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 سردبیر سخن
 

 ؟ با من نگویی چیستی، اهل کجا یا کیستی

بر کسی پوشیده نیست که سرعت تغییرات علوم مختلف در  

به دهه  افزایش یافته  های اخیر به شدت  ویژه در سال های و 

که   بوده  زیاد  قدری  به  علوم  برخی  در  تغییرات  این  است. 

این روزها در  این علوم دچار دگرگونی شده است.  هویت 

های رسمی و غیررسمی، صحبت از ماهیت  بسیاری از نشست

رشته  هویت  نوپدید    و  علوم  و  آن  در  سریع  تغییرات  آمار، 

شود  طرح می هایی ممرتبط با آن است. در این راستا، پرسش 

 ترین آنها عبارتند از: که دو مورد از مهم

های اخیر  هایای که در سالآیا با تغییرات گسترده  -

نام   است،  داده  با    «آمار»رخ  متناسب  همچنان 

 این علم و برازنده محتوای آن است؟    «هویت»
زمینه  - با  آمار  علم  ارتباط  و  علمی  تناسب  های 

داده مانند  یادگیرینوپدیدی  ماشین،    کاوی، 

این دادهعلم مانند  و  علوم،  ها  این  آیا  چیست؟  ها، 

شاخه گرایش  یا  محسوب  ها  آمار  علم  از  هایی 

به می یا  اهدافی    شوند  با  متفاوت  علومی  راستی 

 متفاوتند؟ 

مفهوم  دو  به  باید  نخست  پرسش،  این  برای  پاسخ  برای 

 تری داشت.   نگاه دقیق «نام»و  «هویت»

ترین ی الشچ یکی از  به معنی سرشت و ماهیت،    «هویت» -

آنچه و    را هستی   هاست. هویت ها در تمام حوزهبحث

این  کنند. نکته مهم  ، تعریف می موجب شناسایی باشد

است که هویت یک پدیده، امری ثایت نیست و انباشتی  

می است زمان شکل  که در طول  معنا  این  به  و  ،  گیرد 

می  پیدا  گتغییر  که  آنجا  تا  را  کند  هویت  به  اهی 

 کنند. ، تشبیه میجاریای رودخانه 

پدیده است. درباره  هویت بخشی به یک  ای برای  واژه  «نام»

نام  اگرچه  که  است  این  مهم  نکته  نیز  بامعنا    هانام  همیشه 

هستند، اما نام هر پدیده باید   قراردادو  نتیجه توافق  نیستند و  

 با هویت آن متناسب و برازنده باشد.  
فهمد که هویت علوم نیز  نویسنده از مفاهیم باال چنین می     

مانند هر پدیده دیگری در این جهان در گذر زمان دستخوش  

می نشان  تغییرات  مختلف  علوم  تاریخچه  به  نگاهی  شود. 

راستای  می و  گستردگی  سرعت،  که  علوم  دهد  تغییرات 

معن این  به  نیست،  یکسان  معموال  تغییرات    ا گوناگون  که 

توانند تند یا کند، گسترده یا محدود و در راستای کمال  می

متفاوت   سرعت  درباره  نمونه،  عنوان  به  باشد.  زوال  یا 

تغییرات در علوم مختلف، معروف است که معموال تغییرات 

همچنین،    در علوم نظری کندتر از علوم آزمایشگاهی است. 

ل تاریخ از میان رفته  توان برخی علوم را نام برد که در طومی

به  دادهیا  ماهیت  تغییر  کامل  نجوم  طور  علم  مقایسه  اند. 

امروزی، با آنچه صدها سال پیش تحت همین عنوان شناخته  

ی واقعی  ادهد که نجوم در آن زمان به معنشد، نشان می می

بوده خرافات  از  مملو  و  آشکار  که گونه به   ،در گمراهی  ای 

خبر است.  و از قانون جاذبه بی داندزمین را مرکز هستی می 

شود،  همچنین، آنچه امروز به عنوان علم شیمی شناخته می 

و  ه  شدنخستین آن که کیمیاگری نامیده می   با ریشه و نسخه 

جادوگری و  خرافات  به  بوده  بیشتری  هیچ    شبیه  است، 

تناسبی ندارد. همین داستان درباره بسیاری از علوم دیگر نیز  

 صادق است.  

گیری همواره در حال تغییر  علم آمار نیز از زمان شکل       

تغییرات این علم درگذر زمان ثابت نبوده   سرعت بوده است.  

ای  ها، به صورت فزایندهو پس از توسعه کمی و کیفی رایانه 

آنچه به سرعت و گستردگی تغییرات در افزایش یافته است.  

این علم به  علم آمار دامن زده، ارتباطات فراوانی است که  

اند که های ذاتی خود با علوم دیگر دارد. گفته دلیل ویژگی

به معنای ایالت گرفته شده     Stateاز ریشه    Statisticsواژه
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اشاره   است،  حکمرانی  در  ضروری  امری  که  احصاء  به  و 

شناسیم بسیار  کند. اما آنچه امروز به عنوان علم آمار می می

پیچیدهگسترده از آن استتر و  بتوان چنین استدالل    تر  که 

نام ساده برای  را  تعریف  ای  پذیرفت.  آن  شدهگذاری    ،یاد 

رسمی  آمار  عنوان  با  آمار  از  کوچکی  بخش  تنها    امروز 

(Official Statistics را توصیف می ) کننده کند و توصیف

 همه آمار نیست.

امر ثابتی نیست. بلکه    چنانچه گفته شد، هویت یک پدیده   

می  شکل  زمان  گذر  میدر  پیدا  تغییر  انباشته گیرد،  و  کند 

در دهه می نیز  آمار  علم  به شود. هویت  و  سال ها  های ویژه 

گستردگی   است.  شده  فراوان  تغییرات  دستخوش  گذشته 

ی  تنیدگی استثنای  موضوعات مورد بحث در این علم و درهم

اجتماعی و انسانی گرفته   مباحث آن با سایر علوم، از علوم

پیچیده تا   پزشکی، هویت  و  زده مهندسی  رقم  آن  برای  ای 

کند. اعتقاد نویسنده این است که توصیف آن را دشوار می

پدیده  چنین  توصیف  که  پیچیده  است  و  از  چندوجهی  ای، 

ست که  ید. شاید همین امر موجب شده اآبرنمی   «آمار»واژه  

زمینه  آمار  علم  اطراف  در  به امروز  گوناگونی  علمی  های 

اند که از یک سو اصل و نصب از آمار دارند و وجود آمده

دهد، و از سوی دیگر چون  آنها را آمار تشکیل می  خمیرمایه 

از  بخشی  و  ندارند  همخوانی  آمار  علم  کنونی  توصیف  با 

نمی  قرار  علم  این  کنونی  چارچوب  آنها در  گیرد، محتوای 

جداگانه  نام  و  اختصاصی  هویت  آمار،  از  استقالل  مدعی 

داده علم هستند.  و  ماشین  یادگیری  جمله  دادهکاوی،  از  ها 

زمینه معروف در دهه ترین  که  علمی هستند  اخیر های  های 

برآورده آمار سر  علم  قمرهای  استقالل  همانند  پرچم  و  اند 

این  هادر حالی که بررسی  ویژگی   ،اند!برافراشته  ی هویتی 

 کند.  های علمی، چنین چیزی را تایید نمی زمینه 

نگاهی به رویدادهای مشابه در سایر علوم و تجارب این     

به  است.  آموزنده  بسیار  مهندسی  علوم،  علم  نمونه،  عنوان 

رسمی چند    عمران را  در نظر بگیرید. این علم سابقه غیر

ساله    ۴۰۰هزار ساله و سابقه رسمی )دانشگاهی(  بیش از  

های دانشگاهی  دارد. در گذشته نه چندان دور تعداد گرایش 

اما   انگشتان یک دست بود،  از تعداد  مهندسی عمران کمتر 

از   بیش  کشور  داخل  در  تنها  امروز  رشته  گرایش    13این 

وکارشناسی  دارد  گرایش  ارشد  آن  تعداد  عرصه  های  در 

نظران،  گواه صاحب به بیشتر از این رقم است. حتا المللی بین

، تغییرات  های این رشته دلیل رشد فزاینده در تعداد گرایش

های گذشته رخ داده است.  ای بوده است که در سال گسترده

های علمی مرتبط با  در چنین شرایطی گردآوردن همه زمینه 

این رشته مهندسی در زیر یک عنوان، عمال ناممکن است.  

است   شده  تالش  دلیل  همین  شاخه به  تعریف  با  های  تا 

های دانشگاهی مرتبط با مهندسی عمران  جدیدی برای رشته 

زمینه  بتوانند  دهند،  که  پوشش  را  گوناگون  علمی  های 

یکپارچگی این علم حفظ و در عین حال راه توسعه آن در  

نمونه دانشگاه شود.  برای  ها هموار  نیز  دیگری  فراوان  های 

پایه، فنی و  مختلف از علومهای  نشان دادن این ادعا در زمینه 

مهندسی و پزشکی گرفته تا علوم انسانی و علوم اجتماعی  

وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج  

 است.  

ای که شرح آن گذشت، تنها  تغییرات گسترده  ، به هر حال    

ویژه رشته آمار نبوده و سایر علوم نیز کم و بیش آن را تجربه  

به گمان نویسنده، اندیشیدن  .  انداندیشی کردهآن چارهو برای  

دوره سرفصل  در  جدی  بازنگری  جایگزین،  نام  های به 

ایجاد   و  کارشناسی  دوره  ویژه  به  دانشگاهی  مختلف 

های متنوع در مقاطع تحصیلی مختلف رشته آمار، از  گرایش 

سریع  چه  هر  باید  که  است  اقداماتی  توجه جمله  مورد  تر 

به    «آمار»تغییر نام  اگر      قرار گیرد.  نظرانصاحب  یا  شدنی 

پیشنهاد پافشاری وجود دارد،  نام  این  برحفظ  و    صالح نیست

در هنگام  می که  نوگرایشگذاری  نامشود  ، این رشته   های 
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برای جلوگیری از پاره پاره شدن و تضعیف رشته آمار، حتما  

در آمار  گرایش   گذارینام  واژه  قرار  عنوان  نظر  مد  نو  های 

باین گرایش   گیرد و  از ترکیب ها  استفاده  نام  های مختلف  ا 

گرایش    ، آمارداده(علم-)آمار  علم دادهگرایش    مانند آمار  آمار

 . شوندگذاری نام و مانند آن، کاوی(داده-)آمار کاویداده

تحجر و  و دچار    ،اندیشیچاره کوتاهی در  به هر حال،      

ب  اندیشیدگم علم  دون  علمی شدن،  جایگاه  شک تضعیف 

آموختگان این  های دانشگاهی مرتبط با آن و دانشآمار، رشته 

 را در پی خواهد داشت.  ها رشته 

انجمن   رهیمد  ئتی ه ات اهم مصوبات جلس 

 ۱۴۰۰بهار در   آمار ایران

 ۲۳/۱/۱۴۰۰مصوبات جلسه 

از  (  1) که  زیر  شرح  به  بانوان  کمیته  اعضای  ترکیب  با 

 هستند، موافقت شد.  هاو سازمان های مختلف کشور دانشگاه
، دکتر زهرا رض ایی قهرودی، دکتر فاطمه زادهینق  مایس    دکتر

دکتر مریم ش   رفی، دکتر حس   ینی، دکتر مین ا نوروزی راد، 

زاده، دکتر زارعروشنک صبا، دکتر صدیقه شمس، دکتر سمیه 

 .مرجان منصوریان

اولین فراخوان سومین   ثانی در مورد ارسالآقای دکتر نیلی   (2)

درخواست   و  دادند  ارائه  توضیحاتی  آمار  آموزش  سمینار 

ایران،    نمودند، انجمن آمار  به  رساناطالع از طرف  ی مناسبی 

انجمن مدیریت آموزشی، سازمان سنجش آموزش کشور و  

روانشناسی انجام و در صورت موافقت، مقاالت برتر  انجمن  

 ارجاع شود.  ، برای چاپ به نشریات انجمن آمار ایران
 ۳/۱۴۰۰/ ۳مصوبات جلسه 

معرفی    (1) بر  مبنی  استان خوزستان  استاندارد  سازمان  نامه 

کاربرد   کمیته  در  همکاری  و  عضویت  برای  متخصصان 

با  مطرح و مقرر شد مکاتبه   «های آماریروش ی  هاگروهای 

 انجام شود.  مندعالقه علمی    تیاهآماری برای معرفی اعضای  

نامه همایش ریاضیات زیستی دانشگاه دامغان مطرح و با  ( 2)

 . حمایت معنوی انجمن آمار از این همایش موافقت شد
سعدا(  3) دکتر  در   عنوانبه مرادی  اله  آقای  جلسه  میهمان 

بعد از ارائه .های خام توضیحاتی دادندداده  نامه نییآخصوص  

، با کلیات آن  رهیمدئت یهتوضیحات ایشان و برخی از اعضای  

مذکور برای تصویب در    نامه نیآئموافقت شد و مقرر گردید  

 به مرکز آمار ایران ارسال شود.  ،شورای عالی آمار
سال    (۴) از  گزارشی  محمدزاده  دکتر  آمار،  الملل نیبآقای  ی 

کارگروه  و  ستاد  آن  ها  تشکیل  به  ایشان  مربوط  دادند.  ارائه 

با حضور اعضای   یاجلسه خرداد   ۶ شنبه پنجاشاره کردند که 

برنامه  کمیته  اعضای  تعیین  برای  طرح اتحادیه  و  های  ریزی 

اطالعات جامعی    . ایشان، همچنینشودی مپیشنهادی تشکیل  

تعیین  نحوه  و  علوم  فرهنگستان  ابوریحان  جایزه  درباره 

 برگزیدگان آن ارائه نمودند. 

  تهی کمهای  سومین گزارش فعالیت

 رسمی  آمار   مشترک هایهمکاری

 زه ا  ض یی قه وری  به هم

های مشترک آمار رسمی  کمیته همکاری در سومین گزارش  

ایران آمار  یک 1۴۰۰بهار  در    انجمن  معرفی  و  تشکیل  به   ،  

پایان کارگروه   از  »حمایت  کارگروه  نام  به  ها« نامه جدید 

فعالیت پنجم  اولویت  کنار  براساس  در  کمیته  این    ۴های 

های کمیته در در دومین گزارش فعالیت  شدهی معرفکارگروه  

همچنین شد.  خواهد  پرداخته  اقدامات    ،زمستان  گزارش 

نویس اولیه صورت گرفته در کارگروه کارآموزی، تهیه پیش

توسط  اجرایی ترویج سواد آماری در ایران«  -ردیسند راهب»

  یرسانتوسعه اطالعنامه »کارگروه سواد آماری، تصویب آیین 

انجمن آمار و    رهیمدئتیه« در  های خام آمارهای رسمیداده

تصویب در شورای عالی آمار  برای ارسال به مرکز آمار ایران 

بهار   در  کمیته  گرفته  صورت  اقدامات  دیگر  بوده    1۴۰۰از 
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ایجاد   ارائه خواهد شد.  بیشتر  با جزئیات  ادامه  است که در 

های  معرفی فعالیتبرای  بخشی در سایت انجمن آمار ایران  

کمیته  کمیته  و  تخصصی  آمار  همکاریهای  مشترک  های 

های کارگروه  فعالیت  جمله   از با همکاری خانم جودی    رسمی 

 بوده است.

هانامهکارگروه حمایت از پایان  -  

های مشترک آمار رسمی  با توجه به مصوبه کمیته همکاری  

، با عضویت هانامه حمایت از پایان انجمن آمار ایران، کارگروه  

رجالی  آقایان   دکتر  کشاورزی(،  جهاد  )وزارت  احمدی 

کار مسئول  اصفهان،  صنعتی  زاهدیان  )دانشگاه  دکتر  گروه(، 

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه  )

علوم  (یاجتماع )دانشگاه  محرابی  دکتر  شهید  پزشک،  ی 

  فالح  ر ی م،  (بهشتی(، موسوی )بانک مرکزی جمهوری اسالمی

در و دکتر شباک )پژوهشکده آمار(    (نصیری )مرکز آمار ایران

 زیر تشکیل شد:  هدفابا  1۴۰۰ ماهنیفرورد

ش  دن دانش  گاهیان در امور آمارهای رس  می و  ریدرگ )الف(

مشکالت این بخش از کارهای مهم   شناخت آنان از مسائل و

 ، آماری کشور
ه ای ه ا و تحلی له ا در روشفع چ الشبرای رتالش    )ب(

آمارهای رس  می با مش  ارکت دانش  گاهیان و کارش  ناس  ان  

 ،هادستگاه

 عبارتند از: ،یاد شدهدستیابی به اهداف های اهاز جمله ر 

ه ای حم ای ت از رس   انی در رابط ه ب ا مک انیزمالف( اطالع)

در رس  انی اطالع) ها توس  ط نهادهای آماری کش  ورنامه پایان

های س ایر راه و  ایران انجمن آمارخبرنامه وس یله به این راس تا  

 : (شدخواهد  انجامرسانی اطالع

های حمایت از مش  کالت مکانیزم  ب( ش  ناخت مس  ائل و)

ه ا در مراکز و نه اده ای آم ار رس   می کش   ور و ن ام ه پ ای ان

 ، درخواست از آنان برای رفع مشکالت

ج( درخواس ت از نهادهای آمار رس می برای اعالم نیازهای )

رس  انی به اطالعبرای  آمارهای رس  می،   و پژوهش  ی آماری

 ،دانشگاهیان

شورای  ) با  ارتباط  ایجاد  همکاری  د(  آماری  نظام  پژوهش 

 ، دانشگاهیان با این شورا

برگزاری س مینار دوس االنه آمار رس می،   برای  ریزیه( برنامه )

 .ها و مؤسسات آماری کشوربا همکاری دانشگاه

برنامه   - کارآموزی کارگروه  در ریزی  دانشجویان  های 

 های اجراییواحدهای آمار دستگاه

دانش جویان در خص وص کارآموزی  ص ورت گرفته  اقدامات

 طی س  ه ماه گذش  ته   های اجراییدر واحدهای آمار دس  تگاه

 :عبارتند از

دستگاه و سازمان دولتی شامل مرکز آمار    7با  الزم  مکاتبات   -

آمار پژوهشکده  کشاورزی،  ایران  ایران،  جهاد  وزارت   ،

کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی،  وزارت وزارت تعاون، 

ارتباطات    ،ه قضاییقوه  پژوهشگاه   و  اطالعات  و    وزارت 

در   تهران(  شهرداری  رصدخانه  )مرکز  تهران  شهرداری 

صورت پذیرفت.   انجمن آمار  توسط  1۶/12/1399تاریخ  

ها ابالغ  ی به دستگاه کارآموز  دستورالعمل  اتمکاتباین  در  

ابستان در ت  امکان پذیرش کارآموز آمارشد    و درخواست

تو      1۴۰۰ پذیرش  اردظرفیت  اول  به    1۴۰۰  ماهبهشتیا 

آمار شود.    انجمن  توسط ظرفیتاعالم  اعالمی  های 

در تابستان  های اجرایی برای پذیرش کارآموز آمار  تگاهسد

 . بوده است به شرح جدول زیر 1۴۰۰

 ظرفیت  نام دستگاه  ردیف 

 1۰ مرکز آمار ایران 1

 5 وزارت جهاد کشاورزی 2

 5 اجتماعیوزارت تعاون و رفاه  3

۴ 
ارتب اط ات   س    ازم ان فن اوری اطالع ات و 

 شهرداری
3 

 ۸ )محدودیت شرایط کرونا( بانک مرکزی 5

 3 پژوهشگاه قوه قضاییه ۶
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های تهران و چند  آمار دانشگاه   هایمکاتبه با مدیران گروه   -

استان دیگر  دانشگاه   سایر  تاریخ  در  در  و    21/۰2/1۴۰۰ها 

 ها و درخواست برای معرفی کارآموزان دستگاهاعالم ظرفیت 

  15ه همراه اولویت سازمان موردنظر به انجمن آمار تا تاریخ  ب

 ، خرداد

دستگاه   - به  دانشجویان  انتساب  برای  جلسه  ها  تشکیل 

دانشگاهدرخواست  براساس  دانشجویان   ،هاهای    معرفی 

ی  هادستگاهناظر در دانشگاه به تادان ی و اسکارآموزمتقاضی  

تاریخ  اجرایی   در  آمار  انجمن  و    22/۰3/1۴۰۰توسط 

 ،  درخواست معرفی سرپرست دانشجو توسط دستگاه

با    - دانشگاه  ناظر  استاد  و  دانشجویان  بین  ارتباط  برقراری 

 . سرپرست دانشجو در دستگاه
 ظرفیت  نام دستگاه  ردیف 

 ۶ مرکز آمار ایران 1

 3 وزارت جهاد کشاورزی 2

 3 وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 3

۴ 
ارتب اط ات   س    ازم ان فن اوری اطالع ات و 

 شهرداری
2 

 ۰ )محدودیت شرایط کرونا( بانک مرکزی 5

 ۰ پژوهشگاه قوه قضاییه ۶

 خام یهاداده  لیتحل کارگروه

به    های خام آمارهای رسمیرسانی دادهنامه توسعه اطالعآیین

توسط کارگروه تهیه و پس از بحث و بررسی    1شرح پیوست  

همکاری  کمیته  در  تصویب  انجمن،  و  رسمی  آمارهای  های 

  برای انجمن آمار ایران ارائه و    رهیمدئتیهتصویب به  برای  

 . شدی آمار ارسال عال یشوراتصویب به 

 سواد آماری کارگروه

کمیته همکاری مصوبه  به  توجه  آمار رسمی  با  مشترک  های 

ایران، کارگروه   با عضویت آقایانسواد آماریانجمن آمار   ،  

آمار   )مرکز  عمادی  اصفهان(،  )دانشگاه صنعتی  دکتر رجالی 

نقی  )دانشگاه  ایران(،  سامانی  دکتر  آمار(،  )پژوهشکده  خانی 

حاجی  بهشتی(،  مرکزی( شهید  )بانک  د  و    زاده  کتر  خانم 

   هدفابا  13۰۰اسفندماه در قاهری )مسئول کارگروه( 

 ، یآمارتبیین مفهوم سواد  -

ها برای ی )طراحی، انجام و توس   عه( فعالیتدهس   ازمان -

 ، ی در ایرانآمارترویج سواد 
ی آمارها برای ترویج س واد حمایت و پش تیبانی از فعالیت -

 ، در ایران
است.   شده  کارگروه،  تشکیل  این  سند  »  سینوشیپدر 

ایران« -راهبردی در  آماری  سواد  ترویج  توسط    اجرایی 

نظران این حوزه  کارگروه تهیه و برای بررسی بیشتر به صاحب 

هماهنگی برای برگزاری میزگرد    ،همچنین  است.  شده  فرستاده

آماری   جناب  سواد  مدیریت  رجالی  آقابا  علی  دکتر  در  ی 

آمار   آموزش  به    با سمینار  ارائه  زمان  و  سخنرانان  محورها، 

 . صورت گرفتشرح زیر  

 سخنران موضوع 
  زمان 

 )دقیقه(

سواد آماری و اهمیت آن در  

 دنیای امروز 

   2۰ دکتر افشین آشفتهآقای 

سند ترویج سواد آماری در  

 ایران 

   2۰ زاده آقای حسین حاجی 

   2۰ خانی نقی آقای مهدی  سواد آمار رسمی 

   ۶۰ ----  پرسش و پاسخ 

های خام آمارهای رسانی دادهنامه توسعه اطالعآیین

 رسمی
تعداد  :مقدمه افزایش  داده  با  حجم  اطالعاتی  پایگاه  و  های 

ای برخوردار شده های خام از اهمیت ویژهکشور، تحلیل داده

های آماری  افزایش تحلیل   ، ریزان کشوراست. از دیدگاه برنامه 

روش داده بر  مبتنی  واقعی  نوینهای  آماری  در    ،های  باید 

برنامه  دیدگاه  اولویت  از  گیرند.  قرار  کشور  تحقیقاتی  های 

و   زمینه دسترسی کافی  باید  نیز  آمار  متخصصان  و  محققان 
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انجمن آمار   ، این اساس های خام فراهم شود. برآسان به داده

نیازهای هر دو طرف و با استناد به قانون    ایران به منظور تحقق 

های ، منشور حقوق شهروندی و توصیه دادهدسترسی آزاد به 

ها در دادهکاربرد مه باره  کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در

عالی    العمل را تهیه و به شورایآمارهای رسمی، این دستور

 آمار پیشنهاد نمود.

از دادهتعریف:    -۱ماده یا همان ریزدادههای خامنظور  ها،  م 

های اطالعاتی  هایی است که در پایگاه ترین سطوح دادهپایین

 شوند.نگهداری می

آسیب   -۲ماده منظور  و  به  الزم  راهکارهای  ارائه  و  شناسی 

بر   نظارت  »کمیته  اختالف،  مورد  موضوعات  بررسی 

دادهاطالع مدت  رسانی  به  خام«  زیر    2های  اعضای  با  سال 

عالی آمار    کارها و پیشنهادات الزم به شورایبرای ارائه راه

 شود: تشکیل می 
دو نفر از اعضای هیات علمی رشته آمار با معرفی انجمن    -

 ، آمار ایران
های  دو نفر از متخصصین آمارهای رسمی شاغل در دستگاه  -

 ،  عالی آمار اجرایی با تایید کمیسیون تخصصی شورای
 ،اطالعات و ارتباطات کشورنماینده سازمان فناوری  -
 ،نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -
 ، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی -
 نماینده سازمان پدافند غیرعامل،  -
س مرکز  ئییک نفر از معاونان مرکز آمار ایران با معرفی ر  -

 ،آمار ایران )رئیس کمیته(
 . )دبیر(یک نفر از کارشناسان مرکز آمار ایران  -

نامه داخلی کمیته در اولین جلسه کمیته تهیه و آیین  :۱تبصره  

   اعالم خواهد شد.

ماه یکبار گزارش   ۶کمیته مذکور موظف است هر  :۲تبصره 

نامه اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن مفاد این آیین 

 عالی آمار ارائه نماید.  را در کمیسیون تخصصی شورای

وظایف  دستگاه  -۳  ماده انجام  جریان  در  که  اجرایی  های 

  ،دنماینهای اطالعاتی می قانونی خود اقدام به نگهداری پایگاه 

های زمانی منظم و معین زمینه دسترسی  موظف هستند در بازه

 های خام در اختیار خود را فراهم آورند.به داده
شروع  دستگاه  :۱تبصره   تاریخ  هستند  موظف  اجرایی  های 

های خام را در قالب تقویم انتشار  های دادهدسترسی به فایل 

 ند. رسانی نمایآمارهای رسمی خود، به صورت عمومی اطالع 
داده  :۲تبصره   حجم  که  مواردی  زیاد  در  دستگاه    ،استها 

می  از  اجرایی  بخشی  در    آن تواند  نمونه  فایل  به صورت  را 

های  دسترس قرار دهد. البته فایل نمونه باید با استفاده از روش

به  نظر  گونه علمی  مورد  جامعه  معرف  که  شود  انتخاب  ای 

نمونه   ،باشد. همچنین فایل  تعداد رکوردهای  موارد  این  در 

 درصد فایل اصلی کمتر باشد.  2نباید از 
های خام به سه شیوه زیرتقسیم نحوه دسترسی به داده  -۴  ماده

 شود:می
 ، دسترسی عام (الف)
 ، هاازای دریافت هزینه دادهدسترسی به  (ب)
 ،  ازای مالکیت معنوی نتایج تحقیقاتدسترسی به  (ج)

انتخاب هر یک از بندهای فوق در مرحله اول براساس    تبصره:

قوانین و مقرارت موجود مصوب مراجع صاحب صالحیت،  

در صورت نبود    . توسط خود دستگاه اجرایی انجام خواهد شد

  توسط مرکز  ه های مربوطقوانین و مقررات الزم، دستورالعمل

واهد عالی آمار پیشنهاد خ آمار ایران برای تصویب به شورای

 شد. 

آمار،  به   -5  ماده متخصصین  و  محققین  آگاهی  منظور 

ماه از ابالغ   2های اجرایی موظف هستند ظرف مدت دستگاه

آیین داده  ،نامه این  دسترسی  فهرست  قابل  صورت  به را  های 

از شیوه رسانی  های معمول اطالع با روش ،  ۴  مادههای  یکی 

 نمایند. 
محرمانگی    -6ماده   اصل  عهده  رعایت  بر  فردی  اطالعات 
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است اطالعاتی  پایگاه  متولی  اجرایی  منظور  .  دستگاه  بدین 

از روشمی افشای توانند  عدم  تعهد  اخذ  مانند  مرسوم  های 

های ویژه یا مسیرهای  در مکان   هادادهیا ایجاد دسترسی به    داده

 ویژه استفاده نمایند. 
دهای بنصورت نیاز  توانند در  های اجرایی می دستگاه   -7  ماده

نامه تفاهم   نامه یا امضایرا مشروط به معرفی   ۴ماده    ب و ج

همکاری و مالکیت معنوی نتایج تحقیقات نمایند. البته باید  

رسانی،  های الزم از قبل تهیه و ضمن اطالع ها و فرمنامه شیوه

 به مرکز آمار ایران اعالم شوند. 
بر    -8ماده   مبتنی  آماری  تحقیقات  از  حمایت  منظور  به 

و  داده تحقیقات  علوم،  وزارت  کشور،  واقعی  رسمی  های 

هستند   موظف  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  و  فناوری 

های الزم در ارزیابی و ارتقای اعضای هیات امتیازات و مشوق

ای به مراجع  گونه به را  های اجرایی  علمی و کارکنان دستگاه

شورای  ه،مربوط جمله  پیشنها  از  فرهنگی  انقالب  و  عالی  د 

بر دادهنپیگیری نمای انجام تحقیقات مبتنی  های رسمی  د که 

 کشور مورد حمایت و توجه الزم قرار گیرند. 
،  ۰3/۰3/1۴۰۰در جلسه    تبصره    ۶  وماده    ۸  رنامه د این آیین

 . رسیدمدیره انجمن آمار ایران هیأت  به تصویب

  / هانامهکارگروه حمایت از پایان گزارش 

 های دانشجویی رساله
 یداله محرابی  به همت 

دانش تخصصی و پیوند حوزه اجرایی    ی ارتقا  راستایدر     

و    استادانبا مراکز علمی و امکان استفاده از توان تخصصی  

دوره سازمان دانشجویان  برخی  تکمیلی،  تحصیالت  ها،  های 

وزارت و  از  خانه نهادها  حمایت  به  اقدام  ها 

  نجمن آمار ایران ا  نمایند.  می   ی دانشجوییهاها/رساله نامه پایان 

سال    نیز عنوان    ایکمیته   1399در  همکاری» با  های  کمیته 

کارگروه حمایت  »ایجاد کرده است که    «مشترک آمار رسمی 

پایان  مس  «هانامه از  از  برخی    مراکز والن  ئمتشکل  آماری 

دانشدستگاه علمی  هیئت  اعضای  و  اجرایی  با  گاه های  ها 

     :دننمایاهداف زیر در ذیل آن فعالیت می 

الف( مشارکت دادن دانشگاهیان در امور آمارهای رسمی و  )

شناخت آنان از مسایل ومشکالت این بخش از کارهای مهم  

 ، آماری کشور

های  ها و تحلیلها در روشرفع چالش   راستای ب( تالش در  )

و   دانشگاهیان  مشارکت  با  رسمی  کارشناسان  آمارهای 

 . های اجرایی دستگاه

طرفی     آماری  از  نظام  پژوهش  و  آموزش  راهبری  شورای 

برنامه سوم توسعه آمار کشور تشکیل    ۸ایران بر اساس ماده  

این شورا در   نامه  مین جلسه شورای  شصتشده است. آیین 

با حضور آقای دکتر    1۴۰۰  سال  ماه  اردیبهشت  در  عالی آمار

سازمان   محترم  رئیس  به نوبخت،  کشور،  بودجه  و  برنامه 

ها و نهادهای اجرایی ابالغ  تصویب رسید و به تمام دستگاه 

های هدف از ایجاد این شورا هدایت و راهبری فعالیتگردید.  

های آموزشی نظام آماری کشور به صورت  پژوهشی و برنامه 

یکپارچه، ایجاد فضای مشارکت ارکان نظام آماری در اجرا و  

آمو و  پژوهش  هماهنگ بهبود  بر  زش،  نظارت  و  سازی 

ویژه  های پژوهش و آموزش منطبق با اسناد باالدستی به برنامه 

اجرای   در  کاری  موازی  از  جلوگیری  آمار،  ملی  قانون 

های موجود در های پژوهشی و آموزشی و رفع خالء فعالیت

آماری  حوزه نظام  با  دانشگاه  تعامل  و  کشور  آمار رسمی  ی 

پژوهش انجام  در  است.  هاکشور  رسمی  آمار  حوزه    دوی 

  کارگروه»  و  « پژوهش  کارگروه»  عناوین  تحت  کارگروه

 راهبری   شورای  ذیل  کشور  اماری  نظام  حوزه  در  «آموزش

 ایجاد شده است.   مزبور

های نامه یکی از وظایف شورای راهبری حمایت از پایان     

  5ماده    11)بند    های دکتری استکارشناسی ارشد و رساله 

راهبری(  آیین شورای  آییننامه  تهیه  عهده که  به  آن  نامه 
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است.   شده  گذاشته  پژهش  به  ککارگروه  پژوهش  ارگروه 

های  ریزی و نظارت بر فعالیتمنظور هدایت، راهبری، برنامه 

  اولین  و درپژوهشی مورد نیاز نظام آماری کشور تشکیل شده  

  حوزه  در  هارساله /هامه ناپایان   از   حمایت   موضوع   آن،   جلسه 

    رسید.  تصویب به  رسمی آمار

های نامه/رساله حمایت از پایان معرفی  ،  نوشتاراین  هدف از      

های آمار، آمار  های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته دوره

  هایحوزه آمارزیستی، آمار بیمه و آمار رسمی است که در  

ای  پایه آمار رسمی    آیند.  می کشور طراحی و به اجرا در    رسمی

برنامه  در  برای  و    راستایریزی  کشور  و  سازمان  توسعه 

برنامه  اهداف  ارزیابی  نیز  و  تدوین  توسعه هاباالخص  ی 

و فرهنگی است.  مطالعه و شناخت علمی  اجتماعی    ،اقتصادی

دانشگاه اساتید  توسط  رسمی  آمار  زوایای  دقیق  و  و  ها 

رشته  و  آمار  رشته  در  تکمیلی  تحصیالت  های  دانشجویان 

علم تولید  بر  عالوه  نارسایی   ،وابسته،  مشکالت  رفع  و  ها 

بدیهی    موجود در حوزه کاربرد را به همراه خواهد داشت.  

نامه فقط تولید برآیند پایان است که در این راستا، الزم است  

از   مربوطه  واحد  در  مشکلی  شود  تالش  و  نباشد  مقاله 

دستگاه   نظرآماری تا  شود  به  حل  ترغیب  را  اجرایی  های 

 حمایت نماید. 

عقد  شامل کمک مالی در قالب  تواند  میامه  نیان حمایت از پا  

های الزم برای انجام پژوهش  قرارداد، در اختیار قرار دادن داده

و    و فنی  و همچنین استفاده از مشاوره و ظرفیت کارشناسی 

کتابخانه نیز   گزارشمنابع  و  باشد. ای  سازمان  آماری    های 

انگیزه  راستا  برخی  این  در  که  سازمان هایی  ذکر  ها  توسط 

   شود عبارت است از:می

های علمی  توس عه تحقیقات کاربردی و اس تفاده از پتانس یل •

های برداری از دستاوردهای علمی و یافته ها و بهرهدانشگاه

های پژوهش ی در زمینه ارتقای کارایی و اثربخش ی فعالیت

 ، سازمان

و   های ارتباط بهینه و تعامل س   ازنده بین س   ازمانربرقرا •

ی ها برای تولید فکر و ایده و تبدیل آن به برنامه دانش  گاه

 ،کاربردیاجرایی 
ایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان و اساتید در زمینه بروز  •

ها، شکوفایی استعدادها و شناسایی دانشجویان  خالقیت

 .های بعدیمستعد و عالقمند جهت همکاری 

نامه خاص خود  ها آییننامه هر سازمانی برای حمایت از پایان 

 آنها اما اغلب نکات مشترکی دارند که به برخی از    ،را دارد

 شود: اشاره می 

پایان  پذیرش  شیوه    حمایت  برای نامه/رساله  معیارهای  و 

 نظارت 

های پژوهشی خود را اعالم و در  ها اولویتاغلب سازمان     

نمایند. لذا  ها را به روزرسانی میهای زمانی مشخص آن بازه

پایان  موضوع  دارند  راستای  انتظار  در  و  بوده  جدید  نامه 

باشد گرچه  دارای ماهیت کاربردی  و های اعالم شدهاولویت

می  اعالم  نیز  ایده برخی  که  اولویتکنند  از  خارج  های  های 

کا قابلیت  که  این  بر  مشروط  شده  سازمان  راعالم  برای  برد 

برسد تایید  به  و  بودنیز    را  داشته  خواهند  فهرست  .  پذیرا 

سازماناولویت هر  اینترنتی  درگاه  از  پژوهشی  دستگاه  /های 

است.    اجرایی دریافت  سازمان قابل  از  برخی  حمایت  ها، 

تفاهم پایان  عقد  به  منوط  را  سازمان    ودانشگاه  بین  نامه  نامه 

معاونت نموده است  الزم  موارد  گونه  این  در  بنابراین  اند 

برخی نیز اعالم  قدم شوند.  ها پیشتحقیقات و فناوری دانشگاه

ایان نامه/رساله نباید از حمایت هیچ سازمان و  کنند که پمی

نهاد دولتی و خصوصی دیگری به جز دانشگاه محل تحصیل  

 دانشجو برخوردار باشد.  
ها برای ایجاد هماهنگی یا اطمینان از پیشرفت  ان برخی سازم  

نامه در راستای اهداف تعریف شده، فردی را به عنوان پایان 

کنند که در جلسه دفاع  کنند و او را موظف می ناظر تعیین می 

به  پایان  را  ارزیابی خود  گزارش  و  باشد  داشته  حضور  نامه 
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 سازمان ارایه نماید.    

 مالی  حمایت

نامه برای مقاطع کارشناسی ارشد  مالی از پایان میزان حمایت    

و دکتری متفاوت است و در هر سازمان مبلغ خاصی در نظر  

کند.  در این رابطه شود که به مرور زمان تغییر می گرفته می

مراجعه به سایت سازمان و دریافت آخرین اطالع ضروری  

الزم است از سازمان حامی، به نحو مقتضی در پایان    است.

 نامه و مقاله حاصل از آن قدردانی شود.  

های دولتی و نهادهای عمومی  شرکت های اجرایی و  دستگاه  

توانند با استناد به بندهای می  های وابسته غیردولتی و شرکت 

توسعه    ۶۴ماده    « پ»و    «ب» ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون 

اجتم به  اقتصادی،  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اعی 

های دانشجویی حمایت مالی  نامه و رساله شرح ذیل از پایان 

 به عمل آورند. 

کلیه دستگاه   ۶۴ماده    ببند  »   5ه  های اجرائی موضوع ماد  

 های موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه 

مقررات مالی  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از    5۰

اعتبارات    15/۸/13۸۴مصوب    دولت بر  عالوه  مکلفند 

پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده  

یک تخصیص  درصد   است،  اعتبارات  هزینه   از  به یافته    ای 

فصول شرکت     ۶و    1  استثنای  مورد  در  از  و  دولتی  های 

فناوری    های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه هزینه 

 «.هزینه کنند

های دولتی و نهادهای عمومی    کلیه شرکت  ۶۴بند پ ماده  »

شرکت  و  به غیردولتی  تابعه  و  وابسته  استثنای    های 

منظور حمایت از   های بیمه و بازنشستگی موظفند به صندوق

سازی پژوهش و نوآوری، محور و تجاریهای مسأله پژوهش

اجرای سیاست  کلی  در  معادل حداقل سه های    برنامه ششم 

ز سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در  ا  درصد

امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر  

 « .شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند

پیگیری تخصیص اعتبارات پژوهشی مربوط به آمار رسمی از  

ماده   برنام  ۶۴بند ب  شورای  قانون  عهده  به  توسعه  ه ششم 

م آماری کشور قرار داده شده اراهبری پژوهش و آموزش نظ

 .  نامه شورای راهبری(آیین  13ماده  5بند ) است

 پیشنهاد برای انجمن آمار ایران 

ای در تارنمای  شود انجمن آمار ایران صفحه پیشنهاد می (  1)

سازمان  و  ایجاد کرده  پایان خود  حامی  به نامه های  آمار  های 

ویژه در حوزه آمار رسمی را معرفی نماید و صفحه مذکور را  

 سازی نماید.   مرتب به هنگام

چالش(  2) با  دانشگاهیان  شدن  منظورآشنا  موجود  به  های 

های اجرایی و نیز بررسی توانمندی  دستگاه واحدهای آماری  

توصیه  دانشگاه کارشناسان  توسط  مشکالت  حل  برای  ها 

بر    شودمی )عالوه  بار  یک  دوسال  هر  ایران  آمار  انجمن 

های آمار ایران دارد( یک  هایی که در حاشیه کنفرانس برنامه 

دستگاه مشارکت  با  تخصصی  آماری  سمینار  اجرایی  های 

نماید  برگزار  برگزاری    کشور  با  دوساالنه  سمینار  این  در  و 

هایی که در  نامه ها و یا ارائه پایان میزگردها و ایراد سخنرانی 

اند، دانشگاهیان با  رابطه با موضوع آمارهای رسمی انجام شده

آماری دستگاه شکالم آشنا  ت  بیشتر  اجرایی  با  های  و  شوند 

پایان  برای  را  موضوعاتی  کارشناسان   های نامه همکاری 

های اجرایی  دستگاه   ، نمایند. از طرفی  دانشجویان خود انتخاب 

حل مشکالت ورفع    راستای نیز با توانمندی دانشگاهیان در  

های مرتبط و  نامه شوند و زمینه برای ارائه پایان ها آشنا  چالش

ها فراهم نامه در نتیجه امکان و مکانیزم حمایت از این پایان 

 آید.
ها و نامه ها و نهادها که از پایان سازمان فهرست پیوند برخی 

 :  نمایندهای دانشجویی حمایت می رساله 

  اژوهشکده من  
https://srtc.ac.ir  
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 صتدوق حم ی  از اژوهشگ ان و فت و ان هشد 

http://insf.org/fa 

 صتدوق تدسعه ن ی 

http://ee.iust.ac.ir 
  اژوهشکده بیمه

https://www.irc.ac.ir 

 اژوهشکده اد ی و ب نکی 

https://www.mbri.ac.ir 
 اژوهشگ ه قده قض ئیه 

https://jri.ac.ir/Thesis-support.html 
 ندسسه ه   و ت نین اجشم عی 

https://www.mcls.gov.ir/fa/ 
 س زن ن ارا ی و اسشخدانی هشد 

https://www.aro.gov.ir   
  یزی شه را ی ته ان ن هز ن   ع ت و ب ن نه 

https://rpc.tehran.ir 
 ربی خ نه سش ر نب  زه ب  ندار نخد  

http://imps.ac.ir 
 شد ای ع  ی ع دم تحقیق ت و فت و ی )س ن نه س تع(

https://sate.msrt.ir/ 
 دسعه تحقیق ت ع دم ازشکیت نؤسسه ن ی

http://nimad.ac.ir/ 

وبینارهای انجمن آمار  گزارش برگزاری 

 ایران

  ض یی قه وریزه ا به هم  

و  ن شرایط  به  در    یهافرصت ظر  از    یریگبهره موجود 

  ماه تا اسفندماه از دی تعامالت غیرحضوری، انجمن آمار ایران  

برگزاری    1399 بر  وبینارهایعالوه  و    سلسله  عمومی 

مباحث    یی افزادانشسلسله وبینارهای  تخصصی به برگزاری  

زمینه    پرداخته است تاای  احتمال در ریاضیات مدرسه   آمار و

افزایش سطح دانش کاربردی دبیران و   ترویج دانش آمار و 

برگزاری  معلمان   اصلی  مسئولیت  شود.  وبینارهای  فراهم 

بر  ای احتمال در ریاضیات مدرسه  مباحث آمار و ییافزادانش

 آقای دکتر احسان بهرامی سامانی بوده است.  عهده
  1۴۰۰خرداد  تا    فروردیناز    برگزارشدهفهرست وبینارهای  

و تفکیک  و  بینارهایبه  تخصصی  و  وبینارهای   عمومی 

در   ایاحتمال در ریاضیات مدرسه   مباحث آمار و  ییافزادانش

 جداول زیر آمده است. 

 عمومی و تخصصی  بینارهای و

 سخنران  عنوان وبینار

محمدقاسم  دکتر  آموزیماز تاریخ چه می 

 وحیدی اصل 

جایگاه موسسه آموزش عالی آمار در  

توسعه کاربردی و دانشگاهی علم آمار  

 ر ایراند

غالمرضا  دکتر 

 محتشمی برزادران

Statistical Challenges in 

Agent-Based Models 
David Banks 

سازی  شبکه بیزی و کاربرد آن در مدل 

 ها ژنروابط بین  

 دکتر رزا اقدم

 دکتر حسین باغیشنی  ها ها و دره ماشین بیزی: قله 

های رگرسیون بعد باال بر پایه روش 

 ایغیرخطی جریمه 

 روزبه دکتر مهدی 

احتمال در ریاضیات   مباحث آمار و  ییافزاوبینارهای دانش 

 ایمدرسه 

 ن سخنرا عنوان وبینار

های اقتصادی و اجتماعی و  شاخص 

های موجود در مباحث  بدفهمی

 احتمال 

دکتر زهرا رضایی  

قهرودی و علی  

 کهکی 

با علم به اثرگذاری چنین اقداماتی در زمینه ترویج دانش 

آمار و افزایش سطح دانش کاربردی آمارشناسان، شکی نیست  

  نظرانصاحب از نظرات ارزشمند    یمندبهره و    ییافزاهمکه  

شدن اهداف پیش روی انجمن و    پژوهشگر این حوزه باعث  

آمارشناسان کشور خواهد شد. کمیته وبینارهای انجمن آمار  

با   مشترک  وبینارهای  اجرای  در  همکاری  آمادگی  ایران 

 های سراسر کشور را دارد. آمار دانشگاه یهاگروه

http://irstat.ir/
mailto:iss.newsletter@irstat.ir
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بهبود   در  بتوانیم  یکدیگر  و همراهی  با همدلی  است  امید 

جامعه   واقعی  مسائل  حل  در  آمارشناسان  جایگاه  و  نقش 

اینباشیم.    رگذاریتأث ضمن    رو،از  است  خواهشمند 

اعضای  اطالع و  دانشجویان  به  و گروه رسانی  دانشکده  های 

افراد متخصص  شرکت در وبینارها و معرفی    برای  هاسازمان 

  موضوعات پیشنهادی جدید سخنران،    عنوانبه   ،در این حوزه

 خود را نیز در اختیار ما قرار دهید.

دسترسی به فیلم وبینارها از طریق  است که یادآوری  شایان

.  استپذیر  برای اعضای انجمن امکان سایت انجمن آمار ایران  

بستریوبینارها    ضمناً آدرس    در  به 

http://vc.edejo.ir/irstat/   می کسب  برگزار  برای  شود. 

 مراجعه شود.  www.irstat.ir/webinarاطالعات بیشتر به 

به مناسب سالگرد تشکیل کمیته وبینارهای انجمن   ،همچنین

 در لینک  های وبینارها تهیه و آمار، خالصه چکیده 
https://irstat.ir/files/site1/files/webinar/Abstract-
Webinar-First_Year.pdf 

 است.   شدهه یتهبرداری برای بهره مندانعالقه در اختیار  

   روابط عمومی  تهی کمهای  گزارش فعالیت

 ات هنص ا ه ای انبه هم  

عمومی    صورتجلسه  روابط  ساعت    که  کمیته  روز    17در 

 . برگزار شدصورت مجازی به ، 1۸/۰3/1۴۰۰

ایران  دکتر  آقایان  دکتر  حاضرین:  مترجم،  دکتر  پناه، 

 .نماها دکتر کلهری و دکتر کلکین یارمحمدی، لقمانیان، خانم 

در ابتدا دکتر مترجم گزارشی از آخرین نسخه ویرایش  (  1)

 ارائه کردند. ،آموختگاندانشکانون  نامه نیآئ سینوشیپشده 
ی اطالعات اولیه آورجمع ایشان فرمی )گوگل فرم( برای  (  2)

های توزیع در مورد شیوه.  آمار تنظیم کردند  آموختگاندانش  از

یی ارائه گردید. پیشنهاد  هاشنهادیپاین فرم در جلسه بحث و  

اصالحاتی در خود    فرم،ترغیب افراد به پر کردن  که برای    شد

بانک اطالعاتی(  ی اینآورجمع بیان هدف و مزیت    مثالًفرم )

 انجام شود.

  ،آموختگاندانشپیشنهاد شد که عالوه بر اطالعات اولیه ( 3)

ی افراد، آشنایی  هامهارتتر و بیشتری مانند  اطالعات جزئی 

   ، انتظارات افراد از کانون و محل سکونت افرادافزارهانرم با  

البته  پرسیده شودنیزه   این نکته که حجم  ،  با در نظر گرفتن 

یشنهاد شد که فرم دارای  پ  ، در این راستا  پرسشنامه زیاد نشود.

  دوم  بخش اطالعات اولیه و    شامل  ، اول  بخش  .دو بخش باشد

ی بیشتری در  مندعالقه تر از افرادی که اطالعات جزئی شامل 

شد که   دیتأکعضویت در کانون و ایجاد ارتباط داشته باشند.  

اولین     آموختگاندانش   شناساییباید  ، هدف  عملیاتی  گامدر 

 باشد.  

 پیشنهاد شد که این کانون از کل دانشجویان آمار کشور  (  ۴)

غیردولتی)دانشگاه و  دولتی  نمایدریعضوگ(  های  و    ی 

 جامع عمل کند.  صورتبه 

کانون و(  5) از تشکیل  ثبات در    پیشنهاد شد که پس  ایجاد 

اعتبار    نیتأمهای  ایجاد یک هویت حقوقی و نیز راه  ،کانون

 مد نظر قرار گیرد.  مالی برای کانون 

یارمحمدی  (  ۶) ادامه جلسه، دکتر  از گزارش  اخالصه در  ی 

  جلسه اخیر با نمایندگان انجمن آمار را بیان کردند. اهم مطالب

شده   عبارتج  درمطرح  نمایندگان،    ندلسه  وظایف  بیان  از: 

همکاران و دانشجویان در     ،تشویق به عضویت مستمر خود

ی وبینارها، معرفی  رساناطالعارائه اخبار از دانشگاه،    جمن،ان

کارشناسی   خصوصبه   هادادهعلمرشته   مقطع  ارشد، در 

ها و  برگزاری مسابقات آمار در فضای مجازی، معرفی نماینده 

از لحاظ   از گروه آمار، مشکالت فعلی دانشجویان  گزارشی 

 اشتغال و عدم تمایل به تحصیل آمار در دوره کارشناسی.  

یک   عنوانبه دکتر کلهری فایل معرفی پژوهشکده آمار را ( 7)

به عنوان    و  کرده  ده  آما  های اجرایی نمونه فایل برای دستگاه 

 . دهندقرار   ،ی انجمندر اختیار سایر اعضایک الگو 

سومین  (  ۸) برگزاری  وضعیت  از  گزارشی  لقمانیان  آقای 
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دانشگاه    که ایشان گفتند    سمینار دانشجویی آمار ارائه کردند.

  (صورت مجازیبه )کنفرانس  سومین  اقلید خواستار میزبانی  

به  شده ولی    موافقت اولیه انجام  در این زمینه    که   استبوده  

رایزنی بیشتری  الزم است    ،  اقلید  دانشگاهعدم پیگیری  دلیل  

زاده و محمدزاده این دکتر گلعلی آقایان . مقرر شد انجام شود

 موضوع را پیگیری کنند. 

خانم  توسط  ی کشور  ی آمارهاگروهفایل معرفی    نمونه (  9)

نما  دانشگاه تهران( آماده شد. دکتر کلکین دکتر رضایی )برای 

پیشنهاد کردند که آدرس سایت گروه مربوطه در فایل نمونه 

هر دانشگاه   شدهآمادهشد که فایل  مقرر  همچنین    وارد شود.

ی  رسان روزبه توسط نماینده جدید انجمن  بارک هر دو سال ی

انجمن آمار فرستاده    در خبرنامه برای چاپ  ها  گزارش    شود.

داده  در  و   قرار  انجمن  گزارش   ت یمز.  دنشوسایت  ها،  این 

همه   وضعیت  از  در    استاداناطالع  که  است  کشور  آمار 

 از آن کمک گرفت.  توانیمها هایی همچون داوریموقعیت

 نشریات    تهی کمهای  گزارش فعالیت

 ف زار اسکتد ی به هم  

از   انجمن    یهاته یکمیکی  نشریات  کمیته  ایران  آمار  انجمن 

انجمن    یهاه ینشر  محترم  رانیسردباست که اعضای آن شامل  

آمار هستند.    سیرئ  به همراه بین    منظوربه انجمن  هماهنگی 

طرف    هاه ینشر از  که  مواردی  مانند   گذارقانون  یاهنهادو 

هر چندگاه یک جلسه تشکیل و    ،شودیموزارت متبوع اعالم  

مدر و  باره  مهم  و    رگذاریتأثوارد  گفتگو  و    ت ینها  دربحث 

که در یک سال    یموارد  نیترمهم. از  شودی متصمیم گرفته  

نشریات   کمیته  توسط  تصمیم اخیر  آنها  شده  درباره  گیری 

 اشاره کرد:   موارد زیر به  توانمی است،

و ویراستاری    ییآراصفحه   مدیریت  یسازکسان یرباره  د  (1)

زیر  باره  درشد  مقرر    ،انجمن  دفتر  در  نشریات موارد 

 هایی انجام شود: بررسی 

 ،  یسازکسان ی برآورد هزینه تغییر ساختار و  (الف)

برای    )ب( توانایی الزم  دارای  که  متخصص  افراد  شناسایی 

 ،همکاری با دفتر انجمن باشند

ای و بر اساس اولویت و  مرحله   صورتبه ایجاد تغییرات    )ج(

 .درجه اهمیت کار

با توجه به شرح وظایف انجمن آمار و پس از    شدپیشنهاد   

مستقیم   صورتبه محترم انجمن ، رییس نهایی مصوبات دیتائ

اقدام الزم را انجام و نتیجه   (ب)  و  (الف)  در خصوص بندهای

نیز پس از    (ج)ند  باره بدرنماید.  به کمیته نشریات اعالم  را  

سازی  برای ایجاد یکسان   ،محترم انجمن  رییسنامه  دریافت  

شود.   که    ،همچنیناقدام  شد  به  مقرر  توجه   ت یمأموربا 

مجله  هر  نیز    ،متفاوت  محترم  و   یبندتیاولوسردبیران 

اعالمات  تغییر را  خود  دفتر    نمایند   پیشنهادی  اختیار  در  تا 

 انجمن قرار بگیرد. 

برای نشریات انجمن   وبکتا ی  خدماتی که شرکت باره در (2)

می  پاسخگویی  و  ،  دهدانجام  عدم  علت  به  که  مشکالتی 

باعث اعتراض  وجود آمده و  به شرکت  این    موقعبه مناسب و  

از   است  ران یسردببخشی  نامه   شدپیشنهاد  ،  شده  ای   انجمن 

  وبکتا یبه شرکت  الزم    مستنداتو    به همراه سوابق  ی اعتراض

همکاری  باره  در  ،آندریافت بازخورد  پس از  تا    نماید  ارسال

انجام   الزم  دنظریتجد انجمن هایناسب با نیازتماین شرکت 

 شود.  

مرتبط با    یو سمینارها  هابا توجه به برگزاری کنفرانس  (3)

اانجمن   در  رانی آمار  یکسان  شیوه  یک  ایجاد  برای    باره و 

  هامجموعه کنفرانساین  های مورد پذیرش در  دریافت مقاله 

  درخواست دبیران محترم  افتیاز دربعد    شدمقرر  ،  و سمینارها

 رسانی شود:  ها، متن زیر اطالع کنفرانس

با    ، در سمینار )کنفرانس(  شدهارائه های پذیرفته و  برای مقاله »

آمار انجمن  مجالت  سردبیران  و    ،هماهنگی  بررسی  امکان 

 ود« شچاپ مقاالت کامل در مجالت فراهم می 
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مکاری انجمن آمار ایران با مراکز آموزشی و  موضوع  ه  (۴)

نشریات علمی آماری مطرح  اندازی  راه  پژوهشی در  مؤسسات

مشروط به  ،  در این رابطه   موافقت اصولی کمیته شد. مقرر شد  

در راستای ارتقای    صرفاً و    و جایگاه علمی انجمن  شان  تیرعا

 انجمن، به هیئت مدیره اعالم شود.   علمی مجالت 

در    نامه ن ییآبراساس    ،همچنین مقاله  پردازش  هزینه  تعیین 

باز  با   علمی   نشریات  به    عتف مصوب وزارت    ، دسترسی  که 

آموزش عالی سراسر کشور ابالغ    مؤسسات و    هاانجمنه  یکل

زیر را مورد تصویب   یهام یتصمکمیته نشریات    ،شده است

 : قرار داد

 ، انجمن تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات (الف)

نشری مقاله  پردازش هزینه  تعیین نامه آیین همچنین  اتدر 
کلیه  که  عتف وزارت مصوب ،باز دسترسی با علمی  به 
 ابالغ شده کشور  سراسر عالی آموزش  مؤسسات و  هاانجمن
 نشریات قرار گرفت و کمیته مورد بحث و تبادل نظر  است،

 داد:   تصویب قرار مورد را  زیر هایتصمیم

موضوع دریافت هزینه پردازش  کلیات با کمیته محترم اعضای

نمودند مقاله  به   مقرر و موافقت  موضوع  ارجاع  شد ضمن 

 هیات مدیره انجمن موارد زیر نیز مورد تاکید قرار گیرد: 

به  - هزینه  با   ایمرحله  صورتدریافت   اولویتو 
 ، انجام پذیرد فارسی نشریات

متناسب طور به  نامه آیین اجرای شیوه - و   با موازی 
   . دشو هماهنگ ، علمی هایانجمن  سایر رویکرد

مطالب  برای پردازش هزینه  تعیین نامه آیین مهم برخی 
ذیل   نشریات دسترسی به شرح  وزارت عتف  باز، مصوب 

 است:

 ، انجمن مدیریت از مجوز  کسب -
 سامانه  در  و انجام  انجمن  مدیره هیئت  طرف از  ابالغ -

 ، شود بارگذاری نشریه 

 و ویراستاری داوری،  شامل مقاله پردازش  هزینه  -
 .است انتشار  و آراییصفحه 

 هزینه:  دریافت

 انجمن و تومان هزار ۴۰۰ وسسه کامل:  م  مقاله  هزینه  -
 ،تومان هزار 5۰۰

 انجمن و    ناتوم هزار 2۰۰موسسه   :  کوتاه مقاله هزینه  -
 ،تومان هزار 25۰

با ضریب   Scopus  ،WOSهزینه پردازش در مجالت  تبصره:

 است.  2/1
 دریافت: شیوه

و   پذیرش گواهی صدور و داوری  از بعد هزینه  درصد پنجاه

درصد  پنجاه نویسنده)ها( و از چاپ کتبی نامهموافقت اخذ

رسمی   انتشار  از قبل  و  انتشار برای سازیآماده از بعد  هزینه 

  .دشومی دریافت

توسط  پردازش هزینه  پرداخت عدم  صورت  در تبصره:

متوقف  را  مقاله  انتشار  فرآیند  است  مجاز  نشریه  ، (ها)نویسنده

اعالم  (ها) نویسنده به را  موارد  مقاله  پذیرش ابطال ضمن و

 .  . ایدنم
 نویسنده:   توسط هزینه پرداخت محل

محل  موسسه طرف از  شخصی، صورت به  تواندمی هزینه 

 ( پژوهشی گرنت )پژوهانه   کننده تأمین یا نویسنده  اشتغال

  .دشو پرداخت

دکتر  اسکندری، فرزاد دکتر :انجمن نشریات کمیته عضایا

راسخ،  عبدالرحمن دکتر محمدزاده، محسن  دکتر فالح، افشین

 . نعمت اللهی  علیرضا دکتر محتشمی، غالمرضا دکتر

 آماردانان جوان  تهی کمهای  گزارش فعالیت

 زارهندسی گ ع ی به هم  

جوانانی  را  کشورمان  آماری  جامعه  از  توجهی  قابل  بخش 

می  یا  تشکیل  هستند  آمار  تحصیل  مشغول  که  دهند 
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دانشگاه دانش و  صنعت  در  که  هستند  جوانی  آموختگان 

خدمت مهمهستندرسانی  مشغول  این  گرفتن  نظر  در  با   . ،  

اقدام    های تخصصیدر قالب تشکیل کمیته   انجمن آمار ایران 

دانان جوان نمود تا نیازها و انتظارات این  به تشکیل کمیته آمار

فعالیت و  شناسایی  کشور  آماری  جامعه  از  عظیم  هایی  قشر 

ویژه در بین قشر  فرهنگ آماری به  یهدفمند در راستای ارتقا

ه ابتکار هیئت مدیره انجمن  جوان صورت گیرد. این کمیته ب

ها در نفر از اعضای هیات علمی جوان دانشگاه   9و    ،تشکیل

نقاط مختلف ایران به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.  

تخصصی   کمیته  از:اعضای  موسی  آقایان    عبارتند  دکتر 

کمیته    ،زادهعلیگل مدرس  - مسئول  تربیت  دکتر  ؛  دانشگاه 

؛ دانشگاه تربیت مدرس  -ر کمیته عضو و دبی  ،کیومرث مترجم

بیرجند،  دکتر مجید چهکندیسایر اعضای کمیته:   ؛  دانشگاه 

حق  حسین  فارس  ،بیندکتر  خلیج  عبداهلل  ،  دانشگاه  دکتر 

دکتر  ؛  دانشگاه تبریز  ،دکتر رضا عربی  ،دانشگاه رازی  ،جلیلیان

دست  یزد،  برآوردهعلی  منصوری؛  دانشگاه  بهزاد    ،دکتر 

؛  نیشابوردانشگاه  ،  صالحی  مهدیدکتر    ؛  دانشگاه شهید چمران

 .دانشگاه زابل ،زندکتر قباد برمال 
فعالیت   1399ماه سال کمیته تخصصی آماردانان جوان از مهر

این   ابتدای تشکیل تا زمان نگارش  از  خود را آغاز کرده و 

  . برگزار شده است  ی آنجلسه با حضور اعضا  9گزارش تعداد  

 : به شرح زیر هستند کمیته این اقدامات  ترینمهم  برخی از

ت ئآن به هی فرستادن  نامه کمیته آماردانان جوان و  تنظیم آیین  -

 مدیره انجمن آمار برای تصویب.  
ها و این کارگروهنام که   ، های تخص  ص  یتعیین کارگروه -

 شرح زیر است:ه مسئولین آنها ب
دانش و  سرگرمی  مسابقات،  این  افزاییکارگروه  مسئول   :

صالحی دکتر  آقای  این    ،کارگروه  در  ایشان  همکاران  و 

دست  دکتر  آقایان  برمال کارگروه  دکتر  دکتر  برآورده،  و  زن 

 . هستندبین حق

جامعه و  صنعت  با  ارتباط  کارگروه  کارگروه  این  مسئول   :

و همکاران ایشان در این کارگروه آقایان    ،آقای دکتر منصوری

حق  دکدکتر  عربی  بین،  دکتر  و  چهکندی  دکتر  مترجم،  تر 

 . هستند
همایش انجمنکارگروه  با  ارتباط  و  دانشجویی  های های 

آمار دانشجویی  دکتر  علمی  آقای  کارگروه  این  مسئول   :

و همکاران ایشان در این کارگروه آقایان دکتر    ،برآوردهدست

 .هستندزن و دکتر صالحی جلیلیان، دکتر برمال 
دانش  دکتر آموختگان کارگروه  آقای  کارگروه  این  مسئول   :

و همکاران ایشان در این کارگروه آقایان دکتر عربی    ،مترجم

 . هستندبین و دکتر حق 
سازمان استاندارد های انجام شده برای همکاری با  هماهنگی   

  ی و برگزاری جلسات آتی در این خصوص با همکاری اعضا

مندان به آمار  ها و عالقه ت مدیره انجمن آمار، مدیران گروهئهی

توسط آقای دکتر منصوری مسئول کارگروه ارتباط با صنعت  

 در حال انجام و پیگیری است. 
دانش کانون  تشکیل  تهیه پیشنهاد  و  ایران  آمار  آموختگان 

مربوطه توسط آقای دکتر مترجم و همکاری سایر    نامه یینآ

  پرسشنامه تهیه شده   شد   مقرر.  اعضای کمیته آماردانان جوان

محتوی   و  سئواالت  تایید  از  هی  آنپس  مدیره   ئتوسط  ت 

ایران،   آموختگان  کلیه دانشرای  باین پرسشنامه  انجمن آمار 

 شود. فرستاده آمار 

نظرات ایشان و تالش    بازتاب،  آموختگانارتباط موثر با دانش

اندرکاران ساختن یک جامعه آماری پویا که لزوما دست برای 

دانش همه  و  نبوده  دانشگاهیان  سهیم  آموختگان  آن  آن  در 

دانش  هستند، کانون  ایجاد  اهداف  ایران  از  آمار  آموختگان 

کمک    آماری،  جامعه   به   افزایی هم  و   فکریهم   رسانی،است. 

  جمله   از  آمار  هایدر حوزه  ورزاندیشه   و   فکر   اتاق   نقش   ایفای 

 است.   کانون این هایخروجی 
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توان آموختگان آمار ایران می ترین اهداف کانون دانشاز مهم

 به موارد زیر اشاره نمود:

 مستمر و  موثر ارتباط  طریق آماری از  دانش سطح  ارتقای -
 ، کانون و دانشگاه بین
طریق  دانش هایمهارت و دانش گسترش  - از  آموختگان 

 ، های آموزشیبرگزاری کارگاه 
در  دانش تجارب  و  نظرات از  گیریبهره  - فعال  آموختگان 

 جنبه کاربردی آمار در و علمی سطح ارتقایبرای     صنعت
همکاری ،هادانشگاه  و هاسازمان  سایر  با همیاری و و 
و   علمی، خدمات ارائه منظور به مشابه هایکانون فنی 

 ،  اجتماعی

 و یکدیگر با آموختگاندانش مستمر ارتباط برقراری  -
 های مشابه در داخلکانون با ایحرفه  و علمی تماس برقراری
 ،  کشور از و خارج
  ، ترین مسائلی که در این کارگروه در حال پیگیری استاز مهم

 زیر اشاره کرد: توان به مواردمی

 ،  دانشجویی آمار-های علمیاتحادیه انجمنارتباط مستمر با    -
تببین    ساختن  آشنا  - و  آن  اهداف  انجمن،  با  دانشجویان 

 ،  های انجمنها و برنامه سیاست 
 ،  های دانشجوییهمکاری و همفکری در برگزاری همایش     -
برنامه   - اجرای  در  حمایت  و  انجمنهمفکری  های  های 

 ، دانشجویی
به    - بخشیدن  راستای  قابلیتتبلور  در  دانشجویان  های 

های انجمن از جمله تشکیل نظام آمارشناسی و نظام  سیاست 

 اشاره نمود. بندی متخصصین آماررتبه 

آیین  - تهیه  و  شیوهپیشنهاد  مسابقات    نامه  برگزاری  جدید 

دانشجویی آمار در سطوح کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

مسابقات سرگرمی و  توسط آقای دکتر صالحی مسئول کمیته 

توجه به ارتقای سواد آماری  ،در کنار این مهم.  دانش افزایی

آموزی نیز از طریق اجرای مسابقات انگیزشی در سطح دانش

 .شودتوسط این کمیته پیگیری می 
  - های علمییجاد ارتباط و تعامل با انجمن باره اپیشنهاد در  -   

نحوه   و  انشجوییهای دنامه انجمندانشجویی آمار، مرور آیین

کنفرانس دکتر  برگزاری  آقای  توسط  دانشجویی  های 

 .  برآورده در حال انجام و پیگیری استدست

دوره  -    برای  محتوی  تهیه  توانمندسازی پیشنهاد  های 

دانش و  نمونه دانشجویان  ارائه  و  آمار  از    یهایآموختگان 

ر های ارتباط با صنعت نیز از مواردی است که در دستو فعالیت

 کار کمیته آماردانان جوان قرار دارد.
های انجام  اعضای کمیته آماردانان جوان امید دارند که فعالیت

اعتالی راستای  در  گامی  زمینه   شده  و  آماری  ساز  فرهنگ 

 شرایط مطلوب و درخور رشته آمار باشد. 

 گزارش کمیته آموزش آمار 

 س ن نی به انی احس نبه هم  

امروزی،   دادهدنیای  اطالعات دنیای  و  استمحور    ، محور 

طور ویژه استدالل آماری، که آمار در هر جایی و به ای  گونه به 

آید. به  شمار می دانش آماری و سواد آماری یک ضرورت به 

آمریکا   آمار  اتحادیه  از  هر  (ASA)نقل   آموختهدانش، 

دبیرستانی و دانشگاهی باید بتواند از استدالل آماری به شکلی  

و بدون خطا استفاده کند تا بتواند با شرایط مورد نیاز    یمفهوم

پیش و  استخدام  شکلی  شهروندی،  به  خانواده  نیازهای 

و   سالم  زندگی  یک  برای  را  خود  و  آمده  کنار  هوشمندانه 

ش آماری و سواد  ثمر آماده کند. شهروندی که دارای دانمُثمر 

است، در تفسیر    بارهآماری  در  پایة دخیل  اعداد  و  شمارش 

دانش   ،هاداده دارای  شهروند  یک  است.  ماهر  و  متخصص 

تواند آماری، نقاط قوت یک فرآیند علمی را درک کرده و می 

های را در مورد یافته   هاهای رسانه به شکلی انتقادی گزارش 

کند تحلیل  می   ،علمی  که  در    تواندچرا  را  مناسبی  سؤاالت 

های پژوهشی مطرح نماید.  گیریمورد طرح مطالعاتی و نتیجه 
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شود که این یابی کنیم، مالحظه می اگر خط سیر آمار را ریشه 

آمار   ،رشته برای حل مسائل واقعی پدید آمده است. همچنین

کند که بتوان ریاضیات را وارد دنیای عملی نمود و  کمک می 

ریاضیات در دنیای حقیقی استفاده کرد.  از  به شکلی مفید از 

های موثر سواد  عنوان یکی از مولفه دیگر،  علم آمار به   سوی

علمی در قرن بیست و یکم مورد استفاده قرار گرفته و اهمیت  

های اخیر  درسی بسیای از کشورها، در سال   آن در اسناد برنامه 

بسی کاربرد  علم،  این  است.  گرفته  قرار  توجه  در  مورد  اری 

علوم   پزشکی،  علوم  مهندسی،  علوم  مانند  مختلف  علوم 

  ه قرار گرفتن این علم در برنام  بنابراین،اجتماعی و غیره دارد.  

ای و آموزش مناسب آن سبب ایجاد  درسی ریاضیات مدرسه 

بینی  گیری، قضاوت و پیش های مختلفی از قبیل تصمیم مهارت

داده بر  می مبتنی  پیرامون  به  امروشود.  های  آمار،  آموزش  زه 

عنوان یکی موضوعات تحقیقاتی در زمینه یادگیری علم آمار  

آموزان و دانشجویان مورد توجه محققان قرار گرفته  به دانش

و کاربردی    نظریاست. آمار به عنوان یک علم شامل مباحث  

هر دو جنبه این علم در آموزش آمار در نظر    از این رو،  .است

هایی مشابه با آموزش  مار، چالش گرفته شده است. آموزش آ

رایانه   علوم  و  ریاضیات  منطق،  مانند  ریاضی  علوم  سایر  در 

آن از  اما  براساس  یی جادارد.  براستدالل  مبتنی  آمار  علم  که، 

های بسیاری با آموزش در  شواهد است، آموزش آن، شباهت

زیست رشته  اجتماعی،  علوم  مانند  تجربی  شناسی،  های 

شیمی دارد. از سویی دیگر، تحقیقات آموزش  شناسی و روان

های مختلف  ای در حال ظهور است که از رشته آماری، زمینه 

  یارتقابرای  رشد کرده و به عنوان یک زمینه منحصر به فرد  

و   تحصیلی  مقاطع  تمامی  در  آمار  یادگیری  و  تدریس 

می  استدالل    شود.  دانشگاهی محسوب  قدرت  شاید  امروزه 

)قدرت نقد( داده باشد. یعنی آموزش   سعه جای خود را به تو

ها را، که در کند تا انبوه دادهآمار و احتمال مردم را قادر می

ها هستند، به سامان  این عصر اطالعات، پیوسته زیر بمباران آن 

این که پندارهای ساده آماری باید بخشی از   ،آورند. نمونه آن

برخورد نقادانه آموزان باشد تا به آنان در توسعه  آموزش دانش

کنند، کمک  های گروهی ارائه می با اطالعات عددی که رسانه 

های انبوه زندگی روزمره  کند. در جامعه کنونی آدمی باید داده

مقابل انفجار اطالعاتی موجود،    را بفهمد و تحلیل کند و در

استنتاج به  قبیل  قادر  از  مسائلی  در  درست  و  معتبر  های 

از    ، . براین اساسباشدها  گیریمیم ها و تصدستمزدها، هزینه 

بین19۶۰)   1339سال   مجامع  از  بسیاری  المللی  میالدی( 

ریاضی   درسی  برنامه  در  را  آمار  تدریس  ریاضی،  آموزش 

 اند. مدارس توصیه کرده

توان در مورد این موضوع به آن اشاره نمود  دلیل مهمی که می 

، نقش مهم آن روزمره اهمیت پیدا کردن تاثیر آمار در زندگی

ها و  در بسیاری از تخصص  در شرایط حساس و کاربرد آن 

جامعه علمی  خوبی در  ه هاست. که این موضوع هنوز بپژوهش

 مورد توجه قرار نگرفته است.  کشور

  ۱۳99های کمیته آموزش آمار در بازه زمانی مهرماه  فعالیت 

 ۱۴۰۰تا شهریورماه 

آمار، احتمال   درسی برنامه  چارچوب و استانداردهاتدوین  -

 ، ایمدرسه  مختلف مقاطع در و علوم داده

مطالعه تطبیقی استاندارهای آموزشی آمار، احتمال و علوم    -

 ،  2۰2۰داده کشور آمریکا در سال  
 ،  مطالعه تطبیقی آموزش آمار و احتمال قبل و بعد از انقالب  -
 ،  مار برای دبیران و معلمانبرگزاری پنج وبینار آموزش آ -

: علم آمار و کاربردهای آن در سایر علوم و آمار  اولین وبینار

 متغیرها و کاربردهای آن   توصیفی: نمایش و توصیف داده ها،

 های مرکزی و شاخص  آنها: مقیاس و انواع دومین وبینار

ه ای  ه ای پراکن دگی و روشش   اخص:  سووومین وبینوار

 گیرینمونه 

برآورد، پارامتر و استنباط    -  : استنباط آماری ن وبینارچهارمی

 آماری و برآورد فضایی 
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وبینار شاخص پنجمین  و  و    اقتصادیای  ه:  اجتماعی 

 د در مباحث احتمال های موجوبدفهمی
افزایی آموزش آمار و احتمال با  برگزاری وبینارهای دانش  -

و   پژوهشی  سازمان  تالیف  دفتر  ریاضی  گروه  همکاری 

 ،  ریزی درسیبرنامه 
  «چگونه؟ و مدرسه  در احتمال و آمار چرا » وبینار برگزاری -

  ریاضی   معلمان   آموزشی  علمی   هایانجمن  اتحادیه   توسط

 ،  ایران
گروه شبکه   - استفاده  سازی  با  کشور  معلمان  و  دبیران  های 

 ،  های اجتماعی به منظور آموزش مجازیشبکه 
تدوین   - منظور  به  ماه  هر  در  مستمر  جلسات  برگزاری 

 ،  های آموزشید ندارااست
 ،  تهیه محتوای آموزشی آمار و احتمال در سامانه شاد -
   ،  آموزش آمارهمکاری با کمیته علمی سومین سمینار  -
همکاری با کمیته علمی سیزدهمین سمینار احتمال و فرایند    -

 .   تصادفی
 ۱۳99مصوبات کمیته آموزش آمار در بازه زمانی مهرماه  

 ۱۴۰۰تا شهریورماه 

استانداردها  - کتاب    آمار،  درسی   برنامه   چارچوب  و  چاپ 

 ، ایمدرسه  مختلف  مقاطع در داده علوم و احتمال 
کمک آموزشی   هایکتاب  و  محتواهای آموزشی، منابع  تهیه  -

 ،  دبیران و  معلمان برای  آموزش آمار و احتمال 
انجام مطالعات پژوهشی در راستای مطالعات تطبیقی در   -

 ، حوزۀ آموزش آمار و احتمال در کشورهای منتخب
انعقاد تفاهم همکاری انجمن آمار ایران با سازمان پژوهش   -

 ،  ارت آموزش و پرورشو برنامه آموزشی وز
چالش  - کردن  در  برطرف  موجود  جدی  مشکالت  و  ها 

های ریاضیات آموزش و پرورش از پایة اول تا دوازدهم کتاب

 ،  افزاییبا برگزاری وبینارهای دانش
 ، برگزاری مسابقه پوستر سواد آماری -

 .  همکاری در مجالت رشد، برهان ریاضی و سامانه شاد -

سمینار قابلیت اعتماد و  هفتمین گزارش 

 کاربردهای آن
 س  ا جمهد ی به هم  

هفتمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن با حضور فعال  

، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه آمار و مهندسی  استادان

و به میزبانی گروه آمار    1۴۰۰اردیبهشت    3۰و    29در روزهای  

این   بیرجند برگزار شد. در  با همکاری  دانشگاه  همایش که 

داده علمی  و  قطب  وابستگی  و  اعتماد  قابلیت  ترتیبی،  های 

فن و  پژوهش  معاونت  بیرجند،  اتحت حمایت  دانشگاه  وری 

و   (ISC) انجمن آمار ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

فن و  علم  شد،  اپارک  برگزار  جنوبی  مقاله    ۴۶وری خراسان 

و  به  سخنرانی  به   1۰صورت  بستر  مقاله  در  پوستر  صورت 

 . شدصورت مجازی ارائه سامانه وبینار دانشگاه بیرجند و به 

ماه، مراسم افتتاحیه  اردیبهشت  29صبح چهارشنبه    ۸در ساعت  

با حضور ریاست محترم دانشگاه بیرجند، جناب آقای دکتر  

های ترتیبی، قابلیت اعتماد  و مدیر قطب داده  احمد خامسان 

پژوه معاون  وابستگی،  فنو  و  بیرجند،  ش  دانشگاه  آوری 

دانشجویان و     استادان،رئیس پردیس علوم پایه و جمعی از  

در این مراسم، پس از    مندان از سراسر کشور آغاز شد. عالقه 

کالم از  آیاتی  سرود  تالوت  ملی،  سرود  پخش  و  مجید  اهلل 

. در ادامه ریاست دانشگاه بیرجند،  شددانشگاه بیرجند پخش 

آقای   خوش احمد  دکتر  جناب  ضمن  به خامسان  آمدگویی 

  قابلیت  نظریه  تخصصی سمینار هفتمین حاضران در افتتاحیه 

  و  کاربردی  را  سمینار  این  موضوع  آن،  کاربردهای  و  اعتماد

  ابراز و  علوم و مهندسی دانست  مختلف   هایحوزه  راهگشا در

ب  کرد  امیدواری بهمی   هاییهمایش   چنین  رگزاریکه   تواند 

 د.  کن  کمک  شاخه   این علمی  مباحث توسعه 
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 سخنرانی رئیس دانشگاه بیرجند در مراسم افتتاحیه 

های ترتیبی، قابلیت اعتماد و وابستگی،  سپس مدیر قطب داده

از حضور ریاست دانشگاه بیرجند در مراسم افتتاحیه سمینار  

از حمایت   و  کرده  جعفر  تشکر  دکتر  نمود.  قدردانی  ایشان 

مشهد  ،احمدی فردوسی  دانشگاه  قطب    ،استاد  دستاوردهای 

داده تالشعلمی  نتیجه  را  ترتیبی  و  های  مستمر  های 

دانشگاهمشارکت علمی  هیات  اعضای  از  جمعی  های  های 

دانشگاه   آمار  گروه  همکاری  و  نقش  از  و  دانست  مختلف 

یاد کرد. وی    137۸این قطب در سال    س یتأسبیرجند برای  

های اصفهان، بیرجند،  از دانشگاه  افزود اعضای هسته قطب،

تربیت مدرس، تهران، رازی کرمانشاه، فردوسی مشهد و یزد  

افزود: یک تعبیر ساده از قابلیت اعتماد آن است  شان  هستند. ای

صورت مستقل از یکدیگر و چه  که اجزای یک سیستم چه به 

  شانعهدهی که بر  افه یوظسته، باید بتوانند نقش و  واب  طوربه 

کنند.خوببه است را   ایفا  از عملکرد کمیته برگزاری    « ی  وی 

از   و  نموده  خرسندی  ابراز  اعتماد  قابلیت  سمینار  هفتمین 

منظم  بندزمان اجرای  و  اجرایی،  هابرنامه ی  ی،  رساناطالع ی 

نتایج   اعالم  و  و    موقعبه دریافت  مقاالت  داوری    گروهدر 

احمدی   دکتر  نمود.  قدردانی  بیرجند  دانشگاه  فنی  پشتیبانی 

ابراز امیدواری کرد که این سمینار بستر مناسبی برای تبادل  

 ی محققین سراسر کشور باشد. هاپژوهشتجربیات و 

 
و   اعتماد  قابلیت  سمینار  هفتمین  دبیر  مراسم،  ادامه  در 

گفته و از    رمقدمیخرا    کنندگانشرکت کاربردهای آن حضور  

سمینار   حامیان  دانشگاه    ژه یوبه همکاری  محترم  ریاست 

داده قطب  مدیر  و  و  بیرجند  اعتماد  قابلیت  ترتیبی،  های 

وابستگی سپاسگزاری نمود. دکتر مجید چهکندی گزارشی از  

تعداد مقاالت دریافتی به دبیرخانه سمینار برای حاضرین در  

ایش سه سخنران مدعو  جلسه ارائه کرد. وی افزود در این هم

داخلی و یک سخنران مدعو خارجی دعوت کمیته علمی را  

و    هات یحماپردازند. وی از  و به ایراد سخنرانی می   اندرفته یپذ

ی خالصانه جناب آقای دکتر غالمرضا محتشمی و  هامشاوره

آقای   اکبرجناب  و   اصغرزاده  دکتر  اهداف  پیشبرد  در 

 نی نمود. ی سمینار صمیمانه قدرداهابرنامه 

پخش      با  افتتاحیه  دانشگاه  هاپیکلمراسم  معرفی  در  یی 

بافت تاریخی و طبیعت استان خراسان جنوبی و   بیرجند و 

در یک پنل    هاسخنران  شهر بیرجند خاتمه یافت. پس از آن،

تا    11و در دو پنل موازی از ساعت    1۰:۴۰تا    ۸:3۰از ساعت  

پرداختند.    12:۴۰ سخنرانی  ایراد  عصر   های نسخنرابه  در 

ارائه    1۶:3۰تا   1۴:25چهارشنبه در دو پنل موازی از ساعت  

 دهندگان ارائه شدند. سپس به مدت یک ساعت و چهل دقیقه  

 پوستر به بیان دستاوردهای خود پرداختند. 

با سخنرانی خانم دکتر  های سخنرانبرنامه    ی روز چهارشنبه 

فوالدی فرمیترا  تروای  دانشگاه  تمام  استاد  تحت راد،  انسه 

 عنوان
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Reliability and condition-based maintenance for 

multi-component system subject to degradation and 

stochastic dependence 

 . خاتمه یافت 

 
 سخنرانی پروفسور میترا فوالدی راد 

احمدی رضا  تهران)  دکتر  صنعت  و  علم  دکتر  (دانشگاه   ،

امینی سرشت   و دکتر    (دانشگاه بوعلی سینا همدان)ابراهیم 

ی مدعو  هاسخنران  ( دانشگاه صنعتی اصفهان) نمامریم کلکین

فوالدی میترا  پروفسور  و  فرانسه )  رادداخلی  تروا    (دانشگاه 

و دستاوردهای   بودندسخنران مدعو خارجی در این سمینار  

 پژوهشی خود را ارائه نمودند.

در   هاسخنران مقاالت    ارائه با  اردیبهشت،    3۰شنبه  روز پنج  

و دو پنل موازی از ساعت   1۰:۴۰تا   ۸:3۰یک پنل از ساعت  

یافت.    12:۴۰  تا   11 پنجهای سخنرانادامه  عصر  نیز  ی  شنبه 

ارائه    1۶:۰5تا    1۴:25صورت موازی و در دو پنل از ساعت  به 

عصر روز    1۶:3۰مراسم اختتامیه سمینار در ساعت     شدند.

از   با شرکت جمعی  و  و    کنندگانشرکت پنجشنبه  اساتید  و 

دانشجویان برگزار شد. در این مراسم، دبیر سمینار آقای دکتر  

دانشگاه   آمار  گروه  اجرایی،  کمیته  اعضای  از  چهکندی، 

یرخانه سمینار تشکر  های ترتیبی و کادر دببیرجند، قطب داده

از آن دبیر اجرایی سمینار آقای دکتر   و قدردانی نمود. پس 

زاده ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری سمینار  خراشادی 

دادهبه  قطب  از  مجازی  به  صورت  اعتماد  بابت  ترتیبی  های 

گروه آمار دانشگاه بیرجند برای برگزاری این دوره از سمینار  

ایشان  ابراز    سپاسگزاری نمود.    وجود  به از شرایط    تأسف با 

در کشور که منجر به    19آمده به دلیل شیوع ویروس کووید  

برگزاری مجازی هفتمین دوره سمینار شد، از اعضای هسته  

قطب تقاضا نمود که در صورت شایستگی گروه آمار دانشگاه  

برای   را  سمینار  از  دیگر  دوره  یک  میزبانی  افتخار  بیرجند، 

حضوری پس از رفع این بیماری منحوس،    صورتبرگزاری به 

 به این گروه واگذار نمایند. 

در ادامه مراسم، دکتر مجید اسدی استاد دانشگاه اصفهان،      

ضمن ابراز خرسندی از نحوه برگزاری این دوره از سمینار،  

کیفی   شایسته    شده  ارائه ی  هاپژوهشسطح  را  دوره  این 

داده قطب  هسته  عضو  این  تردانست.  افزود:های     تیبی 

است،    برگزارشدهای که سمینار  خوشبختانه در این هفت دوره

و برگزاری سمینار    میابودهشاهد روند روبه رشدی در سمینار  

همت  دلیل  به  دستاورد  این  است.  شده  بهتر  سال  به  سال 

دکتر اسدی    . خوشحالم  اریبسجوانان بوده و من از این بابت  

ی را در این مهم بسیار  نقش و اثرگذاری، دکتر جعفر احمد

تالش از  و  دانست  ایشان  کلیدی  صادقانه  برای    تنهانه های 

در  هادورهبرگزاری   بلکه  اعتماد،  قابلیت  سمینار  مختلف  ی 

های ترتیبی تشکر کرده و از  تمامی امور مربوط به قطب داده

 تقاضا نمود که ایشان را تشویق نمایند.  کنندگانشرکت 

مراسم   این  در  تهران  دانشگاه  دانشیار  حقیقی،  فیروزه  دکتر 

از   تشکر  معتقدم که    برگزارکننده  گروه ضمن  سمینار گفت: 

از شیوه حضوری   ترسخت برگزاری سمینارهای آنالین اگر  

سمینار  .  «نیست  ترآسان   قطعاً نباشد،   علمی  کمیته  این عضو 

در این دوره را در خانواده قابلیت   هاخانم شور  مشارکت پر

 اعتماد کشور بسیار ارزنده دانست. 

های ترتیبی  خالدی، عضو هسته قطب داده  نیبهاءالددکتر     

برگزاری   یافتند،  حضور  سمینار  در  آمریکا  از    درسکه 

دستاوردهای  هایگروه تبادل  برای  فرصتی  را  آنالین  ی 

بر ضرورت کاربردی شدن    پژوهشی از سراسر جهان دانسته و

اظهار داشت: چطور    دیتأک  هاپژوهش خالدی  دکتر  نمودند. 
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و  می رفت  صنعت  سمت  به  کاربردی    هاپژوهش شود  را 

کرد؟ انجام    دیتأکوی  .  «تعریف  باید در خصوص  که  نمود 

ایران،  هاپژوهش کشور  در  صنعت  مشکالت  حل  برای  یی 

 جویی شود. ی چارهطورجدبه 

استادیار گروه آمار دانشگاه بوعلی    ندومحموددکتر رحیم    

سینا همدان در این مراسم گفت: با توجه به محورهای سمینار  

های طول عمر، یکی از  و بحث قابلیت اعتماد و تحلیل داده

می هابخش که  را  یی  سمینار  این  حمایت    طوربه تواند  مالی 

انجمن محاسبات بیمه و  این عضو    « کند، بیمه و بانک است.

ای نقش    ، رانمالی  پژوهشکده  هاشرکت به  بازرگانی،  بیمه  ی 

ی بازنشستگی در حمایت از این  هاصندوق طورنیهمبیمه و 

های طول عمر برای  سمینار اشاره کرد. وی افزود:  تحلیل داده

ی بازنشستگی بسیار ارزشمند است و موسسه عالی  هاصندوق

ت  ی حماینیچنن یااجتماعی از سمینارهای    نیتأمی  هاپژوهش

 . کندی ممالی 

های ترتیبی، قابلیت اعتماد و  در ادامه مراسم، مدیر قطب داده

وابستگی از آقای دکتر محمد خنجری صادق، دانشیار گروه 

بابت   سمینار،  علمی  کمیته  عضو  و  بیرجند  دانشگاه  آمار 

پشتکارشان در ارائه سخنرانی مرتبط با دستاوردهای نوین در 

پاسگزاری نمود. دکتر جعفر  هر هفت دوره سمینار تشکر و س

صورت  احمدی، ضمن اشاره به اینکه این سمینار در ابتدا به 

اسدی  هاکارگاه دکتر  آقای  توسط  افزود:  شدهارائه یی    است، 

خیلی خوشحالم که این سمینار پس از هفت دوره به اینجا  »

را  این دوره  سمینار  علمی  کمیته  اعضای  لیست  اگر  رسید! 

دهد که زیاد است. این نشان می  هاانجودیده باشید، تعداد  

به نسل جدید واگذار   جیتدربه هدف ما آن است که سمینار را  

نماییم. هدف ما جذب مخاطب و ایجاد عالقه و انگیزه است.  

که   جوان  علمی  هیات  اعضای  که  است  آن  ما  تالش 

دهند و دانشجویان  ی خوبی در این زمینه انجام می هاتیفعال

صورت مالی حمایت نماییم  هستند را به   ندمعالقه دکتری که  

امکان را فراهم آوریم. مدیر قطب  انشاو ا این  بتوانیم  هلل که 

های ترتیبی، مبحث قابلیت اعتماد را مبحثی بسیار گسترده داده

های علمی کاربرد داشته و اساس  اعالم کرد که در همه شاخه 

در    :ی است. دکتر احمدی افزودسازنه یبهگیری و  آن تصمیم

اعتماد بحث اصلی طول عمر است. طول عمر فقط   قابلیت 

تواند مرتبط با  مختص یک دستگاه یا سیستم نیست. بلکه می 

ی باشد، یا به مسائل کلینیکی و  ادار  و ی بانکداری  هادستگاه

پایه گسترش مرزهای  تحلیل بقا ربط داشته باشد. هدف علوم

  مسئله برای یک    نظریهای جدید  دانش و پیدا کردن نظریه 

با   خوبی  ارتباط  اگر  و  است  مختلف  هابخش کاربردی  ی 

توانیم با تکیه بر توان همکاران  جامعه و صنعت برقرار کنیم می 

های تئوری که کارگشای مسائل و مشکالت آنها  جوان، نظریه 

از حضور  های ترتیبی،ب دادهمدیر قط است را فراهم نماییم.

فرصتی    را  آنراد در سمینار تشکر نموده و  پروفسور فوالدی

جعفر  هاتعاملبرای   دکتر  خاتمه،  در  دانست.  مشترک  ی 

احمدی اعالم نمود که هشتمین دوره سمینار در جوار بارگاه 

مشهد    الحججثامنملکوتی   فردوسی  دانشگاه  میزبانی  به  و 

 برگزار خواهد شد. 

از آن، دکتر غالمرضا محتشمی، استاد دانشگاه فردوسی    پس   

  ی آتیهاپژوهش مشهد نسبت به کاربردی شدن هر چه بیشتر  

در   شد،هادورهکه  خواهند  ارائه  سمینار  بعدی  ابراز   ی 

نتیجه   را  هفتم  اجرای خوب سمینار  ایشان  نمود.  امیدواری 

خراسان  بی استان  اهالی  خالصانه  و خدمات  توقعی، همدلی 

بجن و  کویر  حاشیه  و  بیرجند  اوبی  دانشگاه  ریاست  الخص 

های دکتر جعفر احمدی در  دانست. دکتر محتشمی از تالش 

ایشان آرزوی  برگزاری سمینارها تشکر ویژه نموده و برای 

صحت و سالمت و طول عمر با عزت نمود. وی افزود: انتظار  

ر  تو ملموس   ترگسترده  روزروزبه داریم که ابعاد این سمینار  

شود. در پایان شعری از آقای دکتر جلیل جراحی عضو هیات  

که در وصف سمینار هفتم    علمی دانشگاه آزاد واحد بیرجند
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حضار   برای  محتشمی  دکتر  آقای  توسط  بود،  شده  سروده 

ی یادگاری آنالین و هاعکس با گرفتن    مراسم  قرائت گردید.

 پخش چند کلیپ خاتمه یافت. 

 
 سمینار کادر دبیرخانه 

 
 سخنرانی دبیر و دبیر اجرایی سمینار در مراسم اختتامیه

 
 سخنرانی دکتر محتشمی در مراسم اختتامیه

 
 اعضای کمیته اجرایی سمینار 

 

 ها گزارش اولین سمینار علم داده
 فرزاد اسکندری به همت 

های مختلف علوم و  ها در حوزهدانیم که علم دادهامروزه می

هاست.  ساختار و چگونگی تولید دادهمطالعه    بارهفناوری در

داده علم  به  پژوهشگران  که  رویکرد  است  نگرش  این  با  ها 

م ا  یکبه  ها  داده  تواندیچگونه  در  ارزشمند   یجاد منبع 

وکسب  هایی استراتژ اطالعات    وکار  شود.    یلتبدفناوری 

ساختار  یادیز  یرمقاد  استخراج   ی براناساختار  و    یافته داده 

م ا  یی شناسا  سازم  تواندی لگوها  دستگاه ان به  و  های  ها 

  یشرا مهارکرده، بازده را افزا  هاینه هز  گیر کمک کند که تصمیم

فرصت جد  یهاداده،  شناسا   یدبازار  مزنماید    ییرا    یت و 

افزا  سازمان  یرقابت داده  دهد.  یشرا  علوم  علم  از  یکی  ها 

روش رشته بین از  که  است  فرآیندها،  ای  علمی،  های 

ها ها برای استخراج دانش و بینش از دادهها و سیستم مالگوریت

به   شبیه  ناساختاری  و  یافته  ساختار  مختلف،  اشکال  در 
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 کند.کاوی استفاده می داده

ها،  های واقعی« با دادهبه منظور »درک و تجزیه و تحلیل پدیده

داده و  »علم  تجزیه  آمار،  کردن  متحد  برای  مفهوم  یک  ها« 

های مرتبط با آن است.  گیری ماشین و روش ها، یادتحلیل داده

ها از مفاهیم مختلف در زمینه ریاضیات،  ها و نظریه این روش

گیرد تا بتواند آمار، علم اطالعات و علوم رایانه سرچشمه می 

ها با نگاه جدیدی توسعه یابد. با رویکرد فوق  در مطالعه داده

ر برگزار ها درکشوتصمیم برآن شد تا اولین سمینار علم داده

در   سمینار  برگزاری  شد  مقرر  اولیه  بررسی  از  پس  گردد. 

و   ایران  آمار  انجمن  با همکاری  و  طباطبایی  دانشگاه عالمه 

صورت مجازی برگزارگردد. در این باره پس از تعیین کمیته  به 

علمی سمینار و  مصوب شدن آن در انجمن آمار ایران مقرر  

تارخ   در  علم  اول  1۴۰۰فروردین    2۶و    25شد  سمینار  ین 

ارایه  داده و  تنظیم  از  پس  برگزارگردد.  آن  کاربردهای  و  ها 

مندان در سراسر  های اول و دوم سمینار برای عالقه اطالعیه 

حوزه پژوهشگران  شد  مقرر  آخرین  کشور  مختلف  های 

دادهیافته  علم  زمینه  در  را  خود  آن های  وکاربردهای  ها 

یا  به  یا نشست  ارایه دهند. پس از صورت سخنرانی  کارگاه 

ها از سوی کمیته  فراخوان دریافت مقاله و برگزاری نشست

ها انجام پذیرفت. در فراخوان اولیه در علمی سمینار بررسی 

مقاله به سمینار ارایه گردید که البته بخشی از برنامه    5۰حدود  

به  از داخل و خارج  سمینار نیز  از قبل  صورت دعوت شده 

پذی انجام  افرادی  کشور  علمی  کمیته  اعضای  بین  در  رفت. 

المللی نیز حضور داشتند که این موضوع بر کیفیت سمینار  بین

جمع  از  بعد  افزود.  مقاله نیز  علمی  آوری  کمیته  تصمیم  ها 

سمینار در خصوص برگزاری سخنرانی و نشست و کارگاه  

های اولیه نشان  ارزیابی  صورت زیر مورد تایید قرار گرفت. به 

 المللی را به همراه داشت. زاری سمینار با کیفیت بیناز برگ

علمی  کمیته  داده  اعضای  علم  سمینار  فرزاد  اولین  دکتر  ها: 

دکتر    دبیرسمینار   -اسکندری طباطبایی(،  عالمه  )دانشگاه 

طباطبایی( عالمه  )دانشگاه  رشیدی  عبدالساده   ،حسن  دکتر 

)سازمان  زاده  نیسی )دانشگاه عالمه طباطبایی(، دکتر سیما نقی 

)پژوهشکده   شباک  اشکان  دکتر  کشور(،  آموزش  سنجش 

دکتر   مشهد(،  فردوسی  )دانشگاه  آرشی  محمد  دکتر  آمار(، 

وحید   دکتر  طباطبایی(،  عالمه  )دانشگاه  مقدم  بامنی  محمد 

بحرانی رضایی  محمد  دکتر  طباطبایی(،  عالمه  )دانشگاه    تبار 

حبیبی آرزو  دکتر  طباطبایی(،  عالمه  )د)دانشگاه  انشگاه راد 

دکتر مشهد(،  پورطاهری  فردوسی  عالمه    رضا  )دانشگاه 

بین )دانشگاه خلیج فارس(، دکتر  دکتر حسین حق  طباطبایی(،

مهدی طاهری )دانشگاه عالمه طباطبایی(، دکتر احسان ارمز  

دکتر   مشهد(،  واحد  اسالمی  آزاد  رحمت)دانشگاه  اهلل  سید 

مه  فرشید  دکتر  مشهد(،  فردوسی  )دانشگاه  ردوست  فتاحی 

 ،  شهرستانی )دانشگاه گیالن (
Prof. Mohd Arfian bin Ismail (Universiti Malaysia 

Pahang(UMP)), Prof. Ahmad Ihsan bin Mohd Yassin  

(Universiti Teknologi Mara(UiTM)) 
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همایشاعضای   اجرایی  رشیدی:  کمیته  حسن  دکتر  ،  دکتر 

دکتر   ،فرزاد اسکندریدکتر ، دکتر الهام مسیبی، فاطمه صفایی

 احسان ارمز 

 بهبودیانجواد دکتر   به یاد 
 علیرضا نعمت اللهی همت به

   بخش دلهابه نام آرام

 های ما یاد او باقی است در جان 

، جامعه آمار و ریاضی کشور  1399ماه فروردین 12در تاریخ 

آمار در ایران    و پیشرفت علم   گذاریافراد مؤثر در پایه یکی از  

  .جانکاهغمش عمیق و    خبر کوتاه بود ولیرا از دست داد.  
ادعا، فروتن استاد برجسته، با اخالق، بی بهبودیان  جواد  دکتر  

کوتاه از    ی یک بیماریط و مهربان بخش آمار دانشگاه شیراز  

جاودانگ  عجم به  و  رفت  نقش  پیوست یما  خصوص  در   .

زش و پژوهش به قدری در  تاثیرگذار این استاد فرزانه در آمو

که   شده،  نگاشته  مطلب  آماری  و  ریاضی  محافل  و  جوامع 

چیزی برای افزودن باقی نمانده است. در شیراز متولد شد و  

ابن مدارس  در  را  دبیرستان  و  ابتدایی  و  تحصیالت  سینا 

سلطانی شیراز و دارالفنون تهران و تحصیالت دانشگاهی خود  

ده علوم دانشگاه تهران به پایان  را در زمینه ریاضیات در دانشک

های شیراز  رسانید. سپس به عنوان معلم ریاضیات در دبیرستان 

و   رفت  آمریکا  به  تحصیل  ادامه  برای  کرد.  کار  به  شروع 

آمارکارشناسی  زمینه  در  را  دکتری خود  و  از    ارشد  ریاضی 

ایران،   به  مراجعت  از  بعد  کرد.  اخذ  میشیگان  دانشگاه 

را در دانشگاه شیراز آغاز کرد و با پیمودن  های خود  فعالیت

های پیشرفت، با شایستگی به درجه استادی دست یافت.  پله 

های آموزشی و پژوهشی، به تألیف کتاب نیز  در کنار فعالیت

اکنون  های تالیفی ماندگار وی همای داشت. کتاب توجه ویژه

ر  مندان قراه های داخل مورد استفاده عالقدر سراسر دانشگاه

 دارد. 

گذاران انجمن آمار ایران و دبیر یک دوره انجمن بود.  از بنیان

و   تحقیق  تدریس،  به  عمر  پایان  تا  نیز  بازنشستگی  از  بعد 

دوره در  کارشناسی همکاری  دانشگاه  های  دکتری  و  ارشد 

شیراز و دانشگاه آزاد شیراز ادامه داد. بخشی از سهم ماندگار  

به فهرست  توان بوی را در جامعه علمی می  ا نگاهی کوتاه 

طور مستقیم یا غیرمستقیم از راهنمایی  آموختگانی که به دانش

های وی برای تربیت نسلی  مند شده و تالش و دانش وی بهره 

اکنون چه در داخل و چه در از استادان و پژوهشگرانی که هم

خارج از کشور به آموزش و پژوهش مشغولند، یافت. بهترین  

اس  بر  که  گفته افتخاری  به اس  خودش  آورد، های  دست 

به   از کشور  ایران و خارج  شاگردان سابق وی بودند که در 

اند. میراث  های علمی و دانشگاهی دست یافته درجات و رتبه 

مکتبی که وی   و  اخالق  علمی  و  علم  زمینة  به در  از خود 

  خواهد ماند یما باق  اذهان، تا سالیان سال در  یادگار گذاشت

 خواهد بود. های آیندهنسل چراغی فرارویهمچون و 

آمار    پژوهشنامه  گرامی انجمن  برای  و  ایران  یاد  داشت 

ویژه  بهبودیان،  دکتر  فقید  استاد  به  خاطره  را  اخیر خود  نامه 

چاپ مقاالتی اختصاص داده که توسط دانشجویان و همکاران  
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المللی  نام بینسابق وی و جمعی دیگر از پژوهشگران صاحب 

 :افته استنگارش ی 

Special Issue on the Memory of Professor 

Javad Behboodian, JIRSS, Volume 20, No. 

01, June 2021. 

دل  و  نوشته برخی  علم  برجسته  استاد  این  دوستداران  های 

شماره   نیز در  )بهار    1۰۶اخالق  ایران  آمار  انجمن  خبرنامه 

ایم ست دادهباور اینکه او را از د  ( به چاپ رسیده است.1399

توانیم پژواک صدای گرم او را به  سخت است، اما هنوز می 

وضوح در گوشمان بشنویم، لبخند گیرا و صمیمی و چهره  

مهربانش را در چشمانمان ببینم و روح مهربانش را در قلبمان  

 احساس کنیم.  

 روانش شاد و یادش گرامی 
 

 نامه رئیس انجمن آمار ایران 
 راجعون  و اناالیه اناهلل

یک سال از ضایعه بزرگ و فقدان دانشمند فرهیخته و استاد  

استاد آمار دانشگاه   بهبودیان  علم و ادب مرخوم دکتر جواد 

با کوله  استاد گرانمایه  با  شیراز گذشت. آن  از دانش و  باری 

بی  سلوک  جامعه  حسن  در  راهبردی  و  محوری  نقش  نظیر 

شاگر تربیت  با  و  داشت  عهده  به  ایران  و  آماری  بسیار  دان 

تالیفات فراوان، خدمتی ارزنده به ارتقای علم آمار در کشور  

برجسته  از  مرحوم،  نمودند.  آن  یادگارهای  و  خدمات  ترین 

ایران،   ریاضی  انجمن  در  فعال  مشارکت  و  موثر  اهتمام 

دورهبنیان تاسیس  ایران،  آمار  انجمن  ریاست  و  های گذاری 

پایه  تکمیلی،  علمتحصیالت  مجالت  برگزاری  گذاری  و  ی 

اینجانب ضمن اظهار تاسف عمیق خود  ها بوده است.  همایش 

سالگرد   اولین  حضوری،  تسلیت  عرض  امکان  عدم  بابت 

درگذشت این استاد فرزانه را از سوی انجمن آمار ایران به 

خانواده شریف و بزرگوار آن مرحوم، همکاران دانشگاه شیراز  

درجات را برای    گویم و علوو جامعه آماری ایران تسلیت می

 آن فقید سعید از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.  

 ،  با احترام                                   

 ،  عبدالرحمن راسخ                                   

 رئیس انجمن آمار ایران                                    

  یعباسقلپدر علم آمار ایران: دکتر به یاد 

ی نور خواجه  
ات ه نص ا ه ای انبه هم    

سی دکتر روز  درگذشت  سالروز  با  مصادف  فروردین  ام 

گذار علم آمار در ایران است. وی   نوری بنیانعباسقلی خواجه 

نوری در تهران متولد شد. دکتر خواجه   129۴  چهارم تیرماه  

دوره طی  از  دانشکده  پس  وارد  متوسطه  و  ابتدائی  های 

سال   در  و  شده  کرج  مهندسی    131۶کشاورزی  رشته  در 

شد. پس از طی دوره    آموخته دانشکشاورزی از این دانشکده  

کشاورزی  زمینه  در  پژوهشی  کارهای  انجام  به  سربازی 

عنوان معاون موسسه اصالح و ازدیاد    پرداخت. وی مدتی به 

ا کارشناس  گل،  و  نهال  کل  بذر،  اداره  نباتات  اصالح  داره 

سرای کشاورزی کرج مشغول  کشاورزی و معلم زراعت دانش

بندی به خدمت بود. سپس مدتی نیز رئیس اداره آمار و جیره 

وزارت دارائی، رئیس اداره آمار کشاورزی و اجتماعی سازمان  

برنامه و همچنین رئیس بخش آمارشناسی اداره آمار عمومی  

ی برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد  نوربود. دکتر خواجه 

از دانشگاه کارولینای شمالی درجه کارشناسی    1332و در سال  

ارشد آمار را دریافت نمود. سپس عازم فرانسه شد و در سال  

از دانشگاه علوم پاریس موفق به دریافت درجه دکترای    1335

سال    . شدآمار   و  دکتر خواجه   133۶در  تدریس  برای  نوری 

در دانشکده کشاورزی کرج به ایران بازگشت. ایشان  تحقیق  

مشاور شرکت سهامی بیمه ایران، اداره آمار عمومی، سازمان  

امور اجتماعی و همچنین  بیمه  های اجتماعی، وزارت کار و 

شناسی بودند.  عضو شورای عالی آمار و هیئت اجرایی آزمون

http://irstat.ir/
mailto:iss.newsletter@irstat.ir


 خبرانمه انجمن آمار اریان 

 
 خب ن نه انجمن من   ای ان

http://irstat.ir  -  iss.newsletter@irstat.ir       )۰۲۱( ۶۶۴۹۵۵۴۰  
 ۲۵صفحه  

انجام  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  بار  نخستین  برای    ایشان 

های گذار روشمحاسبات اکچوئری را انجام دادند. وی بنیان

گیری مبتنی بر نظریه احتمال و استنباط آماری در ایران  نمونه 

خواجه  دکتر  سال  هستند.  در  از    135۸نوری  سال    ۴۰پس 

 تدریس، تحقیق، پژوهش و تألیف بازنشسته شد.
نوری را ،  دکتر خواجه 13۴۴تشکیل مرکز آمار ایران در سال 

جویی برای پویایی این مرکز و  بر آن داشت تا به فکر چاره

بر تجارب قبلی   تربیت متخصص موردنیاز آن برآید و با تکیه 

تأسیس   13۴5موسسه آموزش عالی آمار را در تهران در سال  

ن خبره برای مهیا  ساز تربیت کارشناسانماید. این موسسه زمینه 

برنامه  زیرساخت  سهم  نمودن  و  کرد  فراهم  را  کشور  ریزی 

بزرگی در ترویج علم آمار ایران داشت. با همت این دانشمند،  

های درسی مترقی برای فعالیت موسسه آموزش عالی  برنامه 

 گذاری گردید.آمار پایه 
نوری همت خود را در تألیف و سازماندهی کتب  دکتر خواجه  

کارگیری و جذب افراد مؤثر در این مرکز معطوف  به   درسی و

ایشان می  تألیفات  به کتابکرد. ازجمله  های آمارگیری توان 

روش تحقیق،  روش  دماوند،  و  تهران  دهات  از  های  نمونه 

مقدماتی آمار، احتماالت مقدماتی، جبر ماتریس، منطق، آمار  

ومتری  ای مقدماتی، آمار پیشرفته، بیریاضی، آمارگیری نمونه 

اثر دیل کارنگی اشاره   و ترجمه کتاب رمز نفوذ در دیگران 

های جهانی  نتیجه تالش این مجموعه و با پیشرفت  کرد. در

کارگیری کامپیوتر در آمار، موسسه آموزش عالی  زمینه به   در

آمار به موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک تغییر نام یافت  

برنامه  به و  نیز  درسی  تغییر  موازات  های  راستا  همین  در  آن 

خواجه  دکتر  سال  یافت.  در  از    135۸نوری  سال    ۴۰پس 

 تدریس، تحقیق، پژوهش و تألیف بازنشسته شد.
در سن    1372فروردین    3۰نوری در  دکتر عباسقلی خواجه   

 سالگی براثر سکته مغزی در تهران دار فانی را وداع گفتند.   7۸

 پور گیلده دکتر بهرام صادق به یاد 
مرداد    15در  روستای گیلده    درپور گیلده  دکتر بهرام صادق 

آمد   13۴5 دنیا  ابتدایی     .به  همانرا  دوره  دوره  و  جا    در 

دبیرستان در    .تحصیل کردهمجوار    در روستایرا  راهنمایی  

در    13۶۴سال    رشته ریاضی در تهران به تحصیل ادامه داد.  

در    13۶7  هایسال یرفته شد. پذ  رشته ریاضی دانشگاه گیالن

دانشگاه  ارشد  کارشناسی  آمار  نام ثبت  مشهدفردوسی  رشته 

سال   در  وی  و  آموخته دانش  137۰کرد.  در   شد  بالفاصله 

جهت    137۸سال    .کرد  کاربه   شروعدانشکده ریاضی بابلسر  

  13۸1سال    در  و  ادامه تحصیل در مقطع دکتری به فرانسه رفت

وی پس از بازگشت    .پس از اخذ مدرک به ایران مراجعت کرد

در دانشگاه بابلسر به تدریس ادامه داد. در آنجا رشته   به ایران

عهده ای به دورهدر مدیریت گروه آمار را  آمار را ایجاد کرد و

بهمن سال    از  د.  چند سال معاون مالی دانشگاه بو  یداشت. و

دانشگاه    139۰ تدرفردوسی  در  به  مشغول  شدیمشهد  .  س 

پردیس    و  معاون رییس  فردوسی  بینسپس  دانشگاه  الملل 

در پی    مدیر گروه آمار شد.    139۸و در سالمشهد گردید  

عمل جراحی    1399تشخیص بیماری سرطان در اردیبهشت  

اما  وسپس به شیمی  ادامه داد  افاقه  درمانمتاسفانه  درمانی  ها 

در بیمارستانی در مشهد به دیدار    1۴۰۰خرداد   1۸نکرد ودر  

  ت. یار شتاف
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  گروه پژوهشی  شورای  جلسه  گزارش نخستین

 قضائیه پژوهشگاه قوهقضایی  های داده و  آمار
 سم نه ت ت به هم  

و   آمار  گروه  مدیر  و  قضائیه  قوه  پژوهشگاه  رئیس  مشاور 

 پایه ی پژوهشکده مطالعات ئهای قضاداده

  هایداده  و  آمار  گروه   پژوهشی  شورای  جلسه   در نخستین    

قضائیه به ضرورت بررسی راهکارهای    قوه   پژوهشگاه   قضایی 

به  تأمین داده اولین و مهم های خام  به  عنوان  ترین گام موثر 

های پژوهشی پرداخت و گفت: پژوهشگر  منظور بقای گروه

از  اگر بخواهیم  بدون داده مثل تفنگ بدون فشنگ است و 

های اجرایی استفاده  توان علمی پژوهشگران آمار در دستگاه 

های خام تدابیر ست که نسبت به تامین دادها  کنیم الزمه آن این

ها ایشان متذکر شد: اگر چه بحث امنیت داده دیشیم.الزم بیان

های ها بسیار مهم است و یکی از دغدغه و حفظ محرمانگی آن

می  شمار  به  قضائیه  قوه  مسئوالن  برای  این  مهم  باید  و  رود 

شود برطرف  راه  ، دغدغه  موضوع که  این  علمی  حلاما  های 

 داده  به  دسترسی عدم برای ایبرای آن وجود دارد نباید بهانه 

 این   در  نگریبخشی   و  هستند  ملی  سرمایه   هاداده  زیرا  باشد

  نباید   و   کندمی   وارد  کشور  به   ناپذیریجبران   هایلطمه   حوزه

 . کرد پنهان را هاآن

در     گرفته  صورت  تدبیر  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 

ایران در تدوین دستورالعمل داده های خام )که  انجمن آمار 

مشارکتیکی   آییناز  این  تدوین  آمار  کنندگان  گروه  نامه، 

قضاییه   قوه  زودیاستپژوهشگاه  به  انشااهلل  از    و  (  بعد 

دستگاه تمام  به  آمار  عالی  شورای  در  اجرایی  تصویب  های 

دستگاه  بتوان  عمل  در  و  ابالغ  ارائه کشور  به  مجاب  را  ها 

   های خام نمود.داده

دس   هر  داده  گفت:  مرادی  ادامه  در  در  باالخص  تگاه 

ای از پازلی است که  های وابسته به قوه قضائیه قطعه سازمان 

تا زمانی که این پازل تکمیل نشود موضوع حکمرانی داده و  

بالتبع حکمرانی قضائی که منجر به حکمرانی خوب خواهد  

از  شد محقق نمی  این سرمایه ملی را  شود و ما حق نداریم 

اگر داده کنیم.  ارائه نشوند، سرمایه هدر  ههمدیگر مضایقه  ا 

وی وظیفه مرکز آمار ایران را    رفته و بالاستفاده خواهد شد.

ها را متذکر  ها در حوزه امنیت دادهبخشی به دستگاه در اطمینان

های اجرایی  و خواستار مشارکت جدی این مرکز با دستگاه 

های  آمار و داده موسس گروه و  پژوهشگاه رئیس مشاور شد.

اد در  فعالیتقضائی  از  اجمالی  گزارشی  جلسه  های  امه 

تالیف  صورت پژوهشی،  طرح  چند  انجام  شامل  که  گرفته 

های متعدد علمی بود ارائه کتاب، برگزاری کارگاه و نشست

 های پیش رو را تشریح نمود.  نمود و همچنین برنامه 

دکتر     به    بهشتی  شهید  دانشگاه  آمار  استاد  فقیهی  آقای  که 

پیشکسوت آمار به عنوان یکی از اعضای    استاداننمایندگی از  

به این جلسه    قضائی  هایداده  و   آمار  گروه  پژوهشی  شورای

با بود  شده    در  گرفته   صورت  هایفعالیت  از  تقدیر   دعوت 

 هستند،   کشور  برای  نعمتی   ،مرادی  دکتر  آقای:  گفت  آمار  گروه

 که اندرسیده  جایگاهی به  بودن مؤثر  به  اعتقاد خاطر   به  ایشان

  در  فقط  که   هستیم  قضائی  دستگاه  در  ایجلسه   در  ما  ناال

  ضروری  با   ایشان   .شودمی   تشکیل  دنیا  اول   طراز  هایکشور

  نگاه   اگر:  گفت  پژوهشگاه   در  سیستمی مدیریت  نگاه  دانستن

  هاپژوهشگاه   سایر   مانند  هم  اینجا   باشد  نداشته   وجود  سیستمی

  از  را  مشکلی   اما  ،پردازدمی   هاطرح   اجرای  و  مقاله   تولید  به 

  قضائیه   قوه  هایچالش   حل  برای.  کندنمی   حل   قضائی   دستگاه

  پیچیده  مسائل   حل  مهارت  باید  اعضا  گروه،  هایبرنامه   ارائه   و

  باید   منظور  این  برای  و  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  را

  ارائه   و  تدوین  برای  فقیهی  دکتر  .شود  داده  الزم  هایآموزش

  موضوعات   درخت  یک   که   نمود  پیشنهاد  گروه،  هایبرنامه 

  درخت  این  اگر .  شود  تشکیل  قضاییه قوه  مسائل   برای

.  افتدنمی   قلم   از  موردی  شود،  ترسیم   سیستماتیک  صورتبه 

غیره    قضائی   مدیریت  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  مثالً و 
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  تعلق  کد   یک شاخه سر  هر  به .  دهندمی   تشکیل  را  هاسرشاخه 

  و  شود  مطرح  پژوهشی  شورای  در  طرحی   اگر  و  گیردمی

  .شودمی   رد  شورا  این  در  باشد،  نداشته   کدی  هیچ  با   ارتباطی

های خام  های خود در خصوص دادهایشان در ادامه صحبت

دارد: نگرانی وجود  سه  این خصوص  در  کیفیت  (  1)  گفت 

اگر  های خام و آمار  داده(  3)  محرمانگی اطالعات؛(  2)  ها؛داده

در دسترس قرار بگیرند و ارزیابی عملکرد انجام شود نگرانی  

کند، هرچه سطح درک مدیران در این  برای مدیران ایجاد می 

وی افزود:    شود.ها کاسته می قضیه باالتر برود از نگرانی آن

از   منظور  دارد.  تفاوت  داده  مدیریت  با  داده  حکمرانی 

ها را ها، دادهدادهحکمرانی داده آن است که چطور باالتر از  

 مدیریت کنیم. برای این منظور دو راهکار وجود دارد: 

طور با ارائه خدمات رایگان، اطالعات را دریافت کنید. به   -

مثال، برای ساختن یک حساب کاربری در گوگل، اطالعات  

می اولیه  دریافت  کاربر  از  رایگان  ای  خدمات  گوگل  شود. 

دهد اما برای استفاده  کاربر ارائه میتری را در ادامه به  پیشرفته 

تر و سطح باالتری را از کاربر  از آن خدمات، اطالعات دقیق

توان با ارائه خدمات  کند. در دستگاه قضائی نیز می دریافت می 

می  تسهیل  متقاضی  برای  را  کار  فرایند  که  کند،  رایگانی 

 اطالعات دقیق و سودمندی را کسب کرد. 
ها بهتر است با توجه به شرایط  وندهبرای ثبت اطالعات پر  -

محدودیت به  و  رفت.  پیش  گام  به  گام  موجود،  های 

توسط  این محدود  ثبتی  قلم  چند  ثبت  با  ابتدا  که  صورت 

های  گیریکاربران در سامانه اقدام کرد. سپس توسط گزارش

های آن را احصا کرد و سپس چند قلم  ها و ضعفمتعدد، باگ

شاید یکی از اشتباهات در ثبت آمار    ثبتی دیگر را اضافه کرد. 

های قضائی این باشد که سعی کردند تمام اطالعات را  پرونده

 روز اول در سیستم داشته باشید. 
آقای دکتر عبدالحمید رئیس پژوهشکده مطالعات پایه نیز     

در این جلسه حضور داشت و در ابتدای سخنرانی خود، ضمن  

پژوهشکده رویکرد  خصوص  در  بیان    توضیحاتی  مطالعات 

های پژوهشگاه قوه قضائیه رویکرد  نمودند: عمده پژوهشکده

پایه   مطالعات  پژوهشکده  رویکرد  لیکن،  دارند  حقوقی 

غیرحقوقی با دغدغه قضایی است و در این پژوهشکده یک  

ای جاری و ساری است. در این پژوهشکده که  رشته نگاه بین

از  گرپنج  کند،ای فعالیت میرشته صورت بینبه  وه فعال اعم 

و  گروه حقوق  روانشناسی،  و  قضائی، حقوق  مدیریت  های 

اقتصاد و آمار و دادهجامعه  با  شناسی، حقوق و  های قضائی 

ای برای حل مسائل قضایی وجود دارد. آنچه رشته نگاه بین

ای به حل مسائل  رشته مورد توجه است کمرنگ بودن نگاه بین

هم در سطح اداری    ها هم در سطح صدور احکام وو چالش 

اداری،   نوع  از  قضایی  نظام  و  حوزه  مسائل  عمده  است. 

تصمیمسیاست  و  به  گذاری  کمک  ما  هدف  و  است  گیری 

پر  اظهار  رنگدستگاه قضا برای  ایشان  این نگاه است.  کردن 

داده و  آمار  گروه  که  قضانمود  بهترینیهای  از  یکی    ی 

اینگروه پژوهشگران  و  است  پژوهشکده  علمی  گروه    های 

بر کارها دارند. عبدالحمید در بخش   تمرکز و تسلط خوبی 

صحبت  از  در  دیگری  آمار  علم  باالی  جایگاه  به  خود  های 

ها و پژوهش اشاره نمود و اظهار نمود در علم  گیریتصمیم

محور یا هوشمند که مبتنی  گذاری شواهدمشیمدیریت، خط 

آ گروه  رویکرد  و  دارد  وجود  است،  داده  رویکرد  مار بر 

فن داده سمت  به  است  الزم  و  است  نیز  اورانه محور  مبنا 

به جهت شود،  رسوبطوریدهی  در  یافته   که  افراد  های 

 داشت باشند، صورت بگیرد. های فناورانه که قابل نگه پلتفرم 

هایی وجود دارند که سایر قوا  قضائیه دادهایشان گفت در قوه  

وه قضائیه است و های قبه آن دسترسی ندارد و این از مزیت

های سیستمی که  توان به باگکارگیری نگاه سیستمی می با به 

توان نگاه ساختاری و  برد. بنابراین می پی  ،در قوه وجود دارد

راستای تنظیم و بهبود سیستم به آن    تجویزهای ساختاری در

های دیوان های بسیاری از جمله دادهداد. در قوه قضائیه داده
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پزش اداری،  دادهعدالت  قانونی،  زندانکی  سازمان  و  های  ها 

توان های اکتشافی می قضات که منشأ داده هستند و با مصاحبه 

دست آورد، وجود دارد. تأسیس  های خوبی را از آنها به داده

می  داده  دادهآزمایشگاه  به  و  تواند  نگاه  و  دهد  سامان  ها 

تجویزات ساختاری را تأمین کند و این مسئله به جد دنبال  

درمی باید  حکمرانی    شود.  فضای  در  که  باشیم  داشته  نظر 

می  عمل  کور  به قضایی  سامانه شود.  با  مثال،  های  طور 

شده و موجود فقر داده وجود ندارد )مانند ثبت اسناد(  طراحی 

وی ایجاد فضای    شود.های مبتنی بر داده گرفته نمیاما تصمیم

دانشگاه،    استادانهای متفاوت مانند  ای و کانتکسترشته بین

گروه پژوهشی  شورای  در  را  قضایی  مدیران  ها  قضات، 

مسائل   به  مختلف  منظرهای  از  بتوان  تا  دانست  ضروری 

اولویت را  آنها  و  کنیم. نگریسته  ادامه    بندی  در  ایشان 

پژوهشی  صحبت چریک  باید  پژوهشگران  گفت:  خود  های 

کنند.   ایجاد  تمدن  یک  بتوانند  جایی  هر  در  و  باشند 

تاردهی مسئله در وهله اول مهم است و مسئله بعدی آن  ساخ

توان آن را به مسئوالن تفهیم نمود؟ این از است که چطور می

به   باید در شورای پژوهشی  جمله  مسائل مهمی  است که 

اصلی    رونددکتر عبدالحمید با بیان اینکه    آنها پرداخته شود. 

پایه مردمی  داشت    ر اظها  ،شدن قوه قضائیه استپژوهشکده 

این  در  مسئولین.  نه صرفاً  و  باشد  مردم  به  نگاه  است  بهتر 

داده که  است  می صورت  مطرح  باز  ارائه های  در  شوند. 

شدن با داده مورد توجه فضای مردمی  باید     های گروه،برنامه 

سیستم  گیرد.  مردمقرار  دادههای  از  استفاده  با  و  یار  باز  های 

داریم. کارگاه مهارت حل    ها را در نظرکارگیری دستاوردبه 

 مسائل باید مورد توجه باشد. 

بنی     دکتر  و  خانم  معدن  صنعت،  دفتر  مدیرکل  هاشمی 

زیربنایی مرکز آمار ایران که به عنوان مهمان در جلسه شورای 

بود.   جلسه  این  سخنرانان  دیگر  بود  شده  دعوت  پژوهشی 

آمار   مرکز  ارتباط  برقراری  و  مشترک  همکاری  ایران  ایشان 

از  به  با قوه قضائیه را همواره یکی  عنوان متولی آمار کشور 

خصوص   این  در  گفت  و  دانست  ایران  آمار  مرکز  مسائل 

تاکنون موفقیتی حاصل نشده است و این در حالی است که  

دادن هدف مرکز آمار ایران، کمک به دستگاه قضائی و سامان 

گذشته، کل  ایشان اظهار داشت در سال     نظام آماری آنهاست. 

های آمار  شده از قوه قضائیه معطوف به بحث های ارائه گزارش

و فناوری اطالعات بود. اکنون زمان حکمرانی داده است و  

ای با این عنوان شکل گرفته است. بهتر  در مجلس هم کمیته 

است در قوه قضائیه نیز حکمرانی داده شکل بگیرد و مرکز  

ها کننده باشد. بحث دادهتواند در این زمینه کمکآمار هم می

را باید از حالت مشکل به مسئله تبدیل کرد که اگر این امر  

توانند تصمیم  مانند و نمی میسر نشود مدیران دست خالی می 

درستی بگیرند. مرکز آمار ایران آمادگی دارد در حوزه استقرار 

های  عمل آورد و در سازمان ه حکمرانی داده همکاری الزم ب

ضائیه ازجمله ثبت اسناد در حوزه کاداستر، پزشکی  تابعه قوه ق

اگر اقبالی از سوی قوه   غیره،  قانونی در زمینه آمار تصادفات و

 همکاری خواهد شد.  ،قضائیه باشد

عضو      دیگر  دادگستری  قاضی  طاهری  احد  دکتر  آقای 

های قضائی در این نشست  شورای پژوهشی گروه آمار و داده

و مورد تأیید دستگاه قضائی،    گفت: یکی از موضوعات مهم 

مبارزه با فساد قضایی است که در سند تحول نیز به آن اشاره  

شده و موضوع روز دستگاه است. فساد در دستگاه قضایی  

های دولتی دارد. هر چقدر فساد  رابطه مثبت با فساد دستگاه

است.   باالتر  قضا هم  در دستگاه  باشد  باالتر  دستگاه دولتی 

در   قضایی  اطاله  فساد  اختالس،  رشوه،  شامل  قضا  دستگاه 

است.    غیره  های سنگین رسیدگی و  بازی هزینه دادرسی، پارتی

قضا در دستگاه  برخوردی اکنون  فساد،  با  مبارزه  برای  های  ی 

تواند مفید باشد اما  گیرد. این امر، گرچه می فردی صورت می

حل مناسبی در درازمدت نیست. حل آن در درازمدت با  راه

شود. برای درک وضعیت موجود  ها انجام می ح ساختار اصال
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ارائه راه باید دادهحلو  این خصوص  های مناسب،  هایی در 

در  قضات  انتظامی  عالی  دادگاه  و  انتظامی  دادسرای  توسط 

های مربوط به فساد قضائی  اختیار قرار بگیرند. در آنجا پرونده

ما همکاری  شوند که باید مورد بررسی قرار بگیرند اتشکیل می 

گیرد لذا پیشنهاد این است که در این زمینه کمتر صورت می 

شود.   انجام  مورد  این  در  قضات  دادستان  با  رایزنی 

مشکالت   پیشگیرانه   فردی  هایبرخورد باید  و  نیستند 

صورت ساختاری در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد  ه ب

 ها است.های آن دسترسی به دادهکه یکی از راه

اظهار  خانم تات پژوهشگر گروه آمار و داده     های قضائی 

داده»  :داشت و  آمار  آسیب گروه  یک  قضائی  شناسی  های 

چالش درخصوص  استانمختصری  سامانه های  با  های  ها 

آن طرح  بر  مبتنی  و  داده  انجام  قضائیه  قوه  را  موجود  هایی 

طرح  این  اجرای  است.  نموده  مساعدت  تعریف  نیازمند  ها 

سیستم  مدیران  فنبیشتر  مدیران  و  اطالعات  ها  اوری 

با کمک اعضای شورای پژوهشی  استان  این مهم  هاست که 

  ریزیبرنامه   معاونت  سرپرست  و  یی قضا  معاون  ویژهبه گروه  

خواهد    استان   دادگستری  اطالعات  اوریفن  و تهران هموار 

طرح  تعریف شد.  می های  به شده  زمینه توانند  برای  عنوان  ای 

های  سنجی دادهتر در راستای صحت های اساسی ریف طرح تع

 ثبتی قرار بگیرند.

پایان     از  موضوع حمایت  همچنین  جلسه  این  های نامه در 

که آقای دکتر فقیهی    شدح  ردانشجویان تحصیالت تکمیلی مط

کنون این حمایت  پیشنهاد نمود بررسی شود در جاهایی که تا 

صورت گرفته و این ایده اجرا شده آیا مثمرثمر بوده است؟  

 بنابراین بهتر است:

 های موجود نوشته شوند. نامه دستورالعمل حمایت از آیین(  1)

ماماً  های گروه اعالم شدند تعنوان برنامه موضوعاتی که به (  2)

های دیگر هم نیاز  شود و ممکن است رشته به آمار مربوط نمی 

برنامه  عناوین  فقط  است  بهتر  بنابراین  باشد.  برای  داشته  ها 

ها خواسته شود که ها نوشته نشوند بلکه از دانشگاهدانشگاه

 هایی مورد نیاز برای هر طرح را نیز مشخص کنند. تخصص
اظه با  خصوص  این  در  عبدالحمید  اکنون  دکتر  اینکه  ار 

نامه و رساله نامه حمایت از پایان پژوهشگاه قوه فضائیه آیین

می و  به دارد  را  آن  گروه توان  اهداف  راستای  در  و  روز 

سازی نمود گفت نظر بنده آن است که پیش از آنکه  متناسب

اعضای   از  یکی  با  است  بهتر  کند  انتخاب  موضوع  دانشجو 

انتخاب  موضوعی  و  هماهنگ  دانشجو    پژوهشکده  که  شود 

به  پژوهشی  عضو  آن  و  باشد  داشته  مشاور  دوست  عنوان 

نامه انتخاب شود. در واقع نگاه ما از پایین به باال است.  پایان 

بهتر است موضوع توسط دانشجو انتخاب شود و نه استاد تا  

مندی دانشجو به موضوع حاصل شود. هدف  اطمینان از عالقه 

آغ را  مسیری  دانشجو  که  است  واین  کند  حسب    از 

مندی، آن را چه با وجود پژوهشکده و چه بدون آن، عالقه 

 ادامه دهد.

زیر در دستور کار گروه  انتهای نشست مقرر شد موارد  در 

 قرار گیرد:

 ، های مهارت حل مسائل پیچیدهبرگزاری کارگاه( 1)
شده  های مختلف برای هر یک از مسائل احصاء RFPتهیه  (  2)

 ، دستگاه قضائی
و (  3) قضائیه  قوه  مسائل  برای  موضوعات  درخت  تشکیل 

 ،  های گروهبرنامه 
های  تشکیل کارگروه نخبگانی برای حل فرایند ثبتی داده(  ۴)

 ، دستگاه قضائی
نامه حمایت از پژوهشگاه قوه قضائیه سازی آیینمتناسب  (5)

 ،  برای پژوهشکده پایه 
ضائی در  های قبا تشکیل گروه آمار و داده  شایان ذکر است

های علمی پژوهشی  پژوهشگاه قوه قضائیه و در ادامه فعالیت

های جذب هیات  و ترویجی، این گروه توانست در فراخوان 

خانم دکتر  )  آموخته دکتری آمارعلمی وزارت علوم، دو دانش
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آموخته دانشگاه شهید چمران  مهر، دانشالسادات فرزاممحدثه 

شریفیان   نسترن  دکتر  خانم  شهید  دانشو  دانشگاه  آموخته 

این  کند.  به عنوان هیات علمی جذبرا    بهشتی(   بر    ، عالوه 

آموخته دکتری آمار و خانم تات  خانم دکتر الهام تبریزی دانش

بهشتی از دیگر    کاندیدای دکتری آمار هر دو از دانشگاه شهید

د. موسس و مدیر این  نکادر علمی و پژوهشی این گروه هست

 ارشد آمارآموخته کارشناسی اله مرادی، دانشگروه آقای سعد
دولتی   مدیریت  دکترای  کاندیدای  و  بهشتی  شهید  دانشگاه 

 . است

 استفاده کنیم؟   RStudioچرا از 
 افشین متولیهمت به 

به   RStudioافزار  نرم عنوان را 

های یک رابط کاربری با ویژگی 

کاربری   تجربه  و  گرافیکی 

می  رابطه مناسب  این  شناسیم. 

کار    Rگرافیکی که بر مبنای زبان  

( برای زبان  IDEکند در واقع یک محیط توسعه یکپارچه )می

های مختلفی دارد و  آید. بخشبه حساب می   Rنویسی  برنامه 

فوق ابزارهای  از  استفاده  اجازه  شما  در العادهبه  که  را  ای 

آن  Rافزار  نرم می به  نداشتید،  دسترسی  از  ها  پیش  دهد. 

افزار پرطرفدار، تاریخچه  پرداختن به مزایا و معایب این نرم 

 کنیم. آن را بررسی می 

 RStudioتاریخچه پیدایش  

ای  که چهره  (Allaire)  آالیر  فردی به نام  2۰11در اوایل سال  

در رشته شناخته شده برای  

نویسی آمار و و حوزه برنامه 

نیز یک این  و پیش از  است  

برنامه  به زبان  دیگر  نویسی 

ابداع    ColdFusionنام   را 

به  بود،  صورت  کرده 

کمپانی     RStudioرسمی 

کرد.   تأسیس  اکنون هم را 

سمت    ویکامهدلی  

این    سرپرست   ارشد 

رگ را بر عهده بزکمپانی  

بیش روزها  این  و  در  دارد  برنامه تر  نابغه  این  نویسی  مورد 

این    برای شنویم.  می مورد  در  تکمیلی  اطالعات  دریافت 

می نرم وبافزار  به  سایت  توانید 

https://www.rstudio.com  .مراجعه فرمایید 

 

 Rنسبت به محیط  RStudioمزایای استفاده از 

 .تری داردکدنویسی آسان (1)

پیش  گونه همان نرمکه  کردیم،  اشاره  تنها    RStudioافزار  تر 

است و برخالف    Rنویسی  یک رابط کاربری برای زبان برنامه 

باور برخی از افراد مبتدی، زبان متفاوتی ندارد. بنابراین اولین 

این است  ایجاد می   کارتازه سوالی که برای یک کاربر   شود، 

افزار  ویسی در نرمنبرنامه   چرا باید از آن استفاده کنم؟ محیط 

R  است رنگی  تفکیک  هرگونه  بدون  و  حساس  به  .  بسیار 

مثال ندهید،   ،عنوان  قرار  را  پرانتز  عالمت  یک  شما  اگر 

اما در    ،گونه کمبودی از نظر بصری احساس نخواهید کردهیچ

کجای    RStudioمحیط   که  شد  خواهید  متوجه  راحتی  به 

خود   هایبرنامه ابی  دستور ناقص است. همچنین برای خطای

مانند   ابزارهایی  می   debuggingاز  محیط  این  توانید در 

این است که حالت   RStudioاستفاده کنید. یک مزیت دیگر  

 ، دهدرا در اختیار شما قرار می   برنامه پیشنهادی برای تایپ  

یعنی با تایپ بخشی از فرمول، یک منوی آبشاری برای شما  

دهد تا کلمات را انتخاب کنید.  شود و به شما اجازه می باز می 
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یا   کدها  کردن  فراموش  نگران  نیست  نیاز  دیگر  نظر  این  از 

 باشید.   Rدستورهای خاص در 

 دهد تری بر محیط و اشیاء می کنترل بیش به کاربر ( 2)

است که    RStudioمحیط   شده  تقسیم  مجزا  بخش  از چند 

نام دارد. در این محیط که به    Environmentها  یکی از آن 

سازی است، شما  صورت یک پنجره جداگانه و قابل شخصی 

نرم  برای  که  را  متغیری  یا  شیء  می هر  تعریف  کنید  افزار 

می به  نشان  شما  به  فهرست  یک  نظر  صورت  این  از  و  دهد 

می دوبار  بینهمواره  با  است.  شده  تعریف  چیزی  چه  که  ید 

مولفه  از  هر  روی  بر  کردن  شده  کلیک  تعریف  قبل  از  های 

 توانید نتایج آن را در یک پنجره جداگانه مشاهده کنید.می

 . دهدتری را در اختیار کاربر قرار می امکانات دستی بیش ( 2)

ها  برای فراخوانی داده  Rنویسی  بسیاری از کاربران زبان برنامه 

فرمت  )با  کاری  مسیر  تنظیم  مختلف،    workingهای 

directory بسته های محاسباتی به صورت آفالین، (، نصب 

بسته  نصب  برای  مخزن  صورت  تنظیم  به  محاسباتی  های 

همه    RStudioمشکالت متعددی دارند. در    غیره،  آنالین و

انجام دهید. در شکل  توانید به صورت دستی این کارها را می 

های مختلف  ها با فرمت هایی را برای فراخوانی دادهزیر گزینه 

 کنیم. بدون نیاز به نوشتن کد مشاهده می

می   قابهمچنین   را  تنظیمات  به  راحتی  مربوط  به  که  بینیم 

ها گزینه  و مسیر کاری و ده   Rافزار دلخواه  توانید نسخه نرممی

 ر اختیار نداشتید، تنظیم کنید. د Rافزار دیگری را که در نرم

آن  ا(  3) در  گرافیکی  اشکال  و  نمودارها  به  دسترسی  مکان 

 . فراهم شده است

نمودارهای رسم شده در یک   RStudioهای  در یکی از پنل

توانید به شوند و هر لحظه می محیط جداگانه و منظم رسم می 
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بدون نیاز  در اینجا    نمودارهای قبلی نیز دسترسی داشته باشید.

می  کدنویسی  انجام  دارید،  به  نیاز  که  فرمتی  هر  با  توانید 

نمایی کنید و حتی به صورت  نمودارها را ذخیره کنید، بزرگ 

آنالین نمودار خود را منتشر کنید که در مطالب بعدی به این 

 مبحث خواهیم پرداخت. 

 .ابزارهای منحصر به فردی دارد( ۴)

در   موجود  ابزارهای  همه  از    RStudioمعرفی  شک  بدون 

جا تنها چند مورد از حوصله این مطلب خارج است. در این

کنیم.  ترین ابزارهای آن را معرفی می مشهورترین و کاربردی 

های علمی با ساختار  برای تهیه گزارش   R Markdownابزار  

حرفه  و  دوستاستاندارد  محیط  و  ایجاای  ابزار  د  داشتنی، 

وب   تحت  شیء   Shinyداشبوردهای  قابلیت  گرایی،  با 

با فرمت  Knitابزارهای   های  که کدها را به همراه خروجی 

مانند   کامپایل    PDF  ،Word  ،HTMLدلخواه  شما  برای 

برنامه کنند و مهم می ابزارهای  از همه  به زبانتر  های  نویسی 

C  ،C++  ،Python  ،CSS  ،JavaScript  ،HTML    غیره و  

به شمار    RStudioالعاده در  همگی تعدادی از ابزارهای خارق

تر های جدید، روز به روز قدرتمندروزرسانیروند که با به می

گیرند.  صورت رایگان در دسترس کاربران قرار می از دیروز به 

یکی دیگر از ابزارهایی که عالقه شخصی زیادی به آن دارم،  

ت که تنها با چند کلیک  های محاسباتی اسابزار توسعه بسته 

کند. در رابطه با توسعه  برای شما یک بسته جدید ایجاد می 

در  بسته  محاسباتی  منتشر   RStudioهای  روند  همچنین  و 

آن  مخزن کردن  در  پست   Rهای  ها  بحث  در  بعدی  های 

 خواهیم کرد. 

 

 . امکان منتشر کردن نمودارها( 5)

ست که پس  این ا  RStudioیکی دیگر از امکانات جذاب در  

یا نوشتن یک سند به راحتی    ،از رسم یک نمودار  مارکدان 

 RSudioیا    RPubsسایت  توانید آن را در یکی از دو وب می

Online    زیر تصویر  از  نمودار  رسم  از  بعد  کنید.  منتشر 

کنیدمی پیدا  را  گزینه  این  ا توانید  به  .  کار هم  این  از  ستفاده 

کند  نویس کمک می برنامه بیشتر دیده شدن شما به عنوان یک  

و هم گاهی مشکل افراد دیگر را در حوزه کاری شما برطرف  

 خواهد کرد.  
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 .میانبرهای متعدد برای انجام امور( ۶)

محیط   مسیرهای  به   RStudioدر  از  استفاده  بدون  راحتی 

از ماوس می  استفاده  یا حتی  با  طوالنی  اکثر کارها را  توانید 

کلید انجام دهید. فهرست کامل  میانبرها روی صفحه استفاده از  

 پیوند توانید در این میانبرها را می 
 https://support.rstudio.com/hc/en-

us/articles/200711853-Keyboard-Shortcuts   
 های مختلف مشاهده کنید.  عاملستم برای سی

 

 . های رایگان توسط مدرسان برترآموزش( 7)

امکانات فوق  از  این نرمیکی  از بخش العاده  های  افزار، یکی 

های  است که همواره فیلم   RStudio Globalسایت آن به نام  

زمینه  در  برنامه متعددی  مختلف  محیط های  در  نویسی 

RStudio   افزار از سراسر دنیا،  توسط بهترین مدرسان این نرم

می منتشر  آن  کافدر  این صفحه  به  ورود  برای    ستایشود. 

   پیوند زیر شوید: وارد 
https://www.rstudio.com/events/rstudioglobal-

2021/   

 
 

 بندی جمع

بیان شد، یک    RStudioهایی که در مورد  با تمامی ویژگی 

ویژگی منحصر به فرد و عمومی در مورد این رابط گرافیکی  

وجود دارد که شامل همه موارد فوق است و این مورد همان  

افزار، با محیط کاربری جذابی که  تجربه کاربری است. این نرم 

برنامه  کند و در  تر می نویسی را بسیار برای شما راحت دارد 

از    Rت کاربرانی که به جای  موارد بسیاری مشاهده شده اس

RStudio   می و  استفاده  نصب  قبیل  از  مشکالتی  کنند 

ها را ندارد. دلیل این امر واضح است. محیط  فراخوانی بسته 

R   طور های محاسباتی و به های کافی برای مدیریت بسته گزینه

برنامه  به  کلی، مدیریت محیط  نویسی و پروژه در جریان را 

دهد. به همین دلیل است که با مهاجرت به محیط  شما نمی 

RStudio  تنظیم چند گزینه ساده و آشنا شدن با محیط آن ،

 دیگر مشکالت قبل را نخواهید داشت.  
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آموختگان  دانششغلی  هایفرصت

 های استخدامی کارشناسی آمار در آزمون 
 

 نت  ه ووسی و عبدا ه ج ی ی ن به هم  

میان   در  جامعه  به مشاغل  رده مردم  دو  به  ساده   صورت 

شوند. افراد شاغل در مشاغل کارمندی و شغل آزاد تقسیم می

کارمندی شرح وظایف معینی دارند و حقوق ماهانه مشخصی  

کنند. با  را بر اساس قرارداد کاری خود از کارفرما دریافت می 

اقتصاد کشور و نامساعد بودن فضای  به دولتی بودن  توجه 

های خصوصی واقعی، کارفرمای اغلب  برای بخش کار  وکسب

واسطه  به  کارمندی  زیاد    مشاغل  بسیار  گستردگی و حضور 

نوع   از  بیشتر  کشور  اقتصاد  در  حاکمیتی  نهادهای  و  دولت 

افرادی    تیدول آزاد  مشاغل  در  شاغل  افراد  مقابل،  در  است. 

خوداشتغال یا به بیان امروزی کارآفرین هستند و از تخصص،  

اندازی و توسعه شغل  خود برای راه   وانایی و سرمایه مهارت، ت

کند. درآمد افراد شاغل در مشاغل آزاد ثابت  خود استفاده می 

اقتصادی در دوره های رکورد و رونق نیست و تابع شرایط 

و   خالقیت  تالش،  وقت،  اغلب  آزاد  مشاغل  دارد.  نوسان 

های بیشتری نسبت به کنند و چالش ریسک بیشتر را طلب می 

 مشاغل دولتی دارند. 

رسد باور عمومی جامعه بر این است که مشاغل  به نظر می     

 کارمندی سهولت و امنیت شغلی باالتری از مشاغل آزاد دارند. 

ا اساس، بر  نیم در دست  ین  خانوادهکم  اغلب  اخیر  های قرن 

رغم ایرانی استخدام فرزندان خود در مشاغل کارمندی را علی 

دهند و به همین دلیل، زاد ترجیح می حقوق کم بر مشاغل آ

ویژه در بخش  استخدام در یک شغل تمام وقت کارمندی به 

ترین اهداف دولتی همواره در کشور ما به عنوان یکی از عمده 

آموختگان دانشگاهی  تحصیلی مورد توجه بوده است. دانش

به  نیز  ایران  تحتدر  و  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  تاثیر  صورت 

مشاغل جامعه، پس از پایان تحصیالت خود   نگرش حاکم بر 

 و همچنان هستند.  به دنبال استخدام در مشاغل کارمندی بوده

گیری دولت مدرن و ایجاد نهادهای نوین اداری در با شکل 

کشور، مشاغل کارمندی زیادی در جامعه شکل گرفت و همه  

افراد جویای شغل کارمندی تنها با ارائه مدرک تحصیلی خود  

می راحبه  استخدام  با  تی  دولتی  مشاغل  در  استخدام  شدند. 

  افزایش جمعیت، اشباع نهادهای اداری از کارمندان و عرضه 

آموختگان به بازار کار دشوار و دشوارتر شد.  پرشتاب دانش

آزمون در  قبولی  و  نبود  کافی  دیگر  تحصیلی  های مدرک 

پیش  عنوان  به  کارمندی  استخدامی  مشاغل  به  ورود  شرط 

ش آزمون  .د مطرح  در  قبولی  ظرفیت  حاضر  حال  های در 

شرکت  میزان  از  کمتر  آزموناستخدامی  این  در  ها کنندگان 

یک آرزو یا دست  ،  هااز این رو قبولی در این آزمون  .است

 آید.کم یک موفقیت چشمگیر در جامعه به شمار می 

آموزان متقاضی ورود به دانشگاه  های رایج دانشیکی از سوال 

دانشجوی رشته یا  این  با  که  است  این  تحصیل  حال  در  ان 

توانم استخدام شوم؟  منظور سوال  دانشگاهی در چه شغلی می 

سازمان  یا  نهادها  کدام  است  این  آزموناغلب  در  های ها 

آموختگان این رشته هستند؟ ما نیز  استخدامی به دنبال دانش

ر ها دایم، کدام نهادها یا سازمان این سوال را از خود پرسیده

دانشآزمون استخدامی  را  های  آمار  کارشناسی  آموختگان 

می بررسی  استخدام  به  سوال،  این  به  پاسخ  برای  کنند؟ 

سنجش  آزمون سازمان  توسط  شده  برگزار  استخدامی  های 

به عنوان دو   آموزش کشور و مرکز آزمون جهاد دانشگاهی 

آزمون برگزاری  سازمان مرجع  و  نهادها  استخدامی  های  های 

های استخدامی برگزار  رداختیم. برای این منظور آزمونکشور پ

شده توسط سازمان سنجش و مرکز آزمون جهاد دانشگاهی  

آموختگان کارشناسی آمار مجاز به شرکت  ها دانشکه در آن

یا   نهاد  همراه  به  موارد  این  شد.  استخراج  بودند  آزمون  در 

  سازمان متقاضی استخدام و ظرفیت مورد نظر برای استخدام

  . در جدول زیر خالصه شده است
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 ردیف  تاریخ آزمون  نهاد یا دستگاه استخدام کننده تعداد استخدام موردنیاز  برگزارکننده آزمون 

2۰/۶/1399 )دبیر ریاضی(   آموزش و پرورش ۸2۰ سازمان سنجش)فراگیر هشتم(   1 

2۰/۶/1399 )بانک توسعه(  بانکدار  13 سازمان سنجش)فراگیر هشتم(   2 

2۰/۶/1399 ریزی کارشناس برنامه  ۴ سازمان سنجش)فراگیر هشتم(   3 

2۰/۶/1399 کارشناس مطالعات اجتمایی  3 سازمان سنجش)فراگیر هشتم(   ۴ 

15/9/1399 بانک سینا  25 سازمان سنجش   5 

13/5/1399 )کارشناس امور بیمه ای(    تامین اجتمایی  352 سازمان سنجش   ۶ 

13/5/1399 تامین اجتمایی)آمار و اطالعات(  5 سنجش سازمان   7 

۴/5/1399 بانک تجارت  19 سازمان سنجش   ۸ 

3/7/1399 )دبیر ریاضی(   آموزش و پرورش 3۴2 سازمان سنجش)فراگیر هفتم(   9 

3/7/1399 )کارشناس آمار(  مرکز آمار ایران  ۶ سازمان سنجش )فراگیر هفتم(   1۰ 

3۰/1۰/1397 )بانک ملی(  بانکدار  11 سنجش)فراگیر ششم( سازمان   11 

3۰/1۰/1397 )کارشناس امور آموزشی(    بنیاد شهید 2 سازمان سنجش)فراگیر ششم(   12 

3۰/1۰/1397 )کارشناس آمار موضوعی(   سازمان تعزیرات 3 سازمان سنجش)فراگیر ششم(   13 

3۰/1۰/1397 )همیار(   بانک ملی 1۴ سازمان سنجش)فراگیر ششم(   1۴ 

3۰/1۰/1397 ( 2)تحلیلگر سیستم   سازمان آب و فاضالب ۸ سازمان سنجش)فراگیر ششم(   15 

29/1۰/1397 )متصدی(    بانک ملت  ۸ جهاد دانشگاهی   1۶ 

2۰/1۰/1397 )متصدی(   بانک صادرات 12 سازمان سنجش   17 

23/2/1397 ریاضی( )دبیر   آموزش و پرورش ۶1۰ سازمان سنجش)فراگیر پنجم(   1۸ 

29/3/139۶ )متصدی(   بانک صنعت معدن 12 سازمان سنجش)فراگیر چهارم(   19 

29/3/139۶ )متصدی امور اداری(   بانک مسکن 3۶ سازمان سنجش)فراگیر چهارم(   2۰ 

29/3/139۶ )دبیر ریاضی(   آموزش و پرورش 21۰ سازمان سنجش)فراگیر چهارم(   21 

3/12/139۶ )متصدی(  ایران زمین بانک  ۴ جهاد دانشگاهی   22 

5/3/139۶ )متصدی(  بانک تجارت   7 جهاد دانشگاهی   23 

2۴/12/1395 تامین اجتمایی  ۴ سازمان سنجش   2۴ 

1۴/12/1395 دیوان محاسبات  ۸ سازمان سنجش   25 

2/5/1395 )متصدی(  بانک مهر اقتصاد  ۴ سازمان سنجش   2۶ 

2۴/1/1395 پست بانک )متصدی(  ۶ سازمان سنجش   27 

2۰/1۰/139۴ )کارشناس آمار موضوعی(   وزارت علوم 3 سازمان سنجش)فراگیردوم(   ۲۸ 

1۰/1/139۴ )کارشناس آمارموضوعی(  سازمان سنجش  1 سازمان سنجش)فراگیراول(   ۲۹ 

1۰/1/139۴ )امورپژوهش(  سازمان سنجش  1 سازمان سنجش)فراگیر اول(   3۰ 

1۴/۸/139۴ ایرانیان بانک حکمت  1۸ سازمان سنجش   3۱ 

۸/5/139۴ بانک قرض الحسنه  7 سازمان سنجش   3۲ 

9/۴/1393 )متصدی(  بانک سپه ۸ سازمان سنجش   33 
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های های اس  تخدامی برگزار ش  ده طی س  البراس  اس آزمون

توس  ط س  ازمان س  نجش آموزش کش  ور و   1399تا    1393

اس تخدام توان نتیجه گرفت مرکز آزمون جهاد دانش گاهی، می

در آموزش و پرورش به عنوان دبیر ریاض  ی و اس  تخدام در 

ب انکی از عم دهب ان ک امور  متص    دی  ترین ه ا ب ه عنوان 

اموختگان کارش ناس ی  های ش غلی کارمندی برای دانشفرص ت

های کش  ور به آمار متقاض  ی اس  تخدام در نهادها یا س  ازمان

آموختگان عنوان کارمند اس  ت. ش  ایان ذکر اس  ت که دانش

ک ارش   ن اس   ی آم ار برای این دو فرص   ت ش   غلی ب ای د ب ا 

های دیگر از جمله ریاض  ی، اقتص  اد، اموختگان رش  ته دانش

حس   اب داری و م دیری ت ک ه جمعی ت ق اب ل توجهی دارن د نیز 

  رقابت کنند.

های دیگری پرس   ید و در آینده به توان س   والمی پایان  در 

 ها پرداخت. بررسی آن

خواهن د اموختگ ان ک ارش   ن اس   ی آم ار ک ه میتع داد دانش -

های کارمند ش وند تا چه حد متناس ب با نیاز نهادها و س ازمان

 کشور است؟ 

ی کارش ناس ی آمار چقدر برای دبیر ریاض ی یا  مطالب دوره -

 ست؟ متصدی امور بانکی مفید ا

 شیراز ی گروه آمار دانشگاه معرف
 مریم شرفیبه همت  

ریاضی دانشگاه شیراز    گروهرشته آمار در  

سال   سال    شده آغاز    13۴2از  در  است. 

به    گروه  13۴9 و    گروهریاضی  ریاضی 

های  دوره  گروهآمار تغییر نام داد. در این  

شد و ساالنه عده  ارشد آمار ارائه می کارشناسی و کارشناسی 

فارغ  دانشجویان  از  این  کثیری  و بوده  گروهالتحصیل  اند 

با تخصص اساتید  از  به  تعدادی  های ریاضی محض و آمار 

این   در  تحقیق  و  بوده  گروه تدریس  سبب  مشغول  به  اند. 

آمار    گروه ریاضی و    گروهریاضی و آمار به دو    گروه گسترش،  

مستقل در    گروهعنوان یک  آمار به گروه  ن  بنابرای؛  تفکیک شد

کار نمود.  ه ب  رسماً شروع   13۶9زمینه آمار و احتمال از سال  

به عهده دکتر احمد پارسیان بود که   گروهریاست اولین دوره 

آمار دانشگاه شیراز   گروهها و زحمات فراوانی را برای تالش

دکتری،    گروه،.  ندکشید دانشجویان  تربیت  به  اکنون 

ارشد و کارشناسی مشغول است و هر نیمسال به  اسی کارشن

آموزشیگروه دروس  دانشکده  های  دانشگاه،  مختلف  های 

 دهد. سرویسی آمار را ارائه می 

آمار دانشگاه شیراز با سابقه درخشان و قدمت بیشینه،    گروه   

های آمار کشور قرار دارد و در زمره یکی از معتبرترین گروه 

المللی  های داخلی و بیننام در عرصه با حضور اساتید صاحب 

های بارز علمی انجام داده است. استاد فقید دکتر جواد  فعالیت

  استادانیت و تربیت  آمار و هدا  گروهگیری  بهبودیان در شکل

   ها نقش بسزایی داشتند.فعلی دانشگاه

ها و سمینارهای داخلی و خارجی  در اجالس   این گروه    

های متعدد علمی ارائه داده و در مجالت معتبر داخلی و  مقاله 

این  المللی مقاله بین بر  افزون  های متنوع منتشر نموده است. 

کتاب ترجمه و  ت علمی بخش تا به حال چندین ااعضای هی

  هستآمار    گروه اند. یک کتابخانه نیز در اختیار  کرده   فیتأل

که   است  انگلیسی و فارسی در زمینه آمار  هایکه شامل کتاب 

 گیرد.گروه قرار می مورد استفاده دانشجویان و اعضای 

، ترجمه و گردآوری فیتألتوان  آمار می   گروه از افتخارات    

مختلف آماری، چاپ مقاالت مختلف در مجالت    هایابکت

مختلف از جمله کسب جایزه    زی جوابرجسته علمی، کسب  

دکتر کرمانی توسط آقای دکتر احمدرضا سلطانی، همکاری  

در    تحریریه چند مجله، عضویت  ئت یه  آمار با  گروهاعضای  

مجله   ئتیه ایران،  تحریریه  آمار  انجمن  آماری  اندیشه  های 

انجمن ریا ایران، گلچین ریاضی و علوم و فنون  بولتن  ضی 

در   ایران  آمار  کنفرانس  هشتمین  برگزاری  شیراز،  دانشگاه 
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نظریه  ۸5تابستان   تخصصی  سمینار  چهارمین  برگزاری   ،

و برگزاری    97قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در اردیبهشت  

 تصادفی را نام برد.  چندین مرحله از کارگاه فرآیندهای
  آمار دانشگاه شیرازگروه  اعضای هیات علمی

 وضعیت  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی 

 فعال دانشیار  توحیدی مینا

 mtowhidi@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال دانشیار  خراتی کوپایی  محمود 

 mkharati@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال دانشیار  خورشیدیان  کاووس

 khorshidian@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال دانشیار  زاده زارع  سمیه

 s.zarezadeh@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استادیار  سجادنیا   زهرا

 sajjadnia@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استاد  سلطانی زمانی   احمدرضا

 asoltanir@yahoo.com نشانی ایمیل

 فعال استادیار  مریم شرفی 

 msharafi@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال دانشیار  برشه یش  زهره

 shisheb@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استادیار  مستوفی   فرساقلم  امین 

 ghalamfarsa@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استادیار  طاهره منوچهری 

 t.manouchehri@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استاد  نعمت اللهی  علیرضا 

 ar.nematollahi@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 بازنشسته  استادیار  بازرگان الری  عبدالرضا

 bazargan@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 بازنشسته  استادیار  برهانی حقیقی  عبدالرسول 

 borhani@shirazu.ac.ir نشانی ایمیل

 بازنشسته  استاد  بهبودیان  جواد  شادروان

 -  نشانی ایمیل

 احمد پارسیان 
 استاد 

به دانشگاه تهران   انتقال

 و بازنشسته 

 aparsian@yahoo.com نشانی ایمیل

 بازنشسته  استادیار  فریبرز حیدری 

 -  نشانی ایمیل

 بازنشسته  استادیار  احمد خدادادی 

 a_khodadadi@sbu.ac.ir نشانی ایمیل

 انتقال به دانشگاه الزهرا  استاد  پور سنجری فارسی  ناهید

 sanjari_n@yahoo.com نشانی ایمیل
 بازنشسته  استاد  الوندی صدوقی سلطان محمد

 smsa51@hotmail.com نشانی ایمیل

 کانادا  -دانشگاه تورنتو   دانشیار ن یالدنیمعرحیم 

 rahim.moineddin@utoronto.ca نشانی ایمیل

ترتیب حروف  )بهآمار  گروهمعرفی اعضای هیات علمی فعال 

 الفبا(:  

 رانشی  مینا توحیدی، 

  تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د:  کارش  ناس  ی

 دانشگاه شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

  نینو یهاروش - یآمار ناپارامتر -زیاستنباط آمار ب

 ی ریگنمونه 
 

 رانشی  ، محمود خراتی کوپایی

  تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  کارش  ناس  ی ارش  د: 

 دانشگاه شیراز

  آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه
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 -رگرسیون -ی آماریهااستنباط  -ی خطیهامدل -استنباط

 افته یم یتعمی هااستنباط -هاش یآزماطرح 

  رانشی  کاووس خورشیدیان،  

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د:  کارش  ناس  ی

 دانشگاه شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

تصادفیندهایفرآ  - احتمال و  ندهایفرآ  -ی  مارکف  ی 

 قابلیت اعتماد -مارکفنیم

 

  رانشی  زاده، سمیه زارع

  تحصیالت:

 آمار، دانشگاه اصفهانکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د:  کارش  ناس  ی

 دانشگاه اصفهان

 آمار، دانشگاه اصفهاندکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

 اطالع  ه ینظر ها،ستم یس یو نگهدار ر یاعتماد، تعم تیقابل

 

  اسش ری  ، زهرا سجادنیا

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د:  کارش  ناس  ی

 دانشگاه شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

نظرگسسته   یزمان  یهای سر  ،یزمان  یهای سر   ه یمقدار، 

 یتصادف یندهایفرآ ها،عیتوز

 اسش ر، احمدرضا سلطانی زمانی

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه اصفهانکارشناسی: 

آمار ریاضی، دانشگاه ارش د:  کارش ناس ی

 شیراز

 آمار، دانشگاه ایالتی میشیگاندکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

ی  ندهایفرآ  -ی زمانیهای سر  -احتمال

 فضای هیلبرت  -پایدار 𝜶ی هاعیتوزنظریه  -تصادفی

 

  اسش ری  ، مریم شرفی

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاضی، دانشگاه ارش د:  کارش ناس ی

 شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

  -ی زمانی صحیح مقدارهای سر  -رگرسیون  -استنباط آماری

 هاعیتوزنظریه 

 

  رانشی  ، برزهره شیشه

 تحصیالت:

ریاض   ی کاربردی، کارش   ناس   ی:  

 دانشگاه شیراز

ریاض ی محض، ارش د:  کارش ناس ی

 دانشگاه شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

ی  ها یس ر -ی تص ادفیندهایفرآ -ی زمانیهایس ر  -احتمال

 –آم ار فض   ایی    -ی ت ابعیه اداده  -بع د  تی  نه ایبزم انی  

 ی متناوبهایسر

  ی  اسش ر، فرسا مستوفیامین قلم
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 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د:  کارش  ناس  ی

 دانشگاه شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

 کنترل کیفیت –گیری نمونه 
 

  ی اسش ر، طاهره منوچهری

 تحصیالت: 

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض ی، دانش گاه ارش د:  کارش ناس ی

 شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

 -مالی    یهادادهآنالیز -س ری های متناوب -زمانی  یهایس ر

 آماری یهااستنباط -آمار بیز  -تابعی   یهادادهآنالیز 

 

  اسش ر، اللهینعمتعلیرضا 

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د: کارش  ناس  ی

 دانشگاه شیراز

 آمار، دانشگاه شیرازدکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

ی هاروش  -ی زمانیهای سر  -احتمال -فرآیندهای تصادفی 

 چند متغیره

 هشتمین کنفرانس آمار ایران گزارشی کوتاه از 

و   متعال  پروردگار  یاری  به  ایران  آمار  کنفرانس  هشتمین 

اعضای هیات   وقفه ی ب با تالش    همکاری انجمن آمار ایران و

در دانشگاه    13۸5در تابستان    علمی بخش آمار دانشگاه شیراز

از   گردید.  برگزار  مقاله    51۰شیراز  به    شدهارسال چکیده 

تعداد   کنفرانس،  کمیته    3۶7دبیرخانه  توسط  علمی  مقاله 

 صورت به مقاله    227پذیرفته شد که مقرر گردید از این تعداد  

مقاله    23سخنرانی تخصصی و    صورتبه مقاله    117پوستر،  

گردید.  صورتبه  ارائه  ی عمومی،  های سخنرانبرای    عمومی 

سخنران مدعو از   15سخنران مدعو از خارج از کشور و    1۰

 پذیرفتند. داخل کشور دعوت کنفرانس را 

در مراسم افتتاحیه از خدمات ارزنده شادروان جناب آقای      

افضلی  به عمل دکتر  قدردانی  تهران  دانشگاه  آمار  استاد  پور 

مسابقه    ،همچنین  آمد. هفتمین  کنفرانس،  این  حاشیه  در 

دانشجویی آمار کشور، نمایشگاه کتاب، مجمع عمومی انجمن  

 . شدایران نیز برگزار آمار ایران و میزگرد نظام آماری در 

 

 

http://irstat.ir/
mailto:iss.newsletter@irstat.ir


 خبرانمه انجمن آمار اریان 

 
 خب ن نه انجمن من   ای ان

http://irstat.ir  -  iss.newsletter@irstat.ir       )۰۲۱( ۶۶۴۹۵۵۴۰  
 ۴۱صفحه  

از کوارگواه کوتاه  ی فرآینودهوای تصوووادفی هواگزارشی 

 کاربردی

هر شش    ، 13۸۶کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی از سال 

ی کشور با محوریت آقای  هادانشگاهدر یکی از    بار  ک ماه ی

شیراز،  احمدرضا دکتر   دانشگاه  آمار  بخش  استاد    سلطانی 

کارگاه  گذارانیبن دانشجویان    و   این  و  اساتید  حضور  با 

و    مندعالقه  کشور  داخل  در  تصادفی  فرایندهای  زمینه  در 

  است. این کارگاه،  شدههمچنین اساتید خارج از کشور برگزار  

ی تحقیقاتی را برای  هاگروهفرصت پژوهش و مشارکت در  

اس از  در  بسیاری  دانشجویان  و  کاربردی هانه یزماتید  ی 

 . کندی ماحتماالت و فرایندهای تصادفی فراهم 

بوده   هاکارگاه چهار دوره از این    برگزارکننده  دانشگاه شیراز،

دوره سه  که  شیراز    است  دانشگاه  آمار  بخش  همت  به  آن 

  و   139۰، هشتمین دوره در سال  13۸7در سال   )سومین دوره

 بیستمین دوره )یک دوره    و (  139۶سال  هجدهمین دوره در  

را دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار    ( 1397در سال  

 کرده است. 

 

 
 

 
 

نظریه قابلیت    گزارشی کوتاه از چهارمین سمینار تخصصی

 اعتماد و کاربردهای آن 

چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای  

آن توسط بخش آمار دانشگاه شیراز و با همکاری قطب علمی  

دادههای ترتیبی و فضایی، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  

در دانشگاه شیراز    1397 ماهبهشتیارددر  و انجمن آمار ایران،  

سمینار،    . برگزار گردید این  از    32  امل مقاله ش  5۰در  مقاله 

اعضای محترم هیئت علمی و مابقی از دانشجویان تحصیالت 

مقاله جهت ارائه    11 صورت سخنرانی وتکمیلی برای ارائه به 

دانشگاههای    22 نفر از  9۰ بیش از  و  پوستر انتخاب گردید

حاشیه این سمینار  در  .  کشور و مراکز صنعتی شرکت داشتند

اولین بار در طول برگزاری سمینارهای قابلیت اعتماد،    و برای

تخصصی نرم کارگاه  پایتونآموزش  استاد   افزار  تدریس  با 

که مورد   برگزار گردیدبرجسته بخش کامپیوتر دانشگاه شیراز  

 استقبال عالقهمندان قرار گرفت. 
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ها و  گزارشی کوتاه از کارگاه سمپوزیوم توسعه علم داده

 های شغلی فرصت نقش آن در ایجاد 

نفر    1۸۰با حضور    1397  اسفندماهدر    روزهکی  این کارگاه

نفر مدعو و عضو    1۸نفر دانشجو،    1۴5شامل  کننده  شرکت 

مرکز  در دانشگاه شیراز و با حمایت    نفر آزاد  17ی و  علمئتیه

استان   نخبگان  بنیاد  شیراز،  دانشگاه  نوآوری  و  کارآفرینی 

فارس، انجمن علمی بخش  فارس، مجمع خیران نخبه پرور  

  تیم سدا برگزار گردید. در این کارگاه،  آمار دانشگاه شیراز و

سخنرانی خود را ارائه    نفر از متخصصین در حوزه علم داده  7

 دادند.

 
 

های توسعه تحلیل تصاویر  گزارش کوتاه از سمپوزیوم روش

ساختاری و عملکردی مغز: کاربردهای بالینی و تحقیقاتی به  

روش آموزش  کارگاه  دادههمراه  تحلیل  پیشرفته  های های 

fMRI 
سمپوزیوم و کارگاه تصاویر مغزی با هدف آشنایی دانشجویان  

علوم کاربردهای  با  اساتید  در تصویربرو  و  پایه  مغزی  داری 

انجمن   شیراز،  دانشگاه  آمار  بخش  همت  با  شناختی  علوم 

علوم دانشکده  کارآفرینی  مرکز  و  آمار  بخش  در علمی  پایه 

 در دانشگاه شیراز برگزار گردید.  139۸ ماهنیفرورد

  ص  ورت به هش  ت س  خنرانی تخص  ص  ی  در روز اول،     

برجس ته در حوزه تص اویر  س مپوزیوم عمومی توس ط محققین

ش  یراز، دانش  گاه علوم پزش  کی ش  یراز،  از دانش  گاهمغزی  

دانش گاه ص نعتی ش یراز و دانش گاه علوم پزش کی تهران ارائه 

در روزهای   fMRIهای  گردید. کارگاه تحلیل پیش   رفته داده

برگزار گردید و ضمن آشنایی مقدماتی با مفاهیم   دوم و س وم

های طراحی  ، روشMRIتص ویربرداری و آش نایی با دس تگاه  

فردی و   fMRIتص    اویر، تحلی ل    پردازششیپآزم ایش،  

مغزی  اتص االتو اس تخراج    RESTهای  گروهی، تحلیل داده

هدف اص لی از ارائه   تئوری و عملی تدریس ش د. ص ورتبه 

آش  نایی محققان و   های این رویداد،ها و آموزشس  خنرانی

ای رشته ی و میانارشته نیبپژوهشگران با توسعه و بنیان علوم  

پایه و مهندس ی در آنها های علومو کاربردهای متفاوت رش ته 

های دانش جویان و اس اتید رش ته  بوده اس ت. در این رویداد،

ی، فیزیک، مهندس  ی برق، مهندس  ی ش  ناس   س  تیزآمار، 

ندس ی ص نایع، مهندس ی پزش کی، فیزیک پزش کی،  مه کامپیوتر،

 های مرتبطو س  ایر رش  ته   پزش  کی عمومی، علوم اعص  اب

 شرکت داشتند.

 
آمار:     ، دانشکده علوم  ،چهارراه ادبیات  ،شیرازآدرس گروه 

 ۰71-3227719۴نمابر:  ، ۰71-322۸۸197تلفن:   .روه آمارگ

 سایت:  وب
https://sci.shirazu.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4

%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 

  ایمیل: 

stat_office@shirazu.ac.ir   
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 ی گروه آمار دانشگاه رازی معرف
 به همت عبداله جلیلیان 

 

 : تاریخچه

به عنوان  گروه آمار دانشگاه رازی، 

بین  باسابقه  در  آمار  گروه  ترین 

به عنوان بخشی از    137۴های غرب کشور، در سال  دانشگاه

با    137۴و در مهر    شدگروه ریاضی دانشگاه رازی تاسیس  

های  دانشجویان کارشناسی آمار فعالیت  پذیرش نخستین دوره

وه آمار از گروه  گر 1377آموزشی خود را آغاز کرد. در سال 

کنون به عنوان یک گروه    تا  1377ریاضی تفکیک شد و از  

راستای  در  است.  داده  ادامه  خود  کار  به  مستقل  آموزشی 

هم  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاهگسترش  سایر  با  های  گام 

ارشد آمار ریاضی با پذیرش دانشجو  کارشناسی   کشور، دوره

پذیرش دانشجو    ، دوره دکتری تخصصی آمار با13۸5در مهر  

مهر   دوره  13۸9در  اجتماعیکارشناسی   و  آمار    -   ارشد 

مهر   در  دانشجو  پذیرش  با  آمار    1397اقتصادی  گروه  در 

 اند.اندازی شدهدانشگاه رازی راه

 :  ها ها و تواناییقابلیت

باکیفیت   آموزش  بر  فراوانی  تاکید  رازی  دانشگاه  آمار  گروه 

مدرن در مقطع کارشناسی    ای وهای آماری پایه مفاهیم و روش 

دانش تربیت  حرفه و  حاضر  آموختگان  حال  در  دارد.    9ای 

گرایش  با  علمی  هیات  استنباعضو  شامل  متنوعی  ،  طهای 

های  های ترتیبی، قابلیت اعتماد، مدل احتمال، تحلیل بقا، آماره 

گیری  ، آمار بیزی و بیز ناپارامتری، نمونه های بهینه خطی، طرح 

ای در این گروه حضور دارند و از این لحاظ ه و فرایندهای نقط

مناسب  گزینه  تحصیالت   برایای  دوره  در  تحصیل  ادامه 

 تکمیلی برای دانشجویان داخل و کشورهای همسایه است. 

 

 
 رازی آمار دانشگاه  گروه  اعضای هیات علمی

 وضعیت  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی 

 فعال دانشیار  سیدرضا هاشمی 

 1373/11/23 استخدام تاریخ 

 r.hashemi@razi.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استادیار  مهرداد نیاپرست 

 1377/۰۶/11 تاریخ استخدام 

 niaparast@razi.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال دانشیار  حبیب جعفری

 1379/11/۰1 تاریخ استخدام 

 jafari_habib@yahoo.com نشانی ایمیل

 فعال استادیار  سلیمان خزائی 

 1379/11/۰1 تاریخ استخدام 

 s.khazaei@razi.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استادیار  محمد مرادی 

 13۸۸/۰5/۰1 تاریخ استخدام 

 moradi_m@razi.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال یار استاد  اسحاق الماسی 

 13۸3/1۰/۰1 تاریخ استخدام 

 i.almasi@razi.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال استادیار  مریم شرفی 

 139۰/۰۶/2۶ تاریخ استخدام 

 m.sharafi@razi.ac.ir نشانی ایمیل

 فعال دانشیار  الدین ایزدی محی 

 1391/۰۶/1۸ تاریخ استخدام 

 izadi_552@yahoo.com نشانی ایمیل

 فعال استادیار  عبداله جلیلیان 

 1391/۰2/19 تاریخ استخدام 

 jalilian@razi.ac.ir نشانی ایمیل
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 وضعیت  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی 

 بازنشسته  استادیار  نژادداوود قزوینی 

 13۶۸/۰۶/1۸ تاریخ استخدام 

 139۸ تاریخ بازنشستگی

 davood6@yahoo.com نشانی ایمیل

 بازنشسته  یار استاد  ابوطالب خدادادی 

 137۴/۰۶/2۰ استخدام تاریخ 

 139۸ تاریخ بازنشستگی

 Khodadad81@yahoo.com نشانی ایمیل

 بازنشسته  استاد  ءالدین خالدی بها

 137۰/1۰/1۴ تاریخ استخدام 

 1399 تاریخ بازنشستگی

 bkhaledi@hotmail.com نشانی ایمیل

دانشجویان    برخورداری از دو سایت کامپیوتر ویژه :  امکانات

امکانات   جمله  از  تکمیلی  تحصیالت  دوره  و  کارشناسی 

 موجود در گروه است.

  137۴دانشجویان گروه آمار دانشگاه رازی از سال  :  افتخارات

های دانشجویی، المپیادهای علمی و  تاکنون همواره در مسابقه 

کارشناسی آزمون سراسری  رتبه های  قبولی ارشد  قابل  های 

آموختگان گروه آمار دانشگاه رازی در دانشاند.  کسب کرده

سخت  افرادی  عنوان  به  کشور  آماری  جامعه  و  میان  کوش 

دارای درک نظری مستحکم از مبانی آمار و احتمال شناخته  

آموختگان این گروه در مقاطع  شوند. تعداد زیادی از دانشمی

های دولتی و خصوصی  باالتر ادامه تحصیل داده یا در سازمان 

 اند.به فعالیت مشغول

 جدول فراوانی دانشجویان مشغول به تحصیل گروه آمار دانشگاه رازی 

 کل  مرد  زن مقطع تحصیلی 

 179 ۴3 13۶ کارشناسی 

 2۶ ۶ 2۰ ارشد آمار ریاضی کارشناسی 

 1۶ ۴ 12 ارشد آمار اقتصادی اجتماعی کارشناسی 

 17 11 ۶ دکتری 

 دانشگاه رازی آموختگان گروه آمار جدول فراوانی دانش 

 کل  مرد  زن  مقطع تحصیلی 

 ۸13 35۰ ۴۶3 کارشناسی 

 197 ۶۴ 133 ارشد آمار ریاضی کارشناسی 

 1 ۰ 1 ارشد آمار اقتصادی اجتماعی کارشناسی 

 15 ۸ 7 دکتری

 

 گروه آمار دانشگاه رازی دکتری آموختگان دانش 

 تاریخ جلسه دفاع  استاد راهنما آموخته دانش 

 11/12/1393 الدین خالدی بهاء سرشت ابراهیم امینی 

 عنوان رساله 
های تصادفی چند متغیره  مقایسه 

 هامتغیرهای همراه و کاربردهای آن 

 2۴/۰۴/139۴ عبدالرضا سیاره  حمید لرستانی 

 عنوان رساله 
توسیع آزمون وونگ برای مدل های  

 توصیف شده غیر آشیانی -رقابتی بد 

بهاء الدین   منشسیروس فتحی 

 خالدی

1۶/۰۶/139۴ 

 عنوان رساله 
های تصادفی و  کاربردهای از ترتیب 

 وابستگی در بیمه

بهاء الدین   اله رحمانی ربیع 

خالدی و  

 الدین ایزدی محی 

2۰/۰۴/1395 

 های وزنی های سیستم بررسی ویژگی  عنوان رساله 

 12/11/1395 عبدالرضا سیاره  صدیقه زمانی مهریان 

مدل  عنوان رساله  در  آماری  سری استنباط  زمانی  های 

توزیع  بد تحت  آشیانی  غیر  رقابتی  - های 

 توصیف شده 

 3۰/۰۴/1397 مهرداد نیاپرست  سحر مهرمنصور 

های با  های بهینه برای آزمایش طرح عنوان رساله 

های  اندازه نمونه کوچک در برخی حالت 

 یافتههای خطی تعمیم خاص از مدل 
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 تاریخ جلسه دفاع  استاد راهنما آموخته دانش 

 27/1۰/1397 عبدالرضا سیاره  هانیه پناهی 

مدل  عنوان رساله  در  مدل  انتخاب  و  های  برآوردیابی 

های  غیر آشیانی بر اساس تفاضل مخاطره 

 های سانسوریده لیبلر تحت داده -کولبک

سیدحامد فیض  

 جوادیان 

 29/1۰/1397 سیدرضا هاشمی 

های وزنی بر اساس  مطالعه توزیع  رساله عنوان 

میانگین مانده عمر و مخاطره رقابتی  

وابسته تحت سانسور هیبرید فزاینده نوع  

  -دو در توزیع وایبل دو متغیره مارشال 

 الکین 

 25/۰۶/1397 سلیمان خزائی  صغری بهلوری حجار 

تحلیل قابلیت اعتماد بیز ناپارامتری با   عنوان رساله 

 های آمیختهمدل استفاده از  

 15/11/1397 سیدرضا هاشمی  یونس زهره وند 

بحثی در آنتروپی شانون و آنتروپی   عنوان رساله 

 های طول عمر باقیمانده تجمعی توزیع 

بهاءالدین خالدی   مسعود امیری 

الدین  و محی 

 ایزدی 

۰۸/۰2/139۸ 

های عادی و  نامه مقایسه تصادفی بیمه عنوان رساله 

های مستقل و  ریسک اتکایی شامل  

 وابسته 

حبیب جعفری و   منیژه گودرزی 

 سلیمان خزائی 

17/1۰/139۸ 

 های بهینه بیزی ناپارامتری طرح عنوان رساله 

 1۶/11/139۸ عبدالرضا سیاره  صادق فالحی گیالن

های  توسیع آزمون انتخاب مدل در مدل  عنوان رساله 

 آمیخته متناهی

 2۶/۰2/1399 عبدالرضا سیاره  افسانه زازرمی عزیزی 

های دو  استنباط آماری بر روی توزیع  عنوان رساله 

های کامل و  متغیره بر اساس داده 

 سانسوریده 

 تاریخ جلسه دفاع  استاد راهنما آموخته دانش 

سمیرا رهنمای  

 کردآسیابی 

 19/۰۶/1399 سلیمان خزائی 

گیری نمونه استنباط ناپارامتری بیزی در  عنوان رساله 

 پیمایشی برای جوامع متناهی 

 آمار  گروهمعرفی اعضای هیات علمی فعال 

 رانشی  ، سید رضا هاشمی

  تحصیالت:

ش هید آمار، دانش گاه کارش ناس ی:  

 بهشتی

آمار ریاض  ی، ارش  د:  کارش  ناس  ی

 تربیت مدرسدانشگاه 

 بوردو، فرانسه آمار، دانشگاه دکتری: 

 پژوهش:  هایحوزه

 استفاده از فرآیندهای تصادفیتحلیل بقا با 

 

 ی  اسش ر، مهرداد نیاپرست

  تحصیالت:

 آمار، دانشگاه شیرازکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د:  کارش  ناس  ی

 هیدچمراندانشگاه ش

دانش   گ اه  دکتری:   اتوفون آم ار، 

 گیورک، ماگدبورک، آلمان 

 پژوهش:  هایحوزه

 های بهینههای خطی، طرح مدل
 

 رانشی  ، حبیب جعفری

 تحصیالت:

هید آمار، دانش  گاه ش   کارش  ناس  ی:  

 بهشتی
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 آمار، دانشگاه شیرازارشد: کارشناسی

 دانشگاه اتوفون گیورک، ماگدبورک، آلمانآمار، دکتری: 

 پژوهش: هایحوزه

 های بهینه طرح

 

 اسش ری  سلیمان خزائی، 

 تحصیالت:

آمار، دانش گاه فردوس ی کارش ناس ی:  

 مشهد

آمار ریاض  ی، ارش  د: کارش  ناس  ی

 دانشگاه شیراز

 )دوفین پاریس(، فرانسه  9آمار، دانشگاه پاریس دکتری: 

 پژوهش: هایحوزه

 استنباط بیزی

 

 اسش ری  محمد مرادی، 

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه رازیکارشناسی: 

آمار ریاض ی،  ارش د:  کارش ناس ی

 دانشگاه عالمه طباطبایی

آمار، دانش   گاه ص   نعتی  دکتری:  

 اصفهان

 پژوهش: هایحوزه

 ایهای نمونه محاسبات آماری، بررسی

 

 اسش ری  اسحاق الماسی، 

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه رازیکارشناسی: 

آمار ریاض  ی،  ارش  د: کارش  ناس  ی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ص   نعتی آم ار، دانش   گ اه  دکتری:  

 امیرکبیر

 پژوهش: هایحوزه

 های ترتیبیآمارههای پایدار، توزیع

 

 ی  اسش ر، مریم شرفی

 تحصیالت:

 رازی آمار، دانشگاهکارشناسی: 

،  ریاض  ی  آمارارش  د:  کارش  ناس  ی

 تربیت مدرسدانشگاه 

ش   هی د  آم ار، دانش   گ اه  دکتری:  

 بهشتی

 پژوهش: هایحوزه

 قابلیت اعتماد، استنباط ناپارامتری

 

 اسش ری  ، الدین ایزدیمحی

 تحصیالت:

 دانشگاه رازیآمار، کارشناسی: 

ریاض ی، دانش گاه  آمارارش د:  کارش ناس ی

 شهید بهشتی

 دانشگاه شهید بهشتیآمار، دکتری: 

 پژوهش: هایحوزه

 قابلیت اعتماد، استنباط ناپارامتری

 

 اسش ری  عبداله جلیلیان،  

 تحصیالت:

 آمار، دانشگاه اصفهانکارشناسی: 

 دانشگاه شهید بهشتیآمار ریاضی، ارشد: کارشناسی

 آمار، دانشگاه شهید بهشتیدکتری: 

 پژوهش: هایحوزه

 آمار فضایی، محاسبات آماری
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 تماس با گروه آمار دانشگاه رازی 

کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده علوم،  آدرس:

 گروه آمار

 ۰۸33۴27۴5۶1 :نمابرتلفن و 

 : سایتوب

https://sci.razi.ac.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%

D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1 

 statrazi@رسانی: کانال اطالع 

 

 ها اخبار دانشگاه
محترم انجمن آمار در دانشگاه   وسیله از نمایندگان بدین

فکور( وحید  دکتر  )آقای  مشهد  دانشگاه   فردوسی    و 

سید محمدتقی کامل میرمصطفایی(  آقای دکتر مازندران )

دانشگاه  مطالب  و  اخبار  فرستادن  به    ی هابرای  مربوط 

 شود.گزاری می خود، سپاس 

 

 اخبار دانشگاه فردوسی مشهد  

آمار  یچگونگ»   یسخنران  یهال در دوره احتما  و  آموزش 

 اول و دوم آموزش متوسطه کشور« 

سخنران  نیاول جلسات  سلسله  از  هفته    ی جلسه  مناسبت  به 

  11:3۰ساعت    1۴۰۰ماه سال    بهشتیارد  25آموزش روز شنبه  

 ی هااحتمال در دوره  و   آموزش آمار  یظهر با عنوان »چگونگ 

به  کشور«  متوسطه  آموزش  دوم  و  مجازاول  در    یصورت 

 برگزار شد.  یاضیدانشکده علوم ر

عضو   یآبادرکن  ی دکتر رضائ  ی جلسه جناب آقا  نیا  یابتدا  در

ه فردوس  یعلم  أتیمحترم  ضمن    یدانشگاه  مشهد، 

ب  هفته   داشتی گرام به  اصل   انیآموزش  از    ی ارکان  آموزش 

م ک  زانی جمله  هم  یدرس  ی محتوا  تیفیو    ی معرف  نیچنو 

شده در حوزه آمار و احتمال  ل یتشک  یزگردهایو م  نارهایسم

ا  در  پرداختند. و    یهاچالش   شانیادامه  آمار  آموزش  عمده 

دوره در  قب  یهااحتمال  از  متوسطه  تناسب    لیآموزش  عدم 

آموزان، تکرار  دانش  ی لیمحتوا و حجم مطالب با رشته تحص

پا  ی محتو  یضرور  ریغ انط  ه، یهر  برخعدم  با    ی باق  مطالب 

 ها را ارائه نمودند.ه یاز پا  کیآموزان در هر  سطح فهم دانش

 
از    یی رضا  دکتر شده  مطرح  مطالب  به  مختصر  اشاره  ضمن 

و دوره   ییابتدا  یدوره آموزش  یآمار و احتمال در کتب درس

محتوا و  مطالب  متوسطه،    یهاکتاب   یآمار  دیجد  یاول 

علوم    ک،یز یو ف  ی اضیدر دوره دوم متوسطه در رشته ر  ی اضیر

و   ی فن یهاشامل شاخه   ی فن یهاو رشته  ی ، علوم انسانیتجرب

  نیاز نواقص ا   ی نموده و برخ  انیدانش را ب  و   و کار  یاحرفه 

 شرح دادند. زیمطالب را ن
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ا  در ر  شانیانتها  کتب  در  آمار  آموزش  در    ی اضی نسبت 

  ان یمختلف دوره دوم متوسطه را ارائه نموده و به ب  یهارشته 

  یمطالب کتب درس یسر کیدر رابطه با اصالح  یحاتیتوض

 پرداختند.

 
اعضا  نیا حضور  با  ه  یجلسه  سا   یعلم  أتیمحترم    ر یو 

پاسخگوه عالق با  و  شد  برگزار  رضا  ییمندان  به    ییدکتر 

 . دیرس انیبه پا نیحاضر ی مطرح شده از سو یهاپرسش 

 

 علم داده«  شگاه ی»آزما هیافتتاح

ر  شگاهیآزما  ه یافتتاح  مراسم علوم  دانشکده  داده    یاضیعلم 

زمان با هفته    و هم   1۴۰۰ماه    بهشتیارد  27مشهد روز دوشنبه  

 برگزار شد.  یو مجاز یصورت حضوره آموزش، ب یسرآمد

مل  ن یا  یابتدا  در     سرود  قرآن،  پخش  از  پس  و    ی مراسم 

  سیرئ  ی لیدکتر سه  یآقا  ، یاضیدانشکده علوم ر  ی معرف  پیکل

س به  اشاره  ضمن  دانشکده،  علوم    است یمحترم  دانشکده 

تقاضا محور از جمله    یهارشته   یاندازدرخصوص راه  ی اضیر

راه  از  داده،  علم  مقطع    نیا  یاندازرشته  در  رشته 

و    دارشی کارشناس  داده  مشارکت    در  ی حات یتوضخبر  مورد 

ا  شگاهیآزما داده  شهر  نیعلم  رصدخانه  و    یدانشکده 

  مشهد ارائه دادند. یشهردار

 
راه  یآرشمحمد  دکتر    یآقا  ،ادامه   در محترم   ی اندازمسئول 

ا  شگاهیآزما افتتاح  از  داده، هدف  را حل    شگاه یآزما  ن یعلم 

ها  کیمختلف، توسعه تکن  هایجامعه در حوزه  یمسائل واقع

ابزارها روش  یمحاسبات  یو  از  استفاده  و   یآمار  یهابا 

  یهاداده  گاهیپا  ه یته  وتر،یو کامپ  یاض یآن با علوم ر  یهمراه

حوزه  مختلف    ی انسان  یروین  ت یترب  ، یقاتیتحق  یهادر 

پروژه انجام  اقتصاد  یصنعت  ،یاجتماع  یهامتخصص،    ،یو 

پروژه  یبرگزار و  و    یهامسابقات  مشاوره  ارائه  مختلف، 

افراد  یآموزش  یهادوره  یبرگزار از  راه   یدانستند و  که در 

 ، اندداشته   یهمکار  شگاهیآزما  نیا  ه یافتتاح  یو برگزار  یانداز

به آدرس   تیدر ادامه از سا  شانیکردند. ا  یتشکر و قدردان

http://dslab.um.ac.ir  شورا  ییرونما و   ، یراهبرد  یکرده 

 کردند.   یرا معرف شگاه یآزما نیو مشاور یعلم  ته یکم

 
علم داده، دکتر مظلوم پژوهشگر    ی معرف  زریاز پخش ت  پس

کردند که   انیعلم داده در دانشگاه آمستردام هلند ب یپسادکتر

انفجار بزرگ شکل گرفت.    3علم داده در اثر    2۰13در سال  
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افزار و نهایتا  های کالن، در حوزه سخت انفجار در تولید داده

 آوردند.  وجوده بدر مبحث یادگیری عمیق؛ علم داده را رسما 

 
داده    ،ادامه  در علم  آزمایشگاه  معرفی  ضمن  مظلوم  دکتر  آقای 

و  هلند، دو هدف  علم    ژهیدانشگاه آمستردام  آزمایشگاه تحقیقات 

ب   داده به    ان یآمستردام را  کردند که عبارتند از هدف آکادمیک؛ که 

دنبال حل  پردازد و هدف تجاری؛ که به حل مسائل دنیای علمی می 

و   دنیای کسب  واقعی  از    کارمسائل  افزوده  ارزش  ایجاد  و 

کردند که جهت نیل به این    دیتاک  شان یباشد. ا های خام می داده

های مختلف دانشگاه و  ف، ارتباط آزمایشگاه با دپارتمان اهدا

صنایع  سازمان  پلیس،  شهرداری،  قبیل  از  نهادهایی  و  ها 

 رسد.نظر می ه خودروسازی، نفتی و فوالدی ضروری ب

  سه یرئ  اتیعلم داده با حضور ه  شگاهیمراسم، آزما  یانتها  در

جمع اعضا  ی و  آقا  یعلم   اتیه  یاز  دکتر    یدانشکده، 

مطالعات    ر ی مد  ،روشی شاکر و  پژوهش  آمار،  دفتر  کل 

عباس   ،یشهردار  یراهبرد نوآور  سیرئ   ،زادهدکتر   ی مرکز 

  ، یشهر  یهاداده  لیمرکز تحل  سیرئ  ی،مهندس افضل  ،یشهر

مشهد    یشهردار  یآمار  یمرکز رصدها  سیئر  یمهندس جواد

 . دیافتتاح گرد Ishiaموسسه   عامل ر یمد یالنیو مهندس م

ترح  ی برگزار فق  میمجلس  صادقپور    دیاستاد  بهرام  دکتر 

 لده یگ

گرام  به  همکار  درگذشت  بهرام    یآقا  یمناسبت  دکتر 

مشهد،    یاستاد گروه آمار دانشگاه فردوس  لده،یگ   پورصادق

خرداد    27شنبه  در روز پنج  یصورت مجازبه   یم یمجلس ترح

ساعت    1۴۰۰ ر  2۰  ی ال  19از  علوم  دانشکده    ی اضیتوسط 

روم برگزار شد. در    یاسکا  طیمشهد در مح  یدانشگاه فردوس

اعضا  یتعداد  م مراس  نیا دانشگاه  ی علم  أتیه  ی از    یهااز 

دانش کشور،  کشور(،  داخل  خارج  و  )داخل  آموختگان 

کارمندان دانشگاه، بستگان    ،یاضیدانشکده علوم ر  انیدانشجو

  از قرآن   ی اتی و دوستان مرحوم شرکت کردند و ضمن استماع آ

آن مرحوم غفران و رحمت واسعه    یبا قرائت فاتحه برا  د،یمج

مراسم    نیا  ی مسألت نمودند. اجرا  ی برا  ل یاجر جز  و و صبر  

  شانیعهده داشتند. ابه   یطاهر  دمحمودیدکتر س  یرا جناب آقا

سخنان خود را   ق، یتاسف و تألم عم ،یبا ابراز مراتب همدرد

آغاز   نیپور چناز مرحوم مغفور دکتر صادق  یکوتاه  یبا معرف

  ی ناسکارش  ، یاضیر  یریدب  ی کارشناس  یدارا  شانیکردند که ا

فردوس دانشگاه  از  آمار  دارا  یارشد  و  آمار    یدکتر  یمشهد 

از دانشگاه بلِز پاسکال فرانسه بودند که در طول    کیانفورمات

  ی جامعه علم  یارزنده برا  اریخدمات بس  ش یعمر پربرکت خو

مشهد و دانشگاه    یگروه آمار دانشگاه فردوس  ژهیوبه   کشور

 گذاشتند.  ادگاریمازندران به 

دکتر محمد    یآقا  تیتسل  امیمتن پ  یدکتر طاهر  یآقا  سپس

فردوس  سیرئ  یکاف درگذشت   ی دانشگاه  مناسبت  به  مشهد 

 پور استاد گروه آمار را قرائت کردند. دکتر بهرام صادق

دکتر ابولقاسم    ی آقا  ، ینیدکتر محمد ام  یهمت آقاادامه به   در

صورت  مشهد به   یدانشگاه فردوس  شکسوتیاستاد پ  اینبزرگ

استاد    نیدرگذشت ا  ی و تأسف خود را برا  تیتسل  امی برخط پ
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هم  یگرام داشتند.  دکتر    انیآقا  یصوت  یهاامیپ  نیچنابراز 

دانشگاه    ی اض ی محترم دانشکده علوم ر  س یرئ  ی، لیسه رضا یعل

مهد  یفردوس محمد  دکتر  انجمن    سیرئ  یزاهد  یمشهد، 

راسخ  رانی ا  یفاز  یهاستمیس عبدالرحمن  دکتر    سیرئ  ، و 

ا آمار  آقا  رانیانجمن  شد.  پخش  سامانه  سه  یدر    ی لیدکتر 

و   یبه توانمند  دیاستاد فق  نیضمن ابراز تاسف از درگذشت ا

همکار  شانیا  یبزرگوار زمان  مد  یدر    س یپرد  ی تیر یپست 

  یفاز  یهاستم یانجمن س  سیالملل دانشگاه اشاره نمود. رئنیب

دلبستگ  هاشار که  دکتر    ی داشتند  مرحوم  خاطر  تعلق  و 

به    را  او  ،انیدانشجو  یو اخالق  یبه پرورش علم  پورصادق

 در عرصه علم و دانش جاودانه ساخت.  خته یاستاد فر کی

برگزار  انیشا     زمان  در  است  تمام  نیا  یذکر    ی مراسم 

پشرکت  ارسال  با  همدر  یهاام یکنندگان  ابراز   ، یجداگانه 

خود را از در گذشت مرحوم دکتر   مانه ی و تاسف صم تیتسل

 ابراز نمودند.  لدهیپور گبهرام صادق 

 باد  ی گرام شه یهم یبرا ادشانیشاد و  روحشان

 آموختگان دکتری آمار اخبار دانش

 دانشگاه مازندران

 بهاره فیضی 
 نوشهر ، 1/1/1357: متولد

دانشگاه  کارشناسی: آمار، 

 13۸۰،  اصفهان

شهید  دانشگاه کارشناسی ارشد: 

 13۸۴ چمران اهواز،

 1۴۰۰مازندران، دانشگاه دکتری: 

 رساله دکتری خود دفاع نمودند.  از 29/3/1۴۰۰ایشان در 

های خودبازگشتی پارامتری مدلنیمه برآورد  عنوان رساله:

 های تابلویی تابعی مرزی تصادفی در داده

 پوردرویش حیدری  حمددکتر ا استاد راهنما:

 سیدجواد مرتضوی امیریدکتر   استاد مشاور:
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