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1 سرمقاله�

علـوم، صـداقت محققـان يكي از موضوعات مهم در

ا واقـع در صـداقت. است تحقيـق مهـمناركـ يكـي از

و موجب اعتمادپذيري نتـايج تحقيقـاتدهشمحسوب 

از ميليونها مقاله علمي كه هر ساله توليد مـي. مي گردد

 ايـن صـداقتازد، تنها تعداد اندكي ممكـن اسـتنشو

اما همين تعداد قليل مقاالت آلوده بـه.ندبرخوردار نباش

 
تأعـضو هيـ سيد محمد ابراهيم حسيني نسب با تشكر از آقاي دكتر.1

كه درخواست خبرنامـه را بـراي گروه آمار دانشگاه تربيت مدرس علمي
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تقلب، چالش عظيمي در علوم ايجاد كـرده طـوري كـه

وقتـي مقالـه اي خوانـده. نمي توان آن را ناديده گرفت 

مي شود، ممكن است خواننده لزومـاً بـا نتيجـه گيـري 

 اما او هميشه بايد از قابل اعتمـاد. نويسنده موافق نباشد 

و از اينكــه نتــايج، صــادقانه گــزارش شــده انــد ،بــودن

.اطمينان داشته باشد

داده سـازي،«تقلب يـا انحـراف در تحقيـق بـه معنـاي

كه بطور كلي است تحريف، سرقت يا هر رفتار ديگري 

از آنچه عموماً براي پيشنهاد، هدايت يـا گـزارش نتـايج 

، منحرف است پذيرفته شده علمييك تحقيق در جامعه 

در.»دشو  اين موضوع خطاها يا تفـاوت هـاي صـادقانه

تفسير يا قضاوت هـا در مـورد داده هـا را در بـر نمـي

به بعداًكه.گيرد .اين موضوع پرداخته خواهد شد بيشتر

 Buzzell, 1993 مقـــاالت در ايـــن مـــورد بـــه

. نمودمراجعهمي توان نيز Chachman, 1993و

و انحراف در تحقيقات علمي نه تنه ا باعث از بين تقلب

رفتن اعتماد عمومي به سيستم علمي گرديده بلكه سبب

و اعتماد درون گروهـي  مي شود تا اعتماد به دانشمندان

.آنان به يكديگر از بين برود

شايد تفاوت اصلي بين تقلب در علـوم بـا تقلـب در

»خـود اصـالح گـر«ساير زمينه ها، آن باشد كـه علـوم 

د تقلـب را كـشف نـ مـي توان يعني اينكه علـوم.ندسته

و سپس به خودي خود هر نتيجه نادرستي را كـه نموده

بــه درونــش تزريــق شــده اســت بــه دور بريــزد

(Lafollette, 1992).بــه عنــوان مثــال، هــر ادعــاي

 زيستي مي توانـدو علوم پزشكي،نادرست در بيولوژي 

 زيرا نتايج ادعا شده در ديگـر آزمايـشگاهها،برمال شود

.ار نيستندقابل تكر

در زير به دو نمونه از تقلب هاي برمال شده اشـاره مـي

 دانشمند(Woo Suk Hwang)ووسوك هوانگ.كنيم

كره جنوبي كه اخيراً مورد توجه رسانه ها بـوده اسـت،

هوانگ در بخـش. يكي از مثالهاي تقلب در علوم است 

و ريز فن آوري در دانشگاه ملي سـئول كـار  دامپزشكي

 او بعـد از آنكـه.) اسـتعفا داد 2006مارس20(مي كرد 

ادعا كرد كه به چندين پيشرفت چشمگير در تحقيقـات

در. به شهرت رسـيد،سلولهاي بنيادي دست يافته است 

صورت معتبر بودن ادعاهاي هوانگ، نتـايج تحقيقـاتش

 طـوري كـه نـد براي بيماران بـسيار اميـدوار كننـده بود 

و بيماران مي توانستند معالجـاتي متن اسـب بـا بدنـشان

كه،بدون هيچ گونه اثر جانبي مخرب   اين دريافت كنند

ــه در بيو ــل توج ــشرفت قاب ــك پي ــت ي ــوژي اس  تكنول

)Cyranoski, 2006(.

طبق نتايج گروهي از بازرسـان كـه توسـط دانـشگاه

م  مور رسـيدگي بـه ادعاهـاي هوانـگ شـدهأملي سئول

 بودند، بعضي از ادعاهـاي هوانـگ كـه مـرتبط بـا يـك 

، اسـت پيشرفت تكنيكي در تحقيقات سلول هاي بنيادي

.ندابوده جعلي

(Final report published by Seoul National 
University Investigation committee, 2006) 
اين موضوع زماني ثابـت شـد كـه هـيچ كـس ديگـري

را،نتوانـست بـا اسـتفاده از آن تكنيكهـا   نتـايج هوانــگ

در سـاينس او كه در مجلـهلةهر دو مقاو بدست آورد

 به چاپ رسيده بودنـد بـه دليـل 2005و 2004سالهاي 

آنكه حاوي مقادير زيادي داده هاي سـاختگي بودنـد از

.طرف اين مجله فاقد اعتبار اعالم گرديد

، متخصص)Jan Henrik Schon(يان هنريك شان

ــشگاه ــن آوري در آزماي ــز ف ــل ري ــاي ب در)Bell(ه

يكا، مـورد ديگـري از انحـراف در علـوم نيوجرسي آمر

، تعـداد 2002، شان تا ژوئـن 2001در طول سال. است

او طي پنج سال ادعا كرد كـه.دبه چاپ رساني مقاله 25

به پيشرفتهاي چشمگير بسياري در رشته هـاي فيزيـك 

و ابزار وضعيت جامد دست يافته اسـت  از.ماده چگال

ــه ــوان ب ســاخت رد ادعــاي او در مــوآن جملــه مــي ت

ترانزيستورهاي بسيار كوچك به اندازه مولكـول اشـاره 

.نمود
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(Report of the investigation committee on 
the possibility of scientific misconduct in the 
work of hendric schon and co-authors, 2002) 
اين ادعاها براي بدست آوردن يك جـائزه نوبـل كـافي

م. بودند درويورد شك قرار گـرفتن ادعاهـاي پس از ،

ــه2002 ســال ــراي بررســي امكــان5اي، كميت ــره ب  نف

اين كميتـه. تشكيل گرديداو انحراف در مورد تحقيقات

ازت  مقالـه16، نتـايج مقاله چـاپ شـده25أييد كرد كه

و  تاي ديگر از آنها مـورد شـك مـي6كامالً غلط بوده

از8پـس از آن،. باشند  كـه در مجلـهتمقـاال ايـن تـا

و نيز  تاي ديگر كه در مجله نيچر چاپ شـده7ساينس

.بودند، فاقد اعتبار اعالم گرديدند

و عدم صداقت در علـوم، دزدي نوع ديگري از تقلب

برداشت يـا«در لغت به معناي است كه يا سرقت علمي 

اده از نوشته ها يا اختراعات يك فرد به نام شخص استف

ل( است»ديگر فرهنـگ لغـت در ). غت اكسفورد فرهنگ

عمـل چـاپ« نيز اين عبارت به مفهـوم كانادايي حقوق 

بيـان شـده» ديگـريفكر يا نوشته فردي به نـام شخـص 

.است

و آنچه بسيار مهم است اسـتفاده محققـان از كلمـات

امـا آنـان. ادبيات خودشان در نوشتن مقاالت مي باشـد 

و مقــاالت اشــخاص ديگــر  نيــز مــي تواننــد از مطالــب

استفاده كنند مشروط بر آنكه به طور دقيق به آن ارجـاع

رجوع به مطالب ديگران به معناي مجاز بودن بـه. دهند

كلمه آن نوشته ها نيست بلكـه نويـسنده به تكرار كلمه 

 ديگـران اسـتفادهةبايد از كلمات خودش براي بيان ايـد 

در غير اين صورت، حتـي بـا وجـود ارجـاع بـه. نمايد

م  به منزلـه دزدي تا حدي ورد استفاده، اين عمل مقاالت

زيرا نويسنده در واقع ادبيات. علمي محسوب مي گردد 

اما نويسنده.و شيوه نوشتن را از ديگران سرقت مي كند 

و پاراگراف هايي از ديگـران را عينـاً  مي تواند جمالت

در متن بياورد منوط به آنكه جمالت در داخل عالمـت 

نقل قول ها روشي مؤثر براي تأكيد. آورده شوند گيومه

 بايد از استفادهو است گاننويسندديگر بر نقطه نظرات 

از. بيش از حد آن اجتناب گردد اگر جمالت كپي شـده

 در گيومـه ديگران، كوتاه باشـند بهتـر اسـت كـه درون 

داخل پاراگراف استفاده گردنـد، در غيـر ايـن صـورت

راگراف ســت كــه نقــل قولهــا در يــك پــااشايــسته آن

. ظاهر شـوند گيومهجداگانه با كمي تورفتگي در داخل 

و است با نوشتن اسـم نويـسنده الزمدر هر دو حالت،

سال چاپ مقاله، بر تعلق آن جمالت به شـخص ديگـر

.)Shima Hogue , 1999(د تأكيد نمو

 بيولوژيست اردني كـه بـراي(Alsabti)السبطي كار

اينمدتي در امريكا زندگي مي كرد ايـن گونـه از مونه

نم. رقت علمي استس  زماني كـه 1980ونه در دهه اين

ا او چنـدين. مريكا مشغول به كار بود، اتفاق افتـاد او در

و در مـواردي او  مورد از كارهاي ديگران را سرقت كرد

و به اسم خـودش در  تنها نوشته ديگران را دوباره تايپ

ر يـكد. مجالت علمي در جاهاي ديگر چاپ مي كـرد 

مورد، او حتي يك نسخه اوليه از يـك مقالـه را قبـل از

آنكه نويسنده اصلي، آن را چاپ كنـد بـه نـام خـودش 

بعـد از كـشف سـرقت هـاي علمـي اش،. منتشر كـرد 

سازمانهايي كه او را استخدام كرده بودنـد از تحقيـق در 

خـود او بـه هرچنـد.دنـد ورزيمورد كارهـايش امتنـاع 

و اع  به. الم كرد كه او بيگناه است جرمش اعتراف نكرد

و مديكال بريتيشتهمين دليل مجال  قـسمتهايي، نيچر

از كارهاي الـسبطي را همـراه بـا مأخـذهاي اصـلي آن

و  ه آورده اي او را همراه با نظرات سردبيرانشان استفاده

در. به چاپ رساندند  بدين وسيله اين دو مجله قضاوت

ن واگـذار كردنـد مورد بيگناهي السبطي را به خواننـدگا 

)Lafollette, 1992.(

كهنبررسي ها نشان مي ده از»فـشار كـاري«د  يكـي

مقايـسه وضـعيت. مهمترين عوامل تقلب در علوم است

و گذشته علوم نشان مي دهد كه تعـداد محققـان كنوني

و رقابـت بـين و در نتيجه تعداد ايده هـا در گذشته كم
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د. دانشمندان فشرده نبـوده اسـت ر حـال حاضـر علـوم

مستلزم يك رقابت سخت براي منابع اندك است كه در

دراز مدت بر رفتار اخـالق حرفـه اي دانـشمندان تـأثير 

و در اختيـار گـرفتن. منفي مي گـذارد  ارتقـاء، شـهرت

منابع مالي براي تحقيق ممكن است محققان را تحريـك 

. به انجام انحراف يـا سـرقت علمـي در كارشـان نمايـد 

دانشمندان، از مشهور تا گمنـام، بـراي ارائـه تقريباً همه

و مقـاالت چـاپ شـده بعنـوان نتـايج  گزارشات علمي

 سازماني كـه بـراي آن كـار مـي از طرف تحقيقات شان 

افـزايش تعـداد. هميشه تحـت فـشار مـي باشـند،كنند

و  ــدود ــالي مح ــابع م ــراي من ــت ب و رقاب ــشمندان دان

 ممكن است موقعيـت دشـواري بـراي،فرصتهاي شغلي 

ــي ــان علم ــن جه ــاء در اي ــد–بق ــاد كن ــابتي ايج  رق

)Goodstein 2001(.

همه ما مي دانيم كه كارهاي علمي مـشترك نيازمنـد

به سطح بااليي از اعتمادپذيري در ميان همكاران مرتبط 

در كنـار يك مقاله اما مسئوليت ديگر نويسندگان. است

 ضروري است. نويسنده اصلي نبايد ناديده انگاشته شود 

كه ديگر نويسندگان، مقاله را به طور دقيق مطالعه نموده

و از اعتبار نتايج، قبـل از ارسـال آن بـه مجلـه اطمينـان 

و. حاصـل نماينـد الزم بــه ذكـر اسـت كــه هـر كمــك

همكاري از جانب افرادي كه نمـي تواننـد مـسئوليتي را 

در راستاي جايگاهشان بعنوان يكي از نويسندگان مقالـه 

و،ندبه عهده بگير   بهتر است تنهـا بـه عنـوان قـدرداني

. شودذكردر مقاله نام آنان،تشكر

 را مـورد(schon)كميته اي كه صحت ادعاهاي شان

بررسي قرارداد، دريافت كه اكثر نويسندگان همكـار، در

قسمت اعظم يافته هاي فيزيكي در مقاالت كه مبناي آن 

و تحليـل داده هاسـت  . تند شـركت نداشـ،اندازه گيـري

ــر آن، هــيچ يــك از آنهــايي كــه شــاهد ايــن عــالوه ب

هر. آزمايشات بوده اند، با اين كار آشنا نبودند  در نتيجه

 نويسنده همكار، بدليل عدم احـساس مـسئوليت در 20

و ادعاهاي موجـود در حصول اطمينان از اعتبار داده ها

.مقاالت، از طرف كميته مورد انتقاد قرار گرفتند

و سرق ت علمي در تحقيقات نه تنها موجـب از تقلب

و حيثيت محققان مربوطه مي گردد، بلكه بين بردن آبرو

در. اثرات مخربي بر كل جامعه علمـي نيـز مـي گـذارد 

ــسئول ــرتبط، م ــسندگان م ــشترك، همــه نوي ــاالت م مق

مندرجات مقاله تا اندازه معيني هستند كه اين اندازه بـه 

و امـا مـا در چـه. موقعيت فرد در تحقيق بـستگي دارد 

و به كجا مي رويم؟ آيا مجالت علمي مرحله اي هستيم

و  و پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشـد داخلي

 عاري از تقلـب هـستند؟ آيـا دانـشجويان دوره،دكتري

هاي تحصيالت تكميلي در كشور با نحوه نگارش پايان

و مطالب ديگـران  و طرز صحيح استفاده از مقاالت نامه

نايي دارند؟ آيـا سيـستم آموزشـي گـامي در جهـت آش

آموزش موارد الزم به دانشجويان دوره هاي تحـصيالت 

تكميلي برداشته است؟ آيا اسـاتيد محتـرم نيـز بـه ايـن 

و حساسيت الزم را دارنـد؟ آيـا در ايـن  موضوع توجه

 الزم صورت مي گيرد؟ راستا به دانشجويان توصيه هاي 

بـه سـئواالت فـوق دادنخ مقاله نه مجال پاسسردر اين

و مـستندات الزم وجود دارد  و نـه اطالعـات، مـدارك

اما به نظر مي رسد كه زمان. جهت پاسخگويي مهياست

آن فرا رسيده است كه به اين موضوع به طور جدي تـر 

به نظر اينجانـب، بـه عنـوان اولـين گـام،. پرداخته شود 

يو انجمن هاي علم سازمان هاي تحقيقاتي،دانشگاهها

و مشخص نمـودن بايد با دسـتورالعمل تهيـه سياسـتها

موارد تقلـب را بـه دقـت مـشخص در مورد آنها، هايي 

براي مثال، مانند بسياري از كشورها، دانشجويان. نمايند

 تعلق كـارةاظهارنامه اي را كه به طور رسمي تأييد كنند 

و در ابتـداي پايـان نامـه به خودشان است، امضاء كنند

دش گـذاران بـا كمـك اميد است كه قـانون. هندان قرار

دانشمندان بلند مرتبـه، قـدمهايي را در جهـت تعريـف 

و برخـورد بـا مـوارد  دستور العمل هايي براي رسيدگي
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و انحراف در تحقيق به همراه مجازاتهـاي تقلب، دزدي

.مربوطه بردارند

بهتر است كه مطلب را با جمله اي از كميتـه اي كـه

هوانـگ را مـورد بررسـي قـرار داد بـه صحت ادعاهاي 

اين كميته در گزارش مربوطه ذكر مـي كنـد. پايان ببريم 

يك عمل مخرب كه بنيـاد علـوم را ويـران«كه انحراف 

و هـم«و»مي كند  يك حقه بازي كه هم جامعه علمـي

. است»عموم جامعه را هدف قرار مي دهد

(English summary of the SNU final report, 
2006) 
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سيد محمد ابراهيم حسيني نسب  

2اخبار انجمن�

ووصديكخالصه مصوبات●  جلسهينهفتمسي

 انجمن آمار ايرانت مديرهأيه

وكي و سي پياپي انجمن آمار ايران جلسه مينهفتصد

شنبه پنجروز) آخرين جلسه هفتمين دوره هيأت مديره(

با حضورو دفتر انجمن آمار ايرانمحل در 29/4/1385

احمد پارسيان، آقايان دكتر اعضاء هيأت مديره كليه 

محرابي، دكتر حميد پزشك، دكتر نادر نعمت ... يدادكتر 

 خانم،)اعضاي اصلي(سن محمدزاده اللهي، دكتر مح

و آقاي دكتر باقر مقدس زاده اعضاي(دكتر ماه بانو تاتا

شد) علي البدل انجلــسه آقاياين ميهمانان. برگزار

 ركن آباديرضاييعبدالحميد دكتر،صادقيحسن دكتر

در اين جلسه.دندبوعليرضا نعمت اللهي دكترو

تص،موضوعات زير مورد بحث و گيري قرار ميم بررسي

:گرفت

به- رئيس انجمن آمار ايران ضمن خوشامدگويي

حاضرين در رابطه با پيشنهاد برگزاري مراسم نكوداشت 

ي افضلي پور در مراسم افتتاحيهعلي دكتر مرحوم 

هشتمين كنفرانس آمار ايران از ساير اعضاء نظرخواهي

و اعضاء  بهبات مديره انجمنأهينمودند توجه

ايخدمات ار باآ به جامعه شانزنده ماري كشور

در اين زمينه مقرر. موافقت نمودندمراسمبرگزاري اين 

و به شركت شده گرديد كتابچه نكوداشتي نيز تهيه 

.دگرد آمار ايران تقديمكنفرانس هشتمين كنندگان در

ماندگاريان مسئول محترم دفتـر انجمـن آمـار ايـران با تشكر از خانم.2

 براي ارسال اين اخبار
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از- جلسه مشترك با رئيس انجمن آمار ايران گزارشي

. ارائه نمودند، ايراندكتر مدد، رئيس مركز آمارآقاي 

الهي، دبير كميته اجرائي هشتمين دكتر عليرضا نعمت-

امور انجام كنفرانس آمار ايران، گزارشي از روند 

به شرح 29/4/1385تا تاريخ برگزاري اين كنفرانس 

:بيان نمودندزير 

و 842ثبت نام� 12 نفر براي شركت در كنفرانس

 تيم براي شركت در مسابقه دانشجويي

ي كامل به دبيرخانه كنفرانس مقاله331وصول�

 مدعو خارجي9 مدعو شامل24قطعي شدن تعداد�

در15و و قرارگيري اسامي ايشان  مدعو داخلي

 منزلگاه كنفرانس

 همانيم69قطعي شدن تعداد�

آقاي اي جهت سخنراني دقيقه15مانزاختصاص�

تاحيه دكتر مدد، رئيس مركز آمار ايران در مراسم افت

 كنفرانس

و رزرو محل� كنندگان، هاي اقامت شركت تعيين

و مدعوينيم  همانان

و چاپ اولين شماره� ي خبرنامه كنفرانس تهيه

و فرودگاه تدارك كميته�  هاي استقبال در ترمينال

در تدارك تورهاي گردشي براي شركت� كنندگان

 كنفرانس

 پس از ارائه گزارش دبير اجرايي هشتمين كنفرانس-

كهآ اكنون در كشورهممار ايران اين موضوع مطرح شد

ما اكثر اعضاي هيأت علمي مقاالت خود را به صورت 

و از نظر ارائه سخنراني ارائه مي دهندگان، ارزش نمايند،

 بيش از ارزش آن به صورت ارائه به صورت سخنراني

 از كشورها چنين در بسياريكه در حالي. استپوستر

ا.نيست ها يكساني پوسترها با سخنراني رائهزمان

تا تري براي ارائه زمان طوالني. نيست ي پوسترها حتي

مي4 اهميت. شود ساعت براي هر پوستر در نظر گرفته

تر از ارائه به صورت اهميت ارائه به صورت پوستر، كم

و چه بسا استقبال بيشتري سخنراني نمي از آنها باشد

سازي منظور فرهنگبه.شود نسبت به سخنراني مي

در ارائه مقاالت به صورت پوستر، پيشنهاد گرديد 

بدون گواهي ارائه مقاالت هشتمين كنفرانس آمار ايران، 

و نيز صادر نوع ارائه ذكر  براي حتي االمكان شود

.پوسترهاي برتر جوايزي درنظر گرفته شود

و ضعف- هفتمين دوره هيأت در زمينه نقاط قوت

، رئيس انجمن از اعضاء آمار ايران انجمنمديره 

و ضعف و در اين زمينه نقاط قوت نظرخواهي نمودند

و گفتگو قراري هفتم دوره .فتگرمورد بحث

سي● مين جلسهو هشت خالصه مصوبات يكصدو

ت مديره انجمن آمار ايرانأهي

و هشتمين جلسه پياپي انجمن آمار ايران يك و سي صد

م23/6/85روز پنجشنبه  آمار ايران دفتر انجمن حل در

و هايو با حضور اعضاي هيأت مديره دوره هفتم

در. هشتم تشكيل گرديد خالصه تصميمات اخذ شده

:اين جلسه به شرح زير مي باشد

بر اعضاي هيأت مديره- طبق اساسنامه انجمن، جديد

 دكتر عباس آقاي،كتبيگيري به صورت رأي پس از 

 دكتر سيدآقايو نجمنارا به عنوان رئيس گرامي

را به عنوان خزانه دار هشتمين دوره محمود طاهري

.نمودند انتخاب،انجمن آمار ايرانهيأت مديره 

انجمن آمار جديد گرامي، رئيس عباس آقاي دكتر-

، هفتمه ضمن تشكر از اعضاي هيأت مديره دور،ايران

 به خصوص در زمينه يكايك آنان فراوانهاي تالشاز

و و ن، تجهيز دفتر جديد انجم خريد قدرداني نموده

هي را به عنوان قائم مقام خودلال دكتر نادر نعمتآقاي 

 نمودند كه به تصويب اعضاي هيأت مديرهپيشنهاد

.رسيد

آقاي دكتر محمد اميني، عضو هيأت علمي دانشگاه-

و بلوچستان، به عنوان نماينده انجمن در كميته  سيستان
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نس آموزش رياضي ايران برگزيده علمي نهمين كنفرا

.شدند

رئيس سابق(آقاي دكتر پارسيان متن سخنراني●

در مراسم افتتاحيه هشتمين)انجمن آمار ايران

 كنفرانس آمار ايران

 باسمه تعالي

 با سالم خدمت حضار گرامي

مبعث رسول اكرم را حضور جامعه آماري كشور تبريك

.گويممي 

فتخار دارم به عنوان رئيس انجمن آمار ايران، حضورا

و دبيران گرانقدر، كارشناسان محترم اجرايي آمار  اساتيد

و دانشجويان عزيز را در  كشور، ميهمانان گرامي

.هشتمين كنفرانس آمار ايران خيرمقدم عرض نمايم

در فرصت كوتاهي كه در اختيار اينجانب قرار دارد

 مروري بر فعاليت هاي انجمن با شما سعي خواهم كرد

.عزيزان داشته باشم

همانطور كه اطالع داريد تاريخ تشكيل انجمن آمار

ت«ايران بر اساس  مأآگهي  اسفند ماه19»سسهؤسيس

با برگزاري نخستين كنفرانس آمار. است1369 سال

دانشگاه صنعتي محلدر1371سال ايران در خرداد ماه 

و تشكيل او  لين مجمع عمومي، انجمن رسماًاصفهان

برگزاري نخستين. فعاليت هاي خود را آغاز كرد

و حمايت  كنفرانس آمار ايران مديون آقاي دكتر رجالي

.آقاي دكتر جمشيدي رئيس وقت مركز آمار ايران است

: سال فعاليت خود17انجمن آمار ايران در طول

و هفت- كنفرانس ملي را به خوبي هدايت كرده است

به ياري خدا امروز هشتمين كنفرانس آمار ايران را در 

. دانشگاه شيراز برگزار مي كنيم

و فرايندهاي تصادفي پنج-  سمينار تخصصي احتمال

.را پشت سر دارد

 كنفرانس سيستمهاي فازي را در كارنامه فعاليت پنج-

و همانطور كه اطالع داريد اخيراً  انجمن هاي خود دارد

س جديد با حمايت ايران يستم هاي فازيو نوپاي

.انجمن آمار ايران شكل گرفته است

. سمينار دانشجويي را به خوبي برگزار كرده استپنج-

دانشجويي را در سطح- مسابقه علميهفت-

.كارشناسي هدايت كرده است

تخصصي را بر گزار كرده- كارگاه علميهفتحداقل-

.است

ك- و تنظيم چارچوب برنامه هاي درسي ارشناسي

و بازبيني ضرايب دروس مختلف  كارشناسي ارشد آمار

در آزمون ورودي كارشناسي ارشد كه توسط سازمان 

.سنجش آموزش كشور به مرحله اجرا در آمد

 همكاري با مركز آمار ايران جهت تهيه سند ملي-

 همكاري با پژوهشكده آمار-

همكاري در برگزاري سمينار بررسي مسائل آزمون-

هاها ي ورودي دانشگاه

مدلسازي را با همكاري خانهو تور تابستانه آمار-

بختياري،و رياضيات اصفهان در استانهاي چهار محال 

و  مازندران، قزوين، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي

������ 
از كليه اعضاي محترم انجمن آمار ايران درخواست

در سال مي دوره(85شود جهت تمديد عضويت خود
.اقدام فرمايند)86 الي مهرماه85مهرماه 

به اين منظور خواهشمند است هزينه تمديد عضويت را
000/30دانشجويي( حق عضويت بر اساس مبالغ جديد

و عضويت دائمي000/60ريال، سايرين 000/000/1 ريال
 بانك ملي، شعبه خيابان 5135، به حساب جاري)ريال

به نام انجمن آمار ايران) 731كد(دكتر فاطمي تهران
و به همراه فرم تكميل رسيد پرداختي را واريز نموده

در(شده مشخصات  به) امهصفحه آخر خبرنمندرج
از طريق نشاني پستي يا پست انجمن آمار ايران

. الكترونيك ارسال نماييد
 دبيرخانه انجمن آمار ايران
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و پرورش برگزار كرده اصفهان براي دبيران آموزش

.است

از- تالش در عمومي سازي علم آمار با حمايت

و قانع نمودن مسئولين مراسم ساالنه رگزاريب روز آمار

و  و وزارت آموزش سازمان سنجش آموزش كشور

و مدلسازي در  پرورش براي منظور نمودن درس آمار

 كنكور سراسري

 سال فعاليت رسمي خود15عالوه بر اين، در طول

: توانسته است

با- خبرنامه انجمن را كه مسئوليت آن در حال حاضر

،استركن آبادي رضايي عبدالحميدي دكتر آقا

.بصورت فصلي منتشر نمايد

سر» انديشه آماري« ترويجي–مجله علمي- را كه

چيني رحيم دبيري آن در حال حاضر با آقاي دكتر 

. شماره در سال منتشر نمايددوپرداز است بصورت 

و-علميمجله ندا را كه يك مجله- دانشجويي است

ح غالمرضا ال حاضر با آقاي دكتر مسئوليت آن در

 شماره در سالدو به صورت،استبرزادران محتشمي 

.منتشر نمايد

پژوهشي انجمن آمار ايران را با نام-مجله علمي-

و JIRSSاختصاري در به زبان انگليسي  دو شماره

.منتشر نمايدسال

- اصولي براي انتشار يك مجله علميموافقت-

ا ،ز طرف وزارت علومپژوهشي به زبان فارسي

و فناوري تتحقيقات و انشاءاهللاأ مورد ييد قرار گرفته

و با سر دبيري آقاي دكتر   محمدزادهمحسن بزودي

شددرودي . منتشر خواهد

در پايان الزم مي دانم از آقاي دكتر برهاني دبير محترم

و همكاران ايشان، آمار ايران كنفرانس هشتمين 

و جديت دانشجويان گروه آماخصوصاً ر كه با پشتكار

،تمام براي برگزاري اين كنفرانس تالش نموده اند

و قدر داني نمايم از آقاي دكتر صادقي رئيس. تشكر

و آقاي دكتر ساماني رئيس محترم  محترم دانشگاه شيراز

دانشكده علوم بدليل حمايت هايشان كه اين امكان را 

به تا يافته هاي جديد خوددبرايمان فراهم آوردن را

و تشكر ويژه دارم،سمع ساير همكاران برسانيم . تقدير

.و بياد ماندني داشته باشيم آرزو مي كنم كنفرانسي پربار

 ان شاء اهللا

انجمن سيستمهاي انتشار اولين شماره خبرنامه●

 فازي ايران

د تاريخچـه تأسـيس ايـن در اين شماره مطـالبي در مـور

ارائـه شـده اقدامات انجام شده توسـط انجمـنو انجمن

. است

و  اين انجمن بـه شـرح زيـر صفحه خانگي نشاني پستي

:است

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

.چهارم

 021-66404272: نمابر 021-22057069:تلفن

www.Fuzzy.ir

 آمار ايرانگزارش مجمع عمومي انجمن●

مجمع عمومي انجمن در كنار هشتمين كنفرانس آمار

 در تاالر سبز1/6/85، روز چهارشنبه17ساعت ايران، 

و ارشاد اسالمي استان فارس باو اداره كل فرهنگ

 نفر از اعضاي پيوسته انجمن آمار ايران 320حضور

. برگزار شد

 آقايان دكتر محمدرضا فقيهي به عنوان، اين مجمعدر

رئيس جلسه، دكتر يداله واقعي به عنوان منشي، دكتر

و دكتر رحمان فرنوش به عنواناسروش عليمر دي

.ناظرين حضور داشتند

و موارد مورد بحث در اين جلسه خالصه سخنرانيها

:عبارت بودند از
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فتمينهدكتر احمد پارسيان، رئيس آقاي گزارش-1

 كه متن كامل آن به شرح زير انجمن آمار ايراندوره 

:است

و عرض ادب خدمت كليه همكاران گرامي در با سالم

و  و پرورش، مراكز اجرايي دانشگاه ها، آموزش

از. دانشجويان عزيز آقاي ابتدا برخود الزم مي دانم يادي

و  دكتر علي عميدي نمايم كه همواره حامي انجمن بوده

برعهده معموالً مديريت اداره مجمع عموميهدر گذشت

.ايشان بود

از عزيزان تمنا دارم دعا كنيد تا اين عزيز غايب در

مجامع علمي، هر چه زودتر در جمع ما مجدداً حضور 

.دنياب

گزارش فعاليت هاي دو ساالنه شوراي اجرايي انجمن

:آمار ايران را به شرح زير تقديم مي دارم

 اجرايي فعاليت هاي) الف

 خريد آپارتمان-

انجمن، توانستيم در هيأت مديره با حمايت اعضاء

ابتداي فعاليت خود، آپارتمان كوچكي را واقع در خيابان 

تجاري خريداري-فلسطين در يك ساختمان اداري

در اين راستا بايستي از حمايت مالي پژوهشكده. نمائيم

رياست معاون اول،)ده ميليون تومان(ايران آمار 

ده ميليون(جمهوري وقت جناب آقاي دكتر عارف 

 ميليون2( سازمان سنجش آموزش كشورو)تومان

و) تومان به عنوان ارگانهاي حمايت كننده تشكر

البته الزم مي دانم اضافه نمايم كه دو قلم. قدرداني نمايم

و پيگيري آقاي دكتر  رجالي تحقق پيدا علي آخر با همت

. نموده است

نيز هيأت مديره اعضاء انجمن به خصوص اعضاء برخي

و با حمايت  حمايت قابل توجهي در اين راستا نمودند

و به مدت حداقل  9مالي خود به صورت قرض الحسنه

بدين. انجمن را ياري نمودند،ماه در خريد آپارتمان

و سپاس ويژه  وسيله الزم مي دانم از اين عزيزان تشكر

و به اعضاء  اعالم كنم كه بدهي خود را داشته باشم

. كرده ايم پرداخت

محرابي خزانه ... يدااز آقاي دكتر همچنين الزم مي دانم

دار وقت انجمن كه در خريد آپارتمان بطور مستمر 

و همگام من بودند، نيز تشكر ويژه داشته باشم از.همراه

آقاي دكتر نادر نعمت اللهي مجدداً تشكر نمايم كه

و زحمات  تجهيز دفتر جديد انجمن را متقبل مسئوليت

و الحق سنگ تمام گذاشتند .شدند

راه اندازي سايت جديد انجمن آمار در دو بخش-

و ماندگار  و انگليسي نيز از كارهاي اساسي فارسي

به. انجمن است كه بايستي استمرار يابد از خانم دكتر تاتا

و خانم  دليل قبول زحمت بخش انگليسي سايت

وو آقاي صفري مسئوماندگاريان ل سايت تشكر

.قدرداني مي نمايم

يكي ديگر از كارهاي ماندني اين دوره، ارائه طرح-

پرچم انجمن آمار ايران بود كه زحمت فراهم نمودن آن 

از.بودند را آقاي دكتر پزشك عهده دار  بدين وسيله

.ايشان نيز تشكر مي نمايم

 گذشته ماهششعاليت هاي دفتر انجمن در طولف-

و انتظار مي رود با شتابي كه دارد در جان تازه اي گرفته

آينده بتواند رضايت اعضاء انجمن را كامالً برآورده 

 اين امر را مديون تالش هاي هيأت مديرهاعضاء. سازد

خانم ماندگاريان هستند، كه با فعاليت هاي خود جان

كه. تازه اي به آن بخشيده اند به البته استحضار داريد

هيأت دليل نبود فرد مناسب در دفتر انجمن، تالش هاي 

 نمود عيني،انجمن در دوره هاي گذشته چندانمديره 

ب. پيدا نمي كرد و ارسال آن راي تهيه كارت عضويت

و اميدوارم بتوانيم با  اعضاء انجمن در حال انجام است

.اعضاء ارتباط بهتري برقرار كنيم

ا- يران به همت خانم راهنماي اعضاء انجمن آمار

به منظور. ماندگاريان هم اكنون در اختيار شما قرار دارد

رب ميه وز نگاه داشتن آن از اعضاء انجمن در خواست
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و الكترونيكي شود در صورت تغيير و آدرس هاي پستي

در،شماره تلفن  در اولين فرصت اطالعات جديد خود را

.اختيار دفتر انجمن قرار دهيد

هيأتد آپارتمان، بسياري از جلسات قبل از خري-

و به تناسب در تهران يا مديره  در دانشگاه هاي مختلف

بدينوسيله الزم مي دانم. شهرستان ها برگزار شده است

كه اين امكان را براي ما فراهم نمودند از همه عزيزاني

، به طور مرتب تشكيل شودهيأت مديرهتا جلسات 

و قدرداني . نمايمتشكر

يت انجمن آمار ايران در شوراي انجمن هاي عضو-

.علمي كشور نيز يكي ديگر از افتخارات اين دوره است

 فعاليت هاي فرهنگي)ب

در طول دو سال گذشته، شوراي اجرايي انجمن آمار

،ايران توانسته است

را- و فرآيند تصادفي پنجمين سمينار تخصصي احتمال

وسيله الزم بدين.دبا همكاري دانشگاه بيرجند برگزار كن

محتشمي غالمرضا مي دانم كه از زحمات آقاي دكتر 

.و همكاران ايشان تشكر نمايمبرزادران 

و ششمين مسابقه علميپنجمين سمين- -ار دانشجويي

غير دانشجويي را با همكاري مؤسسه آموزش عالي

بدين وسيله الزم. شيخ بهايي اصفهان برگزار كندانتفاعي 

و همكاران مي دانم كه از  زحمات آقاي دكتر محمدي

. ايشان تشكر نمايم

و مباحث مرتبط تخصصي داده هاي ترتيبي كنفرانس-

را با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد برگزار نموده

وسيله الزم مي دانم از زحمات آقاي دكتر بدين. است

و همكاران ايشان در گروه آمار  اين ناصر رضا ارقامي

ويدانشگاه  .ژه داشته باشمتشكر

و كاربرد هايكارگاه تخصصي- اري آمار بيزروش ها

. با همكاري دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار نموده است

بدين وسيله الزم مي دانم از زحمات آقايان دكتر فرزاد

و دكتر نادر نعمت اللهي تشكر نمايم . اسكندري

دانشجويي را با همكاري-هفتمين مسابقه علمي-

كاووس از آقاي دكتر. گاه شيراز برگزار كنددانش

 تشكر،خورشيديان كه مسئول اجرايي اين مسابقه بودند

و هفتمين مسابقهيدبير. مي نمايم  كميته علمي ششمين

و با دانشجويي به عهده آقاي دكتر نادر نعمت اللهي بود

توجه به وسواس خاصي كه در انجام كارهاي محوله 

ن دو دوره از مسابقه را به نحو دارند، توانسته اند اي

و قدرداني ويژه اي از ايشان. احسن هدايت نمايند تشكر

. دارم

برگزاري هشتمين كنفرانس آمار ايران با همكاري-

و  و مركز آمار ايران در حال انجام است دانشگاه شيراز

اميدوارم برگزاركنندگان، رضايت كامل شركت كنندگان 

دبير(له از آقايان دكتر برهاني بدينوسي.دفراهم آورنرا 

و دكتر) دبير كميته علمي(، دكتر بهبوديان)كنفرانس

و همكارانشان) دبير كميته اجرايي(عليرضا نعمت اللهي

.تشكر نمايم

ر برگزاري كنفرانس هاي آموزش رياضي كه هر سالهد-

با توجه به محتواي. برگزار مي شود همكاري مي نمايد

م شده در كنفرانس هشتم آموزش هاي انجا سخنراني

 مرداد ماه امسال، انتظار26و24،25روزهاي رياضي در

در دارم بخش مهمي از سخنراني ها در سال هاي آتي

و مربوط به آموزش آمار باشد .زمينه آمار

:قرار است

، دانشگاه مازندران ميزبان ششمين)1386(سال آينده-

و فرآيندهاي و باشد تصادفي سمينار تخصصي احتمال

.آقاي دكتر صادقپور قطعاً مقدمات كار را شروع كرده اند

، نهمين كنفرانس آمار ايران را دانشگاه 1387سال-

و آقاي دكتر مجيد اسدينماياصفهان ميزباني از،د

كنفرانس اين دبير در اين دانشگاه، همكاران خوبمان

ا و و از حاال به ايشان خدا قوت مي گوئيم نتظار هستند

و از،كميته هاي الزم زير داريم كه با تشكيل كميته ها
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هم اكنون فعاليت خود را براي برگزاري هر چه بهتر اين

. كنفرانس در پايتخت فرهنگي جهان اسالم آغاز نمايند

، دانشگاه ياسوج ميزبان هفتمين سمينار 1388سال-

و فرآيندهاي تصادفي خواهد بود .تخصصي احتمال

 انجمن آمار ايران مثل هميشه هيأت مديرهاعضاي-

و همفكري با عزيزان برگزاركننده اين آماده همكاري

و از اين عزيزان درخواست مي شود همايش ها  هستند

در اولين فرصت مكاتبات رسمي خود را با توجه به آئين 

و سمينارها با انجمن انجام دهند .نامه كنفرانس ها

اهيأت مديره- يران در دو سال گذشته انجمن آمار

:توانسته است

رشته آمار را در رديف يكي از رشته هاي المپياد-

دانشجويي كشور قرار دهد تا دانشجويان اين-علمي

با15رشته در كنار   رشته ديگر بتوانند هر سال در تيرماه

.يكديگر به رقابت علمي بپردازند

و مدلسازي- به عنوان يكي از دروس را درس آمار

و همانگونه كه مطلع نماي منظور آزمون سراسرياصلي  د

 اين كار عملي شده 1386سال آزمون سراسريهستيد از

.است

و مدلسازي 1384 سالدر تابستان- ، تور تابستانه آمار

و با همكاري خانه رياضيات اصفهان6در  استان كشور

.به اجرا درآمد

آكميته اي مسئول- ت.ت. بررسي مشكالت طرح

به) آزمون تحصيالت تكميلي(  هيأت مديرهو ارائه آن

همانگونه كه مستحضر هستيد. انجمن آمار ايران شدند

كه به انجمن آمار ايران هيأت مديرهطرح مصوب 

و كاست ارائه شد،سازمان سنجش آموزش كشور  بي كم

. گرديدبراي اجرا در سال جاري به دانشگاه ها ابالغ

آمار دانشگاه ها كه مجري از گروه هاي آموزشي-

و دكتر  درخواست، هستنديدوره هاي كارشناسي ارشد

و رساله شده است نسبت به ارسال چكيده پايان نامه ها

اقدام دفتر انجمنبه آنهاهاي دكتري همراه با مشخصات 

ند تا اين اطالعات به منظور دستيابي دانشجويان نماي

 انجمن قرارگيصفحه خانعزيز تحصيالت تكميلي در 

از گروه هاي آموزشي كه اقدام به اين كار كرده اند. گيرد

و از ساير گروه ها درخواست مي شود كه در  تشكر

اولين فرصت نسبت به ارسال اطالعات درخواستي اقدام 

.نمايند

را-گيري نشريه علمي شكل- پژوهشي به زبان فارسي

و ودهنم تصويب»مجله علوم آماري ايران«تحت عنوان 

به عنوان مدير را درودي محمدزاده دكتر محسن آقاي

و سردبير مجله  .دتعيين نمومسئول

 به سردبيري»انديشه آماري«ترويجي-نشريه علمي-

و رحيم آقاي دكتر چيني پرداز تقريباً به روز شده است

ره از آن با حمايت مالي معاونت پژوهشياانتشار يك شم

. به چاپ رسيده استدانشگاه شهيد چمران اهواز

و بدينوسيله از زحمات مالي دانشگاه شهيد چمران اهواز

بر. چيني پرداز تشكر مي شودرحيم دكتر آقاي  عالوه

15اين به همت آقاي دكتر چيني پرداز فايل هاي حداقل 

براي استفاده pdfبه صورت»انديشه آماري«شماره از

.ه است انجمن قرار گرفتصفحه خانگيعالقمندان در 

ا-  به ...نشريه دانشجويي ندا، تا پايان سال جاري انشاء

ين شماره اين نشريه كه سردبيري آخر. روز خواهد شد

و بوده است شفيعي خليل آقاي دكترهعهدآن به  چاپ

هزينه اين شماره. در اختيار عالقمندان قرار گرفته است

توسط خانم دكتر زهرا صباغيان معاون محترم پژوهشي 

ت دانشگاه شهيد بهشتي تأمين شده است كه از ايشان وق

بعدي دو شماره.و آقاي دكتر شفيعي تشكر مي نمائيم

و سردبيري آقاي دكتر اين نشريه،  غالمرضا با پيگيري

و شايد برخي از اعضاء برزادران محتشمي  در راه است

.را دريافت كرده باشندآنتاكنون 

عبدالحميد دكتر خبرنامه انجمن به سردبيري آقاي-

به طور مرتب، هر سه ماه يكبار در ركن آبادي رضايي 

 از قطب علمي گروه آمار.اختيار اعضاء قرار مي گيرد
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و انتشار دانشگاه فردوسي مشهد كه هزينه هاي چاپ

بسياري از شماره هاي اخير آن را تقبل نموده است، 

. تشكر مي نماييم

پهمانطور كه اطالع داريد،-  رفسور باال كريشنانآقاي

كه در هفتمين كنفرانس آمار ايران حضور داشتند، به

، دانشجويي انجمن آمار ايراناتمنظور حمايت از مسابق

متأسفانه. هزار دالر در اختيار انجمن قرار دادنددومبلغ

در ولي چك ارسالي ايشان به داليلي به موقع نقد نشد 

هش28/5/1385تاريخ  و تصد هزار مبلغ يك ميليون

و  تومان به صورت سپرده ثابت در بانك پارسيان افتتاح

 جايزه ايشان،از سال آينده از سود حاصل از اين سپرده

شدهر سالهاتبه دانشجويان برتر مسابق .اهدا خواهد

 مصوبات انجمن)ج

اعضاء محترم انجمن آمار ايران به تناسب از مصوبات-

دو. كنندصل مي انجمن در خبرنامه اطالع حا در طول

: آئين نامه هاي زير تصويب شده استسال گذشته،

و پژوهشي به زبان فارسي-  آئين نامه نشريه علمي

 آئين نامه انتخاب پيشكسوت آمار-

و- آئين نامه همكاري انجمن آمار ايران با سازمان ها

 نهادها براي انجام پروژه

ع مومي همانطور كه اطالع داريد، بنا به تصويب مجمع

و بصورت  دوره قبل، نحوه انتخابات از امسال تغيير كرده

دوره هيأت مديره پيشنهاد مي نمايم. پستي انجام شد

هشتم، در صورت تصويب مجمع عمومي، بتواند 

. برگزار نمايدالكترونيكيانتخابات انجمن را بصورت 

انجمن آمار ايران در طول دو سال گذشته ارتباط-

و پژوهشكده آمار خوبي با مركز آمار داشته ايران ايران

و. است به ساير اميدوارم اين ارتباط هم چنان ادامه يافته

و اثربخشاينيز به گونه مرتبط ارگان هاي دولتي   فعال

.دتسري ياب

 سال روز تأسيس19/12/69همانطور كه اطالع داريد-

و انجمن وارد هفدهمين سال انجمن آمار ايران است

دوره هيأت مديره اعضاياز. شده استفعاليت خود

و  اي اعضاء انجمن انتظار دارم با برنامهساير هشتم

. اين روز را گرامي دارند19/12/86تاريخ مناسب در

در-  دوره هشتم هيأت مديرهبراي همكاران خود

و. آرزوي موفقيت دارم اميدوارم كه اين عزيزان با تالش

 چه بيشتر اهداف كوشش خود بتوانند در اعتالي هر

و اعالم مي نمايم كه همواره در كنار انجمن كوشا باشند

.اين عزيزان براي خدمت به انجمن آماده هستم

 هيأت مديرهدر پايان بر خود الزم مي دانم از اعضاء

و آقايان دكتر پزشك، دكتر،دوره هفتم  خانم دكتر تاتا

ن و دكتر ادر محمدزاده، دكتر محرابي، دكتر مقدس زاده

و حمايت  و همفكري نعمت اللهي به خاطر همراهي

 سال گذشته، خانم ماندگارياندوهايشان در طول 

و آقاي صفري مسئول سايت انجمن مسئول دفتر انجمن

و قدرداني نمايم .تشكر

 احمد پارسيان

1/6/85

 رئيس هفتمين دوره هيأت مديرهگزارش پس از ارائه-

تأييد اعضاي پيوسته حاضر در مورد انجمن، اين گزارش

.قرار گرفتجلسه 

به دكتر يداله محرابي، خزانه دار انجمن آقاي گزارش-2

اين گزارش نيزو ارائه گرديد1شماره جدول شرح 

حاتأييد مورد  . قرار گرفتاضر در جلسهعضاي پيوسته

طي بيانات بازرس انجمن،دكتر حسن صادقيآقاي-3

قرار تأييد كوتاهي گزارش خزانه دار انجمن را مورد 

.دادند

 جديد انجمن با كسب اكثريت ميزان حق عضويت-4

: آراء به صورت زير به تصويب رسيد

 ريال،000/60 ريال، سايرين000/30دانشجويي

 ريال،000/000/1) مادام العمر(عضويت دائمي

 ريال000/000/2اي مؤسسه
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گزارش خزانه دار دوره هفتم هيأت مديره:1جدول شماره

 1/6/1385انجمن آمار ايران به مجمع عمومي عادي مورخ 

)ريال( درآمدها

 369,029,521)ششم( منتقله از دوره قبل-1

ها-2  64,919,500 حق عضويت

و-3 ها كمك ها، هدايا  658,269,161 سود سپرده

 362,000,000 درآمدهاي حاصل از قرار دادها-4

 1,454,218,182 جمع درآمدها

)ريال( هزينه ها

پژوهـشنامه( هزينه چاپ نشريات-1

ــاري  ــاري، JIRSSآمـ ــشه آمـ ، انديـ

و نشريه دانشجويي ندا )خبرنامه

71,867,930 

ها-2 به برگزاري كنفرانس  362,000,000 كمك

 186,603,051 هزينه هاي دفتر انجمن-3

 562,900,000 هزينه خريد آپارتمان براي دفتر-4

 1,183,370,981 جمع هزينه ها

به دوره هشتم  270,847,201 مانده منتقله

دكتر ناصررضا ارقامي، عضو كميته آقاي گزارش-5

برگزاري انتخابات دوره هشتم هيأت مديره انجمن آمار 

نمايران  اين دكتر مشكاني رئيس آقاي از طرف ايندگي به

شدكميته به شرح زير : ارائه

ت مديره انجمن آمار ايرانأكميته برگزاري انتخابات هي

متشكل از آقايان دكتر ناصررضا هشتم، براي دوره

نژاد، دكتر اله پاشا، دكتر انوشيروان كاظم ارقامي، دكتر عين

و دكتر محمدقاسم وحيد اصليمحمدرضا مشكاني

 برگزاريدار نامه مصوب انجمن عهده مطابق آيين

و تهيه. انتخابات شد مقدمات الزم پس از جلسات متعدد

انتخابات به شرح زير انجام گرديد كه نتيجه آن به رئيس 

انجمن گزارش شد تا در مجمع عمومي به آگاهي 

.اعضاي انجمن برسد

و تدوين فهرست اسا- مي در گام نخست، پس از تهيه

از اعضاي پيوسته واجد شرايط رأي دادن، طي نامه اي

اعضاء خواسته شد كه در مهلت مقرر نامزدهاي مورد 

و پاكت تمبر. نظر خود را به كميته اعالم كنند برگه رأي

از خورده در اختيار اعضاء گذاشته شد تا فرآيند كار

.يكنواختي الزم برخوردار باشد

پ- هايي كه اعضاء اكتدر گام دوم، پس از دريافت

و فراواني آراي نامزدها  ارسال كرده بودند، اسامي نامزدها

. استخراج شدند

از- و دو هفتهيأت مديره مركب  نفر عضو اصلي

به عضو علي  نفر عضونهالبدل است، بنابراين در نهايت

و به همين دليل از بين نامزدهاي اعالم شده كه نياز بود

د براي احتياط سه برابر تعداد الزم بيشترين آراء را داشتن

.به اضافه يك نفر مشخص شدند

و از كسب كننده نفر28با- بيشترين آراء، مكاتبه شد

آنان تقاضا شد كه در صورت تمايل نامزدي خود را كتباً 

متأسفانه روحيه همكاري در بين. به كميته اعالم كنند

و از  12 تنها الذكر نفر فوق28اعضاء چندان باال نيست

اعالم دوره هشتم نفر براي عضويت در هيأت مديره

.ندنمودآمادگي 

در گام آخر دوباره مانند گام اول، فهرست اسامي-

و پاكت تمبر خورده براي همه نامزدها، برگه  رأي

و از آنان خواسته شد از بين اعضاي پيوسته ارسال شد

و رأي نفر را انتخاب كرده9حداكثر ياد شده، نفر 12

و تا پنجم مرداد ماه مخفي خود را در برگه ارسالي درج

.از طريق پست به آدرس انجمن ارسال كنند

هاي پستي، پاكت انتخاباتكميته در آخرين جلسه-

دريافت شده در مهلت مقرر با حضور اعضاي كميته 

و آراي نامزدها شمارش شدند . بازگشايي

زير استخراج شدند نتيجه به ترتيب نزولي آراء به شرح

.كه به دبيرخانه انجمن گزارش شد

 رأي140با الهي دكتر نادر نعمت آقاي-1

 رأي135با دكتر حميد پزشك آقاي-2

 رأي126با دكتر عباس گرامي آقاي-3

 رأي119با پور دكتر ناهيد سنجري فارسي خانم-4
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 رأي114باي دكتر سيد محمود طاهر آقاي-5

 رأي111با بانو تاتا دكتر ماهخانم-6

 رأي107با دكتر هوشنگ طالبي آقاي-7

 رأي105با دكتر مجيد اسدي آقاي-8

 رأي100با دكتر غالمرضا محتشمي آقاي-9

 در پايان كميته مايل است كه نظر خود را درباره-

 به اطالع رئيس انجمن،تخابات پستينخستين تجربه ان

و از وي بخواهد كه موضوع در مجمع عمومي برساند

.اعالم گردد

و بقاي هر سازماني به ميزان حمايت اعضاي آن دوام

نه. وابسته است انجمن بايد واقعاً به معني انجمن باشد

و متفرق كه. جمعي پريشان اين تجربه نخست نشان داد

ويامتأسفانه ميزان حم ت اعضاي ما چندان زياد نيست

،مستلزم يادآوري است كه در امور مربوط به انجمن

هايو در فرصتدادهاعضاء بايد به آن امور اولويت

هاي به اميد همكاري.مقرر پاسخ الزم را بدهند

تر صميمانه

 با اكثريت آراء، روزنامه اطالعات جهت درج-6

.هاي انجمن به تصويب رسيد آگهي

دكتر احمد پارسيان به آقاي كسب اكثريت آراء،با-7

و  دكتر ناصررضا ارقامي به آقاي عنوان بازرس اصلي

.البدل انتخاب شدند عنوان بازرس علي

 با كسب اكثريت آراء، نامبردگان زير به عنوان اعضاي-8

ي نهم انتخابات هيأت مديره انجمن كميته انتخابات دوره

:انتخاب شدند

 رأي138 محسن محمدزادهدكتر آقاي-1

 رأي122 دكتر علي رجالي آقاي-2

 رأي115 دكتريداله محرابي آقاي-3

 رأي89 دكتر صديقه شمسخانم-4

 رأي65 دكتر فرزاد اسكندري آقاي-5

و خانم الزم به ذكراست كه آقاي دكتر فرزاد اسكندري

كه65دكتر احترام خوشبين با كسب   رأي مساوي بوده

كشي آقاي دكتر فرزاد اسكندري به عنوان پس از قرعه

.نفر پنجم عضو كميته انتخاب شدند

 انجمن آمار ايراندائمياعضاي ليست●

هيـأت مـديره انجمـن آمـار 135جلسه تصميم براساس

ــران  ــن پــساي ــوان،از اي  عــضويت جديــدي تحــت عن

بر.عضويت دائمي ايجاد شده است  نفـري كـه23عالوه

اسـامي آنـان بـه چـاپ رسـيده قبلي خبرنامـه در شماره

به عـضويت دائمـي انجمـن آمـار نيز زير اعضاي است،

:اند آمده ايران در

 علي آذربردكتر�

 حبيب اله اسماعيليدكتر�

 كمال اعظمدكتر�

 رامين بهزاد�

 حسن جهاني هاشميدكتر�

 علي رجاليدكتر�

 مهدي رهگذردكتر�

زفيروزه ريوا�

 محمدرضا فقيهيدكتر�

 باس گراميعدكتر�

 مجيدي...اعطادكتر�

 كيانا ملك پور�

 دكتر حجت زراعتي�

 زهره اميري�

 احمدرضا جمشيديان دكتر�

ايجدياعضا●  رانيد انجمن آمار

و پرورش ساري����  آموزش

 شعبانعلي قلي نژاد ملكشاه-

 پارسيانبانك����

 روزيتا حقيقي-

 صادرات ايرانبانك����
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 سيالبي اسماعيل زاده الميرا-

 كده بهداشتدانش����

 ساره كشاورزي-

 دانشگاه آزاد اسالمي����

و تحقيقات فارس  محمبوبه يار احمدي-: علوم

 مهسا حسين نژاد- عاطفه اسماعيلي-: اراك

 محسن ترابيان-:تاكستان

 نوشين يقين تبار-:قائمشهر

 آالر تاجي هروي- محبوبه طاهري زاده-:مشهد

 اكرم قرباني- معيري پور راحيل-

 اصفهاندانشگاه����

 الهه يدالهي خالص- ليدا كلهري ندر آبادي-

 روح اله محمودي- ابراهيم صالحي طبس-

 دانشگاه بوشهر����

 عبدالصمد خواجه-

 نور پيامدانشگاه����

 محمد عباسي-: صفا شهر مركز،آباده

 زهرا حيدري راراني-:اصفهان

 محمود اقبالي-:آباد، مركز دولت اصفهان

 بهناز يقين تبار-: بهشهر

 جميله خليلي-:تهران

 عاطفه جوادي مقدم-:ساوه

 زهرا حسن زاده- فريبا نصيرزاده-: شيراز

 الهام مواليي راد-سميه فروزاني-

 نينا حاجتي علي محمدي-:تبريز

 زينب چنگاني-:خوانسار

 شگاه تربيت مدرسدان����

 حميدرضا زارعي فرد-حسين نراقي-

 تهران دانشگاه����

 امير نياسري نسلجي- عبدالرضا محمدي-

 خليج فارس دانشگاه����

 احمد محذان زاده دشتي- سيد مرتضي نجيبي-

 حسين انصاري-زينب خواجوي-

 زهره بهمنياري-

 زي كرمانشاهرا دانشگاه����

 مژده اسماعيل زاده-اسماء پور حسينقلي-

 عبداله بياتي اشكفتكي-

 باهنر كرمان شهيد دانشگاه����

ــليماني- ــدي س ــا محم ــي- محمدرض ــره نجف زه

 بردجي

 مهديه عسكري پور-

 شهيد بهشتي دانشگاه����

 مريم صفرخاني- سپيده فارسي نژاد-

 وحيد نصيري- مهديه قرباني-

 محي الدين ايزدي- پريسا نيلوفر-

 منا صدرالدين- اكرم حكمي-

 سمانه افتخاري مهابادي- وحيد رضائي تبار-

 فاطمه شهودي مژدهي-

 شيراز دانشگاه����

 رسول روزگار- نجمه احمدي-

ش-  زهرا يوسفيان- كاري چاهستانيمرضيه

 نگار فردرو- رويا نصيرزاده-

 صفيه آتش روز-

 صنعتي اصفهان دانشگاه����

 مهدي خيري دستنائي- رضا زارعي-

 مائده خليليان- محسن عارفي-

 سارا گرمسيري-

طعال دانشگاه����  باطباييمه

 فروغ نقيبي-ميرزا قرباني-

و صنعت دانشگاه����  علم

 عبدالمطلب حاجتي-

 علوم پزشكي ايالم دانشگاه����

 بهزاد مهكي-
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 علوم پزشكي تهران دانشگاه����

 آغافاطمه حسيني- كورش سايه ميري-

 علوم پزشكي شهركرد دانشگاه����

 سودابه حامدي-

 وم پزشكي كرمانشاهعل دانشگاه����

 اكرم سليماني-

و منابع طبيعي گرگان دانشگاه����  علوم كشاورزي

 شهناز حضرتي-

 مشهد فردوسي دانشگاه����

 سارا صبوري-

 قزوين دانشگاه����

 مهدي مهراس-

 واترلو دانشگاه����

 علي قدسي-

و برنامه ريزي����  سازمان مديريت

 رضا ولي زاده-: استان يزد

ي جعفر احمد-:استان مازندران

 گروه صنايع فجر����

 مهدي نقي خاني-

 وزارت تعاون����

 حسين خوران-

و امور اجتماعي����  وزارت كار

 فريده دل عظيمي-

نام محل تحصيل يا خدمت افراد زير بـراي(متفرقه����

):خبرنامه ارسال نشده است

 بهاره يقين تبار- مونا ثنايي فيض آبادي-

 سوگل اوژن پور- جعفري حرسو آبادي علي اكبر-

 شبنم فاني- فهيمه ايزدپناه-

 زهرا رضائي ديندارلو- نيلوفر شريف پور-

 هادي موقري-

و مراكز آمار� ي اخبار دانشگاهها
3)ره(ه بين المللي امام خميني دانشگا●

عأآقاي دكتر اسماعيل اميري عضو هي  لمي گـروه آمـارت

دCompstat 2006در كنفـرانس ايـن دانـشگاه ر كــه

در دانـشگاه 2006سال سپتامبر1 آگوست الي 28 تاريخ

اي با عنوان زير ارائهو مقاله كرده شركت،رم برگزار شد 

:نمودند

Stochastic Volatility models with STAR 
volatilities in a Bayesian approach 

 

ف● 4ردوسي مشهددانشگاه

:فارغ التحصيل دكتري-

 از 29/6/1385خــانم دكتــر آرزو حبيبــي راد در تــاريخ

-كـاربرد اطـالع كولبـك«پايان نامه خود تحت عنـوان

و آزمون نيكويي برازش  بـا»اليبلر در استنباط شواهدي

و با راهنمايي آقايان دكتر ناصررضا ارقـامي درجه عالي

.دفاع كردو دكتر جعفر احمدي

:همان خارجييم-

ــشگاه ــار دان ــروه آم ــتاد گ ــسور چــوبي اس ــاي پروف آق

در،كونكورديا كانادا  كنفـرانس هـشتمين پس از شركت

م آمار ايران در شيراز،  همـان گـروهيبه مدت يك هفتـه

 نـامبرده در طـي.بودنـد دانشگاه فردوسـي مـشهد آمار 

 در گـروه، ضمن ارائه سـخنراني در مشهد، مدت اقامت

 دانشجويان تحصيالت تكميلـي حضورباه اي جلسدر

.اين دانشگاه نيز شركت نمودند

: فرصت مطالعاتي-

افشاري دانشجوي دوره دكتري آمار بـراي محمود آقاي

ييك دوره تحقيقاتي شش ماهه به دانـشگاه كنكورديـا 

.كانادا عزيمت نمودند

و با تشكر از آقاي اسماعيل اميري.3  مطالباين ارسالبراي تهيه

و تنظيم نوقابي با تشكر از آقاي هادي جباري.4  مطالباين براي تهيه
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دو- گــرايش پـذيرش دانـشجوي دكتــري آمـار در

:مختلف

ك ميته تحصيالت تكميلي گروه آمار در به دنبال تقاضاي

و احتمـال گرايش دو خصوص ايجاد  در استنباط آماري

مقطع دكتري آمار، معاونت آموزشي دانـشگاه فردوسـي 

و مقرر گرديد از با  سـال اين درخواست موافقت نموده

 پذيرش دانـشجوي دكتـري، به بعد 1385-86تحصيلي 

.ام گيردآمار در هريك از اين دو گرايش مستقالً انج

: برگزاري ارزيابي جامع-

ارزيابي جامع دانشجويان دوره دكتري مطابق آيين نامـه

و عــصر روز دوره دكتــري، جديــد  25/6/85در صــبح

و در ايـن دوره. برگزار شد خـانم هـا سـارا جمهـوري

 اكبـري قاسـم محمد آرشي،آقايانو فاطمه يوسف زاده 

پـشترا با موفقيت امتحـان جـامع مصطفي رزمخواهو

.دندرگذاسر 

: سخنراني در هشتمين كنفرانس آمار-

و سـخنراني در بين مقاله هاي پذيرفته شده بـراي ارائـه

 مـورد30 حـدود پوستر درهشتمين كنفرانس آمار ايران

و مــشترك مربــوط بــه گــروه آمــار بــصورت انفــرادي

.مشهد بوده استفردوسي دانشگاه 

: ارتقاء-

 عضو هيأت علمـي گـروه آقاي دكتر حسينعلي نيرومند

 1385آمار دانشگاه فردوسي مشهد در شهريور ماه سال

.به مرتبه استادي ارتقاء يافتنداز دانشياري

جعفر احمدي عضو هيأت علمي گروه آمـار آقاي دكتر

ــال  ــر س ــشهد در اواخ ــي م ــشگاه فردوس  از 1384دان

.استادياري به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند

 مشهدعلوم رياضي دانشگاه پژوهش هاي مجله-

اي تحت عنوان مجله پژوهش هاي علوم رياضـي مجله

 اخيراً از مجله علـوم دانـشگاه فردوسـي دانشگاه مشهد 

و مشهد با اين هدف تفكيك شده است، كـه بـه چـاپ

ازيرياضـ علوم انتشار مقاالت تحقيقاتي اصيل در   اعـم

و غيـره مبـادرت رياضي،محضرياضي كاربردي، آمار

در.ايدنم همـين اطالعيه فراخوان مقاله براي اين مجلـه

.ه استديسرخبرنامه به چاپ شماره

در- آزمـون ورودي كارشناسـي ارشـد، كسب رتبه

 والمپياد علمي دانشجويي كشورمسابقات دانشجويي

آقــاي احــسان زمــان زاده دانــشجوي كارشناســي آمــار

كـه از ابتـداي سـال تحـصيلي(دانشگاه فردوسي مشهد 

 دانــشجوي كارشناســي ارشــد ايــن دانــشگاه 86-1385

در آزمون ورودي موفق به كسب رتبه اول) خواهند بود

و  هفتمين مـسابقه انفرادي در رتبه اول كارشناسي ارشد

و كسب رتبـه سـوم در  دانشجويي آمار كشور در شيراز

.نخستين المپياد علمي دانشجويي آمار ايران گرديد

5اصفهاندانشگاه●

در كسب دو رتبه دوم در المپياد علمي دانشجويي-

آزمون غيرمتمركز مرحله اول يازدهمين المپياد علمي

:دانشجويي كشور

از4  آمـار دانـشگاه نفر دانشجوي اعزامـي گـروه5 نفر

زاده، سـميه اشـرفي، النـاز هـا سـميه زارع اصفهان خانم

و مهناز خلفي موفق شـدند بـه مرحلـه دوم راه  كريميان

5 نفـر از قطـب4الزم به توضيح است كـه كـالً.ديابن

شــامل دانــشگاههاي اســتان اصــفهان، خوزســتان،(

و يزد  و بختياري، لرستان يـابي موفق بـه راه) چهارمحال

به مرحله دوم شدند كه هر چهار نفر از دانشگاه اصفهان 

سرپرستي تيم به عهده آقاي دكتـر محمدحـسين. بودند

ضـا خواجـوي دانـشجوي آقـاي علير. ساز بـود عالمت

كارشناسي آمار نيز به دليل كسب رتبه سـوم در آزمـون 

سراسري كارشناسي ارشد به مرحله دوم راه يافتنـد، در 

كه در دانشگاه تهـران)مرحله نهايي(مرحله دوم المپياد 

هر ها سميه زارع برگزار گرديد خانم  و سميه اشرفي زاده

 
از.5  جهـت ارسـال ايـنن عالمت سـاز محمد حسي قاي دكترآبا تشكر

 خبرها
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م و در رشته آمار كسي وفق به كسب دو رتبه دوم شدند

هـاي فردوسـي دو نفـر نيـز از دانـشگاه. رتبه اول نشد 

و صنعتي شريف مقام سوم را كسب كردند .مشهد

6بيرجنددانشگاه●

كارشناسي ارشد آمـار اولين دوره فارغ التحصيالن-

 رياضي

دوره كارشناسـي ارشـد اولـين چهار نفر از دانـشجويان

 ساماني پـور حميد رضا آقايان اين دانشگاه آمار رياضي 

نجمه نيـازيو خانم ها محمدرضا ريحاني سردهاييو

و سميرا گودرزي   بـا 1385در تابستان سال خاتون آباد

.موفقيت از پايان نامه خود دفاع نمودند

7عالمه طباطباييدانشگاه●

 آقاي دكتر محمد جلوداري ممقاني، عضو هيأت-

دانشياري از علمي گروه آمار دانشگاه عالمه طباطبايي

. به مرتبه استادي ارتقاء يافتند

 آقاي دكتر محمد بامني مقدم، عضو هيأت علمي-

به از استادياري گروه آمار دانشگاه عالمه طباطبايي

.مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند

 آقاي دكتر رضا پورطاهري، عضو هيأت علمي گروه-

به مرتبه از مربي آمار دانشگاه عالمه طباطبايي

.ادياري ارتقاء يافتنداست

8علوم پزشكي زاهداندانشگاه●

دانـشگاه علـوم أت علمـي آمـار هيـ اعـضاي دو نفر از

خـانم مهنـازو مهـدي محمـدييآقـا پزشكي زاهدان 

براي ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام شهركي پور 

در(شده اند  انگلـستان نيوكاسـل دانشگاه آقاي محمدي

 
از.6  واقعي جهت ارسال اين خبرها... يداقاي دكترآ با تشكر

از.7  فرزاد اسكندري جهت ارسال اين خبرهاقاي دكترآبا تشكر

از.8  جهت ارسال اين خبرهامسعود رودباري قاي دكترآبا تشكر

كـي از دانـشگاه هـاي كـشوريو خانم شهركي پور در

.)هستند تحصيللمشغوژاپن 

9دانشگاه شيراز●

ــي- ــايت علمـ ــدي سـ ــرين رده بنـ ــاس آخـ  براسـ

Science Direct آقايـــان دكتـــر مـــشترك مقالـــه

ازو دكتــر عليرضــا نعمــت اللهــي احمدرضــا ســلطاني 

تحـت هيأت علمـي گـروه آمـار ايـن دانـشگاهايعضا

 عنوان 

An Inequality Involving Correlations 
ــين ــه ســوم در ب ــه25حــائز رتب ــده مجل ــه برگزي  مقال

Statistics and Probability Letters گرديده اسـت .

اين انتخاب توسط پژوهشگران از طريق اينترنت در بين

. مقاله صورت گرفته است2000بيش از 

 خانم دكتر ناهيد سنجري فارسـي پـور عـضو هيـأت-

بـه مرتبـه از دانـشياري ايـن دانـشگاه علمي گروه آمار

.ارتقاء يافتنداستادي 

عـضو هيـأت علمـي آقاي دكتر عليرضا نعمت اللهي-

به مرتبه دانـشياري از استادياري گروه آمار اين دانشگاه 

.ارتقاء يافتند

 10علوم پزشكي شيرازدانشگاه●

و محمد رفيعي دانشجويانانآقاي-  پيمان جعفري

ازاين زيستي دكتري آمار گذراندن دانشگاه پس

آقاي. گشتند ماهه به ايران بازشش فرصت مطالعاتي 

مطالعاتي را در دانشگاه اولستر در اين دوره جعفري 

 در موردپروفسور فرهمند آقاي زير نظر ايرلند كشور 

آقاي محمد.ندگذراند» تحليل هاي دنباله اي گروهي«

با راليا،كوئيزلند كشور است در دانشگاهنيز رفيعي 

. كار كردندآميختهمخالش روي مدلهاي پروفسور

از.9  اين خبرها جهت ارسالعليرضا نعمت اللهي قاي دكترآبا تشكر

از. 10  نجف زارع جهت ارسال اين خبرهاقاي دكترآبا تشكر
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در آقاي پيمان جعفري دانشجوي دكتري آمار- زيستي

مدل« از پايان نامه خود تحت عنوان16/2/85 تاريخ

سازي نقطه توقف بهينه در روشهاي دنباله اي گروهي 

 به راهنمايي آقاي»و كاربرد آن در كارآزمائيهاي باليني

. محمد تقي آيت اللهي دفاع نمودنددكتر سيد

دري دكتري آمارو آقاي محمد رفيعي دانشج- زيستي

مدل« از پايان نامه خود تحت عنوان 1384سال تيرماه 

و دو  پيشنهادي سلسله مراتبي توزيع آميخته پوآسني

و نرخ جمله اي منفي در پيش بيني مدت اقامت بيماران

ي آقاي دكتر سيد به راهنماي»اشغال تخت بيمارستاني

. محمد تقي آيت اللهي دفاع نمودند

احمد دانشجوي خانم سعيده پور24/3/85 در تاريخ-

به پايان با موفقيترازيستي امتحان جامع دكتري آمار

.رساندند

دانشگاه در بهمن اين زيستيي آمارر دوره چهارم دكت-

 با پذيرش دو دانشجوي جديد آقايان 1384سال ماه 

و مهرداد وثوقي به كار خود ادامه مي دهدحامد .تابش

 آقاي دكتر سيد محمد تقي آيت اللهي استاد گروه-

و اپيدميولوژي در سال آمار  به عنوان 1384زيستي

.دانشگاه انتخاب شدنداين محقق نمونه

 فارغ التحصيالن آمار�
 فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار●

 11اصفهان دانشگاه-1

/ آمـار فارغ التحصيل كارشناسي ارشدي احمدي مهد-

استنباط درباره ميـانگين توزيـع نرمـال عنوان پايان نامه،

 استاد راهنما، آقاي/ 6/4/1385 تاريخ دفاع/ لگاريتمي

.محمد حسين عالمت سازدكتر

 جهـت ارسـال ايـن ساز عالمت محمدحسين آقاي دكتراز با تشكر. 11

هاخبر

/ آمـار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مرضيه هاشمي-

ف عنوان پايان نامه، تـاريخ/ زاينـده مبـاحثي در سانـسور

.اسديدكتر استاد راهنما، آقاي/ 6/4/1385 دفاع

/ آمـار فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد امير عليپور-

روشــهايي بــراي شناســايي اثــرات عنــوان پايــان نامــه،

/ هاي عـاملي كـسري بـدون تكـرار پراكندگي در طرح 

دكتـر اسـتاد راهنمـا، آقـاي/ 30/5/1385 تاريخ دفـاع

.طالبي

/ آمـار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد هيمه نيكبختف-

آن عنوان پايان نامه، و مباحث مرتبط بـا  تحليل ضمانت

دكتـر اسـتاد راهنمـا، آقـاي/ 5/6/1385 تاريخ دفـاع/

.اسدي

 12بيرجند دانشگاه-2

فـارغ التحـصيل كارشناسـي حميد رضا ساماني پور-

اع عنوان پايان نامه،/ رياضي آمارارشد  داد بـزرگ قانون

استاد راهنما،/ 11/5/1385 تاريخ دفاع/ براي آرايه ها 

.دكتر حميدرضا نيلي ثاني آقاي

فارغ التحصيل كارشناسـي ارشـد محمدرضا ريحاني-

و عنوان پايان نامه،/ رياضي آمار تحليل وابستگي مربعي

 تـاريخ دفـاع  / FGMرفتار حدي دنباله هاي تـصادفي 

.دكتر محمد اميني ما، آقاياستاد راهن/ 11/5/1385

فـارغ التحـصيل كارشناسـي نجمه نيازي خاتون آباد-

و عنوان پايان نامه،/ رياضي آمارارشد  ميانگين باقيمانده

/ 7/6/1385 تـاريخ دفـاع/ گذشته طول عمر سيستم ها 

.دكتر محمد خنجري صادق استاد راهنما، آقاي

 آمـار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد سميرا گودرزي-

و مـاكزيمم عنوان پايـان نامـه،/ رياضي نقـش آنتروپـي

/ 7/6/1385 تـاريخ دفـاع/ آنتروپي در قابليت اعتمـاد 

.آقاي دكتر غالمرضا محتشمي برزادراناستاد راهنما،

و ارسال اين... يدابا تشكر از آقاي دكتر. 12  خبر واقعي براي تهيه
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 دانشگاه فردوسي مشهد-3

آمـار فـارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد الهام قميان-

ب عنوان پايان نامه،/ رياضي و ررسـي سيـستمهاي تحليل

استاد راهنما،/ 28/6/1385 تاريخ دفاع/ قابليت اعتماد 

.عبدالحميد رضايي ركن آباديآقاي دكتر 

آمـار فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد امير فرهادي-

 رهيافـت اسـتنباط شـواهدي عنوان پايان نامـه،/ رياضي

 تـاريخ دفـاع/ جهت تعيين نمونه در فرضيه هاي بيزي

.مهدي عماديآقاي دكتر استاد راهنما،/ 28/6/1385

 13شهيد چمران اهواز دانشگاه-4

آمـار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد محسن حسيني-

و اقتصادي  بررسـي عنوان پايـان نامـه،/ علوم احتماعي

تـ كاربرد فرآيند شـاخه  و توابـع درسـتنمائي در مينأاي

مـا، استاد راهن/ 7/4/1385 تاريخ دفاع/ سالمت جامعه 

.غالمعلي پرهامآقاي دكتر 

فـارغ التحـصيل كارشناسـي مهرداد نوروزي فيـروز-

بــرآورد غيــر عنــوان پايــان نامــه،/ رياضــيآمــار ارشـد 

پارامتري تـابع رگرسـيوني در مـدلها بـا خطـاي انـدازه 

/ 12/4/1385 تاريخ دفـاع/ SIMEXگيري به روش 

.عبدالرحمن راسخآقاي دكتر استاد راهنما،

فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد نادر محمدي رضا-

بررسـي بـرآورد كننـده عنوان پايان نامـه،/ رياضيآمار 

/ ماكسيمم درستنمائي مقيد در توابع نرمال بريـده شـده 

آقـاي دكتـر اسـتاد راهنمـا،/ 14/4/1384 تاريخ دفـاع

.فضل اله عزيزي

آمـار فارغ التحصيل كارشناسي ارشـد حميد نيل ساز-

و اقتصادي علوم احتم  هـاي شبكه عنوان پايان نامه،/ اعي

و كاربرد آن در رتبـه بنـدي اعتبـاري متقاضـيان  عصبي

آقـاي اسـتاد راهنمـا،/ 14/4/1385 تاريخ دفاع/ اعتبار

.عبدالرحمن راسخدكتر 

از. 13  غالمعلي پرهام جهت ارسال اين خبرهاقاي دكترآبا تشكر

فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد وند ناهيد گنجعلي-

مم برآورد چگـالي مـاكزي عنوان پايان نامه،/ رياضيآمار 

و تـواني   تـاريخ دفـاع/ آنتروپي از گشتاورهاي كـسري

.قاسم تارمستآقاي دكتر استاد راهنما،/ 23/3/1385

 14علوم پزشكي شيراز دانشگاه-5

 آمارفارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهرداد وثوقي-

 مدلسازي آماري تأثير مكمل پايان نامه، عنوان/زيستي

و ويتامين هAهاي روي و بر عفونت اي تنفسي اسهال

تاريخ دفاع/ سال5رشد جسماني در كودكان زير 

.رجائي فرد دكتر، آقاي راهنمااستاد/ 1384ماه اسفند

 آمارفارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهراب صيادي-

كاربرد مدل سازي چند پايان نامه، عنوان/زيستي

سطحي در تحليل رفتار باروري زنان روستائي 

نجف دكتر آقاي استاد راهنما،/ن دشتشهرستان زري

.زارع

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار فريدا مستجابي-

و تهيه مقادير عنوان پايان نامه،/ زيستي شاخص سازي

/ ساله شيراز6-12مرجع چاقي در كودكان دبستاني 

.دكتر آيت اللهيآقاي،راهنمااستاد

اسي ارشد فارغ التحصيل كارشن خانم قرشي زاده-

و مدل هاي عنوان پايان نامه،/ زيستيآمار  استانداردها

و توده بدني ساختاري شاخص هاي تن سنجي محيطي

و اجتماعي آن در  و بررسي برخي عوامل زيستي

 دكتر آيت، آقايراهنمااستاد/ خانواده هاي شيرازي

.اللهي

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار مجتبي سلطاني-

مدلسازي رخدادهاي بازگشتي وان پايان نامه،عن/ زيستي

و كاربرد آن در  با استفاده از مدل ضرائب تصادفي

، نمااستاد راه/ شتاب باروري زنان روستائي زرين دشت

.زارعنجف دكتر آقاي

از. 14  نجف زارع جهت ارسال اين خبرهاقاي دكترآبا تشكر
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گزارش برگزاري هشتمين كنفرانس آمار�

 15ايران

و هشتمين كنفرانس آمار ايران به ياري پروردگار متعـال

ت علمـي بخـش آمـارأوقفـه اعـضاي هيـا تالش بـيب

وز آغـا 31/5/1385شـنبه دانشگاه شيراز، صبح روز سه

در. خاتمـه يافــت 2/6/1385 شــنبه بعـدازظهر روز پـنج

حاشيه اين كنفرانس هفتمـين مـسابقه دانـشجويي آمـار

ايران كشور، نمايشگاه كتاب، مجمع عمومي انجمن آمار 

.ن نيــز برگــزار گرديــدو ميزگــرد نظــام آمــاري در ايــرا

ــالش ــه روزه ماحــصل ت ــرانس س ــن كنف ــزاري اي برگ

و اجرايـي روزي شبانه اعضاي محترم كميته هاي علمي

 نخستين گامها، ارسال نامه براي سـازمانها. بود كنفرانس

ارگانهاي مختلف بود تا با ياري آنها بتوانيم كنفرانسيو

و شايـسته نـام دانـشگاه شـيراز برگـزار كنـ  .يمدر خور

پأمت ژوهشكده آمار، بانـك سفانه به جز مركز آمار ايران،

و كتابخانه منطقـه  و مركزي جمهوري اسالمي اي علـوم

و اميـدوار  فنĤوري كه با كمكهاي مالي خود ما را دلگرم

و يــا هــا را بــي كردنــد، بقيــه يــا نامــه جــواب گذاشــته

. عذرخواهي نمودند

مانهاي معتبـر كنيم زماني كه يكي از سـاز فراموش نمي

 بايـد همـان نامـه را مجـدداً،و مهم در پاسخ نوشته بود 

و عنوان مهندس براي رئـيس سـازمان كـه(ارسال كنيد

نامـه را بـا. حتماً ذكـر شـود) بوديم گويا فراموش كرده 

و آرزو مجدداً با عنوان مورد نظر  را(هزاران اميد كه آن

 
هـشتمين با تشكر از اقاي دكتر عليرضا نعمت اللهـي دبيـر اجرايـي. 15

 كنفرانس آمار ايران، جهت ارسال اين گزارش

 پـس ارسال كرديم، ولـي) با فونت درشت نوشته بوديم

 نوشـته اي بدستمان رسيد كـه در دو سـطر از مدتي نامه

 اين سازمان حمايت مالي از كنفرانس را جـزو،شده بود

ن بگـذريم، بـه هـر ترتيـب،. مـي دانـد اولويتهاي خـود

دبيرخانه كنفرانس به صورت رسمي از اوايـل مهـر مـاه 

 جـزء،هاي فراخـوان تهيه اطالعيه. تشكيل گرديد 1385

ك ميتــه علمــي بــا همــاهنگي دبيرخانــه اولــين اقــدامات

تقسيم مسئوليتها بين اعضاء، چاپ پاكتهـا. كنفرانس بود 

و ارسال  و كاغذهاي مربوط به كنفرانس، طراحي پوستر

و دانشگاه نخستين اطالعيه هـاي ها به كليه مراكز علمي

و برخــي دانــشگاه هــاي خــارج جــزء سراســر كــشور

. اقدامات بعدي بودند

و خـارج كـشور نيـز انتخاب سخنرانا ن مدعو از داخـل

و مـشاوره بـا انجمـن آمـار پس از بررسيهاي مختلف

و گروههاي آمار كشور صورت پـذيرفت  از. ايران پـس

نگاري از طريق معمول يا با پست الكترونيكي نهايتاً نامه

و 10  سخنران مـدعو15 سخنران مدعو از خارج كشور

هـاي نرانياز داخل كشور دعوت كنفرانس را براي سخ

ولـي. دقيقـه پذيرفتنـد50 هر كدام بـه مـدت،عمومي

ســفانه تعــدادي از مــدعوين خــارجي بــدليل برخــيأمت

و  بـه خـاطر از مـدعوين داخلـي نيـز جمعيمشكالت

ــسائل  ــضور در م ــات از ح ــرين لحظ ــصي در آخ شخ

.كنفرانس عذرخواهي نمودند
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 كنفـرانس، تشكيل دبيرخانه پس از منزلگاه كنفرانس نيز

بـ راه ازه اندازي شـد كـه دليـل عـدم دسترسـي برخـي

و همچنـين مـشكالتي كـه شركت كنندگان بـه اينترنـت

پيـدا اينترنـت دانـشگاه مركزي سيستمدر گاهي اوقات 

بـرداري مناسـبي از ايـن منزلگـاه صـورت شد، بهره مي

.نپذيرفت

از هاي ثبت فرم نام به همراه چكيده مقـاالت يكـي پـس

و يا پـست معمـول ديگري از طريق پست الك  يترونيكي

و دبيرخانـه آنهـا را بـر اسـاسندرسـيد به دبيرخانه مي

مي موارد دسته و آنها را در دستور كـار كميتـه بندي كرد

طي. داد علمي كنفرانس قرار مي  كميته علمي نيز پس از

 510از. جلسات متعدد، داوري آنها را به پايـان رسـانيد 

 تعـداد،انـه كنفـرانس چكيده مقاله ارسال شده به دبيرخ

 مقاله توسط كميته علمـي پذيرفتـه شـد كـه مقـرر 367

 117 مقاله به صـورت پوسـتر، 227گرديد از اين تعداد

و ــصورت ســخنراني تخصــصي ــه ب ــه23مقال ــه ب  مقال

.صورت عمومي ارائه گردد

ــا ــرين دغدغــه خــاطر م ــزاري،شــايد مهمت  محــل برگ

تمان كنفرانس بود كـه پـس از بررسـيهاي بـسيار سـاخ

 دانشكده علوم كه در مجاورت آرامگاه حـافظ3شماره 

با مساعدت مدير كـل محتـرم اداره. بود انتخاب گرديد

و ارشاد اسالمي استان فـارس، تـاالر سـبز ايـن  فرهنگ

اداره نيز كه به دانشكده علوم بسيار نزديك بـود جهـت 

 سـالن10تجهيز. مراسم افتتاحيه واختتاميه تعيين گرديد 

 بـه ويـدئو پروژكتـور،3 در ساختمان شـماره تاالر2و

و وسـائل برودتـي نيـز اورهد، كامپيوتر، پـرده نمـايش

كنندگان مسئله بعد اسكان شركت. بالفاصله آغاز گرديد 

بود كـه بـراي ايـن منظـور دو هتـل در نزديكـي محـل 

د  توكنفرانس، وأ خوابگـاه تـازه سـيس در پـرديس ارم

.فتهمچنين باشگاه دانشگاه اختصاص يا

و يـافتن با مسائل ديگري نيز چون تهيـه وسـائل نقليـه

 مـدتها دسـت بـه گريبـان،پيمانكار مناسب براي تغذيه 

و سرانجام نيز به آنچه انتظارش را داشتيم  دست،بوديم

و آنها درحد انتظار نبودند مخصوصاً با توجه بـه. نيافتيم

و پذيرائي پرداختـه  هزينه زيادي كه براي هر وعده غذا

و نـه كميـت غـذا بو  خـصوصاً در روز،ديم نه كيفيـت

ــه،. نــدنخــست كنفــرانس چنــدان مطلــوب نبود در البت

شداين روزهاي بعد  .وضعيت تا حدودي بهتر

و مجموعـه تهيه كتابچه هاي راهنمـا، خالصـه مقـاالت

مقاالت كنفرانس نيز كـه از چنـد مـاه قبـل آغـاز شـده 

و تـالش شـبانه ند،بود دسـت روزي با يـاري خداونـد

، يك هفته قبل از شـروع كنفـرانس بـه پايـان اندركاران

.رسيد

شـديم، هر چه به زمان برگزاري كنفرانس نزديكتـر مـي

و اضطرابمان نيز بيشتر مي  هر چند كه به نظر.شد دلهره

و تدبيرات انديشيده شده بود   ند،خودمان همه تداركات

هـايي وجـود كرديم كـه هنـوز كاسـتي ولي احساس مي

ــدار ــاي.دن ــرت آق ــستين روب ــسور كري ، يكــي از پروف

از كـشور فرانـسه كـه مدعوين خارجي ايـن كنفـرانس

عليـرغم عـدم حـضور در كنفـرانس دعوت شده بـود، 

. ارائـه نمـود كنفرانس–صورت تلههبخود را سخنراني 

با اختصاص كل پهنـاي بانـد اينترنـت دانـشگاه در روز
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با، دوم ر در طول خوشبختانه اين مهم نيز كه براي اولين

مي برگزاري كنفرانس  با موفقيـت،شد هاي آماري انجام

كنندگان محترم مواجهو با استقبال شركت پذيرفته انجام

.گشت

ر  صبح در تاالر سـبز اداره8س ساعتأمراسم افتتاحيه

در اين مراسم پس از تالوت قرآن. ارشاد برگزار گرديد

ي آقـاي دكتـر صـادق، جمهوري اسالمي ايـرانو سرود 

بهبوديـان دبيـر جـواد يس دانشگاه شيراز، آقاي دكترئر

مركز آمـار، آقاي دكتر مدد رئيس كنفرانس كميته علمي 

ر احمد، آقاي دكتر ايران يس وقت انجمن آمارئپارسيان

و آقــاي دكتــر  حقيقــي برهــانيعبدالرســول ايــران

و در پايـان  دبيركنفرانس بـه ايـراد سـخنراني پرداختنـد

ات ارزنده شادروان جناب آقاي دكتـر مراسم نيز از خدم 

اســتاد آمـــار پــور افــضلي

تهــران قــدرداني دانــشگاه

و لوح يادبودي  بعمل آمد

ــوم  ــانواده آن مرح ــه خ ب

ي هـاي سخنران. اهداء شد 

علمي در مراسم افتتاحيـه،

و دكتـر احمدرضا دكتر ان آقايبه ترتيب توسط  سلطاني

.ندگرديد ايراداسدي مجيد 

ــد رواز از بع ــر ــخنرانيهاي تخصــصي31/5/85زظه  س

و8بصورت موازي در 3شماره تاالر ساختمان2 سالن

ت. نــد گرديدارائــهدانــشكده علــوم، ســيسأســالن تــازه

و  ورزش دانــشكده نيــز كــه بــه محــل ارائــه پوســترها

هـاي كتـاب اختـصاص يافتـه بـود، برگزاري نمايشگاه 

.دآغاز نموهمزمان كار خود را 

ا ــس ــدعوين،ز ســخنرانيدر صــبح روز دوم پ هــاي م

ميزگرد تخصصي نظام آمارشناسي ايران در سالن حافظ 

رجالي برگزار علي آقاي دكتر رياستدانشكده علوم به 

 انجمـن آمـار ايـران نيـز عـادي مجمع عمـومي. گرديد

ــاالر ســبز و، بعــدازظهر همــان روز در ت  برگــزار شــد

و نتايج انتخابات به اطـالعأگزارش هي ت مديره انجمن

.رسيداعضاي پيوسته انجمن

و برگزاري سخنراني روز سوم نيز صبح هاي تخصـصي

و سـرانجام مراسـم همچنـان ادامـه يافـت ارائه پوسـتر 

ر درتـاالر همـان روز بعـدازظهر5س سـاعتأاختتاميه

و تا حدود ساعت  در. شـب ادامـه يافـت8سبز شروع

پارسـيان طـي سـخناني از احمـد اين مراسم آقاي دكتر

و برگزا و قـدرداني نمودنـد ركنندگان كنفـرانس تـشكر

 بـه اييياو هـده تشكر بعمل آمد،سپس از اساتيد مدعو 

.رسم يادبود به آنان تقديم شد

آمار ايـران كنفرانسيننهماسدي دبير مجيد آقاي دكتر

ر نيز دعوت  درئنامه يس دانشگاه اصفهان بـراي شـركت

ي دكتـر پـس از آن آقـا. اين كنفرانس را قرائت نمودند 

دانـشجويي آمـار مـسابقه هفتمين اللهي دبير نادر نعمت

و مسابقهگزارشي از برگزاري اين كشور،   ارائه نمودنـد

طي مراسمي از برگزيدگان اين مسابقه با اهـداء جـوائز

.تقدير بعمل آمد

آقـاي دكتـر عليرضـا نعمـت در پايان مراسـم اختتاميـه

ا اللهي،  ز چگـونگي دبير اجرائي كنفرانس نيز گزارشـي

سپس از اعضاي دبيرخانه. برگزاري كنفرانس ارائه نمود

و تمامي افرادي كه به نوعي در برگزاري ايـن  كنفرانس

و همزمـان  مراسم همكاري داشتند، تقـدير بعمـل آمـد

دسـت انـدركاران ايـن پـشت صـحنه فعاليت از فيلمي

موسيقي زنـدهو مراسم با اجراي كنفرانس پخش گرديد 

.پايان يافت
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آند و حتي چند هفته قبل از ر خالل برگزاري كنفرانس

در حركتي خودجوش برخي از اعضاي دبيرخانه

كنفرانس اقدام به انتشار خبرنامه كنفرانس نمودند كه 

اندركاران كنفرانس، ضمن مصاحبه با برخي از دست

 شماره9مطالب جالبي به همراه معرفي اماكن ديدني در 

. آنان ستودني استبه چاپ رسانيدند كه زحمات

در، يك روز قبل از برگزاري كنفرانس،شايان ذكر است

كشور بـا آمار هفتمين مسابقه دانشجويي،30/5/85روز

هاي سراسري كشور برگـزار تيم از دانشگاه16حضور 

در همين شماره خبرنامـه گرديد كه گزارش اين مسابقه 

برنامـه نيـز3/6/85روز جمعـه. به چاپ رسيده اسـت 

ــتاني تخـــت  ــار باسـ ــد از آثـ ــراي بازديـ ــشيد بـ جمـ

شد كنندگان عالقه شركت .مند ترتيب داده

هفتمين مسابقه دانشجويي آمـار گزارش�

 16كشور

هفتمــين مــسابقه دانــشجويي آمــار كــشور روز ســي ام

 در محل دانـشكده علـوم دانـشگاه 1385مردادماه سال 

.و با همكاري انجمن آمار ايـران انجـام پـذيرفت شيراز

 نفر در مسابقه ثبـت نـام نمـوده3 تيم هر تيم16جمعاً

، اصـفهان تيم هاي شركت كننده از دانشگاه هاي. بودند

از. 16  نادر نعمت اللهـي دبيـر محتـرم كميتـه علمـي قاي دكترآبا تشكر

 مسابقه جهت ارسال اين گزارش

تهـران، خلـيج،)ره(بيرجند، بين المللـي امـام خمينـي

ــان، شــهيد  ــاهنر كرم ــشاه، شــهيد ب فــارس، رازي كرمان

بهشتي، شهيد چمران اهـواز، شـيراز، صـنعتي اصـفهان، 

ف ــايي، ــه طباطب و عالم ــي ــابع طبيع ــشهد، من ردوســي م

و آزاد اسالمي واحد مشهد مازندرانن،كشاورزي گرگا 

دو نفر از اعضاي تيم دانشگاه بـين المللـي امـام.بودند

ايـن بنـابراين تـيم. در مسابقه غايب بودند)ره(خميني 

و تنها دانشگاه بصورت انفرادي در مسابقه شركت نمود

.قابت نمودندردر مجموع پانزده تيم بصورت تيمي 

و كـاربردي آزمون هـاي مـسابقه در دو بخـش نظـري

آزمـون توسـط دبيـر كـه سـؤاالت نـد طراحي شده بود 

و اساتيد آمار سراسر  كميته علمي از گروه هاي آموزشي

و توسط كميته علمي طراحـي شـده  كشور جمع آوري

ــود ــون بخــش نظــري از ســاعت. ب ــا 8:30آزم و12 ت

 روز ســـي ام 17:45 تـــا 14:15كـــاربردي از ســـاعت

.مردادماه در محل دانشگاه شيراز برگزار گرديد

دكتر احمد پارسيان، دكتر دكتر نادر نعمت اللهي، آقايان

حميد پزشك، دكتـر عبدالحميـد رضـايي ركـن آبـادي، 

دكتر سروش عليمرادي، دكتر يداله محرابي، دكتر عباس 

و خانم ها دكتـر مـاه،گرامي، دكتر عليرضا نعمت اللهي 

و دكتر حميـده داريـوش همـدانيب توسـط كـه انو تاتا

22 تـا14از سـاعت كميته علمي دعوت شـده بودنـد، 

و اعالم نتايج مطابق با آيين همان روز به تصحيح اوراق

و اعالم نتـايج،.نامه مسابقه پرداختند  جهت نهايي كردن

و يكـم مردادمـاه سـال   بـا 1385جلسه اي در روز سي

ك و اعضاي ، دبير كميته برگزاري ميته علمي حضور دبير

و و جمعي از سرپرستان تيم ها تـشكيل گرديـد مسابقه

ـ دبير كميتـه علمـي مـسابقه بـه  رونـد طراحـيحيشرت

و اعالم نتايج پرداخت . سؤاالت، آزمون ها
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)تيمهاي اول تا هشتم(نتايج تيمي:2جدول شماره

يم
هت
 دانشگاهرتب

اسامي

 دانشجويان

امتحان

نظري 

60از 

ميانگين

نمره نظري 

60از 

امتحان

كاربردي 

40از 

جمع

نمره 

 تيم

 تهران1

 شبنم جاللي

 روجيار حداديان

سيد امير ملك

 پور نرگسي

75/31

5/30

75/38
67/335/2717/61

 اصفهان2

 سميه اشرفي

 عليرضا خواجوي

 سميه زارع زاده

25/25

5/25

26 

58/252558/50

3

شهيد

باهنر 

 كرمان

 دست برآوردهعلي

 مهديه عسگري پور

سيد جمال مير

 كمالي

5/36

75/17

5/24

25/262425/50

4
فردوسي

 مشهد

 ندا دانشگر

 احسان زمانزاده

 حكيمه مربي

5/10

25/41

25/19

67/235/2217/46

5
صنعتي

 اصفهان

 اعظم ارشدي پور

 سجاد رئيسي

 مريم كلكين نما

75/19

25/23

75/29

25/241825/42

6
شهيد

 چمران

 فرد حميدرضازارعي

 مهدي عروجعليان

 پيام مختاريان

25/32

5/12

25/13

33/192233/41

7
شهيد

 بهشتي

 پروين جليلي

 حسين رضازاده

 وحيد نصيري

21 

25/22

19 

83/201983/39

8
رازي

 كرمانشاه

 اشكفتكي عبداله بياتي

 غالمرضا دريكوندي

 هادي موقري

5/34

5/29

27 

33/305/983/39

 شيراز9

 شبنم بلم چي

 امين قنبرنژاد

 محمدرضا محمودي

23 

75/18

23 

58/211658/37

در پايان جلسه نتايج تيم هاي اول تا هشتم بخش تيمـي

و نفرات اول تا پانزدهم بخش انفرادي به شرح جـداول 

. مورد تأييد قرار گرفت3و2

)همنفرات اول تا پانزد(نتايج انفرادي:3جدول شماره

و نام خانوادگي رتبه  دانشگاه تام
نمره امتحان

60نظري از 

25/41 فردوسي مشهد احسان زمان زاده1

75/38 تهران سيد امير ملك پور نرگسي2

5/36 شهيد باهنر كرمان علي دست برآورده3

5/34 رازي كرمانشاه عبداهللا بياتي اشكفتكي4

25/32 شهيد چمران حميد رضا زارعي فرد5

75/31 تهران شبنم جاللي6

5/31 بيرجند مجيد چهكندي7

 31)ره(امام خميني نوراهللا تازيكه8

5/30 تهران روجيار حداديان9

75/29 صنعتي اصفهان مريم كلكين نما 10

5/29 رازي كرمانشاه غالم رضا دريكوندي 11

27 رازي كرمانشاه هادي موقري 12

26ناصفها سميه زارع زاده 13

5/25 اصفهان عليرضا خواجوي 14

25/25 اصفهان سميه اشرفي 15

جوايز مسابقه در جلسه اختتاميه هشتمين كنفرانس آمـار

 به نفرات برتر انفرادي 1385ايران روز دوم شهريور ماه 

و همچنـين گـروه هـاي آموزشـي آنهـا اعطـاء و تيمي

:گرديد كه جزئيات آن به شرح زير است

ن-1 و تيمـي به هريك از 4جمعـاً(فرات اول انفرادي

و يك لوح تقدير)نفر  دو سكه تمام بهار آزادي

و تيمـي-2 4جمعـاً(به هريك از نفرات دوم انفرادي

و يـك لـوح) نفر و نيم سكه تمام بهـار آزادي يك

 تقدير

و تيمي-3 4جمعـاً(به هريك از نفرات سوم انفرادي

تق) نفر و يك لوح  ديريك سكه تمام بهار آزادي

 به هريك از گروه هاي آموزشي يك لوح تقدير-4
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ــصي� ــاه تخص ــزاري كارگ ــزارش برگ گ

و كاربردهاي آمار بيزي  17روشها

و كاربردهاي آمـار بيـزي در روزهـاي كارگاه روش ها

و جمعه   1385 ارديبهـشت مـاه سـال15و14پنجشنبه

نــشگاه عالمــه طباطبــايي در محــل دانــشكده اقتــصاد دا

 نفر از اعـضاي هيـأت47در اين كارگاه. برگزار گرديد 

و ــد ــي ارش ــري، كارشناس ــشجويان دكت و دان ــي علم

در روز نخـست ايـن. كارشناسي شـركت كـرده بودنـد 

آقايان دكتر محمدرضا مـشكاني، دكتـر به ترتيب كارگاه 

و دكتـر محـسن  احمد پارسيان، دكتر فـرزاد اسـكندري

و كاربردهاي آمـار بيـزي را محمدزاده،  كليات روش ها

و در روز دوم  در زمينه هـاي مختلـف مطـرح نمودنـد

ها توسط نـرم افزارهـاي نحوه عملي ساختن اين روش 

و خـانم مربوطه  توسـط آقـاي دكتـر فـرزاد اسـكندري

ارائـه ايـن دانـشگاه، فيروزه ريواز در آزمايشگاه رايانـه 

در. گرديد  خـصوص نحـوه در پايان روز دوم ميزگردي

و برنامه هاي آتي .شدتشكيلآناجراي كارگاه

ازعنوان : سخنراني هاي ارائه شده دراين كارگاه عبارتند

 دكتـر محمدرضـا مـشكاني، اصول كلي نظريه بيـزي-

) شهيد بهشتيدانشگاه(

 دكتـر احمـد پارسـيان، انتخاب توزيـع هـاي پيـشين-

)دانشگاه تهران(

ه-  دكتـر، اي خطي تعميم يافتـه رهيافت بيزي در مدل

)دانشگاه عالمه طباطبايي(فرزاد اسكندري

دانـشگاه(دكتر محسن محمـدزاده، آمار فضايي بيزي-

)تربيت مدرس

نماينده محتـرم انجمـن آمـار فرزاد اسكندري قاي دكترآ از با تشكر. 17

 جهت ارسال اين گزارشايران در دانشگاه عالمه طباطبايي 

شــشمين ســمينار اطالعيــه شــماره يــك�

 احتمال وفرآيندهاي تصادفي

 عاليتبسمه

و فرآيندهاي تصادفي  ششمين سمينار احتمال

 1386 شهريور8-7

1فراخوان شمارة

ــشگاهيان، ــه دان ــالع كلي ــه اط ــوقتي ب ــال خوش ــا كم ب

ــدهاي  و فرآين ــه احتمــال ــدان ب و عالقمن پژوهــشگران

دوســاالنه رســانيم كــه شــشمين ســمينار تــصادفي مــي

و فرآيندهاي تصادفي ‹‹ ن با همكـاري انجمـ››احتمال

و ــوم تحقيقــات ــا حمايــت وزارت عل و ب ــران ــار اي آم

 دردانـشگاه 1386سال ماه وري در نيمه اول شهريورافن

شد) بابلسر(مازندران .برگزار خواهد

آشنايي پژوهشگران با پيشرفتهاي جديـد ايـن شـاخه از

و نيز ايجاد ارتبـاط  و كاربردهاي آن در ساير علوم آمار

وو همفكري بين محققـين مراكـز آم  وزشـي، پژوهـشي

.باشد اجرايي از جمله اهداف اين سمينار مي

و پژوهشگران در زمينـه هـاي نظريـه از كليه عالقمندان

ــصادفي،  ــدهاي ت ــاربردي، فرآين ــال ك ــال، احتم احتم

و ســريهاي ميـدانهاي تـصادفي، سيــستم  هـاي تـصادفي

و يافتـه زماني دعوت مي  هـاي شود تا نتـايج تحقيقـات

از.ر ارائه نمايند خود را در اين سمينا  مقاالت نبايد بيش

ــاي 10 ــا واژه پردازه و ب ــند ــفحه باش ، Farsitex ص

Latex ويا Tex كاوي تايپ شده باشد داده.

و نحـوه ارسـال مقالـه در آگهـي شرايط، زمان ثبت نام

از عالقمندان بـه شـركت. بعدي به اطالع خواهد رسيد 

ا شود فرم ثبت در اين سمينار درخواست مي  را نام وليـه

 بـه نـشاني15/10/85تكميل نموده وحداكثر تـا تـاريخ 

.نديدبيرخانه سمينار ارسال نما
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و اعالم همكـاري فـردي دبيرخانة سمينار از پيشنهادات

مي يا مؤسسه .نمايد اي استقبال

،پــرديس دانــشگاه، بابلــسر،اســتان مازنــدران:نــشاني

و دبيرخانه ششمين سمينار احت، دانشكده علوم پايه مـال

و. 47416-1467: كدپـستي،فرآيندهاي تصادفي  تلفـن

 0112-5242003: دور نگار

 spsp6@umz.ac.ir:شاني الكترونيـكن

:نشاني صفحه وب دانشگاه

http//www.umz.ac.ir 

 فرم ثبت نام اولية

و فرآيند هاي تصادفي  ششمين سمينار احتمال

 1386 شهريور8-7
:نام-1

خا-2 : نوادگينام

□ مرد□نز:يت جنس-3

□ عضو هيئت علمي-4

□ دكترا□ارشد كارشناسي: دانشجوي دورة

: رشته تحصيلي-5

: آخرين مدرك تحصيلي-6

 ): ياتحصيل( محل كار-7

□ نيستم□هستم: عضو انجمن آمار ايران-7

□ هستم□نيستم: مايل به ارائه مقاله-8

  ...................................................:يا عنوان مقالهزمينه

: تلفن-9

: دورنگار-10

: نشاني الكترونيكي-11

: نشاني پستي-12

و آشنايي بـا كتابخانـه منطقـه���� اي علـوم
 تكنولوژي شيراز

و پيرو تفـاهم نامـه منعقـده 1370اين كتابخانه در سال

و بــين وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري ايـــران

رامفرهنگستان علو كشورهاي جهان سوم فعاليت خـود

و خريـد اطالعـات در شـيراز  در سه بعد توليد، توزيـع

هدف از ايجاد اين كتابخانه انجـام خـدمات. آغاز نمود 

اطالع رساني در سطح كشورهاي شبه قاره هند تا شمال 

و تـاكنون توانــسته   خــدمات اسـت آفريقـا بـوده اســت

ها، مراكز ها، كتابخانه اتي خود را عالوه بر دانشگاه اطالع

 نيـز به بيش از سي كشور منطقه،ن پژوهشي ايرا-علمي

.ارائه نمايد

هـاي يكي از اهداف عمده ايـن كتابخانـه توليـد پايگـاه

هـاي در ايـن زمينـه تـاكنون پايگـاه. اطالع رساني است 

ــشنهاد،  ــه پي متعــددي توســط متخصــصان ايــن كتابخان

بـراي آشـنايي بـا ايـن(.و ساخته شـده اسـت طراحي 

و ها مي توانيد به سايت كتابخانه منتطقه پايگاه اي علـوم

ــه آدرس  ــوژي بـ ــه www.srlst.comتكنولـ  مراجعـ

)فرماييد

اه ونامساوي كنفرانس داده هاي ترتيبي�

JUNE 12-14, 2007 
14 الـي12 در تاريخي ترتيبياهپنجمين كنفرانس داده 

ــ ــيالدي2007ســال ون ج ــزار م ــشگاه اردن برگ  در دان

 دالر تـا قبـل50سنكنفراحق ثبت نام اين.خواهد شد

و ماه از . مـي باشـد دالر60بعـد از ايـن تـاريخ آوريل

ماه مي سال مهلت ارسال چكيده مقاالت حداكثر تا اول

بـراي عالقـه منـدان. تعيـين شـده اسـت ميالدي 2007

كسب اطالعات بيشتر مي توانند به نـشاني الكترونيكـي 

 كنفرانس به آدرس 

www.ju.edu.jo/osdi
.مراجعه نمايند



28 خبر نامه انجمن آمار ايران

 گروه آمـار، عضو هيأت علمي آقاي دكتر جعفر احمدي

دانشگاه فردوسي مشهد يكي از اعـضاي كميتـه علمـي

.داين كنفرانس مي باش

 در گـروه 2006كنفرانس در سـال شايان ذكر است اين

و با حمايت قطـب علمـي مشهد فردوسي آمار دانشگاه

و انجمـن آمـار ايـران و فـضايي آناليز داده هاي ترتيبي

.برگزار شد

 فراخوان مقاله براي مجله پـژوهش هـاي����

 علوم رياضي مشهد

 خوشنودي بـه اطـالع كليـه دانـشجويان گرامـي رازبا اب

و استادان ارجمند هيأت علمـي مـي تحصيالت تكميلي

رساند كه مجله مـذكور اخيـراً از مجلـه علـوم دانـشگاه 

فردوسي مشهد با اين هدف تفكيك شده است، كـه بـه 

و انتشار مقاالت تحقيقاتي اصيل در  زمينـه علـوم چاپ

 آمـارو كاربرديرياضي،محضرياضي رياضي اعم از 

.مبادرت نمايد

دوه مجله پژوهش اي علوم رياضي مشهد كه بـصورت

شماره در سال چاپ خواهد شد، مقاالت تحقيقـاتي بـا 

ات بـه زبـانيكيفيت باال را در تمام زمينـه هـاي رياضـ 

از كليه مؤلفين محتـرم. انگليسي به چاپ خواهد رساند 

 يـا LaTeXتقاضا دارد مقاالت خـود را بـا نـرم افـزار 

TeX ف. تايپ نماينـد ايـل نمونـه الزم بـه ذكـر اسـت،

 درآدرس الكترونيكي 

www.mjms.um.ac.ir
. موجود است) آدرس منزلگاه مجله(

مقالـه  DVI يـا PDF همچنين تقاضا دارد كه فايـل

 مجله تنظيم شده است، بـه آدرس ساختارخود را كه با 

. ارسال داريدmjms@um.ac.irپست الكترونيكي

 يادآوري مي شود كه مقاالت ارسال شده به اين مجله

و يـا تحـت نبايستي به مجله ديگري نيـز ارسـال شـده

.دنبررسي باش

ــار� آخــرين شــماره نــشريات انجمــن آم

 18ايران

انديشه آمـاري سـال دهـم،●

ــستان  و زم ــاييز شــماره دوم، پ

)20شماره پياپي(1384

: فهرست مطالب

ملي در وضعيت نظام آماري-

 پور، عليرضا خوشگويان فرد حميدرضا نواب،ايران

و پوآسنلههاي دوجم توزيع-  پارامتر آماسيده،-اي

 ساز فرشته مومني، محمدحسين عالمت

 اكبر اصغرزاده،توابع زيان متعادل-

محمدحسين، كاربردي از قضيه حدي مركزي-

 پورسعيد

م، كاربرد يك مدل تصادفي براي توزيع-  زادهلكاحمد

 ناصر داورزني،، متوسط اندازه نمونه الزم براي آزمون-

 محمد جعفري جوزاني

شماره دوم، سال دوم، ندا●

و زمستان   1383پاييز

)4شماره پياپي(

: فهرست مطالب

و تعميم هاي- قضيه باسو

شآن،  مسمهدي

 علي قوامي،اي مدلهاي تحليل شبكه-

و تحليل مدل- و لجستيك به هاي لگ خطي بررسي

 محسن عارفي، فرم ماتريسي

از. 18  خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر انجمـن آمـار ايـران با تشكر

 مطالبجهت ارسال اين
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با- و مدلهاي لجيت تجمعي، رگرسيون پاسخ ترتيبي

 نيا حسين باغيشني، وحيد پرتوي

 به كار گيري روش حداقل مربعات وزني در مطالعات-

 مريم،غالمرضا بابايي،اي طولي با متغير پاسخ رتبه

 زاده سقراط فقيه، واعظ هوس

هاي مختلف دانشكده ان رشته مقايسه نمرات دانشجوي-

 واقعي... يدا، محمدامين افتاده،علوم

شماره اول، سال ندا●

و تابستان   1384سوم، بهار

)5شماره پياپي(

:فهرست مطالب

 فاكتوريل، هاي آزمايش

و آزمايش هاي اختالطي

، بهينه سازي تركيب بتون

 محمدرضا مشكاني

مي- م،ميرند؟ آيا چپ دستان زودتر  هشيد سيدين سيده

وحيد پرتوي، ديدگاه هاي مختلف بر تحليل مميزي-

 حسين باغيشني، نيا

 حميد پارسازاده، توقف بهينه در زنجير ماركف-

 استفاده از روش بيزي در تعيين اندازه نمونه براي-

آزمايشي در ارتباط با تفاضل پارامترهاي دو توزيع

واي مستقل دوجمله  حميد پزشك، احد معروفي،

بررسي تصحيح نقاط پرت در مدل رگرسيون خطي-

 زاده سقراط فقيه، غالمرضا بابايي،جواد ناصريان، فازي
 راهنماي اعضاي انجمن آمار ايران●

ت مديرهأاين راهنما حاوي اطالعاتي درباره اعضاي هي

و(انجمن، نمايندگان، اعضاي انجمن فردي

و هاي آمار، سمينارهاي احتم، كنفرانس)اي سسهؤم ال

هاي فازي، فرآيندهاي تصادفي، سمينارهاي سيستم

هاي دانشجويي، سمينارهاي دانشجويي آمار، مسابقه

و آيين مي اساسنامه از كليه. باشد نامه هاي انجمن

مي عالقه شود جهت دريافت اين مندان درخواست

.راهنما با انجمن آمار ايران تماس حاصل فرمايند

مجموعه مقاالت پنجمين●

و مينارس احتمال

 فرآيندهاي تصادفي

3و2ه بيرجنددانشگا(

)1384سال ماه شهريور

اين مجموعه مقاالت به

و در دو بخش تهيه شده است،  صورت يك جلدي

و) مقاله35(بخش اول شامل مقاالت به زبان فارسي 

. باشدمي) مقاله24(بخش دوم شامل مقاالت انگليسي

. نيز تهيه شده استلوح فشرده اين مجموعه مقاالت

و كسب اين مجموعه جهت تهيه تواننديممتقاضيان

.بگيرندتماس آمار ايران اطالعات بيشتر با دفتر انجمن

و مجالت�  آماريكتب
 كتب تازه منتشر شده●

و حيوانات- آمارزيستي دامپزشكي، علوم دامي

و پل واتسون:فيلتأ/ آزمايشگاهي :ترجمه/ اويواپتري

هي،داود مهربانيدكتر مأ عضو سسه تحقيقاتؤت علمي

و واكسن سازي رازي، مركز تحقيقات پيوند اعضاء، 

،اكبر سرافراز دكتر عليو دانشگاه علوم پزشكي شيراز

: ناشر/ت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيرازأعضو هي

سال چاپ، با همكاري انتشارات راهگشا تچر

 تومان4000: بهاء، 2000تيراژ، 1383نخست

و چراهاي آمار:فهرست مطالب / آمار توصيفي/ چون

و توزيع آن احتمال و توزيع نمونه/ هاي / هاي آنها گيري

و كارآزمايي بر مقدمه/ هاي باليني طرح آزمايشي اي

 مقايسهT آزمون،1هاي فرض نوع آزمون/ آزمون فرض

 آزمون،2هاي فرض گونه آزمون/ اي يك يا دو ميانگين

Fدوي دو واريانس يا مقايسهه مقايس ي بيشتر از

 آزمون كاي مربع،3ي گونه آزمون فرض/ ميانگين
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و رگرسيون خطي/هاي نسبت مقايسه / همبستگي خطي

و/ هاي آماري ناپارامتري آزمون نكاتي درباره طراحي

و تحليل طرح .گفتارهاي افزوده/ هاي پژوهشي تجزيه

 نشريات مركز آمار ايران●

84 زمستان-ه آمارگيري از نيروي كار نشري-

:نگاهي به اهم نتايج اين آمارگيري

بررسي نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي دهد كه در

 ساله10( درصد جمعيت در سن كار8/39فصل زمستان 

از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه)و بيش تر

 نشان همچنين نتايج. شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند

مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت

و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر  به مردان

سي تغييرات فصلي نرخ مشاركتربر. بوده است

در1/1اقتصادي حاكي از كاهش   درصدي اين نرخ

بررسي نرخ بيكاري نشان. زمستان نسبت به پاييز است

 درصد از جمعيت1/12مي دهد كه در فصل زمستان 

و بيكار(فعال بر اساس اين نتايج،. بيكار بوده اند) شاغل

و در نقاط  نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان

بررسي. شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است

3/1تغييرات فصلي نرخ بيكاري حاكي از افزايش 

رخن. رصدي اين نرخ در زمستان نسبت به پاييز استد

در24-15بيكاري جوانان  ساله حاكي از آن است كه

 ساله24-15 درصد از جمعيت فعال9/24فصل زمستان

اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان. بيكار بوده اند

و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيش تر بوده 

تغ. است -15ييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان بررسي

 درصدي اين نرخ در زمستان5/2 ساله، افزايش 24

بررسي نرخ بيكاري. نسبت به پاييز را نشان مي دهد

 ساله نشان مي دهد كه در فصل زمستان29-15جوانان 

 ساله بيكار بوده29-15 درصد از جمعيت فعال9/21

و در نقاط. اند اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان

ا .ستشهري نسبت به نقاط روستايي بيش تر بوده

 ساله،29-15بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان

را2افزايش  درصدي اين نرخ در زمستان نسبت به پاييز

در.نشان مي دهد سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه

 درصد جمعيت شاغل، به داليل6/9،فصل زمستان

با(اقتصادي فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار

و و44كمتر از  ...) ساعت بيش تر  ساعت كار كرده

اين شاخص در بين. آماده براي انجام كار اضافي بوده اند

مردان بيشتر از زنان در نقاط روستايي بيشتر از نقاط 

مركز آمار ايران اميدوار است.شهري بوده است

اطالعات اين نشريه مورد استفاده نظام برنامه ريزي، 

ك و جامعه علمي بديهي. شور قرار گيردسياست گذاران

و پيشنهادهاي اصالحي، راه گشاي  است اعالم نظريات

.همكاران اين مركز خواهد بود

 1384- شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت-

 خرداد- شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت-

1385 

 1385 تير- شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت-

مذكور از طريق شايان ذكر است جداول آماري نشريات

 مركز آمار ايران به نشانيمنزلگاه 

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

 ساير نشريات●

پايگاه اينترنتي انجمن علمي آمار دانشگاه خليج فارس-

 به نشاني 

www.ssopg.tk 
:راه اندازي شد

:اين پايگاه مشتمل بر بخش هاي زير مي باشد

 تخصصي لغت نامه/ آرشيو/ گروه آمار/ درباره انجمن

ووعه مقاالت پنجمين سمينار احتمال مجم/ آمار

هاي آماري تحقيق/ اعضاي انجمن/ فرآيندهاي تصادفي

.وساير مطالب مفيد ديگر



و انقالب( فلسطينخيابان،تهران: دفتر انجمنآدرس 11، طبقه دوم، واحد56 نجم، پالك بن بست،)بين بزرگمهر

ir.tirsta@info:آدرس الكترونيكيir.irstat.www:آدرس اينترنتي 021-66499827:كسفا021-66495540ن تلف
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 انجمن آمار ايرانفرم عضويت در

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

: اخذسال: 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

 پرداخت حق عضويت)ه

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

 حق عضويت انجمن آمار ايرانميزان

 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت

000/30000/60000/000/1 مبلغ

 بنام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه 5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره

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

. الكترونيكي به دفتر انجمن ارسال فرمائيد



Iranian Statistical Society Newsletter 32

Summer 2006 No. 51 

Iranian Statistical Society Newsletter 

 

Iranian Statistical Society

P.O. Box:     15815-1614 
Tehran, Iran 
Telfax:         021-66495540 
 021-66499827 
Web Site: 

www.irstat.ir

This periodical is the official Newsletter 
of the Iranian Statistical Society which is 
published quarterly. 
 
Editor in chief: 

 Dr. A.H. Rezaei 
 

Editorial board: 
Dr. J. Ahmadi 

 Dr. N.R. Arghami 
 Dr. Gh. Mohtashami 
 
Manager:  H. Jabbari Nooghabi 
Correspondence address: 
School of Mathematical Sciences, 
Ferdowsi University of Mashhad 
 
P.O. Box: 

9177948953-1159 
Telfax: 

0511-8828600 – 4 
 0511-8828605 
 
Email:      khabar@math.um.ac.ir

Type: 
Mrs. Soleymani 

 
Printed by: 

Ferdowsi University of Mashhad 
Publication 

� Contents 
 
1 Editorial 

5 Society news 

16   News of universities and statistical       

 centers 

19 Graduations in statistics 

21 Report on the 8th Iranian Statistical  

 Conference 

24 Report on the 7th Iranian Students'  

 Statistical Competition  

26 Report on the workshop on the Method  

 and Application of Bayesian Statistics 

26 The first announcement of the 6th 

Probability and Stochastic Processes  

 Seminar 

27 Getting familiar with Shiraz Regional  
 Science and Technology Library 
27 Conference on Ordered Statistical Data  

 and Inequalities 

28 Call for papers for Mashhad Journal of  
 Mathematical Sciences 
28 A list of recent publications of Iranian  

 Statistical Society 

29 New statistical books and journals 

31 Membership application form 


