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در که است انجمن اين خبری نشريه ، ایران آمار انجمن خبرنامه
میشود. منتشر فصل هر پايان

آشنايی جهان، و ايران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصلی هدف
با نيز و يکديگر با آماری جامعه اعضای ميان ارتباط ايجاد و بزرگان

است. ايران آمار انجمن
و همکاری از خبرنامه، شدن پربارتر هرچه به فوق اهداف به نيل برای

راستا: اين در میشود. استقبال گرمی به عالقهمندان همه همفکری
تحريريه هيئت اعضای يا سردبير، نشانی به مطالب است ضروری -

شود. ارسال
است. آزاد شده ارسال ويرايشمطالب تلخيصو انتخاب، در خبرنامه، -

نمیشود. بازگردانده شده، دريافت مطالب -
نيست. ايران آمار انجمن نظر لزومًا خبرنامه، در مندرج مطالب
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و فيزيک رياضی، رشته دو دبيران و دانشآموزان نظرات مدلسازی،
در مجزا بهطور پرسشنامهای تحليل يک در انسانی علوم و ادبيات
کارشناسی دوره نهايی پروژه قالب در پسرانه و دخترانه دبيرستانهای
گرامی استاد اختيار در آن نتايج و انجام اينجانب دانشجوی دو توسط
برخی همچنين و کتاب مولفين از يکی پاشا، عيناله دکتر آقای جناب
در اگر شايد گرفت. قرار آمار انجمن مديره هيئت محترم اعضای از
مناسب راهکار ارائه برای ايران آمار انجمن طرف از پيگيری زمان آن
توسط سازی مدل و آمار کتاب آموزش بر تاکيد و کتاب اين آموزش
و بهتر نتايج شاهد امروز ما گرفت می صورت آمار آموختگان دانش

بوديم. عرصه اين در تری قبول قابل
به که سازی مدل و آمار کتاب چاپ از زمان گذشت سال ۱۵ از پس
تبديل کشور آماری جامعه و دبيران آموزان، دانش برای نوستالژی يک
از بيش گستردهتر طرح يک در نيز ۱۳۹۴ ماه خرداد در است، گرديده
فيزيک و رياضی رشته در تحصيل حال (در پسر و دختر دانشآموز ۹۳۰
برگزاری روز در اصفهان شهر دبيرستان ۱۵ در انسانی علوم و ادبيات و
در اولينبار برای که مدلسازی و آمار درس استانی هماهنگ آزمون
دادند. جواب پرسشنامه در شده مطرح سواالت به گرديد) انجام کشور
گزارش (مشروح اصفهان آمار خانه ماه مرداد اول همايش در همچنين
رياضی دبير ۷۵ از بيش است) گرديده ارائه خبرنامه ۱۱ صفحه در
کتاب اين مورد در را خويش نظرات مدلسازی و آمار کتاب مدرس
اختيار در نظرسنجیها اين نتايج نمودند. ارائه پرسشنامه يک قالب در
و تاليف دفتر رياضی گروه کارشناسان و اساتيد همچنين و کتاب مولفين

است. گرفته قرار پرورش و آموزش درسی کتابهای برنامهريزی
استخدام آزمون دومين در اينکه ديگر برانگيز تاسف و توجه قابل نکات از
پرورش و آموزش در استخدام برای سنجش سازمان توسط سراسری
اين ذکر نداشت. وجود آمار رشته از نامی گرديد برگزار تابستان در که
مدلسازی و آمار کتاب تدريس سال آخرين برای مقاله سر در مقدمه
و آموزش جديد نظام در گرفته صورت تحوالت و تغيير به توجه با
تاليف و طراحی نهم مقطع تا که جديد کتابهای اينکه و است پرورش
کشور آمار جامعه توجه است، رسيده دهم سال به اکنون هم و گرديده
تاليف و همکاری به را ايران آمار انجمن مديره هيئت بهخصوص و
و راهکار برای پيگيری بهخصوص و آمار اساتيد توسط کتابها اين
پرورش و آموزش در آمار کارشناسان توسط کتابها اين تدريس شيوه
بهخصوص و کشور آماری جامعه برای خطر زنگ يک اين میطلبد.
منفی تاثير و سرنوشت به کنيم اقدام دير اگر که است ايران آمار انجمن
برای گذشته سال ۱۵ در پرورش و آموزش نظام در آمار آموزش
ضعيف دانشجويان پذيرش شد. خواهيم مبتال بعد ساليان و آينده سال
دکتری! و ارشد کارشناسی مقاطع در ضعيفتر و کارشناسی مقطع در

سرمقاله

تا ی د داو م
درسی کتابهای مجموعه در ۱۳۸۰ سال از مدلسازی و آمار کتاب
انسانی علوم و ادبيات و فيزيک رياضی، رشتههای متوسطه دوم سال
پس گرفت. قرار (۱۳۸۱ سال از تجربی علوم سوم سال همچنين (و
سال آخرين امسال کتاب، اين آموزش و تدريس سال ۱۵ گذشت از
يک وجود سال، آن در است. متوسطه دوم مقطع در کتاب اين آموزش
در آن تاثير و آمار علم با دانشآموزان آشنايی و آمار مستقل کتاب
کشور آماری جامعه برای بزرگی غنيمت سراسری کنکور رشته انتخاب

بود.
معلمان و کارشناسان اساتيد، از بسياری نقد مورد مدلسازی و آمار کتاب
از است. گرديده بيان آن قوت و ضعف نقاط و گرفته قرار رياضی و آمار
نمره)، ۲۰ از نمره ۷) تحقيقی پروژه انجام به میتوان کتاب مثبت نکات
و فعاليت و گروهی کار حساب، ماشين با کار مينیتب، نرمافزار آموزش
ساير با مقايسه در کتاب مطالب بودن متفاوت نمود. اشاره کالسی بحث
و واقعی مثالهای ارائه و زمان آن در رياضی غير و رياضی کتابهای
و بارز جنبههای از صفحهبندی و نگارش ويرايش، چگونگی کاربردی،

است. کتاب توجه قابل
رياضی دبيران توسط عمل و اجرا در خوب نسبتا کتاب اين سود، چه اما
برای را آماری سواد و اطالعات حداقل که میگردد و گرديد تدريس
کتاب اين مدرس دبيران اکثر دارند. و داشتند کتاب اين مناسب آموزش
رياضی آموزش يا و رياضی ارشد کارشناسی يا کارشناسی مدرک دارای
واريانس، مفاهيم با حتی خود آموزش و تحصيل دوران در که هستند
است تعجب بسی جای ندارند. آشنايی کتاب در رگرسيون و همبستگی
تحقيقی پروژه يک خود آموزش و تحصيل دوران کل در که رياضی دبير
پروژه انجام برای دانشآموزان راهنمای است، نداده انجام کتاب مشابه
داشته را تبحر و آشنايی کمترين آماری نرمافزارهای با اينکه يا و باشد
اينگونه و دهد. آموزش را کتاب در مينیتب نرمافزار بخواهد و باشد
همچنين و مينیتب نرمافزار آموزش به که کتاب از صفحه ۲۴ که است
رگرسيون و همبستگی مبحث به که کتاب پايانی فصل از صفحه ۱۹
اين کنيد حساب حال میگيرند. قرار کتاب حذفيات جزء میپردازد.
چاپ کتابهای و دانشآموزان تعداد به و گذشته سال ۱۵ در صفحه ۴۳
کشور و پرورش و آموزش بودجه بر سنگينی هزينه چه رشته سه در شده
قمع و قلع صفحات اين چاپ برای درخت تعداد چه و است داده قرار

شدهاند!
و آمار کتاب تدريس سال اولين در ۱۳۸۱ سال ارديبهشتماه در
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و کنفرانس دبير حضور با ايران آمار انجمن مديره هئيت جلسات
شد. تصميمگيری و بررسی علمی کميته دبير

آمار کنفرانس چهاردهمين مجری دانشگاههای تعيين و پيگيری -۱۲
فرايندهای و احتمال سمينار دوازدهمين و يازدهمين ايران،

تصادفی

تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار يازدهمين ميزبانی پذيرش -۱۳
قزوين خمينی امام بينالمللی دانشگاه سوی از

تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دوازدهمين ميزبانی پذيرش -۱۴
سمنان دانشگاه سوی از

اسالمی شورای مجلس رئيس الريجانی دکتر آقای به نامه ارسال -۱۵
قانونگذاری فرايند در پژوهش نقش همايش سومين به توجه با
آقای برای آن رونوشت ارسال و پژوهشی و علمی همکاری جهت
اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز رئيس جاللی دکتر

جمهوری رياست فناوری و علمی معاونت به همکاری نامه ارسال -۱۶
شکوفايی و نوآوری صندوق و

انجمن مجالت آئيننامه بازنگری و اصالح -۱۷

سردبيری مسئوليت ديگر سال دو برای ايرانپناه نصراله دکتر آقای -۱۸
گرفتند. عهده بر را ايران آمار انجمن خبرنامه

هدف با گرديد، مقرر ايران آمار انجمن مديره هئيت جلسه در -۱۹
ناشر مجالت چاپ و نحوه يکسانسازی و الکترونيکی انتشار

کند. تغيير JIRSS مجله

خصوص در ايران توسعه بينالمللی همايشهای مرکز نامه -۲۰
آمار بينالمللی کنگره ”نخستين عنوان تحت کنفرانسی برگزاری
بحث مورد و مطرح ايران آمار انجمن مديره هئيت در ايران”
ايشان درخواست به پاسخ در نامهای طی شد مقرر گرفت قرار
بلکه نيست، انجمن تائيد مورد تنها نه فعاليت اين که شود اعالم
برای الزم صالحيت فاقد شده ياد مرکز ايران، آمار انجمن نظر از

است. درخواست در شده درج فعاليتهای

انجمن و شد تشکيل رياضی علوم با مرتبط انجمنهای اتحاديه -۲۱
بازرس بهعنوان محمدزاده دکتر است. آن مؤسسين جز ايران آمار
آن اجرايی کميته رئيسه هئيت عضو بهعنوان پزشک دکتر و

میباشند.

انجمن مدیره هیئت فعالیت�های گزارش
ایران آمار

انجمن مديره هئيت دوره دوازدهمين فعاليت از يکسال گذشت به توجه با

اختصار بهصورت زير موارد (۱۳۹۴ شهريور تا ۱۳۹۳ (مهر ايران آمار
میگردد: تقديم انجمن اعضای استحضار برای

و علوم فرهنگستان در حقوقی عضو عنوان به انجمن حضور -۱
کشور رياضيات پيشبرد کميسيون

تصادفی فرآيندهای و احتمال سمينار دهمين برای سايت خريد -۲
ايران آمار کنفرانس سيزدهمين و

ايران آمار انجمن با نمايندگان رابط بهعنوان دولتی دکتر انتخاب -۳

سمينار در آمار انجمن نماينده بهعنوان اصل وحيدی دکتر معرفی -۴
چالشها و رياضی علوم

در ايران آمار انجمن نماينده بهعنوان محمدزاده دکتر معرفی -۵
آمار شورايعالی تخصصی کميسيون

دکتر رياست با ايران آمار انجمن انتشارات کميته جلسات تشکيل -۶
انجمن نشريات سردبيران و عالمتساز

ايران آمار کنفرانس سيزدهمين دبير بهعنوان مددی دکتر انتخاب -۷

ايران آمار کنفرانس سيزدهمين علمی کميته اعضا تعيين -۸
آقايان و کرمان) باهنر (دانشگاه تاتا ماهبانو دکتر خانم سرکار
تهران)، دانشگاه ايران، آمار انجمن (رئيس پزشک حميد دکتر:
ماشينچی ماشاءاله کرمان)، باهنر (دانشگاه جماليزاده احد
(عضو برزادران محتشمی غالمرضا کرمان)، باهنر (دانشگاه
محسن مشهد)، فردوسی دانشگاه ايران، آمار انجمن مديره هئيت
مدرس)، تربيت دانشگاه ايران، آمار انجمن (بازرس محمدزاده
(دانشگاه نعمتالهی نادر کرمان)، باهنر (دانشگاه مددی محسن

شدند. انتخاب علمی کميته بهعنوان طباطبائی) عالمه

آمار کنفرانس سيزدهمين علمی کميته دبير بهعنوان تاتا دکتر خانم -۹
شد. تعيين ايران

ايران آمار انجمن دفتر در کنفرانس علمی کميته جلسات تشکيل -۱۰

پوستر، از: اعم ايران آمار کنفرانس سيزدهمين به مربوط موارد -۱۱
در غيره و نشستها مدعوين، از دعوت کنفرانس، برگزاری نحوه
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ايران آمار پژوهشکده با تفاهمنامه انعقاد -۳۴

۱۳۹۴ مرداد آمار دانشجويی مسابقه شانزدهمين برگزاری -۳۵

۹۴ خرداد تا ۹۳ بهمن در بيزی سمينارهای برگزاری از حمايت -۳۶

ايران آمار مرکز انحصاری مرجعيت تحليلی ميزگرد -۳۷
مرکز معاون ايران، آمار انجمن رئيس حضور با تحليلی ميزگرد
ايران آمار مرکز اقتصادی حسابهای دفتر کل مدير ايران، آمار
جمهوری خبرگزاری تالش با که توسعه اقتصاد تحليلگر يک و
شورای اخير مصوبه بررسی به شد، تشکيل (ايرنا) ايران اسالمی
ايران آمار مرکز انحصاری مرجعيت معايب و مزايا و آمار
چاپ خبرنامه ۱۳ صفحه در ميزگرد اين (مباحث پرداخت.

است.) گرديده

دکتر و آمار انجمن رئيس پزشک دکتر تلويزيونی مصاحبه -۳۸
مرجعيت مورد در آمار انجمن سابق رئيس و بازرس محمدزاده

۱۳۹۴ تيرماه ۱۹ در ايران آمار مرکز انحصاری

و ISIسايت روی بر ايران آمار کنفرانس سيزدهمين شدن نمايه -۳۹
IMS

سمينار دومين از حمايت -۴۰

InformationMeasures and Their Applications

۱۳۹۳ ماه دی مشهد فردوسی دانشگاه در

با ۱۳۹۴ ارديبهشت ۱۶ مشهد در پزشک حميد دکتر سخنرانی -۴۱
موضوع

A Bidirectional HiddenMarkovModel in Pro-
tein Structure Prediction

و اعتماد قابليت نظريه تخصصی سمينار نخستين از حمايت -۴۲
آن کاربردهای

آبان ۲۷-۲۸ نرم محاسبات ملی کنفرانس نخستين از حمايت -۴۳
۱۳۹۴

و پيامدها الگوها، مهاجرت: بينالمللی کنفرانس از حمايت -۴۴
مدرس تربيت دانشگاه آبان و۶ ۵ سياستها

۸ آن کاربردهای و اطالعات اندازههای کارگاه دومين از حمايت -۴۵
مشهد فردوسی دانشگاه ۱۳۹۳ بهمن ۹ و

۷ و ۶ وابستگیها انواع و مفصل نظريه کارگاه سومين از حمايت -۴۶
کرمان باهنر دانشگاه ۱۳۹۳ اسفند

تصويب و مطرح آمار” متخصصين به رتبه اعطای ”طرح موضوع -۲۲
دکتر رجالی، دکتر زاهديان، آقايان از متشکل کميتهای شد.
تعيين رجالی دکتر آقای مسئوليت با محمدزاده دکتر و اسکندری

شدند.

آزاد و نظريهپردازی نشست مورد در گزارشی پزشک دکتر آقای -۲۳
انجمنهای اجرايی راهکارهای و پيشرو فرصتهای انديشی،
علوم، محترم وزير و علمی انجمنهای رؤسای حضور با که علمی

نمودند. ارائه است، شده برگزار فناوری و تحقيقات

زيرشاخه راهاندازی خصوص در نخعیزاده دكتر آقای نامه -۲۴
مقرر گرفت. قرار تأييد مورد و مطرح آمار انجمن در دادهكاوی
علوم سمينار يا و تصادفی فرآيندهای و احتمال سمينار در شد
و تشكيل موضوع خصوص در ميزگردی چالشها و رياضی

گيرد. قرار بحث مورد موضوع

JIRSS مجله سردبير بهعنوان وحيدیاصل دکتر آقای انتصاب -۲۵

ايران آمار انجمن دفتر در جديد همکار آبيار، آمنه خانم سرکار -۲۶
تابستان از آماری علوم و JIRSS مجله به مربوط امور برای

شدند. کار به مشغول ۱۳۹۴

نادر مشکانی، محمدپور، عالمتساز، راسخ، دولتی، دکتر: آقايان -۲۷
تعينن JIRSS مجله جديد تحريريه هئيت بهعنوان نعمتالهی

شدند.

و دولتی دکتر آقايان ايران، آمار انجمن مديره هئيت جلسه در -۲۸
تعين مشکانی دکتر جايزه اجرايی کميته بهعنوان اسکندری دکتر
ايشان توسط مقاالت بررسی هنگام در سوم نفر شد مقرر و شدند

شود. انتخاب

اختتاميه مراسم در بزرگنيا دکتر جايزه دوره نخستين اعطای -۲۹
تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين

دهمين اختتاميه در مشکانی دکتر جايزه دوره دومين اعطای -۳۰
تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار

دانشگاه در تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين برگزاری -۳۱
يزد

۲۸ استراليا آمار انجمن رئيس با ايران آمار انجمن رئيس ديدار -۳۲
۱۳۹۴ مرداد

ايران آمار انجمن قبل دوره مديره هئيت اعضای از تقدير -۳۳
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تربيت و تعليم اين، ” گفتم است. مختصر و دقيق بسيار من نوشتن
چه از ولی باشند.” دقيق دارند دوست ”رياضيدانان است.” رياضی
باشد. من رياضی امری وجه از بخشی اين که نمیکنم فکر وضوحی؟
ترجيح وضوح به را زيبايی رياضيدانان که بگويم میخواهم ضمن، در

میدهند.
راه به من کردم. رها را زيبايی آماری، شغل يک انتخاب از پس من
مفهوم بايد که شدم متوجه زيبا. حلهای راه نه داشتم نياز عملی حلهای
آمارگر کنم. رها کرده منتشر رياضيات زندگی که را صحيح حلهای راه
آنها از بعضی ولی هستند غلط مدلها همه ” گفت: باکس جورج بزرگ
تقريبی حلها راه همه آمار در که کنيم اضافه میتوانيم آن به ما مفيدند.”

میباشند. مفيد تقريبها از بعضی ولی هستند
آزمونهای از میکنم، استفاده روزانه که روشهايی چون میگويم اينرا
فاصلههای هستند. تقريبی معنا يک به همه لوژستيک رگرسيون تا t
t آزمونهای از من کاری خط در که ) t توزيع از استفاده با اطمينان
توزيعهای از مشاهدات که میکنند تکيه فرض اين به هستند) مفيدتر
به درصد ۹۵ اطمينان فاصلههای آمدهاند. يکنواخت واريانس با نرمال
جمعيت مقدار برای تقريب يک عنوان به ما نمونه برآورد میگويند ما

تقريبی. بهصورت فقط البته ولی باشد خوب میتواند چقدر
اثبات غيرقابل هرچند و موجه خاصيت يک اغلب يکنواخت، واريانس
آنقدرها باشد داشته بستگی آن به برآورد که نرمال توزيع ولی است
معموال که متغيرهايی است. بینهايت نيز آن دامنه نيست. موجه هم
نمیتوانند انسان، قد مانند میشوند گرفته نظر در آن الگوهای بهعنوان
که دامنهای در است ممکن که چند هر باشند. داشته را خاصيت اين
جور نرمال توزيع با نزديک بهطور میشوند، مشاهد آن در قد اندازههای

شوند.
جهت هر در بینهايت بهطور نمیتوانند واقعی، بيولوژيکی اندازهگيریهای
کای مربع آزمون نيست. بزرگ کافی اندازه به دنيا چون شوند، کشيده
کافی حد به نمونه که میکند تکيه فرض اين به توافقی جدول يک برای
میتواند فقط کای، مربع آماری توزيع بزرگ. چقدر ولی است بزرگ
را فرضی حاشيهای مجموعهای ممکن مقدارهای از محدودی تعداد
هنوز ولی باشد هزار چند است ممکن محدود مقدار آن شود. شامل
پيوسته کای مربع توزيع میباشد. گسسته هنوز توزيع و است محدود

بزند. تقريب را آن میتواند فقط
مجموعهای که است دقيق صورتی در فقط فيشر دقيق آزمون حتی
در بايد من که حالتی يعنی باشند. شده تعيين قبل از ستونی و سطری

میباشد. تقريب يک وگرنه، شوم. روبرو آن با عمل
بيزی زنجيره مانند دارند وجود بسياری تحليلی روشهای بنابراين
میتوانند که چندگانه جانهی و استرپ بوت مونتکارلو، مارکوف

۱۳۹۳ آمار پژوهشکده در پژوهش هفته سخنرانی -۴۷

۱۴ و ۱۳ آن کاربردهای و فضايی آمار آموزشی کارگاه پنجمين -۴۸
۱۳۹۴ مرداد

برنامههای برگزاری در آمار پژوهشکده با همکاری و حمايت -۴۹
آموزشی

شد. ارسال و تکميل ۱۳۹۳ سال ماليات الکترونيکی اظهارنامه -۵۰

شد. بهروز ايران آمار انجمن انگليسی و فارسی سايت -۵۱

فعاليت سال امين ۲۵ مناسبت به انجمن آرم با لوح محدودی تعداد -۵۲
نمودند. استقبال آن از انجمن اعضای که شد تهيه ايران آمار انجمن

و تهيه ۱۳۹۳ سال در ايران آمار انجمن عملکرد گزارش فرم -۵۳
فعاليت از اطالع و رتبهبندی برای علمی انجمنهای کميسيون به

شد. ارسال انجمنها

شيراز) دانشگاه علمی هئيت (عضو نعمتالهی عليرضا دکتر -۵۴
چهاردهمين علمی کميته در ايران آمار انجمن نماينده بهعنوان

شدند. معرفی رياضی آموزش کنفرانس

آقای گيالن، استان برنامهريزی و مديريت سازمان مکاتبه پيرو -۵۵
و ايران آمار انجمن مديره هئيت عضو اسکندری فرزاد دکتر
زمينه در سخنرانی برای طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هيئت
برنامهای در آن” بهبود راهکارهای و آماری نظام ”آسيبشناسی
معرفی میشود، برگزار برنامهريزی و آمار روز مناسبت به که

شدند.

۱۳۹۴/۰۵/۲۸ مورخ ايران آمار انجمن مديره هئيت جلسه در -۵۶
آمار، انجمن فعاليت سال پنجمين و بيست بهمناسبت شد مقرر

يابد. اختصاص مورد اين به خبرنامه ويژهنامه

متوسطه دوم دوره در احتمال و آمار آموزش همايش از حمايت -۵۷
اصفهان. آمار خانه ۱۳۹۴ ماه مرداد اول در پرورش و آموزش

دکتر کتابخانه از آمارگر یک یادداشت
فیشر

تهران دانشگاه آمار گروه پزشک، حميد دکتر

است. درست تقریبا بیش�تر” یا “کم�تر

شد متذکر او که میکردم ويرايش را مقالهای کلينيکی، همکار يک با
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میکند. وارد

مواجه مشکل با را آنها اجرای که کهادها به مربوط ابهامات -
میکند.

آن واحد تعداد با دروس از برخی حجم نبودن متناسب -

جديد دروس درتعريف جامعنگری عدم -

مبانی مانند دروس از برخی مطالب ريز و سرفصل نبودن هدفمند -
و عددی آناليز مبانی رياضی، مبانی رياضی، آناليز مبانی احتمال،

ماتريسها و جبرخطی مبانی

احتمال درس مثال شده باعث که برنامه در فرمايشی و اداری نگاه -
تعداد پيشنياز طرفی از و بگيرد قرار انتخابی دروس فهرست در ۲

باشد. هم تخصصی درسهای از زيادی

رشته مخاطبان نيازهای به توجه عدم -

کار انجام برای دانشجو آمادهسازی و دادهها با کار به توجه عدم -
مستقل آماری

دروس از برخی شده معرفی منابع و مطالب ريز نبودن روز به -

بوده باال موارد همه سببساز که تدوين در شتابزدگی و عجله -
است.

شرح به را بگيرد قرار توجه مورد میتواند بازنگری در که نکاتی از برخی
میکنم: ارائه زير

توجه با درسی هر باشد، داشته را اختيار اين بازنگری کميته اگر -۱
دو واحدی، يک بهصورت میتواند آن، سرفصل مطالب حجم به
تعريف واحدی پنج حتی و واحدی چهار واحدی، سه واحدی،
دروس همه تعريف برای اصرار و برنامه به اداری نگاه شود.
بايستی واحدها جورسازی برای واحدی چهار يا سه صورت به

شود. اصالح

الزم واحد تعداد گذاشتن شناور فعلی، برنامه مثبت نکات از يکی -۲
به نظرم به است. واحد ۱۴۰ تا ۱۳۲ بين فارغالتحصيلی برای
واحد سه از دروس تبديل جريان در دروس از برخی حذف جای
و شود حفظ فعلی برنامه مثبت نکته اين بايستی واحد، چهار به
ثابت عدد يک جای به فارغالتحصيلی نياز مورد واحدهای تعداد

بماند. باقی شناور صورت همان به همه، برای

میتواند انتخابی و الزامی بخش دو به پايه دروس جدول -۳
۱و۲، عمومی رياضی دروس الزامی بخش در شود. تقسيم
مانند دروسی انتخابی بخش در و رياضی مبانی کامپيوتر، مبانی

بدهند. مشابه دادههای از متفاوتی برآوردهای تکرار، درصورت
وقتی هستيم. خوب تقريبهای جستجوی در هميشه ما آمارگر، بهعنوان
زمان توزيع فرضهای است ممکن میکنيم تحليل تجزيه را دادهها
بررسی هندسی نمايش يا تحليل تجزيه با را يکنواخت واريانس و
پوشش میدهيم، گسترش را جديد آماری روشهای وقتی کنيم.
میکنيم. بررسی شبيهسازی با را اول نوع خطای و اطمينان فاصلههای

هستيم. دقيقی تقريبزنهای ما
تجربه و دانش و کردم مطالعه را رياضيات پيش سالها بار آخرين من
است ممکن نيز من آماری نظريه باشند. قديمی خيلی است ممکن من
متن اين میگويم. درست تقريبی، بهطور میکنم فکر ولی باشد. غلط

است: زير مقاله از برگردانی
“More or less” is about right. Significance (2015).
Vol 12. issue 4 pp 44.

درسی برنامه بازنگری برای پیشنهاد چند
آمار رشته کارشناسی

يزد دانشگاه آمار گروه دولتی، علی دکتر

رفع و اصالح رشته، مخاطبان جديد نيازهای جمله از مختلف داليل به
مقاطع برنامههای درسی، مواد نمودن روز به و گذشته برنامههای ايرادات
به نگاهی با متأسفانه هستند. مستمر بازنگری نيازمند رشته هر مختلف
بهجای آمار، رشته برنامههای بازنگری” ” در گاهی که میيابيم در گذشته
دستاوردها، همه که بهگونهای بودهايم، کامل” ”دگرگونی شاهد ”اصالح”
شده گذاشته کنار کلی بهطور گذشته برنامههای مثبت نکات و تجربيات
بهدست اساسی تغييرات اين جريان در و رويه اين از که نتيجهای است.
گرفتار و آمار رشته واقعی مشکالت شدن سپرده فراموشی به است، آمده
و نکات برخی ارائه نوشتار اين هدف است. بوده باطل دور يک در شدن
آينده برنامههای بازنگری برای که است شخصی تجربيات و پيشنهادات

باشند. بررسی قابل میتوانند
کاربردها” و ”آمار به موسوم کارشناسی دوره درسی برنامه مورد در
نقطه از است. شده نوشته آن بر نقدهايی و است شده زيادی صحبتهای
موارد به میتوان هستند، اصالح نيازمند که برنامه اين اصلی ضعفهای

کرد: اشاره زير

درس يک نام يادآور که کاربردها” و ”آمار نام نبودن مناسب -
رشته برای زيبنده نامی تا است ديگر رشته يک برای سرويسی

آمار.

دانشجويان به را مضاعفی فشار که درسها اکثر بودن واحدی سه -
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بهطور و آزمايشها طرح رگرسيون، دروس در آمار دانشجويان
گسسته و پيوسته چندمتغيره روشهای و خطی مدلهای کلی

شود. تاکيد

نياز به توجه با عددی، آناليز مبانی واحدی سه درس بهجای -۷
نام با واحدی سه درس يک است الزم آمار، دانشجويان
کارايی برای شود. گنجانده برنامه در آمار، در عددی روشهای
و آماررياضی دروس گذراندن از بعد بايد درس اين بيشتر،
کتاب مطالب رئوس زمينه اين در شود. داده دانشجو به رگرسيون

باشد: سرفصل تهيه مرجع میتواند زير

Lenneth Lange. (1999). Numerical Analysis
for Statisticians. Springer.

پيشنياز فعلی برنامه در ديفرانسيل معادالت واحدی سه درس -۸
روشن دانشجويان برای آن هدف و نشده داده قرار درسی هيچ
در را درس اين دانشجويان از بسياری خاطر همين به نيست.
با دانشجويان که جايی تنها فعلی برنامه در میگذرانند. آخر ترم
در میکنند، برخورد ( ضعيف بسيار هم (آن ديفرانسيل معادالت
يک آن بهجای میکنم پيشنهاد است. تصادفی فرايندهای درس
دروس جدول در آمار برای رياضی عنوان با واحدی چهار درس
ديفرانسيل معادالت از مباحثی درس اين در شود. آورده الزامی
حد (در تفاضلی معادالت آمار)، دانشجوی نياز حد (در معمولی
نظريه و گسسته رياضی مقداری زمانی) سریهای درس در نياز

شود. گنجانده میتواند گراف

داشته انتظار آن دانشآموختگان از که نيست آمار رشته زيبنده -۹
پژوهش اصول از اما کنند همکاری پژوهشی کارهای در باشيم
سه يا دو ارزش به مستقل درسی میرسد بهنظر باشند! بیاطالع
جدول به آماری، مشاوره و تحقيق روش اصول عنوان با واحد
سال در را درس اين دانشجويان همه و شود اضافه الزامی دروس

کنند. اخذ خود آخر

دو يا يک ارزش به درس يک حداقل جامعه، نياز به توجه با -۱۰
برنامه الزامی دروس ليست در رسمی آمارهای عنوان با واحد
در هيچگاه رسمی، آمارهای موضوع متأسفانه شود. گنجانده
آمار دانشآموختگان و است نشده گرفته جدی آمار برنامههای
متخصصين به توجه با شدهاند. گرفته بهکار ندرت به بخش اين در
درسی منبع تهيه هستند، فعال کشور در زمينه اين در که زيادی

نيست. مشکلی کار درس اين برای مناسبی

با آشنايی يا ۱ آماری محاسبات عنوان با درسی است بهتر -۱۱

حسابداری، اصول کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد اقتصاد، مبانی
مبانی جامعهشناسی، مبانی جمعيتشناسی، مبانی مديريت، اصول
بهداشت عمومی، روانشناسی هواشناسی، مبانی زيستشناسی،
دانشجوی يک برای که عمومی شيمی عمومی، فيزيک عمومی،
يا دو بتواند دانشجو هر و شود آورده باشند، مفيد میتواند آمار

کند. انتخاب عالقه و دلخواه به جدول اين از را درس سه

علمی شاخه يک با حداقل است الزم آمار دانشآموخته هر -۴
طريق از آشنايی اين از بخشی باشد. داشته کافی آشنايی ديگر
صورت کهاد طريق از نيز برخی و ۳ بند انتخابی پايه دروس
نيست پذير امکان فعلی وضعيت با کهادها اجرای البته میگيرد.
میرسد نظر به شود. پيدا آن اجرای برای مناسب راهی بايستی و
بهصورتی اختياری دروس جدول بخشبندی مناسب، راه يک
و دروس دقيق مطالعه با که صورت اين به است. کهاد شبيه
درس نام ذکر (با درس چند شامل بستههايی پيشنيازها، رعايت
برنامه در رشتهها، ساير مفيد و اصلی دروس از آن) پيشنياز و
ملزم آمار، رشته اختياری دروس بر عالوه دانشجو شوند. معرفی
بگذراند. هدفمند بهصورت را ديگر يکشاخه از درس چند باشد
علوم رياضی، رشتههای: از میتوانند پيشنهادی بستههای اين
اقتصاد، حسابداری، مديريت، مختلف شاخههای صنايع، کامپيوتر،
اين روش اين فايده چند از يکی باشند. غيره و زيستشناسی
قوی، آمار و رياضی پايه با عالقمند دانشجويان از برخی که است

دهند. تحصيل ادامه ارشد مقطع در ديگری رشتهی در

است، توصيفی آمار آن مطالب بيشتر که احتمال مبانی درس -۵
آمار درس يک به اول ترم در آن، بهجای است. بیهدف درسی
دانشجو ذهن که است نياز چالشی مسائل طرح بر تاکيد با مقدماتی
بهعنوان کند. درگير و آشنا آماری تفکر و آمار واقعی مسائل با را
دکتر ترجمهی وناکات، تاليف مقدماتی آمار کتاب به میتوان نمونه

میکند. دنبال را هدفی چنين که کرد اشاره مشکانی

مبانی رياضی، مبانی مانند دروس از برخی درسی مطالب ريز -۶
آمار دانشجوی برای جبرخطی و ماتريسها مبانی رياضی، آناليز
دارد. اساسی تغييرات به نياز و نمیکند دنبال را خاصی هدف
برای فعلی سرفصل با رياضی آناليز مبانی درس مثال بهعنوان
رياضی آناليز عنوان با درسی نيست. مناسب آمار دانشجوی
دانستن که ۲ و ۱ رياضی آناليز از مباحثی بر تاکيد با آمار، برای
گنجانده برنامه در بايستی است، الزم آمار دانشجويان برای آن
است الزم نيز جبرخطی و ماتريسها مبانی مهم درس شود.
نياز مورد مباحث بر و کند تغيير آمار برای جبرخطی درس به
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در واحدی سه اختياری درس يک بهعنوان کارآموزی درس -۱۸
شود. آورده جدول

دروس جدول به ( دادهها با کار بر تاکيد با ) پروژه درس بايستی -۱۹
دادهها، با کار تجربه بهجای موارد برخی شود. اضافه الزامی
داده دانشجو به نظری مقاله يک ترجمه صورت به پروژه درس

نيست. پسنديده که شده

نيست. عملی کارشناسی مقطع در آمار رشته برای گرايش ايجاد -۲۰
بسياری در رشتهها، ساير با آمار عميق ارتباط به توجه با اما
بين گرايش ارشد، کارشناسی مقطع در دنيا مطرح دانشگاههای از
حجيم، دادههای تحليل توانايی بر تاکيد با دادهها” ”علوم رشتهای
میطلبد. جداگانه نوشتهای رشته، اين معرفی است. شده ايجاد
آمار اصلی هسته حفظ با که است رسيده آن وقت میرسد بهنظر
بازنگری در رشتهای بين گرايشهای استنباط) و احتمال (يعنی
آمار و بيمه آمار به و شود گرفته نظر در کارشناسیارشد برنامه
آمار گرايش موفق چندان نه تجربه از والبته نشود اکتفا زيستی

شود. گرفته درس نيز اجتماعی – اقتصادی

کشورهای آمار برنامههای از صد در صد کپیبرداری و تقليد -۲۱
ما مشکالت از بسياری که نيست شکی نيست. درست پيشرفته
بوده جوانب همه بررسی بدون کپیبرداریهای همين به مربوط
قرار اجرا مورد جايی در اگر موفقی برنامههای اگر البته است.
با میتوان است، داده پس را خود امتحان بهاصطالح و گرفته

نمود. بومیسازی کشور، نيازهای و دقيق بررسی و مطالعه

بازنگری در کند. دنبال را روشنی هدف بايد درسی برنامه -۲۲
نظر از هم و خبره اساتيد نظر از هم بايستی برنامهها
که است اين بر اعتقاد اگر شود. برده بهره آمار دانشآموختگان
و بهدرستی آنها اشکاالت داشتهاند، اشکاالتی گذشته برنامههای
نيز نگاهی نيم ميان، اين در شوند. رفع و مشخص مستند بهطور
بايد بشود. کشورها ساير در آمار درسی متون تغييرات به بايد
از برخی سرفصل در که مطالبی از بسياری روزگار که بپذيريم
وارد آمار علم و آمده سر به شده، نوشته ما برنامههای در دروس
بيست قرن در آمار جهانی رويکرد است. شده تازهای مرحله
سواالت به پاسخگويی و حجيم دادههای تحليل توانايی يکم، و
به حجيم دادههای با ما کشور در هنوز چند هر است. پيچيده
بايستی حتما برنامهها بازنگری در اما نيستيم، روبرو واقعی معنای

شود. توجه نکته اين به

موضوع طرح و شخصی نظر باال مطالب بيان اينکه آخر نکته -۲۳

از بعد و دوم ترم در واحد ۲ ارزش به آماری، نرمافزارهای
مواد زير تعريف در شود. گرفته نظر در کامپيوتر، مبانی گذراندن
آشنايی و R نرمافزار با برنامهنويسی آموزش بر میشود درس اين

نمود. تاکيد SPSS نرمافزار با

انجام بر تکيه با واحد ۳ ارزش به ۲ آماری محاسبات درس -۱۲
شود. داده دانشجو به آخر سال در نرمافزار، با آماری تحليلهای

،۲ آزمايش طرح دروس تدريس که شود تاکيد برنامه در بايستی -۱۳
گسسته، چندمتغيره روشهای و ۲ پيوسته چندمتغيره روشهای
با کار و نرمافزار با همراه بايستی رگرسيون و زمانی سریهای
مختلف، داليل به دانشگاهها از برخی در متأسفانه باشد. دادهها
دانشجو و میشوند تدريس نظری بهصورت صرفا دروس اين

نمیکند. پيدا دروس اين از درستی درک

افزون روز نياز و پيوسته چندمتغيره درس اهميت به توجه -۱۴
روشهای درس حجيم، دادههای تحليل روشهای دانستن به
در شود. منتقل الزامی دروس فهرست به بايد پيوسته۲ چندمتغيره
سرفصل در است!! گرفته قرار اختياری دروس جزو فعلی برنامه
تحليل چون مهمی مباحث بر عالوه ۲ پيوسته چندمتغيره درس
آناليز چندمتغيره، رگرسيون خوشهبندی، مميزی، تحليل عاملی،
يادگيری و دادهکاوی به بايستی نيز بخشی چندمتغيره، واريانس
داده دروس شود. داده اختصاص مقدماتی حد در حداقل ماشين،
در نيز اختياری درس بهعنوان میتوانند ماشين يادگيری و کاوی

شوند. آورده برنامه

اختياری دروس فهرست به احتمال و آمار فلسفه و تاريخ درس -۱۵
به اعتقادی قبل برنامههای و فعلی برنامه در ظاهرا شود. اضافه
شده تلقی نخور درد به درسی هميشه و است نبوده درس اين

است!

از تخصصی زبان درس حذف فعلی، برنامه منفی نکات از يکی -۱۶
کارشناسیارشد کنکور در تخصصی زبان از چند هر است. برنامه
الزامی دروس فهرست به بايستی درس اين شود! می داده سوال

برگردد.

ويژه مباحث واحدی سه درس دو اختياری، دروس فهرست در -۱۷
درسی مواد تعريف شود. گرفته نظر در تواند می ب و الف
فراخور به تا باشد آموزشی گروه اختيار در میتواند دروس اين

شوند. ارائه بتوانند گروه، پتانسيل و تخصص
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دکتر مراسم اين ادامه در بگيريم. تصميم درستتر میتوانيم جديد نگاه
اين کنندگان برگزار از تشکر با ايران آمار انجمن رئيس پزشک حميد
تعداد سمينار اين در که کرد خرسندی ابراز يزد دانشگاه در سمينار
پنجمين و بيست به اشاره با ايشان است. بوده بااليی رقم شرکتکنندگان
با انجمن اين سال ۲۵ گفت: ايران آمار علمی انجمن تاسيس سالگرد
عنوان به ۹۲ سال در و است داده انجام را عمدهای فعاليتهای پويايی
خود صحبتهای ادامه در پزشک دکتر است. شده انتخاب برتر انجمن
و احتمال با مرتبط فعاليتهای و سمينارها اين برگزاری اهميت به با
در که پيشبينیهايی علیرغم افزودند و کردند اشاره تصادفی فرايندهای
در میشود احساس میشود، آمار نقش شدن پررنگ برای جهان سطح
است. خطر احساس يک اين و شويم می دور علم اين از داريم کشورما
به و تربيت را رياضی و احتمال و آمار به عالقهمند افراد بتوانيم بايد
علمی کميته دبير دولتی علی دکتر مراسم ادامه در کنيم. وارد عرصه اين
اجرايی شورای دانشگاه، مسئوالن از قدردانی و تشکر ضمن سمينار
اجرايی، کميته اعضای مقاالت، داوران علمی، کميته اعضای آمار، انجمن
از گزارشی يزد، دانشگاه آمار گروه دانشجويان و علمی هيئت اعضای
بالفاصله نمودند. ارائه مقاالت داوری و علمی کميته های فعاليت روند
ظهوری بيژن دکتر توسط ترتيب به عمومی سخنرانی دو افتتاحيه از پس
ليورپول (دانشگاه آسا هيربد دکتر و شريف) صنعتی (دانشگاه زنگنه
(بيست تخصصی سخنرانیهای برنامهها، ادامه در شد. انجام انگلستان)
ساعته) نيم و (يک پوسترها ارائه و دوم و اول روز عصر در دقيقهای)
صبح در بهعالوه شد. برگزار دوم روز عصر و صبح و اول روز عصر در
(دانشگاه پزشک حميد دکتر توسط ساعته يک سخنرانی دو دوم روز
سخنرانی ۶ و استراليا) آمار انجمن (رئيس هنستريج جان دکتر و تهران)
اصفهان)، صنعتی (دانشگاه رجالی علی دکتر مدعوين توسط تخصصی
عليشاهی کسری دکتر اميرکبير)، صنعتی (دانشگاه رضاخواه سعيد دکتر
تحصيالت (مرکز باستانی فروش علی دکتر شريف)، صنعتی (دانشگاه
(دانشگاه محتشمی غالمرضا دکتر و امينی محمد دکتر زنجان)، تکميلی
دوم روز عصر در سمينار اختتاميه مراسم شد. انجام مشهد) فردوسی
از تشکر ضمن دولتی علی دکتر نخست مراسم اين در گرديد. برگزار
پوسترهای و سخنرانیها برنامهها، که کرد اميدواری اظهار شرکتکنندگان
داشته شرکتکنندگان برای خوبی دستاوردهای سمينار، طول در شده ارائه
از تشکر ضمن همچنين ايشان کنند. ترک را سمينار خوبی خاطره با و
انجام را مقاالت داوری کار موقع به که داوری سرگروههای و داوران
مسئوليت قبول علیرغم که داوران از برخی همکاری عدم از دادند،
ضمن همچنين وی کردند. گله نکردند، داوری را مقالهای هيج داوری،
شرکت سمينار در و نموده زحمت قبول که مدعوی سخنرانان از تشکر
و سمينار برگزاری به مانده روز که مدعو سخنرانان برخی از نمودند،

است. بررسی و نقد گونه هر شنيدن آماده نگارنده و است

مراجع:

جديد برنامه به نگاهی تخيل: تا واقيعت از کهاد علی، دولتی، .۱
صفحات ، ٧٩ شماره آمار، انجمن خبرنامه کاربردها، و آمار رشته

۱۷-۱۵

تحصيلی رشته كارشناسی برنامه بر نقدی محمدرضا، مشکانی، .۲
آموزشی مجموعهی كارشناسی مقطع برنامهی در كاربردها و آمار
.۱۶ صفحه ، ١ شماره هیجدهم سال آماری اندیشه رياضی، علوم

و احتمال سمینار دهمین برگزاری گزارش
تصادفی فرایندهای

سمينار علمی کميته دبير دولتی، علی دکتر

سمينارهای مجموعه (از تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين
رياضی دانشکده آمار گروه ميزبانی به ايران) آمار انجمن دوساالنه
در گرديد. برگزار ۹۴ مرداد ۲۹ و ۲۸ تاريخهای در يزد دانشگاه
دانشجويان و علمی هيئت اعضای کارشناسان، از نفر سمينار۲۹۴ اين
و عمومی سخنرانی ۴ تعداد و بودند کرده شرکت تکميلی تحصيالت
مقاله ۸۷ مدعوين، توسط ساعته نيم سخنرانی ۷ و ساعته يک تخصصی
شرکتکنندگان توسط پوستر بهصورت مقاله ۱۲۳ و شفاهی بهصورت
(متشکل داوران هيئت و نفر) از۹ (متشکل علمی کميته گرديد. ارائه
داوری کشور، سراسر دانشگاههای علمی هيئت اعضای از نفر) ۷۲ از
سايت طريق از و ماه دو طول در را مقاله) ۳۰۱ ) شده دريافت مقالههای
افتتاحيه مراسم در دادند. انجام الکترونيکی – تمام بهصورت و سمينار
سمينار دبير نخست برگزارشد، دانشگاه شاهی جليل دکتر تاالر در که
شرکتکنندگان به مقدم خير ضمن ذاکرزاده حجتاله دکتر آقای جناب
دست از و نمودند ارائه سمينار امور انجام و برنامهريزی روند از گزارشی
محمدصالح دکتر آقای جناب ادامه در کرد. تشکر آن برگزاری اندرکاران
اشاره شرکتکنندگان، به خوشآمدگويی ضمن يزد دانشگاه رياست اولياء
دانشگاه فعاليت سابقه و يزد شهر علمی و فرهنگی تاريخی، پيشينه به
بيان علمی تحقيقات در احتمال و آمار نقش مورد در را مطالبی يزد،
تصادف و شانس بحث جامعه سطح در که نمودند اشاره ايشان داشتند.
میگذارند نيست، مشخصی کتاب و حساب دارای اينکه حساب به را
تصادف حتی که است اين گرفتيم ياد احتمال و آمار از ما که درسی اما
اوج در که است اين نشاندهنده اين و است خاصی نظم دارای هم
که ماست توان و هنر اين باشيم. نظم دنبال به میتوانيم ما بینظمی
يک با و کنيم کشف را نظم نوسانها و پراکندگیها اين بين از بتوانيم
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از نفر ۹۱ فقط سمينار شرکتکننده ۲۹۴ از که بهطوری بود کم
نيز علمی هيئت همکاران از برخی بودند. علمی هيئت اعضای
هنگام اما بودند، کرده مشخص سخنران بهعنوان را خود اينکه با
فرستاده خود جای به را تکميلی تحصيالت دانشجوی سخنرانی

نبود. پسنديدهای کار که بودند

آمار انجمن (رئيس هنستريچ جان پروفسور حضور به توجه با -
تنظيم و تجربيات تبادل منظور به مدعو، سخنران بهعنوان استراليا)
رئيس پزشک دکتر و ايشان حضور با جلسهای تفاهمنامه، يک

شد. برگزار ايران آمار انجمن

تصادفی، فرايندهای و احتمال سمينار در تأمل قابل نکات از -
همانگونه است. آمار زمينههای همه در متنوع مقاالت حضور
سمينار اصلی محورهای در میشود مالحظه ۱ شماره جدول که
بسيار تعداد زمانی سریهای و تصادفی فرايندهای احتمال، يعنی
چارهای مسئله اين برای دارد جا است. شده ارسال مقاله کمی

شود. انديشيده

و يزد شهر در گردشگری تورهای سمينار، جنبی برنامههای از -
قرار استقبال مورد که بود دانشگاه سرپوشيده استخر از استفاده

گرفت.

سمينار سايت در سمينار عکسهای مجموعه و مقاالت کتابچه -
اينترنتی پايگاه به میتوانند عالقهمند افراد است. شده گذاشته

نمايند. مراجعه زير آدرس به سمينار

www.spsp10.yazd.ac.ir

دانشجويی مسابقه شانزدهمین گزارش
کشور آمار

کشور آمار دانشجويی مسابقه شانزدهمين علمی کميته دبير فريدروحانی، محمدرضا دکتر

عدم سمينار، راهنمای کتابچه چاپ و سخنرانیها برنامهريزی از بعد
گله آوردند، بار به را فراوانی مشکالت و نمودند اعالم را خود حضور
فريد محمدرضا دکتر آقای جناب گزارش از بعد مراسم ادامه در نمودند.
آمار، دانشجويی مسابقات دوره شانزدهمين علمی کميته دبير روحانی
دو (به مشکانی دکتر جايزه همچنين گرديد. اهدا برنده تيمهای جوايز
مجالت برتر داوران (به بزرگنيا دکتر جايزه و شده) ارائه برتر پوستر
جناب مراسم ادامه در شد. اهدا سمينار) مقاالت برتر داور و انجمن
سمينار، علمی کميته طرف از نمايندگی به زنگنه ظهوری بيژن دکتر آقای
کميته اعضای تشکر مراتب سمينارها، برگزاری تاريخچه به اشاره ضمن
از پس نمودند. ابراز سمينار پربار و مطلوب برگزاری از را سمينار علمی
برگزاری در فعال دانشجويان و اجرايی کميته اعضای از تقدير مراسم آن،

شد. انجام سمينار
سمینار حاشیه در نکته چند

درخواست مورد ۹ آموزشی، کارگاههای برگزاری فراخوان در -
کارگاه ۳ نهايتا تعداد اين از که شد دريافت کارگاه برگزاری
جعفر (آقای «ايموس» نرمافزار با ساختاری معادالت مدلسازی
ماشين يادگيری يزد)، دانشگاه آمار دکتری دانشجوی رحمانی
تحليل کارگاه و طباطبايی) عالمه دانشگاه اسکندری فرزاد (دکتر
تعداد شيراز) دانشگاه از شيروانی امين (دکتر هواشناسی دادههای
قرار نهايی برگزاری برنامه در و داشتند کننده نام ثبت کافی

گرفتند.

در مموری فلش روی مقاالت چکيده کاغذی، چاپ جای به -
شد. واقع استقبال مورد که گرفت قرار شرکتکنندگان اختيار
مقاالت چکيده فايل سمينار برگزاری به مانده هفته يک از البته
شرکتکنندگان و بود شده داده قرار سمينار سايت روی نيز
مورد سخنرانیهای در شرکت برای آن اساس بر میتوانستند

کنند. برنامهريزی خود عالقه

بودند، نيافته حضور که مدعوين از يکی سخنرانی زمان جای به -
آينده نگاه از کاربردها و آمار کارشناسی درسی برنامه موضوع
شده گنجانيده برنامه در زنگنه دکتر سخنرانی با آن چالشهای و
زمان اينکه با گرفت. قرار شرکتکنندگان استقبال مورد که بود
بود شده گرفته نظر در ساعت نيم سخنرانی برای شده برنامهريزی
نيم و ساعت يک حدود شرکتکنندگان سواالت با جلسه اين اما

کشيد. طول

بيشتری تجربه که کسانی بهويژه علمی هيئت اعضای استقبال -
تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار در سخنرانی ارائه از دارند،
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باالترين درصد ۴۰ حداقل (با انفرادی برتر نفرات علمی کميته عالوه به
نمود. تاييد زير شرح به را نمره)

مسابقه آييننامه ۷ بند اصالحيه آخرين اساس بر دوره اين در متاسفانه
همچنين نگرديد. تيمی رتبه اخذ به موفق تيمی هيچ کشور آمار دانشجويی
تيمهای به باالکريشنان پروفسور جايزه علمی، کميته تصميم اساس بر
امتيازات کل جمع نظر از ترتيب به که اصفهان دانشگاه و تهران دانشگاه

گرفت. تعلق داشتند، قرار اول جايگاه در کاربردی بخش امتياز و
فرايندهای و احتمال سمينار دهمين اختتاميه جلسه در مسابقه جوايز

گرديد: اعطا زير شرح به ۱۳۹۴ مرداد ۲۹ روز در تصادفی

ريال ميليون ۵ مبلغ انفرادی اول نفر حاجحيدری احمدرضا آقای -۱
تقدير لوح يک و ايران آمار انجمن نقدی جايزه

نقدی جايزه ريال ميليون ۳ مبلغ انفرادی دوم نفر خليفه رضا آقای -۲
تقدير لوح يک و ايران آمار انجمن

يک ۱۳۹۴ مرداد ۲۷ روز در کشور آمار دانشجويی مسابقه شانزدهمين
به تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين برگزاری از قبل روز
در گرديد. برگزار ايران آمار انجمن همکاری با و يزد دانشگاه ميزبانی
دانشجو ۳ از متشکل هريک دانشجويی تيم ۱۴ مسابقات از دوره اين

از: بودند عبارت کننده شرکت دانشگاههای که کردند شرکت

سمنان ۸-دانشگاه اصفهان ۱-دانشگاه
کرمان باهنر شهيد ۹-دانشگاه بيرجند ۲-دانشگاه

شيراز ۱۰-دانشگاه تهران ۳-دانشگاه
اصفهان صنعتی ۱۱-دانشگاه خوانسار ۴-دانشگاه
مشهد فردوسی ۱۲-دانشگاه دامغان ۵-دانشگاه

رفسنجان (عج) ولیعصر ۱۳-دانشگاه کرمانشاه رازی ۶-دانشگاه
يزد ۱۴-دانشگاه زنجان ۷-دانشگاه

که بود شده طراحی کاربردی و نظری بخش دو در مسابقه سوالهای
آمار اساتيد و آموزشی گروههای از علمی کميته دبير توسط سواالت
اعضای از متشکل مسابقه علمی کميته توسط نهايی سواالت و جمعآوری

شدند: انتخاب زير

رضائی مجيد ۲-دکتر اسکندری فرزاد ۱-دکتر
مردانیفر علی حيدر ۴-دکتر کاظمی ايرج ۳-دکتر

علمی) کميته فريدروحانی(دبير محمدرضا ۵-دکتر

ساعت از کاربردی بخش و ۱۱:۳۰ تا ۸ ساعت از نظری بخش آزمون
اعالم و اوراق تصحيح گرديد. برگزار ۱۳۹۴ مرداد ۲۷ روز ۱۸ تا ۱۵
روز همان ۲۴ تا ۱۴ ساعت از مسابقه علمی کميته اعضای توسط نتايج،
آييننامه با مطابق مرداد ۲۸ روز صبح مسابقه اوليه نتايج و گرفت صورت

گرديد. استخراج مسابقات
نماينده حضور با ۱۳۹۴ مرداد ۲۸ روز در جلسهای نتايج، اعالم جهت
و مسابقه برگزاری کميته دبير علمی، کميته اعضای ايران، آمار انجمن
روند از گزارشی مسابقه علمی کميته دبير و شد تشکيل تيمها سرپرستان
ارائه برتر نفرات و تيمها انتخاب نحوه و آزمونها سواالت، طراحی
و کيفی سطح ارتقاء منظور به حاضرين نظرات نقطه جلسه اين در داد.
تغييرات آنها جمعبندی با که شد مطرح آمار دانشجويی مسابقات کمی
علمی کميته دبير توسط تيمها امتيازبندی و برگزاری شيوه در پيشنهادی
توسط تيمها اعتراضات گرديد مقرر جلسه اين پايان در است. شده تهيه
نتايج آنها بررسی با تا شود داده تحويل علمی کميته دبير به سرپرستان
نتايج، جمعبندی و اعتراضات بررسی از پس نهايت در گردد. اعالم نهايی

شدند: مشخص زير شرح به کننده شرکت برتر تيم ۸
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دکتر: آقايان به جايزه دوره اولين سمينار، علمی کميته دبير و نشريات
ولی و روزگار رسول باغيشنی، حسين امينی، مرتضی سيد احمدی، جعفر

شد. اعطا زاردشت

در احتمال و آمار آموزش همایش گزارش
پرورش و آموزش متوسطه دوم دوره

همکاری با ۱۳۹۴ ماه مرداد اول پنجشنبه روز در اصفهان آمار خانه
صنعتی دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، شهرداری ايران، آمار انجمن
تأليف و برنامهريزی دفتر رياضی گروه تهران، فرهنگيان دانشگاه اصفهان،
دانشگاه اصفهان، استان پرورش و آموزش کل اداره درسی، کتابهای
و اصفهان استان رياضی معلمان آموزشی علمی انجمن اصفهان، فرهنگيان
آمار ”آموزش راهبردی همايش برگزاری به اقدام اصفهان رياضيات خانه
با همايش اين نمود. پرورش” و آموزش متوسطه دوم دوره در احتمال و
دانشجويان دبيران، کارشناسان، مؤلفان، اساتيد، از جمعی پرشکوه حضور
گرديد. برگزار اصفهان رياضيات خانه همايش سالن در دانشآموزان و

همایش: اصلی محورهای

دوره در احتمال و آمار دروس آموزش و تأليف شناسی آسيب •
متوسطه دوم

دوره در احتمال و آمار دروس آموزش و تأليف سياستگذاری •
متوسطه دوم

همایش: جانبی محورهای

رياضی کتابهای احتمال و آمار فصل آموزش و تأليف بررسی •
ابتدايی دوره در

رياضی کتابهای احتمال و آمار فصل آموزش و تأليف بررسی •
متوسطه اول دوره در

مدلسازی و آمار کتاب آموزش و تأليف بررسی •

احتمال و جبر کتابهای احتمال فصل آموزش و تأليف بررسی •
گسسته رياضيات و

مدلسازی و آمار درس پروژه بهترين مسابقه اجرای گزارشروند •

از مدلسازی و آمار کتاب ارزيابی نظرسنجی طرح بررسی •
دانشآموزان

معلمان از مدلسازی و آمار کتاب ارزيابی نظرسنجی طرح اجرای •

جايزه ريال ميليون ۲ مبلغ انفرادی سوم نفر عسکری زهرا خانم -۳
تقدير لوح يک و ايران آمار انجمن نقدی

به ريال هزار ۷۰۰ مبلغ تهران دانشگاه تيم اعضای از هريک -۴
باالکريشنان پروفسور جايزه عنوان

به ريال هزار ۷۰۰ مبلغ اصفهان دانشگاه تيم اعضای از يک هر -۵
باالکريشنان پروفسور جايزه عنوان

بر مسابقات، در شرکتکننده دانشجويان تشويق منظور به میشود يادآور
کشور، آمار دانشجويی مسابقه آييننامه ۱۳ بند به الحاقی ۴ تبصره اساس
به دانشجويی مسابقات در کننده شرکت تيمهای عضو دانشجويان کليه
ايران آمار انجمن وابسته عضو عضويت، حق پرداخت بدون سال ۲ مدت
آمار انجمن مجالت از يکی خود انتخاب به سال ۲ اين در و شد خواهند

میکنند. دريافت رايگان بهطور را

مشکانی دکتر جایزه

دکتر فرهنگی و علمی جايگاه از تجليل منظور به ايران آمار انجمن
هر جايزه اين میکند. اهدا ايشان نام به جايزهای مشکانی محمدرضا
و احتمال سمينار يا و ايران آمار کنفرانس اختتاميه مراسم در سال
و پوستر ارائهکنندگان بهترين از نفر دو حداکثر به تصادفی، فرايندهای
بر جايزه اين دوره دومين در میشود. اهدا سخنرانیها بهترين از يکی
سمينار دهمين اختتاميه در اجرايی، کميته پيشنهاد به و آئيننامه اساس
پوستر ارائهکنندگان از نفر دو به جايزه اين تصادفی، فرآيندهای و احتمال
سخنرانی بخش در گرديد. اهدا نوروزی آزيتا و طوفانپور ژاله خانمها:

نشد. انتخاب برگزيدهای

بزرگ�نیا دکتر جایزه

دکتر فرهنگی و علمی جايگاه از تجليل منظور به ايران آمار انجمن
برای همکاران تشويق منظور به ايشان نام به جايزهای بزرگنيا، ابوالقاسم
نتيجه در و آماری همايشهای و ادواری مجالت موقع به و دقيق داوری
برتر و فعال داوران از نفر يک به سال هر مقاالت کمی و کيفی بردن باال
در همايشها، مقاالت برتر و فعال داوران از نفر يک و ادواری مجله هر
دکتر جايزه دوره نخستين میکند. اهدا سال آن همايش اختتاميهی مراسم
تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين اختتاميه در امسال بزرگنيا
سردبيران پيشنهاد به و آئيننامه اساس بر شد. برگزار يزد دانشگاه در
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اصفهان) آمار خانه اجرایی علمی
از مدلسازی و آمار کتاب مورد در را خود نظرات يزديانپور خانم
مربوط فصل ايشان سخنان به توجه با کردند. ارائه رياضی دبيران ديدگاه
عامل نمیکند. رفع را دانشآموزان ابهامات و نيست مناسب مدلسازی به
پی در و میکنند فکر کنکور به فقط دانشآموزان که است اين نيز ديگر
کنکور در کمی سؤاالت آمار درس از که آنجا از و نيستند يادگيری

نمیکنند. توجه درس اين به دانشآموزان میآيد
اصفهان) استان ریاضی (سرگروه احمدی محمد�رضا آقای

کردند. نقد را گسسته رياضيات و احتمال و جبر کتابهای احمدی آقای
سيستم اگر ولی است مهم بسيار کتاب که است درست نمودند بيان ايشان
نمیشود. حل مشکالت ندهند بها کتاب به خانوادهها و مديران و آموزشی
عضو و ایران در آماری سواد پروژه (نماینده آشفته افشین آقای

ایران) آمار انجمن مدیره هیئت
و آموزش در خصوص به آن لزوم و آماری سواد مورد در آشفته آقای
مورد در آشنايی حداقل يک بايد دانشآموزان که کردند بيان پرورش
افزودند: همچنين ايشان فراگيرند. پرورش و آموزش نظام در را آمار
محور سه مورد در عصر اين در که هستيم اطالعات عصر در اکنون هم
محور دانايی اقتصاد محور، دانايی سازمانهای از و میکنيم بحث اساسی

میشود. گفته محور دانايی جامعهی و
ابتدایی دوره ریاضی آموزش (کارشناس داوودی خسرو آقای

درسی) کتب تألیف و برنامه�ریزی دفتر
در احتمال و آمار بحثهای که اين دليل کردند بيان داوودی آقای
آموزشی سيستم ابتدا که میباشد اين است گرفته قرار نهم تا اول سالهای
سن تا بچهها ايشان عقايد اساس بر که است بوده پياژه نظرات اساس بر
زمان مرور به اما نيستند. احتمال و آمار علم درک به قادر سالگی ۱۲
بچهها که است بوده اين نقدها اين از يکی که است شده پياژه به نقدهايی
با و هستند احتمال و آمار علم درک به قادر نيز کوچکتر سنين در
علم اين درک به قادر بچهها که شدهاند متوجه شده انجام آزمايشهای
است. شده داده آموزش نيز پايينتر سنين در علم اين همين برای هستند
کتب تألیف آمار سر�گروه و (کارشناس امیری حمید�رضا آقای
کتب تألیف و برنامه�ریزی دفتر متوسطه دوم دوره ریاضی

درسی)
سمت اين به آموزش عالی شورای در مسئوالن ايشان سخنان به توجه با
متوسطه دورهی در رياضی کالسهای ساعات تعداد که میروند پيش
بنابراين شود. داده آموزش کمتری کتابی عناوين با حداقل يا و کمتر
سالهای وارد آنها از بخشی و حذف دانشگاهی پيش دروس از بخشی
برنامه درسی کتب تأليف و برنامهريزی دفتر بنابراين میشود. سوم و دوم
که بهصورتی شود تأليف مدلسازی و آمار درس برای کتاب دو دارد

صنايع و سازمانها علوم، ساير در آمار کاربرد •

پرورش و آموزش در آماری سواد لزوم •

سخنرانی�ها: عنوان
عضو و اصفهان دانشگاه (ریاست طالبی هوشنگ دکتر آقای

( اصفهان دانشگاه آمار گروه علمی هیئت
دانشجويان تحصيلی افت داليل بررسی به طالبی هوشنگ دکتر آقای
به شده تدريس کتابهای به میتوان آن جمله از که پرداختند

نمود. اشاره دانشجويان انگيزه و آموزشی نظام دانشآموزان،
ریاضیات مؤسسه علمی هیئت (عضو پاشا عین�اله دکتر آقای
کتاب مؤلف و خوارزمی دانشگاه مصاحب غالمحسین دکتر

مدل�سازی) و آمار
با پرداختند. آماری آموزش اهميت بررسی به پاشا عيناله دکتر آقای
است بوده خوب سال چند اين در آمار توسعهی ايشان سخنان به توجه

باشيم. نيز علم اين از استفاده و توسعه اين نحوهی فکر به بايد ولی
دانشگاه آمار گروه علمی هیئت (عضو رجالی علی دکتر آقای
هیئت عضو و گسسته ریاضیات کتاب مؤلف اصفهان، صنعتی

اصفهان) ریاضیات خانه مؤسس
پرورش و آموزش در احتمال آموزش لزوم به رجالی علی دکتر آقای
استاندارد زمانیکه تا کردند توصيه کتاب مؤلفان به ايشان پرداختند.
در را آمار يا و رياضی میخواهند چرا که نباشد معلوم و باشند نداشته

ننويسند. کتاب لطفا کنند تدريس مدارس
عضو و اصفهان آمار خانه (مدیر ایران�پناه نصراله دکتر آقای

اصفهان) دانشگاه آمار گروه علمی هیئت
مدلسازی و آمار کتاب مورد در را توضيحاتی ايرانپناه نصراله دکتر آقای
ضريب مورد در کتاب آخر فصل که نکته اين به ايشان نمودند. ايراد
تدريس دبيران توسط کتاب نرمافزار بخش و رگرسيون و همبستگی
بخشهای جزو بخشها اين که است حالی در اين و کرده اشاره نمیشود
سال از کتاب تدريس گذشته سال ۱۵ در متاسفانه است. کتاب مهم
ولی چاپ بخشها اين از رنگی صفحات تعداد اين ۱۳۹۴ تا ۱۳۸۰

نمیگردد. تدريس و گرديده حذف نيامدن کنکور در بهدليل
درسی) کتب تألیف دفتر (عضو بخشعلی�زاده شهرناز خانم

با نمودند، بيان مدلسازی و آمار کتاب از تاريخچهای بخشعلیزاده خانم
به افراد ورود پرورش و آموزش هدفهای از يکی ايشان سخنان به توجه
شهروندی زندگی برای افراد کردن آماده اصلی هدف ولی دانشگاههاست
داشته استنتاجی و خالق نقاد، تفکر بتواند که شهروندی واقع در است.

باشد.
شورای عضو و اصفهان استان ریاضی (دبیر یزدیان�پور ندا خانم
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اظهارات در دارايی و اقتصادی امور وزير طيبنيا علی جمله از برخی
اختالف است: معتقد و دانسته ناچيز بسيار جاری سال فروردين در خود
اعالمی نرخ و مرکزی بانک سوی از منتشره تورمی نرخ بين معناداری

ندارد. وجود ايران، آمار مرکز سوی از
بانک بين آماری تفاوت چنين وجود نيز اقتصادی کارشناسان از بسياری
روشهای از ناشی تورم موضوع در بهخصوص را آمار مرکز و مرکزی
عنوان تورم نرخ تعيين در کننده مصرف کاالی سبد جمله از محاسبه

کردهاند.
آماری تناقضات و اختالف چنين بايد چرا اينکه است تأمل قابل آنچه اما
بهطوریکه باشد، داشته وجود کشور آمارگيری رسمی مرجع دو بين
مرکز ديگر سويی از و جينی ضريب افزايش از يکسو از مرکزی بانک
برای را عدد يک مرکزی بانک دارد، اصرار ضريب اين کاهش بر آمار
میکند. رونمايی ديگری عدد از آمار مرکز ديگر طرف از و اعالم تورم
عالی شورای مصوبه از پس روز يک آمار مرکز رئيس اظهارات با مطابق
رشد نرخ تورم، نرخ مانند مهمی و رسمی آمارهای پس اين از آمار،
اعالم مرکز اين طريق از تنها مصوبه اين با مطابق بيکاری نرخ و اقتصادی
آمار میتوانند خود فعاليتهای برای اجرايی دستگاههای و شد خواهد

ندارند. انتشار اجازه اما کنند توليد
دنبال به را مرکزی بانک کل رئيس واکنش بالفاصله که صحبتهايی
اقتصادی رشد يا و تورم آمار اينکه، بيان با نيز سيف ولیالله داشت،
را تخصصی آمارهای همچنان مرکزی بانک گفت: است، تخصصی کاری

میکند. منتشر
رئيس حضور با تحليلی ميزگردی در (ايرنا) اسالمی جمهوری خبرگزاری
اقتصادی حسابهای دفتر کل مدير آمار، مرکز معاون ايران، آمار انجمن
اخير مصوبه بررسی به توسعه، اقتصاد تحليلگر يک و ايران آمار مرکز
پرداخته ايران آمار مرکز انحصاری مرجعيت معايب و مزايا و آمار شورای

است.
تهیه دولتی آمار دنیا بیش�تر در بلکه نیفتاده عجیبی اتفاق

می�شود
تحليلی، ميزگرد اين در تهران دانشگاه استاد و ايران آمار انجمن رئيس
و مسئول بهعنوان آمار عالی شورای سوی از کشور آمار مرکز انتخاب
دانست مبارک و ميمون بسيار را رسمی آمار انتشار و توليد اصلی متولی
از زودتر خيلی بايستی کار اين گفتهام هم قبال که همانطور گفت: و

میافتاد. اتفاق اينها
مراکز سوی از مختلف بخشهای آمار توليد به اشاره با پزشک حميد
يادآور را آمارها اينگونه ارائه در تناقض وجود کشور، در گوناگون
مانند دستگاههايی نمايندگان جلسهای در اگر مثال بهعنوان گفت: و شد
حضور آمار مرکز يا و احوال ثبت تجارت، و معدن صنعت، مرکزی، بانک

و آمار کتاب و باشد يکسان رشتهها همهی برای مدلسازی و آمار کتاب
شود. تدريس رياضی رشتهی برای فقط و يازدهم سال در مدلسازی۲
اميری، حميدرضا آقايان حضور با ميزگردی همايش، اين ادامه در
هئيت (عضو عليشاهی کسری دکتر داوودی، خسرو پاشا، عيناله دکتر
امامزاده نوری حسين شريف)، صنعتی دانشگاه رياضی علوم گروه علمی
خانمها اصفهان) استان پرورش و آموزش کل اداره آمار (کارشناس
اصفهان)، رياضيات خانه معلمان بخش (مسئول الهبخش سيميندخت
و پرسش با همراه ميزگرد پايان در گرديد. برگزار زاده بخشعلی شهرناز

گرديد. انجام همايش در شرکتکنندگان سوی از پاسخ
آمار فصل معرفی عنوان تحت کليپهايی پخش با همراه همايش اين
و آمار کتابهای معرفی نهم، تا اول سالهای رياضی کتب احتمال و
گسسته رياضيات و سوم) (سال احتمال و جبر دوم)، (سال مدلسازی
بود. علوم ساير در آمار کاربرد همچنين و متوسطه دوره (پيشدانشگاهی)

و آمار انحصاری تولید (ایرنا): میزگرد
پیش�رو چالش�های

آقايان (ايرنا) اسالمی جمهوری خبرگزاری ميزگرد در ۹۴/۴/۲ تاريخ در

معاون زاهديان علیرضا ايران، آمار انجمن رئيس پزشک حميد دکتر
اقتصادی حسابهای دفتر کل مدير حسينزاده جواد ايران، آمار مرکز
مؤسسه علمی هيئت عضو ترکمانی دينی علی دکتر و ايران آمار مرکز
مرکز مرجعيت اعالم درباره و شرکت بازرگانی پژوهشهای و مطالعات
آمار شورايعالی سوی از کشور رسمی آمار انتشار و تهيه در ايران آمار

سايت در که را خبر متن زير در پرداختند. نظر تبادل و بحث به
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.ospx?ID=81656358

است. شده آورده دارد قرار
مرکزی بانک که بود ۱۳۹۳ سال دیماه ايرنا، اقتصادی گروه گزارش به
۱۳۹۲ سال در جينی ضريب کرد اعالم رسما خود برآورد تازهترين در
قابل افزايش مقايسه براساس که تحليلی است، داشته افزايش قبل) (سال
واقعی ارزش کاهش تورم، نرخ همان يا قيمتها عمومی سطح مالحظه

بود. آمده بهدست خانوار به انتقالی پرداختهای و دستمزدها
جينی ضريب شاخص کرد اعالم آمار مرکز رئيس آن از پس بالفاصله
۴۱ از و شده کم ۹۲ سال در است، خانوارها درآمد توزيع شاخص که

است. يافته کاهش ۹۲ سال در درصد ۳۶ به ۸۸ سال در درصد
شهريور در البته کشور رسمی مرجع دو سوی از آمار اعالم در تناقض
۲۳ را تورم مرکزی بانک بهطوریکه بود افتاده اتفاق نيز سال همان
که آماری اختالف بود، کرده اعالم درصد ۲۲ تورم آمار مرکز و درصد
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شد. خواهد پيدا مسئوليت تداخل بعدها صورت اين غير در باشد کشور
جايی و عدد يک جا يک که هنگامی گفت: ايران آمار انجمن رئيس
تصميمگير مسئوالن برای ترديد نوعی میکند، اعالم را ديگر عددی ديگر

میکند. ايجاد مسئوليت از فرار برای راه و میشود ايجاد
آمار تهيه مسئول بايستی مرکز يک واقع در گفت: تهران دانشگاه استاد
بهعنوان نشود، مبحث خلط باعث دادهها و تعاريف ارائه در و باشد رسمی
طول در نفر يک اگر که میشود گفته بيکاری تعريف در وقت يک مثال
باعث اين و نيست بيکار مرکز آن نظر از کند کار ساعت دو تنها هفته
نباشد. استاندارد خيلی تعريفها و يابد کاهش بسيار بيکاری نرخ میشود
عملکرد کشيدن نقد به و جدی نظارت بر تأکيد ضمن حال عين در پزشک
ايران آمار مرکز مانند مرکز يک سوی از که رسمی آمار گفت: آمار، مرکز
اصول از که دادهها بودن محرمانه شرايط حفظ با بايستی میشود تهيه
از مرتبط مراجع ساير اختيار در است، ايران آمار مرکز تأسيس قانون

گيرد. قرار مجدد تحليل و تجزيه منظور به ايران آمار انجمن جمله
را مسائل از بسياری انتقاد و پيشنهادات ارائه با میتوان اينکه، بيان با وی
انجمنها و دانشگاهها پای سال چند اين در خوشبختانه گفت: کرد، رفع
نيز ايران آمار انجمن و شده باز ايران آمار مرکز به قبل از بيشتر خيلی
پژوهشکده و آمار مرکز با مناسبی ارتباط و همکاری گذشته سال چند در
تاکنون انجمن و داشته کنفرانسها و سمينارها برگزاری در بهويژه آمار
برخی کشيدن چالش به برای تخصصی پنلهای سمينارها، اين کنار در

است. کرده برگزار ايران آمار مرکز اقدامات از
همکاری برای انجمن اين آمادگی اعالم ضمن ايران آمار انجمن رئيس
نمونهگيری و سرشماری همچون اموری انجام برای ايران آمار مرکز با
داشت اميد میتوان که است طريق اين از تنها افزود: حال عين در آماری،
نباشد. دولتی آمارها خيلی و نشود بسته آمارها کشيدن چالش به راه

نقد، معرض در را خود کار نتايج است بهتر ايران آمار مرکز افزود: وی
مانند مرتبط نهادهای و انجمنها از برخی مجدد تحليل و تجزيه چالش،

دهد. قرار ايران آمار انجمن

است کشور در آمار تهیه رسمی مرجع ایران آمار مرکز
دولت، هيئت ۸۳ سال مصوبه دراساس گفت: نيز ايران آمار مرکز معاون
برعهده آمار انتشار و کشور در آمار تهيه رسمی مرجع ايران آمار مرکز

است. مرکز اين
ايران، آمار مرکز قانون سه ماده اساس بر آنکه بيان با زاهديان عليرضا
اساس بر داشت: اظهار است، مرکز اين برعهده ملی آمارهای محاسبه
در نمونهای آمارگيریهای و عمومی سرشماریهای انجام سه ماده
تأمين منظور به الزم آمارهای تهيه اقتصادی، و اجتماعی بخشهای
نگاه بهنگام و تهيه کشور، عمرانی برنامههای اهداف و برنامهريزی لوازم

بخش هر يا واردات ميزان تورم، نرخ خصوص در سؤالی و باشند داشته
خواهند ارائه عدد يک دستگاهها اين از کدام هر شود، مطرح ديگری

کرد.
ادعا سازمانها اين از کدام هر حالیکه در افزود: تهران دانشگاه استاد
علمی آمارگيری از مراکز اين تعاريف اما است، صحيح آنها آمار دارند

نيست. صحيح و
و آمار مرکز بودن دولتی از کارشناسان از برخی نگرانی به اشاره با وی
نرخ از صحيحی آمار مستقل صورت به نتواند پس اين از مرکز اين اينکه
کشورها از بسياری در داشت: اظهار نيز کند، ارائه بيکاری نرخ يا تورم
آماری دادههای تمام انگليس و آمريکا مانند پيشرفته کشورهای جمله از

میگيرد. قرار مختلف مراکز اختيار در و میشود تهيه دولت سوی از
سرشماری اداره تنها نه کشورها اين در داد: ادامه ايران آمار انجمن رئيس
از مختلف بخشهای در کشورها اين آماری اطالعات بلکه دارند دولتی

است. دولتی نيز انرژی مصرف و بيکاری تورم، نرخ جمله
در گفت: انگليس، در آمار کار و ساز به اشاره با حال عين در پزشک
هيئت در اما هستند دولت به وابسته کامال اينکه با آمار مراکز کشور اين
میدهند. ارائه مجلس به مستقيم را خود گزارشهای و نيستند وزيران

دولتی رسمی، آمار توليد و تهيه مسئول دستگاه پرتغال در وی، گفته به
مراکز را رسمی آمارهای به مربوط کارهای تمام نيز مالزی در و هستند
انتشار و تهيه در ايران آمار مرکز مرجعيت اعالم و میدهند انجام دولتی
دور پيچيده و عجيب کار آمار، عالی شورای سوی از کشور رسمی آمار

نيست. جهانی نرم از
رسمی آمار انتشار و تهيه در ايران آمار مرکز مرجعيت اعالم وی، اعتقاد به
هزينههای ايجاد و کاری موازی از آمار، عالی شورای سوی از کشور
و صحيح آمار ارائه در همافزايی باعث و کرد خواهد جلوگيری اضافی

شد. خواهد کشور در علمی

مسئوالن سوی از غلط تصمیمات اتخاذ باعث نادرست آمار
می�شود

تعداد يک بايستی اينکه بر تأکيد با ادامه در ايران آمار انجمن رئيس
دادههای جمعآوری تنها آنها وظيفه که شوند تربيت زبده کارشناس
اطالعات جمعآوری افزود: باشد، علمی تعاريف اساس بر صحيح آماری
اقتصادی بخشهای در خصوص به نادرست و غيرعلمی شيوه به آمار و
منفی عواقب و شده مسئوالن سوی از نادرست تصميمات اتخاذ به منجر

داشت. خواهد جامعه برای فاجعهبار گاهی و
کار تقسيم اقتصادی و پولی مالی، مسائل درباره اينکه کرد: اضافه وی
آن مورد در مختلف کشورهای که است راههايی از يکی گيرد صورت
رسمی آمارهای مسئول مرجع بايد جا يک حال هر به اما دارند تجربياتی
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در ايران آمار مرکز درخواست به ديگر برخی و مسکن معامالت مير، و
میشود. ساماندهی آمار مرکز توسط و توليد نهادها ديگر

اشاره تعاون بخش وضعيت از آمارگيری روند به ارتباط درهمين زاهديان
تعاون مختلف بخشهای به مربوط آمارهای ايران آمار مرکز گفت: و کرد
آطالع اقتصاد در تعاون بخش سهم خصوص در تا کرده جمعآوری را

کند. رسانی
از بيش میشد اعالم که صورتی در شهرها پيشتر شد: يادآور وی
در بود مجبور دولت را امکانات از برخی دارند جمعيت نفر هزار ۵۰۰
جمعيت میتواند ايران آمار مرکز اکنون هم اما کند راهاندازی شهرها آن
دارد. مرکز اين محاسبه به بستگی آنها جمعيت و کند اعالم را شهرها

نظارتی نقش بايد آمار مرکز ايران، آمار مرکز در مسئول مقام اين گفته به
بگيرد. نظر در بخش اين در را دستگاهها نياز و باشد داشته

سازمانهای برای ايران دولت سوی از شده ارائه آمارهای درباره وی
تهيه را خود آمارهای کانال يک از بينالمللی نهادهای گفت: بينالمللی،
سطح در هم موازیکاری نشود اعمال رويهای چنين اگر زيرا میکنند

افتاد. خواهد اتفاق بينالمللی
اينگونه زيرا کند رشد کشور در بايد ثبتی آمارهای شد: يادآور وی

است. دقيقتر آمارها
داريم نياز چند هر میدهد ارائه را آمارها ايران آمار مرکز وی، گفته به

شود. تحليل آمارها که
دارد برعهده را آمار توليد تنها نه ايران آمار مرکز داشت: اظهار وی
سال سرشماری در که جمعيتی مثال بهطور میکند. رصد را آمارها بلکه
گروه وضعيت که اکنون هم داشتند قرار ساله پنج سنی گروه در ۱۳۴۵

میشود. رصد مرکز اين توسط همچنان نيز کرده تغيير آنها سنی
توليد متولی خصوصی بخش دنيا کشور هيچ در آنکه بر تأکيد با وی
مورد آمار که میشود داده اجازه دستگاهها به کرد: اضافه نيست، آمار
رسمی آمار باشد قرار اگر اما کنند تهيه را خود داخلی مصارف برای نياز
ايران آمار مرکز تا باشد برخوردار درستی استاندارد از بايد شود اعالم

بدهد. را آن انتشار اجازه

تصمیم�گیری مرجع باالترین آمار شورایعالی تخصصی کمیسیون
می�داند ایران آمار مرکز را

درخصوصمصوبه نيز ايران آمار مرکز اقتصادی حسابهای دفتر مديرکل
رسمی، آمار ارائه در آمار مرکز مسئوليت بر مبنی آمار شورايعالی اخير
تدوين و تهيه مرجع ايران آمار مرکز قانونی، مبانی براساس هرچند گفت:
ضروری خصوص اين در نکته چند به توجه اما است رسمی آمارهای

است.
تخصصی کميسيون گرفت نظر در بايد آنکه اول داد: ادامه حسينزاده جواد

حاصل نتايج انتشار و چاپ بررسی، استخراج، آماری، قالبهای داشتن
قيمتها، شاخص و ملی محاسبات تهيه آمارگيریها، و سرشماریها از
غيره و آماری طبقهبندیهای و معيارها و مفاهيم تعيين و تعاريف تهيه

است. ايران آمار مرکز اختيارات و وظايف از برخی
آمار مرکز فعاليتهای و وظايف تنها نشست اين در که مسئول مقام اين
آماری واحدهای به فنی راهنمايیهای افزود: مینمود، تشريح را ايران
و دولتی شرکتهای و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و وزارتخانهها
آماری خدمات انجام و امکان درحد خصوصی بخش مؤسسات همچنين
از مربوطه هزينههای دريافت ازا در خصوصی و عمومی بخشهای برای

است. مرکز اين وظايف ديگر
سياست تعيين وظايف آمار عالی شورای ۱۱ ماده طبق شد: يادآور وی
بين آماری فعاليتهای توزيع نحوه و کشور آماری برنامههای کلی
سياست تعيين کشور، آماری اولويتهای تعيين مسئول، سازمانهای
استفاده درمورد دولتی مؤسسات و وزارتخانهها هماهنگی زمينه در جامع
و طرحها اجرای اعتبار تأمين درمورد نظر اظهار حسابگر، ماشينهای از
و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و وزارتخانهها آماری فعاليتهای
پرداخت آن هزينه کشور عمرانی اعتبارات محل از که دولتی شرکتهای

است. ايران آمار مرکز وظايف ديگر از نيز میشود
زمينه در که لوايحی و آييننامهها خصوص در نظر اظهار داد: ادامه وی
اجرايی دستگاههای که مسائلی درباره تصميم اتخاذ و میشود تهيه آمار
مورد آمار عالی شورای در نيز میشوند مواجه آن با آمارگيریها در

میگيرد. قرار بررسی
ضوابط چارچوب در مرکز اين توسط توليدی آمارهای گفت: زاهديان
دستگاهها سوی از شده تهيه آمار چون و میشود توليد تخصصی آمارهای
کاری موازی جلوی صورت آن در برسد، ايران آمار مرکز تأئيد به بايد

شد. خواهد گرفته آمار تهيه در
کشور در را آمار ملی برنامه اکنون هم ايران، آمار مرکز معاون گفته به
برنامههای پنجم، و چهارم برنامههای قالب در ايران آمار مرکز و داريم

است. کرده ارائه را آمار ساله پنج
توليدی، آمارهای بر ايران آمار مرکز نظارت ضرورت به اشاره با وی
اين دولت نيست لزومی و دارد نظارتی جايگاه ايران آمار مرکز گفت:
آمار، عالی شورای تخصصی کميسيون زيرا باشد داشته برعهده را مهم

دارند. برعهده را وظيفه اين مجلس نمايندگان و ايران آمار انجمن
هرچند باشد، مشخص تعاريف بايد آماری طرحهای در است: معتقد وی
با که میکند تعريف را فرايندی ثبتی، آمارهای توليد در ايران آمار مرکز

باشد. داشته منافات موازیکاری
آمار مرکز توسط ثبتی آمارهای از بسياری اکنون هم آنکه به اشاره با وی
مرگ مواليد، آمارهای حاضر حال در گفت: میشود، ساماندهی ايران
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کنيم حرکت موازیکاری سمت به آمار حوزه در تا شده باعث ايران در
کشور اقتصاد برای زيادی تبعات موازیکاری که است حالی در اين و
میکند. وارد کشور مالی و اجتماعی سرمايههای به را صدماتی و دارد

دولتها که کرد تأکيد ايران آمار مرکز اقتصادی حسابهای دفتر مديرکل
اجتماعی سرمايههای نمیدهند اجازه سادگی به توسعهيافته کشورهای در
کشور مهم بخش دو در آمار توليد که است حالی در اين و ببينند صدمه

میکند. وارد صدمه اجتماعی سرمايههای به
پاسخگويی در آمادگی و سردرگمی از جلوگيری کرد: تصريح حسينزاده
و مرکز يک توسط آمار توليد مزايای ديگر از بينالمللی سازمانهای به

است. دستگاه يک يا
دنيا بانکهای با که سازمانی ارتباط تبع به جهانی بانک داد: ادامه وی
است حالی در اين و میکند دريافت آنها از را آماری اطالعات دارد
کشورها آمار مراکز از را خود اطالعات قالب پول بينالمللی صندوق که

میکند. دريافت
که دارد اصرار مرکز اين کرد: تاکيد ايران آمار مرکز در مسئول مقام اين
تهيه و توليد است، آمار مرکز تآييد مورد که نظارتی فرايندی در آمار
سازمانها همکاری به نياز آمار توليد برای ايران آمار مرکز هرچند شود،

شود. مشخص بايد ارتباط نوع اما دارد دستگاهها و
نامطلوب دستهبندی و انتشار نحوه خصوص در انتقادی به پاسخ در وی
با تحليل حوزه در ايران آمار مرکز گفت: ايران، آمار مرکز در آمارها

نمیکند. ورود حوزه اين در دليل همين به و است مواجه مانع
مراکز کرد: تصريح ايران، آمار مرکز اقتصادی حسابهای دفتر کل مدير
گزارشات در نمیتوانند و شدهاند منع استنباطی تحليلهای از آماری
مرکزی بانک که است حالی در اين و کنند اعالم را متغيرها تاثير خود

ندارد. خصوص اين در منعی
صورت کار تقسيم بايد کشور در آمار توليد برای آنکه، بيان با حسينزاده
حوزه در میتوانند دستگاهها ساير هرچند کرد: نشان خاطر گيرد،

ندارد. را امکان اين آمار مرکز اما باشند فعال پيشبينی
شهری مناطق در هزينهای ساختار گفت: نيز تورم نرخ توليد درباره وی
آشاميدنیها و خوراکیها سهم زيرا است متفاوت يکديگر با روستايی و
روستايی مصرفی سبد در درصد ۴۰ و شهری مصرفی سبد در درصد ۲۵

است.
ملی تورم را شهری بخش به منتسب تورم نمیتوان اينکه، بيان با وی
شهری و روستايی تورم از تلفيقی بايد ملی تورم افزود: کرد، محسوب
قياس در باالتری تورم نرخ با درآمدی پايين دهکهای آنکه ضمن باشد

هستند. مواجه باال دهکهای با
به نزديک متوسط تورم نرخ که آنجا از داشت: اظهار حسينزاده
مواقع برخی در تا شده سبب امر اين است جامعه ۷ و ۶ دهکهای

از متشکل تصميمگيری مرجعيت باالترين بهعنوان آمار شورایعالی
به مربوط مباحث مختلف دفعات به تاکنون که است مختلف بخشهای

است. داده قرار تأييد مورد را آمار مرکز علمی توان و مرجعيت
جمهوری رياست نهاد ۸۶ ماه مرداد ۲۴ مصوبه براساس آنکه بيان با وی
در افزود: است، داده قرار آمار تدوين و تهيه مرجع بهعنوان را آمار مرکز
با وقت جمهور رئيس اول معاون ۸۸ ماه خرداد ۲۵ در و روند اين ادامه
و توليد رسمی مرجع را آمار مرکز کشور، مسئوالن و کارشناسان داوری

کرد. اعالم ملی حسابهای انتشار
آنجا از داشت: اظهار ايران آمار مرکز اقتصادی حسابهای دفتر مديرکل
آمار مرکز باال، رأی با ۹۴ ماه خرداد ۱۸ تاريخ در آمار شورايعالی که
ايران آمار مرکز قانون، براساس کرده، معرفی کشور آمار رسمی مرجع را

بود. خواهد اقتصادی آمارهای توليد مسئول
ملل سازمان آمار کميسيون نيز بينالملل سطح در البته شد: يادآور وی
تهيه کشور آمار مرکز مشارکت با را دستورالعملها و طبقهبندیها نيز
آمار مراکز بينالمللی نمونه نگاه، يک در کميسيون اين يعنی اين و میکند
دنياست. آماری مراکز مشابه آن تشکيالت و است مختلف کشورهای

دستورالعملهايی و توصيهها دارای کميسيون اين اينکه، بيان با حسينزاده
تمام کرد: تصريح است، ملی حسابهای سيستم آن بارز نمونه که است
را اقتصادی رشد نرخ ملی، حسابهای دستورالعمل با مطابق کشورها

میکنند. محاسبه
حسابهای توليد آن گسترش و اقتصادی توسعه فرايند در وی، گفته به
اين و شده خارج مرکزی بانکهای کار دستور از قيمت شاخص و ملی

است. شده محول آماری مراکز به امر
کرد: نشان خاطر ايران آمار مرکز اقتصادی حسابهای دفتر مديرکل
توليد دنيا، کشور ۱۵۴ مجموع از ميالدی ۲۰۰۴ سال گزارش براساس
مراکر توسط دنيا کشور درصد ۸۰ در قيمت شاخص و ملی حسابهای
تدوين و تهيه کشور مرکزی بانکهای توسط درصد ۷ تنها و آمار کز
سازمانها ساير در کشورها درصد ۱۳ در آمار توليد همچنين میشود.

میشود. انجام
شده تعريف اصل ۱۰ آمار بنيادی اصول براساس اينکه، بر تأکيد با وی
منطقهای، و ملی هماهنگیهای قانون، محرمانگی، گفت:بیطرفی، است،
بنيادی اصول جمله از بينالمللی همکاریهای و بينالمللی استانداردهای

است. آمار
افزود: و دانست آمار توليد متخصص را ايران آمار مرکز حسينزاده،
سازمان زيرمجموعههای در اطالعات و آمار معاونت اساس برهمين

است. شده فعال برنامهريزی و مديريت
توليد در که آماری پايههای و اقتصادی حسابهای اينکه، بيان با وی
آمار توليد تويی در تو گفت: است، گسترده بسيار میشود، استفاده آمار
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میشود. هستند، دولت
آمار ارائه بايد يا میرسد نظر به کرد: نشان خاطر دانشگاه استاد اين
و مالی توان خصوصی بخش طريق از که شود خارج دولت حيطه از
برای گرايش صورت در هم و داشت نخواهد را دادهها توليد برای بودجه

بگذارد. تاثير آمارها و تحقيقات در آمار ارائه طريق از درآمدزايی
رسانهها سوی از بايد باشد دولتی اگر هم طرفی از افزود: ترکمانی دينی

گيرد. قرار ارزيابی مورد توليدی آمارهای
دولتمردان که باشد اين اساسی راهکار میرسد نظر به کرد: اضافه وی
که آنگونه را وقايع و نباشند دادهها و توليد از صحيح آمار ارائه نگران

کنند. ارائه را واقعی آمار بخواهند آمار مراکز از و دهند ارائه هست
خصوص در بازرگانی پژوهشهای و مطالعات مؤسسه علمی هيئت عضو
میرسد نظر به گفت: ايران، آمار مرکز و بانکمرکزی توليدی آمار تفاوت
و میدهد ارائه شيکتری بستهبندی با را خود آمارهای مرکزی بانک
تحليل میکند اعالم که سریزمانی آمارهای يا و دارد بيرونی بازتاب

میکند. ارائه قویتری
به پژوهشگران و محققان دسترسی خاطر همين به افزود: ترکمانی دينی
به نيز بخشی و است ايران آمار مرکز از بيشتر مرکزی بانک آمارهای
وجه دريافت قبال در که میگردد باز ايران آمار مرکز آمار ارائه نحوه

میکند. ارائه آمار
و امنايی هيئت بهصورت آمار مرکز داشت: اظهار پيشنهادی ارائه با وی

کند. اقدام داده توليد به عمل استقالل داشتن با دانشگاه چند نظر زير
آمادگی اسالمی جمهوری خبرگزاری اقتصادی بخش میشود، يادآور
در ايران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مسئوالن نظرات نقطه دارد
دهد. قرار بررسی مورد ميزگردی قالب در نيز را توليدی آمار خصوص

دانشگاه�ها اخبار

ایران پزشکی علوم دانشگاه
انجمن نماينده رودباری، مسعود دکتر از: ارسالی

هيئت عضو عنوان به جانانی ليال دکتر و رسولی محبوبه دکتر خانمها .۱
زيستی آمار گروه با را خود همکاری ۹۴-۹۵ اول نيمسال از جديد علمی

نمودند. شروع

ماه شهريور از گروه، علمی هيئت اعضای از حقانی حميد آقای .۲
شدند. بازنشسته ۱۳۹۴

در شد. برگزار گروه ۹۴ سال ورودی دانشجويان معارفه جلسه .۳

نباشد. ملموس جامعه پايين دهکهای برای تورم نرخ کاهش

تشتت آثار سیاستی هماهنگ�سازی در شکست و منافع اتالف
است آمار

اشاره با نيز بازرگانی پژوهشهای و مطالعات مؤسسه علمی هيئت عضو
حوزه در تنها که کشور در قانون يا نهادی تويی در تو پديده اينکه به
بروز و منابع اتالف موجب آمار ارائه در تشتت گفت: نيست، آمار توليد

میشود. سياستی هماهنگسازی شکست پديده
موازیکاری، موجب مختل آمارهای ارائه افزود: ترکمانی دينی علی

میشود. نادرست سياستهای سراغ به رفتن و منابع اتالف
اشکالی نهادها ساير وجود آمار ارائه برای آنکه بيان با دانشگاه استاد اين
يک طريق از را توليدی دادههای میتوانند نهادها داد:اين ادامه ندارد،
زيانباری آثار که موازی اقدامات از و عمل متمرکز بهصورت مرکز

کنند. جلوگيری داشت، خواهد
برای منفی آثار متناقض آمارهای ارائه آنکه بيان با اقتصاددان اين
ارائه داشت: اظهار دارد، استفادهکنندگان و آمار توليد دستگاههای
تصميمگيری نتوانند سياستگذاران تا میشود باعث مختلف آمارهای

باشند. داشته مناسبی
کاهش در مختلف آمارهای نقش خصوص در ترکمانی دينی
آمار چندين پديده يک در اگر گفت: پاسخگويی، و مسئوليتپذيری
مسئوليت هيچکس باشد، نداشته شدهای شناخته متولی و داشته وجود
ساختاری ثباتی بی موجب اين و پذيرفت نخواهد نيز را اشتباهات

میشود.
آماری دادههای توليد دنبال به مختلف دستگاههای اگر کرد: تصريح وی
موازیکاری صرف شود، سازندگی و عمران صرف بايد که منابعی باشند
شود گذاشته کنار منيتها بايد بنابراين ندارد منطقی مبنای که شد خواهد
جلوگيری مشابه دادههای ارائه از و گيرد صورت درستی کار تقسيم و

شود.
خصوص در بازرگانی پژوهشهای و مطالعات مؤسسه علمی هيئت عضو
هر افزود: نيز، بينالمللی نهادهای برای مرکزی بانک توسط آمار ارائه
بينالمللی آمارهای ارائه برای میداند صالح که را نهادی میتواند کشوری
است. شده معرفی منظور اين برای مرکزی بانک ما کشور در و کند معين
يکبار سال پنج هر ايران آمار مرکز حاضر حال در افزود: ترکمانی دينی
سال ۲ به زمان اين اگر میرسد نظر به و میدهد صورت را سرشماری

شد. خواهد ارائه و تهيه قویتری توليدی آمار يابد کاهش
اعتماد شد سبب آمارها برخی ارائه گذشته دولت در اينکه به اشاره با وی
و است مهمی کار آماری بازسازی گفت: شود، مخدوش آماری مراکز به
بدنه از جزئی که نهادهايی به عمومی افکار ترديد سبب عملکرد اينگونه
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هشتم، هفتم، پايههای دانشآموزان ويژه سرگرمی و بازی قالب در آمار
دبيرستان دوم و اول

دوره احتمال و آمار بخش در اصفهان آمار خانه مدرسان حضور .۸
بخش نهم” و هشتم هفتم، ششم، رياضي کتابهاي پايه مفاهيم ”آموزش

رياضيات خانه معلمان
آمار آموختگان دانش ”کانون اساسنامه تدوين کارگروه تشکيل .۹

اصفهان” استان
آماری” مشاوره ”مرکز اساسنامه تدوين کارگروه تشکيل .۱۰

ایران آمار پژوهشکده اخبار

٩۴ تابستان در یافته خاتمه پژوهشی طرح�های

جغرافیایی مناطق در جامعه پایین دهک دو توزیع تعیین -١

و اقتصادی توسعهی در که بهسزايی اهميت و نقش بهدليل فقرزدايی
اخير دهههای در که است مهمی موضوعات از دارد کشورها اجتماعی
مختلف کشورهای در است. گرفته قرار دولتها از بسياری توجه مورد
تخصيص اما میشود استفاده فقر با مبارزه برای گوناگونی راهکارهای از
با که نهادهايی و سازمانها يا دولتها توسط فقرزدايی برای بودجه
در افراد اجتماعی رفاه سطح افزايش درصدد خود حمايتی برنامههای

است. همراه محدوديتهايی با اغلب هستند، جامعه
زمينهی در خود رسالت به توجه با آمار پژوهشکدهی منظور همين به
موجود، آماری نيازهای به پاسخگويی هدف با پژوهشی طرحهای اجرای
جغرافيايی» مناطق در جامعه پايين دهک دو توزيع «تعيين پژوهشی طرح
پايين دهک دو خانوارهای طرح، اين در داد. قرار خود کار دستور در را
تعيين به و شدند گرفته نظر در آسيبپذير خانوارهای بهعنوان جامعه
استانها، جمله از جغرافيايی مختلف مناطق در خانوارها اين توزيع
طرح اين اجرای شد. پرداخته کشور آبادیهای و شهرها شهرستانها،
در ۱۳۹۲ سال در طرح نتايج شد. آغاز ۱۳۹۱ سال تير در پژوهشی
قرار عالقهمندان دسترس در اکنون آن نهايی گزارش و کاربران اختيار

است. گرفته

آمریکا جاری جمعیت آمارگیری طرح فنی نکات برخی به نگاهی -٢

آمارگيریهای مهمترين از يکی آمريکا جاری جمعيت آمارگيری
میشود. اجرا کشور اين در ماهانه بهصورت که است آمريکا خانواری
وسيع آموزش و جزئی سؤالهای پرسش بهدليل آمارگيری اين در
محاسبهی برای که میشود ارائه باال کيفيت با اطالعاتی اجرايی، ردههای

گروه در خدمت طول در حقانی آقای جناب خدمات از جلسه حاشيه
آمد. عمل به قدردانی

در زيستی آمار گروه علمی هيئت عضو ابوالقاسمی جميله دکتر خانم .۴
کنفرانس

۵th international conference on healthcare and life
science research
عنوان با مقالهای و شرکت شد، برگزار ترکيه کشور در ۲۰۱۵ تابستان که
Comparison of barametric and semi-parametric
survival models to predict an allocation system in
advanced liver patients

نمودند. ارائه

اصفهان آمار خانه

اصفهان آمار خانه در شده انجام برنامه�های
متوسطه دوم دوره در احتمال و آمار ”آموزش همايش برگزاری .۱
کتابهای تأليف و برنامهريزی دفتر اساتيد حضور با پرورش” و آموزش
، دانشجويان معلمان، اساتيد، احتمال، و آمار کتابهای مولفان درسی،
برگزاری شرح کننده) شرکت نفر ۲۰۰ از کارشناسان(بيش و دانشآموزان

است. گرديده چاپ خبرنامه ۱۱ صفحه در همايش
کارشناسی، مقاطع در آمار آموزش مشکالت و مسائل ميزگرد پيشنهاد .۲
حضور با چالشها و رياضی علوم سمينار در دکتری و ارشد کارشناسی
پزشک، حميد اصل، وحيدی محمدقاسم مشکانی، محمدرضا دکتر: آقايان

دولتی علی و محمدپور عادل زنگنه، ظهوری بيژن
طراحی برای درسی کتابهای تأليف و برنامهريزی دفتر با همکاری .۳
پيشنهاد و پرورش و آموزش متوسطه دوم دوره در احتمال و آمار کتاب
با دفتر اين با همکاری برای ايران آمار انجمن به اساتيد از نفره ۵ کميته
رياضی، علوم رشتههای و انسانی) علوم و پايه (علوم گرايش به توجه

دوازدهم. و يازدهم دهم، پايههای و الهيات و ادبيات تجربی، علوم
دوم دوره در احتمال و آمار ”آموزش همايش برگزاری با همزمان .۴
آمار کتاب ارزيابی ” نظرسنجی طرح اجرا پرورش” و آموزش متوسطه

اصفهان شهر معلمان از مدلسازی” و
پژوهشی دوره در اصفهان رياضيات خانه با آمار خانه همکاری .۵

ششم پايه دانشآموزان ويژه مقدماتی” احتمال و آمار با ”آشنايی
علوم ساير در آمار کاربرد پژوهشی طرح .۶

مباحث با آشنايی بهمنظور شگفتی” احتمال، ”آمار، کارگاه برگزاری .۷
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شاگردان ياداشتهای و مقاالت خاطرات، از مجموعهای قالب در فقيد،
توسط طرحی ۱۳۹۱ سال در ديگر، مستندات برخی و استاد همکاران و
در مطالب تدوين و جمعآوری کار سرانجام شد. داده ايران آمار انجمن
خواجهنوری، دکتر مهم کارهای از يکی که آنجا از شد. تمام جاری سال
انقالب پيروزی از پس که بود آمار عالی آموزش موسسه راهاندازی
اين چاپ گرديد، ادغام بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه در اسالمی
يادنامه اين مطالب شد. انجام بهشتی شهيد دانشگاه انتشارات در يادنامه
نظرها، و انديشهها زندگی، يک آشنايی، است: شده تنظيم بخش پنج در
میتوان کتاب تهيه برای همکاران. و شاگردان زبان از و آمار عمر يک

کرد. مراجعه http://pub.sbu.ac.ir آدرس به پند سامانه به

دکتری دوره دانش�آموختگان

اصغری پطروس دکتر آقای

۱۳۸۵ آمار کارشناسی مشهد، در ۱۳۶۳ متولد
ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه از
مشهد فردوسی دانشگاه از ۱۳۸۹ رياضی آمار
دانشگاه از ۱۳۹۴ احتمال آمار دکتری و
ايشان فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی

است. صادرات بانک

تابع هستهای برآوردگر برای بری-اسن «نابرابری رساله: عنوان
چگالی»

فکور وحيد دکتر آقای راهنما: استاد
سرمد مجيد دکتر آقای مشاور: استاد

اقدم رزا دکتر خانم

از ۱۳۸۶ آمار کارشناسی ،۱۳۶۳ متولد
آمار کارشناسیارشد بهشتی، شهيد دانشگاه
۱۳۹۴ آمار دکتری و تهران دانشگاه از ۱۳۸۸

بهشتی. شهيد دانشگاه از

از استفاده با بيزی شبکههای ساختاری يادگيری «بهبود رساله: عنوان
آماری» معيارهای برخی

گنجعلی مجتبی دکتر آقای راهنما: استاد
اصالحچی چنگيز دکتر آقای مشاور: استاد

با میگيرد. قرار استفاده مورد منطقهای و ملی سطح در مهمی برآوردهای
بررسی امکان کردن فراهم آمارگيری، اين نتايج کاربرد و اهميت به توجه
محققان استفاده برای آن فنی نکات از گزارشی تهيهی و آمارگيری دقيق

بود. نياز مورد رسمی آمارهای پژوهشگران و
نکات برخی به «نگاهی گزارش تهيهی آمار پژوهشکدهی منظور همين به
قرار خود کار دستور در را آمريکا» جاری جمعيت آمارگيری طرح فنی
در اکنون آن نهايی گزارش و شد آغاز ۱۳۹۲ مرداد از آن اجرای که داد،

است. گرفته قرار عالقهمندان دسترس

١٣٩۴ ماه مرداد در شده برگزار دوره�های -٣

حسابهای محاسبهی روشهای و مبانی با آشنايی آموزشی -دورهی
سالمت ملی

(۲ (مقدماتی SQLنرمافزار با نويسی برنامه آموزشی کارگاه -
ArcGIS نرمافزار با آشنايی آموزشی -کارگاه

قطب و آمار انجمن همکاری با کاربرد و فضايی آمار آموزشی -کارگاه
فضايی و ترتيبی دادههای علمی

پيشرفته SQL نرمافزار آموزش آموزشی -کارگاه
آمارگيری طرحهای اجرايی مراحل با آشنايی آموزشی -دورهی

كتاب معرفی

باد: یاد حق�گزاران آن کوشش

ترویج بنیان�گذار خواجه�نوری، عباسقلی دکتر شادروان یادنامه
ایران در آمار علم

بهاری، محمدرضا ويراسته:
ايران آمار انجمن و بهشتی شهيد دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز ناشر:
شکلگيری در خواجهنوری دکتر شادروان که برجستهای نقش به توجه با
استاد اين دربارهی کتابی انتشار برای داشتهاند، ايران در آمار علم رشد و
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اسکویی حسنی لیلی دکتر خانم
آمار کارشناسی ، اسکو در ۱۳۵۴ متولد
ارشد کارشناسی شيراز، دانشگاه از ۱۳۷۶
آمار دکتری شيراز. دانشگاه از ۱۳۷۹ آمار
اشتغال محل و شيراز دانشگاه از ۱۳۹۴ سال
مدنی شهيد دانشگاه آمار گروه ايشان، فعلی

است. آذربايجان

« بتا خانواده توزيعهای بررسی » رساله: عنوان
جباری حسين دکتر و خورشيديان کاووس دکتر آقای راهنما: اساتید

خامنهای

زرگر منصور دکتر آقای
کارشناسی بيابانک، و خور در ۱۳۵۵ متولد
کارشناسی اصفهان، دانشگاه از ۱۳۷۸ آمار
تربيت دانشگاه از ۱۳۸۲ رياضی آمار ارشد
از ۱۳۹۴ احتمال آمار دکتری و مدرس
فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه
(عج) عصر ولی دانشگاه آمار گروه ايشان

است. رفسنجان

از استفاده با وابستگی مقابل در استقالل آزمونهای » رساله: عنوان
مفصل» تابع

نوقابی جباری هادی دکتر آقای راهنما: استاد
امينی محمد دکتر آقای مشاور: استاد

طبس صانعی منیژه دکتر خانم
آمار کارشناسی بيرجند، در ۱۳۶۳ متولد
ارشد کارشناسی بيرجند، دانشگاه از ۱۳۸۷
مشهد فردوسی دانشگاه از ۱۳۸۹ رياضی آمار
فردوسی دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری و
آمار گروه ايشان فعلی اشتغال محل مشهد.

است. بلوچستان و سيستان دانشگاه

ماکسيمم روش به رگرسيونی مدل پارامترهای «برآورد رساله: عنوان
تعميميافته» آنتروپی

برزادران محتشمی غالمرضا دکتر آقای راهنما: استاد
رکنآبادی رضايی عبدالحميد دکتر آقای مشاور: استاد

امیدی مهدی دکتر آقای

۱۳۸۴ آمار کارشناسی ايالم، در ۱۳۶۱ متولد
کارشناسی اهواز، چمران شهيد دانشگاه از
و مدرس تربيت دانشگاه از ۱۳۸۶ آمار ارشد
مدرس. تربيت دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری

مفصل» توابع از استفاده با فضايی دادههای «تحليل رساله: عنوان
محمدزاده محسن دکتر آقای راهنما: استاد

پرچمی عباس دکتر آقای
آمار کارشناسی مشهد، در ۱۳۵۶ متولد
کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه ۱۳۸۰از
باهنر شهيد دانشگاه از ۱۳۸۳ آمار ارشد
دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری و کرمان
ايشان فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی
است. کرمان باهنر شهيد دانشگاه آمار گروه

در فرايند کارايی شاخصهای و فرض «آزمونهای رساله: عنوان
فازی» محيط

طاهری محمود سيد دکتر و صادقپور بهرام دکتر آقايان راهنما: اساتید
ماشينچی ماشااله دکتر آقای مشاور: استاد

تقی�پور مهرداد دکتر آقای
۱۳۷۲ آمار کارشناسی آبادان، در ۱۳۴۹ متولد
آمار ارشد کارشناسی شيراز، دانشگاه از
سال آمار دکتری و شيراز دانشگاه از ۱۳۷۶
فعلی اشتغال محل شيراز. دانشگاه از ۱۳۹۴

است. قم دانشگاه آمار گروه ايشان

پايدار» چندگانه مارکوف فرايندهای بر «مطالعهای رساله: عنوان
نعمتاللهی عليرضا دکتر آقای راهنما: استاد
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نجارزاده داریوش دکتر آقای

آمار کارشناسی شاهيندژ، در ۱۳۶۳ متولد
کارشناسی اردبيلی، محقق دانشگاه از ۱۳۸۷
بهشتی شهيد دانشگاه از ۱۳۸۹ آمار ارشد
شهيد دانشگاه از ۱۳۹۳ سال آمار دکتری و

بهشتی.

طيفی تجزيهی مؤلفههای مورد در فرض «آزمون رساله: عنوان
« آن کاربردهای و کوواريانس ماتريس

خزائی مجتبی دکتر آقای راهنما: اساتید
گنجعلی مجتبی دکتر آقای مشاور: استاد

نجیبی مرتضی سید دکتر آقای

۱۳۸۳ آمار کارشناسی شيراز، در ۱۳۶۵ متولد
کارشناسی بوشهر، فارس خليج دانشگاه از
مدرس تربيت دانشگاه از ۱۳۸۹ آمار ارشد
بهشتی. شهيد دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری و

از استفاده با پروتئين ساختاری انطباق عملکرد «بهبود رساله: عنوان
« جهتدار آمار

فقيهی محمدرضا دکتر آقای راهنما: اساتید
شهريار سيد دکتر و گلعلیزاده موسی دکتر آقايان مشاور: اساتید

عرب

نگهداری فرج�اله دکتر آقای

۱۳۷۶ آمار کارشناسی نيريز، در ۱۳۵۲ متولد
آمار ارشد کارشناسی شيراز، دانشگاه از
۱۳۹۴ آمار دکتری و شيراز دانشگاه از ۱۳۷۸
ايشان فعلی اشتغال محل شيراز. دانشگاه از

است. نيريز واحد آزاد دانشگاه آمار گروه

تعريف کلی پاداش فرايندهای برای آماری «استنباط رساله: عنوان
گسسته» زمان مارکوف نيمه فرايندهای بر شده
خورشيديان کاووس دکتر آقای راهنما: استاد

غفوری سمیه دکتر خانم

۱۳۸۳ آمار کارشناسی مشهد، در ۱۳۵۹ متولد
ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه از
مشهد فردوسی دانشگاه از ۱۳۸۶ رياضی آمار
فردوسی دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری و

مشهد.

دوم» نوع فزايندهی سانسور تحت دونمونهای «پيشبينی رساله: عنوان
راد حبيبی آرزو دکتر خانم راهنما: استاد

پرست دوست مهدی دکتر آقای مشاور: استاد

هروی مربی حکیمه دکتر خانم

۱۳۸۵ آمار کارشناسی مشهد، در ۱۳۶۱ متولد
آمار ارشد کارشناسی فردوسی، دانشگاه از
آمار دکتری و فردوسی دانشگاه از ۱۳۸۹
محل مشهد. فردوسی دانشگاه از ۱۳۹۴
بجنورد دانشگاه آمار گروه ايشان فعلی اشتغال

است.

نمونهگيری طرحهای اساس بر چندکها «برآورد رساله: عنوان
وابسته» رتبهدار مجموعه و دومرحلهای

احمدی جعفر دکتر و رزمخواه مصطفی دکتر آقايان راهنما: اساتید

مصطفائی بهداد دکتر آقای

آمار کارشناسی اردبيل، در ۱۳۶۵ متولد
کارشناسی اردبيلی، محقق دانشگاه از ۱۳۸۷
و بهشتی شهيد دانشگاه از ۱۳۸۹ آمار ارشد
بهشتی شهيد دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری

تهران.

هيلبرت فضای رهيافت با تابعی خطی رگرسيون «تحليل رساله: عنوان
« بازآفرين هستهی با

شجاعالدين دکتر و فريدروحانی محمدرضا دکتر آقايان راهنما: اساتید
چنوری

حسينینسب ابراهيم محمد سيد دکتر آقای مشاور: استاد
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