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 سردبیر سخن

 گزنه

 تو حساب خویشتن کن نه عتاب خلق سعدی 

ها بارها درباره مشکالت گوناگون نظام همه ما در این سال    

ایم. هرچند درباره این مشکالت آموزش عالی در ایران شنیده

همایش مقاله  و  چاپ  فراوانی  برگزار  های  گوناگونی  های 

ی آشکار و  قدربه اند، اما بسیاری از این مشکالت امروز  شده

زی به تخصص  فراگیر هستند که برای شناخت آنها چنان نیا

 عنوان به در جامعه    شیوبکمدر حوزه آموزش عالی نیست و  

شده پذیرفته  گسستگی  مشکل  عالیاند.  و    آموزش 

افراطی در آموزش و پژوهش،    گراییکمی ،  وپرورشآموزش

مقوله   به  سطحی  منگاه  رواج  و    گراییدرک پژوهش، 

دولتسازیمدرک به  وابستگی  سیاست،   های گذاریها، 

،  صنعتو  آموزش عالی  گسستگی   ها،  افراد و جناح   وابسته به 

، ضعف در  مدتکوتاهروزمره اندیشی و قانع بودن به منافع  

ها،  فضای دانشگاه  گاهیوبگاهآموزی، امنیتی شدن  مهارتحوزه  

فناو به  کافی  توجه  روز،  ریعدم  دانشهای  اشتغال  -عدم 

 واج  اجباری بخشی از آنها، رو مهاجرت    هادانشگاه  آموختگان

به  کافی    عدم توجه و استادان،    انشجویانگی در میان دانگیزبی

و  نیازهای   کشور  نوپدیداساسی  این  علوم  از  بخشی  تنها   ،

شوند. گرچه برخی از مشکالتی که نام  مشکالت محسوب می 

گیر  از مسائل اجتماعی بوده و گریبان   متأثر برده شدند کلی و  

همه علوم دانشگاهی هستند، اما  هر علم  مشکالت ویژه خود  

ویژه آمار  طور خاص در حوزه علوم ریاضی و به را نیز دارد. به 

از جمله می امروز مشکالت فراوا به نی وجود دارد که  توان 

آموختگان رشته آمار در مقاطع مختلف،  مشکل اشتغال دانش

مند به تحصیل در افت کمی و کیفی تعداد دانشجویان عالقه 

های نوپدید رشته آمار و نبود رشته آمار، ابهام درباره گرایش

ها،  آموختگان این گرایش تصویر روشن از آینده کاری دانش

های فعلی رشته آمار به نیازهای روز  و نبودن سرفصلپاسخگ

 آموختگان و غیره، اشاره کرد.  دانش

نکته مهم اینجاست که این مشکالت گرچه عیان هستند      

ارکان  اما بی  بیان )حتی چندباره( نیستند. بدون شک  از  نیاز 

چنین   آمدن  پدید  در  جامعه  و  حاکمیت  دانشگاه،  متفاوت 

داشته  نقش  اقدامات  شرایطی،  از  ناشی  امروز  مسائل  و  اند 

اند و سهم دیروز هستند. اینکه مشکالت چگونه به وجود آمده

اهمیت  هر رکن در به وجود آمدن آنها چقدر است، اگر چه بی 

پاسخ اما  نخواهد   هاآنبه    نیست  فروبسته  کار  این  از  گرهی 

راه درباره  که  است  آن  وقت  شود.  حلگشود.  صحبت  ها 

ها و نهادهای تأثیرگذاری گذشته از دستگاه  است که  پرواضح

دهند، خود دانشگاه های کالن را انجام می گذاریکه سیاست 

ی داشته است. باید  توجهقابل در وضعیت به وجود آمده نقش  

های مختلف کمتر  بپذیریم که ارکان مختلف دانشگاه در حوزه

ارنده  اند. به نظر نگاند و روزمره رفتار کردهنگاه کالن داشته 

اصالح   برای  باید  خود  است،  دانش  محل  چون  دانشگاه 

خود را نقد کند و  منتظر اصالح امور از بیرون    ،باشد  قدمشیپ

بی  انتظار  که  جای  فایدهنباشد  است.  که    رددا  تأسف ای 

برای    همه ن یابرخالف   جدی   حرکت  هم   هنوز  هشدار، 

  شود واصالح  امور در خود جامعه دانشگاهی مشاهده نمی 

شود  های دانشگاهی انجام میهایی که در جمع اغلب صحبت

 رود. از حد برشمردن مشکالت و نالیدن از آنها، فراتر نمی 

ای است تا خبرنامه  این مقدمه تلخ و تا حدی گزنده، بهانه   

انجمن آمار ایران آمادگی خود را برای چاپ با افتخار نظرات  

ایران   آمار  انجمن  محترم  اعضای  درباره مشکالت  ارزشمند 

در حوزه آمار اعالم کند. نگارنده اصرار دارد  هادانشگاه فعلی 

تا یادآوری نماید که منظور نقد منصفانه و کارشناسانه خود  

حل منطقی برای  راه  ارائه دانشگاه و ارکان مهم درونی آن، و  

بحث به  ورود  بدون  موجود  امور مشکالت  به  مربوط  های 

 .  خارج از حیطه دانشگاه است
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انجمن   هت مدیرئهی  ات اهم مصوبات جلس 

 1399سال  زمستان در   آمار ایران

 ۱۰/۱۳۹۹/ ۱مصوبات جلسه 

راسخ  (  1) دکتر  ملی  آقای  همایش  دوازدهمین  از  گزارشی 

تخصصی آمار دانشگاه پیام نور ارائه دادند. از برگزاری این  

 زاده مقدس همایش و برگزاری مراسم یادبود آقای دکتر باقر  

 در این همایش تشکر و قدردانی کردند.

اجرایی    (2) سمینار  دبیر  زاده  مهدی  دکتر  آقای  جناب  نامه 

احتمال و فرایندهای تصادفی در خصوص  سیزدهمین سمینار  

  1400شهریور    11و    10پیشنهاد برگزاری سمینار در تاریخ  

 مطرح و مورد موافقت هیئت مدیره قرار گرفت. 

پیشنهاد جناب آقای دکتر امینی سرپرست کمیته    بر اساس (  3)

دانشجویی آمار     مسابقه به عدم برگزاری  با توجه مسابقات و 

تابستان   خ  1399در  شد  به  مقرر  ویروس کرونا،  شیوع  اطر 

برای   اعضاعلمی این مسابقه بدون تغییر  ته یکمحکم اعضای 

 دیگر نیز تمدید شود. دوساله  دورهیک 

اولین  4) از  گزارشی  بهرامی  دکتر  آقای    یی افزادانش  ناریوب( 

دادند. امدرسه   اتیاضیر  در  احتمال   و  آمار  مباحث ارائه   ی 

را از برگزاری این    کنندگانشرکت ابراز رضایت خود و  ایشان  

وبینار اعالم و ابراز امیدواری کردند که بتوانند در این مسیر  

 برسند.  انجمنبه اهداف 

 ۱۳۹۹/ ۱۵/۱۰مصوبات جلسه 

از    (1) گزارشی  محمدزاده  دکتر  کمیسیون    جلسه آقای 

این    هایانجمن که  نمودند  اشاره  ایشان  دادند.  ارائه  علمی 

جلسه با حضور آقایان دکتر رحیمی معاون پژوهشی وزارت  

شورای   رئیس  قاسمی  دکتر  دکتر    یهاانجمن علوم،  علمی، 

عالی عتف،    یهاانجمن   ندهینمایاضی  قره شورای  علمی در 

شورای   عضو  مهریان  زاکانی    یهاانجمنمهندس  و  علمی 

مرکزنماینده   رئیس  و  تشکیل    یهاپژوهش  مجلس  مجلس 

و  عالوهبه شد.   با دولت  ارتباط  راهکارهای  آن    یهاچالش ، 

تا    موردبحث تشکیل  کارگروهی  شد  مقرر  و  گرفت  قرار 

از طریق آن به مجلس    هاانجمن ارسالی توسط    یهاشنهادیپ

ارائه شود. در ادامه، آقای دکتر محمدزاده پیشنهاد دادند انجمن 

ای نامه آمار  معرفی  ران  خصوص  در  تخصص    ییتواناای  و 

در   یانامه انجمن به آقای زاکانی ارسال کنند. مقرر شد چنین 

 اسرع وقت تهیه شود.

نیلی (  2) دکتر  اولین  آقای  از  گزارشی   ته یکم  جلسه ثانی 

تصمیم  بین کمیته  که  کردند  اشاره  ایشان  دادند.  ارائه  الملل 

هر عضو    یهاتیفعالایران به پنج منطقه    یبندم یتقسگرفت با  

با    یهاتیفعالرا معطوف آن ناحیه کند تا تسریع در   کمیته 

 . کشورهای همسایه ایران صورت گیرد

و  3) ریاضی  علوم  دانشکده  معنوی  حمایت  درخواست   )

اولین  برگزاری  از  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  کامپیوتر 

  13  یهاخ یتارعلوم ریاضی و کاربردها در    ی المللن یبکنفرانس  

را مطرح کردند که مورد موافقت قرار گرفت    1400خرداد    14

نماینده انجمن آمار    عنوانبه   پردازی نیچو مقرر شد آقای دکتر  

 در این کنفرانس معرفی شوند. 

 ۱۱/۱۳۹۹/ ۶مصوبات جلسه 

مسئول کمیته آمار رسمی    عنوانبه سرکار خانم دکتر رضایی  

ضمانت    ینظراتنقطه  خصوص  در  بحث  و  بررسی  برای 

 مطرح کردند. هاته یکماجرایی مصوبات  

 ۱۲/۱۳۹۹/ ۴مصوبات جلسه 

المللی از کمیسیون  خبر دریافت رتبه بین  آقای دکتر راسخ(  1)

مجله   توسط  موفقیت   JIRSSنشریات  آرزوی  و  اعالم  را 

 بیشتر برای این مجله کردند.

  ته یکم  رمجموعه یزدر مورد تفکیک    آقای دکتر گلعلی زاده(  2)
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  یهاش یهماجوانان به مسابقات و سرگرمی، صنعت و جامعه،  

و   اعضای    آموختگاندانشدانشجویی  توانایی  از  و  گزارش 

دیگر اطالعاتی ارائه    یهاته یکمکمیته جوانان برای همکاری با  

 دادند.
در مورد نشست   پناه توضیحات اجمالیآقای دکتر ایران (  3)

و ادارات با هیئت مدیره    هادانشگاه مشترک نمایندگان آمار در  

در آنجا    طرحقابل ارائه دادند و مطالب    99اسفند    14در تاریخ  

 را نیز مطرح کردند. 

از شرکت ایشان در جلسه    ییهاگزارش خانم دکتر رضایی  (  4)

کمیته بانوان فرهنگستان علوم و اقدامات صورت گرفته و در  

  های بخشی جمعیتکمیته آمار ست اجرا و همچنین جلسه  د

( ایران  آمار  سال    چگونگی   ژهیوبه مرکز    ( 1405سرشماری 

 ارائه دادند. 

 ۱۳۹۹/ ۲۵/۱۲مصوبات جلسه 

رجالی   دکتر  خصوص    عنوانبه آقای  در  جلسه  میهمان 

  ی ارشناسکدانشجویان    دستورالعمل برگزاری برنامه کارآموزی

ها و نهادهای آمار رسمی توضیحاتی داده و  آمار در سازمان

برخی از اعضای هیئت مدیره مورد    نقطه نظراتبعد از ارائه  

 تصویب قرار گرفت.

 های انجمن آمار ایران اسامی اعضای کمیته

 آماردانان جوان  تهیکم

کمیته: گلعلی   مسئول  موسی  دکتر  هیئت آقای  )عضو  زاده 

 علمی دانشگاه تربیت مدرس(

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

برمال  - قباد  دکتر  دانشگاه  )زن  آقای  علمی  هیئت  عضو 

 ( زابل
جلیلیان - عبداله  دکتر  دانشگاه    یعلمئتیهعضو  )  آقای 

 (رازی کرمانشاه

مجید چهکندی   - دکتر  دانشگاه    ی علمئتیهعضو  )آقای 

 (بیرجند
دانشگاه    یعلم  ئتیهعضو  )  بینآقای دکتر حسین حق  -

 خلیج فارس 
برآورده   - دست  علی  دکتر    ی علم  ئتیهعضو  )آقای 

 (دانشگاه یزد
مهدی صالحی   - دکتر  دانشگاه    ی علم   ئتیهعضو  )آقای 

 ( نیشابور
دانشگاه    ی علم   ئت یهآقای دکتر رضا عربی بالغی )عضو   -

 ( تبریز
عضو هیئت علمی دانشگاه  )آقای دکتر کیومرث مترجم   -

 (تربیت مدرس
بهزاد منصوری )عضو هیئت علمی دانشگاه   - آقای دکتر 

 شهید چمران اهواز(

 ای آموزش آمار مدرسه تهیکمآموزش آمار و  تهیکم

عضو هیئت  )دکتر احسان بهرامی سامانی  آقای    مسئول کمیته:

 ( علمی دانشگاه شهید بهشتی

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

دانشگاه  )عضو هیئت علمی  پناه  آقای دکتر نصراله ایران  -

 ( اصفهان
 آقای دکتر علی دولتی )عضو هیئت علمی دانشگاه یزد( -

دکتر   - رجالیآقای  دانشگاه  )  علی  علمی  هیئت  عضو 

 صنعتی اصفهان( 
دکتر   - رضاییآقای  علمی    عبدالحمید  هیئت  )عضو 

 (دانشگاه فردوسی مشهد
آقای دکتر علیرضا طاهریون )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 شهید بهشتی(
 خانم دکتر آزاده قاهری )پژوهشکده رویان(  -
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خانم آناهیتا کمیجانی )نماینده دبیران ریاضی در شورای   -

 ریزی درسی سازمان پژوهش(تخصصی برنامه 

 بانوان  تهیکم
سازمان سنجش و  )  زادهخانم دکتر سیما نقی   مسئول کمیته:

 ( آموزش کشور

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

فاطمه حسینی   - دکتر  دانشگاه  )خانم  علمی  عضو هیئت 

 ( سمنان
قهرودی   - رضایی  زهرا  دکتر  علمی  )خانم  هیئت  عضو 

 (تهراندانشگاه 

زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه  خانم دکتر سمیه زارع  -

 شیراز(
خانم دکتر مریم شرفی )عضو هیئت علمی دانشگاه رازی   -

 کرمانشاه(
دانشگاه   - علمی  دکتر صدیقه شمس )عضو هیئت  خانم 

 الزهرا(
خانم دکتر مرجان منصوریان )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 علوم پزشکی اصفهان( 
 راد نوروزیخانم دکتر مینا  -

 المللروابط بین  تهیکم

ثانی )عضو هیئت علمی  آقای دکتر حمید نیلی  مسئول کمیته:

 دانشگاه بیرجند(

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

دانشگاه  )عضو هیئت علمی    منشخانم دکتر انیس ایران  -

 (مشهد واحد آزاد اسالمی
دانشگاه   - علمی  هیئت  )عضو  پزشک  حمید  دکتر  آقای 

 تهران(

دکتر   - حاجی آقای  علمی  )  زادهابراهیم  هیئت  عضو 

 تربیت مدرس(دانشگاه 
دانشگاه  هوشنگ طالبی )عضو هیئت علمی  آقای دکتر   -

 اصفهان( 
دانشگاه   - علمی  هیئت  )عضو  فالح  افشین  دکتر  آقای 

 (المللی امام خمینیبین
دانشگاه   - علمی  قدسی )عضو هیئت  علیرضا  دکتر  آقای 

      حکیم سبزواری(

 روابط عمومی و امور مربوط به اعضا و نمایندگان تهیکم

)عضو هیئت علمی    پناهنصراله ایران آقای دکتر    مسئول کمیته:

 ( اصفهاندانشگاه 

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

زهرا   - دکتر  علمی    یقهرودیی رضا خانم  هیئت  )عضو 

 دانشگاه تهران(

   پژوهشکدهخانم دکتر لیدا کلهری )عضو هیئت علمی   -

 آمار( 

بنیامین   - علمی    یهاانجمن    ه یاتحاد)دبیر    اینلقمان آقای 

 دانشجویی آمار(

آقای دکتر کیومرث مترجم )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 تربیت مدرس(

علمی   - هیئت  )عضو  یارمحمدی  مسعود  دکتر  آقای 

 دانشگاه پیام نور( 

 دانشجوییمسابقات  تهیکم

کمیته: دکتر    مسئول  امینی آقای  علمی    محمد  هیئت  )عضو 

 (فردوسی مشهددانشگاه 

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

دانشگاه   - علمی  اصغرزاده )عضو هیئت  اکبر  دکتر  آقای 

 مازندران( 
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آقای دکتر حبیب جعفری )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 رازی کرمانشاه(
دکتر   - خراتی  آقای  علمی    کوپایی محمود  هیئت  )عضو 

 دانشگاه شیراز(

 نشریات و انتشارات  تهیکم

آقای دکتر فرزاد اسکندری )عضو هیئت علمی    مسئول کمیته:

 دانشگاه عالمه طباطبایی( 

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

دانشگاه   - علمی  هیئت  )عضو  فالح  افشین  دکتر  آقای 

 (المللی امام خمینیبین
دانشگاه   - علمی  هیئت  )عضو  پزشک  حمید  دکتر  آقای 

 تهران(
نعمت  - علیرضا  دکتر  علمی  آقای  هیئت  )عضو  اللهی 

 دانشگاه شیراز(
آقای دکتر محسن محمدزاده )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 تربیت مدرس(

 های مشترک آمار رسمیهمکاری  تهیکم

)عضو هیئت   خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی مسئول کمیته:

 (تهرانعلمی دانشگاه 

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

 و اطالعات فناوری مرکز احمدی )رئیس کریم آقای -

 کشاورزی(  جهاد  وزارت ارتباطات

دانشگاه   - علمی  هیئت  )عضو  رجالی  علی  دکتر  آقای 

 صنعتی اصفهان( 

)رئیس علیرضا آقای -  مطالعات و آمار مرکز زاهدیان 

 رفاه اجتماعی( و  کار تعاون، وزارت راهبردی 

 عمومی روابط ریاست، دفتر عباسی )مدیر سعید آقای -

 ایران(  مرکز آمار المللبین هایهمکاری و

)مدیر محمدباقر آقای -  اطالعات و آمار دفتر عباسی 

 کشور(  ثبت احوال سازمان مهاجرت و جمعیتی

آقای دکتر محمدرضا فقیهی )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 شهید بهشتی(

)عضو لیدا دکتر خانم -  علمی هیئت  محترم  کلهری 

 آمار(  پژوهشکده

)مدیر سعداله  آقای -  آمار  و حقوق گروه مرادی 

 قوه رئیس پژوهشگاه مشاور و قضائیه  قوه پژوهشگاه

 قضائیه( 

محرابی  آقای   - یداله  دانشگاه  )دکتر  علمی  هیئت  عضو 

 (شهید بهشتی

آقای دکتر محسن محمدزاده )عضو هیئت علمی دانشگاه   -

 تربیت مدرس(

نصیری   الهسیدنعمت آقای -  محترم معاون)میرفالح 

 (ایران آمار مرکز ثبتی آمارهای و آماری  هایطرح 

 وبینارها   تهیکم

خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی )عضو هیئت   مسئول کمیته:

 علمی دانشگاه تهران(

 اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:

دانشگاه   - علمی  هیئت  )عضو  آرشی  محمد  دکتر  آقای 

 فردوسی مشهد(
 آقای دکتر افشین آشفته  -
)عضو هیئت علمی دانشگاه    رحیم محمودوندآقای دکتر   -

 ( سینابوعلی
 مرتضی نجیبی آقای دکتر  -
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وبینارهای انجمن آمار  گزارش برگزاری 

 ایران

 زه ا  ض یی قه وریبه هم  

و  ن شرایط  به  در    یهافرصت ظر  از    یریگبهره موجود 

  ماه تا اسفندماه از دی تعامالت غیرحضوری، انجمن آمار ایران  

برگزاری    1399 بر  وبینارهایعالوه  و    سلسله  عمومی 

مباحث    یی افزادانشسلسله وبینارهای  تخصصی به برگزاری  

زمینه    پرداخته است تاای  احتمال در ریاضیات مدرسه   آمار و

افزایش سطح دانش کاربردی دبیران و   ترویج دانش آمار و 

برگزاری  معلمان   اصلی  مسئولیت  شود.  وبینارهای  فراهم 

بر  ای احتمال در ریاضیات مدرسه  مباحث آمار و ییافزادانش

 آقای دکتر احسان بهرامی سامانی بوده است.   عهده
  1399ماه تا اسفندماه  از دی  برگزارشدهفهرست وبینارهای  

و تفکیک  و  بینارهایبه  تخصصی  و  وبینارهای   عمومی 

در   ایاحتمال در ریاضیات مدرسه   مباحث آمار و  ییافزادانش

 جداول زیر آمده است. 

 عمومی و تخصصی  بینارهایو

 سخنران/ها  عنوان وبینار 
 نی ا تدی وحید رهش  عصبی ه یشبکه ب زتک ن 

 ر    من  هر  ب ر و  نر شرررین  یر رگی ی

 بیمه و ن  ی

 مس   هیب ید رهش 

 اسرشف ره  ب ای  ه راره  سر زییکپ  چه

 نبت  ثبشی س شم  ی ر 

  و  نرحرزون  اهربر یعر ر 

  ض یی ع ی ض 

 منر     زبر ن  بره  نرد ن  منر    یر رگی ی

 ستشی

 زارهگ ع ی ندسی رهش  

 ر   بسرررترده  بعرد  هر هش هر ی وش

 زن نی ه یس ی و   گ سیدن

 صمدی   ی س  سید رهش  

احتمال در   مباحث آمار و ییافزادانشوبینارهای  

 ای ریاضیات مدرسه

 سخنران/ها عنوان وبینار 

 س ی  ر  من ه  ب ره ی و من   ع م

  و نم یش تدصیفی: من   و ع دم

 من  انداع و نشغی ه   ه راره  تدصیف

  به انی  احسرررر ن  رهش 

 س ن نی

 ه یش خص و ه من  انداع و سنقی 

 ن هزی

  و  ط ه یدن  ع ی ض  رهش 

 هر یرمری  یردنر   رهرشر 

 اد ف رین

 ه ی وش  و ا اهتدگی ه یش خص

 گی ی نمدنه

 ات ه  انیا  نص ا ه رهش  

  و ا  انش  ب مو ر  -من  ی اسشتب ط

 فض یی  ب مو ر و من  ی اسشتب ط

  به انی  احسررر ن  رهش  

 س ن نی

با علم به اثرگذاری چنین اقداماتی در زمینه ترویج دانش 

آمار و افزایش سطح دانش کاربردی آمارشناسان، شکی نیست  

  نظرانصاحب از نظرات ارزشمند    یمندبهره و    ییافزاهمکه  

شدن اهداف پیش روی انجمن و    پژوهشگر این حوزه باعث  

آمارشناسان کشور خواهد شد. کمیته وبینارهای انجمن آمار  

با   مشترک  وبینارهای  اجرای  در  همکاری  آمادگی  ایران 

 های سراسر کشور را دارد. آمار دانشگاه یهاگروه

بهبود   در  بتوانیم  یکدیگر  و همراهی  با همدلی  است  امید 

م حل  در  آمارشناسان  جایگاه  و  جامعه  نقش  واقعی  سائل 

رسانی به  باشیم. لذا خواهشمند است ضمن اطالع   رگذاریتأث

اعضای   و  سازمان گروه دانشجویان  و  دانشکده    برای  هاهای 

این حوزهشرکت در وبینارها و معرفی     ،افراد متخصص در 

خود را نیز در  موضوعات پیشنهادی جدیدسخنران،  عنوانبه 

 اختیار ما قرار دهید.

دسترسی به فیلم وبینارها از طریق سایت  است که    ذکرشایان 
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  ضمنا  .  است پذیر  برای اعضای انجمن امکان انجمن آمار ایران  

  /http://vc.edejo.ir/irstatبه آدرس  در بستری  وبینارها  

می  به  برگزار  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  شود. 

www.irstat.ir/webinar .مراجعه شود 

  تهی کمهای  دومین گزارش فعالیت

  انجمن   رسمی آمار   مشترک هایهمکاری

 ایران آمار

 زه ا  ض یی قه وریبه هم  

های مشترک آمار رسمی  همکاری   ته یکمدر اولین گزارش  

ایران  آمار  پاییز    انجمن  تشکیل  1399در  به  بر  کارگروه    4، 

فعالیت  4  اساس  اول  در  اولویت  شد.  اشاره  کمیته  این  های 

در   گرفته  صورت  اقدامات  از  مختصری  گزارش    3ادامه، 

 شود.ارائه می  1399کارگروه در زمستان 

 های تخصصینشستکارگروه  

های مشترک آمار رسمی  با توجه به مصوبه کمیته همکاری

های تخصصی آمار رسمی  انجمن آمار ایران، کارگروه نشست 

دستگاه  محوریت  دکتر  با  آقایان  عضویت  با  اجرایی،  های 

پزش)محرابی   علوم  دانشگاه  علمی  هئیت  شهید  ک عضو  ی 

عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت  )، دکتر محمدزاده  (بهشتی

د(مدرس فقیهی  ،  شهید  )کتر  دانشگاه  علمی  هئیت  عضو 

احمدی  (بهشتی کریم  و  )،  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 

کشاورزی جهاد  وزارت  کلهری    (ارتباطات  دکتر  خانم  و 

در    (عضو هئیت علمی پژوهشکده آمار  و   )مسئول کارگروه

 با هدف 1399آذرماه 

آمار  دستگاه   مسائل شناسایی   - حوزه  در  اجرایی  های 

ها با متخصصین حوزه آمار د ارتباط دستگاهرسمی و ایجا

 ها و مراکز علمی رسمی در دانشگاه 

از راه های دستیابی به هدف فوق، تشکیل شده است. یکی 

دستگاه   هاینشست  برگزاری بین  مشترک  های  تخصصی 

ها و مراکز پژوهشی در حوزه آمار رسمی  اجرایی و دانشگاه 

مله نبود دیدگاه است. در حال حاضر به دالیل مختلفی از ج 

ها  های اجرایی و دانشگاهیکسان و زبان مشترک بین دستگاه 

ارتباط   مراکزو   برای  مدون  راهکار  نبود  و  پژوهشی 

های اجرایی و مراکز علمی، مشکالتی در استفاده از  دستگاه

آماری   نظام  مسائل  حل  در  آمار  حوزه  متخصصین  ظرفیت 

  نظرتبادلهای تخصصی و  وجود دارد. لذا برگزاری نشست

های اجرایی در حوزه آمار رسمی  در خصوص مسائل دستگاه 

مش زبان  ایجاد  و دستگاه به  علمی  مراکز  ارتباط  و  های  ترک 

های  دستگاه   اینکه کننده خواهد بود. با توجه به  اجرایی کمک 

مأموریت مسائل  اجرایی  با  دارند،  عهده  بر  متمایزی  های 

در    روروبه متفاوتی   مطرح  مسائل  بررسی  با  بود.  خواهند 

کشاورزی   جهاد  دستگاهنمونه   عنوانبه وزارت  از  های  ای 

کشو روش اجرائی  با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  شناسی  ر، 

پیوند منابع مختلف   از منابع جدید داده،  استفاده  آمارگیری، 

شد. به    شناساییها  ، کنترل کیفیت و تولید و تحلیل دادهداده

رسد این موضوعات، موضوعات مشترک در بسیاری  نظر می 

دستگاه نشستاز  برگزاری  با  باشد.  و ها  تخصصی  های 

امکان    نظرتبادل متخصصین،  پژوهشی    شناسایی با  نیازهای 

های  های اجرایی و ارائه پیشنهاده و تعیین ترکیب گروهدستگاه

 پژوهشی تعیین خواهد شد.

ن کارگروه، با برگزاری جلسات متعددی، مسائل وزارت آدر 

شناسی آمارگیری با حضور  جهاد کشاورزی در حوزه روش

این   کارشناسان  و    نظرتبادلو    وردبحثم  وزارتخانه مدیران 

با مشورت و نظر   موردنیازقرار گرفت و محورهای پژوهشی 

اولین  رابطه،  این  در  همچنین،  شد.  تعیین  کارگروه  اعضای 

 منظور به   تاداننشست تخصصی با حضور تعداد محدودی اس

  نظرتبادلمسائل وزارت جهاد کشاورزی و    بازتابهمفکری و  
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 در این خصوص برگزار شد. 

کارآموزیبرنامه  کارگروه  در  ریزی  دانشجویان  های 

 های اجرایی واحدهای آمار دستگاه

های مشترک آمار رسمی  با توجه به مصوبه کمیته همکاری

کارگروه   ایران،  آمار  کارآموزیبرنامه انجمن  های ریزی 

، با عضویت  های اجرایی دانشجویان در واحدهای آمار دستگاه 

چلو آقایان   کل )ان  یمحمود    کبان  یاقتصاد  هایآمار  مدیر 

دکتر علی رجالی )مسئول    (،ی جمهوری اسالمی ایرانزکمر

هیو    کارگروه صنعتی  ئعضو  دانشگاه  بازنشسته  علمی  ت 

ع (اصفهان زاهدیان  لی،  اطالعات  )رضا  و  آمار  مرکز  رئیس 

اله د نعمتیسو    (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  راهبردی

نصیم فالح  آمارها  یآمار  یهامعاون طرح)  یریر  ی ثبت  یو 

تشکیل و طی چندین جلسه    1399در آذرماه    (مرکز آمار ایران

 مجازی و با اهداف 

 آمار  یواقعآشنایی دانشجویان با موضوعات عملی دنیای   -
 شان آینده کاری آشنایی دانشجویان با محیط -
استعدادهای   - میان    مندعالقه شناسایی  از  آمار رسمی  به 

 کارآموزان 
  آشنایی بیشتر دانشگاهیان با موضوعات آمارهای رسمی  -

و آن  مندسازیعالقه برای   رسمی  آمار  کارهای  به    ها 

 های کارشناسی ارشد در این زمینه تعریف پروژه

های آمارهای  دستورالعملی تنظیم شد که در کمیته همکاری

آمار ایران به تصویب  رسمی انجمن و نیز هئیت مدیره انجمن  

ارسال   کشور  آماری  نهادهای  برای  حال حاضر  و در  رسید 

تابستان  شد برای  را  خود  جذب  امکانات  تا  است    1400ه 

اعالممشخص   تا    و  دانشگاه  متعاقبا نمایند،  ارسال  برای  ها 

های آماری  دانشجویان در سازمان   یکارآموزگردد، و امکان  

 کشور، در قالب این دستورالعمل فراهم آید. 

 خام یهاداده  لیتحل کارگروه

های مشترک آمار رسمی  با توجه به مصوبه کمیته همکاری    

، با عضویت  خام  یهاداده  لیتحلانجمن آمار ایران، کارگروه  

  اطالعات راهبردیرئیس مرکز آمار و  )  رضا زاهدیانلیآقایان ع

)مسئول  دی  امر  سعداله   ،(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  و مدیر گروه حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضائیه کارگروه و 

  سیرئ)  کریم احمدی (،  مشاور رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه 

، (یکشاورز  جهاد  وزارت  ارتباطات  و  اطالعات  یفناور  مرکز

دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و    رکلیمد)محمدباقر عباسی  

هاشمی  و خانم دکتر بنی   (مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور

طی    1399در آذرماه    ( صنعت، معدن و زیربنایی  دفتر   رکلیمد)

 . شدتشکیل چندین جلسه مجازی 

  دستورالعمل برنامه کارآموزی دانشجویان 

نهادهای   ها و در سازمان  کارشناسی آمار 

   آمار رسمی کشور 

آمار    منظوربه   مقدمه: کارشناسی  دانشجویان  آشنایی 

آماری،  دانشگاه نهادهای  و  رسمی  آمارهای  با  همکاری  ها 

اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی با  

و شناسایی استعدادها توسط    آمار رسمی کشور  هایفعالیت

ها و نهادهای آماری کشور، این دستورالعمل با هدف سازمان 

بهره نظم افزایش  و  کارآموزیبخشی  از  تدوین  وری  ه شدها 

نهادهای آمار    ها وها و سازمان است که با همکاری دانشگاه 

 رسمی کشور اجرایی خواهد شد. 
 اهداف: .۱ماده 

  آشنایی دانشجویان با موضوعات عملی دنیای واقعی -

 آمار
 شان یکار  ندهیآ آشنایی دانشجویان با محیط -
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استعدادهای   - میان    مندعالقه شناسایی  از  آمار رسمی  به 

 کارآموزان 
آشنایی بیشتر دانشگاهیان با موضوعات آمارهای رسمی   -

  آمار رسمی و   هایفعالیتها به  آن  مندسازیعالقه برای  

 های کارشناسی ارشد در این زمینه تعریف پروژه
 تعاریف:. ۲ماده 

دانشجویان سال سوم  ای است که طی آن : دورهکارآموزی -

دو واحد درسی مشخصی را در مدتی   ،کارشناسی آمار

سازمان  از  یکی  آماری    هایدر  مراکز  از  )یکی  آماری 

بردن توان علمی و اجرائی    تا به باال  گذرانندیم  (رکشو

  ی و عمل  نظری متقابل    ریتأثخود در رشته مربوط و امکان  

و   علم  یا  و    چگونگیبا    فنو  اساسی  نیازهای  رفع 

 ضروری جامعه آشنا گردند.

کارآموز  - این دانشجوی  در  که  کارآموز  دانشجوی   :

شود، دانشجویی  کارآموز گفته می  اختصاربه دستورالعمل  

که   ی  یهادورهاست  در  را  خود  واحد    ککارآموزی 

خدماتی   یا  مقصود    گذراندی مصنعتی  اینجا  )در 

از   یکی  در  که  هستند  آماری سازمان دانشجویانی  های 

 گذرانند.( را می دوره کارآموزی خود

: هر دانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر  استاد کارآموزی  -

)اعضاء   استاد  اولویت   وقتتمام علمی    ئتیهیک  در 

تحت عنوان استاد   ،ربطیذهستند( با معرفی مدیر گروه 

می و  کارآموزی  کارآموز  راهنمایی  مسئول  که  گذارند 

 .هستارائه نمره به واحد آموزش دانشگاه 

: هر دانشجو، کارآموزی خود را زیر  سرپرست کارآموزی  -

مسئول   یک  مستمر  و  مستقیم  سوی    شدهنییتعنظر  از 

می مربوط  کارآموزی  فرد، محل  آن  به  که  گذارند 

 .شودیم گفته سرپرست کارآموزی 

 : هماهنگی. ۳ماده 

ها  ماه هر سال با مکاتبه با سازمان انجمن آمار ایران در بهمن

)که   آماری  نهادهای  نامیده    پسنیازاو  آماری  سازمان 

می می دعوت  آنها  از  خودشود(،  امکانات  برای    نماید  را 

آمار   انجمن  اطالع  به  بعد  تابستان سال  در  کارآموز  پذیرش 

 ایران برسانند. 
که  سازمان   - کشور  آماری  میزبان    اندلیما های  تابستان  در 

د،  نها باشکارآموزی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه 

قبل سال  اسفندماه  اول  تا  برنامه   ،حداکثر  و  های  تعداد 

را برای پذیرش کارآموز در تابستان به انجمن آمار  خود

تواند توسط نمایند )برنامه کارآموزی می ایران اعالم می 

تیپ باشد و هر کارآموز فرآیند    صورتبه ن آماری  سازما

مرتبط را از قبیل آشنایی کلی با سازمان آماری و فعالیت  

 طی نماید.(  تخصصی کارآموزی،

ها ها را به گروهانجمن آمار ایران، ظرفیت پذیرش سازمان   -

های  های مجری آمار دانشگاههای آمار دانشگاهبخش   و

مندان را از میان خواهد عالقه میها  دولتی اعالم و از آن

اند تحصیلی را گذرانده  نیمسال   6دانشجویانی که حداقل  

شناسایی و حداکثر تا اول اردیبهشت، این دانشجویان را 

های آماری به سازمان آماری مربوط به تفکیک سازمان

نمایند با    معرفی  رقابت  وجود  صورت  در  )ضوابط، 

توصیه  اسدریافت  از  دالیل  داتادان  نامه  بر  مبنی  نشجو 

معرفی دانشجو، واحدهای گذرانده شده و معدل دروس  

 .شود(آماری دانشجو توسط سازمان مربوط، تعیین می

حداقل    .۴ماده   کارآموزی  زمان دوره  و    280مدت  ساعت 

 . استساعت  320حداکثر  
هر   .۵ماده   حداکثر   برای  کارآموزان  نفرهسه   گروه  یک    ،از 

مربوط   سازمان  آمار  کارشناسان  میان  از  کارآموز،  سرپرست 

شود. جبران خدمات این سرپرست با توافق طرفین  تعیین می

 گیرد.سازمان مربوط( صورت می   یا)دانشگاه 

های  کمیته آمارهای رسمی انجمن آمار ایران در سال .  ۶ماده  

های  یزیرکند، تا در برنامه می اولیه انجام این کار را ارزیابی  
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 قرار گیرد. موردتوجه آینده 

ها در  با سازمان   شخصا  توانند  ها می دانشگاه  جیتدربه .  ۷ماده  

ها اقدام نمایند و کار انجمن آمار در این راستا  مورد کارآموزی

 یابد.  پایان 

کارآموزان،    .۸ماده   از  گروه  باید    تنهانه هر  کار  پایان  در 

اند گزارشی کتبی از معرفی سازمانی که در آن کارآموزی نموده

و کارهای خود در آن سازمان را ارائه دهد، بلکه باید هر گروه  

یک سخنرانی مشترک برای دانشجویان دانشگاه خود در این  

 زمینه داشته باشند.

هر استاد راهنما و سرپرست    دییتأها باید به  این گزارش   ۱.۸

نمره نهایی کارآموزی توسط این دو نفر    کارآموزی برسد و

 .شودمیتعیین 

برای استماع سخنرانی کارآموزان، سرپرست کارآموزی   ۲.۸

گروه کارآموزان شرکت    االمکان در جلسه سخنرانی حتی   هم

های آماری موجود در سازمان خود  پایان به تبیین چالش   و در

آمار مقاطع مختلف تحصیلی آن    ان یو دانشجو  تادان برای اس

با    منظوربه دانشگاه،   دانشگاهیان  آماری    مسائل آشنایی 

 پردازد.های آماری میسازمان 
وسازمان   ۳.۸ اقامت  مورد  در  کارآموزان   وآمدرفت  ها 

)اگر چه ممکن است در صورت توان در   ندارند  یتیمسئول

همکاری نمایند(، ولی انجمن آمار    مبدأاین زمینه با دانشگاه  

می  تالش  وایران  علوم  وزارت  طریق  از  سازمان    کند، 

دانشجویانوبودجه برنامه  در  انگیزه  ایجاد  برای  بابت    ،، 

ای به کارآموزان آمار در مدت کارآموزی الزحمه پرداخت حق 

 ان مربوط قرار دهد.در بودجه سازم

می   ۴.۸ تالش  هم  ایران  آمار  همکاری  انجمن  با  کند 

خوابگاه  دانشگاه سازمان،  استقرار  شهر  در  موجود  های 

 نماید.  نیتأمکارآموزان سایر شهرها را  موردنیاز
می  ۵.۸ متعهد  کارآموزان  است  مقررات  بدیهی  که  شوند 

 انضباطی سازمان مربوط را رعایت نمایند. 

موفقسازمان   ۶.۸ کارآموزان  برای  گواهی  با صدور  نیز   ، ها 

 کنند. مستندی برای سابقه علمی آنها تولید می

و  یا مقدمه  شامل  دستورالعمل  مورخ    8ن  جلسه  در  ماده 

د  یران رسیانجمن آمار ا  رهیمدت  ئیهب  یبه تصو  04/12/1399

 . است اجرا قابلب یو از زمان تصو
ت نشدن ضوابط و مقررات  یا رعای   یی اراک در صورت عدم  

مسئول    یک هر   اعضا،  میمک از  تغی ته  هر  ییتواند  از    یک ر 

 د. یشنهاد نمایره پیمد ئتیهار را به کا هم ی  یاصل  یاعضا

تبصره در جلسه مورخ   1ماده و   6نامه شامل مقدمه،  نین آئیا

د  یران رسیره انجمن آمار ایمد  ئتیهب  یبه تصو  04/12/1399

 است.  اجرا قابلب یو از زمان تصو

روابط    تهیکم های اولین گزارش فعالیت

 ایران  آمار  انجمن عمومی
ماه، نخستتین جلسته مجازی کمیته روابط در تاریخ یکم بهمن

عمومی با حضور اعضای کمیته برگزار شده و موارد متعددی 

 موردبحث و بررسی قرار گرفت.
کمیته روابط  مستتتئولپناه  در ابتدا، آقای دکتر نصتتتراله ایران

بینی شتتتدن عمومی انجمن آمتار ایران بتا اشتتتاره بته پیش

های فرعی در استتاستتنامه انجمن، شتتروع به کار جدی کمیته 

گانه و تقستتتیم وظایف آنهتا را از اقدامات دوره های نه کمیتته 

الی کمیته پانزدهم برشتمردند. در ادامه، ایشتان به معرفی اجم

روابط عمومی، اعضتتتای کمیتته، و وظتایف هر یتک از آنتان 

پرداختند. ستتپس هرکدام از اعضتتای کمیته، توضتتیحاتی در 

 خصوص اهداف و وظایف مصوب ارائه نمودند.

آموختگان توسط آقای  نویس کانون دانشفرایند تهیه پیش( 1

پیش  که  شد  مقرر  شد.  تشریح  مترجم  کیومرث  نویس  دکتر 

مذکور پس از تصویب در کمیته، به هیئت مدیره انجمن ارائه  

خصوص   در  همچنین  بانک    چگونگیگردد.  گردآوری 
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تجربه اطالعاتی دانش و  زمینه آموختگان  این  در  مشابه  های 

 وگو به عمل آمد. تبحث و گف
انجمنفعالیت(  2 اتحادیه  اخیر  دانشجویی  های  علمی  های 

سومین   برگزاری  برای  گرفته  صورت  اقدامات  نیز  و  آمار 

بنیامین   آقای  توسط  ایران  آمار  دانشجویی  ملی  کنفرانس 

روابط  لقمان  کمیته  ظرفیت  از  که  شد  مقرر  شد.  تشریح  نیا 

فعالیت  نمودن  فراگیرتر  برای  دانشجویی    هایعمومی  علمی 

 استفاده شود. 
عملکرد آنان    چگونگیوضعیت فعلی نمایندگان انجمن و  (  3

توسط آقای دکتر مسعود یارمحمدی تشریح شد. مقرر شد که  

تر بودن میزان فعالیت و اثرگذاری نمایندگان انجمن  علل پایین

و تدابیر الزم اتخاذ گردد. همچنین    شدهی از حد انتظار بررس 

نمایند سازمان تعیین  در  جدید  شرکت گان  و  نهادها،  ها  ها، 

ت مدیره  ئپیگیری گردد. پیشنهاد نشست مشترک وبیناری هی

 . شدماه انجام انجمن آمار ایران با نمایندگان در بهمن 
گروه(  4 اطالعات  وضعیت  و  آخرین  آمار    چگونگی های 

ها با انجمن توسط خانم دکتر زهرا رضایی تشریح  تعامل گروه

های موجود در  که تدابیر الزم برای رفع نقصان   شد. مقرر شد

ه و از ظرفیت نمایندگان انجمن  شدها اتخاذ  اطالعات گروه

 نیز برای این امر استفاده شود. 
از  (  5 گزارشی  ارائه  به  کلهری  لیدا  دکتر    چگونگی خانم 

همکاری با نهادها از جمله وزارت جهاد کشاورزی پرداختند.  

ب همکاری  تعمیق  که  شد  سازمان مقرر  حال  ا  در  که  هایی 

 همکاری با انجمن هستند، در دستور کار قرار بگیرد. 
جمع (  6 از  وظایف  پس  بخش  در  مطروحه  مباحث  بندی 

فعالیت    چگونگیپناه بر پیگیری جدی  کمیته، آقای دکتر ایران 

نمایندگان انجمن و نیز فعال کردن نمایندگان سابق انجمن در  

 ها تأکید کردند.سازمان 
در    در(  7 بانوان  جهانی  »سال  موضوع  جلسه،  بعدی  بخش 

آمار« موردبحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد که یک گروه  

برنامه   پنج سپس  و  بررسی  برای  نفره  ده    برای ریزی  الی 

ه و پس از تصویب کمیته، به هیئت شدایجاد  بایسته اقدامات 

 مدیره انجمن معرفی شوند. 
صورت که جلسات کمیته روابط عمومی به   شددر پایان مقرر  

 دوماهانه برگزار شود.
 

های کمیته  ها و برنامهاهداف، وظایف، بخش

 روابط عمومی انجمن آمار ایران
 

سازی  ارتباط با جامعه آماری کشور و همچنین فرهنگ   مقدمه:

و   اهداف  از  یکی  آماری  سواد  ارتقاء  و  جامعه  در  آماری 

دیگر،   طرف  از  است.  ایران  آمار  انجمن  مهم  وظایف 

فعالیت  یرساناطالع از  مناسب  تبلیغات  آمار  و  انجمن  های 

تواند انجمن آمار را ایران و جامعه آماری کشور در جامعه می 

اهداف واالی خویش رهنمون سازد. در این راستا، کمیته  به  

روابط عمومی با تعیین شش بخش از مخاطبین انجمن آمار  

دانش دانشجویان،  شامل  انجمن،  ایران  نمایندگان  آموختگان، 

رسانی  های اجرایی و همچنین اطالع های آمار و دستگاهگروه

وده  و تبلیغات و تعیین مسئولین هر بخش تقسیم وظایف نم

برنامه کوتاه مدت کمیته، تدوین اهداف و وظایف  است. در 

بستر   بخش،  هر  اطالعاتی  بانک  تکمیل  و  تهیه  بخش،  هر 

آیین تدوین  برای  شیوهمناسب  تفاهمنامه،  و  در نامه  نامه 

صورت نیاز و ایجاد زمینه برگزاری جلسات، میزگرد، نشست،  

ت وبینار  صورمصاحبه و سمینار  با توجه به شرایط فعلی به 

تواند سرآغاز راه باشد. شش بخش کمیته روابط عمومی  می

مدت  های کوتاهبه همراه مسئولیت، اهداف، وظایف و برنامه 

 :به شرح زیر است
 نیاآقای بنیامین لقمان دانشجویان: با مسئولیت -1

رشته  مقاطع،  آمار  دانشجویان  با  منظم  و  مؤثر  و  ارتباط  ها 

ها و مراکز آموزش عالی از طریق  های مختلف دانشگاه گرایش 
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دانشگاهگروه آموزشی  همچنین های  و    علمی  هایانجمن ها 

آمار    دانشجویی   علمی  هایانجمن   اتحادیه   طریق  از  دانشجویی

ات مشترک از  و همچنین برگزاری سمینارها، وبینارها و مسابق

برنامه  است.  بخش  این  اهداف  کوتاهجمله  بخش  های  مدت 

 دانشجویان:

  های علمی دانشجویی آماربرگزاری وبینار با انجمن الف(
 برگزاری سمینار، وبینار و مسابقات دانشجویی  ب( 
  آموختگان: با مسئولیت آقای دکتر کیومرث مترجمدانش -2

دانش کانون  آمار،  ایجاد  از  آموختگان  اطالعاتی  بانک  تهیه 

آموختگان آمار و ارتباط آنان با یکدیگر و انجمن آمار  دانش

از جمله اهداف این بخش است. تجربه خانه آمار اصفهان در 

آیین تدوین  دانشمورد  کانون  استان  نامه  آمار  آموختگان 

تواند مورد استفاده اصفهان و برگزاری یک دوره انتخابات می

 آموختگان: مدت بخش دانشهای کوتاهبرنامه  .قرار گیرد

  آموختگان آمار ایراننامه کانون دانشالف( تدوین آیین
  آموختگان آمار ایرانتهیه بانک اطالعاتی دانش ب(
مسئولیت -3 با  انجمن:  مسعود   نمایندگان  دکتر  آقای 

 یارمحمدی 

ها و مراکز اجرایی  ارتباط جامعه آماری کشور از جمله دانشگاه 

نمایندگان انجمن آمار ایران است که متأسفانه این    از طریق

های قبلی مغفول مانده و نیاز به بازنگری اساسی  همهم در دور

و جامعی دارد. تهیه فهرست نمایندگان انجمن و دریافت نقاط  

شروع   جمله  از  آنان  از  یک  هر  عملکرد  قوت  و  ضعف 

انا، مند، توهای این بخش است. قطعا  نیروهای عالقه فعالیت

ام نتایج  بخش  این  در  مستعد  و  آینده    ی دبخشیکارآمد  در 

 مدت بخش نمایندگان انجمن:های کوتاهبرنامه   .خواهد داشت

 برگزاری وبینار مشترک با نمایندگان انجمن آمار ایران  الف(
تعویض و افزایش نمایندگان انجمن در مراکز آموزشی،   ب(

  پژوهشی و اجرایی
 نما خانم دکتر کلکین مسئولیتهای آمار: با گروه -4

با گروه انجمن  باسابقه و جدید در نقاط  ارتباط  های آماری 

ها و اعضای هیات علمی  مختلف کشور از جمله مدیران گروه

های انجمن در و همچنین دریافت نظرات آنان و انتقال برنامه 

اعتالی جامعه آماری کشور شروع آشتی دوباره آنان    راستای

روز از ایران است. تهیه یک بانک اطالعاتی به   با انجمن آمار

گروه می این  آنان  ظرفیت  دریافت  و  شروعی  ها  نقطه  تواند 

برنامه  باشدبرای  بعدی  کوتاه برنامه   .های  بخش  های  مدت 

 های آماری:گروه
  های آمارالف( برگزاری وبینار مشترک با مدیران گروه 

  های آمارب( تهیه بانک اطالعاتی از گروه
 دکتر لیدا کلهری  خانم های اجرایی: با مسئولیتدستگاه -5

آن  اهداف  و  وظایف  شرح  طبق  ایران  آمار  در انجمن  که 

دستگاه با  همکاری  است،  آمده  مراکز،  اساسنامه  نهادها،  ها، 

سازمان پژوهشگاه ادارات،  پژوهشکدهها،  و  ها،  صنایع  ها، 

دهد چرا که  ها را باید در سرلوحه اقدامات خود قرار  کارخانه 

کشور   اجرایی  مراکز  ورودی  آمار،  آموزشی  مراکز  خروجی 

های انجمن آمار  است. امید داریم بتوانیم با توجه به پیگیری 

ایران از طریق این کمیته و با همکاری کمیته آمار رسمی در  

های آماری در آمار، ایجاد بخش   آموختگانمورد اشتغال دانش

ها  ر مناسب برای انجام طرح های فاقد این بخش، بستسازمان 

پروژه برگزاری  و  و  ایران  آمار  انجمن  توسط  مشترک  های 

در این مورد نیز    ییافزاو هم   یشیاندهم  برای جلسات مشترک  

برنامه  برداریم.  دوره  این  در  کوچک  چند  هر  های  قدمی 

 های اجرایی: مدت بخش دستگاه کوتاه

  های اجراییدستگاه الف( برگزاری وبینارهای مشترک با 
های اجرایی  های پژوهشی دستگاه نامه اجرای طرح ب( تفاهم

 با انجمن آمار

نصراله  اطالع   -6 دکتر  آقای  مسئولیت  با  تبلیغات:  و  رسانی 

 پناهایران 

واقع   در  و  تبلیغات  قطعا   دیجیتال  و  اطالعات  عصر  در 
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تواند جامعه را از رسانی مناسب عملکرد یک نهاد، می اطالع

های جمعی  های آن آگاه سازد. این مهم از طریق رسانه عالیتف

رسانه  ایران،  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  های  مانند 

روزنامه  مانند  شبکه مکتوب  نشریات،  و  رسمی  های  های 

خبرگزاری و  مجازی  و  دادن  اجتماعی  قرار  پوشش  برای  ها 

عملکرد انجمن آمار ایران و اعضا و نهادهای زیرمجموعه آن  

رسانی و تبلیغات  گیرد. بر این اساس بخش اطالع رت می صو

از ظرفیت  استفاده  با  بالقوه جامعه  کمیته روابط عمومی  های 

برنامه  پرداخت.  خواهد  مهم  امر  این  به  کشور  های آماری 

 رسانی و تبلیغات: مدت بخش اطالع کوتاه

اطالع رسانه الف(  طریق  از  تبلیغات  و  جمعی،  رسانی  های 

 عی و مجازی مکتوب، اجتما

 رسانی و تبلیغاتی  های اطالعب( تهیه فیلم، کلیپ و پادکست 

ئت مدیره با  گزارش نشست مجازی هی

 نمایندگان انجمن آمار ایران

 ات هنص ا ه ای انبه هم  

ن نشست مجازی  یاول  1399اسفند    14در روز چهارشنبه  

این  . در  برگزار شد  ت مدیره با نمایندگان انجمن آمار ایران ئهی

راسخ رئیس انجمن آمار  تر  نشست وبیناری نخست آقای دک

نمایندگان  شرکت به    ییآمد گوخوش ایران، ضمن   کنندگان، 

ت مدیره برشمرده و از آنها  ئانجمن آمار ایران را عضوی از هی

توانمند انجمن یاد کردند. ایشان هدف اصلی    بازوی  عنوانبه 

داف انجمن  از این نشست را در راستای تحقق رسالت و اه

ای از وظایف مهم نمایندگان  ایران برشمرده و به گوشه   آمار

شامل   آمار  برای   قیتشوانجمن  دانشجویان  و    همکاران 

برای عضویت و جذب   انجمن، تالش  در  مستمر  عضویت 

موسسه ذی حمایت مالی  و  معنوی  علمی،  و    ربط،های  تهیه 

تگان  آموخدانشاز جمله  نمایندگی )  ارسال اخبار آماری حوزه

ها،  برگزاری کارگاه  علمی،   یهای سخنرانتحصیالت تکمیلی،  

مطالعافرصت و  تهای  و  پژوهشیی  علمی، چاپ  سفرهای   ،

و ارتقا  استخدام،  کتب،  مرتبطفعالیت  انتشار  برای    (های 

رنامه پرداختند. در ادامه ایشان به فعالیت ببررسی و درج در خ

در رابطه با برپایی وبینارهای منظم هر   انجمن آمار ایران  یر اخ

اشاره کرده و از نمایندگان انجمن درخواست   بارک یدو هفته 

در این راستا، ضمن تشویق دانشجویان و همکاران    نمودند که 

 اندازی وبینارهای در این وبینارها، با برپایی و راه   شرکتبه  

تخصصی مشابه با همکاری انجمن آمار، اقدام نمایند. سپس  

معرف نمودند  ایشان ضمن  اعالم  داده،  علوم  این ی رشته  که 

های مختلف  ی با همکاری گروهبتواند به نحو مطلورشته می

مقطع کارشناسی    و مهندسی کامپیوتر در  ضیعلمی آمار، ریا

اندازی این راه برای . ایشان اظهار داشتند که توسعه یابدارشد 

می جذاب  ازرشته  این  دانشگاهتجربیات    توان  مجری  های 

ها و منابع درسی کمک گرفت. آقای  فصلسررشته در رابطه با  

دانش  ینهمچن  راسخ  تردک اشتغال  آمار، به  رشته  آموختگان 

دانش تمایل  رشته عدم  به  جمله  آموزان  از  پایه  علوم  های 

درسضی  ریا تدریس  آمار،  پژوهشو  و  در ها  آماری  های 

آماری، برگزاری مسابقات  ریغ  تادانهای دیگر توسط اسرشته 

  شروع های سفر و جویی در هزینه فضای مجازی و صرفه   در

 .گانه انجمن اشاره داشتندنه های تخصصی به کار کمیته 
د آقای  هی  کترسپس  به ئاسکندری عضو  انجمن  مدیره  ت 

صحیح برای آمار و کاربردهای آن در صنعت و جامعه    سیر 

پناه  ایران   کترداشتند. در ادامه آقای دهای آماری اشاره  گروه  در

و  آمار  ملی  روز  برگزاری  به  انجمن  نمایندگان    مسئول 

همچنمه برنا و  جها  ینریزی  مسابقه    نی سال  برگزاری  آمار، 

دادهداستان   ترپوس با  دانشگاه  هاسرایی  و  مدارس  ها، در 

جها  برگزاری در    نی سال  داده  علوم  و  آمار  در  ،  1400زنان 

مدیران    یی گردهماآموختگان آمار کشور و  دانشتشکیل کانون  

همچن  هایگروه داشتند.  اشاره  کشور  با    ینآمار  رابطه  در 
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برگزاری مسابقات ساالنه دانشجویی آمار در فضای مجازی  

ادامه ممنوعیت گردهمایی افراد به دلیل بیماری    در صورت)

انجمن    ترمکرده و از نمایندگان مح  ارائه نکات مهمی را    (کرونا

شدن این   ارائه  هترهرچه ب راستایدر این راستا در  آمار ایران

و   همکاری  تقاضای  نمودند.    ارائه مسابقات   عالوه به طریق 

که    یمؤسساتهای آمار و در رابطه با شناسایی گروه  شدمقرر 

نشده ایران  آمار  انجمن  عضو  معرهنوز  نمایندگان    فیاند، 

کردن اطالعات مربوط به نمایندگان انجمن    بهنگامجدید و  

دف طریق  تمهیدا  تر از  آمار  همچن  تی انجمن  شود.  ین  اندیشه 

یکسان   شدمقرر   با  رابطه  در  اطالعات  که  دریافت  و  سازی 

به گروه چارچوب  مربوط  یک  با  کشور  آمار در سطح  های 

 .گردد واحد اقدام
که در این جلسه حضور داشتند    ترمی سپس نمایندگان مح

معر خالصه   فیضمن  فعالیتخود  از  آموزای  و    شیهای 

رشته آمار و    س یتأس  چه شامل تاریخ)  گروه علمی شی  پژوه

های علمی آنها  و رتبه   تادان، تعداد اسشدهارائه مقاطع تحصیلی  

را    (های مرتبط با رشته آماربرپایی سمینارها یا همایش   یزو ن

  هاییشنهادیپو    تانظرنقطه   ارائه مطرح نموده و در پایان به  

آنها به انجمن آمار   بازتابارتباط و    چگونگیخصوص    در

مح نمایندگان  توسط  شده  مطرح  نکات عمده    ترم پرداختند. 

 موارد زیر بود: شامل

 آمار، هایآموخته دانش از اشتغال به کار  شی مشکالت نا -
  رشته آمار  برای ادامه تحصیل درآموزان  عدم تمایل دانش  -

ای از  ادامه برای مقاطع تحصیلی باالتر به دالیل عمده یا  

 کار، های موجود و نبود بازارجمله جذاب نبودن رشته 
 برنامه گزارش به خ ارائه  چگونگی  -
 رفت از این وضعیت برون  چگونگی  -
 تداوم این جلسات  -

 
1 International Statistical Institute 

برآورده از دانشگاه یزد موارد زیر  ت دس  تردر ادامه آقای دک

 : ارائه کردند اختصاربه را 

طرح   - برنامه انجمن  و  درها  را  یا  جلسه   ها  حضوری  ای 

 کند.  ینو تبیتشریح مجازی برای نمایندگان 
  تریقوو    تر ت مدیره انجمن با نمایندگان بیشئارتباط هی  -

 گردد.
نمایندگان حکم آنها برای    تر برای تحکیم و جایگاه بیش  -

 دانشگاه ارسال گردد.  ینمسئول
توسط  - آمار  انجمن  گروه   تابلو  در  نصب نمایندگان  ها 

 گردد.
 وظایف نمایندگان به آنان تذکر داده شود. -
 گردد. یریطرح متخصصان آمار پیگ  -
 ارائه گردد. ییافزامهارتهای دوره طرح   -

به برگزاری   امیرکبیرنقشینه از دانشگاه  ترآقای دک انتها،در  

آمار   توصی  در  خصوصا مسابقات  آمار  بفیزمینه    ین، 

های قرار دادن داده  ترسو در دس  یراندب  ینآموزان و بدانش

 شناسی اشاره کردندرسمی و جمعیت 

نماینده انجمن آمار ایران دعوت    48است که از    ذکرقابل 

  نماینده  30در این جلسه،  ها و مراکز آماری  شده از دانشگاه

جلسات با نمایندگان انجمن    شدحضور داشتند. در پایان مقرر  

در   بارک یماه    6هر   بعدی  جلسه  بنابراین  و  گردد   برگزار 

 .برگزار خواهد شد 1400شهریورماه 

گزارش برگزاری نخستین رویداد بازی با  

 های واقعیداده

 (۱۳۹۹ماه بهمن   ۱۱ماه تا دی  ۱۱)

  حیم نحمدروند به هم  

بین:  مقدمه آمار موسسه  نهادهای    عنوانبه ،  1المللی  از  یکی 
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برنامه    یالمللنیب مجری  آمار،  دانش  حوزه  در  برجسته 

« است و کوشیده است با حمایت  2سازی برای آمار »ظرفیت

جهانی   بانک  کشورهای   یهات یفعالمالی  در  را  مختلفی 

»نخستین  برگزاری  پیشنهاد  خوشبختانه  کند.  اجرا  مختلف 

واقعی« که توسط آقای دکتر رحیم    یهادادهرویداد بازی با  

ارسال    2020محمودوند از سوی دانشگاه بوعلی سینا در سال  

بود   این    عنوانبه شده  از  این    تیموردحما  یهابرنامه یکی 

موسسه در ایران مصوب شد. هدف از این رویداد ایجاد یک  

آموختگان  فضای کاری واقعی برای آشنایی دانشجویان، دانش 

و   سوکیانِ جوان در حوزه آمار و تحلیل داده از  پژوهشگرو  

به صاحبان  آگاهی این    هادادهرسانی  بر  بود.  دیگر  از سوی 

 بود: برگزارکنندگان توجه  مورداساس نتایج زیر 

 داده؛ صاحبان  و گرانتحلیل بین ارتباط برقراری -

 واقعی؛ هایداده برای  تحلیل بهترین استخراج -

 داده؛  مجموعه  یک درباره مختلف هایدیدگاه  کشف -
 واقعی؛ هایداده ارزش درباره رسانیآگاهی -
  در  فعلی   داده  تحلیل   هایروش  ضعف   از  آگاهی -

 محور. داده واقعی مسائل به  پاسخگویی 
های علمی« و »انجمن  این برنامه با همکاری »تیم تحلیل داده

بازرگانی بین و  صنعتی  آمارهای  و  3المللی  مشارکت  با  و   »

مغز و   یبردارنقشه همراهی شرکت بیمه دی، آزمایشگاه ملی 

کنندگان داده، به  فراهم  عنوانبه دانشگاه لوند )کشور سوئد(،  

بازه   در  است  آمده  ادامه  در  که    11تا    ماهید  11شرحی 

 اجرا شد.  1399سال  ماهبهمن

رویداد سازمان  اجرای  :  تشکیل  برای  گام  نخستین 

رویداد، تشکیل یک کمیته از خبرگان این حوزه بود. به این  

 
2 Statistical Capacity Building 

از   تعدادی  با  مذاکره  از  پس  حوزه   مندانعالقه منظور  این 

کمیته این رویداد انتخاب  اعضای عنوانبه افراد زیر  تیدرنها

 . شدند

 همکاران ایرانی: 

 (IPMبنیادی ) یهادانشرزا اقدم، پژوهشگاه خانم دکتر  -

دکتر    - شهید  خانم  دانشگاه  از  آمار  دکتری  دهقانی،  اعظم 

 بهشتی

 سید جمال میرکمالی، دانشگاه اراک آقای دکتر   -

 سوئدسید مرتضی نجیبی، دانشگاه لوند کشور آقای دکتر   -

 

 همکاران غیر ایرانی: 
- David L. Banks, Duke University, USA 
- Paulo Canas Rodrigues, Federal University of 

Bahia, Brazil  
- Luca Frigua, University of Cagliari, Italy 
- Olawale Awe, Anchor University, Lagos, Nigeria 

 بندی و اجرایی برنامه زمان

ف 
ردی

 

مه 
رنا
ن ب
نوا
 ع

نی 
زما
زه 
 با

 نتیجه 

1 

جستجو  

برای  

صاحبان  

 داده 

از تیر  

تا   99

99آذر   

 توافق با سه صاحب داده: 

 شرکت بیمه دی  •

 ی مغز بردارنقشه آزمایشگاه ملی  •

 دانشگاه لوند )کشور سوئد(  •

2 
وبینار  

 افتتاحیه 
دی  11  

 سخنرانی معرفی رویداد •

 دو سخنرانی عمومی •

صتتاحبان  ستتخنرانی نمایندگان   •

 داده

ی  هتا ستتتؤالپتاستتتخگویی بته   •

 کنندگانشرکت

3 International Society for Business and Industrial 

Statistics 
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ف 
ردی

 

مه 
رنا
ن ب
نوا
ع

 

نی 
زما
زه 
 با

 نتیجه 

3 
نام ثبت 

 ها تیم

دی   12

  18تا 

 دی 

 نفر  152 نامثبت  •

 تیم  65مشارکت  •

انتخاب   یهاداده مشخص شدن  •

 هر تیم 

 مسابقه 4
تا   21

دی  27  

 ها داده در اختیار قرار دادن  •

و   هام یتافزایی گفتگو و هم  •

 برگزارکنندگان در پلتفرم مسابقه

5 

ارسال  

نتایج  

تحلیل داده  

توسط  

ها تیم  

و   27

دی  28  

نتایج در قالب پوستر و   •

 ضمیمه دریافت شد   یهال یفا

6 
داوری  

 نتایج

دی   29

  4تا 

 بهمن 

خودارزیابی توسط افراد برای   •

 ارزیابی  یهامالک آشنایی با 

 هام یتارزیابی هر فرد از سایر  •

 ارزیابی کمیته داوری  •

7 

معرفی ده  

تیم اول و  

سازی  آماده 

سخنرانی  

 توسط آنها 

5  

بهمن  

  10تا 

 بهمن 

مذاکره کمیته علمی و اعالن ده   •

 تیم برتر 

ویدئویی به مدت   ی هال یفاتهیه  •

 دقیقه برای هر تیم  15حداکثر 

8 

وبینار  

سخنرانی  

 ده تیم برتر 

11  

 بهمن 

سخنرانی رئیس انجمن   •

المللی آمارهای صنعتی و  بین 

 بازرگانی 

 برگزیده  ی هام یتارائه ویدئوی  •

 پرسش و پاسخ  •

9 

اعالم  

برندگان  

 نهایی 

12  

 بهمن 

های  عنوان رتبهتیم به  4معرفی  •

طور  )جایگاه اول به  3تا  1

 مشترک به دو تیم تعلق گرفت( 

 

 
 ها در افتتاحیهکنندهتوزیع جغرافیایی شرکت 

 

 
خوشامدگویی توسط لوکا فریگائو، رئیس بخش آماردانان جوان انجمن  

 ی آمارهای صنعتی و بازرگانی )سمت چپ( المللن یب

 

 
 آغاز به کار وبینار افتتاحیه
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 اینی پرتوسخنرانی عمومی توسط دکتر وحید 

 
 سخنرانی عمومی توسط دکتر دیوید بانکس 

با توجه به شرحی که در باال آمد، اجرای برنامه  : بستر اجرا

 نیازمند استفاده از چند بستر مختلف بود: 

برای    sdat.ir/playdataآدرس اینترنتی    :یرساناطالعبستر  

 به مخاطبان رویداد طراحی شد.   یرساناطالع معرفی رویداد و  

وبینارها: برای    منظوربه   بستر  تسهیالت  کردن  فراهم 

مشارکت مخاطبان از سراسر دنیا، وبینارهای افتتاحیه و ارائه  

مربوط   GoToWebinarبرتر بر بستر اپلیکیشن  یهامیتنتایج 

موسسه   اساس حدود    ی المللنیببه  این  بر  برگزار شد.  آمار 

ی شرکت در وبینار نفر از داخل و خارج از کشور برا  350

بین    نامثبت در  و    هاینامثبتکردند.  اقشار    یهارشته از 

ان و کارشناسان  پژوهشگردان،  ستامختلف اعم از دانشجویان، ا

 مختلف حضور داشتند.  یهاشرکت و  هاسازمان 

  یهامیتداشتن یک محیط تعاملی که در آن    بستر مسابقه:

داشته باشند یکی   ییافزاهم و  سؤالکننده امکان طرح شرکت 

با آن روبرو    ییهاچالش   ترینمهماز   این رویداد  بود که در 

علمی از آدرس   یهادادهبا همت تیم تحلیل  درنهایتبودیم. 

sdatpro.ir  ه  برای این منظور استفاده شد. در طول مدت مسابق

کننده با نام کاربری مخصوص خود وارد شرکت   یهامیتتمام  

 داده خود را درباره    نظراتنقطه و    هاسؤال این سامانه شده و  

. در این  کردندی م انتخابی در فضای مربوط به آن داده مطرح  

سایر   امکان  هام یتفضا  برگزارکنندگان  و  داده  صاحبان   ،

 پاسخگویی و تبادل دانش داشتند. 

و گفتگوهای متعددی که   هاجلسه : با توجه به داوریبستر 

قرار   درنهایتبین اعضای کمیته علمی رویداد صورت گرفت،  

اعضای هر تیم، ارزیابی    خودارزیابیشد داوری نتایج بر پایه  

توسط کمیته داوران    هام یتو ارزیابی    هام یتهر تیم توسط سایر  

در   با  علمی(  کمیته  و  داده  از صاحبان  گرفتن  )متشکل  نظر 

این    یهاوزن مناسب برای هر بخش صورت بگیرد. اجرای 

نبود. خوشبختانه    یاسادهقسمت بدون داشتن یک سامانه کار  

حاضر به همکاری در این    FeedbackFruitsموسسه هلندی  

نصب   با  و  شد  سامانه    یهاافزونه زمینه  در    statpro.irآنها 

 سیستمی انجام شد.  صورتبه بخش داوری 

این حوزه در نگاه    مندانعالقه :  سیاست اجرایی رویداد

واقعی   یهادادهاول ممکن است تصور کنند که رویداد بازی با  

با   وجه    که درحالی است    kaggleمانند    ییهاموسسه مشابه 

 گونههیچ هامیتتمایز این برنامه به آن است که قرار نیست به 

داده شود؛ در   هادهدامشخصی درباره استفاده از  ده یایا  مسئله 

انتظار   داخل    هامیت  رودیمعوض  در  جستجو  و   هادادهبا 

و سازمان مربوط بتوانند   هادادهمراجعه به ادبیات حوزه کاری  

مناسبی را تعریف کرده و برای آنها پاسخ مناسبی    یهامسئله 

پیشنهاد   مندانعالقه ارائه کنند. بر این اساس در روز نخست به  

از   یکی  حداقل  کنند  سعی  تیم  اعضای  انتخاب  در  که  شد 

 آشنایی خوبی داشته باشد.   موردنظراعضای تیم در زمینه داده  

در مدت   هامیتمسابقه دو بخش داشت: در بخش نخست  

پرداختند و گزارش خود را در قالب   هادادهک هفته به تحلیل  ی
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تکمیلی )در صورت نیاز( ارائه کردند؛ در    یهال یفا پوستر و  

دوم   ویدئوی    یهامیتمرحله  یک  از   یاقه یدق  15منتخب 

برنده از میان آنان انتخاب    یهام یتگزارش خود ارائه کردند و  

ن، در تمام طول  شد. با توجه به آنکه سیاست برگزارکنندگا

پای رعایت  بمسابقه،  به  نکردن    یبندزمان ندی  تمدید  و 

درصد    50بود، در همان مرحله نخست حدود    هااالجلضرب 

کرده بودند از گردونه رقابت    نامثبت که در مسابقه    ییهامیت

 حذف شدند.

در این رویداد چهار مجموعه داده به شرح  : هاداده معرفی 

 . زیر در نظر گرفته شد

به    :یامهیب   یهاداده  مربوط  داده  مجموعه   ی هانامه مه یباین 

اتومبیل، درمان و اتومبیل در شرکت بیمه دی بود.    یهارشته 

مربوط به صدور و خسارت در    شدهگرفته متغیرهای در نظر  

تعداد    هارشته این   خط    1200000در حدود    هانمونه بود و 

 داده بود. 

مغزی:  یهاداده  به    هادادهاین    تصاویر    یهاعکس مربوط 

MRI    عارضه    260از یک  تشخیص  زمینه  در  که  بود  نفر 

 .اندبودهمغزی دارای پرونده پزشکی 

پروتئین:  یهاداده    18965  یهای ژگیو  هادادهاین    شکل 

متغیر کمّی فراهم    123و    یارسته متغیر    11پروتئین را در قالب  

 کرده بود.

که    درباره تیروسین  هادادهاین    سری زمانی پروتئین:  یهاداده 

از   تیروسین    یهاه یزاوو    استاندارد است  دینواسیآم  20یکی 

 فی و سای بود. 

تیم   65در کل : مسابقه کنندگانشرکتتوزیع آماری 

کردند که توزیع آماری آنها به تفکیک  نامثبتدر رویداد 

انتخابی و موفقیت در انجام مسابقه به شرح زیر   یهاداده

 است

 شاخص 

ها داده   

تصاویر   جمع

 مغزی
یامهیب  

شکل  

 پروتئین

سری  

زمانی  

 پروتئین

هام یتتعداد    21 32 8 4 65 

 152 9 16 74 52 تعداد افراد 

ی  هام یتتعداد  

 دارای گزارش 
15 13 4 1 33 

 

 
المللی آمارهای  انجمن بین  س یرئخوشامدگویی توسط فابریزیو راجری،  

 صنعتی و بازرگانی 

 
 بندی رویداد توسط دکتر نجیبی گزارش جمع 

  200دالر،    400مطابق با وعده رویداد، سه جایزه  :  برندگان

اول تا سوم در نظر گرفته شده    یهارتبه دالر برای    100دالر و  
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که در جایگاه اول و دوم بودند امتیاز    یی هامیت  حال ن یباابود.  

بسیار نزدیکی داشتند و با جلسه کمیته علمی تصمیم گرفته  

مشترک به این دو تیم اختصاص پیدا    طوربه شد جایگاه اول  

 کند.

 اعضای تیم  نام تیم  رتبه
داده  

 انتخابی 

 Gargoyles اول 

آرمان یکه خانی، فاطمه  

احمدی، مصطفی شیری و  

 محمدجالل پورامیدی 

تصاویر  

 مغزی

Deep Learning for Diagnosis Dementia via MRI 

Images 

 Hiva اول 
عباس دیدار، حدیثه  

فرمحبوب ناطقی و ثمین    
 بیمه

های شرکت بیمه دی تحلیل داده   

 We R دوم

محمد آرشی، حسین  

باغیشنی، مینا نوروزی  

  اد فو و  فری ناد راد، مهسا 

 اسماعیلی 

تصاویر  

 مغزی

Assessment of Radiologist Disease Stage 

Detection Using the TANCOVA Model 

 طیب جمالی  Matrix سوم 
شکل  

 پروتئبن

Protein Shapes Descriptors 

 

  یهادادهبرگزاری نخستین رویداد بازی با  :  حامیان رویداد

واقعی با حمایت نهادهای زیر میسر شد که در اینجا از ایشان  

 : میینمای متقدیر 

 دانشگاه بوعلی سینا  •
 علمی  یهادادهتیم تحلیل  •
 آمارهای صنعتی و بازرگانی یالمللنیبانجمن  •
 آمار  یالمللنیبموسسه  •
 FeedbackFruitsموسسه  •

 شرکت بیمه دی •
 مغز یبردارنقشه ایشگاه ملی آزم •
 دانشگاه لوند )کشور سوئد(  •
 انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران  •
 بانک جهانی  •

گزارش برگزاری مسابقه جهانی پوستر تحلیل  

 داده و سواد آماری 

 تا داستان سرایی با داده   پژوهشسفری از یک 

دانش رقابت  و این  متوسطه  دوم  و  اول  دوره  آموزان 

رشته  همه  در  کارشناسی  دوره  چالشی  دانشجویان  به  را  ها 

یا یک طرح نظرسنجی در    کرددعوت   تا به گردآوری داده 

یک  قالب  در  را  نتایج  و  بپردازند  موضوعی مشخص  مورد 

سال   مسابقه  موضوع  دهند.  ارائه    2020- 2021پوستر 

پوسترهای  ستیزطیمح بود.  پایدار  توسعه  یا  زیستی  علوم   ،

در کشور هلند   ISLPالمللی  برتر مسابقه ملی، در مسابقه بین

این  شرکت داده می  2021در ژوئیه   شوند. برای شرکت در 

تیم دانشمسابقه  دانشجویی  های  یا  در    5تا    2آموزی  نفره 

ها توسط یکی از  مدارس توسط یکی از معلمان و در دانشگاه 

انجمن  ند و به دتشکیل ش  تادانسا صورت رایگان در سایت 

 .کردند نامثبت آمار ایران 
سال  برنامه  در    2020- 2021ریزی  طرح  از  پس  مسابقه 

در   مدیره  موافقت هیئت  و  ایران  آمار  انجمن    مهرماه جلسه 

شروع    1399 مسابقه  برگزاری  کمیته  تعیین  اعضای  شد با   .

رئیس  )عبدالرحمن راسخ    کمیته برگزاری مسابقه، آقایان دکتر

، دکتر  (انجمن آمار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

خانه ریاضیات اصفهان و    مؤسسعضو هیئت  )علی رجالی  

اصفهان صنعتی  دانشگاه  علمی  آشفته  (هیئت  افشین  دکتر   ،

ایران )نماینده پروژه بین) ( و  ISLPالمللی سواد آماری در 
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مدیریت اطالعات دانشگاه نوای  استاد مدعو دانشکده آمار و  

بهرامی(لیسبون احسان  دکتر  مدیره  )  سامانی  ،  هیئت  عضو 

بهشتی شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  و  آمار  نصراله  (انجمن   ،

علمی  )پناه  ایران  هیئت  و  آمار  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 

اصفهان رضایی    (دانشگاه  زهرا  دکتر  خانم  هیئت )و  عضو 

بودند. تهیه  (دانشگاه تهران مدیره انجمن آمار و هیئت علمی

زمان اطالعیه  شرایط،  شامل  مسابقه  داوری، های  بندی، 

داوران،  ثبت  چگونگی  تیم  تعیین  همچنین  و  ارسال  و  نام 

های برتر و تالش برای جذب  ها تیمگواهی شرکت، تقدیرنامه 

جوایز نقدی از جمله وظایف کمیته    نیتأمبرای  حامی مسابقه  

 بود.برگزاری مسابقه 

 :به شرح زیر بودند عیارهای داوریم
 موضوع و پیام -1

  ی رتکراریغخالقانه، اصیل و    پژوهشآ. آیا موضوع و پیام  

 است؟
پاسخ    یرتکراریغمهم و    سؤالتواند به یک  می   پژوهشب. آیا  

 دهد؟ 
 است؟  درکقابلج. آیا پوستر واضح و بدون اطالعات اضافی  

 ها روشن است؟ و فرضیه  پژوهشد. آیا اهداف 
 است؟   پژوهشمنطبق و همسو با اهداف    شدهارائه ه. آیا پوستر  

 طراحی و ارائه  -2
 آ. آیا طراحی پوستر خالقانه و اصیل است؟

 نواز است؟ب. آیا پوستر چشم 
 ج. آیا تعادل خوبی بین نمودارها، جداول و متن وجود دارد؟ 

مطالعه حتی از فاصله دور  د. آیا پوستر عامل انگیزشی برای  

 کند؟ایجاد می 
 مناسب است؟  پژوهشه. آیا نگارش و ویرایش متن 

 هاآوری دادهجمع -۳

به    شدهیآورجمع های  آ. آیا داده پاسخ    پژوهش  سؤالبرای 

 مناسب است؟ 

داده  کیفیتب.   چقدر   پژوهشدر    شدهاستفادههای  منبع 

 است؟
)های جمع روش   آیاج.   داده  و    مانندآوری    سایر نظرسنجی 

 است؟ شدهارائه  یروشنبه های ثبتی( ها مانند دادهروش
کیفیت د.   )داده  آیا  نمونه،    مانندها   ی هاروشاندازه 

و منابع( در نظر   میزان اطمینان، گیری، دقت اندازهگیرینمونه 

 است؟ شدهگرفته 
در صورت    رها یمتغ  بینای  و رابطه ای  مقایسه های  گروه آیا  ه.  

نظر   در  برخوردار   اندشدهگرفته لزوم  خوبی  ساختار  از  و 

 هستند؟ 
 نمودارها و جداول -4

بندی ها برای نمایش و جمع آ. آیا نمودارها / جداول / آماره

 ها مناسب هستند؟داده
 است؟  شدهه یته  بخشی آگاهب. آیا نمودارها / جداول کافی و  

 کند؟ج. آیا هر نمودار / جدول چیزی به پوستر اضافه می 
جداول    / نمودارها  آیا  توضیح    یدرستبه د.  و  عنوان 

 ؟ اندشدهداده
  ت یفیباکافزار مناسبی برای رسم نمودارها/ جداول  ه. آیا از نرم 

 استفاده شده است؟ 

 گیری نتیجهتحلیل و  -5

 اند؟ ها تحلیل شده یا فرضیه  پژوهش  سؤالها از نظر آ. آیا داده

 آوری شده مناسب است؟ ب. آیا تحلیل برای نوع داده جمع 

 چقدر خوب جواب داده شده است؟   پژوهش سؤال ج. 

ارائه شده   پژوهشها در  گیری از تحلیل دادهد. چگونه نتیجه 

 است؟

نتیجه  آیا  محدودیته.  و  مطالعات    پژوهشهای  گیری  برای 

 آینده ارائه است؟

زمان   آثار    نامثبت آخرین  ارسال  شروع    24/11/1399و  و 

ای بوده طی بازه زمانی دو هفته   25/11/1399مرحله داوری  

بیان  است. امتیازات  بر اساس معیارهای داوری  شده، جدول 
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  10تا    0نمره    سؤال هر    برای .  شدداوران توسط داوران تکمیل  

نمره هر پوستر با جمع نمرات   درنهایتدر نظر گرفته شده و 

. قابل ذکر است  شداعالم    20تا    0تمام داوران بر اساس امتیاز  

تادان  بخش، دبیران با تجربه مدارس، اس  3داوران در هر یک از  

های آماری ها و آمارشناسان خبره سازمان رشته آمار دانشگاه

تیمی  کشور   سرپرست  نظر  مورد  بخش  در  خود  که  بودند 

از   یک  هر  تفکیک  به  داوران  فهرست  در   3نبودند.  بخش 

 آمده است.  5اطالعیه شماره 

 صورت زیر هستند: داوران مسابقه کارشناسی به

 کارشناسی: 

 )دانشگاه شهید چمران اهواز(  آقای دکتر عبدالرحمن راسخ 

 )دانشگاه تربیت مدرس تهران(   آقای دکتر محسن محمدزاده

 )دانشگاه تربیت مدرس تهران(  علیزادهآقای دکتر موسی گل

 )دانشگاه تهران(  قهرودی خانم دکتر زهرا رضایی

 )دانشگاه شهید بهشتی(  آقای دکتر احسان بهرامی سامانی 

 )پژوهشکده آمار( آقای دکتر اشکان شباک

 آقای دکتر علی دولتی )دانشگاه یزد(

 ی( یدکتر فرزاد اسکندری )دانشگاه عالمه طباطباآقای 

 آقای دکتر حسین باغیشنی )دانشگاه صنعتی شاهرود( 

 : متوسطه دوم 

 )دانشگاه صنعتی اصفهان(  آقای دکتر علی رجالی 

 )دانشگاه شهید بهشتی(  آقای دکتر احسان بهرامی سامانی 

 آقای دکتر علیرضا طاهریون )دانشگاه شهید بهشتی( 

 آرشی )دانشگاه فردوسی مشهد(  آقای دکتر محمد

 خانم دکتر لیدا کلهری )پژوهشکده آمار(

 پناه )دانشگاه اصفهان( آقای دکتر نصراله ایران 

 متوسطه اول: 

 پناه )دانشگاه اصفهان( آقای دکتر نصراله ایران 

 )دانشگاه صنعتی اصفهان(  آقای دکتر علی رجالی 

اصفهان،   )دانشگاه  نکوخو  وحید  دکتر  پردیس  آقای 

 خوانسار( 

 خانم دکتر آزاده قاهری )موسسه رویان(

 نما )دانشگاه صنعتی اصفهان( خانم دکتر مریم کلکین 

 خانم دکتر فاطمه حسینی )دانشگاه سمنان(

 زاده )سازمان سنجش و آموزش کشور(خانم دکتر سیما نقی 

 خانم دکتر زهرا سجادنیا )دانشگاه شیراز(

 ( ایاالنبخاتم نشگاه  آقای دکتر محمد صالحی ویسی )دا

 خانم دکتر آناهیتا کمیجانی )دانشگاه شهید رجایی( 

 
مرحله   در    نامثبت تیم    85  تعداد  نامثبت در  پایان  در  کرده، 

تیم و کارشناسی    10تیم، متوسطه دوم    4بخش متوسطه اول  

تیم شرکت داشته که آثار خود را تا زمان مقرر ارسال و به    22

مشخصات   فهرست  پرداختند.    برتر   میتسه  رقابت 

 آمده است. ادامه ها در کننده به همراه امتیاز آنشرکت 
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 کارشناسی:

اعضتتای تتتیم: ، وزن کأ نأأوزادان  ماسأأاب بأأر روی ریتأث  

 زهتترا، متتریم غیتتابی، فاطمتته یزدانتتی، نتتدا حاتمیتتان

دکتتتر نصتتراله :  سرپرستتت تتتیم،  زادهزهتترا ملتتک،  فروغی

 (57/14امتیاز: اصفهان )دانشگاه: ، پناهایران

را با دانستن عوامل تث یرگذار  هاجنگلسوزی چگونه آتش

،  زینب سالمیاعضای تیم:    ؟و مناطق مستعد کنترل کنی 

جعفری تیم،  فاطمه  ریخته :  سرپرست  ریحانه  ،  گراندکتر 

 ( 98/13امتیاز:  اصفهان )صنعتی دانشگاه: 

آرمین اعضتتتای تیم:    ؟تلفن همراه، دوسأأأت یأا دشأأمن

دکتر : ستترپرستتت تیم،  نیاکوثری، ستتید عرفان مصتتباحی

 (92/12امتیاز: ) شیرازدانشگاه: ، مهران یزدی

 متوسطه دوم: 
Statistical Analysis of the Connection between 

Marriage Age, Welfare Factors, Residence 

سترپرستت  ،  یاستمین افتخار آشتتیانی، ستبا صتالحی: اعضتای تیم

 منظومته خرد، تهران: متدرستتته ،  ختانم الهتام جهتانگیری: تیم

 (19/14امتیاز: )

New Beneficial Effects of Metformin on Melanoma 

Cancer Therapy in Vivo and In Vitro 

سترپرستت  ،  ستیده ستارینا کالنتری، النا فرامرزی: اعضتای تیم

فرزانگتان :  متدرستتتته ،  مرادیختانم مرجتان حتاجی:  تیم

 (18/14امتیاز: ) شهرخمینی

زایی بررسأی ا ر دوزهای متفاوت رر  آسأیرین بر ریشأه

پوتو  تیم:    ؟گیأاه  پتارمیس اعضتتتتای  متانلی کالهی، 

خانم الهام : ستترپرستتت تیم، پورمیرمعصتتومی، تیانا نجات

 (98/13امتیاز: ) منظومه خرد، تهران: مدرسه ، جهانگیری

 متوسطه اول: 

آماری رخداد پدیده   از   گردوغباربررسی  آبادان  در شهر 

خو، بهار آباعضای تیم: ، ۲۰۱۶تا پایان   ۲۰۱۳ابتدای سال 

ضیاء ستایش  تیم،  سیده  قناعت:  سرپرست  مرجان  ،  خانم 

 (77/11امتیاز: ) فرزانگان آبادان: مدرسه 

دانش رفتاری  منطق  عصمت مقایسه  مدرسه  آموزان 

در   ایران  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  به  نسبت  کرمانشاه 

عسل فخری، آیدا اعضای تیم:  ،  های سبزناوریخصو  ف

تیم،  سیفی فرزانه :  سرپرست  محمدرضا  : مدرسه ،  آقای 

 (32/11امتیاز:  ) عصمت کرمانشاه

یاسین مهرآرا، امیرعباس  اعضای تیم:  ،  ترمی  پوشش جنگلی

استعداد  : مدرسه ، آقای احمد قرائیان: سرپرست تیم، ابراهیمی

 ( 91/9امتیاز: ) درخشان شهید بهشتی سمنان 

تیم  تمام  برای  مسابقه  در  شرکت  شرکت گواهی  کننده های 

. همچنین از طرف انجمن  شدصادر توسط انجمن آمار ایران  

تیم در مقطع    5تیم در مقطع متوسطه اول،   2آمار ایران برای 

تیم در مقطع کارشناسی تقدیرنامه صادر    12متوسطه دوم و  

بر    تیدرنها.  شد ملی  مسابقه  در  بخش  برتر هر  پوسترهای 

المللی در کنگره جهانی  اساس جدول امتیازات به مسابقه بین

آمار هلند توسط آقای دکتر افشین آشفته نماینده پروژه سواد  

. انجمن آمار ایران به دنبال  ارسال شدنددر ایران    ISLPی  آمار

مسابقه   این  برای  حامی  برای    برای جذب  جوایز  اهدای 

های برتر در مسابقه ملی در  های برتر است. امید است تیم تیم

المللی نیز موفق به کسب امتیاز شده و باعث افتخار  مسابقه بین

 جامعه آماری کشور باشند. 

انجمن آمار ایران امیدوار است با توجه به برگزاری نخستین 

های آینده ، در سالتوجه قابلبار این مسابقه و کسب تجربیات  

ها و مراکز آماری  ها، سازماننیز با کمک و پشتیبانی وزارتخانه 

گسترده سطح  در  را  مسابقه  این  تیمکشور  از  های تری 

دانشگاه   کنندهشرکت  و  مدارس  برگاز  و شاهد  ها  نموده  زار 

 . برگزاری مسابقه پرشورتری باشد
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گزارش برگزاری اولین کنفرانس ملی  

های محاسباتی در  سازی ریاضی و روشمدل 

 علوم و مهندسی 

 نحمدی حمید ض  گ  به هم  

  یهاروش  و  یاض یر  یسازمدل  یمل  نفرانسک  نیاول

  1399  اسفندماه  22خ  یدر تار  ی مهندس  و  علوم  در  یمحاسبات

م  یمجاز  صورتبه  نوبت   یوانک یادانشگاه    یزبانیبا  دو  در 

 . شدصبح و بعدازظهر برگزار  

افتتاح مراسم  در  صبح،  نوبت  دبیدر  ابتدا  اجرا یه    یی ر 

آقاک جناب  محمدیحم  ی نفرانس  گل  به    ی درضا 

اکت کشر در  و  ک عرض    رمقدم یخنفرانس  کن  ینندگان  ردند 

مختصر اجرا  یگزارش  مورد روند  زمان  ک  یی در  از  نفرانس 

نفرانس ارائه دادند ک  یرنفرانس تا زمان برگزاکار کشروع به  

نفرانس و سخنرانان  ک  یدرباره معرف  یوتاهکپ  یلکو سپس  

پک  یدیلک ادامه  در  شد.  پخش  رینفرانس  دانشگاه  یام  است 

آقا  ایوانکی عل   یجناب  به    محمدی دکتر  خطاب  احمدوند 

قرائت    یی ر اجراینفرانس توسط دبکنندگان حاضر در  کت کشر

نفرانس  ک  ی ر علمیاست دانشگاه، دبی ام ری. بعد از قرائت پشد

آقا سکد  ی جناب  هادیتر  ه  یناصر  ید  علمی)عضو    ی ئت 

رکدانش مورد مازندراندانشگاه    یاضیده  را  خود  گزارش   )

ه  کان داشتند  یشان در گزارش خود بینفرانس ارائه دادند. اک

فارس  70تعداد    درمجموع الت  ی مقاله  ایو  در  نفرانس  کن  ین 

مقاله    18و    یمقاله فارس  52ن تعداد  یه از اکاند  رش شدهیپذ

ارائه  برای مقاله  23مقاله تعداد  70ن ین ایو از ب هستندن یالت

انتخاب شدهکروز    یبرا  یشفاه ایچناند. همنفرانس  شان  ین 

مقاالت  یلکه  کردند  کعنوان   پا که  در  استنادینفرانس    یگاه 

پایکلیویس استنادی ا و  ه خواهند  یعلوم جهان اسالم نما  ی گاه 

  یمراحل داور  یز بعد از طینفرانس نکده  یشد و مقاالت برگز

ان  ید. پس از پا یبه چاپ خواهند رس  ی جالت معتبر علمدر م

ق  یتحق یران یاست انجمن ایر یام صوتی، پیر علمیگزارش دب

نفرانس  کخطاب به    یرج مهدوی تر اکد  یات جناب آقایدر عمل

 پخش شد. 
ار برجسته و مطرح  یبس  یدیلکنفرانس سه سخنران  کن  یا

خارج  یداخل آقاکداشت    ی و  جناب  صبح  نوبت  در    ی ه 

سع علیپروفسور  دانشگاه    یخانید  آقایاز  جناب  و    یزد 

  یهای پروفسور برنارد دباتس از دانشگاه خنت بلژیک سخنران

ا   یز جناب آقاین  بعدازظهرراد نمودند و در نوبت  یخود را 

ن  یآخر  عنوانبه مشهد  ی از دانشگاه فردوس  ی تر محمد آرشکد

 ردند. ک  یسخنران یدیلکسخنران  

، نوبت به ارائه مقاالت یدیلکن سخنران  یآخر  یسخنرانبعد از  

مقاله از مجموعه    23د.  ینندگان رسکت کنفرانس توسط شرک

ه در کانتخاب شده بودند    یارائه شفاه  براینفرانس  کمقاالت  
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 ها ارائه شدند.ی ن سخنرانیا یسه پنل تخصص

نفرانس توسط  کمقاالت   ی ان ارائه شفاهی بالفاصله پس از پا

اختتامکنندگانشرکت  مراسم  حضور  که  ی،  با  نفرانس 

  ی و علم  ییو عوامل اجرا  یدیلک نندگان، سخنرانان  کت کشر

برگزار  ک ا  شدنفرانس  در  از  یو  مراسم  برگزاریمکن    یته 

نفرانس  ک  ی دیلکنفرانس، سخنرانان  ک  یته علم یمکنفرانس،  ک

آنان  یتقد زحمات  از  و  آمد  عمل  به  و    یسپاسگزارر  شد 

ا  نیچنهم آمار  انجمن  ایاز  انجمن  و  در  یتحق  یرانیران  ق 

ر شد  کر و تشینفرانس بودند تقدک  یمعنو  ی ه حامکات  یعمل

پا به    یمعرف   برایده  یه مقاالت برگزیان مراسم اختتامیو در 

 شدند.  یمجالت معرف

 گزارش برگزاری همایش روز جهانی عدد پی

 اسکتد ی  نهدینحمدبه هم  

همکاری   با  پی  عدد  جهانی  روز  بزرگداشت  همایش 

آمار» دانشجویی  آمار علمی   انجمن»و    «اتحادیه  دانشجویی 

  س(، سیستان الزهرا )،  المللی امام خمینیبین  یزد،های  دانشگاه

به میزبانی   1399اسفندماه  24  خیدر تارو اراک«  و بلوچستان 

برگزار  ساعت    3  زمانمدتنفر در    100با حضور  دانشگاه یزد  

 شد. 
و با  اهلل مجید آغاز شد  کالماز    آیاتی چندمراسم با تالوت  

 یافت. ملی کشورمان ادامه  ادای احترام به سرود
ترین اعداد  مارس روز جهانی عدد پی، یکی از معروف   14

است که هرساله در سراسر جهان این روز  ریاضی در جهان  

می  گرفته  سعیدجشن  پروفسور  از  مناسبت  این  به    شود. 

تمام استاد  یزد    دانشگاه  ریاضی   علوم  دانشکده  علیخانی، 

دعوت شد تا مطالب ارزشمندی را درباره تاریخچه عدد پی،  

پی، کاربرد عدد پی در آمار و احتمال    عددمسائل بسیار جالب  

نانچی برای مخاطبان ارائه دهند. بیان شیوا و روان  و دنباله فیبو

های آن را  ایشان در اثبات مسائل، زیبایی این عدد و شگفتی 

 دوچندان کرد.  شیازپش یببرای مخاطبان 

پی   درباره روز عدد  کوتاه  کلیپی  ایشان،  از سخنرانی  بعد 

مدرس ،  دکتر افشین آشفته   ، از جناب آقایازآنپس پخش شد.  

دانشکده مدیریت اطالعات و علوم  »داده  علم داده مالی و مه 

نوا دانشگاه  موضوع  «داده  درباره  تا  شد    و   داده  علم  دعوت 

مصنوعی برای مخاطبان سخنرانی کنند. در آغاز ایشان   هوش

مخاطبان را با یک مسئله واقعی مواجه ساختند و تالش کردند  

ن به گام نهایی را به  حل یک مسئله تا رسید گامبه گام مراحل 

آن  این  کمک  در  مثبت  و  انگیزشی  نکات  از  ببرند.  پیش  ها 

کنندگانی بود که در هر مرحله  مراحل، اهدای جایزه به شرکت 

دادند و در پایان سخنرانی نیز از  پاسخ نزدیک به واقعیت می

های تیپکست که برای دانشجویان آماری در مبحث پادکست

داده علم  ییادگیری  و  استفاده  ها  است  مفید  ماشین  ادگیری 

کردند. همچنین ایشان یک گروه مباحثه لینکدین برای ارتباط  

دانشجویان در بحث و بررسی    نظرتبادل بهتر و مشارکت و  

های آن به دانشجویان معرفی  ها و مفاهیم و چالشعلم داده

 کردند.

 
 

دبیر اتحادیه  )  محمدمهدی اسکندری  ، همایشاین    انیمتصد

یگانه  ،  یطاهر  کایملسیده  ،  مریم نوروزیاندانشجویی آمار(،  

رستمی ،  تیغجهان  یاسمن    آتوسا  نژاد و  )مجری    ناصری 

 همایش( بودند.
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 1399پژوهشکده آمار در سال   منتشرشده ی پژوهشی  هاطرح ده یچک 

  یدا ه ه یبه هم  

 

 ردیف عنوان مجری  همکاران 

زاده، آرش فاضلی، علی  حسین جواد 

زاده، سعداله  رحیمی،رضا هادی 

 رضایی، عباس مرادی 

 اشک ن شب ک
ی  وکارهاکسب گیری ویروس کرونا بر  همه   ریتأث تحلیل آماری  

 ایرانی بر اساس آمارگیری پیمایشی مبتنی بر وب 
۱ 

جواد حسین زاده، اشکان شباک،  

 محمد غالمی، نریمان یوسفی 

سید نهدی  

 نژار  حسیتی 

بخش شناسایی شاخص  در  تولید  جهش  رصد  عمده  های  های 

 اقتصاد ایران 
۲ 

 اشک ن شب ک عباس مرادی، ودود کرامتی
تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در  

 نظام آماری ایران 
3 

محمد غالمی، ایوب فرامرزی، فرشاد  

 روشن، سپیده صالحی 

محمدصادق  

 پور علی 

-1395های  حساب تولید استان زنجان به قیمت ثابت برای سال 

1390 
۴ 

جواد حسین زاده، سعید طاهری،  

محمد غالمی، شیرین جعفری، بنفشه  

نجفی، فاطمه طالبی، مرضیه مبارکی،  

 عبدالحمید حقیقی 

 ۵ 96های ملی آموزش سال حساب  ایوب فرامرزی 

صبا، آسیه عباسی،   ی اکبری روشنک عل

 نسرین ابراهیمی، پریسا گوانجی 

لیدا کلهری  

 ندرآبادی

داده و درآمد  بازنگری روش گردآوری  آمارگیری هزینه  ها در 

 خانوار 
۶ 

طاهره امینی، محدثه  ، شیری محمد  

 صفاکیش

اکبری  روشنک علی 

 صبا

ویژگی  و  مادران  زندگی  و  الگوی  اقتصادی  اجتماعی،  های 

 خانوارها بهداشتی 
۷ 

سمانه قادری،اسماعیل امینی، سید  

  حسینی، مریم حقیری، نیالدجالل 

 السادات میری اعظم 

 اشک ن شب ک
مطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی  

 ی مناسب برای آنسازوکارهانظام آماری ایران و تهیه 
۸ 

مرضیه خاکستری، ودود کرامتی، کاوه  

 کیانی
 ۹ سازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن  اشک ن شب ک 

السادات عظیمی، فرشاد شریفی،  هینم

 وند چگینی طاهره آقایی، زهرا نظامی 
 نحمد شی ی

در   سالمندان  جمعیتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  مطالعه 

 ایران
۱۰ 

 www.srtc.ac.irس ی  اژوهشکده من   ای ان به مر س  ه  به وبتدانتد ب ای نش هده جزیی ت بیشش  ر ب  ه این ط حنتدان نیعالقه 

 ن اجعه نم یتد.  
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 گروه آمار دانشگاه تهران یمعرف
 

در سال    تهران  دانشگاه  آمار  ر  1378بخش    ی اضیدر گروه 

تأس تهران  دانشگاه  علوم  سال  شد  سیدانشکده  در   .1384  

از دفتر    یاضیارشد رشته آمار ر  یدوره کارشناس  سیمجوز تأس

دانشگاه اخذ شد که مورد موافقت   یآموزش  یابینظارت و ارز

  یرو فناو  قاتیوزارت علوم، تحق  یدفتر گسترش آموزش عال

قرار گرفت. در حال حاضر بخش آمار دانشگاه تهران در مقطع  

دکتر  ی کارشناس  ،یکارشناس  و  م  یارشد  .  ردیپذیدانشجو 

کارشناس  دوره  در    یسابقه  آمار  به    دانشکدهارشد  علوم 

ا  گرددی برم  1340  یهاسال  مبتکر    ی کارشناس  دوره  جادیکه 

دانشگاه در  آمار  دالیل  د.  بو  رانی ا  یهاارشد  به  بنا  متأسفانه 

نامعلوم، برگزاری این دوره در دانشگاه تهران استمرار نداشته  

ب  .است توجه  تالش    یریگشکل   ه با  و  آمار  بخش 

امناء دانشگاه    ئتیه  بیبا تصو  1381، در سال  اندرکاراندست

  ی اضیگروه ر ،یزیربرنامه و  تیر یو اخذ مجوز از سازمان مد

آمار و علوم    ، یاضیدانشکده علوم، به گروه ر  وتریو علوم کامپ

بازنگر  وتریکامپ از  پس  و    یو  تهران  دانشگاه  ساختار  در 

تحص  دیدج  یبندمیتقس سال  دانشکده  1384  یلیدر  به   ،

کامپ  ،یاضیر علوم  و  پ  رییتغ  وتریآمار    اکنونهمکرد.    داینام 

دارد و ساالنه  یعلم اتیعضو ه 7بخش آمار دانشگاه تهران 

  یدانشجو  31و    ی کارشناس  یدانشجو  122متوسط    طوربه 

دکتری  6و    ارشدی کارشناس  به   دانشجوی  مشغول  آن  در 

 شوند.یم لیتحص

 

علمی بخش آمار دانشکده ریاضی، آمار و  ئتیهاعضای 

 علوم کامییوتر )ترتیب حروف الفبا(

 
   اسش ری  سمانه افتخاری مهابادی

 تحصیالت:

 ، دانشگاه تهرانآمار کارشناسی:

ارشتتد: آمار ریاضتتی،  کارشتتناستتی  

 دانشگاه شهید بهشتی

 یبهشت دیشهدکتری: آمار، دانشگاه 
  :پژوهش هایحوزه

های  یافته، مطالعات طولی و دادهخطی تعمیمهای خطی و  مدل

)آزمایش  و  پانلی  مالی  اقتصادی،  مطالعات  کلینیکی،  های 

 کاوی های دادههای ناکامل، الگوریتم اجتماعی(، داده

 

    یرانش ، ینیام یمرتض دیس

 :التیتحص

 باهنر کرمان، دیشه آمار :یکارشناس

  یاضتت یارشتتد: آمار ر  یکارشتتناستت 

 مشهد، یفردوس

 مشهد ی: آمار فردوسیدکتر 

 

  :پژوهش هایحوزه

 یآمار یریادگیو  ونیرگرس

 
 

 اسش ر ، حمید پزشک

 تحصیالت:

 دانشگاه شیراز ،آمار کارشناسی:

دانشتتگاه  ،کارشتتناستتی ارشتتد: آمار

 شیراز

 

 دانشگاه آکسفورد انگلستان ،دکتری: آمار
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  :پژوهش هایحوزه

  های کلینیکی کاربردهای آن در طراحی آزمایش آمار بیزی و  

الگوریتم کاربردهای  و  تصادفی  فرایندهای  و  های  احتمال 

  شناسی سلولی و مولکولی مارکف و مارکف پنهان در زیست

در   احتماالت  و  آمار  کاربردهای  و  آماری  بیوانفورمانیک 

 های زیستی یابی، ساختمان پروتئین و شبکه ژن

 

 ی  رانش ، فیروزه حقیقی

 تحصیالت:

 کارشناسی: آمار، شهید بهشتی

کارشتناستی ارشتد: آمار ریاضتی، شتهید 

 بهشتی

 University of Bordeaux II دکتری: آمار،

  پژوهش: هایحوزه

هتای طول عمر  هتای فرستتتایش، متدل)متدل قتابلیتت اعتمتاد

هتای تعمیر و هتای ریستتتک رقتابتی و متدلمتدل  شتتتتتابیتده،

 )نمودارهای کنترل(کنترل کیفیت ،  نگهداری(

 

 رانشی  ، قهرودی ییرضازهرا 

 تحصیالت:

  د یشتتهآمار دانشتتگاه   کارشتتناستتی:

 یبهشت

  ریاضتتی، کارشتتناستتی ارشتتد: آمار

 یبهشت دیشهدانشگاه 

 یبهشت دیشهدانشگاه  : آمار،دکتری

   پژوهش: هایحوزه

سازی آمار رسمی، یادگیری آماری در آمار  )مدرن  آمار رسمی

کاربرد آن  و    مطالعات طولی ها(،  سازی دادهرسمی، یکپارچه 

کلینیکیدر آزمایش اقتصادی و  های  یادگیری  ،  ...، مطالعات 

مدلآماری تعمیم ،  غیرخطی  و  خطی  بدون  های  و  با  یافته 

 های انتقالیاثرهای تصادفی، مدل 

 

 شی  ران، سوارسودابه شمه

 تحصیالت:

 دانشگاه شیراز ،آمار کارشناسی:

دانشتتگاه  ،کارشتتناستتی ارشتتد: آمار  

 امیرکبیر

دانشتتگاه  ،دکتری: ریاضتتی کاربردی گرایش فرایند تصتتادفی

 امیرکبیر

 پژوهش:  هایحوزه

پزشکی، صنعت و اقتصاد    فرایند تصادفی و کاربردهای آن در

های فرسایش  )مدل  قابلیت اعتماد، بقا آنالیز، شناسیو زیست

یادگیری  ،  های تعمیر و نگهداری(و فرسایش شتابیده و مدل 

 آماری 

 

  اسش ری  ، عبداله صفری

 تحصیالت:

 تهراندانشگاه  ،آمار کارشناسی:

دانشتتگاه  ،کارشتتناستتی ارشتتد: آمار

 تهران

 Simon Fraser Universityمن    رهش ی:  

 پژوهش:  هایحوزه

های یادگیری  داده: استفاده از الگوریتم یادگیری آماری و علوم  

مدل  تقریب  برای  آماری  ماشین  تصادفی  فرآیندهای  یا  ها 

( چندبعدی، مدل  مثال:  عنوانبه پیچیده  اعتماد  قابلیت  های 

نقطه مدل فرآیندهای  تصادفی،  اثرهای  با  آماری  ای  های 

نقطه نشانه  فرآیندهای  علّی،  استنباط  زیستی:  آمار  ای  دار(. 

مدلدنشانه  شمارشی،  فرآیندهای  عمر شتابیده  ار،  های طول 

ریسک/با مدلبدون  رقابتی،  خطهای  غیرخطی  ی/های 
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 بدون اثرهای تصادفی. /یافته باتعمیم

 

 

 ها اخبار دانشگاه
دانشگاه    وسیله از نمایندگان محترم انجمن آمار دربدین

شیراز )مریم شرفی(، دانشگاه صنعتی شاهرود )محمدرضا  

کامل  ربیعی( محمدتقی  )سید  مازندران  دانشگاه   ،

ها و  برای فرستادن اخبار و مطالب دانشگاه میرمصطفایی(  

 شود. گزاری میهای مربوط به خود، سپاس سازمان 

 آموختگان دکتری آمار اخبار دانش

 دانشگاه شیراز

 برومندی فهیمه 
  - 1368مهرماه   1تولد: 

 داراب 

کارشناسی: آمار، دانشگاه  

 1390-1386شیراز 

کارشناسی ارشد: دانشگاه  

 1392- 1390اصفهان،  

 1399دکتری: دانشگاه شیراز،  

از رساله دکتری خود دفاع   11/11/1399ایشان در تاریخ 

 نمودند. 

 یریگنمونه  ی ناپارامتر تیفینمودار کنترل ک  عنوان رساله:

  ندیفرآ نیانگی نظارت م یبرا یرتبه دار جزئ یهامجموعه 

 دکتر محمود خراتی کوپانی  استاد راهنما:

 مقاله: 
Broomandi, F. and Kharrati-Kopaei, M. (2020). 

Non parametric PROS quality control chart for 

monitoring the process mean. Communications 

in Statistics - Theory and Methods, 

DOI: 10.1080/03610926.2020.1767139 

 

 صنعتی شاهروددانشگاه 
 

 آبادی رضا قاسمی نجف

،  1362  نیفرورد  25:  متولد

 دزفول 

آمار،   پکارشناسی:    امی دانشگاه 

 1385- 1381نور 

ارشد:   پکارشناسی    امی دانشگاه 

 1388-1386نور تهران 

 1399-1393شاهرود   ی دانشگاه صنعتدکتری: 

تاریخ   در  دفاع    21/11/1399ایشان  خود  دکتری  رساله  از 

 نمودند. 

  یفاز  یتصادف  یرهایمتغ  ی برا  ی حد  یایقضا  عنوان رساله:

 ی فاز کیمتر یدر فضا

 یعیدکتر محمدرضا رب ،یدکتر احمد نزاکت استادان راهنما: 

 :هامقاله
Ghasemi, R. A. Nezakati, and M. R. Rabiei. (2020) 

Strong Law of Large Numbers for Random Sets in 

Fuzzy Banach Space, Advances in Fuzzy Systems, 

(2020), DOI: 2020/8185061 

 

Ghasemi, R., Rabiei, M. R., and Nezakati. A. (2020) 
Strong Law of Large Numbers for Fuzzy Random 

Variables in Fuzzy Metric Space. International 

Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems (20)4: 

278-289. 
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 جمیل اونق 

 شان ی، گم1368 بهشتیارد 1: متولد

دانشگاه گنبد  کارشناسی: آمار، 

1386-1390 

دانشگاه اصفهان  کارشناسی ارشد: 

1390-1392 

 1399-1394شاهرود   ی دانشگاه صنعتدکتری: 

از رساله دکتری خود دفاع   26/11/1399ایشان در تاریخ 

 نمودند. 

 یو کاربردها یمدکی-یدومد یهاعیتوز عنوان رساله:

 هاآن یونیرگرس

 ی شنیباغ نیدکتر حس ، یدکتر احمد نزاکت راهنما:استادان 

 ها:مقاله 

 ونی، مدل رگرست (1399ا. )  ،ینزاکت و  .ح  ،یشتنیباغ  .ج اونق،

بر استتاس    نیستتنگمه ین یهابا دم  اسیمق-مکان یپارامترمه ین

 شتتترفتتهیپ یستتتازمجلته متدلستتتکتانتت،  کیت پربولیهتا  عیتوز

 .379، (2) ۱۰ ،یاضیر

Ownuk, J. Baghishani, H. and Nezakati, A. (2020). 

Heavy or semi-heavy tail, that is the question. Journal 
of Applied Statistics, 48, 1-23 

 مازندراندانشگاه 

 

 عادله فالح 
 شهر ، قائم 1360: متولد

 نور ام یپدانشگاه کارشناسی: آمار، 

 1382مرکز بهشهر،  

دانشگاه  کارشناسی ارشد: 

 1386مازندران، 

 1399مازندران، دانشگاه دکتری: 

 رساله دکتری خود دفاع نمودند. از 1399ماه  ایشان در بهمن

های منسجم  بینی در سیستمبرآوردیابی و پیش  عنوان رساله:

 با اثر مشخصه معلوم 

 دکتر اکبر اصغرزاده نشلی  استاد راهنما:

 دکتر افشین فیاض موقر  استاد مشاور:

 

 :هامقاله 
Fallah, A. Asgharzadeh, A., Ng, H. K. T (2020). 

Statistical inference for component lifetime 

distribution from coherent system lifetimes under a 
proportional reversed hazard model. Communications 

in Statistics - Theory and Methods, 

DOI:10.1080/03610926.2020.1824275. 

 

Fallah, A. Asgharzadeh, A. Ng, H. K. T (2020). 

Prediction based on Type-II censored coherent 

systems data under a proportional reversed hazard rate 

model. JIRSS, (Accepted). 

 

Fallah, A. Asgharzadeh, A. Pivotal and Bayesian 

inference in exponential coherent systems under 
progressive censoring. Journal of Advanced 

Mathematical Modeling, (Accepted). 

 
 سید فاضل باقری جمال الدین کالئی 

 ، ساری1362: متولد

نور پیام دانشگاه کارشناسی: آمار، 

 1386مازندران، 

رازی  دانشگاه کارشناسی ارشد: 

 1388کرمانشاه،  

 1399مازندران، دانشگاه دکتری: 

 رساله دکتری خود دفاع نمودند. از 1399اسفندماه ایشان در 

بینی بهینه در برخی  نواحی اطمینان و پیش  عنوان رساله:

 های طول عمر توزیع

 دکتر اکبر اصغرزاده نشلی استاد راهنما:

 دکتر الهام بصیری استاد مشاور:

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


 خبرانمه انجمن آمار اریان 

 
 خب ن نه انجمن من   ای ان

http://irstat.ir  -  iss.newsletter@irstat.ir       )۰۲۱( ۶۶۴۹۵۵۴۰  
 ۳۹صفحه  

 ها:مقاله 
Bagheri, S. F., Asgharzadeh, A., Fernández, A. J., 

Pérez-González, C. J. (2021). Joint prediction for 

future failures times under type-II censoring, IEEE 

TRANSACTIONS ON RELIABILITY. DOI: 

10.1109/TR.2021.3068080. 

Asgharzadeh, A., Bagheri, S. F., Ibrahim, N. A., & 

Abubakar, M. R. (2020). Optimal confidence regions 

for the two-parameter exponential distribution based 

on records. Computational Statistics, 35(1), 309-326. 

Bagheri, S. F., Asgharzadeh, A., Basiri, E., & 

Fernández, A. J. (2019). One-sample prediction 

regions for future record intervals. Statistics & 

Probability Letters, 153, 15-20. 

 یزددانشگاه 
 

 السادات مشکوتیرحمت
 ، یزد1367: متولد

یزد،  دانشگاه  کارشناسی: آمار، 

1389 

،  یزددانشگاه  کارشناسی ارشد: 

1392 

 1399، دانشگاه یزددکتری: 

 رساله دکتری خود دفاع نمودند. از 1399  ماهبهمنایشان در 

با دو نوع مختلف   یزنو 𝑛  از 𝑘ی هاستمیس عنوان رساله:

 یهای ژگی و ی و بررس میتعم ،ی: معرفعیتوزناهم یهااز مؤلفه 

 اعتماد  تیقابل

 عیسی محمودیدکتر  استاد راهنما:

 ها:مقاله 

Meshkat, R.S. and Mahmoudi, E. (2017). Joint 

reliability and weighted importance measures of a k-

out-of-n system with random weights for components. 

Journal of Computational and Applied Mathematics, 

326, 273-283. 

 

Mahmoudi, E. and Meshkat, R.S. (2020). Reliability 

Analysis of Weighted-k-out-of-n: G System 

Consisting of Two Different Types of Nonidentical 

Components Each with its Own Positive Integer-

Valued Weight. Journal of Statistical Theory and 

Applications, 9(3), 408-414.  

 

Mahmoudi E., Meshkat, R.S. and Torabi, H. (2020). 

Copula-based reliability for weighted-k-out-of-n 
systems having randomly chosen components of m 

different types. IEEE Transactions on Reliability, 

DOI: 10.1109/TR.2021.3074472 

 

 

 

 مجید صنعتگر 
 ، مشهد1367: متولد

فردوسی  دانشگاه کارشناسی: آمار، 

 1390مشهد، 

فردوسی  دانشگاه ارشناسی ارشد: 

 1392مشهد، 

 1399دکتری: دانشگاه یزد، 

 رساله دکتری خود دفاع نمودند. از 1399ماه  ایشان در بهمن

ای از معیارهای وابستگی وزنی و  خانوادهعنوان رساله: 

 کاربردهای آن

 دکتر علی دولتی استاد راهنما:

 ها:مقاله 

Sanatgar, M., Dolati, A.  and Amini, M. (2021). A 

Class of Weighted Rank Correlation Measures, 

Probability and Mathematical Statistics (PMS), 41(1), 

39-54. 

Sanatgar, M., Dolati, A.  and Amini, M. (2021). A 

Multivariate Version of the Blest's Measures of 

Association, Under Review. 
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