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(به ها دانشگاه ورودی آزمون�های در هم آمار سوال چند گنجاندن
سواالت با که نبود آن امکان که این و ها آن محدود تعداد دلیل
و کرد) ارزیابی را دانش�آموزان داده�ای درک توانایی بتوان تستی
معرفی منظور به کارگاهی تعریف برای اخیر سال چند تالش حتی
در آن ونقش مختلف علوم در آنها اهمیت و احتمال و آمار علوم
کالس در ارائه قابل پروژه�های معرفی و شهروندان فردی زندگی
مورد و شدند ارائه آمار دبیران برای مختلف استان�های در که درس
مسابقات دوره چند برگزاری یا و قرارگرفتند هم آن�ها استقبال
تبدیل امکان عدم دلیل (به اصفهان ریاضیات خانه توسط آمار
قول دریافت و فراوان تالش علی�رغم کشوری، آمار المپیاد به آن
آن) برگزاری از حمایت جهت مرکزی بانک مانند سازمان�هایی از
آموزان دانش بین در آمار علم اهمیت شناسایی در تغییری نتوانستند
استانداردهای وجود بدون دوستان که هم اکنون آورند. وجود به
کتاب�های البالی در را آمار موضوعات و مباحث آموزشی، بومی
کتاب مباحث سایر با افقی ارتباط ایجاد و هماهنگی بدون ریاضی،
مستعد آموزان دانش جذب برای را بهتری آینده مطمئنا آورده�اند،
به دادن اهمیت و آن مفاهیم درک و بشری دانش از رشته این به

کرد. بینی پیش نمی�توان ها، داده علم
ایران ریاضی انجمن ١٣۶٠ سالهای موفق تجربه ایران آمار انجمن
توجه مورد است خوب ریاضی رشته به آموزان دانش جذب در را
پروفسور چون افرادی که تجربه آن از الگو�گیری با و دهد قرار
استانداردهای کند تالش داد، تحویل جامعه به را میرزاخانی مریم
و تنظیم ارزشیابی و تدریس محتوی، نظر از را ای مدرسه آمار
و تنظیم مدرسه�ای آمار آموزش ارتقای برای را موثری راهکارهای

دهد. ارائه
تالش علی�رغم که است دیگری بلیه دانشگاه�ها ورودی آزمون�های .٢
جدید حل�های راه ارائه ١٣٨١برای سال در اصفهان ریاضیات خانه
برای مانعی خود این نرسید. جایی به کنکور کارتل وجود دلیل به
است. رشته این به مستعد آموزان دانش جذب و آمار علم توسعه
این در می�تواند علمی انجمن�های سایر کمک به ایران آمار انجمن

نماید. تهیه را راهکارهایی هم زمینه
در آیا که این اثبات اصوال و آمار کارشناسی دوره درسی برنامه .٣
اهمیت علم این به ها وخانواده آموزان دانش اوال که فعلی شرایط
و کارشناسی دوره�های رویه بی افزایش با دیگر سوی از و نمی�دهند
دانشجویان مدارس، در ریاضی رشته به آموزان دانش جذب عدم
آمار کارشناسی دوره آیا می�شوند، جذب رشته این به کمتر مستعد
آمار انجمن که است دیگری مورد نه؟ یا است ضروری ایران برای
نیست این بهتر آیا بیاندیشد. آن به می�تواند تعصب بدون ایران

سرمقاله:
کشور آمار وضعیت مورد در هشدار

اصفهان صنعتی دانشگاه رجالی، علی دکتر

مورد در هشدارهایی سرگشاده نامه این در می�خواهم اجازه
کشور آمار صنعت) (یا وخدماتی پژوهشی آموزشی، وضعیت
با ١٣٧١ درسال (که ایران آمار انجمن کنم درخواست و دهم ارائه
دانشگاهیان تمام مشارکت با ایران آمار کنفرانس نخستین برگزاری
آموزش، بهبود جهت هماهنگی منظور به کشور، آماری نهادهای و
کشور آماری مشکالت رفع و نیاز مورد نیروهای تولید پژوهش،
انجام و کارشناسی گروه�های تشکیل با گرفت) شکل ایران در
ایران، آمار مرکز حمایت با مطا�لعاتی پروژه�های اجرای و تحقیقات
سایر و ایران مرکزی بیمه ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک
می�نمایند، استفاده آمار از که آنان یا آماری سازمان�های و نهادها
شاید دهد. ارائه اجرایی راهکارهای و بررسی را مشکالت این
است خوب که دهند جواب آینده سال تا مطالعات این از بسیاری
سمیناری یا و گردند ارائه ایران آمار بعدی کنفرانس در آنها نتیجه
علم مسایل حل برای آن�، چالش�های و ریاضی علوم سمینار مشابه

گردد. برگزار خاص طور به کشور آمار
برای تنها نه که است مدرسه�ای آمار آموزش مساله، مهمترین .١
مستعد و نخبه آموزان دانش جذب برای بلکه آمار، سازی عمومی
است) دیگر علوم انجام علم خود (که علمی مهم رشته این به
آمار نام به درسی متعدد پی�گیری�های با زمانی دارد. اهمیت
چون ولی شد، اجباری کشور دانش�آموزان همه برای ومدلسازی
وجود صحیح روش به درس این ارائه آمادگی وپرورش آموزش در
اشتغال درس این تدریس به که معلمانی از وبسیاری نداشت
آن به بلکه نبودند، گاه آ درس این موضوعات به تنها نه داشتند،
درحالی این البته . نشد موفق زمینه این در نمی�دادند، اهمیت
تمام برای آمار درس شدن واجباری درس این جداسازی که است
وکنگره ها کنفرانس همه در ایران، در دبیرستان آموزان دانش
روبرو آمار متخصصان و آموزشگران استقبال با المللی بین های
آقای برنامه�یزی (تحت اصفهان ریاضیات خانه تالش�های بود.
علمی، های انجمن اتحادیه کمک با وهمکارانشان پارسیان دکتر
در معلمان آموزش دوره ٨ ارائه و ایران) ریاضی معلمان آموزشی
در تاثیری معلمان برای استفاده قابل جزوات تهیه و سراسرکشور
که معلمانی از بسیاری که دلیل این به نداشت. مشکل این اصالح
حتی بودند. نکرده شرکت ها دوره این در می�کردند، تدریس آمار
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بهره کار در خود آموزش�های از آمار التحصیالن فارغ هم تا دهد
توجه آمار علم اهمیت به رشته�ها سایر التحصیالن فارغ هم و گیرند

باشند. داشته بیشتری
انحرافی مسیری خود که هم ارشد کارشناسی دوره به ورود .۶
دوره طول در که آنان است. آمار دانشجویان آموزشی برنامه در
و مفاهیم درک به پرداختن جای به دبیرستان، همانند کارشناسی،
مفاهیم و روش�ها کردن حفظ از به واقعی، پروژه�های انجام یادگیری
پیش از کاری تکمیلی تحصیالت دوره�های در می�پردازند، آماری
١٣٨۵ درسال هم حقیر و شهشهانی دکتر تالش متاسفانه نمی�برند.
بدنه دلیل به فرهنگستان، ریاضی علوم آزمون الگوسازی برای
همکاری با ایران آمار انجمن نرسید. جایی به فرهنگستان لخت
و انجام را بررسی�هایی می�تواند هم زمینه این در انجمن�ها سایر
دانشگاه�های آمار اساتید از بسیاری اخیراً دهد. ارائه را راهکارهایی
خود تماس�های در مقیم غیر ایرانیان مخصوصا و کانادا و آمریکا
ادامه جهت که ایران آماری التحصیالن فارغ بد بسیار وضعیت از
درک در را آنان توان عدم و دارند گله می�روند خارج به تحصیل
و سو یک از آمار رشته در نیاز مورد ریاضی روش�های و مفاهیم
ایران آمار انجمن می�نمایند. مطرح دیگر سوی از داده�ها، درک عدم
این می�تواند کشور خارج و داخل اساتید و دانشگاه�ها کمک به

ورزد.) اهتمام آن حل به و یابی ریشه را مساله
انحرافی راه شدن، متمرکز با نیز ارشد کارشناسی دوره�های برنامه .٧
نکرده) منحرف کنون تا (اگر هم را دوره این زودی به و می�نماید طی
دهد ارائه را حلی راه می�تواند ایران آمار انجمن کرد. خواهد فسیل
و جامعه نیازهای و سو یک از خود توان به توجه با دانشگاه�ها که

نمایند. برنامه�ریزی علم، این جهانی وضعیت نظرگرفتن در با
دوره�های ایجاد در دانشگاه�ها آمادگی بدون و بی�رویه گسترش .٨
باعث که است دیگری مقوله نیز آمار ارشد کارشناسی و کارشناسی
التحصیالن فارغ از بسیاری است. شده درایران آمار اضمحالل
و اساتید وجود از تحصیل حین در نتوانسته�اند کشور آماری
عنوان به حاضر حال در ولی گیرند، بهره الزم آموزشی امکانات
عالی دوره�های و آماری سازمان�ها�ی در کشور آمار التحصیالن فارغ
ارائه را راهکاری است خوب ایران آمار انجمن . می�شوند معرفی
دانشجو پذیرش برای الزم شرایط حداقل شود مشخص که نماید

باشد. باید چه آمار تحصیلی دوره هر برای
برای بزرگ فاجعه�ای شاید را ایران در آمار دکتری دوره وضعیت .٩
می�دانم (که ادعا این اثبات یا رد برای نامید. بتوان آمار علم توسعه
ایران آمار انجمن می�کند)، دلخور من دست از را دوستان از بسیاری
رشته�های بین تطبیقی انجام با دقیق مطالعه�ای یک است خوب

و اهمیت درک از پس ریاضی مثال ها رشته سایر دانشجویان که
توان از استفاده با و شوند کشانده آمار به رشته این کاربردهای
انحالل پیشنهاد ندارم قصد بنده بدرخشند. رشته این در خود، قبلی
ایران آمار انجمن ولی دهم، ارائه ایران در را آمار کارشناسی دوره
این در موجود شرایط نمودن لحاظ با و دقیق مطالعه با می�تواند
آمار کارشناسان و آمار معلمان تامین برای دهد. ارائه راهکار زمینه
ارشد کارشناسی التحصیالن فارغ از می�توان هم آماری موسسات
دانشگاه�ها برای متمرکز ریزی برنامه هرحال به ولی کرد. استفاده
طور به زمینه این در باید و نیست کشور عالی آموزش صالح به
متمرکز، صورت به دانشجو گرفتن گیرد. صورت نظری تجدید کلی
ارتقای و جذب متاسفانه و اخیرا و متمرکز درسی ریزی برنامه
خشک ادارات به مارا های دانشگاه علمی، هیات اعضای متمرکز
در مسئول غیر و خود کار به متعهد غیر را ما اساتید و شده فسیل و
است. کرده تبدیل تدریس به توجه بی و دانشجویان موفقیت مورد
بین آزاد بحث و سنجی نظر امکان آوردن فراهم با ایران آمار انجمن
مطالعات انجام نیز و آماری وکارشناسان التحصیالن فارغ اساتید،
ارائه را راهکاری می�تواند بومی شرایط گرفتن نظر در با تطبیقی
شرایط گرفتن نظر در با و آن به توجه با مختلف دانشگاه�های تا دهد
است ایران آمار انجمن رسالت هرحال به نمایند. ریزی برنامه خود
متمرکز غیر آموزشی های برنامه تعیین برای مطالعاتی راه�های که
و نهادها نفع به این و سازد هموار را تحصیلی مختلف دوره�های
خوبی به آنان آتی نیروهای تا کنند کمک که است آماری موسسات
را واقعیت همین هم ایران در آمار علم توسعه سابقه شوند. آماده
به عشق و عالقه دلیل به ما از بسیاری که زمانی می�دهد. نشان
آمار جذب بعد و گرفتیم ریاضی در خودرا لیسانس ریاضی علوم

شدیم.
که است دیگری مقوله هم شده، ریزی برنامه غیر کارآموزی�های .۴
دانشگاهی-اجرایی مشترک ماهیت به توجه با ایران آمار انجمن
درحین را دانشجویان و کند برنامه�ریزی آن مورد در بتواند باید خود
اعضای میان از (یکی راهنما دو داشتن و هماهنگی با تحصیل،
آماری) مسایل در گیر در کارشناسان میان از دیگری و علمی هیات
سازمان�های نفع به این دارد. وا هدفدار و شده کنترل آموزی کار به
این میان از خودرا آتی نیروهای بتوانند که هست هم کشور آماری

نمایند. تربیت و شناسایی کارآموزان
عالی آموزش برای بزرگی بالی اخیرا که تدریس به بی�توجهی .۵
خاص طور به و آمار دروس که است دیگری مقوله نیز است، کشور
این در است. داده قرار خود تاثیر تحت را آمار سرویسی دروس
انجام مضاعفی تالش است خوب ایران آمار انجمن هم باز راستا
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باشند. استناد قابل ها پروژه آن توسط شده ارائه نتایج و شوند
دیگری مساله نیز آماری مختلف رشته�های بین ارتباط .١٢
است توانسته ایران آمار انجمن آیا دارد. بررسی به نیاز که است
متخصصان با را آماری کارشناسان نیز و زیستی آمار متخصصان
یکدیگر افزای وهم همکار فکر، هم علوم وزارت دانشگاه�های آماری
انجمن شکل�گیری و اول کنفرانس برگزاری اهداف در که (همان�طور
آماری علمی کارهای تا کند جمع واحده حلقه یک در بود) نظر مورد
آمار انجمن هم زمینه این در شوند؟ اجرا عالمانه�تر و تر منسجم

کند. تالش می�تواند ایران
دکتر مرحوم نمونه، یک عنوان به دانشگاه: و صنعت ارتباط .١٣
دانشگاه ریاضی دانشکده در دیگر دوستان همکاری با علیمرادی
به صنعت در را آمار نقش که کردند فراوان تالش اصفهان صنعتی
دانشگاه این در آمار پژوهشی مرکز که زمانی تا و بگذارند نمایش
به خود تالش این در دهد، ادامه خود فعالیت�های به داشت اجازه
دانشکده آمار التحصیالن فارغ از عده�ای که کردند عمل موفق حدی
و دانشگاه�ها) مفقوده رسالت�های از (یکی شدند صنعت جذب
بدست اطالعات اساس بر و روشن هم صنعت مسایل از خیلی
ارزشمند تجارب سایر و تجربه این شدند. حل آن�ها از بسیاری آمده
ایجاد برای را رهنمودی و آوری جمع است خوب دانشگاه�ها دیگر
ارائه ایران آمار انجمن توسط صنعت و ها دانشگاه بیشتر ارتباط

دهد.

بیش هزاران خرد شمار از

تهران دانشگاه فنی دانشکده طاهری، محمود سید دکتر

در پارسی، شعر پدر تعبیری به و سترگ سراینده�ی رودکی،
بلخی) شهید به (معروف بلخی حسین بن شهید ابوالحسن مرثیه�ی
حکیمانه و نغز ای سروده خود، معاصر حکیمان و سرایندگان از

می�شود: آغاز چنین که دارد

پیش از رفت شهید کاروان
می�اندیش و گیر رفته ما آنِ و

کم تن یک چشم دو شمار از
بیش هزاران خرد، شمار وز

نمود. تکرار را رودکی شعر باید ارقامی، دکتر استاد شتابان کوچ در
در ولی ، - تن یک - چشم دو ظاهر، لحاظ از گرچه که زیرا
فرد یک ارقامی، دکتر است. شده کم ما میان از نفر هزاران واقع
شاخه�های بر تسلط جمله از متعدد ویژگی�های به بنا بلکه نبود.
آشنایی و کاربردی) هم و نظری جنبه�های از (هم آمار علم مختلف

فارغ از شده منتشر مقاالت ایران، در و دنیا در متداول آماری
وبه دهد انجام دنیا در مشابه موارد با درمقایسه ایرانی، التحصیالن
است کشور آمار نفع به وضعیت این با آیا دهد: جواب سواالت این
در علمی، و دقیق ضابطه بدون و گسیخته لجام دکتری دوره�های که
عدم و علمی ارتباط عدم و درها بودن بسته با نوعی به که حالی
دلیل به (هم مطرح تخصص�های با جدید نیروهای جذب امکان
هیات اعضای جذب شدن متمرکز هم دانشگاه�ها، شدن امنیتی
التحصیالن فارغ برای شغلی فراوان امکان به توجه با هم و علمی
فارغ این آیا یابد؟ ادامه هم باز هستیم، روبرو کشور) خارج در آمار
کار بی ارشد کارشناسی و کارشناسی دوره�های همانند التحصیالن
از محلی اصال دوره�ها این در شده نوشته مقاالت آیا بود؟ نخواهند
توسعه روند از ما آیا دارند؟ دنیا در آمار علم پیشرفت در اعراب
کاربردی تحقیقات، این حداقل آیا نیستیم؟ دور دنیا در آمار علم
هیات اعضای که است درست این آیا دارند؟ ایرانیان زندگی در
الزم، آمادگی بدون می�شوند مجبور خود ارتقای برای ما آمار علمی
دانان آمار با تماس با شود مجبور او و بگیرند دکتری دانشجوی
که بدبختی هر با را مقاله�اش خودش و کند پیدا موضوع خارجی
هم را ما از یکی نام و کند چاپ پول پرداخت با حتی و شده
درست این آیا بیاورد؟ مقاله اول در راهنما (!) استاد عنوان به
همه کند، کار استاد یک با فقط بعضاً ما دکتری دانشجوی که است
حتی بگذراند، او با هم را نامه�اش پایان و بگیرد او با را درس�ها

مشابه... سوالهای و باشد؟ توانا واقعا استاد اگر
دانش بهترین مرکزی بانک زمان یک آمار: صنعت اما .١٠
بهترین در که می�داد بورس آنها به و می�کرد انتخاب را ما آموزان
بانک آمار بخش�های و برگردند و بخوانند درس دنیا دانشگاه�های
است؟ چگونه حاال اما کنند. اداره را ها بانک سایر و مرکزی
می�شوند؟ تربیت و انتخاب چگونه کشور آماری مراکز برنامه�ریزان
توان ما دانشگاه�های تحصیالتی، دوره�های گسترش همه این با آیا
زمینه این در آیا دارند؟، را کشور آماری نیروهای سازی آماده
اعتقاد مساله این به آماری واحدهای آیا و می�کنند؟ عمل درست
انجمن شوند؟ انتخاب نخبگان میان از باید آنان نیروهای که دارند
این به کند تالش می�تواند آماری نهادهای همکاری با ایران آمار

دهد. جواب مشابه سواالت و سوال�ها
ایران آمار انجمن زمینه این در آماری: پروژه�های و کارها .١١
رتبه�بندی طرح و آمارشناسی نظام که است، داده انجام را تالش�هایی
موازات به دومقوله این که تالششود باید راهکارهاست. از نمونه�ای
حل آماری التحصیالن فارغ برای کار مشکل هم تا بروند پیش هم
اجرایی صحیح روش�های به آماری پروژه�های و کارها هم و شود
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اخذ به كنونی) (خوارزمی عالی دانشسرای و تهران دانشگاه علوم
زنده غار يار و همدوره آمد. نايل ریاضی رشته در ليسانس درجه
و تهران دانشگاه احتمال سابق استاد قینی، علي محمد دكتر ياد
سال در بود. شيراز دانشگاه بی�بديل استاد بهبوديان، جواد دكتر
دكتر قول به درآمد. آبادان پرورش و آموزش استخدام به ١٣٣٣
بين كسانیكه اهواز چمران شهيد دانشگاه استاد اميدعلیكرمزاده،
نموده�اند تحصيل آبادان دبيرستانهای در ١٣۴٧ تا ١٣٣٣ سالهای
از همواره سالها آن در عميدی آقای كه می�آورند خاطر به همواره
از بوده�اند، كشور رياضی دبيران مجربترين و دلسوزترين بهترين،
ايجاد و تدريس روش در وی حزامت مفاهيم، به ايشان تسلط
در نمی�دهد. راه خود به شکی هيچكس آموزان دانش در انگيزه
نام با زمان آن (در اهواز چمران شهيد دانشگاه به ١٣۴٧ سال
اخذ به موفق بالفاصله تقريباً و منتقل اهواز) شاپور جندی دانشگاه
پس ١٣۵١ سال در شد. فرانسه نانسی دانشگاه از تحصیلی بورس
مجددا و بازگشت كشور به احتمال نظريه در دكتری درجه اخذ از
استعداد همان پرداخت. خدمت ادامه به شاپور جندی دانشگاه در
سرو برای اما شد جلوهگر ديگر سطحی در بار اين معلمی درخشان
در مدرن، دانشگاهی به دانشگاه اين تبديل كارهای به دادن سامان
بازنشستگی�اش ابالغ تا و شد وارد نيز دانشگاه اجرایی سمت�های
دانشگاه مالی و اداری معاونت مقام در ١٣۵٨ سال در او به
نامتأثر نيز او زودهنگام بازنشستگی ظاهراً بود. كار به مشغول
با ١٣۶٠ سال در نبود. انقالب از پيش اجرایی كارهای همين از
عمال و درآمد مركز اين خدمت به دانشگاهی نشر مركز كار به شروع
مركز اين دانشگاه دورههای احتمال و آمار كتابهای ويراستار تنها
كتاب تعدادی ويرايش كنار در و نكرده اكتفا كار اين به او شد.
و پرداخت نيز آمار و ریاضی كتاب مجلد چندين ترجمه به ریاضی،
كتاب مورد چند و اسالمی جمهوری سال كتاب برنده مورد يك در
كتابهای از برخی اينكه بر عالوه شد، اسالمی ارشاد وزارت تشویقی
جمهوری سال كتاب جايزه برنده خود نيز او دست به شده ويراسته
مجدد شروع در نكرد. بسنده مورد اين به فقط او شدند. اسالمی
خريد صورت به وی فرهنگی، انقالب درپی دانشگاه�ها فعالیت�های
در دانشجویی پاياننامههای راهنمایی و تدريس امر به خدمت،
مدرس تربيت دانشگاه در تدريس همزمان و بهشتی شهيد دانشگاه
تعداد خدمت ترك دليل به سالها آن در كه نكنيم فراموش پرداخت.
از همكاری�هایی به مبرمی نياز دانشگاهها استادان، از قابلتوجهی
فعاليتهای از بخش اين در توجه جالب نكات از داشتند. قبيل اين
بهشتی شهيد دانشگاه در را خود تدريس ساعتهای كه بود اين او
خود ماشين هفت ساعت سر بود. كرده انتخاب صبح هشت ساعت

شیوۀ به بنا و فناوری، و دانش متنوع شاخه�های از بسیاری با
ادب با عمیق آشنایی به نظر و تعلیم، و تدریس استادانه�ی و خاص
بود. یگانه و ممتاز دیگر ویژگی�های بسیاری و پارسی، فرهنگ و
روان قلم بی�ریا، و صادقانه نیکوکاریِ و احسان مانند ویژگی�هایی
هوشمندی و ذکاوت ترجمه، موضوع در تسلط شعر، طبع دقیق، و
اطالعات بودن روز به پژوهشی، حوزه�های گستردگی توجه، قابل
دانشجویان برای شایسته وقت�گذاریِ و توجه علمی، گاهی�های آ و
نظر دقت و بینی ژرف آنها، با صمیمانه همکاریِ و همراهی و جوان
و - اینها همۀ همگان. با همراهی و فروتنی خوش�رویی، و علمی،
دکتر بگوییم: که می�سازد موجه را این - دیگر ویژگی�های بسیاری
دانشگاه یک خود، بود. جامعه یک بلکه نبود، فرد یک ارقامی،
نبود فرد یک رودکی، تعبیر به و بود افراد از مجموعه�ای گویی بود.
ما میان از فرد هزاران گویی ایشان رفتن با و بود، فرد هزاران بلکه
می�دهیم، یقین به قریب احتمال تنها نه ما، است. برکشیده رخت
نیکی با پسین، دنیای به ورود با ایشان که داریم اطمینان بلکه
صدق و برکت و علم مائده�ی بر و است مواجه خداوند احسان و
و صدق و بود علم اهل پیشین، دنیای این در که چرا است. میهمان
هعیس اَنَّ و سعی. ما الا لالنسانِ یسل قرآن: شریفۀ طبق که احسان،
و بکوشد آنچه جز نیست را آدمی (۴٠ و ٣٩ – (نجم یری. وفس

شود. دیده زودا او کوشش اینکه

هرگز نميرد نكونام مرد سعديا

بهشتي شهيد دانشگاه اصل، وحيدی قاسم محمد دکتر

دوم پنجشنبه شامگاه در عميدی علي دكتر ايندنيایی عمر دفتر
از ناشي مشقت و رنج سال پانزده تحمل از پس ،٩۶ ماه شهريور
خاموشی در مدت اين تمام در كه حالی در و ناگوار و تلخ حادثه�ای
طريق از او ثمربخشی و نيكنامی عمر اما شد، بسته بود مطلق
اثرگذارش، و متعدد ترجمههای و تأليف عمدتاً و علمی كارهای
گرمی از شاگردانش برای او ياد و بود خواهد پرسال و دراز بسی
از دوستانش برای و بيانش دقت طبعش، شوخي گفتارهايش،
همه و نابش بذلهگویی�های كارش، به عالقه و عشق و صميميت
دكتر بود. خواهد ماندگار و زنده جهان�اند، اين در خود تا همه، و
آمد. دنيا به گلپايگان در ١٣١٢ سال در بود؟ كه عميدی علی
گذراند گلپايگان در را دبيرستان اول دوره و ابتدایی تحصيالت
گذراندن از پس شد. شهرستان آن مقدماتی دانشسرای وارد و
سال و آمد تهران به تحصيل ادامه برای دانشسرا ساله دو دوره
دانشكده از برد. پايان به دارالفنون دبيرستان در را ریاضی ششم



٩۵ و ٩۴ پیاپی شماره - ٩۶ تابستان و بهار -٢۵ انسال نآمارا ا ۵ر

به ايشان، با اينجانب همكاری آخرين اما و...بود. شادی�آفرینی،
شده تأسيس تازه آمار، انجمن میشود. مربوط آماری انديشه مجله
وقت مديره هيئت میشدند. راه�اندازی آن اركان و اجزا كم كم و بود
را مجله اين تأسيس طرح بهبوديان جواد دكتر رياست به انجمن
به نخست گام در بود. كرده محول من به را آن سردبيری و تصويب
با هميشه مثل كردم. همكاری درخواست و رفتم عميدی دكتر سراغ
زحمات الحق كه هم، نوربلوچي سيامك دكتر پذيرفتند. گشاده روی
سردبيری شورای سوم عضو است، كشيده ايران آمار برای زيادی
انتشار برای محكمي پايههای بزرگ مرد دو اين همكاری با شد.
ظهر از بعد در اما.... ماند، پايدار مجله شد. ريخته مجله بالوقفه
را مجله جلسه سه سرساعت بود قرار ١٣٨١ آبان سی�ام پنجشنبه
پژوهش�های «سازمان محل در مستقر زمان آن انجمن، دفتر در
تدارکاتی پشتیبانی علمی های انجمن از (كه صنعتی» و علمی
برخالف ايشان و گذشت سه از ساعت دهيم. تشكيل میكرد)
درجلسات مقرر وقت از زودتر استثنا بدون كه همیشگی عادت
پيش برايشان كاری كرديم گمان نيامد. جلسه به میشد، حاضر
وقت مدير آزاده علی آقای رفتم، دانشگاه به كه شنبه صبح آمده.
هنگام آن از داد. را فاجعه آن خبر بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه
بستری منزل در چندی از پس و بيمارستان در مدتی عميدی دكتر
چشم عميدی دكتر بود شده كه هم كوتاهی مدت برای کاش ای بود.
مدت اين تمام در كه می�ديد و میكرد باز دنيا اين به آگاهانه�ای
دكتر ياد میكند. نگهداری او از جانانه چه همسر لباس در فرشتهای
صبر طلب فداكارش و صبور همسر برای و بداريم گرامی را عميدی

كنيم. آرزو طوالني عمری و

هیئت فعالیت�های و مصوبات گزارش
ایران آمار انجمن مدیره

١٣٩۶/١/٣١ نشست تصمیمات و گزارش�ها اهم
و آمار ریاضی، دانشکده رئیس یاسمی دکتر آقای نامه -١
سمینار یک برگزاری پیشنهاد بر مبنی تهران دانشگاه کامپیوتر علوم
آوریل، ماه در ریاضی و آمار های انجمن توسط سال هر مشترک
یک پیشنهاد ریاضی انجمن به نامه ارسال با شد قرار و شد طرح

شود. بررسی انجمن دو بین مشترک نشست
از انجمن حمایت درخصوص غفاری امین دکتر خانم نامه -٢
بررسی محاسبات، و کاربردی آمار آموزشی کارگاه سومین برگزاری
دکتر آقای و گیرد قرار آنها اختیار در انجمن لوگوی شد مقرر و

دور میپوشيد، ورزشی لباس میكرد، پارك فوتبال ميدان نزديك را
سر هشت ساعت سر اما میپرداخت، نرمش به و میدويد ميدان
است.» سالم بدن در سالم عقل » كه بود معتقد شدت به بود. كالس
افتخار نيز سطور اين نگارنده كه او، علمی اشتغاالت از ديگر برخی
فرهنگ ریاضی شورای در عضويت داشت، را ايشان با همراهی
دانشنامگی فرهنگ آمار شورای در عضويت رياضی، دانشنامگی
شادروان كه فارسی، بزرگ دانشنامه بنياد به وابسته دو (هر آمار
تخصصی كميته در عضويت بودند)، آن مؤسس بيرشك احمد استاد
ریاضی واژهگزینی شورای در عضويت نور، پيام دانشگاه آمار گروه
مجله سردبيری شورای در عضويت و ادب، و زبان فرهنگستان
مقرر رياضی دانشنامگی شورای در آماری». «انديشه تأسيس تازه
به شده (ترجمه روسی جلدی ده رياضی دايره�المعارف كه بود شده
ضروری اولويتبندی برای شود. برگردانده فارسی به انگلیسی)
تعيين دانشنامه اين مدخل�های فارسی برابرنهاده�های ابتدا كه بود
هزار شش حدود فارسی معادل انتخاب برای كار، اين شوند.
ايشان سرپرستی به هفتگی جلسات بود. زمانبر كاری اصطالح،
مقالههایی ويرايش و ترجمه كار همزمان و كشيد طول سال چندين
ايشان شد. آغاز بودند، شده گرفته نظر در نخست مجلدهای برای كه
و می�گرفتند نظر در خود برای را كار از توجهی قابل سهم همواره
منتشر دانشنامه اين فارسی مجلدات از جلد چهار كه هم هنوز
كاری دارند. آتی مجلدات در درج برای كارهایی هم همچنان شده،
در پور نواب حميدرضا دكتر همت به آمار، دانشنامه مورد در مشابه
شد آغاز فارسی) بزرگ دانشنامه بنياد همكاری (با آمار پژوهشكده
محصول پژوهشكده انتشارات از آماری»�، اصطالحات «فرهنگ كه
پس دانشنامگی اين فارسی مجلدات انتشار فعالیت�هاست. اين
تخصصی شورای در شد. متوقف داليلي به مجلد، دو آمدن برون از
تعدادی به خودآموز كتابهای تأليف كار نور، پيام دانشگاه آمار گروه
اما شد، سپرده ايران دانشگاه�های زمان آن استادان برجستهترين از
عيناله دكتر ما سوم (همكار گروه اعضای بين آتها ويرايش كار
ويرايش را كتابها اين از جلد چندين ايشان شد. تقسيم بودند) پاشا
به خود را نمونهگيری» «روشهای دوجلدی كتاب تأليف و كردند
عنوان با کتابی تأليف برای انگيزه�ای كتاب همين گرفتند. عهده
دست به ويرايش از پس كه شد آن» كاربرد و نمونهگيری «نظريه
و منتشر دانشگاهی نشر مركز سوی از مشکانی محمدرضا دكتر
عميدی دكتر كه آنچه شد. اسالمی جمهوری سال كتاب جايزه برنده
میكرد، متمايز بقيه از فعاليتها اين با مرتبط جلسات همه در را
سليقهها و تفكرات كردن نزديك همه، با مماشات خلق، حسن
جمع، به دادن نشاط و شور اميدبخشی، جديت، پشتكار، هم، به
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١٣٩۶/٢/٢٨ نشست تصمیمات و گزارش�ها اهم
های انجمن شورای سالیانه عادی عمومی مجمع جلسه نامه -١
از نمایندگی به محمدزاده دکتر آقای گردید مقرر شد. مطرح علمی

نمایند. شرکت جلسه این در ایران آمار انجمن
اسالمی شورای مجلس امید فراکسیون جلسه به دعوت مسئله -٢
گرفت. قرار بحث مورد آمارشناسی نظام با رابطه در بحث برای
برگزاری برای مجددا جمهوری ریاست انتخابات از بعد شد مقرر

بپذیرد. صورت الزم هماهنگی جلسه یک
جلسه و انجمن�ها مسائل رابطه در رجالی دکتر آقای نامه -٣
بخاطر ایشان از شد. مطرح کشور ریاضیات پیشبرد کمیسیون
تقدیر دارند، که مشکالتی علیرغم موضوعات، مداوم پیگیری�های

آمد. بعمل
پیشبرد کمیسیون جلسه از گزارشی محمدپور دکتر آقای -۴

دادند. ارئه کشور ریاضیات
اخالق و انتشارات کمیته آئین�نامه برای شده تهیه نویس پیش -۵
بعد جلسه کار دستور در انجمن، مدیره هیئت تأیید برای علمی،

گرفت. خواهد قرار انجمن مدیره هیئت
مقرر مقاالت، نگارش در ویرایشی اصول بهتر رعایت منظور به -۶
قرار انجمن مجالت سایت روی بر فارسی خط دستور راهنمای شد

گیرد.
بین�المللی کنفرانس ۶١امین در که رضایی دکتر خانم شد مقرر -٧
آمار انجمن نمایندگی کرد، خواهند شرکت مراکش کشور در آمار

باشند. داشته برعهده کنفرانس این در نیز را ایران
١٣٩۶/۴/٢٢ نشست تصمیمات و گزارش�ها اهم

زاهدیان آقای حضور با آمار متخصصین رتبه�بندی طرح آئین�نامه -١
آقای گرفت. قرار بررسی مورد ایران آمار مرکز محترم معاون
و طرح مورد در توضیحاتی محمدزاده دکتر و اللهی نعمت دکتر
نمودند. ارائه مدیره هئیت اعضای سوی از شده مطرح پیشنهادهای
دیگر فعالیتهای مورد در تکمیلی توضیحاتی زاهدیان آقای سپس
نهایت در دادند. ارائه مشابه طرح�های اجرای زمینه در کشورها
به اصالحات، برخی انجام از پس و قرائت بند به بند مذکور طرح
آزمایشی صورت به شد مقرر و گرفت قرار تصویب مورد آرا اتفاق

گیرد. قرار انجمن وب صفحه روی
رابطه: این در

جایگزین طرح این خصوصکه این در مناسبی نحو به شد مقرر الف)
شده مطرح آن از حمایت راستای در بلکه نیست آمارشناسی نظام
همچنان ایران آمار انجمن و بوده آمارشناسی نظام اجرای مقدمه و
شود. رسانی اطالع می�باشد، آمارشناسی نظام طرح پیگیر قوت به

داشته حضور کارگاه این در انجمن نماینده عنوان به محمدپور
باشند.

همکاری�های با رابطه در مشکانی دکتر آقای زحمات از -٣
شد. قدردانی ایران آمار انجمن با ایشان همیشگی

دکتر آقای توسط انجمن وبسایت رسانی بروز درمورد گزارشی -۴
به وبسایت تا شود مذاکره یکتاوب شرکت با شد مقرر و ارائه فالح
استفاده قابل نیز اندروید عامل سیستم با که شود طراحی گونه�ای

باشد.
کردند. ارائه گزارشی انجمن نمایندگان درباره دولتی دکتر آقای -۵
با گروه�ها مدیران جای به انجمن مکاتبات کلیه پس این از شد مقرر
نمایندگان برای آمار انجمن سوی از گیرد. صورت انجمن نمایندگان
ارسال و تهیه نمایندگان، کار محل در نصب برای تابلویی، انجمن
دوساالنه گردهمایی�های اینکه به توجه با شد پیشنهاد همچنین شود.
نشده واقع نمایندگان شرکت و استقبال مورد آمار کنفرانس حاشیه
مستقل مکانی و زمان در نمایندگان ساالنه گردهمایی برای است،

شود. برنامه�ریزی آمار کنفرانس از
قرار به ایران آمار انجمن خبرنامه جدید تحریریه هیئت اعضای -۶
علی پزشک، حمید پناه، ایران نصراله دکتر آقایان شدند: تعیین زیر

فالح. افشین محمودی، عیسی و برآورده دست
یزد دانشگاه در ایران آمار کنفرانس پانزدهمین برگزاری با -٧

شد. موافقت
انجمن دار خزانه عنوان به فریدروحانی دکتر آقای شد مقرر -٨
ایران آمار انجمن ٩۶ سال برای تفصیلی بودجه�ای تنظیم به نسبت

نمایند. اقدام
در تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار سیزدهمین برگزاری با -٩

آمد. عمل به اولیه موافقت سبزواری حکیم دانشگاه
کنفرانس رسانی اطالع مورد در صفوی�منش دکتر خانم نامه -١٠
صنعتی آمارهای و بیمه�ای گذاری�های قیمت در نوین روش�های
بوعلی�سینای دانشگاه در دانمارک آرهوس دانشگاه همکاری با که
مقرر و شد مطرح می�شود، برگزار جاری سال ماه شهریور در همدان
با نیز بعدی مکاتبات و شود رسانی اطالع انجمن طرف از گردید
گیرد. صورت محمودوند دکتر آقای کنفرانس این برگزاری مسئول
رسانی روز به موضوع روحانی فرید دکتر آقای گردید مقرر -١١
در ضمنا نمایند. پیگیری را آمار دانشجویی مسابقه سواالت کتاب
نامه�ای انجمن، دفتر در مسابقات سواالت کتاب بودن موجود مورد
درخواست صورت در تا شود ارسال آمار آموزشی گروههای به نیز

شود. ارسال برایشان هزینه اخذ با
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فرایندهای و احتمال سمینار یازدهمین در برتر) (داور بزرگنیا
شد. قرائت تصادفی،

در ایران) آمار انجمن (پژوهشنامه JIRSS نشریه ثبت -۵
مدیره هیئت رسید. مدیره هئیت اعضای اطالع به ESCIپایگاه
بزرگ افتخار این مناسبت به را خود قدردانی و تشکر مراتب انجمن

نمود. ابراز نشریه پیشین و فعلی تحریریه هیئت و سردبیر از
مشکالت و چالشها از مجموعه�ای درباره رجالی دکتر آقای نامه -۶
شود. ارسال آموزش کمیته برای نامه شد مقرر و شد مطرح آمار علم
ریاضی علوم سمینار ادامه در شد پیشنهاد موضوع اهمیت به توجه با
ریاضی پیشبرد کمیسیون (توسط ١٣٩۴ سال در که آن چالشهای و
چالش�های اولویت با دیگری سمینار شد، برگزار علوم) فرهنگستان
رجالی دکتر آقای مسئولیت و ایران آمار انجمن حمایت با آمار رشته

شود. برگزار
اجرایی و علمی کمیته اعضای اسکندری دکتر آقای شد مقرر -٧
بدهند پیشنهاد را آن کاربردهای و ناپارامتری آمار سمینار دومین

شود. بررسی انجمن جلسه در تا

فعالیت�های از گزارشی
آمار تخصصی کمیته

علوم وزارت ریزی برنامه عالی شورای
(١٣٩۶-١٣٩۴ (دوره

پایه علوم گروه آمار تخصصی کمیته رئیس پزشک، حمید دکتر

محترم معاون نیاسر شریعتی دکتر آقای توسط که زمانی
کمیته از آمار کمیته است قرار که شدم خبر با علوم وزارت آموزشی
تخصصی فعالیت�های به مستقل وبطور شود جدا ریاضی علوم
طی ٩۴/٣/٢۶ تاریخ در می�گذرد. سال دو به نزدیک بپردازد،
نمودند. معرفی آمار تخصصی کمیته مسئول بعنوان را بنده حکمی
٩۴/۵/٧ در را جلسه اولین کرده انتخاب سرعت به را کمیته اعضای
ساله دو دوره یک برای احکامشان که کمیته اعضای دادیم. تشکیل
از عبارتند شده تمدید (١٣٩۶) امسال ماه خرداد تاریخ در هم دیگر
غالمرضا دکتر -٢ اصفهان)، (دانشگاه طالبی هوشنگ دکتر -١ :
محمدزاده محسن دکتر -٣ مشهد)، فردوسی (دانشگاه محتشمی
(دانشگاه راسخ عبدالرحمن دکتر -۴ مدرس)، تربیت (دانشگاه
عالمه (دانشگاه اللهی نعمت نادر دکتر - ۵ اهواز)، چمران شهید
شهیدبهشتی)، (دانشگاه گنجعلی مجتبی دکتر -۶ طباطبایی)،
پزشک حمید -٨ شیراز)، (دانشگاه نعمت�الهی علیرضا دکتر -٧

اساس بر آمار، متخصصین رتبه�بندی طرح کمیته اعضای ب)
شدند: تعیین زیر شرح به مربوطه، آئین�نامه

اجرایی حوزه�های آماری متخصصان از زاهدیان آقای پیشنهاد به بنا
در را آماری تحصیالت و رده باالترین که کلی مدیران و کشور
از نصیری میرفالح ا.. نعمت سید آقای داشتند، خود سازمان
جهاد وزارت از احمدی کریم آقای و اجتماعی رفاه و کار وزارت
انجمن شد مقرر شدند. انتخاب کمیته در عضویت برای کشاورزی
درخواست سازمان این مرجع باالترین از نامه�ای ارسال با ایران آمار
داشته همکاری طرح این در ایران آمار انجمن با ایشان که نماید

باشند.
پزشک حمید دکتر محمدزاده، محسن دکتر رجالی، علی دکتر آقایان
مذکور کمیته در انجمن نمایندگان عنوان به نیز محرابی یداله دکتر و

شدند. انتخاب
رئیس اطالع به شده تصویب طرح کلیات نامه�ای طی شد مقرر ج)
معرفی به نسبت شود، درخواست ایشان از و برسد ایران آمار مرکز
اعضای حکم صدور تاریخ از شد مقرر د) نمایند. اقدام مرکز نماینده
و تهیه رتبه�بندی طرح اجرایی شیوه�نامه ماه سه مدت ظرف کمیته،

دهد. قرار انجمن اختیار در
انجمن رئیس دهقان دکتر آقای با مکاتبات طی شد مقرر -٢
رشته دانشجویان جذب در موجود مشکالت درباره ایران، ریاضی
ریاضی و آمار انجمن�های که گونه�ای به شود رایزنی ریاضی و آمار

دهند. انجام مشترکی اقدام

١٣٩۶/۶/٧ نشست تصمیمات و گزارش�ها اهم
دکتر یادان زنده انجمن صمیمی همکار دو درگذشت ضایعه ابتدا -١
شد. داشته گرامی آنان خاطره و یاد و تسلیت عمیدی دکتر و ارقامی
درگذشت مناسبت به انجمن دفتر به واصله تسلیت های نامه سپس

شد. قرائت بزرگوار دو این
دکتر و شد مطرح اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز نامه -٢
ایشان دادند. ارائه گزارشی نامه این پیشینه مورد در محمدزاده
مذکور نامه و نماید استقبال موضوع این از انجمن که دادند پیشنهاد

شود. ارسال آمار انجمن نمایندگان و آمار پژوهشکده به
همایش هفتمین از حمایت مورد در گلیایی دکتر آقای نامه -٣
انجمن معنوی حمایت که شد مقرر شد. قرائت ایران بیوانفورماتیک
آمار انجمن از نماینده�ای حضور به منوط سمینار این از ایران آمار
گزارش ارائه و این علمی کمیته در محمدزاده) دکتر (آقای ایران

باشد. سمینار از مکتوب
دکتر جایزه برگزیدگان معرفی بر مبنی رضایی دکتر خانم نامه -۴
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رفتاری
صنعتی آمار -۶ رسمی آمار -۵ اقتصادی آمار -۴
زیستی آمار -٩ کشاورزی آمار -٨ مالی آمار -٧

آمار زمین -١٠
و اقتصادی آمار ارشد برنامه تدوین و بازنگری کار جلسه همان در
دانشگاه عهده به مجزا) برنامه دو (در رفتاری علوم و اجتماعی آمار
عالمه مخصوصاً مجری دانشگاه�های همکاری با بهشتی شهید
عهده به ریاضی آمار ارشد بازنگری کار و گرفت قرار طباطبایی
مخصوصاً مجری دانشگاه�های همکاری با مدرس تربیت دانشگاه

گرفت. قرار مشهد فردوسی و شیراز دانشگاههای
«آمار ارشد کارشناسی دوره تدوینی برنامه ٩۵/۴/٣٠ تاریخ در
شد مقرر و شد مطرح طباطبایی عالمه دانشگاه از ارسالی رسمی»
خارج) مقیم ایرانی استادان نفر دو یکی (و داخلی متخصصین برای
نهایتاً پیشنهادی اصالحات با برنامه چهارم ویرایش گردد. ارسال
یک و شد ارسال پایه علوم محترم کمیسیون برای ٩۵/٧/٢٨ در
بررسی مورد طباطبایی عالمه دانشگاه نماینده حضور با هم جلسه
به ٩۶/٢/٢٧ تاریخ در برنامه پنجم ویرایش نهایتاً گرفت. قرار

گردید. ارسال پایه علوم کمیسیون
تاریخ در ریاضی آمار ارشد کارشناسی شده بازنگری برنامه
٩۵/١١/٢٧ تا زمان آن از و شد تخصصی کمیته تحویل ٩۵/٧/٢٨
قرار واصله پیشنهادی بررسی و نظر تبادل و بحث مورد دفعات به
همکاران توسط پیشنهادی برنامه که است توجه شایان گرفت.
آمار ارشد دوره مجری دانشگاه�های تمام برای اصفهان دانشگاه
مورد و بررسی نظرشان مورد اصالحات ٩۵/١١/٢٧ تا و شد ارسال

گرفت. قرار استفاده
پیشنهاد زیر قرار به ریاضی آمار ارشد کارشناسی دوره الزامی دروس

گرفت: قرار تصویب مورد شده
واحد ۴ ١ اندازه نظریه و احتمال -١
واحد ۴ ١ آماری استنباط -٢
واحد ۴ ٢ آماری استنباط -٣

درس سه بر مشتمل واحد ١۴ اختیاری دروس واحدهای تعداد
گرفته نظر در نامه پایان واحد ۶ و سمینار واحد ٢ و واحدی چهار
دانشگاه�های تا دارد چشمگیری تنوع اختیاری دروس جدول شد.
احسن نحو به را دوره بتوانند توانمندی�هایشان به توجه با مختلف

ببرند. پیش به
پایه علوم محترم کمیسیون منتظریم تاکنون ٩۵/١١/٢٧ تاریخ از
بحث البته بفرمایند. مطرح شده ارائه بازنگری مورد در را نظرشان
کمیته استدالل است. آفرین مشکل همچنان واحدی ٣ یا ۴ دروس

تهران). (دانشگاه
به باتوجه محمد�زاده دکتر آقای تخصصی، کمیته جلسه نخستین در
این استقالل خصوص در آمار تخصصی کمیته�های در حضور سابقه
توضیحاتی برنامه�ریزی عالی شورای ریاضی علوم کمیته از کمیته
دوره برنامه بازنگری یعنی اهمیت با دستور اولین سپس و دادند
مقطع در رشته عنوان ٩۴/۵/٧ جلسه در شد. مطرح کارشناسی
یافت تغییر «آمار» به وکاربردها» «آمار از آراء اتفاق با کارشناسی
اصفهان، دانشگاه: سه عهده به کارشناسی دوره برنامه بازنگری و
دانشگاه سه این شد مقرر گرفت. قرار مشهد فردوسی و بهشتی شهید
برنامه بازنگری به دانشگاه�ها سایر علمی هیات اعضای همکاری با
دوره�های برنامه�های بازنگری همچنین بپردازند. کارشناسی دوره
دانشگاه محوریت با مجری دانشگاه�های عهده به دکتری و ارشد

گرفت. قرار مدرس تربیت
تخصصی بحث�های و تطبیقی مطالعات کافی، کارشناسی کار از بعد
با که آمار کارشناسی برنامه سرانجام کمیته، جلسه چندین در
طی و تهیه کشور سراسر از علمی هیات عضو ۶٠ از بیش همکاری
آنها از بسیاری و دریافت بازخوردهایی دانشگاه چندین از مدت این
به ٩۵/١/٢۵ تاریخ در بود، گردیده لحاظ شده بازنگری برنامه در
دانشگاه�های تمام برای نسخه�هایی شد قرار رسید. کمیته تصویب
کمیته برای هست نظری نقطه هم باز اگر تا شود ارسال مجری
نهایی شده اصالح نسخه نهایتاً و شد انجام نیز کار این کنند. ارسال
علوم کمیسیون محترم رئیس تحویل ٩۵/٢/٢٩ تاریخ در برنامه
خبرنامه در قبال کارشناسی برنامه که است ذکر شایان گردید. پایه
اطالع به ١۴ تا ١٢ صفحات در ١٣٩۴ سال ٨۶ شماره آمار انجمن
رسانده اجرایی دستگاه�های و دانشگاهی از اعم آمارپیشه�گان تمام
زیاد، پیگیری�های از بعد ١٣٩۵ سال در حال این با بود. شده
برنامه جای به علوم وزارت سایت روی «آمار» شده بازنگری برنامه

گرفت. قرار کاربردها» و قبلی«آمار
آمار ارشد برنامه بازنگری به مربوط بحث ٩۵/٢/٢٩ تاریخ در
سوابق مخصوصاً موجود سوابق به توجه با ابتدا در و شد مطرح
انجمن عمومی جلسات از یکی در که ایران آمار انجمن در موجود
داشتند حضور آن در کشور آمار متخصصین از زیادی تعداد که
به راجع آن) از قبل یا ٩٣-٩١ سال�های دوره به مربوط احتماال)
نام که است توجه شایان شد. بحث آمار مختلف رشته�های تعداد
در حاضر متخصصین کارشناسی به باتوجه زیرا نبود کافی گرایش
تحت مستقل، رشته ١٠ بودند داده تشخیص آمار انجمن جلسه آن

گردد: ارائه زیر عناوین
علوم و اجتماعی آمار -٣ بیمه آمار -٢ ریاضی آمار -١
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مدرک با دانش�آموخته تورم یک با بعد به ٩٧ سال از که دارم
بود! خواهیم مواجه هستند هم بیکار همگی تقریبا که آمار دکترای
هم آمار ارشد کارشناسی در شده پذیرفته تعداد به گذرا نگاهی
٩۴ سال در نفر ٨٩٩ ،٩٣ سال در نفر ١٠٢٩ نیست. بی�حکمت
در ارشد کارشناس تعداد این به واقعا آیا .٩۵ سال در نفر ٨۶١ و
نیز دانش�آموختگان این از بزرگی بخش آیا است؟ نیاز کشور سطح

شد؟ نخواهند اضافه تحصیل�کرده بیکاران خیل به
علوم به�خصوص دانشگاهی رشته�های تمامی در تقریبا مشکل این
تعداد که می�شود عیان وقتی فاجعه عمق است. عیان کامال پایه
می�کنیم. نگاه پذیرنده دانشگاه�های تفکیک به را شده�ها پذیرفته
بر دانشجو تعداد اختصاص آیین�نامه به حتی موارد از بسیاری در
در گسترش محترم دفتر بی�شک نمی�شود. توجهی هم استاد حسب

کند. اساسی فکر یک بایستی هم راستا این
متاسفانه اما است. ضروری امر یک راستا دراین بازنگری ضرورت
«پلکان عنوان به دکترا دانشجوی به نگاه جمله از عدیده، دالیل به
ناگوار پیامدهای به توجهی چندان دانشگاهی همکاران ترقی»
دانشگاهی، همکاران بر عالوه مجموع، در ندارند. انبوه» «تولید
همسو نوعی به جریان دو به�گردن ما دانش�آموختگان بیکاری گناه

هستند. هم با
علوم، وزرات یعنی آن مجموعه�ی زیر و دولت غلط سیاست�های -

فناوری و تحقیقات
ایران آمار مرکز -

ایران، آمار مرکز طرف از که ندارم بیاد گذشته سال ٣٠ طول در
شده منتشر ارقامی و آمار باشد، این�کار به موظف می�بایست که
مدرک با آموخته دانش تعداد چه به ما کشور دهد نشان که باشد
باالتر و ارشد کارشناس مدرک با کارشناس، مدرک با تکنیسین،

دارد!؟! نیاز
صنفی «کانون نهاد دو اگر آمار، رشته در حداقل هستم، باور براین )
کشور» شناسی آمار نظام «سازمان و کشور» آمار آموختگان دانش
دانش نابسامانی�های این از بخشی به می�توانند به�گیرند، شکل
رشته در فاجعه عمق البته دهند.) سامان سرو کشور آمار آموختگان
تحصیل�کرده�های جامعه کلی مبتال�به امر این و نمی�شود خالصه آمار
شکست سیاست�های بازبینی ضرورت و است عالی سطح در
مرکز طرف از ابتدا که است این در چاره راه می�کند. طلب را خورده
نیازهای از میدانی عملیات با و درست ارزیابی به نسبت ایران آمار
هیاهوی از دور به ... و کارشناس تکنیسین، های رده در جامعه
به نسبت علوم وزارت و دولت آن بدنبال و اقدام زدگان سیاست

نمایند. اقدام ایران آمار مرکز طرف از آماری یافته�های اجرای

بلکه است عدد بر اصرار نه دروس شدن واحدی ۴ برای تخصصی
تحصیالت دوره�های دروس تعداد که است این بر کمیته اعتقاد
بایسته و شایسته بنحو ترم هر در می�تواند دانشجو هر که تکمیلی
بپذیریم که است دشوار بسیار این و است درس ٢ حداکثر بگیرد یاد
به دانشجو می�دهیم، ارائه خوبی به را تکمیلی تحصیالت درس سه
مشروطی�ها، تعداد خصوص در ارقام و آمار می�کند. جذب خوبی
مدعای شاید که پایان�نامه در علمی ضعف و دوره طول افزایش

است. آمار تخصصی کمیته اعضای

می�شدم علوم وزیر اگر

تهران دانشگاه آمار بازنشسته استاد پارسیان، احمد دکتر

ندارد لزومی و است بنده باورهای می�خوانید زیر در که را مطالبی
بدیده را نوشتار براین نقدی نوع هر باشند. عقیده هم من با همه
این در شوند. همگرا واگرایمان، باورهای تا هستم پذیرا منت
کیفیت ارتقای و عالی آموزش نظام اصالح به�جز هدفی هیچ نوشتار
را دانشگاهیم همکاران نوشته�هایم برخی اگر و نیست نظرم مد آن

می�کنم. عذرخواهی پیشاپیش می�رنجاند،
دار و گیر در جمهوری، ریاست انتخابات از پس ٩٢ سال دارم یاد
انتخاب در ٩۶ برخالف باز انتخاب یک نوعی به که وزیران انتخاب
چکار می�شدی وزیرعلوم اگر پرسید: شوخی به دوستی بود وزیران

می�کردی؟
من: پاسخ

هزار ۴۵٠ به دانشجو میلیون ۴.۵ تقلیل -١
دارند قرار شهر داخل در که دانشگاه�هایی دیوارهای برچیدن -٢

دانشگاه ۵٠ حداکثر در کشور دولتی دانشگاه�های ادغام -٣
نمی�شوی!؟! که است همین کننده: سوال پاسخ

نقدهای با و گذرا صورت به کرد خواهم تالش یادداشت این در
است الزم دهم. توضیح خود توان و حد در را باال مورد سه کوتاه
نمونه مشت عنوان به کنم، ارایه اطالعاتی می�خواهم هرجا کنم تاکید

بود. خواهد آمار رشته�ی از خروار
دانشجو تقلیل ضرورت •

اجازه ابتدا کنم، بیان و طرح به�سادگی را مساله بتوانم که این برای
نگاهی اگر کنم. ارایه آمار دکترای دوره�ی از ارقامی و آمار می�خواهم
٩٣ سال�های در آمار دکترای دوره�ی در شده پذیرفته ظرفیت�های به
به�طور سال هر گذشته سال سه طول در تقریبا باشیم، داشته ٩۵ تا
اطمینان شده�اند. پذیرفته دوره�ها این در نفر ٧٠ کم دست متوسط
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و «رقابت» این به حاضر دانشگاهی همکاران بازهم امتیازها
این از عتف وزارت گسترش دفتر (قطعا نه؟ یا هستند «افتخار»

باشد!). داشته ویژه استقبال بایستی امر
ها دانشگاه دیوارهای شدن برچیده ضرورت •

پارک�های دیوارهای هستند، اینجانب سال و سن به که آن�هایی
خاطر به را ٢۴ ساعت بعداز پارک�ها در شدن بسته و شهرها
هر اصلی بدنه�ی از نشدنی جدا بخشی دانشگاه�ها و پارک�ها دارند.
پارک دور به دیواری حاضر حال در آیا کنید، نگاه است. جامعه�ای
عجیب اتفاق پارک�ها دیوار شدن برچیده از پس آیا می�بینید؟ ها
دانشگاه�ها حرمت و ساختار است؟ داده رخ کشور در غریبی و
جدایی که هستم باور این بر و کند طلب را خواسته�ای چنین بایستی
پیشرفته کشورهای از بسیاری در است. معنی بی جامعه و دانشگاه
از بخشی دانشگاه بینید. نمی دانشگاه بدور حصاری یا دیوار شما
آن با متصل پیوندی بایستی که است جامعه آن بدنه اصلی وجود
مشخص پیشنهاد باشد. جامعه از منفصل که آن نه و باشد داشته
داخل در که دانشگاه�ها از بسیاری دیوارهای شدن برچیده جانب این

می�باشد. هستند شهر
دولتی های دانشگاه ادغام ضرورت •

ادغام هم با آموزشی نهادهای از بسیاری انقالب اول سال�های در
یابیم. دست پژوهش و آموزش از بهتری وضعیت به تا شدند
نیستم) گاه آ ها آن همه�ی از من (�که متعددی عوامل متاسفاته
دانشگاه ٢٨٠ از بیش شاهد ما امروز و داد هم �دست �به دست
به نیاز ما کنونی جامعه واقعا آیا هستیم. کشور سراسر در دولتی
هر که دارد لزومی چه هستند؟ محدود بودجه با دانشگاه همه این
به�سادگی بررسی، یک با باشد؟ داشته دانشگاه دو از بیش استان
استان آن موجود پتانسیل و استان�ها جمعیت براساس می�توان
ادغام و کرده اقدام استان هر در دانشگاه ٢ تا ١ تخصیص به نسبت
اجازه پروسه این در و نمود اجرا را استان هر در دولتی دانشگاه�های
از بخشی چون نمایند. دخالت مجلس محترم نمایندگان که نداد
بدلیل که می�باشد عزیزان این گردن به دانشگاه�ها افزایش فساد

کرده�اند. ویرانگری عالی آموزش در خود خاص منافع
نمود. عملی ادغام این راستای در می�توان هم را اساسی مساله چند
از بخشی که دانشگاه استادان متعادل حقوق افزایش به Xنسبت
معکوس صورت به هم آن شود. اقدام هستند جامعه فرهیخته قشر

ها. استخدام تازه معیشتی وضع بهبود برای و
دانشگاه�های در مدیریتی رانت�های و استفاده�ها سوء به Xنسبت

آید. به�عمل جدی اهتمام کشور
که دولتی مدیران توسط دکترا مدرک اخذ پدیده�ی به Xنسبت

خارج خود عادی روال از ما آموزشی هرم که هستم باور این بر
از بیش به نیازی ما کنونی جامعه که است حالی در واین شده�است
ندارد. دانشگاه به ورود برای دیپلم دارای دانش�آموخته�ی درصد ١٠
ظرفیت�های در متناسب کاهشی به نسبت بایستی ترتیب به�همین
کنونی جامعه اگر اساسا شود. اقدام هم دکترا و ارشد کارشناسی
لزومی چه ندارد، تحصیل�کرده درصد» ١٠» از بیش به نیازی ما
بودجه تعداد این از بیش به کشور عمومی بودجه از دولت دارد
دانشگاهی مدیران به را فساد راه تواند، نمی چون و دهد اختصاص
در را درصد» برای«�١٠ واقعی هزینه�های بیاییم می�دهد!!! یاد
که را دیگر درصد ١٠ و کنیم تامین یافته ادغام دانشگاه�های
خصوصی دانشگاه�های سمت به هستند عالی تحصیالت به عالقمند
تالش و دهیم سوق آموزشکده یک سطح در انتفاعی»�های «غیر نه و
مهارت�های آموزش سمت به را مانده باقی درصد ٨٠ از بخشی کنیم
کنیم هدایت کشور نیاز مورد تکنیسین�های تربیت منظور به فنی
مایل شده گفته درصد» ١٠» از خارج که کسانی ترتیب این به .
است، فراهم برایشان آن مالی امکان و هستند تحصیل ادامه به
شوند. تحصیل به مشغول کشور خصوصی دانشگاه�های در می�توانند
شاغل نیروهای از که شود داده اجازه نبایستی دانشگاه�ها این به
موسسات فعالیت ممنوعیت بر و نمایند استفاده دولتی دانشگاه�های
آموزش شدن خدشه�دار باعث که هم نازل سطح ودر اعتبار فاقد
در دانش�آموختگان بکار�گیری در طبعا کنیم. تاکید هستند عالی
اول درصد ١٠ با اولویت می�بایست باالتر یا و کارشناسی سطح

باشد.
دکترا، دوره�ی به�خصوص تکمیلی، تحصیالت دوره�های خصوص در
رقابت یک در خصوص این در ما همکاران که می�رسد نظر به
دانش�آموخته بیشتر تعداد داشتن نظر از تا می�دهند تنگاتنگمسابقه
این در چه آن و کنند «افتخار» آن به و باشند سرآمدتر همه از دکترا
آن��هم عینی، مثال�های ) است. کار کیفیت می�شود فراموش میان
در زد.) مثال می�توان را معروف» و «خوب دانشگاه�های سطح در
دانش�آموخته همه این نمی�توانید شما پیشرفته دنیای کجای هیچ
ایکاش شوید. متصور محدود توانایی�های با نفر یک برای را دکترا
نسبت «ضروری» و «متحورانه» اقدام یک در اوال علوم وزارت
رساله�ی و ارشد کارشناسی پایان�نامه�های برای پرداخت حذف به
(که ارتقاء آیین�نامه در بازنگری با ثانیا می�کرد تخصصی دکترای
به امتیازی می�زند) دامن آن بر موجود آیین�نامه خود متاسفانه
تعلق راهنما استاد به دکترا دانشجویان تز از مستخرج مقاالت
ریشه تنگاتنگ رقابت این که شود معلوم همگان بر تا نمی�گرفت،
حذف و پرداخت�ها این حذف دنبال به آیا و دارد؟!؟ کجا در
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اين از يكي آورد. عمل به را اقداماتي اصلي، نشريات اندازی راه
انجمن «پژوهشنامه مجله تأسيس تاثيرگذار، و ماندگار اقدامات
تصويب از پس بالفاصله مديره هيئت كه بود (جيرس) ايران» آمار
فرد شايستهترين الحق كه را پارسيان احمد دكتر آقای ، آن انتشار
و برگزيد كار اين برای بود، مجله سردبيری تصدی برای موجود
همراه مديره هيئت وقت رئيس عنوان به ايشان معيت در اينجانب
و تدوين را مجله آييننامه مستمر تالش�های با همكاران ساير با
محكم شالود�ه�ای انصافاً پارسيان دكتر آقای كرديم. آماده اجرا برای
دلسوزانه و جدی مديريت و كردند پايهريزی مجله برای منطقي و
بالفاصله دالیلی به متأسفانه كه جانشيني تعيين زمان تا ايشان
ادامه كردند، ايجاد انجمن و مجله برای مشكالتي و شده مستعفي
انجمن قبل دوره مسئوالن كه شد موجب مشكالت همين يافت.
تجربه كنند. متقاعد مجله سردبيری تصدی برای را بنده اصرار به
مجله سردبيری و تأسيس بدو از مجله تحريريه هيئت در عضويت
تا داشت آن بر را اينجانب می�گذرد، آن از سال سه به نزديك كه
انجمن عالقهمندان همه به مجله وضعيت از گزارشي ارائه ضمن
مواد برخي تغيير ضرورت مورد در را نكاتي كشور در آمار علم و
سر از كه همكاران نظر كسب از پس و شوم متذكر مجله آييننامه
را موارد داشت، خواهند ارسال اينجانب به را خود نظرات لطف
ارسال تصميمگيری و جلسات در طرح برای انجمن مديره هيئت به
پيشنهادی، موارد طرح از پيش كه نباشد بيمناسبت شايد كنم.
سردبيری زمان از مجله كه برسانم همكاران استحضار به گزارش�وار
مورد چند در اما كرده پيروی قبلي سردبير مشي از كمابيش اينجانب
اتخاذ را سياست�های پارسيان، دكتر مالحظات برخي از دوری با
میشود (و شده روز به تنها نه اكنون هم مجله شده موجب كه كرده
يك حداقل بلكه میشود) منتشر موعد از پيش واقع در كه گفت
چاپ آماده شماره هر انتشار زمان در مجله، آتي شمارههای از شماره
ثمره و مجله شمارههای آمادهسازی برای جديت اين دليل است.
سی اس «ئي مجالت فهرست به جيرس كه است آن تالش�ها اين
و پيوسته است شدن آی» اس «ای مقدماتي مرحله (ESCI) آی»
خودبهخود فعلي، سياست�های آردن دنبال و مرتب انتشار تداوم با
تغيير موارد از يكي آمد. درخواهد آی» اس «آی نشريات زمره�ی در
كه بوده وابسته تحريريه هيئت اعضای تعداد بر افزودن سياست�ها،
پيدا افزايش نفر يك و چهل به قبلي نفر يازده از هماكنون عدد اين
شرايط واجد همكاران از تعدادی سابق برخالف مهمتراينكه و كرده
كه گفت میشود كلي طور به و شده�اند افزوده جمع اين به نيز داخلي
هيئت از عضوی حاال وابسته، تحريريه هيئت اعضای احتساب با
تغيير ديگر مورد دارد. حضور كشور آمار گروه�های دراغلب تحريريه

سوال یک آید. به�عمل جدی اهتمام است، شده واگیردار اپیدمی
پژوهش فرصت کی عزیزان این که است این راستا در اساسی
ضرورت اساسا و بنویسند؟ را خود دکترای رساله�ی که داشته�اند
انقالب اوایل در ما متاسفانه چیست؟ برای استقبال همه این
زیاد تعداد از حاضر حال در و مدیران عالی تحصیالت عدم از
بودن وقت تمام قانون رعایت عدم شاید عذابیم. در «دکتر» مدیران
است. شده «دکترها» از این�گونه شکل�گیری ساز زمینه دانشجو،

آفت که دانشگاه�ها، سیستم از حق�التدریس به�حذف Xنسبت
و گیرد صورت جدی اقدام است، دانشگاه�ها مشکالت از بسیاری
شاغل استادان به حق�التدریس پرداخت اجازه�ی دانشگاهی به�هیچ

نشود. داده خصوصی و دولتی دانشگاه�های در
و ارشد کارشناسی پایان�نامه�های بابت پرداخت حذف به Xنسبت
پیشرفته دنیای دانشگاه هیچ در شود. اقدام تخصصی دکترای رساله

باشید. داشته پرداخت�ها چنین از مثالی نمی�توانید شما
دانشگاه�های نظیر گرنت اختصاص ساختار اصالح به Xنسبت
منصفانه پرداخت قبل از دکترا دانشجوی تا اقدام دنیا در پیشرفته
با همزمان و دانشگاه به ورود از قبل که دانشگاه استاد گرنت از
به نگرانی و دغدغه بدونه به�تواند می�شود اعالم دانشجو پذیرش
دانشجوی پذیرش نحوه�ی می�توان ساختار این با پردازد. پژوهش

نمود. متحول هم را دکترا
دوره�های در همه آمده بوجود جدید دانشگاه ۵٠ ندارد Xلزومی
بازنگری به نیاز راستا این در البته ) باشند فعال تکمیلی تحصیالت
در تحصیلی افت از بخشی است). ارتقا آیین�نامه در اساسی
دوره�های به پرداختن از عموما را، دانشگاه�ها کارشناسی دوره�های

می�دانم. کارشناسی دوره�ی کردن فراموش و تکمیلی تحصیالت
انتفاعی�ها غیر نور، پیام دانشگاه�های در آموزش�عالی دیگر Xآفت
هدایت و جداگانه ارزیابی به نیاز که است نهفته کاربردی علمی- و

هستند. خود درست مسیر در

پیشنهاد چند و گزارش یک

اصل وحيدی محمدقاسم دکتر
(جيرس) ايران آمار انجمن پژوهشنامه سردبير

متحد ملل سازمان طرف از كه ميالدی ٢٠٠٠ سال همزماني

انجمن تالش�های با بود شده اعالم رياضيات جهاني سال عنوان به
مديره هيئت برای را فرصتي خود، اركان تقويت منظور به آمار
و خود فعالیت�های گسترش به نسبت تا آورد فراهم انجمن وقت
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صورت اين به سردبير انتخاب نحوه شود. انتخاب پيدرپي طور
ديگر افراد يا خود اعضای از نفر يك حداكثر آمار گروه�های كه باشد
رسمي و كتبي طور به می�دانند، صالحيت واجد نظر هر از كه را
و سوابق بررسی از پس تحريريه هيئت میكنند. معرفي سردبير به
ذيصالح نفرفرد دو يا يك داوطلب، و شرايط واجد افراد توانایی�های
زمان میكند. معرفي نهايي تأييد برای انجمن مديره هيئت به را
سال آغاز در درست جديد، سردبير انتخاب برای اقدامات شروع
و گروه�ها همه به نامه ارسال با سردبير باشد. سردبير هر فعاليت دوم
كانديدا معرفي درخواست آنها از آمار با مرتبط پژوهشي مؤسسات
خواهند را خود نظر مورد فرد معرفي فرصت ماه سه گروهها میكند.
را كانديداها فهرست گروهها نظرات وصول از پس سردبير داشت.
فرد دو يا يك و مطرح تحريريه هيئت در حضوری جلسه يك در
معرفي انجمن مديره هيئت به را تحريريه هيئت نظر از شرايط واجد
واجد فرد كه داشت خواهد فرصت ماه سه نيز مديره هيئت میكند.
به مذكور فرد كه طوری به كند صادر را او حكم و انتخاب را شرايط
همكاری شاغل سردبير كنار در را ماه شش منتخب سردبير عنوان
كند پيدا كافي آشنايي جيرس مجله سردبيری امور جزئيات با تا كند
ممكن اينكه آخر سخن شود. انجام زمان اين در نيز تحول و تغيير و
مديره هيئت به مستقيماً پيشنهادها اين چرا كه شود پرسش است
نيست. پايين به باال از حركت اصطالح به چرا و نميشود منتقل
به مربوط كارهای از بسياری برخالف كه میكنم عرض جواب در
با كشور آماردانان از كثيری جمع همكاری گرفتن درنظر با انجمن،
افزايش برای و میشود انجام عمومی مشاركت با مجله اداره مجله،
همكاران، برخي گلهمندی�های به پاسخگويي نيز و مشاركت سطح
اعضای و همكاران همه نظرات كه است آن بهتر قطعاً بهگمانم
فراموش حال عين در شود. اخذ پيشنهادها اين مورد در انجمن
حمل اگر و دارد خود بر را ما عزيز كشور نام جيرس مجله كه نكنيم
ارسال از اعم مجله، به مساهمت نوع هر نشود، اغراقگويي بر
... و كارها، بهتر گردش به كمك خوب، داوری ارزشمند، مقاالت
سری مجله اين روزی اگر درواقع كرد. تلقي ملي خدمتي میتوان را
شدن، «آی�ا�س�آی» از پس و درآورد آماری وزين مجالت بين در
نخواهيم برخود صورت آن در آيا كند، كسب بااليي تأثير ضريب
در نظری نوع هر و دهيد پاسخ ندا اين به كه دارم تقاضا پس باليد؟
داريد، مجله اداره نحوه درباره موردی هر يا باال خصوصپيشنهادهای

نمایید. ارسال EditorJirss@gmail.comايميل نشاني به

است كشور داخل باپتانسيل همكاران داوری توان از استفاده مشي،
نيز آمار انجمن سوی از آمار مجله يك تأسيس از هدف درواقع كه
انجمن جوان اعضای تجربه كسب برای بستری كه است بوده همين
آمار حوزه پژوهشگران همه اجرايي علمي- فعاليتهای برای محلي و
مقاله چاپ صرفاً آن تأسيس از هدف اگر اال و باشد سطوح همه در
نبوده كم ما هموطنان آمار مقالههای چاپ برای آمار مجله میبود،
درخور ارزش آمار انجمن سوی از سرمايهگذاری همه اين و نيست و

نداشت. را

شرح به شد، بحث آن از ابتدا در كه نظر مورد پيشنهادهای اما
است. طوالني زماني مجله، سردبيری دوره برای سال چهار زيرند:
«مؤسسه به وابسته احتمال و آمار حوزه مجالت بررسی با درواقع
Statistics) Mathematical of (Institute ریاضی» آمار ی
به وابسته قبيل اين از مجالتي سردبيری دوره كه دريافت میتوان
سردبيری دوره پايان روز حتي و نيست بيشتر سال سه ها انجمن
آنكه برای بنابراين است. شده درج سردبير به مربوط اطالعات در
برای و شوند برخوردار كار اين زحمت از هم و رحمت از هم همه
پيشنهاد نشود، ايجاد سردبيری تصدی مورد در شائبهای هيچ آنكه
سردبير كار شروع و يابد كاهش سال دو به سردبيری دوره كه میشود
سردبير تغيير زمان تا باشد، مديره هيئت فعاليت دوم سال از جديد
سال يك حداقل مجله سردبير و نبوده مديره هيئت تغيير با مصادف
هر البته باشند. هم خدمت در موجود مديره هيئت با همزمان را
به ديگر دوره يك برای حداكثر تمايل صورت در میتواند سردبير
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رتبه نامه آیین برابر تیم اعضای تمام توسط حدنصاب کسب عدم
برتر نفرات و برتر تیم شش عملکرد گزارش ولی نکردند کسب تیمی
در شرح به برتر نفر اولین درصد ۴٠ نصاب حد کسب با انفرادی

گرفت: قرار تایید مورد بعد جدول

نامه آیین ٧ بند اصالحیه آخرین براساس دوره این در متاسفانه
تیمی رتبه اخذ به موفق تیمی هیچ کشور آمار دانشجویی مسابقه
بخش جایزه��ی علمی، کمیتۀ تصمیم براساس همچنین نگردید.
جایگاه در امتیاز لحاظ به که بیرجند دانشگاه تیم� به کاربردی
اختتامیۀ جلسه در مسابقه جوایز گرفت. تعلق داشت، قرار اول
شهریور ٩ روز در تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار یازدهمین

گردید: اعطا زیر شرح به ١٣٩۶
جایزه ریال میلیون ١٠ مبلغ انفرادی اول نفر نظری رویا خانم به -١

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن نقدی
میلیون ۶ مبلغ انفرادی دوم نفر علیزاده فاطمه خانم آقای به -٢

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن نقدی جایزه ریال
ریال میلیون ۴ مبلغ انفرادی سوم نفر طاهری یوسف آقای به -٣

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن نقدی جایزه
٢٠٠ میلیون یک مبلغ بیرجند دانشگاه تیم اعضای از هریک به -۴

کاربردی بخش جایزه عنوان به ریال هزار
در کننده شرکت دانشجویان تشویق منظور به می�شود یادآور

کشور آمار دانشجویی مسابقه هیجدهمین گزارش

آمار دانشجویی مسابقه علمی کمیته دبیر امینی، محمد دکتر

ماه تیر ٣١ روز در کشور آمار دانشجویی مسابقه هیجدهمین
با و تهران در کشور آموزش سنجش سازمان میزبانی به ١٣٩۶
مسابقات از دوره این در گردید. برگزار ایران آمار انجمن همکاری
که کردند شرکت دانشجو ٣ از متشکل هریک دانشجویی تیم ١٠

از: بودند عبارت شرکت�کننده دانشگاه�های
بیرجند ٢-دانشگاه الزهرا ١-دانشگاه

سبزواری حکیم ۴-دانشگاه تهران ٣-دانشگاه
بهشتی شهید ۶-دانشگاه سمنان ۵-دانشگاه

اصفهان صنعتی ٨-دانشگاه کاشان دانشگاه -٧
مشهد فردوسی ١٠-دانشگاه یزد ٩-دانشگاه

بود شده طراحی کاربردی و نظری بخش دو در مسابقه سوال��های
اساتید و آموزشی گروه�های از علمی کمیته دبیر توسط سواالت که
متشکل مسابقه علمی کمیته توسط نهایی سواالت و جمع�آوری آمار

شدند. انتخاب زیر اعضای از
زاده اصغر اکبر دکتر -٢ اسکندری فرزاد دکتر -١

خراشادیزاده دکترمحمد -۴ علمی) (دبیر امینی محمد ٣-دکتر
فریدروحانی محمدرضا دکتر -۵

از کاربردی بخش و ١١:٣٠ تا ٨:٣٠ ساعت از نظری بخش آزمون
تصحیح گردید. برگزار ١٣٩۶ ماه تیر ٣١ روز ١٨ تا ١۴:٣٠ ساعت
ساعت از مسابقه علمی کمیته اعضای توسط نتایج، اعالم و اوراق
همان در مسابقه اولیه نتایج و گرفت صورت روز همان ٢۴ تا ١۴
نسبت اعتراض صورت در تا شد رسانی اطالع تیم�ها تمام به شب
اعتراض�های شود. اعالم کمیته دبیر به کتبا شده اعالم نتایج به
نامه آیین با مطابق و بررسی ماه مرداد اول روز صبح رسیده
با جلسه�ای در روز همان ١٠:٣٠ ساعت نهایی نتایج مسابقات
دبیر و شد تشکیل تیم�ها سرپرستان و علمی کمیته اعضای حضور
و آزمون�ها سواالت، طراحی روند از گزارشی مسابقه علمی کمیته
نقطه جلسه این در نمودند. ارائه برتر نفرات و تیم�ها انتخاب نحوۀ
مسابقات کمی و کیفی سطح ارتقاء منظور به حاضرین نظرات
و تیم�ها امتیازبندی نحوه برگزاری؛ شیوه شامل: آمار دانشجویی
رتبه احراز برای تیم�ها اعضای تمام توسط شده کسب نصاب حد
علمی کمیته دبیر توسط بندی جمع از پس گردید مقرر و مطرح
پس نهایت در گردد. ارسال آمار انجمن به نهایی گیری تصمیم برای
دلیل به تیمها از کدام هیچ نتایج، جمع�بندی و اعتراضات بررسی از
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کشور، سراسر های دانشگاه علمی هیات اعضای از نفر) ۶٠ از
ماه سه طول در را مقاله) ١۶٧) شده دریافت مقاله�های داوری
انجام الکترونیکی تمام صورت به و سمینار سایت طریق از و
برگزار دانشگاه خوارزمی تاالر در که افتتاحیه مراسم در دادند.
خیر ضمن فالح افشین دکتر آقای جناب سمینار دبیر نخست شد،
امور انجام و برنامه�ریزی روند از گزارشی شرکت�کنندگان به مقدم
کرد. تشکر آن برگزاری اندرکاران دست از و نمودند ارائه سمینار
فرهنگی معاون حسامی�فر عبدالرزاق دکتر آقای جناب ادامه در
به آمدگویی خوش ضمن فلسفه، گروه علمی هیات عضو و دانشگاه
مطالبی و نموده احتمال فلسفی تاریخ به ای اشاره شرکت�کنندگان،
در داشتند. بیان علمی تحقیقات در احتمال و آمار نقش مورد در را
ایران، آمار انجمن رئیس اللهی نعمت علیرضا دکتر مراسم این ادامه
دانشگاه محترم رئیسه هیات از ایران، آمار انجمن طرف از نیابت به
تمامی و اجرایی و علمی کمیته�های (ره)، خمینی امام المللی بین
و احتمال سمینار یازدهمین از حمایت دلیل به اندرکاران، دست
دو خاطره و یاد ایشان نمودند. سپاسگزاری تصادفی، فرایندهای
دکتر و عمیدی علی دکتر یادان زنده کشور، آمارگستر و فقید اسطوره
با که کردند امیدواری ابراز و داشتند گرامی نیز را ارقامی ناصررضا
نفوذ میزان و جامعه گاهی آ سطح سمینارها، گونه این شمردن مغتنم
ارتباط زمینه و یافته گسترش مختلف جنبه�های در آمار قدرت و
زمینه در جدید پیشرفت�های با آنان نمودن آشنا و پژوهشگران بین
دکتر آید. فراهم آنها، کاربردهای و تصادفی فرایندهای و احتمال
از قدردانی و تشکر ضمن سمینار علمی کمیته دبیر کاظمی رامین
علمی، کمیته اعضای آمار، انجمن اجرایی شورای دانشگاه، مسئوالن
و علمی هیات اعضای اجرایی، کمیته اعضای مقاالت، داوران
گزارشی (ره)، خمینی امام المللی بین دانشگاه آمار گروه دانشجویان
نمودند. ارائه مقاالت داوری و علمی کمیته های فعالیت روند از
پایه، علوم دانشکده خوارزمی سالن در افتتاحیه از پس بالفاصله
(دانشگاه پاشا اله عین دکتر توسط ترتیب به عمومی سخنرانی سه
دکتر و مشهد) فردوسی (دانشگاه امینی محمد دکتر خوارزمی)،
برگزار اول روز عصر در یونان) گیئن، آ (دانشگاه کُنستانتینیدِس
پوسترها و شفاهی های ارائه تخصصی، سخنرانی�های عالوه، به شد.
اختتامیه مراسم شد. برگزار دوم روز صبح و اول روز بعدازظهر در نیز
دکتر نخست مراسم این در گردید. برگزار دوم روز عصر در سمینار
اظهار کنندگان شرکت از تشکر ضمن سمینار دبیر فالح افشین
در شده ارائه پوسترهای و سخنرانی�ها برنامه�ها، که کرد امیدواری
خاطره با و داشته شرکت�کنندگان برای خوبی دستاوردهای سمینار،
داوران از تشکر ضمن همچنین ایشان کنند. ترک را سمینار خوبی

مسابقه نامه آیین ١٣ بند به الحاقی ۴ تبصره براساس مسابقات،
کننده شرکت تیم�های عضو دانشجویان کلیه کشور، آمار دانشجویی
حق پرداخت بدون سال ٢ مدت به دانشجویی مسابقات در
٢ این در و شد خواهند ایران آمار انجمن ناپیوسته عضو عضویت،
رایگان طور به را آمار انجمن مجالت از یکی خود انتخاب به سال

می�کنند. دریافت

سمینارها گزارش

تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار یازدهمین

علمی کمیته دبیر کاظمی، رامین دکتر
مجموعه (از تصادفی فریندهای و احتمال سمینار یازدهمین
آمار گروه میزبانی به ایران) آمار انجمن دوساالنه سمینارهای
در (ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه ی پایه علوم دانشکده
این در شد. ١٣٩۶برگزار سال شهریورماه ٩ و ٨ های تاریخ
دانشجویان و علمی هیات اعضای کارشناسان، از نفر ٢۶۴ سمینار
۴۵ عمومی سخنرانی ٣ تعداد کردند. شرکت تکمیلی تحصیالت
صورت به مقاله ۵۵ و ای دقیقه ۴۵ تخصصی سخنرانی ٨ ای، دقیقه
ارائه کنندگان شرکت توسط پوستر صورت به مقاله ۶٣ و شفاهی
(متشکل داوران هیات و نفر) ٨ از (متشکل علمی کمیته شد.
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فازی احتمال و آمار سمینار هفتمین

سمینار دبیر عارفی، محسن دکتر
دانشگاه آمار گروه همت به فازی واحتمال آمار سمینار هفتمین
انجمن معنوی حمایت با و ایران فازی سیستم�های انجمن و بیرجند
محل در ١٣٩۶ اردیبهشت ١۴ لغایت ١٣ مورخ در ایران آمار
هدف گردید. برگزار بیرجند دانشگاه آمار و ریاضی علوم دانشکده
و علمی پیشرفت�های و دستاوردها آخرین تبادل سمینار، این از
مختلف زمینه�های در کاربردی و نظری تحقیقات نتایج ارائه نیز

است. فازی احتمال و آمار
و بیرجند دانشگاه پژوهشی شورای تصویب با که است ذکر به الزم
آذر در سمینار دبیرخانه ایران، فازی سیستم�های انجمن حمایت
به سمینار سایت ابتدا در نمود. فعالیت به شروع ١٣٩۵ ماه
مهم، تاریخ�های و آماده conf.birjand.ac.ir/sfsp7 نشانی
قرار پژوهشگران اختیار در سمینار محورهای مقاله، تدوین روش

: از عبارتند سمینار محورهای گرفت.
فازی Xاحتمال �
فازی Xرگرسیون �

فازی محیط در آماری Xاستنباط �
فازی Xبهینه�سازی �

فازی کیفیت Xکنترل �
فازی محیط در اعتماد Xقابلیت �

نایقینی محیط در اقتصادی-اجتماعی آمار و حیاتی Xآمار �
فازی سیستم�های احتمالی و آماری Xوجوه �

فازی محیط در زمانی سری�های و تصادفی Xفرآیندهای �
فازی محیط در احتمال و آمار با مرتبط زمینه�های Xسایر �

کارگاه�های پیشنهاد و مقاالت ارسال فراخوان و سمینار پوستر
برای ایران آمار انجمن و فازی سیستم�های انجمن طریق از آموزشی
استنادی پایگاه در سمینار همچنین، گردید. ارسال پژوهشگران
به ٩۶٢٠١٠١-١٧٠ اختصاصی کد با (ISC) اسالم جهان علوم

است. شده نمایه conf.isc.gov.ir/sfspv الکترونیکی نشانی
زمان تمدید دوره دو طی را پژوهشگران مقاالت سمینار دبیرخانه
۵۶ مجموع در نمود. دریافت ١٣٩۶ فروردین ١۵ تا مقاله ارسال
مقاله ٣٣ بر بالغ و نمودند اولیه نام ثبت سمینار سایت در نفر
٢٨ دریافتی، مقاالت بین از گرفت. قرار داوری تحت و دریافت
سمینار گردید. رد مقاله ۵ و پذیرفته سخنرانی صورت به مقاله
نمود فعالیت به شروع ١٣٩۶ اردیبهشت ١٣ چهارشنبه روز در
کلیه پذیرش آماده چهارشنبه، صبح ٧ ساعت از سمینار دبیرخانه و
چهارشنبه صبح ٨:٣٠ ساعت در سمینار افتتاحیه بود. پژوهشگران

دادند، انجام را مقاالت داوری کار موقع به که داوری سرگروه�های و
مسئولیت قبول رغم علی که داوران از برخی همکاری عدم از
از همچنین وی کردند. گله نکردند، داوری را ای مقاله هیچ داوری،
نمودند شرکت سمینار در و نموده زحمت قبول که مدعوی سخنرانان
امینی محمد دکتر آقای گزارش از بعد مراسم، ادامه در نمود. تشکر
جوایز آمار، دانشجویی مسابقات دوره هجدهمین علمی کمیته دبیر
برتر پوستر دو (به مشکانی جایزه همچنین گردید. اهدا برنده تیم�های
و انجمن مجالت برتر داوران (به بزرگ�نیا دکتر جایزه و شده) ارائه
دکتر آقای جناب مراسم ادامه در شد. اهدا مقاالتسمینار) برتر داور
دوازدهمین برگزارکننده علمی کمیته طرف از نمایندگی به کریمی امید
ضمن سمنان، دانشگاه در تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار
کمیته اعضای تشکر مراتب سمینارها، برگزاری تاریخچه به اشاره
نمودند. ابراز سمینار پربار و مطلوب برگزاری از را سمینار علمی
برگزاری فراخوان در گردید. برگزار نیز کارگاه دو سمینار حاشیه در
دریافت کارگاه برگزاری درخواست مورد ۶ آموزشی، های کارگاه
فضایی نقطه�ای فرایندهای کارگاه دو نهایتاً تعداد این از که شد
رازی دانشگاه علمی هیات عضو جلیلیان عبداله دکتر آقای (توسط
علمی هیات عضو منش صفوی فرزانه دکتر خانم سرکار و کرمانشاه
های ماتریس در مباحثی کارگاه و تهران) بهشتی شهید دانشگاه
شریف) صنعتی دانشگاه از علیشاهی کسری دکتر (توسط تصادفی
کاغذی، چاپ جای به شدند. برگزار و تایید سمینار علمی کمیته در
استقبال مورد که گرفت قرار سمینار وبسایت روی مقاالت چکیده
چکیده فایل سمینار برگزاری به مانده هفته یک از البته شد. واقع
کنندگان شرکت و بود شده داده قرار سمینار سایت روی نیز مقاالت
عالقه مورد سخنرانی�های در شرکت برای آن اساس بر توانستند می
و احتمال سمینار در تامل قابل نکات از کنند. برنامه�ریزی خود
آمار زمینه�های همه در متنوع مقاالت حضور تصادفی، فرایندهای
اصلی محورهای در می�شود مالحظه باال جدول که همانگونه است.
تصادفی آنالیز و تصادفی فرایندهای احتمال، نظریه�ی یعنی سمینار
این دارد جا است. شده ارسال سمینار به مقاله کمی بسیار تعداد
سمینار برگزاری نحوه در و بررسی انجمن مدیره هیات در موضوع
در شرکت�کنندگان شود. بازنگری تصادفی فرایندهای و احتمال
شهر دیدنی نقاط برخی از بازدید از پس چهارشنبه روز در سمینار
میل سعدالسلطنه، تاریخی-گردشگری مجموعه در را شام قزوین،

نمودند.
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آماری روش�های کاربرد ملی همایش نخستین ایران، باستان�شناسی
میراث پژوهشگاه همت با ایران شناسی باستان پژوهش�های در
مراکز سازمان�ها، حمایت با و گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،
٢٧ لغایت ٢۶ تاریخ از ایران آمار انجمن جمله از مختلف علمی
برگزار ایران ملی موزه همایش تاالر محل در ١٣٩۶ ماه فروردین

می�شد: شامل را زیر موارد همایش محورهای شد.
شناسی باستان مسایل حل در آماری اندیشه کاربرد -١

شناختی باستان داده��های تحلیل در آماری روش��های از استفاده -٢
میدانی فعالیت��های در آماری نمونه�گیری روش��های -٣

باستان�شناسی
روش��های بکارگیری با یافته�ها تحلیل در موردی مطالعات -۴

آماری
مطالعات مراحل در آماری روش��های از استفاده فرآیند تبیین -۵

باستان�شناسی
دبیرخانه به مقاله چکیده و مقاله ٣١ همایش، محورهای راستای در
به ارائه برای مقاله ٢١ تعداد این از که بود شده ارسال همایش
برای نیز مقاله عنوان ١٧ همچنین، شد. پذیرفته سخنرانی �صورت
تعداد نیز ١٧ این از شد. انتخاب همایش مقاالت مجموعه در چاپ
ایران باستان�شناسی علمی انجمن تحریریه هیات انتخاب به مقاله ٧
ملی همایش «نخستین ویژه شماره در برگزیده مقاالت عنوان به
آن ایران» باستان�شناسی پژوهش�های در آماری روش�های کاربرد

شد. خواهد منتشر و چاپ انجمن
رئیس چوبک حمیده دکتر خانم خوشامدگویی با همایش برنامه
کنندگان شرکت به باستان�شناسی، پژوهشکده رئیس و علمی کمیته
کمیته دبیر شادمهر، عبدالکریم مهندس آقایان ادامه، در شد. آغاز
میراث پزوهشگاه مدیریت توسعه و مالی اداری، معاون و علمی
رئیس خدایی، ابراهیم دکتر گردشگری، و دستی صنایع فرهنگی،
کوهپر، موسوی مهدی سید دکتر کشور، آموزش سنجش سازمان
رئیس محمد، کاظم دکتر ایران، باستان�شناسی علمی انجمن رئیس
�مهدوی، واعظ محمدرضا دکتر ایران، زیستی آمار علمی انجمن
سید آقای و وبودجه برنامه سازمان فرهنگی آموزشی توسعه معاون
پژوهشگاه رئیس و سیاست�گذاری شورای رئیس بهشتی، محمد
از پس پرداختند. سخنرانی ایراد به گردشگری، و فرهنگی میراث
عمومی سخنرانی��های اول، روز ظهر از بعد و ظهر گشایش، آیین
سخنرانی�ها، پایان از پس شدند. ارائه پنل سه در تخصصی و
شد. برگزار همایش پایانی بیانیه قرائت همراه به اختتامیه مراسم

شدند: زیر موارد خواستار پایانی بیانیه در شرکت�کنندگان
ملی همایش » منظم برگزاری استمرار و تداوم ضرورت -١

کلیپ اسالمی، جمهوری ملی سرود و قران قرائت از بعد و شد شروع
اقای جناب جلسه، ابتدا در گردید. پخش بیرجند دانشگاه معرفی
ریاضی علوم دانشکده محترم ریاست نصرآبادی، محمدمهدی دکتر
معرفی به و نموده عرض را مقدمی خیر حاضرین خدمت آمار و
بهرام دکتر آقای جناب ادامه، در پرداختند. آمار گروه و دانشکده
عضو و سمینار در ایران فازی سیستمهای انجمن نماینده صادق�پور،
پیرامون سخنرانی ایراد به مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیات

پرداختند. سمینار فرایند روند و فازی سیستمهای انجمن
ایراد به عارفی محسن دکتر آقای جناب سمینار دبیر نهایت، در
پرداختند. سمینار فرایند گزارش و مقدم خیر عرض و سخنرانی

محور دو با پژوهشگران سخنرانیهای افتتاحیه، مراسم از بعد
به شروع تخصصی سخنرانیهای و کلیدی و عمومی سخنرانی�های
به سخنرانیها ریزی برنامه نمودند. خود تحقیقات و پژوهش�ها ارائه
سخنرانیهای پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای صبح در که بود گونه�ای
و گردید ایراد مهمان و مدعوان سخنرانان توسط کلیدی و عمومی
تخصصی سخنرانیهای پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای بعدازظهر در

گردید. ایراد پژوهشگران توسط
که شد پیشنهاد آموزشی کارگاه ٢ سمینار دبیرخانه به همچنین،
پنچشنبه، بعدازظهر و صبح نوبت دو در علمی، کمیته تایید از پس

گردید: برگزار زیر عناوین تحت و ساعت ٣ مدت به هرکدام
دانشگاه پرچمی، عباس دکتر ،R افزار نرم در فازی اعداد حساب •

کرمان باهنر شهید
زهرا و پور حسن حسن دکتر متلب، افزار نرم در فازی سیستم�های •

بیرجند دانشگاه محمدزاده،
آثار از گردشگری تور قالب در پژوهشگران نیز سمینار حاشیه در
دیدن بیرجند قلعه و اکبریه موزه باغ شامل بیرجند شهر تاریخی

نمودند.
خود کار به اختتامیه مراسم با سمینار پنجشنبه، روز بعدازظهر در
اعضای سمینار، اجرایی کادر زحمات از مراسم این در داد. پایان
گردید تشکر و تقدیر دانشگاه و دانشکده مسئولین گروه، علمی هیات
سلمانی فاطمه دکتر خانم کار سر توسط شده ارائه برتر مقاله دو به و

گردید. تقدیر افشاری رباب خانم کار سر و

در آماری روش�های کاربرد ملی همایش نخستین گزارش
ایران شناسی باستان پژوهش�های

همایش علمی کمیته در آمار انجمن نماینده راسخ، عبدالرحمن دکتر

پژوهش��های در آماری روش��های کاربرد توسعه هدف با
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روز هر صبح جلسات در که عمومی، سخنرانی�های از پس گردید.
برخی می�شدند. ارائه سالن سه در موازی سخنرانی�های شدند، برگزار
ارائه انگلیسی به نیز توجهی قابل تعداد و فارسی به سخنرانی�ها از
توجهی قابل موضوعی تنوع سخنرانی�ها در شده ارائه مباحث شدند.
ریسک، غیرزندگی، بیمه زندگی، بیمه حوزه در آن�ها بیشتر و داشتند
اختصاصی زمان چهار بودند. آمار صنعتی کاربردهای و مه�داده�ها
داده اختصاص پوسترها ارائه به کنفرانس روزهای عصر و صبح در
در تعویض از قبل اوقات تمام در پوسترها وجود این با بود. شده

داشتند. قرار ارائه محل

آموزشی: کارگاه سه کنفرانس، حاشیه در

دکتر تدریس با آن، صنعتی کاربردهای با ماشین یادگیری -
آمریکا واشینگتن دانشگاه دانشیار شجاعی، علی

با یافته تعمیم خطی مدل�های از استفاده با بیمه�ای نرخ�گذاری -
اکچوئری دکترای عدالتی، علیرضا دکتر تدریس با SAS، افزار نرم

آلمان در شاغل

با صنعت، در آن کاربردهای و مه�داده�ها در ریسک مدیریت -
اسپانیا آی�سی�مت موسسه استاد اینسوا، ریوس دیوید دکتر تدریس

که شد برگزار اسکایپی صورت به سوم کارگاه گردید. برگزار
در دانشگاه برای صورت این به کارگاه�ها برگزاری از موفق تجربه�ای

داشت. بر

نیز گردشگری برنامه�های کنفرانس، علمی برنامه�های بر عالوه
گروهی ابتکار به همچنین شد. گرفته نظر در شرکت�کنندگان برای
داخلی سخنرانان از تعدادی با مختلف، دانشگاه�های دانشجویان از
موضوع�های در آنها تجربه�های زندگی�نامه، خصوص در خارجی و
کنفرانس برنامه�های و ایران در بیمه وضعیت نیز و بیمه، با مرتبط
کتاب�های ناشرین برای غرفه�هایی این بر عالوه شد. مصاحبه
تفریح و سرگرمی برای غرفه�هایی و کنفرانس موضوع با مرتبط

بود. برپا کنفرانس محل در شرکت�کنندگان

درخواست
آماری، خواندنی مطالب ارسال با آمار انجمن اعضای همه از
پژوهشی و آموزشی مشکالت و مسائل درسی، برنامه�های نقد
نمایند. یاری خبرنامه بهتر چه هر چاپ در را ما آمار حوزه

به ایران» باستان�شناسی پژوهش��های در آماری کاربردهای
پژوهشکده در همایش دائمی دبیرخانه ایجاد و دوساالنه شکل

باستان�شناسی
کاربرد خصوص در آموزشی-پژوهشی کارگاه��های توسعه -٢
روشمند و هدف�مند به�گونه ایران، باستان�شناسی آماری روش��های
کارشناسی، دروس سرفصل در آمار درسی واحد ایجاد -٣

باستان�شناسی دکتری و ارشد کارشناسی
در ارشد) کارشناس یا (دکتر آمار متخصصان همکاری و حضور -۴
آماری تحلیل��های برای باستان�شناسی میدانی برنامه��های گروه��های
به مربوط ارشد کارشناسی و دکتری پایان�نامه��های از حمایت -۵

باستان�شناسی. حوزه در آماری تحلیل��های و آمار کاربرد
در نمونه�گیری «روش��های آموزشی کارگاه سه دوم روز
صدیقه دکتر و روحانی فرید محمدرضا دکتر توسط باستان�شناسی»
محمدپور، عادل دکتر توسط باستان�شناسی» در کاوی «داده عظیمی،
توسط باستان�شناسی» مطالعات در SPSS افزار نرم «کاربرد و
پژوهشگاه محل در موازی �صورت به شادمهر عبدالکریم مهندس

گردید. برگزار گردشگری و فرهنگی میراث

و بیمه�ای قیمت�گذاری�های در مدرن روش�های کنفرانس
صنعتی آمارهای

کنفرانس علمی کمیته دبیر محمودوند، رحیم دکتر

و بیمه�ای گذاری�های قیمت در مدرن روش�های کنفرانس
در ١٣٩۶ شهریور ١۴ و ١٣ ،١٢ روزهای در صنعتی آمارهای
در اصلی محورهای شد. برگزار همدان شهر در سینا بوعلی دانشگاه
و بیمه فنی محاسبات بر مشتمل کنفرانس این برای شده گرفته نظر
توصیف روش�های مختلف، صنایع در آمار کاربردهای اکچوئریال،
با اکچوئری و آمار با مرتبط زمینه�های سایر و مه�داده�ها تحلیل و
علمی اندیشه�های و ایده�ها تبادل برای مناسب فرصتی ایجاد هدفِ
خارجی، و داخلی اندرکاران دست و پژوهشگران بین تحقیقاتی و
با مرتبط زمینه�های در بین�المللی سطح در کشور جایگاه ارتقای و
بازه در . بود آمار صنعتی کاربردهای و بیمه�ای گذاری�های قیمت
توسط مقاله عنوان ١٢٨ مقاله، دریافت برای شده اعالم زمانی
١١٧ تعداد داوری، از پس که شدند دریافت کنفرانس دبیرخانه
صورت به ارائه برای مقاله ٨۴ تعداد، این از شد. پذیرفته مقاله
از شدند. گرفته نظر در پوستر قالب در مقاله ٣٣ تعداد و سخنرانی
به بررسی برای را خود مقاله�های تا شد دعوت مقاله�ها کنندگان ارائه
گرفته�اند نظر در کنفرانس این برای ویژه�ای شمارة که ای نشریه دو
ارائه کنفرانس روز سه در عمومی سخنرانی ٨ تعداد کنند. ارسال



ان١٨ نآمارا ا ٩۵ر و ٩۴ پیاپی شماره -١٣٩۶ تابستان و بهار -٢۵ سال

آمار آموزش تحت که دانش�آموزانی ویژگی�ها بررسی به (٢٠٠٩) و
آمار دبیران و معلمان ویژگی�های بررسی به همچنین و می�گیرند قرار
خوب، آماری معلم و دانش�آموز درمورد را مهمی نکات و پرداختند
به (٢٠٠٨) گاردفیلد و اورسون و (٢٠٠۶) اورسون کردند. بیان
مجازی فضای در موجود امکانات از استفاده با آمار آموزش بررسی
قرار بررسی و بحث مورد را آمار مجازی آموزش نوعی به و پرداختند
نمود اشاره آن به موضوع این مورد در می�توان که مهمی دلیل دادند.
شرایط در آن مهم نقش زندگی�روزانه�، در آمار تاثیر کردن پیدا اهمیت
هاست. پژوهش و ها تخصص� از بسیاری آن�در کاربرد و حساس
کشورمان در هنوز آمار آموزش درحوزه پژوهش و تحقیق موضوع
در آمار آموزش موضوع بار اولین است. نگرفته قرار توجه مورد
رجالی ،(١٣٨٢) اصل وحیدی همچون بزرگی استادان توسط ایران
اما شد مطرح آمار انجمن نامه خبر در (١٣٨٧) صادقی و (١٣٨٢)
است. نگرفته قرار ما کشور محققان توجه مورد جدی طور به هنوز
توسط آمار آموزش حوزه در تحقیق سرآغاز مقاله این است امید
در است: شده سازماندهی زیر صورت به مقاله این گردد. محققان
پرداخته ای مدرسه ریاضیات در آمار مباحث بررسی به دوم، بخش
مورد آمار آموزش رو پیش کلی چالش�های سوم، بخش در می�شود.
بحث گیری نتیجه چهارم، بخش در نهایت در و می�گیرد قرار بررسی

می�شود. بیان

مدرسه�ای ریاضیات در آمار مباحث بررسی -٢

سازمان توسط که مدارس آموزشی ساله دوازده برنامه در
تبیین پرورش و آموزش وزارت آموزشی ریزی برنامه و پژوهش
طوری به است. شده گنجانده ریاضی دروس در آمار مباحث گردیده،
آشنا آمار مباحث با دوازدهم پایه تا اول پایه از آموزان دانش که
تفکیک به آمار شده ارایه مباحث بررسی به ادامه در می�گردند.
یک از برنامه این در کلی طور به می�پردازیم. آموزشی دوره چهار
و آمار که است شده استفاده حتمیت عدم عنوان تحت اساسی مفهوم
دو این بیان برای و هستند مطرح آن مفاهیم خرده عنوان به احتمال
استانداردهای و محتوایی های استاندارد تبیین به نیاز مفهوم خرده
و مفاهیم کلیدی، ایده�های شامل محتوا از منظور است. عملکردی
دانش یک است. حقایق و ها تعمیم اصول، اساسی، مهارت�های
صفات از ترکیبی مجموعه که شایستگی�ها یکسری می�بایست اموز
کسب آمار مباحث در اموزشی ساله دوازده این در توانمندی�هاست و
و محتوا استاندارهای شایستگی�ها، این اساس بر نهایت در و کند
تفکیک به استاندارها این می�آید. جود به عملکردی استانداردهای

است: زیر شرح به تحصیلی پایه و دورره

آمار مباحث در عملکردی و محتوایی استانداردهای الف-

مدرسه�ای ریاضیات در آمار آموزش
سامانی بهرامی احسان

تهران بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه دانشیار
چکیده

و ریاضیات درسی کتب در آمار مباحث بررسی به مقاله، این در
ما همچنین می�شود. پرداخته ریاضیات یادگیری حوزه درسی برنامه
ارایه را مدرسه�ای ریاضیات در آمار آموزش راهکارهای و چالش�ها
می�تواند آموزان دانش و معلمان برای آمار درس تدریس داده�ایم.
آموزش در مهم چالش سه کلی طور به باشد. برانگیز چالش بسیار
محوریت اساس بر مهم چالش سه این دارد. وجود مدرسه�ای آمار
خالصه آموزشی» امکانات و «ساختارها و آموز» «دانش ،« «معلم
آموزان دانش و معلمان انگیزه واسطه به ها چالش این می�شود.

می�افتد. اتفاق

دانش راهکارها، چالش�ها، آمار، آموزش کلیدی: واژگان
ریاضیات. یادگیری حوزه درسی برنامه آموزان،

مقدمه -١

اعداد، به نیاز احساس و امروز دنیای در آمار روزافزون نقش
داده�ها تحلیل در الزم توانایی�های داشتن همچنین و اطالعات و آمار
مشكالت، و مسائل حل در آماری سواد داشتن بهتر عبارت به یا و
و مفاهیم با گونه�ای به دانش�آموزان كه می�كند ایجاب تكنیكی
حل در بتوانند مفاهیم، این شوند. آشنا آمار به مربوط مطالب
برنامه در گیرد. قرار استفاده مورد شخصی و شغلی روزمره مسائل
مطالبی و مفاهیم به غیرمستقیم هم و صریح طور به هم ملی درسی
درسی دركتاب�های را آمار دروس اهمیت و نقش كه شده اشاره
به و آماری علوم دانستن به نیاز دیگر سویی از می�سازد. روشن
برخوردار باالی اهمیت از آموزان دانش از هریک برای آن، کارگیری
صحیح آموزش به آموزان، دانش برای آماری علوم دانستن است.

برمی�گردد. آمار کارآمد و

دانشگاه در میالدی ١٨٧٠ سال در بار اولین آمار، آموزش
در دانشگاه این های فعالیت گرفت. قرار توجه مورد کسفورد آ
تحصیلی سطوح تمامی در آمار آموزش شامل آمار آموزش جهت
محققان از بسیاری دیگر، سویی از بود. دانشگاه تا ابتدایی از
که دادند انجام را مهمی بسیار تحقیقات آمار، آموزش حوزه در
و گلمن و گارفیلد(١٩٩۵) نمود. اشاره آن�ها از برخی به می�توان
دانش�آموزان برای آمار یادگیری روش�های بررسی به (٢٠٠٢) نوالن
(٢٠٠۶) ،(٢٠٠۵) همکاران و گاردن دیگر، سویی از پرداختند.
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آورند. دست به را داده�ها فراوانی می�توانند -٣

نشان خط روش از استفاده با جدول در را داده�ها می�توانند -۴
دهند. نمایش فراوانی و

و كرده استفاده مرتبط مسائل حل در میانگین از می�توانند -۵
كنند. گفتگو خود همکالسی�های با حاصل جواب مورد در

استفاده مناسب نمودار از داده�ها نمایش برای می�توانند -۶
كنند. حل را مرتبط مسائل داده�شده نمودار روی از و كرده

آمار مباحث در عملکردی و محتوایی استانداردهای ج-
(٩ تا ٧ (پایه�های دبیرستان اول دوره در

سه است نهم تا هفتم های پایه شامل که دبیرستان اول دوره در
به است. شده گنجانده آماری مباحث مورد در محتوای استاندارد
شاخص و فراوانی جدول آماری�، های داده مفاهیم تکمیل و مرور
عملکردی استانداردهای همچنین است. شده پرداخته مرکزی های
شش باشد داشته می�بایست نهم تا هفتم های پایه آموز دانش که

است: زیر شرح به که است عملکردی استاندارد

بر پیش�بینی و قضاوت مفهوم از صحیح درک با می�توانند -١
در و كرده بیان روزمره زندگی در مثال�هایی ارقام، و اعداد اساس

كنند. بحث دیگران با آن مزایای و معایب مورد

بر آن�ها در که روزمره زندگی از مثال�هایی می�توانند -٢
آن�ها درباره و نمایند ارائه را می�شود تصمیم�گیری داده�ها اساس

كنند. گفتگو دوستانشان با

فراوانی و كرده طراحی آماری مساله یك از مثالی می�توانند -٣
آورند. دست به را آن داده�های

دایره�ای، میله�ای، نمودار مانند آماری نمودارهای می�توانند -۴
برای را داده�ها منحنی و فراوانی چندبر نمودار نگار، بافت نمودار

کنند. رسم آماری مساله یك

حل را مرتبط مسائل آماری نمودارهای تفسیر با می�توانند -۵
كنند.

استفاده مرتبط مسائل تفسیر در داده�ها میانگین از می�توانند -۶
كنند.

به را مركزی شاخص�های آماری مسئله یك در می�توانند -٧
آورند. دست

در آمار مباحث در عملکردی و محتوایی استانداردهای د-
(١٢ تا ١٠ (پایه�های دبیرستان دوم دوره

دوازدهم تا دهم های پایه شامل که دبیرستان دوم دوره در
شده گنجانده آماری مباحث مورد در محتوای استاندارد شش است،
انواع و متغیر مفهوم نمونه، و جامعه آمار، علم مفهوم اولین است.
اقتصادی های شاخص پراکندگی، و مرکزی های شاخص آن�ها،

(٣ تا ١ (پایه�های ابتدایی اول دوره در
تنها است سوم تا اول های پایه شامل که ابتدایی اول دوره در
است شده گنجانده آماری مباحث مورد در محتوای استاندارد یک
و ثبت آوری، جمع آماری، داده�های مفهوم از است عبارت آن و
میله�ای و تصویری نمودارهای با آشنایی نهایت در و ها داده نمایش
تا اول پایه�های آموز دانش که عملکردی استانداردهای همچنین و
به که است عملکردی استاندارد سه باشد داشته می�بایست سوم

است: زیر شرح

روش از استفاده با را داده�ها شمارش مهارت می�توانند - ١
دهند. انجام مختلف مثال�های در نشان خط

خود روزمره زندگی در ارقام و اعداد از مثال�هایی می�توانند -٢
كنند. گفتگو خود همکالسی�های با آن�ها به راجع و نمایند ارائه

ثبت جدول در را آن�ها داده�ها، جمع�آوری از پس می�توانند -٣
دهند. نمایش را داده�ها نمودار، از استفاده با و

آمار مباحث در عملکردی و محتوایی استانداردهای ب-
(۶ تا ۴ (پایه�های ابتدایی دوم دوره در

است، ششم تا چهارم های پایه شامل که ابتدایی دوم دوره در
است. شده گنجانده آماری مباحث مورد در محتوای استاندارد چهار
بیان داده�ها نمایش و داده�ها کردن خالصه داده�ها، مفاهیم بر مروری
فراوانی جدول فراوانی، مفهوم داده�ها، کردن خالصه در است. شده
در است. شده بیان میانگین مفهوم و شکسته خط نمایش همراه به
شده گنجانده دایره�ای نمودار و ای میله نمودارهای داده�ها نمایش
شرح به دوره این در محتوایی استاندارهای خالصه طور به است.

است: زیر

داده�ها -١

شكسته/ خط ستونی/ نمودارهای و (جدول داده�ها نمایش -٢
/تصویری) دایره�ای

فراوانی -٣

میانگین -۴

های پایه آموز دانش که عملکردی استانداردهای همچنین
عملکردی استاندارد شش باشد داشته می�بایست ششم تا چهارم

است: زیر شرح به که است

جمع�آوری به مرتبط، آماری مساله به توجه با می�توانند -١
بپردازند. خود روزمره زندگی در داده�ها

داده�ها جمع�آوری روش�های از استفاده با می�توانند -٢
مسائل اندازه�گیری)، و منابع و مراجع به مراجعه پرسش، (مشاهده،
خود روش كالمی و شفاهی به�صورت و كرده حل را مرتبط آماری

دهند. توضیح را
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نگار، بافت (میله�ای، آماری مختلف نمودارهای می�توانند -۵
كنند. تفسیر و ترسیم جعبه�ای) نمودار و دایره�ای

روش�های و تصادفی نمونه سرشماری، مفاهیم از می�توانند -۶
كنند. استفاده آماری مسائل حل در آن�ها از نمونه�گیری،

شاخص�های آماری نرم�افزارهای از استفاده با می�توانند -٧
آورند دست به را آماری نمودارهای پراکندگی، شاخص�های مرکزی،

كنند. گیری تصمیم و بینی پیش آن اساس بر و

مدرسه�ای آمار آموزش در رو پیش چالش�های -٣

آمار آموزش در رو پیش چالش�های بررسی به بخش این در
کتابخانه�ای، مطالعات از استفاده با می�شوند. پرداخته مدرسه�ای
قرار شناسایی مورد رو پیش اساسی و مهم چالش سه کلی طور به
همچون عواملی اساس بر مهم چالش سه این دیگر، سویی از گرفت.
ساختارها «عامل و آموز» دانش «عامل ، دبیر» و معلم عامل »
این بررسی به ادامه در شده�اند. نهاده بنا آموزشی» امکانات و

می�شود. پرداخته چالش�ها

دبیر و معلم به مربوط چالش�های اول: چالش ٣-١

که است دبیر و معلم به مربوط کلی و اصلی چالش�های از یکی
تسلط عدم (١ کرد: خالصه می�توان زیر موارد در را ها چالش این
در آمار کاربرد خصوص به آماری مباحث مورد در کامل گاهی آ و
و معلمان است گشته سبب دبیران و معلمان در روزمره زندگی
داشته آمار مباحث از آور کسل و کننده خسته ساده، تصوری دبیران

نمود: تقسیم گروه دو به را دبیران و معلمان می�توان باشند.

که نیست آمار رشته ها آن تخصص که دبیرانی و معلمان الف)
گروه این جز پرورش و آموزش در دبیران و معلمان تمامی عمدتا
است. آمار رشته آن�ها تخصص که دبیرانی و معلمان ب) هستند.
که می�گیرد قرار استفاده مورد گروه دو هر توسط که سنتی شیوه
دبیران و معلمان ندارد. آماری مباحث آموزش برای را الزم کارایی
این و می�شود تکراری آن�ها برای دروس این مباحث و نبوده روز به

می�گذارد. منفی اثر ها آن تدریس نحوه روی موضوع

مربوط مهم چالش�های از یکی آمار مباحث سنتی تدریس (٢
آمار مباحث سنتی تدریس از منظور است. دبیر و معلم به
و محض صورت به آمار مباحث محتوایی استانداردهای تدریس
خسته شکل یک می�شود سبب موضوع این است. کاربردی غیر
گاهی شود. داده نمایش کالس در آماری مباحث از آور کسل و کننده
تحصیلی سال طول در زمان کمبود دلیل به شیوه، این در اوقات
تدریس اصال یا و ناقص سریع، صورت به سرفصل�ها از برخی
کاربردی مثال�های از استفاده شیوه، این در همچنین نمی�شود.
که می�شود ارایه محضی های مثال صرفا و نداشته وجود مناسب

آشنا بینی پیش نهایت در و گیری نمونه و سرشماری اجتماعی، و
براساس محتوایی استاندارد است شده سعی دوره این در می�گردد.

گردد: تنظیم آموز دانش آماری سواد
آمار علم -١

نمونه و جامعه -٢
آن�ها انواع و متغیر -٣

پراکندگی و مرکزی شاخص�های -۴
اجتماعی و اقتصادی شاخص�های -۵

نمونه�گیری و سرشماری -۶
بینی پیش -٧

یازدهم پایه احتمال و آمار کتاب مطالب فهرست از بخشی

تا دهم پایه�های آموز دانش که عملکردی استانداردهای همچنین
که است عملکردی استاندارد شش باشد داشته می�بایست دوازدهم

است: زیر شرح به
نمونه و جامعه مفاهیم از صحیحی درک با می�توانند -١
تجزیه به و یافته خود پیرامونی محیط در ایده�هایی و مثال�هایی

بپردازند. آن�ها تحلیل �و
تعیین را آن�ها) انواع و كیفی (كمی، متغیرها نوع می�توانند -٢

كنند. ارائه یك هر برای مثال�هایی و كنند
و مركزی شاخص�های محاسبه و تشخیص با می�توانند -٣

كنند. حل را مسائل این مرتبط آماری مسائل در پراكندگی
تورم نرخ مانند اجتماعی و اقتصادی شاخص�های می�توانند -۴

کنند. تفسیر را شاخص�ها آن و کنند محاسبه بیکاری، نرخ و
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خسته تصویر ایجاد سبب آماری رایج افزارهای نرم از استفاده بدون
است ممکن دیگر سویی از می�شود. آمار از فهم قابل غیر و کننده
ریاضیات از ناخوشایند خاطرات داشتن آموزان، دانش از برخی در
آمار از فهم قابل غیر و کننده خسته تصویر دبیرستان، و دبستان
دوران طول در آموزان دانش شد بیان که طور همان کند. ایجاد را
شاید و باید طور آن شوند، دانشگاه وارد که این قبل تا خود تحصیل
آمار و آمار علم بین ها آن و نمی�شدند برخوردار آمار آموزش از
بی�انگیزه عامل اولین خود این و نمی�شدند قایل تفاوتی توصیفی
دیگر، سویی از بود. آماری مباحث آموزش از دانشجویان شدن
دبیرستان و دبستان ریاضیات دروس در آموزان دانش بودن ضعیف
دومین عنوان به انسانی) علوم رشته�های دانشجویان برای ویژه (به
معرفی آمار مفاهیم درک در دانشجویان شدن انگیزه بی در عامل

می�شود.

و آموزشی ساختارها وجود عدم سوم�: چالش ٣-٣
مناسب آموزشی امکانات

وجود عدم نمود، مطرح می�توان که دیگری کلی و اصلی چالش
تدریس برای مناسب آموزشی امکانات و آموزشی ساختارهای
است: زیر شرح به ها چالش این است. مدارس در آمار مباحث

مانند آموزشی مناسب ابزار و امکانات از کرده استفاده عدم (١
آماری، رایج افزارها نرم استفاده مناسب، و معتبر منابع از استفاده
انجام طریق از آموزش ها، رسانه طریق از آموزش مجازی، آموزش
انگیزه آموزان دانش که می�شود سبب تمرین حل وکالس�های پروژه

ندهند. نشان خود از دروس این به عالقه�ای و

سازی پیاده برای مشخص آموزشی ساختارهای نبود (٢
تدریس نوین شیوه�های

شیوه پیاده�سازی برای مشخص آموزشی ساختارهای نبود (٣
نوین ارزشیابی های

نتیجه�گیری -۴

دارد. وجود مدرسه�ای آمار آموزش در مهم چالش سه کلی طور به
آموز» «دانش دبیر»، و «معلم محوریت اساس بر مهم چالش سه این
دیگر، سویی از می�شود. خالصه آموزشی» امکانات و «ساختارها و
مهمی بسیار نقش مناسب آموزشی فضاهای و ساختارها ساختن
مجدد بازنگری و تنظیم می�کند. ایفا آمار مباحث تدریس در را
عمیق یادگیری باعث زمان با متناسب آمار مباحث سرفصل�های
خبره دبیران و معلمان آموزش همچنین می�شود. آموزان دانش در
را آموزان دانش انگیزه می�تواند آمار مباحث تدریس برای قوی و
آمار علم کاربرد ها آن که طوری به برد باال بسیار آمار علم به نسبت

نمایند. حس بسیار خودشان روزمره زندگی در را

کند. برقرار ارتباط خوبی به ها مثال آن با نمی�تواند آموز، دانش

دیگر یکی نیز آمار آموزش نوین روش�های از استفاده عدم (٣
شیوه�های از یکی است. دبیر و معلم به مربوط مهم چالش�های
کاربردی مثال�های همراه به آمار تدریس شیوه آمار، آموزش نوین
و ها رسانه و اخبار آماری، رایج افزارهای نرم از استفاده و است
طریق از آمار آموزش مجازی، آموزش در است. مجازی آموزش
دانش است نیاز روش این در می�گیرد. صورت وبگاه�ها و اینترنت
از استفاده توانایی الکترونیکی، پست از استفاده توانایی آموزان
مناسب افزاری نرم و افزاری سخت تجهیزات بودن فراهم اینترنت،

باشند. داشته مناسب، اینترنتی امکانات و

نحوه ، دبیر و معلم به مربوط مهم های چالش از دیگر یکی (۴
نوین های شیوه از استفاده عدم و آموزان دانش از سنتی ارزشیابی
های پروژه انجام و آماری رایج افزارهای نرم از استفاده با ارزیابی

است. آماری

به بودن بی�انگیزه و نبودن عالقه�مند دوم�: چالش ٣-٢
آموزان دانش

دانش در وعالقه انگیزه نداشتن وکلی اساسی چالش�های از یکی
ممکن مختلفی دالیل آموزان دانش نداشتن عالقه است. آموزان

نمود: اشاره آن�ها از برخی به می�توان که باشد داشته است

و دبستان در آمار علم کاربرد از کافی اطالعات نداشتن (١
دبیرستان

آمار علم از فهم قابل غیر و کننده خسته تصویر داشتن (٢

و دبستان ریاضیات از ناخوشایند خاطرات داشتن (٣
دبیرستان

آمار علم و توصیفی آمار بین نشدن قایل تفاوت (۴

دبیرستان و دبستان ریاضیات دروس در بودن ضعیف (۵

سطوح در گذشته در گفت می�توان شده بیان دالیل شرح در
داده بهایی آن کاربردهای معرفی و آمار به تحصیلی، مختلف
عنوان تحت درسی دبیرستان در تنها گذشته سال�های در و نمی�شود
زحمات تالش که این با بود. شده گرفته درنظر مدلسازی و آمار
توسط اجرا مرحله در اما شد انجام کتاب این نگارش در فراوانی
رو روبه زیادی مشکالت با کتاب این تدریس معلمان و دبیران
اطالعاتی و گاهی آ آمار علم کاربردهای از آموزان، دانش بود. شده
و فراوانی های جدول توصیفی، آمار تنها آمار از نمی�کنند. پیدا
آمارتوصیفی آموزش همچنین می�آموختند. را آن آماری نمودارهای
دستی، صورت به و آماری رایج افزارهای نرم از استفاده بدون نیز
بیان به است. آور کسل و کننده خسته بسیار که می�شود انجام
آماری محاسبات انجام و آمار علم کاربردهای نکردن بیان ، دیگر
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مدرس تربیت دانشگاه

با طولی و مقطعی داده�های بیزی تحلیل آموزشی کارگاه -١
علمی هیات عضو گنجعلی مجتبی دکتر توسط شمارشی، پاسخ
علمی هیات عضو باغفلکی تابان دکتر و بهشتی شهید دانشگاه
و پنجم و بیست روزهای در روز دو طی مدرس، تربیت دانشگاه
رشد مرکز در ساعت ١۴ مدت به ٩۶ ماه شهریور ششم و بیست
آمار دانشجویان کارگاه این کنندگان شرکت شد. برگزار دانشگاه
بهشتی، شهید مازندران، دانشگاه�های از ریاضی آمار و زیستی
مقطع در سبز�وار دانشگاه و مدرس تربیت دانشگاه تهران، دانشگاه
بر کنندگان شرکت ارزیابی از بعد بودند. دکتری و ارشد کارشناسی
مربوطه گواهینامه کارگاه، این در آن�ها علمی اندوخته�های اساس

شد. اعطاء آنها به
بود: ذیل بشرح شده تدریس مطالب سرفصل

winBUGS بر مقدمه�ای و بیز آمار مقدمات .١
تحلیل همراه به نرخ�ها تحلیل برای پواسونی رگرسیونی مدل�های .٢

نرم�افزار در کاربردی و جالب مثال چند بیزی
و مثال همراه به نرخ�ها تحلیل برای پواسونی رگرسیونی مدل .٣

نرم�افزار در کاربرد
و متغیره) دو و (تفاضلی،امیزه�ای پواسونی مدل�های انواع .۴

آن�ها کاربرهای
�پراکنش بیش مفهوم .۵

مدل�های انواع و یافته تعمیم منفی،پواسون دوجمله�ای مدل�های .۶
صفر در آماسیده

بیزی مدل انتخاب معیارهای .٧
آن کاربردهای و نقطه یک از بیش در آماسیدگی .٨

شمارشی طولی داده�های در گمشدگی .٩
شمارشی پاسخ با طولی داده�های بیزی تحلیل .�١٠

نرم�افزار در طولی کاربردهای از مثال�هایی .�١١

کنندگان شرکت تا شد باعث کارگاه این در آمورشی رویکرد
داده�های مدل�بندی و بیزی آمار زمینه در مناسبی آموزش هم بتوانند
بر مبتنی تحلیل رویکرد با واقعی مثال�های با همراه مقطعی و طولی
ایده�های تبادل به همچنین و کنند دریافت winBUGS افزار نرم

بپردازند. یکدیگر با خود

انجمن نماینده گلعی�زاده موسی دکتر ارسالی

موسسات و دانشگاه�ها اخبار

ایران پزشکی علوم دانشگاه

علوم دانشگاه زیستی آمار گروه ٩۶ سال اول ماهه شش اخبار
ایران: پزشکی

زیستی: آمار گروه اعضای توسط ذیل کارگاه�های ١-برگزاری
در ساعت) ١۶) روز دو در (روایی) سازی ابزار کارگاه الف-

صالحی. مسعود دکتر آقای توسط دانشگاه بهداشت دانشکده
دانشکده در ساعت سه مدت به SPSS افزار نرم آموزش کارگاه ب-

جانانی. دکتر خانم توسط دانشگاه پزشکی
پیراپزشکی دانشکده در SPSS افزار نرم با آماری تحلیل ج-کارگاه

رسولی. دکتر خانم توسط ساعت ٩ مدت به دانشگاه
بهداشت دانشکده در (SPSS ) دانشجویان سازی توانمند د-کارگاه

صالحی دکتر آقای توسط ساعت ۵ مدت به دانشگاه
سه در دانشگاه پیراپزشکی دانشکده در پروپوزال�نویسی ه-کارگاه

ابوالقاسمی. دکتر خانم توسط روز
درکارگاه SPSS افزار نرم با آمار متوسط و مقدماتی و-تدریس
بهداشت دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان توانمند�سازی

آزادی. دکتر آقای توسط دانشگاه
توسط ساعت ٨ مدت به بنیادی سلولهای المپیاد آمار ز-تدریس

صالحی. دکتر آقای
دانشکده در SPSS افزاز نرم از استفاده با آماری تحلیل کارگاه ح-
دکتر خانم توسط روز دو مدت به دانشگاه رسانی اطالع و مدیریت

جانانی.
همایش هجدهمین در ابوالقاسمی دکتر خانم سرکار ٢-شرکت
ایران پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی علوم آموزش کشوری
مقایسه�ای (بررسی عنوان با پوستری ارایه و روزه) سه (همایش
آزمایشگاهی بالینی/عملی عینی یافته ساختار آزمون نمرات
علوم پرستاری دانشکده پسر و دختر دانشجویان در بیوشیمی

بهشتی). شهید پزشکی
سرکار دانشگاه زیستی آمار گروه جدید همکار کار به شروع -٣
.١٣٩۶ ماه شهریور از بهارانچی حسینی سادات فاطمه دکتر خانم

نماینده و زیستی آمار گروه مدیر رودباری، مسعود دکتر ارسالی
انجمن
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اکبری. قاسم محمد دکتر آقای جناب راهنمایی با اسدالهی
دانشیاری. مرتبه به اکبری قاسم محمد دکتر آقای ارتقا -۵

و ریاضی علوم دانشکده در ٩۶ سال نمونه پژوهشگر رتبه کسب -۶
نوغابی. علیزاده هادی دکتر آقای جناب توسط بیرجند دانشگاه آمار
سال در بیرجند دانشگاه در دکتری برتر دانشجوی رتبه کسب -٧
آقای جناب راهنمایی با احمدی کامبیز دکتر آقای جناب توسط ٩۶

رضایی. مجید دکتر
آمار و ریاضی علوم دانشکده در ٩۶ سال مقاله استنادترین پر -٨

عارفی. محسن دکتر آقای جناب توسط بیرجند دانشگاه
برگزار فازی احتمال و آمار سمینار هشتمین در برتر ارائه و مقاله -٩
جناب توسط مشهد فردوسی دانشگاه ریاضی علوم دانشکده در شده

عارفی. محسن دکتر آقای

انجمن نماینده ثانی نیلی حمید دکتر ارسالی

قزوین خمینی امام المللی بین دانشگاه

آموزشی ریزی برنامه مدیر سمت به کاظمی رامین دکتر آقای -١
شدند. منصوب دانشگاه

علوم دانشکده آموزشی معاون سمت به فالح افشین دکتر آقای -٢
شدند. منصوب پایه

انجمن نماینده امیری دکتراسماعیل ارسالی

اراک دانشگاه

ارتقأ دانشیاری به استادیاری مرتبه از پاکیاری رضا دکتر آقای -١
کردند. پیدا

دکتری تحصیالت پایان از پس موسوی اله نور سید دکتر آقای -٢
را ریاضی گروه با خود همکاری دانمارک کوپنهاگ دانشگاه از آمار

گرفتند. سر از
از آمار دکتری التحصیل فارغ میرکمالی جمال سید دکتر آقای -٣

پیوستند. ریاضی گروه به بهشتی شهید دانشگاه

درخواست
می�شود، درخواست صمیمانه آمار انجمن محترم نمایندگان از
بازنشستگی، ارتقا، به مربوط گزارش�های و اخبار ارسال با
اعضای تازه سازمانی پست�های جدید، علمی هیات اعضای
فارغ سمینارها، گزارش مطالعاتی، فرصت�های گروه، علمی هیات
هیات اعضای منتشره کتابهای معرفی آمار، دکتری التحصیالن
و آموزشی مسائل پیرامون همکاران و خود دغدغه�های علمی،
نمایند. یاری خبرنامه بهتر چه هر چاپ در را ما آمار، حوزه پژوهشی

شیراز دانشگاه

١۴ تاریخ در آمار دانشجویی علمی- المپیاد اول مرحله -١
قطب عنوان به شیراز، دانشگاه نظارت تحت ١٣٩۶ اردیبهشت�ماه
برای برگزیده نفرات و گردید برگزار علمی-دانشجویی، المپیاد ۶
خواهد برگزار ١٣٩۶ تیرماه ٣٠ و ٢٩ تاریخ در که کشوری مرحله

گردیدند. معرفی سنجش سازمان به شد،
حضور با کاربردی تصادفی فرآیندهای کارگاه هجدهمین -٢
٢٧ و ٢۶ تاریخ در کشور مختلف دانشگاه�های از شرکت�کنندگانی
کارگاه این در گردید. برگزار شیراز دانشگاه در ١٣٩۶ اردیبهشت�ماه
زمانی، سری�های قبیل از مختلف زمینه�های در سخنرانان روزه، ٢
ایراد به ... و تصادفی فرآیندهای فضایی، داده�های تابعی، داده�های

پرداختند. سخنرانی
انجمن نماینده زمانی عاطفه دکتر ارسالی

مازندران دانشگاه

رسمی-قطعی به پیمانی از میراشرفی باقر سید دکتر آقای -١
می�باشد. کاوی داده ایشان کاری زمینه شدند. وضعیت تبدیل

رسمی-آزمایشی به پیمانی از موقر فیاض افشین دکتر آقای -٢
می�باشد. زیستی آمار ایشان پژوهشی عالیق شدند. وضعیت تبدیل
چاپ به فیاض افشین دکتر تالیف R با آماری محاسبات کتاب -٣

رسید.
انجمن نماینده زاده نقی دکتر ارسالی

بیرجند دانشگاه

آزمایشی رسمی علمی هیات عضو زاده یوسف فاطمه دکتر خانم -١
ایشان یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبه به بیرجند دانشگاه آمار گروه
راهنمایی تاکنون و آغاز آمار گروه در ١٣٨٧ سال در را خود فعالیت
نامه پایان تعدادی و دکتری رساله یک مشاور و ارشد نامه پایان ٢

داشته�اند. برعهده را ارشد
در روزانه آمار ارشد کارشناسی مقطع در شدگان پذیرفته نسبت -٢
کشور سطح در ٢ رتبه دارای ٩۶ سال در و یک رتبه دارای ٩۵ سال

است. بوده
سوم رتبه و ایمانی مهنا خانم سرکار توسط اول رتبه کسب -٣
علمی المپیاد دومین و بیست در ذوالفقاری منیره خانم سرکار توسط

کشور. ٣ قطب در متمرکز غیر دانشجویی
سیستمهای حوزه در کشور برتر ارشد کارشناسی پایان�نامه کسب -۴
انجمن برتر پایان�نامه�های از تجلیل دوره سومین در هوشمند و فازی
معصومه خانم سرکار توسط ٩۶ سال در ایران فازی سیستمهای
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١٣٩۶ مردادماه ١۵ الی
(Rank-based sam- جوزانی جعفری محمد دکتر سخنرانی .١۶
pling designs for finite mixture modeling and quan-

١٧/۵/١٣٩۶ ،tile regression)
کارشناسی و دکتری دانشجویان اساتید، صمیمانه گفتگوی .١٧

١٧/۵/١٣٩۶ جوزانی، جعفری محمد دکتر با ارشد
دبیران سرگروه�های خدمت ضمن دوره�های کالس برگزاری .١٨

٢٣/۶/١٣٩۶ اصفهان، ریاضی

آمار پژوهشکده و آمار مرکز

در دیدگاه�ها و تجربیات بررسی نشست و سخنرانی�ها برنامه�ی

سال٩۶ دوم ماهه سه رسمی آمار حوزه

كتاب معرفی

زیستی علوم در آمار کاربست

مور اس. دیوید بالدی، بریژیت تالیف:
ساکی کتایون پزشک، حمید ترجمه:
دانشگاهی نشر مرکز انتشارات ناشر:

اصفهان آمار خانه

١٣٩۶ تابستان و بهار در اصفهان آمار خانه فعالیت�های

شناخت و مردم عموم آشنایی برای نمایشگاهی دانش» «پارک .١
١٣٩۶ نوروز اصفهان، آمار خانه فعالیت�های از برخی با آن�ها

احتمال و آمار فصل وسایل، ساخت و ضبط طریق از آموزش .٢
اصفهان)، استان نور موج با (همکاری نابینایان برای درسی کتب

٩۶-٩۵ تحصیلی سال
جلسه و پارسیان» احمد «دکتر از تجلیل و معلم روز بزرگداشت .٣

١٣/٢/١٣٩۶ پارسیان، احمد دکتر با پاسخ و پرسش
برای استرپ بوت (روش�های مشرقی زینب دکتر سخنرانی .۴

٢٧/٢/١٣٩۶ ،(((survey data پیمایشی داده�های
(MCMC application قمصری راهب محمود دکتر سخنرانی .۵

٢٧/٢/١٣٩۶ ،in medical field)
١٣٩۶ بهار داده�کاوی، مطالعاتی گروه تشکیل .۶

اصفهان آمار خانه ١٣٩۶ تابستان کارگاه�های .٧
دوم و اول دبستانی، پیش ویژه کوچولو» «استتیس�تی�شن�های
چهارم، سوم، پایه�های ویژه شانس» بالن با اعداد جزیره به و«سفر

١٣٩۶ تابستان ششم، و پنجم
و آمار «کارگاه اصفهان آمار خانه ١٣٩۶ تابستان کارگاه�های .٨
١٣٩۶ تابستان یازدهم، و نهم هشتم، هفتم، پایه�های ویژه نرم�افزار»
پژوهشی دوره در اصفهان ریاضیات خانه با آمار خانه همکاری .٩

١٣٩۶ تابستان ششم)، پایه (دانش�آموزان
آشنایی دوره در اصفهان ریاضیات خانه با آمار خانه همکاری .١٠

١٣٩۶ تابستان ریاضیات، با
قیمتی روند�های تحلیل و آمار «کاربرد سمینار� برگزاری .١١

٢٢/۶/١٣٩۶ بورس»،
(Model-based عنوان با خلیلی عباس دکتر سخنرانی .١٢

١٠/۴/١٣٩۶ ،Clustering and its Challenges)
اتاق در آمار علم توانمندی�های و کاربرد�ها با «آشنایی نشست .١٣
اتاق نماینده�ی و کارشناسان و اساتید از جمعی حضور با بازرگانی»

٢۶/۴/١٣٩۶ اصفهان، بازرگانی
المللی بین نمایشگاه و جشنواره نخستین در آمار خانه شرکت .١۴
مردادماه ١۵ الی ١٣ ،(2017ICS) شهری نوین فناوری�های

١٣٩۶
و جشنواره «نخستین نظرسنجی طرح در آمار خانه همکاری .١۵
١٣ ،«(2017ICS ) شهری نوین فناوری�های المللی بین نمایشگاه
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تا احتمال نظریه�ی بر مروری کتاب اول فصل در رو، این از است.
گرفته صورت کند، آسان را بعدی فصل�های مطالب فهم که حدی
تفکیک�پذیر فرایندهای تصادفی، فرایندهای پایه�ای مفاهیم است.
در گوسی فرایند و براونی حرکت پواسون، فرایند اندازه�پذیر، و
در گرفته�اند. قرار بررسی مورد و شده معرفی بعدی فصل�های
شوند. ارائه جزئیات ذکر با مطالب که است شده سعی کتاب طول
کتاب این مطالعه�ی از بعد تمایل، صورت در می�توانند، خوانندگان
در شده ذکر مراجع به تصادفی فرایندهای کامل و بیشتر فهم برای
صفحه ٢٢۵ و وزیری قطع در کتاب کنند. مراجعه فصل هر پایان

است. شده منتشر

برنامه�نویسی از استفاده با داده�ها بیزی مدل�بندی و مبانی
R نرم�افزار و BUGS

باغفلکی تابان دکتر و گنجعلی مجتبی دکتر تالیف:
بهشتی شهید دانشگاه انتشارات ناشر:

خودآموز یک می�توان را زیستی» علوم در آمار «کاربست کتاب
زیستی مختلف علوم داده�های تحلیل به مند عالقه دانشجویان برای
کرد. معرفی آمار علم مدرسین برای مناسب منبع یک همچنین و
مختلف مطالعات از واقعی اغلب داده�های شامل کتاب مثال�های
است. بهداشتی مطالعات و پزشکی داده�های همانند زیستی علوم
ریاضی مبانی جای به داده�ها تحلیل روش�های کاربرد بر کتاب تاکید
کرده کاربردی زیستی علوم در مختلف کاربران برای را کتاب آن�ها،
متعادل، محتوای اصل سه براساس را کتاب نویسندگان، است.
آن�ها نظر از کرده�اند. تنظیم آماری اندیشه اهمیت و داده�ها با تجربه
با کارکردن بر وتاکید است معلم وظیفه فعال، یادگیری پرورش
که کتاب ابتدایی بخش مطالعه می�کند. کمک وظیفه این به داده�ها
برای مناسبی راهنمایی است، آمار علم مدرسین با نویسندگان سخن
علوم مختلف رشته�های دانشجویان به آمار علم تدریس روش تعیین
زیستی» علوم در آمار «کاربست می�دهد. قرار اختیار در را زیستی
خانم سرکار و پزشک حمید دکتر آقای جناب محترم استاد ترجمه با
شده منتشر دانشگاهی نشر مرکز انتشارات وسیله به ساکی کتایون
را کتاب متن مشکانی محمدرضا دکتر ویرایش چنین هم است.

است. ساخته شیواتر

تکمیلی) تحصیالت دانشجویان (ویژه�ی تصادفی فرایندهای

کاظمی رامین تالیف:
خمینی امام المللی بین دانشگاه انتشارات ناشر:

فرایندهای نظری مطالعه�ی به ورود برای مقدمه�ای کتاب این
دوره تصادفی» «فرایندهای سرفصل به نگاه با که است تصادفی
است. شده نوشته ریاضی گرایش در آمار رشته�ی ارشد کارشناسی
همچنین و ارائه روان به�صورت سرفصل مطالب که است شده تالش
شده ارائه مطالب بهتر درک برای شود. اضافه آن به تکمیلی موارد
ضروری احتمال نظریه�ی بنیادی مفاهیم با آشنایی کتاب، این در



٩۵ و ٩۴ پیاپی شماره - ٩۶ تابستان و بهار -٢۵ انسال نآمارا ا ٢٧ر

فلسطین، خیابان تهران، در واقع جایزه دبیرخانه به را زیر مدارك
واحد دوم، طبقه ،٢ پالک نجم، بست بن انقالب)، و بزرگمهر (بین
info@irstat.ir آدرس به الكترونیكی پست طریق از یا ١١
( ar.nematollahi@gmail.comآدرس به نسخه یک با (همراه

نمایند: ارسال
(CV) نامزد كامل حال شرح -

علمی- معتبر مجالت در گذشته سال ۵ در كه آماری مقاالت فایل -
یا و رسیده چاپ به نامزد توسط كشور خارج و داخل پژوهشی

باشد. می DOI دارای
ارسالی. مقاله هر برای وبجا) خود (غیر ارجاعات لیست تصویر -
عنوان به امتیاز) حداقل کسب شرط امتیاز(به باالترین دارای نامزد
جایزه برنده از می�شود. انتخاب جوادبهبودیان دكتر جایزه برنده
صنعتی دانشگاه در ایران آمار کنفرانس چهاردهمین افتتاحیه در

می�شود. اعطا وی به جایزه و تقدیر شاهرود
یادآوری:

الکترونیکی درپایگاه اجرایی العمل ودستور جایزه آئین�نامه (١
قراردارد. http://www.irstat.ir آدرس به ایران آمار انجمن

نامزد را خود شخصا می�توانند سال ۴٠ زیر جوان محققان (٢
نمایند.

قرار موردارزیابی رساله�ها و پایان�نامه�ها از مستخرج مقاله�های (٣
نمی�گیرند.

یافته خاتمه ملی طرح�های گزارش پژوهشی، مقاالت بر عالوه (۴
می�باشد. بررسی قابل نیز ... و

استفاده زیر تماس روش�های از بیشتر اطالعات به نیاز صورت در
نمایید:

٠٧١١ -٢٢٨٨١٩٧ تلفن:
٠٧١١ -٢٢٧٧١٩۴ نمابر:

دکتری دوره دانش�آموختگان

بشکار اسماعیل دکتر آقای جناب

١٣٩٠ آمار کارشناسی کرمان، استان جیرفت شهرستان متولد
و اقتصادی آمار ارشد کارشناسی کرمان، باهنر شهید دانشگاه از

بیزی استنباط روش�های کاربرد و نظریه در چشمگیر پیشرفت
به آماری پژوهشگران عالقۀ افزایش سبب داده�ها آماری تحلیل در
با آماری استنباط انجام در است. شده بیزی روش�های یادگیری
بر محاسباتی روش�های است الزم گاهی بیزی روش�های از استفاده
نرم�افزارهای امروزه که آنجا از �شود. گرفته کار به نمونه�گیری مبنای
دسترس در آماری توزیع�های از نمونه�گیری قابلیت با گوناگونی
با کالسیک آمار در پیچیده مسائل از بسیاری گرفته�اند، قرار عموم
کتاب�های نبود به توجه با می�شوند. حل به�سادگی بیزی روش�های
کتاب این ارائۀ از هدف کشور، در فارسی زبان به بیزی استنباط
برای کتاب این است. بیزی آمار دربارۀ آموزشی متنی آوردن فراهم
کاربردی آمار تحلیل به عالقه�مندان و آمار دانشجویان پژوهشگران،
بخش دو از کتاب باشد. مفید می�تواند بیزی روش�های از استفاده با
پایه�ای مفاهیم به ویژه�ای توجه نخست بخش در است: شده تشکیل
اساسی مباحث بیان ضمن این، بر عالوه است. شده بیزی آمار
استنباط در پیشینی توزیع�های گزینش روش�های شامل بیزی آمار
روش� به شبیه�سازی �کارلویی، مونت شبیه�سازی روش�های بیزی،
و بیزی دیدگاه از آماری فرض آزمون مارکوفی، زنجیر کارلوی مونت
می�شود. مطرح کتاب این در نیز سلسله��مراتبی و تجربی بیزی تحلیل
در است. شده توجه بیشتر کاربردی مباحث به کتاب دوم بخش در
بیزی تحلیل نرمال، توزیعی فرض با خطی مدل�های قسمت، این
و بقا تحلیل تعمیم�یافته، خطی مدل�های خطی، آمیختۀ مدل�های
بررسی بیزی دیدگاه از بقا داده�های و طولی داده�های توأم مدل�بندی
اجرای بر پیداست، کتاب نام از که همان�طور همچنین، است. شده
BUGSبرنامه�نویسی زبان و R نرم�افزار از استفاده با بیزی عملیات

است. شده کید تأ نیز

اطالعیه�ها

بهبودیان جواد دكتر جایزه دوره چهارمین فراخوان

حمایت منظور به بهبودیان جواد دكتر جایزه امنا هیئت دبیرخانه
زمینه در سال ۴٠ زیر جوان محققان تشویق و برتر تحقیقات از

می�کند. برگزار را جایزه این دوره چهارمین احتمال، و آمار
ریاضی، آمار، (گروه�های دانشگاهی مرتبط آموزشی گروه�های از
نهادهای و (... و انسانی علوم كشاورزی، صنایع، مهندسی اقتصاد،
جهت را جایزه دریافت نامزدان می�شود كشوردعوت آماری اجرایی
به ١٣٩۶ ماه بهمن پایان تا برتر محقق جایزه دوره این در شرکت

نمایند. معرفی جایزه دبیرخانه
بایستی علمی رقابت این در جایزه دریافت نامزد معرفی�كنندگان
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آتی همایش�های
١٣٩۶ آمار دکتری اصفهان، صنعتی دانشگاه از ١٣٩٢ اجتماعی

ایرانشهر والیت دانشگاه کار محل یزد، دانشگاه از
از فرین مقادیر تصادفی مقایسه�های در نتایجی رساله: عنوان

ناهمگن جامعه�های
ترابی حمزه دکتر راهنما: اساتید

الله�زاری ریحانه دکتر خانم سرکار

ارشد کارشناسی یزد، دانشگاه از ١٣٨٧ آمار کارشناسی یزد، متولد
یزد. دانشگاه از ١٣٩۶ آمار دکترای یزد، دانشگاه از ١٣٩٠ آمار

توابعی دنباله�ای برآورد مورد در جدید نتایج برخی رساله: عنوان �
نمایی توزیع مقیاس پارامتر از

محمودی عیسی دکتر راهنما: اساتید

هدش منتظری نرگس دکتر خانم سرکار

ارشد کارشناسی یزد، دانشگاه از ١٣٨٨ آمار کارشناسی یزد، متولد
یزد. دانشگاه از ١٣٩۵ آمار دکترای یزد، دانشگاه از ١٣ آمار

توزیع�های از برخی برای برازشجدید نیکویی آزمون رساله: عنوان �
متغیره یک

ترابی حمزه دکتر راهنما: اساتید



  . محترم انجمن اين فرم را مجددا تكميل و ارسال نمايندءر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاد     

                    :شماره عضويت                  ����تغيير مشخصات            ����عضو جديد  

  :مشخصات فردي . 1

     : نام

      :نام خانوادگي

 First Name:   
Last Name : 

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

 :مشخصات تحصيلي .2

  :آخرين مدرك تحصيلي

  :دهاي مربوطهها و ك تخصص

  

  تخصص

 

در آمار 

 پزشكي

  

آمار 

  رسمي

  

آمار 

  زيستي

  

آناليز 

  تصادفي

  

احتمال 

  تركيباتي

احتمال 

  هندسي،

هندسه 

  تصادفي

  

استنباط 

  آماري

استنباط 

در 

فرايندها

ي 

  تصادفي

  8  7  6  5  4  3  2  1  كد

  

استنباط 

ناپارامتر

  ي

 

تاريخ 

آمار و 

 احتمال

تحليل 

بقاء و 

  هاي داده

سانسور 

  شده

  

حليل ت

چند 

  متغيره

  

تحليل 

  ها داده

  

تحليل 

  شكل

  

داده 

  كاوي

  

هاي  روش

  اي دنباله

  

ها روش

ي 

  نموداري

9  10  11  12  13  14  15  16  17  

هاي  سري

  زماني

طرح 

ه آزمايش

 ا

فرايندها

ي 

  تصادفي

فرايندها

  ي خاص

فرايندها

ي 

  ماركوف

مباني 

نظريه 

  احتمال

مباني و 

فلسفه 

  آمار

 ها مجموعه

و 

  هاي ميدان

  دفيتصا

اسبامح

  ماريت آ

18  19  20  21  22  23  24  25  26  

مدل هاي 

خطي و 

  ناخطي

نظريه 

 تصميم

نظريه 

  ها توزيع

ها نظريه

  ي حدي

  

گير نمونه

  ي

موضوع 

  مرتبط

آمار  

  فضايي

27  28  29  30  31  32  33  

  

 

  :رشته تحصيلي

  :تخصص

  الويت دوم  الويت اول

  : ����كد  : ����كد

  
  

  ):براي دانشجويان(محل تحصيل                     

  

  

  

  

  :دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك                   

  

  

  

  

  :ذ مدركشهر و كشور محل اخ                    

                                                                                           

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

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

  

  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

  : دورنگار           :        تلفن همراه                                                      :  ثابتتلفن

    : پستينشاني

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

  

  : و اشتراك نشرياتپرداخت حق عضويت .5

     :يزيمبلغ وار

    : و تاريخ واريزشماره فيش بانكي

  96 تا مهر 95 مهر ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران. 6  
 ����عضويت دائم ����پيوسته دانشجويي  ����وابسته دانشجويي ����پيوسته  ����وابسته  حق عضويت

  8000000 350000 150000 550000 300000  )ريال (       مبلغ

   دو شماره از هر مجله و چهار شماره از خبرنامه)  به ريالمبلغ ( انجمن آمار ايراننشريات ساالنه اشتراك . 7
  نسخه اضافي  نسخه رايگان  نسخه الكترونيكي  اعضا  رتبه مجله  )نشريه(مجله 

  ���� 000/80   به دلخواهخبر نامه و يك مجله  ����  ����  -  خبر نامه

  ���� 000/160   دانشجويي وابسته����  ����  ���� 000/80  علمي  دانشجويي  ندا

  ���� 000/160   وابسته دانشجويي����  ����  ���� 000/80  علمي ترويجي  انديشه آماري

  ���� 000/160  ����  ����  ���� 000/80  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/160  ����  ����  ���� 000/80  علمي پژوهشي ����  

  :توضيحات
  .ددرمقابل عضويت وابسته عالمت بزنيعضويت پيوسته و در غير اين صورت ارشد يا دكتري داريد درمقابل  هاي مرتبط با آمار درجه كارشناسي چنانچه در يكي از رشته*

  
 
 
  

               فرم عضويت در انجمن آمار ايران   

  

  

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

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

  021-66495540:   تلفن1416843774: كد پستي

  021-66499827: نمابر

  www.irstat.ir: اينترنتي آدرس

 info@irstat.ir: الكترونيكيپست 
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