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به بیشتر (که کتاب�ها این از بسیاری بازار آشفته این در دانشگاهی،
نتیجه�ای خوانندگان، سرگردانی جز دارند) شباهت کالسی جزوه�های
نظارت�های نبود در و نویسندگان مادی منافع خاطر به نداشتند.
اصلی مرجع کذایی کتاب�های این دانشگاه�ها، از بسیاری در الزم،
تدریس و معرفی رشته�ها، سایر سرویسی دروس یا تخصصی دروس
عنوان به خود) متخصصین پشتوانه (به علمی انجمن�های می�شوند.
از را الزم حساسیت مورد این در که است ضروری علمی، مرجعیت
انجمن�های گرچه کنند. رصد را بازار آشفته این و دهند نشان خود
حوزه این در مستقیم نظارت برای را الزم اجرایی قدرت علمی
سفارش نظیر: فعالیت�هایی انجام و مستقیم غیر طور به اما ندارند،
تهیه نشریات، در نقدها چاپ و کتاب�ها عالمانه بررسی و نقد
معرفی و انجمن تایید مورد و مناسب کتاب�های از سفید لیست
(به تدریس برای مناسب و خوب کتاب�های ترجمه سفارش آنها،
با مشترک صورت به آنها چاپ و کارشناسی) مقطع برای ویژه

باشند. تاثیر�گذار حوزه این در می�توانند معتبر، ناشرین
دنبال جدیت با گذشته در که دیگری مهم موضوع�های از یکی
به دانشگاهی نشر مرکز چاپ کتاب�های در آن نتایج و می�شد
بی�مهری مورد زیادی اندازه تا اخیر سال�های در اما می�خورد، چشم
تخصصی واژه�های فارسی معادل�های موضوع است، گرفته قرار
ارشد کارشناسی نامه�های پایان دفاعیه جلسات در گاهی است.
اعضای بین واژه، یک فارسی معادل سر بر دکتری، رساله�های و
بدون گاهی البته (و بر زمان و طوالنی بحث�های جلسه، در حاضر
گروه هر که است گونه�ای به حتی وضعیت می�گیرد. صورت نتیجه)
فارسی معادل واژه، یک برای خود، استنباط اساس بر آموزشی
یک در است ممکن حتی می�کند. استفاده و ساخته را خود ویژه
برای را مختلفی فارسی معادل�های مختلف استادان آموزشی، گروه
ادب و زبان فرهنگستان هرچند کنند. استفاده و ساخته واژه یک
زیادی واژه�گزینی گروه�های فارسی، معادل�های یافتن برای فارسی،
معادل�سازی را تخصصی واژه تعدادی ساالنه و است نموده ایجاد را
متخصصین و دانشجویان نیاز تمام برطرف�کننده اما می�کنند،

نیست.
در بسیاری تخصصی همایش�های اکنون هم که این به توجه با
می�توان است، برگزاری حال در ریاضی و آمار مختلف شاخه�های
زمانی سمینار، حاشیه در که نمود پیشنهاد سمینارها این متولیان به
واژه�های فارسی معادل�های برای متخصصین پیشنهادهای » به را
آوری جمع از پس را پیشنهادها این بگیرند. نظر در تخصصی»
کار تا نمود منتقل فرهنگستان گزینی واژه گروه�های به می�توان

برود. پیش به بیشتری شتاب و دقت با واژه�ها معادل�یابی

سردبیر سخن

در زیادی دگرگونی�های تکنولوژی، مدد به این�که وجود با امروزه
درسی كتاب اما است، آمده وجود به یاد�دهی و آموزش زمینه
یاددهی فرآیند در بی�واسطه و مستقیم رسانه�ای عنوان به همچنان
آموزشی نظام در آن مهم جایگاه و می�کند نقش ایفای یادگیری و
نه درسی كتاب که است این موضوع این دلیل است. انکارناپذیر
مبنای و شكل�گیری بستر بلکه است، آموزشی رسانه یک خود تنها
افزارهای نرم و آموزشی فیلم�های مانند یاددهی فعالیت�های سایر
رشته یک در درسی کتاب�های تهیه بار گرچه هست. نیز الكترونیكی
بودن متخصص اما می�کشند، دوش بر رشته آن متخصصین را علمی
ترجمه یا و نوشتن در تخصص داشتن معنی به علمی رشته یک در
است برنامه�ای درسی کتاب تهیه و نوشتن نیست. درسی کتاب
مادی کاالهای ساخت برای که روزگاری در زمان�بر. و وجهی چند
تولیدات کیفیت بر نظارت و است الزم استانداردهایی رعایت
و استاندارد به نسبت �بی�تفاوتی است، شده تبدیل اجبار یک به
تالیف صورت به چه انسان�ها، آموزش به مربوط تولیدات ارزشیابی
چه درسی کتاب تهیه در نیست. پذیرفتنی ترجمه، صورت به چه و
آن، مدرن مفهوم در چه و کاغذی صورت به آن، سنتی قالب در
رعایت استانداردهایی بایستی الکترونیکی، و مجازی صورت به
در پرسش نخستین درسی، کتاب یک ترجمه یا تالیف در شود.
آن در دیگری مشابه کتاب�های اگر است. آن تالیف ضرورت مورد
جدید کتاب یک ترجمه یا تالیف به ضرورتی چه دارد، وجود زمینه
به ترجمه، برای آن انتخاب یا درسی کتاب تالیف در آیا است؟
است؟ شده توجه دانشجو نیازهای و درس آن مصوب سرفصل�های
مناسب، فصل�بندی و کتاب محتوای ساماندهی بعدی مرحله در
و نمودارها و جدول�ها کیفیت به توجه و نگارش اصول رعایت
مهم موضوعات از متخصص یک توسط زبانی پاالیش و ویرایش
در دقت نکات، این رعایت بر عالوه ترجمه در است. کتاب تهیه
ضروریات از نیز تخصصی کلمات برای مناسب معادل�های انتخاب
خوب که هستند موجود بسیاری علمی نوشتارهای بی�گمان است.
فرض که است معنی�دار وقتی تنها گفته این ولی شوند، ترجمه است
بارها نکردن ترجمه� �شود. انجام خوبی ترجمه�ی است قرار کنیم
آیین�نامه�های اخیر، سال�های در است. بهتر ��کردن ترجمه بد از
به فقط را دانشگاهیان از بسیاری علوم، وزارت غیرکارشناسی
شتابزده تالیف�های وادی به ارتقاء، برای الزم امتیازهای کسب خاطر
پاالیش و ویراستاری نبود در است. کشانده نادقیق ترجمه�های و
غیر ناشرین توسط چاپ و کتاب�ها نشدن داوری نوشتار، زبانی
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شود. چاپ آمار انجمن خبرنامه در پارسی، ادب و
فیزیک و ریاضی شاخه جلسه از محمدپور دکتر آقای .۶

نمودند. ارائه گزارشی علوم، فرهنگستان
ایران آمار انجمن نماینده عنوان به دکترمحمدزاده آقای شد مقرر .٧

شوند. معرفی علمی» انجمن�های «کمیسیون در
«کمیسیون�های تشکیل درباره دولتی دکتر آقای پیشنهاد .٨
جزئیات ایشان گردید مقرر و شد مطرح آمار» انجمن تخصصی

نمایند. ارائه مدیره هیئت بعدی جلسات در را طرح این بیشتر
آمار» متخصصان رتبه�بندی «طرح درباره دکترمحمدزاده آقای .٩
قرار تائید مورد طرح کلیت اساس براین نمودند. ارائه توضیحاتی
برای طرح این به مربوط آئین�نامه نهایی فایل شد مقرر و گرفت
آقای شد قرار همچنین شود. فرستاده انجمن مدیره هئیت اعضای
برای شده برگزار جلسات به مربوط صورتجلسات محمدزاده دکتر

دهند. تحویل انجمن دبیرخانه به را طرح این تهیه
٩۶/١٢/٣ تاریخ جلسه مصوبات اهم

با مرتبط چالش�های و مشکالت درباره رجالی دکتر آقای نامه -١
چالش�ها این با مواجه برای میزگرد برگزاری نبودن مناسب و آمار

رابطه: این در گرفت. قرار بحث مورد و شد قرائت
علوم فرهنگستان ریاضیات پیشبرد کمیسیون با شد پیشنهاد •

شود. مکاتبه
استخدام گهی آ مورد در پرورش و آموزش با شد پیشنهاد •
نامه این پیش�نویس تهیه شود. مکاتبه نیز آمار دانش�آموختگان

شد. سپرده محتشمی دکتر آقای به
توسط که اساسنامه اصالح برای پیشنهاد ارائه موضوع مقررشد •
اخذ و مطالعه برای است، شده ارسال علمی انجمن�های کمیسیون

شود. فرستاده رجالی دکتر آقای حضور به نظر
فیزیک و ریاضی شاخه جلسه از گزارشی محمدزاده دکتر آقای -٢

دادند. ارائه می�شود، برگزار ماهیانه که فرهنگستان
با ارتباط بخش مسئول فرهنگ خانم و رئیس لقمان�نیا آقای -٣
جلسه این در که دانشجویی» علمی انجمن�های «اتحادیه صنعت
تشکیل روند از گزارشی بودند، یافته حضور انجمن مدیره هیئت
دادند. ارائه آن آینده برنامه�های و شده انجام فعالیت�های اتحادیه،
حمایت و همکاری برای را انجمن آمادگی نیز مدیره هیئت اعضای

نمودند. اعالم آمار» دانشجویی «سمینار برگزاری از

انجمن مدیره هیئت مصوبات

٩۶/١٠/٧ تاریخ جلسه مصوبات اهم
دانشگاه�ها پیشنهاد دقیق�تر بررسی امکان آوردن فراهم منظور به -١
دکتر آقای مقررشد انجمن، همایش�های میزبانی برای سازمان�ها و
درباره الزم اطالعات بتوان آن طریق از تا نمایند تهیه را فرمی فالح
به همایش برگزاری متقاضی دانشگاه�های امکانات و توانایی�ها

آورد. دست
درباره آمار، رشته مجری آموزشی گروه�های از نظرسنجی نتیجه -٢
و نظرسنجی، این براساس شد. قرائت آمار، پیشکسوت انتخاب
انجمن، مدیره هیئت تصویب و پیشکسوت انتخاب امناء هیئت نظر
در آمار پیشکسوت عنوان به پارسیان احمد دکتر آقای شد مقرر
مقرر ضمنا گیرند. قرار تقدیر مورد ایران آمار کنفرانس چهاردهمین
پارسیان دکتر آقای نکوداشت به مربوط کتابچه تهیه مسئولیت شد
واگذار تهران دانشگاه علمی هئیت عضو حقیقی فیروزه دکتر خانم به

شود.
گزارشی ایران، آمار کنفرانس چهاردهمین دبیر ربیعی دکتر آقای -٣
پیشنهاد دادند. ارائه کنفرانس مورد در شده انجام فعالیت�های از
و بحث از پس ثبت�نام هزینه�های مورد در کنفرانس، اجرایی کمیته

شد. تصویب بررسی
٩۶/١١/۵ تاریخ جلسه مصوبات اهم

اصفهان، آمار خانه از انجمن رئیس نعمت�اللهی دکتر آقای .١
مدیره هیئت از دعوت برای اصفهان دانشگاه مسئولین و رئیس
و نموده سپاسگزاری آنان صمیمانه و گرم میزبانی و آمار انجمن
مشترک، نشست�های و دعوت این حاصل که کردند امیدواری ابراز

باشد. مفید کشور آماری جامعه برای بتواند
قبلی مصوبه�های و مسائل برخی درباره نعمت�اللهی دکتر آقای .٢

نمودند. ارائه توضیحاتی ایران آمار انجمن
تا شود یاداوری انتخابات کمیته به انتخابات زمینه در شد مقرر .٣
احتمالی مشکالت و مسائل درباره انتخابات، آئین�نامه اساس بر
رئیس با را نظرات نقطه ایشان تا نمایند مذاکره انجمن بازرس با

نمایند. مطرح انجمن
انجمن آینده سمینارهای و کنفرانس�ها دبیران با شد مقرر .۴
در حتما جوایز تمامی جوایز، آئین�نامه�های مطابق تا شود هماهنگی

شوند. اهدا اختتامیه جلسه
از شماره هر در که شد مقرر محمدپور دکتر آقای پیشنهاد به .۵
زبان فرهنگستان مصوب آماری واژه�های از واژه ده تعداد خبرنامه،
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یکسیستم آن بر عالوه و نماید تسهیل را آمار دانش�آموختگان برای
آورد. فراهم کشور سطح در پروژه�ها آماری نتایج کیفیت بر نظارتی
مطرح هم آمار عالی شورای جلسات در طرح این که این توضیح
است. گرفته قرار تائید مورد پیوست شرح به اصالحاتی از پس و
آمار انجمن خبرنامه در مندرج اطالعات و مذکور طرح تقدیم ضمن
حقوق حفظ برای زمینه این در فرمائید دستور دارد استدعا ایران،
این آماری کارهای کیفیت از اطمینان ایجاد برای و دولت و مردم

گردد. مطرح محترم مجلس در فرصت اولین در طرح

نعمت�اللهی علیرضا
ایران آمار انجمن رئیس

ریاضی انجمن رئیس با مکاتبه

دهقان دکتر آقای جناب
ایران ریاضی انجمن محترم رئیس

احترام تقدیم و باسالم

سنجش سازمان اخیر، دوسال یکی در مستحضرید که همانگونه
نظرخواهی و هماهنگی بدون و نسنجیده اقدام یک در کشور آموزش
در آزمون با دانشجو پذیرش گزینه حذف با ذیصالح، مراجع از
سوابق بررسی طریق از تنها و ریاضی و کاربردها و آمار رشته�های
دانشگاهها از برخی تقاضای مورد ظرفیت تکمیل به اقدام تحصیلی،
پایه بدون و غیرمرتبط گرایش�های با داوطلبان برخی از ثبت�نام با
دراز در تصمیم این نتیجه که است پرواضح است. نموده ریاضی
لذا است. انگیزه بدون و ضعیف دانشجویان با مواجهه مدت
این گذاشتن درمیان با که شد آن بر ایران آمار انجمن مدیره هیئت
انجمن، دو سوی از مشترک اقدام یک در و ریاضی انجمن با مهم
داشته مشکل این حل و درخصوصپیگیری را یکسانی عکس�العمل
همۀ هم�فکری با و متعال خداوند به اتکال با است امید باشند.
از جلوگیری راستای در مؤثری اقدامات بتوان فرهیخته، همکاران
گونه�ای به برداشت، ریاضی و آمار های رشته آموزشی کیفیت افت
علوم آن تبع به و علم دو این افزون روز رشد و شکوفایی شاهد که

باشیم. جامعه سطوح در دیگر

نعمت�اللهی علیرضا
ایران آمار انجمن رئیس

انجمن رئیس مکاتبات

ریاضیات پیشبرد کمیسیون ریاست به انجمن رئیس نامه

عارف دکتر آقای جناب ارجمند برادر
محترم نماینده و کشور ریاضیات پیشبرد کمیسیون محترم ریاست

اسالمی شورای مجلس
احترام و باسالم

کارشناسان از متشکل ایران آمار انجمن می�رساند استحضار به
هیأت اعضای کشور، آماری واحدهای در شاغل آمار متخصصان و
یکی عنوان به دانشگاه�ها، تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی
سه�گانه قوای با مشارکت و علمی عرصه�های در فعال انجمن�های از
را طرحی اخیر سال�های در کشور، در آمار با مرتبط مسائل حل برای
متخصصان توسط آماری طرح�های و پروژه�ها انجام بر نظارت برای

است. ساخته آماده
انجام بر نظارت و اجرا در ایران آمار مرکز نظام�مند نقش پذیرش با
انجام به مرکز آن عنایت دولتی، سازمان�های آماری پروژه�های
است شده مشاهده بعضاً اعتماد، مورد شرکت�های توسط پروژه�ها
کارهای موارد بعضی در حتی و غیردولتی آماری فعالیت�های که
لذا و است انجام حال در غیرمتخصص افراد توسط دولتی آماری
مرکزی بانک و ایران آمار مرکز کارشناسان (که ایران آمار انجمن
هستند) آن عضو نیز آماری نهادهای سایر و ایران اسالمی جمهوری
آمارشناسی» «نظام که است کرده برنامه�ریزی طرح، این ارائه با
با مستقل نهادی عنوان به و ایران آمار انجمن بدنه از خارج در
برای کشور آماری علمی و اجرایی دست�اندرکاران تمام مشارکت
محترم مجلس و دولت با مشارکت و آمار متخصص افراد شناسایی
آماری اجرایی فعالیت�های بر خود قانونی نظارت اعمال جهت
ایران آمار مرکز نقش که است ذکر به الزم شود. تشکیل کشور
این در آماری شرکت�های تشکیل بر نظارت و مجوز صدور در
انجام مجوز تنها ایران آمارشناسی نظام و است مانده محفوظ طرح
در نمود. خواهد صادر متخصص نیروهای به را آماری طرح�های
و درمان بهداشت، وزارت همانند ایران آمار مرکز نقش حقیقت
نظام همانند وظایفی آمارشناسی نظام و بود خواهد پزشکی آموزش
داشت. خواهد را متخصصان برای آماری کارهای حوزه در پزشکی
برای را نظامی می�تواند اسالمی مجلسشورای در طرح این تصویب
کارآفرینی و طرح�ریزی آماری متخصصان و فارغ�التحصیالن جذب
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برداشت، کشور آماری فرهنگ ارتقای و آمار رشتۀ آموزشی کیفیت
تبع به و آمار علم افزون روز رشد و شکوفایی شاهد که گونه�ای به

باشیم. جامعه سطوح در دیگر علوم آن

نعمت�اللهی علیرضا
ایران آمار انجمن رئیس

خاص مدارس های آزمون حذف از انجمن حمایت نامه

روحانی دکتر آقای ارجمندجناب برادر
فرهنگی انقالب شورایعالی محترم ریاست

زاهدی دکتر آقای جناب ارجمند برادر
اسالمی شورای مجلس فرهنگی کمیسیون محترم ریاست

احترام و سالم با
برنامه برای را کشور علمی جامعه و خود تشکر مراتب می�دانیم الزم
ورودی آزمون�های حذف مورد در وپرورش آموزش وزارت ابتکاری
مدارس نوع این به ورود برای دبستانی دانش�آموزان آماده�سازی و
تحت�الشعاع را تحصیلی مهم مقطع این در آموزش کیفیت سال�ها که
پریشان و مضطرب را نوجوانان و خانواده�ها و بود داده قرار خود

نماییم. اعالم می�ساخت
نامطلوب کیفیت رصد�کننده و گر نظاره سالها که ایران آمار انجمن
آزمون�های در شرکت برای دبستان�ها دانش�آموزان سازی آماده
این جذف که دارد کامل اطمینان است، بوده خاص مدارس
این در شرکت برای نوجوانان و کودکان آماده�سازی مراحل آزمون�ها،
اضطراب می�تواند مخرب تبلیغات استانداردو غیر آزمون�های نوع
آغاز از ریاضیات از وحشت و ترس آنها، خانواده�های و نوجوانان
حفظ جای به مفاهیم، درک برای را آنها و ببرد بین از را تحصیل
می�سازد. آماده استاندارد، غیر جوابی چند سواالت جواب�های کردن
با رابطه در خود مطالعات حاصل دارد، آمادگی ایران آمار انجمن
اختیار در را آزمون�ها این اثر در آمده پدید وچالش�های اشکاالت

دهد. قرار کشور آموزشی سازان تصمیم

اللهی نعمت علیرضا
ایران آمار انجمن رئیس

پذیرش به اعتراض در سنجش سازمان رئیس با مکاتبه
آمار رشته در کنکور بدون دانشجوی

خدائی دکتر آقای جناب
کشور آموزش سنجش سازمان محترم رئیس

احترام تقدیم و باسالم
تحصیل آن در خود که تخصصی رشتۀ دلیل به هم حضرتعالی
گرفتن قرار دلیل به که ارزنده�ای بسیار تجربیات به بنا هم و کرده�اید
کسب طوالنی سالهای طی سنجش سازمان ریاست جایگاه در
توانایی�های بین قوی بسیار مثبت همبستگی از به�خوبی کرده�اید،
طول در آنها بعدی عملکرد و رشته یک به ورود داوطبان علمی
که بزنید حدس می�توانید حال دارید. گاهی آ آن در تحصیل دورۀ
چه تا مراکز برخی در آمار رشتۀ در دانشجو کنکور بدون جذب خبر
آمار انجمن آنها رأس در و آماری جامعۀ نگرانی سبب می�تواند حد

باشد. شده جامعه این نمایندۀ عنوان به ایران
که می��پرسند آمار انجمن از مکرر طور به و خود از انجمن اعضای
داشت قربی و ارج بیش و کم رشته این که اخیر سالهای همین در
برگزیده چالشی نسبتاً آزمون�های طریق از آن به ورود داوطلبان و
افت با تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان علمی توان می�شدند،
حال بود. شده مواجه دور چندان نه سال�های به نسبت تأملی قابل
این به دانشجو نسبی عالقۀ دست�کم که نیز، اولیه غربالگری آن اگر
شود، برداشته دانشجویان پذیرش مسیر از می�زد، محک را رشته
تحصیالت مقطع دانشجویان تحصیلی وضعیت به می�توان چقدر
رشتۀ علمی جامعۀ اصلی بدنۀ که دکتری دورۀ به�خصوص تکمیلی،

بود؟ امیدوار داد، خواهند تشکیل را آمار
اجتماعی و علمی رسالت بر تکیه با ایران آمار انجمن اساس این بر
منظور به رابطه این در را خود جدی نگرانی و اعتراض خود،
بدنۀ از خوشبختانه که جناب�عالی اطالع به مقتضی چاره�اندیشی
ادامۀ که می�نماید اضافه و رسانده هستید، نیز کشور آماری جامعۀ
ساختار به ناپذیری جبران ضربۀ درازمدت در می�تواند رویه این
این برای هوشمندانه تصمیم�گیری عدم کند. وارد کشور علمی
توسعه ششم برنامۀ کلی سیاست�های در مندرج بند قطعاً چالش،
بنیادی، تحقیقات و پایه علوم «توسعۀ به جدی توجه زمینۀ در
فناوری و علم کلی سیاست�های چارچوب در نوآوری و نظریه�پردازی
مواجه آینده در جدی مشکالت با را کشور» علمی جامع نقشه و

کرد. خواهد
همکاران همۀ هم�فکری با و متعال خداوند به اتکال با است امید
افت از جلوگیری راستای در مؤثری اقدامات بتوان فرهیخته،
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شود. داده ترتیب ریاضی جامعه
ریاضی. جامعه مشکالت طرح برای رسانه�ها از استفاده -

کلی طور به و ابتدایی» آموزش انگاری «کوچک شناسی آسیب -
کشور». در آموزش مسئله انگاری «کوچک

مدرسه�ای. ریاضیات کتاب�های استاندارهای به بیشتر توجه -
کنفرانس�ها. برگزاری بازنگری -

شد. برگزار تخصصی کمیسیون�های جلسات روز همان عصر
علیرضا دکتر پارسیان، دکتر آقایان حضور با نیز آمار کمیسیون جلسه
برگزار دولتی دکتر و فرید�روحانی دکتر محمدپور، دکتر نعمت�اللهی،

بود: زیر شرح به جلسه این پیشنهادهای برخی شد.
کارشناسی دانشجوی پذیرش ظرفیت شود خواسته دانشگاه�ها از -
ظرفیت این�که به توجه با اکنون هم بیاورند. پایین را دکتری و ارشد
شود پیشنهاد است، بیشتر متقاضیان تعداد از دانشگاه�ها پذیرش

کنند. تعیین دانشجو پذیرش برای نمره�ای کف دانشگاه�ها
امکان و آمار رشته دانش�آموختگان توانمندسازی منظور به -
شود توصیه آمار گروه�های به داده�ها»، «علم رشته در تحصیل ادامه
«داده�کاوی»، مانند دروسی کامپیوتر، علوم گروه�های همکاری با
«هوش و داده�ها» «پایگاه آماری»، «یادگیری «یادگیری�ماشین»،
کارشناسی دانشجویان به اختیاری دروس صورت به را مصنوعی»
این گذراندن برای را دانشجویان و دهند ارائه ارشد کارشناسی و

نمایند. ترغیب دروس

علمی همایش�های گزارش

آن کاربردهای و اطالعات اندازه�های کارگاه دوره سومین

جباری هادی دکتر
علم نور به را جهان که هستند درخشانی خورشیدهای دانشمندان
روشنی را بشر تیره روزگار همواره خویش انوار با و ساخته منور
خدمات شایسته. است امری آنان نکوداشت و تقدیر و بخشیده�اند
تالش عمری که ارقامی ناصررضا دکتر فقید استاد علمی ارزنده
و بسط و تربیت و تعلیم اشاعه در دلسوزی با مداوم و مستمر
خاص طور به و است داشته احتمال و آمار دانش و علم گسترش
کاربردهای و اطالعات نظریه در تحقیقاتی ایشان، چشمگیر تالش
ثمر به اخیر سال�های در برازش نیکویی آزمون�های بر تکیه با آن
تخصصی زمینه این در را متعددی دانشجویان ایشان است. رسانده
مشغول مختلف دانشگاه�های در هم�اکنون که نموده�اند دانش�آموخته

هستند. فعالیت
با آن» کاربردهای و اطالعات اندازه�های کارگاه دوره «سومین

نشست�ها گزارش

علمی انجمن�های اتحادیه نمایندگان مشترک نشست
آمار انجمن مدیره هیئت و دانشجویی

فرهنگ خانم و رئیس لقمان�نیا آقای ٩۶ ماه بهمن سوم تاریخ در
علمی انجمن�های «اتحادیه صنعت با ارتباط بخش مسئول
این در داشتند. انجمن مدیره هیئت با مشترکی نشست دانشجویی»
فعالیت�های و اتحادیه تشکیل روند از گزارشی ارائه از پس جلسه
شد. نظر تبادل و بحث آن آینده برنامه�های مورد در شده، انجام

جلسه: این نتایج از برخی
ملی «کنفرانس برگزاری از آمار انجمن همکاری و حمایت اعالم -

آمار» دانشجویی مسابقات «لیگ و آمار» دانشجویی
در کاربردها و آمار منطقه�ای «همایش برگزاری از حمایت اعالم -

کشور» جنوب�شرق منطقه
با چندجانبه علمی نشست برگزاری با آمار انجمن موافقت اعالم -

آینده سال فروردین�ماه در آماری فرهنگ گسترش موضوع
علمی انجمن�های اتحادیه رسمی حضور با موافقت اعالم -

ایران آمار کنفرانس چهاردهمین در آمار دانشجویی
آماری جامعه بیشتر ارتباط چگونگی پیرامون گفتگو همچنین
بلندمدت همکاری�های نحوه نیز و جامعه و صنعت با دانشگاهی
بود. جلسه این ذکر قابل موضوعات دیگر از آمار انجمن و اتحادیه

انجمن تخصصی کمیسیون�های و نمایندگان ساالنه گردهمایی
ریاضی

تخصصی کمیسیون�های اعضای و نمایندگان ساالنه گردهمایی
آمار مرکز میزبانی به ١٣٩۶ ماه دی ٧ پنجشنبه روز ریاضی، انجمن
انجمن رئیس دهقان دکتر آقای سخنرانی با جلسه شد. برگزار ایران
سخنرانی آمار مرکز رئیس پارسا دکتر سپس شد. آغاز ریاضی
مورد در را خود نظرات حاضران از برخی جلسه، ادامه در نمودند.
موضوع و تحصیلی افت ایران، ریاضی جامعه به مبتال مسائل
نظرات از پاره�ای که نمودند بیان ریاضی آموختگان دانش اشتغال

بود: زیر شرح به پیشنهادها و
مدرسه�ای آموزش و دانشگاهی آموزش درسی، برنامه�ریزی�های در -

شوند. دیده هم با بایستی
شود. گرفته جدی�تر معلمان افزایی دانش کالس�های -

مشکالت توجیه برای کشور مسئولین با جلساتی است الزم -
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جدید، تعاریفی با و می�کند عام اعالن را جدیدی آمار علم است:
آنالیز با می�دهد، بسط و شرح را جدیدی مفهومی ساختار به�اختصار
و بالقوه توان رفته کار به آن در کافی قدر به كه پرمايه�ای ریاضی

�می�رساند. ثبوت به را جدید ساختار این غنای
١٩٢١ سال در که می�شود آغاز تعریف�ها از فهرستی با مقاله
آنها ديدن از حاال ما اگر اما داشتند، تازگی کامال آمار نظریۀ در
آن از می�توان آنهاست؛ با ما آشنایی دلیل به تنها می�خوريم، يكه
را بسندگی و بهينگی درستنمايی، برآورد، كارايی، سازگاری، جمله
بار هفت حتی (كه نظر از دورمانده نه اما دیگر تعریفی برشمرد.
بديع چيز حتی كه است تعريفی می�شود) ظاهر جديد تعاريف در
«پارامتر» کلمۀ كه است فیشر مقالۀ همین در است: پايه�ای�تری
قرار استفاده مورد آن آماری نوین معنی به بار نخستین برای
تحديد یعنی فيشری؛ چارچوب روی به را در «پارامتر» می�گیرد.
بود، اساسی تحديد یک این می�گشاید. پارامتری خانواده�های به
دیگر آن در که می�گذاشت او اختیار در ساختاری که كردنی محدود
در کاوش به که یافت را آن توان او و کردند پیدا معنی مفاهیم
داد قرار خطاب مورد را آنها نمی�شد قبال که بپردازد پرسش�هايی
که دید تدارک دیگران برای را فیشرکارهایی پارامتری استنباط .٢

از هیچ�کدام که راه�هایی به اما داشت، قرن یک به نیاز آنها انجام
راه این در پای فيشر مقاله نمی�کردند. را آن پیش�بینی افراد این
برای شود. بیستم قرن ریاضی آمار برای تحولی نقطۀ که بود نهاده
آماری کاری می�توان به�ندرت بیستم، قرن از ربع سه اعظم بخش
پیرسون، نيمن- باشد: آن تأثیر از مصون که یافت را مکتبی هر از
مهر بيستم قرن در خود تکوين ضمن اینها همه بيزی- آمار و والد،
بر شد، ارائه ١٩٢١ در فیشر توسط بار نخستین که را ساختارهایی
پیامدهای و فیشر مقاله كمال و تمام داستان داشتند. خود پیشانی
در من که نیست داستاني اما است، بيستم قرن آمار داستان آن،
دیگری پرسش به می�خواهم آن جای به کرد. خواهم بازگو اینجا

شد؟ پیدا کجا از ساز دوران کار این بپردازم:

فیشر آغازین کار و زندگی
زندگینامه، نه است. واقعی معمای یک ١٩٢١ مقاله نسب و اصل
آن در او شده چاپ کارهای سابقه نه و ١٩٢١ از قبل فیشر کم�مایه
را عظیمی نظریه چنان به �سوگیری �و سمت از آشکاری نشانه دوره،
می�شود ديده زیادی موارد سوابق این در و می�دهند بروز خود از

این علمی خدمات پاس به و برازش نیکویی آزمون�های بر تکیه
در اطالعات اندازه�های کاربردهای مباحث در ویژه به فقید، استاد
خاطره و یاد گرامیداشت منظور به و برازش نیکویی آزمون�های
آمار گروه و فضایی و ترتیبی داده�های علمی قطب توسط ایشان،
روزهای ایران آمار انجمن همکاری با مشهد فردوسی دانشگاه
این در شد. برگزار ٩۶ اسفند ١٠ و ٩ پنجشنبه و چهارشنبه
کشور آمار گروه�های علمی هیأت اعضای از زیادی جمع که کارگاه
کشور مختلف دانشگاه�های از تکمیلی تحصیالت دانشجویان و
حضور ایشان خانواده و گرانقدر استاد این دانشجویان جمله از
بیان به استاد دکتری دانشجویان و همکاران از برخی داشتند،
که همکارانی توسط سخنرانی�ها بیشتر پرداختند. خود خاطرات
ادامه در و تخصصی زمینه در بوده�اند، استاد دانشجوی مقطعی در
این در که این توضیح گردید. ارایه استاد با شان تحقیقی مسیر
صورت به مقاله ١۶ تعداد شده، دریافت مقاله ٢۵ تعداد از کارگاه
رسید. چاپ به کارگاه مقاالت مجموعه در و شد پذیرفته سخنرانی

١٩٢١ در فيشر
استيگلر استفن

بهشتی) شهید (دانشگاه وحیدی�اصل محمدقاسم دکتر برگردان:
چکیده

ارائه و (ارسال ریاضی آمار درباره فیشر رانلد ١٩٢١ سال مقاله
درباره مقاله تأثیرگذارترین شاید (١٩٢٢ در چاپ و ١٩٢١ سال در
زمان این تا فیشر حال این با باشد. بيستم قرن در موضوع این
اسناد تعدادی مقاله، اين در بود. دیگری مشغله�های درگیر عمدتاً
می�دهیم قرار بازبینی مورد جدید روشنایی پرتو در را شده چاپ قبال
به توجهی قابل دین اثر این تبار و اصل که می�کنیم استدالل و
گذاشت پاپيش را آن پیرسون کارل ١٩١۶ سال در که دارد چالشی

نشد). اقرار دين اين به هم وقت هيچ که حالی (در
مقدمه

انجمن جمع در را مقاله�ای فيشر، ا. رانلد ١٩٢١ نوامبر ١٧ در
ارائه نظری» آمار رياضی مبانی «دربارۀ عنوان با لندن سلطنتی
شد چاپ سلطنتی انجمن ١ ترنزاكشنز در بعد سال مقاله این کرد.
انگیز اعجاب کاری مقاله، اين .(٢ شکل و ١ جدول به کنید (نگاه

مذاكرات) (خالصۀ Transactions١

در «پارامتر» می�شود. ظاهر بار يك نيز «پارامتريك» كلمه می�شوند. ظاهر (١٩٢٢) فيشر درمقاله بار ۵٧ مجموعاً «پارامترها» و «پارامتر» كلمه�های من شمارش ٢طبق

موضوع كه است كميتی آن از مراد كه نبود فيشری معنای به اين اما می�شود، ديده كمی تعداد به - بود حاضر همه�جا زمان آن رياضيات در كه معنايی به – آماری اوليۀ نوشتگان
از استفاده با مدرن جستجوی يك طريق از می�توان را آنجا در شده ظاهر موارد (١٩٧۶)؛ استيگلر به كنيد نگاه �می�كند. معين پارامتری خانواده�ای درون در را توزيع بوده برآورد

نويسنده) (توضيح زياد. چندان نه اما داد، گسترش JSTOR
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١٩٢٠-١٩١٢ فيشر اوليه منتشرشده آثار عناوين -١ جدول

قوی�تری مدعای من دارند. مخالف و دیگر جهات به اشاره که
مردم چشم در جلوه�ای ١٩٢١ شاهکار نویسنده می�کنم: مطرح را
یقين �و قطع طور به� که ١٩٢١ از پیش نداشته، خود از خارج دنیای
فردی از نشان ١٩٢١ از قبل فيشر زندگی پیشینه است. بوده چنین
نمی�دهد بروز خود از را اول روزهای استعداد آن که دارد باهوش
١٨٩٠ فوريه، ١٧ در فيشر .(١٩٨٠ كروسكال، ١٩٧٨؛ (باكس،
وقتی پدرش درگذشت. داشت سال ١۴ وقتی مادرش و آمد دنیا به

ارائه سلطنتی انجمن در كه صورتی به فيشر ١٩٢١ مقاله خالصه .١ شكل

.١٩٢١ نوامبر، ٢۴ نيچر، مجلۀ از برداشت شد،

Harrow٣
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از است. آمده ١ جدول در ١٩٢٠ تا از١٩١٢ فيشر منتشرشده
دیگر دوتای و شده چاپ ١١ ری�ويو يوجنيكز در مورد ٩١ میان این
هستند مرتبط�� به�نژادی با که بودند ژنتیک در پرسش�هایی درباره
دیگر دوتای رسید)، چاپ به ١٩١٨ در که مهم کاری آنها، جمله (از
همگانی مجله در و درآمدند نگارش به کمبریج در که بودند مقاله�هايی
١٩١۵ (در آخر دوتای و شدند، منتشر ١٢ متمتيكس آو مسنجر دی
يوجنيكز در شده چاپ آثار بودند. ریاضی آمار درباره (١٩٢٠ و
و بودند به�نژادی به مربوط کتاب�های درباره کوتاه نقدهایی ری�ویو
نشان یقین �و قطع طور به اما نمی�کردند اشغال را بیشتر صفحه چند
و خوانده را کتاب داشت، كه ضعیفی چشمان علی�رغم که می�دادند
این است. بوده دریافته کتاب، مؤلف خود از بهتر اغلب را آن پیام
هیچ ١٩٢١ بزرگ اثر اما بود. بزرگ به�نژادی متخصص یک پیشینه

بود؟ آن بخش الهام چیزی چه ندارد. به�نژادی با آشکاری ربط
است: زیر مقاله از بخشی ترجمه متن، این

Stephen Stigler. (2005). Fisher in 1921. Statistical Sci-

ence, 20(1), 32-49

بود آن از بعد ماجرا این اما شد؛ ورشکسته بود، نیم و سال پانزده او
استعداد آنجا در كه بود؛ کرده نام ثبت ٣ هارو مؤسسه در فیشر که
برای کافی مالی تأمین با بورسي و ١٩٠۶ در مدال یک او ریاضی
کمبریج دانشگاه و هارو مدرسه از موفقيت با تا بود آورده فراهم او
ترايپوس در کرد. انتخاب را ریاضی رشته کمبریج در آيد. بيرون
مددرسان که توجه شایان دستاوردي بود، ۵ رنگلر يك ١٩١٢ ۴

سال يك براي تکمیلی تحصیالت دوره در تحصيل ادامه برای او
كمبريج ١٩١٣ در بهاره ترم از پس که وقتی حال این با شد. ديگر
در را ١٩١٣ تابستان فيشر شد. كاسته او فروغ از کرد، ترک را
ضعیف چشمان به اینکه برای (ظاهرا کانادا، وینی�پگ در مزرعه�ای
لندن به سپس و پرداخت، كار به بدهد) استراحتی مادرزادی�اش
این با او پذیرفت. سرمایه�گذاری شرکت يك در سمتی و بازگشت
اوت در کشید. دست آن از که نکشید طولی و نداشت مناسبتی کار
بودن ضعیف دلیل به اما شد، ارتش در خدمت داوطلب ١٩١۴
پس (و خود زندگی آن از بعد او و شد، رد درخواستش چشمهایش
با را افزایش) به رو اوالد نظر از خانواده�ای ،١٩١٧ در ازدواج از
ریاضیات او شد. عهده�دار معلمی مشاغل كردن قبول سرهم پشت
،٧ هيلی�بری در ،۶ راگبی در متوسطه مدارس در را فیزیکی علوم و
١٩١٩ تا ١٩١٧ از سپس، و ، ٨ ورچستر كارآموزی كشتي عرشه بر
فقیر معلمی او گفته�ها بنابر کرد. تدریس كنت در بردفورد كالج در
دانش و نداشت، رضایت می�شد، محول او به که کارهایی از بود
آوردن دست به با و ١٩١٩ سال در نمی�کردند. درک را او آموزانش
راتمستد در کشاورزی آزمایشی ایستگاه عازم تحقيقاتی، سمت يك
ظاهراً هم هنوز (اما درآمد کار از دمسازتر او براي كه وضعيتی شد، ٩

نویسنده از نشانه�ای دنبال به اگر آمار). نظریۀ از بافاصله بسیار
شده چاپ آثار به آن كردن پيدا براي باید باشیم، بوده ١٩٢١ مقاله
نشانه�هايی که آنجاست واقع در کنیم. نگاه ١٩٢٢ تا ١٩١٢ از او
می�کند. سنگینی متفاوت سمتی به شواهد كفه اما یافت، می�توان را
ذهن که تواناست ریاضی نظر از دانشجويی به مربوط پیشینه این
اثر ٩٧ از خالصه�ای است. کرده ١٠ به�نژادی متوجه را خود توان و

ترايپوس دوره می�نشستند. آن بر امتحان موقع دانشجويان كه بود سه�پايه�ای صندلي آن تسمیه وجه و می�نامند ترايپوس را كارشناسي دوره كمبريج، دانشگاه در - Tripos۴

می�كنند دريافت كارشناسی درجه دانشجويان آن پايان در و است سال سه
می�كند. كسب را ممتاز درجه كارشناسی دوره سوم سال در كه می�شود اطالق دانشجويي به كمبريج، دانشگاه در Evidential Inference Wrangler۵

Rugby۶

Hailey bury٧

Worchester٨
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آمار علم توسط که هستند معمولی تحقیقاتی پروژه یک در مطالعه
استنباطی و توصیفی (آمار می�شوند. پشتیبانی داده�ها علم یا
کمک داده�ها درک در ما به که هستند داده�ها حیاتی معیار�های
نام در «داده�ها» کلمه که است منطقی کامال بنابراین می�کنند.)

باشد. رشته این
داده�ها» «تحلیل رشته این که دارد عقیده (١٩۶٢) توکی جان
کتابمشترکش در فردریکموستلر توسط موضوع این شود. نامیده
شد تأیید نیز آمار» جمله از داده�ها، تحلیل » فصل در توکی با
به�طور داده�ها تحلیل است معتقد توکی .(١٩۶٢ توکی، و (موستلر
یک رشته، این که است باور این بر او است. تجربی علم یک ذاتی

است. پایه علم
،(١٩٩٨) هایاشی چیکیو ،(١٩٩٧) وو جف آمار متخصصان
برای داده�ها» «علم نام طرفداران نخستین (٢٠٠١) کلیولند ویلیام و
کمی مسلماً اسم این .(٢٠١٧ ویکیپدیا، (همکاران بودند رشته این
مردم از بسیاری برای «علم»، چون است، داده�ها» «تحلیل از مفیدتر
خشک و پیچیده که «تحلیل» از کلی�تر و جالب�تر غیرمتخصص
عملکرد حس داده�ها» «علم نام همچنین، می�آید. نظر به است،
داده�ها تفسیر و علمی مطالعه این که می�دهد رشته این از مشخصی

است.
کنیم، اعمال داده�ها به را داده�ها علم ما اگر غیرمتخصص، برای
اگر اما می�آوریم. دست به معنی داده�ها از ما که دارد آن بر اشاره این
دست به آمار ما که می�دهد نشان این کنیم، اعمال داده�ها به را آمار
کنند تعجب است ممکن غیرمتخصص افراد آن از پس و می�آوریم،
هستند؟» عدد چند فقط که این�ها می�خورد. دردی چه به «این که
برای است. اخبار در معموال «مه�داده�ها» ایده امروزه مشابه، به�طور
نظر به بهتر مه�داده�ها مطالعه برای نام کدام غیرمتخصص، یک
نظر به بهتر داده�ها» «علم مسلماً آمار؟ یا داده�ها علم – می�رسد
را مه�داده�ها مطالعه برای اصلی ابزار اغلب آمار رشته گرچه می�آید،
افراد به که است اهمیت حائز موضوع یک این است. کرده تولید
این چون کنند، درک بهتر را آمار رشته تا شود کمک غیرمتخصص

است. شده فهمیده اشتباه گسترده�ای �طور به رشته
داده�ها» «علم نام از اغلب آمار متخصصان لفظی، به�طور شاید
یک ،٢٠١٧ سپتامبر ١٢ تاریخ در مثال به�عنوان می�کنند. استفاده
(بدون داده�ها» «علم با دقیق تطابق برای کلیدواژه�ای جستجوی
مشترک آماری جلسات برای آنالین برنامه یک در قول) نقل عالمت
اسم این که کرد پیدا را فعالیت) ۶٠٠ از بیش (از فعالیت ٣۴
عنوان با ولنر جان سخن مثال، به�عنوان بودند. کرده استفاده را

داده�ها» «علم به را آمار رشته نام باید آیا
دهیم؟ تغییر

مکناتون ب. دونالد
علی�دادیانی١٣ ایمان و محمدپور عادل برگردان:

مثال، به�عنوان هستند. خنثی نام�هایی دارای علوم رشته�های بیشتر
بسیار رشته دو برای خنثی نام�هایی «زیست�شناسی» و «فیزیک»
مسلماً، و است مبهم «آمار» نام مقابل، در هستند. علوم از بزرگ
است منطقی بنابراین می�شود. آن از منفی برداشت به منجر ابهام

باشیم. داشته نظر در را نامی تغییر که
مختلف معنی چهار واژه این خود زیرا است مبهم «آمار» نام

باشد: داشته می�تواند را زیر
رقم و عدد کلی طور به که توصیفی آمارهای واقعی مقادیر .١

هستند.
دارند. قرار توصیفی آمارهای پشت که خام داده�های .٢

(برای کرده�اند اختراع داده�پژوهان و شناسان آمار که محض آمار .٣
الگوریتم�هایی و مفاهیم که پی-مقدار) و تی، آماره میانگین، مثال:
آزمون�های و توصیفی مقادیر محاسبه برای آنها از ما که هستند

می�کنیم استفاده آماری
و دارد را داده�ها مدل�سازی در کلیدی نقش که «آمار» رشته کل .۴
را ٣ تا ١ موارد در شده اشاره معانی مجموع از گسترده�تری معنی

دارد.
را حس این غیرمتخصص افراد به آمار، رشته مختلف معنی ۴ این

است. مبهم رشته، این که می�دهد
باالی سطح عملکرد شفاف به�طور «آمار» نام این، بر عالوه
را عملکرد این غیرمتخصص افراد بیشتر و نمی�رساند را رشته این
داده�ها گردآوری صرفاً عملکرد این که می�کنند فکر برخی نمی�دانند.
انجام رشته این که را آنچه اسم این است بهتر بنابراین، است.

کند. بیان می�دهد
چون است، رشته این برای درست حدودی تا اسمی «آمار»
دانشمندان و آمار متخصصان که کارهایی از توجهی قابل درصد
اما است. استنباطی آمار و توصیفی آمار می�دهند انجام داده�ها
واقعی داده�های از همیشه می�کنیم، مطالعه ما که مختلفی آمارهای
کار وارد داده�ها ابتدا، در همین برای می�شوند. محاسبه نظری یا
مشترک اصلی هدف فنی) دیدگاه (از آن�ها و آمار، نه می�شوند،

امیرکبیر صنعتی دانشگاه کامپیوتر علوم و ریاضی ١٣دانشکدۀ



ان١٠ نآمارا ا ٩٧ر شماره -١٣٩۶ زمستان -٢۵ سال

منطقی پس باشیم، داشته نظر در را رشته نام تغییر ما اگر
در نیز را رشته این با مرتبط سازمان�های برخی نام تغییر که است
آمار انجمن نام تغییر است منطقی آیا نتیجه، در باشیم. داشته نظر
داده�های علم انجمن عناوین با را آمار سلطنتی انجمن و آمریکا
دهیم؟ قرار بررسی مورد را سلطنتی داده�های علم جامعه و آمریکا

بود؟ خواهد معقول نیز مشابه سازمان�های نام تغییر آیا
مجالت از برخی نام تغییر داشتن نظر در آیا ترتیب، همین به
است منطقی آیا بود؟ درکخواهد قابل آمریکایی) داده�پژوهان مثال)
تغییر داده�ها علم گروه به را دانشگاهی یا کالج هر آمار گروه نام که

دهیم؟
اطمینان تا شود انجام دقت با باید اولیه نام تغییر هرگونه البته
می�کنند. درک را قصد این به�درستی مردم عموم که شود حاصل
نام�گذاری�های متخصصان کمک با می�تواند تغییری هر بنابراین
ارتباط برقراری درزمینۀ آنها شود. انجام نحو بهترین به تجاری
روابط مناسب و مثبت تأثیر با مردم، عموم و پشتیبان دیدگاه بین
کنند کمک ما به می�توانند آن�ها دارند. بسیاری تجربه عمومی،
آسان فهم واقع در -که ما قصد که شود خاطر اطمینان موجب تا
دوستانه و آموزنده، ساده، پیامی �صورت به است- رشته این عملکرد
یک یا تجاری واحد سازمان یک ایده�آل، حالت در است. شده بیان
کار رشته کل برای یکپارچه رویکرد یک ایجاد برای تبلیغاتی آژانس

می�کنند.
تا بود خواهد مهم دهیم، تغییر را رشته نام گرفتیم تصمیم ما اگر
کوشیدکه نیز مرتبط مختلف سازمان�های یکپارچگی و همکاری برای

می�دهد. نشان را رشته این قدرت موضوع، این
رهبری- گام -یک عمومی�ها روابط که است منطقی آیا
دیگر با کادمی) آ گروه�های و مجالت (شامل آماری سازمان�های
این آیا کنند؟ همکاری نام تغییر برای رشته این سازمان�های
داده�ها، علم انقالب مقدم خط به آمار علم تا می�کند کمک تغییرات
منافع تغییرات این آیا شود؟ داده سوق دارد، تعلق آن به که جایی
که می�گذارد احترام این به و می�کند ایجاد توجهی قابل عمومی
که دارد را آن انعطاف آمده، وجود به قدیم در که نظمی همچنین

دهد؟ تغییر آن عملکرد بهتر بیان برای را اسمش
و تطبیق�پذیر، معتبر، روش�های از بزرگ مجموعه�ای آمار رشته
ما داده�های و ما آیا است. کرده تولید داده�ها گشودن برای قدرتمند
کلیدی بخش ما یا دارند؟ تعلق نمایشگاه در کوچک چادر یک به
هستیم؟ ها داده� علم جانبه همه فرهنگ رینگ- وسط دقیقاً -گاهی

چیست؟ ما زیبای رشته برای نام بهترین

برای برنامه این جستجوهای داده�ها». علم عصر در آمار «تدریس
تقریباً تکرار با تقریباً نام این که می�دهد نشان پیشین سال�های
و است، گرفته قرار استفاده مورد ٢٠١٧ از قبل سال ۴ در کاهشی
نمی�خورد. چشم به برنامه این در ٢٠١٣ از قبل سال ۴ در اسم این
است کرده خدمت رشته این برای ١٧٠٠ اواخر از «آمار» نام
نقض یک نام، این کردن بازنشسته ترتیب، بدین .(١٩٩۵ (دیوید
را نام این که باشد تأسف�آور میتواند امر این و است. مهم سنت
آمار انجمن توسط گسترش حال در چشمگیر به�طور کمپین وجود با
است ممکن ما (اما دهیم. تغییر است» آمار همان «این، امریکا،
دهیم.) تغییر است» داده�ها علم «این به را کمپین نام منطقی کامال
که می�گویند ما به متعصب آمار متخصصین از برخی دلیل همین به

کنیم. حفظ را سنتی نام باید
«علم نام که می�گویند داده�ها غیرمتعصب دانشمندان اما
نیست. مبهم اسم این و می�رساند. بهتر را رشته این کارکرد داده�ها»
نظر به بامعنی مسیر یک همانند (به�درستی) داده�ها» «علم اسم و
لحاظ از زیادی حد تا مختلف، مزایای همه این مسلماً می�رسد.

است. غالب سنت�ها به وزنی
گرفته قبال داده�ها» «علم نام کنند فکر است ممکن افراد بعضی
رابرت عمیق و دقیق استعاره از استفاده برای اما است. شده
نام یک به�عنوان را نام این که است معقول ،(٢٠١٣) رودریگز
سنتی به�طور ما که است آنچه دربردارنده که ببینیم جانبه» «همه
نیز را رایانه علوم قسمت�های از برخی همچنین اما می�نامیم، «آمار»
دهیم، تغییر داده�ها» «علم به را رشته نام اگر بنابراین می�شود. شامل
دانشمندان که کاری درستی بلکه نمی�دهیم اختصاص آن به را نام ما
این – می�کنیم تصدیق را می�دهند انجام آمار متخصصین و داده�ها
اعمال داده�هاست فهم مرتباً آنها هدف که فعالیت�هایی همه به نام

می�شود.
ممکن که پذیرفته�اند چرا و بی�چون آمار متخصصین از برخی
چیست؟ آن معایب نه؟ که چرا اما دهیم. تغییر را نام بتوانیم نیست
داشت، خواهد وجود تغییر هزینه�های دهیم، تغییر را نام اگر البته
اینها اما بیاید. وجود به هم قدیمی مشکالت برخی است ممکن و
قابل به�طور عمومی، روابط اساسی مزایای اهمیت و هستند گذرا

است. بیشتر آنها از مالحظه�ای
تغییر مورد در تنها حاضر حال بحث که شود کید تأ که است مهم
فعالیت�های و اهداف تغییر قصد اینکه بدون است، رشته این نام
غیرمستقیم به�طور است ممکن نام تغییر باشد. داشته را رشته این
این مسلماً اما ببرد. داده�ها سمت بیشتر را ما تمرکز و بگذارد تأثیر

نیست. نیز بدی امر
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کد�گذاری، نظریه�ی چون زمینه�هایی در نیز کاربردهایی نیست.
(در الگوریتم�ها تحلیل در و (ریاضیات) آمار و احتماالت حساب،
ریاضی جذاب شاخه�ی این وارد که به�تدریج دارد. کامپیوتر) علم
بسیار بیان در که شد، خواهیم مواجه زیادی مسائل با می�شویم،

دارند. «دشوار» نسبتاً حلی راه ولی ساده�اند
روزانه زندگی در که است مباحثی از یکی ترکیبیاتی ریاضیات
تعداد همچون مسائلی می�افتند، اتفاق دانشجویان و دانش�آموزان
آیا می�دهند، انجام دوره�ای به�صورت یکدیگر با تیم n که بازی�هایی
یکبار، فقط شبکه، یک یال�های تمام روی مداد یک با می�توان
مسأله�ی یا شود؟ برداشته کاغذ روی از مداد اینکه بدون کرد حرکت
انرژی حالت n بین را اتمی زیر ذره�ی rمی�توان که راه�هایی تعداد
بهتر است ممکن را مثال�ها و مسائل این دانشجویان کرد. توزیع
را آنها می�توانند زیرا کنند، درک هندسه و حساب جبر، مسائل از

کنند. تجربه واقعی به�طور
روابط و مفاهیم اگر سازنده�گرایی)، (نظریه برونرو نظریه�ی طبق
تمرین�های و دانش�آموزان روزانه زندگی در مثال�هایی با ریاضی
بود. خواهد بخش ثمر و بهتر یادگیری شود، داده آموزش واقعی
که می�شود معنی�دار مفهوم یک وقتی آزوبل، نظر طبق همچنین
شناختی ساخت در پیش از که باشد مفاهیمی با دادن ارتباط قابل

.(١٣٨٢ (سیف، دارد وجود دانش�آموز
و دانش�آموزان که می�دهد نشان پژوهش�ها و مطالعات
نمی�فهمند. خوب و نمی�کنند درک را ترکیبی ریاضیات دانشجویان
و محاسباتی اشتباهات و خطاها که می�کند بیان مایلند(٢٠٠۴)
می�افتد اتفاق دانشجویان توسط شمردن امر در زیادی مفهومی
پیشنهاد معلمان به مشکالت این رفع برای را ایده�هایی و
که می�کنند بیان کادوالدر(٢٠١٠) و انلگلک همچنین، می�کند.
اثبات شامل مسائلی با ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان
از دسته پنج و دارند اساسی کشمکش ترکیبیاتی استدالل�های و

می�دهند. ارائه را آنها توسط شده انجام خطاهای
مهمی بخش یادگیرندگان دانش می�کند بیان شولمن(١٩٨۶)
زمانی�که است، معتقد گارفیلد(١٩٩۵) است. معلم دانش از
باشد دانش�آموزان پنداشت�های و دانش از گاهی آ با معلم آموزش
اشتباهات که است توجه قابل و مهم بسیار لذا بود. خواهد مؤثر
و شناسایی ریاضی مفاهیم مورد در دانشجویان و دانش�آموزان

.(١٣٩٢ ربانی، از نقل (به شود برطرف
ترکیبی آنالیز در مفهومی اشتباهات از برخی -٣

آن با دانشجویان و دانش�آموزان معموال که عمده خطای نوع دو

است: زیر قرار از اصلی مقالۀ نشانی و نام

Macnaughton, D. B. (2017). Should We Change
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ence’? https://matstat.com/macnaughton2017a.pdf
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در دانشجویان مفهومی اشتباهات برخی
ترکیبی آنالیز در مهره و جعبه مدل�های

١۴ بهرامی�سامانی احسان دکتر

چکیده
اشتباهات شناسایی و آمار آموزش توسعه هدف با پژوهش این
و جعبه مدل�های شمارش در دانش�آموزان و دانشجویان مفهومی
برگرفته پژوهش این است. گرفته انجام ترکیبی آنالیز زمینه در مهره
آبادی قاسم زنگنه محمد آقای ریاضی، آموزش ارشد پایان�نامه از
و تهران رجایی شهید دانشگاه امینی�فر، الهه دکتر خانم راهنمایی به
بهشتی شهید دانشگاه سامانی، بهرامی احسان دکتر مشاور استاد

است. ١٣٩۴ سال در تهران،
ترکیبی آنالیز در مفهومی اشتباهات شناسایی -١

نادرستی به�صورت مفهومی، اشتباه و خطا مطالعات، از برخی در
اشتباهات و خطاها چه اگر می�شوند. برده به�کار یکدیگر به�جای
را آنها نباید و بوده متفاوت هم با ولی هستند، مرتبط به�هم مفهومی
بی�دقتی و سهوی خطای اشتباه، یک به�عنوان خطا دانست. یکسان
.(١٣٩٣ ربانی، از نقل به ،٢٠١٠ ماکونی، و (لونتا می�شود تعریف
و تجربه نداشتن متن، یا نمادها از نادرست برداشت بی�توجهی،
یا گاهی آ نداشتن ریاضی، مفهوم یا موضوع با مرتبط کافی دانش
ایجاد دالیل از مفهومی، اشتباه و شده داده پاسخ بررسی در ناتوانی

.(١٣٩٢ وند، زهره از نقل به ،٢٠٠۵ (درو، هستند خطاها
ترکیبی آنالیز -٢

آشکار فرآیندی به�عنوان است ممکن شمارش یا شمردن یکایک
می�گیرد. فرا حساب علم مطالعه�ی آغاز در دانشجو هر که شود تلقی
زمینه�های به دانشجو که به�تدریج آن، از پس که می�رسد به�نظر ولی
حساب و مثلثات، هندسه، جبر، چون ریاضیات، «دشوارتر»
بیشتر گسترش به کمتری بسیار توجه می�رسد انتگرال و دیفرانسیل
حساب به محدود شمردن یکایک می�شود. مبذول شمارش مفهوم

تهران بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه ١۴دانشیار



ان١٢ نآمارا ا ٩٧ر شماره -١٣٩۶ زمستان -٢۵ سال

با ترکیبیاتی- مسائل از بخشی به�عنوان شمارشی- مسئله�های
هستند: روبرو زیر چالش�های

مسئله، مطلوب حالت�های از برخی یافتن و مسئله درک -
مطلوب، حالت�های رده�بندی و نامطلوب حالت�های تشخیص -

شمارش، برای ممکن حالت�های «تمام» کردن پیدا -
کند، تولید را ممکن حالت�های تمام که روشی آوردن به�دست -

حالت�ها، شمارش برای متنوع راهبردهای از استفاده -
دیگر، ترکیبیاتی مسأله�های با رو پیش ی مسأله بین ارتباط ایجاد -
حالت�ها. شمارش برای ویژه به ترکیبیاتی استدالل از استفاده -

به�عنوان می�تواند ترکیبیات حوزه�ی در موجود خطاهای کشف
دانشجویان مفهومی اشتباهات رفع جهت خوب روش و ایده یک
شده انجام تحقیقات در .(٢٠١١ وود، (لوک شود گرفته نظر در
ناوارو، (باتانرو، ترکیبیات آموزش زمینه�ی در اخیر سال�های در
به (٢٠٠٢ توکر، ،٢٠٠٣؛ بونا ٢٠٠۴؛ ملینگر، ١٩٩٧؛ گودین،
در مفهومی اشتباهات به�ویژه مفهومی، اشتباهات این از بعضی
شده اشاره جایگشتی مسائل در آنها اهمیت و جایگشت�ها، مورد
را دانشجویان و دانش�آموزان که اساسی مشکالت از یکی است.
می�کند، هدایت ترکیبیاتی مسائل در نادرست جواب یک سمت به
مهم ترتیب یا است مهم «ترتیب که است سوال این به دادن جواب
اهمیت مجموعه�ها زیر یا مؤلفه�ها گرفتن قرار ترتیب اگر نیست».
مهم را ترتیب دانشجویان دانش�آموزان که صورتی در باشد، نداشته
برای طوالنی شمارش پروسه یک دارد وجود امکان این بدانند،
جواب�هایی تعداد به نهایت در که کنند بیان کلی جواب معرفی

برسند. شده خواسته آنچه از بیشتر
«خطاهای که دارد وجود خطاهایی ریاضی آموزش ادبیات در
ملینگر، ١٩٩٧؛ ناوارو-پالیو، (باتانرو، می�شود نامیده ترتیبی»
اشتباه دچار دانش�آموزان می�دهند، رخ خطاها این وقتی .(٢٠٠۴
وسیع بسیار جواب�هایی دنبال به و می�شوند شمارش مسائل حل در
این نباشند. آمدی کار روش است ممکن مسئله آن برای که می�گردند
نادرستی به�صورت را جواب�هایشان آنها که می�شود ناشی آنجا از
می�دهند رخ زمانی اشتباهات این خاص به�طور می�دهند. ترتیب
دارای ترکیب و جایگشت اساسی مفهوم دو کردن جدا در آنها که

شده�اند. مفهومی اشتباه
ترتیبی خطاهای مورد در ناوارو-پالیو(١٩٩٧) گودینو، باتانرو،
و ترکیبات شرایط بدفهمی شامل اشتباهات که می�کنند بیان
مؤلفه�ها ترتیب نگرفتن نظر در که معنی این به دسته�بندی�هاست
مؤلفه�ها ترتیب گرفتن نظر در عکس بر یا و است مهم آن که وقتی
خطاها این شامل مثال�های مهم�ترین از نیست. ضروری آن که وقتی

نظام�مند. خطاهای و محاسباتی خطاهای از عبارتند هستند درگیر
به «اشتباه» عنوان و نیستند پیش�بینی قابل محاسباتی، خطاهای
هستند خطاهایی معموال اشتباهات می�شود. داده اختصاص آنها
دانش�آموز از معلم هنگامی�که می�دهند. رخ بی�دقتی اثر در که
بررسی را محاسباتش مجدداً یا بیازماید را پاسخ�هایش می�خواهد
درک به�خوبی را شده تدریس مفهوم دانش�آموز چنانچه نماید،
خطاهای ولی .(١٣٨٩ (باتل، می�شود اشتباه آن متوجه باشد، کرده
معموال می�شوند، شناخته مفهومی» «اشتباه عنوان تحت که نظام�مند
دانش�آموز ذهن در ایده�هایی خاص، حالت در که می�دهند رخ زمانی
به�طور را ایده�ها این کلی حالت در دانش�آموز سپس و می�شود ایجاد
بیان نیز باتل(١٣٨٩) .(٢٠٠٨ (سویگور، می�دهد تعمیم نادرست
دانش�آموز، که است این از ناشی مفهومی اشتباهات که می�کند
با است. کرده درک غلط به یا نکرده درک درست را مطلب
آن مفهومی اشتباهات شناسایی ریاضی، یادگیری اهمیت به توجه
و ناوارو، گودینو، (باتانرو، پژوهش�ها است. اهمیت حائز و مهم
و ایزنبرگ ٢٠٠۴؛ ملینگر، ١٩٧۵؛ اینهلدر، و پیاژه ١٩٩٧؛ پلویا
می�دهند نشان (٢٠١٠ کادوالدر، و اینگلک ٢٠٠٣؛ زاسالوسکی،
دانشجویان برای آنها، با مرتبط مفاهیم و ترکیبیات یادگیری که
روبرو مفهومی اشتباهات انواع با آنها اغلب و است دشوار بسیار
۶ حاوی جعبه�ای از مهره ٣ انتخاب در مثال به�عنوان هستند.
دانشجو و دانش�آموز جایگذاری با و متوالی به�طور متمایز مهره
حالت اینکه بدون می�آورد. به�دست

(
6
3

)
به�صورت را جواب

اجرایی»، «خطاهای بگیرد. نظر در را آن جایگذاری با و متوالی
صورت دست�ورزی�ها درست انجام عدم به�دلیل که هستند خطاهایی
باشند شده درک به�درستی قواعد است ممکن که چند هر می�پذیرند،
مثال به�عنوان امینی�فر،٢٠٠٧). از نقل به ،١٩٨٣ (اورتون،
و ناصحیح را کردن ساده عمل 9!

3! عبارت کردن ساده در اگر
همچنین، شده�اند. اجرایی» «خطای دچار دهند، انجام به�صورت!3
ساختاری» «خطاهای لدسن،١٩۶٣)، دانا از نقل به امین�فر(٢٠٠٧
و مسئله ساختار مورد در نادرست توقع از که می�داند خطاهایی را
قوانین از برخی یا مسئله در موجود رابطه�های از عمیقی درک عدم
داخل از مثال به�عنوان می�شوند. ناشی حل، راه برای اساسی
به�تصادف مهره ٣ است آبی مهره ۴ و قرمز مهره ۵ که کیسه�ای
مهره دو حداقل که حاالتی تعداد است مطلوب می�کنیم. انتخاب
پذیرد می را

(
5
2

)
+
(
5
3

)
جواب دانش�آموز شود. محاسبه باشد قرمز

نشده کامل انتخاب جواب اول، قسمت در اینکه به توجه بدون و
است. کرده انتخاب مهره ٢ زیرا، است

حل برای یادگیرندگان که می�کند بیان نیز رضایی(١٣٩١)



٩٧ شماره -١٣٩۶ زمستان -٢۵ انسال نآمارا ا ١٣ر

رسمی آمار

آمار) (پژوهشکده قهرودی رضایی زهرا دکتر نظر زیر
دارد؟ مفهومی چه رسمی آمار نظام مدرن�سازی

آمار پژوهشکده استادیار شباک، اشکان دکتر

کلیدی�ترین به رسمی» آمار «مدرن�سازی عبارت اخیر سال�های طی
مقوله، این است. شده تبدیل رسمی آمار علمی ادبیات در واژگان
نشست�های و مجامع کار دستور در که است موضوعی مهمترین
موضوعات سایر و داشته قرار بین�المللی سطوح باالترین در و معتبر
می�شود تالش نوشتار این در می�شود. تعریف آن با ارتباط در
ارایه خالصه طور به نکاتی مفهوم، این با خوانندگان آشنایی برای
دانش، گسترش فزاینده�ی روند با همزمان گذشته دهه دو در شود.
اجتماعی ساختار�های زمینه�ها، همه در دگرگونی با همراه و فناوری
و سریع دگرگونی�های این گستره شده�اند. پیچیده�تر نیز جوامع
آمار تولید�کننده سازمان�های برای را جدیدی چالش�های پیوسته،
است. کرده ایجاد مربوط آمار ملی نظام�های آن�ها تبع به و رسمی
مشکالت، و چالش�ها این به پاسخ�گویی برای و �روی همین از
عملیاتی فعالیت�های دیگر و تولید فرآیندهای مدرن�سازی موضوع
و علمی مجامع در رسمی، آمار تولید�کننده سازمان��های خدماتی و
زیر دالیل می�توان واقع در است. شده مطرح رسمی المللی�آمار بین

کرد: عنوان رسمی آمارهای مدرن�سازی ضرورت برای را
آن�ها سریع رشد و جامعه آماری نیازهای و تقاضا تغییر •

کیفیت با آمارهای تولید در آماری سازمان�های از انتظارات رشد •
به�موقع) و به�هنگام ویژه (به

دشواری آن تبع به و جوامع اجتماعی ساختار شدن پیچیده�تر •
پاسخ�گویان از داده گرفتن روز�افزون

داده� نوین منابع آمدن پدید و تکنولوژی پیشرفت •
مرتبط فعالیت��های انجام و آمار تولید هزینه�های کاهش لزوم •

صرفه به مقرون
نظام�های اصلی ذینفعان به پاسخ�گویی و بیشتر شفافیت لزوم •
برای آماری فعالیت�های انجام شیوه�های و روش�ها و روند از آماری

آن برای منابع صرف چگونگی و آماری محصوالت تولید
نظام�مند و سریع تبادل برای افزون روز نیاز و اقتصاد شدن جهانی •

دانش اشتراک و اطالعات داده�ها،
تسریع برای مشترک جهانی اقدامات و هماهنگی برنامه�ریزی، •
و پایدار توسعه اهداف به دستیابی سوی به حرکت آسان�سازی و

انتخاب مورد در دانش�آموزان از وقتی که کرد اشاره این به می�توان
در آنها می�شود سوال خاص مکانی یا شرایط برای افراد از تعدادی
می�پردازند. افراد دادن ترتیب به انتخاب�ها تعداد محاسبه عوض

مهم مجموعه�ها زیر «ترتیب می�گوید ملینگر که اینجاست
ساختار در عبارت این که بپرسیم خودمان از باید ما اما است».
که کند قانع باید را ما جمله این چرا می�دهد؟ معنی چه مسأله این

متفاوتند؟ مسأله�ها
گیری نتیجه -٣

یعنی ریاضی استدالل ریاضی، تفکر بخش�های مهم�ترین از یکی
بررسی با است. ریاضی مسائل حل و قضایا اثبات چگونگی
دانشجویان و دانش�آموزان که می�گیریم نتیجه پژوهش یافته�های
ریشه که هستند اشتباهاتی دچار ترکیبیاتی مسائل فهم و درک در
اکثر دارد. آنها ترکیبیاتی استدالل توانایی و ترکیبیاتی مفاهیم در
آن حل به شروع کنند درک را مسأله اینکه از قبل دانشجویان
کردن پیدا در و نداشته مشکل مسأله فهم دیگردر برخی و کرده�اند
مشکل آورد به�دست را مطلوب حالت�های تمام بتواند که روشی
تفسیرهای اثر در که هستند مسائلی ترکیبیاتی مسائل دارند.
به پژوهش دوم بخش در می�دهند. به�دست متفاوتی نتایج متفاوت
اعم مسائل شرایط در دانشجویان اشتباهات عمده میدانی، بررسی
یکسان یا و انتخاب�ها بودن جایگذاری بدون یا جایگذاری با از
داشتن اهمیت در همچنین و شده توزیع اشیاء بودن متمایز یا بودن
شد. خواهد اشاره است، داده رخ آن نبودن مهم یا انتخاب ترتیب

مرجع

در دانشجویان مفهومی اشتباهات .(١٣٩۴) م. آبادی، قاسم زنگنه
ارشد. کارشناسی پایان�نامه ترکیبی. آنالیز در مهره و جعبه مدل�های

تهران رجایی شهید دانشگاه

شرح» «بدون
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در مشخص وظایف با گروه، فنی و تخصصی بازوی عنوان به
برای می�کنند. فعالیت رسمی آمار مدرن�سازی اهداف پیشبرد جهت
به آن فعالیت�های فهرست و HLG اجرایی ساختار با بیشتر آشنایی
فعالیت�ها نتایج و مدرن�سازی موضوع اهمیت شود. مراجعه [١]
نشست امین ۴۶ در که شد این به منجر HLG گزارش�های و
و مهمترین عنوان به ،٢٠١۵ سال در ملل سازمان آمار کمیسیون
گذار برنامه عنوان با موضوع المللی، بین مراجع از سطح باالترین
اهمیت قرارگیرد. عمومی مجمع کار دستور در رسمی٢١ آمار برای
بعدی سال�های در تا منجرشد آن مباحث گستره و موضوع این
موضوع و گذار برنامه� همچنان نیز ام و۴٨ نشست�های۴٧ در یعنی
و اسناد تمام در باشد. نشست کار دستور در رسمی آمار مدرن�سازی
مورد در تصویب�نامه و بیانیه به�عنوان رسمی، طور به که گزارش�هایی
آماری نظام�های تمرکز و اقدام لزوم بر است شده صادر مدرن�سازی،
برنامه�گذار تهیه در آمار ملی سازمان�های به�ویژه جهان سرتاسر در
[٣] و [٢] است شده تاکید خود آماری فعالیت�های مدرن�سازی و
سمینارهای و کنفرانس�ها ٢٠١٧ تا ٢٠١۵ سال�های فاصله در .
موضوع با منطقه�ای سطح در و آفریقا و آسیا اروپا، در مختلفی
بررسی و بحث مورد آن مختلف ابعاد و شد برگزار مدرن�سازی
پذیرفته انجام HLG توسط اقدامات این همه هدایت گرفت. قرار
آمار اداره آفریقا، توسعه «بانک همچون مختلفی سازمان�های و
آموزش مرکز ،٢١ قرن در آماری توسعه برای مشارکت نهاد کانادا،
کمیسون اسالمی، کشورهای در اقتصاد و آمار برای پژوهش و
برای اقتصادی کمیسیون اقیانوسیه، و آسیا برای اجتماعی اقتصادی
سازمان�های دیگر و اروپا آمار اداره کاراییب، و التین آمریکای
مشاهده برای داشته�اند. همکاری نهاد این با ٢٢ المللی» بین مشابه
به شده انجام اقدامات جزییات و همکار سازمان�های همه فهرست

شود. مراجعه [۴]
سازمان آمار کمیسیون نشست هشتمین و چهل پایانی قطعنامه در
آمار مدرن�سازی و برنامه�گذار خصوص در ،(٢٠١٧ (سال ملل
مدرن�، نظامی به رسمی آمار نظام «گذار است: آمده چنین رسمی،

جهت. این در موزون پیشرفت
ادبیات در شده مطرح مطالب پراکندگی و وسعت به توجه با
آماردانان کنفرانس آن، اهمیت گرفتن نظر در با و موضوع
مدرن�سازی موضوع بر تمرکز و مطالعه برای را کمیته�ای اروپایی١۵
در رسمی١۶ آمار مدرن�سازی عالی گروه عنوان تحت آمارها،
نهادهای قدیمی�ترین از �CESیکی نهاد داد. تشکیل ٢٠١٠ سال
رسمی آمار زمینه در ١٩٢٨ سال از که است آمار بین�المللی
در و کنونی قالب در ١٩۵٣ سال از نهاد این می�کند. فعالیت
ادامه اروپا١٧ برای ملل سازمان اقتصادی کمیسیون مجموعه زیر
شود توجه است کافی نهاد این اهمیت خصوص در می�دهد. فعالیت
ملل سازمان رسمی آمارهای بنیادین اصول محوری کننده تهیه که
کشورهای آمار ملی سازمان�های روسای از HLG گروه است. بوده
کره�جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، هلند، مکزیک، ایتالیا، ایرلند، کانادا،
اداره مدیرکل همچنین است. شده تشکیل انگلستان و اسلونی
و اقتصاد همکاری�های سازمان آمار بخش مدیران و اروپا آمار
حاضر حال در و هستند آن اعضای از نیز ١٨ UNECE و توسعه
راهبری هدایت، گروه این وظیفه دارد. برعهده کانادا را آن ریاست
به مربوط اجرایی و پژوهشی علمی، فعالیت�های همه وسازماندهی
تهدیدها روندها، شناسایی است. جهان در رسمی آمار مدرن�سازی
میان مشترک اقدامات و مطالعه برای زمینه�سازی فرصت�ها، و
انجام و کلی راهبردهای تدوین بین�المللی، سازمان�های و کشور�ها
هستند فعالیت�هایی دیگر از زمینه، این در الزم های هماهنگی
،٢٠١٢ سال از گروه این دارند. خود کار دستور در گروه این که
کارگاه�های و سمینارها برگزاری به نخستین، مطالعات پایان از پس
را خود اقدامات گزارش سال هر و کرده اقدام متعددی آموزشی
انجام برای گروه این ،٢٠١۶ سال از می�دهد. ارایه CES به
به آماری١٩ مدرن�سازی انجمن تشکیل به خود، فعالیت�های بهتر
کمیته چهار همچنین است. ورزیده مبادرت اجرایی بازوی عنوان
توسعه ابزارها، گذاری اشتراک استانداردها، از «حمایت اصلی
اندیشه�ها»٢٠ و ایده�ها سازماندهی شبکه و سازمانی انعطاف�پذیری

Conference of European Statisticians ١۵

High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics١۶

United Nations Economic Commission for Europe١٧

rganisation for Economic Cooperation and Development ١٨

Statistical Modernisation Community١٩

Supporting Standards ,Sharing Tools,Developing Organizational Resilience, Blue Skies Thinking Network٢٠

Transformative agenda for official statistics٢١
African Development Bank (AfDB), Statistics Canada, Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21), Sta-٢٢

tistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries(SESRIC), Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific (ESCAP), Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Eurostat
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در هم�اندیشی�بیشتر، برای نظام�مند شیوه�های و روش�ها تقویت •
و اعتماد قابل جدید منابع یافتن با همراه جهانی و منطقه�ای سطح

باکیفیت رسمی آمار تولید جهت الزم خدمات و ابزار همچنین
توسعه�ای و راهبردی برنامه�های تهیه و آمار موجود قوانین اصالح •

کشورها آماری نظام�های نوسازی و تحول برای ملی
و الکترونیکی همکاری�های و ارتباط شیوه�های و روش�ها تقویت •
دوره�های برگزاری و آموزشی مواد و اسناد به برخط بیشتر دسترسی

مجازی کارگاه�های و مشترک
در می�شود، صحبت رسمی آمار مدرن�سازی از که زمانی معموال
ملی، سطوح همه (در آن عام مفهوم به آماری نظام مدرن�سازی واقع
نظام OECDتعریف براساس است. مطرح بین�المللی) و منطقه�ای
نهادهای و سازمان��ها از هم�پیوند و هم�پیوسته به مجموعه�ای ملی�آمار
مشخص، دستورالعمل�های و قوانین قالب در که است کشور یک
رسمی آمار انتشار و پردازش آوری، امرجمع به حاکمیت سوی از
است روشن کامال تعریف این به توجه با می�پردازند. کشور آن در
مقررات قوانین، مدرن�کردن بدون آماری نظام مدرن�سازی اصوال که
و تولید فرآیندهای اداری، تشکیالت و عرصه این بر حاکم موضوعه
کشورها، در رسمی آمار انتشار و تولید با درپیوند فعالیت�های همه
مجموعه�نظام�های زیر آمار ملی نظام�های چون و است بی�معنی
به�طور و عمل در می�شوند، تعریف بین�المللی٢٩ و منطقه�ای آماری
پویا تعامالت در مفاهیم، این همه برای مدرن�سازی اعمال طبیعی،
به است. پیوند در و پیوسته به�هم�� یکدیگر با وار سلسله �طور به و
خواهد دیگری مدرن�شدن پیش�نیاز هر�یک، مدرن�سازی دیگر عبارت
ارکان همه مدرن�سازی از که دوار، حرکت یک مانند روند این و بود
و آمار) ملی سازمان آن�ها راس (در آمار ملی �نظام تشکیل�دهنده
از پس و کرده عبور ملی نظام از شده، شروع آن�ها میان روابط
سازمان به دوباره آمار بین�المللی و منطقه�ای نظام�های مدرن�سازی
نظام ارکان مدرن�سازی فرآیند محرک موتور عنوان (به آمار ملی
آمار مدرن�سازی به منجر نهایت در فرایند این و بازگشته آماری)
نمایش بهتر را مفهوم و رابطه این ١زیر شکل شد. خواهد رسمی

می�دهد.

طیف گوناگون افزایشو حال در نیازهای به فعال٢٣ فوق پاسخ یک
نظام سوی از به�صرفه، و باکیفیت آمارهای به کاربران از گسترده�ای

است». جهانی رسمی آمار
صورت رایزنی�های و مباحث جمع�بندی عنوان به نشست، این در
و برنامه�گذار تهیه درخصوص ٢٠١٧ تا ٢٠١۵ سال�های طی گرفته
حوزه�های نهایت در مختلف بررسی�ابعاد با رسمی، آمار مدرن�سازی
ملی، سطوح در اقدامات تقویت و تالش ادامه برای زیر راهبردی

شدند: معرفی آماری نظام بین�المللی و منطقه�ای
و معتبر سازمان�های میان بیشتر مشارکت و هماهنگی (الف)
جهانی مرجع و معتبر سازمان�های بیشتر ارتباط (ب) جهانی مرجع
ایجاد (ج) ٢۴ آن�ها حمایت و رسمی آمار ملی سازمان�های با
آمار تولیدکننده سازمان�های در آمار تولید برای یکپارچه سیستم�های
استانداردهای سایر و رسمی آمارهای کیفیت مدیریت اساسنظام بر
آوری�های فن از استفاده و فعالیت�ها همه در نوآوری (د) تولید
نشست هشتمین و چهل در منابع. بسیج و سازی ظرفیت جدید(ه)
به زیر موضوعات باال، کالن راهبرد�های اساس بر آمار، کمیسیون
تحت رسمی، آمار مدرن�سازی مقوله بر مسلط گرایش�های عنوان
ملی سطوح در اجرا برای عملیاتی٢۵ کلیدی برنامه�های رئوس نام

گرفتند: قرار تاکید مورد و معرفی منطقه�ای، و
هماهنگی ایجاد در آمار ملی سازمان�های مرجع و محوری نقش •

شدن مدرن و گذار برای کشورها آمار ملی٢۶ نظام هدایت و
داده�ها تامین�کنندگان ویژه به رسمی آمار ذینفعان با ارتباط تقویت •
مدرن�سازی از ایشان قلبی حمایت جلب برای باالدستی مقامات و

رسمی آمار
ویژه به و رسمی آمارهای تولید نوین روش�های از استفاده تقویت •
و مبنا) ثبتی (آمارگیری�های اداری٢٧ داده�های از استفاده افزایش

رسمی آمار تولید فرآیند در مه�داده�ها٢٨ ظرفیت بکارگیری
دستورالعمل�های و استانداردها بکارگیری و پیاده�سازی تقویت •
بازطراحی و رسمی آمار مدرن�سازی زمینه در بین�المللی سازمان�های

آمار انتشار و تهیه تولید، فرآیندهای
درپیوند نوین ابزارهای و اطالعات فناوری�های از استفاده افزایش •

الزم زیرساخت�های ایجاد با همراه آن با

Proactive٢٣

کرد. گروه�بندی می�توان نیز المللی)» بین و منطقه�ای (ملی، رسمی آمار نظام در مشارکت و همکاری «ارتباطات، عنوان تحت گروه یک در را (ب) و (الف) ٢۴موارد

Key Action Plan٢۵

National Statistical System (NSS)٢۶

Administrative data٢٧

Big data٢٨

Regional Statistical System(RSS) Global Statistical System(GSS)٢٩
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نوسازی و توسعه به منجر و شده آمار تولید برای جهانی و منطقه�ای
شد. خواهد رسمی آمار صنعت

در توانایی ایجاد رسمی، آمار مدرن�سازی از هدف خالصه طور به
کمتر زمان با و مقرون�به�صرفه باکیفیت، آماری محصوالت تولید
زیر کلیدی مولفه ۵ قالب در رسمی آمار مدرن�سازی مفهوم است.
که اصلی زیربنای و بستر وجود این با می�گیرد. شکل و شده ساخته
می�شوند سوار آن روی بر مفهوم این سازنده کلیدی مولفه�های همه
ابزار مانند موضوعه قوانین است. مناسب» و جامع آمار قانون »
بدون که می�کند عمل آن�مولفه�ها شدن عملیاتی برای حیاتی و اولیه

افتاد. نخواهد اتفاق مدرن�سازی عمل در آن
سازمانی چارچوب�های و موضوعات •

اطالعات فناوری و روش�ها آمار، تولید •
داده�ها گردآوری روش�های و داده��ای منابع •

ارتباطات و اطالع�رسانی •
آماری. استانداردهای •

آماری نظام برای مناسب آمار قانون که گفت می�توان خالصه طور به
دهد: پوشش برجسته و ویژه طور به نیز را زیر زمینه�های باید مدرن
و تعاریف بر منطبق رسمی) آمار (مانند اصلی مفاهیم تعریف •

ابهام و نظر اخالتف هرگونه رفع المللی بین استانداردهای
آمار تولیدکنندگان ويژه به آماری ملی نظام اصلی ذینفعان تعیین •
نمودن مشخص و ریزان برنامه و داده تهیه�کنندگان کاربران، رسمی،

نظام دراین هریک وظایف
به آن مدیریت و اداره چگونگی آمار، ملی نظام ساختار ترسیم •
این در مرجع عنوان به آمار ملی سازمان ویژه جایگاه و نقش ویژه

نظام
اصول بر منطبق آمار ملی نظام بر حاکم ملی ارزش�های و اصول •

رسمی آمار بنیادین
مانند مدرن آماری نظام در نوظهور و موجود نیازهای بر تمرکز •

باز داده�های و آمار تولید نوین های روش و ابزار
ویژه به رسمی آمار تولید نیاز مورد داده منابع تفکیک و تعیین •
چگونگی تبیین و اداری داده�های و مه�داده�ها مانند نوظهور منابع

آن�ها به دسترسی
به آسان دسترسی و داده�ها انتشار برای مدون رویه�های و اصول •

محرمانگی حفظ با همراه آنها
کاربران. دیدگاه به توجه با رسمی آمارهای کیفیت مدیریت •

در رسمی آمار مدرن�سازی پیشبرد برای آمار، قانون بر عالوه
بخشنامه�های یا �و آیین�نامه عملیاتی، های برنامه به نیاز ملی سطح

رسمی آمار مدرن�سازی مفهومی الگوی -١ شکل

نظام�های توسعه همان را رسمی آمار مدرن�سازی منابع برخی در
مدرن�سازی مفهوم بیشتر هرچه شناخت برای لذا دانسته�اند. آماری
مدرن�سازی که نیست فایده از خالی نکته این ذکر رسمی، آمار
اروپا٣٠ آماری نظام است. متفاوت آماری نظام�های توسعه با
در تغییراتی موجب که فرآیندهایی از مجموعه�ای را مدرن�سازی
حل و نیازها به پاسخ�گویی منظور به موجود، نظامات و فرآیندها
رسیدن تغییرات این از هدف که است دانسته می�شوند، مشکالتی
است مدرن�سازی محصول توسعه، دیگر عبارت به است. توسعه به

.[۵]

توسعه و رسمی آمار مدرن�سازی مفهومی رابطه شکل٢-

می�توان را رسمی آمار مدرن�سازی شد گفته بخش این در آن�چه بنابر
است بعدی چند مفهومی آماری، نظام مدرن�سازی کرد. تعریف
در مستقیم غیر یا و مستقیم طور به که را فعالیت�هایی همه که
منطقه�ای ملی، سطوح در رسمی، آمار انتشار و تولید کار و کسب
می�گیرد. دربر را هستند موثر صنعت یک عنوان به المللی، بین و
که است جامع عبارتی رسمی آمار مدرن�سازی تعریف، این طبق
ملی، سطوح در آماری نظام یا و آماری سازمان مدرن�سازی شامل

Statistical System (ESS)٣٠
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فرصت�ها کارشناسی: دوره در داده�ها علم
گزینه�ها و

تربیت�مدرس) (دانشگاه گلعلی�زاده موسی دکتر برگردان:

اخیر گزارش نویسندگان از یکی امهرست) (کالج هورتون نیکالس
سالهای طی می�نویسد: ملی٣٢ کادمی�های آ جامع مطالعه و ارزیابی
به و صنعتی انقالب داده�ها، علم چشمگیر افزایش شاهد اخیر،
شده حمایت ملی کادمی�های آ جامع گزارش بوده�ایم. علوم کلی طور
فرصت�ها کارشناسی: دوره در داده�ها» «علم عنوان با NSF توسط
و داده�ها که اندازه�ای به که دارد اشاره نکته این به [٣] گزینه�ها و
به هستند، دسترس در آنها تحلیل برای بسیاری ارزیابی روش�های
افراد روزانه زندگی و اجتماعی اقتصادی، جنبه�های اندازه همان

بود. خواهند وابسته داده�هایی چنین به بیشتر
توسعه و رشد با ارتباط در بی�شماری تحقیقات و پژوهش�ها
به می�کند، ایفا آن شکل�گیری در آمار علم که نقشی و داده�ها علم
ببینید). را [٢] مرجع مثال عنوان (به است آمده در تحریر رشته

لیسانس فوق مدرک به داده�ها علم با کردن کار تاریخی، نظر نقطه از
که می�دهند نشان زیادی گزارش�های حال، این با داشت. نیاز
جدید شغلی موقعیت�های در که هستند کمی ماهر آماری محققین
به را لیسانس دوره که افرادی برای اما بگیرند. قرار مناسبی و
دارد. وجود بسیارعالی شغلی فرصت�های دیده�اند، آموزش خوبی
(دانشگاه هاس لورا کار، بازار خواسته�های و تقاضا به توجه با
مأمور میشیگان) (دانشگاه هیرو ال و ماساچوست/امهرست)
بر تمرکز با کارشناسی دوره برای داده�ها علم از چشم�اندازی شدند

کنند. ارائه آن با مرتبط شغل�های و کاربردها
که مهمی و کلیدی مفاهیم از شماری گزارش، آن دوم فصل
است. کرده مشخص را دارند نیاز آن به داده�ها علم متخصصین
داده�اند، انجام [١] همکاران و واکس دی که تحقیقی اساس بر
به داده�ها» «فراست مفهوم از که می�کند توصیه اشاره مورد گزارش
استفاده داده�ها علم آینده متخصصین آموزش برای چارچوبی عنوان
علم در کلیدی مفاهیم با «مواجهه امر، این تحقق برای شود.
و تقویت برای موجود برنامه�های واقعی، دنیای داده�های داده�ها،
بسیاری در اخالقی مالحظات و ابزاری محدودیت�های استحکام
توسعه منظور به است. دانسته ضروری را کاربردی» برنامه�های از
«پایه�های شامل بنیادی حوزه ده کمیته، داده�ها، فراست بهبود و

ابالغ و تهیه مزبور قانون راستای در طبیعتا که است دیگری
آمار ملی نظام هر در که برنامه�هایی مهمترین از یکی می�شوند.
راهبردی برنامه�های شود اجرا مذکور قوانین با منطبق و تهیه باید
راهبردی ملی برنامه�های چنین در است. آمار٣١ توسعه برای ملی
راهبردهای واضح، به�طور باید مدرن آماری نظام یک به متعلق
کردن عملیاتی برای اجرایی برنامه�های و آماری نظام مدرن�سازی
شده ذکر انتظار، مورد زمان و هزینه شامل جزییات همراه به آن�ها
مدرن�سازی راه نقشه عنوان به برنامه�هایی چنین واقع در باشد.
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داده�ها دسته�بندی و شناسایی جمع�آوری، برای عالوه، به باشند.
منظور به دقیقی ارزیابی و تحلیل از و داشته مناسبی برنامه�ریزی

گیرند». بهره مفید اطالعات کردن فراهم
بتوانند که منعطفی مسیرهای و دوره�ها ایجاد برای
گذراندن به نیاز بدون را مناسبی ریاضیاتی و آماری پیش�زمینه�های
صرف و تالش به نیاز کند، فراهم دانشجویان برای متنوع دروس
دانشجویان، که شد مطمئن باید حال عین در است. بیشتری زمان
در دانش و داده�ها تکنولوژی الگوریتمی، تفکر برای الزم قدرت

هستند. دارا را متفاوت زمینه�های
توسعه، مرحله در داده�ها علم که می�کند یادآوری گزارش این
طی را خود رشد مسیر درستی به که است شکل�گیری و پیشرفت
که است شده توصیه کادمیک آ نهادهای و مؤسسات به می�کند.
طیف و بپذیرند حیاتی و جدید رشته�ا�ی عنوان به را داده�ها» «علم
مواجهه در دانشجویان آمادگی برای را آموزشی مسیرهای از وسیعی
اجتماعی محیط�های و کار محل در داده�ها علم متفاوت نقش�های با

.[٣] کنند فراهم کادمیک آ مؤسسات از خارج
مقطع در داده�ها علم کارگیری به برای الزم تمهیدات نمودن فراهم
همچنین، است. بیشتری دقت و زمان نیازمند ارشد کارشناسی
در که داده�ها علم به عالقه�مند دانش�آموختگان که شد مطمئن باید
دکتری دوره می�توانند می�شوند، فارغ�التحصیل کارشناسی مقطع

ببرند. پایان به موفقیت با را آمار
مسائل در مربوطه نهادهای و مؤسسات از بسیاری که حالی در
رویکرد با آماری�های برای نکته این هستند، پیشگام داده�ها علم
فرآیند از بخشی نیز آنها شوند مطمئن که است اهمیت حائز ریاضی،
تحصیلی درجات و متنوع پیش�زمینه�های با دانشجویان جذب

هستند. حرفه�ها از بسیاری در موفقیت برای متفاوت
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و «مدیریت آماری»، «پایه�های رایانه�ای»، «پایه�های ریاضی»،
«مدل�بندی داده�ها»، تصویرسازی و توصیف داده�ها»، جمع�آوری
کار و ارتباط تکرارپذیری»، و کار «گردش داده�ها»، ارزیابی و
اخالقی مسأله حل و خاص زمینه�های مالحظه و رسیدگی گروهی،

است. کرده مشخص را
کماکان سوال این اما است ضروری داده�ها علم برای ریاضیات
دانشجویان برای ریاضی میزان چه به و نوع چه که است مطرح
مربوطه، کمیته منظور همین به است. نیاز مورد کارشناسی دوره
را بود حیاتی دانشجویان تمامی برای که مهمی اصول و مفاهیم
منطق و مجموعه�ها نظریه به می�توان آنها جمله از که کرد مشخص
نظریه گرافیکی)، نمایش و توابع طریق (از متغیره چند تفکر پایه،
و شبکه�ها پایه، خطی جبر و ماتریس�ها شانس، و پایه احتمال

کرد. اشاره بهینه�سازی و گراف نظریه
شد. یاد داده�ها علم اساس و پایه عنوان به نیز آمار علم از
شامل مورد این در مذکور کمیته توسط شده مشخص کلیدی مفاهیم
چند تفکر استنباط، نمونه�گیری، خطای حتمیت، عدم تغییرپذیری،
اریبی�ها، آزمایش�ها، طراحی، نمونه�گیری، غیر خطای متغیره،
آماری مدل�بندی داده�ها، اکتشافی تحلیل علّی، استنباط اختالط،

هستند. شبیه�سازی�ها و مدل ارزیابی و
بهبود و توسعه چگونگی به متمرکز گزارش این سوم فصل
علم بر مقدمه�ای همگان، برای داده�ها علم مثال عنوان (به دروس
و اصلی غیر دروس مدارک، و (گواهینامه�ها برنامه�ها و داده�ها)
فراهم دانشجویان برای را مناسبی و منعطف مسیرهای که اصلی)

است. شده می�کند،
توسعه در موجود موانع و چالش�ها به چهارم، فصل در
است، ضروری آن گرفتن قرار نظر مد که داده�ها علم برنامه�های

است. شده توجه
توسعه که مهمی و کلیدی نقش گزارش، این پنجم فصل در
سزای به پیشرفت در جامعه و سازنده ارزیابی همچنین و دانشکده

است. شده یادآوری می�کند، بازی داده�ها علم
دوره در داده�ها علم رشد و اشاره مورد گزارش پیامدهای
ریاضی آمار انستیتوی اعضاء و آمارشناسان برای کارشناسی
که: کردند اشاره (٢٠١٧) همکاران و واکس دی چیست؟
جمله از آماری بنیادی و اصلی مفاهیم می�بایست «دانشجویان
و داده�ها مدل�بندی داده�ها، تحلیل و تجزیه داده�ها، جمع�آوری
به در می�بایست موفق فارغ�التحصیالن کنند. درک را استنباط
محاسباتی مهارت�های همچنین و آماری اطالعات و دانش کارگیری
داشته باالیی قابلیت و توانایی گوناگون، مسائل فرمولبندی برای
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جهان در آمار ثبت�های سیستم -
ثبتی�مبنا آمارهای کیفیت -

ایران آماری ثبت�های جامع نظام -
اطالعاتی سیستم�های انواع و مفاهیم -

اطالعاتی سیستم�های تجمیع -
پژوهشکده علمی هیئت عضو کیانی کاوه دکتر آقای توسط که بود
کرامتی ودود مهندس آقای و ایران آمار مرکز رئیس مشاور و آمار

گردید. ارائه ایران آمار مرکز ارشد کارشناس
انجمن نماینده دولتی علی دکتر ارسالی

ایران پزشکی علوم دانشگاه زیستی آمار گروه فعالیت�های

دانشگاه درخشان استعدادهای کارگاه در زیستی آمار تدریس -
جانانی لیال دکتر توسط ایران پزشکی علوم

دانشگاه کارکنان خدمت ضمن آموزش کارگاه در آمار تدریس -
صالحی مسعود دکتر توسط ایران پزشکی علوم

علوم دانشگاه ستادی مدیران برای آماری روش�های کارگاه -
صالحی مسعود دکتر توسط ایران پزشکی

مدیریت دانشکده در تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل کارگاه -
صالحی مسعود دکتر توسط ایران پزشکی علوم دانشگاه

علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در R افزار نرم با آشنایی کارگاه -
آزادی نمامعلی دکتر توسط ایران پزشکی

علوم دانشگاه پزشکی دانشکده در SPSS افزار نرم آموزش کارگاه -
جانانی لیال دکتر خانم توسط ایران پزشکی

مرکزی کتابخانه در SPSS افزار نرم با آماری تحلیل -کارگاه
جانانی لیال دکتر خانم توسط ایران پزشکی علوم دانشگاه

دانشگاه پزشکی دانشکده در آزمایشات طراحی عنوان با کارگاه -
صالحی مسعود دکتر توسط ایران پزشکی علوم

تحقیقات مرکز در الکترونیکی پایگاه�های در جستجو -کارگاه
دکتر توسط ایران پزشکی علوم دانشگاه تهاجمی کم های جراحی

بهارانچی حسینی سادات فاطمه
دانشگاه بهداشت دانشکده در نمونه انتخابحجم روش�های -کارگاه

جانانی لیال دکتر خانم توسط ایران پزشکی علوم
تحقیقات مرکز در بالینی علوم در مطالعات طراحی انواع -کارگاه
دکتر توسط ایران پزشکی علوم دانشگاه در تهاجمی کم جراحی�های

بهارانچی حسینی سادات فاطمه
کنگره در مقاله ارایه -

3rd International Congress of Obesity and Metabolic

Surgery

موسسات و دانشگاه�ها اخبار

آمار پژوهشکده

شد: برگزار زیر کارگاه�های و دوره�ها ٩۶ سال چهارم ماهه سه در
اقتصاد کلیات با آشنایی آموزشی ١-دوره�

رسمی آمار در پیچیده نمونه�گیری روش�های کاربرد �آموزشی دوره -٢
نمونه�ای آمارگیری�های مبانی با آشنایی آموزشی دوره� -٣

احتمالی گرافیکی مدل�های آموزشی دوره� -۴
جمعیت�شناسی Rنرم�افزار با برنامه�نویسی آموزشی کارگاه -۵

SQLنرم�افزار با برنامه�نویسی آموزشی کارگاه -۶
سازمان کارشناسان (ویژه منطقه�ای حساب�های آموزشی دوره� -٧

کشور) کل وبرنامه�ریزی مدیریت
آماری گزارشات تدوین و تهیه آموزشی دوره� -٨

جمعیت. پیش�بینی نوین روش�های آموزشی ٩-دوره�
انجمن نماینده صادقی خانم ارسالی

یزد دانشگاه

یافتند. ارتقا استادی مرتبه به محمودی عیسی دکتر آقای -١
ریاست به دیگر دوره یک برای ذاکرزاده حجت�اله دکتر آقای -٢

شدند. انتخاب ریاضی علوم دانشکده
تکمیلی تحصیالت مدیریت سمت به روزگار رسول دکتر آقای -٣

شدند. منصوب دانشگاه
مشورتی مجمع دبیر سمت به دولتی علی دکتر آقای -۴

شدند. منصوب دانشگاه سیاستگذاری
آموزشی معاون سمت به میرحسینی محسن سید دکتر آقای -۵

شدند. منصوب ریاضی علوم دانشکده
٢۶ و ٢۵ روزهای در ثبتی�مبنا» «آمارهای روزه دو کارگاه -۶
حمایت با و ریاضی علوم دانشکده آمار بخش توسط ٩۶ ماه بهمن
بر عالوه گردید. برگزار یزد استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان
استان آماری واحدهای از کارشناسانی آمار، دانشجویان و استادان
خوزستان خراسان، استان�های از نیرو وزارت از کارشناسانی یزد،

داشتند. شرکت کارگاه این در نیز اصفهان و
شامل: کارگاه این محورهای

مبنا ثبتی آمارهای اولیه مفاهیم -
آماری ثبت�های و اداری ثبت�های -
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از گزارشی ایران�پناه دکتر نخست جلسه این در شد. برگزار اصفهان
روی پیش مشکالت تاکنون، تشکیل بدو از آمار خانه فعالیت�های
این از خالصه�ای که نمودند ارائه آمار خانه آینده برنامه�های و آن

است: زیر شرح به گزارش
پژوهشی دوره در اصفهان ریاضیات خانه با آمار خانه همکاری -

١٣٩۵ و ١٣٩۴ تابستان ششم، پایه دانش�آموزان برای
هفتم، پایه�های دانش�آموزان برای شگفتی» احتمال، «آمار، کارگاه -

١٣٩۴ تابستان دبیرستان، دوم و اول هشتم،
١٣٩۴ زمستان معلمان، ویژه مدل�سازی و آمار پروژه کارگاه -

دانش�آموزان، ویژه مدل�سازی و آمار پروژه با آشنایی کارگاه -
١٣٩۴ زمستان

اول دوره ابتدایی، مدارس برای احتمال و آمار و بازی کارگاه�های -
٩۵-١٣٩۴ تحصیلی سال دبیرستان، و متوسطه

تحصیلی سال ابتدایی، پنجم پایه برای کوچک، آماردانان دوره -
٩۵-١٣٩۴

تابستان دبستانی�ها، پیش برای آمار کوچک مسافران کارگاه -
١٣٩۵

ابتدایی، دوم و اول دانش�آموزان برای اندیشه، و آمار کار، -کارگاه
١٣٩۵ تابستان

پایه�های آموزان دانش برای کوچک، آماردانان تابستانی دوره -
١٣٩۵ تابستان ششم، و پنجم چهارم، سوم،

دوره دانش�آموزان برای ، آمار علم کاربردهای با آشنایی کارگاه -
١٣٩۵ تابستان دبیرستان، دوم و متوسطه اول

آموزش متوسطه دوم دوره در احتمال و آمار «آموزش همایش -
کتاب�های تألیف و برنامه�ریزی دفتر اساتید حضور با پرورش» و
معلمان، اساتید، احتمال، و آمار کتاب�های مولفان درسی،

١٣٩۴ تابستان کارشناسان، و دانش�آموزان ، دانشجویان
استان آمار آموختگان دانش «گردهمایی نخستین برگزاری -

١٣٩۴ بهمن ، اصفهان»
فیلدز، مدال برنده (ریاضیدان ویالنی سدریک پروفسور سخنرانی -
(IHP) پوانکاره هانری مؤسسۀ رئیس و لیون دانشگاه استاد

٩۴ اردیبهشت پاریس)
مدیریت علم و آمار (استاد صوفی احسان�اله پروفسور سخنرانی -

٩۴ بهار آمریکا)، میلواکی ویسکانسین دانشگاه
دانشگاه آمار گروه دکتری و تکمیلی تحصیالت دانشجویان بازدید -

٩۵ اردیبهشت تهران، مدرس تربیت
آمارهای و آماری طرحهای (معاون زاهدیان علیرضا سخنرانی -

٩۵ اردیبهشت ایران)، آمار مرکز ثبتی

عنوان با بهارانچی حسینی سادات فاطمه دکتر خانم توسط
The Role of Limbs lengths in Roux-en-Y Gastric Bypass.

بهشتی. شهید پزشکی علوم دانشگاه در
الملی بین کنگره در مقاله ارایه -

Global Diabetes Summit and Medicare Expo 25th

عنوان با حسینی فاطمه خانم توسط
Effect of ginger consumption on glycemic status, insulin

resistance and inflammatory markers in patients with type

2 diabetes mellitus

با صدا و هوا آلودگی مدیریت همایش ششمین در مقاله ارایه -
BTEXترکیبات مختلف های غلظت با مواجهه اثر (مطالعه عنوان
تهران) شهر های بنزین پمپ کارگران میان در اکتسابی کوررنگی و

حسینی فاطمه خانم توسط
با صدا و هوا آلودگی مدیریت همایش ششمین در پوستر ارایه -
کارگران میان در BTEX ترکیبات با شغلی مواجهه (بررسی عنوان
حسینی. فاطمه خانم توسط تهران) شهر جنوب بنزین�های پمپ

انجمن نماینده رودباری مسعود دکتر ارسالی

کرمان باهنر شهید دانشگاه

حضور با ریزی، برنامه و آمار ملی روز گراميداشت مراسم -١
دانشکده رییس آمار، دانشجویان آمار، بخش علمی هیئت اعضای
چناریان سردار دانشکده، آموزشی معاون کامپیوتر، و ریاضی
بخش از بانشی دکتر و مخدر) مواد با مبازه تحقیقات اداره (رییس

شد. برگزار زیستی آمار
یک جهت آمار، گروه علمی هیئت عضو رضاپور محسن دکتر -٢
کانادا کشور به ٩٧ دی تا ٩۶ دی از ساله یک مطالعاتی فرصت

نموده�اند. عزیمت
رساله از آمار دکتری دانشجوی نخستین نادری مهرداد آقای -٣

نمودند. دفاع خود
انجمن نماینده عرب�پور علیرضا دکتر ارسالی

اصفهان آمار خانه

آمار انجمن مدیره هیئت آمار، خانه اجرایی شورای دعوت به -١
آمار خانه از ماه بهمن ۶ و ۵ جمعه و شنبه پنج تاریخ�های در
در آمار انجمن مدیره هیئت جلسه شنبه پنج صبح نمودند. دیدن
جلسه ظهر، از بعد شد. تشکیل اصفهان دانشگاه آمار گروه محل
آمار خانه اجرایی علمی شورای و انجمن مدیره هیئت مشترک
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آمار دکتری دوره دانش�آموختگان

سعادت�جوی اعظم دکتر

آمار کارشناسی دانش�آموخته مرند، شهر در ١٣۶۵ سال متولد
٩٠ سال آمار ارشد کارشناسی اردبیلی، محقق دانشگاه از ٨۶ سال
شهید دانشگاه از ٩۶ سال آمار دکتری بهشتی، شهید دانشگاه از

بهشتی
فرایندهای کامل کوواریانس برابری «آزمون�های رساله: عنوان

« بسامد حوزه�ی در مانا نقطه�ای
وحیدی�اصل دکتر مشاور: استاد طاهریون دکتر راهنما: استاد

نادری مهرداد دکتر

سال آمار کارشناسی دانش�آموخته گرگان، شهر ١٣۶۶ سال متولد
دانشگاه از ٩١ سال آمار ارشد کارشناسی گلستان، دانشگاه ٨٩
کرمان باهنر شهید دانشگاه از ٩۶ سال آمار دکتری مشهد، فردوسی
میانگین-واریانس نرمال مخلوط آمیخته «مدل�های رساله: عنوان

آن» کاربردهای و
جمالیزاده احد دکتر و عرب�پور علیرضا دکتر راهنما: استادان

پویا و شده شبیه�سازی داده�های (کاربرد بلجک آندره سخنرانی -
٩۵ تابستان آماری)، مفاهیم تدریس در نماها

از مدلسازی» و آمار کتاب «ارزیابی نظرسنجی طرح اجرای -
٩۴ بهار اصفهان، شهر در متوسطه دوم سال دانش�آموزان

از مدلسازی» و آمار کتاب ارزیابی » نظرسنجی طرح اجرای -
٩۴ تابستان اصفهان شهر معلمان

دانش�آموختگان توانمندی�های «بررسی نظرسنجی طرح اجرای -
٩۴ بهمن آمار»، رشته

و آمار درس پروژه «بهترین دانش�آموزی مسابقه برگزاری -
انسانی و ریاضی رشته دوم پایه�های دانش�آموزان ویژه مدلسازی»

١٣٩۴ تابستان و بهار تجربی رشته پایه�سوم دانش�آموزان و
آشنایی جهت اصفهان غدیر باغ دانش پارک نمایشگاه در شرکت -

اصفهان. آمار خانه فعالیت�های با مردم عموم
آمار رشته مورد در رجالی دکتر هشدار نامه همچنین جلسه این در
اجرایی شورای اعضای و انجمن مدیره هیئت اعضای و شد مطرح
برگزاری شد پیشنهاد خصوص این در نمودند. بیان را خود نظرات
قرار آمار انجمن برنامه�های در آمار» «چالش�های عنوان با سمیناری

شود. تشکیل آن پیگیری برای کارگروه�هایی و بگیرد
نمودند بازید آمار خانه از انجمن مدیره هیئت اعضای شنبه پنج عصر

شدند. آشنا بیشتر آن فعالیت�های با و
و آمار گروه�های مدیران حضور با جلسه�ای بهمن ۶ جمعه روز
و محمدزاده دکتر شد. برگزار اصفهان استان آمار دانش�آموختگان
حاضران پرسش�های به مدیره هیئت از نمایندگی به محمدپور دکتر

دادند. پاسخ
فنجان�های آزمون�گر «بانوی کتاب از رونمایی مراسم جلسه، پایان در
دیوید نوشته: بیستم، قرن در علم جهان در آمار انقالبی اثر چای:
شد. برگزار فریدنی شهرام آقای کتاب مترجم حضور با سالزبرگ�»

انجمن نماینده ایران�پناه نصراله دکتر ارسالی

شرح» «بدون



ان٢٢ نآمارا ا ٩٧ر شماره -١٣٩۶ زمستان -٢۵ سال

كتاب معرفی

سردبیر نظر زیر
زمینه�های در شده منتشر کتاب�های بررسی و نقد و معرفی منظور به
ویژگی�های پژوهشی یا آموزشی لحاظ از که احتمال و آمار مختلف
آن بر خبرنامه، تحریریه هیئت پیشنهاد به بنا دارند، برجسته�ای
نماییم. احیا طوالنی وقفه�ای از پس را کتاب» «معرفی� بخش شدیم
کتا�ب�های گاهی از هر خبرنامه، از شماره هر در هم قبال البته
بخش، این هدف اما است، می�شده معرفی آمار، شده منتشر تازه
خواندن شایسته و متمایز کتاب�های معرفی شد، اشاره که همان�طور
زمینه، این در است. آنها بررسی و نقد و احتمال و آمار زمینه در
ارسال با تا می�شود درخواست قلم اهل و نظر اهل اساتید همه از
نقد و احتمال و آمار زمینه در ممتاز و مفید کتاب�های مشخصات
مطالب بیفزایند. خبرنامه از بخش این غنای به آنها، بررسی و

خواهد. درج خبرنامه در افراد مشخصات و نام ذکر با ارسالی
می�کنیم. معرفی آماری استنباط زمینه در را کتابی شماره این در

کتاب عنوان
Computer Age Statistical Inference

٢٠١۶ سال �٣۵در کمبریج� دانشگاه انتشارات توسط که است
تریور �٣۶و افرون� برادلی کتاب نویسندگان است. منتشرشده
افرون هستند. استنفورد دانشگاه آمار برجسته استاد �٣٧دو هیستی�
آماری استنباط مختلف زمینه�های در بفردی منحصر پژوهش�های

مصوب آماری واژه�های
فارسی ادب و زبان فرهنگستان

آمار) (پژوهشکدۀ ٣٣ خان�زاده فرشید
امیرکبیر) صنعتی (دانشگاه محمدپور٣۴ عادل

نمودارها

bar chart, bar graph, bar diagram . . . . . . . . . میله�ای نمودار
bell-shaped curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زنگدیس خم
biplot, Gabriel biplot . . . . . . . . . . . . . . . دومختصه�ای نمودار
bubble chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حبابی نمودار
chart-junk, chart junk, chartjunk . . . . . . . . . . . نمودار حشو
Chernoff faces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چرنوف صورتک�های
choropleth map, shaded map . . . . . . . . . . ناحیه�مقدار نقشۀ
circular histogram . . . . . . . . . . . . . . . . دایره�ای بافت�نگاشت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خوشه�ای میله�ای نمودار
clustered bar chart, cluster bar chart, grouped bar chart

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤلفه�ای میله�ای نمودار
component bar chart, component bar graph, sub-divided

bar diagram, segmented bar chart

compound bar chart . . . . . . . . . . . . . . . مرکب میله�ای نمودار
contour graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تراز نمودار
contour map, isopleth map, contour plot . . . . . . تراز نقشۀ
decision tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصمیم درخت
dendrogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنگاشت
histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بافت�نگاشت
pie chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دایره�ای نمودار
scatter plot, scatterplot . . . . . . . . . . . . . . . . پراکنش�نگاشت
stem and leaf plot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساقه�وبرگ نمودار
time chart, time plot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمانی نمودار
visualization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دیداری�سازی

f.khanzadeh@srtc.ac.ir٣٣

adel@aut.ac.ir٣۴

Cambridge University Press٣۵

Bradley Efron٣۶

Trevor Hastie٣٧

Bootstrap sampling٣٨

Statistical Learning٣٩



٩٧ شماره -١٣٩۶ زمستان -٢۵ انسال نآمارا ا ٢٣ر

کتاب فصل�های عنوان

Part I Classic Statistical Inference

1 Algorithms and Inference

2 Frequentist Inference

3 Bayesian Inference

4 Fisherian Inference and Maximum Likelihood Estima-

tion

5 Parametric Models and Exponential Families

Part II Early Computer-Age Methods

6 Empirical Bayes

7 James–Stein Estimation and Ridge Regression

8 Generalized Linear Models and Regression Trees

9 Survival Analysis and the EM Algorithm

11 Bootstrap Confidence Intervals

12 Cross-Validation and Cp Estimates of Prediction Error

13 Objective Bayes Inference and MCMC

14 Postwar Statistical Inference and Methodology

Part III Twenty-First-Century Topics

15 Large-Scale Hypothesis Testing and FDRs

16 Sparse Modeling and the Lasso

17 Random Forests and Boosting

18 Neural Networks and Deep Learning

19 Support-Vector Machines and Kernel Methods

20 Inference After Model Selection

21 Empirical Bayes Estimation Strategies

شرح» «بدون

�٣٨است. خودگردان»� نمونه�گیری «روش مبدع و دارد خود کارنامه در
٣٩ آماری»� «يادگيری زمینه در شده شناخته متخصصان از نیز هیستی

است. آماری نوین تحلیل�های و
آماری» «استنباط زمینه در کتاب شد، اشاره که گونه همان

است. شده تدوین بخش سه در کتاب مطالب است.
آماری استنباط به است، فصل پنج شامل که نخست بخش
گرایانه»، فراوانی «استنباط فصل این در دارد. اختصاص کالسیک
می�شود. مرور خالصه طور به فیشری» «استنباط و بیزی» «استنباط
توسعه آماری روش�های عمدتا کتاب، بخش این تاریخی لحاظ از

دارد. بر در را ١٩۵٠ سال از قبل تا یافته
رایانه» عصر اوایل «روش�های عنوان با که کتاب دوم بخش
توسعه آماری روش�های به است، فصل ٩ شامل و شده نامگذاری
(حدود رایانه مدد به سریع محاسبات پیدایش دوران در یافته
روش�ها این جمله از دارد. اختصاص (١٩٩٠ تا ١٩۵٠ سال�های
تعمیم�یافته»، خطی «مدل�های ستیغی»، «رگرسیون تجربی»، «�بیز
و خودگردان» اطمینان «فاصله�های ،«�EM� «الگوریتم «تحلیل�بقا»،
«(�MCMC) زنجیره�مارکف با مونت�کارلو روش و گیبز «نمونه�گیری

است.
داده آن به قرن�٢١» «�موضوعات عنوان که کتاب سوم بخش
تحلیل نوین روش�های به است، شده تدوین فصل ٧ در و شده

دارد. اختصاص «الگوریتمی» تفکر و داده�ها
که را مسیری و آمار ماهیت متنوعی مثال�های با کتاب
توضیح خوبی به اند، نموده طی گذشته سال ۶٠ در آماری روش�های
روش�های بین مناسبی تعامل کرده�اند سعی نویسندگان می�دهد.

کنند. برقرار آماری استنباط و مدرن محاسباتی
کتاب این است، شده اشاره کتاب پیشگفتار در که همان�گونه
نوشته دکتری و ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان استفاده برای
واقع در و ندارد وجود تمرینی کتاب فصل�های پایان در است. شده
مطالب است. نبوده درسی کتاب یک نوشتن نویسندگان هدف
ارشد کارشناسی دوره�های در که سنتی درسی مواد برای کتاب
خوبی مکمل می�شود، تدریس آماری استنباط درس در دکتری و
را آماری استنباط درس که دانشجویانی برای همچنین است.
جدید موضوعات یادگیری به عالقه�مند که اساتیدی و گذرانیده�اند

است. مفیدی کتاب هستند، استنباطی



ان٢۴ نآمارا ا ٩٧ر شماره -١٣٩۶ زمستان -٢۵ سال

آماری روش�های کاربردی و نظری مبانی
صبوری هادی و زن برمال قباد مولف:
١٣٩۶ سال زابل، دانشگاه انتشارات

دوم جلد و اول جلد ایران، شناسی جمعیت
نوراللهی هومن و فتحی الهام مولفان:
١٣٩۵ آمار،سال پژوهشکدۀ انتشارات

شده چاپ کتاب�های

R با آماری محاسبات
جلیلیان عبداله و مرادی محمد مؤلفان:
١٣٩۶ سال پارسیان، علمی انتشارات

تصادفی فرایندهای بر مقدمه�ای
بزرگ�نیا ابوالقاسم و امینی محمد مولف:

١٣٩۶ سال مشهد، فردوسی دانشگاه انتشارات
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