنها

داشتید ما شغل زندگ در شما که تأثیری استافکن/ینگ:
شما همیش راهنماییهای و خرد از ما نیست. توصیف قابل واقعا
که اینجایی به نم توانستیم شما محبت بدون قطعا و برده ایم بهره
از است. بوده ارزشمند بسیار هم شما با دوست برسیم. هستیم،

ممنونیم! زیاد بسیار شما

عنوان به فقط اما نبودید من راهنمای استاد شما مارتین:
و شخص لحاظ به هم من، رشد در اساس تأثیر ار، هم ی
گرام بسیار را شما بودن مربی و دوست من داشتید. حرفه ای  هم

حضور مصاحبه این در که بود من برای بزرگ افتخار و م دارم
باشم. داشته

و است بوده افتخارم موجب نفر سه شما با صحبت هدایت:
ممنونم. بسیار آمار جامعۀ با صحبتها این گذاشتن اشتراک به برای
مین و جان راهنمای استاد که هستم مفتخر البته و خوشبخت بسیار
باشم. م دانم، خوب دوست ی را او که رایان ار هم همچنین و

ممنون.

قدردان
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شیراز اه دانش آمار گروه معرف

شیراز) اه (دانش سجادنیا١۴٠ زهرا به همت

از کارشناس دورۀ راه اندازی با شیراز اه دانش آمار رشتۀ
تأسیس زمان آن پهلوی اه دانش ریاض بخش در ١٣۴٢ سال
در و ریاض آمار ارشد کارشناس دورۀ ١٣۴٩ سال در گردید.
احتمال و آماری» گرایش«استنباط دو در دکتری دورۀ ١٣۶٩ سال
بخش ١٣٧٠ مهرماه از یافت. گشایش « تصادف فرآیندهای و
«بخش و « ریاض «بخش نامهای به مجزا بخش دو به ریاض
در مستقل بخش ی عنوان به آمار بخش و شد تفکی آمار»
احمد دکتر ریاست با سال همان ماه مهر از احتماالت و آمار زمینه
برای آمار رشتۀ مختلف مقاط نمود. کار به آغاز رسماً پارسیان
یافته گشایش شیراز اه دانش آمار بخش در ایران، در بار اولین

است.
احمد دکتر آقایان از توان م بخش این سابق اساتید از
رحیم دکتر و ، کرمان احمد الدین نظام سید دکتر پارسیان،
برد. نام فارس پور سنجری ناهید خانم سرکار و معین الدین
محمد سلطان دکتر آقایان بهبودیان، جواد دکتر مرحوم همچنین
برهان عبدالرسول دکتر حیدری، فریبرز دکتر الوندی، صدوق

بازنشستۀ اساتید از الری بازرگان عبدالرضا دکتر و حقیق
بخش این حاضر حال در باشند. م شیراز اه دانش آمار بخش
آنها بین در که است استادیار ۶ و دانشیار ۴ استاد، ٢ دارای

علیرضا دکتر و سلطان احمدرضا دکتر همچون شاخص چهره های
م خورند. چشم به نعمت الله

شیراز اه دانش در کشور سط در بار اولین آمار رشتۀ
هیئت علم اعضای بیشتر نیز حاضر حال در و است شده راه اندازی

خود تحصیل مقاط از ی حداقل کشور، اههای دانش سایر آمار
آقایان به م توان آنها بین از که کرده اند سپری اه دانش این در را
دکتر ، نعمت الله نادر دکتر پارسیان، احمد دکتر ، رجال عل دکتر
سعید دکتر ، دولت عل دکتر ، پزش حمید دکتر محمدپور، عادل
دکتر پرورده، افشین دکتر ، محسن عظیم محسن دکتر رضاخواه،
دکتر جمالیزاده، احد دکتر اردالن، آرش دکتر مردان فر، حیدرعل
اشاره ... و اردالن آرش دکتر اصغرزاده، اکبر دکتر بیدرام، حمید

کرد.

کنفرانس هشتمین برگزاری افتخار شیراز اه دانش آمار بخش
تصادف فرآیند های و احتمال کارگاه هفتمین و سومین ایران، آمار

خود کارنامه در نیز را اعتماد قابلیت علم سمینار چهارمین و
به کنون تا بخش این اساتید توسط که کتابهایی تعداد داراست.
١٧ حدود که است کتاب عنوان ٢٠ از بیش است رسیده چاپ
این از است. یر چشم چاپ تجدید دفعات تعداد دارای کتاب
اکثراً دکتری‐که مقط دانش آموختۀ ٨٠ حدود کنون تا بخش
و کشورند‐ از خارج و داخل اههای دانش هیئت علم عضو
التحصیل فارغ ارشد کارشناس مقط دانش آموختۀ ۴٠٠ از بیش

شده اند.

ی معرف و علم تاریخ اهمیت باب در

کتاب

یزد) اه (دانش ١۴١ دولت عل به همت

نسبت بشر گاه آ افزایش م توان را علم آموزش اصل هدف
ونه چ یرد ب یاد آموزش این خالل در تا دانست جهان به
١۴٠sajjadnia@shirazu.ac.ir
١۴١ adolati@yazd.ac.ir
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کتاب ی معرف و علم تاریخ اهمیت باب در

اجتماع و فردی زندگ بهبود برای را تفکر علم روشهای
اصول و مفاهیم یادگیری ضمن دهد. قرار استفاده مورد خود
علم که یابد گاه آ نکته این به بایست آموزنده علم، اساس
نقاط و وابسته اند به هم که هستند بشری فعالیتهای فناوری، و
هدف، این به رسیدن برای دارند. را خود خاص ضعف و قوت
ارتباط برقراری به شایان کم م تواند علوم خود ماهیت تشریح
علم تاریخ میان، این در کند. علم نظریه های با آموزندگان ذهن
تکوین ونگ چ بیان و علم ماهیت تشریح برای مناسبی بستر
متصل با علم تاریخ آنهاست. تاریخ بافت در علم نظریه های
علم ایده های که بستری به فردی تفکر رشد ذهن بستر نمودن
علم روشهای و مفاهیم بهتر درک موجب یافته اند، تکوین آن در

و علم زدگ با مقابله برای مناسبی ابزار علم تاریخ مطالعۀ م شود.
شایع همواره علم دوره های و متون در که است تحجر همچنین
او، زمانۀ و دانشمند ی زندگان واکاوی با علم تاریخ است. بوده
آموزنده ذهن و م دهد کاهش را علم موضوعهای انتزاع ابعاد
ارتباط ایجاد با همچنین علم تاریخ م کند. موضوع آن درگیر را
از به هم وابسته و ترکیبی ماهیت مختلف، علم شاخه های میان

م گذارد. نمایش به را بشری دستاوردهای

شاخه ای علم، تاریخ از بخش عنوان به احتمال، و آمار تاریخ
آشنایی بدون را موضوع ی تاریخ که آن جا از است. رشته ای بین
که کس کرد، درک شایسته ای به طور نم توان موضوع خود با
اساس اصول باید هم م کند، کار احتمال و آمار تاریخ حوزۀ در

احتمال و آمار با موجه بسیار سط در هم و بداند را تاریخ
تاریخ علوم، سایر تاریخ همانند ، ویژگ همین دلیل به باشد. آشنا
غفلت مورد کشور اه دانش درس برنامۀ در نیز احتمال و آمار
که کاربردها» و «آمار درس برنامۀ در حت است. گرفته قرار
اختیاری درس م شد، اجرا کارشناس دورۀ در ٩۵ تا ٨٩ سال از
گردید. حذف اختیاری درسهای جدول از احتمال» و آمار «تاریخ
جدول به درس این ،٩۵ سال در بازنگری شده برنامۀ در خوشبختانه

است. شده برگردانده اختیاری درسهای

فارس درس منابع نبودن م توان را غفلت، این دالیل از ی
احتمال» «تاریخ کتاب اخیراً دانست. تدریس برای زمینه این در
اه دانش آمار استاد اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر شیوای قلم به
به چاپ صفحه ۴٢٨ در مبتکران انتشارات توسط ، بهشت شهید
استفادۀ مورد م تواند و است خواندن اثری که است رسیده
گیرد. قرار احتمال و آمار تاریخ حوزۀ ران پژوهش و عالقه مندان
ریاضیات تاریخ حوزۀ فلسف و تاریخ مباحث وحیدی اصل دکتر
ریاضیات/ تاریخ با «آشنایی کتاب ترجمۀ و م شناسند خوبی به را

نشر مرکز توسط قبال که دارند خود کارنامۀ در را ایوز» هاوراد،
است. شده چاپ تجدید بارها و رسیده به چاپ اه دانش

است شده تدوین بخش سه در که احتمال» «تاریخ کتاب در
زمينه هايی همۀ در را احتمال بحث تا است کرده تالش نویسنده
بیان بوده بحث مورد و مطرح آنها در نحوی به احتمال موضوع كه
از خالصه ای است، فصل ٧ شامل که کتاب نخست بخش در کند.
دوم بخش است. شده آورده هفدهم قرن از پیش ریاضیات تاریخ
وفایی ش دوران و هفدهم قرن به است فصل ۵ شامل که کتاب
عنوان با کتاب سوم بخش دارد. اختصاص اروپا در احتمال
است، فصل سه شامل که انسجام» سوی به احتمال: «نظریۀ
آوردن روی نوزدهم، قرن میانۀ تا احتمال نظریۀ پیشرفتهای به
و احتمال روس تب م تأسیس و احتمال به روس ریاضیدانان
ناگفته ها ادامه در م پردازد. احتمال نظریۀ موضوع اصل مبان
م خوانید١۴٢: آن فتار پیش از نویسنده، به قلم را کتاب مورد در

فتار پیش

مثالها دیدم معارضه در که بس از
احتمالها کشمش ز شدم عاجز

نشد روا ن مم مطلب هیچ که آن با
محالها از ر م نم کنیم خوش دل

هجری) دهم قرن (شاعر شیرازی عرف

بیش که است ریاضیات از شاخه ای تنها احتمال نظریۀ
پرداخته آن آمدن پدید نحوۀ و تاریخ به ر دی شاخۀ هر از
که است موضوع منحصربه فردترین شاید بااین حال و شده
از آن پیدایش ونگ چ و مبدأ درخصوص نظرها ساده انگارانه ترین
تحول ونگ چ مورد در علم بحثهای مجادله آمیزترین و سو، ی
بسترهای چیست و ( بعض زعم (به آن آمدن دیر علل و مفاهیم

کرد. خواهد چاپ خبرنامه در را انجمن به دفتر رسیده کتابهای فهرست شماره، هر در آمار، انجمن خبرنامۀ گذشته، به سب سردبیر: توضیح ١۴٢
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کتاب ی معرف و علم تاریخ اهمیت باب در

م شود گفته اغلب است. شده ابراز ر دی سوی از آن نمو و رشد
و فرما و ال پاس اتبات م پی در آن پیدایش دلیل و زمان که
دومره شوالیه طرف از که بوده قمار در مسئله ای حل انگیزۀ به
بین داغ بحثهای ر دی طرف از و شده آورده ال پاس پیش نام
نظر (از مثال عنوان به اینکه مورد در علم تاریخ نگاران و فیلسوفان
نظریۀ آمدن پدید موجب احتمال مفهوم تحول فالسفه)، برخ

است. جریان در همچنان نبوده، یا بوده احتمال نوین

و اول، ساده انگارانۀ کلیشه ای دیدگاه چه دو، هر دیدگاهها این
احتمال موضوع به عالقه مند انسان دوم، پرمایۀ بسیار بحثهای چه
گروه هردو دالیل و مفاهیم و تاریخ بازبین و ی هر در تأمل به را
و بروز لهای ش نخستین پی در را ما موجود منابع همۀ وام دارد.
زندگ اولیۀ ال اش در دور بسیار سالهای به احتمال مفاهیم ظهور

حضور متوجه نحو این به و م برند پس به زمین کرۀ بر انسان
شانس بازیهای قالب در چه او زندگ متن در تصادف مندی عنصر

نظر به م شویم. آینده بین و تفأل برای آن از بهره برداری چه و
تغییرات با (که اولیه انسان برای تصادف عامل که م آید چنین

ی نقش مفرماست)، ح هم بشر امروزی زندگ در همچنان
و تفأل امر در میانج این که م کرده بازی را میانج یا واسطه
بازیها در و م کرده عمل طبیع ماورای قوای و او بین آینده بین
یا بازی نوبت که بوده بی طرف موجود ن، بازی چند یا دو بین
م کرده تعیین شانسها میزان اساس بر را ... و، مرض الطرفین سهم

است.

عامل ، بازرگان امور پیشرفت و جوام گسترش با
این وارد آن از بهره برداری و کردن مهار نحوۀ و تصادفمندی
بیمه مسائل در سو ی از تدریجاً و شده مردم زندگ از بخش
عنوان به به این ترتیب که کرده پیدا ورود دریایی بیمۀ به خصوص و
این در مجرب و خبره افراد ذهن ، بازرگان حقوق در مسئله ای
با هم، بعدها حت که حدی در داشته مشغول خود به را حوزه
تقسیم «مسئلۀ برای ریاضیات راه حل ال پاس و فرما اینکه وجود
خود از پیش قرنهای ریاضیدانان مانند هم آنها اما یافته اند، گروها»

کرده اند. تلق حقوق مسئلۀ ی عمدتاً را مسئله این ایتالیا در

طرف ی از سالیان، طول در احتمال نظریۀ موضوع
چهرۀ دو با که بوده احتمال مفهوم شفاف سازی و وضوح بخش
ر دی طرف از و م نموده رخ متفاوت موقعیتهای در مختلف
شانس که زمینه ای هر در کار اقتضای به که بوده مسائل حل
که (زمینه هایی م داده نشان را خود چهرۀ آنها در تصادف و
، بازرگان امور در است. م آمده پیش نبودند)، هم اندک و کم
مفهوم شناخت و ذهن چهرۀ اوایل)، (در پزش و ، حقوق
کم سازی و صورت بندی نحوۀ و م کرده ار آش بیشتر را خود

در دانش تعمیق به آن از حاصل پیچیدگیهای با آمدن کنار و آن
، شانس بازیهای ر دی طرف از است. م رسانده سود زمینه این
( تصادف (آماری، عین احتمال یا حقیقت امری احتمال مفهوم
بینش، اهل و علم اهل قضاوت و دید معرض در بیشتروبیشتر را
و قمار ممنوعیت وجود با که م شود دیده است. م داده قرار
مسیحیت دورۀ اوایل در به خصوص مختلف ادوار در شرط بندی
از تاس قبیل از تصادفمندساز ابزارهای از استفاده باستان، روم در
و بوده استفاده مورد خیر» «امور برخ در کلیسا اصحاب طرف
شانس بازیهای در عمل تجربۀ اثر بر ظاهراً که مسائل درعین حال

از به جز که داشته نیاز تشخیص در دقت چنان به م شده، مطرح
بنابراین و نبوده مقدور و میسر مربوط شانسهای دقیق محاسبۀ راه
و ال پاس اتبات م شروع از پیش بسیار شانس محاسبات انجام
در گالیله کارهای (ر.ک. است. بوده متداول کار به نظر فرما،

زمینه). این

و شانس که موضوعات اصلیترین تحوالت سیر بررس از
از درکها اولین که پیداست این گونه بوده، دخیل آنها در تصادف
حل برای تالش و مفاهیم به سروصورت بخش و احتمال ماهیت
طورجداگانه به اغلب احتمال موضوع در مربوط مسائل عاجلترین
در خود سهم به ی هر و رفته پیش به زمینه ها این از ی هر در

داشته اند. مساهمتهایی احتمال دانش ارتقای

که م بینیم) به روشن کتاب این اول قسمت در (و م دانیم
آغاز و وسط قرون اروپای در انسان اصل دانشهای پایه گذار
به اسالم دورۀ دانشمندان طریق از که بود یونان دانش رنسانس،
احتمال زمینۀ در منسجم دانش فقدان بود. یافته انتقال اروپاییها
دورۀ ریاضیدانان و دانشمندان که شده آن موجب یونان، در
ندهند، نشان موضوع این مطالعۀ به رغبت چندان اسالم تمدن
و چینیان، و هندیها دانش به دسترس دلیل به آنها باوجوداین که
مالزم اولین که ترکیبیات، علم در تازه ای نکات خود مساهمتهای
ثبت خود نام به و آوردند دست به بود، مقدمات احتمال همراه و
از شاخه همین کاف نیافتن پاالیش البته .(٨ فصل (ر.ک. کردند
شد. ریاض احتمال پیشرفت کندی بر عامل خود هم ریاضیات

زمینه های در را خود تالش و کوشش ، اسالم دورۀ دانشمندان
مادی پیشرفتهای با شدن همراه با که کردند مصروف هم ری دی
بین ارتباط روابط شدن بهتر و نوزایی عصر از بعد اروپای در
زمینه ها این از ی رساندند. یاری احتمال مفهوم به غرب، و شرق
جدیدی آرای دانشمندان این . بازرگان و اقتصاد جز نبود چیزی
دانش انتقال بر عالوه و افزودند یونانیان و ارسطو نظریات بر
که اروپا، به جبر علم و وریتم ال محاسبات و عددنویس دستگاه
حساب کتابهای انواع پرتعداد بسیار چاپ در را آن نتیجۀ م توان
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کتاب ی معرف و علم تاریخ اهمیت باب در

دید، پانزدهم قرن در اروپا در تجاری پیشرفتهای دنبال به بازرگان
از برخ دل در شدند. نیز بازرگان اقتصاد مفاهیم انتقال موجب
مستتر صورت به احتمال مفهوم بازرگان حساب کتابهای این
به مربوط ریاض بی نام ونشان دست نوشتۀ ی در داشت. حضور
بعداً (که نیمه تمام مانده» «بازی مسئلۀ میالدی، ١۴٠٠ سال حدود
و شانزدهم قرنهای در نظریه پیشاهنگان توسط جدی بحث موضوع
به درست شود، آورده احتمال و شانس از اسم بی آنکه شد)، بعد به

ابتکارات از مسائل چنین طرح که نیست مشخص شد. حل
و دانش انتقال محصول یا بوده مزبور دست نوشتۀ گمنام نویسندۀ
رزق کلمۀ ورود به م توان آن نمونه های از که بوده فرهنگ حن
تعداد با (همراه اروپا به ( فارس روزی کلمۀ شدۀ (معرب عربی
به آن سرانجامین تبدیل و ر) دی اقتصادی اصطالحات کثیری
پنهان اقبال و شانس مفهوم بسا چه و زد مثال را ریس کلمۀ
خود سهم به «روزی» کلمۀ در موجود قسمت» و «نصیب در
اتفاقمند اقتصادی قراردادهای در شانس مفهوم تحول در نقش
البته است. داشته بیمه و ریس نظریۀ در بعدی پیشرفتهای و
سرزمین در میالدی اول هزارۀ اول دوره های از عمر مستمریهای
خریداران زندگ در حتمیت عدم و بوده متداول اروپا کنون
در تأمل پای آنها، زندگ مدت طول و عمر بیمه های از اینگونه

است. بخشیده قوت اذهان در را حتمیت عدم ریاضیات

شانس مفهوم که است این گفت م توان به طورخالصه آنچه
در بقیه، از ی هر وام گیری با گاه مختلف، بستر چندین در
و شدتها با آنها از ی هر در کارها اولین و بوده نشوونما حال
علم انقالب زمان تا نظر به اما گرفته صورت متفاوت ضعفهای

فرانسوی (اغلب دانشمندان از عظیم گروه برآمدن و هفدهم قرن
جدیت با آن به مربوط مسائل ایتالیاییها)، کارهای از متأثر اما
و فرانسوی دانشمندان این و نگرفته قرار بررس مورد نیاز مورد
الزم تواناییهای داشتن با که بوده اند فرما و ال پاس آنها رأس در
عنوان (به حسابی مثلث به بودن مجهز جمله از و زمان این در
بوده آشنا آن با مدرسه از ال پاس گویا که م شود گفته مثال
کارهای و کرده اند ورود احتمال مسائل به جدی طور به است)
و تارتاگلیا، کاردان، ، پاچول جمله از ایتالیایی ریاضیدانان ناتمام
اسباب و کرده تکمیل را گروها تقسیم و تاس مسائل حل در گالیله

البته شده اند. موضوع این به نس هوی مانند ر دی دانشمندان توجه
آن موجب که بود آن در نس هوی و فرما و ال پاس ممتاز نقش
سایر کنار در هم را احتمال مسائل اروپا ریاضیدانان که شدند
که نبود آن معنای به این گرچه دهند، قرار نظر مد ریاض مسائل
فیصله اول سالهای آن در مقدمات احتمال حت احتمال، موضوع
به مقدمات احتمال که کشید طول سال ٢٠٠ به قریب کند. پیدا
سروسامان هندس احتمال و متناه فضاهای در احتمال معنای

م شد، بیشتر زمینه این در پیشرفت هرچه که درعین حال کند، پیدا
پیدا بروز آن در بیشتروبیشتر ک فهمیها و نارساییها، تناقضات،
با همراه احتمال، اصل موضوع سازی به نیاز که بود این م کرد.
مورد حوزه این در کار برای ریاضیدانان از هیلبرت داوید دعوت
بود کولموگوروف این سرانجام، و گرفت قرار آنها از گروه توجه
کردن اصل موضوع بزرگ کار خود، ذات رف ش استعداد با که
نم گردید میسر کار این البته داد. قرار خود همت وجهۀ را احتمال
و انگیزه هم اروپایی، درجه ی ریاضیدانان از عظیم سپاه اگر
بودند. نیاورده فراهم او برای را، الزم ریاض پیش نیازهای هم
کولموگوروف کار ثمرۀ تا کشید طول سال ٢٠ به قریب بااین حال
اینکه بدون نیز و گیرد قرار ریاضیدانان اختیار در احتمال در
ر دی نگرشهای کامل شدن گذاشته کنار معنای به فصل الخطاب

باشد. احتمال موضوع به
کتاب صفحات تاآنجاکه که کرده ام تالش اثر این تدوین در
موضوع که زمینه هایی همۀ در را احتمال بحث م دهند اجازه
دنبال بوده مداقه و بحث مورد و مطرح آنها در نحوی به احتمال
همانهاست احتمال آمدن پدید نحوۀ درمورد نگاهم اینکه با و کنم
از بسیاری در خط سیرهایی وجود یعن شد، گفته باال در که
آوردن فراهم اثر بر هفدهم قرن در آنها به هم پیوستن و زمینه ها
حدی در شده ارائه مطالب به گمانم بااین حال ، علم کار شرایط
و مبدأ مورد در را خود شخص استنباط بتواند خواننده که هستند
بررسیهای پی در ذکرشده منابع از یا دهد انجام احتمال نظریۀ منشأ

باشد. بیشتر

وحیدی اصل محمدقاسم
ریاض علوم دۀ دانش استاد

بهشت شهید اه دانش
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