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   سرمقاله

    چهار سال از آغاز مسئوليت اينجانب براي سردبيري        
سـال هـايي كـه      . خبرنامه انجمـن آمـار ايـران گذشـت        

اين انجمن به عنوان يكي     براساس اعالم وزارت متبوع،     
. شـناخته شـد   از فعال ترين انجمن هاي علمـي كـشور          

ايم فـراهم شـد تـا       كه ايـن توفيـق بـر       خداي را سپاس  
. ها داشته باشم   سهم اندكي در اين تالش       ،هرچند ناچيز 

آنجا كه پويايي و جذابيت نشريات علمـي و خبـري           از  
غناي مطالب آن را مـي طلبـد،        تنوع، ابتكار، خالقيت و     

با استعفاي خود زمينه را براي انجـام ايـن          تا  برآن شدم   
دمان كه همكار ارجمن  شنودم  وبسيار خ . مهم فراهم آورم  

در دانشگاه فردوسي مشهد جناب آقاي هـادي جبـاري          
نوقابي كه به حق شايسته ايفاي اين نقش مهـم هـستند،            

ت مديره محترم انجمن آمار ايـران       أرئيس و هي  از سوي   
به عنوان سردبير جديد خبرنامـه انتخـاب شـده و ايـن             

اطمينان دارم ايـشان    . عهده دار خواهند شد   مسئوليت را   
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اركت فعـال يكايـك اعـضاء و بـويژه          مي توانند با مـش    
نمايندگان محترم انجمن در دانشگاه ها و مراكز آمـاري          
كشور كه متأسفانه طي چهار سـال گذشـته كمتـر از آن             
بهره مند بوديم، رسالت خود را آنگونه كه شايسته شـما           

  . عزيزان است، به انجام برسانند
انجمـن  محترم  و رؤساي   برخود الزم مي دانم از دبيران       

آمار ايـران طـي دوران مـسئوليتم، آقايـان دكتـر حـسن              
صادقي، دكتر احمد پارسيان و دكتر عبـاس گرامـي بـه            

از اعـضاي هيـأت      ،واسطه همكـاري هـاي مـستمرشان      
تحريريه خبرنامه در اين دوران، آقايان دكتـر ناصررضـا          
ارقامي، دكتر جعفر احمدي، دكتر غالمحسين شاهكار و        

ران بـه خـاطر همكـاري       دكتر غالمرضا محتشمي بـرزاد    
و از كليـه اسـاتيد بزرگـوار جامعـه          صميمانه شان   هاي  

آماري كشور كه در اين مدت براي نوشـتن سـرمقاالت           
از همچنـين    .خبرنامه قبول زحمت نمودند، تشكر نمايم     

مــساعدت كليــه اســاتيد محتــرم گــروه آمــار دانــشگاه  
مهـدي  فردوسي مشهد، بويژه آقاي دكتـر سـيد محمـد           

هدي كه عليرغم كمك هـاي فـراوان شـان          طباطبايي مش 
ــامي از ايــشان آورده شــود،   هيچگــاه حاضــر نــشدند ن

  . نمايمقدراني مي 
قطب علمي آمار    و رئيس محترم     ءاعضااز  شايسته است   

و معـاونين محتـرم   رؤسـا  دانشگاه فردوسي مشهد و  در  
 كه با حمايـت هـاي     دانشگاهاين  دانشكده علوم رياضي    

هزينه هاي  بخشي از   پرداخت  براي  شان  مالي  معنوي و   
 نمودند، صميمانه تشكر ياريمان ،چاپ و توزيع خبرنامه  

   .نمايم
در پايان از آقايان علي صائب و هـادي جبـاري كـه در              

  تـا  38امور اجرايي و تنظيم مطالب خبرنامه هاي شماره  
ــيچ   52 ــدون ه ــادي را متحمــل شــده و ب  زحمــات زي

 گـاهي تـا     چشمداشتي در بسياري از روزهاي تعطيل و      
 مي  همراهيپاسي از شب براي انتشار به موقع خبرنامه         

از سركار خانم    .نمودند، از صميم قلب تشكر مي نمايم      

 ، تايـپ و تنظـيم     فاطمه محمـدي بـراي طراحـي جلـد        
و از خـانم هـا ريحانـه سـليماني و          37شـماره   خبرنامه  

  ساير شماره  مژگان مرادخواهي براي تايپ اغلب مطالب     
  . ني مي نمايم نيز قدردا،ها

ء ارتقـا و  انجمـن   با آرزوي موفقيـت هـاي روز افـزون          
  ،آماري كشورفرهنگ  هرچه بيشتر

  عبدالحميد رضايي ركن آبادي                              
  

 1اخبار انجمن 
ت أيه جلسه ينمنهسي و  و صديكخالصه مصوبات  ●

   انجمن آمار ايران مديره
 هيأت مديره انجمن  دورههشتمين جلسه از دومين    
روز )  جلسه پياپيصد و سي و نهمينيك(ايران  آمار
با حضور و  دفتر انجمنمحل  در 11/8/85شنبه پنج

 دكتر طالبي،   ، دكتر اسدي آقايان اعضاء هيأت مديره
نادر دكتر طاهري، دكتر گرامي، دكتر محتشمي، دكتر 

دكتر سنجري فارسي  و دكتر تاتاها خانم ، نعمت الهي
و در غياب انجمن بازرس  و آقاي دكتر پارسيان پور

ميهمانان اين جلسه  .تشكيل گرديدآقاي دكتر پزشك 
 رضائيعبدالحميد پرداز، دكتر  چينيرحيم  دكتر آقايان

ر اين جلسه د .د بودندكتر صادقپور و ركن آبادي
گيري قرار   بررسي و تصميم،موضوعات زير مورد بحث

  :گرفت
دبير ششمين سمينار احتمال و  آقاي دكتر صادقپور، -

فرآيندهاي تصادفي، گزارشي از روند امور سمينار ارائه 
آقايان دكتر اصغرزاده، دكتر پوردرويش، دكتر ه و نمود

اعضاي را به عنوان  صادقپور و خانم دكتر محمدپور
در نام  ثبت  هزينه همچنين .ندپيشنهاد كردكميته علمي 

و  دانشجويان ،لمياعضاي هيأت عكه ويژه سمينار اين 
به ترتيب زير  ، تكميلي استتتحصيالفارغ التحصيالن 
  : مشخص گرديد

  سايرين  دانشجو  
   ريال000/200   ريال000/80  عضو انجمن

   ريال000/250  ريال000/100  غيرعضو
                                                 

 ايران براي ارسـال    انجمن آمار  خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر     از باتشكر. 1
  اين اخبار
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 ،پرداز، سردبير نشريه انديشه آماري  آقاي دكتر چيني-

ريه نشاين و مشكالت انتشار گزارشي از روند امور 
  . ارائه نمودند

، گزارشي از روند امور تهيه رئيس انجمن آمار ايران -
نويس قانون سازمان نظام آمارشناسي كشور و  پيش

برگزار در اين رابطه كه  يلساتمطالب مطرح شده در ج
اعضاي هيأت مديره ضمن  .ارائه نمودند شده بود،

 در پي گيري دكتر علي رجاليقدرداني از زحمات آقاي 
نماينده انجمن ايشان به عنوان با انتخاب ،  موضوعاين

تشكيل سازمان نشست هاي مربوط به آمار ايران در 
  . دت نمودنقموافنظام آمارشناسي كشور، 

 با موافقت اعضاي هيأت مديره، نمايندگان انجمن در -
 علمي نهمين كنفرانس آمار ايران به شرح زير  كميته

سليماني، دكتر دكتر بهرام آقايان :  مشخص شدند
 دكتر نادر  و دكتر عباس گرامي،محمدرضا فقيهي

  .الهي نعمت
  
ت أمين جلسه هيچهلو   خالصه مصوبات يكصد●

  مديره انجمن آمار ايران
دوره هيأت مديره انجمن هشتمين  جلسه از سومين   
روز )  جلسه پياپيصد و چهلمينيك(ايران  آمار
اضي دانشكده علوم ريمحل  در 2/9/85شنبه پنج

اعضاء برخي از  با حضور دانشگاه صنعتي اصفهان
، دكتر طالبي  دكتر پزشكان و در غياب آقايهيأت مديره

 و تشكيل گرديدپور  دكتر سنجري فارسيو خانم 
گيري قرار   بررسي و تصميم،موضوعات زير مورد بحث

جلــسه اين  ن ميهمارجاليعلي آقاي دكتر  .گرفت
  .بودند

 انجام شده توسط رئيس محترم  با توجه به مذاكرات-
پور دبير محترم ششمين  انجمن و آقاي دكتر صادق

 و 14سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي، روزهاي 
 براي برگزاري اين سمينار در 1386 شهريورماه 15

دانشگاه مازندران تعيين گرديد، همچنين آقايان دكتر 
الدين خالدي، دكتر سعيد رضاخواه، و دكتر  بهاء
اصل به عنوان اعضاي كميته علمي  حمدقاسم وحيديم

  .سمينار از طرف انجمن آمار ايران معرفي گرديدند
 با توجه به پيشرفت و توسعه روزافزون صنعت نشر -

  كتاب به صورت الكترونيكي و نيز با توجه به هزينه
ها، پيشنهاد  باالي چاپ و نشر مجموعه مقاالت كنفرانس

ها و سمينارهاي   كنفرانسگرديد كه مجموعه مقاالت
انجمن آمار ايران به صورت الكترونيكي تهيه و در 

براي اين . ها قرار گيرد كنندگان و كتابخانه اختيار شركت
منظور مقرر گرديد كه كميته اي به مسئوليت آقاي دكتر 

نعمت الهي و متشكل از آقايان دكتر اسدي و دكتر نادر 
يل گردد و محمدزاده جهت بررسي اين موضوع تشك

در مورد عملي بودن اين پيشنهاد، ساختار مجموعه 
و اجراي مقاالت به صورت الكترونيكي و نحوه تهيه 

 هيأت مديره در جلسه آيندهراهكارهاي الزم را آن، 
  .ارائه نمايدانجمن 

 نامه آقاي دكتر رجالي در خصوص پيشنهاد كميته -
سازمان نظام «تدوين و تصويب قانون پيشنهادي 

 مطرح گرديد و آقاي دكتر رجالي در »ارشناسي ايرانآم
سازمان نظام آمار شناسي ايران مورد برگزاري ميزگرد 

اين  و تدوين ايرانكنفرانس آمار حاشيه هشتمين در 
 ،و همچنين مراحل مورد نياز جهت تصويب آن قانون

  . توضيحاتي ارايه نمودند
ت  عضو محترم هيأ،ساز  پيشنهاد آقاي دكتر عالمت-

 نفرات اول تعيينعلمي دانشگاه اصفهان در خصوص 
تا سوم انفرادي در بخش كاربردي عالوه بر نفرات اول 
تا سوم در بخش نظري و اهداي جوايز به اين دو گروه 

مسابقات آمار و همچنين به تيم هاي اول، دوم و سوم 
پس از بحث و تبادل . مطرح گرديددانشجويي كشور 

الهي نحوه امتياز  نعمتنادر  آقاي دكترقرار شد نظر 
نمره الزم دهي بر اساس پيشنهاد فوق و تعيين حداقل 
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و جهت تصويب نهايي را در آيين نامه موجود منظور 
  . در جلسه بعد مطرح نمايند

آقاي خود و  آقاي دكتر گرامي در مورد مذاكرات -
 رئيس مركز آمار ايران ،دكتر مددآقاي دكتر پارسيان با 

 :ارائه نمودندرح زير به شگزارشي 

هدف از اين مذاكره آشنا ساختن رئيس مركز آمار ايران 
در شرايط جديد و امكان آمار ايران با انجمن 

. هاي مشترك بود تر در زمينه هاي گسترده همكاري
آماري تخصصي هاي  رئيس مركز آمار ايران در زمينه

ه   نمود درخواست همكاري ،مركز آمار ايرانمورد نياز 
نويس قانون نظام  پيش«حمايت از تصويب در مورد و 

براي همچنين  .آمادگي كردند اعالم » ايرانآمارشناسي
هاي كارشناس آمار در نظام  اصالح شرايط احراز پست

هماهنگ كاركنان دولت و الزام به استفاده از 
التحصيالن آمار براي تصدي اين مسئوليت از  فارغ

  . دنمايهمكاري ايران  انجمن خواستند تا با مركز آمار
 با توجه به اتمام دوره دو ساله كميته علمي مسابقه -

ت مديره براي دوره أآمار دانشجويي كشور، اعضاي هي
الهي از   آقاي دكتر نادر نعمت1385-1387دو ساله 

دانشگاه عالمه طباطبايي را به عنوان دبير كميته علمي و 
ي مشهد، آقايان دكتر مجيد سرمد از دانشگاه فردوس

دكتر ايرج كاظمي از دانشگاه اصفهان، دكتر عليرضا 
الهي از دانشگاه شيراز و دكتر يداله واقعي از  نعمت

دانشگاه بيرجند را به عنوان اعضاي كميته علمي 
  .انتخاب نمودند

  
ت أمين جلسه هيچهل و يك خالصه مصوبات يكصدو ●

  مديره انجمن آمار ايران
ه هيأت مديره انجمن  دورهشتمين جلسه از چهارمين

روز )  جلسه پياپيچهل و يكمينصد و يك(ايران  آمار
هاي علمي  محل شوراي انجمن در 30/9/85شنبه پنج
و درغياب آقاي  ، با حضور اعضاء هيأت مديرهايران

 موضوعات زير مورد تشكيل گرديده و دكتر طاهري
اين  ميهمانان. گيري قرار گرفت  بررسي و تصميم،بحث

و ، رئيس  و دكتر محمد پوران زاهديانيجلسه آقا
  .بودند ايرانپژوهشكده آمار معاون پژوهشي 

 در ابتدا رئيس انجمن آمار ايران ضمن خوشامدگويي -
اعضاي هيأت مديره، خواستار طرح ميهمانان و به 

هاي رئيس پژوهشكده در رابطه با  مسائل و ديدگاه
يران و مركز آمار اآمار هاي مشترك پژوهشكده  همكاري

ضمن بيان ايران رئيس پژوهشكده آمار  .با انجمن شدند
پژوهشكده در سال اين هاي  اي از فعاليت خالصه

 مشترك با انجمن به موارد هاي جاري، جهت همكاري
  :زير اشاره نمودند

 ،هاي آموزشي هاي علمي و كارگاه برگزاري سخنراني
 ءهاي مربوط به ارتقا  فعاليت،هاي مطالعاتي انجام طرح

 بررسي ،هاي علمي  برگزاري همايش،فرهنگ آماري
 تحليل نتايج ،ل و مشكالت نظام آماري كشورئمسا

   .دروس آمار كاربرديتدوين سرفصل و ها  آمارگيري
 ،هاي پيشنهادي  ايشان در رابطه با موارد فوق و طرح

مقرر شد كه كميته اي توسط انجمن تشكيل و نحوه 
  .دانجام موارد فوق را بررسي نماي

آقاي دكتر نادر  ،عالوه بر نمايندگان معرفي شده قبلي -
عضويت در كميته علمي ششمين راي  بنيز،الهي  نعمت

  .سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي برگزيده شدند
نظرات و پيشنهادات اعضاي انجمن برخي از  خالصه -

 شدتوسط رئيس انجمن قرائت مسائل جاري، در مورد 
به ضاي هيأت مديره نظرات خود را  اع،در اين موردو 

  .ارائه نمودند 1شماره شرح جدول 
مسئول وب سايت آقاي صفري با همكاري  مقرر شد -

سايت انجمن انجمن، لينكي از آدرس الكترونيكي وب 
سايت وب هاي انجمن در  از فعاليتاي گزيده همراه با 

آدرس  بهوابسته به وزارت كار و امور اجتماعي 
com.ParsDargah.wwwقرار گيرد  .  
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  خالصه برخي از پيشنهادات اعضاي انجمن. 1جدول 
  

  نظر شورا  پيشنهاد اعضاي انجمن

متفاوت بودن ميزان حق 
ها براي دانشجويان  عضويت

  مقاطع مختلف

تصميم گيري در اين مورد به زماني 
نزديك به مجمع عمومي انجمن 

ل گرديد زيرا تصويب نهايي موكو
بايست صورت  توسط مجمع مي

  .پذيرد

مشكل اشتغال 
  التحصيالن رشته آمار فارغ

در اين زمينه انجمن در حال پيگيري 
سيس سازمان نظام أامور مربوط به ت

آمارشناسي است كه يكي از اهداف 
اين سازمان رسيدگي به اين مورد 

  .باشد  مي
تهيه و ارائه لوح فشرده 

 يحاو

 مقاالت نشريات انجمن و

ها  كنفرانسمجموعه مقاالت 
  و سمينارهاي گذشته

 نرم افزارهاي آماريتهيه 
و ارائه آنها هنگام مورد نياز 

ها در  برگزاري كنفرانس
  .غرفه انجمن

افزارهاي  توزيع لوح فشرده نرم
آماري به دليل قانون كپي رايت و 

مشكالت حقوقي براي انجمن 
د، اما در مورد باش امكان پذير نمي

مقاالت نشريات انجمن و نيز 
ها و سمينارها تكثير و  كنفرانس

  .توزيع آن بالمانع است

  

سردبيران جلسه اولين   هصورتجلس خالصه ●
  نشريات انجمن آمار ايران

 در  سردبيران نشريات انجمن آمار ايران جلسهاولين
شنبه پنجروز انجمن  دوره هيأت مديره هشتمين

  و با حضورمحل دفتر انجمن آمار ايران در 11/9/85
آقايان دكتر عباس گرامي رئيس انجمن آمار ايران، دكتر 

ردبير پژوهشنامه انجمن آمار ايران، ساحمد پارسيان 
پرداز سردبير نشريه انديشه آماري،  دكتر رحيم چيني

 ،دكتر غالمرضا محتشمي برزادران سردبير نشريه ندا
نشريه مجله علوم آماري دكتر محسن محمدزاده سردبير 

آبادي  رضائي ركنعبدالحميد ايران و در غياب دكتر 
ه و تشكيل گرديد ،سردبير خبرنامه انجمن آمار ايران

  :مطالب زير مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت
هاي داوري نشريات بازبيني و   مقرر گرديد فرم-

كه بندهاي توضيحي آن توسط  تصحيح گردد طوري

عهده دار دكتر محمدزاده آقاي كه يش يابد داوران افزا
  .اين امر گرديدند

 امور اجرائي نشريات انجمن در محل پيشنهاد شد -
  .ددگرمتمركز دفتر انجمن آمار ايران 

 مقرر گرديد سرمقاالتي از خبرنامه انجمن آمار ايران -
دهندگان مقاالت و  به رعايت اخالق علمي توسط ارائه

همچنين . نه اختصاص يابدفرهنگ سازي در اين زمي
مدعوين عمومي هاي  تعدادي از سخنرانيپيشنهاد شد 

در شماره هاي آتي خبرنامه چاپ هاي آمار  كنفرانس در
آموزش آمار در «مطالبي پيرامون  بر چاپ و گردد

  .دتأكيد گرديدر نشريه ندا » مقاطع مختلف تحصيلي
 آرايي نشريات  در رابطه با نحوه حروفچيني و صفحه-

حتي  گرديد پيشنهاد ،انجمنبه زبان فارسي علمي 
تك حروفچيني  نشريات با نرم افزار فارسياين المكان 

به طور  مقاالت نيز براي هر نشريه فرمت تهيهشوند و 
  .  انجمن قرار گيرد سايتجداگانه بر روي وب

بعدي هاي   كنفرانسسطح علمي ءارتقاه منظور  ب-
 به اين مربوطهاي   شد در اطالعيهپيشنهادانجمن، 

مقاالتي كه اصل آنها به «كه ذكر گردد  ،كنفرانس ها
، توسط سردبيران مجالت شده استكنفرانس ارسال 

د و مقاالت نگير انجمن مورد بررسي قرار ميعلمي 
منتخب پس از كسب نظر مؤلفين و طي مراحل داوري 

د نمجالت به چاپ خواهاين  اي از هاي ويژه در شماره
  .»رسيد

  
ملي رئيس انجمن آمار ايران به مناسبت روز  يامپ ●

   و برنامه ريزيآمار
  اعضاي محترم انجمن آمار ايران

آمار و ملي روز «خوشوقتم سال روز اول آبان ماه، 
را ارج نهاده و از شما دوستان عزيز كه در » برنامه ريزي

جهت توسعه علم پايه اي آمار و به كار گيري صحيح 
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 آماري در جامعه تالش مي آن و نيز ترويج بينش
  . قدرداني نمايم،فرماييد

تقارن اين روز با ايام عيد سعيد فطر، عيد مسلمانان 
جهان را به فال نيك گرفته و براي همه دست اندركاران 

  . آرزو مي نمايم،علم آمار در كشور توفيق بيشتر
  امسال در حالي روز اول آبان را جشن مي گيريم كه 

خوشبختانه توسعه . يران استسال سرشماري در ا
روزافزون اين علم و افزايش مهارتهاي فني اين شاخه 
از دانش بشري به حدي رسيده كه در برخي از كشورها 
پيش بيني نتايج سرشماري ها بوسيله تكنيك هاي 
آماري آنقدر دقيق بوده كه دانشمندان علم آمار را بر آن 

 را حذف و داشته تا از قانونگذاران بخواهند سرشماري
  .ز روش هاي آماري استفاده نمايندبه جاي آن ا

در شرايط فعلي و در قرن اطالعات ! دانشجويان عزيز
آنقدر بايد خود را مجهز به دانش آمار نماييم تا با 
استفاده از توانمندي خود در اين راستا، بسياري از 
مسائل اجتماعي، علمي و صنعتي كشور را حل و براي 

  . ينده مجهز شويمبرنامه ريزي آ
  انجمن آمار ايران با همكاري همه اعضاء خود در 
صدد است سازمان نظام آمار شناسي كشور را به منظور 
ارتقاء جايگاه علم آمار در جامعه و حمايت از حقوق 
. فارغ التحصيالن رشته آمار دانشگاه ها تشكيل دهد

در  13/7/1385تاريخ آخرين جلسه تدوين اين نظام در 
 خانه رياضيات اصفهان تشكيل شد و پي گيري لمح

تصويب قانون اين سازمان از اهداف و برنامه هاي 
  .اصلي انجمن آمار ايران است

  از سوي ديگر روز آمار به عنوان نخستين روز از دهه 
رياضيات را نيز ارج نهاده، از دانشجويان عزيز 

  خودلميدرخواست مي كنم ضمن تقويت توانمندي ع
نه علم آمار به ريشه هاي تاريخي و ابعاد نظري در زمي

اين شاخه مهم از دانش بشري نيز همت ورزند تا آينده 
  .اي درخشان براي برنامه ريزي آينده كشور داشته باشيم

 توفيق، همدلي، همكاري و ارتقاء علمي همه اعضاء   
     .              انجمن آمار ايران را از خداوند بزرگ مسئلت مي نمايم

  عباس گرامي                                               
     رئيس انجمن آمار ايران                                   

  

  انجمنخبرنامه  جديد سردبيرتعيين  ●
به دنبال استعفاي مسئول و سردبير خبرنامه انجمن 

ه جلسين يكصد و سي و نهمآمار ايران، موضوع در 
نجمن مطرح گرديد و اعضاي هيأت اهيأت مديره 

ايشان ضمن سپاسگزاري و قدرداني از زحمات مديره 
آقاي هادي جباري  موافقت نموده و استعفااين با 

مسئول و مدير اجرايي خبرنامه را به عنوان ، نوقابي
هاي متن نامه .  نمودندتعيينخبرنامه جديد سردبير 

به شرح زير مورد اين در رئيس انجمن آمار ايران 
  :است

  باسمه تعالي
  همكارمحترم جناب آقاي دكترعبدالحميد رضايي ركن آبادي

  محترم دانشكده رياضي دانشگاه فردوسي مشهديار استاد
  با سالم و آرزوي توفيق الهي،

ــاً،  ــه پيــشنهاد خــود جنابعــالي و  احترام ــا ب از اينكــه بن
سـردبير  را از   گرفتاريهايي كه داريد، انجمن آمار ايـران        

ــسيار ،فعــال و ارزشــمند محــروم كرديــد ) خبرنامــه(  ب
ناراحت و متأسفم و وظيفه خود مي دانم كـه از تـالش             

صميمانه شـما در دوران     هاي ارزشمند و فداكاري هاي      
پايـان   تـا  1381 در زمـستان  37سردبيري كه از شـماره     

 ادامه داشت و دقيقاً هر فـصل        1385 در پاييز    52شماره  
 بطور منظم، مرتـب و بـه موقـع آمـاده مـي              يك شماره 

  .گرديد، صميمانه تشكر نمايم
اميد است باز هـم از وجـود و فكـر بـا ارزش شـما در                 

  .پيشبرد اهداف انتشار نشريه مذكور استفاده نماييم
                                با تشكر            
  يرانعباس گرامي رئيس انجمن آمار ا                      
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  همكار محترم جناب آقاي هادي جباري نوقابي
  با سالم و آرزوي توفيق الهي،

مايه خوشـوقتي و وظيفـه اينجانـب اسـت كـه            احتراماً،  
انتخاب به جا و مناسـب جنابعـالي را از طـرف هيـأت              
 مديره انجمن آمار ايـران بـه عنـوان مـسئول و سـردبير             

اريخ به مـدت دوسـال از تـ       » خبرنامه انجمن آمار ايران   «
  . به استحضار برسانم1/10/1385

اميد است كه با تالش ارزشـمند جنابعـالي و همكـاري            
صميمانه شوراي سردبيري، اين نشريه همچنان به طـور         
منظم انتشار يافته و با ياري جامعه آماري ايران، پربارتر          

در خدمت اعضاي انجمن به طـور اخـص و          از هميشه   
  .عام باشدكليه عالقه مندان به آمار به طور 

  با تشكر                                           
           عباس گرامي رئيس انجمن آمار ايران             

  
   نمايندگان جديد انجمن●

شمي، مسيب احمدي، محمدرضا آقايان دكتر رضا ها
و امجد زارعي به ترتيب به عنوان نمايندگان ربيعي 

كرمانشاه، علوم پايه انجمن در دانشگاه هاي رازي 
دامغان، صنعتي شاهرود و آزاد اسالمي واحد سنندج 

  .انتخاب شدند
  
   انجمن آمار ايرانجديد دائمياعضاي ليست  ●

هيأت مديره انجمن آمار  135جلسه تصميم براساس 
 عضويت جديدي تحت عنوان ،از اين پسايران 

عالوه بر اعضاي  .عضويت دائمي ايجاد شده است
به عضويت دائمي انجمن آمار نيز زير  ، افراددائمي قبلي

  :اند آمده ايران در
 طاهري محمود سيد دكتر 

 اصل وحيدي محمدقاسم دكتر 

 همتي عليرضا 

 دكتر مسعود گنجي 
 

  رانيد انجمن آمار اي جدياعضا ●
  دانشگاه آزاد اسالمي

  زند وكيلي علي -   :استهبان
   كالنتري مهدي -    :ابهر

  طباطبائي سميه -:  فيروزآباد
  اميد كياني بجستاني -  پيام عسگري محبوبه -  :مشهد

  عاشوري فرنوش -              حاصل طلب زهرا -
    ساجدي مريم -     وحدتي عيدگاهي عليرضا -
   رضازاده مطلق سميرا -      برادران سيرجاني احسان -
    بابائي الهام -              كافي مشهدي هدا -
     ان يزديزماني مهناز -

  حجازي محمدجواد - :گرگان
  بيرجنددانشگاه 

  عابدي حسين -
  )ره(ن المللي امام خمينيبيدانشگاه 

   اشكاني امير -      ربيعي نژاد لنگرودي سميه -
        شعباني سميرا -   اخوان خرازيان محمد صادق -
     صبانيا سهيال -                     صفايي بهاره -
     كريمي زهرا -                   جيلوحا پروين -
    وحيد فائزه -                     ساعي ساويز -
  نصري حميده -           حاجي كاظمي وحيده -
  كشاورز ساجي نفيسه -      حسين زاده بختوري بيتا -
  احمدي مريم السادات -                  ميرزائي هاجر -
  حكمي پور نوشين -                   موسوي هما -
  دانش زاد محمدرضا -      خليل ارجمندي شهاب -
   قاسمي رضا -            فرجي محمدرضا -
  حداد سيده مريم -     عبدالهي نهوجي حديثه -

  ژوهشكده آمارپ
  ژزندي فاطمه -         معظمي گودرزي حميد -
  حيدري خليل -                    كاوند حسين -
  ميرزائي حسين -                 دانش پرور نيما -
  فيروزي حاجي زهرا -
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  نور پيامدانشگاه 
  رسولي سميه -      رسولي سعيده -       :ابهر
  لنجابي شراهياعظم  -  :اراك
  رحيمي نفيسه -     صادقي سنابادي سميرا -  :ساوه

  فالح مريم -             كريمي فاطمه السادات -
  صيادي الهام -                         آجرلو سميه -
    خالقي مريم -                عابدين محمدهادي -
     يادگاري الهام -                         خالقي الهام -
  خدادادي هادي -

 آرام بي بي سميرا -        :مشهد

 نيلفروش همداني احسان -    :شهررضا

  خليج فارس دانشگاه 
  افراشته زينب -           عيمزار  محدثه-
  رحيمي مهاجر -             افشار سميرا -
  عليايي بهاره -            برزويي مريم -
  فالح مريم -                  گل امير -
      فرهادي پور مرضيه -            شريفي ستاره -

  چمران اهواز شهيد دانشگاه 
  حزباوي سفردو -      عروجعليان مشهدي مهدي -
   دوماني منا -          امين محمدي روزبهاني -

  يرازش دانشگاه 
  اسالم زاده غالمحسين -  شيردره حقيقي محمدحسن -
  حبيبي شهال -

  مه طباطباييعال دانشگاه 
      شعباني مهدي -

  شهركردعلوم پزشكي  دانشگاه 
  شاهين منصوري-                     منيره رئيسي -

  غياث الدين جمشيد كاشاني اهدانشگ 
  مينا لطفي -        ميرباقري پرنيان سادات -
  نسرين دميرچلي -                    حسام فاطمه -
  خدري فاطمه -                     بهاري ميترا -

  خراساني ياسمين -                رازقندي آناهيتا -
  لهي شماميعبدا مهري -             فرضي پور فرزانه -
  فرجي مينا -                    عزيزيان منا -
   دهكا پاكروان الهه -                   زنجاني اكرم -
   ساره نيكجو-                معظمي سروناز -
  فروغي كامليا -   سيدعلي خاني سيده نرگس -
         فاطمه مصاحب- اصفهاني عظيمي محمدمهدي -
   فرزانه غناء-            ري الهه ابراهيم منتظ-
   مريم ميثمي-        سميرا باقري بيدافويدي-
   مريم غالمي-                محبوبه سليماني-
   زهرا مسگري-         نغمه اكبرنژاد دوشانلو-

  مازندران دانشگاه 
 رحيمي زارچي ميثم -

  محقق اردبيلي دانشگاه 
  م عقلمند مري-                پريسا دبستاني -
   پري ناز نوين پرلي زله-             اسماعيل ابراهيمي-
   ثريا جعفرپور-                     مهناز غيور-
   نازلي جعفري-            سارا مختاري مقدم-
   رباب باقري-         فاطمه منافي ميرعليلو-
  محمدزاد فرهاد -            ليال رضايي نظيفي-
 سما عجم -

   مشهد فردوسي شگاهدان 
  الهام بيات مختاري -

   سازمان اتكا
 رضوي سيدحسين -

 موسسه آموزش عالي شيخ بهائي 

  كلهر معصومه -
  وزارت كار و امور اجتماعي 

  طهماسبي آزاده -                باژنگ زاد آمنه -
نام محل تحصيل يا خدمت افراد زير بـراي          (متفرقه 

  ):خبرنامه ارسال نشده است
   ضرغام تبار ناهيد -مي                شا حسين -
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  ي اخبار دانشگاهها و مراكز آمار
  2)ره( بين المللي امام خميني  دانشگاه●

اعالم ) ره( بين المللي امام خميني دانشگاه آمار گروه
ت علمي خود فارغ أجهت تكميل كادر هينموده است 

 به دكتري رشته آمار را دعوت دورهيالن التحص
 عالقه مندان جهت كسب اطالعات .مكاري مي نمايده

  :زير تماس بگيرندي نشانبيشتر مي توانند با 
 دانشگاه امام ،)ره( بلوار دانشگاه امام خميني ،ينقزو

 گروه آمار          ، دانشكده علوم پايه،)ره(خميني 
  0281 – 3780040 : تلفن

  

  3دانشگاه فردوسي مشهد ●
  مار و برنامه ريزيروز آگراميداشت همايش  -

مـار و برنامـه     آهشتمين همايش گراميداشـت روز ملـي        
ــاريخ  ــزي در ت ــي   10/8/1385ري توســط انجمــن علم

دانشجويي آمار دانشگاه فردوسي مـشهد و بـا حمايـت           
قطب علمي آناليز داده هاي ترتيبي و فضايي و همكاري     

ت علمي  أگروه آمار اين دانشگاه و با حضور اعضاي هي        
 در محل مجتمع كـانون هـاي فرهنگـي و           و دانشجويان 

برخـي از   . هنري دانشگاه فردوسي مـشهد برگـزار شـد        
  :برنامه هاي اين همايش به شرح زير بودند

احمدي در مورد وضـعيت  جعفر  گزارش آقاي دكتر     -1
  و برنامه هاي آتي گروه آمار

ت علمـي گـروه     أسخنراني آقاي دكتر آيتي عضو هي      -2
 دانـشگاه در خـصوص      عمران دانـشكده مهندسـي ايـن      

كاربرد آمار در علوم مهندسي بويژه در مباحث ترافيـك          
 و عمران

اسـماعيلي عـضو    ... حبيـب ا  سخنراني آقـاي دكتـر       -3
ت علمي دانـشگاه علـوم پزشـكي مـشهد در زمينـه             أهي
 پيراپزشـكي و    ،اربرد روشهاي آماري در علوم پزشكي     ك

  بهداشت

                                                 
  مطالباين  ارسالبراي تهيه و با تشكر از آقاي اسماعيل اميري . 2
  مطالباين براي تهيه و تنظيم نوقابي هادي جباري با تشكر از آقاي . 3

ـ        -4 ان دكتـر   تقدير از اساتيد پيشكسوت گروه آمار آقاي
حسن صادقي، دكتر علي مشكاني و دكتـر غالمحـسين           

  شاهكار
تقدير از اعضاي تيم دانشجويي گروه آمـار شـركت           -5

 هفتمين مسابقه آمار دانشجويي كشوردر كننده 

  ن آبرگزاري كارگاه آمار فضايي و كاربردهاي  -
نظر به اينكه در مطالعات محيطي اغلـب بـا داده هـايي             

 نيـستند و نوعـاً     تقل از يكـديگر   سروكار داريم كـه مـس     
وابستگي آنها ناشي از موقعيت و مكان قرار گرفتن داده          

 اين گونه داده هـا، داده  ،ها در فضاي مورد مطالعه است     
ــه دليــل وجــود    ــده مــي شــوند و ب هــاي فــضايي نامي
همبستگي فضايي بين آنها، روشهاي معمول آمـار بـراي     

اده نمي باشد   تجزيه و تحليل چنين داده هايي قابل استف       
و الزم است به نحـوي سـاختار همبـستگي داده هـا در              

 ،در كارگاه آمار فضايي   . تجزيه و تحليل آنها لحاظ شود     
ايـن  بـراي تجزيـه و تحليـل        روش هاي آماري مناسب     

هـاي   ها مطرح گرديده و كاربرد آنها در مثال        دادهگونه  
همچنــين نحــوه بررســي   . عــددي نــشان داده شــد  

ي روشهاي طرح شده و اسـتفاده از        مفروضات، بكارگير 
GS«نرم افزار كامپيوتري      بـه صـورت عملـي نيـز         »+

نفـر از اعـضاي     ) 40(در ايـن كارگـاه تعـداد        . ارايه شد 
ت علمي دانشگاه هـاي فردوسـي مـشهد، بيرجنـد،           أهي

اصفهان و آزاد اسالمي مشهد و دانشجويان تحـصيالت         
هار جلسه به شرح زير     تكميلي شركت نمودند كه در چ     

  :برگزار شد
ــري - ــث نظ ــسه اول مباح ــاي :  جل ــدرس آق ــر م  دكت

  دروديزاده محمد
مباني آمار فضايي، تاريخچه آن     : موضوعات مورد بحث  

  و استنباط كالسيك بر اساس داده هاي فضايي
ــسه دوم - ــري  جل ــث نظ ــر  : مباح ــاي دكت ــدرس آق م

    دروديزادهمحمد
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سـاس داده هـاي     پيش بيني بر ا   : موضوعات مورد بحث  
  فضايي و استنباط بيزي 

  مدرس آقاي كاووسي :  جلسه اول مباحث كاربردي-
GSمعرفـي نـرم افـزار     : موضوعات مورد بحث   بـه   +

  همراه مثال از داده هاي فضايي
  مدرس آقاي كاووسي:  جلسه دوم مباحث كاربردي-

كار گروهي شركت كنندگان  با      : موضوعات مورد بحث  
استفاده از نرم افزار معرفي شده روي داده هاي از قبـل            

 .تعيين شده

  برگزاري سخنراني هاي تخصصي -
داده هاي ترتيبـي    آناليز  داف قطب علمي    ه در راستاي ا  

فضايي و اطالع هرچه بيشتر دانـشجويان تحـصيالت         و  
آقـاي دكتـر اسـدي      تكميلي با مباحث بيشرفته آمـاري،       

نشگاه اصـفهان و عـضو      ت علمي گروه آمار دا    أعضو هي 
 ا ب 21/9/85 سه شنبه مورخ     روز ،قطب علمي اين  هسته  

  ارايه سخنراني با عنوان
On the mean remaining time to failure of 
the censored data under type-I and type-
II censoring schemes 

االت مطرح شده از طرف     ؤبه تبادل نظر در خصوص س     
شجويان تحـصيالت تكميلـي     ت علمي و دان   أاعضاي هي 
  .پرداختند

آقاي دكتـر محمـود زارع پـور عـضو          از  در همين راستا    
. دعوت به عمل آمد   نيز  ت علمي دانشگاه اتاوا كانادا      أهي

  سـخنراني تحـت      3/10/85ايشان روز يكـشنبه مـورخ       
  عنوان

Application of Nonparametrics Bayseian 
Inference 

 به تبادل نظر بـا اعـضاي        ارائه نمودند و در پايان جلسه     
  .ت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي پرداختندأهي
 بازگشت از دوره تحقيقاتي شش ماهه -

دانشجوي دوره دكتري آمار اين دانـشگاه       آقاي افشاري   
براي يك دوره شـش ماهـه تحقيقـاتي بـه دانـشگاه             كه  

دا اعزام شده بودند با موفقيت اين دوره        انكاكنكوردياي  
  .نديان رسانيداپبه را 
  پايان مأموريت تحصيلي يكي از همكاران -

ت علمـي گـروه آمـار       أآقاي دكتر مجيد سرمد عضو هي     
اين دانشگاه كه براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري آمار 

 با موفقيت   ،به دانشگاه دورهام انگليس اعزام شده بودند      
دوره تحصيلي خود را به اتمام رسانيده و از پائيز سـال            

  .شغول به كار شدند م1385
بــا ضـمن تبريـك بــه ايـن همكـار گرامــي، اميـدواريم      
در همكاري نماينده انجمن آمار ايران در ايـن دانـشگاه           

در بخش فارغ التحـصيالن     و  شماره هاي آينده خبرنامه     
دكتري آمار، اطالعـاتي در زمينـه فعاليـت هـاي علمـي             

  .در اختيار خوانندگان محترم قرار گيردايشان 
  آماريهاي مركز پژوهش ايجاد  -

يكي از اهداف قطب علمي گروه آمار اين دانشگاه، 
ايجاد مركز پژوهش هاي آماري بوده است كه با تدوين 
 ،آيين نامه، تشكيل هسته اصلي و پيگيري هاي مكرر

خوشبختانه معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد 
مركز پژوهش هاي . با ايجاد اين مركز موافقت نمود

دانشگاه فردوسي مشهد كه ارگاني نيمه دولتي آماري 
است، فعاليتهاي خود را به طور رسمي در دانشكده 

 به 1385علوم رياضي اين دانشگاه از مهرماه سال 
  .ه استرياست آقاي دكتر ناصر رضا ارقامي آغاز نمود

   مشهد  تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشكي-
وه آمار دانشگاه به منظور برقراري ارتباط نزديك بين گر

فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشكي مشهد، تفاهم 
نامه اي تنظيم شده كه مقرر گرديد امور مشاوره آماري 
طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي عمومي و 

گروه تخصصي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري 
  . دگرد انجام آمار دانشگاه فردوسي مشهد
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ولين كارگاه كـاربرد موجـك      ا فراخوان شركت در     -

  ها در آمار
 10 و   9اولين كارگاه كاربرد موجك ها در آمار روزهاي         

اسفند سال جاري در دانشگاه فردوسـي مـشهد برگـزار           
مي شود كه فراخوان و فرم ثبت نـام آن بـه شـرح زيـر                

  :است
  با سمه تعالي

كارگـاه  اولين  « ا كمال مسرت به اطالع مي رساند كـه        ب
توسط گروه آمار دانـشگاه      » در آمار  كاربرد موجك ها  
قطـب علمـي آنـاليز داده       با حمايـت     فردوسي مشهد و  

سسه پژوهش و برنامه ريزي     ؤمهاي ترتيبي و فضايي و      
 ماه سال جاري در     اسفند 10 و   9 آموزش عالي روزهاي  

سـعي بـر آن      .دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي گردد     
نـشجويان  ها  قابل اسـتفاده بـراي دا        است كه سخنراني  

 .تحصيالت تكميلي باشد

  :موضوعات كارگاه
تاريخچه موجك هـا در آمـار؛  تحليـل چنـدريزه گـي؛        
كاربرد موجـك هـا در سـري هـاي زمـاني غيرخطـي؛              
رگرســيون تــصادفي و غيرتــصادفي؛  بــرآورد خطــي و 

  غيرخطي تابع چگالي احتمال و مشتقات آن
  :مدرسين كارگاه

دكتر  ،دوستيحسن   دكتر ،نيرومندحسينعلي  دكتر  آقايان  
دكتـر  خـانم هـا     و   افشاريمحمود   ،شاكريمحمد تقي   

  حسينيون نرگس  فشندي ومعصومه 
   ريال100000 : ثبت نام           :هزينه ها

   ريال70000 ):براي دو روز(                      ناهار 
   ريال120000 ):براي سه شب( اقامت                     

ــشجويان تحــصيالت ــواهي  دان ــال گ ــا ارس ــي ب  تكميل
 درصد تخفيـف فقـط ثبـت        80توانند از   دانشجويي مي   

  . برخوردار شوند،نام
ــذكر ــان اقامــت از ســاعت  :ت ــر روز 4 زم ــد از ظه  بع

  . مي باشد11/12/85 صبح روز 9 تا ساعت 8/12/85

از عالقــه منــدان و بــه ويــژه دانــشجويان تحــصيالت   
تكميلي درخواسـت مـي شـود در صـورت تمايـل بـه              

 هزينـه   18/11/85شركت در كارگاه، حداكثر تـا تـاريخ         
 بانـك   39822/4250هاي مربوطه را به حساب شـماره        

كـاربرد  كارگـاه   «تجارت شعبه دانشگاه فردوسي به نـام        
 واريز نموده و در اسرع وقت اصـل         »آمار موجك ها در  

كـاربرد  رسيد را به همراه فرم ثبت نام به نشاني كارگـاه            
 گـروه آمـار    نشگاه فردوسي مشهد،  دا ،موجك ها درآمار  
ــستي  ــال 91775 -1159صــندوق پ ــ ارس ــا ف كس  او ي

همچنين كساني كه مايل به ثبـت نـام حـضوري            .نمايند
 بـه   22/11/85  تـاريخ    مي باشند، مي توانند حداكثر تـا      

 دانشكده علوم   ، پرديس دانشگاه  ،بلوار وكيل آباد   :آدرس
  .مراجعه نمايند گروه آمار، رياضي

زش، كميتــه برگــزار كننــده از پــذيرفتن بــا عــرض پــو
به عالقه مندان پيشنهاد مي گردد      . همراهان معذور است  

به علت محدوديت پذيرش، هر چه سريعتر نـسبت بـه           
  .ثبت نام اقدام  فرمايند

جهت كسب اطالع بيشتر مي توانيد با دفتر گـروه آمـار            
دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مـشهد تمـاس         

،  آدرس الكترونيكـي آقـاي دكتـر نيرومنـد         گرفته و يا با   
  . مكاتبه نماييد، كارگاهمجري

   0511 -8828605     : تلفن و دور نگار
E-mail: nirumand@um.ac.ir 

هكميته برگزار كنند                                          
  فرم ثبت نام

 9-10برد موجك ها در آماراولين كارگاه كار
 85اسفند ماه 

       زن مرد :                نام خانوادگي:        نام
  : سمت

   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشجوي دكتريهيأت علمي
  :رشته تحصيلي و گرايش

  :نشاني محل كار
  :نشاني الكترونيكي
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                       :          تلفن منزل                        : دور نگار
  :تلفن محل كار
  :آدرس پستي

در زمان برگزاري كارگاه نياز بـه كـدام يـك از مـوارد زيـر                
     ناهار محل اقامت       : داريد

  ..............  تاريخ خروج...............              تاريخ ورود
   :جمع كل مبلغ پرداخت شده

  : شماره رسيد بانكي
   و تاريخءامضا                                              

  
  4اصفهاندانشگاه  ●
هـاي    انديشي بازنگري و تدوين برنامـه       همايش هم  -

  :ها درسي دانشگاه
هاي  انديشي بازنگري و تدوين برنامه اولين همايش هم

 و 17درسي دانشگاه ها روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 
 اصفهان برگزار ماه سال جاري در دانشگاه  آبان18

برخي از اهداف كلي اين همايش كه در تمام . گرديد
آمار، و با حضور رشته  از جملههاي دانشگاهي  رشته

 عبارت ،مدعوين ساير دانشگاه هاي كشور انجام گرديد
  : بودند از

تاي تدوين  بررسي رويكردهاي نوين در راس-1
   عالي در جهانهاي درسي آموزش برنامه

هاي تدوين  برنامه   هماهنگي در زمينهانديشي و  هم-2
  هاي سراسر كشور هاي مختلف دانشگاه شده در گروه

 بررسي و شناخت محدوديت ها و مشكالت -3
هاي درسي در  هاي بازنگري برنامه اجرايي در زمينه

  دانشگاه هاي كشور
زآمد  ارائه راهكارها و رهنمودهاي مناسب براي رو-4

   عالي در كشور هاي درسي آموزش كردن برنامه
هاي همايش به دو قسمت عمومي و تخصصي  برنامه
در بخش عمومي همايش كه صبح . شدند م مييتقس

                                                 
 جهت ارسال اين محمد حسين عالمت ساز قاي دكترآبا تشكر از . 4

  خبرها

چهارشنبه و بعدازظهر پنجشنبه با حضور كليه 
 چند ،كنندگان داخلي و مدعو تشكيل شد شركت

بخش . سخنراني عمومي و ميزگرد تشكيل گرديد
صبح  بعدازظهر چهارشنبه و همايش نيز،تخصصي 

هاي آموزشي و با حضور  گروهمحل پنجشنبه در 
 .برگزار گرديده مربوطمتخصصين و صاحبنظران 
مدعوين اين  با حضور ،نشست تخصصي رشته آمار

آقايان دكتر ناصررضا ارقامي، دكتر جواد رشته، 
پرداز، دكتر عبدالحميد  بهبوديان، دكتر رحيم چيني

كتر محمود رضايي ركن آبادي، دكتر بهرام صادقپور، د
 دكتر محسن ،طاهري، دكتر غالمرضا محتشمي برزادران

اعضاي هيأت علمي گروه آمار   ومحمدزاده درودي
 آقايان دكتر مجيد اسدي، دكتر منوچهر ،دانشگاه اصفهان

خردمندنيا، دكتر هوشنگ طالبي، دكتر محمدحسين 
محمد بهرامي، حميد ، ساز، دكتر ايرج كاظمي عالمت

در اين نشست . تشكيل گرديد راهللابيدرام و احمد نو
هاي كارشناسي آمار، كارشناسي  دورهدرسي هاي  برنامه

 -ارشد گرايش آمار رياضي و گرايش آمار اقتصادي
 پس از 1382از سال كه اجتماعي دانشگاه اصفهان 

 مورد نقد و ه است،تصويب دانشگاه به اجرا درآمد
ساير دروس همچنين كليات . بررسي قرار گرفت

هاي مدون آمار ساير دانشگاه ها و  يش ها و برنامهگرا
 شوراي اجرايي انجمن 1382نيز برنامه مصوب سال 

بررسي . آمار ايران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
هاي  وضع موجود و مطلوب رشته، ضرورت ايجاد رشته

اي، عناوين و سرفصل و منابع دروس و ميزان  بين رشته
 ديگري بودند كه مورد  موارد،واحد دروس مختلف

  .بحث و تبادل نظر قرار گرفتند
   :ريزي روز آمار و برنامهمراسم گراميداشت  -

ريزي را با   روز آمار و برنامهاين دانشگاه،گروه آمار 
 بعدازظهر روز 5:30 تا 2:30جشني كه از ساعت 

 آبان ماه در تاالر شهيد باهنر دانشكده علوم 8دوشنبه 
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اين مراسم با حضور . ي داشت گرام،برگزار گرديد
 مقاطع مختلفاعضاي هيأت علمي گروه و دانشجويان 

بويژه ( توسط انجمن علمي دانشجويي آمار ،رشته آمار
متين، غفوريان، خدام و باطني : ها با همكاري فعال خانم
راهنمايي و با حمايت گروه و ) و آقايان رفيعي و داللي

مشاور (ساز  آقاي دكتر محمدحسين عالمتهاي 
آقايان دكتر مجيد اسدي . برگزار شد) انجمن

درخصوص ميانگين باقيمانده عمر تحت سانسورهاي 
نوع اول و دوم و دكتر هوشنگ طالبي درخصوص بازار 

  .  سخنراني كردند،كارآمد
  
  5بيرجنددانشگاه  ●
  :آمار و برنامه ريزي مراسم گراميداشت روز -

 ريزي جلسه به مناسبت بزرگداشت روز آمار و برنامه
 با حضور 8/8/85 روز دوشنبه مورخ 19اي از ساعت 

دانشجويان، اساتيد و عالقه مندان دانش آماري در تاالر 
ميهمانان جلسه . واليت دانشگاه بيرجند برگزار گرديد

مدير كل آمارهاي فرهنگي مركز  ،آقاي مهندس صدر
آمار ايران و مسئول سرشماري استان خراسان جنوبي و 

اطالعات سازمان و معاون آمار ، ندس اطمينانيآقاي مه
در اين مراسم، .  بودنداين استانمديريت و برنامه ريزي 

مدير گروه آمار دانشگاه ،  آقاي دكتر خنجريابتدا
بيرجند ضمن معرفي گروه آمار، گزارشي از فعاليت ها 

سپس . گروه ارائه نمودنداين و موفقيت هاي علمي 
طي بياناتي برزادران ي محتشممرضا غالآقاي دكتر 

در . اهميت استفاده صحيح از علم آمار را ياد آور شدند
ادامه جلسه آقاي مهندس صدر گزارشي مبسوط از 
فعاليت هاي انجام شده و در حال انجام ششمين 

جلسه . نفوس و مسكن ارائه نمودندعمومي سرشماري 
  . يافتپايان ،با اهداي جوايز به دانشجويان برگزيده

  
                                                 

  واقعي جهت ارسال اين خبرها...  يداقاي دكترآ با تشكر از .5

  :وريت تحصيلي يكي از همكارانممأ يانپا -
آقاي دكتر مجيد رضايي پس از اتمام تحصيالت دكتري 

به جمع همكاران گروه آمار  ،در دانشگاه شهيد بهشتي
   .پيوستند

ضمن تبريك به اين همكار گرامي، اميدواريم با 
همكاري نماينده انجمن آمار ايران در اين دانشگاه در 

 و در بخش فارغ التحصيالن شماره هاي آينده خبرنامه
دكتري آمار، اطالعاتي در زمينه فعاليت هاي علمي 

   .ايشان در اختيار خوانندگان محترم قرار گيرد
  
  6 تربيت مدرس دانشگاه●
  مراسم گراميداشت روز آمار و برنامه ريزي -

براي پنجمين سال پياپي، امـسال نيـز روز دوشـنبه اول            
 روز آمـار و برنامـه        مراسم گراميداشت  1385آبان سال   

ريزي در گروه آمار دانشگاه تربيت مـدرس بـا حـضور            
اساتيد، دانـشجويان و ميهمانـاني از سـاير گـروه هـا و              

 در اين مراسم ابتـدا آقـاي دكتـر        . ها برگزار شد    دانشگاه
محسن محمدزاده  مدير گروه آمار اين دانـشگاه ضـمن           
عرض خيـر مقـدم، آرزوي قبـولي عبـادات و طاعـات             

 و تبريك و تهنيت عيد سعيد فطر گزارشـي از           حاضرين
ايـشان  .   ارائه كردند  ،هاي گروه آمار    تاريخچه و فعاليت  

اشاره كردند، اين گروه فعاليت خود را از مهر ماه سـال            
 نفر  95 سال فعاليت،    23 شروع كرده و طي مدت       1362

 17 مـرد و     78دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد شامل       
 نفــر 78از ايــن تعــداد . دانــ زن مــشغول تحــصيل شــده

آنهـا موفـق بـه    %) 35( نفـر    27اند كه     آموخته شده   دانش
%)  67( نفـر    52ادامه تحصيل در مقطع دكتـري شـده و          

ـ       عنـوان عـضو هيـأت علمـي در         ه  آنها نيز هم اكنـون ب
سسات آموزش عالي مـشغول خـدمت       ؤدانشگاه ها و م   

 نفر نيـز بـداليل مختلـف آموزشـي از           5بعالوه  . هستند
وي اضـافه كـرد، دوره      .  انـد    تحصيل محروم شده   ادامه

                                                 
 محسن محمدزاده درودي جهت ارسال اين قاي دكترآبا تشكر از . 6

  خبرها
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 دوره  4 راه اندازي و طي      1379دكتري آمار نيز در سال      
انـد كـه      نشجوي دكتـري پـذيرش شـده       نفر دا  14جمعاً  

انـد و بقيـه در        آموختـه شـده      نفـر آنهـا دانـش      4كنون  تا
سـپس  . هاي آموزشي يا تدوين رساله قـرار دارنـد          دوره

ـ         ا گـروه آمـار همكـاري       اساتيدي كه از بـدو تأسـيس ب
ــميمانه ــايي   صـ ــدريس، راهنمـ ــدازي، تـ اي در راه انـ

اند، معرفي شدند     ها  داشته    ها و برگزاري آزمون     نامه  پايان
و ضمن آرزوي رحمـت واسـعه بـراي آقايـان مرحـوم             
ــقلي      ــر عباس ــوم دكت ــايي و مرح ــدايت ياس ــر ه دكت

نوري، موفقيت هاي گروه را مرهون تالش هاي          خواجه
ايــشان ضــمن خــوش . رگــوار دانــستندايــن اســاتيد بز

ــشجويان    ــراي دانـ ــت بـ ــدگويي و آرزوي موفقيـ آمـ
جديــدالورود، از اينكــه هرســاله رتبــه و ســطح كيفــي  
ــراز    ــل اســت، اب ــر از ســال قب ــشجويان ورودي بهت دان

در انتها بـا عنايـت بـه اينكـه امـسال            . خرسندي نمودند 
نفوس و مسكن توسـط مركـز آمـار         عمومي  سرشماري  

خواهـد شـد و ايـن سرشـماري يكـي از            ايران برگـزار    
  هاي آماري است كـه هـر ده         مهمترين و بزرگترين طرح   

شود و نتـايج آن       سال يك بار در سراسر كشور اجرا مي       
ها و مطالعات علمي مورد اسـتفاده قـرار           ريزي  در برنامه 

گيرد و همچنين بـا توجـه بـه مـسائل مهمـي نظيـر                 مي
 كـه   يه بودن اطالعـات شخـص     سرعت، دقت و محرمان   

ها با آنها مواجه هستند، از آقاي دكتر          معموالً سرشماري 
پور عضو هيأت علمي دانـشگاه عالمـه          حميدرضا نواب 

طباطبايي و رئيس سابق مركز آمار ايران تقاضـا نمودنـد     
تا ضمن ايراد سخنراني خـود در زمينـه نقـش آمـار در              

 نظرات خود را    ،ريزي در خصوص سرشماري نيز      برنامه
  .نداعالم فرماي

انـداز    پور با اشاره بـه چـشم        آقاي دكتر حميدرضا نواب   
هاي پنج سـاله توسـعه اقتـصادي و            ساله و برنامه    بيست

اجتماعي جمهوري اسالمي ايران در خصوص ضرورت       
هـا    ريـزي   استفاده ار آمـار و اطالعـات دقيـق در برنامـه           

ريـزي    سخنراني نمودند و اظهار داشتند براي يك برنامه       
اطالع كامل و صحيح از وضع موجـود و         صحيح نياز به    

 زباشد، كه بـراي بدسـت آوردن آن بايـستي ا     گذشته مي 
علم آمار به روشي صـحيح اسـتفاده شـود و نتـايج نيـز           
بدون هيچگونـه دخـل و تـصرف و مالحظـاتي اعـالم             

ايشان مركز آمار ايران را آينه تمام نماي وضعيت         . گردد
 برنامه ريـزي  موجود كشور دانستند و تأكيد كردند براي  

صحيح بايد اين آينه كـامالً صـيقلي، بـدور از هرگونـه             
در همـين راسـتا بـه       . جانب داري و كامالً مستقل باشد     

طرح مسائلي در خصوص ششمين سرشماري عمـومي        
 آبـان سـال   26 تا 6نفوس و مسكن كشور كه در فاصله   

 پرداختنـد   ،شود  جاري توسط مركز آمار ايران برگزار مي      
د كه براي اجراي اين سرشماري از روش        و اضافه كردن  

ها و ابتكارات خاصي استفاده شده است كه در افزايش          
سرعت و دقت نتايج حاصل از آن تأثير بسزايي خواهد          

ايشان در انتها ابراز اميدواري كردند كه اساتيد و         . داشت
دانشجويان با همكاري و همفكري بيشتر با مركـز آمـار           

هـا و   تـر برنامـه     بهتـر و علمـي     بتوانند در اجـراي      ،ايران
  . هاي آمارگيري، مركز آمار را ياري نمايند طرح

سپس آقاي افـشين فـالح دانـشجوي دكتـري آمـار بـه              
نمايندگي از دانـشجويان در خـصوص لـزوم بـازنگري           

هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتـري آمـار           برنامه
به ها بايستي     سخنراني نمودند و اظهار داشتند اين برنامه      

آموختگان هر مقطع به نوبه       اي اجرا شوند كه دانش      گونه
هاي خود بـه كارهـاي        خود بتوانند با استفاده از آموخته     

هـاي    نامه  ايشان پيشنهاد كردند، پايان   . عملي نيز بپردازند  
دانشجويي در جهت حـل مـسائل موجـود در جامعـه،            

هـاي ديگـر      بطور مشترك با ساير مراكز علمي يا رشـته        
وي همچنين اضافه كرد، در صورتي كـه        . ندتعريف شو 

دوره آموزشي مقطع دكتري در راسـتاي دوره پژوهـشي      
باشد، بديهي است كه طـول دوره كوتـاهتر و بـازده آن             

  .بيشتر خواهد بود
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  تخصصي سمينارهاي -

سـخنراني   22/8/1385آقاي دكتر عادل محمد پور در تاريخ        
  تحت عنوان 

A Randomness Test for Stable Data 
  .ندنمودارائه 

آقاي دكتر سيد محمد ابراهيم حسيني نـسب نيـز در تـاريخ             
   موضوع سخنراني با 3/10/1385

On Properties of Functional Principle 
Component 

  . نمودندايراد
شدن دو نفر از دانشجويان دوره   فارغ التحصيل-

  دكتري
 عضو هيأت علمي دانشگاه ،آقاي دكتر رضا پورطاهري

 از رساله دكتري 20/6/85 در تاريخ ،المه طباطبائيع
يك روش جديد در تعيين مدل «خود تحت عنوان 

قاي دكتر محمدقاسم آ ييراهنماو با  »اي الگوهاي نقطه
  .فاع نمودد اصل وحيدي

 از  27/6/85در تـاريخ    نيـز    شهرام منـصوري  آقاي دكتر   
تعيين توزيـع احتمـال     «رساله دكتري خود تحت عنوان      

و با راهنمايي آقاي     »مم آنتروپي تحت قيود معين    ماكسي
  .فاع نموددپاشا ... عين ادكتر 

ضمن تبريك به ايـن همكـاران گرامـي، اميـدواريم بـا              
همكاري نماينده انجمن آمار ايران در ايـن دانـشگاه در           

 آينده خبرنامه و در بخش فارغ التحـصيالن         شماره هاي 
دكتري آمار، اطالعـاتي در زمينـه فعاليـت هـاي علمـي             

  .ايشان در اختيار خوانندگان محترم قرار گيرد
  

  ٧ دانشگاه عالمه طباطبايي●

  :آمار و برنامه ريزيمراسم گراميداشت روز  -
اي در     برنامـه ويـژه    ،ريـزي   به مناسبت روز آمار و برنامه     

.  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار گرديد      دانشكده
ــي  ــه  ازيك ــن برنام ــخنرانان اي ــدي  ،س ــاي نورمحم  آق

                                                 
  رزاد اسكندري جهت ارسال اين خبرها فقاي دكترآبا تشكر از . 7

ــورد      ــه در م ــد ك ــران بودن ــار اي ــز آم ــناس مرك كارش
سـال  نفـوس و مـسكن      عمومي  هاي سرشماري     ويژگي
پـور، رئـيس      دكتـر نـواب   آقاي  . سخنراني نمودند  1385

اين  مورد بق مركز آمار ايران نيز سخنراني كوتاهي در       اس
نيـز ميزگـردي در     پايـان   در  .  ارائـه نمودنـد    ،سرشماري

صـورت پرسـش و پاسـخ       بـه    سرشـماري    اينرابطه با   
  .برگزار گرديد

  

  8صنعتي اصفهاندانشگاه  ●
 آقاي دكتر سيد محمود طاهري عـضو هيـأت علمـي            -

 از مرتبـه اسـتادياري بـه مرتبـه          ،آمار اين دانشگاه  گروه  
يراً ايشان بـه سـمت رياسـت         اخ .ارتقاء يافتند دانشياري  

منصوب دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان       
  .گرديدند

 بــا تــالش انجمــن علمــي دانــشجويي آمــار، مراســم -
ــا حــضور و   گراميداشــت روز آمــار و برنامــه ريــزي ب
سخنراني آقاي دكتر مجيد اسـدي از دانـشگاه اصـفهان           

  .برگزار شد
  

  9اد دانشگاهي وابسته به جهعلم و فرهنگدانشگاه  ●
ريـزي  هفتمين همايش بزرگداشت روز آمار و برنامـه        -

به همت گروه آمار دانشگاه علم و فرهنـگ بـا حـضور             
دانـشگاه  ايـن   در سالن اجتماعات     اساتيد و دانشجويان  

بـه دليـل تقـارن ايـن همـايش در سـال              .برگزار گرديد 
جاري با برگزاري ششمين سرشماري عمومي نفـوس و       

مومي اين همـايش توسـط يكـي از         مسكن، سخنراني ع  
در ايــن . عوامــل اجرايــي ســتاد سرشــماري ارائــه شــد

سخنراني به اهميت اجراي سرشماري، نيروي انساني و        
حجم عمليات سرشماري و نتايج حاصل از اجـراي آن          

 آن پرسش و پاسخ توسط      زبه تفصيل اشاره شد و پس ا      
دومين سخنران ايـن همـايش       .دانشجويان انجام گرفت  

                                                 
  حميدرضا ظهوري زنگنه جهت ارسال اين خبرهادكتر قايآباتشكر از . 8
   اكبر گلدسته جهت ارسال اين گزارشقايآباتشكر از . 9
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ايـن  ت علمـي گـروه آمـار        أگلدسته عضو هي  اكبر   آقاي
بـه دليـل اهميـت آشـنايي دانـشجويان          بود كه   دانشگاه  

ورودي جديد رشته آمـار بـا علـم آمـار و نقـش آن در                
ريزي و مديريت علمي كشور و همچنين معرفـي         برنامه

هاي مرتبط با رشته آمار و وضـعيت         مباحث و سرفصل  
زش عـالي كـشور،     ها و مراكز آمـو     فعلي آن در دانشگاه   

  . به اين مسائل اختصاص يافت
فــارغ التحــصيالن ايــن  نفــر از 9در پايــان همــايش از 
هـا   كارشناسي ارشد آمار دانشگاه   دانشگاه كه در آزمون     

و پذيرفته شده بودنـد     سسات آموزش عالي كشور     ؤو م 
هــاي مختلــف  همچنــين از دانــشجويان ممتــاز ورودي

  .ني به عمل آمد قدردا،يجوائزگروه آمار با اهداي 
  
  10انردمازنعلوم پزشكي دانشگاه  ●

 گروه علمي تأهي عضو چراتي يزداني جمشيد آقاي
 زيستي مارآ دكتري در دوره دانشگاهزيستي اين  آمار

اول  نيمسال و ازپذيرفته شده  مدرس تربيت دانشگاه
  .شدند تحصيل مشغول به 1385-86سال تحصيلي 

  
  11علوم پزشكي شيرازدانشگاه  ●
 دكتر بهرام ضيغمي مجدداًآقاي  1385 مهرماه سال در -

زيستي و اپيدميولوژي دانشگاه  به رياست گروه آمار
ايشان بنيان گذار دو . علوم پزشكي شيراز منصوب شد

زيستي و اپيدميولوژي در ايران و در دانشگاه  رشته آمار
دوره . اند  بوده1354علوم پزشكي شيراز در سال 

با همت آقاي دكتر ين دانشگاه ازيستي  دكتري آمار
سيدمحمد تقي آيت اللهي و دكتر بهرام ضيغمي در سال 

  .  تأسيس شد1375
  

  12آزاد اسالمي واحد مشهددانشگاه  ●
    مراسم گراميداشت روز آمار و برنامه ريزي-

از سوي كميته علمي دانشجويان رشته آمار دانشگاه آزاد 
و آمار  مراسم بزرگداشت روز ،اسالمي واحد مشهد

                                                 
  آذر كبيرزاده جهت ارسال اين خبر خانمبا تشكر از . 10

   نجف زارع جهت ارسال اين خبرهاقاي دكترآبا تشكر از . 11

  امير دانشگر جهت ارسال اين گزارشقاي آا تشكر از ب . 12

با حضور جمع كثيري از دانشجويان و برنامه ريزي 
  دكتراندر اين گردهمايي آقاي .اساتيد برگزار گرديد

و ارشادي عضو هيأت علمي اين دانشگاه صادقي حسن 
و حسامي كارشناس شهرداري مشهد آمار مدير گروه 

   .مودندن ايرادسخناني 
سالمي كميته علمي آمار دانشگاه آزاد ااز سوي همچنين 

 به مناسبت روز آمار و برنامه   سمينارهايي،واحد مشهد
 لغايت 22/7/85 روز از تاريخ 10ريزي به مدت 

كارشناسي و مقاطع  توسط دانشجويان 1/8/85
 سمينارها توسط خانمها .كارشناسي ارشد برگزار گرديد

 ، كياني،و آقايان صباغيان بشروئي، برادران ،طائفي
  .زار گرديدزاده برگخطيب و  بهشتي

  

  13ساوهمركز  پيام نور دانشگاه ●
  بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزيمراسم  -

 بـا   17 الـي    15 از ساعت    5/8/85اين مراسم روز جمعه     
 .آغـاز شـد  دانـشگاه  ايـن  يس ئسخنراني آقاي قيصري ر 

از اهميـت   بـه حاضـران،     ايشان ضمن خوش آمدگويي     
ــه  ــار در جامع ــورد  آم ــه و در م ــاييســخن گفت  و توان

 مطـالبي   ،كارآمدي آناني كه دانش آماري الزم را دارنـد        
 سپس آقاي كتابدار مدير گروه آمار با بيـان          .بيان نمودند 

تاريخچه آمار و احتمال و روند شـكل گيـري آمـار در             
 نمودند و از كـارايي و توانـايي هـاي           ادريامطالبي  ايران  

دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته و انتظاراتي كـه         
پس آقـاي   سـ .  مطالبي را بيان داشتند    ،از آنها دارد  امعه  ج

در  . نمودنـد  سخنراني ،دانشگاهاين  رجبيون از مدرسين    
  ديـدگاه  ، دانشجويان و اعضاي كانون علمي آمـار       پايان،

در ايـن    كـه    اشتنددبيان  ها و نظرهاي خود را       الؤ س ،ها
  .  گرديددراي ا،طرف مدير گروهخصوص نيز مطالبي از 

                                                 
دانشگاه پيـام نـور مركـز       استاد  با تشكر از آقاي مجيد رضا كتابدار،        . 13

  براي ارسال اين خبر، ساوه
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برگــزاري غرفــه اي از الــب ايــن مراســم، از نكــات ج
هـاي   هـاي آمـاري دانـشجويان آمـار دانـشگاه          فعاليت
ليفات مدرسين  أ انجمن آمار ايران و نيز آثار و ت        ،مختلف

نكات جـالبي در  عبارات و   نصب   همچنين. دانشگاه بود 
خصوص آمار در محوطـه دانـشگاه و سـالن برگـزاري            

  .دوب نم را به خود جلشركت كنندگانتوجه ، مراسم
  
  شيرازمركز  پيام نور دانشگاه ●
، با هدف  و برنامه ريزيآمارگراميداشت ن با روز زمامه

آموزش مباحث آماري در نظام آموزش از راه دور،  
ي آمار، به همت انجمن ياولين همايش علمي دانشجو

و با ي آمار دانشگاه پيام نور شيراز  يعلمي دانشجو
ت علمي أسي عضو هيدكتر نرگس عباراهنمايي خانم 

امل استان هاي ، شدر سطح منطقه پنج اين دانشگاه
دبير . دش گزارفارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد بر

به ترتيب خانمها الهام اين همايش علمي و اجرائي 
دانشگاه مواليي و سميه فروزاني دانشجويان رشته آمار 

  .مركز شيراز بودندپيام نور 
ر فرهنگي مركز و شهردار اين همايش با حمايت امو

قاي دكتر جعفر قادري در حضور آقاي دكتر آشيراز 
 اين دانشگاه روز مسعود يارمحمدي، مدير گروه آمار 

در . در شيراز برگزار گرديد ماه سال جاري آبانم چهار
ضمن ارائه چندين مقاله علمي، اين همايش 

هاي عملي در   نوشتن گزارشجهتدستورالعملي 
 همچنين .عملي مطرح گرديداحد داراي ودروس 

 رشته آمار اين مركز ن از فارغ التحصيال،گزارشي ويژه
در بخشي از اين همايش از اعضاي . پيام نور، ارائه شد

  .  تقدير به عمل آمد،دوره قبلدر انجمن 
  

وزارت در روز آمار گراميداشت مراسم برگزاري  ●
  14كار و امور اجتماعي

و برنامه ريزي روز اول  گراميداشت روز آمار مراسم
اين آبان در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي 

  . دشوزارتخانه برگزار 
 اين مراسم كه با حضور جمعي از پرسنل وزارت در

 از بانك مركزي ي مدعوينوكار و امور اجتماعي 
سسه كار و ؤجمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران، م

رگزار شده مين اجتماعي و وزارت صنايع و معادن بأت
وزير كار و امور اجتماعي، ، دكتر جهرميآقايان بود، 

ريزي منابع انساني  معاون برنامه، دكتر فرشباف ماهريان
 رئيس ،و سياست گذاري اشتغال وزارت كار، دكتر مدد

مدير كل آمار نيروي انساني ، مركز آمار ايران، شريعت
  و وقفي سخناني در رابطه با بزرگداشتخانهوزارتاين 

نفوس و عمومي سرشماري ششمين اجراي اين روز و 
  .مسكن ايراد نمودند

آخرين  تحقيقات و گزارش ،در اين مراسمهمچنين 
اداره كل آمار و نيروي انساني وزارت كار و نشريات 

امور اجتماعي، انجمن آمار ايران، بانك مركزي 
سسه ؤجمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران، و م

  .دش درغالب نمايشگاه جانبي ارائه ،مين اجتماعيأت
  

  15انك مركزي جمهوري اسالمي ايرانب ●
مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهـوري        
اسالمي ايران كه با فعاليت هاي آن آشنا خواهيـد شـد،            

 سال سابقه در زمينه جمع      40خرسند است كه با حدود      
آوري، بررسي، اسـتخراج، تجزيـه و تحليـل اطالعـات           
                                                 

آمـار ايـران     با تشكر از خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر انجمن           .14
  براي ارسال اين گزارش

آمـار ايـران    سئول محترم دفتر انجمن      با تشكر از خانم ماندگاريان م      .15
  براي ارسال اين خبر
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صادي و محاسبات آماري و تهيه و انتـشار آمارهـاي           اقت

با جمـع آوري مـستمر       اقتصادي همواره سعي نموده تا    
اطالعات و آمارهاي دقيق و ايجاد سـري هـاي آمـاري            

برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور      در ثريؤالزم، نقش م  
 بـراي تـصميم گيـران در        ،ايفا نموده و راهنمايي باشـد     

از بدو   . و مشكالت جامعه   لئرفع مسا  شناخت نيازها و  
 اداره بررسي هـاي     1339سيس بانك مركزي در سال      أت

  بـا   ، لكـن  اقتصادي عهده دار انجام وظايف فـوق بـوده        
گذشت زمان و زياد شدن وظايف اين اداره و احـساس           
نياز بيشتر به مطالعات و تحقيقات آمـاري و اقتـصادي،           
 باالبردن سطح كمي و كيفي آمارها و اطالعات موجـود         

 اداره آمار اقتـصادي      و همچنين تهيه گزارش هاي الزم،     
آوري و وظيفه جمـع   شد   مستقالً تشكيل    1345 در سال 

در . اطالعات و محاسبات آماري بـه آن محـول گرديـد          
جمهـوري  حال حاضـر، شـبكه آمـاري بانـك مركـزي            

ه و در هر يافت گسترش  ، شهر كشور  75در  اسالمي ايران   
ع آوري، تهيه و تنظيم     شهر يك واحد آماري مسئول جم     

  .اطالعات و آمارها و ارسال آن ها به مركز مي باشد
نتايج فعاليت هاي مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك        
مركزي در قالب گزارشات مختلفي تنظيم و منتشر مـي          
گردد كه اين گزارشات را به طور كلي مي تـوان بـه دو              

غير مـستمر تقـسيم      دسته گزارشات مستمر و گزارشات    
براي آشنايي خوانندگان محترم، ذيالً به برخـي از         . نمود

  :گزارشات مذكور اشاره مي شود
گزارشات مستمر اداره آمـار اقتـصادي بانـك         ) الف

  مركزي جمهوري اسالمي ايران
 35تعداد گزارشات مستمر اداره آمار اقتصادي بـيش از          

ترين اين گزارشات   ممورد مي باشد كه در اين جا به مه        
  :شوداشاره مي 

شاخص بهاي كاالها و خـدمات مـصرفي در منـاطق            -
به صـورت  فارسي و انگليسي  به زبان هاي شهري ايران 

  ماهانه

شاخص بهـاي كاالهـا و خـدمات مـصرفي در شـهر              -
 ماهانهبه صورت تهران 

بـه زبـان     شاخص بهاي عمده فروشي كـاال در ايـران         -
 ماهانهبه صورت فارسي و انگليسي  هاي

 بـه زبـان هـاي     ليد كننـده در ايـران       شاخص بهاي تو   -
  ماهانهبه صورتفارسي و انگليسي 

 بـه زبـان     شاخص بهاي كاالهاي صـادراتي در ايـران        -
  ماهانهبه صورتفارسي و انگليسي  هاي

 شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايـران         -
 سه ماههبه صورت 

 سـه    هـر  شاخص قيمت زمين در مناطق شهري ايران       -
 ماه

 بررسـي فعاليـت كارگـاه هـاي بـزرگ صـنعتي             نتايج -
  سه ماههركشور 

بررسي فعاليت هاي سـاختماني بخـش خـصوصي و           -
 پروانه هاي ساختماني صادره در مناطق شـهري كـشور         

  ماههر سه

ــصادي    - ــه اقت ــاي ماهان ــاخص ه ــوق  (ش ــزد و حق م
 ماهانهبه صورت ...) قيمت سكه و ارز و  كارگران، 

 مختلف در سطح    يخدماتهاي  بررسي آماري فعاليت     -
  حمـل و نقـل، خـدمات درمـاني،        خـدمات   نظير   كشور

 . خدمات آموزشي

  ساالنهبه صورتنتايج بررسي بودجه خانوار  -
  

  گزارشات غيرمستمر اداره آمار اقتصادي) ب
ــستمر،    ــر گزارشــات م ــالوه ب ــصادي، ع ــار اقت اداره آم
گزارشاتي را نيز به طور غيرمستمر و مقطعي در راستاي          

از آن جملـه مـي      .  تهيه مـي نمايـد     ،ليت هاي محوله  فعا
توان به گزارشاتي كه در رابطه با بررسي تغييرات كمـي           
و كيفي خدمات و كاالهاي مـشمول در شـاخص هـاي            

شــاخص بهــاي كاالهــا و خــدمات مــصرفي و (قيمــت 
 ،تهيـه مـي شـود     ) شاخص بهاي عمده فروشـي كاالهـا      

  .اشاره كرد
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 70ل حاضـر بـيش از   ، در حـا شويمكر مي  متذدر پايان   
نفر از كاركنان مديريت كـل آمارهـاي اقتـصادي بانـك            
مركزي جمهوري اسالمي ايران در انجمـن آمـار ايـران           

فارغ التحصيالن مقطـع     اكثر اين افراد از   . عضويت دارند 
كارشناسي آمار و مقاطع باالتر دانشگاه هاي كشور مـي          

س در راستاي ارتقاي سطح كيفي فعاليت ها، كال       . باشند
اسـت  هاي آموزشي مختلفي براي كاركنان برگزار شده        

نـرم  استفاده از    پيشرفتةكه آخرين آن ها، دوره آموزشي       
  . در تابستان سال جاري بوده استSPSSافزار 

  
  فارغ التحصيالن آمار 
  فارغ التحصيالن دكتري آمار ●
  آرزو حبيبي راد دكتر -1

 1348 سالآرزو حبيبي راد    خانم  
وي  .متولـد شـد   در شهر مـشهد     

تحصيالت دبيرستاني خود را در     
رشته رياضي فيزيك در دبيرستان     

 1373ايشان در سـال     .   به اتمام رساند   اين شهر آزادگان  
دانشگاه از  موفق به اخذ درجه كارشناسي در رشته آمار         

ــشهد گ  ــي م ــدفردوس ــال در دوره  ردي ــان س  و در هم
ال وي در سـ   .  دانشگاه پذيرفته شد   اينكارشناسي ارشد   

خـود تحـت عنـوان      كارشناسـي ارشـد      از رساله    1375
خــواص طــرح هــاي ســكه اريــب در آزمــايش هــاي «

دكتـر ناصررضـا    آقـاي    با راهنمـايي   »كلينيكي دنباله اي  
 1380در سـال    خانم دكتر حبيبي راد،     . ارقامي دفاع كرد  

در دوره دكتري آمار دانشگاه فردوسـي مـشهد پذيرفتـه           
از رسـاله خـود بـا        1385مـاه سـال     و در شـهريور     شد  

دكتر ناصررضا ارقـامي و دكتـر جعفـر         آقايان  راهنمايي  
 اليبلـر در    -كـاربرد اطـالع كولبـك       «احمدي با عنـوان     

 بـا درجـه     »استنباط شواهدي و آزمون نيكـويي بـرازش       
  .عالي دفاع كرد

ــاتي    ــشان در فرصــت مطالع ــين اي ــه  همچن شــش ماه
تحـت نظـر    كانـادا   در دانـشگاه مـك مـستر        دانشجويي  

آزمـون نمـايي بـودن      «سور باالكريـشنان در زمينـه       پروف
 اليبلر  بـراي داده      -توزيع براساس معيار اطالع كولبك      

 به تحقيق و بررسـي      »هاي به طور فزاينده سانسور شده     
  .پرداخت

  :مقاالت استخراج شده از رساله ايشان عبارتند از
هـاي   مقايـسه بعـضي از روش     «حبيبي راد و ارقامي     -1

 مجله علـوم،    »براي ضريب رگرسيون  استنباط شواهدي   
تابـستان   ،1، شـماره    5دانشگاه فردوسـي مـشهد، جلـد        

1382.  
2- Habibi, A., Arghami, N.R. and 
Ahmadi, J. (2006), "Statistical Evidence 
in Experiment and in Record Values", 
Communications in statistics, Theory 
and Methods, Vol. 35(11). 
3- Balakrishnan, N., Habibi, A. and 
Arghami, N.R. "Testing Exponentiality 
Based on Kullback-Leibler Information 
with Progressively Type-II Censored 
Data". To appear in IEEE. 
4- Habibi, A., Arghami, N.R. 
"Comparing Statistical Evidence in 
Lower Record Values with that in iid 
Observations from Extreme Value 
Distribution". Submitted. 
5- Habibi, A., Arghami, N.R. "An Extended 
of Goodness-of-fit Test for Normality Based 
on Sample Entropy of Order Statistics". 
Submitted. 

  

   دكتر عليرضا سليماني خيبري-2
ني خيبري سال   عليرضا سليما 

 متولـد   شـهر گنابـاد  در 1338
سـال  در مهرمـاه    ايـشان   . دش

ــي 1356 ــته رياضــ  در رشــ
. نددانشگاه كرمان پذيرفته شد   

از  بعـــد 1361در ســـال وي 
 همزمـان بـا انتقـال بـه دانـشگاه           ،ها گشايي دانشگاه باز
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فردوسي مشهد در رشته آمار به تحصيل مشغول شـد و           
بعـد  ايشان  . يل شد  فارغ التحص  1364سال  در بهمن ماه    

دوره كارشناســي ارشــد پايــان خــدمت ســربازي در از 
دانشگاه فردوسي مشهد بصورت بورسيه اي      آماررياضي  
از پايان نامـه كارشناسـي       1370سال   در   و هپذيرفته شد 

عنـوان عـضو    ه  ب و در همين سال      خود دفاع نمود   ارشد
ت علمي گروه رياضي دانشگاه تربيت معلم سـبزوار         أهي

 1378سال  ماه  سر انجام در مهر     . مشغول شد به خدمت   
دانـشگاه شـيراز پذيرفتـه      در آزمون ورودي دكتري آمار    

 از رساله دكتري خود     1385 سال   و در شهريور ماه   شده  
  با عنوان 

Similarity Measures Mixture Models and 
Simplification 

با درجـه عـالي     و با راهنمايي آقاي دكتر جواد بهبوديان        
  .موددفاع ن

  
  فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار ●
  16اصفهان دانشگاه -1
 آمارفارغ التحصيل كارشناسي ارشد      غالمرضا ضيائي  -

/ مباحثي در مخـاطره رقـابتي        عنوان پايان نامه،  / رياضي
ـ     /  5/7/1385  تاريخ دفـاع   دكتـر   اناسـتاد راهنمـا، آقاي

  .اسدي و دكتر هوشنگ طالبيد جيم
فارغ التحصيل كارشناسي ارشـد      سيانوش رضاشاهي  -

اي در مـورد      مطالعـه  عنـوان پايـان نامـه،     /  رياضـي  آمار
/  12/7/1385  تـاريخ دفـاع   /  بيني نااريـب    بهترين پيش 

  . پرورده افشيندكتر استاد راهنما، آقاي
فـارغ التحـصيل كارشناسـي       مريم بهرام كركونـدي    -

 تحليل عنوان پايان نامه،  /  اجتماعي -آمار اقتصادي ارشد  
اسـتاد  /  25/7/1385  تاريخ دفاع /  عاملي بيزي نيرومند  

  .دكتر منوچهر خردمندنيااي راهنما، آق

                                                 
   جهت ارسال اين خبرها عالمت ساز دكتر آقاي از باتشكر. 16

آمـار  فارغ التحصيل كارشناسـي ارشـد        مريم مقصود  -
مطالعـه توزيـع     عنوان پايان نامـه،   /  اجتماعي -اقتصادي

/  30/7/1385  تاريخ دفاع /  لوماكس و خصوصيات آن   
  .ساز حسين عالمتدكتر محمداي استاد راهنما، آق

آمـار  فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد         رضا مؤمني  -
شناسـايي نقطـه     عنوان پايان نامـه،   /  اجتماعي -اقتصادي

ــدمتغيره ــال چنـ ــانگين نرمـ ــاع/تغييردرميـ ــاريخ دفـ   تـ
  .دكتر منوچهر خردمندنيااي استاد راهنما،آق/17/8/1385
  17 دانشگاه تربيت مدرس-2
 كارشناسـي ارشـد     فارغ التحـصيل   عاطفه امين مقدم   -

هاي  كريگينگ و مجموعه   عنوان پايان نامه،  / آمار رياضي 
/  1/2/1385  تاريخ دفـاع  /  فازي براي پردازش تصوير   

  . دروديمحسن محمدزادهدكتر اي استاد راهنما، آق
آمـار  فارغ التحصيل كارشناسـي ارشـد        آزاده كياپور  -

ز كريگيدن نشانگر براي آنـالي     عنوان پايان نامه،  / رياضي
  تـــاريخ دفـــاع/  هـــاي فـــضايي ســـخت و نـــرم داده
    .حسن محمدزادهمدكتراي استاد راهنما، آق/ 20/6/1385
آمـار  فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد         مريم شرفي  -

زمـاني بـا    -كريگينگ فـضايي   عنوان پايان نامه،  / رياضي
اسـتاد راهنمـا،    /  27/6/1385  تاريخ دفاع /  روند بروني 

  . دروديدهمحسن محمدزادكتر اي آق
آمـار  فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد         سمانه افشار  -

روشهاي تعيين عدم اطمينـان      عنوان پايان نامه،  / رياضي
ــضايي  ــاليز ف ــوگرام در آن ــرآورد واري ــاع/  ب ــاريخ دف   ت

   .محسن محمدزادهدكتر اي استاد راهنما، آق/  2/7/1385
   دانشگاه فردوسي مشهد-3
آمار  كارشناسي ارشد  فارغ التحصيل  عباس افتخاريان  -

انتخاب مدل در شـبكه هـاي        عنوان پايان نامه،  / رياضي
  تـاريخ دفـاع    / عصبي با روش جستجوي تصادفي بيزي     

  .يلي مشكانعآقاي دكتر استاد راهنما، /  29/9/1385

                                                 
  ارسال اين خبرها جهتمحمدزاده   محسنآقاي دكتر از تشكر  با.17
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تـشكيل  تهيه پيش نويس قـانون      گزارش   
  18سازمان نظام آمارشناسي كشور

 ايـران و نگرانـي      به دنبال مطالعات مختلف انجمن آمار     
 از مـدتي پـيش      انجمـن اين  التحصيالن رشته آمار،    فارغ

هايي را براي تشكيل نظام آمارشناسي برداشته است         گام 
و با تشكيل جلسات متعدد در وزارت علوم، تحقيقـات          

وري، پژوهــشكده آمــار ايــران، خانــه رياضــيات  او فنــ
نويس قانون مزبور    اصفهان و دانشگاه شهيدبهشتي، پيش    

ها  علمي دانشگاه  تأ با همكاري بسياري از اعضاي هي      را
هاي اجرايي آمار كشور تهيه      و نمايندگان رسمي دستگاه   

هشتمين كنفرانس  حاشيه  نموده است و در ميزگردي در       
  و كننـدگان در كنفـرانس      كه با حضور شركت    آمار ايران 

تمام معاونين مركز آمار ايران و نمايندگان بانك مركزي         
 بـه بحـث     ،مي ايران تـشكيل شـده بـود       جمهوري اسال 

پس از اعمال نظرات مطرح شـده در كنفـرانس،          . گذارد
رود بـا    اميد مـي  . قانون آماده شد  اين   نهايي   پيش نويس 

هاي اجرايـي مـرتبط و دلـسوزان         همكاري همه دستگاه  
 پيش نـويس  كارگيري درست علم آمار در كشور، اين         به

  . ي برسدهر چه زودتر به تصويب مجلس شوراي اسالم
  ضرورت تشكيل سازمان نظام آمار شناسي ايران -

هـا و فنـون آمـار و احتمـال           علم آمار به مجموعه دانش    
ــي  ــالق م ــناخت، درك و    اط ــور ش ــه منظ ــه ب ــود ك ش

 .هـا وجـود دارنـد      هاي تصادفي و داده    كارگيري پديده  به
هـايي را شـامل      عالوه بر آن، اين علـم مجموعـه روش        

آوري، پردازش، تلخـيص،     معكه براي توليد، ج    شود مي
هـا بـه كـار       گيـري و اسـتنباط از داده       سازي، نتيجـه   مدل
هـــا بـــراي بررســـي، شـــناخت و  رونـــد و از آن مـــي

هـاي   گيري درست در موضوعات علمـي بخـش        تصميم
  .شود  استفاده مي،مختلف

                                                 
و عضو آمار ايران  دكتر علي رجالي، نماينده انجمن       با تشكر از آقاي   . 18
   اصفهانت علمي دانشگاه صنعتيأهي

هاسـت كـه از    ، حرفـه آمارشناسـي سـال     با اين تعريـف   
 آمـاري در    هـاي  فعاليـت . بـرد  نابساماني شديد رنج مـي    

كشور به تبع رشد اقتصادي و توسعه، رشد روزافزونـي          
اي كه جـاي ذكـر     به داليل عديده،اين رشد تقاضا . دارد
 شود كه اكثـراً     توسط افرادي پاسخ داده مي     ،ها نيست  آن

ــستند و عمــدتاً   ــناس ني ــستند كــه   آمارش ــرادي ه  اف
هاي آمـاري را بـدون درك فلـسفه          اي از روش   مجموعه

گيرنـد، و    ها را به كار مـي       نابجا آن   و بعضاً  ها آموخته  آن
كنندگان از اين علـم پايمـال        ترتيب حقوق استفاده   بدين
 التحصيالن رشته آمار اكثراً     فارغ ،از طرف ديگر  . شود مي

به ناچار به مشاغلي خارج از حيطه تخصصي خود تـن           
اين وضعيت موجب شده كـه مـديران جامعـه          . دهند مي

زم بـه تخـصص آمـار را پيـدا          اعتماد و احساس نيـاز ال     
هـا و اسـتنباط و      نكنند، زيرا توليد بـا خطـاي زيـاد داده         

اند مفيد بـودن ايـن       هاي نادرست آماري نتوانسته    تحليل
طـور بـديهي بـراي       به. رشته علمي را به آنها نشان دهد      
 بايد تمهيـداتي فـراهم      ،خارج كردن كشور از اين ورطه     

ايـن مهـم بـراي      . نمود تا كار بـه كـاردان سـپرده شـود          
هاي متعددي همچون پزشكي، مهندسي ساختمان،       رشته

حـل شـده و بـا        ...روانشناسي، مهندسـي كـشاورزي و       
اي، از ورود افـرادي كـه        هاي نظام حرفه   تشكيل سازمان 

ــد   ــه را ندارن ــه مربوط ــارت الزم در حرف ــش و مه  ،دان
سـازمان  «سـيس   أدر ايـن راسـتا ت     . جلوگيري شده است  
براي رفع اين مشكل ضـروري      » ورنظام آمارشناسي كش  

ايـن سـازمان بايـد حمايـت از حقـوق           . آيـد  به نظر مي  
كنندگان از خدمات آماري، حفـظ و حمايـت از           استفاده

هـاي آمـاري، و ارتقـاي        حقوق صنفي شاغالن فعاليـت    
اي آمارشناسان را در دستور      سطح دانش و مهارت حرفه    

  .كار خود قرار دهد
  ناسي ايرانمار شآاهداف سازمان نظام  -

، اهداف سازمان نظام آمارشناسـي      با عنايت به موارد باال    
  :توان در موارد زير خالصه كرد را مي
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ارتقاي سطح دانش آماري آمارشناسان و به كـارگيري      -

   اي در همه امور صحيح اين علم پايه
گسترش فرهنگ صحيح اسـتفاده از علـوم آمـاري در          -

  ها گيري مها و تصمي ريزي ساير علوم، برنامه
گسترش فرهنگ آماري در سطح عام و آگاه سـاختن           -

  جامعه به اهميت اين علم زيربنايي
كننـدگان   وحمايت ازحقـوق اسـتفاده     برقراري، حفظ  -

  ازخدمات آماري
حقـوق صـنفي شـاغالن      حمايـت از  برقراري، حفظ و   -

  هاي آماري فعاليت
  التحصيالن وكارشناسان آمار تسهيل در امراشتغال فارغ -
ترويج موازين، مقـررات و قـوانين مربـوط بـه امـور              -

  آماري و نظارت بر رعايت شئون اخالقي در اين حرفه
ــدور ر  - ــارنظر و ص ــراي  أاظه ــحت اج ــورد ص ي در م

نگهــداري، تجزيــه  آوري، ازجمــع امورآمــاري كــشوراعم
صـورت وصـول    در هاي آمـاري   كارگيري داده  وبه وتحليل
  شكايات

 بيشتر بين آمارشناسان و     تالش در جهت ايجاد ارتباط     -
  سسات و نهادهاي دولتي و غيرهؤم
  هاي امور آماري گذاران در زمينه مشاوره با قانون -

 يانجمن آمار ايران اميدوار است با حمايت همه اعـضا         
هـاي اجرايـي آمـاري و        انجمن و همكاري تمام دستگاه    

 تـا  اين قـانون تـصويب       ،هاي قانونگذاري  كمك دستگاه 
  . جامعه آماري از اين طريق حل گردديكي از مشكالت

 آمارشناســي ايــرانقــانون تــشكيل ســازمان نظــام -
 )پيشنهاد نهايي(

   تعاريف، اهداف و وظايف-فصل اول
 كه در اين قانون      سازمان نظام آمارشناسي ايران    -1ماده  

شود، يك سازمان غيردولتي و مستقل       ناميده مي  سازمان
ر ايـن قـانون     است كه براي اهداف و وظـايف مقـرر د         

  :شودتشكيل مي
  : سازمان عبارتند ازاهداف -2ماده 

كننـدگان از خـدمات      حمايت از حقـوق اسـتفاده      -الف
 آماري 

   حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغالن فعاليـت          -ب
 هاي آماري 

  اي آمارشناسان   ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه-ج
  تعاريف و مفاهيم -3ماده 
هـا و فنـوني اطـالق         عه دانش  به مجمو   علم آمار  -الف
هـاي   شـود كـه بـه منظـور شـناخت و درك پديـده             مي

و مجموعـه   ها وجـود دارنـد  كارگيري داده تصادفي و به
آوري، شود كه براي توليد، جمع     هايي را شامل مي   روش

يري و اسـتنباط از  گ سازي، نتيجه   پردازش، تلخيص، مدل  
، شـناخت   ها براي بررسي  روند و از آن    ها به كار مي   داده

هـاي مختلـف اسـتفاده        گيري درست در بخش     و تصميم 
 .شود مي

 بـه مجموعـه كارهـايي كـه در          هاي آماري  فعاليت -ب
 .دشو گيرد، اطالق مي حيطه علم آمار انجام مي

 شخصي است كـه بـا توجـه بـه رشـته             شناسآمار -ج
روز ماندن در علـوم آمـاري        تحصيلي، سوابق كاري و به    

  .ييد سازمان باشدأ آماري، مورد تهاي براي انجام فعاليت
هاي آماري اطالق   گونه فعاليت  به آن  خدمات آماري  -د

شود كه بـه صـورت مـشاوره يـا اجـرا بـه نهادهـا،                مي
ــي و   ــوقي، دولت ــي و حق مؤســسات و اشــخاص حقيق

 .شود غيردولتي ارايه مي

اي  عبارت است از شـماره     شماره نظام آمارشناسي    -ه
شـود و تنهـا   شناسـان داده مـي  كه توسط سازمان به آمار   

دارندگان اين شماره مجازند بـه ارائـه خـدمات آمـاري            
 .بپردازند

سازمان براي رسـيدن بـه      وظايف و اختيارات     -4ماده  
  : به شرح زير است2اهداف مذكور در ماده 

اي و    هاي حرفه  تعيين معيارهاي بررسي صالحيت    -الف
 اسي شماره نظام آمارشن ضوابط صدور، تمديد و لغو 
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اي و صدور، تمديـد و لغـو        تعيين صالحيت حرفه   -ب

 شماره نظام آمارشناسي 

هــاي    مـشاركت در تعيــين و تجديـدنظر در تعرفــه  -ج
 خدمات آماري

تالش بـراي بهبـود قـوانين و مقـررات مربـوط بـه               -د
  شرايط احراز مشاغل آماري 

هـاي اجرايـي الزم در چـارچوب         تهيه دسـتورالعمل   -ه
  مواد اين قانون

اي   رسيدگي به شـكايات در مـورد تخلفـات حرفـه           -و
 آمارشناسان كه عنوان جرايم عمومي نداشته باشد 

مين أهمكاري در تدوين مقررات و قـوانين بـراي تـ           -ز
 اي، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعي و حرفـه      حقوق حرفه 

 اي آمارشناسان 

ــاد و    -ح ــراي ايج ــان ب ــوق آمارشناس ــت از حق حماي
 حمايت از كارآفرينـان در ايـن        گسترش امكانات كار و   

 زمينه 

 هاي آماري مشاركت در تعيين استانداردهاي فعاليت -ط

 مشاركت در تهيه و تعيين اسـتانداردهاي آموزشـي          -ي
 علم آمار 

 مشاركت در تعيين تعداد پذيرش دانشجويان آمـار         -ك
 هاي كشور در دانشگاه

 كمك به ايجاد و گسترش استفاده از خدمات آماري          -ل
 ر كشور د

اي  تالش درجهت ارتقاء سطح علمي و دانش حرفـه      -م
هـاي  هـا و كارگـاه    آمارشناسان از طريق برگـزاري دوره     

 بازآموزي  

تالش در جهت ارتقاء كيفيت خدمات آماري كشور         -ن
هاي تبـادل علمـي،      از طريق همكاري براي گسترش راه     

هـا و نهادهـاي داخلـي و    اي با سازمانپژوهشي و حرفه 
 المللي  علمي بينمجامع

هـاي الزم بـراي     نامه و برگـزاري آزمـون        تهيه آيين  -س
 صدور شماره نظام آمارشناسي 

   عضويت-فصل دوم
   تمام اتباع ايراني داراي مدرك معتبر كارشناسي       -5ماده  

) ي مرتبط ها  و گرايش (يا باالتر در رشته آمار      ) ليسانس (
 اي طبـق ضـوابط    هاي حرفه در صورت احراز صالحيت     

  .كنند توانند شماره نظام آمارشناسي دريافت  سازمان مي
 همه ساله مبلغي را كه سازمان ميزان آن     ءاعضا -تبصره  

نمايد به عنوان حق عضويت به     را در هر سال تعيين  مي      
در صـورت عـدم پرداخـت       . نمايندسازمان پرداخت مي  

حق عضويت به مـدت دو سـال متـوالي يـا سـه سـال                
  .شود  آمارشناسي لغو ميمتناوب، شماره نظام

دهنــدگان خــدمات آمــاري   بــراي تمــام ارائــه-6مــاده 
  .شماره نظام آمارشناسي الزامي است دريافت 

شماره نظام آمارشناسي معتبر دارند،        افرادي كه    -7ماده  
  . هستندعضو سازمان

بـه جـزء اعـضاء هيئـت علمـي          ( تمـام اعـضاء      -8ماده
بايـد بـر    ) رمؤسسات آموزش عالي معتبر در رشـته آمـا        

هاي بازآموزي  اساس برنامه اعالم شده سازمان، در دوره      
در صورت عدم شركت يـا موفقيـت در         . شركت نمايند 

  .شودها، عضويت در سازمان لغو ميآزمون اين دوره
   اركان-فصل سوم 

مجمـع عمـومي، هيئـت       اركان سازمان شامل     -9ماده  
  . هستندرئيسه، رئيس سازمان و بازرسان

  با حضور اعضاء تشكيل مـي      عمومي مجمع  -10ماده  
  :شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است

 هاي سازمان ها و خط مشي تصويب سياست-الف

استماع و تأييد گزارش هيئـت رئيـسه و بازرسـان            -ب
 سازمان 

انتخاب نمايندگان مجمع عمومي در هيئت رئيسه و         -ج
 بازرسان سازمان 

  . ت ساالنه اعضاء تصويب ميزان حق عضوي-د
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ي  هـا و بودجـه     بررسي و تـصويب ترازنامـه، برنامـه        -ه

 ساالنه سازمان

 بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سـاير امـوري كـه             -و
هـاي مربـوط يـا بـا نظـر هيئـت            نامه طبق قوانين و آيين   

 .شودرئيسه به مجمع عمومي ارجاع مي

 مجمع عمومي عادي سالي يـك بـار تـشكيل           -11ماده  
  .شودمي

 هيئت رئيسه موظـف اسـت در هـر يـك از             - 12ماده  
  :العاده را تشكيل دهدموارد زير مجمع عمومي فوق

  درخواست كتبي يكي از بازرسان سازمان -الف

3درخواست كتبي حداقل -ب
  اعضاء سازمان 2

 تصويب هيئت رئيسه سازمان -ج

3 جلسات مجمع عمومي با حـضور حـداقل        -تبصره  
2 

در صـورت نرسـيدن بـه حـد         . يابـد   اعضاء رسميت مي  
نصاب، هيئت رئيـسه موظـف بـه تـشكيل جلـسه دوم             

 مـاه پـس از   2 و حداكثر 1مجمع عمومي ظرف حداقل    
جلسه اول خواهد بود كه آن جلسه با حضور هر تعـداد     

  . يابد  رسميت ميءاز اعضا
مع عمومي   اعالم عمومي براي تشكيل هر مج      -13ماده  

العاده، توسط هيئت رئيسه حداقل يك مـاه       عادي يا فوق  
  .قبل از برگزاري ضروري است

 تصميمات مجمع عمومي با نصف بـه عـالوه         -14ماده  
  .يك آراء مثبت حاضرين معتبر است

 شامل هفت نفر است كه از ميان    هيئت رئيسه  -15ماده  
اعضاء سازمان براي مـدت چهـار سـال بـه شـرح زيـر               

  : شوند ميانتخاب 
  پنج نفر با انتخاب مجمع عمومي-الف

 دو نفر با انتخاب شوراي عالي آمار -ب

هر عضو حداكثر براي دو دوره متوالي مـي           -1تبصره  
  .رئيسه باشد تواند عضو هيئت

مجمع عمومي هنگام انتخابات دو نفر را بـه     -2تبصره  
 . كند البدل انتخاب مي عنوان اعضاي علي

ت فوت، پـذيرش اسـتعفا يـا عـدم           در صور  -3تبصره  
ي هر يـك از اعـضاي انتخـابي         امكان ادامه انجام وظيفه   

البـدل جـايگزين      هيئت رئيـسه، از ميـان اعـضاي علـي         
  .شود مي

 وظايف و اختيارات هيئت رئيـسه بـه شـرح           - 16ماده  
  :زير است

 اين قانون و    4 اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده        -الف
 ها آننظارت مستمر بر حسن اجراي 

 شماره نظام آمارشناسي  تعيين ضوابط صدور  -ب

 هاي الزمبرگزاري آزمون -ج

هـا    ها و اجراي دوره     ريزي و برگزاري همايش      برنامه -د
 هاي بازآموزي و كارگاه

   نظارت بر عملكرد ساير سطوح تشكيالتي سازمان -ه
هاي رسيدگي به صالحيت تخصـصي       تشكيل هيئت  -و

ــه  ــات صــنفي و حرف ــين و تخلف اي آمارشناســان و تعي
  هاي متناسب با تخلف  مجازات

 تدوين ضـوابط و مقـررات الزم در چـارچوب ايـن      -ز
 قانون 

هـاي  هـا و دسـتورالعمل    نامهتدوين و تصويب آئين    -ح
 اجرايي الزم 

 پيشنهاد ميزان حقوق عـضويت سـاالنه اعـضاء بـه            -ط
 مجمع عمومي 

 العاده  تشكيل مجمع عمومي عادي و فوق-ي

ي سـازمان     ي سـاالنه    تهيه برنامه و پيشنهاد بودجـه      -ك
 براي ارائه به مجمع عمومي 

پيشنهاد اصالح يا تغيير قـانون سـازمان بـه مراجـع             -ل
 ذيربط، پس از تصويب مجمع عمومي

تعيين حدود اختيارات و وظايف مـسئولين سـطوح          -م
 مختلف تشكيالتي سازمان 
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مراكـز و   تصويب و اجراي قراردادهاي همكاري بـا         -ن

 نهادهاي دولتي و غيردولتي 

اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت سازمان        -س
هـا،  با سـاير مراكـز و نهادهـا در برگـزاري گردهمـايي            

 هاي آموزشيها و كالسكارگاه

 اعضاي هيئت رئيسه از ميان خود يك نفـر را           -17ماده  
 براي مدت چهار سال انتخـاب       رئيس سازمان به عنوان   

ه وي با حكم رئيس جمهـور بـه ايـن سـمت             كنند ك   مي
  . شود منصوب مي

 مـسئوليت اجـراي مـصوبات       رئيس سازمان  -18ماده  
  .هيئت رئيسه و اداره تمام امور سازمان را به عهده دارد

 هيئــت رئيــسه در نخــستين جلــسه پــس از -19مــاده 
ــه  ــيس، خزان ــيس، نايــب رئ ــسئول انتخــاب، رئ دار و م

. نماينـد ود انتخـاب مـي    دبيرخانه سازمان را از ميـان خـ       
مسئولين ساير واحدها نيـز بـا پيـشنهاد رئـيس و تأييـد              

  .شوند هيئت رئيسه منصوب مي
 در صورت فوت يا عدم امكان انجـام وظيفـه           -تبصره  

رئيس، نايب رئيس سـازمان تـا زمـان انتـصاب رئـيس             
  . گيرد جديد وظايف رئيس را به عهده مي

ان بـازرس و     مجمع عمومي دو نفر را به عنـو        -20ماده  
البدل براي مدت چهـار      يك نفر را به عنوان بازرس علي      

  .نمايد سال انتخاب مي
 مـسئوليت نظـارت بـر عملكــرد    بازرسـان  - 21مـاده  

مــسئولين ســازمان و ارائــه گــزارش ســاالنه بــه مجمــع 
  .عمومي را دارند

 انحالل هيئت رئيسه با پيشنهاد كتبي حـداقل         -22ماده  
رئيس سازمان يا بازرسان و با       نفر از اعضاء سازمان،      30

  .تصويب مجمع عمومي خواهد بود
   امور متفرقه-فصل چهارم

دار مسئوليت اداره امور مالي سازمان را        خزانه -23ماده  
  .به عهده دارد

 

سازي تمـام    ، مسئوليت آماده  دبيرخانه مسئول -24ماده  
 و  ي آمارشناسـي    مكاتبات و اجراي امور صدور شـماره      

ري و بايگاني را زير نظر رئيس سازمان        ساير مسايل دفت  
  .به عهده دارد

  :منابع مالي سازمان عبارتند از -25ماده 
  حق عضويت ساالنه اعضاي سازمان -الف

 كمك اشخاص حقيقي و حقوقي -ب

 هاي اعطايي دولت  كمك -ج

   درآمد حاصل از اجراي قراردادها -د

ي مقررات مالي سازمان بر اساس مقررات مال       -26ماده  
  .مؤسسات غيردولتي است

اولين هيئـت رئيـسه سـازمان موظـف اسـت            -27ماده  
ظرف مدت سه ماه پس از تشكيل، نسبت به تهيه آرم و            

  .هاي داخلي و مالي سازمان اقدام نمايدنامهآئين
 از تاريخ تصويب اين قانون، تمـام قـوانين و   - 28ماده  

  .گرددمقررات مغاير لغو مي
 تبـصره در جلـسه      5 مـاده و     28قانون فوق مشتمل بـر      

مجلـس شـوراي اسـالمي      ........................ علني مـورخ    
بـه تأييـد شـوراي      ........................ تصويب و در تاريخ     

  .نگهبان رسيد
  

كسب مقام دوم انجمن هاي علمي برتر در         
ــال  ــاي   1385س ــه ه ــوراي خان ــط ش  توس

  19رياضيات
نـاوري، هفتـه    همه سـاله وزارت علـوم، تحقيقـات و ف         

پژوهش و فناوري را بـه منظـور تـشويق پژوهـشگران،            
انجام پژوهش، برگزار مي    به  سسه ها و وزارتخانه ها      ؤم

  .نمايد
 انجمـن كـه برخـي سـابقه         160 حـدود    1385در سال   

طوالني در زمينه فعاليتهـاي علمـي دارنـد نيـز در ايـن              
                                                 

بهرامي زادگان سرپرست خانه رياضيات نيشابور و        با تشكر از آقاي   . 19
  هاي رياضيات براي ارسال اين خبرخزانه دار شوراي خانه 
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همايش شركت داشـتند و بـراي اولـين بـار عـالوه بـر               
هشگران نمونه كشور، وزارت علوم نـسبت       انتخاب پژو 

به انتخاب مديران پژوهشي و انجمن هاي علمـي برتـر           
نيز اقدام نمود كه شوراي خانه هاي رياضيات موفق بـه           

  .كسب مقام دوم گرديد
 و بـا هـدف      1382انجمن خانه هاي رياضيات در سال       

ايجاد همـاهنگي و نظـارت بـر فعاليتهـاي خانـه هـاي              
مي كـردن رياضـيات، گـسترش       رياضيات ايـران، عمـو    

فرهنگ اطالع رساني و اشاعه فرهنگ دانش رياضي در         
  .ميان جوانان تشكيل شد

انتـشار نـشريه علمـي و       : فعاليتهاي انجمـن عبارتنـد از     
خبرنامه، برگزاري همايش، سمينار و سـخنراني علمـي،         

ــاه ــزاري كارگ ــشگاه برگ ــا و نماي ــاي تخصــصي،  ه ه
اخـل و بـين     همكـاري بـا مجـامع علمـي د        عضويت و   

هـاي اجرايـي و طراحـي        ي، همكاري بـا دسـتگاه     لالمل
  .مسابقات علمي

اين خانه هم اكنون به عنوان يكي از مراكز علمي مـورد            
توجه مجـامع رياضـي و آمـوزش رياضـي در داخـل و           
خارج از كشور و به عنوان يك الگوي جديد آموزشـي           
براي تشويق جوانان به سوي فعاليـت هـاي گروهـي و            

  .طرح مي باشدپژوهشي م
هـاي انتخـاب، مجموعـه       شايان ذكر اسـت كـه مـالك       

هــاي ســاالنه يــك انجمــن اعــم از كنفــرانس،  فعاليــت
 .سخنراني، چاپ نشريات، خبرنامه و كتاب مي باشد

  
  آخرين شماره نشريات انجمن آمار ايران 
، جلد )JIRSS (پژوهشنامه انجمن آمار ايران ●
   1384، آبان هارم، شماره دومچ

  : مطالب تفهرس
The Local Limit Theorem: A Historical 
Perspective, D.R. McDonald 
Estimation Based on an Appropriate Choise 
of Loss Function, M.Ganjali, K. Shafie 

Wavelet Based Estimation of the 
Derivatives of a Density for m-Dependent 
Random Variables, Yogendra P. Chaubey, 
Hassan Doosti 
A Note on the Strong Law of Large 
Numbers, V. Fakoor, H. A. Azarnoosh 
Bayesian Estimation for the Pareto Income 
Distribution under Asymmetric LINEX Loss 
Function, Ashkan Ertefaie, Ahmad Parsian 
 

   آماريكتب و مجالت 
  ر شده كتب تازه منتش●
:  ناشر/ابوالفضل سعيدي فر : تأليف/ رگرسيون خطي -

، سال چاپ انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك
  . ريال7000: ، قيمت1383 :نخست

 نشريات مركز آمار ايران ●

   1385، تابستان 53هاي آمار، شماره  فصلنامه تازه-1
ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي  گزيده شاخص-2

  1385 بهار -گي كشورو فرهن
هاي ساختماني صادر شده توسط  اطالعات پروانه-3

  1384 اول   نيمه-هاي كشور شهرداري
 1384نيمه دوم-آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني-4

نيروي انساني شاغل در  دستمزد آمارگيري از-5
 1384 نيمه دوم -هاي عمران طرح

 )1384(هاي كشور  آمار كشتار دام كشتارگاه-6

 )1385بهار (نتايج آمارگيري از نيروي كار -7

 وتوسعه كشور هاي تحقيق نتايج آمارگيري از فعاليت-8
)1383( 

 )ريزي روزآماروبرنامه مناسبتبه ( »دانيدكه آيا مي«نشريه -9

   )COFOGبراساس ( طبقه بندي وظايف دولت  -10
شايان ذكر است جداول آماري نشريات مذكور از طريق 

   آمار ايران به نشانيمركزمنزلگاه 
http://www.sci.org.ir  

  .قابل دسترسي است) پايگاه اطالعاتي نشريات(



 

  11 طبقه دوم، واحد ،56 نجم، پالك  بن بست،)بين بزرگمهر و انقالب( فلسطينخيابان  ،تهران : دفتر انجمنآدرس
 ir.irstat@info :آدرس الكترونيكي  ir.irstat.www :آدرس اينترنتي 021-66499827 :كس فا021 -66495540ن تلف
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  فرم عضويت در انجمن آمار ايران

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

 شماره عضويت تغيير مشخصات دعضو جدي

 :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  عالقه زمينه هاي مورد
  :طبقه بندي انجمن رياضي آمريكا

1-  2-  3-  4-  5-  

  :مشخصات شغلي) ج
 : سمتشغل يا  :  يا تحصيلمحل كار

   .در صورت مثبت بودن پاسخ مرتبه علمي را قيد نماييد         آيا عضو هيات علمي هستيد؟
  :آدرسها و تماسها) د

  : دورنگار  : تلفن
  :                                                                كد پستي ده رقمي            : 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

    

  رانميزان حق عضويت انجمن آمار اي
 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت

 000/000/1 000/60  000/30  مبلغ

 بنام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه 5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره 
ق آدرس پستي يا آدرس واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را از طري) 731كد شعبه (دكتر فاطمي تهران 

  .  الكترونيكي به دفتر انجمن ارسال فرمائيد
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