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هدف اصلی از انتشار خبرنامه، درج اخبار آماري ایران و جهان، آشنایی با بزرگان 
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براي نیل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از همکاري و همفکري 

:در این راستا. شودمندان به گرمی استقبال میهمۀ عالقه
ضروري است مطالب به نشانی سردبیر، اعضاي هیئت تحریریه یـا مسـئولین   -

.سال شودها ارستون
.شده، آزاد استخبرنامه، در انتخاب، تلخیص و ویرایش مطالب ارسال-
.شودشده، بازگردانده نمیمطالب دریافت-

.مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ایران نیست-



671پیاپی ةشمار–89تابستان –سال هفدهم 

نگاهی بر
کنندگان آنکنفرانس آمار ایران و ترکیب شرکت

مجید اسدي
دانشگاه اصفهانآمارگروه 

انجمن آمـار ایـران طـی دو دهـه تجربیـات مـوفقی در برگـزاري ده        
هاي تصـادفی  و فراینـد کنفرانس آمار ایران و هفـت سـمینار احتمـال   

بسـزایی در گسـترش   ها نقش شک برگزاري این همایشداشته که بی
.فرهنگ آماري در کشور داشته استعلم آمار و توسعۀ

هـا هـا و گردهمـایی  تاب خود در باب کنفـرانس در ک)2003(اجرز ر
یـک  ":کنـد گونـه تعریـف مـی   علمی اسـتاندارد را ایـن  یک کنفرانس 

که در حالت سـخنرانی  ارائهکنفرانس علمی متشکل است از تعدادي 
و پاسـخ دنبـال   دقیقه است و غالبـاً بـا پرسـش   30ا ت10بین معموالً

در سـپس کارهـاي ارائـه شـده بـه صـورت مقـاالت علمـی         .شودمی
یک کنفرانس علمی تعدادي . شودمقاالت کنفرانس چاپ میمجموعۀ

انـد  ي هم دارد که از دانشمندان برجستۀ آن شاخۀ علمیسخنران کلید
هـا یـک   عـالوه بـر ایـن   . هاي دانشـگاهی نیسـتند  که لزوماً از محیط

وزشی است کـه  هاي آمارگاهکنفرانس علمی داراي تعدادي میزگرد و ک
".شوددر حاشیۀ کنفرانس برگزار می

انجمن آمـار ایـران   هاي برگزار شده به همتخوشبختانه کنفرانس
ــم  ــی   ک ــوق م ــتاندارد ف ــف اس ــیش در تعری ــدو ب ــامی . گنجن در تم

انی هاي آمار تعداد زیادي کار تحقیقاتی چه به صورت سـخنر کنفرانس
والً داراي هـا معمـ  کنفـرانس . شـود یو چه به صورت پوسـتر ارائـه مـ   

هـاي  کارگاهبعضاً با میزگردهاي مختلف و ارائۀو هاي مدعوسخنرانی
ــد، ــآموزشــی همراهن ــرانس آم ــا  کنف ــاوتی عمــده ام ــران تف ــا ار ای ب

ــرانس ــورها کنفـ ــر کشـ ــر در دیگـ ــاي معتبـ ــب هـ دارد و آن ترکیـ
. کنندگان استشرکت

ویژه ت علمی، بهاعضاي هیئل قابل توجه این است که استقبانکتۀ
هـاي  سـخنرانی در کنفـرانس  بیشتري دارند، از ارائۀکه تجربۀکسانی

علمـی  هیئتاعضاي ،هاي آماردر تمام کنفرانس. آمار ایران کم است
ـ ارائـه مـی  تعدادي سـخنرانی ،به عنوان سخنران مدعو د و تجربـه  کنن

علمـی در  هیئـت معموالً هنگامی که یـک عضـو   که نشان داده است 
پــردازد اســتقبال خــوبی از طــرف ســخنرانی مــیکنفــرانس بــه ارائــۀ

دانشـجو عـالوه   . گیردصورت می،ویژه دانشجویانبه،کنندگانشرکت
هیئـت علمـی آگـاه    بر آنکـه از دسـتاوردهاي جدیـد علمـی اعضـاي      

اسـتفاده  نیز در چگونگی ارائۀ مطالب علمی هاشود، از تجربیات آنمی
کننـدگان در چنـد کنفـرانس آمـار و     رکتع به آمـار شـ  با رجو. کندمی

شـود کـه   هاي اخیـر مشـاهده مـی   هاي تصادفی در سالفرایندسمینار 
سـخنرانی  مقالـه و ایـراد  سهم اعضاي هیئت علمی دانشگاه در ارائـۀ 

دهنـدگان کارهـاي تحقیقـاتی را    اي از ارائـه و درصد عمـده ناچیز بوده
ــاه   ــی گ ــد و حت ــی ارش ــجویان کارشناس ــدانش ــات دانش جویان ی اوق

رود کارهـاي  طـور کـه انتظـار مـی    همـان . دهدکارشناسی تشکیل می
دانشجویان کارشناسی ارشد عمدتاً اقتباس شده از کارهـاي تحقیقـاتی   

ربرد یک نظریه سازي یا کامحققان است و حداکثر کارهاي شبیهدیگر 
لـذا حاصـل سـخنرانی چنـین     . هـاي کشـور اسـت   در مورد برخی داده

اگرچـه فعـال بـودن    . یقات اصیل و بـدیع اسـت  یانی فاقد تحقدانشجو
هـا در  آنو شرکت ،ان تحصیالت تکمیلیویژه دانشجویبه،دانشجویان
مهـم و  به خودي خود یک پدیـدة کارهاي تحقیقاتیو ارائۀکنفرانس 

اهـداف  علمـی بـا  هیئتاما آیا شرکت حداقلی اعضاي ،ارزشمند است
هاي آمـار  برگزاري کنفرانسمتولی اصلیانجمن آمار ایران در جایگاه

هاي تصادفی کامالً مطابقت دارد؟فرایندهايو سمینار
ارائــۀایجــاد محــدودیت در شــرکت والبتــه هــدف از ایــن گفتــار

کـه ایـن   هاي آمار ایران نبـوده سخنرانی براي دانشجویان درکنفرانس
-رائـه قاالت اویژه هنگامی که به مبهبا هیچ منطقی نیز سازگار نیست؛

توسط دانشجویان دکترا و حتی دانشجویان کارشناسـی ارشـد در   شده 
تـوان گفـت کـه    کنیم به یقین مـی چند کنفرانس اخیر آمار مراجعه می

ین گفتار طرح این اهدف از ارائۀ.کارهاي بسیار خوبی ارائه شده است
هـاي  چه عواملی باعث شده اسـت کـه در کنفـرانس   پرسش است که

مقالـه و ایـراد سـخنرانی کمتـر     براي ارائۀهیئت علمیضاي آماري اع
شاید موارد زیر را بتوان به عنوان برخی از این دالیل . پیدا کنندحضور

:برشمرد
مناسب نبودن زمان برگزاري کنفـرانس آمـار کـه معمـوالً     .1

در چنـین زمـانی ممکـن اسـت     . دوم تابسـتان اسـت  نیمۀ
سـمینارهاي  علمی مبـادرت بـه شـرکت در    هیئتاعضاي 

.ها کنندخارج از کشور و بازدیدهاي علمی از سایر دانشگاه
کنندگان ن امکانات ارائه شده توسط برگزارمناسب نبود.2

...شامل اسکان، تغذیه، اطالع رسانی و

،هاي آمارپایین بودن سطح علمی کنفرانس.3

گفتار اول
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،علمیهیئتهاي فراوان اعضاي مشغله.4
ا چنـد جلسـه   یـ هایی که در یکتخصصی نبودن سخنرانی.5

بـودن سـخنرانان در یـک    نهمگـن  (با هم برگزار می شود
،)گروه از جلسات سخنرانی

ــودنیکنواخــت.6 و هــاي مختلــف هــاي کنفــرانسبرنامــهب
،هاآننداشتن تنوع

علمی عضو هیئتاعضاي کافی از پتانسیلنکردن استفاده .7
.هاي آمارانجمن آمار ایران در برگزاري کنفرانس

نیـز  را تـوان دالیـل دیگـري    دالیـل قطعـاً مـی   در کنار ایـن البته 
هیئـت علمـی   فعـال اعضـاي   نکـردن  به هر دلیـل شـرکت   . شمردبر

ها در ارائـۀ کارهـاي تحقیقـاتی پدیـدة     مشارکت آندانشگاهی و عدم
زودي ادامۀ روند رکـود شـرکت   مبارکی براي جامعۀ آماري نیست و به

هـا باعـث  هی در کنفـرانس دانشـگا دانشگاهی و غیرمحققان برجستۀ
شتر افت کند و در نتیجـه صـدماتی   بیهااین کنفرانسشود کیفیتمی
. علم آمار در کشور داشته باشدران نشدنی بر جب

ان انجمـن آمـار   انـدرکار طلبد کـه دسـت  با توجه به مطالب باال می
بـه طـوري کـه    ،اي براي حل ایـن معضـل باشـند   ایران به فکر چاره

علمــی و هیئــتتــر اعضــاي بتــوانیم در آینــده شــاهد حضــور فعــال
هـاي آمـار   سسات پژوهشـی در کنفـرانس  ها و مؤپژوهشگران دانشگاه

:تواند راهگشا باشدزیر میباره پیشنهادهايدر این.باشیم
علمـی و پژوهشـگران بـراي تنظـیم و ادارة     هیئتاز اعضاي .1

بـدین معنـی   عمل آید؛دعوت بهط با تخصص آنها جلسات مرتب
بـا  (هیئت علمـی  علمی کنفرانس به بعضی از اعضاي که کمیتۀ

که جلسـات سـخنرانی   تفویض اختیار کند) هاي متفاوتگرایش
.متشکل از متخصصان همان رشته را ترتیب دهد

ها توسط اعضـاي  ي تناسب منطقی بین تعداد سخنرانیبرقرار.2
هـاي تحقـق   یکی از راه. شودهیئت علمی و دانشجویان رعایت 

.داوري مقاالت استفرایندباال بردن کیفیت این امر
ــاي .3 ــه  از اعضـ ــگران، بـ ــی و پژوهشـ ــت علمـ ــژه هیئـ ویـ

هـاي آموزشـی و   آموختگان جوان، براي برگـزاري کارگـاه  دانش
میزگردهاي تخصصی در رویکردهـاي نـوین در آمـار و احتمـال     

آموختـه از  تعـدادي دانـش  سـاله  هر معموالً. آیددعوت به عمل 
پژوهشگران علمی وهیئتخارج یا داخل کشور به جمع اعضاي 

از آنجـا کـه ایـن پژوهشـگران از     . دنشوآماري کشور افزوده می
توانـد بـا   مـی علمی کنفـرانس هاي نوین برخوردارند، کمیتۀ ایده

هـاي  سـخنرانی و تـأمین امکانـات بـراي ارائـۀ    هـا  آنایی شناس
.ها دعوت به عمل آوردهاي آموزشی از آنتخصصی و  کارگاه

تواند تمهیداتی بیندیشد که مقاالت علمی کنفرانس میمیتۀک.4
فراینـد هیئـت علمـی بـر مبنـاي یـک      ارائه شده توسط اعضاي 

داوري استاندارد در مجالت پژوهشـی انجمـن آمـار ایـران و یـا      
کنفرانس به نامۀژوهشی خارج از کشور به صورت ویژهمجالت پ

. اپ برسدچ
مشارکت هـر چـه   اي فراهم سازد که باعثانجمن آمار زمینه.5

حققـان جـوان بـراي اسـتفاده از     علمی و مهیئتبیشتر اعضاي 
هـاي آمـار   هـاي علمـی کنفـرانس   ریزيها در برنامههاي آنایده
.شود

ت علمـی پیشکسـوت آمـار بـراي     یئدعوت ویژه از اعضاي ه.6
نتقال تجربیـات بـه دانشـجویان و    اهایی که جنبۀسخنرانیارائۀ

ور پیشکسـوتان در  قطعـاً حضـ  . دیگر آماردانان جوان داشته باشد
هـاي تشـویقی بسـیار خـوبی بـراي      تواند جنبهکنفرانس آمار می

.دانشجویان داشته باشد
هیئت علمـی  تشکیل میزگردهاي تخصصی با حضور اعضاي .7

.هاي مختلفدر شاخه
حاضر از که مؤلف از نقد نوشتۀشوداشاره میدر پایان به این نکته 

هاي آمـار  تر شدن کنفرانسآمار ایران جهت پویاطرف اعضاي انجمن
.کنداستقبال می
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هـاي  اعضاي کمیتهۀماه18دکتر حسین جباري با اشاره به تالش 

براي نخستین اظهار داشت کهبرگزاري این کنفرانس اجرایی و علمی
،دهنـدگان مقـاالت  مقاله از ارایـه ۀبار در این کنفرانس به جاي خالص

ــ ــت مقال ــدودیت  ۀدرخواس ــا مح ــل ب ــفحه8کام ــايص ــش ه در د ک
، داوريةه و همچنین برقراري سیسـتم مکـانیز  اختیارداشتن اصل مقال

یک هزار وي با اشاره به حضور. را افزایش دادبررسی مقاالت کیفیت
، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان آمار در دهمـین  تاداناسزنفر ا

سمینار ارسـال شـده   ۀمقاله به دبیرخان600: ایران گفتکنفرانس آمار 
262ذیرفتـه شـد کـه از آن میـان،     پمقاله438که پس از داوري بود

.رت پوسـتر ارائـه شـد   مقاله به صو176مقاله به صورت سخنرانی و 
ــ  ــاري ارایـ ــر جبـ ــومی، 17ۀدکتـ ــخنرانی عمـ ــخنرانی 246سـ سـ

کارگـاه آموزشـی و   7، برگـزاري  مقاله در قالب پوستر176تخصصی،
هـاي  و آمـارگیري خـانوار را از برنامـه   نشست تخصصـی سرشـماري  

.کردبینی شده براي دهمین کنفرانس آمار ایران عنوان پیش

یس دانشگاه تبریز نیز در این کنفرانس مهمتـرین هـدف و رسـالت    ئر
منابع انسانی و تربیت نیروي انسـانی متخصـص،  ۀها را توسعدانشگاه
توجه به نیاز جامعه در هاي انقالب با بند به ارزشیبا ایمان و پامتعهد،
امـروزه تولیـد علـم و فنـاوري و     :هاي مختلف برشمرد و گفـت عرصه

رفاه، امنیـت و  براي راحتی،باید تبدیل آن به ثروتی ارزشمند است که 
.کار گرفته شودآسایش بشر به

کتر سید محمدتقی علوي کسـب دانـش، خلـق، توزیـع، توسـعه،      د
با توجه بـه نیـاز جامعـه را از دیگـر     برداريانتقال، نشر، ذخیره و بهره

در حال حاضر تولیـد علـم و   : دانشگاهیان ذکر کرد و افزودهايرسالت
ولـی کـافی نیسـت و بایـد بـه      ،هـا ضـروري اسـت   دانش در دانشگاه

ـ   بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه در      آنکـارگیري  هچگونگی تولید علـم و ب
.اي شودهاي مختلف نیز توجه ویژهعرصه

ایـن کنفـرانس بـا    ۀمراسم افتتاحیـ یس انجمن آمار ایران نیز درئر
بیست سـال در عمـر   :اشاره به دو دهه فعالیت انجمن آمار ایران گفت

این انجمن به همت اعضـاي  اما،یک انجمن علمی زمانی کوتاه است
،در ایـن مـدت  ،مندان علـم آمـار  هعالقۀعلمی و پشتیبانی همۀجامع
لوازم اساسی بـراي تجهیـز و تقویـت    ۀجاد و تهیهاي اساسی در ایگام

.خود برداشته است
هاي انجمن آمار ایران فعالیتةدکتر محمدقاسم وحیدي اصل عمد

ـ : درونـی دانسـت و گفـت   ۀاصطالح در عرصرا تخصصی و به ۀاز جنب
هــاي انجمــن بیرونــی هرچنــد فعالیــتۀاجتمــاعی و در واقــع عرصــ

در ابتـداي راهـی طـوالنی و    است کـه اما واقعیت آن ،محسوس بوده
.البته دشوار قرار داریم

هـاي  ایـران در عرصـه  وي خواستار گسترش تعامالت انجمن آمار
انواع ۀگر ارایانجمن آمار ایران اغلب از دور نظاره: شد و گفتمختلف

ویـژه  به؛م با چاشنی آمار استأهاي تواطالعات آماري یا انواع گزارش
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4خبرنامه انجمن آمار ایران                               

ها با وضعیت اقتصـادي  ماري که مردم به دلیل ارتباط آنبرخی اقالم آ
هـا حساسـیت بسـیار بیشـتري نشـان      نسـبت بـه آن  و اجتماعی خـود 

ــد دانســت کــه کــوچکترین تضــاد در ایــن مــوارد مــی و دهنــد و بای
و شـود  مـی کننـده  هـا موجـب اعـراض از ارایـه    ناهمخوانی با واقعیـت 

.شودآمار مربوط میکه به دارد رویگردانی از هر آن چیزي را به دنبال 
ابهـام  ترین مشکل را در این زمینهیس انجمن آمار ایران اصلیئر

یا تردید در دقت و صحت آمارها و دانش آماري بسیار محدود و ضعف 
البتـه دود ناشـی از ایـن    : سواد آماري عموم مردم دانسـت و گفـت  در

رود و طبیعـی  نهادهاي مرتبط با علم آمـار مـی  ۀهمچشم وضعیت به 
ــی    ــن راه وارد م ــه از ای ــارتی ک ــرین خس ــت کمت ــرایش  اس ــود گ ش

آمار و افـت کیفـی احتمـالی    ۀجوانان مستعد به تحصیل در رشتکمتر
درسطح کارشناسان این رشته و جدي نگـرفتن آمـار از طـرف عمـوم     

.است
ل سیاسـی و مـدیریتی و گـاه بـا     ئبا مسـا وي در هم آمیختن آمار

: گفـت ل فراروي این بخش خوانـد و ئاز دیگر مساگرایش سازمانی را
هـا و  آمارهاي رسمی در یـک سـازمان و تعریـف شـاخص    ۀتمرکز هم

.ها در ایـن زمینـه اسـت   اقالم آماري از سوي آن یکی از راه حلئۀارا
ل آمارهاي رسمی را راه ئدر مسادکتر وحیدي مشارکت انجمن آمار

انجمـن آمـار   ازتـوان  می:دیگري در این خصوص خواند و گفتةچار
هماننـد نقشـی کـه    ،نهـاد و غیردولتـی  عنوان نهـادي مـردم  بهایران 

یـاد  ل آمـاري  ئدر مسا،کنندمهندسان ناظر در ساخت و سازها ایفا می
و موجـب  باشـد تواند در ایـن زمینـه کارسـاز    میخودۀکه به نوبکرد
. در این بخش شودلتحو

در : علـم آمـار مهـم خوانـد و گفـت     ۀآموزش را در توسعوي نقش
،ها چنـدان نیسـت  بخش دانشگاهی و آموزش تخصصی آمار دشواري

چـرا کـه   ییم،لی چنـد روبـرو  ئاما در بخش پـیش از دانشـگاه بـا مسـا    
ۀآموختـ کمک چنـدانی بـه دانـش   ،ها در این دوره نظري بودهآموزش

مشغول غیر از آمارايیا در رشتهدهددبیرستان که ادامه تحصیل نمی
ط بــا دنیــاي پیرامــون آمــاري او شــود بــراي ارتبــابــه تحصــیل مــی

ضـروري  کتب دبیرسـتانی تغییر در محتوايکه بدین لحاظکندنمی
.درسبه نظر می

دروالن و مـدیران ئآمار را براي جامعه، مسـ ، نیزالدینیمیرتاجآقاي 
:افـزود بسیار ضـروري دانسـت و   هاگیريتصمیمو هاولیتسئمایفاي 
ح توانـد در سـط  مسئولی که با آمار سروکار نداشته باشـد، نمـی  مدیر و

هـاي  گیريکرده و تصمیمریزيبرنامهوگذاريکالن مملکت سیاست

وي آمار را چراغ راه مسـئوالن و مـدیران عنـوان    .درستی داشته باشد
درس آمار همچون تابلویی است که مسیر حرکـت، راه و آ :کرد و گفت

بـه آن  نکـردن  توجـه  دهـد کـه در صـورت   ما نشان مـی هبدرست را 
.منحرف خواهیم شد

مـار دقیـق و  آجمهـوري داشـتن  حقوقی و پارلمـانی رئـیس  معاون
آمـار  :با اهمیت دانسـت و افـزود  جامعهۀجانبهمهۀتوسعدرست را در 

کـه در صـورت کامـل و    کامل و دقیـق باشـد،  ارایه شده باید درست،
.مسیر و راه اشتباه پیموده خواهد شددرست نبودن آمار،

روز و بهنگام بودن را کافی، دقیق، به،الدینیحجت االسالم میرتاج
با داشـتن اطالعـات و   :هاي مهم آمار برشمرد و افزودویژگیۀاز جمل

توان با اطمینان خـاطر در  هاي آماري درست و کامل است که میداده
.گیري درست قرار گرفتتصمیمریزي وبرنامه،ذاريگمسیر سیاست

رئیس مرکز آمار ایران نیز در این کنفرانس بـا بیـان اینکـه در عصـر     
ناپذیر زندگی بشر تبـدیل شـده اسـت،   تفکیکجزء به حاضر اطالعات 
امروزه کشوري در دنیـا موفـق و قدرتمنـد اسـت کـه     :خاطرنشان کرد

ــل را در عرصــه  ــات الزم و کام ــد اطالع ــته باش ــف داش ــاي مختل .ه
شـاره بـه   در ادامـه بـا ا  ، رئیس مرکز آمار ایران، نیـز دکتر عادل آذر

هـاي اطالعـاتی   آمـار و داده :اي یـادآور شـد  جایگاه آمار در هر جامعه
برعهده دارند کـه در  کشورها ۀجانبهمهۀاي در توسعکنندهنقش تعیین

سازي و توجه به آمارهاي علمی و رسمی توان با فرهنگاین زمینه می
.در مسیر درست حرکت کرد

هـاي تولیـد   گـذاري و هـدایت فعالیـت   وي در ادامه تمرکز سیاست
تولیـد  فراینـد آمارهاي رسمی و گسترش سیستم نظارت و ارزیـابی در  

هـاي  رهاي پایه و مورد نیـاز در برنامـه  مین آماأویت دادن به تاولآمار،
و حفظمبنايگاه اطالعات آماري کشور برپایۀاي کشور، توسعتوسعه
حفـظ اسـتقالل   محیط کـاري پیوسـته و یکپارچـه مبتنـی بـر      ۀتوسع
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ها با وضعیت اقتصـادي  ماري که مردم به دلیل ارتباط آنبرخی اقالم آ
هـا حساسـیت بسـیار بیشـتري نشـان      نسـبت بـه آن  و اجتماعی خـود 

ــد دانســت کــه کــوچکترین تضــاد در ایــن مــوارد مــی و دهنــد و بای
و شـود  مـی کننـده  هـا موجـب اعـراض از ارایـه    ناهمخوانی با واقعیـت 

.شودآمار مربوط میکه به دارد رویگردانی از هر آن چیزي را به دنبال 
ابهـام  ترین مشکل را در این زمینهیس انجمن آمار ایران اصلیئر

یا تردید در دقت و صحت آمارها و دانش آماري بسیار محدود و ضعف 
البتـه دود ناشـی از ایـن    : سواد آماري عموم مردم دانسـت و گفـت  در

رود و طبیعـی  نهادهاي مرتبط با علم آمـار مـی  ۀهمچشم وضعیت به 
ــی    ــن راه وارد م ــه از ای ــارتی ک ــرین خس ــت کمت ــرایش  اس ــود گ ش

آمار و افـت کیفـی احتمـالی    ۀجوانان مستعد به تحصیل در رشتکمتر
درسطح کارشناسان این رشته و جدي نگـرفتن آمـار از طـرف عمـوم     

.است
ل سیاسـی و مـدیریتی و گـاه بـا     ئبا مسـا وي در هم آمیختن آمار

: گفـت ل فراروي این بخش خوانـد و ئاز دیگر مساگرایش سازمانی را
هـا و  آمارهاي رسمی در یـک سـازمان و تعریـف شـاخص    ۀتمرکز هم

.ها در ایـن زمینـه اسـت   اقالم آماري از سوي آن یکی از راه حلئۀارا
ل آمارهاي رسمی را راه ئدر مسادکتر وحیدي مشارکت انجمن آمار

انجمـن آمـار   ازتـوان  می:دیگري در این خصوص خواند و گفتةچار
هماننـد نقشـی کـه    ،نهـاد و غیردولتـی  عنوان نهـادي مـردم  بهایران 

یـاد  ل آمـاري  ئدر مسا،کنندمهندسان ناظر در ساخت و سازها ایفا می
و موجـب  باشـد تواند در ایـن زمینـه کارسـاز    میخودۀکه به نوبکرد
. در این بخش شودلتحو

در : علـم آمـار مهـم خوانـد و گفـت     ۀآموزش را در توسعوي نقش
،ها چنـدان نیسـت  بخش دانشگاهی و آموزش تخصصی آمار دشواري

چـرا کـه   ییم،لی چنـد روبـرو  ئاما در بخش پـیش از دانشـگاه بـا مسـا    
ۀآموختـ کمک چنـدانی بـه دانـش   ،ها در این دوره نظري بودهآموزش

مشغول غیر از آمارايیا در رشتهدهددبیرستان که ادامه تحصیل نمی
ط بــا دنیــاي پیرامــون آمــاري او شــود بــراي ارتبــابــه تحصــیل مــی

ضـروري  کتب دبیرسـتانی تغییر در محتوايکه بدین لحاظکندنمی
.درسبه نظر می

دروالن و مـدیران ئآمار را براي جامعه، مسـ ، نیزالدینیمیرتاجآقاي 
:افـزود بسیار ضـروري دانسـت و   هاگیريتصمیمو هاولیتسئمایفاي 
ح توانـد در سـط  مسئولی که با آمار سروکار نداشته باشـد، نمـی  مدیر و

هـاي  گیريکرده و تصمیمریزيبرنامهوگذاريکالن مملکت سیاست

وي آمار را چراغ راه مسـئوالن و مـدیران عنـوان    .درستی داشته باشد
درس آمار همچون تابلویی است که مسیر حرکـت، راه و آ :کرد و گفت

بـه آن  نکـردن  توجـه  دهـد کـه در صـورت   ما نشان مـی هبدرست را 
.منحرف خواهیم شد

مـار دقیـق و  آجمهـوري داشـتن  حقوقی و پارلمـانی رئـیس  معاون
آمـار  :با اهمیت دانسـت و افـزود  جامعهۀجانبهمهۀتوسعدرست را در 

کـه در صـورت کامـل و    کامل و دقیـق باشـد،  ارایه شده باید درست،
.مسیر و راه اشتباه پیموده خواهد شددرست نبودن آمار،

روز و بهنگام بودن را کافی، دقیق، به،الدینیحجت االسالم میرتاج
با داشـتن اطالعـات و   :هاي مهم آمار برشمرد و افزودویژگیۀاز جمل

توان با اطمینان خـاطر در  هاي آماري درست و کامل است که میداده
.گیري درست قرار گرفتتصمیمریزي وبرنامه،ذاريگمسیر سیاست

رئیس مرکز آمار ایران نیز در این کنفرانس بـا بیـان اینکـه در عصـر     
ناپذیر زندگی بشر تبـدیل شـده اسـت،   تفکیکجزء به حاضر اطالعات 
امروزه کشوري در دنیـا موفـق و قدرتمنـد اسـت کـه     :خاطرنشان کرد

ــل را در عرصــه  ــات الزم و کام ــد اطالع ــته باش ــف داش ــاي مختل .ه
شـاره بـه   در ادامـه بـا ا  ، رئیس مرکز آمار ایران، نیـز دکتر عادل آذر

هـاي اطالعـاتی   آمـار و داده :اي یـادآور شـد  جایگاه آمار در هر جامعه
برعهده دارند کـه در  کشورها ۀجانبهمهۀاي در توسعکنندهنقش تعیین

سازي و توجه به آمارهاي علمی و رسمی توان با فرهنگاین زمینه می
.در مسیر درست حرکت کرد

هـاي تولیـد   گـذاري و هـدایت فعالیـت   وي در ادامه تمرکز سیاست
تولیـد  فراینـد آمارهاي رسمی و گسترش سیستم نظارت و ارزیـابی در  

هـاي  رهاي پایه و مورد نیـاز در برنامـه  مین آماأویت دادن به تاولآمار،
و حفظمبنايگاه اطالعات آماري کشور برپایۀاي کشور، توسعتوسعه
حفـظ اسـتقالل   محیط کـاري پیوسـته و یکپارچـه مبتنـی بـر      ۀتوسع
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ها با وضعیت اقتصـادي  ماري که مردم به دلیل ارتباط آنبرخی اقالم آ
هـا حساسـیت بسـیار بیشـتري نشـان      نسـبت بـه آن  و اجتماعی خـود 

ــد دانســت کــه کــوچکترین تضــاد در ایــن مــوارد مــی و دهنــد و بای
و شـود  مـی کننـده  هـا موجـب اعـراض از ارایـه    ناهمخوانی با واقعیـت 

.شودآمار مربوط میکه به دارد رویگردانی از هر آن چیزي را به دنبال 
ابهـام  ترین مشکل را در این زمینهیس انجمن آمار ایران اصلیئر

یا تردید در دقت و صحت آمارها و دانش آماري بسیار محدود و ضعف 
البتـه دود ناشـی از ایـن    : سواد آماري عموم مردم دانسـت و گفـت  در

رود و طبیعـی  نهادهاي مرتبط با علم آمـار مـی  ۀهمچشم وضعیت به 
ــی    ــن راه وارد م ــه از ای ــارتی ک ــرین خس ــت کمت ــرایش  اس ــود گ ش

آمار و افـت کیفـی احتمـالی    ۀجوانان مستعد به تحصیل در رشتکمتر
درسطح کارشناسان این رشته و جدي نگـرفتن آمـار از طـرف عمـوم     

.است
ل سیاسـی و مـدیریتی و گـاه بـا     ئبا مسـا وي در هم آمیختن آمار

: گفـت ل فراروي این بخش خوانـد و ئاز دیگر مساگرایش سازمانی را
هـا و  آمارهاي رسمی در یـک سـازمان و تعریـف شـاخص    ۀتمرکز هم

.ها در ایـن زمینـه اسـت   اقالم آماري از سوي آن یکی از راه حلئۀارا
ل آمارهاي رسمی را راه ئدر مسادکتر وحیدي مشارکت انجمن آمار

انجمـن آمـار   ازتـوان  می:دیگري در این خصوص خواند و گفتةچار
هماننـد نقشـی کـه    ،نهـاد و غیردولتـی  عنوان نهـادي مـردم  بهایران 

یـاد  ل آمـاري  ئدر مسا،کنندمهندسان ناظر در ساخت و سازها ایفا می
و موجـب  باشـد تواند در ایـن زمینـه کارسـاز    میخودۀکه به نوبکرد
. در این بخش شودلتحو

در : علـم آمـار مهـم خوانـد و گفـت     ۀآموزش را در توسعوي نقش
،ها چنـدان نیسـت  بخش دانشگاهی و آموزش تخصصی آمار دشواري

چـرا کـه   ییم،لی چنـد روبـرو  ئاما در بخش پـیش از دانشـگاه بـا مسـا    
ۀآموختـ کمک چنـدانی بـه دانـش   ،ها در این دوره نظري بودهآموزش

مشغول غیر از آمارايیا در رشتهدهددبیرستان که ادامه تحصیل نمی
ط بــا دنیــاي پیرامــون آمــاري او شــود بــراي ارتبــابــه تحصــیل مــی

ضـروري  کتب دبیرسـتانی تغییر در محتوايکه بدین لحاظکندنمی
.درسبه نظر می

دروالن و مـدیران ئآمار را براي جامعه، مسـ ، نیزالدینیمیرتاجآقاي 
:افـزود بسیار ضـروري دانسـت و   هاگیريتصمیمو هاولیتسئمایفاي 
ح توانـد در سـط  مسئولی که با آمار سروکار نداشته باشـد، نمـی  مدیر و

هـاي  گیريکرده و تصمیمریزيبرنامهوگذاريکالن مملکت سیاست

وي آمار را چراغ راه مسـئوالن و مـدیران عنـوان    .درستی داشته باشد
درس آمار همچون تابلویی است که مسیر حرکـت، راه و آ :کرد و گفت

بـه آن  نکـردن  توجـه  دهـد کـه در صـورت   ما نشان مـی هبدرست را 
.منحرف خواهیم شد

مـار دقیـق و  آجمهـوري داشـتن  حقوقی و پارلمـانی رئـیس  معاون
آمـار  :با اهمیت دانسـت و افـزود  جامعهۀجانبهمهۀتوسعدرست را در 

کـه در صـورت کامـل و    کامل و دقیـق باشـد،  ارایه شده باید درست،
.مسیر و راه اشتباه پیموده خواهد شددرست نبودن آمار،

روز و بهنگام بودن را کافی، دقیق، به،الدینیحجت االسالم میرتاج
با داشـتن اطالعـات و   :هاي مهم آمار برشمرد و افزودویژگیۀاز جمل
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هـاي نـوین   طرفی در تولید استفاده از روشاي و رعایت اصل بیحرفه
ــردازش داده ــتفاده    پ ــردن اس ــه ک ــات، نهادین ــد اطالع ــا و تولی از ه

آمـار و بهبـود کیفیـت    ةهاي تولیدکننـد استاندارهاي آماري در دستگاه
گیري و افزایش سرعت عمـل در تولیـد آمـار را از    هاي آمارنتایج طرح

هـاي  با اشاره به برنامههاي مرکز آمار ایران اعالم کرد وراهبردۀجمل
سرشـماري  آمـار، ۀهـاي برنامـ  پیگیـري فعالیـت  : ی این مرکز افزودآت

سرشماري هاي آماري کشور،اندازي پایگاهراه،1390نفوس و مسکن 
اقتصـاد خـانوار و   برگزاري کنفـرانس نـیم قـرن بـا    ،1392کشاورزي 

.اسـت هـاي آتـی ایـن مرکـز     برنامهۀآمار از جملجهانیبرگزاري روز 
مرکـز آمـار ایـران    رئـیس انجمن آمار ایران ورئیسمشروح سخنان(

).جداگانه در صفحات دیگر خبرنامه چاپ شده است
از بـر نکوداشـت یکـی    هـاي گذشـته مبنـی    طبق روال کنفـرانس 
آمـاري  ، جامعـۀ کنفـرانس دهـم  در افتتاحیـۀ پیشکسوتان عرصۀ آمار،

اسـتاد بزرگـوار جنـاب    شـائبۀ هاي بیخدمات ارزنده و تالشکشور از 
پزشـکی  عضو هیئت علمـی دانشـگاه علـوم   آقاي دکتر کاظم محمد،

. دتهران قدردانی کر
سخنرانی عمومی دکتر ارقـامی تحـت عنـوان    ،پس از مراسم افتتاحیه

واهد گیـري شـ  داري و انـدازه هاي آماري، آزمـون معنـی  آزمون فرضیه
.دآماري ارائه ش
هـاي  هاي علمی کنفرانس دهم شـامل سـخنرانی  برنامهمجموعۀ

هـاي آموزشـی و   هاي تخصصی، پوسـترها، کارگـاه  عمومی، سخنرانی
که در طـول سـه روز   ،انوارآمارگیري خنشست تخصصی سرشماري و

:به شرح زیر بودمرداد برگزار شد، 14الی 12از 
هاي عمومیسخنرانی:

سخنران ایرانی و خارجی به کنفرانس دهم دعوت شده بودنـد کـه   18
بنـدي  زمـان کنفرانس حضور یافته و طبـق برنامـۀ  ها درنفر از آن12
.فرانس مقاله خود را ارائه دادندکن
صصیهاي تخسخنرانی:

بـود کـه از   کنفرانس گنجانده شدهسخنرانی تخصصی در برنامۀ246
10بنـدي کنفـرانس در   انی طبـق برنامـۀ زمـان   سخنر223این تعداد 

مـرداد مـاه   14و 13، 12کالس در دانشـکدة ریاضـی طـی روزهـاي     
. برگزار شد

پوسترها:

صورت پوستر در کنفرانس دهم پذیرفتـه شـده بـود کـه     مقاله به177
. مـرداد ارایـه شـدند   14و 13، 12هـا طـی روزهـاي    مورد از آن150

پوسـتر بـه   هـر روز دو ،استادانی که داوري پوسترها را برعهده داشتند
ها بـه شـرح زیـر    آنکه فهرستنددکرانتخاب میعنوان پوستر برتر،

:است
ــیفی .1 ــکوفه س ــرادي  ش ــتوره م ــاري  (، مس ــل آم ــه و تحلی مطالع

)هاي شهر همدانخشکسالی
م طراحــی اقتصــادي تــوأ(مــد بــامنی مقــدم زینــب لطیفــی ، مح.2

Xنمودارهاي کنترل  − S , X − R(
معرفـی آنتروپـی باقیمانـدة   (براتپـور  فاطمه خداداي، سـیمیندخت  .3

)تجمعی و آنتروپی تجمعی و کاربرد آن در قابلیت اعتماد
)هاي تصادفی پایدار متقارن و ماناساختار میدان(فر مینا هوشنگی.4
هـاي بلـوکی   بهینگـی طـرح  -E(اعظم خیري، سـعید پوالدسـاز   .5

)ناقص
Branching)هردوستم. زاده ، کیانوش واجارگاه ،ففاطمه کمال.6

Process and Monte Carlo Simulation for Solving
Fredholm Integral Equations)

هاکارگاه:

ـ کارگاه در برنامۀ9 هـا  مـورد از آن 5ود کـه  کنفرانس گنجانده شده ب
هـاي  مرداد در سـالن 14و 13، 12بندي در روزهاي طبق برنامۀ زمان

ها نیز کارگاهگواهی ارائۀ. م ریاضی برگزار شدعلوةمختلف در دانشکد
هـاي  کارگـاه . دهنـدگان تحویـل داده شـد   به ارائـه بعد از اتمام کارگاه

:استر شده به شرح زیر برگزا
هاي پیشرفتۀ ناپارامتري روش(پور سنگ، شیما یونسبرسارا جام.1

STAT XACT(با نرم افزار
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)هاي تصادفی پایدار متقارن و ماناساختار میدان(فر مینا هوشنگی.4
هـاي بلـوکی   بهینگـی طـرح  -E(اعظم خیري، سـعید پوالدسـاز   .5

)ناقص
Branching)هردوستم. زاده ، کیانوش واجارگاه ،ففاطمه کمال.6

Process and Monte Carlo Simulation for Solving
Fredholm Integral Equations)

هاکارگاه:

ـ کارگاه در برنامۀ9 هـا  مـورد از آن 5ود کـه  کنفرانس گنجانده شده ب
هـاي  مرداد در سـالن 14و 13، 12بندي در روزهاي طبق برنامۀ زمان

ها نیز کارگاهگواهی ارائۀ. م ریاضی برگزار شدعلوةمختلف در دانشکد
هـاي  کارگـاه . دهنـدگان تحویـل داده شـد   به ارائـه بعد از اتمام کارگاه

:استر شده به شرح زیر برگزا
هاي پیشرفتۀ ناپارامتري روش(پور سنگ، شیما یونسبرسارا جام.1

STAT XACT(با نرم افزار
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)نظام آمار و اطالعات بازارکار(پور کیانا ملک.2
MCMC(کارگاه آموزشی(غالمحسین غالمی .3
R(افزارآشنایی با نرم(بایگی یاسر مهرعلی، سید مهدي صالحی.4
)پرشین-کارگاه زي(مهريجواد .5
نشست تخصصی سرشماري و آمارگیري خانواري:

ایـران و بـا   آمار ایران و مرکز آماراین نشست که به همت پژوهشکدة
برگزاري دهمین کنفرانس و انجمن آمار ایـران تـدارك   موافقت کمیتۀ

13:00الـی  8:30از ساعت 13/5/1389دیده شده بود، روز چهارشنبه 
. دمرکـزي دانشـگاه تبریـز برگـزار شـ     د شفایی ساختماندر تاالر شهی

نیز در بعـد از ظهـر   هاي تخصصی و پوسترهاي این نشستسخنرانی
.دریاضی برگزار شروز در دانشکدة همان 
مجمع عمومی انجمن آمار ایران:

از ساعت 13/5/1389مجمع عمومی انجمن آمار ایران روز چهارشنبه 
مرکزي دانشگاه تبریـز  شفایی ساختماندر تاالر شهید19الی 17:30

مجمـع  گـزارش رئـیس انجمـن آمـار بـه      از کـاملی شرح(.دبرگزار ش
.)استجداگانه در خبرنامه چاپ شده عمومی

ةبــه عهــدمــول،عبرگــزاري ایــن کنفــرانس، طبــق ممقــدماتتهیــۀ
و برگزاري کنفرانس بوده است کـه در زیـر شـرحی    هاي علمیکمیته

:شودمیرجاي انجام شده دهلیتعامختصر از ف
علمـی کنفـرانس و   روزة کمیتـۀ هاي متعدد یکبرگزاري نشست- 

اتخاذ تصمیم در مورد امور علمی کنفرانس در گروه آمار دانشگاه 
،تبریز و دفتر انجمن آمار ایران در تهران

،اجرایی کنفرانسها نشست کمیتۀبرگزاري ده- 
الکترونیکـی  نـام تمـام  ثبـت کترونیکی کنفرانس و پایگاه الایجاد- 

،کنفرانس
بنـدي مقـاالت   نام مقدماتی، دریافت و بخـش رسانی، ثبتاطالع- 

سـازي،  نـام بخش علمی مجزاي کنفـرانس، بـی  کامل در هشت
افت نتایج از سرداوران بخـش مربـوط و   ارسال براي داوري، دری

،کنندگان مقاالتبه ارسالاعالم نتایج
همـراه  2و 1هاي شمارةاطالعیهکاغذي از طریق رسانیاطالع- 

،نامهاي ثبتبا فرم
هاي مختلف کشور در خصـوص  هاي آمار دانشگاهمکاتبه با گروه- 

،پیشنهاد مدعوین داخلی و خارجی کنفرانس

هـا،  طراحی، چـاپ و توزیـع پوسـتر کنفـرانس در بـین دانشـگاه      - 
،هاي آماري و وابستهها و سازمانارگان

،هاي آماري و وابستهانمکاتبه و مراجعه به سازم- 
مین هاي مختلف براي تـأ و ارگانهامکاتبه و مراجعه به سازمان- 

،هاي کنفرانسبودجه
ائـۀ شرکت و اردعوت از مدعوین داخلی و خارجی برايتماس و - 

نهایی انتخابسخنرانی و برگزاري کارگاه در کنفرانس و مراحل 
،مدعوین

فـراهم کـردن مقـدمات    مکاتبات الزم با نهادهاي ذیربط بـراي - 
هـاي الزم بـراي   بلیط رفت و برگشت و همـاهنگی روادید، تهیۀ

،مدعوین نهایی شده
ن محل برگزاري کنفرانس و تجهیز آنیبررسی و تعی- 

بررسی، مذاکره و تنظیم قراردادهاي مربوط به اسکان میهمانان، - 
،کنندگان و مدعوینشرکت

ـ   بررسی، مذاکره و -  سـازي  آمـاده رايتنظـیم قراردادهـاي الزم ب
،غذاي کنفرانس

تلــف هــاي مخهــاي کــاري و اجرایــی قســمتتشــکیل کمیتــه- 
برگزاري کنفرانس، کارکنـان  کنفرانس متشکل از اعضاي کمیتۀ

هـاي  و دانشجویان گروه، تقسیم کار و تعیین وظایف و مسئولیت
،هاآن

بررسی، مذاکره و اقدام در مورد وسایل ایاب و ذهاب مـورد نیـاز   - 
،با حمایت شهرداري تبریزکنفرانس

،کنفرانسطراحی جلد شش نشریۀ- 
،کنفرانسرك خبرنامۀ روزانۀتدا- 
ر و تعیــین پوســتهــا، تهیــۀتنظــیم برنامــۀ زمانبنــدي ســخنرانی- 

هـاي علمـی   ها بر اسـاس زیـربخش  مسئولین جلسات سخنرانی
،کنفرانس

،انتخاب پوسترهاي برترداوري برايتعیین کمیتۀ- 
:کنفرانس به شرح زیرتابچۀاقدام به چاپ شش ک- 

                                 صفحه114راهنماي کنفرانس

صفحه510مقاالت فارسی و انگلیسی             خالصۀ

صفحه611مقاالت فارسی                         مجموعۀ

صفحه483مقاالت انگلیسی                       مجموعۀ

صفحه45کاظم محمد               نکوداشت آقاي دکتر

              صفحه71راهنماي اعضاي انجمن آمار ایران
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، شــامل راهنمــاي کنفــرانس، انسنفــرکCDطراحــی و تهیــۀ- 
ـ ،مقـاالت خالصۀ مقـاالت و مجموعـۀ   کـه امکـان   طـوري هب

ت بر حسب موضوع در آن میسر باشد،جستجوي مقاال

،حمایت مالی بانک سپهاقدام براي خرید کیف کنفرانس با - 
کنندگان به همـراه راهنمـاي   شهر براي تمام شرکتتهیۀ نقشۀ- 

،گردشگري شهر تبریز
ریــزي و تنظــیم محــل اســکان مــدعوین، میهمانــان و برنامــه- 

،کنندگانشرکت
هاي راهنما و تبلیغاتی کنفرانس و نصب آن بنر و اطالعیهتهیۀ- 

هـا  افربري، هتلهاي مسدر سطح شهر تبریز، فرودگاه، ترمینال
،هاي برگزاريو محل

االت امتحانی، تجهیـزات  ها، سؤامهبرگزاري جلسات، تنظیم برن- 
دانشـجویی  اي مورد نیاز یازدهمین مسابقۀانهافزارهاي رایو نرم

،آمار کشور
ــز محــلریــزي، آمــادهبرنامــه-  هــاي برگــزاري ســازي و تجهی

،هاي آموزشیکارگاه
،تدارك امکانات و مواد پذیرایی- 
بنـدي وسـایل ایـاب و    ریزي مسیر رفـت و آمـد و زمـان   برنامه- 

،کنندگانذهاب شرکت
کننده در یـازدهمین مسـابقۀ  یی شرکتتیم دانشجو18پذیرش - 

دانشجویی آمار کشور و ممتحنین و مسئولین مربوط به انجمن 
،آمار ایران

ري و کـاربردي در روز دوشـنبه مـورخ   هاي نظبرگزاري آزمون- 
11/5/1389



    ــارگیري ــماري و آم ــی سرش ــت تخصص نشس
:خانواري

رکز آمار ایـران و بـا   آمار ایران و ماین نشست که به همت پژوهشکدة
برگزاري دهمین کنفرانس و انجمن آمار ایـران تـدارك   موافقت کمیتۀ

در 13الـی  8:30از سـاعت  13/5/1389دیده شده بود، روز چهارشنبه 
. دمرکـزي دانشـگاه تبریـز برگـزار شـ     تاالر شـهید شـفایی سـاختمان   

بعـد از  نیـز در  پوسترهاي این نشسـت ارائۀ هاي تخصصی و سخنرانی
.دریاضی برگزار شظهر همان روز در دانشکدة 

نشست نمایندگان انجمن آمار ایران:

از 14/5/1389شـنبه  نشست نمایندگان انجمن آمار ایران در روز پـنج 
. دانشکدة علوم ریاضی برگـزار شـد  در اتاق شوراي 17الی 15ساعت 

.)اي در خبرنامه آمده استگزارش این نشست در بخش جداگانه(
هابرپایی نمایشگاه

:دشکنفرانس برگزار هاي زیر در حاشیۀگاهنمایش
بانک مرکزي.1

شهرداري تبریز.2

شهرداري مشهد.3

انجمن آمار ایران.4

انجمن ریاضی.5

فرمانداري اسکو.6

ان شرقیصنایع دستی استان آذربایج.7

آمار ایرانپژوهشکدة.8

هاي جانبیبرنامه

:دشهاي جانبی زیر در خالل کنفرانس برگزار برنامه
استخر.1

بازدید از نقاط دیدنی شهر تبریز .2

گلیبازدید از پارك ائل.3

که به دلیل اسـتقبال  (بازدید از کندوان و هتل سنگی کندوان .4
)کنندگان در دو سري انجام شدشرکت

اختتامیه:

19:30الی 17:30از ساعت 14/5/1389شنبه مراسم اختتامیه روز پنج
اسـتاد  12در ایـن مراسـم از   . در تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد

گروه آمـار  جمن امار ایران، دو نفر از استادان بازنشستۀمدعو، رئیس ان
علمی خـارج از دانشـگاه تبریـز،   نفر از اعضاي کمیتۀ4شگاه تبریز، دان
دانشجویی آمار کشور و نفـرات  هاي اول تا سوم یازدهمین مسابقۀمتی

ـ مقالۀ6برتر انفرادي این مسابقه و همچنین صـورت  هبرتر ارائه شده ب
عالوه بـر آن رئـیس انجمـن آمـار ایـران،      . پوستر تجلیل به عمل آمد

یــازدهمین مســابقۀ پژوهشــی دانشــگاه تبریــز، دبیــر کمیتــۀ معــاون 
کشور، دبیر کمیتۀ علمی کنفرانس و رئـیس دانشـکدة  دانشجویی آمار 

ی پرداختـه، علوم ریاضی نیـز در مراسـم اختتامیـه بـه ایـراد سـخنران      
همچنـین  . س ارائـه دادنـد  ها و نکاتی در مورد برگزاري کنفرانگزارش
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در شرکت دعوتنامۀآقاي دکتر فرنوش از دانشگاه علم و صنعت ایران 
.دقرائت کردنرایازدهمین کنفرانس آمار ایران 

نکات قابل توجه در این کنفرانس:
8داوري مقاالت بر اساس مقاالت کامل بـا محـدودیت   به تصمیم .1

صفحه
ئول ثابــت بــراي هــر کــالس کــه وظیفــۀ کلیــۀ تعیــین یــک مســ.2

عهـده  سخنرانی در آن کالس را بـر هاي مربوط به ارائۀهماهنگی
.داشت

بالفاصـله بعـد از   مقاالت سخنرانی یـا پوسـتر  اعطاي گواهی ارائۀ.3
دهنـدگان  بـه ارائـه  ، توسط رئیس جلسـه یـا مسـئول مربـوط،    ارائه

مقاالت

توسـط  پوسـتر از بـین پوسـترها   2انتخاب پوستر برتـر در هـر روز   .4
پوستر6داوران و در مجموع 

مقـاالت و مقـاالت کامـل انگلیسـی و     خالصۀCDتهیه و اهداي .5
ـ  فارسی به شرکت جسـتجو  کـه در آن امکـان  طـوري هکننـدگان ب

صورت موضوعی وجود داشتبه

ت مقـاال اضافه کردن بخش نمایه در خالصۀ مقـاالت و مجموعـۀ  .6
لفانبراي جستجوي مؤ

انجام کلیۀ مراحل داوري مقاالت و ارائۀ نتایج آن از طریـق پایگـاه   .7
کنفرانسالکترونیکی

ري ن برگـزا هاي حیمدگویی، راهنمائیآهاي کوتاه خوشارسال پیام.8
.کنندگان در کنفرانسشرکتو خداحافظی براي کلیۀ

سخنرانی دکتر وحیدي اصل، رئیس انجمن آمار ایران، 
در مراسم افتتاحیۀ کنفرانس

به نام خداوند جان و خرد
برتر اندیشه برنگذردینکز

شـما  ۀ، از سـوي انجمـن آمـار ایـران، مقـدم همـ      با کمال خوشـوقتی 
اسـتادان، مقامـات اجرایـی، کارشناسـان، و دانشـجویان را در      ،عزیزان

این کنفرانس، مصادف بـا  . دارمدهمین کنفرانس آمار ایران گرامی می
بیسـت سـال در   . اسـت 1369بیستمین سال تأسیس انجمن در سـال  

عمر یک انجمن علمی زمانی کوتاه است؛ اما انجمـن آمـار ایـران، بـه     
علم آمـار،  همندان بعالقهۀبانی همعلمی و پشتیۀهمت اعضاي جامع

هایی اساسی در این مدت گام
لوازم اساسـی  ۀدر ایجاد و تهی

براي تجهیـز و تقویـت خـود    
ــته ــتبرداشـ ــایی و فعالیـ هـ

که اهم استثمربخش داشته
برگــزاري تــوانهــا را مــینآ

ۀهاي منظم دوساالنکنفرانس
ۀ، ســمینارهاي دوســاالنآمــار

تصادفی، هاي فراینداحتمال و 
ةحمایت از برگزاري چندین همایش و کارگاه تخصصی، تأسیس و ادار

ۀترویجی، یک نشـری -علمیۀپژوهشی، یک نشری-علمی ۀدو نشری
راهنمـایی بـه   :آمار"انتشار کتاب و فصلی، ۀدانشجویی، انتشار خبرنام

بـه لحـاظ   یعنی، که از این بابتطوريبه ،دانست"هاسوي ناشناخته
در بـین  ،توان گفت که انجمن آمـار به جرأت می،و نشریاتانتشارات

هـاي تخصصـی از   و به لحاظ فعالیـت هاي موجود، سرآمدانجمنۀهم
برگزاري مسابقات دانشجویی آمـار و نیـز تعامـل بـا تعـدادي از      هجمل

در واقـع، بـه طـوري    .داردقراردر جایگاهی ممتازهاي اجراییدستگاه
قیقــات و حاز ســوي وزارت علـوم، ت کـه اغلـب مستحضــرند، انجمـن   

ن تجلیـل از پژوهشـگرا  ةنهمـین جشـنوار  "در1387ل در ساريوفنا
.شدل ینا"انجمن برتر"ننواعبه کسب "برتر

درونـی  ۀها به لحاظ تخصصی و به اصطالح در عرصـ اینۀاما هم
هـاي  بیرونی، هرچند فعالیتۀاجتماعی و در واقع عرصۀاست و از جنب

ابتـداي راهـی   درکـه است نآواقعیت امراما،محسوس بودهانجمن 
آنچه مطمح نظر است، نقش انجمـن . مطوالنی و البته دشوار قرار داری

از لحاظ تعامالتی است که باید بـین انجمـن بـه نماینـدگی از جامعـۀ      
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انـد و چـه نهادهـا و    هایی که خود تولیدگر آمارهاي رسـمی چه سازمان
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. بهینه داشته باشند
خود را به همـان  ،در قریب به اتفاق موارد،تر، انجمنبیانی سادهر د
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.دقرائت کردنرایازدهمین کنفرانس آمار ایران 

نکات قابل توجه در این کنفرانس:
8داوري مقاالت بر اساس مقاالت کامل بـا محـدودیت   به تصمیم .1
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ئول ثابــت بــراي هــر کــالس کــه وظیفــۀ کلیــۀ تعیــین یــک مســ.2

عهـده  سخنرانی در آن کالس را بـر هاي مربوط به ارائۀهماهنگی
.داشت

بالفاصـله بعـد از   مقاالت سخنرانی یـا پوسـتر  اعطاي گواهی ارائۀ.3
دهنـدگان  بـه ارائـه  ، توسط رئیس جلسـه یـا مسـئول مربـوط،    ارائه

مقاالت

توسـط  پوسـتر از بـین پوسـترها   2انتخاب پوستر برتـر در هـر روز   .4
پوستر6داوران و در مجموع 

مقـاالت و مقـاالت کامـل انگلیسـی و     خالصۀCDتهیه و اهداي .5
ـ  فارسی به شرکت جسـتجو  کـه در آن امکـان  طـوري هکننـدگان ب

صورت موضوعی وجود داشتبه

ت مقـاال اضافه کردن بخش نمایه در خالصۀ مقـاالت و مجموعـۀ  .6
لفانبراي جستجوي مؤ

انجام کلیۀ مراحل داوري مقاالت و ارائۀ نتایج آن از طریـق پایگـاه   .7
کنفرانسالکترونیکی

ري ن برگـزا هاي حیمدگویی، راهنمائیآهاي کوتاه خوشارسال پیام.8
.کنندگان در کنفرانسشرکتو خداحافظی براي کلیۀ

سخنرانی دکتر وحیدي اصل، رئیس انجمن آمار ایران، 
در مراسم افتتاحیۀ کنفرانس

به نام خداوند جان و خرد
برتر اندیشه برنگذردینکز

شـما  ۀ، از سـوي انجمـن آمـار ایـران، مقـدم همـ      با کمال خوشـوقتی 
اسـتادان، مقامـات اجرایـی، کارشناسـان، و دانشـجویان را در      ،عزیزان

این کنفرانس، مصادف بـا  . دارمدهمین کنفرانس آمار ایران گرامی می
بیسـت سـال در   . اسـت 1369بیستمین سال تأسیس انجمن در سـال  

عمر یک انجمن علمی زمانی کوتاه است؛ اما انجمـن آمـار ایـران، بـه     
علم آمـار،  همندان بعالقهۀبانی همعلمی و پشتیۀهمت اعضاي جامع

هایی اساسی در این مدت گام
لوازم اساسـی  ۀدر ایجاد و تهی

براي تجهیـز و تقویـت خـود    
ــته ــتبرداشـ ــایی و فعالیـ هـ

که اهم استثمربخش داشته
برگــزاري تــوانهــا را مــینآ

ۀهاي منظم دوساالنکنفرانس
ۀ، ســمینارهاي دوســاالنآمــار

تصادفی، هاي فراینداحتمال و 
ةحمایت از برگزاري چندین همایش و کارگاه تخصصی، تأسیس و ادار
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بـان از  طاخبا تفاسـیر م و در موارديستاادضمتگاهیوناقصبعضاً
ـ   در مواردي هم. ت نداردابقطات معاین اطال ی بـا  ایآشـن ابـه دلیـل ن

اهـ شارم آماري و همراه شدن آمار با گـز البرخی اقۀکارهاي تهیسازو
ی کنـد، نگرشـی منفـ   میداعرا متقیمومعکمتر باور هایی کهو بحث

بسیار مهم را نیز باید ۀاین نکت. شودوم ایجاد مینسبت به آمار در عم
ین بودن سـواد  یپا،اضافه کرد که وجه دیگر ضعف نفوذ بیرونی انجمن

؛ه اسـت عـ جامبـین عمـوم   ر دري اري و عدم گسترش فرهنگ آمـ اآم
حاصـل همـۀ   .شـد اشاره خواهد راًصموضوعی که در ادامه به آن مخت

کاران انـدر همـۀ دسـت  چشـم بهوضعیتدود ناشی از این نکهآها این
سارتی کـه از ایـن   و طبیعی است که کمترین خرودمار میآمار و علم آ

آمـار  ۀگرایش کمتر جوانان مستعد به تحصیل در رشتشودراه وارد می
و جـدي نگرفتـه   و افت کیفی احتمالی در سطح کارشناسان این رشته

.استاز طرف عموم آمارشدن
اینجـا بیشـتر   -توان در وضعیتی که آمارونه میچگ،با این تفاصیل

بـا  گـاه و یسیاسـ مسـائل بـه ناچـار بـا   -منظور آمـار رسـمی اسـت   
را از مهلکـه در امـان نگـاه    نآآمیزد،هاي سازمانی در هم میگرایش
آمارهاي رسـمی در یـک سـازمان و   ۀتمرکز هم،یک راه چارهداشت؟ 
گرچه این کار.استن آاز سوي يآمارالمقاۀئو اراهاشاخصتعریف

طـرف  بـه بر اما قطعـاً ،ها بینجامدممکن است به رفع دو یا چندگانگی
بـه هـر حـال مخاطبـان ایـن      .شـد شدن یکسـویگی منجـر نخواهـد    

مقابـل ده را طرف ننکالمعاند و اهضیق"طرف"یک آماري اطالعات 
و تردیـد بـه ایـن    دهند با شکمیحقخود کنند و بهماجرا تصور می

.بنگرنداقالم
این است که ماننـد برخـی کشـورها   رکاة اساسیچاریک به نظرم
، مشارکتطور سازمانیبهآمارهاي رسمی،مسائل درنوعیانجمن به 

بـه دالیلـی کـه    آیـد؟ میآیا چنین کاري از انجمن بر. داده شودفعال
نهـاد  مـردم انجمـن تشـکیالتی اسـت    : کنم پاسخ مثبت استذکر می

قریب به اتفاق متخصصـان آمـار در آن عضـویت دارنـد،     ،)غیردولتی(
هـاي  و به گواهی تاریخ آن، خدمات و خواسـته ،انجمنۀبنابر اساسنام

هـاي  مورد وثوق و اعتمـاد دسـتگاه  انجمن بدون هرگونه شائبه است،
...و آماري است

تـر کـار   مهـ مدیگـر و  نیمـۀ  ،پیشـنهاد این پذیرشدر صورت ،لبتها
، اشـاره شـد  همان طور کـه قـبالً  ، و آنماندمییافته نچنان انجام هم
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تـدارك  چنـین باشـکوه  ینسـ اکنفر، که با وجـود کمـی عـده   ،بیورانی
ي اقـ آجناب خصوصبه،دانشگاه تبریزۀمحترم رئیسهیئتاند، از دیده

خصـوص  به،علوم ریاضیةدانشکدۀمحترم رئیسهیئت، از دکترعلوي
همکـاران دانشـگاه تبریـز کـه     ۀو از کلیـ ،ي دکتر امامعلیپوراقآجناب 

ایـن  از حامیـان  بـه عـالوه  ،می در برگزاري این کنفـرانس دارنـد  سه
ــ    ــراي هم ــگزاري را دارم و ب ــال سپاس ــرانس کم ــما آرزوي ۀکنف ش

.پرور تبریز دارمدر شهر مهمانبخشکنفرانسی پربار و اقامتی لذت

،سخنرانی دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران
کنفرانس مراسم افتتاحیۀدر 

بزرگوارانی که زمینۀ چنین کنفرانسی را و تقدیر از همۀبا عرض سالم
کـه میزبـان اصـلی    انجمن آمار ایران و دانشگاه تبریزفراهم آوردند و 

االسـالم  از حضـرت حجـت  همچنین تشکري ویـژه  اند؛این کنفرانس
چـون بحـث   ، با وجود مشغلۀ کاريالدینی دارم که اي میر تاججناب آق

همایش تشریف آوردند؛ گرچه ، در افتتاحیۀ اینآمار برایشان مهم بوده
مرکز آمار ایـران فکـر   با عنوان مسئول.ندمیزبان اصلی هم خود ایشان

علمـی  مرکـز آمـار ایـران در جامعـۀ    "عنـوان  تحـت بحثی کردم که 
اما جناب آقاي دکتر وحیدي و حاج آقـا  ،را در اینجا مطرح کنم"کشور

خـوبی تأکیـد   الدینی بر اهمیت و ضرورت آمار و اطالعـات بـه   میر تاج
کجـا  عمـدتاً مشورت کردم که در مرکز آمار بسیاربا همکارانم.کردند

هایی که مرکز آمار دارد و تعریفی که ما از ها و چالشدغدغهتوانیم می
ایـن همـایش   همایشـی ماننـد  . مطـرح کنـیم  مرکز آمار ایران داریـم  

.تواند یکی از بهترین بسترها براي مطرح کردن این مباحـث باشـد  می
تئـوري و  شما بزرگوارانی که در حوزةهم ما در مرکز آمار ایران و هم 

کنید، رسالتی دارید و جامعه نیز انتظاراتی از مـا  دانشگاهی آمار کار می
هـا و مرکـز آمـار ایـران بـه عنـوان یـک نهـاد         شما در دانشـگاه . دارد

کنـد  کند و اطالعـات تولیـد مـی   آوري میها را جمعحاکمیتی که داده
؛ چـرا کـه   جامعه انتظاراتی از مـا دارد ، در واقعیت.دیشی حساس دارنق

،هسـتید شـما اصـل آن  کـه ،دیگري به آمار و متولیان آمارمردم طور
از این رو . میهایی دارما چالشتوقعاتی دارند و از طرفیکنند،نگاه می

اجـرا و  بپردازیم کـه تعامـل مـا دو جبهـۀ    به این موضوع هیمخوامی
پـردازي و تولیـد   ظریـه نآمارهاي رسـمی و جبهـۀ  وهاري دادهآوجمع

اي کـه در  مسـئله دانیم؛ما این را میقطعاً همۀ .دانش آکادمیک است
زمـانی قـدرت را در  اگر . زند تولید اطالعات استاول را میدنیا حرف 

امـروز جنگاورهـاي   اور، دیدند یا در سـرباز و جنگـ  می... پول و طال و
ویژه در هب،دانشگاهیاننش و قدرت سربازانی نیستند جز اطالعات و دا

کـه بـه اعتقـاد    کسانی هسـتند  . پردازش اطالعات و تولید و تفسیر آن
گیري و تولید اطالعـات و آمـار دسـت    بنده کمی هم در حوزة تصمیم
م کـه البتـه پیشـانی ایـن     هها را پیدا کرددارند و افتخار همکاري با آن

آمـار و  شمندان آمار، استادان و دانشجویان حوزةدانن شمایید؛جنگاورا
.ز آمار ایران آن را بر عهده داردبخشی از قسمت اجرایی که مرک

این بینیم؟میو ما آن را چه طورتعریفش چیستمرکز آمار ایران
هـایی  کمـک چـه توانیدمیبحث را عنوان کردم تا شما عزیزان بدانید 

ایـن  . هم بتـوانیم بـه کشـور خـدمت کنـیم     تا با مساعدت کنید ببه ما 
مـن مشـتاقم کـه حاضـرین در     . انداز ماست در مرکز آمار ایـران چشم

ها با هم به بحث و گفتگو و تبـادل  سمینار، دانشگاهیان و مرکز آماري
پویــا و مبتنــی بــر ،نظــام آمــاري کشــور نظــامی کــارا.نظــر بنشــینند

م ارکـان جامعـه   تمـا در هاي نوین و مشارکت علمـی و فعـال   فناوري
انداز مرکز آمار ایران کار علمی و تکیـه بـر امـور علمـی و     چشم.است

چـه  کنـد؟ چه کسی باید به آن کمک . ري استعملی و دانش روز آما
ارزشمندي بـه نـام   مجموعۀقطعاًدهد؟کسی باید این روش را انتقال 

.دست به دسـت هـم دهنـد   علمی باید چند جبهۀ. ۀ آماري کشورجامع
در واقـع سـخنان   ؛امروز هم آقاي میر تاج الدینی به خوبی اشاره کـرد 

یعنی فردي در جایگاه مدیریت بخش آماري ،ایشان انتظار او از ماست
در یـک  .هـدایت کنـد  مسیر صـعود بـه خـوبی   باید بتواند کشور را در

از طرف این کنفرانس به عنوان کسی که افتخار دارد عضـوي از  کالم،
هـاي  آمـار و چـارچوب  اشد، باید بگـویم مبنـا در تهیـۀ   نس باین کنفرا

اي و به ویژه آمارهاي رسمی، نشر علم با حفظ استقالل حرفـه ،آماري
هایی که شما پرچممطمئن باشید. سازي استاي و اعتمادق حرفهاخال

.دنشوها اشاره کردید خوب نصب میبه خوبی به آن
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.دست به دسـت هـم دهنـد   علمی باید چند جبهۀ. ۀ آماري کشورجامع
در واقـع سـخنان   ؛امروز هم آقاي میر تاج الدینی به خوبی اشاره کـرد 

یعنی فردي در جایگاه مدیریت بخش آماري ،ایشان انتظار او از ماست
در یـک  .هـدایت کنـد  مسیر صـعود بـه خـوبی   باید بتواند کشور را در

از طرف این کنفرانس به عنوان کسی که افتخار دارد عضـوي از  کالم،
هـاي  آمـار و چـارچوب  اشد، باید بگـویم مبنـا در تهیـۀ   نس باین کنفرا

اي و به ویژه آمارهاي رسمی، نشر علم با حفظ استقالل حرفـه ،آماري
هایی که شما پرچممطمئن باشید. سازي استاي و اعتمادق حرفهاخال

.دنشوها اشاره کردید خوب نصب میبه خوبی به آن
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تـدارك  چنـین باشـکوه  ینسـ اکنفر، که با وجـود کمـی عـده   ،بیورانی
ي اقـ آجناب خصوصبه،دانشگاه تبریزۀمحترم رئیسهیئتاند، از دیده

خصـوص  به،علوم ریاضیةدانشکدۀمحترم رئیسهیئت، از دکترعلوي
همکـاران دانشـگاه تبریـز کـه     ۀو از کلیـ ،ي دکتر امامعلیپوراقآجناب 

ایـن  از حامیـان  بـه عـالوه  ،می در برگزاري این کنفـرانس دارنـد  سه
ــ    ــراي هم ــگزاري را دارم و ب ــال سپاس ــرانس کم ــما آرزوي ۀکنف ش

.پرور تبریز دارمدر شهر مهمانبخشکنفرانسی پربار و اقامتی لذت

،سخنرانی دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران
کنفرانس مراسم افتتاحیۀدر 

بزرگوارانی که زمینۀ چنین کنفرانسی را و تقدیر از همۀبا عرض سالم
کـه میزبـان اصـلی    انجمن آمار ایران و دانشگاه تبریزفراهم آوردند و 

االسـالم  از حضـرت حجـت  همچنین تشکري ویـژه  اند؛این کنفرانس
چـون بحـث   ، با وجود مشغلۀ کاريالدینی دارم که اي میر تاججناب آق

همایش تشریف آوردند؛ گرچه ، در افتتاحیۀ اینآمار برایشان مهم بوده
مرکز آمار ایـران فکـر   با عنوان مسئول.ندمیزبان اصلی هم خود ایشان

علمـی  مرکـز آمـار ایـران در جامعـۀ    "عنـوان  تحـت بحثی کردم که 
اما جناب آقاي دکتر وحیدي و حاج آقـا  ،را در اینجا مطرح کنم"کشور

خـوبی تأکیـد   الدینی بر اهمیت و ضرورت آمار و اطالعـات بـه   میر تاج
کجـا  عمـدتاً مشورت کردم که در مرکز آمار بسیاربا همکارانم.کردند

هایی که مرکز آمار دارد و تعریفی که ما از ها و چالشدغدغهتوانیم می
ایـن همـایش   همایشـی ماننـد  . مطـرح کنـیم  مرکز آمار ایران داریـم  

.تواند یکی از بهترین بسترها براي مطرح کردن این مباحـث باشـد  می
تئـوري و  شما بزرگوارانی که در حوزةهم ما در مرکز آمار ایران و هم 

کنید، رسالتی دارید و جامعه نیز انتظاراتی از مـا  دانشگاهی آمار کار می
هـا و مرکـز آمـار ایـران بـه عنـوان یـک نهـاد         شما در دانشـگاه . دارد

کنـد  کند و اطالعـات تولیـد مـی   آوري میها را جمعحاکمیتی که داده
؛ چـرا کـه   جامعه انتظاراتی از مـا دارد ، در واقعیت.دیشی حساس دارنق

،هسـتید شـما اصـل آن  کـه ،دیگري به آمار و متولیان آمارمردم طور
از این رو . میهایی دارما چالشتوقعاتی دارند و از طرفیکنند،نگاه می

اجـرا و  بپردازیم کـه تعامـل مـا دو جبهـۀ    به این موضوع هیمخوامی
پـردازي و تولیـد   ظریـه نآمارهاي رسـمی و جبهـۀ  وهاري دادهآوجمع

اي کـه در  مسـئله دانیم؛ما این را میقطعاً همۀ .دانش آکادمیک است
زمـانی قـدرت را در  اگر . زند تولید اطالعات استاول را میدنیا حرف 

امـروز جنگاورهـاي   اور، دیدند یا در سـرباز و جنگـ  می... پول و طال و
ویژه در هب،دانشگاهیاننش و قدرت سربازانی نیستند جز اطالعات و دا

کـه بـه اعتقـاد    کسانی هسـتند  . پردازش اطالعات و تولید و تفسیر آن
گیري و تولید اطالعـات و آمـار دسـت    بنده کمی هم در حوزة تصمیم
م کـه البتـه پیشـانی ایـن     هها را پیدا کرددارند و افتخار همکاري با آن

آمـار و  شمندان آمار، استادان و دانشجویان حوزةدانن شمایید؛جنگاورا
.ز آمار ایران آن را بر عهده داردبخشی از قسمت اجرایی که مرک

این بینیم؟میو ما آن را چه طورتعریفش چیستمرکز آمار ایران
هـایی  کمـک چـه توانیدمیبحث را عنوان کردم تا شما عزیزان بدانید 

ایـن  . هم بتـوانیم بـه کشـور خـدمت کنـیم     تا با مساعدت کنید ببه ما 
مـن مشـتاقم کـه حاضـرین در     . انداز ماست در مرکز آمار ایـران چشم

ها با هم به بحث و گفتگو و تبـادل  سمینار، دانشگاهیان و مرکز آماري
پویــا و مبتنــی بــر ،نظــام آمــاري کشــور نظــامی کــارا.نظــر بنشــینند

م ارکـان جامعـه   تمـا در هاي نوین و مشارکت علمـی و فعـال   فناوري
انداز مرکز آمار ایران کار علمی و تکیـه بـر امـور علمـی و     چشم.است

چـه  کنـد؟ چه کسی باید به آن کمک . ري استعملی و دانش روز آما
ارزشمندي بـه نـام   مجموعۀقطعاًدهد؟کسی باید این روش را انتقال 

.دست به دسـت هـم دهنـد   علمی باید چند جبهۀ. ۀ آماري کشورجامع
در واقـع سـخنان   ؛امروز هم آقاي میر تاج الدینی به خوبی اشاره کـرد 

یعنی فردي در جایگاه مدیریت بخش آماري ،ایشان انتظار او از ماست
در یـک  .هـدایت کنـد  مسیر صـعود بـه خـوبی   باید بتواند کشور را در

از طرف این کنفرانس به عنوان کسی که افتخار دارد عضـوي از  کالم،
هـاي  آمـار و چـارچوب  اشد، باید بگـویم مبنـا در تهیـۀ   نس باین کنفرا

اي و به ویژه آمارهاي رسمی، نشر علم با حفظ استقالل حرفـه ،آماري
هایی که شما پرچممطمئن باشید. سازي استاي و اعتمادق حرفهاخال

.دنشوها اشاره کردید خوب نصب میبه خوبی به آن



6711پیاپی ةشمار–89تابستان –سال هفدهم 

.بینـیم انداز مـی این چشمکلیدي در نکتۀاز این جهت است که دو
و انجمـن آمـار، و   هـا دانشـگاه مشارکت فعال تمـام ارکـان، از جملـه   

هـاي  توانید آمار را از فناوريدانید که امروزه نمیمی.فناوري اطالعات
اي داریـم بـه نـام برنامـۀ    ر ایران برنامهمرکز آمادر. کنیدتمایزنوین م

.ایمبینی کردهپیشطراحی ملی آمار کشور که اهدافی را 
مهمتـرین  بحث کیفیت آمارهاي رسمی و ارتباط و آمارهاي ثبتی از 

ها و سازمانهاي مختلف که در حال حاضر  در دستگاهاستاین اهداف
لی به و،داریمآمارهاي بسیار خوبی.شودتولید میاي جزیرهبه صورت 

بهبـود ،رسـانی فراگیـر  بحث بهنگام سـازي اطـالع  .هم اتصال ندارند
کیفیت آمارهاي تولیدي چه در حوزة آمارهاي رسـمی و چـه در حـوزة   

یا گیري یا آمارهاي ثبتیهاي نمونهسرشماري، طرح(آمارهاي تولیدي 
که گفته شـد  طورهمان،هاست وۀ این برنامهاز جمل) هاي ملیحساب

، مأموریت جدیدي که بـر  هاي دکتر وحیدي اصل هم بودو در صحبت
تولیـد  در حال واگذاري به مرکز آمار اسـت پنجم برنامۀاساس الیحۀ

بزرگواران افق بسیار روشنی پیش روي شما . اي جدید استهشاخص
.و رشته شماستآماري جامعۀ

حسـب  بـر  آمـاري  . کنـد شنویم که ما را متـأثر مـی  خبرهایی را می
استخراج کردیم که بـر طبـق آن  هاي تحصیلی مختلف بیکاران رشته
یعنـی  آن بیکاري باالست، رشتۀ آمار اسـت،  هایی که در یکی از رشته
ببرند تـا برایشـان   ها سازمانها را بهباید بگردند و این آدمدر حالی که 

در ببنـیم کـه  میهاي مرکز آمار ایران در گزارش،دنکنتولید اطالعات 
.این رشته بیکاران زیادي داریم

،دکتـر پارسـیان و دوسـتان عزیـزم    دي اصل، آقاي آقاي دکتر وحی
پنجم پیش روي مرکز آمار گذاشتند و مأموریتی که افقی که در برنامۀ

انـد  به مرکز آمار دادهاي که در کمسیون تلفیق مجلس آمده مصوبهدر
قطعـاً .هاسـت هـا و شـاخص  تدوین چـارچوب تعریف، استاندارد سازي،
، بلکه جامعـۀ  نیستها فقط مرکز آمار مسئول براي تدوین این شاخص

.علمی در کل کشور موظف به این امر استآماري و جامعۀ
و این دو مرکز یعنی دانشـگاه این اهداف ما عنایت بفرمایید،اگر به

نـد بسـیاري از   نتوامرکز آمار ایران و تمامی مراکز آمـاري کشـور مـی   
،داردهـایی  حلکارها و راه، ولی سازوندنمشکالت مرکز آمار را حل ک

ها متوقف توان این کارها را فقط در دانشگاهطور مییعنی باید بدانیم چ
یعنـی دو . م نـدهیم انجـا نکرد و ما فقط مأموریت رسمی و اداریمان را

هـاي  مرکز آمار ایران حلقهدانشگاه وزنجیرة. جدا از هم نشویمجزیرة
.ها باید به هم وصل باشندیک زنجیرند، این

هایی را تـدوین کـردیم کـه بتـوانیم ایـن      مار استراتژيما در مرکز آ
هـاي  اتکا و یکی از پایهنقطۀ حلقه و زنجیر را به خوبی تعریف کنیم و 

انجمـن آمـار ایـران و مراکـز علمـی      ها،هاي ما دانشگاهاین استراتژي
هاي آماري را بـه بیـرون واگـذار    خواهیم فعالیتما می.آماري کشورند
،همراه باشـند ها هم باید با مااما دانشگاههایند،شگاهدانکنیم که قطعاً

بـه فعالیـت آمـاري    ،که بسیار ارزشمند است،یعنی در فضاي تئوریک
.بپردازند

س جمهـور و مجلـس همـراه    ها با مرکز آمار، رئـی البته باید دانشگاه
هایی است که باید اثـرش جـاري و   آمار از آن دسته رشتهرشتۀ. باشند

خـورم و از طرفـی   افسـوس مـی  . جامعه و کل کشـور باشـد  ساري در 
گیـري کشـور   صـاددان در نظـام تصـمیم   خوشحالم که جایگاه یک اقت

ق خوانـده جایگـاه تعریـف    کسی که سیاست یا حقوتعریف شده است، 
، اما این جایگاه و این تعریف براي نظـام آمـاري مـا نیسـت    شده دارد، 

.ري ماهاي آماها و تئوریسینویژه آماردانبه
شـویم گزارشـی کـه مرکـز آمـار ایـران بیـرون        خوشحال میقدر چ
دهد کسی نقد، تحلیل و تفسیرش کند که در تـایتلش گفتـه شـده    می

دانشـگاه  آمـار  رشتۀاز آموختهدانشباشد کارشناس ارشد آمار ایران یا 
یکـی از  بخش است و براي ما عالی است و جزواین خیلی لذت. تبریز
؟ چـون بـه واسـطۀ    هاي ماسـت؛ چـرا  که در استراتژيهایی استافق

،شـود هـا  بیاید و درگیـر ایـن تفسـیرها و تحلیـل    اینکه این جامعه اگر 
المللی یک کشـور بـه   آبروي بین.شودبیشتر میاعتبار مرکز آمار ایران 
در بنـده و همکـارانم  ه کـ مطالعـات تطبیقـی   و لحاظ آمار و اطالعات 

مرکـز آمـار و بانـک    :چیز بستگی دارددهیم به دومرکز آمار انجام می
در ایـن  اطالعاتی کهالمللی بتواند به بیناگر جامعۀ.مرکزي آن کشور

در واقـع بـه آن کشـور اعتمـاد کـرده      شود اعتماد کند،مراکز تولید می
آن بودید هایی که کم و بیش در یکی دو سال اخیر شاهدچالش.است

این جامعۀ علمی و آکادمیک بـه جامعـۀ   هشی از همین نکته است کنا
ــل  ــی متص ــی و عمل ــده اجرای ــم دور مان ــده و از ه ــدنش ــن .ان در ای

هـا و  تالشـمان ایـن اسـت ایـن حلقـه     بیندهایی که شما میاستراتژي
. در یک مسـیر واحـد حرکـت کنـیم    ها را به هم وصل کنیم وهزنجیر
خواهشـم  یـد، کنبینی مـی فرانس پیشکارهایی که شما در این کنسازو
.در ادامه پیشنهادهایی هم دارماست که در این راستا باشد کهاین 

هـم در خـدمت دکتـر    ،سـازي جلسـاتی داشـتیم   در بحث فرهنـگ 
بـه  وحیدي اصل و هم دکتر پارسیان و دوستان دیگرمـان در شـورایی   

که ارکان ایـن شـورا تخصـص ایـن دوسـتانمان     نام شوراي پژوهشی 
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هاي جدي ما این است که اگر به این سـطح  یکی دیگر از بحث.است
گفتمـان تکنیکـال و صـرفاً    مانمان،عالی از تخصص برسیم سطح گفت

ی عمـومی  گفتمـان وتخصصی است و این باید به تـوده سـرایت کنـد   
ســت کـه مرکــز آمــار ایــران یــا نظــام  ایــن یکــی از توقعــاتی ا. شـود 

.ایـران و دولـت از شـما عزیـزان دارد    گیري جمهوري اسالمی تصمیم
و ترویج کنـیم؟ بایـد   فرهنگ آماري کشور را نهادینهتوانیم طور میچ

سرشـماري عمـومی   مـثالً در حـوزة  . هایی برایش تعریـف کـرد  برنامه
مرکز آمار ایـران انجـام خواهـد داد و    1390نفوس و مسکن که سال 

که مـا  ،اري کشورهاي آمها و الکترونیکی کردن فعالیتبحث دیتابیس
ا شـم ، گذاشـتیم م آمار و اطالعات مبتنـی بـر آي تـی   اسمشان را نظا

هـا و  در قالـب پـژوهش  توانید به ما کمک بسیاري کنیـد؛ منتهـی  می
خواهیم به این سمت بـرویم  می90در سرشماري . هاي عملیاتیبرنامه

مرکز آمـار ایـران در طـرح    .که نظام سرشماریمان را الکترونیکی کنیم
بسیار خوب و با ارزشـی  ي اطالعات اقتصادي خانوارها تجربۀآورجمع
در مرکز آمار تعیین شده که بسـیاري  هایی در حال حاضر سیستم. دارد

تغییـرات  .دهـد الکترونیکی انجام میتغییرات را در جمعیت خانوارهااز
در موالید، فوت، ازدواج و طالق به صـورت آنالیـن و الکترونیکـی در    

شـود اگـر   خیلی بهتر مـی .دشوموجود در مرکز آمار ثبت میاتاطالع
هـاي مـدرن   ها را نیز به صورت روشبه کمک شما سرشماريبتوانیم 

هـاي نـوین را   هـا و روش توانید این فرمولقطعاً شما می.انجام دهیم
.شما سرمایه و بانی این کار هستید. تولید کنید

ها اشـاره  هایم به آنصحبتهایی داریم که کم و بیش درمأموریت
آمـار کشـور، ایجـاد    انـدازي شـبکۀ  سازي آمار، راه، مثل یکپارچهکردم

مقـام معظـم رهبـري    تعبیري که در ابالغیۀ.دسترسی آسان و فراگیر
مطـرح شـد، تعبیـر    "هـاي کلـی نظـام اداري   سیاسـت "تحت عنوان 

یـد  خوانهـا را مـی  شما وقتـی ایـن سیاسـت   .العاده با ارزشی استفوق
روز و رسانی باید کارآمد، بـه اطالع. د که عمدتاً مخاطبش ماییمبینیمی

کـه  44هـاي کلـی اصـل    در سیاست.با عدالت اطالعاتی همراه باشد
.دهم تا بدانید چه قدر میدان برایمـان وسـیع اسـت   قانونی به شما می
بـا  1یعنی بدانیم مرز بـین دهـک   ،هاي جامعهدهکمثالً تعیین بهینۀ

هاي جدي که مـا داریـم در پرداخـت    یکی از چالش.کجاست2دهک 
حـاال  . هاست که خاطرتان هسـت هاست که همان داستان خوشهیارانه

و چه کسانی را 1باید ببینیم این مرزها کجاست؟ چه کسانی را دهک 
ـ نامند؟ چه کسی باید آنمی2دهک  گروهـی بـا   اگـر  . دها را تعیین کن

تـوان بـه ایـن    مـی ا انجام دهند کامالًمنطق و فضاي علمی این کار ر

کارمـان داریـم کـه    هایی هم البته در عرصۀچالش.سؤاالت پاسخ داد
بـه آمـار و کـار    .اي بـودن مثـل جزیـره  ،ها اشاره کردمکمابیش به آن

یک کار حـاکمیتی اسـت بایـد    .آماري نباید به شکل تصدي نگاه کرد
ت کلی گسترش دهیم هاي آماریمان را در سطح کشور به صورفعالیت

یعنی اگر اطالعات آمـاري  ،آماري محدودش نکنیمو به همین جامعۀ
دیگر کسـی از ایـن   ،به صورت قوي و گسترده از مرکز آمار خارج شود

.کندهاي مرکز آمار تعبیر سیاسی نمیخروجی
البتـه  .فرهـگ آمـاري  کمک به ارتقاي:اما توقع ما از شما عزیزان

،مقاالتی را که در این کنفرانس ارائه شده ورق زدم بسیار ارزشمند بود
سـازي چـه   ندیدم که به ما بگوید براي فرهنگباره اي در ایناما مقاله

مـن  کنیم؟ براي افـزایش سـواد آمـاري عمـومی کشـور چـه کنـیم؟       
خواهشم این است که در یک همایش مستقل یا در کنفـرانس بعـدي   

امـا در  توانیم این را به جامعـه ببـریم؟  طور میو ببینیم چرسی کنیم بر
توانیم کارگاهی عملـی  ي میبخش همگانی کردن آمار و فرهنگ آمار

تواند هاي اینچنینی برگزار کنیم که میاي یا مقاله و کنفرانسکمیتهیا
.کمک کند

بهتـر جامعـه و   ه تحلیل نتایج آماري بـراي اسـتفادة  بحث کمک ب
هـا و  یکـی از مأموریـت  . رمان تفسیر مباحـث آمـاري اسـت   بحث دیگ
هایی که براي مرکز آمار قائلیم تفسیر اطالعات است تا االن استراتژي

کـردیم وارد حـوزة  جـرأت نمـی  ،کردیمتولید میاطالعات و داده فقط 
گـرفتیم و  مثالً بحث ترکیب کشور فقـط آمـارش را مـی   . تفسیر شویم

چـرا وارد ایـن حـوزه    ...وري یکـاري یـا بهـره   یا نرخ ب. ادیمدارائه می
اي که نیاز مـا را رفـع کنـد    نشدیم؟ چون متخصصین این امر به اندازه

، بلکـه بایـد   دنبال آن گشته نداشتیم و لزوماً هم نباید در مرکز آمار ب
ـ  چه قدر وزرا. کار گرفتحوزة دانشگاهی را به یس جمهـور و  ، آقـاي رئ

گـزارش  گوینـد کـه  اند بـه مـن مـی   و مجلسهمکارانی که در دولت
گفتـیم مأموریـت مـا در    اما تـا االن مـی  بنویس و براي ما تفسیر کن،

اما ایـن جـزو  . اید تولید آمار کنیمما فقط ب،مرکز آمار ایران این نیست
در ًو درجه آن بیرون بیایـد صـرفا  ي جدي ماست و باید با نامهابرنامه

.مرکز آمار ایران نباید باشد
هـا  هاي مختلفی در زمینـۀ همکـاري مرکـز آمـار بـا دانشـگاه      ثبح

الي پیشــنهاد داشــتم و البــه. ز شــده اســتهــاي علمــی نیــوانجمــن
هایم بود آنچه براي ما مهم است این مأموریتی است که آقاي صحبت

سـازي و  بـه سـمت یکپارچـه   -1ا داده اسـت کـه   رئیس جمهور به مـ 
به سمت این که آماري کـه  دیبرو-2تجمیع نظام آماري کشور بروید 
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و دیگـر رجـوع بـه    آیـد مبنـاي تصـمیم باشـد     ر بیرون میاز مرکز آما
الزمۀ این . دهند نشودهاي مربوط ارائه میآمارهاي بخشی که دستگاه

ـ   مسأله این که تمام جامعۀ ویـژه  هعلمی در آن شرکت کند کـار مـا و ب
.شما مشارکت و همکاري هر دوي ماست

انسـتان  شـما هـم در کنفر  ... کارهایی داریـم کـه ان شـاء ا   ما سـازو 
کارهایی را ارائه دهیـد تـا بـه امیـد خـدا نظـام       اي بدهید یا سازوبیانیه

سـمت تعـالی پـیش    بـه  و کنیمسازماندهی ویکپارچه راآماري کشور
هم مدیران عالی کشور و هم بنده به عنوان خدمتگزار جامعـه و  .ببریم

کنـیم  ز آمار به شدت از این موضع استقبال میهم همکارانمان در مرک
.موفق باشید. هاي شما را ببینیمو منتظریم که کمک

به دهمین مجمع گزارش رئیس انجمن آمار ایران
عمومی انجمن

با نام و یاد خدا
می اســت کــه عزیــزي کــه در اغلــب ایــن چهــارمین مجمــع عمــو

آقاي دکتـر  هاي انجمن نقل محفل و رئیس مجمع بود، جناب مجمع
از شما . علی عمیدي، در بستر بیماري و جایش در بین ما خالی است

که سالمت خـود را هزینـۀ انجمـن کـرده، دعـا و      ،استدعا دارم او را
.برایش طلب شفا کنید

اي کوتاه پس از آنکه مجمع قبلی، باحسن اعتماد، جمع به فاصله
اي بـه  رد، جلسـه هیئت مدیرة کنونی را مأمور تمشیت امور انجمن ک

دعوت آقاي دکتر عباس گرامـی، رئـیس پیشـین انجمـن، تشـکیل،      
جا دارد . تقسیم وظایف انجام، و رسیدگی به کارهاي انجمن آغاز شد

ام در هیئــت مــدیره کــه در نهایــت پشــتکار و  از همکــاران گرامــی
ه و نیز صرف وقت معتنـابهی در خـارج از   صمیمیت طی هیجده جلس

ــیش ــرد جلســات در پ ــور انجمــن کوشــش داشــته ب ــب ام ــد، مرات ان
ریـب بـه   قمیانگین زمان هر جلسـه  .سپاسگزاري خود را اعالم دارم

تی اصفهان، صنعانشگاه در دو جلسه دعت بوده و از این بین اهفت س
ةامیر کبیر، یـک جلسـه در پژوهشـکد   یک جلسه در دانشگاه صنعتی 

ر دانشـگاه  ، و یک جلسـه د آمار، یک جلسه در دانشگاه شهید بهشتی
.از این میزبانان عزیز کمال امتنان را دارم. تبریز تشکیل شده است

هـا موظـف   هایی که هیئت مدیرة هـر دوره بـه آن  مجموع فعالیت
هاي شود، در وهلۀ اول تالش در استمرار کارهایی است که هیئتمی

اهــداف انجمــن و ابتکــارات خــود مــدیرة پیشــین بنــا بــه اقتضــاي 
کوشـد کارهـاي   یئت مدیره نیـز مـی  هاند و البته هردهگذاري کرپایه

ماندة احتمالی را در دستور کار قرار دهد یا بنا بر مراجعاتی که به جابه
هـاي موجـود   شود یا پیشنهادهاي رسیده، مجموعۀ فعالیتانجمن می

.را گسترش دهد
هـا  توان به امور نشـریات و همـایش  در رأس موارد دستۀ اول می

هـاي  ادارة نشـریات انجمـن بـه عهـدة هیئـت     البته چون . اشاره کرد
اي توانمند به سـردبیري افـرادي دلسـوز و کوشـا و مبـادي      تحریریه

من است، یکی از مشکالت محدود اما از موارد قابل ذکـر،  اصول انج
روز نبودن نشـریات بـوده و هسـت، کـه تـا حـدي خـارج از ارادة        به

تـوان بـا   یریـه قـرار دارد، گـر چـه مـی     هـاي تحر سردبیران و هیئت
مشـکل دیگـر   . تمهیداتی این مشکل را برطرف یا حداقل کاهش داد

در این خصوص، عدم تمرکز امور نشریات در یک جا و وجود تشـتت  
، ویـرایش، و  چینـی در امور مربوط به تولید نشـریات، اعـم از حـروف   

ار موضوعی که همواره باب تـذکر بـه حـق همکـ    . خوانی استنمونه
ارجمند و بسیار دلسوز مـا در هیئـت مـدیره و سـردبیر مجلـۀ نـداي       

هیئت مدیرة جاري . محتشمی بوده و هستآماري، جناب آقاي دکتر
اي با انجمن براي مورد خطاب دادن این مسائل و موارد دیگر، کمیته

ریـزي  را طـرح  "کمیتۀ نشریات، انتشارات و اخـالق علمـی  "عنوان 
هـایی تصـویب قـرار    ۀ اجرایی آن در مراحـل ن نامکرده است که آیین

اي است که هیئت مـدیرة جـاري   یکی از چند کمیتهاین کمیته. دارد
هـا  اساسنامۀ انجمن اقدام بـه تشـکیل آن  14مادة 10در اجراي بند 

ها ذکر خواهـد  اي از جزئیات آنکرده است که در ادامۀ گزارش، شمه
.شد

یتـه، پـس از تصـویب نهـایی،     یـن کم رود که ابه هر حال امید می
تنها به تمرکز و بهسازي امور نشریات بپردازد، بلکه دایرة انتشارات نه

به خصوص در جهـت توسـعۀ   هایی،، به انتشار کتابش دادهررا گست
از جملـه امیـد اسـت کـه بـا بـه فعـل        . همت گمارد،فرهنگ آماري

یی کتـاب  سازي نهاالهی در آمادهاي دکتر نادر نعمتدرآمدن وعدة آق
راهنمایی به : آمار"، کتاب "انجمنمسائل مسابقات دانشجویی آمار"

!از انتشارات انجمن، از تنهایی به درآید،"هاسوي ناشناخته
هــاي برگــزاري کنفــرانس. هاســتمــورد بعــدي، بحــث همــایش

هـزار نفـر، انصـافاً کـاري اسـت      دوساالنۀ آمار، با شرکت قریـب بـه   
هاي مختلف آمـار  اب کردن همکاران در گروهبنابراین مج. فرساتوان

در کشور به پذیرش میزبانی، به خصوص بـا حمایـت محـدودي کـه     
آورنـد، کـاري اسـت کـه     مـی ها به عمل ها از همایشاغلب دانشگاه

بـا ایـن حـال خوشـبختانه همیشـه      . اغلب دشـواري بـه همـراه دارد   
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ایـن  براي پـذیرش  جود دارند که با درك وضعیت انجمنهمکارانی و
اینکه برگزاري یازدهمین کنفرانس از جمله. شوندزحمت پیشقدم می
به میزبانی همکاران عزیـز مـا در دانشـگاه    1391آمار ایران در سال 

بـه میزبـانی   1393علم و صنعت و دوازدهمـین کنفـرانس در سـال    
.همکاران ارجمند ما در دانشگاه رازي کرمانشاه انجام خواهد شد

اري هفتمــین ســمینار احتمــال و فراینــدهاي همچنــین بــا برگــز
تصادفی، به همت همکـار ارجمنـد جنـاب آقـاي دکتـر سـیدمحمود       

، اعضـاي  1388طاهري در دانشـگاه صـنعتی اصـفهان در تابسـتان     
از مراکـز  هیئت مدیره، با تأکید اولیه بر اینکه این همـایش در یکـی  

ود، مـذاکراتی  تأسیس برگزار شهاي آمار نسبتاً تازهدانشگاهی با گروه
اند، که میزبان ایـن همـایش   را با چندین مرکز دانشگاهی انجام داده

هنوز نهایی نشده است که امید است با قطعی شدن محـل برگـزاري   
.زودي آغاز شودر بعدي، کار تدارك این سمینار بهسمینا

هـاي برشـمرده و نیـز    هیئت مدیرة انجمن، با توجه به دشـواري 
درهاي مختلف، بـا تجربیات حاصل از برگزاري همایشبراي تمرکز 

نامۀ کلی پیشنهادي کمیسیون محتـرم  نظر قرار دادن طرح یک آیین
هـا را بـه وجـود    هاي علمی ایران، یک کمیتۀ دائمی همـایش انجمن

نامه و انتخاب اعضاي کمیتـه،  آورده است که با نهایی شدن این آیین
ل و کیفیت برگزاري حتماً ارتقا هاي آتی قطعاً تسهیبرگزاري همایش

.خواهد یافت
هـا و  نمایـد کـه انجمـن عـالوه بـر هـدایت همـایش       اضافه مـی 

هـا از  هـاي ادواري خـود، در ایـن دوره هماننـد سـایر دوره     کنفرانس
از. برگزاري تعدادي همایش تخصصی حمایت به عمـل آورده اسـت  

:توان به موارد زیر اشاره کردها میجملۀ اهم آن
در قطـب علمـی آمـار دانشـگاه     Rافـزار آمـاري  آشنایی با نرم.1

فردوسی مشهد؛
هـا در قطـب علمـی آمـار در     نظریۀ مفصل و انـواع وابسـتگی  .2

دانشگاه فردوسی مشهد؛
در قطـب علمـی   ها در آمـار هاي اطالع و کاربردهاي آناندازه.3

آمار دانشگاه فردوسی مشهد؛
گـروه آمـار   در MCMCکـارلو و سازي مونـت هاي شبیهروش.4

دانشگاه مازندران؛
نور؛پنجمین همایش تخصصی آمار در دانشگاه پیام.5
دانشـگاه  پنجمین کارگـاه تخصصـی فراینـدهاي تصـادفی در    .6

تهران؛

گاه پژوهشـ ششمین کارگاه تخصصی فراینـدهاي تصـادفی در   .7
.هاي بنیاديدانش

که از زحمات همۀ کسانی که در برگـزاري ایـن   داندبرخود فرض می
ویژه جنابان آقایان دکتر احمدي، دکتر بهاند،ها سهمی داشتههمایش

خواه، دکتر سـلطانی  یار احمدي، دکتر پزشک، دکتر رضاسرمد، دکتر
.تشکر و قدردانی نماید

انجمن نهمین و دهمین مسابقۀ آمار ها در این مدتاضافه بر این
دانشجویی را برگزار کـرده اسـت کـه الزم اسـت در ایـن ارتبـاط از       

هـا،  ن تـیم سرپرسـتا انـدرکاران مسـابقه اعـم از   زحمات همۀ دسـت 
ویژه مسئول برگزاري مسابقه، جناب آقـاي دکتـر نـادر    ممتحنین و به

.تقدیر و تشکر نمایم،الهینعمت
کمیسیون تخصصی "ریق نمایندگان خود در همچنین انجمن از ط

کمیتـۀ آمـار تخصصـی جمعیـت مرکـز آمـار       "و "عالی آمارشوراي
است که بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت مراتـب      مشارکت داشته"ایران

ونمایـد تشکر خود را از آقایان دکتر طالبی و دکتر زائري اعـالم مـی  
اینـدگان انجمـن در   جادارد از آقایان دکتر ذاکرزاده و دکتر امینـی، نم 

و از کلیــۀ عزیزانــی کــه بــه "کنفــرانس آمــوزش ریاضــی کشــور"
ها و مؤسسات را بـراي سـخنرانی   نمایندگی از انجمن دعوت دانشگاه

اجابـت کـرده یـا بـه عنـوان      "ریـزي روز آمار و برنامه"به خصوص 
هاي گوناگون حضـور بـه هـم    نمایندة انجمن در جلساتی در سازمان

.مراتب قدردانی خود را به عمل آورماند، رسانده
ـ  ویـژه جنـاب آقـاي دکتـر     بـه ،محتـرم انتخابـات  ۀضمناً از کمیت

که با تشکیل جلسات متعدد و با دقت و نظم تمام بر انتخابات رجالی
.کنمتشکر و قدر دانی می،اندارت و آن را مدیریت کردهظره نواین د

هـایی کـه انجمـن بـا     یـت وار به برخـی فعال پیش از آنکه فهرست
دانـم از سـه   شروع از دورة جاري به عمل آورده اشاره کنم، الزم مـی 
انـد، و دارنـد،   گروه، که همۀ ارتباطات انجمن را عمالً به عهده داشته

گروه اول همکاران بسیار بزرگـوار مـا در گـروه    . صمیمانه تشکر کنم
بسـیار  فردوسی مشهد هستند، که عـالوه بـر همکـاري   دانشگاه آمار 

هاي طوالنی انتشار خبرنامۀ ارزشمند در قالب قطب علمی آمار، مدت
ویـژه جنـاب آقـاي    از همۀ این عزیزان بـه . انداشتهانجمن را به عهده د

نهایت سپاسگزاري را ،نوقابی، سردبیر پیشین خبرنامهدکتر هادي جباري
.دارم



6715پیاپی ةشمار–89تابستان –سال هفدهم 

سردبیري جنـاب  گروه دوم هیئت تحریریۀ فعلی خبرنامه است که به 
ارزنـدة خـانم دکتـر ریـواز،     خالـدي و زحمـات   آقاي دکتر مجید جعفري

.ها هم بسیار ممنونماند، از آندر انتشار خبرنامه افکندهطرحی نو
دهند، مرکـب از  واقع ستاد انجمن را تشکیل میاما گروه سوم که در

انـد،  اشتهجناب آقاي دکتر محمدپور که مسئولیت دبیرخانه را به عهده د
گیري خانم مانـدگاریان،  ادي و خانم هاشمی که پس از کنارهو آقاي صی

دار کلیۀ امـور دبیرخانـه   کند، عهدهه انجمن از زحمات او نیز تشکر میک
شده و الحق با جدیت و پشـتکار فـراوان بـه بهتـرین وجـه در خـدمت       

ا، هـ پیگیري مکاتبات، پاسخگویی بـه مراجعـات و تلفـن   . اندانجمن بوده
ارسـال  هاي مختلف بـراي انجـام کارهـاي انجمـن،    مراجعه به سازمان

البته بایـد توجـه کـرد کـه     . هاستو همه به عهدة آنهمه... ونشریات،
تارنماي انجمن است کـه  سایت یا مهمترین خط ارتباطی با انجمن، وب

شـروع  قاي نجیبـی به کمک آهایی که در این دورهبا تالشامید است
رانجام برسد و انجمـن  من به سزسازي یا نوسازي سایت انج، کار باشده

.شأن خود داشته باشدسایتی شایستۀ
اجازه دهید از خط ارتباطی بسیار مهم دیگري غافل نشویم که همـان  

هـاي مختلـف کشـور    هـا و سـازمان  نقش نمایندگان انجمن در دانشگاه
ــد . اســت ــه همــت همکــار ارجمن ــر ،خوشــبختانه ب ــاي دکت ــاب آق جن

ساز که مسئولیت کمیتـۀ نماینـدگان انجمـن را در    حمدحسین عالمتم
این دوره به عهده داشته اند، این نقـش بسـیار پررنـگ و حلقـۀ ارتبـاط      

با امید به تداوم و گسـترش  . تر شده استنمایندگان با انجمن مستحکم
در عضوگیري، ایجـاد و تمدیـد   ش، از همۀ نمایندگانی که فعاالنهاین نق

.اند، کمال تشکر را دارمانجمن کوشش داشتهارتباط با 
اما چند مورد فعالیتی را که به طور خاص در این دوره انجام یـا آغـاز   

:رساندشده است، به اختصار به عرض می
همـایش پیشـرفت و توسـعۀ علمـی کشـور در      «مشارکت فعال در .1

هـاي علمـی ایـران و بـا     که از سوي مجمع انجمـن » برنامۀ پنجم
هـاي علمـی ایـران، وابسـته بـه      بنیادین کمیسیون انجمـن حمایت 

اردبیهشـت مـاه سـال    23وزارت علوم، تحقبقات و فناوري در روز 
با شرکت تعـدادي از مقامـات کشـور و نماینـدگان مجلـس      1387

هـاي  هـاي مـدیرة انجمـن   شوراي اسالمی و اغلب اعضاي هیئـت 
کمیتـۀ  د و انجمن آمار به عنـوان یکـی از اعضـاي   علمی برگزار ش

دارد از آقاي دکتر محمدپور جا. برگزاري در آن شرکت فعال داشت
که در تعدادي از جلسات به جاي اینجانب شرکت کردند و از جناب 
آقاي دکتر فقیهـی کـه سـخنرانی مبسـوط و پرمحتـوایی در ایـن       

البته آقاي دکتر فقیهـی  . کنمهمایش ایراد کردند، تشکر و قدردانی 
نجمن بـوده بـه خـواهش انجمـن از حضـور بـه       در هر جا که نیاز ا

-اند کـه ایـن عالقـه   عنوان نمایندة انجمن یا سخنرانی دریغ نکرده
.مندي ایشان همواره موجب امتنان بوده و هست

نشریات، انتشـارات  "، "پژوهش"، "آمار رسمی"هاي تشکیل کمیته.2
که از این سه مورد، کمیتۀ آمار رسـمی بـه همـت    "و اخالق علمی

آقاي دکتر محسن محمدزاده به مرحلۀ اجرا رسیده و اعضاي جناب 
کمیته مرکب از نمایندگان انجمن و اعضایی در مرکـز آمـار ایـران    

توانـد در تحقـق   اند که تـداوم آن مـی  جلسات پرباري تشکیل داده
هاي مراکـز رسـمی آمـار    اهداف انجمن و انجام بهتر برخی فعالیت

.سودمند باشد
.اس.اي از پرفسـور جـف تیـوگلز، رئـیس اي    به دنبال وصـول نامـه  .3

اکتبـر سـال   20مبنـی بـر اعـالم روز    ) الملـل آمـار بـین  مؤسسۀ(آي
به عنوان روز جهانی آمـار، موضـوع بالفاصـله در    ) مهرماه28(جاري

جلسۀ هیئت مدیره مطرح، و هیئت مدیره به اتفـاق آرا جنـاب آقـاي    
مار زبـانزد همـه   که عالقۀ او به عمومی کردن آ،دکتر علی رجالی را

هـاي  است، به عنوان مسئول کمیتۀ برگـزاري انتخـاب و بـا تـالش    
زایدالوصف ایشان جلسات مؤثري با حضور نماینـدگانی از قریـب بـه    

هـاي آمـار و بـا مشـارکت اعضـاي هیئـت مـدیره در        اتفاق دسـتگاه 
اري این هفتـه زبر گۀکمیت.پژوهشکدة آمار ایران تشکیل شده است

یـن فرصـت بـراي    تنـام از ا غبتکارات خود را براي او اهاتالشهمۀ
هـاي آمـاري دارنـد و نیـز     که واحدهاییدستگاهۀایجاد ارتباط با هم

،کن به عمـل آورده و خواهـد آورد  محد مردهاي آمار رسمیتگاهسد
ـ    اما استفاده از ای برگـزاري و  ۀن فرصت تنها نبایـد محـدود بـه کمیت

ۀاز همـ . تهـران باشـد  درآمـار  ۀتـ هاي هفهاي مربوط به روزکمیته
رود که بـه  انتظار جدي می،هاخصوص در شهرستانبه،مندانعالقه
تثبیت این علـم بـه   در،مارآۀخود با برگزاري با شکوه این هفتسهم

هفتـه در  نظر به اینکه جزئیات مربوط به ایـن  .قدر توان کوشا باشند
از ارائـۀ مطالـب    منـدان خواهـد رسـید،   فرصتی دیگر به سمع عالقه

کنم و تنها به سپاسگزاري از جنـاب آقـاي دکتـر    بیشتر خودداري می
سـین  پور، رئیس محترم پژوهشـکدة آمـار، جنـاب آقـاي ح    عوضعلی
پخش اخبار مربوط به ایـن هفتـه از   نیک، به دلیل تالش درفراهانی

صدا و سیما و نیز ایجاد ارتباط براي چـاپ تمبـر روز آمـار، و نیـز از     
محتـرم ادارة آمارهـاي اقتصـادي بانـک     آقاي مقتدایی، مـدیر جناب

لیت بـراي پیشـنهاد و قبـول مسـئو    ،مرکزي جمهوري اسالمی ایران
هاي اجرایـی  با مشارکت همۀ دستگاهنمایشگاه عمومی در هفتۀ آمار

شان بـراي ضـرب   عالوه از اقدامات ایهاي مختلف، بهو نیز بانک
.کنممیسکۀ روز آمار، اکتفا
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بتکار عمل دکتر جواد بهبودیان، که البته باید گفت اةتأسیس جایز.4
نـت فنـاوري ریاسـت جمهـوري و     عاودر جـذب کمـک از م  اصلی
مربوط را آقایان دکتر احمد پارسیان و دکتـر  ۀنامآیینۀاولینتدوی
نقیح و تصویب مدیره تنها تهیئتاند و لی به عهده داشتهرجاعلی

ـ نامه رنهایی این آیین از هـر دوي ایـن   . ر عهـده داشـته اسـت   ا ب
.همکاران گرامی کمال تشکر را دارم

ممیزي علم آمار به سفارش معاونت فنـاوري ریاسـت   طرحانجام .5
جمهوري، به سرپرستی و هدایت جناب آقاي دکتر محمدپور، کـه  

. ده استبرتر انتخاب و معرفی شحطراز سوي این نهاد به عنوان 
پور و همکاران ایشان بـه خـاطر ایـن    محمدجا دارد از آقاي دکتر 

.کنمکار ارزنده قدردانی

، در پایان یک بار دیگـر از همکـاران عزیـز در دانشـگاه تبریـز     
بـه  ،خامنـه و دکتـر بیـورانی   خصوص جناب آقاي دکتر جبـاري به

هـا  خاطر برگزاري این کنفـرانس و میزبـانی مجمـع از طـرف آن    
ی کـه حتمـاً سـزاوار تقـدیر و     از همۀ کسـان .کنمسپاسگزاري می

هـا را از  اند، و صرفاً به خاطر اهمـال نـام آن  تشکر و یادآوري بوده
ایـن خطـاي   خـاطر  ام، سپاس ویژه دارم کـه مـرا بـه    قلم انداخته

.ناخواسته عفو خواهند کرد
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ی کـه حتمـاً سـزاوار تقـدیر و     از همۀ کسـان .کنمسپاسگزاري می

هـا را از  اند، و صرفاً به خاطر اهمـال نـام آن  تشکر و یادآوري بوده
ایـن خطـاي   خـاطر  ام، سپاس ویژه دارم کـه مـرا بـه    قلم انداخته

.ناخواسته عفو خواهند کرد
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رجالیعلی 
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

العـادة فـوق مجمع عمومی 3/6/1383مورخ مصوبنامۀراساس آئینب
انجمـن  دهـم  مـدیرة دورة انجمن آمار ایران به منظور انتخاب هیئـت 

در 31/5/1387در تـاریخ ) 31/6/1391لغایت1/7/1389از(آمار ایران
از میــان ،اصــفهانمجمــع عمــومی انجمــن آمــار ایــران در دانشــگاه 

آقایـان دکتـر   تاتا و خانم دکتر تخابات،اننامزدهاي عضویت در کمیتۀ
انتخـاب  صـادق خنجـري  دکتـر  و دکتر رجالیدکتر ایران پناه، ، امینی
. شدند
در تهـران  28/10/1388انتخابات در تاریخ خستین جلسۀ کمیتۀن

پنـاه بـه   ر علی رجالی و دکتـر نصـراله ایـران   آقایان دکتوشد تشکیل 
ي انامـه سـپس . ترتیب به عنوان مسئول و منشی کمیته انتخاب شدند

هـا توزیـع   بـین آن انجمن آمار ایران تهیه وبراي تمام اعضاي پیوستۀ
خـود  تا نامزدهاي مورد نظـر ها درخواست شده بودد که در آن از آنش

ـ  بعد از آن . ندکنیره معرفیئت مدیت در هیعضويرا برا گیـري  یبـا پ
را معرفـی  نامزدهـایی انجمـن  وسـتۀ یپيته و دفتر انجمن، اعضـا کمی

ـ با نامزدان معرفی شـده  .کردند بـا  مکاتبـه و ه ترتیـب بیشـترین آرا  ب
نفر بـه  14، بهشت ماهیاردها صحبت شد و در نهایت در بسیاري از آن

انتخابـات اعضـاي   نامۀآئین5مادةو براساس گیاعالم آمادزیر شرح 
مـورد نظـر  هايو برنامهیعلمسوابق، آمار ایرانانجمنهیئت مدیرة

دفتر انجمن با راهنمایی آقایـان دکتـر محمـدپور و    . خود را ارائه کردند
یکسـان  بـراي همـه   تا نوع معرفی کرد تالش فراوان دکتر محمدزاده 

ــد ــران. باش ــۀس ــاریخ   جام دفترچ ــد و در ت ــه ش ــا تهی ــی نامزده معرف
ـ معرفـی نامزدهـا و برگـۀ آرا   اي براي امهبه همراه ن30/4/1389 ین ب

.دانجمن توزیع شاعضاي پیوستۀ
نفـر  312از میـان  و شـد  آوري گیري مکـرر، آرا جمـع  هم با پیباز

تـا تـاریخ   ،ه بـود ارسال شـد اتکه براي آنان فرم انتخاب،عضو پیوسته
خ مذکور سومین جلسه با در تاری. افت شدیدرجواب 30/4/1389،163

ت بـازرس محتـرم انجمـن    انتخابات و بـا نظـار  ۀحضور اعضاي کمیت
بـه شـرح زیـر    تشکیل و آراي رسیده قرائت شد که نتایج شـمارش آرا 

:بود
رأي137احمد پارسیان

رأي119الهینادر نعمت
رأي108عادل محمدپور

رأي98محسن محمدزاده
رأي79برزادرانغالمرضا محتشمی

رأي76پورفارسیناهید سنجري

رأي72یداله محرابی
رأي69بهاءالدین خالدي
رأي58عبدالرحمن راسخ

رأي55فیروزه ریواز
رأي50افشین فالح

رأي43زادهعبدالرحیم بادامچی
رأي34خامنهحسین جباري
رأي26علیرضا ابدي

ول الـۀ در مرحدهـم مـدیرة دورة نفر عضو هیئت4این اساس بر
. )ه بودنـد چون نصف به اضافۀ یک رأي را کسـب کـرد  (انتخاب شدند 

: این افراد عبارتند از
دکتر احمد پارسیانآقاي 
نادر نعمت الهیدکتر آقاي 
عادل محمدپوردکتر آقاي 

آقاي دکتر محسن محمدزاده
آقـاي  :دوم راه یافتنـد مرحلهنفر دیگر افراد زیر به 3براي انتخاب 

ناهیــد ســنجري دکتــرخــانم بــرزادران، غالمرضــا محتشــمیدکتــر
بهاءالـدین خالـدي،   آقـاي دکتـر  پور، آقاي دکتر یداله محرابی، فارسی

.خانم دکترفیروزه ریواز، و عبدالرحمن راسخآقاي دکتر
مـن  مجمع عمومی انججلسۀ13/5/89سرانجام در روز چهارشنبه 
گیـري  رأي،کمیتـۀ انتخابـات  گـزارش  در تبریز برگزار و پس از ارائـۀ 

غالمرضـا محتشـمی  دکترآقـاي  ترتیـب بـه  آنجـام و حضوري 
بهاءالـدین  دکترآقاي و دکتریداله محرابیآقايبرزادران، 

آقـاي دکتــر بـه عنـوان سـه نفـر عضـو اصـلی دیگـر و        خالـدي 
پـور فارسیید سنجري ناهخانم دکترو عبدالرحمن راسخ
.دهم انتخاب شدندبراي دورةالبدلبه عنوان اعضاي علی

و انتخابـات زم اسـت از تمـام همکـاران عضـو کمیتـۀ     در پایان ال
همکـار  مانه یصـم مراحـل نـاظر و  که در همـۀ بازرس محترم انجمن

قدردانی کرد و امید داشت کـه اعضـاي   بودند و همکاران دفتر انجمن
جهـت  هـاي انتخابـاتی خـود در    هیئت مدیرة جدید بتواننـد بـه وعـده   
.اعتالي انجمن آمار ایران عمل نمایند

ي انتخابات دورة دهم برگزارگزارش کمیتۀ
انجمن آمار ایرانهیئت مدیرة

شمارش معکوس براي روز جهانی 
.آمار آغاز شده است
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ندآشنایی با انجمن آمار نیوزیل

The New)انجمـــن آمـــار نیوزیلنـــد Zealand Statistical

Association (NZSA)) ــال ــا 1948در س ــدف تب ــار وســعۀه آم
ــ   ــیس ش ــاربردي تأس ــري و ک ــال . دنظ ــدف  1992در س ــن ه انجم

اري هـاي آمـ  ش را اعـتال و کـاربرد هوشـمندانۀ تفکـر و تکنیـک     خوی
ــاز  ــد ب ــرددر نیوزیلن ــن. تعریف ک ــدود  ای ــن در ح ــو 400انجم عض

ــردي و مؤ ــهف ــعبه سس ــکل از ش ــروه اي دارد و متش ــا و گ ــاي ه ه
"گتـون گـروه آمـار ولین  "هـا  محلی متعددي اسـت کـه مهمتـرین آن   

گــروه آمــار ولینگتــون بــا حمایــت . انــد"گــروه آماردانــان جــوان"و 
ــون و برخــی مؤسســات و ادارات  دانشــگاه  ــاي شــهر ولینگت ویکتوری

ـ ،دولتی نیوزیلنـد  ها و سـمینار ،داخلـی و خـارجی  ا دعـوت آماردانـان  ب
بـا موضـوعات مختلـف آمـار برگـزار      هاي منظمی در ارتبـاط  همایش

کل از دانشــجویان متشــ،گــروه آماردانــان جــوانهمچنــین. کنــدمـی 
ــراي آشــنایی اي ارتبــآموختگــان جدیــد آمــار، شــبکهو دانــش اطی ب

آگــاهی و ش تبــادل تجربیـات و اطالعـات، افـزای   اعضـا بـا یکـدیگر،   
هــا جهــت مشــارکت فعاالنــه در ســازي آنتوانمنــدي اعضــا و آمــاده

.آماري استجامعۀ
کـه در تقـویم   ،هاي ساالنۀ آمـار را انجمن آمار نیوزیلند کنفرانس

معرفی شـده اسـت،  ) ISI(المللی آمار هاي معتبر مؤسسۀ بینکنفرانس
پژوهشـی  هـا و مؤسسـات   در میانۀ هر سال طی سـه روز در دانشـگاه  

نس عـالوه بـر ایجـاد فرصـت ارائـۀ     این کنفرا. کندنیوزیلند برگزار می
هـا و  انشـجویی، سـخنرانی مـدعوین، کارگـاه    مقاالت و پوسـترهاي د 

ایزه به بهترین سخنرانی ارائه شدةمیزگردهاي تخصصی، به اعطاي ج
بـه  ) بـار هر سه سال یـک (دانشجویی و برگزاري کنفرانس تخصصی 

انجمـن و مقـارن بـا کنفـرانس سـاالنه     برگزیدةافتخار خدمات عضو
.پردازدمی

مسـی  شصت و یکمین کنفرانس ساالنۀ این انجمـن در دانشـگاه  
)Massey(،29 ــ برگــزار شــد کــه) 2010(جــوالي امســال1ا ژوئـن ت

ایـن کنفـرانس پروفسـور اولکـین     سخنرانان مـدعو و مهمانـان ویـژة   
و ،)مسـتر دانشـگاه مـک  (باالکریشـنان  پروفسـور  ، )دانشگاه استنفورد(

کنفـرانس  . بودنـد ) کالیفرنیـا دانشـگاه (شویی چنـگ  پروفسور چینگ 
بـه افتخـار   نیـز  هـاي آمـاري و موضـوعات وابسـته     المللـی روش بین

مقـارن بـا کنفـرانس سـاالنه     )دانشگاه مسی(پروفسور چین دیو الي 
اري یوزیلنـد هـر سـاله بـا همکـ     انجمـن آمـار ن  همچنـین . برگزار شد

هـاي  محلی خویش سمینارها و همایشهايهاي دیگر و گروهانجمن
.  کنددیگري برگزار می

دار و نجمن متشکل از رئیس، منشـی، خزانـه  اهیئت مدیرة نه نفرة
هـاي علمـی،   وزشی، جوایز، حـق عضـویت، نمایشـگاه   آمشش کمیتۀ

ر ریاست انجمن در حـال حاضـ  .و آماردانان جوان است،روابط عمومی
لب مصوبات و پیشـنهادهاي اغ. خانم دکتر جنیفر براون استبر عهدة

در مجمـع عمـومی انجمـن مطـرح و بـه رأي      انجمـن  هیئت مـدیرة 
و بـه  دوم هـر سـال مـالی   این مجمع در شش ماهۀ. شودگذاشته می

از جملـۀ وظـایف ایـن مجمـع     . شودریاست رئیس انجمن تشکیل می
ویب عضـویت افتخـاري در   انجمن، تصـ انتخاب اعضاي هیئت مدیرة

هـا و  ح اساسـنامۀ انجمـن، اعطـا یـا لغـو امتیـاز شـعبه       انجمن، اصـال 
هـا بـا اهـداف    هاي محلی انجمن با توجه به انطباق عملکـرد آن گروه

انجمن و تغییر حق عضویت در انجمن با اکثریت آراي اعضاي حاضـر  
. انجمن است

بنیادهـاي  آمـار نیوزیلنـد بـا همکـاري برخـی مؤسسـات و      انجمن
نـام دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی آمـار در      ثبـت پژوهشـی هزینـۀ  

، )براي دانشـجویان سـال اول  (کنفرانس ساالنه، حق عضویت انجمن
ــۀ ــه ک هزین ــد و جــوایز و مســافرت ســخنرانان مــدعو ب شــور نیوزیلن
از جملۀ ایـن  . کندهاي پژوهشی را پرداخت میهزینۀ برخی طرحکمک

شـگران  پروفسور کمبل اشاره کرد که به پژوهجایزةتوان به جوایز می
. شودبرتر و برگزیدة جامعۀ آماري نیوزیلند اعطا می

انتشارات

آماردانـان  مجلـۀ 1997تا 1966بون رسمی انجمن آمار نیوزیلند از تری
در حال حاضر اخبـار و  . بود) New Zealand Statisticians(نیوزیلند 

:شوددو نشریۀ زیر منعکس میدرمقاالت این انجمن عمدتاً
آمار نیوزیلند خبرنامۀ.1

ها و مراکز آماريمعرفی انجمن
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ندآشنایی با انجمن آمار نیوزیل

The New)انجمـــن آمـــار نیوزیلنـــد Zealand Statistical

Association (NZSA)) ــال ــا 1948در س ــدف تب ــار وســعۀه آم
ــ   ــیس ش ــاربردي تأس ــري و ک ــال . دنظ ــدف  1992در س ــن ه انجم

اري هـاي آمـ  ش را اعـتال و کـاربرد هوشـمندانۀ تفکـر و تکنیـک     خوی
ــاز  ــد ب ــرددر نیوزیلن ــن. تعریف ک ــدود  ای ــن در ح ــو 400انجم عض

ــردي و مؤ ــهف ــعبه سس ــکل از ش ــروه اي دارد و متش ــا و گ ــاي ه ه
"گتـون گـروه آمـار ولین  "هـا  محلی متعددي اسـت کـه مهمتـرین آن   

گــروه آمــار ولینگتــون بــا حمایــت . انــد"گــروه آماردانــان جــوان"و 
ــون و برخــی مؤسســات و ادارات  دانشــگاه  ــاي شــهر ولینگت ویکتوری

ـ ،دولتی نیوزیلنـد  ها و سـمینار ،داخلـی و خـارجی  ا دعـوت آماردانـان  ب
بـا موضـوعات مختلـف آمـار برگـزار      هاي منظمی در ارتبـاط  همایش

کل از دانشــجویان متشــ،گــروه آماردانــان جــوانهمچنــین. کنــدمـی 
ــراي آشــنایی اي ارتبــآموختگــان جدیــد آمــار، شــبکهو دانــش اطی ب

آگــاهی و ش تبــادل تجربیـات و اطالعـات، افـزای   اعضـا بـا یکـدیگر،   
هــا جهــت مشــارکت فعاالنــه در ســازي آنتوانمنــدي اعضــا و آمــاده

.آماري استجامعۀ
کـه در تقـویم   ،هاي ساالنۀ آمـار را انجمن آمار نیوزیلند کنفرانس

معرفی شـده اسـت،  ) ISI(المللی آمار هاي معتبر مؤسسۀ بینکنفرانس
پژوهشـی  هـا و مؤسسـات   در میانۀ هر سال طی سـه روز در دانشـگاه  

نس عـالوه بـر ایجـاد فرصـت ارائـۀ     این کنفرا. کندنیوزیلند برگزار می
هـا و  انشـجویی، سـخنرانی مـدعوین، کارگـاه    مقاالت و پوسـترهاي د 

ایزه به بهترین سخنرانی ارائه شدةمیزگردهاي تخصصی، به اعطاي ج
بـه  ) بـار هر سه سال یـک (دانشجویی و برگزاري کنفرانس تخصصی 

انجمـن و مقـارن بـا کنفـرانس سـاالنه     برگزیدةافتخار خدمات عضو
.پردازدمی

مسـی  شصت و یکمین کنفرانس ساالنۀ این انجمـن در دانشـگاه  
)Massey(،29 ــ برگــزار شــد کــه) 2010(جــوالي امســال1ا ژوئـن ت

ایـن کنفـرانس پروفسـور اولکـین     سخنرانان مـدعو و مهمانـان ویـژة   
و ،)مسـتر دانشـگاه مـک  (باالکریشـنان  پروفسـور  ، )دانشگاه استنفورد(

کنفـرانس  . بودنـد ) کالیفرنیـا دانشـگاه (شویی چنـگ  پروفسور چینگ 
بـه افتخـار   نیـز  هـاي آمـاري و موضـوعات وابسـته     المللـی روش بین

مقـارن بـا کنفـرانس سـاالنه     )دانشگاه مسی(پروفسور چین دیو الي 
اري یوزیلنـد هـر سـاله بـا همکـ     انجمـن آمـار ن  همچنـین . برگزار شد

هـاي  محلی خویش سمینارها و همایشهايهاي دیگر و گروهانجمن
.  کنددیگري برگزار می

دار و نجمن متشکل از رئیس، منشـی، خزانـه  اهیئت مدیرة نه نفرة
هـاي علمـی،   وزشی، جوایز، حـق عضـویت، نمایشـگاه   آمشش کمیتۀ

ر ریاست انجمن در حـال حاضـ  .و آماردانان جوان است،روابط عمومی
لب مصوبات و پیشـنهادهاي اغ. خانم دکتر جنیفر براون استبر عهدة

در مجمـع عمـومی انجمـن مطـرح و بـه رأي      انجمـن  هیئت مـدیرة 
و بـه  دوم هـر سـال مـالی   این مجمع در شش ماهۀ. شودگذاشته می

از جملـۀ وظـایف ایـن مجمـع     . شودریاست رئیس انجمن تشکیل می
ویب عضـویت افتخـاري در   انجمن، تصـ انتخاب اعضاي هیئت مدیرة

هـا و  ح اساسـنامۀ انجمـن، اعطـا یـا لغـو امتیـاز شـعبه       انجمن، اصـال 
هـا بـا اهـداف    هاي محلی انجمن با توجه به انطباق عملکـرد آن گروه

انجمن و تغییر حق عضویت در انجمن با اکثریت آراي اعضاي حاضـر  
. انجمن است

بنیادهـاي  آمـار نیوزیلنـد بـا همکـاري برخـی مؤسسـات و      انجمن
نـام دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی آمـار در      ثبـت پژوهشـی هزینـۀ  

، )براي دانشـجویان سـال اول  (کنفرانس ساالنه، حق عضویت انجمن
ــۀ ــه ک هزین ــد و جــوایز و مســافرت ســخنرانان مــدعو ب شــور نیوزیلن
از جملۀ ایـن  . کندهاي پژوهشی را پرداخت میهزینۀ برخی طرحکمک

شـگران  پروفسور کمبل اشاره کرد که به پژوهجایزةتوان به جوایز می
. شودبرتر و برگزیدة جامعۀ آماري نیوزیلند اعطا می

انتشارات

آماردانـان  مجلـۀ 1997تا 1966بون رسمی انجمن آمار نیوزیلند از تری
در حال حاضر اخبـار و  . بود) New Zealand Statisticians(نیوزیلند 

:شوددو نشریۀ زیر منعکس میدرمقاالت این انجمن عمدتاً
آمار نیوزیلند خبرنامۀ.1
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انجمـن  اعضـاي  . شـود از این خبرنامه دو شماره در سـال منتشـر مـی   
هـا و مقـاالت خـود را در ارتبـاط بـا      عکـس ها، اخبـار،  توانند آگهیمی

هـا و  هاي آمـاري، همـایش  نیوزیلند، آمار در آموزش، سازمانآماردانان 
.دخبرنامه ارسال کنناي پژوهشی به هفعالیت
Australian(رالیا و نیوزیلنـد  آمـار اسـت  مجلـۀ .2 & New

Zealand Journal of Statistics(
از آماري استرالیا و انجمـن آمـار نیوزیلنـد   جامعۀ

منتشــر چهــار شــماره در ســال ISIایــن مجلــۀ
ل حاضر، سردبیري این مجلـه بـر   در حا. دنکمی

ه مسـی،  دانشگااز پروفسور استفن هسلت عهدة
.استپالمرستون شمالی نیوزیلند

عضویت

عضویت فـردي در انجمـن آمـار نیوزیلنـد بـه چهـار صـورت عـادي،         
است که حـق عضـویت   دانشجویی یا بازنشستگی، وابسته و افتخاري

به جز عضویت افتخـاري کـه از پرداخـت هرگونـه     (ها ساالنه براي آن
دالر نیوزیلنـد  50و 40و80بـه ترتیـب   ) سـت حق عضویت معـاف ا 

انجمـن،  این اعضا از مزایایی همچون اشتراك رایگان انتشارات . است
هاي سـاالنه و داشـتن حـق رأي و ارائـۀ    نام کنفرانستخفیف در ثبت

همچنـین حـق عضـویت    . در مجمع عمومی انجمـن برخودارنـد  طرح
مند بـه پیشـبرد   هسسات عالقدالر نیوزیلند است و  مؤ160اي مؤسسه
گانی را اي در انجمن نمایندتوانند با عضویت مؤسسهانجمن میاهداف 

طرح برخـوردار  ، ولی از حق رأي و ارائۀندبه مجمع عمومی معرفی کن
.  نیستند

اه بـه پایگـ  تـوان ارة انجمن آمار نیوزیلند میآگاهی بیشتر درببراي
http://stats.org.nzمراجعه کرد.

زیر نظر فیروزه ریواز

گیريهاي نمونهنظریه و روش
سمپت. اس:نویسنده

د بهشتیفقیهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیمحمدرضا :مترجم
پژوهشکدة آمار: انتشارات

ــارگیري ــه آم ــاي نمون ــروزه ه اي ام
. انـد کاربرد بسیار زیـادي پیـدا کـرده   

اي کــه امکــان تقریبــاً در هــر زمینــه
ــه دسترســی  ــات جامع ــه اطالع اي ب

یــا دریافــت اطالعــات وجــود نــدارد
ها مقـرون بـه صـرفه    دربارة همۀ آن
ولی . آیدکار میگیري بهنیست، نمونه

در متأســفانه چنــد خطــاي رایـــج   
ها اشارهه در این کتاب به آننون این نظریه وجود دارد کفکارگیريبه

این کتاب با توجه به محتواي . شودها ارائه میهایی براي آنحلو راه
. مناسب استنظري آن براي مقطع ارشناسی ارشد آمار

ریاضی و کاربردهاي آن در آمار
خوري. آندره آي:نویسنده

یئت علمی دانشگاه شهید عضو ه(دکتر مجتبی گنجعلی :مترجمان
و محمد حسین علیزاده) بهشتی

انتشارات نگارندة دانش
اب پلی ارتباطی بـین ریاضـی   این کت
و منبعی مناسـب بـراي درس   و آمار

اسـت کـه در   "ریاضی بـراي آمـار  "
هـاي اخیـر در دورة کارشناسـی    سال

. شــودبــه دانشــجویان تــدریس مــی
تمرینات انتهـاي هـر فصـل بـه دو     

ت ریاضـی و تمرینـات   بخش تمرینا
ــی   ــده و برخـ ــیم شـ ــاري تقسـ آمـ

.هاي تاریخی کتاب را جذاب تر ساخته استیادداشت

معرفی کتاب
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هاي سـاالنه و داشـتن حـق رأي و ارائـۀ    نام کنفرانستخفیف در ثبت

همچنـین حـق عضـویت    . در مجمع عمومی انجمـن برخودارنـد  طرح
مند بـه پیشـبرد   هسسات عالقدالر نیوزیلند است و  مؤ160اي مؤسسه
گانی را اي در انجمن نمایندتوانند با عضویت مؤسسهانجمن میاهداف 

طرح برخـوردار  ، ولی از حق رأي و ارائۀندبه مجمع عمومی معرفی کن
.  نیستند

اه بـه پایگـ  تـوان ارة انجمن آمار نیوزیلند میآگاهی بیشتر درببراي
http://stats.org.nzمراجعه کرد.

زیر نظر فیروزه ریواز

گیريهاي نمونهنظریه و روش
سمپت. اس:نویسنده

د بهشتیفقیهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیمحمدرضا :مترجم
پژوهشکدة آمار: انتشارات

ــارگیري ــه آم ــاي نمون ــروزه ه اي ام
. انـد کاربرد بسیار زیـادي پیـدا کـرده   

اي کــه امکــان تقریبــاً در هــر زمینــه
ــه دسترســی  ــات جامع ــه اطالع اي ب

یــا دریافــت اطالعــات وجــود نــدارد
ها مقـرون بـه صـرفه    دربارة همۀ آن
ولی . آیدکار میگیري بهنیست، نمونه

در متأســفانه چنــد خطــاي رایـــج   
ها اشارهه در این کتاب به آننون این نظریه وجود دارد کفکارگیريبه

این کتاب با توجه به محتواي . شودها ارائه میهایی براي آنحلو راه
. مناسب استنظري آن براي مقطع ارشناسی ارشد آمار

ریاضی و کاربردهاي آن در آمار
خوري. آندره آي:نویسنده

یئت علمی دانشگاه شهید عضو ه(دکتر مجتبی گنجعلی :مترجمان
و محمد حسین علیزاده) بهشتی

انتشارات نگارندة دانش
اب پلی ارتباطی بـین ریاضـی   این کت
و منبعی مناسـب بـراي درس   و آمار

اسـت کـه در   "ریاضی بـراي آمـار  "
هـاي اخیـر در دورة کارشناسـی    سال

. شــودبــه دانشــجویان تــدریس مــی
تمرینات انتهـاي هـر فصـل بـه دو     

ت ریاضـی و تمرینـات   بخش تمرینا
ــی   ــده و برخـ ــیم شـ ــاري تقسـ آمـ

.هاي تاریخی کتاب را جذاب تر ساخته استیادداشت

معرفی کتاب

6719پیاپی ةشمار–89تابستان –سال هفدهم 

انجمـن  اعضـاي  . شـود از این خبرنامه دو شماره در سـال منتشـر مـی   
هـا و مقـاالت خـود را در ارتبـاط بـا      عکـس ها، اخبـار،  توانند آگهیمی

هـا و  هاي آمـاري، همـایش  نیوزیلند، آمار در آموزش، سازمانآماردانان 
.دخبرنامه ارسال کنناي پژوهشی به هفعالیت
Australian(رالیا و نیوزیلنـد  آمـار اسـت  مجلـۀ .2 & New

Zealand Journal of Statistics(
از آماري استرالیا و انجمـن آمـار نیوزیلنـد   جامعۀ

منتشــر چهــار شــماره در ســال ISIایــن مجلــۀ
ل حاضر، سردبیري این مجلـه بـر   در حا. دنکمی

ه مسـی،  دانشگااز پروفسور استفن هسلت عهدة
.استپالمرستون شمالی نیوزیلند

عضویت

عضویت فـردي در انجمـن آمـار نیوزیلنـد بـه چهـار صـورت عـادي،         
است که حـق عضـویت   دانشجویی یا بازنشستگی، وابسته و افتخاري

به جز عضویت افتخـاري کـه از پرداخـت هرگونـه     (ها ساالنه براي آن
دالر نیوزیلنـد  50و 40و80بـه ترتیـب   ) سـت حق عضویت معـاف ا 

انجمـن،  این اعضا از مزایایی همچون اشتراك رایگان انتشارات . است
هاي سـاالنه و داشـتن حـق رأي و ارائـۀ    نام کنفرانستخفیف در ثبت

همچنـین حـق عضـویت    . در مجمع عمومی انجمـن برخودارنـد  طرح
مند بـه پیشـبرد   هسسات عالقدالر نیوزیلند است و  مؤ160اي مؤسسه
گانی را اي در انجمن نمایندتوانند با عضویت مؤسسهانجمن میاهداف 

طرح برخـوردار  ، ولی از حق رأي و ارائۀندبه مجمع عمومی معرفی کن
.  نیستند

اه بـه پایگـ  تـوان ارة انجمن آمار نیوزیلند میآگاهی بیشتر درببراي
http://stats.org.nzمراجعه کرد.

زیر نظر فیروزه ریواز

گیريهاي نمونهنظریه و روش
سمپت. اس:نویسنده

د بهشتیفقیهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیمحمدرضا :مترجم
پژوهشکدة آمار: انتشارات

ــارگیري ــه آم ــاي نمون ــروزه ه اي ام
. انـد کاربرد بسیار زیـادي پیـدا کـرده   

اي کــه امکــان تقریبــاً در هــر زمینــه
ــه دسترســی  ــات جامع ــه اطالع اي ب

یــا دریافــت اطالعــات وجــود نــدارد
ها مقـرون بـه صـرفه    دربارة همۀ آن
ولی . آیدکار میگیري بهنیست، نمونه

در متأســفانه چنــد خطــاي رایـــج   
ها اشارهه در این کتاب به آننون این نظریه وجود دارد کفکارگیريبه

این کتاب با توجه به محتواي . شودها ارائه میهایی براي آنحلو راه
. مناسب استنظري آن براي مقطع ارشناسی ارشد آمار

ریاضی و کاربردهاي آن در آمار
خوري. آندره آي:نویسنده

یئت علمی دانشگاه شهید عضو ه(دکتر مجتبی گنجعلی :مترجمان
و محمد حسین علیزاده) بهشتی

انتشارات نگارندة دانش
اب پلی ارتباطی بـین ریاضـی   این کت
و منبعی مناسـب بـراي درس   و آمار

اسـت کـه در   "ریاضی بـراي آمـار  "
هـاي اخیـر در دورة کارشناسـی    سال

. شــودبــه دانشــجویان تــدریس مــی
تمرینات انتهـاي هـر فصـل بـه دو     

ت ریاضـی و تمرینـات   بخش تمرینا
ــی   ــده و برخـ ــیم شـ ــاري تقسـ آمـ

.هاي تاریخی کتاب را جذاب تر ساخته استیادداشت

معرفی کتاب



20خبرنامه انجمن آمار ایران                               

منشگفتگو از فرزانه صفوي

در این شماره بـه گفتگـویی خوانـدنی بـا آقـاي فـرزاد خرمشـاهی یکـی از         
پس از چنـدین سـال تصـمیم بـه     کهایمپرداختهآموختگان رشتۀ آماردانش

ادامۀ تحصیل گرفته و در حال حاضـر دانشـجوي مقطـع کارشناسـی ارشـد      
امیـد اسـت تجربیـات ارزنـدة     .دانشگاه صنعتی امیرکبیرنـد مهندسی صنایع

هاي و انجام پروژههاي مختلفها فعالیت در سازمانایشان، که حاصل سال
براي اعضـاي جامعـۀ آمـاري    هاي کاربردي گوناگون است، زمینهرآماري د
. باشدسودمند 

لطفاً خود را براي خوانندگان معرفی کنید.

ابتدا از فرصتی کـه در اختیـار مـن    
کنم و امیدوارم اید تشکر میگذاشته

عرائض بنده در طول مصاحبه، کـه  
تنها در حد بیان تجربه است، بـراي  
ــد و   ــد باش ــریه مفی ــدگان نش خوانن

ـ پیشاپیش از پاسخ ر معمـول  هاي غی
-احتمالی از خوانندگان پـوزش مـی  

! خواهم
مـاه  در تهران هستم؛ ورودي بهمـن 1347رمشاهی متولد من فرزاد خ

بـاران  گاه شهید بهشتی که به دلیل موشکآمار دانشرشتۀ1366سال 
ــال  ــال   وارد دان1367در س ــدم و در س ــگاه ش ــۀ  1371ش ــه جرگ ب

. آموختگان پیوستمدانش
 خود بگویید و اینکه در حال حاضـر  کمی از سوابق شغلی

مشغول به چه کاري هستید؟

هاي کارشناسی بـه  آموختگان دیگر رشتهاز ابتدا مانند بسیاري از دانش
بـا حقـوق و مزایـاي    ! دنبال استخدام در یک سازمان درست و درمـان 

سال کار آنچنـانی در صـنعت، نظیـر    14بودم که پس از حدود ! مکفی
در ... ، بنیـاد مسـکن و   )متیـل (چ، فوالد مبارکهشرکت ارج، ایران سوئی

سـال اسـت بـه امـر     5نهایت دل از آب باریکه بریدم و اکنون حـدود  
.آموزش و مشاوره در صنعت و نیز مشاورة آماري اشتغال دارم

 گویا بعد از گذشت چندین سال در کنکور کارشناسی ارشد
. رشتۀ مهندسی صنایع پذیرفته شدیدشرکت کردید و در 

ور شد که با وجود تثبیت موقعیت شغلی خود، تصـمیم  چط
به ادامۀ تحصیل گرفتید و چرا صنایع؟ 

، بـه دلیـل   تحصیل داشتممتاسفانه، با وجود عالقۀ درونی که به ادامۀ
در !یجاد بـاور به منظور ا،مدرکی باالتر از کارشناسیبه ارائۀ! نیاز مبرم

بـا  ! لگیفوان چهـل سـا  در عن،کسب و کار و مشاورهکارفرمایان حوزة
که دولت اقبال همراه بود تالش مضاعف در پی ادامۀ تحصیل برآمدم
. و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شدم

 آمار چه ارتباطی با صنایع دارد؟ بسیاري از دانشجویان آمار
اند و معموالً مند به شرکت در کنکور مهندسی صنایععالقه

ولـی دالیـل   . کننـد سـب مـی  نتایج خوبی در این آزمون ک
شرکت دانشجویان در این کنکور متفاوت و گاه براي فـرار  

!آیا شما هم چنین قصدي داشتید؟. از آمار است

شـاید علـت ایـن    . فرار از آمار نبـود صنایع اصالًموضوع انتخاب رشتۀ
صـنایع  مهندسـی آن باشد که در حـوزة کسـب و کـار، رشـتۀ    انتخاب 

هـایش بـه   کند و آمار به دلیل پیچیدگیمخاطبین بیشتري را جذب می
آموختگـان آمـار از آمـار    هر چند حتی اگر دانش. تر استقولی دیربازده

بعدي روش تدریس نکتۀ! داردها برنمیفرار کنند، آمار دست از سر آن
ضـا  مندان به علوم محض را ارهعالق،که بیشتر،هاستاهآمار در دانشگ

گذرد و شما تازه در ا از آموزش دروس کاربردي آمار میهسال. کندمی
ناچـار مفهـوم کـاربردي آن را درك    هـاي کـاري و بـه   برخی از محیط

هاي مـا  رید، یعنی علوم آماري در دانشگاهگیکار میکنید و آن را بهمی
و مبتنـی بـر محفوظاتنـد، در    شـوند  نمـی مـدار ارائـه  به صورت مسئله

هـاي جـاري   کـه رشـتۀ مهندسـی صـنایع شـاید بـه پرسـش       صورتی 
تـر  و سـریع تـر فهمتر، عامهاي روبناییگونههاي کسب و کار به محیط

.پاسخ دهد
ریـزي و  برنامـه مـار، زیرسـاخت مناسـبی بـراي    آنچه مسلم است آ

تـوان گفـت پایـۀ    ت بشـاید بـه جـرأ   . کنـد ایجـاد مـی  بینی آیندهپیش
هاي کمی و کیفی، علـوم ریاضـی   بر دادهها و تحقیقات مبتنیپژوهش

صـنایع آنچنـان در وضـعیت    امـروز  نکته اینجاسـت کـه  . آمار استو 
بینـی  ریـزي و پـیش  اند کـه عمـدتاً تـوانی بـراي برنامـه     مانده» حال«
ها بـاقی  هاي پژوهشی و تحقیقاتی براي آنو یا ورود به حوزه» آینده«

و مارهـاي توصـیفی  تـوان بـا آ  را هـم مـی  » حـال «وضعیت . ماندنمی
هـاي  از طرفی طـرح ! اي توجیه نمودنمودارهاي رنگی به نحو شایسته

و"هـا طرح آزمایش"و"شش سیگما"اري نظیر آمآماري و متدهاي

آموختگاننشبا دا
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بـا  ! لگیفوان چهـل سـا  در عن،کسب و کار و مشاورهکارفرمایان حوزة
که دولت اقبال همراه بود تالش مضاعف در پی ادامۀ تحصیل برآمدم
. و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شدم

 آمار چه ارتباطی با صنایع دارد؟ بسیاري از دانشجویان آمار
اند و معموالً مند به شرکت در کنکور مهندسی صنایععالقه

ولـی دالیـل   . کننـد سـب مـی  نتایج خوبی در این آزمون ک
شرکت دانشجویان در این کنکور متفاوت و گاه براي فـرار  

!آیا شما هم چنین قصدي داشتید؟. از آمار است

شـاید علـت ایـن    . فرار از آمار نبـود صنایع اصالًموضوع انتخاب رشتۀ
صـنایع  مهندسـی آن باشد که در حـوزة کسـب و کـار، رشـتۀ    انتخاب 

هـایش بـه   کند و آمار به دلیل پیچیدگیمخاطبین بیشتري را جذب می
آموختگـان آمـار از آمـار    هر چند حتی اگر دانش. تر استقولی دیربازده

بعدي روش تدریس نکتۀ! داردها برنمیفرار کنند، آمار دست از سر آن
ضـا  مندان به علوم محض را ارهعالق،که بیشتر،هاستاهآمار در دانشگ

گذرد و شما تازه در ا از آموزش دروس کاربردي آمار میهسال. کندمی
ناچـار مفهـوم کـاربردي آن را درك    هـاي کـاري و بـه   برخی از محیط

هاي مـا  رید، یعنی علوم آماري در دانشگاهگیکار میکنید و آن را بهمی
و مبتنـی بـر محفوظاتنـد، در    شـوند  نمـی مـدار ارائـه  به صورت مسئله

هـاي جـاري   کـه رشـتۀ مهندسـی صـنایع شـاید بـه پرسـش       صورتی 
تـر  و سـریع تـر فهمتر، عامهاي روبناییگونههاي کسب و کار به محیط

.پاسخ دهد
ریـزي و  برنامـه مـار، زیرسـاخت مناسـبی بـراي    آنچه مسلم است آ

تـوان گفـت پایـۀ    ت بشـاید بـه جـرأ   . کنـد ایجـاد مـی  بینی آیندهپیش
هاي کمی و کیفی، علـوم ریاضـی   بر دادهها و تحقیقات مبتنیپژوهش

صـنایع آنچنـان در وضـعیت    امـروز  نکته اینجاسـت کـه  . آمار استو 
بینـی  ریـزي و پـیش  اند کـه عمـدتاً تـوانی بـراي برنامـه     مانده» حال«
ها بـاقی  هاي پژوهشی و تحقیقاتی براي آنو یا ورود به حوزه» آینده«

و مارهـاي توصـیفی  تـوان بـا آ  را هـم مـی  » حـال «وضعیت . ماندنمی
هـاي  از طرفی طـرح ! اي توجیه نمودنمودارهاي رنگی به نحو شایسته

و"هـا طرح آزمایش"و"شش سیگما"اري نظیر آمآماري و متدهاي

آموختگاننشبا دا
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در این شماره بـه گفتگـویی خوانـدنی بـا آقـاي فـرزاد خرمشـاهی یکـی از         
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ریزي در وري یا برنامهنیز براي امور روبنایی، و نه بهره"نمونه گیري"
گوي پاسـخ کـه ایـن انـدك   روندکار میدر برخی صنایع به،بلند مدت

.نیستآموختگان آمارجمعیت مشتاق دانش
اي که انجام دادید، ترین پروژهها جالبدر طول این سال

دربارة چه بود؟

اینکه. ب است که به بار بنشینداي از نظر من جالکه پروژهاول بگویم 
ولـی بـراي صـاحب    ،براي شخص آماري نـان داشـته باشـد   ايپروژه

هـاي جالـب   پـروژه . پروژة جـالبی نیسـت  ! کارش آب هم نداشته باشد
صـنعت، پزشـکی، روانشناسـی،    ها در حـوزة سالشماري را در اینبی

هـا گـامی   ام که شاید انـدکی از آن انجام داده... مدیریت و حسابداري، 
عنوان مثـال  به .ها برداشته باشندها یا ارگاننامهفراتر از بایگانی پایان

اي مرتبط با بیمارستان سوانح سوختگی مطهري یـاد  توانم از پروژهمی
دیگر مربـوط بـه   اي هش آالم بیماران شد و پروژهکنم که منجر به کا

هـا در منـاطق   گیري آالیندهاي هیبریدي رگرسیونی براي اندازههمدل
.مختلف تهران

 یش به خاطر دارم که عنوان سخنرانی شما در اولین همـا
در دانشگاه شـهید  88آمار در صنعت، که در اردیبهشت 

پــیش نیازهــاي انجــام کــار در "بهشــتی برگــزار شــد، 
بـود کـه   "هاي کسب و کار براي دانش آموختگانمحیط

مورد استقبال زیادي قرار گرفت و با گذشت یک سـال و  
گیرنـد و  نیم از آن هنـوز برخـی از دوسـتان تمـاس مـی     

هر چند قرار . نی شما را دارنددرخواست متن کامل سخنرا
است مقالۀ شما در مجلۀ نداي آماري چاپ شـود، امـا در   

باره بیشـتر صـحبت بفرماییـد؛ بـه     صورت امکان در این
!هاي مفقودهخصوص دربارة آن حلقه

ها در ذهن من نقش بست که پس از سالانتخاب این موضوع از آنجا
ــار در صــنعت و برخــی ســازمان  ــا، هــیچک ــاه دره خــود احســاس گ

از خـودم پرسـیدم در ایـن    . تماي نداشمندي یا انگیزش بایستهرضایت
آمـوختم یـا در کجـاي کـار بـه      میبازار کار چه چیزهایی را باید آشفته

این نتیجه رسیدم که نخست به. هنگام انتخاب شغل دچار اشتباه شدم
و اي الزم هـ اید از روز اول براي ورود بـه عرصـۀ کـار آمـادگی    اوالً ش

هـاي  گونه که باید خود و قابلیتنداشتم و دوم اینکه آنشناخت کافی
.و این خیلی دیر بودخود را نشناختم 

ا باید چه شناختی از خود  داشتید یهایی باید میچه آمادگی
کردید؟کسب می

انـدکی معلومـات در   ه دیدم آنچه در محیط کار مهم استنخست اینک
ی درسـت آن  یعنهاست؛مان اندك دانستهیت بسیار در ارائۀ هکنار قابل

نـد یـا شـاید تنهـا در     دهها به ما آموزش نمیچیزهایی که در دانشگاه
سـپس  ! دهنـد نظیر هنرهاي دراماتیـک آمـوزش مـی   هابرخی از رشته

فاقد توان انجام کار تیمی، حـل مسـئله بـه    هاي کار دیدم ما در محیط
ن و مشـتریان  همکـارا توان برقراري ارتباط مناسب بـا روش خالقانه، 

هـاي  هـا و انگیـزه  هـاي اجتمـاعی و مهـارت   ، مهـارت )به طـور عـام  (
تـر فقـدان آمـوزش خالقیـت، از بـدو      از همه مهـم . کارآفرینی هستیم

همـه بایـد   !  ش استکُگویی نظام آموزشی ما خالقیت! استآموزش م
کننـد، کـودك   شـده حـل   گونه که تا به حال حـل مـی  مسئله را همان

! شـود و بایـد تربیـت شـود    یـا رؤیابـاف فـرض مـی    فعالخالق، بیش
ر عالم هپروت اسـت و کمـی شـیرین    آموز و دانشجوي خالق ددانش

آیـا در  .انـد هاي نو قبل از تولد مردهگویا در حوزة آموزش، ایده! زندمی
ایـم؟ در آن  نام آموزش خالقیت را تجربـه کـرده  ها درسی بهاین سال

) جا توضیح داده شـد و برخی دیگر که در آن(هااز این نیازمنديسمینار
آموختگــان بــراي هــاي مفقــوده در آمــوزش دانــشبــه عنــوان حلقــه

از سویی به این مسئله اشاره شد که . هاي کسب و کار یاد کردممحیط
آنچه مورد تربیـت مـدام قـرار    مار طول تحصیل چندین و چند سالۀد

ر حـالی کـه در   معروف بـود، د IQهمانگرفت هوش تحصیلی ما یا 
آنچـه مهـم بـوده و    ،هاي کسب و کـار خصوص در محیطهو ب،جامعه
یـا هـوش   EQویـژه  هاي هوشـی بـه  مغفول مانده، سایر جنبهکامالً

تـر بـه قـول آقـاي دکتـر رضـا       از همـه مهـم  . هیجانی ما بوده اسـت 
و ،وريتحقیقـات و فنـا  ،پژوهشی وزارت علوممنصوري، معاون سابق

ما بـا وجـود   ،رئیس گروه و استاد اختر فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
را درك » علــم«کشـی بســیاري عنـاوین علمـی هنــوز مفهـوم     یـدك 
ایـم  علم بـوده کنندةایش را بدانیم و بیشتر مصرفتا کاربردهایمنکرده

!آنتا تولیدکنندة
هاي کار فرا گرفت؟شود این ها را در محیطآیا نمی

هه برویم و دوم اینکه مثل مـن مـوقعی   به بیراترسم اوالًمیاما. قطعاً
.سب کنیم که کار از کار گذشته استها را کاندکی از  این مهارت

و اما خودشناسی؟!

:فرمایدتأثیر آن شعر موالنا که می. این هم در آن سمینار مطرح شد
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»  ندمهر آن را در دلش انداخت،هر کسی را بهر کاري ساختند«
کـه  اي پیـدا نشـد  مقاطع مختلف تحصیلی هیچ فرهیختـه در طول

یا به زبان عامیانه بـا ایـن بـر و    خوریدبگوید شما به درد چه کاري می
! اسـتعدادیابی هرگـز  ! کارة حسن خواهید شددر آینده چه! رو و کماالت

اي نگفت کار منصفانه چیست و قرار است بـراي  هیچ شیر پاك خورده
زندگی پول هم در آورد و پول گرفتن از دسـت مـردم خجالـت    گذران 

، بـه شـرط کـار کـردن، باعـث دیـن       ندارد و حقوق دولـت را خـوردن  
شـما تنهـا   ستان گذشت، و آیندةراهنمایی گذشت، دبیردورة! شودنمی

مـن  . کندوط شد به آن عدد معروف که رتبۀ کنکور شما را معین میمن
فهمیدم کـه از تـاس   بعداً! انتخاب کردمار را با شیر یا خط که خودم آم

سال کار کردم تا با خواندن یـک  14و از قضا ! استفاده کردشدهم می
. امخوردهي میدرد چه کاره کتاب فهمیدم که در اصل ب

چه کتابی بود؟

مهـدي قراچـه   اثر پاول و باربارا تـایگر، ترجمـۀ  ،"شغل مناسب شما"
،وئیسیهاي روانشناس ستئوريبر اساس ،و حسین رحیم منفردداغی 

هاي شخصیت انسـان و تناسـب آن بـا    کارل یونگ، در شناسایی تیپ
.مشاغل مختلف

دانید؟ بـا  ها را چه میهاي آمار دانشگاهبنابراین نقش گروه
وجود اینکه تقریباً همه با این نقش آشنا هستند، بـه نظـر   

ین شما علت تأخیر در آغاز همکاري با صنعت یا کند بودن ا
انـد  هایی که این همکاري را آغاز کـرده حرکت در دانشگاه
هاي آموزشی چه نقشـی در ایـن میـان    چیست؟ سرفصل

هاییـد  دارند و در صورتی که معتقد بـه نیـاز بـه تغییـر آن    
کنیـد و بـراي   هـایی را پیشـنهاد مـی   افزودن چه سرفصل

ها تدارك چه ملزوماتی را؟تدریس آن

تم که در این خصوص اظهار نظر کنم، امـا  در جایگاهی نیسبنده قطعاً
سازي آن مفید اند و بومیرا رفتههاي موفقی که دیگران آننگاه به راه
هاي نیاز به تغییر بدیهی است، برخی از استادان هنوز درس. خواهد بود

40هاي دهند و اکثر دانشجویان هم از روشسال پیش خود را می20
سیل ! کنندها استفاده میآن! نیاموختنسال قبل براي آموختن یا حتی 

هاي کالن آمـوزش عـالی   عدم تناسب سیاست! کارآموختگان بیدانش
و از سـویی دیگـر عـدم    هاي بـازار کـار   نیازمنديبا ترکیب جمعیتی و

محور مناسب که تنها بـه تعـداد مقـاالت بـه ژورنـال      پژوهشرویکرد 
نیاز مبرم به تغییـر را  همههاي جذب شده اکتفا نکنند،بودجهرسیده و

در همان سـمینار آقـاي دکتـر وحیـدي اصـل بیـان       . کنندیادآوري می
داشتند اشکال از آنجا اسـت کـه آمـوزش عـالی مـا تغییـرات روزآمـد        

شناسـد  در بسیاري از موارد به رسمیت نمـی کار را هاي کسب ومحیط
بایـد از  گویـد تغییـر  و می! داندمیو شأن خود را باالتر از پیروي از آن 

!دانشگاه به آنجا دیکته شود، چون تولید فکر با دانشگاه است
دفتـر  "فعاالنۀ"اندازي اما جسارتاً پیشنهاد من در این خصوص راه

، بـه  هاسـت قعی هستۀ کارآفرینی دانشـگاه ارتباط با صنعت و تقویت وا
!نه ایجاد مسئلهد آن حل مسئله باشد،اي که رویکرگونه
 نعت از آمــار را چگونــه ارزیــابی صــاحبان صــبرداشــت

اند کـه  کنید؟ در طول دوران کاري خود آیا کسانی بودهمی
مشتاقانه تمایل به یادگیري و استفاده از آمار داشته باشند 

هـاي آن آگـاه   را احساس کنند و از توانـایی و اهمیت آن
باشند؟

رشـتۀ ها از آمـار درسـت مثـل برداشـت مـا از     برداشت بسیاري از آن
ها ناچارنـد  آن! فضاستسی پزشکی یا میکروبیولوژي یا رشتۀ هوامهند

تا بتواننـد بنگـاه خـود را اداره    اي توجه کنند که سودآور باشدلهبه مقو
عملکردشـان را مثبـت   توصیفی را تا آنجا دوست دارند کـه کنند، آمار

ی بـه شـرط  ،پسندندباطی را براي تحلیل بازار میناستنشان دهد، آمار
،سیگما هـم آنان را سریع وارد بازار کند، ششو ! که وارد جزئیات نشود

نتـایج  ،!، در چند شرکت بزرگ و برخوردارکه چندي است رونق گرفته
بـراي  شاید این مقوله فرصـت خـوبی  . مثبتی را روي کاغذ نشان داده

کـالن کشـور هـم وقتـی بزرگتـرین      در سـطح  .آماردانان ایجـاد کنـد  
اي، یعنی سازمان برنامه نداریم و تولیـد آمـار جزیـره   آمارکنندةمصرف
.شودنمیکار آماري نهادینهقطعاًاست، 
هـا و  بـراي سـازمان  ، نظـام آمـاري ظـاهراً   دانـم آنجا که من میتا 

هـاي  در شـرکت نهادهاي دولتی در حـال تـدوین اسـت، امـا عمومـاً     
کـار و  هـاي کسـب و   ی یا بخش خصوصی، چنانچه استراتژيدولتغیر

ها به آمـار را  ها تدوین شود، رویکرد آنهاي سازماناهداف و مأموریت
خوشـبختانه در  .توان معین کرد تا استفاده از آمار نهادینه شـود هم می

تانداردهاي تعـالی  اسداردهاي مدیریتی، نظیر انواع ایزو وبرخی از استان
مزیـت  ها و ابزار آمـاري بـه عنـوان یـک الـزام یـا      سازمانی، به روش

ــاً  ــه بعض ــده، ک ــته ش ــتنگریس ــی فرص ــراي  برخ ــاري را ب ــاي ک ه
سـتگی  اگر چنین نباشد شناخت آمار ب.آموختگان آمار ایجاد کردهدانش

طـور مسـتقیم   هبرخی مشاغل هم ب. آنانبه مدیران ارشد دارد و سلیقۀ
علمـی آن بـراي کـار خـود اسـتفاده      هـاي  د و از روشانبه آمار وابسته
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هـاي اکردیتـه،   هاي آن واقفنـد، مثـل آزمایشـگاه   اناییکنند و به تومی
وابسـته بـه مراکـز    ي هـا، نهادهـا  ههاي بازرسی فنی، پژوهشگاشرکت

.ها یا بورسآماري نظیر بانک
 از استادان سابق چه کسی تأثیر بیشتري بر شما داشت؟

دکتـر سـیامک   انـد؛ هـا بیشـتر در یـادم نقـش بسـته     اما برخی!... همه
ر اش، دکتـ و تسلطش به آمار و رفتار صـمیمانه نوربلوچی از نظر عشق 

کــاربردي و ر فهمانــدن آمــارتالشــش درايالرحیم شــهالیی بــعبــد
دکتـر علـی   . اشداشـتنی و شخصـیت دوسـت  کاربردهاي آمار به مـا، 

اش که همیشـه بـراي   براي شخصیت متین و تدریس عالمانهعمیدي 
.کنما میاش دعسالمتی دوباره

    مطلعم که دستی هم در نوشتن داریـد و مـدتی نویسـندة
بـاره  لطفـاً در ایـن  . یکی از نشریات بودیـد "طنز"ستون 

.بیشتر توضیح دهید

ستون طنز نشـریۀ  ! گردد به زنگ کالس انشاي دبیرستانمطلب برمی
خـارج از  «تحت نام » ایران مهر«دیواري دانشکده، بخش طنز نشریۀ

طنزیم روي «تحت نام » فروغ«اینترنتی طنز نشریۀو ستون» طنزیم
و لبخندهایی که روي صورتشان ! و صبر ایوب خوانندگانش» سیم آخر
!خشکید
 چرا؟

ن آثـاري شـاید در چنـین    مـورد چنـی  تشـریح در وطنـز ةگفتگو دربار
ـ  ! پردازي باشـد اي حاشیهگونهاي بهجریده را آنۀو مخاطبـان فرهیخت

سـوق دهـد، درسـت    به فضایی فـانتزي ! شبه علمیناگاه از فضاییبه
ــک  ــی پفــــ ــش آگهــــ ــل پخــــ ــط مثــــ ــی وســــ نمکــــ

ـ    ! آسمان شبۀبرنام توضـیحات بمانـد پـس از    ۀاگـر عمـري بـود بقی
!ت تحریریهئشما، توسط هیۀطنز در نشریتصویب درج بخش

گشت و فرصـت انتخـاب دوبـاره    اگر زمان به عقب برمی
کردید؟ داشتید، آیا باز هم آمار را انتخاب می

!  احتماالً هم بلی و هم خیر
؟....!یعنی

، اما هر زمـان و مکـانی   !باز گشت زمان به عقب که امري محال است
که به بسیاري از احتماالت بسـته اسـت،   کندمیرا ایجابشرایط خود

! شرطی استکه از قضا احتماالت
اگر نه، چرا؟بیشتر توضیح می دهید؟

و برداشــت بــه درك ایــن پاســخ هســتکــه در را بگذاریــد ایهــامی 
!کنیمخوانندگان واگذار

  اگر قرار باشد کتابی مفید به جامعۀ آماري معرفی کنید، چـه
کنید؟کتابی را توصیه می

:اجازه دهید بیش از یک کتاب باشد
هـایی  نسـخه «آموختگان آمـار کتـاب   براي دانشجویان و دانش- 1

:نویسنده و ناشرشیا با نام اصلی و» کاربردي براي آماردانان
“Prescriptions for working statisticians. Albert
Madansky, Springer-Verlag,١٩٨٨”

هاي دکتر رضا منصوري در تحلیل وضعیت علم مجموعه کتاب- 2
ارات طـرح  انتشـ ،1427ایران «: هايو پژوهش در ایران به نام

»انتشارات کویرایران را چه کنم، «و » نو
 اینکه خبرنامۀ این شماره حـول و حـوش آغـاز    با توجه به

سال تحصیلی جدید به دست خوانندگان خواهد رسید، چه 
وارد رشتۀ آمار دارید؟اي به دانشجویان تازهتوصیه

خودتـان و تحقیـق بیشـتر از چـم و     آمار را با شـناخت بیشـتر از  رشتۀ
با خودتان صادق باشید؛ اگر فکـر کردیـد بـین    . هایش شروع کنیدخم

ته باشـید،  را دوست داششما و این رشته تناسبی هست، آنهايویژگی
...، وگرنه دنیا به آخر نرسیدهایدچون براي آن ساخته شده

هاي آخر؟توصیه به دانشجویان سال!

هـاي  نید از حاال به فکـر افـزایش مهـارت   آماري کخواهید کاراگر می
ر ضــمن بــراي اي و تقویــت دروس کــاربردي خــود باشــید و درایانــه

اید، از دروس هم که در دانشگاه نیاموختهها وآموختن برخی از مهارت
و 6sigma  ،MSA: هــایی مثــل؛ روشریــزي کنیــدحــاال برنامــه

SPC & SQC . راسـتا برایتـان   هیـد در ایـن  از دانشـگاهتان بخوا
هـاي  ذارنـد، بـه دنبـال فراگیـري آن حلقـه     العـاده بگ هاي فـوق برنامه

واحـد  . هـا اشـاره کـردم   بـه آن اي باشید که در ابتداي گفتگـو مفقوده
ز آن فرار نکنید، اگر از برنامۀ درسی شماکارآموزي را جدي بگیرید و ا

ـ  کنیدبراي برقراري مجددش تالش ،حذف شده ه ، شاید دري بـه تخت
!خورد و همین یک واحد به دادتان رسید

آموختگان؟و آخرین توصیه به دانش

د، سر صبر و با مطالعه، محیط کـار در انتخاب کار مثل بنده عجله نکنی
کمـی دیرتـر یـا زودتـر     . و حتی همکارانتان را انتخاب کنیـد و نوع آن 
شما توسط خداونـد بـه شـرط تـالش شـما،      » روزي«! کندفرقی نمی
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از مشاوران روانشناسی شـغلی  را ارزان نفروشید، حتماًآن! دهتضمین ش
، بدانیـد دیگـر واژة  اگر کـار آمـاري را انتخـاب کردیـد    .کمک بگیرید

.فراغت از تحصیل معنا ندارد و مطالعه را پایانی نیست
مار در یک جمله؟آ

!شود» مشکل«معما چو حل گشت 

در این خبرنامه از آقاي خرمشاهی براي مشارکت صمیمانه 
گفتگو سپاسگزار است و براي ایشان و خانوادة محترمشان 

.آرزوي سالمتی و موفقیت روزافزون دارد

در دهمین کنفـرانس آمـار ایـران    ۀنشست نمایندگان انجمن در حاشی
آقـاي دکتـر   . برگـزار شـد  14/5/89روز پنجشـنبه  17الـی  15ت ساع

ساز، مسئول کمیتـۀ نماینـدگان، گزارشـی از ایـن     محمدحسین عالمت
بـه  در آن نشست پیشنهادهاي تصویب شدهاند که رسال کردهنشست ا

:رسدشرح زیر به اطالع می
ـ  ) یکم مهرمـاه (ر سال عضویت قبل از آغاز همقرر شد .1 ۀبـه کلی

ی الکترونیکـ ۀنامـ ،هـا تمـام شـده   عضویت آنةاعضایی که دور
.شودیادآوري تمدید عضویت ارسال 

هـا  آنۀسسـ ؤهاي آماري که عضـویت م به تمام ارگانمقرر شد .2
ةقبـل از اتمـام دور  ) اسـت عضـو شـوند   و یا در نظر(تمام شده 

تمدید عضویت ارسال شـده و یـک   یادآوريۀها نامعضویت آن
گـان  انجمن در آن ارةپیگیري به نمایندبرايکپی آن نیز ۀنسخ

.دشوارسال 
اهی رســمی اي انجمــن گــوسســهؤمقــرر شــد بــراي اعضــاي م.3

سسات عضـو در سـایت   ؤمو لوگوي شودعضویت تهیه و ارسال 
.شودقرار دادهانجمن 

مراکز دانشـگاهی  دیگرشد براي از نمایندگان کنونی درخواست .4
انجمـن آمـار ندارنـد   ةسسات آماري اطراف خود که نماینـد ؤو م

.ندکناي مناسب از همان محل معرفی نماینده
پیشنهاد شد یک بروشور انجمن با قید مزایاي عضویت در آن چاپ .5

.و جهت توزیع در اختیار نمایندگان انجمن قرار گیرد

الذکر نسـبت  شدن  بروشور فوقمقرر شد نمایندگان تا قبل از آماده.6
ت در انجمن در اي مناسب در مورد مزایاي عضویبه نصب اطالعیه
انجمن ۀرار شد این اطالعیه توسط دبیرخانق. دکننمحل خود اقدام 

تهیه و براي مسئول نماینـدگان اینجانـب ارسـال شـود تـا پـس از       
.اصالحات احتمالی در اختیار تمام نمایندگان انجمن قرار گیرد
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ز نظـر  پـس ا ساز، مسـئول نماینـدگان انجمـن،    حسین عالمتآقاي دکتر محمد
افـراد انجمـن خواهی از  کارکنان دبیرخانۀ انجمن و مسئول خبرنامـۀ 

:اندبه ترتیب اواویت پیشنهاد کردهرا زیر 
بـه دلیـل   (نماینده در دانشگاه اصـفهان  ،پناهدکترنصراله ایرانآقاي .1

هـر  معرفی شده توسـط  ؛ هازمینههمکاري خوب با انجمن در همۀ 
)منبعسه

نماینده در دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آقاي دکتر مسعود رودباري.2
)نمایندگاناي بیشترین مکاتبه با مسئول کمیتۀدار(

)جذب عضو براي انجمن(آقاي دکتر محمود افشاري.3

:اندبه ترتیب تعداد افرادي که جذب انجمن کردهفعال اسامی نمایندگان 
98دانشگاه اصفهان                         پناهنصراله ایراندکتر 

77انشگاه خلیج فارس                    ددکتر محمود افشاري        
42دانشگاه شهید بهشتی                   دکتر فیروزه ریواز            

27دکتر بهروز فتحی                  دانشگاه گیالن                           
24مؤسسۀ آموزش عالی خیام            امید خزین قناد

21دکتر احترام خوشبین              دانشگاه تهران                         
21دانشگاه باهنر کرمان   دکتر علیرضا عربپور

19دکتر احمد پوردرویش            دانشگاه مازندران                 
18دانشگاه اصفهان واحد خوانسار         حمید بیدرام             

17آبادي دانشگاه فردوسی مشهد         دکتر عبدالحمید رضایی رکن
16دکتر نجف زارع                    دانشگاه علوم پزشکی شیراز          

12دانشگاه آزاد تهران شمال              دکتر پروین اژدري           
11دانشگاه سمنان                         زاده سعید زال

11دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد       امیر دانشگر       
11دکتر محسن محمدزاده درودي دانشگاه تربیت مدرس               

10دانشگاه تربیت مدرس                 زاده دکتر سقراط فقیه
10دانشگاه گلستان        دکتر منوچهر بابانژاد         

10دانشگاه تبریز                         دکتر حسین بیورانی             
10دکتر علی دولتی                  دانشگاه یزد                           

10پور                      دانشگاه قممهرداد تقی
9دکتر مهدي تذهیبی               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان       
8دکتر حمیدرضا نیلی ثانی         دانشگاه بیرجند                         
7دکتر غالمعلی پرهام             دانشگاه شهید چمران اهواز          

6ه ولیعصر رفسنجانمصطفی طامندي                  دانشگا
6دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر محرابی

6شهرکرد       دانشگاه علوم پزشکیدکتر سلیمان خیري
4اسماعیل امیري                    دانشگاه بین المللی امام خمینی      

3دکتر محمود خراتی کوپایی     دانشگاه شیراز                  
3دکتر خسرو فضلی                 دانشگاه کردستان                       

منشزیرنظر فرزانه صفوي
Design Expert-8افزار آشنایی با نرم

زهرا برزگر
دانشگاه شهید بهشتیۀدانشجوي کارشناسی ارشد آمار بیم

ها، که همگی بر اهمیـت آن  هاي مربوط به طراح آزمایشبراي تحلیل
، SPSSافزارهـــاي مختلفـــی همچـــون از نـــرممعمـــوالً واقفـــیم، 

MINITAB ،SAS ،R ،Design-EaseوS+ کنــیماســتفاده مــی .
آشـنا  Design Expertافزار دیگري بـه نـام   اکنون قصد داریم با نرم

از جملـۀ  . کنـد هاي مربوط را تسـهیل مـی  شویم که بسیاري از تحلیل
:توان به موارد زیر اشاره کردمیافزارابزارهاي این نرم

هـاي عـاملی   هاي عاملی نمایشی دوسطحی و مطالعـۀ طـرح  طرح
کلی

بهینه برازش داده شده بـه  فرایند یافتن : پاسخهايهاي رویهروش
.عملکردبراي رسیدن به بهترینهاداده

هـاي آمیخته و عامـل هايعاملی، ترکیبهايهایی از طرحترکیب-
هاي مختلف را بـا هـم ترکیـب    حتوانید طرسادگی میهب: ايرسته
.دست آوریدهو نتایج مورد نظر را بکنید

توان به دسترسی آسـان بـه آن   میافزار این نرمهاياز دیگر مزیت
صورت آزاد از توان نسخه آزمایشی آن را بهبدین منظور می. اشاره کرد
http://www.statease.com/soft_ftp.htmlپایگــاه 
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دانشگاه اصفهانآماراستاد گروه ،سازحسین عالمتمحمدنظرزیر
دانشگاه اصفهان

، نمایندة انجمنپناهاله ایرانرآقاي دکتر نصبا تشکر از 
89-90آمار سال تحصیلی پذیرش دانشجویان دکتري

بـا تعـداد   9/2/89پس از برگزاري آزمون کتبی دکتري آمار در تـاریخ  
،مصـاحبه داوطلب راه یافته به دور دوم بـراي 10بین داوطلب، از50

نفر در 6،در محل گروه آمار انجام شد15/2/89که در روز چهارشنبه 
. این دوره پذیرفته شدند

مدیران قدیم و جدید گروه مراسم تودیع و معارفۀ

مـدیران  تودیع و معارفۀدانشجویی آمار مراسم-به همت انجمن علمی
در1389مـاه اردیبهشـت 28شـنبه سهروزجدیدگروه آمار درقدیم و

که با حضـور  مراسمایندر. شدبرگزارعلومدانشکدةباهنرتاالرمحل
ـ  ریاست دانشکده ت علمـی گـروه و دانشـجویان مقـاطع     ، اعضـاي هیئ

اسـدي  مجیـد هاي آقایـان دکتـر  تالششده بود ازبرگزارمختلف آمار
و تکمیلــیتحصــیالتمعــاون(طــالبیهوشــنگدکتــر،)گــروهمــدیر(

دکتـر و)معـاون آموزشـی گـروه   (کـاظمی  ایـرج دکتر،)پژوهشی گروه
ادامـۀ در.شدقدردانی) علمی گروهانجمنمشاوراستاد(بهرامیمحمد

ایـراد بـه ،گروهجدیدمدیر،سازعالمتمحمدحسینآقاي دکترمراسم،
آقاي دکتر مجیـد اسـدي و   سخنرانی پرداخت و در ابتدا ضمن تقدیر از 

همچنین آقاي دکتـر  . پرداختندهاي آتی گروهبرنامهمعاونانشان به ارائۀ
ضـمن تقـدیر از   ،علـوم ، ریاست محترم دانشـکدة نژادشهرام تنگستانی

رد مدیریت قبلی گروه و تشکر از قبول مسئولیت مدیریت جدیـد در مـو  
هاي دانشکده و وضعیت ساختمان جدید علوم ریاضی و آمـار بـه   برنامه

دکتـر جدید آقایـان دورةدراستذکربهالزم. ایراد سخنرانی پرداختند
و پژوهشی و دکترتکمیلیتحصیالتمعاونبه سمتپناهایراننصراله
بـه اسـدي مجیـد آقاي دکتروآموزشیمعاونسمتبهبهرامیمحمد
. ندگروه تعیین شدعلمیانجمنمشاوراستادسمت
انشـجویی  د-اول پانزدهمین المپیاد علمیبرگزاري مرحلۀ

)5مرکز قطب (کشور آمار 

مرکـز  (دانشـجویی آمـار کشـور    –اول پانزدهمین المپیاد علمیمرحلۀ
هــاي  هـایی از دانشـگاه  بـا حضــور تـیم  29/2/89در تـاریخ  ) 5قطـب  

اصفهان، صنعتی اصفهان، اراك، شهید چمران اهواز و واحـد خوانسـار   
نفـر  5نفر از این 4. نهایی راه یافتندنفر به مرحلۀ5،دانشگاه اصفهان

صـالحی از دانشـگاه   خانم راضـیه  از واحد خوانسار دانشگاه اصفهان و
آقـاي  ،هاندانشـجوي دیگـر دانشـگاه اصـف    همچنـین . اصفهان بودند

مون ورودي کارشناسـی  کسب رتبه در آزاز طریق،حسین نجارزادگان
. دوم المپیاد راه یافتارشد به مرحلۀ

 سـاختمان  بـه گروه آمار از ساختمان قدیم علـوم انتقال
جدید علوم ریاضی و آمار

آموختگان آمارجشن دانش

در 29/4/89در تـاریخ 1385ان آمار ورودي سال آموختگجشن دانش
آموختگــان، ینــی دانشـگاه اصــفهان بـا حضــور دانـش   تـاالر شـهید آو  

. گروه آمار برگزار شدهاي ایشان و استادانخانواده

  ـ حضور فعال اعضـاي علمـی و دانشـجویان آمـار    تهیئ

رانس آمار ایران دانشگاه اصفهان در دهمین کنف

ز در دانشگاه تبریمرداد 14تا 12که ،در دهمین کنفرانس آمار ایران
دکتري، کارشناسی علمی، دانشجویان دورةهیئتاعضاي برگزار شد،

فعال داشتند و يارشد و کارشناسی گروه آمار دانشگاه اصفهان حضور
درصد مقاالت ارائه شده به صورت سخنرانی و پوستر و 10بیش از 

کنفرانس را به خود اختصاص مقاالتشده در مجموعۀهمچنین چاپ
میزان مشارکت دانشگاه اصفهان داخل پرانتز 2و 1در جداول . دادند

. آمده است
کل و دانشگاه اصفهانتعداد مقاالت ارایه شدة: 1جدول 
کلتعدادانگلیسیفارسیقالهم

257) 27(117) 14(140) 13(سخنرانی
174) 17(24) 0(150) 17(پوستر

431) 44(141) 14(290) 30(تعداد کل

کل و دانشگاه اصفهانتعداد مقاالت چاپ شدة: 2جدول 
کلتعدادانگلیسیفارسیمقاله
102) 12(49) 6(53) 6(تعداد
برخـی  مین مدیریت محتـرم دانشـکدة علـوم کـه بـا تـأ      الزم است از 

فـراهم  را ان دانشـجوی فعـال نام امکان چنـین حضـور  هاي ثبتهزینه
.کردند تقدیر و تشکر شود

ها و مراکز آمارياخبار دانشگاه
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  ــابقۀ ــازدهمین مس ــنان در ی ــایزة باالکریش ــب ج کس
دانشجویی آمار کشور

متشکل از آقاي وحید عنـدلیب و  تیم دانشجویی آمار دانشگاه اصفهان 
بــه ،1385ورودي ســال ،راضــیه صــارمی و شــقایق وفــادارهــا خــانم

ـ   ر مهـدي تـوانگر در یـازدهمین دورة مسـابقات     سرپرستی آقـاي دکت
ممتـاز  به کسب جایزة باالکریشنان براي رتبـۀ موفقدانشجویی آمار، 

. در آزمون کاربردي شدند

 شهید بهشتیدانشگاه
نمایندة انجمن،ریوازفیروزه با تشکر از خانم دکتر 

         تیم دانشـجویی دانشـگاه شـهید بهشـتی موفـق بـه کسـب مقـام اول
اعضاي ایـن تـیم آقـاي    . آمار شددانشجویی مسابقات یازدهمین دورة 

دانشـجوي  (امرام، خانم پریسا پارس)دانشجوي سال چهارم(علی شریفی
.بودند) دانشجوي سال دوم(و خانم الهام دادمهر) سال سوم

 ایشان هم . رتبۀ سوم المپیاد آمار شدآقاي علی شریفی موفق به کسب
و هم با قبولی در )9با کسب رتبۀ (از طریق رتبۀ آزمون کارشناسی ارشد

. آزمون مرحلۀ اول المپیاد به مرحلۀ دوم راه یافته بودند
 خانم دکتر حمیده داریوش همـدانی  آقاي دکتر خلیل شفیعی هولیقی و

. شغول به فعالیت شدنددر گروه آمار ممجدداً به کشور بازگشتند و 
   طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه، معاونان ایشان، اعضـاي هیئـت

آقاي دکتر ذکـایی، کـه   از علمی دانشکدة علوم ریاضی و کارمندان آن 
تقـدیر  ست دانشکدة علوم ریاضی بودند، یادار مسئولیت رسال عهده11

. شدندمعرفیشد و خانم دکتر محمودي به سمت رئیس جدید دانشکده 
 ارتقا پیدا کردندمجتبی گنجعلی به مرتبۀ استاديآقاي دکتر.

دانشگاه بیرجند
انجمننمایندة،نیلی ثانیحمیدرضاآقاي دکتر با تشکر از 

نفـر از  12اد تعـد 89-1388در آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال 
فهرسـت  .پذیرفتـه شـدند  شگاه بیرجنـد آمار دانآموختگان رشتۀدانش
آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه نیز در انتهاي خبرنامـه آمـده   دانش
. است

وابسته (ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشکدة
)به دانشگاه اصفهان

آقاي دکتر حمید بیدرام، نمایندة انجمنبا تشکر از 

هـاي  در پانزدهمین المپیاد دانشجویی قطب پنجم کشور شامل اسـتان 
، لرسـتان، ایـالم، قـم، مرکـزي و     و بختیـاري ال محـ اصفهان، چهـار 

دانشگاه اصفهان برگزار در 1389اردیبهشت9، که در تاریخ خوزستان
عبداللهی، نجمه ها وجیههنفر از دانشجویان این دانشکده، خانم4، دش

بعـد راه  دسـت بـه مرحلـۀ   زاده و آقاي آرش پـیش رشیدي، کبري قلی
مجتبـی  انشجویان این دانشکده به نامدر ضمن یکی دیگر از د. یافتند

د توانسـت بـه   کنکورکارشناسـی ارشـد خـو   حاتمی نیز با توجه به رتبۀ
.راه یابدصورت متمرکز به مرحلۀ بعد

كدانشگاه ارا
آقاي دکتر رضا پاکیاري، نمایندة انجمنبا تشکر از 

،استادیار آمـار گـروه ریاضـی دانشـگاه اراك    ،رضا پاکیاريآقاي دکتر
ــراي ــت ب ــهریور فرص ــاریخ اول ش ــاتی از ت ــه  مطالع ــاري ب ــال ج س
. اعزام شدندMcMasterدانشگاهسال بهیکمدت

 دانشگاه صنعتی اصفهان
با تشکر از خانم دکتر عاطفه قربانی

 گـروه آمـار، بـه    علمـی  هیئـت آقاي دکتر سعید پوالدساز، عضو
. علوم ریاضی انتخاب شدندسمت ریاست دانشکدة

بـراي  1388حمود طاهري، که از اوایل پـاییز آقاي دکتر سید م
عـازم  ) دانشگاه صنعتی ویـن (به کشور اتریش فرصت مطالعاتی

.مشغول به کار شدنددند، در تیرماه سال جاري بازگشته،وشده ب
تحقیقـاتی از  کتر صفیه محمـودي، کـه بـراي یـک دورة    خانم د

در تیرماه سال جاري ودند،به کشور بلژیک رفته ب88مرداد سال 
. و مشغول به کار شدندبازگشتند

       دومین دانشجوي دکتـراي آمـار دانشـگاه صـنعتی اصـفهان بـا
.ت از رسالۀ دکتري خود دفاع کردموفقی

 ــد بهمــن ســال در 1359محســن عــارفی، متول
دیپلم ریاضـی  1378شهرستان فردوس، در سال 

ــۀ  ــک خــود را از دبیرســتان نمون ــو فیزی ه عالم
ــر    ــذ ک ــردوس اخ ــتان ف ــایی شهرس د و طباطب

در 1378حصیالت دانشگاهی خود را در  سـال  ت
آمـار در دانشـگاه بیرجنـد آغـاز کـرد و در      رشتۀ

موفق به اخـذ مـدرك کارشناسـی    1382تیرماه 
کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بیرجنـد  در اولین دورة1382وي در مهرماه . دش

فواصـل  بـرآورد «نامه خود بـا عنـوان   یاناز پا1384ته شد و در شهریور پذیرف
غالمرضـا  تحت راهنمایی آقاي دکتر » توزیع نمایی طبیعیاطمینان در خانوادة

. محتشمی برزادران دفاع کرد
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آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه نیز در انتهاي خبرنامـه آمـده   دانش
. است

وابسته (ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشکدة
)به دانشگاه اصفهان

آقاي دکتر حمید بیدرام، نمایندة انجمنبا تشکر از 

هـاي  در پانزدهمین المپیاد دانشجویی قطب پنجم کشور شامل اسـتان 
، لرسـتان، ایـالم، قـم، مرکـزي و     و بختیـاري ال محـ اصفهان، چهـار 

دانشگاه اصفهان برگزار در 1389اردیبهشت9، که در تاریخ خوزستان
عبداللهی، نجمه ها وجیههنفر از دانشجویان این دانشکده، خانم4، دش

بعـد راه  دسـت بـه مرحلـۀ   زاده و آقاي آرش پـیش رشیدي، کبري قلی
مجتبـی  انشجویان این دانشکده به نامدر ضمن یکی دیگر از د. یافتند

د توانسـت بـه   کنکورکارشناسـی ارشـد خـو   حاتمی نیز با توجه به رتبۀ
.راه یابدصورت متمرکز به مرحلۀ بعد

كدانشگاه ارا
آقاي دکتر رضا پاکیاري، نمایندة انجمنبا تشکر از 

،استادیار آمـار گـروه ریاضـی دانشـگاه اراك    ،رضا پاکیاريآقاي دکتر
ــراي ــت ب ــهریور فرص ــاریخ اول ش ــاتی از ت ــه  مطالع ــاري ب ــال ج س
. اعزام شدندMcMasterدانشگاهسال بهیکمدت

 دانشگاه صنعتی اصفهان
با تشکر از خانم دکتر عاطفه قربانی

 گـروه آمـار، بـه    علمـی  هیئـت آقاي دکتر سعید پوالدساز، عضو
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.ت از رسالۀ دکتري خود دفاع کردموفقی

 در 1359محســن عــارفی، متولــد بهمــن ســال
دیپلم ریاضـی  1378شهرستان فردوس، در سال 

ــۀ  ــک خــود را از دبیرســتان نمون ــو فیزی ه عالم
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در 1378حصیالت دانشگاهی خود را در  سـال  ت
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موفق به اخـذ مـدرك کارشناسـی    1382تیرماه 
کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بیرجنـد  در اولین دورة1382وي در مهرماه . دش
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. محتشمی برزادران دفاع کرد
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به 1384در اولین آزمون دکتري دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 
عنوان دانشجوي دکتري آمار در گرایش استنباط آماري پذیرفته و در 

از 1389در مرداد . یق دانشگاه بیرجند بورس شدین سال از طرهم
دکتري خود با راهنمایی آقاي دکتر سید محمود طاهري تحت رسالۀ

. عالی دفاع کردبا درجۀ» یط فازياستنباط آماري در مح«عنوان 
، براي فرصت شش ماهۀ1387در اسفند الزم به ذکر است که ایشان 

تحقیقاتی عازم کشور اتریش شد و در دانشگاه صنعتی وین، با راهنمایی 
استاد و رئیس بخش آمار و احتمال دانشگاه (پروفسور راینهارد فیتل 

. مراحل تحقیقات خود را ادامه داد) صنعتی وین
استخراج شده کـه تـاکنون از   اي دکتر عارفی هشت مقالهآقاز رسالۀ

:یا براي چاپ پذیرفته شده استشدهچهار مقاله چاپها آنمیان
 Taheri, S.M. and Arefi, M. (٢٠٠٩). Testing fuzzy

hypotheses based on fuzzy test statistic. Soft
Computing, ١٣: ٦٢٥-٦١٧.

 Arefi, M. and Taheri, S.M. (٢٠١٠). Testing fuzzy
hypotheses using fuzzy data, based on fuzzy test
statistic. Journal of Uncertain Systems, (to appear).

 Arefi, M. and Taheri, S.M. (٢٠١٠). A fuzzy-based
approach to testing statistical hypotheses.
International Journal of Intelligent Technology and
Applied Statistics, (to appear).

 Arefi, M., Viertl, R., and Taheri, S.M. (٢٠١٠).
Fuzzy density estimation. Metrika, (to appear).

به چاپ ترویجی به شرح زیر -علمیۀبه عالوه، ایشان دو مقال
:رسانده است

 برآورد ). 1386(عارفی، محسن؛ طاهري، سید محمود
هاي دادهزي بر اساس توزیع پسین امکانی بابی

.85- 1،77، شماره 12آماري، سال اندیشۀ.فازي
 روشی ). 1389(عارفی، محسن؛ طاهري، سید محمود

هاي دادههاي فازي با براي آزمون فرضیهجدید
، 2هاي فازي و محاسبات نرم، جلد سري سیستم.فازي

).در دست چاپ(هاي فازي ایران انتشارات انجمن سیستم
ارائه در کنفرانسیرسالهراستاي مطالب همچنین، مقالۀ زیر در 

:شده است
 Arefi, M. and Taheri, S.M. (2007). Testing

statistical hypothesis using fuzzy critical
region in model with nuisance parameter. ISI
Bulletin, CPM 077, Lisboa, Portugal, pp. 4537-
4540.

احمد پارسیان
استاد دانشگاه تهران

-د علمــیو ششــمین المپیــا(دانشــجویی -پــازدهمین المپیــاد علمــی
در دانشـگاه شـهید   89تیرمـاه  23و 22در روزهـاي ) دانشجویی آمار

ور المپیاد، دانشـجویان از طریـق کنکـ   رشتۀ16در .بهشتی برگزار شد
متمرکز بـه مرحلـۀ نهـایی المپیـاد راه     کارشناسی ارشد یا امتحان نیمه

هـاي  شدگان از دانشگاهدر المپیاد سال جاري فراوانی پذیرفته. یابندمی
:ف در رشتۀ آمار به شرح زیر بودندمختل

، )نفـر 3(، شهید بهشتی )نفر2(، محقق اردبیلی )تفر2(دانشگاه تهران 
4(، شـیراز  )نفـر 4(، فردوسی مشهد )نفر3(، مازندران )نفر2(گلستان 

2(، اصـفهان  )نفـر 2(، عالمه طباطبایی )نفر4(، اصفهان خوانسار )نفر
، )نفـر 2(، خلیج فارس )نفر4(، شهید باهنر کرمان )نفر1(، بیرجند )نفر

و پیام نور بروجرد)نفر1(، رازي کرمانشاه )نفر1(، زابل )نفر1(تبریز 
). نفر1(

ایی به شرح زیـر امتحـان بـه    نهنفر حاضر در مرحلۀ39از مجموع 
:عمل آمد
اختصـاص االت آمـار نظـري   ، بـه سـؤ  22/5/89روز 11تـا  8ساعت 
داشت،
االت اختصـاص ریاضـی   ؤ، بـه سـ  22/5/89روز 17تـا  14:30ساعت 
داشت، 
. االت اختصاص کاربردي داشتبه سؤ، 23/5/89روز 12تا 8ساعت 

ییـد شـوراي   و تأدسـت آمـده  هپس از تصحیح اوراق و بررسی نتایج ب
:به عنوان نفرات برتر انتخاب شدندالمپیاد، دانشجویان زیر 

اول عنوان رتبۀهآقاي عبداهللا صفري از دانشگاه تهران ب-
عنوان رتبـۀ فرد از دانشگاه محقق اردبیلی بهزادهآقاي سیامک قاسم-

دوم 
سوم دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رتبۀآقاي علی شریفی از -

ـ  که آقاي سیامک قاسمقابل ذکر است  راي دومـین بـار   زاده فـرد ب
.شوندحائز رتبۀ دوم می

المپیـاد آمـار، دانشـجویان    براي کسب هرگونه اطالع از برگـزاري  
یـا  ) خانم مفتاح(021-88923798هاي توانند با شماره تلفنعزیز می

.تماس حاصل نمائید) احمد پارسیان(09125987683

شجویی آماردان-گزارش ششمین المپیاد علمی
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هادي زارع
دانشجوي دکتري دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بـا حضـور   هفتاد و سـومین کنفـرانس سـاالنۀ انجمـن آمـار ریاضـی      
آگوسـت در  13تا 9از تاریخ آماردانان واحتمالدانان مشهور سراسر دنیا

. شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد
ــا حضــور  در ایــن کنفــرانس نشســت هــاي تخصصــی متعــددي ب

هـر یـک نکـات مهمـی در     متخصصان بنام هر شاخه تشکیل شد که 
هـاي جدیــد و کـاربردي در مراکــز   ة اهمیـت موضــوع رابطـه بـا نحــو  

در ایـن  از نکـات بـارز مطـرح شـده     . داشـت در برتحقیقاتی معتبر دنیا
اي و اهـداي جـوایز   هاي بین رشتهبر زمینهتوان به تأکیدمیکنفرانس 

هاي سخنرانی تخصصی براي محققانی کـه در ایـن   و برگزاري جلسه

تـوان بـه شـاخۀ   از ایـن جملـه مـی   . اشـاره کـرد  زمینه فعالیت داشتند
بـه آن تعلـق   کنفـرانس  تصادفی اشاره کرد که اولین جایزةهايگراف

هـا و  از نشسـت . دشـ و نخستین سخنرانی در این زمینه برگزار گرفت 
تـوان بـه  هایی که با استقبال  زیاد پژوهشگران روبـرو شـد مـی   جلسه
شناسـایی الگـو بـا    ، کـاوي داده، هاي آماري در یادگیري ماشـین روش

هــاي آمــاري و کاربردهــاي آن در بیوانفورماتیــک و اســتفاده از روش
اشـاره  فرایندهاي تصادفی مـالی تصادفی، هاي گراف، پردازش تصاویر

تـوان در پایگـاه   این کنفـرانس را مـی  اطالعات تکمیلی در مورد . کرد
از .دمشاهده کـر http://www.ims-gothenburg.comالکترونیکی

ر توان به سکه در این کنفرانس حضور داشتند میايمحققان برجسته
از دانشگاه آکسفورد، ریچارد دیویس از دانشگاه کلـرادو،  1دیوید کاکس

کندي ساموئورودینتسکی از دانشـگاه کورنـل، پیتـر هـال از دانشـگاه      
. دیویس و جرج میشایلیدیس از دانشگاه میشیگان اشاره کرد-کالیفرنیا

ساسان حسینعلیزاده از دانشگاه صـنعتی  آقاي از ایران نیز من به همراه
امیرکبیر، خانم هنگامه حبیبی راد و خانم انیس ایـرانمنش از دانشـگاه   

١ Sir David Cox

حمایت مالی الزم اگر زمینه وراستی به. فردوسی مشهد حضور داشتیم
شـرکت دانشـجویان دکتـري آمـار در     از سوي انجمن آمار ایران براي 

ي کشـور،  دانش آماريارتقامنجر به،دهایی فراهم شوچنین کنفرانس
روز دنیاي آمار و  آشنایی با محققان برجسته هاي نو و بهشناخت زمینه

.خواهد شد
بـاز  1930ایـن کنفـرانس بـه سـال     ۀتاریخچـ الزم به ذکر اسـت  

را  بـا حمایـت مـالی    2آنالز آمار ریاضیمجلۀگردد که هري کارور می
آن انجمـن آمـار ریاضـی    اندازي کرد و به دنبالراهانجمن آمار آمریکا 

موفق به برگزاري اولـین دوره در سـال   ،حمایت مالیو باتشکیل شد
به ریاسـت هنـري ریتـز  و بـا همکـاري آماردانـان مشـهوري        1935

همچون سامویل ویلکز، هارولد هاتلینـگ و آلـن کریـگ در دانشـگاه     
از آن زمان به بعد ایـن کنفـرانس بـه صـورت مـنظم و      . دشمیشیگان 

بـه  تعدد و اهـداي جـوایز  هاي تخصصی مساالنه و با برگزاري نشست
. شودآماردانان برجسته تشکیل می

، که با خوشرویی و رییس کنفرانس،3در پایان جا دارد از پیتر جگرز
بـراي گـرفتن   زدنی در زمان کنفرانس  پذیراي مـا بودنـد   متانتی مثال

همکـاري  روادید دانشجویان ایرانـی بـراي حضـور در ایـن کنفـرانس      
.تشکر را داشته باشمکمالد، اي داشتنالعادهفوق

٢ Annals of Mathematical Statistics
٣ Peter Jagers

مین کنفرانس از شرکت در هفتاد و سوگزارشی 
انجمن آمار ریاضی در سوئدۀساالن
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حمایت مالی الزم اگر زمینه وراستی به. فردوسی مشهد حضور داشتیم
شـرکت دانشـجویان دکتـري آمـار در     از سوي انجمن آمار ایران براي 

ي کشـور،  دانش آماريارتقامنجر به،دهایی فراهم شوچنین کنفرانس
روز دنیاي آمار و  آشنایی با محققان برجسته هاي نو و بهشناخت زمینه

.خواهد شد
بـاز  1930ایـن کنفـرانس بـه سـال     ۀتاریخچـ الزم به ذکر اسـت  

را  بـا حمایـت مـالی    2آنالز آمار ریاضیمجلۀگردد که هري کارور می
آن انجمـن آمـار ریاضـی    اندازي کرد و به دنبالراهانجمن آمار آمریکا 

موفق به برگزاري اولـین دوره در سـال   ،حمایت مالیو باتشکیل شد
به ریاسـت هنـري ریتـز  و بـا همکـاري آماردانـان مشـهوري        1935

همچون سامویل ویلکز، هارولد هاتلینـگ و آلـن کریـگ در دانشـگاه     
از آن زمان به بعد ایـن کنفـرانس بـه صـورت مـنظم و      . دشمیشیگان 

بـه  تعدد و اهـداي جـوایز  هاي تخصصی مساالنه و با برگزاري نشست
. شودآماردانان برجسته تشکیل می

، که با خوشرویی و رییس کنفرانس،3در پایان جا دارد از پیتر جگرز
بـراي گـرفتن   زدنی در زمان کنفرانس  پذیراي مـا بودنـد   متانتی مثال

همکـاري  روادید دانشجویان ایرانـی بـراي حضـور در ایـن کنفـرانس      
.تشکر را داشته باشمکمالد، اي داشتنالعادهفوق

٢ Annals of Mathematical Statistics
٣ Peter Jagers

مین کنفرانس از شرکت در هفتاد و سوگزارشی 
انجمن آمار ریاضی در سوئدۀساالن
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هادي زارع
دانشجوي دکتري دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بـا حضـور   هفتاد و سـومین کنفـرانس سـاالنۀ انجمـن آمـار ریاضـی      
آگوسـت در  13تا 9از تاریخ آماردانان واحتمالدانان مشهور سراسر دنیا

. شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد
ــا حضــور  در ایــن کنفــرانس نشســت هــاي تخصصــی متعــددي ب

هـر یـک نکـات مهمـی در     متخصصان بنام هر شاخه تشکیل شد که 
هـاي جدیــد و کـاربردي در مراکــز   ة اهمیـت موضــوع رابطـه بـا نحــو  

در ایـن  از نکـات بـارز مطـرح شـده     . داشـت در برتحقیقاتی معتبر دنیا
اي و اهـداي جـوایز   هاي بین رشتهبر زمینهتوان به تأکیدمیکنفرانس 

هاي سخنرانی تخصصی براي محققانی کـه در ایـن   و برگزاري جلسه

تـوان بـه شـاخۀ   از ایـن جملـه مـی   . اشـاره کـرد  زمینه فعالیت داشتند
بـه آن تعلـق   کنفـرانس  تصادفی اشاره کرد که اولین جایزةهايگراف

هـا و  از نشسـت . دشـ و نخستین سخنرانی در این زمینه برگزار گرفت 
تـوان بـه  هایی که با استقبال  زیاد پژوهشگران روبـرو شـد مـی   جلسه
شناسـایی الگـو بـا    ، کـاوي داده، هاي آماري در یادگیري ماشـین روش

هــاي آمــاري و کاربردهــاي آن در بیوانفورماتیــک و اســتفاده از روش
اشـاره  فرایندهاي تصادفی مـالی تصادفی، هاي گراف، پردازش تصاویر

تـوان در پایگـاه   این کنفـرانس را مـی  اطالعات تکمیلی در مورد . کرد
از .دمشاهده کـر http://www.ims-gothenburg.comالکترونیکی

ر توان به سکه در این کنفرانس حضور داشتند میايمحققان برجسته
از دانشگاه آکسفورد، ریچارد دیویس از دانشگاه کلـرادو،  1دیوید کاکس

کندي ساموئورودینتسکی از دانشـگاه کورنـل، پیتـر هـال از دانشـگاه      
. دیویس و جرج میشایلیدیس از دانشگاه میشیگان اشاره کرد-کالیفرنیا

ساسان حسینعلیزاده از دانشگاه صـنعتی  آقاي از ایران نیز من به همراه
امیرکبیر، خانم هنگامه حبیبی راد و خانم انیس ایـرانمنش از دانشـگاه   

١ Sir David Cox

حمایت مالی الزم اگر زمینه وراستی به. فردوسی مشهد حضور داشتیم
شـرکت دانشـجویان دکتـري آمـار در     از سوي انجمن آمار ایران براي 

ي کشـور،  دانش آماريارتقامنجر به،دهایی فراهم شوچنین کنفرانس
روز دنیاي آمار و  آشنایی با محققان برجسته هاي نو و بهشناخت زمینه

.خواهد شد
بـاز  1930ایـن کنفـرانس بـه سـال     ۀتاریخچـ الزم به ذکر اسـت  

را  بـا حمایـت مـالی    2آنالز آمار ریاضیمجلۀگردد که هري کارور می
آن انجمـن آمـار ریاضـی    اندازي کرد و به دنبالراهانجمن آمار آمریکا 

موفق به برگزاري اولـین دوره در سـال   ،حمایت مالیو باتشکیل شد
به ریاسـت هنـري ریتـز  و بـا همکـاري آماردانـان مشـهوري        1935

همچون سامویل ویلکز، هارولد هاتلینـگ و آلـن کریـگ در دانشـگاه     
از آن زمان به بعد ایـن کنفـرانس بـه صـورت مـنظم و      . دشمیشیگان 

بـه  تعدد و اهـداي جـوایز  هاي تخصصی مساالنه و با برگزاري نشست
. شودآماردانان برجسته تشکیل می

، که با خوشرویی و رییس کنفرانس،3در پایان جا دارد از پیتر جگرز
بـراي گـرفتن   زدنی در زمان کنفرانس  پذیراي مـا بودنـد   متانتی مثال

همکـاري  روادید دانشجویان ایرانـی بـراي حضـور در ایـن کنفـرانس      
.تشکر را داشته باشمکمالد، اي داشتنالعادهفوق

٢ Annals of Mathematical Statistics
٣ Peter Jagers

مین کنفرانس از شرکت در هفتاد و سوگزارشی 
انجمن آمار ریاضی در سوئدۀساالن



30خبرنامه انجمن آمار ایران                               

الهینادر نعمت
دانشجویی آمار کشوردبیر کمیتۀ علمی یازدهمین مسابقۀ

1389مار کشـور در روز یـازدهم مـرداد    دانشجویی آیازدهمین مسابقۀ
بـا همکـاري انجمـن    ودر محل دانشکدة علوم ریاضی دانشگاه تبریز

زیـر در  هـاي از دانشگاههنفر3تیم 18جمعاً. آمار ایران انجام پذیرفت
:مسابقه شرکت کردند

، دانشــگاه بیرجنــد، دانشــگاه اصــفهان، دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد
دانشـگاه رازي  ، دانشگاه خلـیج فـارس  ، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز

دانشگاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، کرمانشاه
دانشـگاه  ، دانشگاه عالمـه طباطبـایی  ، دانشگاه شیراز، صنعتی اصفهان
دانشـگاه محقـق   ، مازندراندانشگاه ، دانشگاه گلستان، فردوسی مشهد

دانشگاه یزد، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، اردبیلی
ري و کـاربردي طراحـی شـده    هاي مسابقه در دو بخش نظآزمون

هـاي آموزشـی و   علمـی از گـروه  کمیتـۀ ها را دبیر بود که سؤاالت آن
آقایان، دکتـر محمـد   متشکل از علمی وري و کمیتۀآتادان آمار جمعاس

، دکتـر عـادل   دکتر ایرج کـاظمی امینی، دکتر محمدرضا فرید روحانی، 
ۀ دبیر کمیت(کتر نادر نعمت اللهیمحمدپور، دکترعلیرضا نعمت اللهی، د

.ها را آماده کردندآن) علمی
کـاربردي از  آزمون بخش و 12تا 9بخش نظري از ساعت  آزمون 

ریاضـی  علـوم  روز یازدهم مـرداد در محـل دانشـکدة   17تا 14ساعت 
از آقایـان  اي متشـکل اعضاي محترم کمیته.دانشگاه تبریز برگزار شد

بی، دکتـر  دکتر هوشـنگ طـال  دکتر احمد پارسیان، ،دکتر مجید اسدي
، دکتر عـادل محمـد پـور   ، دکتر ایرج کاظمیمحمد رضا فرید روحانی،

نعمت دکتر نادر ، دکتر علی رضا نعمت اللهیدکتر محسن محمد زاده، 
از ها دعـوت بـه عمـل آمـده بـود،      ه براي تصحیح اوراق از آناللهی ک
راق و بـه تصـحیح او  روز یـازدهم مـرداد  24تا سـاعت  13:30ساعت 

بنـدي  پـس از جمـع  .اختنـد مسابقه پردنامۀاعالم نتایج مطابق با آیین
موع امتیـاز بـه ترتیـب زیـر مشـخص      تیم داراي باالترین مج9نتایج، 
:شدند

دانشگاه شهید بهشتی.1
دانشگاه اصفهان.2
دانشگاه فردوسی مشهد.3
دانشگاه تهران.4
دانشگاه رازي کرمانشاه.5
دانشگاه عالمه طباطبایی.6
دانشگاه صنعتی اصفهان.7

دانشگاه شیراز.8
دانشگاه محقق اردبیلی.9

نمرات هر یک از اعضاي تیم و مجموع امتیازات هر تیم در جـدول  
. انتهاي خبرنامه آمده است

ـ اعالم نتایج، جلسهبراي یس اي در روز دوازدهم مرداد، با حضور رئ
برگزاري مسابقه و آمار ایران، اعضاي کمیتۀ علمی، دبیر کمیتۀانجمن 

ی مسـابقه  علمـ کمیتـۀ ها تشکیل شد و دبیـر جمعی از سرپرستان تیم
هـا و  انتخـاب تـیم  گزارشی از روند طراحی سؤاالت آزمونهـا و نحـوة  

مسابقات نامۀآیین7در پایان، براساس تبصرة بند .نفرات برتر ارائه داد
هاي اول تا سوم و نفرات انفـرادي  شور، کمیتۀ علمی تیمدانشجویی ک

نجمن آمـار ایـران   تصویب و به تأیید هیئت مدیرة ابرتر را به شرح زیر
:رساندند

ۀرتـب
انفرادي

نـام و نـام 
دانشـگـاهخـانـوادگی

نمره امتحان 
60نظري از 

75/24تهرانعبداهللا صفري1
5/23عالمه طباطباییلیال حیدري شرفی2
زاده سیامک قاسم3

فرد
25/22محقق اردبیلی

5/21رازي کرمانشاهقاسمیعرفان4
21فردوسی مشهدزادهالهام زمان5
مهدي راسخی 6

کازرونی
5/19شیراز

19محقق اردبیلینعمان مردزاده7
75/17دانشگاه تبریزپروین فتحی پور8
25/17شهید بهشتیعلی شریفی9
75/16فردوسی مشهدرضا علیزاده نوقابی10
5/16صنعتی اصفهانساراسادات موسوي11
25/16خلیج فارسفرشته منصوري پور12
5/15عالمه طباطباییعلی امینی13
نوید خدادادزاده 14

خالدي
15صنعتی اصفهان

75/14رازي کرمانشاهسحر مهر منصور15

دانشگاهرتبه تیم
یبهشتدیدانشگاه شه1
مشهدیدانشگاه فردوس2
دانشگاه محقق اردبیلی3

دانشجویی آمار گزارش یازدهمین مسابقۀ
کشور
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همچنین طی بحث و تبادل نظر کمیتۀ علمی براي اهـداي جـایزة  
میم ی آن پروفسور باالکریشـنان بودنـد، تصـ   که بان،انجمن آمار ایران

ناسب در تیم دانشگاه اصفهان که عملکردي مگرفته شد این جایزه به
جـوایز مسـابقه در جلسـۀ    .اند تعلق گیردآزمون بخش کاربردي داشته

1389اختتامیۀ یازدهمین کنفرانس آمار ایران در روز چهاردهم مـرداد 
هـاي آموزشـی   به نفرات اول تا سوم انفرادي و تیمی و همچنین گروه

:ه شرح زیر اعطا شدها بآن
سـکۀ 2) نفـر 4جمعـاً (یک از نفرات اول انفرادي و تیمـی به هر .1

تمام بهار آزادي و یک لوح تقدیر 
سـکۀ 5/1) نفـر 4جمعاً(به هر یک از نفرات دوم انفرادي و تیمی.2

تمام بهار آزادي و یک لوح تقدیر
سـکۀ 1) نفـر 4جمعاً(به هر یک از نفرات سوم انفرادي و تیمی.3

تمام بهار آزادي و یک لوح تقدیر
هاي آموزشی یک لوح تقدیربه هر یک از گروه.4
بهار آزادي دانشگاه اصفهان هر یک دو ربع سکۀبه اعضاي تیم.5

دانشجویی آمارسؤاالت یازدهمین مسابقۀ

بخش نظري. الف

ریاضی عمومی

)نشان دهید تابع -الف-1-1 ) ln ,f x x x 0  یـک
)               نمره2. (تابع اکیداً محدب است

,براي هر دو مقدار دلخواه -ب ( , )  نشان دهید 01
که        

ln ( ) ln  
 


  


1 1 0
1

)نمره7(

احتمال

توانند همسـان  هاي ژنتیکی حاکی از آن است که دوقلوها مییافته-2-1
)HOM ( یا غیرهمسان)HET ( باشند کهHOM ها حتماً از یک جنس

30اگر بدانیم درصد دوقلوهاي دختـر در یـک جامعـه از دوقلوهـا،     . هستند
)    نمره8. (را در این جامعه بیابیدHOMدرصد است، درصد دوقلوهاي 

ي متغیرهاي تصـادفی یکنواخـت روي بـازه   VوUفرض کنید-2-2
( , قرار دهید. و از یکدیگر مستقل باشند01(

ln( ), , ln( )X U Y V


    
1 0

ــه ــه  را بگون ــد ک ــین کنی ]اي تعی ( ) ]P Y X   21
2

)نمره9. (دست آوریدماکسیمم شود و مقدار ماکسیمم را به

آمار ریاضی

,فرض کنید -3-1 ,... 1 مستقل با هاي تصادفی اي از متغیردنباله2
ــترك  ــانگین مش ــتركمی ــانس مش ــند2و واری ــه . باش دنبال

 nXکنیمصورت زیر تعریف میرا به:

, , | |n n n

X
X X n


  


    

1 1

1 2 1
ثابت کنید

P
nX 




1
)نمره9(

داراي تابع احتمال زیر باشدXفرض کنید متغیر تصادفی-3-2

( ; )
( )( ) , , ,...x

x
f x

x x


 

 

  
  

3

1
0 1

11 012

آیا این . پیدا کنیدي مینیمال را برايآماره بسندهXبر اساس–الف 
)نمره5(؟آماره کامل است؟ چرا

4(هستند؟UMVUداراي برآوردگرچه توابع پارامتري از –ب 
) نمره

)فــرض کنیــد -3-3 , )X B n  . نشــان دهیــد آزمــون نســبت
:درســـتنمایی بـــراي آزمـــون فـــرض  /oH  0 در مقابـــل 5

: /H  1 0 )نمره8(عبارت است از5
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1389اختتامیۀ یازدهمین کنفرانس آمار ایران در روز چهاردهم مـرداد 
هـاي آموزشـی   به نفرات اول تا سوم انفرادي و تیمی و همچنین گروه

:ه شرح زیر اعطا شدها بآن
سـکۀ 2) نفـر 4جمعـاً (یک از نفرات اول انفرادي و تیمـی به هر .1

تمام بهار آزادي و یک لوح تقدیر 
سـکۀ 5/1) نفـر 4جمعاً(به هر یک از نفرات دوم انفرادي و تیمی.2

تمام بهار آزادي و یک لوح تقدیر
سـکۀ 1) نفـر 4جمعاً(به هر یک از نفرات سوم انفرادي و تیمی.3

تمام بهار آزادي و یک لوح تقدیر
هاي آموزشی یک لوح تقدیربه هر یک از گروه.4
بهار آزادي دانشگاه اصفهان هر یک دو ربع سکۀبه اعضاي تیم.5

دانشجویی آمارسؤاالت یازدهمین مسابقۀ

بخش نظري. الف

ریاضی عمومی

)نشان دهید تابع -الف-1-1 ) ln ,f x x x 0  یـک
)               نمره2. (تابع اکیداً محدب است

,براي هر دو مقدار دلخواه -ب ( , )  نشان دهید 01
که        

ln ( ) ln  
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1

)نمره7(

احتمال

توانند همسـان  هاي ژنتیکی حاکی از آن است که دوقلوها مییافته-2-1
)HOM ( یا غیرهمسان)HET ( باشند کهHOM ها حتماً از یک جنس

30اگر بدانیم درصد دوقلوهاي دختـر در یـک جامعـه از دوقلوهـا،     . هستند
)    نمره8. (را در این جامعه بیابیدHOMدرصد است، درصد دوقلوهاي 

ي متغیرهاي تصـادفی یکنواخـت روي بـازه   VوUفرض کنید-2-2
( , قرار دهید. و از یکدیگر مستقل باشند01(

ln( ), , ln( )X U Y V


    
1 0

ــه ــه  را بگون ــد ک ــین کنی ]اي تعی ( ) ]P Y X   21
2

)نمره9. (دست آوریدماکسیمم شود و مقدار ماکسیمم را به

آمار ریاضی

,فرض کنید -3-1 ,... 1 مستقل با هاي تصادفی اي از متغیردنباله2
ــترك  ــانگین مش ــتركمی ــانس مش ــند2و واری ــه . باش دنبال

 nXکنیمصورت زیر تعریف میرا به:

, , | |n n n

X
X X n


  


    

1 1

1 2 1
ثابت کنید

P
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1
)نمره9(

داراي تابع احتمال زیر باشدXفرض کنید متغیر تصادفی-3-2

( ; )
( )( ) , , ,...x

x
f x

x x
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1
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11 012

آیا این . پیدا کنیدي مینیمال را برايآماره بسندهXبر اساس–الف 
)نمره5(؟آماره کامل است؟ چرا

4(هستند؟UMVUداراي برآوردگرچه توابع پارامتري از –ب 
) نمره

)فــرض کنیــد -3-3 , )X B n  . نشــان دهیــد آزمــون نســبت
:درســـتنمایی بـــراي آزمـــون فـــرض  /oH  0 در مقابـــل 5

: /H  1 0 )نمره8(عبارت است از5
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گیرينمونه
Xمتغیر اصلی،Y، فرض کنیدNيدر یک جامعه به اندازه-4-1

,متغیر کمکی و  ,...,i
i

i

Yr i N
X

 1همچنین فرض . باشد

میانگین متغیـر اصـلی   nYمیانگین متغیر کمکی در جامعه و NXکنید 
ــه ــک نمون ــدازه در ی ــه ان ــد nيي تصــادفی ب ــه باش ــن جامع ــر . از ای اگ

R N nY X r  ــر ــراي هــــــــــــ و بــــــــــــ 0 1  ،
( )1n RY Y Y     ه مقدار اریبی برآوردگر گاآنY را

)نمره8(.  دست آوریدبه
بخش کاربردي. ب

تحقیقی در ارتباط با تاثیر رژیم غذایی بر کاهش میـزان کلسـترول انجـام    -1
خانم بطور کامالً تصادفی با یکی از چهـار  32بدین منظور تعداد . شده است

متغیـر پاسـخ میـزان    . انـد آزمایش شـده (diet)روش مختلف رژیم غذایی 
ـ    (x)کلسترول است که قبل از آزمایش  ه و بعد از اسـتفاده رژیـم غـذایی ب

Ex1.xlsهـا در فایـل   داده.  اسـت گیـري شـده  انـدازه (y)هفتـه  8مدت 
.استآمده
.  در نظربگیرید4طبقه مرجع را رژیم غذایی : 1توجه 
ها را توسـط نـرم   ها و انجام آزمونچگونگی انجام برازش مدل: 2توجه 

.افزار باختصار شرح دهید
که اینبا فرض ) الف

   , ~ , , , , , , , ,  i i x y x yX Y N i      2 2
2 12 32

یست؟چمدل توسط روش ماکسیمم درستنماییبرآورد پارامترهاي
)نمره8(

امین رژیم غذایی - jمورد در امین - iسطح کلسترولijyکنید فرض) ب
بگیریدخطی زیر را درنظرمدل. باشد

, , , ; , ,ij j ij j ijy x i j         0 1 1 8 1 4
پارامترهاي شیب وj1،رژیم غذاییامین - jاثر jکه در آن
 2,0~  Nijهاي خطا هستندمولفهها.

کــه پارامترهــاي شــیب یکســان باشــند    بــا فــرض ایــن  ) 1- ب
( , , )j j   1 1, 1 معادله خط رگرسیونی مناسـبی را  4

.  برازش داده و نتایج را در جدول زیر بیاورید
)نمره12(

--ppبرآوردبرآوردخطاي معیارخطاي معیارمقدارمقدار
پارامترهاي پارامترهاي 

مدلمدل

:تفسیر نتایج

آزمون . درنظر بگیریدپارامترهاي شیبمدل را با فرض ناهمسانی ) 2- ب
شیب را انجام 4و همچنین یکسان بودن رژیم غذایی4اثر صفر بودن 

)نمره18(.نتایج را در زیر گزارش دهیدداده و 
:سازيسازيها و مدلها و مدلچگونگی انجام آزمونچگونگی انجام آزمون

آزمون صفر بودن اثر هاآزمون یکسان بودن شیب
هاي غذاییرژیم

HH00::HH00::

HH11::HH11::

مقدار مشاهده شده آماره :   :   مقدار مشاهده شده آماره آزمون
:آزمون

:    مقدارp-:درجات آزادي:      مقدارp: درجات آزادي
: گیرينتیجه: گیرينتیجه

نرمال با -داراي توزیع لگijxشرطبهijYکنید که فرض) 3- ب

ijپارامترهاي ijz   0 باشد که درآن 2و1

  /ij ij j jz x x s با دالیل کافی . اندمقادیراستاندارد شده
.                                                                                  دهیدکنید؟  نتایج را در زیرگزارشها را بیانچگونگی برازش مدل به داده

)نمره12(
:چگونگی برازش مدل

--ppمقدارمقدار
پارامترهـــاي پارامترهـــاي برآوردبرآوردخطاي معیارخطاي معیار

مدلمدل

0

1

2
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آموزان مقاطع مختلف در یکی از اي اجتماعی بر روي دانشمطالعه-2
ها یافته درباره توزیع تعداد روزهاي غیبت از مدرسه آنکشورهاي توسعه

(days)در طول یکسال تحصیلی و عوامل مؤثر برآن انجام شد .
.  استآمدهEx2.xlsآموزان در فایل اي تصادفی از این دانشنمونه

کلیه طبقات با کد صفر را مرجع درنظر (ت زیر هستند متغیرها بصور
).بگیرید

غیبت داراي توزیع پوآسن باشد، یک مدل با فرض آنکه تعداد روزهاي ) الف
خطی با منظور کردن اثرات اصلی و اثر متقابل بـین جنسـیت و بقیـه    -لگ

)نمره13. (عوامل برازش دهید
::مدل آماريمدل آماري

--ppمقدارمقدار
پارامترهاي پارامترهاي برآوردبرآوردخطاي معیارخطاي معیار

مدلمدل

::تفسیراثر هاي اصلیتفسیراثر هاي اصلی

صورت چه داراي توزیع پوآسن است؟ درغیر اینآیا تعداد روزهاي غیبت) ب
)نمره4(کنید؟جایگزینی را پیشنهاد می) هاي(مدل

و days10اگر  Y=1را بصورت Yیک متغیرتصادفی دوتایی ) ج
Y=0 اگرdays<10هاي فوق را با برازش یک دادهتحلیل.  تعریف کنید

)نمره8.  (مدل لجستیک با منظور کردن تنها اثرات اصلی انجام دهید
:مدل

--ppمقدارمقدار
پارامترهـــاي پارامترهـــاي برآوردبرآوردخطاي معیارخطاي معیار

مدلمدل

0

1

2

,فــرض کنیــد  -3 ,X X X1 2 یــک نمونــه تصــادفی از توزیــع    3
( , )N   .باشد2

سازي وسیله شبیهبه-الف
 E X X X X 1 3 2 3

)نمره10(. را محاسبه کنید
تابع محور بر اساس2درصدي براي 95یک فاصله اطمینان  - ب

)نمره10(. . دست آوریدزیربه
X X X X


 1 3 2 3

2

تعبیر . کنیددست آمده را تعبیر میچگونه فاصله اطمینان به-ج
)نمره5. (کنیدسازي تحقیق خود را باکمک شبیه

مقطع تحصیلی 
class:

اول و دوم    =1(
)سوم و چهارم=0

توانایی یادگیري 
learn:

= 0پایین    = 1(
)معمولی

جنسیت 
sex:

پسر   =1(
)دختر=0

:raceنژاد
پوست   سیاه=1(
) سفید پوست=0
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