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و انطباق تنها شد. خواهد تلقی کارشناسی دوره تفکر ادامه بلکه
اضطراب�انگیز انتقال دانشجویان این�گونه تفکر طرز در مهم انطباقی
آماری استنباط و آمار تصادفیات جهان به ریاضی قطعیات جهان از
نادرست هم و درست هم �واحد آن در گزاره�ای هر این�که است.
در گرفت نظر در را آن نادرستی یا درستی احتمال باید و است
است. ریاضی تفکر قطعی بودن نادرست یا درست با شدید تقابل
موفقیت صورت در دانشجو، خودیابی و مرحله این گذراندن از پس
دانش�آموخته�ای امتحانات، در شدن قبول و درس�ها گذراندن در
از که خاص زمینه�هایی به محدود اما مفید دانش�هایی به مجهز
کار بازار به است تحصیل محل آموزشی گروه محیطی ویژگی�های
و شرکت�ها در عموم به�طور ارشد شناسان کار می�شود. عرضه
به�کار پژوهشی نهادهای و دانشگاه�ها در اکثراً دکترها و ادارات

می�شوند. گرفته
و ایران مانند کشورهایی در که است آن پیشنهاد این عمده عیب
بین�رشته�های ضخیم دیوارهایی که آن�ها دانشگاهی درسی برنامه�های
درس�های انتخاب از یک�رشته دانشجویان و دارند وجود دانشگاهی
کهاد یا انتخابی درس�های به�عنوان رشته�ها دیگر از عالقه�شان مورد
با دست�کم یا کارشناسی سطح در آمار دانش�آموخته می�شوند، محروم
که اداره�هایی و سازمان�ها حالت، این در داشت. نخواهیم آمار کهاد
نیاز آماری باالی تخصص به کارشان و دارند نیاز آمار کارشناس به
یا کنند استخدام ارشد کارشناس غیرضروری به�گونه�ای باید یا ندارد
دارند آمار با مقدماتی آشنایی که را رشته�ها دیگر دانش�آموختگان
از پایین�تر کاری برای باال تخصص با فردی استخدام بگیرند. کار به
مشکالتی موجب کارفرما برای نبودن به�صرفه ضمن وی صالحیت
از را کارفرما که می�شود همکاران بین تنش�هایی و کار محیط در
از بخشی آن، بر افزون داشت. بازخواهد افراد این گرفتن کار به
شد. خواهد واگذار آمارشناس غیر افراد عهده به آمارشناسان نقش
آمار علم صالح به نه و کارفرمایان صالح به نه امر این درهرحال،

کنند. خالی خود تکلیف زیر از شانه که است آن متولیان و
تکمیلی تحصیالت دوره�های به آمار دانشگاهی آموزش انحصار
آن با هم من که است فعلی ساختار در اساسی تغییرات مستلزم
و محدود به�صورتی کارشناسی دوره وجود حال هر در اما موافقم؛
آن شرح به زیر در که اصالحاتی یا و جامع دانشگاه چند به منحصر
محدود دلیل کند. برطرف را نقیصه این می�تواند پرداخت خواهم

درسی برنامه�های در تاملی سر�مقاله:
آمار رشته

شهید دانشگاه آمار بازنشسته استاد مشکانی، محمدرضا دکتر
بهشتی

و آمار١ رشته برنامه�های خصوصتغییر در زمزمه�هایی که است مدتی
تحصیل زمان مدل همکاران، از یکی می�رسد. گوش به آن نام حتی
نام تغییر دیگری است. کرده پیشنهاد دانشجو گزینش برای را خود
آمار علم با ناآشنا افراد بین در بیشتر اعتبار کسب برای را رشته
چه هر کوتاهی به را نظرم می�خواهم اینجا در است. کرده مطرح
این به برسانم. خودمان آماری جامعه گاهی آ به موارد این در بیشتر
آمد، عمل به فعلی اسفناک وضع اصالح برای همتی اگر که امید

باشد. کمکی هم دیدگاه این شاید
دارند نظر آن به محترم همکار که مدلی در است �ذکر شایان
در به�ویژه، کرده�ام. طی تحصیل دوران در را مسیر آن خود من
اجرای در تگزاس و جورجیا دانشگاه�های در تدریس �زمان مدت
امتحانات و جامع امتحانات سؤال�های تهیه و برنامه�ها این�گونه
بم و زیر با و داشته�ام شرکت آمار دکتری برنامه به ورود شرایط احراز
می�شود حذف آمار کارشناسی دوره پیشنهاد، این با هستم. آشنا آن
می�گردد. منتقل تکمیلی تحصیالت به آمار دانشگاهی آموزش و
یکی دانش�آموختگان بین از معموال آمار ارشد کارشناسی داوطلبان
انتخاب غیره و کامپیوتر مهندسی، فیزیک، ریاضی، رشته�های از
باید باشد نخوانده را ریاضی پیش�نیازهای داوطلبی اگر می�شوند.
الزم درس�های ارشد کارشناسی درس�های با هم�زمان یا آغاز از پیش
ادامه قصد ارشد کارشناسی دوره دانش�آموختگان اگر بگذراند. را
آن�ها برای ابتدا همان از باشند داشته را آمار دکتری دوره در تحصیل
درصورتی�که می�شود. طراحی ویژه�ای امتحان�های و درسی برنامه
کید تأ معموال شوند کار بازار وارد ارشد کارشناسی درجه با بخواهند

بود. خواهد کاربردی درس�های بر
به کوتاهی به زیر در که دارد معایبی و محاسن پیشنهاد این
و آمادگی با دانشجویان که است این آن حسن می�پردازم. آن�ها
و درک که پیداست می�شوند. دوره وارد ریاضی قوی پس�زمینه
احتمال، مانند آمار دوره پایه�ای درس�های نظری استدالل�های هضم
بود نخواهند غریبه آنان برای ریاضی آمار و تصادفی فرایندهای

صورت در من نظر به و دارد تطابق من پیشنهاد با زیادی حد تا برنامه این رسید. دستم به مشهد فردوسی دانشگاه آمار کارشناسی پیشنهادی برنامه مقاله این نوشتن از ١پس

امکانات به توجه با می�توانند دانشگاه�ها دیگر سازد. فراهم آمار آموزش در مبارک تحولی می�تواند شد خواهند الزم اجرا حین در که اصالحاتی با و کامل و جدی گونه�ای به اجرا
آنان توفیق نموده تقدیر فردوسی دانشگاه آمار گروه همکاران زحمات از دارد جا آورند. عمل به را الزم تعدیل و جرح پیشنهادی بسته�های در یا تعریف را دیگری بسته�های خود

باشیم. خواستار را
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دانشگاه ایران �اندازه به اروپا کل و داریم دانشگاه ٢٨٠٠ کشور کل
کیفیتی چه عالی آموزش وضع، این با که پیداست ناگفته ندارد.
دانشگاه�های کردن محدود فکر به باید دلیل�ها این به داشت. خواهد
آموزش غنی�سازی و دکتری تا کارشناسی از آمار برنامه�های مجری

بود.
تمرکز محل دکتری و ارشد کارشناسی دوره جدید، سامانه در
حذف با بود. خواهد آماری روش�های و نظریه عمیق فراگیری
درس�های به آن واحدهای اختصاص و ارشد کارشناسی پایان�نامه
حذف شد. خواهد افزوده دانشجویان شغلی مهارت بر آماری
ارشد کارشناسی دوره در پژوهشی کارهای حذف معنای به پایان�نامه
همکاری استادان پژوهش�های در می�توانند دانشجویان بلکه نیست.

شوند. برخوردار آن معنوی و مادی مزایای از و کنند
روش به راهنما استاد سوی از دانشجو انتخاب جاری روش از
دانشجو توسط راهنما استاد انتخاب یعنی مردم�ساالرانه بیشتر
زمینه�های درس�های استادان که می�نماید الزم شیوه این برگردیم.
عرضه دکتری دوره چهارساله دوره از اول سال دو در را خود تخصصی
راهنما استادان و رساله موضوع کامل گاهی آ با دانشجویان تا نمایند
واحدهای تعداد است الزم ضمن در برگزینند. را خود مشاور و
نداشته واحد رساله که است آن آرمانی�تر البته یابد. کاهش رساله
نظر در دکتری دوره اساسی و مهم الزامات از یکی به�عنوان و باشد
بالفاصله امر این استادان رفاهی وضع به عنایت با اما شود؛ گرفته
بیشتر و استادان حقوق ترمیم با به�تدریج زمانی�که تا نیست عملی
دانشگاه از بیرون و درون پژوهشی طرح�های به آنان اشتغال با
هدف این به�سوی باید درازمدت در شود. جبران درآمد کسری این
هدایت تحت بیشتر کیفیت و کمتر تعداد با رساله�هایی تا کرد حرکت

گیرد. قرار استاد هر
به�صورت مختلف گروه�های تکمیلی تحصیالت برنامه�های
خصوص این در شوند. سازمان�دهی زمینه دو یکی بر متمرکز
و حدودی تا اعتماد قابلیت زمینه در مشهد فردوسی دانشگاه
و کرده�اند عمل خوب فضایی آمار زمینه در مدرس تربیت دانشگاه
محدود با نیز گروه�ها دیگر شوند. تلقی سرمشق به�عنوان می�توانند
چنین خاصمی�توانند زمینه�های به خود پژوهشی فعالیت�های کردن

کنند. پرهیز کاری�ها پراکنده از و کنند
شده�اند روز باب که زمینه�هایی در جدید درس�های گنجاندن
و بیزی» «شبکه�های ماشین»، «یادگیری «داده�کاوی»، قبیل از
برای هم دارند قرار داده�ها» «علم عنوان تحت که علی» «استنباط
بازار در رقابت به آنان کردن توانا و دانشجویان مهارت�های افزودن

است. کار بازار محدودیت آمار کارشناسی دانشجویان شمار کردن
شغلی فرصت�های که پیشرفته کشورهای در حتی محدودیت این
است. مشهود نیز است ایران از زیادتر بسیار آمار کارشناسان برای

شد. خواهد حفظ هم شناسان آمار شغلی منزلت ترتیب بدین
آمار کاربرد گستردگی به باید آمار رشته شده بازنگری برنامه در
دانشجویان فعلی برنامه در که آن�جا از شود. توجه گوناگون علوم در
خود رشته انزوای حالت در دیگر رشته�های دانشجویان همچون آمار
ناتوان�اند. خود مشتریان با مؤثر ارتباط برقراری مهارت از هستند
آنان آموزش در اساسی تغییری مستلزم مهارت این ساختن فراهم
صنعتی دانشگاه در آمار مشهور کرسی استاد وو٢ جف است.
سال�ها و است بنام آمارشناسان از یکی که تک) (جورجیا جورجیا
جشنی در سخنرانی یک در است کارکرده آمار نظری درزمینه�های
توضیح به بود شده برگزار �سالگی�اش پنج �و شصت مناسبت به که
دادن انجام برای آن�ها از گرفتن الهام و کاربردها به خود گرایش
حتی که می�کند پیشنهاد جد به وی می�پردازد. نظری پژوهش�های
رشته درس�های صد در ۵٠ تا ٣٠ تکمیلی تحصیالت دوره�های در
آمار دانش�آموختگان بخواهیم اگر باشد. دیگر رشته�های از آمار
علوم دیگر رشته�های پژوهشگران با همکاری فرایند در باشند قادر
علمی زبان باید باشند موفق می�کنند رجوع آن�ها به مشاوره برای که
به�قرار است من مدنظر که تغییراتی کلی سرفصل کنند. درک را آن�ها

زیرند.
و آمار پایه�ای درس چند بر متمرکز کارشناسی دوره درس�های
برای درس�ها انواع گنجاندن از باشد. مهم کاربردی درسی چند
پرهیز فارغ�التحصیلی برای الزم واحدهای تکمیل و برنامه کردن پر
رشته�های از یکی در شود داده اجازه دانشجو به آن�ها به�جای شود.
آینده�اش شغل در که را عالقه�اش مورد درس�های کهاد حد در دیگر
تفکر پربار درس�های ارائه با اگر کند. انتخاب بود خواهند سودمند
در کردن حل مسئله مهارت و شود پرورانده دانشجو در الزم آماری
بر بنا بود. نخواهد درس�ها تنوع و کثرت به نیاز شود ایجاد وی
به دانشجویان به دادن ماهی به�جای است بهتر چینی ضرب�المثل

شود. داده یاد گیری ماهی آن�ها
کارایی جامعه سطح در که رشته�هایی و دانشگاه�ها تعداد تورم
متولیان کنند. توجه آن به باید امور مسئوالن که است معضلی ندارند
مسئوالن گوش به را خود صدای زمینه این در باید نیز آمار رشته
ایران عصر روزنامه در مقاله�ای مطلب این نوشتن هنگام برسانند.
نایب�رئیس پزشکیان مسعود دکتر آن در که دیدم ٩٧ آذر ١۶ مورخ
در می�کند بیان کرده انتقاد تورم این از بهداشت اسبق وزیر و مجلس

Jeff Wu٢
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انجمن هیئت�مدیره مصوبات

٩٧/٧/۵ تاریخ جلسه مصوبات اهم
دورۀ هیئت�مدیرۀ از تشکر ضمن نعمت�اللهی علیرضا دکتر -١
ایران آمار کنفرانس چهاردهمین برگزارکنندگان از قدردانی و سیزدهم

گفتند. خوش�آمد چهاردهم دورۀ هیئت�مدیره اعضای به
با مشورتی نشست برگزاری برای فیزیک انجمن نامۀ -٢
آن با موافقت ضمن و شد مطرح پایه علوم با مرتبط انجمن�های

شدند. معرفی جلسه آن در حضور برای محمدزاده دکتر
الزم هماهنگی ریاضی، انجمن با قبلی توافق طبق گردید مقرر -٣
ریاضی انجمن و ایران آمار انجمن مشترک جلسۀ برگزاری برای
جلسه در جلسات دستور از یکی اینکه به توجه با و پذیرد صورت
پایه علوم با مرتبط مشکالت و مسائل ریاضی انجمن با مشترک
علوم با مرتبط مشکالت و مسائل به ویژه نگاه انجمن شد مقرر بود،
موضوع این به انجمن در جلساتی تشکیل با و باشد داشته پایه
گردد. تعیین جلسات این در انجمن دیدگاه و موضع و شود پرداخته
برای اسالم علوم جهان استنادی پایگاه به نامه�ای گردید مقرر -۴
ارسال آمار انجمن طریق از آمار دانشجویی کنفرانس کردن نمایه

شود.
برگزاری از حمایت برای مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه نامۀ -۵
صادقی حسن دکتر از تقدیر و آمار آموزشی سمینار دورۀ نخستین
مقرر و کردند موافقت سمینار برگزاری با هیئت�مدیره و شد مطرح
معرفی آمار انجمن نمایندۀ به�عنوان محتشمی غالمرضا دکتر گردید
آمار آموزش با مرتبط سمیناری برگزاری شد مقرر همچنین شوند.

گیرد. قرار آمار انجمن کار دستور در
دومین اطالع�رسانی بر مبنی بهبهان خاتم�االنبیای دانشگاه نامۀ -۶
مطرح انجمن سایت در کاربردها و ریاضی علوم منطقه�ای کنفرانس

گرفت. قرار موافقت مورد و
انجمن خزانه�دار و رئیس انتخاب به نسبت آئین�نامه مطابق -٧
با وحیدی�اصل محمدقاسم دکتر رأی�گیری انجام از پس شد. اقدام
رئیس به�عنوان ممتنع) رأی یک (با �شده داده رأی ٩ از رأی ٨ کسب
انجمن خزانه�دار به�عنوان فریدروحانی محمدرضا دکتر و انجمن

شدند. انتخاب
ضمن ایشان یافت. ادامه �اصل وحیدی دکتر ریاست با جلسه -٨
جلسه دستورات بقیه سیزدهم، دورۀ مدیرۀ هیئت زحمات از تشکر
اعضای موافقت و انجمن رئیس پیشنهاد با کردند. پی�گیری را

دارد. اهمیت مستعدتر دانشجویان جلب برای هم و کار
توضیح داده�ها علم به آمار علم نام تغییر پیشنهاد خصوص در
قرار دسترس در و سریع رایانه�های پیدایش است. ضروری زیر
که است شده آمار علم در تحولی باعث کارآ نرم�افزارهای گرفتن
و آماری نرم�افزارهای امروزه داشت. آن قبال در مناسبی پاسخ باید
دهه سه حدود در که ساخته�اند میسر را پژوهش�هایی اجرای ریاضی
از شاخه�هایی امکانات این بودند. آمارشناسان رؤیاهای جزو پیش
جذاب�تر آمار علم خود از برخی برای که آورده�اند پدید را آمار علم
این از داده�ها علم و نمادین٣ داده�های تحلیل می�رسند. نظر به
�و بحث و شگرف تحول این چون و چند از گاهی آ برای جمله�اند.
علم مدخل به را خوانندگان آمار، از داده�ها علم استقالل درباره جدل
جامع مقاله این در غور با می�دهم. ارجاع ۴ ویکی�پدیا در داده�ها
ابعاد با داده�های پردازش داده�ها علم همت وجهه می�شود معلوم
رایانه علم از ناچار رهگذر این در است. بزرگ بسیار اغلب و بزرگ
بانکداری، بازرگانی، امور در بیشتر داده�ها این�گونه می�گیرد. کمک
اما می�خورند؛ چشم به غیره و همه�گیرشناسی بررسی�های و بیمه�ها
در کوچک نمونه اندازه با پژوهش�های قابل�تصور آینده�ای تا و هنوز
رشته�ای هر و کشاورزی تجربی، علوم مهندسی، پزشکی، رشته�های
این بود. خواهند جریان در باشد محدود داده تولید امکان آن در که
با داده�ها علم در که روش�هایی آن به آمار اساسی و بزرگ بخش
علم روش�های بخواهد کسی هم اگر ندارد. نیاز داریم سروکار آن�ها
که است آن مثل بندد کار به کوچک نمونه�های مورد در را داده�ها
نام تغییر من نظر به کند. استفاده شمشیر از خیاطی نخ بریدن برای
است کل یک برای جزء یک نام از استفاده داده�ها علم به آمار علم
این در باشد. آمار علم بیرون از اجزایی شامل جزء آن که هرچند
پرداخت برنامه غنی�سازی به تغییر به�جای است ضروری خصوص
که نرم�افزارهایی تدریس و رایانه�ها کاربرد به آمار برنامه�های در و
آزادی مردم البته شود. اساسی توجه شاخه�هایند این اساسی ابزار
نیز ما کنند. منتسب دارند دوست که رشته�ای به را خود که دارند
به آن غلتیدن از و کنیم محافظت خود علمی کیان از که �داریم حق

کنیم. خودداری بی�دوام و روز باب رشته�های دامان

Billard, L. and Diday, E. (2006). Symbolic Data Analysis, Wiley Chichester٣

WWW.Wikipedia.org/Data Science۴
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شود. انجام کنفرانس و گروهی درس در بخش این تقویت
مقرر و شد کید تأ ج.ا.ا مرکزی بانک و آمار مرکز با رابطه بهبود بر -
مرکز با بیشتر تعامالت برای را الزم تماس�های محمدزاده دکتر شد
ارتباطات تقویت برای مرکزی بانک با اصل وحیدی دکتر و آمار

نمایند. برقرار انجمن اهداف راستای در
تقسیم�کارها، و انجمن فعالیت�های سازمان�دهی جهت در -٢

شد: تعیین زیر به�صورت کمیته�ها و گروه�ها مسئولیت
و محمدزاده دکتر اصل، وحیدی دکتر مدیریت: به مربوط امور -

فریدروحانی دکتر
رضایی زهرا دکتر دبیرخانه: به مربوط امور -
ایران�پناه دکتر آئین�نامه�ها: به مربوط -امور
محمدزاده دکتر همایش�ها: به مربوط -امور

آرشی دکتر انجمن: مسابقات و جوایز به مربوط -امور
اسکندری دکتر نشریات: به مربوط -امور

اصل وحیدی دکتر انتشارات: به مربوط امور -
فریدروحانی دکتر آمار: آموزش به مربوط -امور
فالح افشین دکتر آماری: سواد به مربوط امور -

جزئیات کردن تکمیل با همکاران از هریک که شد مقرر رابطه این در
پیشنهاد هیئت�مدیره به اصل وحیدی دکتر طرف از که کارها فهرست
با را هیئت�مدیره در خود مسئولیت حوزۀ به مربوط موارد بود، شده

فرمایند. اعالم انجمن رئیس به جزئیات
دکتر ابتدا شد مقرر و شد مطرح اصفهان آمار خانه اساسنامۀ -٣
بررسی و کنند تنظیم و تهیه انجمن شعب برای آئین�نامه�ای ایران�پناه
شود. انجام آئین�نامه این اساس بر اصفهان آمار خانۀ درخواست

شد مطرح آمار دانشجویی المپیاد سومین و اعتراضبیست نامۀ -۴
مطالب اساس بر و شد ارائه المپیاد برگزاری سابقۀ از توضیحاتی و
مکاتبۀ به مربوط اسناد بررسی با آرشی دکتر شد مقرر �شده گفته
هیئت�مدیره به ١٣٨١ سال حدود در سنجش سازمان با انجمن
و بوده مسابقات این برگزاری متولی انجمن آیا که دهند اطالع
این با ارتباط در را سنجش سازمان با انجمن تعامل نحوۀ و هست
به مناسب نحو به اعتراض نامۀ حال هر در کنند. تبیین مسابقات

شود. منعکس سنجش سازمان
آمار دانشجویی مسابقۀ مورد در سرپرستان و امینی دکتر نامۀ -۵
روحانی فرید و اسکندری دکتر را تکمیلی توضیحات و شد مطرح
بررسی را موضوع آرشی دکتر شد مقرر راستا همین در و نمودند بیان

نمایند. ارائه هیئت�مدیره به را خود پیشنهادت و نمایند

نایب�رئیس به�عنوان �درودی محمدزاده محسن دکتر هیئت�مدیره
انتخاب انجمن دبیر به�عنوان �قهرودی رضایی زهرا دکتر و انجمن

شدند.
اعضای به انجمن مالی مدارك و اسناد و اموال تحول و تحويل -٩

پذیرفت. صورت انجمن چهاردهم دورۀ هیئت�مدیره
کمیتۀ�علمی اعضای پیشنهاد خصوص در سمنان دانشگاه نامۀ -١٠
شد. مطرح تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار برگزاری تاریخ و
در برگزاری تاریخ و کمیته�علمی پیشنهادی اعضای با رئیسه هئیت
کردند. موافقت ریاضی کنفرانس تاریخ با مغایرت عدم صورت
علیرضا دکتر امینی، محمد دکتر سمینار کمیته�علمی برای انجمن
علیشاهی، کسری دکتر آقایان از یکی تقدم به�ترتیب و نعمت�اللهی
معرفی را عالمت�ساز محمدحسین دکتر و حاج�ميرصادقی دکتر
صورت �شده معرفی اعضای با الزم هماهنگی شد مقرر کردند.
به موافقت صورت در �شده معرفی اعضای به�ترتیب نفر ٣ و گیرد

شود. معرفی سمینار دبیر
آمار انجمن از دعوت برای مجلس پژوهش�های مرکز نامۀ -١١
آماری نظام قانون اصالح تخصصی کمیتۀ جلسة اولین در ایران
جلسه آن در حضور برای رضایی دکتر خانم و شد مطرح کشور

شدند. معرفی
از هریک و شود تفکیک و احصا انجمن امور کلیۀ شد مقرر -١٢
و عمل سرعت برای را کار از بخشی مسئولیت هیئت�مدیره اعضای
تصویب بعدی جلسه در امر جزئیات و بگیرند عهده به بیشتر دقت

شد. خواهد

٩٧/٨/٣ تاریخ جلسه مصوبات اهم
نخستین برگزاری مورد در انجمن، رئیس �اصل وحیدی دکتر -١
گزارشی صادقی دکتر بزرگداشت با هم�زمان آمار آموزش سمینار
متأسفانه پرواز به نرسیدن علت به که کردند اعالم و دادند ارائه
بنابراین و باشند داشته حضور شخصاً سمینار این در نتوانستند
کرده درخواست داشتند حضور همایش این در که پارسیان دکتر از
کنند. قرائت بودند، تهیه�کرده خصوص این در که را مطلبی که بودند
کشور در آمار آموزش بخش باید که نمودند کید تأ اصل وحیدی دکتر
در تکمیلی توضیحات محمدزاده دکتر ادامه در شود. گرفته جدی
پیرو همچنین و دادند ارائه کنفرانس�ها در آمار آموزش بخش مورد

شد: مقرر انجمن فعالیت�های و مذکور مطالب
و آمار کنفرانس�های در آمار آموزش بخش آن�که برای الزم تالش -
تصادفی فرایندهای و احتمال سمینارهای در احتمال آموزش بخش
شود، برگزار سخنرانان از دعوت لزوم صورت در و جدی بسیار
برای همایش�ها علمی کمیته�های به الزم توصیه�های و گیرد صورت
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آمار انجمن فراسازمانی فعالیت�های

آمار عالی شورای تخصصی کمیسیون جلسه گزارش
محمدزاده محسن دکتر

آمار عالی شورای تخصصی کمیسیون در آمار انجمن نماینده

کشور، کارهای �و کسب ملی شناسه ایجاد آیین�نامه پیش�نویس
اقتصادی امور وزارت ایران، آمار مرکز سوی از شده پیشنهاد
مورخ جلسه در اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت و دارایی و
نماینده حضور با آمار، عالی شورای تخصصی کمیسیون ١٣٩٧/٧/٩
این شد. نهایی اصالحاتی از پس و بررسی ایران، آمار انجمن
هیئت به تصویب برای آمار، عالی شورای تأیید از پس آیین�نامه

شد. خواهد داده ارجاع اسالمی جمهوری دولت محترم
بر مبتنی برنامه�ریزی کشور آماری نظام اصلی اهداف از یکی
بسترهای ایجاد هدف این پیش�نیاز است. ثبتی�مبنا آمارهای نظام
نظام پیاده�سازی و تکمیل است. ثبتی�مبنا نظام استقرار و قانونی
اصلی مأموریت به�عنوان استارز) (ایران ایران آماری ثبت�های جامع
مورد آماری اطالعات تمامی یکپارچه تأمین و کشور آماری نظام
با مطابق موضوعی و جغرافیایی تفکیک�های برحسب کشور نیاز
ریز تمام اتصال و تجمیع مستلزم بین�المللی و ملی طبقه�بندی�های
اتصال امکان آوردن فراهم است. اجرایی دستگاه�های داده�های
شناسه سه برداشتن مبتنی اجرایی دستگاه�های داده�های پایگاه�های
٧ (LIN) مکان و ۶ (PIN) فرد ،۵ (BIN) کار �و کسب ملی
ضروری کارها �و کسب کل پوشش با ملی شناسه یک وجود است.
تمام روزآمد و کامل پوشش امکان آن طریق از بتوان تا است
بین کار �و کسب اطالعات جریان برقراری کشور، کارهای کسب
اطالعاتی پایگاه�های بین داده�ها تبادل ذی�ربط، اجرایی دستگاه�های
ایجاد کار، �و کسب داده�های یکپارچه�سازی کشور، در کار �و کسب
پایه�ریزی کشور، در کار �و کسب فضای ساماندهی برای واحد پنجره
به دستیابی و کار �و کسب حوزه در آماری ثبت�های جامع نظام
نتایج کیفیت حفظ به�منظور به�هنگام و پویا آماری چارچوب�های
دستگاه�های تمام در آن طریق از بتوان تا نمود فراهم را آمارگیری�ها
رصد را کار �و کسب یک حیات چرخه کار �و کسب با مرتبط اجرایی

کرد.

٩٧/٩/١ تاریخ جلسه مصوبات اهم
و جاری مسائل از گزارشی انجمن رئیس اصل وحیدی دکتر -١

دادند: ارائه زیر به�شرح آمار انجمن با مرتبط
مدیر به�عنوان شعاعی دکتر صفوی�منش، دکتر استعفای به توجه با •
شد. صادر نیز ایشان حکم و شدند انتخاب جیرس نشریه اجرایی
انجمن، دفتر همکاری با انجمن ترویجی فعالیت�های پرسشنامه •
انجمن�های کمیسیون به و تکمیل رضایی دکتر و محمدزاده دکتر

شد. ارسال علمی
هوشمند و فازی مشترکسیستم�های کنگره هفتمین از حمایت نامه •
به�عنوان طاهری محمود سید دکتر موافقت، ضمن و شد مطرح ایران

شدند. معرفی کنگره این در انجمن نماینده
دانشگاه در فضایی آمار تخصصی سمینار سومین برگزاری با •
این در انجمن نماینده به�عنوان محمدزاده دکتر و شد موافقت زنجان

شدند. معرفی سمینار
به مربوط مسائل از گزارشی فالح افشین دکتر گردید مقرر •
ارائه انجمن هیئت�رئیسه بعدی جلسه در آمار انجمن نمایندگان

دهند.
آمار انجمن مشترک نشست برگزاری برای فقیهی دکتر پیشنهاد -٢
و اشتغال آمار، آموزش زمینۀ در آمار گروه�های مدیران با ایران
کلیت با و شد مطرح رتبه�بندی آیین�نامه آمار، دانشجویان مهارت

شد. موافقت آن
آقای از آمار دانشجویی انجمن�های دبیران لیست شد مقرر -٣
نیز آماری ندای نشریه و خبرنامه و شود دریافت لقمان�نیا بنیامین

شود. ارسال ایشان برای
دکتر گردید مقرر و گرفت قرار بررسی مورد میثاق دکتر نامۀ -۴
برگزاری نحوۀ خصوص در الزم پیگیری�های زمینه این در اسکندری
دهند. انجام را سنجش سازمان در تخصصی مهارت�های آزمون�های

Business Identification Number۵

Personal Identification Number۶

Location Identification Number٧
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ملی برنامه سومین تلفیق و هماهنگی شورای جلسه گزارش
(١٣٩۶-١۴٠٠) کشور آمار توسعه

محمدزاده محسن دکتر
توسعه ملی برنامه تلفیق و هماهنگی شورای در آمار انجمن نماینده

کشور آمار
رویکرد با کشور آمار توسعه ملی برنامه سومین پیش�نویس
مرکز همکاری با که آماری نظام در بنیادین تحول نهادینه�سازی
مورخ جلسه در است، �شده تهیه اجرایی دسـتگاه�های و ایران آمار
کشور آمار توسعه ملی برنامه تلفیق و هماهنگی شورای ٩٧/٧/٢۵
نماینده و آمار عالی شورای تخصصی کمیسیون اعضای حضور با
تأیید و تکمیل از پس که شد، اصالح و بررسی ایران آمار انجمن
نهایی تصویب برای تلفیق، و هماهنگی شورای آتی جلسه در نهایی

شد. خواهد ارسال آمار عالی شورای به
توسعه چهارم برنامه الیحه تنظیم با هم�زمان و ١٣٨٣ سال از
رویکرد ایـران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،
تصمیم�گیران و برنامه�ریزان میان در آماری �نظام به نگرش در جدیدی
به مستقیم به�طور نیز آماری نظـام بـار اولین برای و شد ایجاد کشور
رویکرد، این درنتیجۀ یافت. راه کشور توسعه برنامه�های قانون متن
کشور آماری نظام مختص توسعه، چهارم برنامـه قانون ۵۶ ماده
تـدوین و تهیـه آن، اجـرای راستای در که گرفت قرار تصویب مورد
دولت کار دستور در نیز (١٣٨۴-١٣٨٨) آمار ملی برنامه اولـین
و آمار عالی شورای در آمار ملی برنامه تصویب با گرفت. قرار
در مطلوبی اقدامات مذکور، برنامه اجرایی احکام شدن عملیاتی
آمار بی�بدیل نقش و پذیرفت صورت کشور آماری نظام ساماندهی
کشور توسعه برنامه�های ارزیابی و تهیه در باکیفیت اطالعات و
برنامه�های در کشور آماری نظام جایگاه جایی�که تا گردید آشکارتر
و شد تقویت قبل از بیشتر و قرارگرفته تثبیت مورد کشور توسعه
رسمی آمارهای انتشار و اعالم تهیه، رسمی مرجع نیز ایران آمار مرکز

گردید. تعیین کشور آماری نظام در
سند ابالغ از پس ،(١٣٩-١٣٩٠۴) آمار ملی برنامه دومین
۵۴ ماده ب بنـد اجرای در و است کشور بیست�ساله چشم�انداز
شد تهیه ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنج�ساله برنامه قانون
سطوح در کشور آماری نظام وضـعیت ارتقای برای الزم بسترهای تا

آورد. فراهم را بین�المللی و ملی
ضمن مـی�رفت انتظار برنامه، این دقیق و کامل اجرای با
و برنامه�ریزان نیاز مورد آمارهای گذشته، موانع و مشکالت رفع
نیز توسعه برنامه�های ارزیـابی و تهیـه برای کشور تصمیم�سازان
توفیق�ها برخی به دستیابی علی�رغم شود، تولید مطلوب باکیفیت

آماری نظام قانون اصالح تخصصی کمیته جلسه اولین گزارش
کشور

قهرودی رضایی زهرا دکتر
آماری نظام قانون اصالح تخصصی کمیته در آمار انجمن نماینده

کشور
مرحلۀ از گذار و کشور آماری نظام در موجود چالش�های به توجه با
قانون بازنگری ثبتی�مبنا، مدرن روش به اطالعات گردآوری سنتی
است یکسال از بیش است. ضروری آمار ملی قانون تدوین و آمار
بازنگری خصوص در مطالعات آمار پژوهشکدۀ و ایران آمار مرکز که
داده قرار خود کار دستور در را آمار ملی قانون تدوین و آمار قانون
آسیب�های آمار، «قانون تخصصی نشست راستا این در است.
پژوهشکدۀ توسط ١٣٩۶/٨/٣ تاریخ در آینده» رویکردهای و گذشته
١٣٩٧ شهریورماه در آمار قانون پیش�نویس همچنین و برگزار آمار
و صاحب�نظران نظرات دریافت برای و تهیه ایران آمار مرکز توسط
موضوعات است. �شده داده قرار آنان اختیار در اجرایی دستگاه�های
توجه آمار ملی قانون تدوین و آمار قانون بازنگری در �توجه قابل
بی�طرفی اعتماد، قابلیت حرفه�ای، استقالل نظیر آماری اصول به
و آماری نظام ساختار نظیر آماری حکمرانی اصول شفافیت، و
نحوه و آمار ملی برنامه نقش و جایگاه آمار، متولی سازمان�های
نظیر داده�ها و نتایج انتشار اصول و آماری نظام مسئوالن انتصاب

است. فراداده�ها انتشار و داده�ها ریز انتشار محرمانگی،
بررسی و کشور آماری نظام آسیب�شناسی اینکه به عنایت با
مجلس پژوهش�های مرکز کار دستور در کشور آمار قانون اصالح
تخصصی کمیته جلسه اولین است، قرارگرفته نیز اسالمی شورای
با ١٣٩٧/٧/١٠ مورخ جلسه در کشور آماری نظام قانون اصالح
مختلف دستگاه�های نمایندگان و ایران آمار انجمن نماینده حضور
به آن در که شد تشکیل اسالمی مجلسشورای پژوهش�های مرکز در
در شد. پرداخته کشور آماری نظام قانون اصالح و بررسی �ضرورت
آماری نظام قانون زمینۀ در �شده انجام مطالعات نتایج جلسه این
نظام قانون کلی چارچوب و ساختار و دیگر کشورهای و ایران
خصوص در اعضا نظرات و شد ارائه ملل سازمان پیشنهادی آماری
دریافت ایران آمار قانون اصالح مؤلفه�های مهم�ترین و چارچوب

گردید.
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داشته زیادی خیزهای �و افت گذشته سال�های در طالق و ازدواج
مسئولین اذهان در متعددی ابهام�های و سؤال�ها ایجاد سبب و است
به رو طالق و کاهش به رو ازدواج واقعاً آیا که شده مردم عموم و
طالق و ازدواج واقعه فراوانی به توجه با مسلماً است؟ افزایش
بهتر و رسید خصوص این در درست قضاوتی و نتیجه به نمی�توان
کشور جمعیت ساختار که شود استفاده مناسبی شاخص�های از است

کند. لحاظ نیز را آن تغییرات و
ماه آبان در فرهنگی انقالب عالی شورای جلسه در طرفی از
با موضوعاتی طالق، و ازدواج موضوع خصوص در جاری سال
مطرح مرتبط دستگاه�های و ایران آمار مرکز معاونین رئیسو حضور
کلیدی شاخص�های که خصوص این در تصمیم�گیری و است �شده
اساتید با جمعیت آمارهای بخشی کمیته جلسات در طالق و ازدواج
مشورت به رسمی، آمار تولیدکننده دستگاه�های صاحب�نظران و
کلیدی شاخص�های از کامل بسته�ای تدوین کار نتیجه و شود گذاشته
صورت باشد، محققین و برنامه�ریزان به اعالم برای طالق و ازدواج

است. گرفته
بحث�های ادامه در و طالق و ازدواج موضوع اهمیت به توجه با
در جمعیت آمارهای �بخشی کمیتۀ قبلی جلسه در �شده مطرح
مطرح مباحث همچنین و طالق و ازدواج شاخص�های خصوص
نتایج جلسه این در فرهنگی، انقالب عالی شورای جلسه در �شده
و ایران آمار مرکز کارشناسان بین کارشناسی جلسه سه بررسی�های
مصوبات اساس بر شد. ارائه آن مصوبات و �احوال ثبت سازمان
شاخص�های جلسه، در حاضر اعضای نظرات همچنین و جلسات
ازدواج، خالص میزان طالق، عمومی میزان ازدواج، عمومی میزان
ویژه طالق میزان سنی، ویژه ازدواج میزان طالق، خالص میزان
در ازدواج مدت طول ازدواج، اولین در سن میانگین سنی،
طالق و ازدواج کلیدی شاخص�های به�عنوان �داده رخ طالق�های
شاخص�های انتشار زمان خصوص در جلسه این در شد. تأیید
خصوص در شد مقرر همچنین شد. تصمیم�گیری نیز طالق و ازدواج
آمارهای بخشی کمیتۀ اعضای توسط �شده مطرح جدید شاخص دو
بعدی جلسه در نتیجه و پذیرد صورت الزم بررسی�های جمعیت،
آمارهای خصوص در جلسه این دیگر جلسه دستور دو شود. مطرح

شد. موکول بعدی جلسۀ به نیز آمار ملی برنامه و ثبتی�مبنا

برنامه دومین و اولین هدف�های از مهمـی بخـش دسـتاوردها، و
کمبود ساختاری، مشکالت با مواجهه دلیل به کشور آمار ملی
با نیافتند. تحقق الزم هماهنگی�های ایجـاد در ضعف و اعتبارات
است گرفته صورت خصوص این در برجسته�ای اقدامات �حال این
کشورهای با مقایسه در ولی قابل�تقدیر گذشـته بـا مقایسه در که
سرعت بعالوه ندارد. چندانی تناسب کشور، نیازهای و پیشرو
تعریف، و است آرام و کند کشور، آمـاری نظـام نـوین�سـازی
ایجاد و برنامه پیاده�سازی و اداری و قانونی ظرفیت�سازی و تضمین
در کشور آماری نظام نوین�سازی برای اجرایی ابزارهای و امکانات
نهادهای و اجرایی دستگاه�های حاکمیت، ارکان همه در و ابعاد همه

دارد. تام فوریت و ضروری غیردولتی،
کشور، توسعه برنامه�های دائمی احکام قانون ١٠ ماده اجرای در
رویکرد با (١٣٩۶-١۴٠٠) کشـور آمار توسـعه ملـی برنامه سومین
آمار مرکز توسط کشور آماری نظام در بنیادین تحول نهادینه�سازی
است. �شده تدوین و تهیه اجرایی، دسـتگاه�های همکـاری با و ایران
سال�های طی کشور آماری نظام عملکرد ابتدا برنامه، این تدوین در
و قوت نقاط همچنین و آمار توسعه ملی برنامه دومین اجرای
ارزیابی و بررسی مورد آن �روی پیش فرصت�های و تهدیدها ضعف،
و تخصصی کارگروه�های تشکیل با سپس گرفـت. قرار دقیق
آماری نظام مأموریت و چشم�انداز اجرایی، دستگاه�های مشارکت
در درج برای آماری نظام کالن راهبردهای و اهداف همچنـین و
شدن اجرائی به�منظور و شد تعیین کشور آمار توسعه ملی سوم برنامه
محـورهـای در کشور آماری نظام توسعه برنامه�های راهبردها، این
و آمار تولید آماری، نظام تشکیالت و مقـررات قـوانین، اصـالح
شـاخص�هـای و ملـی محاسبات ثبتی�مبنا، آمارهای نظام استقرار
مدیریت و نظارت آمار، آموزش و پژوهش اطالعات، فناوری کالن،
آمارهای گسترش و آمار عمومی اعتماد اشاعه و ترویج و آمار کیفیت
است. �شده تدوین اجرایی دستگاه�های همکاری با بین�المللی و ملی
برنامه تلفیق و هماهنگی شورای تائید و بررسی از پس برنامه این
رسید. خواهد آمار عالی شورای تصویب به کشور آمار توسعه ملی

جمعیت آمارهای بخشی كمیتۀ جلسه سومین و بیست گزارش
قهرودی رضایی زهرا دکتر

جمعیت آمارهای بخشی كمیتۀ در آمار انجمن نمایندۀ
تاریخ در جمعیت آمارهای بخشی کمیتۀ سومین و بیست
دانشگاه، اساتید حضور با و ایران آمار مرکز در ١٣٩٧/٨/١۵
موضوع شد. برگزار ایران آمار انجمن نماینده و دستگاه�ها نمایندگان
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کشورهایی کرد: خاطرنشان نیست، دسترس از دور اقدامی نفت
کرده�اند آغاز گذشته سال�های در را اقدام این که دارند وجود ما مشابه
کنند کسب باالیی علمی رشد توانستند ساله ٢۵ حداکثر دوره�ای در و
کید تأ با رئیس�جمهوری اول معاون یابند. دست خود اهداف به و
اولویت�های از دیگر یکی فناوری پارک�های از حمایت این�که بر
از حمایت حتماً مقاومتی اقتصاد در افزود: است، دوازدهم دولت
فکری مالکیت از حمایت بلکه نیست، اصل دیگر فیزیکی مالکیت

است. توجه مورد موضوعات از اختراعات ثبت و ساماندهی و
از تجلیل جشنواره دستورالعمل هرساله است ذکر به الزم
به اجرا برای و تصویب کشور برگزیده فناوران و پژوهشگران
مؤسسات و سازمان�ها و پژوهشکده�ها پژوهشگاه�ها، دانشگاه�ها،
دستورالعمل آخرین که می�شود ابالغ اجرا برای پژوهشی و آموزش
فناوری و پژوهش محترم معاون تصویب به ٩٧/٧/٢۵ تاریخ در
پژوهشگران از آن اساس بر که است شده ابالغ اجرا جهت و رسیده

شد. تقدیر جشنواره این در ١٣٩٧ سال برتر فناوران و

اجتماعی مسئولیت و فناوری پژوهش، همایش از گزارشی
محمدزاده محسن دکتر

همایش در آمار انجمن نماینده
همایش عنوان تحت همایشی ایران علمی انجمن�های کمیسیون
در ١٨ الی ١۴ ساعت از اجتماعی مسئولیت و فناوری پژوهش،
از پس نمود. برگزار مدرس تربیت دانشگاه در ٩٧/٩/٢٨ مورخ
سخنرانی با ایران اسالمی جمهوری سرود و کریم قران از آیاتی تالوت
شد آغاز ایران علمی انجمن�های کمیسیون دبیر جاللی، محمد دکتر
و مشارکت برای علمی انجمن�های ظرفیت از استفاده بر آن در که
محترم وزیر غالمی منصور دکتر سپس شد. کید تأ کشور مسائل حل
این در که کردند اعالم و نمودند سخنرانی فناوری و تحقیقات علوم،
برای آن�ها ظرفیت از استفاده و علمی انجمن�های امور وزارتخانه
این پایان در می�شود. پی�گیری به�طورجدی دستگاه�ها با همکاری
ریاضی انجمن ازجمله برتر علمی انجمن�های از تعدادی به بخش

شد. اهداء تقدیر لوح ایران
محترم معاون صراف، سیمایی حسین دکتر بعدی سخنران
تاریخچه�ای بیان ضمن که بودند عتف وزارت مجلس امور و حقوقی
نبودن دولتی که داشتند کید تأ ایران، در علمی انجمن�های تشکیل از

بود. خواهد آن�ها کار رونق عامل علمی انجمن�های
علم ترویج انجمن نمایندگان حضور با علم ترویج میزگرد سپس
تشکیل ایران روانشناسی انجمن و ایران زیستی ایمنی انجمن ایران،
ترویج حوزه در انجمن سه این فعالیت�های بیان به آن در که شد

فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره نوزدهمین گزارشی
کشور برگزیده

�قهرودی رضایی زهرا دکتر
جشنواره در آمار انجمن نماینده

کشور، برگزیده فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره نوزدهمین
اول معاون جهانگیری اسحاق حضور با ،١٣٩٧ سال آذرماه ٢۵
رئیس�جمهور، فناوری و علمی معاون ستاری سورنا رئیس�جمهور،
غالمی منصور و بهداشت وزیر هاشمی قاضی�زاده حسن سید دکتر

شد. برگزار سران اجالس سالن در علوم وزیر
که شد قدردانی برتر فناور و پژوهشگر ٢۴ از مراسم این در
شده�اند. انتخاب فناور و پژوهشگر ٢٢۶ میان از برگزیده تعداد این
ارزش�آفرین فناوری هدفمند، پژوهش شعار با امسال پژوهش هفته
داشت. ادامه آذر ٢٨ تا و شد آغاز آذر ٢۴ از ملی تولید خدمت در
به توجه و علمی توسعه به رئیس�جمهوری اول معاون مراسم این در
جدی مسائل با که زمانی کاربردی پژوهش�های و روز فناوری�های
توسعه که کرد خاطرنشان که کرد اشاره می�شویم، مواجه مشکالت و
کمک مشکالت بر غلبه در را ما می�تواند روز فناوری�های و علمی
و فرصت�ها کشف دنبال به که می�کند ایجاب کشور شرایط و کند
داد: ادامه جهانگیری باشیم. علم توسعه برای جدید ظرفیت�های
در اقتصاد کردن دانش�بنیان ضروری اقدام است قرار که امروز
به�طور پژوهش و فناوری دانش، زنجیره باید بگیرد، شکل کشور
دانش صنعت، تعامل از نیز سه�گانه این و شود تشکیل کامل
به اشاره با رئیس�جمهوری اول معاون می�گیرد. شکل جامعه و
علمی مراکز و دانشگاه�ها برخی سوی از مختلف پیشنهادهای ارائه
اقتصاد امروز کرد: کید تأ موجود، وضع از کشور برون�رفت برای
بگیرد. قرار کارها سرلوحه باید آن سمت به حرکت و دانش�بنیان
راستای در فعالیتشان که کارآفرینانی از حمایت کردند اشاره ایشان
ایشان می�گیرد. قرار اولویت در حتماً باشد، دانش�بنیان اقتصاد
همان یا چهارم نسل دانشگاه�های ظرفیت به باید که داشتند اشاره
شرایط همه در باید موضوع این و شود توجه کارآفرین دانشگاه�های
معاونت همچنین و بهداشت و علوم وزارتخانه�های کار دستور در
مراکز توجه لزوم بر جهانگیری بگیرد. قرار جمهوری ریاست علمی
و داشتند کید تأ خارجی بازارهای به دانش�بنیان شرکت�های و علمی
علمی معاونت و تجارت و معدن صنعت، وزارت در داشتند اشاره
بین�المللی نمایشگاه�های و بازارها در که دانش�بنیانی شرکت�های از
وی می�شود. حمایت می�کنند معرفی و بازاریابی را خود محصوالت
به�جای دانش�بنیان محصوالت صادرات جایگزینی این�که بیان با
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دانشگاه ریاضی علوم دانشکده دانشیار رجالی، علی دکتر تهران،
مفاخر آثار مرکز رئیس ساکت، سلمان دکتر اصفهان، صنعتی
و شاغل هیئت�علمی اعضای از جمعی و دانشگاه اسناد و
دانشجویان از جمعی و پرورش �و آموزش دبیران پیش�کسوت،

داشتند. حضور
نکوداشت آیین برگزاری با که سمینار این گشایش برنامه در
آغاز ریاضی علوم دانشکده پیش�کسوت استاد صادقی، حسن دکتر
دانشکده هیئت�علمی عضو رکن�آبادی، رضایی عبدالحمید دکتر شد،
اظهار سمینار این دبیر و مشهد فردوسی دانشگاه ریاضی علوم
مکمل آموزش�وپرورش که هستیم باور این بر همگان داشت:
استفاده مناسب، آموزشی برنامه�ریزی به توجه بدون و بوده یکدیگر
مجرب مدرسان از بهره�گیری تدریس، در مناسب روش�های از
هموار نیز پژوهشی امور به پرداختن و تحقیقات انجام برای راه
به یک�بعدی قوانین وضع به توجه با امروزه متأسفانه بود. نخواهد
شده�ایم. غافل آموزش بعد اهمیت از حدی تا پژوهش توسعه نفع
منشأ که ریاضی علوم از یکی به�عنوان آمار آموزش در
نابسامانی�ها این نیز است مختلف علوم در فراوانی کاربردهای
در مختلف علوم محققان است شایسته که آن�طور شده موجب
پژوهشگران تا گرفته اقتصادی و اجتماعی علوم از کشورمان
و روش�ها از مناسب و به�جا نتوانند فناوری و زیستی حوزه�های
چنین در شوند. بهره�مند گوناگون علوم گسترش در آماری مفاهیم
بیش�ازپیش آمار آموزش ادواری سمینارهای برگزاری لزوم شرایطی

می�شود. نمایان
متون روزآمدی آموزشی، شیوه�های ارتقا با قطعاً افزود: وی
بلند گامی کشور در احتمال و آمار زبردست تربیت�معلمان و درسی
را آن توانمندی�های از بهره�گیری و برداشته علم توسعه راستای در
اغلب برخورداری به توجه با و می�آوریم فراهم جامعه سطح در
محققان و استادان از کشور دانشگاه�های آمار آموزشی گروه�های
دست�اندرکاران همه سوی از توجه اندکی با آموزش، امر در توانمند
رو پیش زمینه این در روشنی چشم�انداز کشور در تربیت و تعلیم

بود. خواهد
بی�گمان باشد آموزش از سخن هرگاه داشت: اظهار رضایی دکتر
یکی است. غیرقابل�چشم�پوشی توانمند استادان و معلمان نقش
تدریس با آموزشی مقاطع همه در که آمار استادان برجسته�ترین از
مؤثر افراد از نفر هزاران تربیت در ارزنده�ای نقش ریاضی و آمار
به�عنوان متوالی دوره دو در و کرده ایفا کشورمان امروز جامعه در
آماری جامعه به نیز را شایانی خدمات ایران آمار انجمن رئیس
شئون و زوایا از که هستند صادقی حسن دکتر است کرده عرضه

تعاریف مورد در مطالبی احمدی دکتر نخست شد. پرداخته علم
اشاره و کردند بیان کشور توسعه برای آن ضرورت و علم ترویج
علم اهل بین علمی شکاف کاهش علم، ترویج از هدف که داشتند
توسعه برای شهروندان حمایت از بتوان تا است مخاطبان جامعه و

بود. برخوردار کشور در علوم مختلف کاربردهای
انجمن�های حضور با بین�الملل حوزه در موفق تجربه�های میزگرد
به آن در که شد برگزار ایران حمل�ونقل انجمن و ایران مدیریت
دانش مدیریت جایزه اجرای شد. پرداخته انجمن�ها عملکرد گزارش
و ایران مدیریت انجمن توسط اتریشی مؤسسه یک همکاری با
حمل�ونقل حوزه نهادهای برخی با ایران حمل�ونقل انجمن همکاری
میزگرد این در �شده بیان تجربیات تنها کشور، از خارج در راه�آهن و

بودند.
حضور با اجتماعی مسئولیت و علمی انجمن�های میزگرد
انجمن و ایران جامعه�شناسی انجمن ایران، موتور انجمن نمایندگان
در شد. برگزار ارتباطات مسئولیت و فرهنگی مطالعات ایرانی
قرار بحث مورد انجمن�ها نقش ایفای چگونگی موضوع میزگرد این

گرفت.
پژوهش محترم معاون برومند، مسعود دکتر همایش پایان در
علمی انجمن�های کمیسیون رئیس و عتف وزارت فناوری و
حاشیه در کردند. سخنرانی همایش موضوع خصوص در
تعدادی دستاوردهای و فعالیت�ها نتایج از نمایشگاهی همایش،

بود. شده برپا نیز علمی انجمن�های از

آمار آموزش سمینار نخستین گزارش

نخستین برنامه�ریزی، و آمار ملی روز گرامیداشت هفته با هم�زمان

صادقی، حسن دکتر نکوداشت برنامه همراه به آمار آموزش سمینار
گروه همت به مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه پیش�کسوت استاد
داده�های علمی قطب حمایت با و مشهد فردوسی دانشگاه آمار
دانشجویی علمی انجمن و ایران آمار انجمن فضایی، و ترتیبی
و آموزشی معاونت ویژه حمایت با و ریاضی علوم دانشکده
روز ١٣:٣٠ تا ٨:٣٠ ساعت از دانشگاه تکمیلی تحصیالت
علوم دانشکده نیای بزرگ دکتر استاد سالن در ٩٧/٨/٢ چهارشنبه

شد. برگزار ریاضی
دانشکده، معاونان ریاضی، علوم دانشکده رئیس سمینار این در
آموزشی توسعه و برنامه�ریزی دفتر مدیر بیگدلی، اله ایمان دکتر
دانشگاه ریاضی علوم دانشکده استاد پارسیان، احمد دکتر دانشگاه،
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و مفاخر آثار مرکز رئیس توسط مشهد فردوسی دانشگاه رئیس
آمار گروه اعضای ریاضی، علوم دانشکده مدیریت دانشگاه، اسناد

شد. تجلیل ایشان از رضوی خراسان استان آموزش�وپرورش و
انجمن نماینده رزمخواه مصطفی دکتر ارسالی

و عالی منش با وجود تمام با و بی�نظیرند استادی و معلم مختلف
می�کنند. خود مدیون و مجذوب را شاگردان خود هنرمندانه تدریس
این برگزاری در به�نوعی که همه�کسانی از سخنانش پایان در وی

کرد. تشکر داشته�اند، نقش سمینار
بودند ریاضی علوم دانشکده رئیس سهیلی، دکتر بعدی سخنران
و دور راه از که مهمانانی به�ویژه حاضران، به خوشامدگویی ضمن که
آموزشی معاونت پشتیبانی از یافته�اند، حضور برنامه این در نزدیک
کرد. تشکر سمینار این برگزاری دست�اندرکاران همه و دانشگاه
اولین این شاید اینکه به اشاره با ریاضی علوم دانشکده رئیس
توجه مورد تخصصی به�طور را آموزش موضوع که باشد سمیناری
ابراز برنامه�هایی این�چنین برگزاری ادامه برای است، داده قرار

کرد. امیدواری
آموزشی توسعه و برنامه�ریزی مدیر بیگدلی، اله ایمان دکتر
پیش�قدم، رضا دکتر از نمایندگی به نیز مشهد فردوسی دانشگاه
این برگزاری برای دانشگاه، تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون
و آموزشی معاونت حمایت اعالم ضمن وی کرد. تشکر سمینار
سمینارها این امیدواریم داشت: اظهار دانشگاه تکمیلی تحصیالت

باشد. داشته تداوم
دانشگاه ریاضی علوم دانشکده استاد پارسیان، احمد دکتر
ریاضی علوم دانشکده استاد اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر تهران،
علی دکتر ایران، آمار انجمن رئیس و تهران بهشتی شهید دانشگاه
اصفهان صنعتی دانشگاه ریاضی علوم دانشکده دانشیار رجالی،
ریاضی علوم دانشکده استاد برزادران، محتشمی غالمرضا دکتر و
پیرامون که بودند مراسم این سخنرانان از مشهد فردوسی دانشگاه

پرداختند. سخن ایراد به آمار آموزش
صادقی، حسن دکتر نکوداشت به سمینار این از مهمی بخش
مشهد فردوسی دانشگاه ریاضی علوم دانشکده پیشکسوت استاد
ایران، آمار پیش�کسوتان از تعدادی آن، طی که داشت اختصاص
آموزشی و شخصیتی ویژگی�های بیان به استاد دوستان و دانشجویان

پرداختند. ایشان از خاطراتی ذکر و
از تشکر ضمن نکوداشت، برنامه پایان در صادقی دکتر
و ساده معلم یک من داشت: اظهار برنامه این برگزارکنندگان
را تدریس همیشه این�که به اشاره با وی هستم. معلمی عاشق
تدریس دوران از خاطراتی بیان به است، کرده آغاز خدا بانام
و استاد به�عنوان فاطمی تقی دکتر از صادقی دکتر خودپرداخت.
و درس طرح داشتن برای خود همکاران به و یادکرد خود راهنمای

کرد. کید تأ تدریس از پیش مطالعه
سوی از تقدیر لوح و هدیه اهدای با مراسم، این پایان در



١٠٠ شماره -١٣٩٧ پاییز -٢۶ انسال� نآمارا ا ١١ر

و روزگار سرگذشت آن در که درآورده تحریر رشتۀ به را باشم»
به�عنوان را خود دوران ریاضیات و خود زندگی تحوالت و احوال
در کتاب مطالب از بسیاری می�کند. بازگو حرفه�ای ریاضیدان یک
کارا، آموزشی گروه یک خوب، دانشگاه یک ویژگی�های خصوص
وظایف به محدود غیر و موسع وظایف هیئت�علمی، اعضای سلوک
ریاضیدانان برجسته�ترین از فراوان خاطرات البته و ... و روزمره
دانشگاه یک توصیف در درجایی می�شود. شامل را بیستم قرن
است. عالی هیئت�علمی معنی به عالی دانشگاه می�نویسد: خوب
بنیان�گذاران (از ویل آندره نظر او دیگر درجایی بس. و همین
کار در لگاریتمی قانون یک که می�کند نقل را بورباکی) مکتب
افراد اول درجه افراد دارد: وجود هیئت�علمی) اعضای (استخدام
به تمایل دوم درجه افراد اما می�کنند، جذب را دیگر اول درجه
افراد دارند دوست سه درجه افراد و دارند سوم درجه افراد استخدام

کنند. استخدام را پنجم درجه
خوب» هیئت�علمی اعضای از تعدادی اجتماع که دید باید حال
و مشخصات و می�شود آموزشی گروه نوع چه آمدن وجود به منجر
به�طور و به�طورکلی ایده�آل آموزشی گروه یک رسالت�های و کارکردها
نسبتاً حضور شخصی تجربه بنابر من چیست. ما کشور در خاص
اهم کشور، خارج و داخل ریاضی) (و آمار دپارتمان پنج در طوالنی
زیر موارد در را آموزشی گروه یک مطلوب فعالیت�های و رسالت�ها

می�دانم:
پژوهشی و آموزشی فعالیت�های بین منطقی تعادل -

توسط آموزش از کارشناسی دانشجویان مناسب برخورداری -
مجرب استادان

تخصیص در هیئت�علمی اعضای ظرفیت�های به دقیق توجه -
تکمیلی تحصیالت دانشجویان پایان�نامه�های و دروس

منظم همکاری�های برای کاری حلقه�های و هسته�ها ایجاد -
پژوهشی

از قابل�توجهی بخش تمرکز برای تخصصی گرایش یک انتخاب -
درس�های تدریسمطلوب به توجه کاستن بدون هیئت�علمی اعضای

گرایش این از خارج
مقدورات حد در دروس بودن چرخشی و منظم درسی برنامه�ریزی -

کنفرانسها و تخصصی سمینارهای برگزاری -
و داخل در معتبر شده برگزار تخصصی همایش�های در شرکت -

خارج
تحریریۀ هیئت�های علمی، انجمن�های در اعضا عضویت -

و آموزش رهروان از رهروی از تكريم
آمار آموزش مبتالبه مسائل درباب كلياتی

كشور
بهشتی٨ شهید دانشگاه اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر

آموزگار صحبت پرورست، جان دولت
بی�انتظار سفرۀ بی�مدعی، خلوت

کشور آمار استادان عزیزترین از یکی گرامیداشت به�عنوان را سخنم
جناب ایران آمار انجمن از نیابت با و بنده شخص درود و سالم با
در ایشان به احترام ادای این می�کنم. آغاز صادقی حسن دکتر
دلسوزترین و بهترین از یکی ایشان که است این بابت از اول وهله
که ایشان از توصیفی هستند. و بوده کشور در آمار مدرسان
حاکی – هستند صاحب�نامی مدرسان امروزه خود که – شاگردانشان
و بی�حد کوشش مفاهیم، انتقال هنگام به ایشان پرحرارت کالم از
احساس و مخاطب به مطلب شدن رسانده از اطمینان برای حصر
اما است؛ متعلم سوی از موضوع شدن دریافته از رضایت�مندی
برای و اشاره�کنم صادقی دکتر خدمات از دیگری وجه به اینکه برای
در مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه نیک کار این بگویم آنکه
کارهایی زمرهۀ در و نبوده اتفاقی و موردی آیین�هایی چنین برگزاری
فرصت این از اغتنام با می�رود، انتظار گروهی چنین از که است
داشته آرمانی آموزشی گروه یک فعالیت�های بر مروری می�خواهم
بهترین از یکی و ریاضیدان هالموس، پال از نقل�قولی ابتدا باشم.
قضیه می�آورم. ریاضی عمومی و تخصصی مطالب نویسندگان
پایۀ درواقع که است هالموس به منسوب انتخابی٩« گزینی «کناره
جوزف درواقع است. دوب زیرمارتینگلی همگرایی قضیۀ اثبات
قضیۀ کاربرد مقالۀ آمار حوزۀ در بود. هالموس راهنمای استاد دوب
از یکی سوج، و هالموس از بسنده آماره�های در نیکودیم – رادون
است. ریاضی آمار در پنجاه و چهل دهه�های در رهگشا مقاله�های
نظریۀ کتاب از نمی�توان او تأثیرگذار بسیار کتاب�های ازجمله البته
است، حوزه این در معیار درسی کتاب�های نخستین از که او اندازۀ

نکرد. یاد
شاخه�های از خیلی در بسیاری برجستۀ پژوهش�های هالموس
در را آثارش این�گونه وی که است جالب اما دارد، ریاضیات
و علمی ویراستاری نویسندگی، از پس خود، عالئق از چهارم ردیف
ریاضیدان دارم «دوست عنوان با کتابی او می�شمارد. آموزشگری

است. شده قرائت آمار آموزش سمینار نخستین در نویسنده از نیابت به نوشته ٨این

Optional Skipping Theorem٩
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سوم، و اول دوره�های در و انجمن موقت اجرایی شورای در ارقامی
دکتر هشتم؛ و چهارم و دوم دوره�های بازرس و سوم دورۀ ریاست
ریاست و هیئت�مدیره عضویت صادقی دکتر دوم، دورۀ در بزرگ�نیا

ششم). و پنجم دوره�های
بیشتر چون باشد، نداشته وجود دیگر موارد ذکر به نیازی شاید
آموزشی گروه یک کارنامۀ بر مروری بر عالوه که بود آن بر قصدم
من آید. به�دست صادقی دکتر از دیگری خیر ذکر فرصت خوب،
داشتند، عهده به را انجمن ریاست صادقی دکتر که دوره�هایی در
مناسبت�هایی در اما نداشتم، حضور انجمن هیئت�مدیره در متأسفانه
مدیریت شاهد می�شدم، دعوت دوره این در انجمن جلسات به که
بودم ایشان دلسوزی و قاطعیت درعین�حال و حلم با توأم مدبرانه
داشتند، را ایشان با همکاری افتخار دوره این در که دوستانی و
می�کنند. یاد خوبی به ایشان نظر دقت و خلق حسن از همواره
دکتر جناب ارزشمند خدمات انجمن، حاضر حال مسئول به�عنوان
(با تناور درختی به آمار انجمن امروز اگر و می�گذارم ارج را صادقی
�شده تبدیل نیست) ایشان دورۀ به مربوط که کمبودها، همۀ وجود
است ایشان امثال و ایشان خدمات و فداکاری�ها حاصل قطعاً

امثالهم). (کثراله
و صادقی دکتر خدمت دورۀ نیکی�های این برشمردن اما
نیست حاضر دورۀ عیب معنای به گروه در اول نسل همکاران
نیز دوره این هنرهای از من باشد، چنین محال فرض به اگر که
بسیاری به بخشیدن تداوم بر عالوه فعلی دورۀ آمار گروه می�گویم:
آغاز را پسندیده�ای اقدام اول دورۀ برون�نگر و درون فعالیت�های از
از یکی می�کنم. اشاره اطالع) حد (در آن�ها اهم به من که کرده
نسل همکاران از بزرگداشت مراسم همین برگزاری آن�ها مهم�ترین
برگزاری دومی و هستیم آن سومین شاهد امروز که است اول
آمار آموزش سمینار اولین همین به�ویژه و تخصصی سمینارهای
گله: اندکی جای هم دارد فراوان تحسین جای هم کار، این است.
کشور در بار اولین برای که لحاظ این از تحسین نخست، وهلۀ در
برگزار اختصاصی به�طور آمار آموزش یعنی عنوان این با همایشی ما
چنین توانایی گروه این که آن�جا از که، بابت این از گله اما می�شود؛
ای�کاش موضوع، این باالی بسیار اهمیت دلیل به و دارد را کاری
بین�المللی و ملی سطح در کافی تمهیدات با بزرگ بسیار کار این
دانشگاه آمار گروه در زحمت این�همه شایستۀ هم که می�شد برگزار
بزرگ�تر جمعی در صادقی دکتر از تجلیل هم و می�بود فردوسی

می�گرفت. صورت
آمار، گروه در همکاران�مان نیک کار دوم وجه به ورود با اما
گردهمایی، این برای آمار آموزش همایش عنوان انتخاب یعنی

مرتبط همایش�های و علمی مجالت مقاالت داوری مجالت،...
گروه فعالیت�های با

علمی انجمن�های مدیرۀ هیئت�های در عضویت -
سایر و آموزشی گروه سطح در صنعت با ارتباط برای تالش -

علمی ارتباطات
درسی معیار کتاب�های ترجمۀ و تألیف خصوص به و انتشارات -

فرادرسی و
نیاز به پاسخگویی برای رشته�ها سایر متخصصان با همکاری -
رشته�های سایر در تخصص حوزۀ کاربرد راه�های آموختن و آن�ها

علمی
حوزه�های عمومی جنبه�های شناساندن برای ترویجی فعالیت�های -

گروه تخصصی
«درون�نگر» گروه دو به را رسالت�ها و فعالیت�ها این می�توان
یکی که کرد تفکیک جهان�وطنی و وطنی یا «برون�نگر» و
چارچوب در محوله وظایف با همسویی در و گروه ذاتی فعالیت�های
همان یا دیگری، و است دانشگاه ذیل در �شده تعریف مأموریت�های
و ملی سطح در اقداماتی شامل برون�نگرانه، وظایف و فعالیت�ها
از فارغ جهان، سطح در آموزشی گروه�های از که است بین�المللی

می�رود. انتظار جغرافیایی مکان و ملیت
فردوسی دانشگاه آمار گروه تاریخچۀ به زودگذر و سطحی نگاهی
می�کند آشکار شد فهرست باال در که مواردی با آن مقایسۀ و
واجد برون�نگرانه، و درون�نگرانه لحاظ، دو هر از گروه این که
آمار برتر گروه�های زمرۀ در درواقع و است باالیی بسیار امتیازات
زمانی، لحاظ از دیگری، جهت از اگر اما می�شود؛ محسوب کشور
منظر همین از و کنیم تفکیک بخش دو به را گروه فعالیت�های
اعضای از متوالی نسل دو حضور دورۀ در را گروه فعالیت�های
نسل و مؤسس نسل یا دوم، نسل و اول نسل گروه، هیئت�علمی
و اول نسل امتیازات که می�رسد نظر به کنیم، امتیازبندی پیرو
باهم معنی�داری تفاوت شاید درون�نگرانه فعالیت�های جهت از دوم
جهان�وطنی، یا برون�نگرانه فعالیت�های جهت از اما باشند، نداشته
دوم نسل امتیازات بر توجهی قابل به�طور اول نسل امتیازات
بر مؤسس نسل دورۀ امتیاز برتری موارد عمدۀ می�کند. پیدا چیرگی

دوم: نسل
ابتدای در ویل، آندره (گفته اول درجه افراد استخدام یا تربیت -١

بحث)
و باشکوه طرزی به کشور آمار کنفرانس دومین برگزاری -٢

مثال�زدنی
(دکتر هیئت�مدیره اعضای بین در گروه اعضای از نفر سه حضور -٣
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«از و رشته�ها بین تعامل امکان که دانشگاه�ها جزیره�ای ساختار •
می�رساند حداقل به را �آموزی» هم
آمار رشته اجتماعی شأن نبود •

نامطمئن شغلی آیندۀ •
کنکور بالی •

مدارس در آمار مدرسان بودن غیرحرفه�ای •
مدارس در آمار درسی کتاب�های تدوین در مشخص هدفی نبود •
منطقی، شیوه�ای نبود مدارس: در درسی کتاب�های محتوی •

استدالل قدرت پرورش در توانا و جذاب کاربردی، منسجم،
و مؤسسات و کارخانه�ها در کاربردی) (و نظری دانش سطح •

آن�ها از بسیاری اداره سنتی شیوه�های
دوران طول در کوتاه�مدت عملی کارآموزی دوره�های کمبود یا نبود •

باشد، صادقی دکتر استاد نام برای شایسته�ای هم�نشین به�طوری�که
عالوه امروزه، که می�شوم یادآور آمار آموزش اهمیت ذکر برای تنها
در پژوهشی مجلۀ عنوان ۵۵ از بیش تربیتی، علوم مجالت بر
در هم مقاله�هایی طبیعی به�طور که می�شوند منتشر ریاضی آموزش
معتبر پژوهشی مجلۀ سه دستکم نیز و می�کنند چاپ آمار آموزش

• Journal of Statistics Education
• Statistics Education Research Journal
• Technology Innovations in Statistics Education

آن�که برای می�یابند. انتشار آمار آموزش تحقیقات مختص
به�طورکلی و مجالت این�گونه در بحث مورد عام موضوعات به
باشیم، داشته مختصری اشارۀ آمار آموزش در اصلی پژوهش�های
نیست: فایده از خالی مجالت، این از یکی گسترۀ و اهداف آوردن
آموزش بین�المللی انجمن الکترونیکی مجلۀ یک «سرج»١٠ نشریه
«سرج» هدف است. (ISI) آمار بین�المللی مؤسسۀ و (IASE) آمار
تدریس، بهبود به می�تواند که است تحقیق بر مبتنی دانش ارتقای
هر در و تحصیلی سطوح همۀ در احتمال یا آمار درک و یادگیری
کالس) از (خارج غیررسمی و درسی) (کالس رسمی بافتار دو
عوامل �مثال، �عنوان به است ممکن تحقیقاتی چنان کند. کمک
با مرتبط درسی، برنامۀ نگرشی، انگیزشی، شناختی، فرایندهای و
تکوین با که باشند اجتماعی یا سازمانی فناوری، با مرتبط تدریس،
ممکن تحقیق این، بر عالوه مرتبط�اند. تصادفمندی دانش درک و
و آماری ایده�های و اطالعات کاربرد یا استفاده نحوۀ روی بر است

باشد. داشته تمرکز آن، گستردۀ معنای به احتماالتی،
باشیم، داشته دنیا در آمار مبتالبه مسائل از درکی آنکه برای اما
روی پیش چالش�های اهم از فهرستی که زیر جدول آوردن شاید
از مأخوذ جدول این نباشد. فایده از خالی است، آمار آموزش
درزمینۀ (٢٠١٢) النکاستر و تیشکووسکایا که است جامعی بررسی
آموزشی نوآوری�های آمار، چالش�های مورد در �شده انجام مطالعات
می�توان این�ها همۀ به داده�اند. صورت اصالحات راهبردهای و

کرد: اضافه را ما کشور خاص مشکالت برخی

Statistics Education Research Journal١٠
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داده�ها علم در نوآوری جستجوی

تربیت�مدرس دانشگاه گلعلی�زاده، موسی دکتر برگردان
از یکی می�گذرانند. را انگیزی هیجان دوران آمار و ریاضی علوم
حوزه�های در داده�ها اندازه وصف و بی�حد افزایش ادعا، این دالیل
محاسباتی، ابزارهای و فنون فوق�العاده توانایی خاطر به و متنوع

است. تجربی و آزمایشگاهی
داده�ها: «مه عنوان با �[١]١١ مکینزی� جهانی موسسه گزارش در
داده�های «درصد است: آمده بهره�وری» و رقابت نوآوری، آتی مرز
فرم�های که (زمانی ٢٠٠٠ سال در درصد ٢۵ از دیجیتالی �شده ذخیره
حجم ویدئویی/صوتی نوارهای و عکس�ها کتاب�ها، مانند آنالوگ
٩۴ عجیب مقدار به بودند) کرده برابر چند را ذخیره�سازی ظرفیت
از ناشی داده�ها اندازه این یافت». افزایش ٢٠٠٧ سال در درصد
عمومی رسانه�های سالمت، صنعت شامل زندگی مختلف جنبه�های
گوناگون حوزه�های در مشابهی موارد است. بوده اینترنت کاربرد و

است. افتاده اتفاق نیز علوم و مهندسی
مجبورند محققان که است رسیده وضعیتی به داده�ها انفجار
تحلیل نیز دیگر کارکردهای در کنند. تحلیل را داده�ها از سیعی اندازه
امروزه، است. ضروری کوچک داده�های مجموعه از زیادی حجم
و ساختاری غیر ناهمگونی، جنبه�های شامل دیگری موضوعات
داده قرار محققان روی پیش در زیاد داده�های مجموعه واقعی زمان
این همه چگونه فرد یک بود: این ما دوره از قبل سؤال است.
امروزی مسائل حل و دانش تولید برای و کرده مدیریت را داده�ها

می�کند؟ استفاده آن�ها از
یکی تا داد دست فرصتی می�کردم، فکر موضوع این به زمانی�که
جان نوشته داده�ها» تحلیل «آینده عنوان با عالقه�ام مورد مقاالت از
جلب مرا توجه مقاله این از جمله�ای کنم. بازخوانی را [٢]�١٢ توکی
در اما است. داشته زیادی مشارکت داده�ها تحلیل در «آمار کرد:
این کند.» ایفا را بیشتری نقش باید، من نظر به و می�تواند آمار آینده
آمار و ریاضیات که �دارم ایمان من چون است خوبی مشوق نکته
دارند، قرار داده�ها علم در خود نقش ایفای برای عالی موقعیتی در
می�نوشت. را مقاله�اش توکی �که ١٩۶٢ سال از بهتر موقعیتی در

بنیاد توسط بزرگ ایده ١٠ نام با جدید عنوان ده ،٢٠١۶ سال در
اهداف راستای در ایده�ها این شد. پیشنهاد ١٣ �(NSF) علوم� ملی
به نیل برای که ایده�هایی پروراندن و بلندمدت «تحقیقات یعنی بنیاد

تحصیل
مرتبط پایان�نامه�های موضوع انتخاب در جامع سیاست�های نبود •

تکمیلی تحصیالت مقاطع در صنعت با
گرایش�های دانش�آموختگان تمایز از کارفرمایان ناکافی شناخت •

کاربردی و محض
مفاهیم به تسلط در آمار دانش�آموختگان میان در خودباوری نبود •

کار بازار در نیاز مورد آماری ابزارهای و
اجتماعی مسائل به ورود از علمی انجمن�های سنتی پرهیز •

از «شسته�رفته�ای» موارد بر انجمن�ها فعالیت�های بودن محدود •
به نشدن وارد و علمی مجالت انتشار و همایش�ها برگزاری قبیل

دانشگاهی درسی برنامه�های تدوین قبیل از اموری تدوین
تدریس چگونگی خصوص در مدون و علمی اظهارنظرهای نبود •

تحصیلی مختلف مقاطع در آمار
پایان�نامه�ها تدوین خصوص در مدون و علمی اظهارنظرهای نبود •

داده�ها تولید حوزه�های برخی به نفوذ در آماردانان تحرکی کم •
اقتضا آمار آموزش در فراملی و ملی مشکالت این�همه بنابراین،
این مسائل به جدی پرداختن موضوع ایران آماری جامعۀ که می�کند
ریاضی» علوم «چالش�های همایش دهد. قرار کار دستور در را حوزه
و ریاضی انجمن�های همکاری با و رجالی علی دکتر همت به که
و ٢٩ روزهای در مدرس تربیت دانشگاه و علوم فرهنگستان آمار،
متأسفانه که بود جا به اقدامی شد، برگزار ١٣٩۴ سال مهرماه ٣٠
که آن�گونه آمار، آموزش تخصصی مسائل عالوه به و نکرد پیدا تداوم
که می�باید دیگر همتی نگرفت. قرار بررسی مورد آن در باید، و شاید
همایشی و گیرند قرار تشویق مورد بخش این در جدی پژوهش�هایی
در تحقیق و آموزش به که کسانی همۀ شرکت با زمینه این در منظم
فراهم تا و کار شروع در می�توان شود. برگزار دارند، اشتغال آمار
جدی اما ویژه بخشی مستقل، همایش�هایی برگزاری امکانات شدن

داد. اختصاص موضوع این به انجمن کنفرانس�های در را
دانشگاه همکاران از را آمار انجمن و خود سپاس دیگر بار
به آمار آموزش جوانب در اندیشیدن برای را جامعه که فردوسی
حق�شناسی مراتب اعالم برای را فرصتی نیز و انداخته�اند صرافت
ارزشمندترین از یکی و ارجمند استاد یک خدمات از آماری جامعۀ

می�دارم. اعالم کرده�اند، فراهم کشور علمی جامعۀ خدمت�گزاران

Institute Global McKinsey١١

John Tukey١٢

National Science Foundation١٣
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جایزه ١٢ ارتباطات، علوم و محاسبات بخش با همراه ١٩ ��(DMS)

کردند. اهدا متفاوت انستیتوی ١۴ به دالر میلیون ٧/١٧ کل مبلغ به
علوم و ریاضی آمار، محققان آوردن گردهم اقدام این اصلی هدف
١٢ این اهداء است. داده�ها علم پایه�های توسعه برای کامپیوتر
تشکیل برای محققان آوردن هم گرد جهت در تالش نخستین جایزه،
هدف با است. مسائل این مطالعه به�منظور بین�رشته�ای تیم�های
طریق از جوایز این امسال خاص، موضوعات در پژوهش�ها کاربرد
برنامه دوم مرحله در آن، از بعد شد. برنامه�ریزی جدیدی، درخواست
انتخاب بزرگ موسسه�های از کمی تعداد TRIPODS �شده پیش�بینی

شد. خواهند
ملی کتابخانه و �DMS بین جدید مشترک طرح دیگر، ایده
تحقیقات در تعمیم�یافته داده�های علم روش�های برای NIH پزشکی
حلقه تقویت و توسعه هدف اینجا، در مجدداً است. پزشکی زیست
داده�هاست. علم سؤاالت حل برای متفاوت حوزه�های بین اتصال
توسعه به مربوط تقاضاهای حمایت طرح این هدف خاص، به�طور
سالمت چالش�های بررسی برای خالقانه ریاضی و آماری روش�های

است. داده�ها از برآمده پزشکی و
سال می ماه در است. مهم نیز داده�ها علم آموزشی مؤلفه�های
داده�ها علم درسی مواد به راجع گزارشی ملی فرهنگستان�های جاری،
شده حمایت [۶] NSF توسط که کرد منتشر کارشناسی دورۀ برای
دانشجویان برای اساسی مهارت�های کشف تحقیق این هدف بود.
آموزشی موسسات چگونه این�که و بود کارشناسی آتی و حاضر حال
بهتر رفع برای را داده�ها علم آموزش درسی برنامه�های می�توانند
عبارت�اند طرح این کلیدی دستاورد دو کنند. تدوین نیازهایشان
بی�نظیری حوزه و دارد قرار خود رشد مرحله در داده�ها علم این�که از
آموزش، عنصر بر کید تأ با می�برد. بهره دیگر رشته�های از که است
آموزش هستند، تغییر حال در رشته�ها که همان�طور دریافتند آن�ها
گوناگونی روش�های باید و دارد تغییر به نیاز سطوح تمامی در نیز
آن�ها باشد. داشته وجود کارشناسی دوره دانشجویان آموزش برای
نخست دارند. کید تأ ارزش که کردند ذکر را مهم جنبه دو همچنین
نیاز داده�ها درک از قبولی قابل سطح به دانشجویان همه این�که
سرفصل در بایستی داده�ها علم در اخالق این�که جنبه دوم دارند،

شود. گنجانده دروس

طراحی هستند» مفید مهندسی و علوم درمرزهای آتی سرمایه�گذاری
برای استثنایی «فرصت�هایی پیام حامل بزرگ ایده�های بود. شده
دانش) مرز آن تعریف واقع (در دانشجهانی مرز در کشور دادن قرار

بود. نیز مهندسی» دانش رهبری و
تحوالت «هدایت عنوان با بزرگ، ایده�های آن بین از ایده یک
است. برخوردار خاصی اهمیت از آمار متخصصین بین در داده�ها»
هدف دو داده�ها، کالن انقالب هدایت نحوه به�سوی نیم�نگاهی با
پیگیری در NSF� محققان� جامعه نمودن درگیر برنامه این اصلی
نیروی توسعه به�عالوه و مهندسی و داده�ها علم در بنیادین تحقیقات

است. یکم و بیست قرن برای داده�ها تحلیل توانمندی با کار
راجع مفصلی بحث�های چیست؟ داده�ها علم از ما منظور اما
این با کسانی چه داده�هاست؟ علم شامل چیزهایی چه این�که به
در داد؟ آموزش را آن باید چگونه و دارند؟ سروکار جدید علم
است. داده زیر شرح به پاسخی [٣]�١۴ دهار� است. بوده جریان
�شده کسب دانش از قابل�تعمیم نتایج اخذ مطالعۀ داده�ها، «علم
کاملی مجموعه به داده�ها تحلیل�گر یک » و است» مشاهدات از
آمار، مصنوعی، هوش یادگیری�ماشین، ریاضی، شامل مهارت�ها از
به مسئله فرمول�بندی هنر از عمیقی فهم و بهینه�سازی داده�ها، پایگاه
کرده اشاره توکی که همان�طور دارد». نیاز مهندسی کارای راه�حل�های
دارد وجود داده�ها از اطالعات اخذ برای متنوعی روش�های است،
توسعه و حوزه این مطالعه مشغول متمادی سالیان طی آماردان�ها و
بینش خود سهم به [۴]�١۵ شمولی� بوده�اند. مرتبط آماری مدل�های
بین موجود تفاوت�های از برخی و آماری مدل�های مورد در جالبی
درباره و است کرده فراهم پیش�گویی و اکتشافی مدل�بندی نوع دو
است. کرده بحث دهیم انجام باهم را آن�ها دوی هر باید ما این�که
به را زیادی توجه که حوزه�ای یادگیری�ماشین، درباره �[۵]١۶ دابوچیز�
درک حالت، خوش�بینانه�ترین «در می�گوید: است، کرده جلب خود
داده�ها مه انقالب برای که متنوع ابزارهای از ما حاضر حال ریاضی

نیست.» مناسب هستند، حیاتی
پی در ما ،١٧ �(HDR) داده�ها» انقالب «هدایت ایده مبحث در
اولین از یکی هستیم. داده�ها علم در خالقانه تحقیقات از حمایت
علم اصول در رشته�ای فرا تحقیقات برنامه HDR� برنامه در ایده�ها
ریاضی علوم بخش ،٢٠١٧ سال در بود. ١٨ (TRIPODS) داده�ها
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علوم بخش رئیس مزا» «یوان از یاداشتی برگردان نوشته این
٨ شماره ٨-٩ صفحات در که است آمریکا علوم ملی بنیاد ریاضی

است. شده چاپ IMS خبرنامۀ (٢٠١٨ (دسامبر ۴٧ سری

«١٩١۵-٢٠٠٠ توکی «جان

ما آورد؟ خواهد ارمغان به چیزی چه ما برای آینده درنهایت،
و چیست؟ نهایی روند ببینیم که هستیم این دنبال همواره NSF در
می�کنند؟ پیدا گرایش آینده تحقیقاتی حوزه کدام به محققان این�که
سال اکتبر ١۶-١۵ در را کارگاهی DMS هدف این به نیل برای
کارگاه این در شود. بحث آمار آینده روند درباره تا کرد برگزار ٢٠١٨
دورهم داده�ها علم و آمار گرایش�های همه از محقق پانصد از بیش
علم و آمار مبانی شامل برجسته زمینه شش درباره تا شدند جمع
داده�ها، چالش�های نوظهور، کاربردهای محاسبات، و آمار داده�ها،
بحث جدید دوره در آمار آموزش و داده�ها کالن عصر در استنباط

هستم. کارگاه این گزارش خواندن منتظر مشتاقانه من کنند.
برای هیجان�انگیزی زمان اکنون این�که بیان با را خود بحث
و بزرگ چالش�های کردم. شروع است، آمار متخصصین ما جمع
که است واضح ماست. روی پیش خوبی فرصت�های درعین�حال
هست چالش�ها و مشکالت گذاشتن سر پشت برای زیادی راه�های

داشت. خواهد ادامه زیادی زمان تا موضوع این و
داده�ها که است روشن باشد، مباحث این ماحصل که چیزی هر
حال در که است چیزی آن از اصلی بخش خود، متنوع شکل�های در
برای می�شود بالغ�تر حوزه این وقتی�که و می�دهد؛ انجام علم حاضر
روش�ها راهبردها، به نیاز داده�ها، پیچیدۀ موضوعات همه به پاسخ

بود. خواهد جدیدی نظریه�های و
احتماال کرد؟ خواهیم عمل چگونه جدید روش�های توسعه در ما
کند. ارائه موضوع این برای سرنخ�هایی می�تواند توکی دیگر یک�بار
می�کنم ذکر را جمله�اش این کنم نقل او از مطلبی بخواهم من اگر
باشیم؟» داده�ها علم در نوآوری پی در که نرسیده آن وقت «آیا که
داده�ها علم در زیادی سهم قبال که آن�هایی از بهتر کسانی چه اما

دهند؟ انجام را کار این می�توانند داشته�اند،
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بانک�های و آمار ادارات از ارشد آمارشناسان که سمینار این در
کمیسیون بین�الملل توسعۀ کارشناسان و منطقه کشورهای مرکزی
حضور اقیانوسیه و آسیا در ملل سازمان اقتصادی و اجتماعی
و تحقیقات بهترین ارائۀ و پژوهشی اولویت�های تبادل به داشتند
داده شکاف بستن به کمک و کشورها در گرفته صورت فعالیت�های

پرداختند. پایدار توسعه برای
کمیتۀ نظر زیر کاری گروه یک توسط سمینار این سازمان�دهی
بخش ترکیه، نیوزیلند، مالزی، اندونزی، هند، کشورهای از راهبری
این در است. �شده تشکیل اسکاپ و (UNSD) ملل سازمان آمار
سازمان ازجمله بین�المللی مختلف آژانس�های نمایندگان نشست
صندوق ،(UNSD ) ملل سازمان آمار بخش ،( ILO) کار بین�المللی
بخش ،(SPC ) اقیانوسیه جامعۀ دبیرخانه ،( IMF) پول بین�المللی
برنامۀ ،(ADB ) آسیا توسعۀ بانک ،(DFID ) بین�الملل توسعۀ

داشتند. حضور ( UNEP) ملل سازمان زیست�محیطی
مالزی، اندونزی، کشورهای از مقاله ٣٠ از بیش سمینار این در
چند و فیلیپین بوتان، هند، تایلند، ایران، نپال، ترکیه، استرالیا،
اطالعات طریق از مه�داده�ها از استفاده شد. ارائه دیگر کشور
موقعیت�های و نقشه�ها (اطالعات ماهواره�ای داده�های همراه، تلفن
آن�ها مقایسۀ و ترکیب و گوگل مانند سایت�هایی اطالعات مکانی)،
آن�ها از استفاده و داده�ها کیفیت بررسی جهت رسمی، آمارهای با
حساب�های توسعۀ همچنین و موجود اطالعات پوشش افزایش در
کار، حساب ،ICT حساب گردشگری، حساب ازجمله جدیدی
اکثر در اساسی پیشرفت�های ازجمله نهادی بخش�های حساب

است. بوده کشورها
آمار پژوهشکده سخنرانی

عنوان با مقاله�ای سمینار، این در

Developing Labour Accounts in Iran

ارائه دوم روز در جانب این توسط آمار پژوهشکدۀ از نمایندگی به
تمرکز با ایران در کار حساب�های توسعه به سخنرانی این در شد.
مطالعاتی طرح نتیجۀ که کشاورزی بخش در اشتغال حساب بر
به مختصر به�طور زیر در که شد پرداخته است، آمار پژوهشکدۀ در

است. �شده پرداخته حساب این معرفی
کامل تصویر آوردن به�دست کار، حسابداری سیستم توسعۀ دلیل
توسعۀ اهداف دیگر از است. بوده کار بازار وضعیت از سازگار و
هر در اشتغال آمارهای کردن مرتب و دادن نظم کار، حساب�های
بیستم قرن آغاز از توسعه�یافته کشورهای اغلب اگرچه است. کشور
مشکالت برخی هنوز اما می�کنند، گردآوری را کار بازار داده�های
مختلف آماری منابع وجود مانند داده�ها این از استفاده در اصلی

رسمی آمار

اقیانوسیه و آسیا اقتصادی آمارهای هفتۀ سمینار از گزارشی

آمار پژوهشکدۀ دانشیار رضایی�قهرودی، زهرا دکتر

اقیانوسیه و آسیا اقتصادی آمارهای هفتۀ کلی معرفی
اولین (APES ) اقیانوسیه و آسیا اقتصادی آمارهای هفتۀ برگزاری
باهدف اقتصادی آمارهای منطقه�ای برنامۀ در ٢٠١۶ سال در بار
پایۀ آمارهای انتشار و تولید زمینۀ در کشورها سازگار و مؤثر تعامل
ملی پژوهش�های و مطالعات نتایج گذاشتن اشتراک به و اقتصادی

شد. تصویب منطقه سراسر در
سومین ،٢٠١٨ سال اقیانوسیه و آسیا اقتصادی آمارهای هفته
تا ٧ تاریخ از که است اقیانوسیه و آسیا اقتصادی آمارهای هفتۀ
از نفر ۵٠ از بیش حضور با اسکاپ مقرر در ٢٠١٨ سال می ٩
که شد برگزار کشورها سایر و اقیانوسیه و آسیا منطقه متخصصان
و تولید برای مدرن فناوری�های �داده�ها، مه زمینۀ در مقاالتی آن در
ملی حساب�های سیستم اداری، داده�های اقتصادی، آمارهای انتشار
اقیانوسیه و آسیا اقتصادی آمار هفته شد. ارائه ارتباطات و (SNA)
برای عضو کشورهای توانایی بر شدید تمرکز با بانکوک در ٢٠١٨
پایدار توسعه اهداف بر نظارت بهبود و اقتصادی آمارهای تولید
را جلسات در بحث مورد اصلی موضوعات شد. برگزار (SDGs)

کرد: طبقه�بندی زیر محور ٣ در می�توان
گاهانه؛ آ تصمیم�گیری برای جامع اقتصادی آمارهای :١ موضوع

برای جدید داده منابع و مدرن فناوری�های از استفاده :٢ موضوع
اقتصادی؛ آمارهای انتشار و تولید

در اقتصادی آمارهای از استفاده و ارتباطات :٣ موضوع
تصمیم�گیری
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گردشگری حوزۀ آمارهای آوردن
به�عنوان همراه تلفن مکانی موقعیت�های اطالعات از استفاده -
افراد جابجایی و تحرک برآورد همچنین و ICT مهم منابع از یکی
Google مانند وب تحت (اپ) کاربردی نرم�افزارهای از استفاده -
خدمت در غیرانتفاعی نهادهای فهرست ارتقای در Places API

(NPISH) خانوارها
و اندونزی در گردشگری حساب ازجمله جدید حساب�های توسعۀ -
Google Trends مانند آنالین جستجوی ابزارهای استفاده با نیوزلند
استفاده همچنین و اندونزی در Web Scarping روش�های و
و گردشگری آمارگیری هوشمند، کارت�های مالی تراکنش�های از
رسمی آمار در داده شکاف کاهش برای نیوزلند در ثبتی آمارهای

(SNA) ملی حساب�های خصوصسیستم در مطرح موضوعات -٢
اقتصادی خالق، اقتصاد اندونزی. در خالق اقتصاد اندازه�گیری -
پردازش و ذهن خالق فعالیت�های از ناشی آن ارزش�افزوده که است

است. فناوری و علم تا هنر از صنعت، ١۵ شامل و است فکر
مالی آمارهای توسعۀ خصوص در تایلند و مالزی کشور تجربۀ -

اسالمی
دیجیتال اقتصاد ارزش�گذاری خصوص در نیوزلند کشور تجربۀ -
مصرف. و عرضه جداول از استفاده با (Digital Economy)
و اجتماعی فعالیت�های تمام شامل واقع در دیجیتال اقتصاد
نرم�افزارهای توسط مخابراتی شبکه�های روی بر که است اقتصادی

می�شوند. انجام داده�ها مه از استفاده با و مختلف
نپال در غیررسمی بخش اقتصادی فعالیت�های اندازه�گیری -

برای تمایل و ترکیه در نهادی بخش�های حساب�های توسعۀ -
حوزه این در تجربیات ارائۀ برای ترکیه از بازدید

مالزی در اجتماعی حسابداری ماتریس محاسبۀ -
اصلی شاخص�های به�جای جایگزین شاخص�های از استفاده -
ادارۀ توسط داده�ها شکاف کاهش برای غیرقابل�دسترس، SDG

ترکیه آمار
مالزی کشور در اقماری حساب�های طریق از ICT توسعۀ -

(ICTSA)

مرکزی بانک (EVDS) جدید الکترونیکی ارائۀ سیستم توسعۀ -
موبایل، نرم�افزار و مدیریتی داشبوردهای به�صورت ترکیه جمهوری
به�صورت داده�ها انتشار و عمومی گاهی آ افزایش به�منظور

داده�ها دیداری�سازی
پیشنهادها

این در �شده مطرح موضوعات و �شده ارائه مقاالت به توجه با
و نوین فناوری�های از استفاده به حرکت و سرعت کنفرانس،

یک در کار بازار جنبه�های همۀ کامل پوشش عدم ناهماهنگ، و
بازار داده�های بین مستقیم پیوند و ارتباط وجود عدم داده، منبع
ترسیم برای ملی، حساب�های نظیر دیگر آماری نظام�های و کار
سیستم هدف دارد. وجود کار بازار وضعیت از سازگار تصویر یک
داده�های و منابع ترکیب طریق از مشکالت این رفع کار حسابداری
و دوام که به�گونه�ای است حسابداری چارچوب در متعدد آماری
که آن�جا از بپوشاند. را آن ضعف�های و دهد افزایش را آن قدرت
کار، نیروی آمارگیری ازجمله متعدد آماری منابع ،١٣٩٠ سال در
شده اجرا و تهیه داده-ستانده جداول و مسکن و نفوس سرشماری
آوردن به�دست برای مبنا سال به�عنوان ١٣٩٠ سال بنابراین است،
انجام فرایند است. �شده گرفته نظر در ایران در کار حساب�های

می�شود: انجام زیر مرحلۀ ۴ در کار حساب�های محاسبۀ
مختلف، منابع از اطالعات گردآوری -

اختالفات وجود دلیل تعیین برای مختلف منابع نتایج مقایسۀ -
کیفی، به�صورت

منابع از نتایج اختالف دالیل کردن کمی برای تلفیقی جداول ارائه -
و مختلف

باقی�مانده اختالفات کردن صفر به�منظور اطالعات کردن تراز -
نشده، مشخص

کشاورزی بخش در اشتغال حساب�های بر تمرکز با سخنرانی این در
(حساب کار حساب�های محاسبۀ فرایند از مرحله ۴ معرفی به

شد. پرداخته کشاورزی بخش در اشتغال)
سمینار این در �شده مطرح مطالب اهم

مختلف کشورهای در مه�داده�ها از استفاده در متنوعی کاربردهای -١
است: زیر به�شرح آن�ها اهم که شد ارائه

و تورم اندازه�گیری در مه�داده از استفاده در اندونزی کشور تجربۀ -
استفاده امکان�سنجی و CPI مصرف�کننده قیمت شاخص محاسبۀ
آنالین قیمت داده�های از گزارش این در .CPI تولید در آن از
بهداشت و پوشاک مانند اقالم برخی برای CPI اندازه�گیری برای
طریق از شده گردآوری قیمت داده�های از همچنین و سالمت و
و روش دو از نتایج مقایسۀ با و است �شده استفاده میدانی عملیات
استفاده امکان�سنجی آماری، منبع دو از اطالعات ترکیب همچنین

شد. بررسی CPI محاسبۀ برای آنالین داده�های از
داده�های از استفاده با اندونزی در گردشگری نیاز پیش�بینی -
Google Trends مانند آنالین جستجوی ابزارهای از �آمده به�دست

رسمی. آمارهای با اطالعات این زیاد رابطه و
تلفن مکانی موقعیت�های اطالعات از حاصل مه�داده�های ترکیب -
به�دست برای آمارگیری�ها داده�های با آن ترکیب و (MPD) همراه
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راهبردی اطالعات و آمار مرکز پیشینۀ
در و اصولی برنامه�ریزی�های در آمار اهمیت و نقش به توجه با
امور و کار وزارت توسعه، برنامه�های اهداف به دستیابی راستای
خصوص در محوله وظایف بر بنا تأسیس، بدو از سابق اجتماعی
نمود. آمار اداره تأسیس به اقدام کار، و انسانی نیروی مسائل
نخستین در بررسی�ها و آمار اداره نام به واحدی ١٣٢۵ سال در
این ١٣٢٩ سال در شد. ایجاد تبلیغات و کار وزارت سازمان
نظارت تحت که داد عنوان تغییر اطالعات و آمار اداره به اداره
پیشنهاد به ١٣۴١ سال در می�نمود. �وظیفه انجام اداری مدیرکل
مطالعات کل اداره اجتماعی، امور و کار وزارت در برنامه سازمان
١٣۴۵ سال در مزبور واحد شد. تشکیل آمار و انسانی نیروی
طرح�ها معاونت نظارت تحت و داد نام تغییر آمار کل اداره به
آمار کل اداره عنوان با ١٣۴٨ سال در و گرفت قرار بررسی�ها و
١٣۵۶ سال تا و منتقل انسانی نیروی معاونت به انسانی نیروی
١٣۵۶ سال در می�کرد. �وظیفه انجام معاونت حوزه همین در
با واحدی اشتغال، و انسانی نیروی آمار کل اداره دو ادغام از
و گردید ایجاد اشتغال و انسانی نیروی مطالعات کل اداره عنوان
مطالعات کل اداره ١٣۵٩ سال در شد. جدیدی وظایف عهده�دار
صندوق حرفه�ای، و فنی آموزش کل اداره اشتغال، و انسانی نیروی
کارآموزی کانون�های و بیگانه اتباع استخدام کل اداره کارآموزی،
در گردید. تشکیل حرفه�ای و فنی آموزش سازمان و شدند ادغام
سازمان از انسانی نیروی مطالعات کل اداره دیگر بار ١٣۶٠ سال
مطالعات نظارت تحت و گردید جدا انسانی نیروی و فنی آموزش
عنوان همین با نیز ١٣۶٩ سال تا و داد عنوان تغییر انسانی نیروی
مطالعات و آمار کل اداره ادغام با ١٣٧۴ سال از ماند. باقی
اداره عنوان تحت واحدی ماشینی خدمات دفتر و انسانی نیروی
معاونت نظارت تحت که شد تشکیل ماشینی خدمات و آمار کل
١٣٨۵ سال در داشت. قرار اشتغال سیاست�گذاری و برنامه�ریزی
کرد. پیدا نام تغییر کار بازار اطالعات و آمار مرکز به کل، اداره این
و اجتماعی» امور و «کار «تعاون»، وزارت�خانه�های ادغام از پس
١٣٩١ سال مصوب سازمانی چارت اجتماعی»، تامین و «رفاه
جایگاه راهبردی»، اطالعات و آمار «مرکز به نام تغییر بر عالوه
وزارتی حوزه زیرمجموعه و یافت تغییر سازمانی ساختار در نیز آن
حوزه�های در اطالعات و آمار نقش و اهمیت است. قرارگرفته
اهداف راستای در تصمیم�سازی و تصمیم�گیری در رفاه و تعاون کار،
به�گونه�ای نیست پوشیده کسی بر متبوع وزارت مأموریت�های و
در هست. محسوس و ملموس روزافزون شکل به آن به نیاز که
و آمار به مخاطبان سریع و آسان دسترسی به�منظور و راستا این

نیوزلند و اندونزی بخصوص آماری مراکز در مه�داده�ها از استفاده
حساب�های محاسبۀ سمت به حرکت همچنین است. زیاد بسیار
نهادی بخش�های حساب گردشگری، حساب مانند جدید اقماری
اهمیت که هرچند است داشته سریعی رشد ICT حساب�های و
در ICT پیشرفت گردشگری، ساختار به حساب�ها این محاسبۀ
اقتصاد جدید مفاهیم اندازه�گیری همچنین دارد. بستگی کشورها
ICT پیشرفت به توجه با دیجیتال اقتصاد و خالق اقتصاد ازجمله
�یافته توسعه نیوزلند و اندونزی کشورهای در خالقانه فعالیت�های و

می�شود: پیشنهاد زیر موارد �شده، اشاره موارد به توجه با است.
(open متن�باز فنّاوری مه�داده�ها، از استفاده سمت به حرکت -
قیمت، شاخص توسعۀ برای آنالین جستجوی ابزارهای و source)
غیره و ایران در کشاورزی محصوالت برآورد گردشگری، حساب

نتایج از استفاده با ایران در ICT اقماری حساب محاسبۀ -
ماهواره�ای داده�های و آمارگیری�ها

دریافت و پژوهش هفتۀ با مصادف ایران در آمار هفتۀ تشکیل -
ارائۀ و برتر مقاالت از حمایت و داوری و رسمی آمار حوزۀ مقاالت

پژوهش هفتۀ در برتر مقاالت سخنرانی
ادارۀ از بازدید و ایران در نهادی بخش�های حساب�های محاسبۀ -

اطالعات تبادل برای ترکیه آمار
«SDG پوشششاخص�های «افزایش عنوان با بندی کردن اضافه -
مواردی در جایگزین شاخص�های از استفاده و آمار ملی برنامۀ در

ندارد. وجود داده که

کشور آماری مراکز معرفی

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

آمار انجمن نماینده پور، ملک کیانا خانم
واحدهای باسابقه�ترین از یکی راهبردی، اطالعات و آمار مرکز
ساماندهی، اطالع�رسانی، امر در اصلی متولی و آماری
و تعاون کار، حوزه�های در اطالعات و آمار تکمیل و انسجام�بخشی
شناسایی، نیازسنجی، طریق از خدمات این هست. اجتماعی رفاه
با و آمار و اطالعات به�هنگام�سازی و آمایش گردآوری، یا تولید
ملی استانداردهای با مطابق ذیربط سازمان�های مشارکت و تعامل
تولید به منجر و بوده ذی�نفعان نیازهای پاسخگوی بین�المللی، و

بود. خواهد متبوع وزارت مأموریت�های راستای در دانش
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دستاوردهای مبادله و بین�المللی و داخلی آماری مراکز با تعامل •
آماری. و فنی علمی،

حساب�های تهیه جهت ایران آمار مرکز با تعامل و همکاری •
تعاون. بخش اقتصادی

شاخص�های و اطالعاتی اقالم به�روزرسانی و شناسایی نیازسنجی، •
متبوع. وزارت نیاز مورد آماری

از بهره�برداری و زیرساخت�ها طراحی در موضوعی همکاری •
متبوع. وزارت اطالعاتی پایگاه�های

رفاه جامع و یک�پارچه اطالعات پایگاه به�روزرسانی و بهره�برداری •
ایرانیان). اطالعات (بانک اجتماعی تأمین و

مجموعه از تخصصی آمارنامه�های انتشار و تدوین تهیه، •
ادواری. به�صورت وابسته سازمان�های و متبوع وزارت فعالیت�های

چشم�انداز
و آمار ارائه رسمی مرجع تنها به�عنوان راهبردی اطالعات و آمار مرکز
رفاه و کار تعاون، وزارت در بی�طرف و به�موقع باکیفیت، اطالعات
تحوالت و وضعیت از شفاف تصویری ارائه در پیشگام اجتماعی،
و برنامه�ریزی تصمیم�سازی، به�منظور رفاه و کار تعاون، حوزه�های

است. آماری خدمات مستمر بهبود در پیشرو و پژوهش
مأموریت بیانیه

انسانی نیروی از بهره�گیری با راهبردی اطالعات و آمار مرکز
کید تأ و توجه ضمن نوین، فناوری�های و کارآمد و متخصص
و ساماندهی وظیفه آماری، دانش ارتقای و فرهنگ�سازی بر
همچنین و رفاه و کار تعاون، حوزه آمارهای انسجام�بخشی
کالن سیاست�های و برنامه�ها راستای در آماری نیازهای تأمین
و پردازش گردآوری، تولید، نیازسنجی، طریق از متبوع وزارت
طرح�ها ارزیابی و اجرا همچنین و اطالعات و آمار به�هنگام�سازی
و مفاهیم و تعاریف استانداردسازی نیز و آماری سامانه�های و
را مرتبط آمارهای انتشار و اطالع�رسانی و مرتبط طبقه�بندی�های
کشور آماری نظام با مستمر تعامل راستا این در �دارد. عهده بر
آمارهای تولید و توسعه باهدف بین�المللی مجامع و ملی سطح در
و ملی استانداردهای با مطابق ثبتی آمارهای گسترش نیز و مرتبط
به پاسخ و آماری خدمات ارائه بر عالوه که می�شود انجام بین�المللی
منجر اطالعات، و آمار به کاربران دسترسی سهولت و ذی�نفعان نیاز
در مرتبط آمارهای و دانش تولید و توسعه آماری، فرهنگ ارتقاء به

شد. خواهد متبوع وزارت مأموریت�های راستای
محوری ارزش�های

برای که سازمان�هایی و افراد تمامی مقابل در که باوریم این بر
می�کنند، برقرار ارتباط مرکز این با ما آماری خدمات از برخورداری

و طراحی به اقدام ١٣٨٧ سال از مرکز این نیاز، مورد اطالعات
نمود. کار آمار سامانه پیاده�سازی

راهبردی اطالعات و آمار مرکز مصوب وظایف
وزارت آماری نظام سازمان�دهی و برنامه�ریزی سیاست�گذاری، •

اطالعات. ارائه و پردازش تولید، جهت متبوع
و (سرشماری آماری طرح�های اجرای و تدوین مطالعه، •
مرکز همکاری با لزوم صورت (در آن نتایج انتشار و نمونه�گیری)

ایران). آمار
به�منظور علمی پیشرفته روش�های بررسی و مطالعه تحقیق، •

آماری. طرح�های اجرای و تهیه در بهره�برداری
دستگاه�های و نهادها سایر و ایران آمار مرکز با مستمر تعامل •
حوزه با مرتبط آمارهای تولید و توسعه باهدف کشور در آمار متولی
مفاهیم تعاریف، استانداردسازی و به�روزرسانی و رفاه و کار تعاون،

مرتبط. طبقه�بندی�های و
به آماری فنی راهنمایی�های و استاندارد مفاهیم و تعاریف ارائه •
عملیاتی اطالعاتی سیستم�های بر نظارت و متبوع وزارت واحدهای

مربوطه. استانداردهای به�کارگیری به�منظور
از تطبیقی تحلیلی، گزارش�های تهیه و اطالعات و آمار تحلیل •

آن. انتشار و موجود اطالعات و آمارها
با وزارتخانه ثبتی آمارهای نظام بر نظارت و استقرار ساماندهی، •

ذیربط. واحدهای هماهنگی
و متبوع وزارت واحدهای نیاز مورد اطالعات و آمار ارائه •

وزارتخانه. از خارج استعالم�های به پاسخگویی
استقرار و آمار انتشار و اطالع�رسانی نوین شیوه�های از بهره�برداری •

آماری. خدمات سامانه
خطا کاهش باهدف آماری طرح�های ارزیابی و نظارت آموزش، •

آن�ها. اجرایی مشکالت رفع و آماری داده�های در
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بوده کار بازار حوزه طرح�های مجری خود تأسیس بدو از مرکز این
است. آمده ١ شماره جدول در طرح�ها این از برخی عناوین است.

منتخب آماری نشریات و گزارش�ها د)
از استفاده با اجتماعی رفاه و کار تعاون، حوزه در مرکز این نشریات
نشریات گروه ٣ به و تدوین آماری طرح�های نتایج یا ثبتی داده�های
نشریات می�شود. تقسیم نشریات سایر و آماری کتاب�های ادواری،
آمار دربرگیرنده و می�شوند منتشر فصلی یا ساالنه به�صورت ادواری
هستند. اجتماعی رفاه و کار تعاون، حوزه سه در جامعی اطالعات و
جهت اطالعاتی – تحلیلی نشریات قالب در نیز دیگری نشریات
گزارش�های و ویژه�نامه�ها قالب در سیاست�گذاران و مدیران استفاده
عناوین ۴ و ٣ و ٢ جداول در می�شود. منتشر و تنظیم ساالنه

اصول نیز و سازمانی مقررات رعایت ضمن ما هستیم. مسئول
اخالق و موازین رعایت به�ویژه رسمی آمارهای بنیادین ده�گانه
کاربران رضایت برای بی�طرفی، اصل و محرمانگی حفظ حرفه�ای،
و صداقت پایه بر کاربران با ما رفتار قائلیم. به�سزایی اهمیت خود
طریق از و عمل سرعت و دقت با توأم خدمات ارائه و کاری وجدان
و خالق یادگیرنده، ما مرکز است. کارکنان مشارکت و کارگروهی
و تحقیق دانش، مبنای بر آن در تصمیم�گیری و است متخصص
فرهنگ و دانش سطح ارتقاء به متعهد ما می�گیرد. صورت پژوهش
فناوری و علمی پیشرفت�های آخرین با همسو جامعه و خود آماری

هستیم. بین�المللی
مرکز فعالیت�های

بخشی آمار کمیته دبیرخانه به�عنوان راهبردی اطالعات و آمار مرکز
و ملی همکاری�های زمینه سه در اجتماعی رفاه و کار تعاون،
نشریات و گزارش�ها تدوین و آماری طرح�های اجرای بین�المللی،

می�نماید: فعالیت آماری
ملی همکاری�های الف)

آمار کمیته دبیرخانه به�عنوان مرکز این گردید بیان که همان�طور
آمار مرکز با را همکاری�هایی اجتماعی رفاه و کار تعاون، بخشی
در مرتبط سازمان�های سایر و آمار پژوهشکدۀ مرکزی، بانک ایران،

است: زیر موارد شامل که دارد کمیته این قالب
شورا تخصصی کمیسیون و آمار عالی شورای در عضویت •

به�روزرسانی و بین�المللی و ملی آماری استانداردهای اجرای •
جدید آماری استانداردهای

این با مرتبط و تخصصی مفاهیم و تعاریف استانداردسازی •
مفهوم) ٨٠٠ از (بیش وزارتخانه

اطالعاتموضوعی و آمار ثبت و گردآوری دستورالعمل�های تدوین •
شغلی) حوادث آمار ثبت و گردآوری جامع دستورالعمل (مانند

بین�المللی همکاری�های ب)
بین�المللی سازمان اعضای از یکی به�عنوان ایران اسالمی جمهوری
آمار درزمینۀ که دارد سازمان این با را گسترده�ای همکاری�های کار
اسالمی جمهوری جایگاه تقویت به منجر تخصصی همکاری�های این

است: شده ایران
تعاونی�ها آمار ارتقای کارگروه کمیته در عضویت •

جهت اخیر) دوره ٣) کار آمارشناسان کنفرانس در فعال مشارکت •
بین�المللی آماری استانداردهای تنظیم

تدوین نظام و تعاونی شرکت�های با مرتبط اطالعات گردآوری •
تعاون حساب�های
آماری طرح�های ج)
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به کارها، دادن جلوه مطلوب و مقبول برای که می�شود سعی اغلب
به دیگر سوی از اما شود؛ استناد آماری روش�های و ارقام و آمار
سخن این کشور، اقتصادی و اداری ساختارهای محدود توسعۀ دلیل
و انتظار به�اندازۀ نه آماری، روش�های و آمار از آوردن�ها میان به
نه اغلب و آمار علم به�روز و صحیح روش�های بر منطبق همیشه نه

است. آمار علم واقعی متخصصان به�دست
دستگاه�های و زندگی شیوه�های امروزه که است این واقعیت
ثبت فناوری�های روزافزون توسعۀ و بازرگانی،� و صنعتی و اداری
کشیده�اند. چالش به را آمار کالسیک روش�های اطالعات، ضبط و
روش�ها این همۀ که تصور این با را عده�ای یکسو از موضوع این
و رها را رشته این زودتر هرچه باید بنابراین و �شده�اند منسوخ کامال
و انداخته تکاپو به کرد، پا �و دست آن برای جدید عنوانی دست�کم
یا الیتغیر برنامه�های بر پایبندی و عادت در اسارت دیگر سوی از
برنامه�های از تبعیت قبیل از قیودی به وابستگی و محدود تغییر با
برنامه�های به تقید موجب ذی�نفوذ، و ذی�نفع مؤسسات سایر موجود
سطح در پیشرفتۀ و موجود برنامه�های از تأثیریافته کم و کهنه بعضاً

است. شده دنیا
اگر است. موجود دو این بین در میانه�ای راه که پذیرفت باید
مقیاس�های انواع در داده�ای نوع هر تحلیل قدرت آمار که معتقدیم
که کنیم قبول هم را این باید پس دارد، را کالن و متوسط،� خرد،
پردازش شیوه�های به هم داریم نیاز آماری کالسیک روش�های به هم
برنامه�ریزی�های به نیاز این�صورت در عظیم. مقیاس در داده�ها نوین
باشد پاسخگو قبیل هر از نیازی هرگونه به که هست متنوعی درسی
در را گوناگون ویژگی�های با استادان و دانشجویان سلیقه�های هم و
سازمان�های آمار کارشناسان اکثریت که نکنیم فراموش گیرد. نظر
کاربرندگان و داخل دانشگاه�های دانش�آموختگان مختلف،� اداری
در تحولی اگر پس هستند. اجرایی محیط�های در برنامه�ها همین
نمی�توان – نگیرد صورت روز خواست مطابق – دانشگاه برنامه�های
به سخنان این که نماند ناگفته داشت. جاها سایر در تحولی انتظار
تدوین کار در که همکاران از عده�ای زحمات گرفتن نادیده معنای
است این مراد نیست. هستند، متبوع وزارت در برنامه�ها ترمیم و
معذوریت�ها بسیاری از مردم�نهاد سازمانی به�عنوان آمار انجمن که
این شود، آورده فراهم امکانی و همتی اگر پس است. آزاد قیود و
برنامه�هایی تدوین درصدد آماری جامعۀ کمک به می�تواند انجمن
شده رعایت آن در کمتر فعلی برنامه�های محدودیت�های که برآید
جاری برنامه�های به دانشجو مقام در نیز حاضر وضع در اما باشد؛
موجود آزادی�های و فرصت�ها از استاد جایگاه در نکنیم، اکتفا
در و کنیم استفاده نوین�تر درس�های نفع به فعلی برنامه�های در

این سایت در نشریات و گزارش�ها است. آمده کتاب�ها و نشریات
است. قابل�دسترس نیز www.amarkar.ir آدرس به مرکز

برنامه�ریزی و آمار ملی روز مراسم اخبار

اعضاء به انجمن رئیس پیام

آمار انجمن سوی از را برنامه�ریزی» و آمار ملی «روز فرارسیدن
مدیران اجرایی، کارشناسان دانشجویان، استادان، همۀ به ایران
عالقه�مندان همۀ و پیش�کسوتان معلمان، آمار، با مرتبط حوزه�های
به�ویژه و کشور در علم پیشبرد راه در که آنان همۀ و آمار رشتۀ به
عرض تبریک می�کنند، تالش بوم و مرز این آماری فرهنگ اعتالی
میان از گذشته سال طی که را آمار علم با مرتبطین یاد و می�کنم
دکتر و رحیم�زاده علی�اکبر دکتر شادروانان به�خصوص رفته�اند، ما

می�دارم. گرامی را بادامچی�زاده عبدالرحیم
است. مهم مطلب دو یادآور ما برای برنامه�ریزی و آمار ملی روز
امید ما به جامعه عمومی گسترۀ در روز این بزرگداشت این�که یکی
و شده دریافته کشور در آمار نسبی اهمیت خوشبختانه که می�دهد
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است.
ویژه، کارگروهی تشکیل با یا گروه شورای در مستمر به�طور -٢
کشور آماری جامعۀ و آمار روی پیش چالش�های و مسائل مهم�ترین
مهم�تر همه از شما ازنظر که را آن�ها از یکی داده، قرار بحث مورد را
در نظام�مند و اصولی کار برای را خود آمادگی و برگزیده است،
همۀ ارسال ضمن فرمایید. اعالم انجمن هیئت�مدیره به آن خصوص
تشکیل برای را خود آمادگی شده، جمع�بندی و �شده مطرح موارد
خاصی موضوع با ارتباط در ١٣٩٩ سال آمار کنفرانس در میزگردی
به �شده، انجام الزم کندوکاو کارگروه در یا گروه در آن مورد در که
مقدمات کوشید خواهد انجمن هیئت�مدیره فرمایید. منعکس انجمن
امکان باقی کند. فراهم کنفرانس در را مرتبط میزگرد چند برگزاری

دارند. انجمن نشریات در چاپ
و انجمن از خود انتقادات و نقدها بدانید، خود از را آمار انجمن -٣
داشته اطمینان فرمایید. ارسال انجمن به را آن�ها حل راهکارهای
انجام موجب و مطرح هیئت�مدیره جلسات در نظرات این که باشید

شد. خواهد انجمن فعالیت�های سطح ارتقای و کارها بهتر
ایران آمار انجمن رئیس وحیدی�اصل، محمدقاسم

هرمزگان دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

جديدالورود، دانشجويان معارفه با همراه آمار ملی روز بزرگداشت
سالن ماه آبان يكم شنبه سه دانشجويان از مصاحبه پخش مسابقه،

هرمزگان دانشگاه فرهنگ
انجمن نماینده هاشم�پور مجید دکتر ارسالی

کارهای انجام برای نوی روش�های اجرایی کارشناسان موقعیت�های
در قدمی هر که باشیم داشته اطمینان بیابیم. بر �شده برنامه�ریزی
سود که است راهی در سرمایه�گذاری نوگرایی، و نوجویی مسیر
خواهد ما کاری حوزه به�خصوص و کشور پیشرفت راه در به�موقع

داشت.
ایران آمار انجمن رئیس وحیدی�اصل، محمدقاسم

آمار گروه�های مدیران به انجمن رئیس پیام

آمار گروه محترم مدیر
احترام و سالم با

و آمار ملی «روز بزرگداشت سال یکمین �و بیست فرارسیدن
گروه آن ارجمند همکاران همۀ و حضرت�عالی به را برنامه�ریزی»

می�کنم. عرض شادباش و تبریک
اوقات سودمندترین و بیشترین که ما، برای �تنها نه روز این
جامعه که کرده�ایم علمی آموزاندن و آموختن صرف را خود زندگی
گرامی بسیار دریافته، جامعه ادارۀ و مردم زندگی در را آن اهمیت
ما اختیار در هم را فراوانی فرصت�های بلکه است، مسرت�آمیز و
اوضاع در بازاندیشی به مناسبت این از بهره�گیری با که می�گذارد
آن روزبه�روز تحوالت انعکاس میزان جهان، در علم این احوال �و
قبال در ما خود عمل نحوۀ سطوح، همۀ در ما درسی برنامه�های در
جامعه و صنعت با ما تعامالت میزان مهم، دگرگونی�های چنین
سهم مسئوالنه و بپردازیم کشور در آمار علم جایگاه و به�طورکلی،

کنیم. ادا کشور در علم این بیشتر پیشرفت برای را خود
اعتماد از سپاسگزاری ضمن انجمن جدید دورۀ هیئت�مدیرۀ
گروه�های اعضای همین را آن اعظم بخش که کشور، آماری جامعۀ
ارتقای برای را خود تعهد وظیفه، بنابر می�دهند، تشکیل آماری
و آن روبه�روی چالش�های همۀ احصای کشور، در علم این وجهۀ
خود مقدورات و توان حد در البته مشکالت، از کاستن برای تالش
شما همکاری مستلزم کاری چنین که است بدیهی می�دارد. اعالم
است. فردی چه و گروه تشکیالت قالب در چه گرامی، استادان

که: دارد تقاضا شما از اهداف این به نیل جهت در بنابراین
دانشگاه در را برنامه�ریزی و آمار روز هرساله، معمول مطابق -١
بهترین به می�شوید، دعوت که دیگری هرجای یا خود، خدمت محل
و علم کردن نهادینه و اعتال در نه�تنها کار این کنید. برگزار وجه
هر در مسئوالن به خود حد در بلکه است، سودمند آماری فرهنگ
مهم اجرایی و علمی کار و طرح هر انجام که می�شود یادآور سطحی
غیرممکن حتی یا و پرهزینه، دشوار، آمار علم یاوری و یاری بدون



ان٢۴ نآمارا ا ١٠٠ر شماره -١٣٩٧ پاییز -٢۶ سال�

شنبه روز برنامه�ریزی و آمار ملی روز گرامیداشت همایش دهمین
ابتدا شد. برگزار دامغان دانشگاه همایش�های مرکز در ١٣٩٧/٧/٢٨
به خیرمقدم ضمن دامغان، دانشگاه رئیس بصیری، عبدالعلی دکتر
ریاست بصیری دکتر ادامه در گفتند. را روز این مراسم، میهمانان
برنامه�ریزی و مدیریت سازمان رئیس مالکی، نادر آقای و دانشگاه
برنامه�ریزی و آمار حوزه در پژوهشی قرارداد اولین سمنان استان
محاسبه قرارداد این موضوع نمودند. امضا را استان سطح در
(GDP) داخلی ناخالص تولید و اقتصادی بخش�های ارزش�افزوده
ثابت و جاری قیمت به سمنان استان شهرستان�های تفکیک به
�و برنامه سازمان معاون شفیعی، مسعود مراسم ادامه در هست.
عکس�برداری گفت: کشور نقشه�برداری سازمان رئیس و بودجه
ازای به که است کشور در کلیدی و مهم اقدامات ازجمله هوایی
گردآوری اطالعات ترابایت ٢ آماری، عکس�برداری و پرواز هر
اطالعات و آمار از استفاده فرهنگ امروز کرد: اضافه وی می�شود.
جامعه سطوح همه در فرهنگ این و شود نهادینه کشور در باید
در شود. به�کارگیری عمومی و تخصصی اجرایی، دستگاه�های در
عملکرد سمنان استان اجرایی دستگاه�های کل مدیران همایش این
و کارشناسان پیشکسوتان، از و کردند ارائه را خود حوزه آماری
به تقدیر سپاس لوح اهدا با برنامه�ریزی و آمار حوزه برتر مدیران

آمد. عمل
انجمن نماینده ظهوریان الهه دکتر ارسالی

کاشان دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

برنامه�ریزی، و آمار ملی روز و ریاضیات دهه بزرگداشت مراسم
و اساتید از جمعی حضور با ١٣٩٧ ماه مهر ٣٠ دوشنبه روز
نخست شد. برگزار کاشان دانشگاه آزادی تاالر در دانشجویان
اعضای از نمایندگی به ریاضی گروه استاد اشرفی علیرضا دکتر
تبریک مراسم میهمانان به را ایام این ریاضی، دانشکده هیئت�علمی

اراک دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

بهانه به برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت مراسم اولین
چهارشنبه روز در دانشگاه این در آمار کارشناسی دوره راه�اندازی
برگزار اراک دانشگاه پایه علوم دانشکده در جاری سال ماه آبان ٢
و آمار رشته جدیدالورود دانشجویان حضور با مراسم این شد.
علوم دانشگاه زیستی آمار ارشد کارشناسی دانشجویان همچنین
دانشکده این ریاضی و آمار هیئت�علمی اعضای و اراک پزشکی
دانشگاه آمار گروه دانشیار پاکیاری دکتر مراسم این در شد. برگزار
دانشگاه آمار گروه استاد گنجعلی مجتبی دکتر همچنین و اراک

پرداختند. سخنرانی ایراد به بهشتی شهید
انجمن نماینده پاکیاری رضا دکتر ارسالی

دامغان دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز
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کردستان دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

١۴ دوشنبه برنامه�ریزی، و آمار ملی روز گرامیداشت همایش
و مدیریت سازمان کردستان، دانشگاه همکاری با ٩٧ ماه آبان
حضور با و آمار دانشجویی علمی انجمن و استان برنامه�ریزی
شد. برگزار دانشجویان و اساتید استان، ادارات مسئولین از جمعی
بودند. دانشگاه ریاست اخالقیان دکتر مراسم این سخنران نخستین
اجرائی دستگاه�های هماهنگی عدم خاطر به که این به اشاره با ایشان
کردن اجرائی در آمار، و اطالعات به�کارگیری و بهره�برداری در استان
نیاورده�ایم به�دست چندانی موفقیتی استان �شده برنامه�ریزی اهداف
مورد اطالعات و آمار است الزم بهتر نتیجه به رسیدن برای و
گیرد. قرار استفاده مورد و گردآوری موثق و شفاف به�صورت نیاز
سازمان اطالعات و آمار معاون سالمی آقای مراسم سخنران دومین
فعالیت�های از گزارشی که بودند استان برنامه�ریزی و مدیریت
دکتر ادامه در نمودند. ارائه استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان
زندگی در آمار علم جایگاه خصوص در آمار رشته گروه مدیر دادخواه
در که افرادی جایگاه و کار �و کسب و علم در آن اهمیت و روزمره
سخنران آخرین نمودند. بیان مطالبی می�کنند کار داده�ها علم حوزه
آمار مرکز اطالعات و فناوری مرکز رئیس مقدم، جمال آقای مراسم
روش�های و سرشماری تاریخچه به اشاره�ای ضمن که بودند ایران
ثبتی�مبنا روش�های از استفاده لزوم تشریح کشور،به در آمارگیری
موفق مدیران از تجلیل با مراسم پرداختند. اطالعات دریافت برای
کردستان، دانشگاه آمار گروه اساتید آماری، عرصه فعاالن استانی،

یافت. خاتمه برتر دانشجویان و علمی انجمن اعضای
انجمن نماینده دادخواه کوروش دکتر ارسالی

تهران دانشگاه آمار استاد پزشک حمید دکتر مراسم این مدعو گفتند.
نخست بخش نمودند. ارائه بخش دو در را خود سخنرانی که بود
بین�رشته�ای موضوعات در تحقیق و آمار از مختصری تاریخچه به
پژوهشی کارهای درزمینۀ مطالبی به دوم، بخش داشت. اختصاص

پرداختند. گروهی
ریاضی دانشکدۀ هیئت�علمی گودرزی، فرانک دکتر ارسالی

کرمان شهیدباهنر دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

٢ تاریخ در گذشته سال�های همانند برنامه�ریزی و آمار روز مراسم
دانشجویان و اساتید حضور با دانشگاه وحدت تاالر در ٩٧ آبان
دکتر آمار)، بخش (ریاست شیخی دکتر مرسم این در شد. برگزار
یعقوبی دکتر و رایانه) علوم و ریاضی دانشکده (ریاست محبی
در کوتاهی سخنرانی�های دانشکده) پژوهشی و آموزشی (معاون
استفاده مورد در تاتا دکتر خانم ادامه در نمودند. ارائه آمار رشته مورد
مورد در مسئوالن گزارش�دهی و آمار رشته در واژه�ها از به�جا و درست
برتر دانشجویان از نیز پایان در نمودند. سخنرانی ... و تورم نرخ

آمد. عمل به تقدیر مقطع سه هر
انجمن نماینده عرب�پور علیرضا دکتر ارسالی
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مازندران، استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان رئیس غالمی�راد
مهندس و مدرس تربیت دانشگاه آمار استاد محمدزاده، محسن دکتر
ایران، آمار مرکز ارتباطات و اطالعات فناوری مرکز رئیس مقدم،
دانشگاه آمار رشته برتر دانشجویان از مراسم، این پایان در بودند.
سازمان برتر واحدهای مازندران، پزشکی علوم دانشگاه و مازندران
از همچنین آمد. عمل به تقدیر آمار حوزه در برنامه�ریزی و مدیریت
احمد دکتر و زاده محمد محسن دکتر پژوهشی و علمی فعالیت�های
تجلیل مازندران دانشگاه آمار گروه هیئت�علمی عضو پوردرویش

شد.
انجمن نماینده کامل�میرمصطفائی محمد�تقی سید دکتر ارسالی

رفسنجان ولی�عصر دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

مراسم آمار، دانشجویی علمی انجمن همکاری با و آمار گروه همت به
آبان دوم چهارشنبه، روز در برنامه�ریزی، و آمار ملی روز گرامیداشت
مراسم، این سخنرانان شد. برگزار پرتوی شهید آمفی�تئاتر سالن در
«دکتر ریاضی، علوم دانشکده محترم ریاست کشاورزی»، «دکتر
گروه هیئت�علمی عضو دولتی» علی «دکتر و آمار گروه مدیر زرگر»،
گذشته، وضعیت به «نگاهی عنوان با که بودند یزد دانشگاه آمار
از تقدیر با مراسم نمودند. سخنرانی آمار» رشته آینده�ی و حال
پایان به دانشجویی مسابقه برگزاری و آمار گروه برتر دانشجویان

رسید.
انجمن نماینده جباری لیال خانم ارسالی

مشهد فردوسی دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

سمینار «نخستین با همزمان برنامه�ریزی و آمار ملی روز گرامیداشت
پیش�کسوت استاد صادقی، حسن دکتر نکوداشت و آمار» آموزش
حمایت با و آمار گروه همت به مشهد، فردوسی دانشگاه آمار گروه
انجمن ایران، آمار انجمن فضایی، و ترتیبی داده�های علمی قطب
تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت حمایت با و دانشجویی علمی
بزرگ�نیای دکتر استاد سالن در ٩٧/٨/٢ چهارشنبه روز دانشگاه
هادی دکتر مراسم این سخنران شد. برگزار ریاضی علوم دانشکده

بودند. آمار گروه هیئت�علمی اعضای از جباری
انجمن نماینده رزمخواه مصطفی دکتر ارسالی

مازندران دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

به گذشته، سال�های همانند برنامه�ریزی و آمار ملی روز همایش
و استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان همکاری با و آمار گروه همت
مازندران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده زیستی آمار گروه
سخنرانان شد. برگزار ریاضی علوم دانشکده اجتماعات سالن در
دکتر و ریاضی علوم دانشکده رئیس یزدانی اله�بخش دکتر مراسم این
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سمنان دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

مراسم دانشجویی، علمی انجمن همکاری با و آمار گروه همت به
تاالر در مهر ٣٠ تاریخ در برنامه�ریزی» و آمار ملی «روز گرامیداشت
دانشکده معاون زال�زاده سعید دکتر ابتدا شد. برگزار دانشگاه دانش
و میهمانان به خوشامدگویی ضمن کامپیوتر علوم و آمار ریاضی
آماردوستان، کشور، آماری جامعه تمام به را روز این دانشجویان
دکتر ادامه در گفتند. تبریک دانشجویان و اساتید آماردانان،
دانشجویان به خوشامدگویی ضمن آمار گروه مدیر حسینی فاطمه
گروه، اساتید و سمنان دانشگاه آمار گروه معرفی به جدیدالورود،
نحوه انجمن، با مرتبط سایت�های و ایران آمار انجمن معرفی
عضو پروینی دکتر ادامه در پرداختند. آمار انجمن در عضویت
سخنرانی به دانشگاه نوآوری و کارآفرینی مرکز مدیر و هیئت�علمی
خصوص در اطالعاتی و مهارت�آموزی «کارآفرینی، موضوع با
جلسه در حاضرین توجه مورد که پرداختند من» آینده مسیر رویداد
کلیپ، پخش داغ، صندلی برنامه� اجرای با مراسم گرفت. قرار
کارشناسی و کارشناسی دانشجویان معرفی و مسابقه برگزاری

رسید. اتمام به آنان از تقدیر و برتر ارشد
انجمن نماینده حسینی فاطمه دکتر ارسالی

کرمانشاه رازی دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

اساتید، حضور با برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت مراسم
خانم مراسم ابتدای در شد. برگزار استانی مسولین و دانشجویان
انجمن رئیس پيام روز، اين تبريك ضمن آمار گروه مدیر شرفی دکتر
معاون نمكيان مهندس خانم سپس نمودند. قرائت را ايران آمار
بيان در استان برنامه�ریزی و مديريت سازمان اطالعات و آمار
مشكالت رفع جهت در پایان�نامه�ها هدفمندسازی و آمار اهميت
استاد رضايی منصور دکتر ادامه در نمودند. ايراد را مطالبی استان
پژوهش در آماری مشاور نقش مورد در پزشكی، علوم دانشگاه

نمودند. سخنرانی
گروه مدیر شرفی دکتر خانم ارسالی

شهریار واحد آزاد دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

علمی معاونت همت به وبرنامه�ریزی آمار ملی روز بزرگداشت
دراین آمار اساتید گردید. برگزار شکوری جواد دکترمحمد دانشگاه
ازپیشکسوتان یکی از مراسم انتهای در پرداختند سخنرانی به مراسم

شد. تقدیر آمار علم
آمار گروه هیئت�علمی عضو واجارگاه، فتحی کیانوش دکتر
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مرکز اختالف پارسا، می�کنیم. تولید را شهرستانی مقامات نیاز
تورم و اقتصادی رشد آمارهای در را مرکزی بانک با ایران آمار
موجود نابسامان وضع تداوم دنبال به کرد: خاطرنشان و دانست
قانون به تبدیل و بگیرد شکل کشور در ان.اس.او باید لذا و نیستیم
در هستند موظف مرکزی بانک ازجمله اجرایی دستگاه�های و شود
روند به اشاره با وی کنند. اقدام ایران آماری ملی نظام چارچوب
کرد: خاطرنشان ثبتی�مبنا، سمت به کشور آماری نظام حرکت کند
گیر میانی مدیران و اجرایی دستگاه�های چرخ�دنده�های در ابالغیه�ها
به�عنوان آمار مرکز به باید اجرایی دستگاه�های داده�های ریز می�کند.

شود. ارائه مرکز محرم�ترین و امین�ترین
هیئت�علمی عضو صادق�پور بهرام مراسم این بعدی سخنران
که این بیان با ایشان بودند. مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه
باید افزود: هستیم، آمارشناسی نظام سازمان دنبال به سال�هاست
آمار تحلیل�گر را خود هرکسی تا کنیم تصویب را آمارشناسی نظام
خیلی ما کشور در آمار آموزش سیستم این�که به اشاره با ایشان نداند.
کارشناسی، دروه�های سرفصل�های که نمودند تاکید است، قدیمی
همچنین ایشان دارد. بازنگری به نیاز آمار دکتری و ارشد کارشناسی
اگر شد: یادآور جامعه، در آمارها به اطمینان عدم وجود به اشاره با
با می�کنند ارائه مرکزی بانک و ایران آمار مرکز که اطالعاتی و آمار

می�شود. کم جامعه در ابهام باشد، نداشته معنادار تفاوت هم
سازمان اطالعات و آمار معاون طیفوری وحید مراسم ادامه در
انجام فعالیت�های به که بودند گیالن استان برنامه�ریزی و مدیریت

پرداختند. ٩٧ سال در معاونت این شده
رئیسسازمان مشاور کاوسی شراره همایش، این دیگر سخنران
با سخنانی در ایشان بودند. گیالن استان برنامه�ریزی و مدیریت
که داشتند بیان برنامه�ریزی، و مدیریت سازمان نقش به اشاره
سلسله توسعه فرهنگ کردن نهادینه و گفتمان�سازی راستای در
سازمان در ماهانه به�صورت حوزه این تخصصی نشست�های
نشست ٣٩ تاکنون که می�شود برگزار استان برنامه�ریزی و مدیریت

است. شده برگزار
اجرایی دستگاه�های نمایندگان برخی از همایش این پایان در
با مناسبی همکاری اطالعات، و آمار تهیه زمینه در که استان
استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان اطالعات و آمار معاونت
ریاضی و آمار رشته برتر دانشجویان همچنین و داشته�اند گیالن

آمد. بعمل تقدیر پارسا دکتر سوی از گیالن دانشگاه
استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان اطالعات و آمار دفتر ارسالی

گیالن

استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان در برنامه�ریزی و آمار روز

گیالن

آبان�ماه سوم تاریخ در برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت مراسم
شد. برگزار گیالن دانشگاه حکمت تاالر در

مدیریت سازمان رئیس محمدی کیوان مراسم این ابتدای در
برگزاری گفت: مدعوین به خیرمقدم ضمن استان، برنامه�ریزی و
و آمار اهمیت تا است �جهت این از برنامه�ریزی و آمار همایش
برنامه�ریزی کنیم. تبیین جامعه برای را برنامه�ریزی در آن نقش
انسانی نیروی در هم جامعه عظیم خسران�های موجب آمار بدون
نتوانیم اگر و می�شود ابزارها و تجهیزات مالی، منابع در هم و
را آن تاوان کنیم، طراحی جامعه در را آماری دقیق نظام یک
امیدواریم کرد: خاطرنشان وی کنیم. پرداخت برابر چندین باید
تمام در که کند پیدا عمومیت آن�قدر نشست�هایی چنین برگزاری
مردم و شود تبیین جامعه برای آمار علم اهمیت آموزشی مراکز

شوند. قائل بیشتری ارزش برنامه�ریزی و آمار برای
ایران آمار مرکز رئیس پارسا علی امید همایش این ادامه در
دنیا در آمار صنعت این�که بیان با ایشان نمودند. سخنرانی
جهانی قابل�مقایسه و باکیفیت استاندارد، آمارهای تولید جز چاره�ای
و کاربری�ها مجموعه ملل سازمان آمار کمیسیون داد: ادامه ندارد،
ابالغ کشورها به را آمار تولید استانداردهای درباره راهنمایی�ها
بهره�مند آن از خودش شرایط با متناسب کشوری هر و است کرده
و دانست عمومی کاالی یک را اطالعات و آمار وی می�شود.
درصد ۵۵ حدود و نیست جامع ما کشور در آمارها شد: یادآور
مورد آمارهای درصد ٣۵ ملی، برنامه�ریزان نیاز مورد آمارهای
مورد آمارهای درصد ١۵ حدود و استانی مدیران و مقامات نیاز
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مبین امر این است. اطالعاتی و آمار چنین اساس بر تصمیم�گیری
محسوب جوامع توسعه در آمار علم سهم و راهبردی نقش اهمیت
می�شود، تلقی اطالعات عصر کنونی، عصر که آن�جا از می�شود؛
ارزیابی برای نگر همه�جانبه و جامع آماری نظام یک داشتن الجرم
رفاه و کار تعاون، وزارت است. انکارناپذیر نیز، پایدار توسعه و
توجه با کشور، حاکمیتی نهاد اجتماعی�ترین به�عنوان اجتماعی،
و اقتصادی مختلف عرصه�های در خود تکالیف و مأموریت�ها به
ده�ها و مهارت�آموزی اشتغال، تعاون، حوزه در به�ویژه اجتماعی
کشور آماری نظام نقشه در معظم مراجع از یکی دیگر، عرصه
مختلف واحدهای در خود مجرب کارشناسان پشتوانه به که است
انتشار و تولید وابسته، سازمان�های در همچنین و اجرایی و ستادی
و کیفیت پوشش، ازنظر روزبه�روز مزبور، عرصه�های در مهم این
نقطه به نیل برای دارم اذعان هرچند است؛ ارتقاء حال در سرعت
سازوکارهای از بهره�گیری با و نمود کوشش باید همواره مطلوب
فرصت است. الزم دائمی مجاهدت کاستی�ها، رفع جهت مناسب
روز فرارسیدن تبریک ضمن مناسبت، همین به و شمرده غنیمت را
و زحمات از حوزه، این دست�اندرکاران تمام به آمار ملی و جهانی
همکاران به�ویژه کشور، در آمار عرصه فعاالن تمامی ارزشمند مساعی
گاهی آ تقویت جهت در که وزارتخانه مختلف بخش�های در گرامی
بر مطلوب تصمیم�سازی�های زمینه فراهم�سازی و جامعه دانش و
می�نمایم. قدردانی و تشکر برمی�دارند، گام متقن، شواهد مبنای
عرصه�ها، همه در دقیق آماری یافته�های به التزام با امیدوارم
سیاست�گذاری�های و سازی تصمیم فرایندهای در علی�الخصوص
این کارایی و اثربخشی از هدف جامعه برخورداری و وزارتخانه
یک به نیل ضمن کارشناسانه، برنامه�ریزی�های و احسن تصمیماتِ
واقعی و ارزنده خدمات بتوانیم روزآمد و یکپارچه کارا، آماری نظام

نماییم». ارائه جامعه مجموعه به
مرکز محترم رئیس نصیری، فالح میر آقای نشست، ادامه در
به تبریک و حضار به خیرمقدم ضمن راهبردی اطالعات و آمار
هم�اندیشی و همفکری با که کردند امیدواری ابراز آمار، روز مناسبت
نظام و کشور آماری نظام مشکالت از بخشی بتوان واحدها تمامی
ایشان نمود. مرتفع را اجتماعی رفاه و کار تعاون، مجموعه آماری
سال در کشور �احوال ثبت و احصائیه کل اداره تأسیس به اشاره با
یک به قریب را کشور در علمی روش به آمار تولید سابقه ،١٣٠٣
آماری)، (واحدهای پاسخگویان همچنین نمودند. ارزیابی قرن
سه را آمار) از (استفاده�کنندگان آمار کاربران و آمار تولیدکنندگان
وجه سه این هماهنگی لزوم به و دانسته آمار تهیه برای الزم وجه
با ایشان ادامه در نمودند. کید تأ آمارها توسعه و ارتقاء جهت در

اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در برنامه�ریزی و آمار روز

«منابع عنوان با برنامه�ریزی و آمار ملی روز گرامیداشت همایش
روال مطابق ماه، آبان اول روز مدرن» به سنتی روش از گذر آماری،
کار تعاون، وزارت مرجعیت ارتقای راستای در و گذشته های سال
بازار حوزه تخصصی آمارهای انتشار و تولید در اجتماعی رفاه و
حضور با تخصصی نشست رفاه)، و اشتغال تعاون، از (اعم کار
و متبوع وزارت ارشد مدیران وزارت، محترم (وقت) سرپرست
فعاالن و اجرایی مدیران و حضوری به�صورت تابعه سازمان�های
مورخ چهارشنبه روز در کنفرانس، ویدئو طریق از استان�ها آماری
سرپرست بندپی، محسنی دکتر مراسم این در شد. برگزار ٩٧/٨/٢
زیر پیام برنامه�ریزی و آمار روز مناسبت به (وقت)، وزارت محترم

نمودند: ایراد را
فراهم و بین�المللی استنادهای در آمار حیاتی نقش به توجه «با
مختلف، جهات از کشورها رتبه و جایگاه مقایسه قابلیت شدن
ملل سازمان آمار کمیسیون توسط مهر ٢٨ با برابر اکتبر ٢٠ روز
می�دانیم که همان�گونه اما است شده نام�گذاری آمار جهانی روز متحد،
انجام مناسبت به ماه آبان اول همه�ساله کشور، رسمی تقویم مطابق
آمار روز به�عنوان مسکن، و نفوس عمومی سرشماری�های نخستین
حکمرانی الزمه معتقدم این�جانب می�شود. خوانده برنامه�ریزی و
یک�سو از پایدار، و همه�جانبه توسعه به دستیابی ابزار و خوب
و برنامه�ریزی دیگر سوی از و صحیح اطالعات و آمار داشتن
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و (LIN) مکان�ها تمام (PIN)، جامعه آحاد برای ملی شناسه
برای عملیاتی اطالعاتی- دستگاه�های در (BIN) کسب�وکارها تمام
کار و کسب نوع و آنان استقرار محل افراد، بین پیوند آسان�سازی
اطالعاتی پایگاه�های تمام میان ارتباط ایجاد زمینه�سازی و مرتبط
پیش چالش�های و مشکالت سپس پرداختند. آمار تولید باهدف
مستقر عملیاتی اطالعاتی- سیستم�های همان یا و داده�ها منابع روی
تولید منشأ مهم�ترین به�عنوان استان�ها و تخصصی واحدهای در
راهکارها ادامه در کردند. بیان متبوع وزارت آماری داده�های اغلب
چالش�های رفع برای نشست این مصوبات قالب در پیشنهادهایی و

گردید. توصیه مطروحه
آمار، ملی هفته در راهبردی، اطالعات و آمار مرکز با هم�زمان
نحوی به نیز استان�ها اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ادارات تمام

داشتند. گرامی را آمار ملی هفته
انجمن نماینده پور ملک کیانا خانم ارسالی

اصفهان دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز

برگزار ٩٧/٨/٢ چهارشنبه روز در برنامه�ریزی و آمار ملی روز مراسم
گذشته سال�های دانش�آموختگان از نفر ٣ مراسم این در شد.
در داشتند. سخنرانی سازمان�ها، و صنایع در شاغل آمار، گروه
دانشجوی آمار، کارشناسی دانش�آموخته قدیرزاده سجاد آقای ابتدا
کل اداره مالی ارشد کارشناس و یزد دانشگاه اقتصادی علوم دکترای
موضوع با بهادار، اوراق بورس و اصفهان استان دارایی و اقتصادی
نموندند. سخنرانی ایران» اقتصادی توسعه فرایند در آمار «علم
دانشگاه زیستی آمار دکتری دانشجوی نوری فاطمه خانم سپس
و قلب تحقیقات مرکز ارشد کارشناس و اصفهان پزشکی علوم
دانشگاه عروق و قلب تحقیقات مرکز با «آشنایی موضوع با عروق
ادامه در نمودند. سخنرانی آن» فعالیت�های و اصفهان پزشکی علوم
ریاضی آمار ارشد کارشناسی دانش�آموخته عیسی�پره مسعود آقای
باتری سپاهان صنعتی مجتمع داده تحلیل و آمار ارشد کارشناس و
تجاری» هوش کاربردهای و سازمان�ها درمانی «گراف موضوع با
پاسخ و پرسش جلسه از بعد مراسم انتهای در نمودند. سخنرانی

کاالی یک را به�عنوان آمار دنیا در امروزه چون که نکته این ذکر
به�منظور است، گزاف بسیار آن تولید هزینه و شده قلمداد لوکس
آمارهای روش آن، تولید در دقت و سرعت افزایش و هزینه کاهش
آمارهای به اعتماد بحث به ادامه در وی است. شده جایگزین ثبتی
اذهان برای آمارها این است ممکن که داشتند اظهار منتشره، رسمی
کشور در که داده�هایی ایشان اعتقاد به باشد. نگران�کننده عمومی
به�عنوان ما و بوده اجتماعی سرمایه یک می�شوند، منتشر و تولید
مردم�پسند آمارهای انتشار با می�بایست آمار تولیدکنندگان و متولیان
اخذ به همچنین نمودند. جلب را عمومی اعتماد پسند دولت نه و
١٣٩۶ سال در آمار ملی برنامه شاخصعمومی ارزیابی در عالی رتبه
آمار مرکز سوی از برتر دستگاه به�عنوان متبوع وزارت انتخاب و
برنامه�ریزی و آمار روز در مرکز این برتر نشان دریافت و ایران
واحدهای همکاران تمامی تالش از و داشتند اشاره ١٣٩٧ سال
نمودند. تشکر داشتند، همکاری موفقیت این در که ستادی و اجرایی
استان�ها کل اداره همکاری با که استانی آمارنامه به اشاره با ایشان
دستگاه�های معدود جزء ما که نمودند اظهار می�شود، تدوین و تهیه
وی می�دهیم. ارائه شهرستانی اطالعات و آمار که هستیم اجرایی
ثبت�های جامع نظام استقرار و آماری نظام مدرن�سازی بحث در
باور این بر و کرده مطرح را جانبه�گرایی سه موضوع ایران آماری
باید تخصصی دفاتر و آمار اطالعات، فناوری واحدهای که بودند
داده�ها انتشار و آماری کیفیت ارتقای جهت در یکدیگر با تعامل در

باشند.
آماری فعاالن و کارشناسان و اجرایی محترم مدیران ادامه در
و چالش�ها مشکالت، بیان به کنفرانس ویدئو طریق از استان�ها
ایشان مشکالت اعم که پرداختند آمار حوزه در پیشنهادها و نظرات
مغایرت استان، اجرایی دستگاه�های از دستی آمارهای دریافت
سطح بودن پایین متفاوت، زمانی بازه�های در آماری گزارش�های
سامانه�های تعدد کشور، سطح در مدیران و مسئولین آماری سواد
واحد جایگاه ثبتی، آمارهای تولید و جمع�آوری به�منظور تخصصی

گردید. مطرح و... استان�ها سازمانی ساختار در آمار
و متبوع وزارت ستادی واحدهای مسئولین و مدیران سپس
این برگزاری از تشکر و آمار روز تبریک ضمن تابعه سازمان�های
پرداختند. آمار حوزه در خود دیدگاه�های و نظرات بیان به مراسم

ارزیابی موضوع با تخصصی پنل ارائه با نصیری آقای ادامه در
آماری نظام ویژگی�های مدرن» به سنتی روش از گذر آماری، منابع
معرفی به و مطرح را آن توسعه برای موردنیاز راهبردهای و کشور
آماری نوین�سازی ضرورت و آماری کار �و کسب عمومی مدل
از استفاده و ثبتی�مبنا رویکرد با مدرن) به سنتی روش از (گذر
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و بحث مورد مرتبط حوزه�های و علوم سایر در را آن کاربرد و
دهند. قرار تبادل�نظر

۴۵ کنفرانس، دبیرخانه به �شده ارائه مقاله ۵٢ مجموع از
٣٣ تعداد، این از که گرفت قرار داوری کمیته پذیرش مورد مقاله
شد. ارائه پوستر به�صورت مقاله ١٢ و سخنرانی به�صورت مقاله
علمی، کمیته نظر دقت با کنفرانس در �شده ارائه مقاالت محتوای
بود. برخوردار مناسبی کیفیت از سرداوران دقیق نظارت و داوران
(هیئت�علمی ایرانپناه نصراله دکتر کنفرانس این علمی کمیته اعضای
دانشگاه (هیئت�علمی باغیشنی حسین دکتر اصفهان)، دانشگاه
دانشگاه (هیئت�علمی حسینی فاطمه دکتر شاهرود)، صنعتی
دکتر سمنان)، دانشگاه (هیئت�علمی کریمی امید دکتر سمنان)،
قزوین)، خمینی امام بین�المللی دانشگاه (هیئت�علمی فالح افشین
الماسی اسحاق دکتر ایالم)، دانشگاه (هیئت�علمی امیدی مهدی دکتر
(هیئت�علمی گلعلیزاده موسی دکتر ایالم)، دانشگاه (هیئت�علمی
دکتری (دانشجوی نودهی آناهیتا خانم مدرس)، تربیت دانشگاه
(دانشجوی دانشور علیرضا آقای و مدرس) تربیت دانشگاه آمار

بودند. مدرس) تربیت دانشگاه آمار دکتری
اتحادیه دبیر لقماننیا بنیامین آقای سخنرانی با کنفرانس
تأسیس چگونگی پیرامون ایران آمار دانشجویی علمی انجمن�های
به محمدزاده محسن دکتر ادامه در شد. آغاز اتحادیه فعالیتهای و
علمی انجمنهای نقش و مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه معرفی
خصوص در نیز پاشا عیناله دکتر و پرداخت دانشگاه در دانشجویی
تخصصی مقاالت سپس نمودند. سخنرانی احتمال و آمار تاریخچه
بعدازظهر و صبح جلسه سه در هرکدام و موازی نشست سه در
شرکت�کنندگان و نویسندگان نیز پوسترها ارائه بخش در شد. ارائه
مراسم در نمودند. تبادل�نظر و بحث پوسترها محتوای خصوص در
و سخنرانی یک به کنفرانس، دبیر گزارش ارائه از پس اختتامیه،
زحمات و تالش از انتها در گردید. اهدا جوایزی برتر پوستر یک
آمد. عمل به قدردانی کنفرانس اجرایی کادر و دست�اندرکاران تمام

مقطع دانشجویان سوم تا اول برتر نفرات از سخنرانان و دانشجویان
آمد. عمل به تقدیر مختلف ورودی�های کارشناسی

انجمن نماینده ایران�پناه نصراله ارسالی

قزوین (ره) خمینی امام بین�المللی دانشگاه

اجتماعات سالن در برنامه�ریزی و آمار ملی روز گرامیداشت مراسم
(ره) خمینی امام بین�المللی دانشگاه پایه، علوم دانشکده خوارزمی
سلیمانی، مجید دکتر پایه علوم دانشکده محترم رئیس حضور با
معاون فالح، افشین دکتر پایه علوم دانشکده آموزشی محترم معاون
محترم مدیر علوی�نیکجه، میر�محمد دکتر دانشکده پژوهشی محترم
محترم اعضای کاظمی، رامین دکتر دانشگاه آموزش برنامه�ریزی
برگزار عالقه�مندان و آمار رشته دانشجویان آمار، گروه هیئت�علمی
گویی خوش�آمد ضمن امیری اسماعیل دکتر آمار گروه مدیر شد.
برنامه�ریزی و آمار ملی روز آمار، گروه پیرامون مطالبی حضار، به
آمار استاد پزشک حمید دکتر مراسم این مدعو سخنران نمودند. بیان
پژوهشگران بهینه «تعداد عنوان با سخنرانی که بودند تهران دانشگاه
افشین دکتر فرمودند. ارائه است؟» نفر چند پژوهشی گروه یک
انجمن با «آشنایی عنوان با ایران آمار انجمن هیئت�مدیره عضو فالح
از مراسم پایان در نمودند. بیان مطالبی آن» اهداف و ایران آمار
شد. تقدیر ارشد و کارشناسی مقطع سوم تا اول ممتاز دانشجویان

انجمن نماینده امیری اسماعیل دکتر ارسالی

دانشجویی ملی کنفرانس نخستین گزارش
ایران آمار

کنفرانس در آمار انجمن نماینده محمدزاده، محسن دکتر

انجمن توسط ایران آمار دانشجویی ملی کنفرانس نخستین
اتحادیه همکاری با مدرس تربیت دانشگاه آمار دانشجویی
در ایران آمار انجمن و ایران آمار دانشجویی علمی انجمن�های
تربیت دانشگاه پایه علوم همایش�های سالن در ١٣٩٧ آذر ٢١ روز
گروه دانشجویان تالش و هیئت�علمی اعضای مساعدت با مدرس
شد. برگزار مدرس تربیت دانشگاه فرهنگی معاونت حمایت و آمار
پژوهشگر دانشجویان تا آید فراهم فرصتی شد سعی سمینار این در
پرداخته خود دستآوردهای آخرین ارائه به آمار، مختلف حوزه�های



ان٣٢ نآمارا ا ١٠٠ر شماره -١٣٩٧ پاییز -٢۶ سال�

است. خود به
کالس هر در دانشجویان تعداد .٢

متغیر نفر ۵٠٠ تا نفر ١٠ حدود از کالس یک در دانشجویان تعداد
درس یک تدریس یک�بار حداکثر دانشگاه اصلی سیاست است.
آمار شامل آمار سرویسی دروس است. سال یک طول در آمار
همه و می�شوند ارائه ترم هر در که است مقدماتی احتمال و مقدماتی
مهندسی، پزشکی، از اعم دانشگاه مختلف رشته�های دانشجویان
انتخاب را دروس این می�توانند ادبیات و هنر پایه، علوم اقتصاد،
از کمتر تکمیلی، تحصیالت دانشجویان تعداد متوسط به�طور کنند.

است. کارشناسی دانشجویان تعداد
کالس�ها برگزاری مکان .٣

سالن�های در نفر صد از بیشتر دانشجویان تعداد با کالس�های
آزمایشگاه�های در کمتر، دانشجوی تعداد با کالس�های و کنفرانس
می�گردد. برگزار نفر ۵٠ ظرفیت حداکثر با اتاق�هایی یا و کامپیوتر

کالس�ها زمان .۴
صبح ٨ بین معموال کارشناسی دوره�های کالس�های برگزاری زمان
دلیل به ارشد کارشناسی دوره�های کالس�های است. عصر ۵ تا
شب ٩ تا عصر ۶ ساعات بین دانشجویان، بیشتر بودن شاغل

می�شود. برگزار
آموزشی تجهیزات .۵

ویدئو مانند آموزشی کمک وسایل به مجهز کالس�ها همه معموال
در هستند. �صوت ضبط وسایل و میکروفن کامپیوتر، پروژکتور،
اسالیدهای تصویر روی و ضبط استاد صدای تدریس، زمان طول
بعد بالفاصله استاد صدای و اسالیدها فایل قرارمی�گیرد. او آموزشی
تدریس، جلسه آن آموزشی محتوای از بخشی به�عنوان کالس اتمام از
از دانشجویان می�شود. بارگذاری مربوطه درس خانگی صفحه در
دارند. دسترسی آموزشی محتوای این به خود تحصیلی سایت طریق
دارند حضور کالس در اینترنتی به�صورت دانشجویان که مواردی در
فراهم نیز تصویر و صدا هم�زمان ارسال و فیلم�برداری تجهیزات

می�شود.
بومی غیر بومی دانشجویان .۶

از تعدادی ارشد، کارشناسی و کارشناسی کالس�های از بعضی در
دانشجویان هستند. بومی غیر دانشجویان ثبت�نامی، دانشجویان
خود تحصیل محل دانشگاه شهر از غیر شهرهایی در معموال غیربومی
استرالیا، مختلف نقاط در �زمانی اختالف به توجه با دارند. سکونت

استرالیا مک�کواری دانشگاه در آمار تدریس روند

دانشگاه ریاضی و آمار گروه هیئت�علمی عضو دوستی، حسن دکتر
استرالیا٢١ سیدنی ٢٠ مک�کواری

مقدمه
می�تواند دنیا دانشگاه�های سایر در تدریس فرایند با آشنایی
آموزشی گروه�های و درسی برنامه�ریزان اختیار در خوبی تجربه�های

دهد. قرار کشور دانشگاه�های
در آمار تدریس دهه یک از بیش باتجربه گزارش این نویسنده
سیستم قوت نقاط علی�رغم که است باور این بر ایران، دانشگاه�های
باز هم�چنان آموزش سطح ارتقاء برای راه کشور، در آمار آموزش
کاملی اطالعات کشور، در آمار رشته جوان اساتید از بسیاری است.
شاید ندارند. جهان دانشگاه�های سایر در آمار تدریس فرایند از
از خارج دانشگاه�های در تدریس جاذبه�های از یکی اول نگاه در
تنها این اما باشد. اساتید تدریس موظفی کم ساعات و تعداد کشور
تجربه اساس بر که نوشته این آن! تمام نه و است حقیقت از بخشی
سعی است، استرالیا سیدنی مک�کواری دانشگاه در نگارنده شخصی
خارج دانشگاه�های از یکی در را آمار استاد یک وظایف تا دارد
فعالیت�های کلی، به�طور نماید. معرفی تدریس روند همراه به کشور
شروع از قبل مرحله سه به می�توان را تدریس برای استاد یک

کرد. تقسیم تدریس از بعد و تدریس زمان تدریس،
تدریس) شروع از (قبل اول مرحله

استاد موظفی ساعات و دروس تعداد تعیین .١
استاد یک موظفی ساعات و تدریس برای دروس تعداد تعیین
تعداد می�پذیرد. انجام گروه ارشد اساتید از مجموعه�ای توسط
یا و یک معموال تحصیلی ترم هر در استاد یک موظفی دروس
سال یک برای استاد هر تدریس برنامه و می�شود تعیین درس دو
نیم�سال دو از تحصیلی هرسال می�شود. اعالم او به تحصیلی
نیم�سال هر در معموال می�شود. تشکیل هفته�ای ١٣-١٢ تحصیلی
هفتم هفته�های بین استراحت هفته ٢ آموزشی تقویم در تحصیلی،
طرح�های درگیر که اساتیدی است. شده دیده تدریس هشتم و
می�شوند. معاف تدریس از شرایط بعضی در هستند، ملی پژوهشی
از گروه یک توسط مشترک، به�صورت آماری دروس از بعضی
استاد چند توسط درسی اگر حالت این در می�شود. ارائه استادان
مربوط بخش آموزشی محتوای ارائه به موظف استاد هر شود، ارائه

Macquarie University٢٠

خاطر به گروه این بزرگوار استادان و مدیرگروه از است. شده تهیه مشهد پزشکی علوم دانشگاه اپیدمیولوژی و زیستی آمار گروه از نگارنده علمی بازدید زمان در گزارش ٢١این

هستم. سپاسگزار بسیار میهمان�نوازی و دعوت
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مرکز لینک دارد، دانشجویان از دانشگاه که علمی پشتیبانی لیست
جهت دانشگاه فناوری مرکز لینک خاص، دانشجویان پشتیبانی

پشتیبانی.
تدریس) (زمان دوم مرحله

آموزشی محتوای تهیه .١
سایت در و آماده را درس آموزشی محتوای هستند موظف اساتید
اسالیدهای شامل درس آموزشی محتوای کنند. بارگذاری درس
تمرین حل کالس�های پاسخ�نامه و سؤاالت تهیه هفته�ای، آموزشی
به�کارگیری همراه به آماری درس�های تدریس معموال است.
می�پذیرد. انجام SAS و R ،Excel ،MATLAB نرم�افزارهای
از استفاده و مفاهیم بر آمار سرویسی دروس در اساتید تمرکز
دروس آموزشی محتوای ارزیابی در است. آماری نرم�افزارهای
از مربوطه برنامه�نویسی کدهای همراه به فراوان مثال�های آمار،
با آمار سرویسی دروس اکثر در می�آید. به�حساب قوت نقاط
از اساتید ریاضی، ابزارهای به دانشجویان آشنایی عدم به توجه
مثال به�طور می�کنند. اجتناب ریاضی فرمول�های و روابط ذکر
ضریب برآوردگر محاسبه فرمول مقدماتی رگرسیون آموزش در
با کار نحوه مثال با و نمی�شود مطرح مبدأ از عرض و رگرسیون
آموزشی محتوای از بخشی می�گردد. تبیین خروجی تفسیر و داده�ها
هر اتمام از بعد استاد) صدای همراه به آموزشی اسالیدهای (شامل

می�شود. بارگذاری درس سایت روی دانشگاه توسط جلسه
تمرین حل کالس�های .٢

هفته هر می�شوند تقسیم نفر ٢٠-٣٠ گروه�های در دانشجویان
تحصیالت دانشجویان یا و اساتید توسط تمرین حل کالس�های
تمرین حل جلسات آموزشی محتوای می�گردد. برگزار تکمیلی
اختیار در و تهیه درس استاد توسط پاسخ�نامه و سؤاالت شامل
تمرین حل کالس مدرس وظیفه می�گیرد. قرار تمرین حل مدرس

است. �شده تهیه محتوای ارائه
مشاوره ساعات .٣

به�منظور کار اتاق در حضور به موظف هفته در ساعت دو اساتید
قبال مشاوره ساعات این هستند. دانشجویان سؤاالت به پاسخگویی
گروه است. شده اطالع�رسانی دانشجویان به درس طرح بولتن در
اطالع�رسانی مستقل به�طور را اساتید مشاوره ساعات نیز آموزشی
در می�توانند دارند آماری درسی که دانشجویانی تمامی می�کند.
رفع جهت گروه اساتید دیگر یا و خود درس اساتید مشاوره ساعات

کنند. مراجعه اشکال
درس استاد تدریس روش ارزیابی .۴

گروه استادان از تن دو و دانشجویان توسط اساتید تدریس ارزیابی

درس امتحان زمان در غیربومی دانشجویان برای بیشتری انعطاف
تولید تدریس از بعد یا و هم�زمان آموزشی محتوای دارد. وجود
در اساتید می�گیرد. قرار دانشجویان قبیل این اختیار در و شده
محدودیت�هایی دارند، حضور خارجی دانشجویان که کالس�هایی
تخته از نمی�توانند اساتید این مثال به�عنوان دارند. تدریس در
که است دلیل این به محدودیت این کنند. استفاده (سفید) سیاه
گزینه می�شود! ذخیره کالس طول در استاد اسالیدهای و صدا فقط
امتحان زمان همچنین است. اورهد پرژکتور از استفاده جایگزین
شاید بنابراین نیست؛ یکسان لزوماً غیربومی و بومی دانشجویان
منظور این برای مختلفی امتحانی سواالت برگه�های که شود الزم
در باید غیربومی دانشجویان امتحانی سوال�های برگه شود. تهیه
دسترسی زمانی محدودیت یک و شده بارگذاری دانشگاه سایت
سؤال�های �شده تعیین زمان در دانشجویان این شود. داده آن�ها به
اسکن را پاسخ�نامه پاسخگویی، از بعد و کرده دانلود را امتحانی
شده، مشخص که ایمیلی به یا می�کنند بارگذاری درس سایت در و
باید بیشتری زمان که معناست این به فرایند این می�کنند. ارسال

داد. تخصیص دانشجویان این به
خاص دانشجویان ویژه امکانات .٧

و نابینا دانشجویان مانند جسمانی محدودیت�های با دانشجویان
کالس مثال به�طور هستند. برخوردار ویژه�ای امکانات از معلول
امتحانات معموال باشد. دانشجویان این �دسترس قابل باید درس
اساتید می�شود. برگزار درس کالس از غیر مکانی در افراد این
روز چند را دانشجویان این امتحانی سواالت برگه هستند موظف

دهند. تحویل مربوطه مسئولین به امتحان از قبل
درس طرح بولتن .٨

بارگذاری و تهیه به موظف تحصیلی نیم�سال شروع از قبل اساتید
شامل صفحه�ای بولتن٢٠-١٠ این هستند. خود درس طرح بولتن
درس، اهداف درس، اساتید تماس اطالعات است: زیر موارد
حذف زمان امتحانات، زمان ثبت�نام، زمان شامل مهم زمان�های
می�شود، داده آموزش نیم�سال طول در که سرفصل�هایی درس،
تکالیف نیم�سال، طول در دانشجویان فعالیت�های ارزیابی جزئیات
آموزشی ملزومات کالس، برگزاری زمان کالسی، آزمون�های درسی،
و اطالعات درس، مرجع کتاب�های لیست همراه به نیاز مورد
آموزشی سرفصل�های و زمان�بندی استفاده، مورد فناوری لینک
کالس به مربوط اطالعات کالس، شروع زمان هفته، تفکیک به
و اساتید مشاوره مکان و ساعت آزمایشگاه�ها، و تمرین حل
در نیاز مورد نرم�افزارهای لیست دانشگاه، آماری مشاوره مرکز
امتحانات، نتایج اعالم زمان دانشگاه، آموزشی قوانین لینک درس،
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می�گیرد. قرار کتابخانه اختیار در دانشجویان عموم دسترسی جهت
دانشجویان نهایی نمرات گزارش .٢

انجام تحصیلی نیم�سال طول در که مختلفی ارزیابی�های اساس بر
تحویل گروه به را نهایی نمرات گزارش درس استاد است پذیرفته
کالس، امتحانات درسی، تکالیف اساس بر ارزیابی�ها این می�دهد.

است. پایان�ترم و میان�ترم امتحانات
دانشجویان نمرات آماری گزارش تهیه .٣

از یک�صفحه�ای گزارشی آموزشی، گروه کارشناسان از تیم یک
گزارش این می�کنند. تهیه درس هر در دانشجویان نمرات وضعیت
جدول همراه به دانشجویان نمرات مقایسه برای نموداری شامل:
جاری نیم�سال برای دانشجویان، درصد) و (تعداد نمرات توزیع
همراه به کالس برتر دانشجویان لیست است. قبل نیم�سال دو و

است. گزارش این دیگر بخش�های از آن�ها نمرات
آزمون بررسی جلسه برگزاری .۴

توجه با استاد هر و می�شود برگزار گروه اساتید حضور با جلسه�ای
و درس مورد در دقیقه چند �شده، تهیه یک�صفحه�ای گزارش به
نمرات توزیع به اشاره با استاد می�کند. صحبت دانشجویان
احتمال دالیل گذشته، نیم�سال دو و جاری نیم�سال در دانشجویان
دیگر سؤاالت به نیاز، صورت در انتها در می�کند. بیان را تفاوت�ها
مورد استاد گزارش ابهام، نبودن صورت در می�دهد. پاسخ اساتید

می�شود. ارسال دانشگاه آموزش به و تائید
دانشجویان نمرات اطالع�رسانی .۵

می�رسد. دانشجویان اطالع به آموزش تائید از پس نمرات
احتمالی اعتراضات و درخواست�ها تا دارند فرصت دانشجویان
از بعضی در کنند. ارسال آموزش به مستندات همراه به را خود
دانشجو به را جبرانی امتحان برگزاری اجازه دانشگاه، آموزش موارد
جدید سؤاالت برگه که می�کند درخواست درس استاد از و می�دهد

دهد. تحویل آموزش به طراحی از بعد را

تحصیلی ترم اواخر در معموال دانشجویان ارزیابی می�شود. انجام
دانشجویان نمرات نهایی اعالم از بعد ارزیابی نتایج و می�شود انجام
توسط استاد، تدریس روش ارزیابی می�رسد. درس استاد اطالع به
درس کالس در مجزا به�طور اساتید حضور مبنای بر و گروه همکاران
ارتقا هدف با ارزیابی گزارش است. آموزشی محتوای بررسی و
می�گیرد. قرار درس استاد اختیار در مستقیم به�طور تدریس کیفیت
اول گزارش البته نمی�شود ارسال دانشگاه یا و گروه به گزارش این
ایشان ارتقا و استاد تدریس ارزیابی در و است دانشگاه اختیار در

می�گیرد. قرار توجه مورد
دانشجویان و اساتید توسط درس سایت منظم رصد .۵

هستند درس خانگی صفحه منظم رصد به موظف درس استادان
همین طریق از دانشجویان ارسالی سؤاالت به نیاز صورت در تا
دانشجویی، تکالیف آموزشی، اطالعیه�های دهند. پاسخ صفحه
صفحه همین طریق از درس تکمیلی مباحث و درسی سؤاالت نمونه
کسب هم�جهت دانشجویان می�گیرد. قرار دانشجویان اختیار در
منظم بازدید به موظف درس، به مربوط اخبار آخرین از اطالع

هستند. درسی سایت
نیم�سال پایان سؤاالت .۶

باید تحصیلی نیم�سال اواسط در درس، پایانی امتحان سؤاالت
گروه اساتید از تعدادی باشد. �شده طراحی درس اساتید توسط
بررسی مورد را سؤاالت و �شده انتخاب ارزیاب به�عنوان آموزشی
استاد�(ان) با مشترکی جلسات ارزیاب، گروه این می�دهند. قرار
همچنین و قابل�فهم و شفاف کامال سؤاالت تا می�کنند برگزار درس
امتحان، سؤاالت به پاسخگویی برای شده گرفته نظر در زمان
امتحان جلسه در هستند مجاز دانشجویان معموال باشد. منطقی
این باشند! داشته خود همراه را درسی اطالعات صفحه چهار
اختیار در دانشگاه توسط که است آماری جداول از جدا اطالعات

می�گیرد. قرار دانشجو
تدریس) اتمام از (بعد سوم مرحله

امتحانی برگه�های تقسیم .١
تقسیم فرایند امتحانی، برگه�های تعداد و دانشجویان تعداد به توجه با
انجام تمرین حل مدرسین و درس اساتید بین تصحیح، برای برگه�ها
تصحیح موظفی گذشته، تحصیلی نیم�سال در مثال به�طور می�شود.
هر برای و ساعت ٢٢ حدود استاد هر برای امتحانی برگه�های
برای تمرین حل مدرسین شد. تعیین ساعت ٧٠ تمرین حل مدرس
حقوق کارکرد ساعت اساس بر برگه�ها تقسیم و کالس در حضور
تقسیم راهنمای تهیه به موظف دروس اساتید می�کنند. دریافت
امتحانی سؤاالت هستند. پاسخ�نامه و بارم�بندی امتحانی، برگه�های
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دانشجویان از یکی همراه به میکوش آقای ظهر حوالی اول روز
معرفی خود دانشجوی به را بنده و آمدند من اتاق به خود دکتری
ایشان راهنمایی�های از مشکلی هرگونه داشتن صورت در که کردند
دعوت به دانشگاه، رستوران در ناهار صرف از پس کنم. استفاده
اتمام از پس و کردم شرکت ایشان درس کالس در میکوش آقای
زمینه�های مورد در تبادل�نظر و بحث به ایشان دفتر در کالس
در گذاری و گشت با پرداختیم. مشترک علمی کار و تحقیقاتی
دانشکده مسئولین همچنین و همکاران سایر به را بنده دانشکده،
خودمان) آبدارخانه همان (یا قهوه اتاق به آن �از پس کردند. معرفی
دانشجویان بین علمی بحث�های برای محلی بیشتر قهوه اتاق رفتیم.
کتاب�ها قفسه بود. هیئت�علمی اعضای سایر و تکمیلی تحصیالت
فیزیکدان-ریاضیدان ٢٣ بور نایلز فقید پروفسور اتاق صندلی�های و

بود. قهوه اتاق بخش زینت نوبل جایزه برنده
می�کنم. بیان درس کالس�های مورد در را نکاتی ادامه در
بود. جذاب بسیار برایم میکوش آقای درس کالس در شرکت
درس کالس�های اغلب در کپنهاگ، در اقامت هفته ۴ طول در
برای که زمانی سری�های درس سرفصل کردم. شرکت ایشان
حضور بود. به�روز بسیار شد، می ارائه ارشد کارشناسی دانشجویان
مهندسی برق، مهندسی ازجمله مختلف رشته�های دانشجویان
از ... و اقتصادی ریاضی مالی، ریاضی زیست�شناسی، صنایع،
ارائه با همراه موضوعاتی بود. کالس این به مربوط دیگر نکات
به درس این در واقعی، داده�های تحلیل و کاربردی مثال�های
تدریس مختلف) رشته�های از �هم (آن ارشد کارشناسی دانشجویان
آن�ها به کمتر هم آمار دکتری دروس در حتی ایران در که می�شد
هم میکوش آقای که کنم عرض را نکته این البته می�شود. پرداخته
گالیه�مند اخیر سال�های در دانشجویان علمی سطح آمدن پایین از
همکاران سایر با نیز دوستانه گردهمایی�های در به�طوری�که بودند

داشت. رواج آن�ها بین در بحث این
می�کنم. بیان ریاضی علوم دانشکده مورد در مطالبی ادامه در
۴ از متشکل کپنهاگ دانشگاه ریاضی علوم دانشکده به�طورکلی
توپولوژی»، و تابعی تحلیل «جبر، احتمال»، نظریه و «آمار بخش
و اقتصادی «ریاضی بخش و هندسی» تحلیل و ریاضی «فیزیک
ریاضی، رشته ارشد کارشناسی و کارشناسی دوره در بود. بیمه»
١٠ تعداد بود. فعال آمار و اقتصادی ریاضیات بیمه، ریاضیات
به�طوری�که بودند فعال دانشکده این در قوی پژوهشی گروه یا مرکز
گروه�های این از تا چند یا یک در هیئت�علمی اعضای از هرکدام

کوتاه�مدت فرصت�تحقیقاتی یک گزارش

یزد دانشگاه روزگار، رسول دکتر

به�منظور یزد دانشگاه که است برنامه�ای کوتاه�مدت تحقیقاتی دوره
فعالیت�های گسترش همچنین و پژوهش و آموزش سطح ارتقای
گرفته نظر در متقاضی هیئت�علمی اعضای کلیه برای بین�المللی
است. سالیانه به�صورت و ماه ٢ حداکثر دوره این مدت است.
پرداخت که است متقاضی عهده به دوره این در شرکت مخارج
از دانشگاه، هیئت�امنای مصوب سقف تا آن هزینه�های از بخشی

است. پرداخت قابل هیئت�علمی عضو پژوهانه محل
استادان از ٢٢ میکوش توماس پروفسور با مکاتبه از پس بنده
ایشان، طرف از دعوت�نامه ارسال و کپنهاگ دانشگاه آمار سرشناس
دوره گذراندن جهت ماه ١ مدت به ١٣٩۶ سال ماه شهریورماه از
کشور عازم مشترک، پژوهشی کار یک انجام همچنین و تحقیقاتی
همکاران برخی از خوبی اطالعات سفر، از قبل شدم. دانمارک

بودم. کرده کسب
مسئول و دانشکده منشی رفتم. دانشگاه به ورود، از بعد روز
من از گرمی به ایشان کردم. مالقات را مدعوین به مربوط امور
یک کلید لپ�تاپ، یک همراه به مستقل اتاق یک و کردند استقبال
دانشگاه) امکانات از استفاده (جهت شناسایی کارت دوچرخه،
قابل�توجه نکته قراردادند. من اختیار در راهنما کتابچه یک و
یا استادان از نفر ١٠ از بیش هرماه متوسط به�طور که بود این
عمده�ای بخش (که جهان مختلف دانشگاه�های دکتری دانشجویان
تحقیقاتی دوره گذراندن جهت هستند) امریکا کشور از آن�ها از
یک خاطر همین به می�آمدند. دانشکده این به سخنرانی ایراد یا

داشت. برعهده را مدعوین به مربوط امور پیگیری ویژه، کارمند
اول طبقات در که بود طبقه �۴ ریاضی علوم دانشکده ساختمان
اتاق چهارم و دوم طبقات در و مدعوین و استادان کار دفتر سوم و
داشت. قرار پسا�دکتری) و (دکتری تحصیالت�تکمیلی دانشجویان
که بود! یکسان دانشکده اتاق�های تمامی کلید که این جالب نکته
اعضای و دانشجویان کارکنان، بین باال اعتماد وجود از نشان
داشت قرار اتاقی ساختمان دوم طبقه در بود. دانشکده هیئت�علمی
مانند و اداری خام نامه�های نیاز، مورد لوازم�التحریر انواع آن در که
می�توانستند زمانی هر در دانشکده این کارکنان تمامی و بود موجود

کنند. استفاده آن از

Thomas Mikosch٢٢

Niels Bohr٢٣
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دانشگاه�ها سایر از صاحب�نظر استادان توسط هفتگی سمینارهای
دکتری دانشجویان بود. دانشکده در توجه قابل نکات دیگر از
سمینارها این در خود تحقیقاتی زمینه به بسته می�توانستند عالقه�مند
به منجر سمینارها این از جلسه چند در آن�ها شرکت و کنند شرکت

می�شد. سمینار به مربوط درس واحد گذراندن
این با بود گران بسیار دانمارک در آمد، و رفت و زندگی هزینه
همچنین و مناسب قیمت�های با بزرگ فروشگاه�های وجود با �حال
بخش بود، قرارگرفته من اختیار در رایگان که دوچرخه�ای داشتن با
آخر در کوتاه مدت این طول در شد. کاسته هزینه�ها از زیادی
و تاریخی آثار از برخی از میکوش آقای همراه به توانستم هفته�ها

کنم. بازدید کشور این موزه�های
و علمی لحاظ از من برای کوتاه سفر این پایانی، نکته به�عنوان
نظر به داشت. زیادی مزایای اجتماعی فرهنگی- حتی و پژوهشی
به�شرط حضوری به�صورت بین�المللی علمی ارتباطات برقراری من
عالوه الکترونیکی علمی ارتباطات حتی و مناسب شرایط وجود
تحقیقاتی انگیزه�های ایجاد به منجر مختلف، تجربیات کسب بر
و محققین علمی سطح بردن باال به توجهی شایان کمک که می�شود

می�کند. کشورمان علمی پیشرفت

گروه�ها این از یکی در پسادکتری و دکتری دانشجویان و پژوهشی
بیش و هیئت�علمی عضو ٢۵ از بیش مجموع در داشتند. فعالیت
پژوهشی گروه�های این در پسادکتری و دکتری دانشجوی ۴٠ از
اعضا تمامی فعالیت�های بودند. علمی فعالیت�های انجام مشغول
تشکیل با و مشترک به�صورت تحقیقاتی گروه�های این از هرکدام در
آن در میکوش آقای که بخشی داشت. رونق هفتگی جلسات منظم
زیر دو خود که بود ٢۴ بیمه و اقتصاد بخش بودند، فعالیت مشغول

داشت. اقتصادی ریاضیات و بیمه علوم بخش
نکات دیگر از داده�ها، علم برای مجهز آزمایشگاه یک وجود
این برپایی از هدف بود. احتمال نظریه و آمار بخش توجه قابل
�شده انجام تحقیقات در داده�های تحلیل کیفیت ارتقای آزمایشگاه،
از داشت. محققین و دانشجویی بخش دو و بود علوم سایر در
همکاری�های کارگاه�ها، دوره�ها، برگزاری آزمایشگاه، این طریق
در می�شد. تسهیل محققان و دانشجویان مشاوره رشته�ای، بین
آماری مشکالت مراجعه�کنندگان، آزمایشگاه این دانشجویی بخش
بحث به کامپیوتر علوم و داده�ها علم یا آمار متخصصین با را خود
برای مکملی به�عنوان دقیقه�ای ٢٠ جلسات این می�گذاشتند.
اینجا، در دریافتی راهنمایی�های طریق از تا بود دانشجو تالش�های

کند. پیدا خود پروژه انجام برای را الزم آمادگی
و (دولتی صنعتی مراکز با نیز تجاری قوی همکاری�های
دکتری دانشجویان جذب پروژه�ها، جذب طریق از غیردولتی)
انجام دانشکده این در مشاوره و بین�رشته�ای همکاری�های صنعتی،
نزدیکی بسیار همکاری میکوش آقای �مثال به�عنوان می�گرفت.
نکته داشتند. بیمه مختلف شرکت�های و هواشناسی اداره با
می�کردند اذعان ایشان که بود این بود جالب من برای که دیگری
اقتصادی ریاضیات رشته ارشد کارشناسی دانش�آموختگان تمامی
کمتر و می�شوند کشور دولتی و خصوصی سازمان�های جذب بیمه یا

می�ماند. بیکار دانش�آموخته�ای
برخی که نمودم شرکت نیز ارشد کارشناسی دفاعیه جلسه ٣ در
پایان�نامه�های داوری �مثال به�عنوان بود. جالب من برای آن�ها نکات
موضوع با مرتبط متخصص یک توسط کاربردی، موضوعات با
می�گرفت. انجام داشت حضور دفاع جلسه در که صنعت بخش از
دیگری داور دانشجویان، سایر و متخصص داور راهنما، استاد به�جز
بخشعمده�ای این�که دلیل به معموال نداشت. جلساتحضور این در
معموال دانشجویان ارائه بودند، بومی ارشد کارشناسی دانشجویان از
اسالیدها کردن دنبال طریق از بنده و می�شد انجام دانمارکی زبان به
ارائه بشوم. دانشجوها صحبت�های از برخی متوجه می�توانستم
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regression estimator . . . رگرسیونی برآوردگر وایازشی، برآوردگر
robust estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استوار برآورد
robustness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استواری
robust statistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استوار آمارۀ
unbiased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نااریب
unbiased estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نااریب برآورد
unbiased estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نااریب برآوردگر
wavelet estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجکی برآوردگر

انجمن اساسنامه در تغییر به نیاز مورد در نظرسنجی

ایران آمار انجمن محترم عضو
احترام و سالم با

عمومی مجمع آخرین در شده مطرح موضوعات از یکی که آنجا از
ایران آمار کنفرانس چهاردهمین با زمان (هم انجمن شدۀ تشکیل
در ضروری موارد «تغییر پیشنهاد شاهرود) صنعتی دانشگاه در
است خواهشمند جنابعالی از لذا است، بوده انجمن» اساسنامۀ
با دارید، انجمن اساسنامۀ اصالح برای نظری یا پیشنهاد چنانچه
بخش طریق از را خود نظرات انجمن، وبگاه در زیر لینک به مراجعه

نمایید. ارسال مطلب» «تسهیالت
مدیره هیئت در نظر تبادل و بحث از پس پیشنهادی موارد
آمار کنفرانس پانزدهمین عمومی مجمع به تصویب، برای انجمن

شد. خواهد ارائه
www.irstat.ir/content/407/

است. دسترس در انجمن وبگاه در اساسنامه

اصل وحیدی محمدقاسم دکتر
ایران آمار انجمن رئیس

مصوب آماری واژه�های
فارسی ادب و زبان فرهنگستان

آمار) (پژوهشکدۀ ٢۵ خان�زاده فرشید
امیرکبیر) صنعتی (دانشگاه محمدپور٢۶ عادل

برآورد

admissible estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . پذیرفتنی برآوردگر
asymptotically unbiased estimator . نااریب مجانبی برآوردگر
asymptotic efficient estimator . . . . . مجانبی. کارای برآوردگر
bias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اریبی
biased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اریب
biased estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اریب. برآوردگر
biased statistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اریب. آمارۀ
change point estimator . . . . . . . . . . . . . . تغییر نقطۀ برآوردگر
confidence coefficient, confidence level . . اطمینان ضریب
confidence interval, interval estimate . . . . . . . اطمینان بازۀ
confidence limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطمینان. حدهای
consistent estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سازگار برآوردگر
efficient estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارا برآوردگر
efficient statistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارا آمارۀ
estimand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برآوردنی
estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (١) برآورد
estimating equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برآورد معادلۀ
estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٢) برآورد
estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برآوردگر
improved estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهساخته برآوردگر
inefficient estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناکارا برآوردگر
interval estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازه�ای برآورد
linear estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطی برآوردگر
multiplicity estimator . . . . . . . . . . . . . . . چندبارگی برآوردگر
point estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقطه�ای برآورد
pooled estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ادغامی برآورد
pseudo maximum likelihood بیشینه شبه�درست�نمایی برآوردگر

estimator

ratio estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسبتی برآوردگر

f.khanzadeh@srtc.ac.ir٢۵

adel@aut.ac.ir٢۶
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دیگر بخش�های در که واریانس ثابت�کننده تبدیل�های و نرمال�ساز
رگرسیون به هفتم تا پنجم فصل می�پردازد. هستند، نیاز مورد کتاب
به کتاب هشتم فصل در دارد. اختصاص چندگانه و ساده خطی
کواریانس آنالیز و طرفه دو و طرفه یک واریانس آنالیز مدل�های
ستاره عالمت با (که ١٠ و ٩ فصل�های در است. شده پرداخته
نظری بحث�های خطی، مدل�های نظریه قالب در شده�اند) مشخص
مدل و واریانسی آنالیز مدل�های رگرسیونی، مدل�های به مربوط
فصل�های در کتاب، بخشسوم در است. شده بیان کواریانس آنالیز
برای تشخیصی تحلیل�های مانند موضوعاتی به ١٣ و ١٢ و ١١
نرمال هم�خطی، مسئله پرت، مشاهدات و نافذ مشاهدات شناسایی
چهارم بخش می�شود. بحث خطاها واریانس نبودن ثابت و نبودن
بخش این در دارد. اختصاص عمومی خطی مدل�های به کتاب
برای لوجستیک رگرسیون مدل�های به چهاردهم فصل در نخست
می�شود. پرداخته مقداری چند و مقداری دو پاسخ متغیر با داده�های
شده بیان مدل�ها این به مربوط نظری مباحث پانزدهم فصل در
مباحث به ٢١ تا ١۶ فصل�های در کتاب، پنجم بخش در است.
رگرسیونی، �زمانی سری مدل�های مانند رگرسیون از جدی�تری
خودگردان رگرسیون و ناپارامتری رگرسیون غیرخطی، مدل�های
فصل�های کتاب، آخر بخش است. شده پرداخته (بوت�استرپ)
برای اثرات�آمیخته، با غیرخطی و خطی مدل�های به ٢۴ و ٢٣
سلسله�مراتبی پیچیده ساختار با داده�های و طولی داده�های تحلیل

دارد. اختصاص (خوشه�ای)
ندارند، قوی ریاضی و آمار زمینه که خوانندگانی راحتی برای
هر از را کتاب که است شده آورده ضمیمه ۴ کتاب انتهای در
کتاب در استفاده مورد نمادهای فهرست می�سازد. خودکفا جهت
جبر�خطی از مطالبی B ضمیمه در است. شده آورده A ضمیمه در
D ضمیمه در و حسابان از مطالبی C ضمیمه در ماتریس�ها، و
که آماری استنباط از مباحثی و آمارریاضی و احتمال از مطالبی
در است. شده آورده هستند، نیاز مورد کتاب مطالب درک برای
مقاله) و کتاب (شامل کمکی مراجع از فهرستی فصل، هر پایان

است. شده ذکر مطالب، عمیق�تر فهم به عالقه�مند خواننده برای
شد، اشاره کتاب فصل�های مطالب مرور در که همان�طور
در نظری، مباحث و است کاربردی کتاب نگارش کلی رویکرد
است. شده بیان شده�اند) مشخص ستاره با (که جداگانه فصل�هایی
مقاالت از آن�ها بیشتر (که واقعی داده�های با متنوعی مثال�های

كتاب معرفی

سردبیر نظر زیر
می�کنیم. معرفی «رگرسیون» �زمینۀ در کتابی خبرنامه از شماره این در

کتاب این عنوان

Applied Regression Analysis and Generalized Linear

Models

٢٠١۶ سال در ٢٧ سیج� انتشارات توسط آن سوم ویرایش که است
با ١٩٩٧ سال در کتاب نخست ویرایش است. شده چاپ
Applied Regression, Linear Models, and Related عنوان
استاد ٢٨ فاکس»� «جان کتاب نویسندۀ بود. شده چاپ Methods

متخصص یک گرچه فاکس، جان است. کانادا مک�مستر دانشگاه
رگرسیون به�ویژه و آمار از عمیقی دانش اما است، جامعه�شناسی

دارد٢٩.

نخستین عنوان است. شده تدوین فصل، ٢۴ و بخش ۶ در کتاب
آن در که است اجتماعی» علوم و آماری «مدل�های کتاب فصل
می�پردازد. اجتماعی علوم حوزه داده�های تحلیل در آمار نقش به
خالصه برای گرافیکی روش�های به کتاب، چهارم تا دوم فصل�های
توانی تبدیالت به همچنین چند�متغیره، و متغیره یک داده�های کردن

SAGE٢٧

Fox John٢٨

https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/٢٩
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14. Logit and Probit Models for Categorical Response

Variables

15. Generalized Linear Models

V. EXTENDING LINEAR AND GENERALIZED LIN-

EAR MODELS

16. Time-Series Regression and Generalized Least

Squares

17. Nonlinear Regression

18. Nonparametric Regression

19. Robust Regression

20. Missing Data in Regression Models

21. Bootstrapping Regression Models

22. Model Selection, Averaging, and Validation

VI. MIXED-EFFECTS MODELS

23. Linear Mixed-Effects Models for Hierarchical and

Longitudinal Data

24. Generalized Linear and Nonlinear Mixed

شرح» «بدون

مورد افزار نرم است. شده آورده کتاب در شده�اند) گرفته شده چاپ
نوشتن در کتاب نویسنده است. R افزار نرم کتاب، در استفاده

جمله از R در افزاری نرم بسته چند کدهای

candisc (canonical discriminant analysis)

car (Companion to Applied Regression)

heplots (hypothesis tests in multivariate linear models)

sem (structural equation modeling)

عنوان با نیز کتابی است. داشته مشارکت نیز

An R Companion to Applied Regression

رسیده چاپ به ٢٠١١ سال در آن دوم ویرایش که است نوشته
است.

است. آن کامل مقدمه کتاب، این خوب ویژگی�های دیگر از
راهنمایی و کتاب محتوای درباره مفیدی اطالعات کتاب، مقدمه در
کتاب این که مدرسی برای می�کند. بیان درس، مدرس و دانشجو
براساس نویسنده است، کرده انتخاب درس مرجع عنوان به را
تحصیلی نیمسال یک برای درس طرح جدول یک خود، تجربیات
و مختلف سطوح در می�توان را کتاب است. کرده ارائه هفته ١۴ با

نمود. تدریس مختلفی رشته�های برای

کتاب مطالب فهرست

1. Statistical Models and Social Science

I. DATA CRAFT

2. What Is Regression Analysis?

3. Examining Data

4. Transforming Data

II. LINEAR MODELS AND LEAST SQUARES

5. Linear Least-Squares Regression

6. Statistical Inference for Regression

7. Dummy-Variable Regression

8. Analysis of Variance

9. Statistical Theory for Linear Models

10. The Vector Geometry of Linear Models

III. LINEAR-MODEL DIAGNOSTICS

11. Unusual and Influential Data

12. Diagnosing Non-Normality, Nonconstant Error Vari-

ance, and Nonlinearity

13. Collinearity and Its Purported Remedies

IV. GENERALIZED LINEAR MODELS
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موسسات و دانشگاه�ها اخبار

اصفهان دانشگاه

کارشناسی و کارشناسی جدیدالورود دانشجویان با معارفه جلسه
۴۵ تعداد ١٣٩٧ سال مهرماه در شد. برگزار ١٣٩٧ سال ارشد
ارشد کارشناسی مقطع در دانشجو ١۶ کارشناسی، مقطع در دانشجو
آمار گرایش ارشد کارشناسی مقطع در دانشجو ٧ و ریاضی آمار

شده�اند. پذیرفته اقتصادی-اجتماعی
دکتر سخنرانی با ٩٧/٩/٢۶ دوشنبه روز در پژوهش هفته مراسم

موضوع با زمان�زاده احسان
Estimation of Population Proportion for Judgement
Post Stratification
مورد در پاسخ و پرسش جلسه مراسم ادامه در شد. برگزار

گردید. انجام آمار پژوهش و آموزش چالش�های

اهواز چمران شهید دانشگاه

چاچی جالل

گروه هیئت�علمی عضو به�عنوان ١٣٩٧ مهرماه از چاچی جالل دکتر
سال متولد ایشان شدند. منتقل اهواز چمران شهید دانشگاه به آمار
از ٨٣ سال آمار، کارشناسی دانش�آموخته مشهد، شهر در ١٣۶٠
،٨۶ سال آمار، ارشد کارشناسی آموخته دانش بیرجند، دانشگاه
٩١ سال آمار، دکترای آموخته دانش و مشهد فردوسی دانشگاه از
اصفهان) دانشگاه با مشترک (دوره اصفهان صنعتی دانشگاه از
اطالعات اساس بر آماری «روش�های ایشان رساله عنوان هستند.
سال از ایشان است. طاهری محمود سید دکتر راهنمایی با نادقیق»

بوده�اند. سمنان دانشگاه هیئت�علمی عضو ٩٧ تا ٩١

آمار دکتری دانش�آموختگان

طامندی مصطفی

دانشگاه آمار کارشناسی دانش�آموخته بیرجند، در ۶٢ سال متولد
دانشگاه �ریاضی آمار ارشد کارشناسی ،٨۴ سال مشهد فردوسی
سال٩٧، باهنر�کرمان شهید دانشگاه آمار دکتری ،٨٧ سال شیراز
سال از رفسنجان عصر ولی دانشگاه آمار گروه هیئت�علمی عضو

.٨٧
کاربردهای و چوله-نرمال توزیع شکلی آمیخته�های رساله: عنوان

آن
جمالی�زاده احد دکتر : راهنما استاد

تدین وحید

دانش�آموخته فارس، اقلید در ١٣۶٧ سال متولد تدین، وحید آقای
کارشناسی فارس، خلیج دانشگاه از ١٣٨٩ سال آمار کارشناسی
سال آمار دکتری مدرس، تربیت دانشگاه از ١٣٩١ سال آمار ارشد

هستند. اهواز چمران شهید دانشگاه از ١٣٩٧
خطای با ناگاوسی فضایی مدل�های تحلیل رساله: عنوان

پیشگوها در اندازه�گیری
راسخ عبدالرحمن دکتر راهنما: استاد
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اطالعات و داده�ها به کامل دسترسی با است امید است. شده ارائه
شود. محاسبه نیز حساب این جداول سایر بعدی، مراحل در اولیه
سال در شده مصرف و شده عرضه آب میزان از تصویری طرح این
بخش�های و خانوار از اعم مختلف، جریان�های بین در را ١٣٩٠

می�دهد. نشان اقتصادی مختلف
در شده مصرف آب مجموع می�دهد نشان آمده به�دست نتایج
برداشت آب مجموع از که خانوار و اقتصادی فعالیت�های رشته
واحدهای دیگر از دریافتی آب مصرف و زیست محیط از شده
بوده مکعب متر میلیون ١۴۴٬٠٧۶ مقدار آمده، به�دست اقتصادی
مختص آن مکعب متر میلیون ۵٬١٣٢ میزان این از که است
بخش�های به مربوط مکعب متر میلیون ١٣٨٬٩۴۴ و خانوارها
به شده عرضه آب مجموع همچنین، است. اقتصادی مختلف
٧۵٬٧٣٧ آب)، (برگشت زیست محیط و اقتصادی بخش�های دیگر
مکعب متر میلیون ۴٬١٠۶ میزان این از که بوده مکعب متر میلیون
فعالیت�های رشته به مکعب متر میلیون ٧١٬۶٣١ و خانوار برای
(تفاوت رفته هدر آب میزان است. داشته اختصاص اقتصادی
میلیون ۶٨٬٣٣٩ مقدار شده) مصرف آب و شده عرضه آب میزان
آن حجم بیشترین که است داده اختصاص خود به را مکعب متر
و جنگل�داری و ماهی�گیری کشاورزی، فعالیت�های رشته به مربوط

است. بوده مکعب متر میلیون ۶۵٬٢٩٨ میزان به
و اصول مفاهیم، ایران: در کار حساب «تهیۀ پژوهشی طرح -٢

شد. منتشر روش�ها»
متفاوت ارقام و آمار وجود با کشور در اشتغال وضعیت بررسی
جداول کار، نیروی آمارگیری جمله از مختلف آماری منابع از
غیره، و ثبتی آمارهای مسکن، و نفوس سرشماری داده-ستانده،
از کشور کل اشتغال برای واحد عدد یک به دستیابی عدم و
در حوزه این سیاست�گذاران و برنامه�ریزان روی پیش چالش�های
آمارها این به بخشیدن انسجام برای است. جهان کشورهای اغلب
طرح�های اطالعات طریق از کار نیروی عرضۀ آمار است الزم
کار نیروی تقاضای آمار با کار نیروی آمارگیری جمله از خانواری
اطالعات و ملی حساب�های و کارگاهی آمارگیری�های از حاصل
این تطبیق و تلفیق از پس و شود گردآوری ستانده – داده جداول
آید. دست به اشتغال حوزۀ در یکپارچه آمارهای اطالعاتی، منابع
زمینۀ در خود رسالت به توجه با آمار پژوهشکدۀ اساس این بر
در و آمارها کیفیت افزایش هدف با پژوهشی طرح�های اجرای
دقیق آمارهای به ریزان برنامه و گذاران سیاست نیاز گرفتن نظر
ایران: در کار حساب «تهیۀ پژوهشی طرح آنها، تحلیل و بهنگام و
اجرای که داد، قرار خود کار دستور در را روش�ها» و اصول مفاهیم،

یزد دانشگاه

دانشجویی علمی انجمن همت به پژوهش، هفته مناسبت به -١
-٢٠٢۴» عنوان با سخنرانی ٩٧/٩/٢۶ تاریخ در آمار بخش و
معاون فاتحی، خانم توسط آمارحیاتی» و احوال ثبت دهه ٢٠١۵
جلسه این در شد. برگزار یزد، استان احوال ثبت اداره انفورماتیک
آمار دانشجویان و علمی هیئت اعضای احوال، ثبت مسئولین

داشتند. حضور
علوم پردیس همکاری با کار» و کسب کنم چه کنم «چه کارگاه -٢
آمار، دانشجویی علمی انجمن و فناوری و علم پارک هنر و انسانی
مدیر فرهنگ�نیا تقی آقای کارگاه این در شد. برگزار پژوهش هفته در
چگونگی مورد در یزد فناوری و علم پارک هنر و انسانی پردیسعلوم
مصیب آقای سپس کردند. سخنرانی کار و کسب یک اندازی راه
شرکت مدیرعامل و یزد دانشگاه آمار آموختگان دانش از زاده حکام
دانشجویان برای را خود کاری تجربیات پردیسه، تدبیر بهین آماری

نمودند. بیان

آمار پژوهشکده

حسابداری سیستم در آب حساب «محاسبه پژوهشی طرح -١
آب)» فیزیکی مصرف و عرضه جداول (محاسبه – محیطی زیست

شد. منتشر
افراد تمامی زندگی و معیشت تأمین برای مهمی بخش آب،
ایجاد دارد. پایدار توسعه به دستیابی برای کلیدی نقش و بوده
کیفیت ارتقای بهداشت، سالم، آب به عمومی دسترسی برای راه�هایی
اکوسیستم�های احیای و حفاظت و آب مصرف بهره�وری آبی، منابع
امکان�پذیر حیاتی منبع این کارامد و صحیح مدیریت با تنها آبی
اول، وهله در آن به یافتن دست و نگرشی چنین الزمه است.
بود. خواهد حوزه این در کافی و صحیح آمار و اطالعات داشتن

از یکی به�عنوان ایران آمار مرکز همکاری با آمار پژوهشکدۀ
محاسبه طرح ارائه با تا است کرده تالش ثبتی آمارهای متولیان
المللی بین سیستم بر تکیه با آب فیزیکی مصرف و عرضه
مؤثر گامی بتواند آب برای اقتصادی محیطی– زیست حسابداری
اطالعات از استفاده و همکاری با طرح این بردارد. راه این در

است. شده انجام حوزه این در متولی دستگاه�های
که است استاندارد جدول هفت شامل مجموع در آب حساب
اطالعات و داده�ها به دستیابی در موجود محدودیت�های به توجه با
فیزیکی مصرف و عرضه اصلی جدول دو تنها طرح این در اولیه،



ان۴٢ نآمارا ا ١٠٠ر شماره -١٣٩٧ پاییز -٢۶ سال�

عالقه دسترس در اکنون آن نهایی گزارش و شد آغاز ١٣٩۵ سال
است. گرفته قرار مندان

مسکن و نفوس عمومی سرشماری فنی «گزارش پژوهشی طرح -۴
کنون تا ١٣٣۵ سال از ایران آمار مرکز شد. منتشر «١٣٩۵
در است. کرده اجرا مسکن و نفوس عمومی سرشماری هشت
سنتی کامال روش�های از سرشماری�ها اجرای روش سال�ها این طی
روش�های به چهره) به چهره یا مستقیم روش به داده�ها (گردآوری
اینترنتی/پستی/طرح مانند روش چند یا دو (ترکیب مدرن یا ترکیبی
این تمام است. داده شکل تغییر مستقیم) /مراجعه آماری/ثبتی
١٣٩۵ و ١٣٩٠ سال�های سرشماری دو استثنای به ها سرشماری
و نفوس عمومی سرشماری در شده�اند. اجرا ساله ده فواصل در
کاهش و دقت و سرعت افزایش منظور به ١٣٩۵ سال مسکن
های سرشماری تاریخ در بار نخستین برای سرشماری، هزینه�های
اینترنتی سرشماری نوین شیوه حضوری، مراجعه بر عالوه کشور،
که ارزشمندی تجربه�های به توجه با گرفت. قرار استفاده مورد نیز
از سرشماری این فنی گزارش تهیه شد، حاصل سرشماری این در

است. برخوردار باالیی اهمیت
زمینۀ در خود رسالت به توجه با آمار پژوهشکدۀ اساس این بر
تحلیل آمار، تولید روش�های به مربوط های زمینه در پژوهش اجرای
تأمین و آماری اطالع�رسانی و اطالعات استخراج پردازشو آماری،
فنی «گزارش تهیۀ برنامه�ریزان، و سیاست�گذاران آماری نیازهای
خود کار دستور در را «١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری
گرفته قرار عالقه�مندان دسترس در اکنون گزارش این که داد، قرار

است.
١٣٩۵ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری فنی گزارش
از سرشماری این در شده انجام اقدامات تمام از مدون مجموعه�ای
اجرا و آموزش تبلیغات، سازماندهی، طراحی، برنامه�ریزی، مرحلۀ

است. اطالع�رسانی و استخراج تا
«فروشگاه» بخش در پژوهشی، طرح ۴ این کامل گزارش فایل
قابل www.srtc.ac.ir نشانی به ایران آمار پژوهشکدۀ وبگاه

است. تهیه
انجمن نماینده صادقی خانم ارسالی

مطالعاتی، طرح این اصلی هدف شد. آغاز ١٣٩۶ خرداد از آن
یا کار٣٠ حساب مفهومی چارچوب و اصول مفاهیم، با آشنایی
دستیابی قابل و مناسب چارچوب تعیین ،٣١ کار حسابداری سیستم
حساب اشتغال، حساب محاسبۀ و ایران در کار حساب تهیۀ برای
گرفتن نظر در از فارغ ایران در کار از درامد حساب و کار ساعات

است. اطالعات تولید منبع
عالوه کار آمار دامنۀ کار٣٢ آمار المللی بین قطعنامۀ اساس بر
ارتباط در دیگری پدیده�های کار، از درامد و کار ساعات اشتغال، بر
سلسله تدریجاً بتوان است امید که می�گیرد بر در نیز را کار جهان با
حساب و کار ساعات حساب اشتغال، حساب از کار حساب�های

داد. گسترش کار آمار دیگر اجزاء تمامی به را کار از درامد
منتشر جریان» آمارهای در طبقه�بندی «خطاهای پژوهشی طرح -٣
به مربوط شاخص�های بر عالوه کار بازار آمارهای تحلیل در شد.
مقاطع بین تغییرات به مربوط آمارهای خاص، زمانی مقطع یک
آمارهای عنوان با که آمارها این است. نیاز مورد نیز مختلف زمانی
چرخشی، نمونه�گیری از استفاده صورت در می�شود شناخته جریان
قابل آمارگیری، مختلف دوره�های در مشترک افراد وجود علت به
ورودی-خروجی آمارهای همۀ جریان، آمارهای است. محاسبه
می�کند. ارائه را دوره دو بین کار نیروی وضعیت تغییر و کار نیروی
را کار بازار گسترده�تر تحلیل�های امکان آمارها، این به دسترسی
از استفاده با ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری می�آورد. فراهم
می�شود. اجرا فصلی به�صورت ١٣٨۴ سال از چرخشی نمونه�های
١٣٨٩ سالهای در آمار پژوهشکدۀ آمارگیری این داده�های اساس بر
است. پرداخته جریان آمارهای ارائۀ و تحلیل محاسبه، به ١٣٩٣ و
خطای جریان، آمارهای در غیرنمونه�گیری خطاهای مهمترین از یکی
رده�های به افراد نادرست بندی طبقه به است ممکن که است پاسخ
برای شود. منجر غیرفعال) و بیکار (شاغل، کار نیروی مختلف
نیز آنها بندی طبقه خطای است بهتر جریان آمارهای بردن کار به
تحلیل�های خطا این حدود از اطالع با تا شود مشخص و بررسی

شوند. انجام آمارها این از برگرفته
زمینۀ در خود رسالت به توجه با آمار پژوهشکدۀ اساس این بر
در و آمارها کیفیت افزایش هدف با پژوهشی های طرح اجرای
و دقیق آمارهای به برنامه�ریزان و سیاست�گذاران نیاز گرفتن نظر
در بندی طبقه «خطاهای پژوهشی طرح آنها، تحلیل و به�هنگام
از آن اجرای که داد قرار خود کار دستور در را جریان» آمارهای

Labour Accounts٣٠

Labour Accounting System٣١

ILO Convention No. 16, Labour Statistics, 1985٣٢



١٠٠ شماره -١٣٩٧ پاییز -٢۶ انسال� نآمارا ا ۴٣ر

زمان قلمرو دیدگاه از کاربردی زمانی سری�های تحلیل عنوان:
پورموسی رضا مولف:

٩۶ سال کرمان، باهنر شهید دانشگاه انتشارات

آن کاربردهای و R با آماری محاسبات عنوان:
همکاران و عرب�پور علیرضا مولفان:

٩۶ سال کرمان، استان دانشگاهی جهاد انتشارات

مساله) حل (رویکرد R دستورالعمل�های عنوان:
عرب�پور علیرضا و امینی مرضیه مترجمان:

٩۶ سال دانش، سیمای انتشارات

�شده چاپ آماری کتاب�های

رسمی آمار عنوان:
ایزدی غالم�رضا و صفاکیش محدثه نواب�پور، مولفان:حمیدرضا

٩٧ سال آمار، پژوهشکده انتشارات

آن کاربردهای و تصادفی حسابان بر مقدمه�ای عنوان:
کلبانر فیماسی، مؤلف:

صوفی بهاء�الدین و روزگار رسول مترجمان:
٩٧ سال یزد، دانشگاه انتشارات



  بسمه تعاليبسمه تعالي

  آمار ایرانآمار ایرانانجمن انجمن 
  

      فرم درخواست نسخۀ کاغذی خبرنامه تا پایان حق عضویت
  

  عضو محترم انجمن آمار ایران
که مستحضرید خبرنامۀ انجمن آمار ایران نشریۀ خبری این طوریاحتراماً به

شود و  هدف اصلی از انتشار انجمن است که در پایان هر فصل منتشر می
ار آماری ایران و جهان، آشنایی با بزرگان حوزۀ اندیشۀ آماری و آن، درج اخب

ایجاد ارتباط میان اعضای جامعۀ آماری با یکدیگر و نیز با انجمن آمار ایران 
گاهی اعضای محترم انجمن از رویدادهای . است بنابراین و  به منظور آ

برنامه چه ویژه اخبار انجمن، هیئت مدیره مایل است که خ مرتبط با آمار و به
موقع به دست اعضای  به صورت الکترونیکی و چه به صورت کاغذی به

گاهی از تمایل جنابعالی. محترم برسد به دریافت سرکارعالی  /لذا برای آ
نسخۀ کاغذی خبرنامه یا نسخۀ الکترونیکی آن تا پایان حق عضویت یکسالۀ 

  .  ارسال فرماييدفرم زير را تكميل و به دفتر انجمنخواهشمند است خود 
شود که در صورت عدم وصول فرم تکمیل شده، فقط نسخۀ  یادآوری می    

  .الکترونیکی خبرنامه برای  شما ارسال خواهد شد
 

  فرم درخواست نسخۀ کاغذی خبرنامه تا پایان حق عضویت یکساله
  :خانوادگینام  :نام

  :شماره تماس  :شماره عضویت
  :نشاني كامل پستي

  
  

        ۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱- - - - ۶۶۴۹۹۸۲۷۶۶۴۹۹۸۲۷۶۶۴۹۹۸۲۷۶۶۴۹۹۸۲۷: : : :     نمابر    نمابر    نمابر    نمابر۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱- - - - ۶۶۴۹۵۵۴۰۶۶۴۹۵۵۴۰۶۶۴۹۵۵۴۰۶۶۴۹۵۵۴۰: : : :       تلفن      تلفن      تلفن      تلفن۱۱۱۱۱۱۱۱، طبقه دوم، واحد ، طبقه دوم، واحد ، طبقه دوم، واحد ، طبقه دوم، واحد ۲۲۲۲، بن بست نجم، پالک ، بن بست نجم، پالک ، بن بست نجم، پالک ، بن بست نجم، پالک ))))بين بزرگمهر وانقالببين بزرگمهر وانقالببين بزرگمهر وانقالببين بزرگمهر وانقالب((((طين طين طين طين ابان فلسابان فلسابان فلسابان فلستهران، خيتهران، خيتهران، خيتهران، خي
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                    :شماره عضويت                  ����تغيير مشخصات            ����عضو جديد  

  :مشخصات فردي . 1

     : نام

      :نام خانوادگي

 First Name:   
Last Name : 

       ����        مرد  ����زن  :         جنسيت                            :       مليشماره                                                         : تاريخ تولد

 :مشخصات تحصيلي .2

  :آخرين مدرك تحصيلي

  :ها و كدهاي مربوطه تخصص

  

  تخصص

 

در آمار 

 پزشكي

  

  رسميآمار 

  

  آمار زيستي

  

آناليز 

  تصادفي

  

احتمال 

  تركيباتي

احتمال 

  هندسي،

هندسه 

  تصادفي

  

استنباط 

  آماري

استنباط در 

فرايندهاي 

  تصادفي

  8  7  6  5  4  3  2  1  كد

  

استنباط 

  ناپارامتري

 

تاريخ آمار و 

 احتمال

تحليل بقاء 

  هاي و داده

سانسور 

  شده

  

تحليل چند 

  متغيره

  

تحليل 

  ها داده

  

تحليل 

  شكل

  

  داده كاوي

  

هاي  روش

  اي دنباله

  

هاي  روش

  نموداري

9  10  11  12  13  14  15  16  17  

هاي  سري

  زماني

طرح 

ها آزمايش  

فرايندهاي 

  تصادفي

فرايندهاي 

  خاص

فرايندهاي 

  ماركوف

مباني 

نظريه 

  احتمال

مباني و 

  فلسفه آمار

و  ها مجموعه

  هاي ميدان

  تصادفي

اسبات مح

  ماريآ

18  19  20  21  22  23  24  25  26  

مدل هاي 

خطي و 

  ناخطي

نظريه 

 تصميم

نظريه 

  ها عتوزي

هاي  نظريه

  حدي

  

  گيري نمونه

موضوع 

  مرتبط

آمار  

  فضايي

27  28  29  30  31  32  33  

  

 

  :رشته تحصيلي

  :تخصص

  الويت دوم  الويت اول

  : �كد  : �كد

  
  

  ):براي دانشجويان(محل تحصيل                     

  

  

  

  

  :دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك                   

  

  

  

  

  :ذ مدركشهر و كشور محل اخ                    

                                                                                           

  :مشخصات شغلي. 3
  ����  دانـشجوي كارشناسـي  ����نـشجوي كارشناسـي ارشـد      دا  ����  دانشجوي دكتـري    ����  آموزگار  ����دبير  ����مارآ دكارشناس ارش   ����مارآكارشناس    ����  مربي  ����  استاديار  ����  دانشيار   ����استاد: مرتبه علمي 

 ):ذكر شود  (����  غيره����دانشجوي كارداني

  

  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

  : دورنگار           :        تلفن همراه                                                      :  ثابتتلفن

    : پستينشاني

        :رقمي10 كد پستي                                                                                                 ):     e-mail(آدرس الكترونيكي 

  

  : و اشتراك نشرياتپرداخت حق عضويت .5

     :مبلغ واريزي

    : و تاريخ واريزشماره فيش بانكي

  98 مهر – 97 مهر ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران. 6  
 ����عضويت دائم ����پيوسته دانشجويي  ����وابسته دانشجويي ����پيوسته  ����وابسته  حق عضويت

  000/000/8 000/400  000/200 000/700 000/450  )ريال (       مبلغ

   دو شماره از هر مجله و چهار شماره از خبرنامه)  به ريالمبلغ ( انجمن آمار ايراننشريات ساالنه اشتراك . 7
  كاغذينسخه   اعضا  رتبه مجله  )ريهنش(مجله 

  ����  ���� 000/200  -  خبر نامه

  ����  ���� 000/300  علمي  دانشجويي  ندا

  ����  ����000/300  علمي ترويجي  انديشه آماري

  ����  ���� 000/300  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/300  علمي پژوهشي ����  ����  

  :توضيحات
  ارشد يا دكتري داريد درمقابل عضويت پيوسته و در غير اين صورت درمقابل عضويت وابسته عالمت بزنيد يهاي مرتبط با آمار درجه كارشناس چنانچه در يكي از رشته-1

  ..  وجود داردراي اعضاه صورت رايگان ب بامكان ارسال نسخه الكترونيكي تمامي نشريات-2

  . و از طريق پايگاه الكترونيكي حق عضويت  خود را پرداخت نمائيددر قسمت عضويت در سايت اطالعات خود را تكميل irstat.ir  در سايت انجمن آمار ايران-3

  
 
 
  

               فرم عضويت در انجمن آمار ايران   

  

  

ــران: درسآ ــان يخ ،ته ــسطيناب ــر و  ( فل ــين بزرگمه ب

  11، طبقه دوم، واحد 2 نجم، پالك بست بن،  )انقالب

  021-66495540:   تلفن1416843774: كد پستي

  021-66499827: نمابر

  www.irstat.ir: اينترنتي آدرس

 info@irstat.ir: الكترونيكيپست 
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