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  سرمقاله 
صد هزار نفر داوطلب شـرکت در       یون و س  یلیک م یش از   یب 

 ی ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عـال         یآزمون سراسر 
فـه  ی قبـل وظ ی مشابه، در سـال هـا      ی و ارقام  1384در سال   

 ی کـشور مـ    یاستگذاران آموزش عـال   یعهده س ر را ب  ینیسنگ
ن یجذب مستعدتر در جهترا  یه انی بهیروش هاگذارد تا 

  .ندیاتخاذ نما یلی مختلف تحصیافراد در رشته ها
 از دانـش آمـوزان     یاری بس ی   متأسفانه تا چند سال قبل حت     

 موجود و   یط اجتماع یل شرا ی به دل  یاضیعالقمند به رشته ر   
، عمـالً از     هـا   و اصـرار خـانواده     ی رشته پزشـک   یجاذبه ها 

در حال حاضـر    .  شدند ی محروم م  یاضیل در رشته ر   یتحص
ن شرکت کننده   یطلبوافته است؛ دا  ی ینسببهبود  ن روند   یکه ا 

ـ   یاضـ ی علـوم ر   یشیدر گروه آزما   ت ی کـه از صـالح     ی و فن
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 ی رشـته هـا  یل جاذبه بعض  ی برخوردارند؛ به دل   یی باال یعلم
 ،هـا این رشته   به  کشور   یین اجرا یشتر مسئول ی و توجه ب   یفن

آن که حال .  پردازندینمه ی علوم پا یل در رشته ها   یبه تحص 
 هـر   ی و فنـاور   ی علمـ  ه توسـع  ،به اعتقاد اغلب صاحبنظران   

علـوم  ت دانشمندان   یه و ترب  یعلوم پا شرفت  یکشور مرهون پ  
  .استره در آن کشور ی و غیمیک، شیزی، فیاضیر

 ی در قالـب دوره هـا      ین آزمون سراسـر   یرش داوطلب ی   پذ
 یر بعض ک د یزی و ف  یاضی ر یوسته که در رشته ها    ی پ یدکتر

 یوه هـا ی از شـ یکـ ی گـردد؛  ی کشور اجـرا مـ  یدانشگاه ها 
ل در ی بـه تحـص  ،ب جوانان مستعد کشور یمناسب جهت ترغ  

ـ رش دانشجو به ا   یپذکه  چرا   .ه است ی علوم پا  یرشته ها  ن ی
ـ  یصورت، باعـث کـاهش دغدقـه هـا          ین مـستعد  ی داوطلب

 خـود  ینـده شـغل  یل و آ  یخواهد شد که نگران ادامـه تحـص       
 ی مجـر  یم با استفاده از تجربه دانشگاه هـا       یدواریام. هستند

شده و با همت انجمـن آمـار       ادی یدر رشته ها  ن دوره ها    یا
 در  ، آمـار  ی دوره دکتـر   ی مجـر  ی آموزش یران و گروه ها   یا
ـ وسته آمـار ن   ی پ یجاد دوره دکتر  یک شاهد ا  ی نزد ینده ا یآ ز ی

   .میباش
          سردبیر                                                       

 
 اخبار انجمن 
مین جلسه  بیست و سوو صدکیخالصه مصوبات  ●
   انجمن آمار ایران ت مدیرهئیه

پنجمین جلسه از هفتمین دوره هیئت مدیره انجمن آمار 
 محلدر ) صد و بیست و سومین جلسه پیاپییک(ایران 

سازمان هواشناسی کشور و با حضور اعضاء هیئت مدیره 
رسیان، دکتر محرابی، دکتر پزشک، دکتر آقایان دکتر پا

میهمانان و محمدزاده، دکتر مقدس زاده، خانم دکتر تاتا، 
ت دکتر محتشمی، دکتر نوریان، دکتر صداق جلسه آقایان

خانم رحیم زاده تشکیل  و کردار، دکتر آزاد، دکتر کمالی
  .گردید

در این جلسه موارد زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرار 
  :گرفت

 ابتدای جلسه آقای دکتر پارسیان گزارشی از فعالیت در -
های انجمن آمار ارائه کردند و حاضرین در جلسه را معرفی 

سپس آقای دکتر نوریان رئیس سازمان هواشناسی . نمودند
سیس سازمان هواشناسی و أکشور گزارشی جامع از تاریخ ت

ن و همچنین انواع فعالیتهای سازمان ارائه آروند گسترش 
 همکاری هرچه بیشتر با انجمن آمار ایران ارند و خواستداد
  .ندشد

ره انجمن آمار یئت مدی هید اعضایر مربوط به بازدیعکس ز
  : کشور استی سازمان هواشناسازران یا

 
مقرر شد پنجمین سمینار دانشجویی و ششمین مسابقه  -

 در 1384 شهریور ماه 11و  10، 9علمی آمار در تاریخهای 
  .ش عالی شیخ بهایی اصفهان برگزار گرددموسسه آموز

 گزارش ،سردبیر نشریه ندا، ی دکتر غالمرضا محتشمیآقا -
 . ارائه نمودند،کاملی از روند پیشرفت کار این نشریه

آقای دکتر پارسیان گزارشی از خرید آپارتمانی در تهران  -
جهت استقرار دفتر انجمن آمار ایران و فعالیتهایی که می 

انتقال قطعی سند خرید خر اسفند ماه جهت بایست تا آ
 . ارائه کردندد،انجام پذیر

دبیر پنجمین سمینار  ،ی دکتر غالمرضا محتشمی آقا-
احتمال و فرآیندهای تصادفی گزارش مبسوطی از روند 

 .سمینار ارائه نمودندانجام امور 

فرصت مطالعاتی با توجه به اینکه آقای دکتر محرابی عازم  -
ت مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر هیئ یعضاا ،می باشند
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حمید پزشک را بعنوان خزانه دار انجمن آمار ایران انتخاب 
 .نمودند

مین جلسه  بیست و چهارصدویک خالصه مصوبات ●
    انجمن آمار ایرانئت مدیرهیه

ششمین جلسه از هفتمین دوره هیئت مدیره انجمن آمار 
روز در ) پیصد وبیست و چهارمین جلسه پیایک(ایران 

دانشگاه شهید محل گروه آمار در  و 20/12/83پنجشنبه 
بهشتی و با حضور اعضاء هیئت مدیره آقایان دکتر پارسیان، 
دکتر محرابی، دکتر پزشک، دکتر نعمت اللهی، دکتر محمد 

 از زاده، خانم دکتر تاتا، و میهمانان جلسه آقایان دکتر آزاده
 مقدم از دانشگاه اده دکتر رجب ز و یدانشگاه شهید بهشت

در این جلسه موارد زیر  . تشکیل گردید مشهد،یفردوس
  :مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت

رئیس موسسه شیخ بهایی طی نامه ای آقایان دکتر جعفر  -
 یملین سعادت تزعفرانی و احمد رضا جمشیدیان و خانم آی

را به عنوان نمایندگان آن موسسه در کمیته علمی پنجمین 
دکتر  یآقاو . مینار دانشجوئی آمار کشور معرفی کردندس

 اعضاء کمیته  دیگر از یبه عنوان یکنعمت اللهی نادر 
  .ندید گردتعییناجرائی مسابقه دانشجویی 

مصوب شد که کمیته ای متشکل از آقایان دکتر محمد  -
زاده، دکتر نعمت اللهی، دکتر پزشک، دکتر کاظم نژاد و دکتر 

 به نرایانجمن آمار اه مجله علمی پژوهشی خالدی آئین نام
ت مدیره ارائه ئجلسه بعد به هیو را تهیه کنند  فارسیزبان 
 .ندنمای

چنانچه هر یک از انجمن های معلمان ریاضی   شدقرار -
 از پرداخت حق ،درخواست عضویت موسسه ای کنند

 همچنین مقرر شد نشریات انجمن .عضویت معاف گردند
و اندیشه آماری برای ) ندا(یه دانشجوئی شامل خبرنامه، نشر

 .آنها ارسال گردد

آئین نامه پیشنهادی انتخاب پیشکسوتان آمار ایران قرائت -
 .ت مدیره رسیدئ نهایی آئین نامه به تصویب هینسخهشد و 

دانشگاه های آمار و ریاضی   نامه ای به گروهمقرر گردید-
 نوشته شود و از آنهاها و موسسات آموزش عالی 

ت ئرا به هی» پیشکسوت آمار« درخواست شود کاندیداهای
  .مدیره معرفی نمایند

مسئول وب سایت انجمن آمار ایران ، ی صفریآقا -
مطالب گزارشی از فعالیتهای انجام شده جهت به روز کردن 

و تکمیل اطالعات مربوط به بخشهای مختلف صفحه 
 . ارائه کردند،انجمن آمار ایران روی شبکه جهانی

 

مـین جلـسه    ست و پنج  ی ب صدویکخالصه مصوبات    ●
   انجمن آمار ایرانئت مدیرهیه

هفتمین جلسه از هفتمین دوره هیئت مدیره انجمن آمار 
روز در ) صد و بیست و پنجمین جلسه پیاپییک(ایران 

دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه  محل در29/2/84پنجشنبه 
دکتر  نطباطبائی و با حضور اعضاء هیئت مدیره آقایا

پارسیان، دکتر پزشک، دکتر نعمت اللهی، دکتر محمدزاده، 
میهمان جلسه آقای و دکتر مقدس زاده، خانم دکتر تاتا، 

ن جلسه ی در ا.تشکیل گردید ی پردازنچیم یرحدکتر 
  : زیر اتخاذ گردیداتتصمیم

قرار شد مسئول وب سایت با هماهنگی آقای دکتر رضایی -
ت الکترونیکی مورد بررسی قرار انتشار خبر نامه را به صور

  .ت مدیره انجمن آمار اطالع دهدئداده و نتیجه را به هی
در ارتباط با درخواست مرکز آمار ایران مبنی بر افزودن -

مقرر  ،رانیاآمار  کنفرانسن یهشتمبخش آمارهای رسمی در 
 به ،شد بخش مذکور با رعایت استانداردهای کیفی مقاالت

 .کنفرانس اضافه شود

اندیشه آماری در مجله سردبیر  پرداز، ینی دکتر چیآقا-
 گزارشی ارائه نمودند و پیشنهاد کردند ،ارتباط با نشریه

قرار شد . برای اعضا ارسال شوده ینشرنسخه ای از فایل 
ایشان با هماهنگی مسئول وب سایت برای مجله اندیشه 

نسبت به  همچنین مقرر شد. فایل تهیه نمایند- styleآماری 
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 به بخش اندیشه آماری ت،یدر وب ساقرار دادن اطالعات 
 .شودران اضافه یآمار ا انجمن تیساصفحات 

مقرر شد نامه ای به دبیران کنفرانسهای قبلی که هنوز -
مجموعه مقاالت کنفرانسها را آماده نکردند نوشته شود تا 

 شرکت کنندگان اقدام یرانسبت به چاپ و ارسال آنها ب
 .نمایند

شنهاد آقای دکتر محمدزاده در ارتباط با بررسی و به پی-
 قرار شد ،ارزیابی مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر

 و Math Review وCIS وISIمجالت مقایسه ای بین 
  انجام شود و پس از بحث در جلسه آینده انجمن به رهیغ

به ) در صورت لزوم(صورت یک پیشنهاد از طرف انجمن 
مسئولیت آماده سازی موضوع را . دگردوزارت علوم ارسال 

 .عهده گرفتنده ی پرداز بنآقای دکتر چی

به زبان ران یانجمن آمار اوهشی پژ-آیین نامه نشریه علمی-
مورد بررسی قرار  »مجله علوم آماری ایران«نام با فارسی 

 .گرفت و به تصویب هیئت مدیره رسید

کتر د مقرر شد آقایان دکتر محمد زاده، دکتر نعمت الهی،-
پزشک و دکتر خالدی طی جلسه مشورتی سردبیر مجله 

برای جلسه بعدی به هیئت مدیره را علوم آماری ایران 
 .پیشنهاد نمایند

آقای دکتر مقدس زاده گزارشی از وضعیت رشته آمار در -
 .دانشگاه پیام نور ارائه نمودند

  
  رانی ای علوم آماریپژوهش-یمجله علم ●
قرار است  ،رانیه انجمن آمار اریئت مدی هیاعضاتصویب با  

ـ  آمار ا  انجمن یپژوهش-یمجله علم نخستین   بـه زبـان    ران  ی
 یریبـا سـردب    » ایران یمجله علوم آمار  «تحت عنوان    یفارس
و  یهمکار گرام این یبرا . دکتر محمدزاده منتشر گردد    یآقا

 ی موفقیـت مـ  یآرزو هیـأت تحریریـه ایـن مجلـه،          یاعضا
 دکتر محمدزاده   یبه آقا ران  ی ا س انجمن آمار  ینامه رئ . نماییم

به شرح زیـر   ، این مجلهیدر مورد انتصاب ایشان به سردبیر 
  :است

   دکتر محسن محمدزادهی جناب آقایهمکار گرام
  ت مدرسی دانشگاه تربیعضو محترم هیئت علم

ـ  و تجربی علمی هاییبا سالم، احتراماً، با توجه به توانا      ات ی
ـ ره انجمن آمار ایب هیئت مد ی و بنا به تصو    یحضرتعال ران، ی

ـ ، انجمن آمار ا   )یبه زبان فارس   (یپژوهش-یه علم ینشر ران ی
  .دی گردیمنصوب م

 و ی، همفکریامید است با اتکال به خداوند متعال و همکار  
ـ  محترم انجمن آمار ا یگر اعضا ی با د  یهمیار ران در انجـام  ی

  .دید باشین مهم موفق و مویا
  با احترام                                                  

  انیاحمد پارس                                              
  رئیس انجمن آمار ایران                                          

  
   در دوره پنجساله دومقطب علمی آمارتعیین  ●

گـروه   یب وزارت علوم، تحقیقات و فنـاور    یبر اساس تصو  
در  آمـار  ی مشهد به عنوان قطب علمـ    یوسآمار دانشگاه فرد  

 دوره پنجـساله دوم     یبـرا  یی و فـضا   یبی ترت یداده ها زمینه  
ـ  شـود در دوره پنجـساله اول ن     ی م ی یادآور .گردیدن  ییعت ز ی
 آمـار   ین گروه، بـه عنـوان قطـب علمـ         یا) 1384 تا   1379(

  .کشور تعیین شده بود
  
  اتیق در عملی تحقیایراننجمن ل ایتشک ●

 از شاخه یکی به عنوان اتیق در عملیی تحقایرانانجمن 
قات و ی با مجوز وزارت علوم، تحقیات کاربردیاضی ریها

 کسب یعالقمندان برا. ت نموده استی فعاله شروع بیفناور
  .ندی مراجعه نما ir.iors.www شتر به آدرسیاطالعات ب

  
  ه آمار رشتییاد دانشجوین المپیاول ●

اد ین المپیاول دیدیم، 44خبرنامه شماره همانگونه که در
مه دوم یران در نی رشته آمار به همت انجمن آمار اییدانشجو

 یمواد امتحان.  در تهران برگزار خواهد شدیرماه سال جاریت
  :ر استیاد به شرح زین المپیا



  
 

  5                                                                                             46 شماره پیاپی – 84 بهار –سال سیزدهم 
  
 و 1 ی عمومیاضیشامل ر)  ساعت5/1 (ی عمومیاضی ر-1
  .ی و جبر خط1 یاضیز ری، آنال2
شامل احتمال و کاربرد آن و )  ساعت3 (یاضی آمار ر-2

  .2 و 1 یاضیآمار ر
ش یه آزمایشامل طرح و تجز)  ساعت3 (ی آمار کاربرد-3

ره ی چند متغیوسته و روش هایره پی چند متغیها، روش ها
  .ی زمانی هایگسسته و سر

  
 رانید انجمن آمار ای جدیاعضا ●

  1 دانشگاه اصفهان-
  جواد طغیانی -2                      ناصر جررودی -1
  مهری مقدسی - 4                سمانه عزیز نصیری -3
  فاطمه حسن زاده -5
  
  2 مشهدیفردوس دانشگاه -
  ی زرندی بهاره نورالله-2                   یر فرهادیام -1
  یشنین باغیحس -4                  ی سحر مهدو-3
  ی عبدالناصر صادق خان-6                   برد رنجی وح-5
  ی جعفری مهد-8              انی عباس افتخار-7
   احسان زمان زاده-10                 ی جالل چاچ-9

  ایرا محمد نی سم-12  ی شهرید محمود تقوی س-11
  
   واحد مشهدیآزاد اسالم دانشگاه -
  یمیابراه فائزه -2                یرزادی آرزو ام-1
  

  ی اخبار دانشگاهها و مراکز آمار

  3دانشگاه اصفهان ●
  های اصفهان  نتایج نهایی آزمون دکتری مشترک آمار دانشگاه

                                                
   خبراین با تشکر از آقای دکتر عالمت ساز برای ارسال . 1
  خبراین ی ارسال  براهادی جباریبا تشکر از آقای . 2

  خبر اینبا تشکر از آقای دکتر عالمت ساز برای ارسال . 3

 8 پذیرفته شدگان مجموعاً.  شدمشخصو صنعتی اصفهان 
 نفر با اساتید دانشگاه اصفهان و 4 یی راهنما که باشندیمنفر 
دروس . دد بو خواه دانشگاه صنعتی اصفهانبا اساتیده یبق

 توسط دو دانشگاه تدریس خواهد به صورت مشترکدوره 
  .شد

 یبا ذکر محل قبول به ترتیب حروف الفبا قبول شدگان نهایی
  :عبارتند از

  )دانشگاه اصفهان(بابایی  آقا منصور -
  ) دانشگاه اصفهان(  نبزاسماعیل زاده -
  )دانشگاه اصفهان( مهدی توانگر -
  )گاه اصفهاندانش( ولی زاردشت -
 )دانشگاه صنعتی اصفهان( محسن عارفی -

  )دانشگاه صنعتی اصفهان( رحیم عزیزی -
  )دانشگاه صنعتی اصفهان( محمد محمدی -
  )دانشگاه صنعتی اصفهان( محمد مرادی -

  
  4 مشهدیفردوسدانشگاه  ●
   آزمون دکتری-1

گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارتقاء کیفی 
وره های تحصیالت تکمیلی و ایجاد روحیه سطح علمی د

علمی و عالقه مندی برای انجام پژوهش در رشته آمار و 
بویژه تربیت مدرس برای دانشگاههای داخل کشور، پنجمین 

این آزمون در دو مرحله . آزمون دکتری آمار را برگزار نمود
در نیمه دوم (برگزار شد که مرحله اول آن بصورت کتبی 

از بین شرکت .  نفر انجام شد42با شرکت ) 1383اسفندماه 
مرحله دوم آزمون . ند نفر انتخاب شد8ندگان مرحله اول کن

در  بصورت مصاحبه و بررسی سوابق پژوهشی داوطلبان 
در نهایت . )1384ن ماه یه دوم فرورددر نیم (صورت گرفت

در نمودند، کسب را باالترین امتیاز که داوطلبان   نفر از5
                                                

  احمدی جهت تهیه خبرجعفر با تشکر از آقای دکتر . 4
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ب یبه ترت آنان یاسام که دندشآمار پذیرفته دوره دکتری 
  :ر استیبه شرح زحروف الفبا 

  ی محمد قاسم اکبر-2                  ی محمد آرش-1
   رزمخواهی مصطف-4                ی سارا جمهور-3
   وسف زادهی فاطمه -5
  
  بزرگ نیاابوالقاسم دکتر استاد،  نکوداشت همایش -2

  

  
  

 ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با به همت دانشکده علوم
همکاری دفتر مرکز آثار اسناد و مفاخر دانشگاه، مراسم 
نکوداشت استاد فرزانه دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا عضو هیأت 

 اردیبهشت 28علمی گروه آمار این دانشکده در تاریخ 
 همزمان با روز ملی ریاضیات و روز بزرگداشت 1384

امی ایرانی در این دانشکده حکیم عمر خیام، ریاضیدان ن
  .برگزار گردید

 از 1312آقای دکتر سید ابوالقاسم بزرگ نیا متولد    
آقا (حاج سید محمد حسن نجفی قوچانی ... فرزندان آیت ا
 سال آموزگار 5 به مدت 1330از سال ) نجفی قوچانی

دبستانهای قوچان بودند، لیسانس ریاضی را از دانشسرای 
یسانس ریاضی را از موسسه عالی عالی تهران و فوق ل

. ریاضیات شادروان دکتر غالمحسین مصاحب اخذ نمودند
ت علمی گروه ریاضی أ بعنوان عضو هی1344در سال 

در سال . دانشگاه فردوسی مشهد مشغول تدریس شدند

 برای ادامه تحصیل عازم انگلستان گردیدند و پس از 1348
گاه شفیلد، اخذ مدرک دکتری در زمینه احتمال از دانش

 برای انجام فعالیهای علمی خود به دانشگاه فردوسی مجدداً
 خلق آثار علمی ءمشهد بازگشتند و از آن زمان تاکنون منشا

انتخاب  .ارزشمندی در زمینه های ریاضی و آمار بوده اند
کتابهای نظریه آمار و رگرسیون آقای دکتر بزرگ نیا در سال 

لیف أسال و ترجمه و ت به عنوان کتاب 1369 و 1367های 
 مقاله از جمله 50 کتاب دیگر و چاپ بیش از 40بیش از 

ایشان هم اکنون رئیس دانشگاه غیر . این آثار گرانبهاست
  .انتفاعی خیام هستند

این همایش که با حضور شخصیت های علمی برجسته 
بهبودیان استاد آمار دانشگاه کشور همچون آقایان دکتر 

، تاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهرانبهنام اس دکتر ،شیراز
دکتر محسن محمدزاده دانشیار آمار دانشگاه تربیت مدرس 

و برخی  یفردوست علمی دانشگاه أاعضای هی از یبسیارو 
اعضای انجمن دبیران ریاضی مشهد و دیگر شخصیت های 
فرهنگی شهرمان به پاس یک عمر تالش مجدانه استاد علم 

پس از تالوت .  نیا برگزار شدو اخالق آقای دکتر بزرگ
مجید، ابتدا آقای دکتر طارقیان رئیس ... آیاتی چند از کالم ا

جدید دانشکده علوم ریاضی ضمن عرض خیر مقدم به 
 احترام به استاد و مقام ارزشمند را در مورد یمیهمانان مطالب

  . استاد بزرگ نیا بیان نمودند
پژوهشی دانشگاه در ادامه آقای دکتر رحیمی زاده معاون    

که در مسافرت خارج از (یاب ریاست دانشگاه غکه در 
بعنوان نماینده ایشان و دبیر شورای مفاخر  )کشور بودند

علمی دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم شرکت نموده 
جناب آقای : نداظهار داشت در قسمتی از بیانات خود ،بودند

ن را داشتم دکتر بزرگ نیا که اینجانب افتخار شاگردی ایشا
باشند و امیدوارم  به حق از نخبگان و مفاخر دانشگاه می

سپس آقای . نسل جوان ما این الگوی گرانقدر را ارج نهند
دکتر ارقامی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

مطالبی درباره این شخصیت گرانقدر گزارشی از ن ضمن بیا
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 .اه ارائه نمودندسیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگأنحوه ت
بعد از ایشان دبیر همایش آقای دکتر عبدالحمید رضایی 
رکن آبادی ضمن تشکر از مسئولین و کارکنانی که در 

 خالصه ای از ،برگزاری این همایش همکاری نموده اند
 بیاناستاد را  یپژوهش-ی علمینامه و فعالیت های زندگ
  . کردند

 همراه با رگ نیا  فیلمی از آقای دکتر بزدر ادامه مراسم
 سپس. ش گذاشته شدیبه نمانمایش عکس هایی از ایشان، 

ره انجمن آمار ایران، یعضو هیئت مدآقای دکتر محمد زاده 
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور ایثارگران و 
مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی این وزارتخانه با بیان اینکه 

 رای ایشان محسوب میحضور در این جلسه افتخاری ب
شود به ذکر خاطره ای از استاد پرداختند و اظهار نمودند 
زمانی که انتخاب رشته برای دانشجویان آمار، ریاضی و 

عهده دانشجویان واگذار ه ب) بعداز انقالب فرهنگی(کامپیوتر 
گردیده بود من که دانشجوی این دانشکده بودم برای 

ید سوداگران که ام با شه مشخص نمودن رشته تحصیلی
یادش گرامی باد، مشورت نمودم و آن بزرگوار اظهار 
نمودند که چون آقای دکتر بزرگ نیا دارای خصوصیات یک 
معلم به معنی واقعی کلمه هستند و رشته ایشان آمار است 

  . بنابراین رشته آمار را انتخاب نمائید
 ند،ن مراسم به ایراد بیاناتی پرداخت که در اییگریدشخصیت 

آقای رحمانی نویسنده و مورخ معاصر و آموزگار آقای دکتر 
) ششم دبستان مهرداد قوچان(بزرگ نیا در دوران دبستان 

 ایشان درس در کالسی که جدّ: بودند که عنوان نمودند
 با !خارج فقه تدریس می کردند من همکالس ایشان بودم

ه این تفاوت که من ایستاده و دکتر بزرگ نیا و دیگران نشست
  .و من برای ایشان ریاضی تدریس می کردم

 دکتر بهنام دهکردی، دکتر ،آقایان دکتر شریفی، دکتر صادقی
بهبودیان، دکتر رجب زاده مقدم و عبدی نیز سخنرانان دیگر 
در این همایش بودند که هر یک به نوبه خود به بیان مطالبی 

قبل  .از شخصیت علمی و اخالقی استاد بزرگ نیا پرداختند

 دکتر میرزاوزیری یکی از اعضای ز خاتمه همایش آقایا
لوم ریاضی قطعه شعری را که ت علمی دانشکده عهیأ
این .  برای حضار قرائت نمودند، استاد سروده بودندبارهدر

 این ی بیت های سروده شده بود که حروف ابتدایشعر طور
نیا را   ابوالقاسم بزرگی نام استاد یعنیشعر به طور متوال

 هدایای میتقدپس از در پایان مراسم  .داد یل متشکی
 رئیس دانشکده علوم ریاضی و برخی از ،ریاست دانشگاه

نهادها و شخصیت ها، از لوح یاد بود تاالر همایش دانشکده 
علوم ریاضی که به پاس خدمات ارزنده استاد به نام ایشان 

  .نامگذاری شده است پرده برداری گردید

  
  
  )ت. ت.آ (یتکمیلتحصیالت آزمون  -3

بر اساس سیاستهای جدید جذب دانشجو در دوره 
کارشناسی ارشد، گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد برای 
اولین بار اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 
آمار بصورت دو مرحله ای نمود که مرحله اول آن توسط 

وم  در مرحله د. آموزش کشور برگزار شدوسازمان سنجش 
چند برابر (داوطلبانی که امتیازات الزم را کسب نموده 

و کد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد را ) ظرفیت مربوطه
 گروه آمار دانشگاهدر انتخاب نموده بودند، در آزمونی که 

 شرکت ، بصورت کتبی و مصاحبه برگزار شد مشهدیفردوس
 سشامل سه در( و به سئواالت امتحانی بخش کتبی نمودند

و پرسشهای امتحان شفاهی ) اصلی مقطع کارشناسی آمار
  .پاسخ دادند تا از بین آنها گزینش نهایی صورت پذیرد
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  کاندید برای نامزدی دوره جدید قطب  -4

ایجاد قطبهای علمی که در سالهای اخیر از سوی وزارت 
از  یکی تحقیقات و فناوری مطرح گردیده است، ،علوم

 قطبهای .ر محسوب می شودتوسعه علمی در کشوارکان 
علمی در قیاس با نهادهای پژوهشی سنتی، از مشخصه هایی 

  . برخوردارند که موجب امتیاز آنها گردیده است
دانشگاه فردوسی که از  با توجه به سابقه طوالنی گروه آمار

 شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر در سه 1349سال 
 ر امر آموزش و پژوهشمقطع دانشجو می پذیرد، توان باال د

 وجود اساتید برجسته، این گروه با کسب باالترین امتیاز و
در بین نامزدها به عنوان  قطب علمی آمار انتخاب گردید و  

فناوری و  تحقیقات ،علوموقت طی حکمی از سوی وزیر 
 به عنوان تنها قطب علمی آمار کشور برگزیده 1379در سال 

  . شد
د سال اخیر به عنوان مشاور در قطب علمی گروه در طی چن

صدها رساله و پروژه تحقیقاتی منطقه ای علمی مشارکت 
ت علمی گروه در أآثار و دستاوردهای اعضاء هی .داشته اند

 مقاله علمی در مجالت 50چاپ چند سال گذشته بالغ بر 
  خارجی و داخلی، تألیف و ترجمهی پژوهش-معتبر علمی

افت جوائز کتاب سال، چندین  کتاب درسی آماری،  دری
ها،  دریافت جائزه بهترین مقاله ارائه شده در کنفرانس

انتخاب به عنوان اساتید نمونه در سطح دانشگاه و در سطح 
پژوهشی مؤسسات دولتی و  یطرح هاکشور، همکاری با 

های آماری در بسیاری از  صنایع مختلف، ارائه مشورت
ئه و اتمام دهها های پژوهشی دانشگاه، ارا رساله ها و طرح

طرح پژوهشی، عضویت در کمیته های تخصصی شورای 
 تدوین برنامه درسی جدید کارشناسی  عالی برنامه ریزی،

دبیری )  تحقیقات و فناوری،به سفارش وزارت علوم( آمار
و عضویت در شورای انجمن آمار ایران، عضویت در کمیته 

ان برنامه ریزی سال جهانی ریاضیات، همکاری با سازم
، عضویت در شورای  خراسانمدیریت و برنامه ریزی استان

تحقیقات آموزش و پرورش استان خراسان، عضویت در 

هیأت تحریریه مجالت داخلی و داوری مقاالت مجالت 
  .خارجی می باشد و یداخلمعتبر

 برای نامزدی دوره دوم قطب علمی کشور بر 1384در سال 
ه قطب علمی باید اساس حداقل امتیازهایی که اعضاء هست

 کسب نمایند، این گروه پیشنهاد خود را به دبیرخانه قطب
  .  علمی کشور ارسال نموده استیها

  : برنامه های در دست اجرا این قطب عبارتند از از یبرخ
  ایجاد کانون تفکرآماری -
  مشاوره آماریو گسترش مرکز پژوهش  -
  ارتباط با صنعت  -
  کارگاههای آموزشی یبرگزار -
  های تخصصی مایشه یبرگزار -
  )فوق دکتری پژوهشی( پسا دکتریایجاد دوره  -
  آمارایجاد دوره دکتری پیوستهتالش در جهت  -

  
  یان دکتریانشجود و ی علمتأی هیضااعزام اع -5
 گـروه آمـار   یعضو هیأت علمـ  ،یعماد یمهد دکتر ی آقا -

 ISI کنفـرانس    نیپنجم در پنجاه و   مشهد،   یدانشگاه فردوس 
  . شرکت نمودند،ا برگزار شدیسترال ایدنیکه در شهر س

 گروه آمار   یعضو هیأت علم   ،یفشندمعصومه   خانم دکتر    -
 سـه ماهـه کـه       یقـات یدر دوره تحق   مشهد،   یدانشگاه فردوس 

ش برگـزار   ین اتـر  یدر شهر و   ESI یقاتیتو تحق یتوسط انست 
  . شرکت نمودند،شد

ــی خــانم آرزو حب- ــشجویب ــری راد دان ــار از اول ی دکت  آم
دوره شـش ماهـه   گذرانـدن   ی برا1384اه سال   بهشت م یارد
  . به دانشگاه مک مستر کانادا اعزام شدندیقاتیتحق

 بـه   یاضـ یس سابق دانشکده علوم ر    ی رئ ی دکتر ارقام  ی آقا -
 منـصوب   ، مـشهد  ی دانشگاه فردوس  یسمت معاونت آموزش  

  .شدند
 دانـشگاه  ی معاونـت پژوهـش  ی از سـو ی دکتر ارقـام ی آقا -

ـ ی ترت یداده ها «ر کنفرانس   یدب مشهد به عنوان     یفردوس  و  یب
ـ  ین کنفرانس تخصـص   یا.  شدند یمعرف» مباحث مرتبط  ن ی ب
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 آن هستند، یکه پروفسور باال کریشنان نیز دبیر خارج یالملل
 ی مشهد برگزار م   ی در دانشگاه فردوس   1385خردادماه سال   

  .شود
  
  1ی جهاد دانشگاهیموسسه آموزش عال ●
ـ ان عـضو ه یدرضا عرفان ی حم یآقا  موسـسه، بـه   ی علمـ أتی

 و آمـار موسـسه   یاضـ ی ریت گـروه آموزشـ  یریسـمت مـد  
  . منصوب شدندی جهاد دانشگاهیآموزش عال

  
  فارغ التحصیالن آمار 
   آماریدکترفارغ التحصیالن  ●

  آموخته دکترای آمار دانشگاه  اولین دانش
 2تربیت مدرس

 در تهران متولد شد و 1354 در سال ی خالدید جعفریمج
 یاضیپلم ری د1373در سال 

در .  اخذ نمودک خود رایزیف
افت یدر   موفق به1377سال 

 از دانشگاه یدرجه کارشناس
در . شدتهران  ییعالمه طباطبا

همان سال و با کسب رتبه دوم 
 ارشد در دانشگاه ی مقطع کارشناسی در آزمون ورود،کشور

 با کسب رتبه 1379رفته شد و در سال یت مدرس پذیترب
 دکتر ی جناب آقاییاز رساله خود تحت راهنمااول  و دفاع 

 یانس برایبرآورد کوار"محسن محمدزاده با عنوان 
او در . دیل گردیالتحص  فارغ"ییون فضای رگرسیها ماندهیباق

ت مدرس و ی آمار را در دانشگاه تربی دوره دکتر1379سال 
با استفاده از بورس همان دانشگاه آغاز نمود و پس از 

 رساله خود ی کار رو1381رماه ین جامع در تگذراندن امتحا
                                                

با تشکر از آقای اکبر گلدسته نماینده انجمن آمار ایران در این . 1
  موسسه برای ارسال این خبر

  ن خبریبا تشکر از آقای دکتر محمدزاده برای ارسال ا.  2

 "یزیافت بی با استفاده از رهیی فضاییشگویپ"تحت عنوان 
 دکتر محسن محمدزاده آغاز و در ی آقاییهنماارا با ر

مقاالت .  با رتبه عالی از آن دفاع نمود1384بهشت یارد
  :شان عبارتند ازیمستخرج از رساله ا

ل ی تبدیدان تصادفیمک ی ی برایزی بیی فضاییشگوی پ-1
 ).  1383(افته، مجله علوم دانشگاه تهران، ی

 ی گاوسیدان تصادفیک می ی برایزی بیی فضاییشگوی پ-2
 ).1384(دانشگاه اصفهان،   دار، مجله علوم با مشاهدات نوفه

ه  بی لگ گاوسیدان تصادفیک می یی فضاییشگوی پ-3
 چاپ در مجله علوم دانشگاه ی، ارسال برایزیروش ب

 ). 1384(ت معلم، یترب
4- Bayesian Prediction for a Noisy Log-
Gaussian Spatial Model. Computational 
Statistics, Czeck Repoblic, Edited by 
Jaromir Antoch, Physica-Verlag 
Heidelberg, (2004), 1511-1518.  
 
5- Bayesian Prediction in Spatial Data 
Analysis.  Journal of Math. & Mathematical 
Science, (2005), Vol 1, No. 1, 33-46.  
 
6- An Empirical Bayes Approach for Spatial 
Prediction of a Noisy Trans Gaussian 
Model. Submited in Journal of Statistical 
Planning and Inference, (2005). 
7- Hierarchical Bayes Spatial Prediction for 
a Noisy Log-Gaussian Model. Submitted in 
Journal of Statistical Theory and 
Applications, (2005).  

 
 ها  مقاالت ارائه شده در کنفرانس

، ی گاوسیدان تصادفیک می ی برایزی بیی فضاییشگوی پ-1
 ).1382(ن کنفرانس احتمال، دانشگاه گرگان، یچهارم

 مونت ی با استفاده از روشهایزی بیی فضاییشگوی پ-2
، ییران، دانشگاه عالمه طباطباین کنفرانس آمار ای هفتم،کارلو

)1383 .( 
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3- Empirical Bayes Spatial Prediction for 
Rainfall Data. IAGM2005, Torento, Canada, 
(2005).  
 

   ارشد آماریفارغ التحصیالن کارشناس ●
  1 مشهدیدانشگاه فردوس -1
 ارشـد آمـار     یل کارشناسـ  ی فـارغ التحـص    ن قنـاد  ید خز یام
 ی گمشده در سر   یان نامه، برآورد داده ها    یعنوان پا / یاضیر
ـ  و مقا  ی زمـان  یها خ دفـاع   یتـار /  مختلـف  یسه روش هـا   ی
  رومندی نینعلی دکتر حسیاستاد راهنما، آقا / 19/12/1383
  
   2 دانشگاه اصفهان-2

 کارشناسـی ارشـد آمـار       ارغ التحـصیل  فـ  یونس زهره ونـد   
مطالعه آنتروپی توزیع ، پایان نامهعنوان  / اجتماعی -اقتصادی

 ،اسـتاد راهنمـا   / 19/12/1383تاریخ دفـاع   /های طول عمر 
  .آقای دکتر مجید اسدی

  
    آمار کشوریینار دانشجوین سمیپنجم

  
  

 یینار دانشجو ین سم ی پنجم یخ بهائ ی ش یلاموسسه آموزش ع  
 یت مالیران و با حمای انجمن آمار ا یران را با همکار   یآمار ا 

ــوم، تحق ــاوریوزارت عل ــات و فن ــار ایق ــز آم ــ، مرک ران، ی
 ی و محلـ ی ملی سازمانها و ارگانها  یپژوهشکده آمار و برخ   

  .دی نمای برگزار م1384ور ماه یخ هفتم و هشتم شهریدر تار
 یافته ها یها و    شرفتیان با پ  ی کارشناسان و دانشجو   ییآشنا
ـ نه آمار و ن   ی در زم  یعلم ـ یجـاد ارتبـاط و همفکـر   یز ا ی ن ی ب

ـ ان دانشگاه ها، از جمله اهـداف ا       یدانشجو  ینار مـ  ین سـم  ی
ان و کارشناسـان در     یه عالقمندان و دانشجو   یلذا از کل  . باشد
 آنها دعـوت   یدهار مختلف آمار و احتمال و کارب      ینه ها یزم

                                                
  این مطلب برای ارسال هادی جباریبا تشکر از آقای  .1

  این مطلبز آقای دکتر عالمت ساز برای ارسال با تشکر ا. 2

ـ  خـود را در ا     یافتـه هـا   یقـات و    یج تحق ی شود تا نتا   یم ن ی
  .ندینار ارائه نمایسم

    م و ارسال مقاالتینحوه تنظ
نتایج تازه و  مقاله باید شامل چکیده، مقدمه، اهداف،

ارائه دهندگان مقاله می بایست یک . فهرست مراجع باشد
که با )  کلمه200حداکثر در (نسخه از چکیده مقاله خود 

 Word و یا Farsitex و Latexیکی از نرم افزارهای 
ده است را به همراه دیسکت حاوی مقاله حداکثر تا تایپ ش

تاریخهای مربوطه از طریق پست و یا فایل حاوی مقاله را از 
  .طریق پست الکترونیکی به دبیر خانه سمینار ارسال فرمایند

افرادی که مایل به ارائه کارگاه هستند پیشنهادهای مشروح 
نه سمینار  به دبیرخا کتبا15/3/84ًخود را حداکثر تا تاریخ 

  .اعالم فرمایند
  

  تاریخ های مهم
ت ثبت نام مقدماتی و ارسال چکیده مقاالت   آخرین مهل -

15/3/84  
اعالم پذیرش مقاله ها و پذیرش افراد در سمینار از طرف  -

  15/4/84دبیر خانه    
آخرین مهلت برای دریافت اصل مقاله های پذیرفته شده و 

  15/5/84  ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان   
 منتشر 15/7/84گزارش مقاالت ارائه شده حداکثر تا تاریخ 

  .خواهد شد
  

  :هزینه ها
   ریال000/50   حق ثبت نام عادی  -
   ریال000/25حق ثبت نام اعضای انجمن آمار ایران    -
   ریال000/120   هزینه غذای کامل  -
   ریال000/40       هزینه فقط ناهار  -
   ریال000/60   وابگاه هزینه سکونت در خ -
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در مورد شرایط اسکان دیگر بیشتر  اطالعات کسب یبرا

مراجعه  org.5ssc.www یاینترنتبه آدرس اطالعات الزم 
  .دنمایی
  ششمین مسابقه دانشجویی آمار کشور 

  
  
  
  

ششمین مسابقه دانشجویی آمار کشور توسط گروه آمار 
سه  آموزش عالی شیخ بهائی با همکاری انجمن آمار موس

  . برگزار می شود1384ایران در ششم شهریور ماه 
 مجری دوره ،آمار یآموزشبدین وسیله از گروههای 

کارشناسی دانشگاههای سراسر کشور که مایل به شرکت در 
این مسابقه هستند، دعوت می شود فهرست اعضای تیم 

یک نفر از (نام سرپرست دانشجویی خود را همراه با 
 به دبیر خانه 15/4/84حداکثر تا تاریخ ) ت علمیأاعضای هی

  .پنجمین سمینار دانشجویی آمار کشور اعالم فرمایند
 عبارتند شرایط شرکت در مسابقه، نحوه ثبت نام و هزینه آن

  :از
 می 1384زمان برگزاری مسابقه روز ششم شهریور ماه  -1

  .باشد
 4جمعا ( تیم و سرپرست آن هزینه ثبت نام برای هر -2

 ریال است که باید به حساب 000/200/2مبلغ ) نفر
 بانک صادرات شعبه شهر بهارستان 420جاری شماره 

و به نام موسسه آموزش عالی شیخ بهایی ) 3945کد ( 
 ششمین مسابقه دانشجویی آمار کشور ربابت شرکت د

 .واریز گردد

شرکت در اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده  -3
 به نشانی زیر ارسال 15/4/84مسابقه، حداکثر تا تاریخ 

 .گردد

اعضای تیم های مسابقه و سرپرستان محترم آنان می  -4
توانند بدون پرداخت وجه اضافی در پنجمین سمینار 

 .آمار نیز شرکت نمایند

اطالعات مربوط به نوع مسابقه، مواد امتحانی، سئواالت  -5
 اطالعات در مسابقه، مدت زمان آن و سایر

 . آورده شده است org.5ssc.wwwآدرس

  
   آمار دنیایانجمن های فمعر 
 انجمن آمار کره ●

  با1971انجمن آمار کره در سال 
ف توسعه علم آمار و موضوعات هد

مرتبط با آن در زمینه های نظری و 
های اصلی این فعالیت .سیس شدأکاربردی در کشور کره ت
  :دنانجمن به شرح زیر می باش

برگزاری کتفرانس های داخلی که سالی دو بار در فصل  -1
بهار و پائیز برگزار می شود و مجموعه مقاالت آن در  یها

  .اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد
 : شاملیچاپ سه مجله علمی پژوهشی آمار -2

  Journal of the Korean statistical society) الف
 یمنتشر مبه زبان انگلیسی  که JKSS یبا نام اختصار

 به چاپ 1973 در سال  نشریهنایاولین شماره . شود
سال چهار هر  در حال حاضر این مجله در .رسید
دسامبر، سبتامبر، ژوئن و مارس در ماههای  شماره
  . کندیمنتشر م

  The Korean Journal of Applied Statistics) ب
اولین شماره .  شودیمنتشر مبه زبان کره ای  ن مجلهی ا

 ساالنه  به چاپ رسید در حال حاضر1987آن در سال 
  . چاپ می شودسبتامبر و مارسدو شماره در ماههای 

  The Korean Communication in Statistics) ج
 یچاپ مبه دو زبان انگلیسی و کره ای این نشریه 

 و رسیدچاپ به  1994اولین شماره آن در سال . شود
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، یجوالشماره در سال در ماههای سه در حال حاضر 
  .می شودمارس و نوامبر منتشر 

برگزاری گردهمائی و کنفرانس های مشترک با انجمن  -3
  .های آمار کشورهای خارج از کره

شش شماره چاپ می ه در که هر سالانجمن، خبر نامه  -4
 .شود

صلی به شرح این انجمن دارای چندین بخش تحقیقاتی ا -5
 :زیر است

  آمار صنعتی -
 آمار بیز -

 آمار حیاتی -

 آمار محاسباتی -

 آمار رسمی -

 آمار آموزشی و مشاوره ای -

تحت  است که یاجداگانه  رئیس و مدیر یداراهر بخش 
  .نظر این انجمن فعالیت می کند

در هریک  که دارد شاخه محلی هفتاین انجمن  -6
  .شودار می کارگاههای آموزشی و سمینارهای محلی برگز

از  Yum,JoonKeun رئیس این انجمن آقایهم اکنون 
آدرس . است Dongguk Universityگروه آمار دانشگاه 

  . باشدی مedu.dogguk@joonkeun ایشان یالکترونیک
 دالر و حق 40حق عضویت عادی در این انجمن ساالنه  -7

  . دالر می باشد20ی عضویت دانشجوی
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این انجمن می 

  :توان به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمود
http://www.kss.or.kr 

 
 ISI.1نش مجالت توسط ی گزیارهایمع 

 مجله بین المللی را مورد 8700 ساالنه حدود ISIپایگاه 
به عالوه این پایگاه در هر سال حدود . قرار می دهدارزیابی 

                                                
می زاده معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی ی با تشکر از آقای دکتر رح.1

   برای تهیه این مطلب مشهد

 12 تا 10 مجله جدید را بررسی کرده لیکن فقط 2000
  . از آنها را برای ارزیابی انتخاب می کنددرصد

گزینش ”معیارهای اصلی ارزیابی و شاخص های بنیادین 
  :عبارتند از” همجل

1- The journals basic publishing standards  
  :شار به موقع انت) الف

Remark: It is not acceptable for a journal 
chronically late, weeks or months after is 
cover date. To measure timelines 
adequately, a coverage decision can never 
be based on just one issue; generally, the 
editor needs to see at least three issues. 

  تبعیت از عرف بین المللی نشر) ب
شامل عنوان (وجود کتاب شناختی به زبان انگلیسی ) ج

  )مقاالت، چکیده و کلمات کلیدی
Remark: Application of the peer review 
process is another indication of the journals 
standards and indicates overall quality of the 
research presented and the completeness of 
cited references. 

2 – Journals Editorial Content   
طبق این معیار، مجالتی که زمینه های تحقیقاتی مقاالت آنها 

  .جدیدتر و به روز باشند در اولویت قرار دارند
3 – International diversity of its authorship  

مجله و نیز تنوع بین المللی این معیار، گستردگی جغرافیای 
نویسندگان مقاالت و اعضای تحریریه مجله را مورد بررسی 

  .قرار می دهد
Remark: ISI seeks to cover the best regional 
journals as well. However, rather than 
compare a regional journal with all journals 
in a subject category, the ISI editor 
considers it in terms of those journals in the 
category from the same geographic area. 

4- Citation Analysis 

 ISIبا استفاده از اطالعات غنی موجود در بانک اطالعاتی 
 ، چندین شمارش و تحلیل از ارجاعات به JCRاز جمله 

  : عمل می آید که عبارتند از
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Overall citation rate, Impact factor and 
Immediacy index 

سیس، وضعیت علمی أهمچنین در مورد مجالت تازه ت
نویسندگان مقاالت و اعضای تحریریه مجله مدنظر قرار می 

  .گیرد
نظرات متخصصین رشته های علمی نیز در انتخاب مجالت، 

  .مورد لحاظ قرار می گیرد
  ارسال یک مجله برای ارزیابینحوه 

ل یک مجله برای ارزیابی این چنین است که باید نحوه ارسا
شماره مجله و سپس حداقل دو ) جدیدترین( ابتدا آخرین

کید شده است أت(شماره بعد از آن به نشانی ذیل ارسال شود 
 برای ارزیابی Back issuesکه شماره های قبلی مجله

   .)فرستاده نشوند
Publication Processing Department 
ISI 
3501 Market street 
Philadelphia, PA 19104 
USA 

  :در نامه تقاضا باید موارد ذیل صریحا ذکر شوند
• Full journal Title 
• ISSN 
• Publishers Name and Address 
• Editors Name  and Address 
• Brief statement on the unique features of 

the journal and how it is distinguished 
from other journals in the field. 

ISI  بعد از دریافت حداقل سه شماره، کار ارزیابی را شروع
مدتی که ارزیابی مجله به طول می انجامد به دوره . می کند

برای مثال این مدت برای یک . انتشار مجله وابسته است
برای آگاهی از آخرین مراحل .  ماه نیست9فصلنامه، کمتر از 

  : ه باید بافرآیند ارزیابی یک مجل
The Editorial Development Department at 
Thomas- ISI in Philadelphia 

  .تماس گرفت
  :مرجع

http://www.isinet.com/isihome/essays/select
ionofmaterialforcoverage/199701.html 

  ی آمارکتب و مجالت 
. ی، علیت چترجی سمپر:لفمو / ون با مثالیل رگرسیتحل-

 یدکتر حسینعل آقای :مترجم /سی و برترام پرایهاد. اس
خ یتار/  مشهد یدانشگاه فردوسانتشارات  :ناشر/ رومندین

 . 1384بهار : انتشار

 ،2، شماره 27سال  /  ایرانییاضر خبرنامه انجمن -
انتشارات / سردبیر، محمد صال مصلحیان  / 1384 تابستان

  )علیه السالم(دانشگاه امام حسین 
  :پژوهش های آماری مجله -

همگام با پیشرفت های چشمگیر علم آمار از جنبه های 
نظری و کاربردی در دهه های اخیر، توجه ویژه ای نیز به 
اطالع رسانی و اشاعه پیشرفت های حاصل مبذول شده 

تنوع و تعدد نشریه های آماری و به ویژه مجله های . تاس
علمی، چه در زمینه های عمومی و چه در زمینه های 
. تخصصی آمار، خود گواه بارزی بر این واقعیت است

خوشبختانه در کشور ما نیز این پیشرفت از جهاتی محقق 
فارغ  تعداد فزاینده. شده، یا در آستانه ی تحقق است

 به خصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و التحصیالن آمار،
، و درج مقاله های آماری در مجله های تخصصی یدکتر

 داخلی و خارجی با زمینه های علوم و علوم پایه، از جمله
  .شواهد پیشرفت آمار در کشور است

پژوهشکده آمار به عنوان یک موسسه پژوهشی تخصصی در 
سیس أتایران با هدف اصلی پژوهش در زمینه های آماری 

گردیده و از بدو تاسیس تاکنون چندین کار پژوهشی را به 
انجام رسانده، که گزارش فنی این پژوهش ها تدوین شده و 
برخی نیز به صورت مقاله در کنفرانس ها ارائه شده، یا در 

  .مجله های علمی به چاپ رسیده است
پژوهشکده آمار با توجه به اهداف و وظایف خود در نظر 

 اتکا به پژوهش های آماری انجام شده و پژوهش دارد تا با
 -علمی های آینده در کشور، نسبت به انتشار مجله
در این . تخصصی پژوهش های آماری ایران اقدام کند
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د دانشگاه ها و دانشجویان و تیجهت، همکاری همه اسا
ربط یفارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی مختلف و محققان ذ

یبانی در انجام این رسالت می تواند موجب تشویق و پشت
بدون تردید، ارزش معنوی این همکاری، قابل . مهم شود

محاسبه نیست و برای آن نمی توان بهایی در نظر گرفت، اما 
 دارد که تا حد ممکن، زحمات همهپژوهشکده آمار قصد 

  .نویسندگان محترم را ارج نهد
مجله پژوهش های آماری «از عالقمندان به همکاری با 

خواهشمند است مقاله های خود را به زبان فارسی و » نایرا
یا انگلیسی در زمینه های آمار نظری، آمار کاربردی، احتمال، 
آمار رسمی، آموزش آمار، آمار و سیستم های فازی، آمار در 
اقتصاد، زیست آمار، آمار و فناوری، و سایر زمینه های 

بان  خیابان دکتر فاطمی، خیاآماری، به نشانی تهران،
 ، پژوهشکده52طاهر، خیابان سرتیپ فکوری، شماره بابا

آمار، دبیر خانه ی مجله پژوهش های آماری ایران ارسال 
  .فرمایند

عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به وب گاه 
ه  مراجعjsri/ir.ac.srtc.www://httpمجله به نشانی 

نموده و از طریق نشانی پستی الکترونیکی 
ir.ac.srtc@jsriبا دبیر 8630441ـ 3 تلفن  و یا با شماره 

  .خانه مجله، تماس بگیرند
  

  )               ( پارادکس یک 
 ی گروه ریاضینیکنام عضو هیأت علم...  دکتر اسدایآقا

 در ی فرصت مطالعاتیمشهد که برا یدانشگاه فردوس
 برد، مطلب زیر را ی کانادا به سر میدانشگاه ویکتوریا

. جهت چاپ در خبرنامه انجمن آمار ایران ارسال نموده اند
 یرزابدین وسیله ضمن چاپ این مطلب از ایشان سپاسگ

  : نماییمیم
ده اند  کنند که ثابت کری خیلی ها ادعا مπعدد برای 

3=πًاز استداللهای غلط مانند مسئله زیر استفاده  و حتما 
  .شده است

نکته انحرافی را پیدا  . π=3استدالل زیر نشان می دهد 
  .کنید

تصادف روی نیمه باالیی ه فرض کنید نقطه ای ب
122دایره =+ yxگین فاصله تا نقطه میان.  انتخاب شود

  چیست؟) 1و0(
  مختصات نقطه تصادفی عبارت است از:راه حل اول

( )θθ sin,cos که πθ چون فاصله این نقطه تا  0≥≥

برابر) 1و0(نقطه 
2

sin2)cos1(2 θθ  می باشد −=
 :میانگین طول عبارت است از

             
π
4

=θθ
π

π

d∫ −
2

0

)cos1(21  

 مختصات نقطه تصادفی عبارت است :راه حل دوم

1(از 2x−(x,11  که ≤≤− x چون فاصله این نقطه
2)1(برابر) 1و0(تا نقطه  x− می باشد و x در بازه ای 

 : تغییر می کند بنابر این طول عبارت است از 2بطول 

                         
3
4)1(2

2
1 1

1
=−∫− dxx  

 در نتیجه
3
44

=
π

  ! π=3 و  
 در مرجع زیر مطرح شده Frank Burkاین مسئله توسط 

 .است
College Mathematics Journal, vol.36, No.1, 
January 2005.  
 

  ال خبر ارسیدرخواست از نمایندگان انجمن برا
  

مانه تقاضا یصمانجمن آمار ایران ندگان محترم یاز نما
) ترجیحاً بصورت الکترونیکی( شود که با ارسال یم

 و مشخصات فارغ یش ها، اسامیگزارش هما اخبار،
و هر گونه مطالب  تحصیالت تکمیلیالن یالتحص

خبرنامه هر چه بهتر  ما را در چاپ خواندنی آماری،
  .ندی نمایاری
  

3=π
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  انجمن آمار ایران خواست عضویت درفرم در

  

  .در صورت تغییر در مشخصات الزم است فرم را مجددا پر نموده و ارسال دارید.لطفا با خط خوانا بنویسید •
  □ تغییر مشخصات •           □عضو جدید  •

  : ..................شماره عضویت •
  ......          سال ...... ماه ...... روز : یخ تولدتار •: ...................    ینام و نام خانوادگ •
  :...............................................................................................................محل تحصیل/محل کار•
  ....................:.........سمت •..........    ...........: ..........................شغل •
  :..............................یرشته تحصیل •:................. سال دریافت •:....................   یآخرین مدرک تحصیل •
  )32 آمار و احتمال، در خبرنامه شماره ی شده موضوعی طبقه بندیطبق کدها(  مورد عالقهی آماریرشته ها •
1-..................  ...........................2- ...................................... 3-.........................................   
  :..........................................................................................................................یآدرس پست •
  :........................................ی پست کد •
  :.........................کد شهرستان •:............................... دورنگار •:....................................   تلفن •
  :............................................ی آدرس پست الکترونیک •
 اینجانب □یآدرس الکترونیک و □شماره تلفن ،□شماره دورنگار ،□یآدرس پست ،□که مشخصات دهم یرضایت م.

  . انجمن آمار ثبت و منتشر شودیدرکتاب راهنما
  ............................      تاریخ..........................                                                              امضاء 

لطفا مبلغ مورد نظر را .  ریال است15000 دانشجویان ی ریال و برا30000 مبلغ 82-83 ی سال تحصیلیحق عضویت انجمن آمار ایران برا
 ایران ی به نام انجمن آمار ایران نزد بانک مل5135 شماره یاز طریق نمایندگان انجمن در دانشگاه یا سازمان خود ویا شخصا به حساب جار

  . حواله را به همراه این فرم به آدرس انجمن ارسال داریدی تهران واریز و کپیطمشعبه دکتر فا
  : دفتر انجمنینشان

 طبقه – ایران ی و صنعتی علمی سازمان پژوهشها-71 شماره – )فرصت (ی شهید موسو خیابان– ی میدان فردوس– خیابان انقالب –تهران 
  .15815 -1614 ی صندوق پست– 223 اتاق –دوم 
   amariran@karun.ipm.ac.ir :پیام نگار     021 – 8821226:  و دورنگارتلفن
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