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از، نمودمخواهيبه اختصار به آن اشاره آنچه  برخي

 نقاط ضعف اين دوره از فعاليتهاي انجمن را در بر مي

به خدااين مطالب،هدف از نگارش. گيرد ي ناكرده

انجام شده در اين مهم معني ناديده گرفتن فعاليتهاي

فراهم آوردن بلكه بايد به عنوان راهي براي،دوره نيست

 قلمداد،بستري مناسب در راستاي فعاليتهاي آتي انجمن

.دگرد

بهأمت:اعضاي انجمن-  ارتباطي برقراريسفانه ما قادر

و ارگانيك با اعضا كءدو طرفه و مستمر بطور امل

بهي بخش.ديمشن  فعاليتهاي نوع از اين مسئله مربوط

بهاز ديگريو بخش دفتر انجمن در سال اول اين دوره

هشدناشيءت مديره از طرف اعضاأامان خدا سپردن هي

، در آينده انجمنمحترمياعضاهمه اميد اينكههب. است

هيبازويي .ت مديره هاي آتي باشندأتوانا براي

سفانه نتيجهأمت، عليرغم تالش زياد:ايندگان انجمننم-

ي خود در برقراري ارتباطي هماهنگ از تالشهاچنداني

و مراكزو منسجم با نمايندگان انجمن در دانشگاه ها

بهب. نگرفتيمآماري  سياري از نمايندگان نيز تنها

و حتي برخي"نماينده بودن" ها بسنده كرده از آن

پرداخت انجمن را نيز حق عضويت سالهاست كه خود 

، اشاره به شايد در بين نمايندگان داخل كشور! نكرده اند

وفعال بودن نمايندگان  دانشگاهوسيما انجمن در صدا

.بي مناسبت نباشدو مشهد اصفهان هاي

در،سفانهأمت  در اين دوره ما نتوانستيم نمايندگان خود را

ين امر يك ضرورتا. فعال كنيمنيز، خارج از كشور

و اساسي است جر. اجتناب ناپذير ت مي توان ادعاأبه

در،كرد  بيش از آنچه كه در داخل كشور تحصيل كرده

اين رشته، ايرانيينمتخصص، سطح دكتراي آمار داريم

در كشورهاي مختلف جهان حضور فعال دارند كه در 

از،صورت ارتباط مستمر با اين عزيزان  مي توانيم

.يم مند گردي هاي آنها بهرهتواناي

ها-  اعتقاد اكثريت:ي علمي ديگرارتباط با انجمن

بر انجمن آمار ايرانت مديرهأقريب به اتفاق اعضاي هي

در اين است كه فعاليت تخصص البغهاي خاص

و،انجمن هاي علمي مستقل  امري اجتناب ناپذير است

ت ،سيس چنين انجمن هاييأضمن حمايت از

 انجمن،اي مشترك با انجمن رياضي ايرانهمكاريه

و امري ضروري است كه بايد ... سيستمهاي فازي ايران

. مورد توجه قرار گيردبيش از پيش 

 شايد بدون اغراق:سازمان نظام آمار شناسي كشور-

بتوان ادعا كرد كه كليه اعضاي انجمن آمار ايران در

ن،ضرورت تشكيل نظام آماري كشور ظام نظير سازمان

و و همسو باشند... پزشكي طرح تشكيل. يك صدا

 از دير باز مورد توجه"سازمان نظام آماري كشور"

و هست هر. انجمن آمار ايران بوده و در در اين راستا

 پيگيري آن با آقاي دكتر رجالي بوده هيأت مديره،دوره 

هاي انجام شده به داليل متعدد سفانه فعاليتأمت. است

با،از حوصله اين نوشتار خارج باشد آن بيانكه شايد 

و نتوانسته است رسالتي مشكالت خاص مواجه شده

 انطباق،يكي از اين مشكالت. خود را به سرانجام برساند

هي"نظام آماري" عبارت درأو مصوبه ت محترم دولت

و تفويض اخت . استيار آن به مركز آمار ايران اين راستا

ن در سال گذشته بر بدين منظور تالش اخير انجم

 متمركز شده"سازمان نظام آمار شناسي كشور"تشكيل
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و تشخيص. است اعتقاد عمومي بر اين است كه نظارت

و مشاوره هاي  صالحيت افراد درگير در پروژه ها

و مركز آمار ايران،آماري  بايستي با اين سازمان باشد

ازبايدن حيطه كاري خود كه توليد آمارهاي در خارج

و رتبه بندي،مي استرس  نسبت به تشخيص صالحيت

و براي آنها گواهي صادر كند،افراد مي. اقدام به نظر

در،رسد در دستيابي به اين امر مهم  انجمن راه درازي را

. دارديپيش رو

 يكي از اهداف عمده انجمن:ماريآاشاعه فرهنگ-

اين. استدر جامعه اشاعه فرهنگ آماري،آمار ايران

و اهتمام، سال فعاليت خودشانزدهدر طول من انج  سعي

بدون آنكه. ده است كه به اين مهم دست يابدنموفراوان

 اعتقاد دارم،هاي انجام شده را به چالش بكشم تالش

ويانجمن در اين راستا هنوز نتوانسته است گامها ي مهم

شايد يكي از نقاط ضعف ما در اين. بر داردياساس

و راستا عدم برقر اري ارتباط مستمر با وزارت آموزش

و ارائه برنامه اي مدون براي آموزش آمار در  پرورش

مقاطع مختلف آموزشي از دوره ابتدائي تا دبيرستان 

. باشد

مي: بيروني گروه هاي آماريارزياب- رسد زمان به نظر

و،آن رسيده باشد كه انجمن آمار ايران  كه مورد وثوق

 طرحي را براي،ري كشور استقبول عامه جامعه آما

 دانشگاه هاي آمارآموزشي ارزشيابي بيروني گروه هاي

در. كشور به اجرا گذارد تأهيهاي جلسه اين موضوع

شدانجمن مديره به نتيجه نهايي هنوز اما،همطرح

.ه استنرسيد

و انتظار دارم كه تالش دوره هاي بعدي آرزو مي كنم

 بيش از پيش مثمر ثمرت مديره انجمن آمار ايرانأهي

و پويايي باشد در تمامي، انجمناينو شاهد شكوفايي

 باالخره آنكه.باشيم در راستاي اهداف انجمنعرصه ها،

در اين همواره يك عضو ساده انجمننبه عنوااميدوارم

.. انشاا.ها سهيم باشم تالش

 احمد پارسيان

 رئيس انجمن آمار ايران

 اخبار انجمن�
ووصديكخالصه مصوبات●  جلسه مينچهارسي

 انجمن آمار ايرانت مديرهأيه

 جلسه از هفتمين دوره هيأت مديره انجمن شانزدهمين

و چهارمينيك(ايران آمار و سي روز) جلسه پياپيصد

دانشگاه پيام نور منطقه محل در 7/2/1385شنبه پنج

اعضاء هيأت مديره كليه با حضورو هشت مشهد

 دكتر رجالي،انجلــسه آقاياين ميهمانان. برگزار شد

دكتر محتشمي، دكتر صادقي، دكتر ارقامي، دكتر

و در اين.دندبودكتر يارمحمدي رضايي، دكتر همداني

و،جلسه موضوعات زير مورد بحث  بررسي

:گيري قرار گرفت ميمتص

رئيس انجمن آمار ايران اعالم كردند كه برنامه-

آ به ايران كه توسط انجمن آمار.ت.ت.پيشنهادي طرح

و فن  مورد،وري ارائه شده بوداوزارت علوم، تحقيقات

و به همه دانشگاه ها ابالغ شده پذيرش قرار گرفته

(است به آمار ايران انجمن رئيس متن كامل نامه.

و نحوه امتياز دهي در ازمان سنجش آموزش كشورس

)شده است ارائه شماره از خبرنامههمين

شم- پسد قرر در زمان برگزاري حتي االمكان از اين

و سمينارها كنفرانس مجموعه مقاالتي انجمن،ها

ش،هاي گذشته كنفرانس امكانوده به نمايش گذاشته

. فراهم آيدكنندگان خريد آنها براي شركت

شد- و مجموعه مقاالت كنفرانسقرار هاي ششم

و همچنين هفتم  فهرست اسامي انجمن آمار ايران

و در نمايندگان انجمنواي اعضاي مؤسسه دانشگاه ها

 بعالوه.يردگ انجمن قراروب سايتروي مراكز آماري 
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كه براي فارغ ايي هاي شغلي فرصت بنا شد

 بخشي تحتدر، التحصيالن رشته آمار وجود دارد

در اين وب سايت)find job(شغل يابي عنوان

.دگردنمعرفي 

از سوي آقاي دكتر رضايي مطرح كه گزارشيدر-

، با توجه به درخواست وزارت علوم، تأكيد شد گرديد

و فناوري  گروه آمار دانشگاه فردوسيزاتحقيقات

مشهد براي تدوين برنامه درسي دوره كارشناسي آمار،

و به وزارتخانه ارسال اين برنا  ولي.ه استدشمه تهيه

به متبوع از سوي وزارت مذكور برنامه تاكنون متأسفانه

ههيچ مايك از گروه هاي آمار دانشگاه سساتؤو

نآموزش عالي كشور، در اين رابطه. ده استش ارسال

مقرر گرديد اين برنامه درسي از طرف گروه آمار 

آ شده مار ايران ارسال دانشگاه فردوسي مشهد به انجمن

بآمار ايران انجمن تا هاي گروهتمامي اطالعه آن را

مؤها آمار دانشگاه .سسات آموزش عالي كشور برساندو

، راهنماي اعضاي آمار ايرانمقرر شد دفتر انجمن-

ر هشتمين انتشار همزمان با برگزاري براياانجمن

و كنفرانس آمار ايران   شيراز قرار در اختيار دانشگاهتهيه

.دده

سي● مين جلسهو پنج خالصه مصوبات يكصدو

ت مديره انجمن آمار ايرانأهي

 جلسه از هفتمين دوره هيأت مديره انجمن هفدهمين

و پنجمينيك(ايران آمار و سي روز) جلسه پياپيصد

مجتمع شهيد دستغيب محل در 18/3/1385 شنبهپنج

هيكليهو با حضور دانشگاه شيراز به أت مديرهاعضاء

اين ميهمانان.تشكيل گرديد دكتر محمدزاده آقايجز

خورشيديان، دكتر ان دكتر برهاني، دكترجلــسه آقاي

و خانم نعمترجالي، دكتر عليرضا  ها دكتر سنجري الهي

. بودندبر دكتر شيشهو

و بررسي،ر اين جلسه موضوعات زير مورد بحثد

:گيري قرار گرفت تصميم

گروه آمار مدير(الهي عليرضا نعمتآقاي دكتر-

و دبير كميته اجرائي   كنفرانسهشتمين دانشگاه شيراز

به گزارشي از فعاليت) آمار ايران هاي كنفرانس هشتم را

: زير ارائه نمودندشرح

 نفر از متقاضيان شركت در 400نام حدود ثبت�

و15كنفرانس هشتم،  نفر مدعو9 نفر مدعو داخلي

.)االصل نفر ايراني4(خارج از كشور

و تأئيديه دريافت وجوه ثبت ارسال كد ثبت� به نام نام

.نام شوندگان ثبت

و فرم ويزا براي مدعوين خارجي� .ارسال نامه

تا تمديد مهلت ثبت� . خردادماه30نام

و يا عدم اطالع رساني به افراد در مورد� پذيرش

.پذيرش چكيده مقاالت

كليه سخنرانان رايب آدرس پست الكترونيكيارسال�

.جهت ارسال اصل مقاله

.)اصل مقاله( مقاله به طور كامل 100دريافت�

تا� . خردادماه20تمديد ارسال اصل مقاالت

.تك به متقاضيان ارسال لوح فشرده فارسي�

و ها، دانشگاه ارسال پوسترهاي كنفرانس به سازمان� ها

.هاي آمار گروه

 نفر 1000 در نظر گرفتن تاالر حافظ با گنجايش�

جهت برگزاري مراسم افتتاحيه در صبح روز اول

شركت كنندگان بازديدو هماهنگي جهت كنفرانس

.از تاالرهاي مختلف شهر شيرازكنفرانس 

از انجمن آمار ايرانهيأت مديرهاعضاي  ضمن تشكر

و چاپ چهاربر، برگزار كنندگان اين كنفرانس تهيه

االت مدعوين، جلد كتاب خالصه مقاالت، مجموعه مق

و راهنماي اعضاي و مجموعه مقاالت كنفرانس  انجمن،

.نددتأكيد نموتوزيع آنها هنگام برگزاري اين كنفرانس،
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در در رابطه با مقاالت كنفرانسهمچنين  مقرر گرديد،

امكان ارائه مقاله در صورت پذيرش چكيده مقاله،

ام فراهم گردد)حتي بدون ارائه اصل مقاله(كنفرانس  ا،

تنها مقاالتي در مجموعه مقاالت چاپ خواهند شد كه

و مورد پذيرش قرار گيرنددياصل مقاله داوري گرد .ه

انجمن آمار ايران عادي مقرر گرديد مجمع عمومي-

در محل برگزاري هشتمين 1/6/1385بعدازظهر روز 

. گرددآمار ايران تشكيلكنفرانس 

آ- مار كشور، در رابطه با هفتمين مسابقه دانشجويي

هاي پيام نور كشور به دليل دانشگاه،مقرر گرديد

 سه تيم به مسابقه معرفي حداكثرگستردگي، در مجموع 

و هاي آزاد كشور دانشگاههر واحد دانشگاهي نمايند

.نمايند تيم معرفييكبه طور مستقلمي توانند 

هفتمين مسابقه دبير علمي،الهي آقاي دكتر نادر نعمت-

كه يك روز قبل از برگزاري آمار كشور دانشجويي

گزارشي هشتمين كنفرانس در شيراز برگزار خواهد شد،

.ارائه نمودنداجرايي اين مسابقه از روند امور 

به صورت ايران عضويت در انجمن آمارحق-

و85 ريال تا قبل از مهرماه 700,000العمر مبلغ مادام

ديگردتعيين،85 ريال بعد از مهرماه 1،500،000مبلغ

 آينده به شرط تصويب در مجمع عموميمبلغ اخير(

.)قابل اجرا خواهد بود

و نامه همكاري انجمن آمار ايران با سازمان آيين- ها

و با اصالحات انجام،ها نهادها براي انجام پروژه  مطرح

.شده مورد تصويب قرار گرفت

سي● شش خالصه مصوبات يكصدو مين جلسهو

 ره انجمن آمار ايرانت مديأهي

 جلسه از هفتمين دوره هيأت مديره انجمن جدهمينيه

و ششمينيك(ايران آمار و سي روز) جلسه پياپيصد

 دانشگاه تهران علومدهنشكدامحلدر1/4/85 شنبهپنج

. تشكيل گرديداعضاء هيأت مديره كليه با حضور

آقاين ميهمان سر دبير مجله دكتر محتشميياجلــسه

.بود ندا

و،ر اين جلسه موضوعات زير مورد بحثد  بررسي

:گيري قرار گرفت تصميم

 آماران انتخاب پيشكسوت نامه آييناصالحاتي در مورد-

و  همچنين.مورد تصويب قرار گرفت ايران مطرح

با آيينتغييرات اندكي در نامه همكاري انجمن آمار ايران

و نهادها براي انجام پروژه سازمان  كه در جلسهها ها

.رسيدتصويب به گذشته تصويب گرديده بود،

ي اعزام دانشجوي ممتاز مسابقه نامه مقرر گرديد آيين-

دانشجويي به خارج از كشور بر اساس امكانات مالي

و به شرط تأمين آن در آينده تنظيم گردد .انجمن

 ايران به سازمان متن كامل نامه رئيس انجمن آمار●

آ .ت.ت. سنجش آموزش كشور در مورد طرح

 باسمه تعالي

 قاي دكتر آسراييآجناب

و روان سنجي مدير كل محترم دفتر آزمون سازي

 سازمان سنجش آموزش كشور 

قابل توجه اعضاي محترم انجمن آمار ايران

پ و نجمين جلـسه هيـأت مـديره بنا به مصوبه يكصدو سي

انجمن آمار انجمن آمار ايران حق عضويت مادام العمر در 

مـي ريال 700,000مبلغ 1385سال ايران تا قبل از مهرماه 

عالقه مندان مي توانند مبلغ فوق را به حساب جاري. باشد

 نزد بانك ملي ايران شعبه دكتـر فـاطمي كـد 5135شماره 

و اصل فيش مربوطه 731  را همراه با فرم درخواست واريز

عضويت در انجمن آمار ايران به آدرس دبيرخانـه انجمـن

شايان. ارسال نمايند) 15815-1614تهران صندوق پستي(

از به شرط تصويب در مجمع عمومي ذكر است،  اين مبلـغ

 ريـال افـزايش خواهـد 1,500,000 بـه 1385مهرماه سال 

. يافت

 انجمن آمار ايران
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و احترام، به استحضار مي رساند موضوع انجام با سالم

آ"  در آزمون ورودي دوره هاي".ت.ت. طرح

و كارشناسي ار و موسسات آموزش عالي شد دانشگاهها

مشكالت بوجود آمده در آزمون ورودي سالهاي گذشته 

و شوراي اجرايي انجمن  در جلسات كميته تخصصي

با توجه به اينكه. آمار ايران مورد بررسي قرار گرفت

روشهاي يكساني در برگزاري اين طرح از سوي 

و دانشجويان د دانشگاهها انجام نمي پذيرد ر زمان نيز

بهريمسال دوم براي انجام اين طرح ناگزامتحانات ني

مراجعه به چند دانشگاه در نقاط مختلف كشور مي

و تضييع حق  شوند، كه اين امر موجب عدم كارايي آنها

و عدم گزينش بهينه آنها بوسيله دانشگاهها مي  داوطلبان

و شوراي اجرايي انجمن آمار  شود، لذا كميته تخصصي

 توجه به پيشنهادات اخذ شده از گروههاي ايران با

نمايد كه انجام آموزشي آمار دانشگاهها پيشنهاد مي

آ" و".ت.ت. طرح  بدون مراجعه حضوري داوطلبان

تنها با ارسال تصوير مدارك مورد نظر به گروه آموزشي

و  و تعيين امتياز توسط گروههاي آموزشي مربوطه

زش كشور صورت ارسال آنها به سازمان سنجش آمو

در اين راستا براي اينكه روش يكساني توسط. پذيرد

گروههاي آموزشي در امتيازدهي صورت گيرد، پيشنهاد 

مي شود امتياز داوطلبان مطابق جدول پيوست تخصيص 

. يابد

خواهشمند است مقرر فرمائيد مراتب فوق از سوي آن

آ"سازمان در برگزاري   براي آزمون".ت.ت. طرح

و ورو دي كارشناسي ارشد آمار مورد توجه قرار گرفته

. انجمن آمار ايران را از نتيجه مطلع فرمايند

 با تشكر

 احمد پارسيان

ا  نجمن آمار ايران رئيس

آ"جدول امتياز دهي ".ت.ت. طرح

 امتياز

ند
هر معيار سوابقب

 مورد
 حداكثر

حداكثر

 امتياز

 بند

*تحصيلي1

 معدل ديپلم-1

 معدل دوره كارشناسي-2

 ** معدل دروس تخصصي-3

..... 

...... 

...... 

3

3

3

9

 آموزشي2
 دستياري آموزشي اعضاي هيات علمي-1

ه تدريس سابق-2

1

1

4

4
4

 پژوهشي3

 مقاله علمي

و كنفرانسها-2  سخنراني در سمينارها

و كنفرانسها  ارايه پوستر در سمينارها

 پروژه يا طرحهاي تحقيقاتي

2

5/1

1

5/1

6

3

6

10 

 ساير4

 مسابقات علمي دانشجويي

 جشنواره هاي علمي

 استعدادهاي درخشان

 دوره هاي آموزشي علمي،هنري يا ورزشي

و نرم افزارهاي مرتبط با رشـته تخصـصي

 زبانهاي برنامه نويسي

2

2

2

1

1

3

3

7

30 جمع

*
ــاي- ــدل ه و12-15،15-17،17-20 مع ــب داراي12-10، ــه ترتي  ب

.و صفر مي باشند3،2،1امتيازات
**

، رگرسـيون، آمار رياضـي، دروس تخصصي رشته آمار شامل احتمال-

. نمونه گيري استو طرح آزمايشها

قدرداني انجمن سيستمهاي فازي از انجمن آمار●

 ايران

انجمن سيستمهاي فازي ايران كه در ابتدا با عنـوان شـاخه

قا  و سيستمهاي فازي فعاليت خود را در لـب انجمـن آمار

 به عنوان 18/5/1384آمار ايران آغاز نموده بود، در تاريخ 

و فعاليت خـود را يك انجمن علمي مستقل به ثبت رسيد

و گـسترش پيـشبرد با هـدف  و ارتقـاي علمـي، فنـاوري

و كيفي نيروهاي متخـصص و توسعه كمي مرزهاي دانش

و پژوهـشي در زمينـهو بهبود بخشيدن به امور آموزشـي

و كـاربرد نظريـه هـاي فـازي هاي تئـ  .، آغـاز نمـود وري
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 آقايـان دكتـر محمـد،اعضاي هيأت مؤسس ايـن انجمـن

كارولوكس، دكتر ماشين چي، ... ماشاادكتر مهدي زاهدي،

، دكتر ناصر رضا ارقامي، دكتر رضـا اسفنديار اسالمي دكتر 

معماريـاني، ... عامري، دكتر رجبعلي برزويي، دكتـر عزيـزا

، دكتر ناصر ساداتي، دكتـر سـراج الـدين دكتر امير دانشگر 

و دكتر علي وحيديان كامياد، مي باشند . كاتبي

در شـكل به پاس قدرداني از همياري انجمن آمـار ايـران

 در مراسـمي كـه در دفتـر آقـاي،گيري اين انجمن جديد 

و دكتر محمد مهدي زاهدي وزير محترم علوم، تحقيقـات

و دبيـر انجمـن سيـستمهاي فـ  ازي ايـران برگـزار فناوري

با) تصوير زير(گرديد، لوح سپاس  هدايايي به دبيـر همراه

.انجمن آمار ايران تقديم شد

تشكيل اين انجمن را به جامعـه متخصـصين سيـستمهاي

و براي آنان آرزوي موفقيـت كشورمان فازي  تبريك گفته

. مي نماييم

و الكترونيكي اين انجمن به شرح زير اس :تنشاني پستي

 طبقـه يـك، شـماره گلفـام، كوچـه آفريقـا، خيابان تهران،

.چهارم

 021-66404272: نمابر 021-22057069:تلفن

www.Fuzzy.ir

:2انجمنجديدهنماينديك انتصاب●

دكتر حجت آقاي از طرف هيأت مديره انجمن آمار ايران،

ي انجمن در دانشگاه علوم پزشكي زراعتي به نمايندگ

. تهران منصوب شدند

2 انجمن آمار ايراندائمياعضاي ليست●

هيـأت مـديره انجمـن آمـار 135جلـسه تصميم براساس

از اين پس عضويت جديدي تحت عنوان عـضويت ايران 

تـاكنون اعـضاي دائمـي انجمـن.دائمي ايجاد شده اسـت 

:عبارتند از

 دكتر عليرضا ابدي�

عل�  يرضا اكبرزاده باغباندكتر

 دكتر جواد بهبوديان�

 دكتر احمد پارسيان�

 دكتر حميد پزشك�

 بانو تاتا دكتر ماه�

 دكتر مينا توحيدي�

 جباري نوقابيمهدي�

 هادي جباري نوقابي�

 دكتر كاووس خورشيديان�

 دكتر عبدالحميد رضايي ركن آبادي�

 رحيم صفري فارفار�

بر دكتر زهره شيشه�

 مجد دكتر حميد علوي�

 غالمرضا محتشمي برزادراندكتر�

 دكتر يداله محرابي�

 مريم محمدزاده درودي�

 دكتر محسن محمدزاده درودي�

 جهـت مـسئول دفتـر انجمـن آمـار ايـران با تشكر از خانم ماندگاريان.2

 اخبارارسال اين
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 دكتر محمدرضا مشكاني�

 زاده بزاز دكتر باقر مقدس�

 الهي دكتر عليرضا نعمت�

 الهي دكتر نادر نعمت�

 شاهين همايون آريا�

ايجدياعضا● 3رانيد انجمن آمار

 جمهوري اسالمي ايرانيبانك مركز����

 عليرضا ميرزا نژاد- ابراهيم عظيمي-

 سحر سلمانيان- فرزانه جعفري بيدهندي-

 معصومه سپهرآرا- سيده زهرا سادات باريكاني-

 مهرنوش سهيلي اصطهباناتي- پروين ثقفي كمري-

 ايمان حسيني پور- محمد طاهري منزه-

 ليال لطيفيان-ن حميد سيفا-

 فهيمه افتخاري- محمدرضا شفيقي پور-

 زهره طغرايي سميرمي-

 نور پيامدانشگاه����

 عليرضا سرمست- فريده توانا-:اراك

 محمد علي شيرودي-:اصفهان

 محسن خسروي-: تهران

 مهدي عصاري-:خوانسار

 لماز جليل زاده تركانسو-:خوي

 نفيسه السادات نائيني-الهام انتظاريان-: قزوين

 افروز جاهدي- فريما رنجبر-:شيراز

 فرزانه اخالقي نيا-

 اسالميآزاد دانشگاه����

 عاطفه السادات شمسايي-:قوچان

 محدثه خليلي-:مشهد

 طاهره مجيدي پارسا-:تهران شمال

جهـت مـسئول دفتـر انجمـن آمـار ايـران با تشكر از خانم ماندگاريان.3

 اساميارسال اين 

 زينب نصيري-:تهران مركز

و تحقيقات  ناهيد جعفري تبريزي-:واحد علوم

 اداره كل تربيت بدني استان اردبيل����

 ادريس عباسي-

 بين المللي امام خمينيدانشگاه����

 محمد احمدپور چلكاسري- نوراله تازيكه مياندره-

 تبريز دانشگاه����

 منيره لطفي- رفيعه نيرومند-

 مدرس تربيت شگاهدان����

 شهره جالئي- آوات فيضي-

 خليج فارس دانشگاه����

 آمنه خردمندي- كبري آزاد-

 رقيه شمشيري- مريم كارگر شهرآبادي-

 فاطمه محمدي-

)مشهد(خيامغير انتفاعي دانشگاه����

 نسيم سنگ سفيدي-

 اهواز چمران شهيد دانشگاه����

 پيام مختاريان- علي پوريان فرشيد-

 مهدي عظيمي-

 شيراز دانشگاه����

 احمد ملك زاده- فرامرز تهمتني-

 مسلم فرجود- بهرام خاني رباطي-

و فرهنگ دانشگاه����  علم

 پروانه ابراهيمي- شيال مقيمي-

 تهران پزشكي لومع دانشگاه����

 حسين فراهانچي-

 مشهد فردوسي دانشگاه����

 هدي نظري امير آبادي-

 صنعتي اصفهاندانشگاه����

 كامران محمدي-

 قزوين دانشگاه����
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 هانيه عابديني- نرگس تيموري-

 مازندران دانشگاه����

 سميه قاسم نژاد- حسين مرادي ركابدار-

 سعيده منظمي اسالمي-

 شركت برق منطقه اي باختر����

 رضوان رفيعي شمس آبادي-

آب����  شركت مهندسي مشاور طوس

 وحيدرضا مجد-

و فناوري خودرو(داپتآ موسسه���� )توسعه

 كورش نكوفر-

 غير انتفاعي صدرا عالي آموزش موسسه����

 ياسمين فرادي- علي ذاكري-

 ريده غفاريف- مهديه حافظي-

 صديقه صفدري- آمال شرهاني نژاد-

فر- آ موسي زاده- سميرا حقيقت  پانته

 صاحبه كاشاني- فاطمه عليزاده-

 يلدا اقدسي- زينب اكبري تركماني-

 بهاره تقي طهراني- سميرا كاظمي-

 مينا محوعلي همتي- ليال محمدي-

 فاطمه حبيبي- مرضيه مهاجري آغميوني-

 مرجان دادمرزي- الهه صابري-

 الهام حبي- مينو يحيوي-

 سميه قلي زاده- آزاده طاهري-

 سميه مالمير- فريبا منصوري-

 فرزانه جاللي- نسيبه نجمي-

 مريم شيرزاد حاجي محمود- زهرا كرمي-

 زهرا علي محمدي- مهسا يعقوبي-

 مهرناز فراهاني- مونا مساوات-

 زمزم رضا سلطاني- داويد شمعونيان-

ن راضيه پاپيرا- شبنم لطفي بقا-

 سميه رضايي مهريزي- مريم شاهي-

 سمانه جمشيدي- زينت فراهاني-

 نجف آباد عالي آموزش موسسه����

 مصطفي شكوريان- عباس صيادي نژاد-

و امور اجتماع وزارت���� يكار

 مهسا حاجيان- سوسن حسنوند-

راد زيـر بـراي نام محل تحصيل يا خدمت افـ(متفرقه����

):خبرنامه ارسال نشده است

 مريم كامياب- رئوف عبيدي-

و مراكز آمار� ي اخبار دانشگاهها
4صنعتي اصفهان دانشگاه●

در دو گرايش(دوره دكتراي آمار دانشگاه صنعتي اصفهان

و كاربردي   به صـورت مـشترك بـا 1383در سال) نظري

برنامـه ايـن دوره مطـابق. دانشگاه اصفهان راه اندازي شد

و فنـاوري آخرين مصوبات وزارت علـوم  در(، تحقيقـات

16ياين باره كه جمع واحدهاي درسي دوره هـاي دكتـر

دو4 شامل دو درس الزامي) واحد باشد18تا و  واحدي

و4درس اختياري يـك درس) در صورت نياز( واحدي

. است) سمينار يا مباحث ويژه( واحدي2

: درس از دروس زيردومي دوره عبارتند از دروس الزا

1استنباط آماري پيشرفته) الف

نظريه،2استنباط آماري پيشرفته يك درس از دروس)ب

، فرايندهاي تصادفي پيـشرفته،2مدل هاي خطي،2احتمال

و آناليز چنـد متغيـره پيـشرفته، مدلهاي خطي تعميم يافته

 قضاياي حدي آمار

ج دول دروس اختيـاري كـه شـامل دروس اختياري نيز از

و احتمال 21 ت( درس در شاخه هاي مختلف آمار كيـدأبا

. انتخاب مي شود،است) بر رويكردهاي جديد

 انجام 1384 سال با برگزاري اولين آزمون كه در فروردين

و در آن و84شد  نفـر شـركت كردنـد67 نفر ثبـت نـام

ظه.4 وري زنگنه رييس دانشكده علـوم با تشكر از آقاي دكتر حميد رضا

و ارسال اين مطالبرياضي دانشگاه صنعتي اصفهان  براي تهيه
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در نفـر4و( نفر در دانشگاه صنعتي اصـفهان4تعداد  نيـز

. پذيرفته شدند) دانشگاه اصفهان

ــصيلي در ــال تحـ ــسال اول سـ  دو درس 1384-85نيمـ

و مـدلهاي خطـي) دكتر اسـدي(1استنباط آماري پيشرفته

بـراي دانـشجويان ايـن دوره) دكتر صـالحي(تعميم يافته

 دروس، نيـز نيمسال دوم اين سال تحـصيليدر. ارايه شد 

و : تشكيل شده استزير براي اين دانشجويان ارايه

و تجزيه آزمايش هـاي آمـاري پيـشرفته)1 دكتـر(طرح

)طالبي

) دكتر طاهري(در آمار فازي مباحث پيشرفته)2

)دكتر اسدي(قابليت اعتماد پيشرفته)3

) دكتر صالحي(در نمونه گيري مباحث پيشرفته)4

دكتـر عالمـت(مباحث پيشرفته در نظريه توزيـع هـا)5

) ساز

)دكتر پرورده(فرايندهاي تصادفي پيشرفته)6

5 مشهديدانشگاه فردوس●

و برگزاري كنفـرانس- تخصـصي داده هـاي ترتيبـي

و تخصـصي كنفـرانس: مرتبطمباحث  داده هـاي ترتيبـي

27تا25در روزهاي) OSDRT 2006(مباحث مرتبط 

به همت گروه آمار دانشگاه فردوسي خردادماه سال جاري

در محل هتل پرديسان برگزار گرديـد كـه گـزارش مشهد

تفصيلي آن در همين شماره از خبرنامه بـه چـاپ رسـيده 

.است

آقاي دكتر حسن دوسـتي:استخدام عضو هيأت علمي-

به عنوان عضو هيأت علمي پيمـاني گـروه آمـار اسـتخدام 

. شدند

آقـاي:كسب رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد آمـار-

دانـشجوي رشـته آمـار ايـن دانـشگاه در احسان زمانزاده 

م  و سـسات آمـوزشؤآزمون كارشناسي ارشد دانشگاه ها

 
و تنظيم نوقابي با تشكر از آقاي هادي جباري.5  مطالباين براي تهيه

آمـار جاري موفق به كسب رتبـه اول در سال كشورعالي

.نظري گرديد

در- المپياد علمي آمار سال نخستين مرحله كسب رتبه

از:1385 گــروه آمــار دانــشگاه دانــشجوي پــنج سـه نفــر

المپياد علمـي آمـار ين مرحله فردوسي مشهد كه در نخست 

راهيـابي بـه موفـق بـه شركت نمـوده بودنـد، 1385سال 

اسـامي ايـن دانـشجويان. مرحله دوم اين المپياد گرديدند 

:از عبارتند

 سـهيال نـامي-3 سـمانه عـاملي-2احسان زمـان زاده-1

 اصل

6اصفهاندانشگاه●

و شـفاهي دكتـري آمـار سـال-  1385–86آزمون كتبي

گاه اصــفهان همزمـان بــا آزمـون ســاير رشـته هــاي دانـش

در ايـن. برگـزار گرديـد 1384 سال دانشگاه در اسفند ماه 

سفانه هيچأمت، داوطلب شركت كننده داشت26آزمون كه 

 خـاطر. يك از داوطلبان حد نصاب الزم را كسب نكردنـد 

و) مصاحبه علمي( آزمون،نشان مي شود سـهميه مربيـان

و20در تاريخ نيز شناسي ارشد آمار دانشجويان ممتاز كار 

.دي برگزار گرد1385الس خرداد ماه 21

 با توجه به اتمام دوره مـديريت آقـاي محمـد بهرامـي،-

گـروه جديـد مدير به عنوان دمندنيا آقاي دكتر منوچهر خر

.شدنددانشگاه اصفهان معرفي آمار 

در- دانشجويان كارشناسي گروه آمـار ايـن دانـشگاه كـه

كارشناسي ارشد آمار كـشور شـركت كـرده بودنـد كنكور

بويژه آقاي عليرضـا. موفق به كسب رتبه هاي ممتاز شدند 

و پنجم را به ترتيـب در آمـار  خواجوي رتبه سوم، چهارم

و آمار كاربردي كسب  ايشان ضمناً.نمودبيمه، آمار نظري

از طريق كسب رتبه ممتاز در كنكور سراسري كارشناسـي 

 
از.6  جهـت ارسـال ايـن محمد حسين عالمـت سـاز قاي دكترآبا تشكر

 خبرها



5011 شماره پياپي–85بهار–دهم چهارسال

 به مرحله دوم المپياد علمـي دانـشجويي 1385سال ارشد

.راه يافته استنيز كشور

 شـوراي گـسترش آمـوزش15/11/84در جلسه مورخ-

عالي با پذيرش دانـشجوي كارشناسـي آمـار بـراي سـال

 اصـفهان، در واحد خوانـسار دانـشگاه85–86تحصيلي 

 دانشجو، رشته آمـار30اين واحد با پذيرش. موافقت شد

و. اح خواهـد كـرد خود را افتتـ دانـشكده علـوم رياضـي

 تنها در رشته هاي رياضي دانـشجو كامپيوتر خوانسار قبالً 

.مي پذيرفت

 نفر دانشجوي كارشناسي آمار دانـشگاه پنج نفر از چهار-

اصفهان كه براي شـركت در مرحلـه اول يـازدهمين دوره

معرفي شده) 1385سال(ي كشوري دانشجو،المپياد علمي 

23 الـي21ه مرحله دوم المپياد كـه در روزهـايب،ددنبو

ايـن اسـامي. راه يافتنـد،شـود مي تيرماه در تهران برگزار

:به شرح زير استچهار نفر 

محبوبـه، سـميه اشـرفي،)نفر اول كشور(سميه زارع زاده

 الناز كريميان،خلفي

 نفر پذيرفته شده قطب چهارالزم به توضيح است كه تمام

چ(پنج و اصفهان، و بختياري، خوزستان، لرستان هارمحال

29پيـك سـنجش(از دانـشگاه اصـفهان مـي باشـند) يزد

و5، صـفحات11، سال يازدهم شماره 1385خرداد سال

7.(

 انجمن علمي دانـشجويي دانـشگاه اصـفهان،35بيندر-

 تحـصيلي انجمن علمي دانـشجويي آمـار رتبـه اول سـال

و85-84  در مراسـمي كـه بـه را به خود اختـصاص داد

 فرهنگـي-همين منظور توسط حوزه معاونت دانـشجويي

و جـوايزي،دانشگاه برگزار گرديد  دبير انجمن لوح تقدير

به همين مناسبت گروه آمـار در يـك. دريافت كرد،نفيس

هي  ت علمـي گـروهأجلسه عمومي با حضور كليه اعضاي

و تحصيالت تكميلي كـه در و دانشجويان كارشناسي  آمار

ايـن از اعـضاي فعـال،تاالر شهيد بـاهنر برگـزار گرديـد

گاهنامه علمي تخصصي آمـار.انجمن تقدير به عمل آورد 

.اين انجمن دانشجويي با نام اميد منتشر مي شود

 مـصاحبه علمـي دوره دكتـري، خرداد ماه21روز شنبه-

و از و13آمار دانشگاه اصفهان برگزار شد  تـن از مربيـان

، متقاضـي شـركت در ايــن دوره صيالن ممتــازفـارغ التحـ

و مت سـفانه هيچكـدام حـد نـصابأمصاحبه به عمل آمـد

ن .ندكردامتيازات الزم را براي پذيرش كسب

كنفرانس تخصـصي داده گزارش برگزاري�

و مباحث مرتبطه ),OSDRT 2006(اي ترتيبي

كـهو مباحث مـرتبط تخصصي داده هاي ترتيبي كنفرانس

بـا پيـشنهاد پروفـسور بـاال 2004ريزي آن از سال برنامه 

 شروع شد، در روزهـاي مقيم كانادا كريشنان آمار دان بنام 

 خرداد ماه سال جـاري در محـل هتـل پرديـسان27-25

و بـا حمايـت توسط گروه آمار دانشگاه فردوسـي مـشهد

.برگزار گرديدانجمن آمار ايران 

ر رحيمـي زاده در مراسم افتتاحيه بـه ترتيـب آقايـان دكتـ

و معاون پژوهـشي دانـشگاه، دكتـر ارقـامي دبيـر داخلـي

رانينكنفـرانس سـخ پروفسور باال كريشنان دبير خـارجي 

.نمودند

از45تعـداد كـه در اين كنفرانس تخصصي سه روزه  نفـر

و دانشجويان تحـصيال،اساتيد خارجي  تكميلـيت داخلي

22 تعـداد،از دانشگاههاي مختلف كشور شركت داشـتند

يـك تـا( اصـلي سـخنرانيه شد كه از آنها چهارئمقاله ارا

ــيم ســاعته و ن ــان) يــك در ابتــداي هــر روز توســط آقاي

پروفسور باال كريشنان از كانادا، پروفسور كاراالمپيديس از 

و دكتـر خالـدي از  و پروفسور ريچليك از لهـستان يونان
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بقيه سـخنراني هـا هـر.ه گرديدئدانشگاه شهيد بهشتي ارا

. شدند دقيقه برگزار30 به مدت يك

كليه سخنراني ها در اين كنفرانس به زبان انگليـسي ارائـه

در حاشيه برگزاري اين كنفرانس شـركت كننـدگان. شدند

و از آرامگـاه)ع(به حرم مطهر امـام رضـا  مـشرف شـده

و حكيم عمر خيام نيـشابوري بازديـد بـه عمـل  فردوسي

.آوردند

يكصد ميليون ريال بوده است كـه اعتبارات كنفرانس برابر

پژوهشي دانـشگاه بيست ميليون ريال آن از سوي معاونت 

و   مابقي از محـل اعتبـارات قطـب علمـي فردوسي مشهد

و فــضايي آمــار گــروه آمــار دانــشگاه(داده هــاي ترتيبــي

.مين شده استأت) فردوسي مشهد

داده هاي ترتيبـي شايان ذكر است كه كنفرانس بين المللي

ــرتبطو مبا ــث م در)OSDRT(ح ــته ــالهاي گذش  در س

و در ســال ــايي ــشورهاي اروپ ــه 2005ك ــشور تركي  در ك

.برگزار شد

گزارش برگزاري كارگاه تخصصي روشـها�

!و كاربردهاي آمار بيزي

و نماينـدهين چند عليرغم بار تماس با دبير محترم كارگاه

ان در دانشگاه عالمه طباطبايي براي ارسـال انجمن آمار اير 

گزارش برگزاري اين كارگاه، متأسفانه موفـق بـه دريافـت 

ضـمن پـوزش از اعـضاء. آن نشديم گزارشي از برگزاري 

محترم انجمن، درصورت دريافت گـزارش فـوق آن را در 

.خبرنامه شماره آينده به چاپ خواهيم رساند

 معرفي انجمن هاي آمار دنيا�

7جمن آمار آمريكاان●

 تحت عنوان انجمن آمار آمريكا

American Statistical Association 
 در دانشگاه بوسـتون آمريكـا توسـط 1839در نوامبر سال 

و امـروز بـا پنج يك گروه  نفـر 17000نفره به وجود آمد

و ده ها نشريه آماري بزرگترين انجمن آمـاري دنيـا عضو

و خالصه اي اسـت ارائه مي شود آنچه ذيالً. است  ترجمه

گروهت علميأاز آنچه آقاي دكتر هوشنگ طالبي عضو هي

 آمار دانشگاه اصفهان تحت عنوان

"ASA: The First 160 years" 
.براي دفتر خبرنامه ارسال نموده اند

ت-  جمع آوري، نگهـداري:سيسأاهداف انجمن در زمان

و تحليل اطالعـات آمـاري موجـود دربخـشهاي مختلـف

.ش بشريدان

 نام اوليه انجمن-

American Statistical Society 
بوده اسـت كـه در اولـين همـايش سـاالنه انجمـن كلمـه 

Society به Associationتغيير يافت .

در: اهداف فعلي انجمن- و كاربردهاي آن سرپرستي آمار

و  و كارايي كوشش همه دست اندركاران آمار جهت اتحاد

ر .فاه افراد بشرافزايش سهم آمار در

دارد)memberو fellow(انجمن دو نـوع عـضويت-

و دومي با پرداخت حـق عـضويت  كه اولي انتخابي است

.ميسر مي شود

به دليل)82بهار(امه خبرن38عليرغم معرفي اين انجمن در شماره.7

. تنوع مطالب، در اين شماره نيز اين معرفي به چاپ رسيده است
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در- ت50تعداد اعـضاي انجمـن درأ سـال اول سـيس آن

. دالر بوده است2و حق عضويت برابر نفر 100حدود 

ــ- ــورانس نايتينگ از فل ــاري ــزارش آم ــه خــاطر دو گ ل ب

شدب .هداشت مردم در هند به عضويت انجمن برگزيده

از- :بعضي از مجالت انجمن عبارتند

) 1888((JASA)مجله انجمن آمار آمريكا•

•)1945(Biometrics 

•)1958(American Statistician 

•)1959(Technometrics 

)1974(خبرنامه انجمن•

و علوم رفتاري• )1976(مجله آمار در علوم تربيتي

و اقتصادمج• )1983(له آمار در بازرگاني

•)1989 (Chance 

و گرافيكي• )1992(مجله آمار محاسباتي

و محيطيز،مجله آمار كشاورزي• ) 1995(يستي

) 1999(مجله مهندسي آماري•

•)1975 (Current Index for Statistics 

م- و نام نـشريه جلـد در نخستين مقالهنلف اوليؤعنوان

JASA،ي آب مورد اسـتفاده در صـنايع ايالتهـا آمار نيرو

.سواين بوده استليفأت

 مقـيم خـارج از آمريكـا ASAده درصد اعضاي فعلي-

.هستند

رؤ- ازساي معروف انجمنبعضي از : عبارتند

1-)1945 (Walter Shewhart 

2-)1948 (G.W.Snedecor 

3-)1949 (Simon Kuznets و برنـــده  اقتـــصاددان

ا  قتصادجايزه نوبل در

4-)1950 (Samuel Wilks 

5-)1956 (William G.Cochram 

عالقه مندان براي كسب اطالعـات بيـشتر مـي تواننـد بـه

 سايت انجمن آمار آمريكا به آدرس

http://www.amstat.org
.ايندمراجعه نم

گردهمـايي جهـاني آمـار گزارش هـشتمين����
8بيزي

المللـي نشگاه والنسياي اسپانيا با همكـاري انجمـن بـين دا

آمار بيزي هشتمين گردهمـايي جهـاني آمـار بيـزي را در 

دوم تا ششم تاريخ گراند هتل بالي شهر بنديروم اسپانيا از 

. برگـزار نمـود) 1385سال خرداد16تا12(2006جون 

بـود سخنراني مدعو20برنامه علمي اين گردهمايي شامل

 يــك توســط مــدعوي ديگــر مــورد بحــث قــرار كــه هــر

از32،همچنين. گرفت مي و بـيش  پوسـتر 300 سـخنراني

سه. بودارائه شده توسط شركت كنندگان قبل از كنفرانس

 ساعتي در خـصوص مفـاهيم اصـلي،5/2جلسه آموزشي 

و روشـهاي آمـار بيـزي توسـط برخـي از اعـضاي نظري

فيليپ ديويـد، كميته علمي شامل پروفسور خوزه برناردو، 

و  جيمز برگر ارائه گرديد كـه وست مايك، ديويد هكرمن

براي آشنايي شركت كنندگان در گردهمايي بسيار ارزنـده 

و.و مفيد بود  يكي از نكات قابل توجه كنفـرانس كيفيـت

4نحوه برگزاري جلسات پوسترها بود، كه در سـه جلـسه 

و در هر جلسه بـيش از . يـد پوسـتر ارائـه گرد 100ساعته

بـ32شود فقـط همانطور كه مالحظه مي صـورته مقالـه

سخنراني ارائه شد، بقيه مقاالت كه بنـا بـه گـزارش دبيـر 

گردهمايي آقاي پروفسور برناردو از ميان مقـاالت رسـيده 

 بـصورت پوسـتر،توسط كميته علمي برگزيده شده بودند 

و مدت زمـاني كـه بـه. ارائه گرديدند با توجه به امكانات

و با عنايت به نحوه ارائه  پوسترها اختصاص داده شده بود

و شـركت و گفتگو بين ارائـه كننـدگان و نوع بحث ارائه

و اهميت بيشتري كه كميته علمي گردهمـايي بـه  كنندگان

جلسات ارائه سمينارها داده بودنـد، هـم اسـتقبال شـركت 

 
و ارسـال ايـن با تشكر از آقاي دكتر.8 محـسن محمـد زاده بـراي تهيـه

 گزارش
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و هـم بـراي ارائـه كنندگان از ايـن جلـسات بيـشتر بـود

و شركت  ت كنندگان ثير مبادله علمي زيـادتريأ كنندگان از

و. برخــوردار بــود  اميــد اســت انجمــن آمــار ايــران

هـاي آمـاري در ايـران تـدابيري برگزاركنندگان كنفرانس 

بزشند تا نحوه برگيبياند گ اري پوسترها اي باشـد كـه ونهه

و هم براي شركت كنندگان در كنفرانس  ها مفيـدتر باشـد

و هم ارائه كنندگان پوسترها  و كيفيـت ارائـه  بـراي نحـوه

.همچنين ارزش آن اهميت بيشتري قائل شوند

معرفي كشور داراي رتبـه اول نـرخ رشـد�
9توليد علم

ممكن است فكر كنيـد توليـد علـم در چـين بـا سـرعت

بيشتري نسبت به ساير كشورهاي جهان در حـال افـزايش 

است، ولي بر اساس گـزارش مطالعـه اي كـه در دسـامبر 

وسط دولت انگلستان در مورد رتبـه هـاي جهـانيت 2005

در علوم انجام شده اسـت، رشـد سـريع چـين بـه عنـوان 

ولـي كـشوري. قدرت علمي مورد تأكيد قرار گرفته است 

كه انتشارات علمي اش طي يك دهه گذشته ده برابر شده 

و در رتبه اول سرعت نرخ رشد توليد علم قرار مي گيـرد، 

ب و چين با سه رابر شدن انتـشارات علمـي اش ايران است

.در مكان دوم اين رقابت قرار دارد

از لحاظ توليد علـم جهـاني آمريكـا بـا توليـد يـك سـوم

و انگلستان كـه اخيـراً  انتشارات علمي جهان در مكان اول

9ژاپن را پشت سر گذاشته است با حـدود توليـد علمـي 

درصد انتشارات علمي در مكـان دوم توليـد علـم جهـاني

و گــروه آســيا9/37اتحاديــه اروپــا. دارنــدقــرار  درصــد

و سـنگاپور  درصـد10پاسيفيك شامل چين، كره، تـايوان

.انتشارات علمي جهان را توليد مي كنند

و تأثير اين انتشارات چگونه اسـت؟ آمريكـا بـا اما كيفيت

 درصد مقاالت با بيشترين ارجـاع در مقـام61دربرداشتن 

و ارسال اين مطلببا تشكر از آقاي دكتر.9  حميد پزشك براي ترجمه

 مقاالتي را كه داراي ارجاع درصد13انگلستان. اول است

. در بر دارد،باال هستند

:مأخذ

http//www.softmachine.org/workpress/p=216 
) انجمن رياضي ايران108به نقل از خبرنامه شماره(

و مجالت�  آماريكتب
 كتب تازه منتشر شده●

و انتگرال- : مؤلفي،دو جلد/ حسابگان ديفرانسيل

، ساز محمد حسين عالمت: ترجمه/ جيمز استوارت

 دانشگاهاتانتشار: ناشر/ حسين ناهيدو اكبر محمدي علي

.اصفهان

نخستين درس در طرح آزمايش ها به شيوه مدل هاي-

دكتر حسنعليو نيا دكتر ابوالقاسم بزرگ: ترجمه/ خطي

.آزاد اسالمي مشهد دانشگاهاتانتشار: ناشر/ آذرنوش 

 نشريات پژوهشكده آمار●

مجله پژوهش هاي آماري رست مطالب دو شماره از فه

توسطو كه توسط پژوهشكده آمار منتشر مي شود ايران 

آقاي دكتر وحيدي اصل سر دبير محترم اين مجله اخيراً 

:مي باشدشرح زيربه واصل شده است،

،1، شماره1دوره مجله پژوهش هاي آماري ايران-1

و تابستان  1383 بهار

، بندي هاي چند جمله اي هاي تصادفيدرباره رده-

 كامبيز فرهمند

و احتمال، مفهوم زير استقالل- و كاربرد آن در آمار

 غالمحسين قراگزلو همداني

 تحليل رگرسيوني تحت مدل گاوسي وارون در حالت-

 مشاهدات مكرر، محمدرضا مشكاني

 مدل بندي پاسخ هاي جفت شده ترتيبي، انوشيروان-

 زايريكاظم نژاد، فريد

 طرح هاي اندازه گيري مكرر روند مقاوم، كسري-

 افسري نژاد
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تحليل يك مسأله با استفاده از ديدگاه هاي متفاوت،-

 مجتبي گنجعلي، ليال لطيفيان

،2، شماره1 مجله پژوهش هاي آماري ايران دوره-2

.1383ستانزمو پاييز

 تعيين اندازه نمونه يك آزمايه با استفاده از روش-

 ليندلي، حميد پزشك

و ستون- و كارايي1+ طرح نمونه گيري حذف سطر

 محمد صالحي مرزيجراني، محمدامين جمال زادهآن،

از-  برآورد پارامتر مقياس در يك زير خانواده نمايي

متعادل وزني، احمد پارسيان، توزيع ها تحت تابع زيان

 محمد جعفري جوزاني

و كران هاي گشتاورهاي متغير همراه ركورد-  كالسيك

مورگنشترن،-گامبل-ميانگين تحت مدل فارليناپارامتري

 مرتضي اميني، جعفر احمدي

 برآورد مينيماكس خطي بريده تواني از پارامتر مقياس-

در فضاي پارامتري از پايين كراندار، نادر نعمت الهي،

 محمد جعفري جوزاني

، مهدي برآورد مخاطره تجمعي در آميخته هاي شيميايي-

 رزاقي

 نشريات مركز آمار ايران●

 1384 زمستان،هاي آمار تازه-

 1382،هاي معامالت ملكي نتايج آمارگيري از بنگاه-

 1382،هاي كشور حساب توليد استان-

 اسفند،ي بخش صنعت شاخص قيمت توليد كننده-

1384 

 فروردين،ي بخش صنعت كننده شاخص قيمت توليد-

1385 

 1382،آمارگيري از موسسات ترخيص كاالنتايج-

،)NGOs(هاي غيردولتي نتايج آمارگيري از سازمان-

1383 

 1384 پاييز،نتايج آمارگيري از نيروي كار-

ي اول نيمه،نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني-

1384 

آالت منتخب موردي ماشين نتايج آمارگيري از كرايه-

 1384ي اول نيمه، عمرانيهاي استفاده در طرح

در- نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل

 1384ي اول نيمه،هاي عمراني طرح

و گزيده- و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي ي شاخص ها

 1384 زمستان،فرهنگي كشور

شايان ذكر است جداول آماري نشريات مذكور از طريق

 گاه مركز آمار ايران به نشاني وب

http://www.sci.org.ir
.قابل دسترسي است) پايگاه اطالعاتي نشريات(

 ساير نشريات●

اين در نخستين شماره/1 شماره85بهار، 10برآورد-

توسط كانون آمار دانشجويان رشته آمار دانشگاه كه نشريه 

جنپيام نور قزوين با مساعدت  اب آقايو همفكري

از جمله معرفي رشتهي مطالبجوالني منتشر شده است 

آمار، پارادوكس ها، معرفي سازمان مديريت، شبيه سازي 

و سايت هاي آماري  درو معرفي كتب به رشته تحرير

.آمده است

انجمن علمي گاهنامه علمي تخصصي آمار،اميد-

دهم شماره هفتم سال،دانشگاه اصفهاندانشجويي 

مدير مسئول/ سردبير مهدي توانگر/ 1385 ارديبهشت

سخن سردبير، سخن: فهرست مطالب/ سهيال باطني پور 

و تهيه آمار، آمار مدير مس ئول، تاريخچه سرشماري

و  چيست، الگوريتم بوت استرپ، بررسي تركيبات خطي

يك تركيب تصادفي نسبتها در توزيع دو متغيره لوماكس، 

ره اي مناسب تر از آماره آما، براي زنجيره هاي ماركوف

م...كوك صفانه تر ساختن نمراتن، نسبت طاليي چيست،

 
هيأت علمي گروه عضو حسن جهاني هاشميبا تشكر از آقاي دكتر. 10

 آمار حياتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين جهت ارسال اين مطلب
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 باsوx، ترفند هاي آماري، رابطه ...آزمون تشريحي

و دله درجه دوم،اريشه هاي مع سرگرمي، آمار توصيفي

ر، رگرسيون غير خطي با نرم افزاSPSSنرم افزار 

Statisticaسخن آخر ،.

 11يادي از دكتر علي افضلي پور����
ــور در روز ــضلي پ ــي اف ــر عل دكت

 1285 بهمن ماه سـال24چهارشنبه 

،در يــك خــانوادة فرهنــگ دوســت

از. ديده به جهان گشود ايشان، پس

ــري هــسته هــاي اصــلي  شــكل گي

و با رسـيدن بـه سـن دريافـت آمـوزش هـاي  شخصيتش

و  دبيرستان را در مدرسـه هـاي رسمي، دوره هاي دبستان

و دارالمعلمـين مركـزي  اتحاديه، اقدسيه، آليـانس فرانـسه

 همـراه بـا نخـستين 1307در مهرماه سـال. تهران گذراند 

مي گروه از دانشجوياني كه براي تحصيل به اروپا فرستاده

و در رشتة رياضـي بـه منظـور  شدند، به فرانسه اعزام شد

ت  و تـدريس مـشغول احراز توانايي هاي الزم جهت حقيق

در شهر تورنو يكسال وقت خود را جهت. به تحصيل شد 

و كـسب آمـادگي بـراي ورود بـه  فراگيري زبـان فرانـسه

 در دانـشكدة 1308سال در مهرماه. دانشگاه اختصاص داد 

علوم دانشگاه نانسي تحـصيل خـود را در رشـته رياضـي

از. آغاز نمود  و جديت وي باعث شـد كـه پـس 2تالش

 به دريافت دانشنامة ليسانس 1310سال در خرداد ماه سال

 بـه 1311سـالو پس از يك سـال ديگـر در خـرداد مـاه

كارشناسي ارشد رياضي بـا گـرايش آنـاليز درجه دريافت

. پيشرفته از همان دانشگاه نايل آيد

و شوق دانش ايـن مقـدار بـه اندوزي سبب شد كـه شور

و بالفاصله در دانـشگاه شـ  هر بـردو در رشـتة بسنده نكند

 
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران حميد پزشك با تشكر از آقاي دكتر. 11

 جهت ارسال اين مطلب

وي دانــشنامة. فيزيــك بــه تحــصيالت خــود ادامــه دهــد

و فيزيـك از آن  كارشناسي خـود را در آمـوزش رياضـي

پس از آن بـه. اخذ نمود1312دانشگاه در خرداد ماه سال 

و تهيـه پايـان نامـه دكتـري  و بـه پـژوهش پاريس رفـت

گرافي در دانـشكده علـوم دانـشگاهورياضي در نظريه دمـ 

.پرداختپاريس 

 روزي، براي علـي افـضلي پـور 1314 ديماه سال23روز

و به ياد ماندني بود چرا كه در اين روز بـا دفـاع پرخاطره

از پايان نامه خود به افتخار دريافت درجه دكتري رياضي، 

به عنوان اولين دانشجوي فارغ التحصيل ايرانـي در رشـتة 

.يادشده نايل آمد

ود بــا واپــسين روز مــصادف بــ،بازگــشت وي بــه وطــن

 بهمـن14نخستين سال بنيانگذاري دانشگاه تهران، يعنـي 

 دكتـر علـي افـضلي پـور در همـان ايـام.1314سـال ماه

و پژوهـشي خـود را كـه مايـة پـرورش خدمات آموزشي

و تصدي مشاغل مهم  و مقاله صدها شاگرد، چندين كتاب

و پژوهــشي شــد ــروه،علمــي و گ ــالي  در دانشــسراي ع

.ضي دانشكده علوم دانشگاه تهران آغاز نمـود آموزشي ريا

و گرمـاي وي همچنان خود را دانشجو احساس مي كـرد

 از ايـن. لذت بخش ميل به آموختن را در خود مي يافـت 

 در دانـشكده حقـوق دانـشگاه 1322سـال در مهرماه،رو

و در تهران به عنوان دانشجو به ادامـه تحـصيل پرداخـت

گ 1325سال خرداد ماه  ذراندن پايان نامه به افتخار پس از

دستيابي به ليسانس در رشتة علوم سياسي با رتبة اول نايل 

. آمد

و بـه 1326سال در مهرماه  براي دنبال كردن پـژوهش هـا

. بار ديگر راهي فرانـسه شـد،دست آوردن تخصصي ويژه

 آمـاري دورة دوسالة انـستيتو،با پشتكاري وصف ناشدني

ـ دانشگاه پاريس را در مدت ازد يكسال گذران و بـا دفـاع

ــاه ــه خــود در خــرداد م ــان نام ــشنامة 1327ســال پاي  دان

. از آن انستيتو كسب نمود،تخصصي خود را در رشتة آمار
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 فعاليت هاي اجتماعي

 1316سـال تـا مـرداد مـاه 1315سال وي از شهريور ماه

خدمت سربازي خود را با درجة افسري در رشتة توپخانه

.انجام داد

م ــاه در ــال هرم ــن 1350س ــتانة65 در س ــالگي در آس  س

اما رئيس دانـشگاه تهـران بـه پيـشنهاد. بازنشستگي رسيد

و به علت نياز آن گروه به موجـب  گروه آموزشي رياضي

اختياري كه قانون به وي داده بود، از دكتـر علـي افـضلي 

 سال ديگر خدمت آموزشي خود5پور درخواست كرد كه 

وي سرانجام. كده علوم ادامه دهد را در گروه رياضي دانش

و تالش بي وقفـه  پس از عمري مجاهدت خستگي ناپذير

و كاشــتن بــذر  در امــر آمــوزش دانــشجويان ايــن كــشور

و دانايي در دلهاي آنان   بازنشـسته 1355 در سـال،معرفت

 اما از آنجا كه در دورة كارشناسي ارشد رشتة رياضي.شد

ك و آن دانشگاه نياز به خدمات ايشان امالً احساس مي شد

در،با كناره گيري وي از كار تدريس   وقفـه اي پرناشـدني

آن رشته ايجاد مي شد، بـه پيـشنهاد رئـيس هيـأت امنـاي

و رئيس دانـشگاه تهـران بـه كـار تـدريس در آن  دانشگاه

.گروه ادامه داد

 خدمات آموزشي وي در دانشگاه تهـران كـه ترتيب،بدين

 سـال43 شده بود، به مـدت آغاز 1314سال از بهمن ماه

.ادامه يافت

ايشان عالوه بر خدمت در دانشگاه تهران، چندين سال بـه

 بـه آمـوزش،درخواست دانشكدة افـسري نيـروي زمينـي 

ــشكده پرداخــت ــاليز رياضــي در آن دان ــه. آن ــين ب همچن

درخواست دانشكدة افسري نيـروي هـوايي چنـدين دوره 

. دانشكده ارائه داد درس آناليز رياضي را به دانشجويان آن 

و تسلط وي بر مسائل علمي  سـبب شـد،مهارت تدريس

ــه درخواســت افــسران نيــروي هــوايي  يــك دوره،كــه ب

و آمـار را در تيرانـدازي هـاي هـوايي كاربردهاي احتمال

دو سـال هـم بـه درخواسـت. براي آنـان تـدريس نمايـد 

) مـدعو(دانشگاه شيراي به عنوان استاد ديدارگر يك ماهه 

د و كشاورزي آن دانشگاه به تدريس در انشكده هاي علوم

چندين سـال بـه درخواسـتوي،همچنين. آمار پرداخت 

وزارت فرهنگ، بـه دانـش آمـوزان سـال شـشم رياضـي 

و حــساب اســتداللي،دبيرســتان البــرز  هندســة ترســيمي

.آموخت

 كه مؤسسه آمار در دانشكدة علـوم 1342 تا 1337از سال

د، افزون بر اسـتادي، رياسـت آن را دانشگاه تهران داير بو

در ضمن، چندين سال بـه عنـوان مـدير. نيز عهده دار بود 

و نيز چندين سال بـه عنـوان مـدير  دروس دانشكدة علوم

.گروه آموزشي رياضي آن دانشكده مشغول خدمت بود

در يك دورة دو ساله نماينـدگي دانـشكده همچنين ايشان

تـالش.ندعهده دار بود علوم را در شوراي دانشگاه تهران 

و شوق فراوان وي سـبب بي وقفه، انديشه  و شور هاي نو

شد كه چندين سال به عنوان نماينـده دانـشگاه تهـران در 

و ثبـت  و سرشماري در اداره كـل آمـار شوراي عالي آمار

از سـال. احوال وزارت كشور بـه خـدمت مـشغول شـود 

انات سال رياست امتح10 به مدت بيش از 1326 تا 1315

و نيـز دانشـسراها را  و دوم دبيرستان نهايي دوره هاي اول

و تهــران برعهــده، همــدان،اصــفهانشــهرهاي در   تبريــز

. داشت

و مهارت هاي اجرايي وي را،پختگي علمي  موجبـات آن

فراهم آورد كه حضوري مـؤثر در كنفـرانس هـاي علمـي

و خارجي داشته باشد  از جمله مي توان به مـوارد. داخلي

:ر اشاره كردزي

نماينده كشور ايران در كنفرانس آماري كشورهاي عضو-

و نايـب رئـيس ايـن كنفـرانس در  سازمان اكانه در تايلند،

.1339سال 

رئيس هيأت نمايندگي شور ايـران در كنفـرانس آمـاري-

و رياست  كشورهاي عضو سازمان پيمان مركزي در تهران

.1340اين كنفرانس در سال 

ك- شور ايران در كنگرة علـوم هنـد در شـهرهاي نمايندة

ــالهاي  ــي در س و دهل ــاگپور ــديگر، ن و1352، 1351چن

1353.
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نمايندة كشور ايران در كنفرانس آمار سراسري پاكـستان-

.1352در ليالپور در سال 

و عالوه بـر آنچـه گذشـت، بايـد از فعاليتهـاي پژوهـشي

و بـا فعاليـت هـ  اي اجرايي ايشان در رشته هاي مختلـف

گوناگون كه بيانگر چنـد بعـدي بـودن شخـصيت ايـشان 

از جمله اين فعاليت ها مي توان بـه مـوارد. ياد كرد،است

:زير اشاره كرد

و چاپ كتاب-1  نگارش

 بـيش از پـنج(دكتر علي افضلي پور نوزده كتـاب آقاي از

و پانصد صفحه  كه برخـي از آنهـا شـامل پـژوهش) هزار

و برخي هاي ابتكاري وي در رشته ها ي گوناگون رياضي

و و ليـسانس ديگر براي آموزش در دوره هاي دبيرسـتاني

و،فارسـي زبان هاي فوق ليسانس مي باشد، به   فرانـسوي

از. به يادگار مانـده اسـت انگليسي برخـي از ايـن كتابهـا

.زبانهاي بيگانه به فارسي برگردانده شده اند

ته بودند كه همچنين از آنجا كه در خانواده اي پرورش ياف

از زماني كه دانش ايشان،نديدورز به ادب فارسي مهر مي 

ايـشان. عالقـه داشـتند به سرودن شعرندآموز دبستان بود 

 اين سـروده هـا را كـه روشـنگر،1359سال در مرداد ماه 

 در دوره هـاي شـان هاي انديـشه نمودي ديگر از تراوش

و جواني بودنـد  بـه صـورت كتـابي گـردآوري،نوجواني

 مـي تـوان گفـت كـه از ايـن عمـر ترتيـب بدين.ندنمود

و پربركت  بيست كتـاب بـه يادگـاري بـه جـاي،گرانقدر

فهرست اين كتابها در پايان اين نوشته خواهد. مانده است

.آمد

ها سخنراني-2

و دو بـار در گردهمـايي هـاي دكتر علي افضلي پور سي

و)يبه ويژه كنفرانس هاي سـاالنه رياضـ(علمي در ايران 

و در كشورهاي ديگر دربارة پژوهش هاي ابتكـاري خـود

ن هـاي هـاي علمـي ديگـر بـه همچنين در موضوع  زبـا

هـاي متن.و فرانسوي سخن رانده استي انگليس،فارسي

و نـشريه هـاي كامل بيشتر اين سخنرانيها در گزارش  هـا

. چاپ شده اندهمربوط

 عضويت در انجمن هاي علمي-3

ا و بتكارهاي چشمگير دكتـر علـي افـضلي طراوت انديشه

پور، سبب شد كه از آغـاز خـدمت آموزشـي در دانـشگاه 

تهران تا زماني كه فرهنگستان ايران داير بود، با گروه واژه 

. همكـاري داشـته باشـند فرهنگـستان، گزيني رياضـي آن 

ايشان تا پايـان عمـر پربركـت خـود بـه عنـوان عـضو در

.داشته اند حضور مؤثر،انجمن هاي علمي زير

1-International Union For The Scientific 
Study of Population. 
2-International Statistical Institute  
3-The Bernoulli Society for Mathematical 
Statistics and Probability 
4-American Statistical Association 

)عضو بنيانگذار(انجمن رياضي ايران-5

)عضو پيوسته(هنگستان زبان ايرانفر-6

 گوناگون-4

 در بند دوم فصل هفتم جلد ششم كتاب-

Couro de Demagraphie et de Statistique 
Sanitaire (Paria 1941) 

و)Michael Hules(ميخائيل هولز نگارش  مدير دروس

و مدير كـل افتخـاريياستاد انستيتو  آمار دانشگاه پاريس

و نظـر ور فرانسه، پـژوهش اداره كل آمار كش هـاي نـوين

گرافـيو دكتر علي افضلي پور در زمينه دمـ آقاي ابتكاري 

.رياضي آورده شده است

 كتاب 1616 در صفحة-

Encyclape die de la pleiade Historie de la 
Science (Paria 1957) 

تنهـا ايرانـي امـروزي كـه(دكتر علي افضلي پـور آقاي از 

و مهم نامش در اين كتاب  بـه عنـوان) آمده است،مشهور

گرافي يـاد شـدهويكي از بنيانگـذاران نظريـة رياضـي دمـ 

.است

 از سوي وزارت آمـوزش 1353سال آذرماه16روزدر-

به،و پرورش .شداعطا ايشان نشان فرهنگي درجه يكم

 بـه عـضويت 1355سال شهريور ماه10روز در ايشان-

ه سـالها بـا گـروه واژه پيوسته فرهنگستان زبـان ايـران كـ
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ــز گزينــي رياضــي آن  ند،همكــاري داشــتفرهنگــستان ني

.ندبرگزيده شد

 بـه پيـشنهاد دانـشكده 1356سال بهمن ماه15روزدر-

و تصويب شوراي دانـشگاه تهـران  عنـوان اسـتادي،علوم

.را كسب نمودندممتاز اين دانشگاه

و حدود يكهزار، پس از بازنشستگي- و مجله  جلد كتاب

نشريه از كتابخانه شخصي خود را بـه كتابخانـه دانـشكده

و كتابخانــه مركــزي  و كتابخانــه دانــشكده ادبيــات علــوم

.نددنمودانشگاه تهران اهدا 

دكتر علـي افـضلي آقاي بركت كتابهايي كه يادگار عمر پر

و ارزش  و بـسياري از آنهـا هنـوز داراي اعتبـار پور است

ت وار بــه قــرار زيــر تــوان فهرســ مــيرا هــستند،فــراوان

:برشمرد

1-Contribution a I Etude de la Theorie 
Mathematique de la Demagraphie. 

)1314سال پاريس،پايان نامه دكتري در رياضي(

)1318تهران( حساب سال اول دبيرستان-2

)1319تهران( حساب سال دوم دبيرستان-3

)1319تهران( حساب براي دبيران-4

و پـرورش تهـران روش-5 تهـران(هاي آماري در آموزش

1319(

)1320تهران( حساب استداللي-6

)1320تهران( جبر دانشسراهاي مقدماتي-7

و علـوم(كراسيودم-8 پايـان نامـه دانـشيابي در حقـوق

)1325 تهران،سياسي

9- Contribution a I Elaloration d Indices de 
Prix er Iran). 

تخ( )1327 پاريس،صصي در آمارپايان نامه

)1328تهران( اصول نظريه توابع متغير مختلط-10

)1335تهران( اصول نظرية رياضي احتمال-11

).1336تهران( اصول روشهاي رياضي آمار-12

ــرال،-13 و انتگ ــسيل ــار ديفران و آم ــال ــشكده( احتم دان

)1336 تهران،افسري نيروي زميني

)1346ن تهرا( متغيرهاي مختلط-14

)1349تهران( آمار مقدماتي-15

)1351تهران( واژه نامه رياضي-16

و آمار توصيفي-17 )1352تهران( مقدمات احتمال

18-An Introduction to the Theory of 
Composite Variables 

)1357تهران( نگرة آمار-19

و جواني( بهاران-20 )1359تهران،سروده هاي نوجواني

 بـا همكـاري زنـده يـاد7و2،3،4،5،6رديـف كتابهاي

. انـد ابوالقاسم نراقي دبير دبيرستانهاي تهـران نوشـته شـده

 با همكاري آقاي دكتـر مـصطفي كامكـار13رديف كتاب

 استاد دانشكدة علوم دانشگاه تهـران نوشـته شـده،پارسي

و19و5،11،12،14رديـف كتابهاي. است  از انگليـسي

 زبان فرانسه به فارسي برگردانده شـدهاز10رديف كتاب

.اند

 خبرنامه دانشگاه شهيد باهنر كرمان: مأخذ

نجهامعرفي مشاهير آماري�

اچ•  12)1919(بلكول-ديويد
 به عرصه علم آمـار،ديويد بلكول

ــري ــا فراگي ــت، ام ــا گذاش ديرپ
از بـين. رياضي را زود آغاز نمود 

ف ــار ــانواده چهـ ــد خـ وي،رزنـ
او در شــهر. بزرگتـرين فــرد بـود

، واقــع در (Centralia)ترليانســ
 در (Illinois)ايالــت ايلــي نــويز

وي از ايـن كـه مـي.ت متحـده آمريكـا بـزرگ شـد اياال
توانست در زماني كه تبعيض نژادي حاكم اسـت در يـك 
مدرسه مجهز حضور داشته باشد، خـودش را خوشـبخت 

.مي دانست
 سـالگي، بلكــول تحـصيل رياضــي را در نزدهشــادر سـن

را. دانشگاه ايلي نويز آغاز كرد او مدرك كارشناسي خـود
.در مدت سه سال با گذراندن كالسهاي تابـستاني گرفـت 

عضو هيأت علمي دانـشگاه عليرضا نعمت الهيبا تشكر از آقاي دكتر. 12

و ارسال اين مطلب   شيراز جهت تهيه
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. بلكول در دانشگاه ايلي نويز رشته رياضـيات را ادامـه داد
در. او خيلي زودتر از زمان معمول به درجه استادي رسيد

و دو سـ الگي، بعـد از نوشـتن پايـان نامـه اش سن بيست
ــوزف دووب  ــر ج ــر نظ ــاركوف، زي ــره م ــون زنجي پيرام

(Joseph Doob)خود را گرفتي، مدرك دكتر .

بلكول بعد از پايان تحصيلش، بـراي تحـصيالت پيـشرفته

، به مدت يـك سـال (Princeton)در دانشگاه پيرنستون 

، (Rosenwald)به همكاري با شخصي به نـام رزنوالـد

ــه ــر ك ــوق دكت ــدرك ف ــتي داراي م ــود، پرداخ از. ب او

ــر  ــه ه ــدريس، ب ــراي ت ــستون، ب ــالج 105پيرن ــك ك  بل

(black college)در كشورش نامه فرستاد .

در نگاه اول، اين يك نمونه تكان دهنده از استخدام كه بـا

 اما بلكـول در آن زمـان ايـن. مي باشد،تبعيض همراه بود 

م. واقعيت را پذيرفته بود ي گفـت كـه يـك فـرد سـياه او

بلكـول بـا. پوست فقط مي تواند در بلك كالج درس دهد

ــه توســط بركلــي  ــصاحبه اي ك ــيمن (Berkeley)م و ن

(Neyman) انجام شـد، در دانـشگاه كاليفرنيـا اسـتخدام 

اما تبعيض نژادي در آن زمان هنوز آن قدر شديد بود. شد

در كه به يك سياه پوست آمريكـايي اجـازه نمـي داد كـه 

.مقام استاد دانشگاه باشد

 نامه فرستاده شده، بلكول فقط سه پيـشنهاد كـار را 105از

ــاتون راج. دريافـــت نمـــود  او دانـــشگاه جنـــوبي در بـ

(Baton Rouge)،بلكـول مـي گفـت. را انتخاب نمود :

 بعـد از دانـشگاه جنـوبي،."اين اولين پيشنهاد به من بود"

ي .ك سال تدريس كردبلكول در دانشگاه كالرك به مدت

، بلكول براي درس دادن به دانشگاه هاوارد 1944در سال

(Howard University)دي . سـي. واقع در واشينگتون

(Washington D.C.)را. رفـــت جـــايي كـــه او آن

هر" فقـط سـه. مي ناميد" دانش پژوه سياه پوست آرزوي

و رئـيس  سال طول كشيد تا اينكه بلكول يك استاد كامـل

شدبخش ري .اضي

 به آمار (Abe Girshik)بلكول با سخنراني ابي گرشيك

شده عالق گرشيك تئوري را مطرح كرد كـه بـه نظـر. مند

بنابراين او بر روي يك مثال نقض كـار. بلكول اشتباه بود 

و آن را براي گرشيك فرستاد  ماا،مثال اشتباه بود اين. كرد

رشيكگ": بلكول مي گفت. فرستادن آن كاري درست بود

به جاي اينكه با من مثل يك آدم احمـق رفتـار كنـد، مـرا 

بــه ايـن ترتيــب يــك."بـراي صــرف نهـار دعــوت كـرد 

و بلكول صورت گرفت كـه دوازده  همكاري بين گرشيك

، ايـن دو نفـر تئـوري 1954در سال. سال به طول انجاميد 

و تصميم آماري را منتشر كردند .نظريه بازي ها

و نائب رئـيس بلكول يكي از اعضاي با و .A.S.A سابقه

 عــــــضو منتخــــــب آكــــــادمي ملــــــي علــــــوم

)National Academy of Science(،و تنهـا  اولـين

او داراي دوازده. رياضي دان سياه پوست آمريكايي اسـت

و بـه عنـوان  دكتراي افتخاري در زمينـه علـوم مـي باشـد

.رئيس انجمن آمار رياضي فعاليت مي كند

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

7558انجمن آمار ايران به شماره ثبت
بدينوسيله از كليه اعضاي پيوسته انجمن آمار ايران دعوت

كه در شود مي تا در جلسه مجمع عمومي عادي انجمن
هشتمين كنفرانس آمار ايران، روز چهارشنبه مـورخ كنار

و17 رأس ساعت1/6/85 در تاالر سبز اداره كل فرهنگ
شيراز، چهارراه: ارشاد اسالمي استان فارس به آدرس

مي حافظيه . حضور به هم رسانند،گردد برگزار
:دستور جلسه

آنگزارش رئيس انج.1 و تصويب  من
آن گزارش خزانه.2 و تصويب  دار انجمن
آن.3 و تصويب  گزارش بازرس انجمن
و مؤسسه.4 اي تصويب حق عضويت اعضاي فردي

 انجمن
انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره، هفت نفر عضو.5

و دو نفر عضو علي گزارش رئيس كميته( البدل اصلي
و تصويب آن ) انتخابات

ن(انتخاب بازرس انجمن.6 و يك نفر يك فر بازرس اصلي
)البدل بازرس علي

 براي دوره نهمت انتخابات انتخاب اعضاي هيأ.7

انجمن آمار ايران
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 تقويم كنفرانس هاي بين المللي آمار�

: با آدرس6/4/1385برگرفته از پايگاه اينترنتي انيستيتوي بين المللي آمار در تاريخ

http://isi.cbs.nl/calendar.htm 
July 25 - 29 
 

The IFCS 2006 Conference: Data Science and Classification will take place under the 
auspices of the International Federation of Classification Societies (IFCS) and is 
organized by The Slovenian Statistical Society and Faculty of Social Sciences, 
University of Ljubljana. The conference will be hosted by the Faculty of Social 
Sciences, Ljubljana, Slovenia. 
E-mail:  ifcs06@fdv.uni-lj.si

July 30 - August 4 IMS Annual Meeting and X Brazilian School of Probability (XEBP) Instituto Nacional de 
Matemلtica Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, Brazil. 
Statistics program (July 30–August 2), Fifth International Symposium on Probability 
and its Applications (August 2–4) 
Travel grants available for students and new researchers. 
E-mail:erg@imstat.org

August 1 - 5 Ninth Meeting of New Researchers in Statistics and Probability, University of 
Washington, Seattle, WA 
The purpose of the conference is to promote interaction among new researchers 
primarily by introducing them to each other's research in an informal setting.  
E-mail: nrc@stat.ohio-state.edu

August 6 - 10 Joint Statistical Meeting, organized by the American Statistical Association and to be 
held at the Seattle Convention Center, Seattle, Washington. 
Website: www.amstat.org/meetings

August 17 - 20 4th World Congress of the Bachelier Finance Society, Tokyo. 
Website: http://bachelier.ics.hit-u.ac.jp/

August 21 - 25 Prague Stochastics 2006, joint session of the 7th Prague Symposium on Asymptotic 
Statistics and the 15th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision 
Function and Random Processes will be held in Prague, Czech Republic. 
E-mail: praskova@karlin.mff.cuni.cz

August 23 - 25 Workshop on Data and Information Visualization, to be held at the Humboldt-
Universitنt zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultنt, Berlin, Germany.See 
Compstat 2006.
Website: http://appel.rz.hu-
berlin.de/Zope/ise_stat/wiwi/ise/stat/forschung/veranstaltungen/div2006

August 27 - 31 
 

ISCB27 Geneva 2006: 27th Meeting of the International Society for Clinical Biostatistics 
Geneva 2006. The annual ISCB conference fosters collaboration between the 
academic community, government agencies, and biomedical research organizations. 
ISCB 2006 in Geneva will provide a forum for the international exchange of methods, 
applications, and theory of biostatistics in medical research and medical practice.  
Website: www.iscb2006.info

August 27 - 
September 2 

XXVI Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, to be held in Sovata-Bai, 
Romania. This conference will be the next item of a long series of conferences founded 
by Professor V. M. Zolotarev. The scientific program will cover a wide range of topics 
of probability theory and both theoretical and applied statistics. 
Website: www.inf.unideb.hu/~stabil

August 28 - 
September 1 
 

COMPSTAT 2006: The 17th Conference of the International Association for Statistical 
Computing (IASC) will be held in Rome, Italy.  
Website: http://w3.uniroma1.it/compstat2006

August 30 - 31 
 

Preparation is in full swing for the Third IFC Conference at the BIS in Basel. The theme 
of the Conference is “Measuring the Financial Position of the Household Sector”. 
Participation is open to all central banks.  
Website: http://www.ifcommittee.org/

August 30 - 
September 1 

SCORUS 25th Conference on "Globalisation Impact on Regional and Urban Statistics" 
will be held at Wrocław University of Economics in Wrocław, Poland. 
Deadlines:23rd June 2006 - invited paper sessions proposals. 
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10th July 2006 - abstracts submissions for invited paper sessions. 
20th August 2006 - abstracts submissions for contributed paper sessions. 
Abstracts: should be sent to both:  
Website: http://www.scorus2006.ae.wroc.pl

September 1 - 4 
 

SCRA2006/FIM xiii - International Conference on Interdisciplinary Mathematical & 
Statistical Techniques, to be held in Tomar, Portugal. Abstracts deadline: July 15. 
Invited Speakers: C. R. Rao, Barry C. Arnold, Malay Ghosh, Francine Blanchet-Sadri, 
Carlos Braumann, Ivette Gomes, Tadeusz Calinski, Richard Davis, Angela Dean, 
Steven Gilmour, Benjamin Kedem, John Stufken (more to be invited). 
Website: http://scra2006.southalabama.edu

September 2 - 3 8th Workshop of the ERCIM Working Group on Matrix Computation and Statistics, to be 
held in Salerno, Italy.  
Websites: http://www.dimat.unina2.it/ercim/8thworkshop.html

September 3 - 8 
 

International Congress for Mathematical Geology to be held in Liège (Belgium). The 
general theme of the meeting is Data from Multiple Sources. 
This annual meeting brings together scientists dealing with Computer Sciences, 
Statistics and Mathematics in the Earth Sciences. It is a major forum of discussion on 
Geostatistics, GIS, Imaging, Modelling, Risk Mapping, etc. The IAMG06 conference 
will host several specialised sessions in Mathematical Geology with a special 
emphasis on Processing Data from Multiple Sources. Joint sessions will be organised 
with:   - the International Society for Stereology 
 - the Geological Remote Sensing Group 
 - the International Commission on Stratigraphy 
And not the least, ... original field trips will allow you to discover the geological heritage 
of a pioneering country in the history of earth science. 
Website: http://www.geomac.ulg.ac.be/iamg06 (Pre-register now and discover more!) 

September 4 - 6 KNEMO – Workshop on Knowledge Extraction and Modelling. Organised by the 
Department of Mathematics and Statistics, University of Naples - Federico II. Villa 
Orlandi, Island of Capri, Italy. Website: http://www.knemo.unina.it

September 5 - 7 Soft Methods in Probability and Statistics (SMPS-06), University of Bristol, UK. 
SMPS 2006 brings together experts in soft probability and statistics. We welcome 
papers combining probability and statistics with fuzzy logic, Dempster-Shafer theory, 
possibility theory, generalized theories of uncertainty, generalized random elements, 
and generalized probabilities. 
Website: www.enm.bris.ac.uk/SMPS

September 6 - 8 
 

IAOS 2006 Conference, to be held at the Château Laurier Hotel, Ottawa, Canada. 
The Conference will focus on issues associated with measuring the social and 
economic impacts of people on the move, both within and between nations. The 
Conference programme is currently under development and is expected to cover a 
range of topics within several broad themes as follows:  
• the statistical infrastructure needed to understand sub-national population change; 
• international connections driven by the utilisation of technology and facilitated by 
economic deregulation -"Economies without borders"; 
• international connections driven by the movement of people - "Communities that 
cross national boundaries". 
Website:  www.stats.govt.nz/iaos and http://www.iaos2006conf.ca

September 6 - 8 International Conference on Statistical Latent Variables Models in the Health Sciences, 
to be held at the Perugia University, Perugia, Italy. 
The primary objective of the Conference is to bring together statisticians from 
academia as well as other research institutions and relevant applications of latent 
variable models. Website: http://www.stat.unipg.it/forcina/shlav/shlav.html

September 7 - 10 Designed Experiments: Recent Advances in Methods and Applications (DEMA2006), 
to be held in Southampton, UK. DEMA2006 will bring together researchers and 
practitioners for the interchange of new ideas on the design and analysis of 
experiments. More information is available on the website. 
Website: http://www.doe.soton.ac.uk/dema2006/
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 فرم عضويت در انجمن آمار ايران

و ارسال نمايند را مجددا تكميل .در صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضا محترم انجمن اين فرم

 شماره عضويت تغيير مشخصات عضو جديد

:مشخصات فردي) الف

: نام خانوادگي: نام

:كد ملي: سال تولد

: جنسيت

:مشخصات تحصيلي)ب

: سال اخذ: آخرين مدرك تحصيلي

: رشته تحصيلي: نام دانشگاه محل اخذ مدرك

: نام شهر محل تحصيل: اخذ مدركنام كشور محل تحصيل

براساس زمينه هاي مورد عالقه

:طبقه بندي انجمن رياضي آمريكا

1-2-3-4-5-

:مشخصات شغلي)ج

يا: يا تحصيلمحل كار : سمتشغل

.در صورت مثبت بودن پاسخ مرتبه علمي را قيد نماييد آيا عضو هيات علمي هستيد؟

و تماسها)د :آدرسها

: دورنگار: تلفن

: آدرس پستي

:Email آدرس الكترونيكي

:Homepage آدرس اينترنتي

ح)ه ق عضويتپرداخت

عضويت مربوط به سال تاريخ واريز حق عضويت شماره فيش بانكي مبلغ واريزي

 ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران

 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت

000/15000/30000/700 مبلغ

ر ايران نزد بانك ملي شعبه بنام انجمن آما5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره

و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را از طريق آدرس پستي يا آدرس) 731كد شعبه(دكتر فاطمي تهران واريز

. الكترونيكي به دفتر انجمن ارسال فرمائيد
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