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نور دریای لیتوگراف چاپ:
نسخه ۵۰۰ 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 خبرگزاری ها ارگان ها، نهادها، سایر مطالب انعکاس در ●
ن مم حد تا نگارش، شیوۀ امانت داری، حفظ با ل ها، تش
خواهد تصحیح نگارش اشتباه های نیز مواردی در و حفظ

شد.

مطالب فهرست

۱ سردبیر سخن

۲ ایران آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات

آمار انجمن مدیره ی هیئت دوره پانزدهمین انتخابات گزارش
۳ ایران

۵ ایران آمار انجمن عموم مجم گزارش

۷ ایران آمار کنفرانس پانزدهمین برگزاری گزارش

افتتاحیۀ مراسم در ایران آمار انجمن رئیس سخنران
۹ ایران آمار انجمن کنفرانس پانزدهمین

۱۱ تاتا ماه بانو دکتر خانم سرکار نکوداشت

۱۳ ایران آمار انجمن سایت معرف

۲۰ ایران آمار انجمن وبینارهای

۲۱ آمار رشته در حرفه ای اخالق
۲۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه
۲۲ . . . . . . . . . . . . . آمار بین الملل موسسه ⁃ الف
۲۵ . . . . . . . . . . . . . . . ا آمری آمار انجمن ⁃ ب

حوزه در فعال افراد یا آماردانان سایر مورد در مسئولیت ها  چ.
۲۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آمار
۳۰ . . . . . . . . . . . . . . . استرالیا آمار انجمن ج⁃

۳۱ قطعیت عدم و ریس تفاوت

۳۳ RStudio معرف

التک سواد میزان بر (نقدی هستیم؟ آشنا التک با اندازه چه
۳۸ ایران) در

۳۹ هیست ترور با مصاحبه

۴۳ وب سایت ی معرف

۴۵ آماری دانش آموختگان و آمار آموزش گروه های اخبار
۴۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . اصفهان اه دانش ⁃
۴۶ . . . . . . . . . . . . . . . . فارس خلیج اه دانش ⁃
۴۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رازی اه دانش ⁃
۴۸ . . . . . . . . . . . . . . . مشهد فردوس اه دانش ⁃
۴۹ . . . . . . . . . . . . . . ایران پزش علوم اه ⁃دانش
۴۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . مازندران اه دانش ⁃

۰ صفحۀ
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سردبیر سخن

سردبیر سخن

اعضای و علم انجمن های متقابل کنش های و وظایف

آن ها

و ردگان تحصیل داوطلبانه مشارکت با علم انجمن های

این م شوند. نهاده بنا خاص علم زمینه یا رشته عالقه مندان

هستند، ناسودده و نهاد۱ مردم سازمان هایی معموال که انجمن ها

رشد در و برخوردارند ویژه ای اه جای و اهمیت از جهان سراسر در

امروزه واق در دارند. برعهده مهم نقش کشورها علم توسعه و

روابط به بخش عینیت سازمان  های عنوان به ، علم انجمن های

مهم ارکان از ی افراد، از مجموعه ای بین فکری تعامالت و

توسعه یافته، کشورهای از بسیاری در م شوند. شمرده بر علم نهاد

برای بسترسازی و علم خدمات ارایه مراحل از علم انجمن های

حوزه در و رفته فراتر خود اعضای بین تعامالت افزایش و برقراری

به گونه ای یافته اند، دست علم مرجعیت نوع به خود فعالیت

قرار مشورت طرف کشورها علم کالن تصمیم سازی های در که

م گیرند.

رابطه ای آنها اعضای و علم انجمن های بین ر، دی سوی از

وجود علم انجمن های که معن این به است. برقرار دوسویه

صورت به مقابل در و م گیرند وام اعضای از را خود اعتبار و

فعالیت آن ها نظر مد علم شاخه اعتالی و اعضا خدمت در کامل

به جامعه در انجمن ی تاثیر و اعتبار میزان این رو، از م کنند.

مشارکت میزان و آن، اعضای کیفیت و کمیت به مستقیم صورت

غن تر عضو نظر از که انجمن هایی است. وابسته آن ها پشتیبان و

اعتبار، از م شوند، پشتیبان اعضا جانب از بیشتر و هستند

برخوردارند دنیا سط در بیشتری تاثیر ضریب و علم مرجعیت

کجا هر نیز افراد نمایند. عمل خود وظایف به م توانند بهتر و

یاد افتخار با انجمن ها این گونه در خود عضویت از باشد مجال

م کنند.

ایران در علم انجمن های یل تش برای تالش ها اولین از

انجمن های که سال هاست اکنون و م گذرد۲ سال ۹۰ حدود

گرفته اند. ل ش ایران در آمار انجمن جمله از گوناگون علم

مراکز و اه دانش متخصصان بین در حت هنوز وجود، این با

اه، جای به نسبت که کسان هستند کشور، علم تصمیم سازی

شایسته و کاف گاه آ از انجمن ها این خدمات و وظایف اهداف،

که ایران آمار انجمن مورد در و خاص صورت به نیستند. برخوردار

ادعا این برای زیادی شواهد م گذرد، آن یل تش از سال ۳۰ اکنون

گاهند، ناآ انجمن فعالیت های از کامل طور به برخ دارد. وجود

چند تنها که نهادی حد در را ایران آمار انجمن اه جای ر دی برخ

یافته تنزل م کند، منتشر علم مجله چند و برگزار علم گردهمایی

مراکز فالن مدیر گاه که م شود شور آنجا تا آش و م پندارند

بین تفاوت رسم اتبات م و ذهن در کشور علم تصمیم ساز

مدیریت سازمان به وابسته و دولت موسسه (ی ایران آمار مرکز

غیر نهاد مردم سازمان (ی ایران آمار انجمن و برنامه ریزی) و

نم شناسد. را ( دولت

زیادی سخن های ایران آمار انجمن  وظایف و اهداف درباره

گوناگون شیوه های به م توانند افراد این، بر افزون است. شده گفته

راه ساده ترین که دهند افزایش زمینه این در را خود گاه آ

راهنمای کتابچه های یا اه وب در انجمن اساسنامه مطالعه آن

مورد کنش های درباره وجود، این با است. انجمن کنفرانس های

و اصل رکن خود که انجمن به نسبت اعضا متقابل و انتظار

افراد گاه آ و نم آید میان به سخن معموال هستند، آن سازنده

وارد گاه و نانوشته اند اغلب کنش ها این هرچند است. اندک

چارچوبی آنها برای نم توان دلیل همین به و م شوند اخالق حوزه

از برخ اما نمود، تلق اجباری را آن ها یا گرفت نظر در خاص

کرد: فهرست زیر صورت به م توان را آنها

مانند قانون مجاری از انجمن رد عمل بر نظارت نقش ایفای ⁃

عموم مجم

انجمن به سازنده نقدهای و پیشنهادها ارایه ⁃

انجمن نظرسنج های و انتخابات در فعال شرکت ⁃

انجمن اتبات م به مناسب ویی پاسخ ⁃

انجمن علم سمینارهای و کنفرانس ها در فعال شرکت ⁃
1Non govermental organization

۱۳۱۰ سال در ایران شیم و فیزی جمعیت یل تش برای تالش ها نخستین به است ۲اشاره

۱ صفحۀ
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ایران آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات

ران دی به انجمن معرف برای گوناگون فرصت های از استفاده ⁃

انجمن در عضویت برای عالقه مندان و متخصصان سایر تشویق ⁃

معنوی و مال پشتیبان و انجمن عضویت حق موق به پرداخت ⁃

آن از

معنوی و علم حیثیت به که غیرعلم و علم کارهای از پرهیز ⁃

م زند لطمه آن اعضای و انجمن

و فردی مناف برای آن اعضای و انجمن اعتبار نکردن هزینه ⁃

گروه

کاف گاه های آ آوردن فراهم با م رسد نظر به حال، هر به

اعضای با آن  متقابل کنش های و انجمن درباره علم جامعه برای

افزایش انجمن اعضای کیفیت و کمیت انتظارداشت م توان خود

علم کنفرانس های شود، برگزار رونق و پرشور انتخابات یابد،

به و شوند، داده پاس به هنگام نظرسنج ها بیابند، بیشتری رونق

اعضای و انجمن سوی از فعال تری متقابل نقش آفرین کل طور

شود. مشاهده آن،

آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات
ایران

هیئت مدیرۀ دورۀ چهاردهمین جلسات مصوبات اهم

تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ (از تابستان فصل در ایران آمار انجمن

(۱۳۹۹/۰۵/۲۷

دوم روز در ایران آمار انجمن عموم مجم شد مقرر ⁃۱

برگزار ۱۷ ⁃۲۰ ساعت از ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ مورخ کنفرانس

شود.

نیاز عدم و اساسنامه درخصوص نظرسنج ها بررس با ⁃۲

در اساسنامه تغییر شد مقرر اساسنامه در اساس تغییر به

نگیرد. قرار مجم دستورجلسۀ

دکتر جایزۀ مبل افزایش بر مبن تفاهم نامه کلیات با ⁃۳

شد. موافقت ایشان گرام همسر توسط بهبودیان

پیشنهادی طرح خصوص در محتشم دکتر آقای پیشنهاد ⁃۴

شد. تصویب ندا مجلۀ برای جدید

دکتر آقای و رضایی قهرودی زهرا دکتر خانم شد مقرر ⁃۵

مجم در آمار انجمن نمایندۀ عنوان به محمدزاده محسن

که ریاض علوم انجمن های اتحادیۀ فوق العادۀ و عموم

نمایند. شرکت م  شود، برگزار ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در

ارائۀ ان ام نبودن و کنفرانس مجازی برگزاری به توجه با ⁃۶

نم شود. اهدا کنفرانس در ان مش دکتر جایزۀ پوستر،

سراسر در آمار آموزش گروه های به نامه ای ط شد مقرر ⁃۷

حمایت سمینارهایی از فقط آمار انجمن شود اعالم کشور،

تخصص سمینارهای برگزاری آئین نامۀ طبق که م کند

باشند. انجمن

آیین نامۀ خصوص در نجیبی مرتض دکتر آقای پیشنهاد ⁃۸

بر منع نیز حاضر حال در اینکه به توجه با انجمن انتخابات

نگرفت. قرار موافقت مورد ندارد، وجود افراد شدن کاندید

هیئت مدیرۀ دورۀ چهاردهمین جلسات مصوبات اهم

تا ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (از تابستان فصل در ایران آمار انجمن

(۱۳۹۹/۰۶/۳۱

آیین نامۀ درباره محرابی دکتر آقای پیشنهادی اصالحیۀ ⁃۱

شد: تأیید زیر، به شرح انتخابات،

برای نامزد هر اول، دور در :۱۰ مادۀ ۲ تبصرۀ ⁃

حداقل آرای حائز است الزم مدیره هیئت در عضویت

چنانچه شود. رأی دهندگان ی عالوه به نصف

کسب را الزم آرای مدیره، هیئت تکمیل برای اعضا

نیاز مورد تعداد برابر دو بین از آنان انتخاب ننمایند،

همان به باقیمانده نامزدهای از رأی بیشترین دارای

سپس شود. انجام انتخابات کمیتۀ توسط صورت

مأخوذه آرای به ترتیب نیاز مورد مدیرۀ هیئت اعضای

شوند. معرف رأی نسبی اکثریت با

قرار به ایران آمار کنفرانس در بزرگ نیا دکتر جایزۀ برندگان ⁃۲

شدند: تعیین زیر

۲ صفحۀ
ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (۰۲۱)۶۶۴۹۵۵۴۰ B iss.newsletter@irstat.ir

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


ایران آمار انجمن مدیره ی هیئت دوره پانزدهمین انتخابات گزارش

دکتر آقای جناب ایران: آمار انجمن پژوهشنامۀ مجلۀ

آمار گروه علم هیئت عضو خراط کوپایی، محمود

شیراز اه دانش

، امین مرتض دکتر آقای جناب آماری: علوم مجلۀ

تهران اه دانش آمار گروه علم هیئت عضو

وحید دکتر آقای جناب آماری: اندیشه مجلۀ

اه دانش آمار گروه علم هیئت عضو رضایی تبار،

طباطبایی عالمه

عضو بلبلیان قالیباف، محمد دکتر آقای جناب ندا: مجلۀ

سبزواری یم ح اه دانش آمار گروه علم هیئت

خبرنامه سردبیر عنوان به آرا اتفاق به فالح افشین دکتر آقای ⁃۳

شدند. انتخاب

عموم مجم در زیر قرار به عضویت ها حق شد مقرر ⁃۴

شود: اقدام تصویب برای و مطرح انجمن

ریال ۳۰۰′۰۰۰ دانشجویی: وابسته عضویت

ریال ۶۰۰′۰۰۰ وابسته: عضویت

ریال ۶۰۰′۰۰۰ دانشجویی: پیوسته عضویت

ریال ۱′۰۰۰′۰۰۰ پیوسته: عضویت

ریال ۴′۵۰۰′۰۰۰ ساله: پن عضویت

ریال ۱۲′۰۰۰′۰۰۰ دائم: عضویت

ریال ۴۰′۰۰۰′۰۰۰ : حقوق عضویت

شد مقرر انجمن، برای افراد فعالیت بودن افتخاری دلیل به ⁃۵

انجمن اهداف پیشبرد برای مؤثری فعالیت که کسان از

و گواه صدور قالب در و معنوی صورت به داشته اند،

انجام تقدیر انجمن خبرنامۀ در ذاری سپاس و تقدیر لوح

شود.

رئیس عنوان به راس عبدالرحمن دکتر آقای آرا اتفاق به ⁃۶

خزانه دار عنوان به ندری اس فرزاد دکتر آقای و انجمن

سپس شدند. انتخاب پانزدهم دورۀ مدیرۀ هیئت در انجمن

به را رضایی قهرودی زهرا دکتر خانم ، راس دکتر آقای

گلعل زاده موس دکتر آقای و انجمن رئیس نائب عنوان

کردند. معرف انجمن دبیرخانۀ مسئول عنوان به را

در انجمن نمایندۀ عنوان به محمدزاده محسن دکتر آقای ⁃۷

علم انجمن های شورای عادی عموم مجم جلسۀ اولین

شدند. انتخاب ایران

در انجمن نمایندۀ عنوان به ایران پناه نصراله دکتر آقای ⁃۸

معرف یوسف آباد مل به مربوط ایران ریاض انجمن جلسۀ

شدند.

هیئت دوره پانزدهمین انتخابات گزارش
ایران آمار انجمن مدیره ی

ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ دوره پانزدهمین انتخابات گزارش

انجام به انجمن انتخابات نامه آیین با مطابق آن مراحل تمام که

م شود: ارایه زیر شرح به است رسیده

در ۱۳۹۷ شهریورماه در که ایران آمار انجمن عموم مجم

انتخابات کمیته اعضای شد، یل تش شاهرود صنعت اه دانش

کرد. انتخاب را ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ دوره پانزدهمین

دکتر آقایان و حسین فاطمه دکتر خانم شامل کمیته این

محتشم غالمرضا دکتر رزمخواه، مصطف دکتر ، باغیشن حسین

تاریخ در کمیته جلسه اولین در بود. محرابی یداله دکتر و برزادران

گرفت قرار بررس مورد انتخابات آئین نامه ی ابتدا ۱۳۹۸̸۱۰̸۱۴

آقای آئین نامه ، ۲ ماده اساس بر سپس شد. تشریح کمیته وظایف و

شد. انتخاب کمیته مسئول عنوان به آرا، اتفاق به محرابی یداله

مقرر کشور مختلف مناطق در کمیته اعضای استقرار به توجه با

کمیته، مسئول و شود برگزار مجازی صورت به کمیته جلسات شد

اری هم با آورد. عمل به انجمن دفتر با را الزم هماهنگ های

مورد و آماده انتخابات سایت انجمن، دفتر محترم کارشناسان

عضو هر که شد طراح گونه ای به سایت گرفت. قرار آزمایش

بار ی فقط خود عبور رمز و کابری نام کردن وارد با پیوسته

دهد. رای م توانست

پیوسته اعضای فهرست دعوت، نامه ۱۳۹۸̸۱۱̸۱ تاریخ در

اعضای وظایف شرح و بودند شدن نامزد شرایط واجد که

۳ صفحۀ
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ایران آمار انجمن مدیره ی هیئت دوره پانزدهمین انتخابات گزارش

رسم ایمیل طریق از انجمن اساسنامه از مستخرج هیئت مدیره

تا شد خواسته آنان از و فرستاده پیوسته اعضای تمام به انجمن

حداکثر انجمن، انتخابات سایت به مراجعه با ۹۸̸۱۱̸۱۵ تاریخ

نمایند. معرف مدیره هیئت در عضویت نامزد عنوان به را نفر هفت

تمام در شد. تمدید روز سه مدت به مرحله این کمیته تایید با

طریق از شده، فرستاده ایمیل های بر عالوه انتخابات، مراحل

کشور آماری جامعه با مرتبط اجتماع ه های شب و انجمن کانال

نمایندگان محترم مسئول طریق از و شد انجام الزم اطالع رسان

۹۸ تعداد مرحله این در آمد. عمل به الزم یری های پی نیز انجمن

را خود آرای و مراجعه انجمن سایت به پیوسته اعضای از نفر

بین شرایط واجد نفر ۲۶۹ از نفر ۱۱۶ اساس، این بر کردند اعالم

کردند. اخذ رای ۳۵ تا ی

آراء بیشترین دارای نفر ۱۴ از انتخابات آیین نامه اساس بر

و کتبی صورت به مدیره هیات در عضویت نامزدی پذیرش برای

موافقت مراتب شد خواسته آنان از و آمد عمل به دعوت تلفن

این از نمایند. اعالم کمیته به کتبی صورت به را خود نامزدی با

بنابراین پذیرفتند. را انتخابات در نامزدی نفر چهار فقط تعداد،

شود. اتبه م جدول بعدی افراد با ترتیب به کرد مقرر کمیته

به نهایی نامزدهای فهرست کتبی، موافقت براساس نهایت در

ندری، اس فرزاد ابدی، علیرضا خانم ها و آقایان شامل الفبا ترتیب

احسان ایران  پناه ، نصراله  امین ، محمد ، نشل اصغرزاده  اكبر

نسب ، حسین سیدمحمدابراهیم جلیلیان، عبدالله ، سامان بهرام

علیرضا ریواز، فیروزه  قهرودی، رضایی زهرا راس ، عبدالرحمن 

از شد.  تهیه نیل ثان وحمیدرضا گل  عل زاده  موس  زاهدیان ،

زمینه های در علم خدمات از خالصه ای شد خواسته نامزدها

درچارچوب را خود برنامه های نیز و اجرایی و پژوهش ، آموزش

کتابچه ای آن اساس بر که نمایند ارسال کمیته به انجمن اهداف

گرفت. قرار دهندگان رای اختیار در و تهیه

انجمن هیئت مدیره ی اعضای انتخابات دوم مرحله اول دور

۱۲ ساعت از انتخابات نامه آیین ۹ ماده اساس بر ایران آمار

ادامه هفته دو مدت به و شروع ۱۳۹۹̸۱̸۲۴ شنبه ی روز ظهر

۱۶۹ تعداد انجمن پیوسته عضو ۲۹۴ بین از مدت، این در یافت.

به را خود رای انجمن سایت به مراجعه با درصد) ۵۷٫۴۸) نفر

نیم از بیش که این به توجه با کردند. اعالم ترونی ال صورت

۱۰ ماده ۱ تبصره اساس بر بودند، داده رای پیوسته اعضای از

در که است توضیح به الزم یافت. رسمیت انتخابات آیین نامه،

اعضای فهرست و تعداد آخرین انتخابات، از مرحله هر ابتدای

گرفت. قرار مالک پیوسته

ی بعالوه نصف از بیش نامزدها از نفر دو مرحله این در

انتخاب هیئت مدیره اصل عضو عنوان به و کسب را ماخوذه آرای

پن انتخاب برای آیین نامه، ۱۰ ماده ۲ تبصره به توجه با شدند.

این برابر دو شود. برگزار انتخابات دوم دور بود الزم بعدی نفر

یافتند. راه دوم دور به ماخوذه آرای ترتیب به نفر) ۱۰) تعداد

چهارشنبه روز ۱۴ ساعت از انتخابات دوم مرحله دوم دور

مدت این در یافت. ادامه هفته دو مدت به و شروع ۱۳۹۹̸۲̸۱۰

با درصد) ۶۲٫۲) نفر ۱۸۶ تعداد انجمن پیوسته عضو ۲۹۹ بین از

اعالم ترونی ال صورت به را خود رای انجمن سایت به مراجعه

۵ تعداد حداکثر نامزد ۱۰ بین از بود مجاز پیوسته عضو هر کردند

پیوسته اعضای از نیم از بیش که این به توجه با برگزیند. را نفر

انتخابات آیین نامه، ۱۰ ماده ۱ تبصره اساس بر بودند، داده رای

منتخبین دوم، مرحله دوم و اول دور نتایج تلفیق با یافت. رسمیت

ایران آمار انجمن هیئت مدیره  دوره پانزدهمین عل البدل و اصل

شد: مشخص زیر شرح به

اصل اعضای ردیف

رای) ۹۵) ندری اس فرزاد دکتر ۱

رای) ۸۸) قهرودی رضایی زهرا دکتر ۲

رای) ۸۷) راس عبدالرحمن دکتر ۳

رای) ۸۶) عل زاده گل  موس دکتر ۴

رای) ۸۶) ایران پناه نصراله دکتر ۵

رای) ۸۵) امین محمد دکتر ۶

رای) ۸۳) نشل اصغرزاده اکبر دکتر ۷

۴ صفحۀ
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m http://irstat.ir T (۰۲۱)۶۶۴۹۵۵۴۰ B iss.newsletter@irstat.ir

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


ایران آمار انجمن عموم مجم گزارش

عل البدل اعضای ردیف

رای ۷۰ سامان بهرام احسان دکتر ۱

رای ۶۸ ثان نیل حمیدرضا دکتر ۲

هیئت مدیره  ی اعضای انتخابات آیین نامه ی ۱۱ ماده استناد به

اسام شامل کمیته کار گزارش و صورتجلسه ایران، آمار انجمن

تعداد با همراه جدید هیئت مدیره عل البدل و اصل برگزیده نفرات

شهریور بیستم تاریخ در که انجمن عادی عموم مجم به آنها آرای

به صورت و ایران آمار کنفرانس پانزدهمین حاشیه در ۱۳۹۹

، عموم مجم تأیید از پس و شد تقدیم شد، یل تش مجازی

یافت. رسمیت جدید هیئت مدیره

دوره پانزدهمین انتخابات کمیته

ایران آمار انجمن مدیره ی هیأت

ایران آمار انجمن عموم مجم گزارش

در انجمن عادی عموم مجموع جلسه ، قبل دعوت اساس بر

۱۳۹۹ شهریورماه ۲۰ مورخ پن شنبه روز ۱۷ : ۳۰ ساعت

با Adobe Connect سامانه از استفاده با مجازی صورت به

نفر ۱۱۶ حضور با http://vc.isc15.ir/amar1399 آدرس

شد. یل تش انجمن پیوسته اعضای از

دستورجلسه:

مجید. کالم الله از آیات تالوت .۱

انجمن. بازرس و خزانه دار رئیس، گزارش استماع .۲

هیئت دورۀ پانزدهمین انتخابات کمیته مسئول گزارش .۳

شده انتخاب افراد معرف و برگزاری نحوۀ از انجمن مدیرة

انجمن. انتخابات آئین نامه و انجمن اساسنامه اساس بر

انجمن. عل البدل و اصل بازرس های انتخاب .۴

مدیرۀ هیئت دورۀ شانزدهمین انتخابات کمیتۀ انتخاب .۵

انجمن.

مدیرۀ هیئت انتخابات آیین نامۀ مفاد در تغییرات تصویب .۶

انجمن.

انجمن. اعضای عضویت حق تصویب و بررس .۷

انجمن. اعضای نظرات استماع .۸

با ایران آمار انجمن رئیس وحیدی اصل محمدقاسم دکتر آقای ابتدا

با و اعالم را مجم رئیسه هیات انتخاب مساله ، خیرمقدم عرض

به عنوان را رجال عل دکتر آقای شرکت کننده، اعضای قاط رای

محمدصادق دکتر و فقیه محمدرضا دکتر آقایان ، مجم رئیس

عل رضا دکتر آقای و دوم و نخست ناظران به عنوان را زمان

کردند. انتخاب جلسه منش به عنوان را طاهریون

دستور با منطبق و محول رجال دکتر آقای به جلسه ریاست

شد: اجرا زیر موارد جلسه

چهاردهم دورۀ هیئت مدیرۀ رئیس وحیدی اصل، دکتر آقای .۱

رد عمل و انجمن فعالیت های از گزارش انجمن،

دادند. ارائه گذشته سال دو ط هیئت مدیره

ایران آمار انجمن خزانه دار ، فریدروحان محمدرضا دکتر .۲

را آمار انجمن مال گزارش چهاردهم، دورۀ هیئت مدیرۀ در

کردند. قرائت

دورۀ هیئت مدیرۀ بازرس ، نعمت الله علیرضا دکتر آقای .۳

تراز و هیئت مدیره رد عمل از گزارش انجمن، چهاردهم

دوره این طول در که داشتند بیان و دادند ارائه انجمن مال

به پرداخت هیچ و است نشده مشاهده مال تراز در تخلف

است. نپذیرفته صورت چهاردهم دورۀ هیئت مدیرۀ اعضای

دورۀ هیئت مدیرۀ محترم بازرس و خزانه دار رئیس، گزارش .۴

تأیید حاضرین، موافق آرای درصد ۹۶ با انجمن، چهاردهم

شد.

برزادران، محتشم غالمرضا و طالبی هوشنگ دکتر آقایان .۵

منابع زمینۀ در جدی تمهیدات اخذ خواستار تذکری، ط

، محتشم دکتر آقای باره، این در شدند. انجمن مال

اعضای دگراندیش و انجمن اعضای بیشتر جدیت خواستار

همچنین و درآمدزا فعالیت های درخصوص هیئت مدیره

شدند. انجمن معمول فعالیت های در اعضا حضور

۵ صفحۀ
ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (۰۲۱)۶۶۴۹۵۵۴۰ B iss.newsletter@irstat.ir

http://vc.isc15.ir/amar1399
http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:iss.newsletter@irstat.ir


ایران آمار انجمن عموم مجم گزارش

ایران آمار انجمن ارتباط بارۀ در غضنفری، آقای ادامه، در .۶

دکتر آقای و کردند سوال طرح ارگان ها و سازمان ها با

دوره ای رئیس مقالۀ به باره، این در ، فقیه محمدرضا

دکتر آقای توسط که جاسا نشریۀ در ا امری آمار انجمن

رسیده به چاپ آمار انجمن خبرنامۀ در و ترجمه وحیدی اصل

دادند. ارجاع است،

هیئت مدیره انتخابات کمیتۀ دبیر محرابی، دکتر آقای .۷

نتایج و کمیته رد عمل از گزارش انجمن، پانزدهم دوره

فرزاد دکتر آقایان آن، برپایه که دادند ارائه انتخابات

آرای تعداد به ترتیب گلعلیزاده موس دکتر و ندری اس

هیئت مدیره برای دوم نفر و نخست نفر به عنوان کسب شده،

دکتر خانم دوم دور در و نخست، دور در آمار، انجمن

نصراله ، راس عبدالرحمن دکتر آقایان و قهرودی، رضایی

به ترتیب ، نشل اصغرزاد اکبر ، امین محمد ایران پناه،

بهرام احسان دکتر آقایان و اصل اعضای به عنوان آرا

عل البدل اعضای به عنوان ثان نیل حمیدرضا و سامان

شدند. انتخاب ایران آمار انجمن پانزدهم دورۀ هیئت مدیره

موافق آرای درصد ۹۹ با محرابی، دکتر آقای گزارش .۸

گرفت. قرار تأیید مورد حاضرین،

حاضرین آرای درصد ۴۷ با محمدزاده، محسن دکتر آقای .۹

یداله دکتر آقای و پانزدهم دورۀ هیئت مدیرۀ بازرس به عنوان

بازرس به عنوان آرای، درصد ۳۴ با ایشان از پس محرابی

شدند. انتخاب عل البدل

دکتر چین پرداز، رحیم دکتر نجیبی، سیدمرتض دکتر آقایان .۱۰

سیما دکتر خانم و زاهدیان علیرضا آقای و کریم امید

انتخابات کمیته اعضای به عنوان رأی گیری با نق زاده،

شدند. انتخاب شانزدهم دوره مدیره هیئت

در پانزدهم دورۀ هیئت مدیرۀ انتخابات کمیتۀ دبیر پیشنهاد .۱۱

به تأیید قبال هیئت مدیره،که اعضای انتخابات آیین نامۀ بارۀ

تأیید مورد زیر به صورت بود، رسیده انجمن هیات مدیرۀ

گرفت: قرار حاضرین

اول، دور در :۱۰ مادۀ ۲ تبصرۀ برای پیشنهادی «متن

حائز است الزم هیات مدیره، در عضویت برای نامزد هر

چنانچه شود. رأی دهندگان ی به عالوۀ نصف حداقل آراء

کسب را الزم آرای هیئت مدیره، تکمیل برای اعضا تعداد

دارای نیاز مورد تعداد برابر دو بین از آنان انتخاب ننماید،

توسط صورت همان  به  باقیمانده، نامزدهای از رأی بیشترین

هیئت مدیرۀ اعضای سپس شود. انجام انتخابات کمیتۀ

رأی، نسبی اکثریت با مأخوذه آراء به ترتیب نیاز، مورد

شوند.» معرف

سال چهار ط انجمن در عضویت حق افزایش عدم پیرو .۱۲

بارۀ در فریدروحان محمدرضا دکتر آقای پیشنهاد گذشته،

آرای توسط انجمن، پیوستۀ اعضای عضویت حق افزایش

عضویت حق پیشنهاد، این اساس بر شد. تأیید حاضرین،

کرد: تغییر زیر جدول به شرح اعضاء، جدید

مبل
پیشنهادی

(ریال)

فعل مبل
(ریال) عضویت نوع

۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
وابـــسـتــه عــضــویـــت
(دانـشجویان دانشـجویی
کارشناس و کارشناس

ارشد)

۶۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
وابــســتــه عــضــویـــت
مدرک دارای (افراد

( کارشناس

۶۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
پــیـوســتـۀ عــضــویــت
(دانشجویان دانشجویی

دکتری) دورۀ

۱۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
(افراد پیوسته عضویت
کارشناس مدرک دارای

دکتری) و ارشد

۱۲۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ دائم عضویت

۴۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰ حقوق عضویت

۴۵۰۰۰۰۰ ⁃ پن ساله عضویت

بارۀ در جدید، هیئت مدیرۀ اعضای که شد پیشنهاد .۱۳

ببینند. ندارک ویژه ای تمهیدات آمار، انجمن درآمدزایی
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ایران آمار کنفرانس پانزدهمین برگزاری گزارش

کنفرانس پانزدهمین برگزاری گزارش
ایران آمار

ایران آمار کنفرانس پانزدهمین علم دبیر ترابی، حمزه به همت

بی همتا تای ی نام به

خدمت گزاری نعمت که را بزرگ خداوند فراوان سپاس و ر ش

پانزدهمین تا نمود نصیبمان را کشور علم جامعه از بخش به

مسئوالن، همه ستودن تالش و همت با ایران آمار کنفرانس

شهریور ۲۱ تا ۱۹ روزهای در یزد اه دانش دانشجویان و استادان

این از هدف شود. برگزار مجازی به صورت یزد اه دانش در ۱۳۹۹

آمار شاخه های کلیه زمینه در جهان پیشرفت های معرف کنفرانس

تبادل نظر و اری هم برای فرصت نمودن فراهم و آن کاربردهای و

بود. عرصه این در ران پژوهش نوین یافته های درباره

ماه آذر از را خود کار ایران آمار کنفرانس پانزدهمین دبیرخانه

به کنفرانس سایت وب کرد. آغاز رسم طور به ۱۳۹۸ سال

به مربوط اخبار و آماده http://isc15.yazd.ac.ir نشان

محورهای و مقاالت تدوین روش مهم، تاریخ های کنفرانس،

اه پای در کنفرانس همچنین شد. داده قرار آن در کنفرانس

سیاست های راستای در شد. نمایه اسالم جهان علوم استنادی

ستاد مصوبات به عنایت با و کرونا ویروس با مقابله مل ستاد

کنفرانس پانزدهمین فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سالمت

۱۳۹۹ ماه مرداد ۳۰ تا ۲۸ شده اعالم تاریخ های از ایران آمار

تصمیم و افتاد تعویق به ۱۳۹۹ شهریور ۲۱ تا ۱۹ تاریخ های به

که شد گرفته وبینار قالب در و مجازی به صورت برگزاری به

آمار گروه های مدیر به ایمیل ارسال و کنفرانس سایت طریق از

این رو، از شد. اطالع رسان ران پژوهش کشور سراسر اه های دانش

و نمود تغییر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تاریخ به مقاالت ارسال مهلت

ارسال تمدید دوره دو با را ران پژوهش مقاالت کنفرانس دبیرخانه

کنفرانس علم کمیته نمود. دریافت ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ تا مقاالت

علم هیات اعضای از عضو ۹۷ با داوران هیات و عضو ۷ با

از را شده دریافت مقاالت داوری کشور، سراسر اه های دانش

دادند. انجام ترونی ال تمام صورت به کنفرانس سایت طریق

شد. اعالم ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ تاریخ در مقاالت داوری نتایج

کشور سراسر از متنوع علم مقاالت دریافت با راستا این در

مبنای (بر داوری تخصص کمیته ۱۰ ، خارج آماردانان برخ و

توسط شده دریافت مقاله ۱۷۰ تعداد کنفرانس) اصل محور ۱۰

نهایی نتیجه نمودند. ارزیابی مرحله دو ط را کنفرانس دبیرخانه

صورت به مقاله ۱۱۳ تعداد پذیرش داوری، کمیته های ارزیابی

توسط عموم سخنران ۱۵ کنفرانس این در است. سخنران

۶۱ شامل تخصص نشست ۱۴ و خارج و داخل مدعوین

پانزدهمین مقاالت مجموعه در مقاله ۱۳۸ تعداد شد. ارائه مقاله

به مقاله ۷۰ تعداد این از که رسید چاپ به ایران آمار کنفرانس

بود. انگلیس زبان به مقاله ۶۸ و فارس زبان

با کنفرانس این در شرکت کننده افراد تعداد مجموع در

پانزدهمین بود. نفر ۲۲۴ کنفرانس، اجرایی کمیته احتساب

در و مجازی به صورت ۹۹ شهریور ۱۹ در ایران آمار کنفرانس

آغاز کنفرانس سایت در شده ارائه لینک های با وبینار قالب
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آماده روز همان صبح ۸ ساعت از کنفرانس دبیرخانه و شد

ساعت در کنفرانس افتتاحیه بود. ران پژوهش به ویی پاسخ

مجازی به صورت ۱۳۹۹ شهریور ۱۹ چهارشنبه، روز صبح ۸ : ۳۰

یزد استان معرف کلیپ ، مل سرود و قرآن قرائت از پس و آغاز

اه دانش رئیس سخنران آن از پس شد. پخش یزد اه دانش و

دبیر گزارش ادامه در شد. ارائه لقمان برید قاسم دکتر آقای یزد،

دکتر آقای سپس شد. پخش ذاکرزاده حجت اله آقای کنفرانس،

دکتر آقای و ایران آمار انجمن رئیس وحیدی اصل، محمدقاسم

ایراد را خود سخنران ایران آمار مرکز رئیس حسین زاده، جواد

نمودند.

استاد بی شائبه تالش های و ارزنده خدمات از تقدیر راستای در

آمار سوت پیش نکوداشت مراسم تاتا، ماه بانو دکتر خانم بزرگوار

کلیپ به مزین افتتاحیه، مراسم بخش پایان شد. برگزار نیز ایران

جواد دکتر و ان مش محمدرضا دکتر فقید استادان بزرگداشت

شد. بهبودیان

سخنران های محور سه با ران پژوهش افتتاحیه، مراسم از پس

ارائه به شروع تخصص نشست های و تخصص ، عموم

نشست های سخنران های نمودند. خود مقاالت و پژوهش ها

۱۳و : ۰۰ ال ۱۱ : ۳۰ ساعت از چهارشنبه روز در تخصص

ال ۰۹ : ۰۰ ساعت از پن شنبه روز در ،۱۷ : ۰۰ ال ۱۵ : ۰۰

ساعت از جمعه روز در و ۱۷ : ۰۰ ال ۱۵ : ۰۰ و ۱۱ : ۰۰

شاخه های برگیرنده در که شدند برگزار ۱۱ : ۰۰ ال ۰۹ : ۰۰

بودند: زیر تخصص

فضایی، آمار ، رسم آمار شواهدی، استنباط ناپارامتری، آمار

شده، سانسور داده های تحلیل نمونه گیری، ، طول داده های تحلیل

و زمان سری های آمار، فلسفه و تاریخ آمار، آموزش فازی، آمار

حقوق. در آمار

ساعت از چهارشنبه روز در تخصص سخنران های همچنین،

۱۲ : ۰۰ ساعت از شنبه پن روز در ،۱۹ : ۰۰ ال ۱۷ : ۰۰

۱۷ : ۰۰ ال ۱۵ : ۰۰ ساعت از جمعه روز در و ۱۴ : ۰۰ ال

مجازی کالس ۶ در همزمان به طور ،۱۹ : ۰۰ ال ۱۷ : ۰۰ و

روزهای در دقیقه ای ۶۰ عموم سخنران ۱۵ تعداد شدند. ارائه

کشورهای از بنام استادان توسط جمعه و پنجشنبه چهارشنبه،

ارائه ایراد به ایران و قطر ایتالیا، فرانسه، ترکیه، کانادا، ا، آمری

شدند.

R با عمیق یادگیری کارگاه عنوان با آموزش کارگاه ی

در ا آمری مارکت اه دانش از معدولیت مهدی دکتر آقای توسط

کردند. شرکت کارگاه این در نفر ۵۹ که شد برگزار شهریور ۱۹ روز

از پن شنبه روز در ایران آمار انجمن عموم مجم همچنین،

عنوان با ایران آمار مرکز میزگرد و ۲۰ : ۰۰ ال ۱۷ : ۰۰ ساعت

۲۰ : ۰۰ ساعت از رسم آمار نظام مدرن سازی تخصص میزگرد

شد. برگزار ۲۲ : ۰۰ ال

در داد. پایان خود کار به کنفرانس ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ شب آدینه در

هیات اعضای کنفرانس، اجرایی عوامل زحمات از مراسم این

و سپاس گزاری و تقدیر اه دانش و ده دانش مسئولین گروه، علم

شد. تقدیر برتر مقاالت تعدادی از
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محمد دکتر  آقایان را کنفرانس این علم کمیته اعضای

اه (دانش ایران پناه نصراله دکتر شاهرود)، صنعت اه (دانش آرش

رحمان جعفر دکتر یزد)، اه (دانش دولت عل دکتر اصفهان)،

روزگار رسول دکتر یزد)، استان برنامه ریزی و مدیریت (سازمان

مدرس) تربیت اه (دانش محمدزاده محسن دکتر و یزد) اه (دانش

م دادند. یل تش

در ایران آمار انجمن رئیس سخنران
کنفرانس پانزدهمین افتتاحیۀ مراسم

ایران آمار انجمن

وحیدی اصل محمدقاسم به همت

خدا یاد و نام با

ارجمند کنندگان شرکت همۀ به درودها صمیمانه ترین عرض با

مجازی طور به که است ایران آمار انجمن کنفرانس اولین این

سازمان ده و بودن نوع این از تجربه اولین م شود. برگزار

قابل توجه تعداد و سخنران برنامه های از زیادی بسیار تعداد

آمار انجمن عموم مجم برگزاری به عالوۀ ، تخصص نشست

از به جز شاید که است داشته بزرگ مرارت و زحمت ایران،

نباشند. مطل شده انجام کارهای عظیم حجم از بقیه برگزارکنندگان

همایش ها، و کنفرانس ها بزرگ حسن که کرد فراموش نباید البته

فراهم اران هم بین را بحث ان ام که است مالقات هایی در

جز به  و دارند اقامت کشور خارج و اکناف و اطراف که م آورد

این حال با نیست. مقدور دیدارشان ان ام همایش هایی چنین در

بیشتری سخنرانان حضور ان ام مجازی ل ش همین خوشبختانه

کنفرانس در توانسته اند سفر رن بدون که است آورده وجود به را

بهره مند خود یافته های آخرین از را حاضران کرده پیدا حضور

سازند.

در گرام اران هم همۀ از که است الزم عرایضم شروع در

ر دی و محترم رئیسه هیئت و اه دانش ریاست شامل یزد اه دانش

به ویژه اصل برگزارکنندگان از خاص طور به و اندرکاران دست

زیادی زحمات که ترابی دکتر آقای و ذاکرزاده دکتر آقای جناب

نمایم . قدردان و ر تش شده اند، متحمل راه این در را

از ناش الت مش سوای ایران آماری جامعۀ و آمار انجمن

مردم عموم بر که مصیبت هایی و کرونا جهان گستر بیماری شیوع

دست از شاهد است، کرده وارد ما کشور مردم به ویژه و جهان

است. بوده گذشته سال دو ط عزیزان بهترین از تعدادی رفتن

انجمن، رئیس نایب و رئیس اولین و انجمن بنیان گذاران فقدان

ضایعۀ بهبودیان، جواد دکتر و ان مش محمدرضا دکتر زنده یادان

است. ایران آماری جامعۀ و انجمن برای جبران ناپذیر و بزرگ

محمدباقر دکتر شادروان جمله از ری دی عزیزان تأسف کمال با

دکتر بودند، انجمن مدیرۀ هیئت عضو دوره ی که مقدس زاده،

بانک برجستۀ کارشناس منجم اسداله دکتر فقیه زاده، سقراط

داده ایم. دست از فاصله این در را نیز اه دانش مدرس و مرکزی

و داریم آمرزش طلب همه برای است. خال ما بین همه شان جای

م داریم. گرام را یادشان

ناش تأثرانگیز شرایط وجود با کنفرانس برگزاری حال هر در

مزیت ی البته مجازی صورت به ناچاری سر از و همه گیری از

شرایط این که است تأسف آور بسیار اما م شود، محسوب بزرگ

به اشاره ای است. کرده محروم حضوری دیدارهای فیض از را همه

خود آمار علم بنیان که نباشد لطف از خال شاید نیز موضوع این

شده گذاشته سیاه مرگ به مشهور دهشتناک همه گیری های دنبال به

که بود طاعون همان بزرگ، میر مرگ و یا سیاه مرگ این است.
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است. شده ثبت تاریخ در که بود همه گیری بیماری ویرانگرترین

میالدی ۱۳۵۱ تا ۱۳۴۷ سال های میان خود اوج دورۀ در این

ایران) به گفته ای ( و اروپا جمعیت ی سوم و درنوردید را اروپا

پس آن از متناوب طور به همه گیری این برد. فرو خود کام در را

برای وسیله ای عنوان به کرد. پیدا شیوع اروپا جمله از و جهان در

مرگ و آماری اطالعات لندن، اهال به همه گیری شیوع هشدار

تا ۱۵۹۲ از خاک سپاری ها بر نظارت برای هفتگ صورت به میر

مرگ «سیاهه های عنوان با ۱۶۰۳ از مداوم طور به سپس و ۱۵۹۵

یافت. انتشار به شروع میر»  و

را لندن میر مرگ و داده های این گرانت، جان نام به شخص

طور به را داده کاوی کار اولین عبارت به و کرد تحلیل و جم آوری

کتابی در ۱۶۶۲ درسال را خود کار حاصل او داد. انجام دست

او کرد. منتشر میر» مرگ و سیاهه های روی «مشاهدات عنوان با

پزش آمار و ، جمعیت آمار پدر آمار، بنیانگذار دلیل همین به

م شود. برشمرده

یافته به انسان ها امید ۱۹ کووید بیماری شیوع با نیز امروزه

دورۀ و واکسن ساختن فرایند در است. بیماری این واکسن شدن

و است آماری روش های کار، اصل ابزار ، بالین کارآزمایی های

است. پزش حوزۀ در آمار کاربرد جنبه های از ی تنها این

کار این به منحصر آمار علم شروع که کرد اضافه باید البته

است. نبوده طاعون از ناش میر مرگ و داده های تحلیل در گرانت

جمله از ری دی زمینه های در دور بسیار زمان های از آماری تفکر

براهه، و تی نجوم داده های از کپلر یوهان بوده اند. مطرح نجوم

کرده صرف آنها گردآوری برای را خود عمر از سال ۲۵ مدت که

این کرد. استخراج را خود دوران ساز سیاره ای حرکت قوانین بود،

پس قرنهای در را آمار علم شالوده های اما آماری تحلیل کار دو

خدمت رسان در علوم خدمت در آمار علم و داده اند یل تش آن از

در انقالب با همزمان اما، امروزه است. گرفته قرار بشریت به

داریم سروکار داده هایی با ذخیره سازی، و محاسبات فناوری های

نوع ندارد. قرار آن مرسوم صورت به آمار، علم حوزۀ در گویا که

باید بنابراین م دانند. آن متول را داده ها» «علم که داده ها از

آمده وجود به داده ها با تعامل نحوۀ در گسست آیا که پرسید

علم برای تهدیدی را فناوری یا علم این ظهور باید آیا و است.

است سؤال این فرصت. ی یا دانست آن مصطل معنای به آمار

و داده ها، علم متخصصان البته و آماردادان ذهن است چندی که

است. کرده مشغول خود به را آمار انجمن های

دوره ای رئیس ابتکار به عضو، ۱۸۰۰۰ با ا، امری آمار انجمن

عنوان با را کمیته ای کافادار، کارن پروفسور خانم خود ۲۰۱۹ سال

وظیفۀ است. داده یل تش داده ها» علم و آمار ویژۀ مشورت «کمیته

انجمن برای برنامه ای تدوین و پیشنهاد ها تهیۀ جمله از کمیته، این

داده هاست. علم با تعامل نحوۀ برای ا امری آمار

داده ها» «علم ظهور نحوۀ این شاید کافادار: پروفسور قول به

انواع از استفاده با مسائل با کردن نرم پنجه دست و برای باشد: این

مسائل اینها پرسش ها. انواع به دادن پاس برای داده ها از متفاوت

کامپیوتر علوم و دارند آماری ردهای روی به نیاز که هستند آماری

راه های یافتن م دهند. قرار اختیار در را الزم ابزارهای ریاضیات و

به پرداختن برای جدید ردهای روی به منجر شاید که تفكر جدید

⁃ است کار دشوار بخش بزرگ ، داده ای اه های پای از استفاده

امروزه ما کار است. بوده کار دشوار قسمت همیشه بخش، این اما

است. همین آماردان عنوان به

داشته داده ها» «علم به را نگاه این همه که نیست چنین

ا، آمری علوم مل بنیاد و م بینند «بین رشته ای» را آن برخ باشند.

پایه علوم رشته های در تحقیقات بودجه های تخصیص وظیفۀ که

راه از رشته ای» «ورا یا «ترارشته ای» را آن دارد، عهده به را

نامیده کامپیوتر علوم و ریاضیات، آمار، رشته های کردن متحد

از فراتر رشته ها بین  وحدت ایجاد ترارشته ای از منظور است.

رشته هاست. از ی هر چشم اندازهای

ارائۀ با ، بحث چنین در نیز ما کشور آماردانان که است طبیع

برنامه  های اه ها دانش بعض و دارند شرکت مختلف دیدگاه های

نگاه اما کرده اند تدوین داده ها علم کارشناس ارشد سط در درس

این با آماردانان تعامل شیوۀ ، کل طور به و برنامه ها این به واحدی

از کمیته ای یل تش ضرورت به گمانم ندارد. وجود جدید مبحث

برای برنامه ریزی تخصص کمیته های شرکت با آمار انجمن طرف

ضروری داده ها علم قبال در ما کشور در رد روی بهترین اتخاذ
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تاتا ماه بانو دکتر خانم سرکار نکوداشت

استفاده جهان تجربیات از کمیته ای چنین که است طبیع است.

منحصر شاید ویژگ های باید عین حال در کمیته این اما م کند،

به ویژه و ، اجتماع اقتصادی، شرایط باب از ما کشور فرد به

کند. مبذول جدی توجه ، آموزش ساختارهای

خصوص در ایران در ما دغدغه های که شود توجه باید به ویژه

ر دی جاهای از بسیاری در افراد نگاه از متفاوت آمار رشتۀ آیندۀ

کاهش بوده، داده ها علم اولیۀ خاستگاه که کشورهایی در است.

رسته این و نیامده وجود به آماردانان به کارگیری برای تقاضا در

است. برخوردار عموم اقبال از هم چنان

ما، کشور در آمار رشتۀ افتادن رونق از دلیل که کنیم توجه

به طورکل به پایه علوم رشته های به اقبال عدم طرف ی از

نواخت ی ر، دی طرف از و شغل آیندۀ نامناسب شرایط علت

بدون مقاط همۀ در دانشجو گرفتن در افراط ، درس برنامه های

آیین نامۀ مقتضیات گرفتن نظر در عمدتاً و بازار تقاضای به توجه

است. بوده علم هیئت اعضای ارتقای

اساس بر اه ها دانش و مدارس در آمار آموزش کشورها این در

درس برنامه های در سلیقه ها تنوع و نیست واحد برنامۀ ی

انعطاف پذیری آنهاست. بارز ویژگ های از مختلف اه های دانش

جامعه شرایط با خود تطبیق برای اه دانش دپارتمان های کامل

مقید تنها و دست وپاگیر مقررات و قوانین از تبعیت به نیاز بدون

اه دانش بخش های بارز ویژگ های از کادمی آ اصول به بودن

کشورهاست. این در

غیرمتصلب و غیرجزیره ای حالت که شود توجه باید

دانشجویان همۀ برای که کشورها این در اه دانش سیستم های

اه دانش رشته های از ی در تحصیل ان ام کشورها، این در

اصل رشتۀ اینکه بر عالوه م کند، مقدور مهادی رشتۀ قالب در را

در را اکثریت که فرایندهایی نه و م شود تعیین خودخواسته نیز

و ذوق نه و آشنایی نه که م کند تحصیل به وادار رشته هایی

فراگیری قدرت و استعدادها پروردن در دارند، آن به عالقه ای

معطوف نیز جهت این در باید تالش ها بنابراین دارد. مؤتر نقش

شرایط از تبعیت چاره ای جز ، اصل رشتۀ انتخاب در اگر که شود

مورد رشتۀ در مهاد گرفتن برای افراد به فرصت دست کم نباشد،

شود. داده فرد عالقۀ

پذیرش در تقاضا و عرضه کشورها این در که شود توجه باید

در شود توجه باید م شود. گرفته نظر در کار بازار و دانشجو

برای صرفاً تکمیل تحصیالت دانشجوی گرفتن کشورها این

اه دانش برای هزینه ایجاد بدون آموزش یا تحقیقات کارهای

بود، نمونه محض مورد چند فقط اینها م گیرد. صورت مربوط

آمار رشتۀ آیندۀ برای چاره جویی صدد در که فهیم گروه هر قطعاً

از جلوگیری و کیفیت حفظ برای نیز را زمینه ای شرایط برآید،

داد. خواهد قرار توجه مورد مدرک صاحبان تورم

و سالمت همه برای مستمعان، حوصلۀ از سپاس با پایان در

جام به بیشتر خدمت رسان در توفیق آرزوی کشور آماردانان برای

دارم.

تاتا ماه بانو دکتر خانم سرکار نکوداشت

از ایران آمار کنفرانس های با همزمان که است دوره ای چند

با همزمان م آید. عمل به تقدیر کشور آماری برجسته استاد ی

سرکار نکوداشت یزد، اه دانش در ایران آمار کنفرانس پانزدهمین

شد. انجام کنفرانس افتتاحیه در تاتا ماه بانو دکتر خانم

تاتا دکتر خانم زندگ نامه از مختصری حال شرح ادامه، در

جامعه به ایشان، نکوداشت کتابچه از برگرفته ایشان، خود قلم به

م شود. تقدیم ایران آماری

ی و بیست و سیصد و هزار سال ماه اردیبهشت ششم روز من

فکر روشن اما سنت خانوار ی در و ( (بمبئ مومبایی شهر در
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تاتا ماه بانو دکتر خانم سرکار نکوداشت

بزرگ مادر با همراه ما زمان، آن رسم مطابق آمدم. دنیا به زرتشت

عمو دو م کردیم. زندگ سقف ی زیر عمو دو خانواده های و

پیش هم آنها حتما وگرنه بودند مومبایی از خارج همواره ر دی

خانواری چنین در زندگ ، روانشناخت دید از م نشستند. خودمان

بودیم هم با که سال هایی همیشه واقعاً و است ایده آل بچه ها برای

م کنم. یاد خوش به را

تا اما بودند مجرد هنوز م کوچ عموی آمدم دنیا به من وقت

هم من بودند شده پسر ی صاحب نیز ایشان شدم ساله چهار من

پایان به پادشاه ام دوران که این از حتما بودم. شده خواهردار

اگر زمان آن م کردم. تلخ اوقات البد و نبودم خوشحال رسیده

عمویم دختر دو مدرسه. م بردنش م کرد، خسته را مادر بچه ای

هم من که گرفت تصمیم مادر روز ی و م رفتند مدرسه هنوز

شده تأسیس میالدی ۱۸۶۳ سال در ما مدرسه بروم. آنها همراه

حال هر به است. مومبایی مدرسه های قدیم ترین از ی و بود

اه دانش در کال ی وارد سال پانزده سن در که شد باعث این

ریاض رشته در کارشناس مدرک با بعد سال چهار و شوم مومبایی

شوم. دانش آموخته فیزی کهاد با

بردند پی مهالنوبیس دکتر آقای هند استقالل از پیش سال های

داشت خواهد آمار متخصصان به نیاز مستقل هند پیشرفت برای که

تأسیس تا کول شهر حومه در را هند آمار موسسه  راستا این در و

شناخته برتر رشته های از هند در آمار رشته زمان آن از کردند.

اه دانش در آمار رشته در کارشناس ارشد برای خوشبختانه م شود.

شدم. دانش آموخته بعد سال دو و شدم پذیرفته مومبایی

اه های دانش با و بدهم تحصیل ادامه داشتم تصمیم اول از

فقط اما گرفتم پذیرش اه دانش چند از داشتم. تماس ا آمری

میالدی ۱۹۶۳ سال در بنابراین و داد بورس پیشنهاد پردو اه دانش

شدم دانش آموخته دکترا درجه با ۱۹۶۷ سال در شدم. آنجا راه

اما شدم. کار به مشغول ان میشی ایالت اه دانش در بالفاصله و

ا آمری در هم سال پنجاه اگر که رسیدم نتیجه به سال چند از بعد

تصمیم شناخت. خواهند غریبه به عنوان مرا همیشه کنم، زندگ

برای که انواری مرتض دکتر ۱۹۶۲ سال در اما هند برگردم داشتم

ان میشی به شریف صنعت اه دانش از مطالعات فرصت سال ی

وسوسه بیایم ایران به سال دو برای که کردند پیشنهاد بودند آمده

ایران عاشق بزرگم عموی نبود. غریب ایران برایم انگار چون شدم.

به ویژه و فارس شعر برایم تا م رفتم نزدشان همیشه من و بودند

استدالل با باالخره نبود. هم خودی کشور اما بخوانند. شاهنامه

و پذیرفتم را انواری دکتر پیشنهاد است هند راه در ایران که این

صنعت اه دانش در و شده وارد ایران به ۱۳۵۱ سال ماه شهریور در

تصمیم که بود نگذشته سال دو هنوز شدم. کار به مشغول شریف

شوم. ایران شهروند گرفتم

تغییر حال در آمار عال آموزش موسسه مدیریت زمان آن

این من برسانند. بروز را درس برنامه خواستند ویژه به و بود

سازمان تأیید به را خود پیشنهادی برنامه و کردم قبول را کار

در شدم. تدریس مشغول آنجا هم سپس رساندم. بودجه و برنامه

سال در و کامپیوتر و برنامه ریزی عال مدرسه وارد ۱۳۵۴ سال

با ایران آزاد اه دانش در کار شدم. ایران آزاد اه دانش وارد ۱۳۵۶

استادان چراکه داشت، فرق ایران ر دی اه های دانش در تدریس

خودآموز جزوه های ایشان برای اما نم شدند روبرو دانشجویان با

گوناگون نقطه های در مربوطه مراکز در جزوه ها این م نوشتند.

دانشجو به کم برای مراکز این در البته م شدند. پخش ایران

اه دانش نشر مرکز توافق با هم انقالب از بعد داشتیم. نیز مربیان

دادیم ادامه را فعالیت این
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ایران آمار انجمن سایت معرف

انقالب از بعد نشد. استفاده جزوه ها از ر دی بعدها متأسفانه اما

ادغام طباطبایی عالمه اه دانش در ایران آزاد اه دانش ایران اسالم

شد.

جز به اما بودم ایران که م شد سال ده از بیشتر زمان آن تا

م کردم. تدریس ریاض درس های همواره آمار مقدمات درس های

این به من نظر به و نداشتند آمار بخش ایران اه های دانش بیشتر

مدرسین حت اوقات بیشتر و نم شد داده الزم اهمیت رشته

هیچ که بودند گوناگون بخش های اعضای آمار پایه درس های

نداشتند. آمار مدرک

بهمن در و م گشت آماردان دنبال کرمان باهنر شهید اه دانش

سال اردیبهشت در و رفتم کرمان به مأمور به عنوان ۱۳۶۶ سال

اه دانش در آمار بخش زمان همان در شدم. منتقل آنجا به ۱۳۷۴

نداشت. حد من خوشحال بابت این از و شد یل تش

پیشرفت نم کند، درک را ارقام و آمار که ملت دارم باور من

آمار دانش کردن عموم از آمار دوستان است مدت کرد. نخواهد

این آن دلیل نظرم به نرسیده اند. نتیجه به هنوز اما م کنند صحبت

و است ریاض رشته زیر ی آمار که م کنند باور همه که است

است. ریاض عموم دانش از فراتر آمار عموم دانش اما بس.

داشت سن سال هشت که ا امری در خواهرم پسر پیش سال چهل

قط به خاطر است. صدک ۹۵ امین در من قد گفت من به غرور با

هنوز اما شده اند آشنا صدک واژه با امروز ایران مردم یارانه ها، شدن

آشنایی شامل آماری دانش نم کنند. درک را آن معن زیادی تعداد

کارشناس شخص نیست الزم است. نیز آماری شاخص های با

قیمت شدن کم باعث تورم شدن کم که بداند تا باشد اقتصاد

شوند. آشنا حدی تا مفاهیم این با نیز آموزان دانش باید نم شود.

قبول همه مثال، برای دارد. ایراد نیز مدرسه ها در احتمال تدریس

در م دهد: رخ رویداد دو از ی امسال آذر ماه در که دارند

خواهیم باران روز ی کم دست یا نم بارد باران اصال ماه کل

این احتمال که م داند ایران شهروند بی سواد ترین اکنون داشت.

مردم عموم دانش ر، دی عبارت به نیستند. برابر هم با رویدادها

باعث مدرسه در نادرست تعریف البد اما است. خوب باره این در

که باشند داشته اعتقاد اول نیمسال دانشجویان بیشتر که م شود

از ی هر احتمال شود منجر رویداد دو تنها به آزمایش ی اگر

است. نیم برابر رویدادها این

اهمیت به ایران ملت زودی به م کنم آرزو اما است زیاد دردها

برند. پی آمار

ایران آمار انجمن سایت معرف

۳ نوروزی راد مینا به همت

ساده، جستجوی ی از پس مطلبی، دنبال به پیش چندی

را (http://irstat.ir/) ایران آمار انجمن سایت از لینک

وب سایت با سایت، این صفحه شدن باز از پس کردم. مشاهده

خدمات از ی بی ش شدم. مواجه سال ها از پس به روزشده ای

به روزرسان ایران، آمار انجمن چهاردهم دوره مدیره هیات ارزنده

معرف درباره کوتاه مطلب تا شدم برآن است. انجمن وب سایت
3mina.norouzirad@gmail.com
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ایران آمار انجمن سایت معرف

انجمن سایت درون به کوتاه سفری و بنویسم خبرنامه در سایت این

باشیم. داشته ر دی ی با

است: زیر به صورت سایت اصل صفحه منو، اولین

موضوع اولین شود م شما سایت وارد کس وقت صفحه، این در

است. سایت ظاهری ل ش م کند جلب خود به را نظرها که

تمام به راحت دسترس و خوانا عنوان و رنگ ها در هارمون

تعداد از استفاده عدم و مناسب فونت های از استفاده محتوا ها،

به و است سایت این ویژگ های از مربوط نا فونت های از زیادی

مشاهده سایت این در را کاربری رابط در بهبود م توان وضوح

کرد.

آمار انجمن اجرای حال در و کنون رخداد های از پوسترهایی

رویدادهای تقویم است. بخشیده سایت به زیبایی نمای ایران،

م رود انتظار تاریخ، هر روی بر کلی با که ایران آمار انجمن

کرد. مشاهده بتوان را آن در برگزارشده رویدادهای

نقشه، همراه به ایران آمار انجمن آدرس صفحه، این انتهای در

ایران، ریاض انجمن مانند سایت هایی به لینک ها از برخ و

سریع تر دسترس راستای در ... و ایران آمار مرکز آمار، ده پژوهش

است. شده ارايه به آنها

انجمن»، «خبرنامه های انجمن»، «اخبار بخش های وجود

این در انجمن» «نشریات و « «نظرسنج ، انجمن» «نمایندگان

موردنیاز اطالعات به سرعت به کاربر تا است شده باعث صفحه،

کند. پیدا دسترس موارد این در خود

عنوان چهار با صفحه ای ما» «درباره منو، دومین انتخاب با

ایران آمار انجمن اساسنامه و مدیره هیئت تاریخچه، ما، با تماس

م شود. باز زیر به صورت

تلفن و نشان (۱) م تواند کاربر ما»، با «تماس بر کلی با

را آماری اخبار فایل ارسال  (۳) و ارتباط برقراری فرم (۲) ما،

آورد. به دست را خود نیاز مورد اطالعات و کند مشاهده

ایران آمار انجمن که م شوید متوجه «تاریخچه» بر کلی با

شناساندن و آن کاربردهای و آمار علم توسعۀ و بسط منظور به

با ۱۳۶۹ سال در فنون و علوم گسترش در علم این انات ام

عموم ۲۲̸۰۳̸۱۳۶۹مجم مورخ جلسۀ در آن اساسنامۀ  تصویب

مجم درباره جالبی اطالعات به هم چنین شد.. یل تش انجمن

موقت، اجرایی شورای اساسنامه)، اصالح و (تدوین موسس

مدیره هیات اختیارات و وظایف انجمن، فعالیت های و اهداف

کرد. خواهید پیدا دست
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ایران آمار انجمن سایت معرف

که م کنید مشاهده را زیر صفحه مدیره»، «هیئت انتخاب با

و اصل بازرس های و مدیره هیئت اعضای از لیست م توانید

هیات اعضای هم چنین و چهاردهم تا اول دوره های از عل البدل

مناسب گزینه انتخاب با را آنها با ارتباط راه  و انجمن فعل مدیره

ببینید.

که همان طور ایران» آمار انجمن «اساسنامه انتخاب نیز، انتها در

م دهد. نشان را انجمن اساسنامه متن است، مشخص نیز آن نام از

صفحه ای آن انتخاب با که است انجمن نشریات منو، سومین

م شود. نمایان زیر به صورت

علوم نشریه یعن انجمن نشریات از ی هر نام روی بر کلی با

اندیشه مجله و آماری ندای ایران، آمار انجمن ده پژوهش ، آماری

شد. خواهید منتقل نشریه آن وب سایت به آماری

منتشرشده خبرنامه های از آرشیوی انجمن، خبرنامه انتخاب با

شما اختیار در شماره) (آخرین ۱۰۶ شماره تا ۴۰ شماره از انجمن

کنید. دانلود را آنها م توانید راحت به که گرفت خواهد قرار

توسط منتشرشده کتاب های لیست م توانید ، کتاب ها انتخاب

نمایید. مشاهده را ایران آمار انجمن

اشتراک راهنمای م توانید نشریات آبونمان گزینه انتخاب با

ببنید. را ایران آمار انجمن نشریات

انتخاب با که است گردهمایی ها به مربوط منو، چهارمین

سمینار ایران، آمار کنفرانس گزینه های با صفحه ای م توانید آن

ببینید. را تخصص همایش های و تصادف فرآیندهای و احتمال

آمار کنفرانس های از لیست ایران»، آمار «کنفرانس انتخاب با

انتخاب با م نمایید. مشاهده را پانزدهم دوره تا اول دوره از ایران

۱۵ صفحۀ
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ایران آمار انجمن سایت معرف

تاریخ مانند اطالعات به م توانید کنفرانس، دوره های از ی هر

همین طور و اجرایی دبیر و علم دبیر نام کنفرانس، برگزاری

م توانید هم چنین کنید. پیدا دست علم کمیته اعضای اسام

نمایید. دریافت نیز را دوره آن مقاالت مجموعه

و احتمال «سمینار انتخاب با م توان را مشابه اطالعات

مشاهده را دوازدهم دوره تا اول دوره از ،« تصادف فرآیندهای

کرد.

برگزار ایران آمار انجمن حمایت تحت که همایش هایی سایر

هستند مشاهده قابل تخصص همایش های انتخاب با م شوند

با مشابه اطالعات م توانید نیز آنها از ی هر انتخاب با که

به را ایران آمار کنفرانس گزینه انتخاب از آمده به دست اطالعات

آورید. دست

راهنمای نام به ری دی صفحات شامل عضویت منو، پنجمین

انجمن، حقوق عضویت فرم ، حقیق عضو ثبت نام فرم ثبت نام،

است. عضویت مزایای و عضویت هزینه های

به صورت ایران آمار انجمن در عضویت هزینه های حاضر حال در

است. آمده صفحه این در زیر

این از م توان ، آمار انجمن در عضویت مزایای صفحه انتخاب با

در گام ایران، آمار انجمن در عضویت با و شد مطل مزیت های

برداشت. کشور در آمار پیشرفت راستای
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ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (۰۲۱)۶۶۴۹۵۵۴۰ B iss.newsletter@irstat.ir

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


ایران آمار انجمن سایت معرف

ی م توانید که دارد آیین نامه ها به اختصاص منو، ششمین

انتخاب مدیره، هیات اعضای انتخابات نامه آئین صفحات از

انجمن، در عضویت ها، کنفرانس ،برگزاری آمار سوت پیش

آماری علوم ایران،مجله آمار انجمن پژوهشنامه دانشجویی، مسابقه

نامه آیین  انجمن، خبرنامه ، آماری ندای ، آماری ایران،اندیشه

، آمارایران انجمن نمایند گان آئین نامه بهبودیان، جواد دکتر جایزۀ

آئین نیا، بزرگ دکتر جایزه نامه آئین عمیدی، دکتر جایزه نامه آئین

ایران آمار انجمن انتشارات نامه آئین و ان مش دکتر جایزه نامه

کنید. انتخاب را

آمار انجمن توسط شده برگزار جوایز و مسابقات به منو، هفتمین

م پردازد. ایران

رقابت ایجاد هدف با شور ک آمار دانشجویی مسابقه

و اه ها دانش آمار گروه های و آمار رشته دانشجویان بین سالم

آمار، دانشجویان علم سط افزایش ، عال آموزش مؤسسات

، علم جوام به آن ها معرف و درخشان استعدادهای شناخت

طور به اه ها دانش بین آموزش و فرهنگ و علم ارتباط برقراری

آمار انجمن سمینارهای یا کنفرانس ها از ی کنار در و ساالنه

م شود. برگزار ایران

برگزار فردی و نفر) سه تیم (هر تیم بخش دو در مسابقه این

دوره ی مجری آموزش مؤسسه یا اه دانش واحد هر و گردیده

اعضای کند. اعزام مسابقه به تیم ی م تواند آمار کارشناس

کارشناس دوره دانشجوی مسابقه، در شرکت زمان در باید تیم

ی برعهده مسابقه علم مسئولیت باشند. مؤسسه یا اه دانش آن

تعیین ایران آمار انجمن طرف از آن اعضای که است نفره ۵ کمیته

م گردند.

به مربوط اطالعات ، آمار دانشجویی مسابقه انتخاب با

آن دوره نوزدهمین تا ۱۳۷۹ سال در مسابقه اولین برگزاری

تیم های تعداد زمان، برگزاری، محل شامل ۱۳۹۷ سال در

و علم کمیته های اعضای شرکت کننده ها، تعداد شرکت کننده،

دانشجویی مسابقه های تیم و انفرادی نتایج مسابقات، دبیران

است. مشاهده قابل ایران

م توانید آمار دانشجویی مسابقه های از دوره هر درباره

هم چنین و اعضایشان و برگزیده تیم های شامل بیشتری اطالعات

ی هر انتخاب با را اهشان دانش نام و انفرادی برگزیده نفر سه

آورد. دست به آمار دانشجویی مسابقه نوزدهمین تا اولین از
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پاس به و علم مقام از تجلیل منظور به ایران آمار انجمن

تشویق نیز و بهبودیان جواد دکتر آقای گرام استاد ارزندۀ خدمات

نام به جایزه ای کشور، جوانان بین در آماری اصیل پژوهش های

به ایران» آمار «کنفرانس اختتامیۀ در بار ی سال ۲ هر ایشان

م نماید. اهدا جوان محققین میان از مقاالت نویسندگان برترین

و مسابقات منوی از بهبودیان دکتر جایزه صفحه انتخاب با

بهبودیان دکتر جایزه دوره چهارمین تا اولین از ی سپس و جوایز

ببینید. دوره هر در را جایزه این برندگان

و علم اه جای از تجلیل منظور به ایران آمار انجمن

منظور به ایشان نام به جایزه ای بزرگ نیا، ابوالقاسم دکتر فرهنگ

و ادواری مجالت موق به و دقیق داوری برای اران هم تشویق

هر مقاالت کم و کیف بردن باال نتیجه در و آماری همایش های

ی و ادواری مجله هر برتر و فعال داوران از نفر ی به سال

اختتامیه  مراسم در همایش ها، مقاالت برتر و فعال داوران از نفر

م کند. اهداء سال آن همایش

منوی از بزرگ نیا دکتر جایزه صفحه انتخاب با مشابه به طور

اهداء دوره پنجمین تا اولین از ی سپس و جوایز و مسابقات

ببینید. دوره هر در را جایزه این برندگان بزرگ نیا دکتر جایزه

و مسابقات منوی از عمیدی دکتر جایزه صفحه انتخاب با

م کنیم: پیدا دسترس زیر اطالعات به جوایز

فرهنگ و علم اه جای از تجلیل منظور به ایران آمار انجمن

صرف را عمری که او زحمات از قدردان و عمیدی عل دکتر

علم ارزشمند کتاب دهها ویرایش و ترجمه به  خصوص آموزش،

رشته  ی مدرسین از نفر دو حداکثر به ایشان نام به جایزه ای کرده  اند

، درس کتب تألیف آموزش، زمینه در بارزی فعالیت  های که آمار

سال دو هر داشته اند آمار آموزش نوین روش  های ترویج و ابداع

م  شود. اهدا ایران آمار کنفرانس اختتامیه  ی مراسم در و ی بار

کنفرانس دوازدهمین در عمیدی دکتر جایزه دوره اولین .۱

«محمدرضا دکتر آقای جناب فرزانه استاد به ایران آمار

شد. اهداء « ان مش

کنفرانس سیزدهمین در عمیدی دکتر جایزه دوره دومین .۲

«عین اله دکتر آقای جناب فرزانه استاد به ایران آمار

شد. پاشا»اهداء

کنفرانس چهاردهمین در عمیدی دکتر جایزه دوره سومین .۳

پارسیان» «احمد دکتر آقای جناب فرزانه استاد به ایران آمار

شد. اهداء

فرهنگ و علم اه جای از تجلیل منظور به ایران آمار انجمن

م کند. اهدا ایشان نام به جایزه  ای ان مش محمدرضا دکتر

یا و ایران آمار کنفرانس اختتامیه مراسم در سال هر جایزه این

بهترین از نفر دو حداکثر به ، تصادف فرایندهای و احتمال سمینار

شود. م اهدا سخنران  ها بهترین از ی و پوستر ارائه  کنندگان

منوی از ان مش دکتر جایزه صفحه انتخاب با مشابه به طور

اهداء دوره ششمین تا اولین از ی سپس و جوایز و مسابقات

ببینید. دوره هر در را جایزه این برندگان ان مش دکتر جایزه
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نمایندگان صفحات شامل که است خدمات منو، هشتمین

است. نظرسنج و آماری مشاوره های مجازی، اه فروش انجمن،

اسام از لیست انجمن نمایندگان معرف صفحه انتخاب

کشور موسسات و اه ها دانش در را ایران آمار انجمن نماینده های

م کند. ارایه

و عموم وبینارهای صفحه دو به که است منو، وبینار نهمین

آمار مباحث دانش افزایی وبینارهای و ایران آمار انجمن تخصص

م شود. تقسیم مدرسه ای ریاضیات در احتمال و

ایران آمار انجمن تخصص و عموم وبینارهای صفحه در

پوسترها، (۲) اطالعیه ها، (۱) است:  مشاهده قابل زیر موارد

Adobe بستر تحت وبینار به ورود تصویری آموزش و راهنما (۳)

ایران. آمار انجمن وبینارهای سلسله (۴) و Connect

وبینارهای سلسله زیربخش در وبینارها از ی هر انتخاب با

و سخنران ویدیوی یده، پوستر، چ م توانید ایران، آمار انجمن

هر به مربوط ویدیوی دانلود برای کنید. مشاهده را نظرسنج

باشید. ایران آمار انجمن عضو باید وبینار،

(۲) پوستر، (۱) شامل که است پوستر مسابقه منو، دهمین

قبل منتخب پوسترهای نمونه (۴) و نام ثبت فرم (۳) اطالعیه،

است.

انجمن، وب سایت به روزشده نسخه در که رسد م نظر به

شده بهینه سازی خوبی به و آورده بیرون سایت پستوی از محتواها

دسترس در حرفه ای، سرآشپز ی خوب منوی ی همانند و است

دائم بازدیدکننده تا است شده منجر که است گرفته قرار مخاطب

بخش ها کدام دهد تشخیص م تواند نگاه ی با راحت به شما

خود نیاز مورد مطلب م تواند راحت به و است شده روز به اخیرا

کند. پیدا را
4zrezaeighahroodi@gmail.com
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ایران آمار انجمن وبینارهای

ایران آمار انجمن وبینارهای

قهرودی۴ رضایی زهرا به همت

کووید همه گیری پی در مجازی آموزش ابزارهای شدن فراگیر

کرده فراهم علم تعامالت گسترش برای مناسبی فرصت ۱۹

سلسله گرفت تصمیم ایران آمار انجمن اساس، این بر است.

دانش سط افزایش و آمار دانش ترویج زمینۀ در وبینارهایی

کند. برگزار حوزه این به عالقمندان سایر و آماردانان کاربردی

با نفره ای پن کمیته ۱۳۹۹ اردیبهشت در منظور این برای

دکتر آقایان عضویت و قهرودی رضائ زهرا دکتر خانم سرپرست

دکتر و نجیبی مرتض دکتر محمودوند، رحیم دکتر ، آرش محمد

شد. یل تش آشفته، افشین

تخصص و عموم وبینارهای سلسله کمیته، این برنامه ریزی با

ساعت رأس بار ی هفته دو هر خردادماه ۲۱ چهارشنبه تاریخ از

پایان تا شده برگزار وبینارهای از فهرست است. برگزار شده ۱۸

است. آمده زیر جدول در ۱۳۹۹ شهریور

سخنران̸ها وبینار عنوان
دکتر اشفته، افشین دکتر

فراهان هادی
داده ها علم

و آرش محمد دکتر ۱۹ کووید وبینارهای سلسله
صالح سیدمهدی دکتر با مرتبط مسایل معرف اول: بخش

آمار نقش و ۱۹ کووید
حسن حسین دکتر پیش بین های و براوردها بهبود

داده کاوی، از استفاده با آماری
کاوی متن و وب کاوی

محسن دکتر ، رجال عل دکتر
محمدرضا دکتر محمدزاده،

فقیه

ایران: در آمار علم توسعه چالش های
علوم ظهور با راه نقشه و برنامه ریزی

بین رشته ای

قهرودی رضایی زهرا دکتر رسم آمار وبینارهای سلسله
روش های از استفاده اول: بخش
آمار در آماری یادگیری و متن کاوی

رسم
و میرکمال سیدجمال دکتر

محمودوند رحیم دکتر
کارشناس دوره در افزایی مهارت

تجربه ها و پیشنهادها آمار:

رحیم عل رسم آمار وبینارهای سلسله
طرح تهیه  از تجربه هایی دوم: بخش
آمارگیری طرح بر تاکید با نمونه گیری

کار نیروی
نوربلوچ سیام دکتر برخ از هندس توصیف ی

آن کاربردهای و پایه ای مفاهیم

مباحث وبینارها م کنیم، مالحظه جدول این در چنانکه

در نوین ردهای روی ۱۹؛ کووید و داده ها علم مانند داغ

ضرورت های متن کاوی؛ و وب کاوی داده کاوی، مانند داده تحلیل

آمار سازمان های در عمل تجربه های و آمار رشته درباره آموزش

که م کنیم مالحظه به عالوه است. گرفته بر در را، کشور رسم

کشور از خارج و داخل ایرانیان و جوان ران پژوهش سوتان، پیش

داشته اند. مشارکت وبینارها این در سخنران ارائه در

در نفر ۵۰۰ از بیش که م دهد نشان شرکت کنندگان آمار مرور

توجه قابل تعداد خوشبختانه کرده اند. شرکت انجمن وبینارهای

نشان دهنده که کرده اند شرکت وبینار چندین در شرکت کنندگان از

وبینارها برگزاری که است نتایج از استفاده به ایشان عالقه مندی

بیاورد. ارمغان به م تواند

آمار دانش ترویج زمینه در اقدامات چنین اثرگذاری به علم با

که نیست ش آمارشناسان، کاربردی دانش سط افزایش و

حوزه این صاحب نظران ارزشمند نظرات از بهره مندی و هم افزایی

کشور آمارشناسان و انجمن روی پیش اهداف شدن محقق باعث

اری هم آمادگ ایران آمار انجمن وبینارهای کمیته شد. خواهد

یقین و دارد را آمار گروه های با مشترک وبینارهای اجرای در

تکثرگرایی از پرهیز و اتحاد به نیاز کنون شرایط در که داریم

مستقل وبینارهای حذف با بسا چه است. کرده پیدا اهمیت بسیار

مزایای م توان ایران، آمار انجمن طریق از وبینارها همه اجرای و

آورد: فراهم زیر موارد مانند زیادی

کاربردی و دانش افزایی برنامه های از گاه آ برای مخاطبان ●

م کنند؛ مراجعه انجمن ویترین به تنها

و مختلف وبینارهای به مراجعه برای مخاطب سرگردان ●

م رود؛ بین از تبلیغات از گاه آ عدم نگران

جدید وبینارهای افزودن ان ام موازی، وبینارهای حذف با ●

م شود؛ فراهم

آموزش های زمینه در اصل مرج به انجمن شدن تبدیل با ●

منسجم بسیار اه پای ی عنوان به آن معرف و کاربردی

بسیار غیرآماری ها به خدمات عرضه ان ام کیفیت، با و

م شود؛ تقویت
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آمار رشته در حرفه ای اخالق

مستندسازی و برنامه ها اجرای برای برنامه ریزی و مدیریت ●

م شود؛ بهتر وبینارها

م شود. تسهیم برگزاری به مربوط هزینه های ●

و نقش بهبود در بتوانیم ر دی ی همراه و همدل با است امید

باشیم. تاثیرگذار جامعه واقع مسائل حل در آمارشناسان اه جای

و دانشجویان به اطالع  رسان ضمن است خواهشمند رو این از

و وبینارها در شرکت برای سازمان  ها و آموزش گروه  های اعضای

موضوعات سخنران، عنوان به حوزه، این در متخصص افراد معرف

دهید. قرار ما اختیار در نیز را خود جدید پیشنهادی

طریق از وبینارها فیلم به دسترس که است ذکر شایان

ان  پذیر ام انجمن اعضای برای ایران آمار انجمن سایت

اه دانش سرور بستر دو در وبینارها آدرس ضمنا است.

و http://vclas9.ut.ac.ir/irstat آدرس های به تهران

م شوند. برگزار http://vc.edejo.ir/irstat/ هم چنین

www.irstat.ir/webinar به بیشتر اطالعات کسب برای

شود. مراجعه

آمار رشته در حرفه ای اخالق

رضوی زاده۶ نقوی سادات نادیا و ۵ دوست حسن به همت

استانداردهای و اصول وظایف، به مقاله این در یده: چ

مجموعه این م پردازیم. آمار حرفه در شاغل افراد از انتظار مورد

این بنامیم. آمار رشته در حرفه ای اخالق م توانیم را انتظارات

فرهیختگان، استادان، از اعم کشور آماری جامعه از انتظار

با که است دانش آموختگان و دانشجویان برنامه سازان، مدیران،

حرفه ای اخالق این ویژه طور به باشند. آشنا آمار در حرفه ای اخالق

اخالق گیرد. قرار خاص توجه مورد درس برنامه ریزی های در باید

مورد کاربردی اخالق و آمار از شاخه ای عنوان به آمار در حرفه ای

مختلف مقاالت سالیانه و است دنیا آماردانان از بخش توجه

مرور به مقاله این در م پردازند. آمار در اخالق چالش های به

موسسه توسط شده معرف اخالق دستورالعمل های و منشور ها

خواهیم استرالیا آمار انجمن و ا آمری آمار انجمن آمار ، بین الملل

پرداخت.

مقدمه

باید کاربردی اخالق از شاخه ای عنوان به آمار رشته در اخالق

آمار کار و کسب فضای در را کاربردی اخالق کل اهداف
کواری م اه دانش ریاض و آمار گروه علم هیات ۵عضو

مشهد پزش علوم اه دانش زیست آمار ۶گروه
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آمار رشته در حرفه ای آماراخالق بین الملل موسسه ⁃ الف

شاخه ای عنوان به را آماری اخالق است الزم بنابراین کند. یری پی

اخالق از مختلف تعاریف گرفت. نظر در کاربردی اخالق از

از جام تعریف ی به فقط ادامه در که است شده مطرح کاربردی

تعریف اینگونه را کاربردی اخالق بدائو۷ م کنیم. بسنده علم این

م کند:

کارگیری به از است عبارت کاربردی اخالق

حيات خاص عرصه هاي در اخالق مالحظات

یا قبول نتیجه در (و ذاری ارزش منظور به بشري

برای تالش و کالن تصمیم یا برنامه عمل، هر رد)

. اخالق چالش های از برون رفت راه یافتن

م کند. مطرح را زیر موارد باال تعریف تبیین در ۸ بوسلی

به را کاربردی اخالق موضوع مذکور تعریف

نم کند، محدود اخالق چالش های و تعارضات

در (نه عادی شرايط در رفتار ارزش گذاری ه بل

اين م شود. شامل نيز را چالش) و تعارض شرايط

(مانند خاص مشاغل اخالقيات شامل هم تعريف

عرصه های اخالقيات هم و ( پزش ، معلم وکالت،

و خانواده اخالق ، جنس اخالق (مانند خاص

خاص «عرصه های قيد م شود. رايانه) اخالق

اخالق ماهيت که است اين به ناظر بشری» حيات

زندگ از خاص برش هايی که است چنان کاربردی

صورت به اينکه نه م دهد قرار توجه مورد را بشری

به یعن ويد. ب سخن اخالق ارزش های از کل

ارزش و الزام بیان به کل صورت به که این جای

در را آن مصادیق بپردازد، صداقت همچون اخالق

آموزش سياست، وکالت، (مانند خاص عرصه های

از بحث هنگام مثال، م دارد. بیان پرورش) و

نيز زمينه اين در صداقت مصاديق به وکالت، اخالق

بررس را وکالت اخالق چالش های نيز و م پردازد

به اشاره تعريف در «ارزش گذاری» تعبير م کند.

دارد هنجاری ماهيت کاربردي اخالق که دارد این

اين از اعم « اخالق «چالش های تعبير . توصيف نه

موضوع در ابهام باشد، اخالق تعارض که است

باشد اخالق مسأله ای یا آسیب يا باشد اخالق م ح

جست. راه آن از رهايی برای بايد که

چنین م توان را آمار در کاربردی اخالق باال تعریف از الهام با

کرد: تعریف

کارگیری به از است عبارت آمار در کاربردی اخالق

آمار رشته فعالیت های عرصه در اخالق مالحظات

هر قبول یا و رد نتیجه در و ارزش گذاری منظور به

تالش و آماری تصمیم و مدل سازی برنامه، عمل،

این اخالق چالش های از برون رفت راه یافتن برای

عرصه.

انجمن سه اخالق دستورالعمل های و منشورها به مقاله این در

و ا آمری آمار انجمن آمار، بین الملل موسسه شامل دنیا آمار علم

دستورالعمل ها مجموعه این م شود. پرداخته استرالیا آمار انجمن

مفید کشور، آماری جامعه برنامه ریزان و مدیران برای م توانند

کشور آماری جامعه به یادشده دستورالعمل های بوم نسخه تا باشد

شود. معرف

آمار۹ بین الملل موسسه ⁃ الف

از بعد و شد یل تش ۱۹۷۹ سال در آمار دانان از کمیته ای

، رسم اتبات م و آمار دانان با جلسات مختلف، بررس های

رد سال صدمین ی در تصویب برای را اخالق دستورالعمل های

پس عموم مجم کردند. آماده ۱۹۸۵ سال در موسسه تاسیس

۱۹۸۵ گوست آ ۲۱ در را قطعنامه ای دقیق، مشورت و بررس از

نیازمند مسئله که شد متوجه موسسه زمان، گذشت با کرد. تصویب

از قبل ، ۲۰۰۲ ژوئیه در مثال، عنوان به است. روز رسان به

برای حرفه ای اخالق کنفرانس ی برلین، در بین الملل جلسات

مجموعه ی سال، همان سپتامبر در و شد یل تش موضوع بررس
7Hugo Adam Bedau
8http://akhlagheaziz.blogfa.com/post/2
9International Statistical Institute
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آمار بین الملل موسسه ⁃ آمارالف رشته در حرفه ای اخالق

با داد. ارائه را شده اصالح پیشنهادی اخالق دستورالعمل های

اخالق کمیته بعدی جلسات در همچنان موضوع این وجود، این

طور به اجرایی کمیته ،۲۰۰۶ جوالی در گرفت. قرار توجه مورد

مجدداً تا کرد دعوت را خود دائم حرفه ای اخالق کمیته خاص

به (پیشنهاد) ان، ام صورت در و کند تجدید نظر ISI بیانیه در

طور به دهد. ارائه را موسسه اخالق دستورالعمل های روزرسان

صورت در که شد خواسته کمیته از اعالمیه، با رابطه در خاص،

روشن برای را جدید اسناد و دهد ارائه را جدید بیانیه صالحدید،

و بحث از پس کند. فهرست آماردانان اخالق شیوه های کردن

ایمیل، و تلفن طریق از گسترده نظر تبادل فراوان، گفتگوهای

گوست آ در شده اصالح دستورالعمل های ، بازنویس و نوشتن

گرفت. قرار تایید مورد لیزبین در موسسه عموم جلسه در ۲۰۰۷

این سایت در موسسه اخالق دستورالعمل های کامل متن

اخالق منشور این از بخش هایی به ادامه در است. موجود موسسه

م پردازیم.

حرفه ای احترام، آمار، در حرفه ای اخالق در ارزش های اصل

است. امانت داری و صداقت کردن، عمل

توجه و احترام .۱

ران دی حقوق از به ویژه بشر ، اساس حقوق از موظفیم ما

م کنیم، جم آوری اطالعات آنها از یا آنها مورد در که

بی ارزش را ران دی کار نباید همچنین کنیم. محافظت

رساندن آسیب از باید کنیم. کم آن ارزش از یا و دهیم جلوه

شیوه هایی به باید شود. خودداری ران دی به ضروری غیر

شود. فراهم افراد سایر رفاه موجبات که شود عمل

تعهد و م گذاریم احترام ران دی خصوص حریم به ما

م دهیم. خود کاربران به را بودن محرمانه

و دانش صالحیت، (مسئوليت، کردن عمل حرفه ای .۲

گاهانه) آ قضاوت

درک برای و بوده مسئول خود کارفرمایان برابر در ما

م کنیم. تالش کاربران نیازهای

خدمت برای خود تحلیل های و داده ها آماری، دانش از ما

استفاده عموم مناف تأمین یعن انسان، رفاه و جامعه به

به و صداقت با را آماری تحلیل های و داده ها و م  کنیم

کرده اطاعت قانون از باید ما م دهیم. ارائه شفاف صورت

آماری عمل مان ما، اعتقاد به که قوانین تغییر برای و

در که دهیم اطمینان باید همچنین کنیم. تالش است خوب

نداریم. مناف تضاد خود کار

در هم و خودمان رشته مورد در هم مداوم به طور ما

آمورش م بریم، کار به را خود روش های که زمینه هایی

م بینیم.

و داده توسعه مناسب طور به را جدیدآماری روش های ما

آنها حل به و بحث عین طور به دشوار موضوعات مورد در

م کنیم. کم

شفافیت) و عینیت (استقالل، داری امانت و صداقت .۳

یت مال به و هستیم و پاسخ خود اقدامات درمورد ما

را داده ها ارا آش و صادقانه ما م گذاریم. احترام معنوی

با داده ها تحلیل و جم آوری در سع و م کنیم تحلیل

انتظار محقق عنوان به ما داریم. ن مم کیفیت باالترین

انتقاد قدیم عقاید از و دنبال را جدید ایده های داریم

داده ها تجربی کفایت و منطق انسجام جهت در ما کنیم.

شخص «معیارهای ما م کنیم. کار خود نتیجه گیری های و

م دهیم. قرار توجه مورد را ارزیابی شده» تعیین پیش از

هر تفسیر و م گیرد قرار تاکید مورد اخالق اصل شانزده ادامه در

گرفته قرار بحث مورد جزئیات با موسسه دستورالعمل این در اصل

تعریف همراه به اخالق اصول این فهرست به اینجا در است.

م کنیم. اکتفا آنها مختصر

مناف تضاد .۱

داده ها مختلف انواع انتشار و جم آوری احتمال پیامدهای

سوء از تا شود تالش و گیرد قرار بررس و توجه مورد باید

یافته ها شود. جلوگیری ، پیش بین قابل استفاده سوء یا تعبیر

کنید سع اما باشد ، ن مم جامعه گسترده ترین نف به باید

نشود. زده جمعیت گروه هیچ به آسیبی تا

۲۳ صفحۀ
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آمار رشته در حرفه ای آماراخالق بین الملل موسسه ⁃ الف

هدف بررس .۲

ترس بدون را خود حرفه ای صداقت رعایت باید آماردانان

انتخاب با فقط باید آنها دهند. قرار کار سرلوحه عالقه با و

نتایج دقیق ترین ایجاد برای که روش هایی از استفاده و

ار، آش صورت به یافته ها تمام ارائه با و شده اند حاصل

آماردانان شوند. مطمئن نتایج درست از شفاف و کامل

باید م کشند، چالش به را مطلوبی نتیجه که هنگام

باشند. داشته یافته ها ارائه به نسبت ویژه ای حساسیت

نقش ها و وظايف توضيح .۳

و سرمایه گذار یا مشتری کارفرما، به مربوط تعهدات

مشاوره ارائه در شود. مشخص کامال قبل از باید آماردان

حیطه در که باشند مراقب باید آماردانان راهنمایی، یا

ران دی از لزوم صورت در و بمانند باق خود صالحیت

یرند. ب مشاوره مربوط تخصص با

زین جای گزینه های بی طرفانه ارزیابی .۴

و روش ها باید پیشنهادی تحقیق ی به پرداختن برای

بی طرفانه ای ارزیابی و شود گرفته نظر در موجود رویه های

به مربوط گزینه های محدودیت های و شایستگ ها از

پیشنهادی، روش با همراه سرمایه گذار، یا مشتری کارفرما،

شود. ارائه

شده پیش بین نتایج از اجتناب .۵

ی از شده تعیین پیش از نتیجه ایجاد برای تالش هرگونه

شرایط که همان طور شود، رد باید پیشنهادی آماری تحقیق

باشد. الزام چنین به منوط قراردادی

مهم اطالعات از محافظت .۶

به نباید ممنوعیت این شود. حفظ محرمانه اطالعات

تولید یا تحقیق انجام برای استفاده مورد آماری روش های

یابد. تعمیم شده، منتشر داده های

حرفه ای صالحیت نمایش .۷

حرفه ای مهارت های و دانش ارتقا دنبال به باید آماردانان

روش ها فن آوری، پیشرفت های از گاه آ باید و باشند، خود

ران دی و کنند حفظ را آنها حوزه به مربوط استانداردهای و

کنند. تشویق کار این به نیز را

آمار در اعتماد حفظ .۸

باید آماردانان ، عموم اعتماد حفظ و ارتقا منظور به

قدرت جمله از خود، نتایج آنها که کنند حاصل اطمینان

توصیف صحیح و دقیق طور به را خود داده های توضیح

از را بالقوه کاربران که است آماردان عهده بر م کنند.

سازد. گاه آ آن بودن اطمینان قابل و نتایج کاربرد

یافته ها و روش ها بررس و افشا .۹

دهد اجازه تا گیرد قرار عموم اختیار در کاف اطالعات باید

مستقل طور به یافته ها و تکنی ها ردها، روی روش ها،

شوند. ارزیابی

اخالق اصول ابالغ .۱۰

رشته ها، سایر یا رشته همان در ران دی با اری هم در

روشن شرکت کنندگان همه اخالق اصول اینکه از اطمینان

تعهد در و شده گذاشته احترام آن به و بوده درک قابل و

است. مهم و ضروری است، گردیده منعکس

رشته پارچ ی مسئولیت .۱۱

عمل و علم رفتار عموم اخالق قوانین تابع آماردانان

معرف نادرست گاهانه آ یا دهند فریب نباید آنها هستند.

جلوگیری یا رفتار سوء گزارش از جلوگیری در سع یا کنند

باشند. داشته ران دی علم تحقیقات از

بیجا نفوذ از جلوگیری .۱۲

که م کند ایجاب آماری تحقیق های انواع از برخ پتانسیل

افراد از اطالع و نیاز، کامل توجیه زیاد، دقت با فقط آنها

شود. انجام درگیر

آگاهانه رضایت از اطمینان .۷۱۳

باید انسان افراد فعال مشارکت به مربوط آماری سؤاالت

باشد، آنها آزادانه و گاهانه آ رضایت براساس ان ام حد تا

۲۴ صفحۀ
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ا آمری آمار انجمن ⁃ آمارب رشته در حرفه ای اخالق

اجباری̸داوطلبانه وضعیت درک در آنها استحقاق جمله از

تا باید مشارکت . دلیل هر به امتناع توانایی و آنها مشارکت

ن مم که اطالعات نشر از نباید و باشد گاهانه آ ن مم حد

شود. خودداری ذارد، ب تأثیر شرکت به تمایل بر است

افراد. مناف از محافظت .۱۴

ن مم که آنجا تا جمعیت ها، و افراد از موظفند آماردانان

خود برای چه شرکت، مضر احتمال اثرات برابر در است،

کنند. محافظت محیطشان با روابطشان با چه و آزمودن ها

حذف مشارکت قانون شرط یا رضایت با مسئولیت این

نم شود.

سوابق بودن محرمانه حفظ .۱۵

اری هم که پاس دهندگان یا افراد همه سوابق و هویت

خواه شود، داشته نگه محرمانه باید نم کنند، یا م کنند

خیر. یا باشد شده تعهد صراحت به محرمانگ حفظ

هویت افشای مهار .۱۶

افشای یا انتشار از جلوگیری برای مناسب اقدامات از باید

اجازه شما به که شود استفاده ل ش در ر دی داده های

شود. استنباط یا افشا پاس دهنده یا فرد هویت م دهد

۱۰ ا آمری آمار انجمن ⁃ ب

عملیات برای ا۱۱ آمری آمار انجمن اخالق دستورالعمل های

آماری فعالیت که کسان به تا است شده گرفته نظر در آماری

كند. كمك اخالق تصمیم گیری در م دهند انجام

و شواهد جم آوری توانایی با را مشاهده ظرفیت آمار، رشته

گاه تر آ جامعه ای ایجاد برای بنیادی و م زند پیوند تصمیم گیری

پشتیبان و گاهانه آ قضاوت های به جامعه که آنجا از م کند. فراهم

اندرکاران دست کلیه است ، وابسته آماری روش های توسط شده

به دارند وظیفه ⁃ شغل عنوان یا شغل و آموزش از فارغ ⁃ آمار

کنند. کار اخالق و محترمانه شایسته ، حرفه ای ، روش

نتایج شفاف ، فرضیات بر مبتن اساساً خوب آماری عملیات

اصول شرایط ، برخ در است. معتبر تفسیرهای و تکرار قابل

شود خواسته افراد از و باشند داشته مغایرت است ن مم راهنما

همه در حال ، این با کنند. اولویت بندی شرایط به توجه با را اصول

رفتار طوری و کنند عمل نیت حسن با موظفند ذی نفعان موارد ،

همین به نیز را ران دی و باشد دستورالعمل ها این با مطابق که کنند

آماری، عملیات در بودن حرفه ای همه ، از مهمتر کنند. تشویق کار

م کند. فرض آسیب از جلوگیری عین در دانش پیشرفت را هدف

بااخالق ذاتاً غیراخالق اهداف به دستیابی برای آمار از استفاده

دارد. مغایرت حرفه ای

یا حرفه ای رفتار سوء نوع هر شامل اخالق آماری اقدامات

و تعرضات سایر یا جنس اذیت و آزار زورگویی ، شامل علم

ارعاب ال اش سایر یا شخص خصوصیات اساس بر تبعیض

نم شود. آن تحمل یا ترویج باعث و نیست

اصل شغل که را کسان هم باید شده بیان اینجا در که اصول

آماری روش های از رشته ها سایر در که کسان هم و است آمار آنها

در بنابراین ، کند. راهنمایی م کنند، استفاده خود حرفه ای کار در

افراد تمام شامل «آماردان» اصطالح دستورالعمل ها ، این سراسر

یا شغل عنوان از نظر صرف ⁃ کم علوم و آماری علوم در فعال

و حرفه ای سطوح تمام در آماردانان از ل متش ⁃ تحصیل رشته

مفاهیمشان و آماری تحلیل های از که است مشاغل سایر اعضای

م کنند. گزارش را آنها و استفاده

حرفه ای مسئوليت پذیری و صداقت الف.

بدون مناسب و مرتبط داده های و روش ها از اخالق آماردان

تفسیر قابل معتبر ، نتایج تولید برای که روش به و تعصب و تبعیض

اخالق آماردان م کند. استفاده است، شده گرفته نظر در تکرار و

و نم کند قبول ندارد را آن کاف صالحیت که را کاری گاهانه آ

است صادق مشتری با تخصص در محدودیت هرگونه مورد در

سایر با تحقیق مورد موض مورد در تردید یا لزوم صورت در و

با احترام با آماردانان که است ضروری م کند. مشورت آماردانان

کنند. رفتار ران دی

10https://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Ethical-Guidelines-for-Statistical-Practice.aspx
11American Statistical Association
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آمار رشته در حرفه ای ااخالق آمری آمار انجمن ⁃ ب

: اخالق آماردان

که را داده ارائه دهندگان یا محققان طرف از ترجیح هر (۱

تحت یا کرده تعیین پیش از را نتایج تحلیل  است ن مم

م دهد. کاهش و شناسایی دهند ، قرار تأثیر

تحلیل ردهای روی و نمونه گیری یا انتخاب روش های (۲

است شده مطرح که خاص سوال برای معتبر و مناسب

به نمونه از فراتر نتایج که طوری به م برد کار به را

فرضیات تحت خطا حداقل با مربوطه هدف جمعیت

یابد. گسترش منطق

م گذارد. احترام ران دی معنوی یت مال و مشارکت ها به (۳

و مقاله پوستر ، برای نویسندگان ترتیب سازمانده هنگام (۴

فکری مشارکت از غیر ری دی دلیل اگر تحقیقات، سایر

ترتیب اساس که م کند تالش باشد ، داشته وجود مولفین

کند. مشخص وضوح به را نویسندگان

تعیین قوانین طبق را آنها و افشا را غیره و مال مناف ، تضاد (۵

م کند. حل یا مدیریت ( (نهادی ̸ منطقه ای ̸ محل شده

فقط م پذیرد. را خود حرفه ای رد عمل کامل مسئولیت (۶

سخنران های و توب م کارهای متخصصان ، اظهارات

آنهاست. داوری به مایل وی که م دهد ارائه را شفاه

اساس بر تبعیض بنابراین ، و م گذارد احترام ران دی به (۷

را ناخواسته جسم تماس قلدری، ، شخص ویژگ های

از اطالع صورت در و م کند رد را آن و نم دهد انجام

را مقتض اقدام ران ، دی توسط غیراخالق اقدامات چنین

م دهد. انجام

روش ها و داده ها درست ب.

تعصب یا نقص محدودیت ، گونه هر مورد در اخالق آماردان

یا درست بر است ن مم که داده ها در وک مش یا شده شناخته

تفسیر است. صریح ذارد، ب تأثیر آماری تحلیل اطمینان قابلیت

درجه زمینه ای، تحلیل که است این مستلزم نتایج معتبر و عین

کند. تأیید و داده تشخیص را داده ها درست و اطمینان قابلیت

: اخالق آماردان

تفسیر و اجرا در شده انجام حقیق و آماری مفروضات (۱

مورد در گزارش هنگام م کند. تأیید را تحلیل هرگونه

داده ، ویرایش روش های شده ، استفاده داده های اعتبار

داده های به مقادیر دادن نسبت انیزم م هرگونه جمله از

م کند. تأیید را گمشده

را خطا احتمال منابع و آماری استنباط محدودیت های (۲

م کند. گزارش

چه که م شود مشخص اظهارات یا گزارش ها نشریات ، در (۳

است. آماری کار مسئول کس

داده های تمام م کند ، گزارش را داده ها شایستگ و منابع (۴

و م آورد حساب به را مطالعه ی در شده گرفته نظر در

م دهد. توضیح را شده استفاده واقعا نمونه (های)

معتبر نتایج و داده ها درست حفظ برای شده انجام مراحل (۵

م کند. گزارش کامل و واض طور به را

که بالقوه ای مخدوش کننده متغیرهای به لزوم ، صورت در (۶

م پردازد. نشده اند ، گنجانده مطالعه در

منتقل روش هایی به را یافته ها گزارش ها ، و انتشارات در (۷

معن دار هم و صادقانه هم کاربر̸خواننده برای که م کند

است. ل ها ش و مدل ها جداول ، شامل این باشد.

هدف مطالعه ، نهایی مال حام اظهارات ، یا انتشارات در (۸

مشخص را مطالعه نتایج از نظر مورد استفاده و شده عنوان

م کند.

داده هایی سایر یا داوطلب داده های تحلیل گزارش هنگام (۹

نباشد ، شده تعریف جمعیت ی نماینده است ن مم که

ارزش ده استفاده ، صورت در و بجا مسئولیت سلب شامل

م باشد. مناسب

مورد داده های ان ، هم تکثیر و داوری به کم برای (۱۰

به باشد ، مجاز ان ̸ اگر ام صورت در را تحلیل ها در استفاده

۲۶ صفحۀ
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ا آمری آمار انجمن ⁃ آمارب رشته در حرفه ای اخالق

اختصاص داده های از محافظت برای و م گذارد اشتراک

که داده هایی تمام جمله از م کند ، احتیاط محرمانه و

نشان را پاس دهندگان هویت نامناسب به طور است ن مم

دهند.

گزارش تهیه هنگام شده کشف خطای هرگونه م کند تالش (۱۱

صورت در کند. اصالح سرعت به را انتشار از پس یا نهایی

برای عموم صورت به نتایج بر تکیه با را اصالحات لزوم ،

م کند. منتشر ران دی

̸ سرمایه گذار ̸مشتری ̸ عموم  علم  به مربوط مسئولیت های پ.

علم کل طور به و شفاف معتبر ، استنباط های از اخالق آماردان

و سرمایه گذاران مردم، عموم مناف و م کند پشتیبان را مفید

جامعه و مردم بیماران ، حرفه ای ، اران هم همچنین (و مشتریان

م گیرد. نظر در را ( علم

: اخالق آماردان

میان از را گزینه هایی کارفرما یا مشتری به ان ، ام حد در (۱

ن مم که م دهد ارائه معتبر زین جای آماری روش های

باشد. متفاوت دقت یا هزینه وسعت ، نظر از است

عدم از ناش انتظار، مورد نامطلوب عواقب تا م کند تالش (۲

توافق مورد تحلیل یا نمونه گیری برنامه یری پی در موفقیت

دهد. توضیح را

نتیجه تعیین بدون آماری، تحلیل و نمونه گیری روش های از (۳

م کند. استفاده قبل از

در گسترده طور به را جدید آماری دانش م کند تالش (۴

جامعه کل برای را مزایایی تا دهد قرار ران دی دسترس

کند. فراهم خودش کاربردی یافته های محدوده از فراتر و

هرگونه و داده ها انتشار جم آوری ، بودن محرمانه الزامات (۵

داده ها گردآورنده توسط که را آنها از استفاده در محدودیت

درک م داند ) الزم قانون که حدی (در است شده ارائه

افشای و استفاده از رو این از م کند . پیروی آن از و کرده

یا مشتری کارفرما ، خاص اطالعات و محافظت داده ها

م کند. محافظت را سرمایه گذار

تحقیق افراد برابر در مسئولیت ها ت.

در حیوانات و انسان افراد مناف و حقوق از اخالق آماردان

آن به و م کند محافظت پروژه ی در آنها مشارکت مراحل تمام

سرشماری به پاس دهندگان شامل موضوع این م گذارد. احترام

موجود اداری سوابق در آنها اطالعات که کسان نظرسنج ها ، یا

روان یا جسم نظر از تهاجم پژوهش که است افرادی و است

است. شده انجام آنها روی بر

: اخالق آماردان

حفاظت برای اجرا قابل رهنمودهای و مصوبات قوانین ، از (۱

پیروی آنها از و است مطل حیوانات و انسان افراد رفاه و

م کند.

حجم برای گاهانه آ توصیه های از استفاده با تا م کند تالش (۲

سوژه های از ناکاف یا حد از بیش استفاده از مطالعه ،

(از تحقیق سوژه های برای حد از بیش خطر و تحقیقات

داده های یت مال و خصوص حریم رفاه ، بهداشت ، نظر

کند. جلوگیری خود)

داده های و تحقیق سوژه های محرمانه و خصوص حریم از (۳

آمده دست به افراد خود از مستقیماً چه آنها ، به مربوط

سوابق طریق از یا اشخاص سایر طریق از چه باشد ،

غیرمستقیم و ثانویه استفاده برای م کند. محافظت موجود ،

ر دی داده های مجموعه با ارتباط جمله از داده ها ، از

شده اخذ مناسب تأییدیه های و م کند درخواست تأییدیه

را تحلیل ها مستقل تکثیر و داوری تحقیق ، سوژه های از

م سازد. ان پذیر ام

خصوص حریم تضمین مورد در قانون محدودیت های (۴

است ن مم که مواردی در و م داند را بودن محرمانه و

خصوص حریم حفاظت مورد در نشود ، عمل مسائل این

نم دهد. حد از بیش وعده و قول بودن محرمانه و قانون

۲۷ صفحۀ
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آمار رشته در حرفه ای آماراخالق حوزه در فعال افراد یا آماردانان سایر مورد در مسئولیت ها  چ.

به مناسب تحقیق موضوع مصوبات که م گیرد نظر در (۵

انسان مورد در که مطالعه ای انجام از قبل است. آمده دست

از داده ها تحلیل از قبل سازمان ها مورد در مطالعه یا است

انتشار برای مروری مقاالت که هنگام و مطالعه ای چنین

م گیرد. قرار مدنظر داخل استفاده یا

خاص منبع ی از داده ها تحلیل در باید آیا اینکه مورد در (۶

افرادی توسط بتواند تحلیل در شرکت اگر کرد ، استفاده

داده اند ، ارائه خود حقوق نقض عنوان به را اطالعات که

م ورزد. امتناع کار این از شود ، تفسیر

است ن مم گروه ها از آماری توصیف هرگونه که م داند (۷

باشد. داشته همراه به را بدنام و کلیشه ای خطرات

م شوند  قالب بندی داده ها که روش مورد در باید آماردانان

به نامناسب آسیب های از تا باشند، حساس و بیاندیشند

آورند. عمل به جلوگیری آسیب پذیر گروه های

تحقیق تیم اران هم قبال در مسئولیت ها ج.

با متخصصان از ل متش تیم هایی در اغلب آماری عمل و علم

باید آمار متخصص م شود. انجام متفاوت حرفه ای استانداردهای

: اخالق آماردان . کند کار اخالق محیط این در ونه چ که بداند

م شناسد. رسمیت به را مشاغل سایر تعهدات و استانداردها (۱

رشته های در م توانند استانداردها و تحقیق شیوه های

به نسبت تعهدی آماردانان و باشند ، متفاوت مختلف

دستورالعمل ها این با که مشاغل سایر استانداردهای

ندارند. دارد ، مغایرت

گزارش های و بحث ها کلیه که م کند حاصل اطمینان (۲

دستورالعمل ها این با آماری تحلیل و طراح به مربوط

است. سازگار

ده گزارش و اجرا طراح ، در را شفافیت م کند تالش (۳

دهد. ارتقا تحلیل ها و تجزیه کلیه ارائه یا

افراد یا آماردانان سایر مورد در مسئولیت ها  چ.
آمار حوزه در فعال

توضیحات از وسیع طیف گرفتن نظر در مستلزم آماری عملیات

استفاده با مجزا ناظران و است شده مشاهده پدیده های برای ن مم

قضاوت های به م توانند خود فرد به منحصر تجربیات مجموعه از

توضیحات بودن قبول قابل درباره متفاوت بالقوه و مختلف

هنگام معموال مباحثه خصمانه ، شرایط در حت برسند. مختلف

رفتار ر دی ی با متقابل احترام با آمار دانان که است موفقیت آمیز

تمرکز داده ها تفسیر محتوای و روش شناس علم ، اصول بر و کنند

کنند.

: اخالق آماردان

ن مم که آنجا تا را روش ها و داده ها گذاری اشتراک به (۱

مناسبت انداختن خطر به بدون و مناسب طور به و است

تکرار برای را مستندات کار این با و م دهد گسترش آنها

محققان توسط تحقیقات سایر و فراداده مطالعات تحلیل ،

م کند. مناسب شرایط واجد

ران دی کار تقویت به دقیق) ، (داوری دقیق بررس طریق از (۲

اختالف به (داوری) ، دقیق بررس در م کند. کم

نه م کند ، ارزیابی را روش ها و م گذارد احترام نظرات

و متفکرانه کامل ، طور به را داوری م کند تالش را . افراد

دهد. انجام بجا

مفاهیم عمل ارزش های آماری ، غیر افراد و دانشجویان به (۳

به م کنند، استفاده یا م آموزند آنها که را روش هایی و

م فهماند. تدریج

مبنای عنوان به حرفه ای مشارکت های و صالحیت ها از (۴

آمار، حوزه در فعال افراد استخدام مورد در تصمیم گیری

نامزدی ارائه ها، و نشریات شغل ، واگذاری ارتقاء، اخراج ،

موارد سایر و تحقیقات تأیید یا بودجه جوایز ، و دفاتر برای

م کند. استفاده حرفه ای

رفتار سوء اتهامات مورد در مسئولیت ها ح.

حرفه ای یا علم آماری ، روش های بین تفاوت اخالق آماردان

۲۸ صفحۀ
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آمار حوزه در فعال افراد یا آماردانان سایر مورد در مسئولیت ها  آمارچ. رشته در حرفه ای اخالق

اخالق آماردان م کند. درک را نادرست رفتارهای و وک مش

هر با باید ونه چ که م داند و م کند اجتناب باال موارد همه از

شود. رفتار آنها از ی

: اخالق آماردان

اجتناب حرفه ای، یا علم آماری، سوءرفتار چشم پوش از (۱

م کند.

رفتاری صادقانه خطای و نظر اختالف که م دهد تشخیص (۲

را اتهام اما م کنند ، توجیه را بحث آنها نیست. نادرست

خیر.

در و م داند را رفتار سوء به مربوط اقدامات و تعاریف (۳

را شده تعیین روش های رفتار، سوء با درگیری صورت

م کند. دنبال

اما م کند ، حفظ تحقیق حین در را اطالعات محرمانگ (۴

مربوطه ذی نفعان و طرفین برای صادقانه را تحقیقات نتایج

م دهد. قرار دسترس در

همه مناسب تالش از رفتار ، سوء مورد در تحقیق دنبال به (۵

علم احتمال خطای که افرادی جمله از ⁃ درگیر افراد

حرفه سرگیری از برای ⁃ م دهند گزارش را رفتار سوء یا

است، ن مم که جایی تا عادی روال به بازگشت و خود

م کند. پشتیبان

سایر یا علم خطاهای به که افرادی به آسیب یا تالف از (۶

م کند. اجتناب م کنند  ، توجه رفتارها سوء

افراد ، سازمان ها، جمله از کارفرمایان، مسئولیت های خ.

را آماری حوزه در فعال افراد که مشتریان سایر یا وکال

م کنند استخدام

زیر موارد م کنند، استخدام را آماردانان که کسان م رود انتظار

دهند: قرار نظر مد را

طور به م کنند ، استخدام داده ها تحلیل برای را شخص که کسان

در م کنند. اعتماد فرد آن حرفه ای شهرت به نیز عمل در ضمن

و درک برای کارفرما طرف از را تعهدی مساله این حال ، عین

م کند. ایجاد آماردان واقع تعهد به احترام

حفاظت برای اخالق دستورالعمل های که دهند تشخیص (۱

دارد. وجود سان ی طور به مشتری و آماردان از پشتیبان و

اساس بر تبعیض شامل ارعاب از عاری را کار محیط (۲

فیزی تماس برای اجبار قلدری ، شخص ، خصوصیات

نگهدارند. عاری ناخواسته

ی در شایسته کار حاصل معتبر یافته های که بدانند باید (۳

یا مال سرمایه گذاران کارفرمایان ، است. اخالق محیط

دارند وظیفه م دهند ، انجام را آماری تحلیل که کسان

آماری قضاوت و تخصص به داده ها تحلیل برای که

است ن مم اجبار این کنند. اعتماد شرایط واجد افراد

که شده ای پیش بین یا شده شناخته تحلیل های در ویژه به

هستند، اقتصادی و ملموس فیزی روان ، اثرات دارای

است. حایزاهمیت

نم تواند معتبر آماری مطالعات نتایج که دارند توجه (۴

که کسان خواسته های و انتظارات با که کند تضمین

در آمار از که ان پزش یا کرده اند راه اندازی را مطالعه

باشد. داشته مطابقت ضرورتا م برند ، بهره خود تحقیقات

دسته آن فقط نمودن دنبال یا کردن گزارش که بدانند باید (۵

نیست. صحیح است، انتظارات با هم راستا که نتایج از

نویسنده عنوان به آماری حوزه در فعال افراد ورود تشخیص (۶

صریح مجوز به نشریات یا پروژه ها در آنها مشارکت تأیید یا

است. کار تایید معن به امر این زیرا دارد، احتیاج آنها

نامناسب آماری فعالیت و پشتیبان صحیح آماری تحلیل از (۷

کنند. افشا را نادرست یا

فعال افراد حرفه ای مسئولیت و آزادی از تا کنند تالش (۸

م کنند، رعایت را دستورالعمل ها این که آماری حوزه در

شود. محافظت

۲۹ صفحۀ
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آمار رشته در حرفه ای استرالیااخالق آمار انجمن ج⁃

۱۲ استرالیا آمار انجمن ج⁃

عوامل مهمترین از ی استرالیا۱۳ آمار انجمن رفتاری قوانین

استرالیا در آماری حرفه برای اخالق و حرفه ای رفتار تعیین کننده

انجمن توسط توسعه یافته راهنمای سند ی قوانین این است.

است انجمن اعضای انتظار مورد رفتار تعریف برای آماری

این رعایت م برند. کار به خود روزمره حرفه ای زندگ در که

کدهای این است. اجباری انجمن اعضای همه برای دستورالعمل

۲۰۱۹ فوریه در انجمن مرکزی و اجرایی شورای توسط اخالق

قوانین این درک به کم برای است. گرفته قرار تصویب مورد

اعضا همه که م کنند گروه بندی اصل وظایف در را آنها ، اخالق

کند. دنبال را آنها خود حرفه ای زندگ در باید

رفتار استانداردهای

مناسب رفتار همیشه که دارد انتظار استرالیا آمار انجمن (۱

رفتارهای از باید اعضا شود. مشاهده اعضا همه از

، جنس گرایش جمله، از کنند، خودداری غیرقابل قبول

ملیت سن، آن)، عدم (یا مذهب قومیت، نژاد، ، ناتوان

است. هویت یا

شده برگزار کنفرانس های و رویدادها در حضور هنگام (۲

رفتاری قوانین باید اعضا استرالیا، آمار انجمن توسط

رعایت را انجمن رفتاری آیین نامه و رویداد یا کنفرانس

توسط است ن مم مربوطه قوانین نقض هرگونه کنند.

انتخاب در آنها به کم برای شود. ثبت و گزارش انجمن

از است ن مم (که جایزه کنندگان اهدا و سخنرانان

استانداردهای وجه بهترین به که نباشد) یا باشد اعضا

و جوایز اهدای کمیته رئیس دهد، نشان را انجمن باالی

سخنران نام علم برنامه های کمیته یا کنفرانس سازمانده

خواهد اعالم اجرایی مدیر و رئیس به را جوایز اهداکننده یا

هرگونه جدیت و ماهیت مورد در کمیته ها این روسای کرد.

شد. خواهند مطل شده برده نام افراد با مرتبط سوابق

عموم مناف

انتخابی رشته های در که کنند حاصل اطمینان باید اعضا (۳

قوانین، از درست درک و مناسب دانش دارای خود

الزامات چنین با و هستند مربوطه استانداردهای و مقررات

با حرفه ای آماری شیوه به باید اعضا دارند. مطابقت

استاندارد باالترین از اطمینان برای شده طراح روش های

اطمینان باید اعضا خصوص، به باشند. داشته توجه اخالق

مطابق نتایج انتشار و اطالعات جم آوری که کنند حاصل

است. خصوص حریم حفظ قانون با

طراح روش های به خود حرفه ای آماری شیوه در باید اعضا (۴

اخالق استانداردهای باالترین از تا باشند داشته توجه شده

شوند مطمئن باید اعضا خصوص، به کنند. حاصل اطمینان

حریم قوانین نتایج انتشار و اطالعات جم آوری در که

م شود. رعایت مربوطه خصوص

آماری درک و عموم دانش که شوند تشویق باید اعضا (۵

مقابله گمراه کننده یا غلط اظهارات با و دهند ارتقا را خود

نظر اظهار خود تخصص اه جای در نباید اعضا کنند.

باشند داشته را آن صالحیت اینکه ر م دهند، ارائه عموم

باشد. مجوز با و مناسب جای در و

مشتریان و کارفرمایان برابر در وظیفه

مطابق و دقیق مراقبت دقت، با را خود کار باید اعضا (۶

قضاوت اگر و دهند، انجام مشتری یا کارفرما الزامات با

نشان را احتمال پیامدهای شود، گذاشته کنار آنها حرفه ای

م دهد.

عمل دوره در آمده دست به محرمانه اطالعات نباید اعضا (۷

مناف برای یا باشند، افشا به مجاز یا کنند افشا را حرفه ای

مجوز با ر م کنند، استفاده ثالث شخص مناف یا شخص

. قانون دادگاه یا مشتری از کتبی
12https://www.statsoc.org.au/Code-of-conduct
13Statistical Society of Australia
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ن مم که را موارد سایر یا مال مناف هرگونه باید اعضا (۸

اعالم ذارد، ب تاثیر کارمندان شده انجام کار نتیجه بر است

کنند.

گمراه کننده اطالعات هر از استفاده هرگونه از باید اعضا (۹

که کنند حاصل اطمینان باید آنها کنند. پرهیز خود نام به

م شود. انجام هشدارها و فرضیات همه کامل افشای

حرفه به نسبت وظیفه

بهبود دنبال به و کنند حفظ را حرفه اعتبار باید اعضا (۱۰

آنها، توسعه در مشارکت طریق از حرفه ای استانداردهای

وضعیت بر که اقدام هرگونه از و باشند اجرا و استفاده

خودداری گذاشت، خواهد منف تاثیر آنها آماری خوب

کنند.

کمیته اجازه بدون و استرالیا آمار انجمن نام به نباید اعضا (۱۱

ویند. ب سخن آن اجرایی

توسعه در را خود اران هم ان ام صورت در باید اعضا (۱۲

برای را فرصت هایی و کنند تشویق و پشتیبان حرفه ای

نمایند. فراهم حرفه به تازه واردان پیشرفت

سایر و آماری اران هم به نسبت صداقت با باید اعضا (۱۳

کار حرفه ای اه جای ی در آنها با که ر دی مشاغل

مطابق که فعالیت هر در مشارکت از و کنند عمل م کنند،

که حال در کنند. اجتناب نیست، آنها شغل وضعیت با

عضوی هیچ هستند، جدال و بحث درگیر انجمن اعضای

زیر منطق دلیل بدون را ری دی حرفه ای صالحیت نباید

ببرد. سؤال

حرفه ای صداقت و صالحیت

باشند، خود مهارت و دانش ارتقای دنبال به باید اعضا (۱۴

استانداردهای و روش ها و فناوری توسعه از را خود گاه آ

به نیز را خود اران هم و کنند حفظ خود رشته به مربوط

کنند. تشویق کار این انجام

شده شناخته خوب اقدامات با مطابقت دنبال به باید اعضا (۱۵

مرتبط آنها نظر از که کیفیت استانداردهای جمله از باشند.

کنند. تشویق نیز را خود اران هم و است

دهند پیشنهاد را خدمات ارائه یا کار باید فقط اعضا (۱۶

از سط هیچ ادعای و آنهاست حرفه ای صالحیت در که

نکنند. را ندارند که صالحیت

حرفه ای ارزیابی هرگونه و بپذیرند، را شغل مسئولیت اعضا (۱۷

باشد. اعتماد قابل و عین باید م شود، خواسته آنها از که

با را واقع یا بالقوه تضاد و درگیری هرگونه باید اعضا (۱۸

کند. تنظیم کارفرما، یا مشتری مناف به توجه

رویدادها و کنفرانس ها برای رفتار آیین نامه

رویدادها برای استرالیا آمار انجمن رفتاری آیین نامه هدف (۱۹

در شرکت کنندگان برای شاخص ی ارائه کنفرانس ها و

نباشند). چه باشند، عضو (چه است کنفرانس و رویداد

آزار یا رفتار هیچ گونه انجمن م دهد نشان آیین نامه این

و پذیرفت نخواهد را کنفرانس در حاضرین سایر اذیت و

یا رویداد از محرومیت شامل است ن مم عمل این پیامد

محدود تنها پیامدها هرچند شود، انجمن در عضویت لغو

نم شود. موارد این به

قطعیت عدم و ریس تفاوت

تغییرات اندک با اندیشیدن، درست هنر کتاب از برگرفته

قطعیت عدم از نفرت

تا پنجاه است، توپ صد حاوی الف، جعبه داریم. جعبه دو

نم دان اما دارد، توپ صدتا هم ب جعبه . مش تا پنجاه و قرمز

کردن نگاه بدون اگر . مش چندتای شان و قرمزند چندتای شان

صد بیاوری، بیرون آن از قرمز توپ و برداری را جعبه ها از ی

ب؟ یا الف ؟ م کن انتخاب را جعبه کدام م شوی. برنده دالر

م کنند. انتخاب را الف جعبه مردم اکثر
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دفعه این کنیم. بازی ر دی ی بار جعبه ها همین با بیایید

جعبه کدام سراغ االن م بری. دالر صد برداری، مش توپ اگر

این اما م  کنند. انتخاب را الف جعبه دوباره مردم اغلب م  روی؟

قرمز توپ ب جعبه کردی فرض تو اول، دور در است! غیرمنطق

باید منطق لحاظ به بنابراین دارد. بیشتری) مش توپ (و کمتر

. کن انتخاب را ب جعبه بار این

این به . نیست تنها خطا این در انتظار خالف بر نباش. نگران

السبرگ۱۴، دانیل احترام به که م گویند السبرگ پارادوکس نتیجه،

نیست (بد است شده نام گذاری طور این هاروارد، سابق روان شناس

اتفاق داد، لو رسانه ها به را پنتاگون فوق سری اسناد بعدا او بدانید

شد). وقت، جمهور رییس سون، نی سقوط به منجر که

احتماالت ما م کند ثابت تجربی به طور السبرگ پارادوکس

م دهیم. ترجیح نامعلوم احتماالت به را معلوم

و ابهام) (یا قطعیت عدم و ریس مباحث به بنابراین

معلوم اند. احتماالت این که یعن ریس م رسیم. آن ها بین تفاوت

شما ، ریس اساس بر نامعلوم اند. احتماالت یعن قطعیت عدم

عدم قلمرو در اما نه، یا نید ب قمار یرید ب تصمیم م توانید

و ریس واژه های است. دشوارتر بسیار تصمیم اتخاذ قطعیت،

م شوند. گرفته اشتباه اسپرسو و کاپوچینو اندازه به قطعیت عدم

انجام را محاسباتت م توان ریس با تو جدی تر. عواقب با البته

، ریس ساله سیصد دانش . نم توان قطعیت عدم با ول ، بده

دارند. کار و سر آن با فراوان استادان م شود. نامیده آمار

قطعیت عدم موضوع درباره هم درس کتاب ی حت اما

در را قطعیت عدم م کنیم تالش دلیل، همین به ندارد. وجود

نیست. برایش جایی واقعا اما کنیم، وارد ریس طبقه بندی های

م کند) صدق (که پزش درباره ی کن: دقت مثال دو این به

نم کند). صدق (که اقتصاد از ی و

تفاوت ما اندام های م کنند. زندگ زمین روی انسان میلیاردها

(قد داریم سان ی تقریبا قامت همه مان ندارند. هم با زیادی

هزار ده کس (هیچ مشابه سال و سن و نیست) س متر هیچ کس

چهار چشم، دو ما اغلب نم کند). عمر ثانیه ی هزارم یا سال

هستیم؛ متجانس ، واق در داریم. دندان دو و س و قلب دریچه

همین به هم اند. شبیه موش ها که همان طور ر، همدی به شبیه

است منطق کامال و دارند وجود هم مشابه بیماری های دلیل،

خاطر به که دارد وجود ریس درصد «س وییم ب مثال اگر

درصد «س بی معناست ادعا این ر، دی عبارت به بمیری.» سرطان

مواجه کاهش با آینده سال پن ظرف یورو ارزش دارد احتمال

م گیرد. قرار قطعیت عدم حوزه در اقتصاد چون چرا؟ شود»

تاریخ پیشینه از که ندارد وجود مقایسه قابل پول واحد میلیاردها

ریس بین تفاوت کنیم. محاسبه را احتماالت چنین بتوانیم آن ها

اعتباری۱۵ معاوضه قرارداد و عمر بیمه بین تفاوت قطعیت عدم و

قبال در بیمه ای سیاست نوع CDS م کند. توصیف را (CDS)

مورد در پرداخت هاست. در شرکت ناتوان مانند خاص الت مش

مورد در هستیم. ریس محاسبه قابل حوزه در عمر) (بیمه اول

ایجاد در سردرگم این مواجه ایم. قطعیت عدم با ،(CDS) دوم

شنیدید، را عبارات چنین اگر داشت. نقش ۲۰۰۸ سال مال بحران

«ریس یا است» درصد فالن حاد تورم «ریس نشوید نگران

است.» بهمان دارایی خالص ارزش

عدم یری ب یاد باید عجوالنه، قضاوت از اجتناب برای

بر همواره نم توان و است سخت کار . کن تحمل را قطعیت

دال آمی م کند. ایفا حیات نقش تو دال آمی ذاری. ب تاثیر آن

مسئولیت که است انسان مغز وسط در بادام اندازه به منطقه ای

ساختار به بسته دارد. برعهده را خاطرات و احساسات پردازش

. م کن تحمل دشوارتر یا آسان تر را قطعیت عدم ذهنت، دال آمی

هر است. ار آش سیاس ات جهت گیری های در به خصوص این

. م ده رای محافظه کارانه تر ، باش متنفرتر قطعیت عدم از چه

دارند. هم بیولوژی ریشه های حدی تا تو سیاس دیدگاه های

کند فکر شفاف است امیدوار که کس هر حالت، دو هر در

فقط بشود. متوجه را قطعیت عدم و ریس بین تفاوت باید

کنیم: حساب احتماالت روی م توانیم محدود حوزه چند در

با اوقات اغلب احتماالت. کتاب های و ه س پرتاب کازینوها،

بیایی. کنار آن با یر یادب مواجه ایم. قطعیت عدم ل مش
14Daniel Ellsberg
15Credit Default Swap
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RStudio معرف

۱۶ اسماعیل فواد به همت

برای (IDE) پارچه ی توسعه محیط ی Rstudio نرم افزار

است. R

،(Console) کنسول ی شامل پیش فرض به طور نرم افزار این

(History) سابقه مشاهده نمودار، مانند ابزارهایی همچنین

. است ... و کار فضای مدیریت شده، اجرا کد های

موجود تجاری و باز متن متفاوت نسخه های در Rstudio

و م ویندوز، سیستم عامل های برای تاپ دس روی و است

اجراست. قابل Rstudio server به متصل مرورگری یا و لینوکس

بسته های و نرم افزار این معرف به نوشته  ها از سری این در

آشنایی (۱) مانند: قابلیت هایی پرداخت. خواهیم آن کم

نویس کد برای پیشنهادی تنظیمات و Rstudio محیط با

،Rsweave (۴) ،Rmarkdown (۳) ،Project (۲) راحت تر.

را R برای package ساختن (۷) و plumber (۶) ،Shiny (۵)

م کنیم. بررس

عبارات، تکمیل در Rstudio نرم افزار قابلیت داشتن خاطر به

است. R نرم افزار خود محیط از راحت تر بسیار آن با کد نویس

،Edit ،File از: عبارتند نرم افزار این  در موجود منو های

و Tools ،Profile ،Debug ،Sessions ،Plots ،View ،Code

.Help

فایل، ی کردن باز مانند رایج انات ام File منوی در

هم چنین دارد. وجود فایل ی بستن و چاپ آن، کردن ذخیره

وجود نیز نرم افزار این قابلیت های اساس بر پیشرفته تری انات ام

م شود. فعال قابلیت ها این از استفاده هنگام به که دارد

و paste ،copy ،cut مانند ویرایش ابزارهای Edit منوی در

دارد. وجود Find مانند جستجو ابزارهای

راستای در را میانبر کلیدهای م توانید Code بعدی، منوی در

کرد. انتخاب و مشاهده راحت تر کدنویس

Ex-) توابع تمام استخراج به م توان منو این ابزارهای از

Ex-) متغیرها استخراج طور همین و (tract Function

Com-) خط چندین کردن غیرفعال̸فعال ،(tract Variable

انتخاب خط چندین فقط اجرای ،(ment/Uncomment Lines

کرد. اشاره (Run Selected Line(s)) شده

مانند نرم افزار صفحه به مربوط انات ام View منوی در

دیده ... و (Zoom out) نمایی کوچ ،(Zoom In) بزرگنمایی

م شود.

مانند نمودارها به مربوط ابزارهای شامل plot منوی

آنهاست. حذف و ذخیره سازی

ذخیره سازی و فراخوان مانند انات ام Session منوی در

دارد. وجود Workspace
16foadesmaeili5@gmail.com
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Rstudio در را پرو ژه ای که است زمان به مربوط Build منوی

بسازید. نرم افزاری بسته ی دارد قصد و کردید تعریف

ال زدایی اش به مربوط ابزارهای م توانید Debug منوی در

نمایید. مشاهده را شده نوشته کد های در

منوی Rstudio نرم افزار در منوها کاربردی ترین از ی

اجرای زمان م توانید آن، انات ام از استفاده با که است Profile

ابتدا کافیست منظور بدین کرد. محاسبه را نوشته شده کدهای

را برنامه سپس و کنیم انتخاب منو این از را Start Profiling

به عنوان کنیم. کلی را Stop Profiling انتها، در و کنیم اجرا

زیر برنامه اجرای برای مثال،

م شود مشاهده زیر خروج

کل به صورت برنامه اجرای زمان م شود مشاهده که همان طور که

م شود. مشخص برنامه درون تابع هر و

بسته های نصب مانند مهم ابزارهای Tools منوی در

نرم افزار تنظیمات هم چنین و (Install Packages) نرم افزاری

است. (Global Options)

مدیریت برای Global Options کلیدی نقش به توجه با

خواهیم گزینه این در انات ام از برخ بررس به کدها، راحت تر

پرداخت:

با آنها سایز و فونت تغییر و نرم افزار محیط در رنگ ها تغییر

است. ان پذیر ام appearance بخش موجود ابزارهای

از نرم افزار محیط کردن اختصاص و پنجره ها چیدمان ونگ چ

است. شدن layout طریق

م توان گزینه، این در display آن، از پس و code انتخاب با

که کرد پیدا دسترس کدنویس بخش در ظاهری تنظیمات به

م دهد. ما به آن مدیریت کنترل برای زیادی قابلیت های

این م توان rainbow parantheses گزینه کردن فعال با ●

و پرانتز ها کردن رنگ با که م آورد به وجود را ان ام

بتوان تو در تو پرانتز های و کد نویس بخش در کوالد ها، آ

داشت. بیشتری کنترل

اینکه برای highlight selected word گزینه کردن فعال با ●

ببنید، نگاه ی در را کرده اید فراخوان که توابع بتوان
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RStudio معرف

کنید. کلی دوبار تابع آن روی تا است کاف فقط

تابع که زمان highlight function calls کردن فعال با ●

کرده اید تعریف باال تر که اصل تابع م کنید فراخوان را

م شود. highlight

م توان show whitespace characters کردن فعال با ●

تمیز تر کد نویس بتوان تا کرد مدیریت راحت به را فاصله ها

داد. انجام راحت تری و

ونگ چ م توان ،saving آن، از پس و code انتخاب با

کامنت نویس در اگر م شود پیشنهاد کرد. کنترل را کدها ذخیره

در را text encoding حتما م کنید استفاده فارس عبارات از

دهید. قرار UTF-8 حالت

کد نویس م توان ،completion آن، از پس و code انتخاب با

داد. انجام R نرم افزار با مقایسه در راحت تری بسیار

allow completion codes in گزینه کردن فعال با ●

کامل و م نویسید console بخش در که توابع Console

م شوند. کامل اتوماتی صورت به نیستند

insert parentheses after function کردن فعال با ●

پرانتز ها خودکار صورت به تابع نوشتن از بعد completion

م شود. گذاشته

show help tool after function کردن فعال با ●

کادر ی صورت به را تابع help بخش completion

م دهد. نشان فضایی

ان ام این use tab for autocompletion به مربوط گزینه ●

بعد و تابع اول حرف چند نوشتن با تا م دهد شما به را

کنید. کامل را تابع نام tab کلید از استفاده

پیداست، نامش از که همان طور Help منو، آخرین در

نسخه همراه به را R زبان با برنامه نویس و نرم افزار برای راهنمایی

تقلب نامه ها وجود منو، این انات ام از کرد. مشاهده نرم افزار این

کرد. اشاره (CheatSheets)

میانبر کلید های به م توان نرم افزار این ویژگ های ر دی از

کرد: اشاره کاربردی بسیار

محیط ی م توان Crtl+shift+N از استفاده با ●

کرد. باز جدید (Rscript) ر ویرایش

بین م توان Crtl+Tab/Crtl+shift+Tab از استفاده با ●

شد. جابه جا مختلف ر های ویرایش

چند در هم زمان م توان Crtl+Alt+down از استفاده با ●

داد. تغییر یا کرد کد نویس خط

کرد. تایپ را <- ر عمل م توان Alt+ - از استفاده با ●

را %>% ر عمل م توان Crtl+shift+m از استفاده با ●

کرد. تایپ

شد. منتقل کد ر ویرایش صفحه به م توان Ctrl+1 با ●

رفت. کنسول صفحه به م توان Ctrl + 2 با ●

م شود. باز نرم افزار راهنمای صفحه Ctrl+3 با ●

کرد. استفاده Crtl+4 از م توان files صفحه به رفتن برای ●

شد. منقل نمودارها صفحه به م توان Ctrl+5 با ●

.... و ●

اشاره زیر موارد به م توان کدها ویرایش در میانبر کلید های از

کرد:
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RStudio معرف

خط چندین برداشتن کامنت از یا و کردن کامنت قابلیت ●

ان پذیر ام Crtl+shift+C از استفاده با همزمان به طور

است.

با کوالد آ یا پرانتز بین عبارت ی دادن قرار قابلیت ●

میانبر کلید از آنکه از (قبل shift+9/shift+[ از استفاده

شود). مشخص نظر، مد عبارت باید کنید استفاده

درون عبارت ی یافتن برای م توان Crtl+F کلید های از ●

کرد. استفاده کد ها

ی دادن تغییر برای م توان Crtl+shift+J کلید از ●

کرد. استفاده جدید عبارت با عبارت

مربوط تی دارد وجود بخش این در که نکته ای –

فعال را آن که صورت در است whole word به

عبارت با کامال که م کند پیدا را عبارت فقط کنید

عبارت ی درون و باشد داشته همخوان یافته شده

باشد، x شما عبارت اگر مثال، عنوان به نباشد. ر دی

که عبارت هایی ر دی گزینه این کردن فعال با ر دی

فقط و نم کند پیدا را باشند داشته x آن ها درون

کرد. خواهد پیدا نرم افزار را x متغیر های

در را کد اجرای م توان نظر مد خط کنار در کلی با ●

کامال به صورت را بعد به آنجا از کد اجرای و متوقف آنجا

در که زمان در خصوص به قابلیت (این کرد کنترل دست

دارد). کاربرد دارد وجود حلقه برنامه،

کنید. توجه زیر تصویر به

کنید کلی source روی نظر، مورد خط کردن مشخص از پس

شود. انجام کد اجرای روند تا

از که م شود ظاهر زیر منوی کنسول بخش در کد، اجرای از بعد

کرد. استفاده م توان کد دست کنترل برای آن

و نوشتن راحت تر و نرم افزار این ظاهری بخش به جا بدین تا

شد، بیان نیز ابتدا در که همان طور شد. پرداخته کد ها کردن هندل

به م توان که دارد نیز ری دی زیاد بسیار قابلیت های نرم افزار این

شماره، این در که کرد اشاره git, rmarkdown, blogdown,…

پرداخت. خواهیم آنها از کوتاه معرف به تنها

Rmarkdown

است ساده نوشتارهای تهیه برای نوشتاری فرمت ی مارکدان

نرم افزاری بسته از استفاده با است. نرم افزاری کدهای حاوی که

برنامه نویس زبان خروج های و ورودی م توان Rmarkdown

کرد. نوشتاری فرمت این وارد را R

است گزارش نویس در Rmarkdown کاربرد مهم ترین از

زبان های حت (و R کد های م توانید آن، از استفاده با که

هم با را التک و (... و Sql پایتون، مانند ر دی برنامه نویس

کنید. ذخیره pdf به صورت را نهایی گزارش و کنید ترکیب

نرم افزاری محیط های در خروج بخواهید که صورت در البته

التک دستورات از استفاده به نیازی شود، ظاهر html یا word

ندارد. وجود

Rstudio نرم افزار نسخه آخرین در Rmarkdown محیط

باعث که است کرده پیدا جذابی بسیار تغییرات (1.4.890)

نرم افزار مانند نرم افزار محیط در را نهایی خروج همزمان شده

وجود نیز قابلیت این باشیم. داشته اختیار در پایتون، در Jupiter

و چپ چین ان ام html از div تگ تعریف با تنها که دارد

آورد. وجود به آن در را راست چین
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Blogdown

حت داشتن بدون وب، صفحات ساخت منظور به بالگ دان از

کم ما به قابلیت این کرد، استفاده وب نویس کد خط ی

نوشته ایم markdown محیط در که را خود نوشته های تا م کند

کنیم. تبدیل خود وبالگ از صفحه ی به تغییرات کمترین با

است جذاب و کاربردی بسیار مطالعه برای بخش، این خروج

م آیند. در نمایش به متن از متفاوت ساختار ی با کدها زیرا

Shiny

زبان کم به را وب تحت برنامه های ساخت ان ام بسته، این

وب نویس از ن مم دانش کمترین دانستن با R برنامه نویس

سید دکتر توسط که ۱۹ کوید آماری داشبورد م آورد. فراهم

و نیشابور اه دانش آمار گروه علم هیات عضو صالح مهدی

آفریقای در پرتوریا و مشهد فردوس اه های دانش در ارانشان هم

بخش که کرده است استفاده بسته این از نیز است، شده تهیه جنوبی

است: زیر صورت به داشبورد این از

Rsweave

م باشد. Rsweave افزونه یا بسته نرم افزار این ر دی کاربردهای از

التک کدهای بتوانیم R محیط در تا م کند کم ما به افزونه این

یریم. ب التک خروج و اجرا را

Plumber

برنامه نویس زبان های سایر با تا م دهد را ان ام این ما به بسته این
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ایران) در التک سواد میزان بر (نقدی هستیم؟ آشنا التک با اندازه چه

در را کدها اشتراک گذاری به ان ام بسته، این کنیم. برقرار تعامل

ر، دی عبارت به م آورد. وجود به API صورت به اینترنت محیط

سایر و R با را محاسبات به مربوط کد های م توان مثال به عنوان

این بین تعامل نهایت در و نوشت php با را پروژه ی بخش های

نمود. ایجاد زبان این از استفاده با را زبان ها

باشد شده اشاره آن به کمتر شاید که کاربردی بسیار قابلیت

Rstudio از استفاده با است. نرم افزاری بسته نوشتن یا یج نویس پ

از کمتر در را نوشته شده کدهای بتوان که دارد وجود ان ام این

کرد. تبدیل بسته ی به دقیقه ده

از نسخه این در R و python تعامل که نماند ناگفته البته

متغیرهایی که طوری به است، شده بیشتر بسیار بسیار Rstudio

environment بخش در نیز م نویسیم python محیط در که

م شوند. داده نشان

بر (نقدی هستیم؟ آشنا التک با اندازه چه
ایران) در التک سواد میزان

۱۷ خان احمدی مریم به همت

برای کامپیوتری برنامه نویس زبان ی (TEX) تک

دونالد توسط ۱۹۷۸ سال در که است متن ها حروف چین

حروف چین برای استنفورد اه دانش کامپیوتر استاد کنوث۱۸

هستند ریاض فرمول زیادی مقدار شامل که سندهایی زیباتر

زبان این با کار بیشتر سادگ منظور به شد. عرضه جهان به

برای کالن دستورها۱۹ از مختلف جام مجموعه های ، برنامه نویس

م شوند. شناخته فرمت۲۰ عنوان با اغلب که است شده معرف تک

برای است. تک برای فرمت ها این رایج ترین از ی ۲۱ التک

الزم التک، مانند آن فرمت های از ی یا تک از استفاده

مطابق و صحیح شیوه ی به را خود نظر مورد متن ابتدا که است

از ی کالن دستورهای یا تک دستورهای و چارچوب ها با

ذخیره و تایپ دلخواه، متن ر ویرایش ی توسط آن فرمت های

انتخاب قالب با مناسب کامپایل موتورهای از باید سپس کرد.

یا DVI فایل ی صورت به خروج تولید تبدیل برای شده

برنامه نویس زبان هر مانند که است بدیه کرد. استفاده PDF

یا دستورها چارچوب ها، صحیح کاربرد عدم صورت در ری، دی

با فایل کامپایل شده تایپ متن در شده استفاده کالن دستورهای

موفقیت آمیز کامپایل موتورهای اجرای شد، خواهد مواجه خطا
17m.khanahmadi_s@yahoo.com
18Donald Knuth
19Macros
20Format
21LaTeX
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هیست ترور با مصاحبه

باید مواردی چنین در شد. نخواهد تولید خروج و بود نخواهد

کرد. برطرف و یافت را داده رخ خطاهای

داده توسعه التک در گوناگون کارهای برای متنوع بسته های

بهره آن ها از لزوم صورت در م توان که هستند دسترس در و شده

جست.

تک در فارس حروف چین توسعه ی برای مختلف افراد

زی پرشین بسته ی میان این در که شده اند متقبل را فراوان زحمات

و ایجاد برای ( خلیق (وفا کارن پهلو وفا آقای تالش های و

امروزه تالش ها، این لطف به برشمرد. م توان را بسته این پشتیبان

و راحت همان به تقریبا التک در علم متون فارس حروف چین

است. زبان ها سایر و انگلیس زبان به حروف چین سهولت

آن از زیاد استقبال تک، ساله ی ۴۰ از بیش قدمت وجود با

ریاض علوم حوزه ی در ویژه به علم متون حروف چین برای

بین در آن با آشنایی التک، با فارس حروف چین ان ام و

قبول قابل حد در ایران دانشجویان) و (استادان اهیان دانش

قالب های و فایل ها به م توان مدعا این بر شاهدی عنوان به نیست.

برخ برای شده تهیه ال اش دارای و قدیم شده ی تعریف

علم کنفرانس های و سمینارها مقاله های ، فارس علم نشریات

فایل ها این کرد. اشاره دکتری دانشجویان رساله های و پایان نامه و

جدید توزیع های با موارد برخ در شده پیش تعریف از قالب های و

هستند. به روزرسان نیازمند و ندارند هم خوان تک

جامعه ی ناکاف شناخت نشان دهنده ی که ری دی مسئله ی

تک اصطالحات نادرست کاربرد است، تک با ما اه دانش

کنفرانس های از ی رسم اینترنت اه درپای مثال، برای است.

خود مقاالت که م شود خواسته شرکت کنندگان از ایران بین الملل

TeXmaker نرم افزار با کنفرانس در پذیرش و بررس برای را

توسعه ی محیط ی تنها TeXmaker حال که در  بنویسند،

انات ام از استفاده همچنین است. تک ر ویرایش یا پارچه ی

به و هستند اختیار در تک در که انعطاف پذیری و گوناگون

ما اهیان دانش بین در م انجامند بهتری کیفیت با حروف چین

گوناگون بسته های ۳۰۰۰ از بیش وجود عل رغم است. محدود

کاربران از بسیاری هستند، اختیار در التک برای که متنوع و

انات ام از و ندارند کاف آشنایی بسته ها این با ما کشور در التک

که داشت توجه باید نم شوند. بهره مند م آورند فراهم که متنوع

و ریاض فرمول های حروف چین به محدود تنها تک انات ام

گوناگون کارهای م توان و نیست آن ها حول توضیح متون

تهیه ی فلوچارت ها، و وریتم ها ال طراح نمودار، رسم مانند

متون و اینترنت صفحه های تهیه ی اشعار، حروف چین اسالید،

کرد. پیاده سازی تک در را ... و پویا

برای متنوع راهنمای فایل های و کتاب ها نگارش وجود با

به خصوص، این در گوناگون آموزش کارگاه های برگزاری و تک

سط در آن انات ام و تک با آشنایی میزان هنوز که م رسد نظر

تاکید و تشویق با ما اه دانش جامعه ی دارد جا نیست. مطلوبی

فعالیت و دانش کسب ملزومات از ی عنوان به تک با آشنایی بر

به ویژه به را موضوع این اهمیت ریاض علوم حوزه ی در علم

یاری جامعه در تک با آشنایی گسترش به و دهد نشان دانشجویان

رساند.

هیست ترور با مصاحبه

۲۲ گودرزی وحید به همت

علوم و آمار «دیدگاه های اینترنت اه پای از مصاحبه این

است. شده ترجمه و اقتباس داده۲۳»
22v1992gi@gmail.com
23https://www.statisticsviews.com/article/its-just-serendipity-that-i-ended-up-in-statistics-an-interview-with-trevor-hastie/
24Trevor Hastie
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هیست ترور با مصاحبه

او نام که است جهان در پیشرو آماردانان از ی ۲۴ هیست ترور

داده کاوی ماشین، یادگیری کاربردی، آمار زمینه در برای بیشتر را

دیده اید. بیوایفورماتی  و

از ۱۹۶۶ سال در و متولد جنوبی آفریقای در ۱۹۵۳ سال در او

دانش آموخته آمار رشته در کارشناس مدرک با Rhodes اه دانش

Cape Town اه دانش از را خود ارشد کارشناس وی شد.

اه دانش از را تخصص دکترای مدرک همچنین و (UCT)

در شد، استخدام هیست که جایی اولین گرفت. ،Standford

وی .(۱۹۷۷ (سال بود جنوبی آفریقای دارویی تحقیق انجمن

در او م کرد. تحصیل UCT از کارشناس ارشد مقط در هم زمان

پزش و بهداشت ده دانش در ی سال مدت به ۱۹۷۹ سال

تگزاس۲۷ هاستون در جانسون۲۶ فضایی مرکز لندن۲۵، گرمسیری

دوره ی کسفورد، آ اه دانش در ۲۸ زیست ریاضیات بخش و

دانشجوی ،۱۹۸۰ سال در هیست پروفسور گذراند. کارآموزی

از دانش آموختگ از پس ایشان شد. استنفورد اه دانش دکتری

آفریقای به سال ی مدت به ،۱۹۸۴ سال در استنفورد اه دانش

کشور این دارویی تحقیق انجمن در دوباره و برگشت جنوبی

تحقیقات گروه به هیست ،۱۹۸۶ سال در شد. کار به مشغول

در ۲۹ AT & T Bell اه های آزمایش در داده ها تحلیل و آمار

کار تحقیقات گروه این در سال هشت پیوست. ا آمری نیوجرس

به زیست آمار و آمار استاد عنوان به ۱۹۹۴ سال در سپس و کرد

بازگشت. استنفورد اه دانش

محاسبات داده کاوی، و آماری یادگیری بر هیست تحقیقات بیشتر

است. متمرکز بیوانفورماتی  و آماری

آمار رشته دانش آموختگان و دانشجویان با بخواهید اگر ⁃

م گویید؟ چه آن ها به کنید، صحبت

دهید. انجام که است مناسبی بسیار زمان االن، دهید! انجامش

م کنم تشویق شدیدا من دهید، انجامش گرفتید تصمیم که زمان

سایر برای ابزار ی آمار، بردارید. قدم شدن کاربردی مسیر در که

واقع داده مجموعه ی شوید، آماری مشاور ی است. رشته ها

تمام در من کنید. تحلیل را آن مختلف، جنبه های از و یرید ب

آماری مشاور ی بودم، استخدام مختلف جاهای در که مدت

از را داده ها تحلیل ثانیه، هر در که داشتم را شانس این و بودم

شما بود. نکرده نگاه آن به کالسی روش های که ببینم نگاه

شما روش، این در قطعا شوید. روبرو پیچیده ای چالش های با باید

حل را تحقیق ی الت مش چطور که آموخت خواهید بسیار

در به خصوص دارند، زیادی اهمیت محاسبات مهارت های کنید.

حال در م شوند. پیچیده تر و بزرگتر داده ها مجموعه که روزها این

کند ادعا بتواند که شخص است. آمار داغ موضوع این حاضر،

م شود. استخدام سرعت به است، داده علم متخصص

است؟ آمار برای جذاب کلمه ی داده علم ⁃آیا

آمار برای جذاب کلمه ی داده علم م کنم فکر قاطعانه هم من

گروه های برخ است. کاربردی آمار برای بیشتری اطمینان با و

پیدا شهرت نظریه، بر بیشتر تمرکز به جهان اه های دانش در آمار

دوران تمام در اساسا کاربردی آماردانان م کنم فکر من کرده اند.

شدن پیچیده تر و بزرگ تر با داده اند. انجام داده علم خود، کاری 

م شود. افزوده محاسبات بخش اهمیت بر داده ها، مجموعه

جنبه های مانند هم داده ها جم آوری روش های پیشرفت ⁃

25London School of Hygiene and Tropical Medicine
26Johnson Space Center
27Houston Texas
28Biomath

است. کانادا و ا آمری در موبایل اپراتور ی نام Bell۲۹
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هیست ترور با مصاحبه

هم با دو این کارکرد است. داشته یری چشم رشد محاسبات

م بینید؟ ونه چ آماری پردازش های در را

م شد. گذاشته شما اختیار در داده ها از مجموعه ای گذشته در

را داده ها شخص باید کنید، تحلیل را آنها م توانستید آنکه برای

ماشین ها با م توان را داده ها روزها، این حال که در م کرد؛ آماده

نقش انسان ها و آورد به دست اتوماتی ثبت کننده دستگاه های و

این ندارند. تحلیل ها انجام برای داده ها کردن آماده در زیادی

ل های ش به م تواند خودکار و اتوماتی به صورت آماده سازی

به باید آماری تحلیل های انجام از قبل لزوماً که باشد مختلف

برای جدیدی مهارت های یادگیری نتیجه، در شود. پرداخته آنها

نظر به ضروری قطعا سریعتر و موثرتر روش های به دستیابی

م رسد.

این ط در محاسبات تغییرات و پیشرفت ها شما، نظر از ⁃

است؟ بوده چطور سال ها

اه دانش در کارشناس دانشجوی ی من که زمان ،۱۹۷۳ سال

یادگیری به شروع ۳۰ پان کارت های از استفاده با بودم، Rhodes

در من اران هم از ی ر۳۱، ب ری کردم. آماری محاسبات

از ی در م کردم، کار Bell اه های آزمایش در که روزهایی

که است کرده اشاره ۲۰۱۶ سال در useR! کتاب های مجموعه

داشته وجود تلفن شرکت های به مربوط داده هزاران روزها آن در

ایجاد را بزرگ داده های مجموعه که است توانسته او و است

Bell اه های آزمایش در م کنم فکر من کند. تحلیل را آنها و

جاهای از بسیاری از بهتر و داشته جریان همیشه مواردی چنین

که است بدیه کامال اما است. شده انجام تحلیل ها این ر، دی

تا هستند یادگیری حال در جوان کاربردی آماردانان روزها این

کنند. شروع را بزرگ داده های تحلیل

پیدا Bell اه آزمایش مانند جایی م توان روزها این ⁃آیا

کرد؟

یافته اند. کاهش گذشته به نسبت اما دارند، وجود ان ها م این

اما است، کوچ تر بسیار اکنون AT & T تحقیقات اه آزمایش

شوند. برنده را ۳۳Netflix سیستم⁃توصیه گر۳۲ مسابقه توانستند آنها

دارد. تحقیقات بزرگ اه آزمایش ی دارای روسافت مای شرکت

هستند، کوچ تری مقیاس در تحقیقات اه های آزمایش بقیه

م توان را روسافت مای اه آزمایش من نظر از اما .IBM مانند

گرفت. درنظر Bell اه های آزمایش جای به

کارهای و تدریس تحقیقات، آیا سال ها، این ط ⁃در

ایده آمار از آیا داشته اند؟ تاثیر ر دی ی بر شما مشاوره ای

کرده اید؟ استفاده خود تدریس در و گرفته اید

وقت و داده ام انجام آماری مشاوره سال ها، این تمام در من

با عمل تجربه دانشجویانم که عالقه مندم م کنم، تدریس که

من که اوقات گاه باشند. داشته را محاسبات ونگ چ و داده ها

ابتدای در آنها اگر م دهم، درس را دکتری اول سال دانشجویان

محض به مطمئناً باشند، نگرفته یاد را آماری محاسبات نیمسال،

بسیار آماری مشاوره انجام من، دیدگاه از گرفته اند. یاد دوره پایان

که زمان ،۱۹۸۳ سال از من و ۳۴ تیبشیران رابرت دارد. اهمیت

استنفورد اه دانش آمار گروه در شدیم، دانش آموخته اه دانش از

م دادیم انجام ان رای را خدمات این ارائه زمان، آن کردیم. شروع

بتوانیم تا داشتیم حضور کارمان محل در زیادی ساعت های ما و

دارد ما گروه در خدمات این هم هنوز و کنیم کم مردم به

ی سال تا هستند موظف ما، گروه در دانشجویان م شود. ارائه

محققان، با چطور بدانند تا دهند انجام را آماری مشاوره کار بار،

واقع دنیای مسأله های ونه چ یرند ب یاد و کنند کار آنها داده های

درخواست من از پزش ده دانش طرف از که زمان کنند. حل را

مشارکت از معموال کنم، کار آنها پروژه های روی بر که م شود

این، م کند. استفاده پروژه ها این در را خود دکتری دانشجویان

و است کتاب ها به نسبت یادگیری برای خوب خیل فرصت ی

م آورد. وجود به دانشجو خالقیت بروز برای شانس

آمار، تدریس ونه چ م کنید احساس سال ها، این ط در ⁃

30Punch cards
31Rick Becker
32recommender-system

ا آمری و کانادا در فیلم فروش در معروف ۳۳سایت

34Robert Tibshirani
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هیست ترور با مصاحبه

و کرده پیدا تحول دانشجویان، متغیر نیازهای با متناسب

است؟ شده سازگار

زمین تمام قطعا اما کنند، تغییر به آهستگ دارند تمایل استادان

ما از دانشجویان نشویم، سازگار اگر است. کرده تغییر بازی

برای که جدیدی موضوعات باید ما بنابراین شد، خواهند ناامید

اما م کنیم تغییر ما بدهیم. قرار درنظر را هستند جالب دانشجویان

داشتم. انتظار من که به سرعت نه

چالش های بزرگ ترین عنوان به را موضوع چه شما ⁃

م بینید؟ آینده سال های در آمار حرفه پیش روی

حاشیه در را آنها داده علم که م کنند احساس آماردانان از بسیاری

مختلف گروه های و است روز داغ موضوع این داد. خواهد قرار

آن از بخش م خواهند کامپیوتر، علوم گروه مثال، برای زیادی،

خواهد گذاشته کنار آمار که دارد وجود تهدیدی اینجا، در باشند.

مشابه تهدیدات هم قبال ما ندارم. عقیده ای چنین من اما شد،

آمار نه تنها حال این با داشته ایم. را ماشین، یادگیری مانند این،

چیزهای آماردانان که شد معلوم ه بل نشد، گذاشته کنار کاربردی

ماشین یادگیری وریتم های ال اصالح و فهمیدن لحاظ از زیادی

آمار ذاتاً داده، علم داشتند. ارائه برای آماری مدل های جنبه از

مد و جزر همراه ما است. کامپیوتری زیاد محاسبات با کاربردی

کرد. خواهیم حرکت

خوانده اید آمار زمینه در تاکنون که کتابی ⁃بهترین

چیست؟

خیل سوال، این به پاس درباره من است. سخت سوال ی این

درباره افرون۳۵ برادل کتاب که گرفتم تصمیم و کرده ام فکر

روش های ر دی و بوت استرپ ج نایف، عنوان با بوت استرپ

وقت ۸۰ دهه اوایل در کتاب این کنم. انتخاب را بازنمونه گیری۳۶

کالس در من زمان، آن شد. منتشر بودم دکتری دانشجوی من که

برای زیبا شیوه ی ایشان خواندم. را کتاب و داشتم حضور ایشان

من برای همیشه و بود خالقانه بسیار روزها، آن در دارد. نوشتن

ری دی زیاد کتاب های البته، اما بود. خواهد برجسته کتاب ی

هستند. خارق العاده که دارند وجود نیز

بوده اند؟ تاثیرگذار شما زندگ در که اشخاص چه ⁃

ما کنم. اشاره تیبشیران رابرت به باید ابتدا هستند! زیادی افراد

ر دی ی با زیادی بسیار پروژه های در و بوده ایم ار هم سال ها برای

جری بود، موثر بسیار استویتزل۳۷ وارنر من، استاد کرده ایم. کار

بریمن۳۹، لیو افرون، براد هم چنین بود. استاد ی ۳۸ فریدمن

من استادان چمبرز۴۲ جان و یبن۴۱ پری داریل بوجا۴۰، آندراس

و کاکس۴۵ دیوید ،۴۴ هیل ل مای ،۴۳ نلدر جان پیش تر و بودند.

باشد. نیافتاده قلم از کس امیدوارم بودند. آرمیتاژ۴۶ پیتر

شغل چه االن م کردید فکر نم شدید، آمار وارد اگر ⁃

ری دی موضوع آیا م دادید؟ انجام کاری چه و داشتید

فرد ی هم موضوع آن در را خودتون که دارد وجود

ببینید؟ تاثیرگذار

احتماال بودید، نپرسیده بودن تاثیرگذار مورد در را دوم سؤال اگر

در سال ها، ط در زیرا لوله کش». «ی م دادم: پاس شما به
35Bradly Efron
36The Jackknife, Bootstrap, and othe Resampling Plans
37Werner Stuetzle
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وب سایت ی معرف

دوست را لوله کش کامال و کرده ام کار بسیاری خانه های نوسازی

شروع را کار ی است! نکته رضایت بخش ترین این داشتم!

م بینید، جلویتان در را نتیجه و م رسانید اتمام به آن را م کنید،

باشد. نداشته خوبی پایان چنین است ن مم تحقیق حال که در

از که آن جایی از آماردانان، از بسیاری همانند م کنم فکر

بتوانم که بودم آن دنبال به و بودم برخوردار خوبی ریاضیات

فکر بنابراین، شدم؛ آمار رشته وارد دهم، انجام کاربردی کارهای

از شاخه ای ⁃ باشد ری دی روزنه م تواند برق مهندس م کنم

دارم اران هم من باشد. کاربردی ریاض شامل که برق مهندس

موضوع هم این م کنم فکر م کنند. کار محدب بهینه سازی در که

تنها این شوم! وفا ش به خوبی هم آن در م توانم که است ری دی

گرفتم. قرار آمار در من که است سرنوشت

وب سایت ی معرف

۴۷ جلیلیان عبداله به همت

آدرس به نظریه» «دیدن اینترنت اه پای

https://seeing-theory.brown.edu/

کارشناس  دانشجوی عنوان به که دوران در ۴۸ کنین دنییل توسط

بود کاربردی ریاض تحصیل به مشغول ۴۹ براون اه دانش در

مهندس کارشناس ارشد دانشجوی هم اکنون وی است. شده ایجاد

گو جین گرو است. ۵۱ استنفورد اه دانش در ۵۰ محاسبات و ریاض

توسعه ی در کنین دنیل با ۵۴ ژیانگ دنیل و ۵۳ دولین دی تایلر ،۵۲

، اینترنت اه پای این هدف دارند. اری هم اه اینترنت پای این

مفاهیم بصری سازی کل به طور و نمودارها تصاویر، از استفاده

آمار در پایه نظری مبان بهتر درک منظور به آماری روش های و

و مفاهیم آموزش برای آن از م توان رو، این از است. احتمال و

از بهتری درک به دستیابی و پایه احتماالت و آماری روش های

گرفت. بهره مفاهیم این

اینترنت اه پای این در شده ارائه آماری و احتماالت مفاهیم

شده اند: تدوین زیر شرح به فصل شش در

پیشامد های بخش های (شامل مقدمات احتمال (۱) فصل

واریانس)، و ریاض امید ، تصادف

نظریه بخش های (شامل مرکب احتمال های (۲) فصل

،( شرط احتمال و شمارش مجموعه ها،

متغیرهای بخش های (شمل احتمال توزیع های (۳) فصل

حد قضیه و پیوسته و گسسته تصادف متغیرهای ، تصادف

مرکزی)،

نقطه ای، برآورد بخش های (شامل فراوان گرا استنباط  (۴) فصل

خودگردان۵۵)، روش و بازه ای برآورد
47jalilian@razi.ac.ir
48Daniel Kunin
49Brown University
50Computational and Mathematical Engineering
51Stanford University
52Jingru Guo
53Tyler Dae Devlin
54Daniel Xiang
55 Bootstrap
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وب سایت ی معرف

تابع بیز، قضیه بخش های (شامل بیزی استنباط  (۵) فصل

پسین) توزیع سوی به پیشین توزیع از حرکت و درستنمایی

کمترین بخش های (شامل رگرسیون تحلیل (۶) فصل پایان در و

واریانس). تحلیل و همبستگ دوم، توان های

اول فصل از تصادف پیشامدهای بخش به نگاه مثال، برای

داشت. خواهیم

تصویری راست، سمت در م شود، دیده باال ل ش در که همان گونه

آزمایش در خط و شیر پیشامدهای رخداد سان ی شانس از

درآمده نمایش به نظری حالت در سالم ه ی س ی پرتاب تصادف

نوار در (Flip the coin) ه س پرتاب گزینه ی انتخاب با است.

و م شود شبیه سازی تصادف آزمایش این تصویر، چپ سمت

نمودار ی قالب در خط و شیر برآمدهای با متناظر نسبی فراوان

م شود. رسم قبل نمودار کنار و میله ای

۴۴ صفحۀ
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آماری دانش آموختگان و آمار آموزش گروه های اخبار

بار چندین را ه س م توان ه، س پرتاب گزینه ی انتخاب با

انتخاب با کرد. مشاهده را نسبی فراوان های در تفاوت و پرتاب

حاصل نتیجه (Flip 100 times) ه س پرتاب بار ۱۰۰ گزینه ی

فراوان میله ای نمودار قالب را ه س پرتاب بار ۱۰۰ شبیه سازی از

م دهد. نشان خط و شیر برآمدهای نسبی

نسبی فراوان های رایی هم بحث سادگ به م تواند بخش این

آزمایش ی رر م و مستقل اجرای از حاصل پیشامد ی رخداد

صورت به را پیشامد آن احتمال به سان ی شرایط تحت تصادف

دهد. نشان خاص نرم افزار یا برنامه نویس بدون و عین

و آمار آموزش گروه های اخبار
آماری دانش آموختگان

اصفهان اه دانش ⁃

اصفهان اه دانش در آمار انجمن نماینده ، اشرف سمیه به همت

آمار کارشناس ،۱۳۶۰ اسفند ۲۳ متولد : هاشم مرضیه دکتر

اه دانش از ۱۳۸۵ کارشناس ارشد اصفهان، اه دانش از ۱۳۸۳ سال

اصفهان. اه دانش از ۱۳۹۹ شهریورماه آمار دکتری اصفهان،

سیستم های برای بهینه نگهداری وهای «ال دکتری: رساله عنوان

پیچیده»

اسدی مجید دکتر راهنما: استاد

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله از

-Hashemi, M., Asadi, M., and Zarezadeh, S. (2020).
Optimal maintenance policies for coherent systems
with multi-type components. Reliability Engineering
and System Safety, 195, 106674.

-Hashemi, M., and Asadi, M. (2020). Optimal pre-
ventive maintenance of coherent systems: A general-
ized Pólya process approach. IISE Transactions, 1-15.

-Hashemi, M., and Asadi, M. (2020). On the com-
ponents failure in coherent systems with applications
to maintenance strategies. To appear in Advances in
Applied Probability.

آمار کارشناس ،۱۳۶۹ اسفند ۲۹ متولد ری: عس فاطمه دکتر

اه دانش از ۱۳۹۳ کارشناس ارشد اصفهان، اه دانش از ۱۳۹۱ سال

اصفهان. اه دانش از ۱۳۹۹ شهریورماه آمار دکتری اصفهان،

۴۵ صفحۀ
ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (۰۲۱)۶۶۴۹۵۵۴۰ B iss.newsletter@irstat.ir

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


آماری دانش آموختگان و آمار آموزش گروه های فارساخبار خلیج اه دانش ⁃

آنتروپی توان و فیشر اطالع بر ای «مطالعه دکتری: رساله عنوان

وابسته» مدل های در

عالمت ساز حسین محمد دکتر راهنما: استاد

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله از

-Asgari, F., Alamatsaz, M. H., and Khoolenjani,
N. B. (2019). Inequalities for the dependent Gaussian
noise channels based on Fisher information and copu-
las. Probability in the Engineering and Informational
Sciences, 33(4), 618-657.

-Asgari, F., and Alamatsaz, M. H. (2020). An ex-
tension of entropy power inequality for dependent ran-
dom variables. Communications in Statistics-Theory
and Methods, 1-12.

سال کارشناس .۱۳۶۴ تیر ۱۱ متولد : مقام محمود دکتر

از ۱۳۹۰ کارشناس ارشد اصفهان، صنعت اه دانش از ۱۳۸۷

اه دانش از ۱۳۹۹ شهریور آمار دکتری اصفهان، صنعت اه دانش

اصفهان.

ماکسیمم برآورد اریبی «تصحیح دکتری: رساله عنوان

درستنمایی»

بهرام محمد دکتر راهنما: استاد

سجادی فرخنده السادات دکتر مشاور: استاد

است: رسیده چاپ به زیر مقاله های ایشان دکتری رساله از

-Maghami , M. M., and Bahrami, M. (2020). Im-
proved maximum likelihood estimation of parameters
in the Maxwell distribution. Journal of Statistical
Modelling: Theory and Applications, 1-15.

-Maghami, M. M., Bahrami, M., and Sajadi, F. A.
(2020). On bias reduction estimators of skew-normal
and skew-t distributions. Journal of Applied Statistics,
1-23.

فارس خلیج اه دانش ⁃

خلیج اه دانش در آمار انجمن نماینده افشاری، محمود به همت

فارس

شهرستان در ۱۳۶۳ فروردین م ی متولد : اسماعیل حمید دکتر

خلیج اه دانش از ۱۳۸۶ سال آمار کارشناس بوشهر، استان گناوه

دکتری شیراز، اه دانش از ۱۳۸۸ سال آمار کارشناس ارشد فارس،

فارس. خلیج اه دانش از ۱۳۹۹ ماه اردیبهشت آمار

اریتم ل بخت توزیع های خانواده «تعمیم دکتری: رساله  عنوان

کاربردها» و ویژگ ها : لوژستی

. ل الله فضل دکتر آقای جناب راهنما: استاد

⁃ علم اه دانش در پلیمر صنعت گروه در حاضر حال در ایشان

هستند. کار به مشغول کاربردی

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان دکتری رساله  از

-Esmaeili, H., Lak, F., Dehghanmonfard, M. E.
and Alizadeh, M. (2019). The Alpha- Beta Skew Gen-
eralized t Distribution: Properties and Applications,
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research,
15(3), 605-616.

-Esmaeili, H., Lak, F., Dehghanmonfard, M. E. and
Alizadeh, M. (2020). The Alpha- Beta Skew Logistic
Distribution: Properties and Applications, Statistics,
Optimization & Information Computing, 8(1), 304-
317.

-Esmaeili, H., Lak, F., Altun, E. and Alizadeh,
M. (2020). The Ristic-Balakrishnan odd log-logistic
family of distributions: Properties and Applications,
Statistics, Optimization & Information Computing,
8(1), 17-35.
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رازی اه دانش آماری⁃ دانش آموختگان و آمار آموزش گروه های اخبار

دانش آموخته همدان، ۱۳۶۵ متولد کبیر: کرم حمید دکتر

صنعت اه دانش از کارشناس ارشد ۱۳۹۲ ، کارشناس ۱۳۸۷

رساله از ایشان فارس. خلیج اه دانش دکتری ۱۳۹۸ و شاهرود

در عضویت نمودند. دفاع ۲۰ نمره و عال درجه با خود دکتری

و مقط سه هر در آموزش اول رتبه کسب ان، نخب مل بنیاد

ایشان افتخارات از دانشجویی بخش در ده دانش برتر ر پژوهش

خلیج اه دانش با حق التدریس صورت به اکنون هم ایشان است.

دارند. اری هم بوشهر فارس

توزیع در پارامترها بردار موج استنباط » دکتری: رساله  عنوان

بیضوی» چندمتغیره

افشاری محمود دکتر آقای جناب راهنما: استاد

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله  از

-Karamikabir H. and Afshari, M. (2020). Gener-
alized Bayesian Shrinkage and Wavelet Estimation of
Location Parameter for Spherically Distribution un-
der Balance-type Loss: Minimaxity and Admissibility,
Journal of Multivariate Analysis, 177, 104583.

-Karamikabir H. and Afshari, M. (2019). A New
Wavelet Threshold SURE of Elliptically Distribution
under Balance Loss, Statistica Sinica, Published on-
line.

-Karamikabir, H., Afshari, M. and Arashi, M.
(2018). Shrinkage estimation of non-negative mean
vector with unknown covariance under balance loss,
Journal of Inequalities and Applications, 2018(1), 331.

-Karamikabir H., Afshari, M. and Lak, F. (2020).
Wavelet Threshold based on Stein’s Unbiased Risk
Estimators of Restricted Location Parameter in Mul-
tivariate Normal, Journal of Applied Statistics, Pub-
lished online.

-Karamikabir H. and Afshari, M. (2019). Wavelet
Shrinkage Generalized Bayes Estimation for Elliptical
Distribution Parameter’s under LINEX Loss, Interna-
tional Journal of Wavelets, Multiresolution and Infor-
mation Processing, 17(1), 1950009.

-Karamikabir H. and Afshari, M. (2020). The Loca-
tion Parameter Estimation of spherically distributions
with Known Covariance Matrices, Statistics, Opti-
mization and Information Computing, 8(2), 499-506.

-Karamikabir, H., Afshari, M. and Arashi, M.
(2018). Shrinkage Estimation For Restricted Loca-
tion Vector of the Multivariate Normal distribution,
14th Iranian Statistics Conference, Shahrood, Iran.

-Karamikabir H. and Afshari, M. (2018). Shrink-
age Estimation For Restricted Parameter, 2th Local
Conference of Mathematical Science and Application,
Behbahan, Iran.

-Karamikabir, H., Afshari, M. and Bazyari, A.
(2019). Minimax Generalized Bayes Shrinkage Estima-
tion of Mean Vector for Multivariate Normal Distribu-
tion, The 12th Seminar on Probability and Stochastic
Processes, Semnan, Iran.

رازی اه دانش ⁃

رازی اه دانش در آمار انجمن نماینده جلیلیان، عبداله به همت

۱۳۶۷ بهمن ۱۲ متولد : كردآسیابی رهنمای سمیرا دکتر

اه دانش از ۱۳۹۰ سال آمار کارشناس قائم شهر، شهرستان در

طباطبایی، عالمه اه دانش از ۱۳۹۲ کارشناس ارشد مازندران،

رازی. اه دانش از ۱۳۹۹ شهریورماه آمار دکتری

گیری نمونه در بیزی ناپارامتری «استنباط دکتری: رساله عنوان

« متناه جوام برای پیمایش

خزائ سلیمان دکتر آقای راهنما: استاد

۴۷ صفحۀ
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آماری دانش آموختگان و آمار آموزش گروه های مشهداخبار فردوس اه دانش ⁃

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله از

-Rahnamay Kordasiabi, S. and Khazaei, S., (2020).
Prediction of the nonsampled units in survey design
with the finite population using Bayesian nonpara-
metric mixture model. Communications in Statistics-
Simulation and Computation, Accepted.

-Rahnamay Kordasiabi, S. and Khazaei, S., 2020.
Bayesian nonparametric estimation of bandwidth us-
ing mixtures of kernel estimators for length-biased
data. Journal of Statistical Computation and Simu-
lation, 90(10), 1849-1874.

مشهد فردوس اه دانش ⁃

فردوس اه دانش در آمار انجمن نماینده فکور، وحید به همت

مشهد

مشهد، در ۱۳۶۳ سال متولد ابادی: بس مصطف دکتر

مشهد، فردوس اه دانش ۱۳۸۵از سال آمار کارشناس

آمار دکتری مشهد، فردوس اه دانش از ۱۳۹۰ کارشناس ارشد

مشهد. فردوس اه دانش از ۱۳۹۹ ماه مرداد

پیش بین متغیرهای با درخت «رگرسیون دکتری: رساله عنوان

« وابستگ دارای

پرست دوست مهدی دکتر آقای راهنما: استاد

سرمد مجید دکتر آقای مشاور: استاد

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله از

مدل معرف (۱۳۹۹) م. پرست، دوست و م ابادی، ⁃بس

عصبی، های ه شب در ها ورودی وابستگ ساختار بر مبتن جدید

اه دانش ، تکامل محاسبات و جمع هوش کنفرانس چهارمین

مشهد. فردوس
-Boskabadi, M., and Doostparast, M. (2020) Re-

gression trees with splitting based on changes of de-
pendencies among covariates, Journal of Intelligent
Data Analysis, Accepted.

-Boskabadi, M., Doostparast, M., and Sarmad, M.
(2020) Survival analyses with dependent covariates: A
regression tree-base approach, Journal of Algorithms
and Computation, Accepted.

آمار در جدیدی وریتم ال ایشان رساله از که است ذکر به الزم

وابستگ ساختار که درخت تکنی های مبنای بر داده کاوی و

عنوان تحت م کند، اضافه رگرسیون مدل های به را ورودی ها

مخفف صورت به یا « وابستگ و رگرسیون «درخت وریتم ال

در میالدی ۲۰۲۱ سال در ایده این است. شده استخراج DART

شد. خواهد چاپ Intelligent Data Analysis مجله

کارشناس مشهد، در ۱۳۶۹ سال متولد رضایی فر: افسانه دکتر

۱۳۹۳ کارشناس ارشد مشهد، فردوس اه دانش از ۱۳۹۰ سال آمار

از ۱۳۹۹ ماه شهریور آمار دکتری مشهد، فردوس اه دانش از

مشهد. فردوس اه دانش

نمودارهای مدل سازی در رد روی «ی دکتری: رساله عنوان

فازی» داده های اساس بر یافته ⁃تعدیل ریس کیفیت کنترل

غالمرضا دکتر و گیلده صادقپور بهرام دکتر آقایان راهنما: استاد

برزادران محتشم

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله از

-Rezaeifar, A., Sadeghpour Gildeh, B. and Mo-
htashami Borzadaran, G.R. (2020). Risk-adjusted con-
trol charts based on LR-fuzzy data. Iranian Journal of
Fuzzy Systems, 17(5), 69-80.
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ایران پزش علوم اه آماری⁃دانش دانش آموختگان و آمار آموزش گروه های اخبار

رشت، در ۱۳۶۹ سال متولد مرتض نژاد: فالح آزاده سیده دکتر

کارشناس ارشد گیالن، اه دانش از ۱۳۹۱ سال آمار کارشناس

از ۱۳۹۹ ماه شهریور آمار دکتری گیالن، اه دانش از ۱۳۹۳

مشهد. فردوس اه دانش

آماری کنترل در آنتروپی از «کاربردهایی دکتری: رساله عنوان

کیفیت»

دکتر و برزادران محتشم غالمرضا دکتر آقایان راهنما: استادان

گیلده صادقپور بهرام

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رساله از

-Fallah Mortezanejad, S. A., Mohtashami
Borzadaran, G. M., Sadeghpour Gildeh, B. (2019).
Joint dependence distribution of data set using opti-
mizing Tsallis copula entropy. Physica A: Statistical
Mechanics and its Applications, 533, 121897.

-Fallah Mortezanejad, S. A., Mohtashami
Borzadaran, G. M., Sadeghpour Gildeh, B. S. (2019).
An entropic structure in capability indices. Commu-
nications in Statistics-Theory and Methods, 48(23),
5911-5921.

ایران پزش علوم اه ⁃دانش

پزش علوم اه دانش آمار گروه استاد رودباری، مسعود به همت

ایران

درجه به ۱۳۹۹ سال شهریورماه در رسول محبوبه دکتر خانم

کردند. پیدا ارتقاء دانشیاری

دانشیاری درجه به ۱۳۹۹ مهرماه در آزادی نمامعل دکتر آقای

کردند. پیدا ارتقاء

مازندران اه دانش ⁃

آمار انجمن نماینده ، میرمصطفائ کامل محمدتق سید به همت

مازندران اه دانش در

قائم شهر شهرستان در ۱۳۶۵ سال متولد : رمضان ینه س دکتر

مازندران، اه دانش از ۱۳۸۸ آمار کارشناس مازندران، استان

آمار دکتری گرگان، گلستان⁃ اه دانش از ۱۳۹۱ کارشناس ارشد

مازندران. اه دانش از ۱۳۹۹ شهریور ۳۱

سری های برای استنباط و دوخط «مدل بندی دکتری: رساله عنوان

« شمارش زمان

محمدپور مهرناز دکتر خانم سرکار راهنما: استاد

اصغرزاده اکبر دکتر آقای جناب مشاور: استاد

است: رسیده چاپ به زیر مقاله های ایشان، رساله از

زمان سری های مدل .(۱۳۹۹) س. ، رمضان و م. ⁃محمدپور،

و رام پ تصادف رهای عمل اساس بر گسسته مقدار دوخط

.۲۳۰ ⁃۲۱۵ ،۱۰ ، ریاض پیشرفته مدل سازی مجله رقیقساز،

- Mohammadpour, M., Bakouch, H. S., Ramzani,
S. (2019). An integer-valued bilinear time series model
via two random operators. Mathematical and Com-
puter Modelling of Dynamical Systems, 25(4), 429-446.

- Ramezani, S., and Mohammadpour, M. (2021).
Integer-valued bilinear time series model with signed
generalized power series thinning operator. Journal of
Statistical Computation and Simulation, 91(2), 242-
259.

-Ramezani, S., and Mohammadpour, M. (2019). A
parametric and nonparametric survey of the integer-
valued bilinear process in the time and frequency do-
mains, Proceeding of the 12th Seminar on Probability
and Stochastic Processes.

-Mohammadpour, M. and Ramezani, S. (2020).
Frequency domain estimation of integer-valued bilin-
ear time series models with signed thinning operator,
Proceeding of the 15th Iranian Statistics Conference,
Yazd University, 302-309.

۴۹ صفحۀ
ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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