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ایران است.
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همۀ عالقهمندان به گرمی استقبال میشود. در این راستا:
ضروري است مطالب به نشانی سردبیر، اعضاي هیئت تحریریه یا مسئولین -

ستونها ارسال شود.
خبرنامه، در انتخاب، تلخیص و ویرایش مطالب ارسالشده، آزاد است.-
مطالب دریافتشده، بازگردانده نمیشود.-
مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ایران نیست.-
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هوشنگ طالبى1
     بيش از 150 سال از انتشار نخستين نشرية علمى در ايران در سال 
زارع،  (بيژن  ميالدى) مى گذرد   1864 ژانويه   11) شمسى  هجرى   1244
1380). مطبوعات به طور عام و نشريات علمى- تخصصى به طور خاص 
اجتماعى  و  اقتصادى  فرهنگى،  توسعة  سنجش  براى  معيارى  و  شاخص 
و  دنيا  علمى  جوامع  در  همچنين  ميشوند.  محسوب  كشور  و  جامعه  هر 
هر كشور نشريات علمى آن جامعه معرف ظرفيت علمى، توانمندى ها و 
عملكرد پژوهشى اعضاى آن است. هرچند در حال حاضر به جرأت مى توان 
ادعا كرد كه در ارائة يافته هاى علمى در قالب مقاالت، كتاب و گزارش 
هاى فنى براى محققين محدوديتى وجود ندارد و نويسندگان براى چاپ 
آثارشان خود را محدود به مرزهاى جغرافيايى نمى دانند، اما در عين حال 
جامعه ها هويت و استقالل رأى خود را داشته و بر حفظ آن اصرار دارند. 
به ويژه آنكه با توجه به توسعة فناورى اطالعات و ارتباطى پيشرفته، ارتباط 
علمى بين محققين و نشريات علمى دنيا بسيار آسان و به روز است. اين 
و  كارگاه ها  در  شركت  مشترك،  تحقيقاتى  كارهاى  گسترش  موجب  امر 
بين  نشريات  در  مقاالت  چاپ  سخنرانى،  ارائة  و  بين المللى  همايش هاى 
آمارى  جامعة  است.  گرديده  جهانى  واحد  آمارى  علمى  جامعة  در  المللى 
ايران متشكل از آماردانان ايرانى، محققين، مدرسين و كارشناسان ارشد 
آمار نيز كه در مرزهاى جغرافيايى كشور ايران فعاليت مى كنند، از اين امر 

مستثنى نيستند. 
     اما سؤال اساسى اينجاست كه آيا يك رابطة دو سويه و هم ارز بين 
اجزاى جامعة آمارى در دنيا و به ويژه بين جامعة آمارى ايران با سايرين 
وجود دارد؟ آيا سهم ما در تأثيرگذارى علمى و گسترة انتشار و چاپ يافته هاى 
علمى بر ديگران به اندازة سهم آنها روى نمايه هاى توسعه اى ما به خصوص 
و  محققين  فقط  و  نرويم  دورى  راه  خيلى  است.  داخلى  علمى  نشريات 
نويسندگان ايرانى را در نظر بگيريد! آيا حجم مقاالت علمى اين محققين 
با كيفيت باال (داراى قابليت براى نمايه هاى جهانى) در نشريات خارجى 
بيشتر  اگر  داخلى؟  علمى  مجالت  در  يا  است  بيشتر  شده)  (نمايه  معتبر 
به  چاپ  براى  سال  در  مقاله  چند  پرسيد  خود  از  بايد  هست،  كه  باشد، 
نشريات آمارى داخل ارسال ميشوند، كدام مقاالت و از كدام نويسندگان؟ 
با توجه به اينكه همين مقاالت و كيفيت آنهاست كه سطح علمى نشريه 
اين  عمومى  وسطح  كيفيت  ميانگين  ميكند،  تعيين  را  آن  اعتبار  ميزان  و 
مقاالت كه قابليت چاپ دارند و چاپ مى شوند چيست؟ گذشته از سطح 
قابل قبول مجالت داخلى به خصوص مجالت آمارى كه بنده از نزديك 

1. عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان

قبول  تحريريه و داوران براى  اعضاى هيئت  شاهد حساسيت سردبيران، 
مقاالت مفيد و با كيفيت در پذيرش آنها بوده ام، اين جاى سؤال دارد كه آيا 
نشريات علمى آمارى ايران در خور و شايستة محققين آمار در كشور است؟ 
آيا اين نشريات منعكس كنندة ظرفيت و توانمندي هاى جامعة آمارى ايران 
است و ميتواند جايگاه واقعى ما را در جامعة جهانى به جهانيان نشان دهد؟ 
من در مورد دادن پاسخ منفى به اين سؤال ترديد ندارم! زيرا برابر گزارش 
مميزى علم آمار، مربوط به تحقيق انجام شده به وسيلة همكار گرامى آقاى 
دكتر عادل محمدپور كه در اسفند 88  توسط انجمن آمار ايران به معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى ارائه گرديد، ايران از نظر تعداد مقاالت 
چاپ شدة آمارى در 64 مجلة معتبر و نمايه شدة (ISI) آمارى جهان، در 
ميان كشورهاى منطقه و همچنين كشورهاى اسالمى رتبة اول، در ميان 
كشورهاى آسيايى رتبة هشتم و در ميان 200 كشور در دنيا رتبة سى و 
سوم را دارد. اين در حالى است كه در بين كشورهاى همسايه در منطقه، 
تركيه و همچنين برخى كشورها از جمله مصر در بين كشورهاى اسالمى 
از نظر تعداد كل مقاالت علمى نمايه شده (ISI) در مجموع تمامى زمينه 

هاى علمى، در رتبه اى باالتر از ايران قرار دارند. 
     اين حكايت از واقعيتى هم تلخ و هم شيرين دارد. شيرين از نظر اينكه 
جامعة آمارى ايران از نظر توليد علمى بسيار فراتر از ساير رشته ها و زمينه 
هاى علمى (حتى مدعى) در كشور عمل كرده است كه موجب مباهات 
در  تنها  نه  علم،  راهبران  قافلة  از  ماندن  جا  از  نشان  زيرا،  تلخ  اما  است. 
كشورهاى اسالمى و منطقه بلكه از برخى جوامع علمى در كشور خودمان 
نيستم.  ايران  در  آمار  انجمن  و  جامعه  بودن  جوان  منكر  بنده  البته  دارد، 
براى مشاهدة اين عقب ماندگى كافى است جايگاه و اعتبار نشريات آمارى 
ايران را با كشورهايى چون تركيه، پاكستان و حتى عربستان مقايسه كنيم. 
بودن  به روز  چگونگى  و  نظم  انتشار،  تاريخ  به  تنها  نيز  مقايسه  اين  براى 
مجالت خودى نگاه كنيد. انتشار نامنظم، عدم مداومت در چاپ و توزيع، 
بين المللى نبودن، سطح پايين استناد به مقاالت، نمايه نشدن و برخوردار 
نبودن از امتياز كافى در محاسبات فعاليت هاى آكادميك و علمى اعضاء 
هيئت علمى (حداقل از ديد برخى همكاران عزيز) از ديگر مشكالتى است 
كه مى توان براى نشريات داخلى برشمرد. چرا اين چنين است و چه كسى 

مسئول است؟
     نه پاسخ به اين سؤال در اين مقال ميگنجد و نه هدف از طرح اين 
سؤال دنبال مقصر گشتن و باز كردن تكليف از سر خود (نوعى) است. شايد 
همه مسئول باشند. همين قدر ميدانم كه عقب ماندن از چاپ به موقع و 
به روز بودن، هزينة رعايت اصول و حفظ كيفيت مجالت از سوى متوليان 
و دست اندركاران آنها است. همين قدر ميدانم كه شايد در صورت شانس 
همكاران  از  برخى   ،(ISI) شده  نمايه  مجالت  از  يكى  در  مقاله  پذيرش 
مى دهند.  ترجيح  داخلى  مجالت  بر  را  نشريات  آن  به  خود  مقالة  ارسال 
همين قدر ميدانم برخى اوقات مرحلة داورى براى پذيرش و يا زمان براى 

گفتار اول  
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چاپ مقاله در مجالت داخلى بسيار طوالنى تر از نشريات معتبر خارجى 
يافته هاى  گرفتن  قرار  جهان  معرض  در  كه  ميدانم  هم  همين قدر  است. 
علمى محقق، اعتبار جهانى مجله از نظر نمايه شدن در پايگاه هاى معتبر 
مجله  و  مقاله  بر  مترتب  امتيازات  آن،  به  علمى  استنادهاى  و  بين المللى 
علمى  مقررات  برخى  و  مجامع  در  ذيربط  كنندة  ارزيابى  مراجع  سوى  از 
نيز ميتواند از ديگر عوامل براى جذب مقاالت پربار و با كيفيت از سوى 
نشريات خارجى و محروميت نشريات داخلى از چاپ آنها باشد. ناگفته نماند 
آئين نامة حمايت از نشريات داراى اعتبار علمى، توسط معاونت علمى و 
فناورى رياست جمهورى تنظيم و تصويب گرديده كه در صورت اجراى 
مطلوب آن و حمايت جدى نيل به اهداف ذكر شده در مادة 2 آن را امكان پذير 

و نتيجه قطعًا به حال نشريات، سودمند خواهد بود. 
در  علمى  نشريات  نبودن  مشكل  مى توان  چگونه  چاره چيست؟  اما       
جايگاه واقعى و متناسب با توان منديهاى علمى جامعة آمارى را به يك 
بازى برد-برد ميان نشريات و نويسندگان تبديل كرد؟ به نظر مى رسد اين 
مهم در گرو احساس مسئوليت تك تك اعضاى جامعه و يك حميت ملى 
در اين جامعه است. محققين ايرانى به خصوص دانشمندان داخلى بايد به 
يك درك مشترك از مسئوليت خويش در مقابل جامعة علمى كه در آن 
عضويت دارند برسند و همچنين دريابند كه شناخته شدن و اعتبار نشريات 
داخلى از سوى جهانيان به نفع جامعة آنها و خود آنها به عنوان يك عضو از 
آن جامعه است. براى نيل به اين باور و درك متقابل بايد كارى كرد. براى 
اين كار شروعى الزم است و البته براى رساندن آن تا سر منزل مقصود 
تدبير الزم است. اين راهى نيست كه يك شبه بتوان طى كرد، بلكه به 
انجمن  مديريت  اميدوارم  دارد.   نياز  استمرار  و  برنامه ريزى  صبر،  زمان، 
آمارى  نشريات  مسئول  مديران  آمارى،  جامعة  متولى  به عنوان  ايران  آمار 
به عنوان متوليان مجالت، پيشكسوتان و اساتيد بزرگوار آمار در كشور در 
را  ايران  آمارى  نشريات  جايگاه  و  سطح  ارتقاى  لزوم  شعلة  حركت،  يك 
روشن نموده چراغى فروزان را پيش روى خيل عظيم شيفتگان و محققين 

جوان قرار دهند.

منابع:
و  علمى  معاونت  علمى،  اعتبار  داراى  نشريات  از  حمايت  آئين نامة   -1

فناورى رياست جمهورى ايران، مصوب شوراى معاونين، 1389.
2- تاريخچة مجالت علمى-تخصصى در ايران، بيژن زارع، كارگزار روابط 

عمومى، 1380.
3- مميزى علم آمار، گزارش ارائه شده به معاونت علمى و فناورى رياست 

جمهورى ايران،  انجمن آمار ايران، اسفند 1388. 

پيام تبريك رئيس انجمن آمار ايران  
 به مناسبت سال نو

دوستان، همكاران و دانشجويان عزيز
اعضاى محترم انجمن آمار ايران

فرا رسيدن نوروز باستانى را حضورتان تبريك عرض نموده و آرزو مى كنم 
شما  يكايك  براى  سالمتى  و  شادى  موفقيت،  از  پر  سالى  پيش رو،  سال 

عزيزان باشد.
تالش اعضاى  حاضر هيئت مديرة انجمن آمار ايران در سال 1390 

به  روز رسانى مجالت علمى-پژوهشى، مجالت انديشة آمارى و نداى 
دانشجويى

تالش براى ارتباط منسجم با سازمان ها و نهادهاى اجرايى آمار كشور
تالش براى مصوب كردن آيين نامة نظام آمارشناسى در مجلس شوراى 

اسالمى
برگزارى مسابقة ملى آمار دانش آموزى

 20 و   19 تصادفى،  فرايندهاى  و  احتمال  سمينار  هشتمين  برگزارى 
شهريور در دانشگاه گيالن

دانشگاه  در  شهريور  در 18  آمار  دانشجويى  ـ  علمى  مسابقة  برگزارى 
گيالن

و  الكترونيكى  به صورت  انجمن  مجله هاى  به  مقاالت  تسليم  امكان 
سيستماتيك

امكان پرداخت حق عضويت الكترونيكى
آماده سازى آيين نامة اجرايى براى فراخوان ”جايزة دكتر جواد بهبوديان“

امكان ارتباط و تعامل با انجمن هاى آمار ساير كشورها
را  مديره  هيئت  خود،  حمايت هاى  با  مى رود  انتظار  محترم  اعضاى  از 
كوشا  ايران  آمار  انجمن  بيشتر  چه  هر  اعتالى  در  بتوانيم  تا  نمايند  يارى 

باشيم. انشاء ا...
با آرزوى سالى پر بار                
        احمد پارسيان

                       رئيس انجمن آمار ايران
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زير نظر فيروزه ريواز1

و  پژوهشي  آموزشي،  كارهاي  تحصيل،  سابقة  از  كوتاه  
اجرايي تان (در صورت وجود سوابق اجرايي) براي خوانندگان 

بيان فرماييد تا بعد به پرسش ها بپردازيم.
   با سالم و آرزوي توفيق بيشتر براي همة عزيزاني كه براي ارتقاي سطح 

علمي كشور در تمامى رشته ها به خصوص آمار تالش مي كنند.
   من در بهمن ماه 1312 در قوچان متولد شدم. دورة ابتدايي و سيكل 
اول را در قوچان و دورة دوسالة دانشسراى مقدماتى را در مشهد گذراندم. 
در سال 1328 به قوچان برگشتم و به كار آموزگاري مشغول شدم. ضمن 
كار معلمي مطالعه را ترك نكردم و در دو سال پياپي توانستم ديپلم علوم 
تجربي و علوم رياضي را در مشهد بگيرم. آنگاه با شركت و موفقيت در 
كنكور به دانشسراي عالي تهران رفتم و دورة سه سالة آن را با رتبة ممتاز 
به پايان رساندم و چون مؤسسة عالي رياضي تأسيس شد در اولين دورة 
آن پذيرفته شدم و توفيق يافتم كه اين دورة دوساله را نيز به پايان برسانم. 
مجدداً پس از انجام تعهد دانشگاه مشهد، از طرف وزارت علوم به انگلستان 
آمار  رشتة  در  را  خود  تحصيالت  و  (سال هاي 1976-1972)  شدم  اعزام 
ادامه دادم و از آن تاريخ به بعد در دانشگاه مشهد مشغول تدريس شدم 
تا اينكه در سال 1384 پس از 53 سال كار معلمي به افتخار بازنشستگي 
نائل شدم. البته به دليل عالقة شديد به  كارم، هنوز هم به خدمت تدريس 

و تحقيق مشغول هستم.

شما از نوادگان آقا بزرگ قوچاني هستيد. چه ويژگي هايي 
1. با تشكر از آقاى دكتر محمد امينى كه در تهية اين گفتگو ما را يارى رساندند.

از ايشان امروزه مي تواند الگو قرار گيرد.

   نوة آيت ا... نجفي قوچاني هستم. ايشان در نجف اشرف درجة اجتهاد 
تلقي  چنين  آن را  رسيده اند  چاپ  به  اغلب  كه  آثارش  در  و  شدند  حائز  را 

كرده است:

... رابطة تقليد از من گسسته شد در شجرة طوباي ديانت اسالمي از اين 
شاخه به آن شاخه و از آن فرع به اين فرع پريدن گرفتم. در شكوفه هاي 
آن خود را معطر ساختم. به حد بلوغ رسيدم و حيات تازه يافتم در انسانيت 
كه  بودم  قليلي  آن  از  من  ولي  شدم،  آدم  و  حيواني  از  ُمردم  شدم.  متولد 
نه به اين مرتبت مغرور شوم. بلكه اين مرتبه به منزلة دورة ابتدايى است. 
آن  ظواهر  در  و  شده  خوانده  درجه  به يك  تدوين  كتاب  اخري  به عبارت 
اين  معلم  و  است  مانده  تعالى  حق  انفس  و  آفاق  كتاب  شده ايم.  سواد  با 
دو كتاب خود حق و عقول عالمه كامله است و ادراك مطالب و معارف 

روحانيه آنها براي اين آدم خاكي و آلوده بغايت مشكل... .

را  آمار  كلمة  كه  بار  اولين  بزرگ نيا،  دكتر  آقاي  جناب  
شنيديد چه زماني بود، و درك شما از كلمة آمار در حال حاضر 

چه تفاوتي با دركي كه آن زمان داشتيد دارد؟

آشنا  تهران  عالى  دانشسراى  در  احتمال  و  آمار  با  بار  اولين  براى      
شدم. استاد اين درس جناب آقاى دكتر افضلى پور بودند. ولى آن طور كه 
مى خواستم مطالب عميقًا دستگيرم نشد تا بتواند به اين رشته كه هنوز در 
ايران به طور مستقل مطرح نبود، عالقه مندم كند و لذا همان رشتة رياضى 
را در دورة بعد شروع كردم تا زمانى كه در دانشگاه مشهد به عنوان مدرس 
رياضى مشغول خدمت بودم و به طور مستمع آزاد در كالس هاى درس آمار 
جناب آقاى دكتر بهبوديان، جناب آقاى دكتر ارقامى و جناب آقاى دكتر 
شاهكار به عنوان دانشجو شركت مى كردم و از مطالب دلنشين آنها بهره 
عالقه مند  آمار  رشتة  به  و  شد  واقع  مؤثر  آنها  گرم  نفس  گويا  مى گرفتم. 
شدم و از رياضى به آمار تغير جهت دادم ولى باز هم به جنبة نظرى آن 

گرايش پيدا كردم.

به چه دليل به تدريس روي آورديد؟ 

كالس هاى  ابتدائى ترين  از  را  آن  و  داشتم  دوست  بسيار  را  معلمى      
دبستان، دبيرستان تا دانشگاه تجربه كردم و در دانشسراى عالى مقدماتى 

و عالى زمينه هاى الزم اين شغل شريف را با عالقه آموختم.

از تجربه هاي تدريس خودتان و به خصوص تجربه هاي 
شروع كار بگوييد.

معلمى  هر  براى  تقريبًا  آن  اول  روزهاى  و  تدريس  شروع  معموًال       
و  روانشناسى  دروس  عالى،  دانشسراى  در  ما  است.  ترسناك  و  دلهره آور 
به كار  را  دهگانه  شرايط  اين  شروع  در  كه  بوديم  خوانده  تدريس  روش 

با پيشگامان آمار ايران  
گفتگو با پروفسور ابوالقاسم بزرگ نيا
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بريم و در اواسط كالس براى خسته نشدن محصلين شرايط ديگر و در 
پايان مقدمات ديگرى را به كار برديم تا معلمى قابل قبول و مورد رضايت 
محصلين قرار گيريم. روز اول كه به اتفاق مدير دبستانى  براى معرفى، 
وارد كالس شديم و وى پس از تعارفات زياد و معرفى از كالس خارج شد، 
تپش قلب در آن لحظه از دور هم شنيده مى شد و با خود اصول دهگانه را 
در ذهن مرور مى كردم كه اول اين، دوم اين و... . ولى به موقع عمل چنان 

آن اصول درهم ريختند كه گويا دانش آموزان نيز متوجه آن شدند.

و  دانشگاهي  چه  كرديد،  اقدام  دكتري  براي  زماني  چه  
پس از اخذ مدرك دكتري كجا مشغول تدريس شديد؟

ادامة  براى  مشهد  فردوسى  دانشگاه  بورسية  به عنوان  سال 1972  در     
آمار  ليسانس  فوق  شفيلد  دانشگاه  در  و  شدم  انگلستان  عازم  تحصيل 
رساندم  پايان  به  رائو  پروفسور  راهنمايى  به  را  احتمال  و  آمار  دكترى  و 

(1976). سپس مجدداً به دانشگاه مشهد، براى انجام تعهد برگشتم.

چه پيام و توصيه هايي در زمينه هاي تدريس و پژوهش 
به استادان جوان داريد؟

شدت  همان  با  به كار  شروع  به محض  كه  است  اين  توصيه ام  اولين     
ادامه  داشته اند،  تحصيلى  دورة  در  پژوهش  و  تحقيق  در  كه  عالقه اى  و 
به  كنند،  تدريس  صرف  بيشتر  را  عزيزشان  وقت  اينكه  به جاى  و  دهند 
بهتر  دهند.  اختصاص  پژوهش  به  را  بقيه  و  كرده  اكتفا  موظف  ساعات 
در  بتوانند  تا  كنند  كار  همكارى  و  تيمى  به طور  امكان  صورت  در  است 
زمينه هاى مختلف مقاالت متنوع بنويسند و به چاپ برسانند. ضمنًا سعى 
كنند دانشجويان تحت تعليم خود را به جنبه هاى كاربردى سوق دهند و 
مسائل روز جامعه و جهانى برايشان مطرح و به عنوان پايان نامه يا رساله 

پيشنهاد نمايند.

وضعيت پژوهش در شروع كار شما چگونه بود و جنابعالي 
از چه زماني شروع به پژوهش كرديد؟

    معموًال در دورة تحصيلى كار پژوهش با راهنمايى استاد راهنما شروع 
مى شود و طبيعتًا در سال هاى بعد ادامه پيدا مى كند و به خصوص كار با 
دانشجويان ارشد و دكترى كار گروهى را شبيه است كه مى تواند براى حل 

و طرح مسائل مورد توجه بسيار مفيد باشد.

بحث  در  كيفيت گرايي  و  كميت گرايي  مورد  در  نظرتان  
پژوهش چيست؟

غلبه  كيفيت گرايى  بر  دارد  كميت گرايى  متأسفانه  اخير  سال هاى  در     
نمى گيرد.  صورت  پژوهش  و  تحقيق  به خاطر  فقط  تحقيق  كار  و  مى كند 
به نظر مى رسد كه انديشمندان براى تشويق و ترغيب پژوهشگر راه هاى 

ديگرى بينديشند يا حداقل در آن تجديد نظر نمايند.

نظرتان در مورد مجالت داخلى چيست و آيا در كشورمان 
مي توان مجالتي با استاندارد جهاني منتشر نمود؟

مجالت  در  كه  است  رسيده  حدى  به  مقاالت  كثرت  حاضر  حال  در     
انتظار  به  سال ها  گاهى  ماه ها  بايد  مقاله  پذيرش  صورت  در  بين المللى، 
نشست تا مقاله به چاپ برسد. در نتيجه الزم بود كه كشورمان نيز مجالت 
علمى و پژوهشى در هر زمينه اى به صورت استاندارد داشته باشد كه اين 
مشكل به همت عزيزان عالقه مند و با پشتكار زياد فراهم آمده و در حال 
حاضر مجالت معتبر علمى و پژوهشى در كشور و مجالت جنبى به خوبى 
زمان هاى  با  را  پژوهشى  كار هاى  و  مى رسند  به چاپ  باال  استاندارد  با  و 
كوتاهترى به مرحله چاپ مى رسانند. البته الزم است كه پژوهشگران جوان 

كوشش كنند كه بر تعداد آنها بيفزايند.

بردن  باال  در  آماري  مجالت  كردن  الكترونيكي  نقشة  
كيفيت و كميت چگونه است؟

و  منابع  و  مقاالت  و  مطالب  به  دسترسى  امكان  چه  هر  است  مسلم      
پژوهش  و  تحقيق  كار  گردد  فراهم  راحت تر  پژوهشگر  نياز  مورد  مواخذ 
ساده تر صورت مى گيرد و فرصت به دست آمده را مى تواند صرف كار جديد 

ديگر بنمايد.

آيا دركنار تدريس و پژوهش مشاورة  آماري نيز داشته ايد، 
چه نوع مشاوره يي انجام مي داديد. آيا از مشاوره ها  و عموماً 

نكاتي در كالس مطرح مي نموديد؟

مشاوره هاى  داشته،  نظرى  جنبة  احتمال  و  آمار  در  اينجانب  كار  چون     
كاربردى را معموًال به همكارانى كه در آن زمينه مشغول كار هستند ارجاع 
مى دهيم ولى اگر نكات نظرى و مشكل اثباتى در مسئله وجود داشته باشد 

در مشاوره تالش بيشترى دارم.

در رابطه با انتشارات (تأليف، ترجمه) چه نظري داريد؟

    در اوايل كار ترجمة كتاب هاى جديد و مراجع درسى ضرورى به نظر 
مى رسيد ولى به تدريج كه ترجمة كتاب ها در تمام زمينه ها و مباحث به 
اندازة كافى در دسترس دانشجويان قرار گرفت، موقع آن رسيد كه اساتيد 
مجرب و با تجربة كارى به تأليف بپردازند و از تجربيات چندين سالة خود 
در تدريس كتاب هاى مناسب دوره هاى تحصيلى مختلف به رشتة تحرير 
درآورند. ضمنًا الزم است از نظارت و ويرايش كتاب هايى كه تحت نظر 
مركز نشر دانشگاهى به چاپ رسيده و در آنها وقت كافى چه از نظر صحت 
مطالب و قوانين ويرايش به عمل آمده است و الگويى براى ترجمه و تأليف 

كتاب هاى بعدى شده است، سپاس گزارى كنم.
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و  است  روبرو  چالش هايي  چه  با  ايران  در  كتاب  تأليف  
نداديد  نشان  جديت  چندان  كتاب  تأليف  در  كه  اين را  دليل 

بيان نماييد.
اگر  كه  دارد  دقيق  تعاريفى  علمى  كتاب هاى  ترجمة  و  تأليف  اصوًال      
رعايت شوند هر دو به جاى خود قابل تقديرند البته تأليف بسيار مشكل تر 
و شامل نكات ظريف ترى است كه كار را براى مؤلف دشوارتر خواهد كرد. 
او بايد به مطالب تأليف شده اشراف كامل و ابتكار قابل تحسين داشته باشد 

تا كتاب تأليفى او واقعًا عنوان تأليف به خود بگيرد.

با توجه به سابقة طوالني شما در امر تدريس، نظرتان در 
مورد وضع گذشته، حال و آيندة آمار ايران را بيان نماييد.

به  كه  آمارى  كارگاه هاى  كشور،  خارج  و  داخل  آمار  كنفرانس هاى      
وفور در سال هاى اخير در اغلب دانشگاه ها به همت گروه هاى آمار برگزار 
مى شوند تأثير بسزايى در پيشبرد علم آمار و همگانى كردن آن داشته و 
خواهند داشت. در همين جا الزم است از همكاران عزيزى كه در برگزارى 
آنها تالش مى كنند و آنها را به نحو احسن و قابل استفاده ى عالقه مندان 

همه ساله تشكيل مى دهند، سپاس گزارى كنيم.

پيشرفت علم آمار در ايران را چگونه ارزيابي مى كنيد و 

چه توصيه هايي در جهت اين پيشرفت داريد. 
    علم آمار در ايران به سرعت رو به پيشرفت است حتى سريع تر از ساير 
علوم كه علتش پشتكار و عالقة همكارانى دلسوز است كه در اين راه قدم 
گذاشته و دائمًا براى بهبود بخشيدن و به روز رساندن آن تالش بى وقفه 
مربوطه  جنبى  تشريفات  و  استاندارد  مجالت  انتشار  به خصوص  مى كنند، 
مؤلفين و پژوهشگران را تشويق مى كنند و بايد از بانيان آنها سپاسگزار 

باشيم.

مهمترين چالش تدريس و پژوهش رشتة آمار در حال 
حاضر در كشور چيست؟

عناوين  تحت  و  نيست  اساتيد  براى  محدوديتى  هيچ گونه  تدريس  در     
تعيين شده مى توانند مطالب جديد و كلى را به سليقة خود تدريس نمايند 

مى توانند  جديد  سرفصل هاى  و  جديد  دروس  گروه ها  پيشنهاد  با  ضمنًا  و 
اضافه و كم شوند. اما براى پژوهش و تحقيق بايد تالش بيشترى شود 
تا بودجة پژوهش ها در راستاى واقعى و مورد توجه جامعه مصرف شده و 

نتايج پژوهش در عمل نيز ثمربخش باشد.

مهمترين چالش آمار دنيا چيست؟
    يكى اين است كه نتايج و استنباط هاى صحيحى كه از داده ها به دست 
اگرچه  اينكه  ديگر  يكى  و  نمى شوند  منعكس  همان طور  معموًال  مى آيند 
استفاده از آمار و نتيجه گيرى در ساير علوم گسترش پيدا كرده است اما 
در كشور، هنوز به طور كامل اين همكارى با آماردانان صورت نمى گيرد و 

معموًال نتيجه گيرى ها به طور سطحى و اغلب هم با اشتباه همراه است.

به نظر شما آيا فراواني انواع نرم افزارهاي آماري تقاضا 
براي گرفتن كمك  از آمارشناسان را كاهش خواهد داد؟

    البته به ظاهر اين طور به نظر مى رسد كه وجود نرم افزار ها، كار كردن و 
نتيجه گيرى آمارى را براى همه ساده تر كرده است ولى تحليل و استنباط 
وقتى صحيح و بر مبناى علمى خواهد بود كه نتايج حاصل در نرم افزارها 
توسط يك آماردان مجرب كه با تئورى هاى آمار آشنايى كامل داشته باشد، 

صورت گيرد.
آيندة گروه هاي آمار را چگونه مي ينيد؟

و  جوان  اساتيد  با  حاضر  حال  در  آمار  گروه هاى  اين كه  به  توجه  با      
شده اند،  تكميل  علمى  كادر  نظر  از  مختلف  شاخه هاى  در  متخصص 
وارد  كه  ديگر  گروه هاى  با  و  يكديگر  مشورت  و  همكارى  با  است  اميد 

تخصص هاى نزديك هستند بتوانند سطح علمى گروه را ارتقاء بخشند.

چه راه هايي براي ارتقاى گروه ها پيشنهاد مي كنيد؟
    با افزايش حقوق انتظار مى رفت اساتيد با دغدغة كمتر به كار تدريس و 
در حد موظف و تحقيق در ساعات اضافى بپردازند و كار تحقيق و پژوهش 
را فداى چند ساعت اضافه تدريس و تكرار مكررات نكنند، ولى گويا اين 

انتظار مورد قبول اكثريت همكاران قرار نگرفته است.

علوم  به ويژه  علم  اخير،  سال هاي  در  دكتر،  آقاي  جناب  
تجربي و همچنين تكنولوژي پيشرفت بسيار داشته اند. از نظر 
شما آيا اين پيشرفت ها را مي توانيم معادل با پيشرفت بشر 
گشايشي  پيشرفت ها  اين  آيا  كه  است  اين  منظور  بدانيم؟ 

اساسي در باب انسانيت و بشريت به بار آورده است؟
راه گشاى  تكنولوژى  و  علوم  در  پيشرفت  مسئلة  اخير،  سال هاى  در      
سوء  آن  از  خاصى  موارد  در  آنكه  مگر  هست.  و  بوده  بشرى  مشكالت 

استفاده شده است.

از تجربه هاي شركت در سمينارها و كنفرانس هاي داخلي 
و بين المللي تان بگوييد.
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علمى  فعاليت هاى  پيشرفت  در  تنها  نه  سمينارها  و  كنفرانس  در  شركت 
شخص مؤثر است بلكه با مطلع شدن از مطالب جديد و مسائل نظرى، 
پژوهشگر را كمك و راهنما خواهد بود تا مسئلة آينده خود در چه زمينه 
كه  دوستانى  و  همكاران  با  مصاحبت  به خصوص  كند.  انتخاب  چگونه  و 

هم رشتة او هستند، بسيار مفيد و ثمر بخش است.

به غير از آمار به چه چيزهاي ديگري عالقه منديد؟ علوم 
ديگر، ورزش، ادبيات، موسيقي؟ هنر؟

به شدت  هنر  موسيقى،  ادبيات،  ورزش،  مانند  مفيد  فعاليت هاى  به     
عالقه مندم ولى متأسفانه در هيچ كدام استعداد كافى ندارم ولى مشوق و 

مستمع خوبى هستم.

آيا توصيه اي براي دانشجوياني كه مي خواهند به رشتة 
آمار وارد شوند، داريد؟

    اگر به رشته هاى ديگر و ادامه در آنها عالقه مند نباشند سعى مى كنيم به 
ايشان مزاياى رشتة آمار و آيندة آن را چنانكه هست تشريح كنيم تا دانسته 

وارد آن شوند و در جريان كار پشيمان و دلسرد نشوند.

كردن  عالقه مند  براي  زمينه  اين  در  نامي  افراد  نقش  
دانشجويان به آمار را چگونه مي بينيد؟

    افراد نام آور در هر رشته و اطالع از فعاليت ها و تالش هاى آنها انگيزة 
خوبى براى دانشجويان خواهد بود تا تالش كنند و راه آنها را با ذوق و 

شوق بيشترى ادامه دهند.

صرف  چگونه  را  خود  وقت  شده ايد،  بازنشسته  اخيراً  
مي كنيد؟

و  علمى  فعاليت هاى  از  بازنشستگى  ادارى،  خدمت  از  بازنشستگى     
پژوهشى نخواهد بود، بلكه پژوهشگر را آزاد مى گذارد كه بتواند مستقًال و 

بدون دغدغة كارى در هر زمينه اى كه عالقه مند است، انجام دهد.

دربارة انجمن آمار ايران چه نظري داريد؟
    يك عامل پيشرفت آمار و برگزارى كنفرانس ها و سمينار هاى مختلف 
درنتيجه  است  بوده  آمار  انجمن  بى دريغ  حمايت هاى  و  زحمت ها  مرهون 
و  بوده  انجمن  پايه گذار  كه  هستيم  عزيزى  همكاران  سپاسگزار  همواره 

براى آن تالش فراوان نموده اند.

براي پيشرفت بيشتر انجمن چه پيشنهادي داريد؟
     همكارى همه جانبة اساتيد و دانشجويان براى كمك به اعضاى انجمن 
در پيشبرد وظايف و رسيدن به اهداف عالية آن تا بتواند يكى از انجمن هاى 

مطرح در سطح جهانى گردد

زير نظر فيروزه ريواز

حسابگان عام (ديفرانسيل و انتگرال)
نويسنده: جيمز استوارت

مترجمان:  دكتر محمدحسين عالمت ساز، دكتر على اكبر محمدى حسن آبادى
ناشر: آييژ (كتابيران)

و  نويسنده  همين  از   “II و   I ”حسابگان  كتاب هاى  انتشار  دنبال  به     
رياضيات عمومى  تدريس دروس  آن براى  از  مترجمان و استفاده  همين 
رشته هاى رياضى، آمار، فيزيك، برق و كامپيوتر در دانشگاه هاى كشور، 
با  امريكا  و  اروپا  در  كه  نويسنده  اين  ديگر  اثر  عام“،  ”حسابگان  كتاب 
رشته هاى  ساير  براى  درسى  كتابى  به عنوان  شده،  روبرو  زيادى  استقبال 
علوم پايه و مهندسى و نيز علوم انسانى در دو جلد ترجمه و منتشر شده 

است.
    اين كتاب نيز شامل شرح و تفصيل مباحث مختلف رياضى پايه همراه 
با مثال ها و تمرين هاى متنوع در همة زمينه هاى علمى بوده و سعى شده 
و  تعابير  طريق  از  سنگين،  رياضى  اثبات هاى  و  مباحث  به جاى  كه  است 
اشكال هندسى تشريحى و مثال هاى متنوع خواننده را به درستى گزاره ها 
كتاب  ضميمة  در  مهم  اثبات هاى  حال  عين  در  سازد.  متقاعد  قضيه ها  و 

آورده شده است.

تحليل چند متغيرة گسسته در مطالعات
 مقطعى و طولى

نويسندگان: دكتر مجتبى گنجعلى، دكتر زهرا رضايى قهرودى 
ناشر: پژوهشكدة آمار
چاپ اول 1389 

معرفى كتاب  



7سال هجدهم – زمستان 89 – شماره پياپي 69

    تحليل داده هاى رده بندى مقطعى و طولى در حوزه هاى آمار رسمى، 
متحول  چشم گيرى  به طور  اخير  دهة  چند  طى  پزشكى  و  اجتماعى  علوم 
شده است. كتاب تحليل چند متغيرة گسسته در مطالعات مقطعى و طولى، 
به مدل بندى و تحليل داده هاى رده بندى شده اى پرداخته است كه حاوى 
كاربردهايى در مسائل اجتماعى، اقتصادى و پزشكى مى باشد و مى تواند 
استفاده  مورد  كشور  آمارى  نظام  در  برنامه ريزان  تصميم گيرى  منظور  به 

قرار گيرد.

آماراستنباطى درعلوم رفتارى
نويسنده: دكتر منوچهر خردمندنيا 

ناشر: نشر كتاب دانشگاهى

    اين كتاب حاصل تجربة تدريس آمار استنباطى به دانشجويان كارشناسى 
ارشد غيرآمار است. دانشجويانى كه فقط كمى از آمار توصيفى به ياد دارند. 
در اين كتاب به جاى تأكيد بر آموزش آزمون ها، به آموزش اصول آزمون ها 
تأكيد شده است. اين كتاب براى آماردانانى كه مى خواهند آمار را به ساير 
رشته ها تدريس كنند و به اصول هم پايبند بمانند، مفيد است. براى دريافت 
  (kheradmand@sci.ui.ac.ir) غلط هاى تايپى كتاب با دكتر خردمندنيا

تماس بگيريد.

يادمان مشاهير آمارى جهان  
آندره ئى آندرويچ ماركوف

مترجم: فيروزه ريواز1
گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتى

ريازان3،  در   1856 ژوئن  چهاردهم  در  ماركوف2  آندرويچ  آندره ئى     
امپراطورى روسيه متولد شد و در بيستم ژوئية 1922 در پتروگراد كه اكنون 
يادآور 150امين  سال 2006  رفت.  دنيا  از  مى شود،  ناميده  سن پترزبورگ 
آورده  به عمل  گرامى داشتى  ژوئن   12-14 در  كه  است  ماركوف  سالگرد 
شد. اين سال همچنين صدمين سالگرد اولين مقاله اش دربارة مطلبى كه 
بعدها زنجيرهاى ماركوف ناميده شد، بزرگداشته شد. زنجيرهاى ماركوف 
كاربردهاى بسيار مهمى در مدل سازى از جامعه شناسى گرفته تا فيزيك 
نظرى دارند، زيرا آنها اجازه مى دهند كه وابستگى آمارى را نسبت به زمان 
در فرايندهايى كه در تحول تصادفى اند، به طور ساده بيان كنيم. يكى از 
استفاده هاى اخير اين نظريه كه بر مبناى ماتريس هاى تصادفى است، در 
موتور جستجوى گوگل است كه در آن رتبه بندى لينك ها بر اساس اندازه 

درايه هاى توزيع ماناى يك ماتريس تصادفى است.
    ماركوف با سمت استاد تمامِى دانشگاه سن پترزبورگ در سال 1906 
بازنشسته شد، اگر چه او همچنان با تدريس احتمال تا 1913 به صورت 
-1894) چبيشف4  لوويچ  پافنوتى  مربى اش  عزيمت  از  بعد  حق التدريس 

1821) از دانشگاه در سال 1883 به كار ادامه داد. پايان نامه هاى كارشناسى 
ارشد و دكتراى ماركوف كه به ترتيب در سال هاى 1880 و 1885 از آنها 
دفاع كرد، در نظرية اعداد بودند كه در آن حيطه نيز شهرت عمده اى دارد. 
انگيزة رشته انتشاراتش در احتمال، در ابتدا نقايص بحث چبيشف در 1887 
لزومًا  نه  اما  مستقل  مجموع هاى  براى   (CLT) مركزى  حدى  قضية  از 
هم توزيع، بود و با نامه اى به واسيليف5، دوست ماركوف، (1853-1929) 

1.  اصل اين مقاله برگرفته از شمارة 2 جلد 30 خبرنامة ISI است.
2. Andrei Andreevich Markov
3. Ryazan
4.Pafnuty Lvovich Chebyshev
5.Vasiliev
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آغاز شد كه واسيليف آن را در بولتن انجمن فيزيك-رياضى دانشگاه كازان6 
منتشر كرد.

از  مركزى  حدى  قضية  و   (WLLN) بزرگ  اعداد  ضعيف  قانون     
در  ماركوف  كلى  انگيزة  بودند.  زمان  آن  در  احتمال  نظرية  دغدغه هاى 
نوشتن سرى مقاله هاى خود دربارة زنجيرهاى ماركوف آن بود كه نشان 
مجموع هايى  به  مى توان  را  احتمال  در  كالسيك  نظرية  دو  اين  كه  دهد 
طور  به  اگرچه  تعميم داد.  وابسته7  زنجيرى  به طور  تصادفى  متغيرهاى  از 
خاص، انگيزة مقالة 1906 (كه آن نيز در بولتن واسيليف منتشر شد) كه در 
آن زنجير ماركوف، به عنوان يك دنبالة وابستة تصادفى8 كه قانون ضعيف 
اعداد بزرگ براى آن برقرار است، براى اولين بار در نوشته هاى ماركوف 
ساختن مثال نقضى براى رد ادعاى نكراسف9 (1924-1853) در 1902 
بود. ادعا اين بود كه استقالل دوبه دوى مجموع ها، شرط الزم و كافى براى 
قانون ضعيف اعداد بزرگ است. تفكر نكراسف ناشى از تفسير پايدارى دراز 
مدت ميانگين ها در امور انسانى به عنوان مظهر ارادة آزاد انسان بود، ايده اى 
انعطاف،  قابل  غير  شخصيتى  ماركوف  كتله.  اجتماعى  فيزيك  به  مربوط 
دمدمى مزاج و ضد مذهب داشت و بارها با نكراسف به مشاجره پرداخت. 
-1926) چوپرف10  با  ماركوف  برخورد  از  ابتدا  همان  در  جارى  خصومت 

1874) آماردان سن پترزبورگ كه در كتابش 1910 به نيكى از نكراسف 
ياد كرده بود، آشكار بود. با اين حال، مكاتبات پس از آن بين ماركوف و 
چوپروف، كه به زبان انگليسى و همچنين روسى منتشر شده است، حاكى 
آغاز  در  چوپروف  تأثير  تحت  ماركوف  منفى  موضع  تدريجى  نرم شدن  از 
كار به موضوع نوظهور آمار احتماالتى، به ويژه كار كارل پيرسون (1936-
1857) است. اين مكاتبات آميزش نظرية احتمال و نظرية پراكندگى را در 
قالب آنچه مى توان آن را به طور مناسبى به عنوان آمار رياضى توصيف كرد، 

در سال هاى آخر امپراطورى روسيه نشان مى دهد. 
    نام ماركوف همچنين در نظرية آمار با نامساوى ماركوف كه از  نامساوى 
بيينمه-چبيشف11 اقتباس مى شود، و (به اشتباه) با قضية گاوس-ماركوف 

مرتبط است. 
كتاب  از  مقاله اى  به  مى توان  ماركوف،  مورد  در  بيشتر  مطالعة  براى     

"آماردانان قرون12" (2001) صفحات 247-243 مراجعه كرد.

6. Kazan 
7. Chain-dependent
8.Stochastically Dependent
9.Nekrasov
10. Chuprov
11. Bienayme-Chebyshev
12. Statisticians of the Centuries

معرفى انجمن ها و مراكز آمارى  
زير نظر حميد پزشك

آشنايى با انجمن سلطنتى آمار انگلستان
تهيه و تنظيم: نسيم اجاللى

دانشكدة رياضى، آمار و علوم كامپيوتر دانشگاه تهران

   انجمن سلطنتى آمار (Royal Statistical Society)، يك انجمن 
علمى آموزشى براى آمار و يك انجمن حرفه اى براى متخصصان آمار در 
انگلستان است. اين انجمن در سال 1834 تحت عنوان انجمن آمار لندن 
(Statistical Society of London) تأسيس شد. انجمن آمار لندن 
توسط افرادى چون ريچارد جونز1، چارلز بابيج2، آدلف ُكتله3، ويليام ويول4 
و توماس مالتوس5 تأسيس شده است. از جمله اعضاى مشهور اين انجمن 
فلورانس نايتينگل6 است كه در سال 1858 به عنوان اولين زن، عضو اين 
انجمن شده است. رؤساى برجستة اين انجمن ويليام بوريج7، رونالد فيشر8، 
هند11  ديويد  حاضر  حال  در  و  هستند  كاكس10  ديويد  و  ويلسون9  هارولد 

رئيس اين انجمن است.
    در سال 1887، پس از اعطاى امتياز سلطنتى به اين انجمن، انجمن 
آمار لندن به انجمن سلطنتى آمار تبديل شد و در سال 1993 با انجمن 
متخصصان آمار ادغام شد. اين انجمن بيش از 7200 عضو از سراسر جهان 
(50 كشور) دارد كه به گروه هاى فرعى تقسيم شده اند. 1500 نفر از اين 

اعضا آماردان حرفه اى هستند.
منچستر  در  مردم  اشتغال  وضعيت  بررسى  انجمن،  اين  مطالعة  اولين     
تقسيم بندى  موضوع   12 به  انجمن  اين  فعاليت هاى  حاضر  حال  در  بود. 
و  اداره  متصدى  انجمن  اين  اعضاى  از  يكى  فعاليت  هر  براى  و  مى شود 

نظارت است.  

1. Richard Jones
2. Charles Babbage
3. Adolphe Quetelet
4. William Whewell
5. Thomas Malthus
6. Florence Nightingale
7. William Beveridge
8. Ronald Fisher
9. Harold Wilson
10. David Cox
11. David Hand
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 اين انجمن ساالنه بالغ بر 150 نشست از جمله يك كنفرانس بين المللى 
اولين  مى دهد.  خود  اعضاى  به  حرفه اى  گواهينامه هاى  و  مى كند  برگزار 
از  تا  دو  شد.  برگزار  آكسفورد  در   1948 سال  در  انجمن  اين  كنفرانس 
كنفرانس هاى ساليانه كه اخيراً برگزار شدند، در سپتامبر 2008، در دانشگاه 
175امين  كه  بودند  ادينبورو  دردانشگاه   2009 سپتامبر  در  و  ناتينگهام 
به  كه  انجمن  اين  جوايز  گرفتند.  جشن  را  انجمن  اين  تأسيس  سالگرد 

دانشمندان آمارى ارائه مى شوند مدال هاى طال، نقره و برنز است.

انتشارات انجمن سلطنتى آمار
از  گرديد.  تأسيس   1838 سال  مى  ماه  در  انجمن  اين  نشرية  اولين     
سال 1838 تا 1886 اين نشريه تحت عنوان "مجلة انجمن آمار لندن" 
نام گذارى شده بود و در سال 1887، زمانى كه امتياز سلطنتى به اين انجمن 
اعطا شد، به مجلة انجمن سلطنتى آمار تغيير يافت. اين نشريه به صورت 

زير تقسيم بندى مى شود: 
• سرى A: آمار در جامعه

• سرى B: روش شناسى آمارى
• سرى C: آمار كاربردى

• سرى D: متخصصان آمار

   سرى D بعد از ادغام شدن با مؤسسة متخصصان آمار در سال 1993 
منتشر شد و از سال 2004 به بعد ديگر منتشر نشد. نشرية آمار در جامعه 
چهار بار در سال منتشر مى شود. فيلدينگ12 و دى13 از سردبيران اين مجله 

مى باشند. 
جرج  مى شود.  منتشر  سال  در  بار  پنج  آمارى  روش شناسى  نشرية      
كسال14 و گارت رابرتس15 از سردبيران اين نشريه هستند. در سال 2003 
مجالت  كيفيت ترين  با  از  يكى  مجله  اين  كه  دريافتند  آمار  متخصصان 
و  ريدوت16  مى  شود.  منتشر  سال  در  بار  پنج  كاربردى،  آمار  نشرية  است. 
اسكينر17 از سردبيران اين نشريه هستند. كد 227 الگوريتم به طور خالصه 
شده  منتشر  سال 1997  در  كد،  آخرين  و  مى باشد.  موجود  مجله  اين  در 
است. نشرية متخصصان آمار مدت زمان زيادى منتشر نشد و به صورت 

فصلى منتشر مى شد.

اهم فعاليت هاى انجمن
به  و  نشست ها  تشكيل  مجالت،  انتشار  با  آمار،  علم  گسترش   •

رسميت شناختن دوره هاى دانشگاهى و امتحانات. 
خوب  كاربست هاى  و  آمارى  اطالعات  انتشار  با  آمار  علم  ترفيع   •

در اين زمينه.
انجمن  اين  اعضاى  براى  كارا  و  مؤثر  سرويس هاى  كردن  مهيا   •

به منظور تقويت عاليق آكادميك و حرفه اى.

12. A. Fielding
13. S. Day
14. George Casella
15. Gareth Roberts
16. M.S. Ridout
17. C.J Skinner

اخبار دانشگاه ها و مراكز آمارى  آدرس سايت انجمن سلطنتى آمار انگلستان:

زير نظر محمد حسين عالمتساز
 استاد گروه آمار دانشگاه اصفهان

دانشگاه گيالن
با تشكر از آقاى دكتر بهروز فتحى، نمايندة انجمن

گروه رياضى دانشگاه گيالن به دانشكدة علوم رياضى (شامل گروه 
آمار، گروه رياضى محض و گروه رياضى كاربردى) تبديل گرديد.

انتخاب  آمار  گروه  مدير  به عنوان  صميمى  حسين  دكتر  آقاى  
گرديدند.

هشتمين سمينار دوساالنة احتمال و فرايندهاى تصادفى در 19 و 
20 شهريور 1390 در دانشگاه گيالن برگزار مى گردد، عالقه مندان جهت 

اطالع بيشتر مى توانند به سامانة  www.sempsp8.ir  مراجعه نمايند.

آقاى دكتر بهروز فتحى دانشيار گروه آمار دانشگاه گيالن به عنوان 
پژوهشگر برگزيدة استان گيالن مورد تقدير قرار گرفتند.

در ادامة سخنرانى هاى تخصصى، در89/12/15 گروه آمار دانشگاه 
گيالن با همكارى مركز آمار ايران، ميزبان آقاى دكتر سيدمحمود طاهرى 

بود. عنوان سخنرانى ايشان عبارت بود از:

“Regression Modeling in Imprecise Environment”   

فارغ التحصيل دكترى

   امير زينل در سال 1345 در رشت متولد شد. نامبرده تحصيالت دورة 
متوسطه خود را در خردادماه سال 1363 در 
اين شهر به پايان رسانيد. ايشان تحصيالت 
كارشناسى آمار را در سال 1369 در دانشگاه 
دورة  تحصيالت  همچنين  و  مشهد  فردوسى 
در   1373 سال  در  را  خود  ارشد  كارشناسى 
دانشگاه تربيت مدرس  به پايان بردند. آقاى 
به  گيالن  دانشگاه  در   1373 سال  در  زينل 

در  نامبرده  شدند.  كار  به  مشغول  مربى  عنوان 
آزمون دكترى رياضى كاربردى (گرايش آمار) سال 1384 دانشگاه گيالن 
به راهنمايى  آقاى دكتر هاشم صابرى نجفى پذيرفته شدند. ايشان در 14 
اسفند 89 از رساله خود تحت عنوان ”شناسايى طرح به طريق آمارى و 
مسأله مقدار ويژه“ با موفقيت دفاع كردند. داور خارجى رساله ى آقاى دكتر 
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و  صميمى  حسين  دكتر  آقايان  آن  داخلى  داوران  و  طاهرى  محمود  سيد 
دكتر بهروز فتحى بودند. هم اكنون ايشان به عنوان عضو هيئت علمى در 
گروه آمار دانشگاه گيالن به فعاليت هاى علمى و پژوهشى خود ادامه مى دهند. 

مقاله هاى مستخرج از رسالة دكترى ايشان عبارتند از:
1. Measuring LDA performance affected by normal 

and skew-normal distributions using the norm-
wise condition number, International Journal of 
Mathematics & Statistics, CESER public., 2011 
(Accepted).

2. The variables affecting the performance of LDA,  
Advances and Applications in Statistical Sciences, 
Mili publications, 2011 (Accepted).

3. Measuring accuracy of LDA based on skew-nor-
mal distribution by the relative condition num-
ber,  Poineer Journal of Theoretical and Applied 
Statistics, Poineer Scientific Publisher, 2011 (Ac-
cepted).

4. LDA and the relation of the relative condition 
number with some variables, Journal of Pure and 
Applied Mathematics: Advances and Applications, 
Scientific Advances Publisher, 2010, Vol. 4, No. 2, 
pp. 187-221.

دانشگاه شهيد چمران اهواز
با تشكر از آقاى دكتر غالمعلى پرهام، نمايندة انجمن

آقاي دكتر سيد محمدرضا علوي استاديار گروه آمار دانشگاه شهيد 
در  برتر  پژوهشگر  به عنوان   1389 سال  پژوهش  هفته  در  اهواز  چمران 

دانشگاه شهيد چمران اهواز انتخاب گرديده و مورد تقدير قرار گرفتند.

فارغ التحصيل دكترى

  بهزاد منصورى متولد سال 1358 در شهرستان اسالم آباد غرب، استان 
در  متوسطه  دورة  پايان  تا  را  خود  تحصيالت  ايشان  مى باشد.  كرمانشاه، 
رشتة رياضى و فيزيك در سال 1376 به پايان رسانيدند. دورة كارشناسى 
رشته آمار را در دانشگاه شيراز طي سال هاى 80-1376 و دورة كارشناسى 

ارشد را در رشتة آمار گرايش محض در دانشگاه شهيد چمران اهواز در 
رشتة  در  را  خود  دكترى  منصورى  آقاى  گذرانيدند.  سا ل هاى 1380-82 
آمار از سال 1386 تا 1389 در دانشگاه شهيد چمران اهواز سپرى كرده 
و در تاريخ 1389/11/10 از پايان نامة خود با عنوان "مميزي و خوشه 
بندي سريهاي زماني در حوزه زمان" تحت راهنمايى آقاى دكتر 
رحيم چيني پرداز دفاع كرد. هم اكنون ايشان به عنوان عضو هيئت علمي در 
گروه آمار دانشگاه شهيد چمران اهواز مشغول تدريس مي باشند. از رسالة 

ايشان تا كنون مقاله هاى زير به چاپ رسيده است:

مميزى   .(1388) س.  شفيعى بابائى،  و  ب.  منصورى،  ر.،  1.چينى پرداز، 
حوزة  روش  واگرايى:  معيارهاى  بر  مبتنى   ARMAزمانى سريهاى 

فركانس. مجلة پژوهش هاى آمارى ايران.
2. Mansouri, B., Chinipardaz, R. and Parham, G.A. 

(2011). Discrimination analysis in AR(p) plus dif-
ferent noises processes. Iranian Journal of Science 
and Technology, Transaction A: Science, 35. 

دانشگاه اصفهان 
با تشكر از آقاى دكتر نصراله ايران پناه، نمايندة انجمن

آقاى دكتر مجيد اسدى پژوهشگر نمونة سال 1389 گروه آمار جزو 
5 پژوهشگر معرفى شده از طرف دانشگاه اصفهان در ميان پژوهشگران 

نمونه استان اصفهان اعالم گرديدند.

 هفتة پژوهش در دو مراسم جداگانه در روزهاى سه شنبه 89/9/30 
و دوشنبه 89/10/6 در گروه آمار برگزار گرديد. در مراسم اول ابتدا آقاى 
دكتر محمد حسين عالمت ساز مدير گروه آمار ضمن تشكر از فعاليتهاى 
در  دانشجويان  همكارى  همچنين  و  علمى-دانشجويى  انجمن  اعضاى 
بزرگداشت هفتة آمار ايران در اصفهان، تاريخچه اى از فعاليت هاى انجمن 
حاجى زاده  حسين  آقاى  سپس  نمودند.  ذكر  را  رابطه  اين  در  ايران  آمار 
اسالمى  جمهورى  مركزى  بانك  اقتصادى  آمار  ادارة  ارشد  كارشناس 
ايران به عنوان يكى از بانيان انجمن علمى-دانشجويى گروه آمار دانشگاه 
"ويژگى هاى  عنوان  تحت  سخنرانى  ايراد  به  مدعو  سخنران  و  اصفهان 
صنعت ايران بر اساس كارگاه هاى 100 نفر كاركن و بيشتر" پرداختند. در 
پايان مراسم از اعضاى انجمن علمى-دانشجويى و همچنين دانشجويان 
همكار در مراسم روز جهانى آمار و هفتة آمار در ايران تقدير و تشكر به 
عمل آمد و هدايايى به رسم يادبود اهدا گرديد.درمراسم روز دوم، آقايان 
دكتر مجيد اسدى "مباحثى در نظرية اطالع"، على رضا مقتدايى (مدير كل 
آمارهاى اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، سخنران مدعو) 
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"شاخص بهاى كاال و خدمات مصرفى" و دكتر هوشنگ طالبى "طرح هاى 
بهينه" به ايراد سخنرانى پرداختند. در پايان مراسم از سخنرانان تقدير و 

تشكر به عمل آمد و هدايايى به رسم يادبود اهدا گرديد.

آقاي دكتر هوشنگ طالبى از مرتبة استادياري به دانشيارى ارتقاء 
يافتند.

شماره هاى 16 و 17 دو فصلنامة علمى-خبرى اميد به صاحب امتيازى 
اين  گرديد.  منتشر  اصفهان  دانشگاه  آمار  گروه  علمى-دانشجويى  انجمن 
آموزش  علوم،  ساير  در  آمار  علمى،  سرمقاله،  بخش هاى  شامل  نشريه 
نرم افزار، آشنايى با مفاهيم آمارى، توليدات آمارى، گفتگو (با آقايان دكتر 
هوشنگ طالبى با موضوع آمار صنعتى و دكتر محمدقاسم وحيدى اصل با 
موضوع آشنايى با رشتة آمار و كاربرد آن در جامعة كنونى)، سؤال فصل، 
معرفى كتاب و خبرى (ويژه نامة روز جهانى آمار) است. مدير مسئول نشرية 

اميد خانم سيمين محمودپور و سردبير آقاى عليرضا موسوى هستند. 

آزمون غيرمتمركز المپياد رشتة آمار در قطب 5 در دانشگاه اصفهان 
آزمون  اين  مى شود. در  برگزار  اصفهان  در  سال 90  ماه  ارديبهشت  در  و 
غير   – غيردولتى  و  نور  پيام  دولتى،  دانشگاه هاى  آمار  رشتة  دانشجويان 
انتفاعى استان هاى اصفهان، مركزى، لرستان، چهارمحال و بختيارى، ايالم 
و خوزستان به رقابت مى پردازند. از هر دانشگاه يك تيم شامل 5 دانشجو 
دانشگاه هاى  از  نمايندگانى   90 سال  آزمون  در  نمايند.  شركت  مى توانند 
اراك، اصفهان، صنعتى اصفهان، پيام نور، شهيد چمران اهواز، شيخ بهائى 
خواهند  رقابت  به  خوانسار  كامپيوتر  و  رياضى  علوم  دانشكدة  و  اصفهان 

پرداخت.

    در اين آزمون كه صبح و بعد از ظهر پنجشنبه 8 ارديبهشت ماه 90 در 
دانشگاه اصفهان برگزار مى شود، دانشجويان به رقابت در دروس احتمال، 
آمار رياضى 1 و 2 (صبح) و دروس رياضى عمومى 1 و 2، آناليز رياضى 1 

و جبر خطى (بعدازظهر) خواهند پرداخت.

    براى هر چه بهتر برگزار شدن اين آزمون در قطب 5، كميته اى علمى 
متشكل از آقايان دكتر مجيد اسدى، دكتر محمد بهرامى، دكتر على رجالى، 
دكتر محمدحسين عالمت ساز و دكتر مجيد ميرميران تشكيل شده است 
كه آقاى دكتر هوشنگ طالبى مجرى و نمايندة سازمان سنجش كشور در 
رشتة آمار قطب 5 را همراهى مى كنند. در اولين جلسة كميته علمى كه در 
تاريخ 89/12/16 در گروه آمار دانشگاه اصفهان تشكيل شد، مسئولين هر 
مادة درسى تعيين و مقرر شد اين مسئولين نسبت به تهيه و تأمين سؤال از 

اساتيد و متخصصين مربوطه در كلية دانشگاه هاى قطب 5 اقدام نمايند. 

فارغ التحصيالن دكترى

شهرستان  در   1358 سال  در  زاردشت  ولى     
اردبيل متولد شد. وى  تحصيالت دبيرستانى خود 
به  اردبيل  شهر  در  رياضى-فيزيك  رشتة  در  را 
پايان رسانيد. ايشان در سال 1381 موفق به اخذ 
شد  اصفهان  دانشگاه  از  آمار  كارشناسى  مدرك 
آمار  ارشد  كارشناسى  دورة  در  سال 1381  در  و 
شهريورماه  در  وى  شد.  پذيرفته  شيراز  دانشگاه 
خود  ارشد  كارشناسى  پايان نامة  از   1383 سال 

مشخص سازى  و  چند متغيره  نرمال  توزيع  شكست  ”نرخ  عنوان  تحت 
دفاع  موفقيت  با  برهانى حقيقى  عبدالرسول  دكتر  آقاى  راهنمايى  به  آن“ 
نمود. نامبرده  در سال 1384 در آزمون ورودى دورة دكترى آمار دانشگاه  
اصفهان پذيرفته شد و اين دوره را با دريافت بورسية تحصيلى از دانشگاه 
محقق اردبيلى آغاز نمود. ايشان در تاريخ 1389/6/15 از رسالة دكترى 
خود با عنوان "مطالعه اى بر مقايسه توزيع هاى طول عمر باقيمانده" تحت 
راهنمايى آقاى دكتر مجيد اسدى با موفقيت دفاع نمود. مقاله هاى زير از 

رسالة دكترى ايشان استخراج شده اند:
Journal papers:

1. Zardasht, V. and Asadi, M. (2010). Evaluation 
of  when P(Xt>Yt ) both Xt and Yt are residual 
lifetimes of two systems. Statistica Neerlandica, 
64(4), 460-481.

2. Zardasht, V., Asadi, M. and   Zeephongsekul, P. 
(2010). Properties of some time dependent  prob-
ability failure functions in reliability theory. AN-
ZIAM J., 51, C512-C525.

3. Zardasht, V., Asadi, M. and Zeephongsekul, P. 
(2010). On Nonparametric Estimation of A Reli-
ability   Function.  Communications in Statistics: 
Theoey & Methods. (To appear)

Conference papers:

1. Zardasht, V. and Asadi, M. (2009). On the prob-
ability of failure of the components of a parallel 
system under partial monitoring. International 
Conference on Mathematical Methods in Reliabil-
ity. Moscow, June 22-29.

2. Asadi, M. And Zardasht, V. (2008). On a Compari-
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son Between Two Residual Lifetimes. Conference 
On Ordered Statistical Data and Its Application. 
Aachen, March 7-8.

3. Zardasht, V. And Asadi, M. (2007). Dynamic 
Stress-Strength Model. Iranian Statistical Confer-

ence. Shiraz, Iran.

    نبز اسمعيل زاده، متولد سال 1353 در شهر 
دوران  تحصيالت  غربى  آذربايجان  سردشت 
شهرستان  اين  در  را  ديپلم  اخذ  تا  ابتدايى 
سال  در  را  فيزيك  رياضى-  ديپلم   و  گذراند 
دورة  وارد  سال  همان  در  وى  كرد.  اخذ   71
سال  در  و  اصفهان  دانشگاه  آمار  كارشناسى  
75  فارغ التحصيل گرديد. ايشان در مهر سال 

و  يافت  راه  بهشتى  شهيد  دانشگاه  آمار  ارشد  كارشناسى  دورة  به   1376
اصل  وحيدى  دكتر  آقاى  راهنمايى  تحت  دوره  اين  در  را  خود  پايان نامه 
تحت عنوان ”مدل سازى فرايند نقطه اى در اپيدمولوژى زيست محيطى“ 

دفاع و در سال  78 موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد گرديد.
    آقاى اسمعيل زاده در سال 1379 به عنوان عضو هيئت علمى گروه 
مشغول  مربى  مرتبة  با  و  آمد  در  كردستان  دانشگاه  استخدام  به  رياضى 
به كار شد. وى در مهر 1384 در اولين دورة پذيرش دانشجوى دكترى 
آمار دانشگاه اصفهان به صورت آزاد پذيرفته شد و با استفاده از مأموريت 
اصفهان  دانشگاه  در  سال  چهار  مدت  به  كردستان  دانشگاه  از  تحصيلى 
دكترى  دورة  دروس  گذراندن  از  پس  ايشان  گرديد.  تحصيل  به  مشغول 
آقاى  راهنمايى  تحت  را  خود  تحقيق  دورة  جامع،  امتحان  در  موفقيت  و 
دكتر هوشنگ طالبى در زمينة طرح آزمايش ها  شروع كرد. در اين فاصله 
دانشكدة  در  فروردين 88  از  را  ماهه   6 مطالعاتى  فرصت  دورة  يك  وى 
تحت  ژاپن  كشور  ناگويا  دانشگاه  انفورماتيك  علوم  تكميلى  تحصيالت 

راهنمايى پروفسور ماساكازو جيمبو  (Masakazu Jimbo)  گذراند.
عنوان  تحت  خود  دكترى  رسالة  از  شهريور 1389  در  اسمعيل زاده  آقاى 
" مطالعه اي بر طرح هاي كاوش و مقايسة آنها تحت اغتشاش“  با درجة 
آن  از  كه  گرديد  استخراج  مقاله  چندين  ايشان  رساله  از  كرد.  دفاع  عالى 
ميان تا كنون چهار مقاله در مجالت علمى چاپ و يا براى چاپ پذيرش 

شده ويك مقاله تحت اصالح براى پذيرش است. 
    هم اكنون آقاى دكتر نبز اسمعيل زاده با مرتبة استاديارى در گروه آمار 
دانشگاه كردستان مشغول به خدمت هستند. مقاالت زير از رسالة دكترى 

ايشان استخراج شده اند:

Journal papers:

1. Talebi, H. and Esmailzadeh, N., (2011), Weight-
ed searching probability for classes of equivalent 

search designs comparison.  Communication in 
Statistics - Theory and Methods, 40 (4).

2. Esmailzadeh, N., Talebi, H.,  Momihara, K.,  
Jimbo,M., (2010), A new series of  main effects 
plus one plan for 2m factorial experiments with   
m=4λ±1 and 2m runs, Journal of Statistical plan-
ning and Inference,141, 1567-1574. 

3. Talebi, H. and Esmailzadeh, N., (2010), Using 
Kullback-Leibler distance for performance evalu-
ation of search designs, Bulletin of Iranian Math-
ematical Society. (Accepted)

4. Esmailzadeh, N. and Talebi, H., (2008), Post-stage 
search property of the 12-run Plackett-Burman de-
sign,  Journal of  Statistical Sciences, 2 (2), 149-162.

Conference papers:

1. Esmailzadeh, N. and Talebi, H., (2010), An econ-
omy search design for 2m factorial experiments, 
In proceeding of  ISC10, August 3-5, Tabriz 
University,116-123.

2. Talebi, H. and Esmailzadeh, N., (2010) Criteria 
for model discrimination and parameter estimation 
performance  of  search designs, In proceeding of  
ISC10, August 3-5, Tabriz University, 414-420.

دانشگاه پيام نور دزفول
         با تشكر از آقاى على پناهى، نمايندة انجمن

    در هفتة پژوهش سال 89، به منظور ارتقاء سطح علمى دانشجويان، 
جنبه هاى  و  آمار  علم  با  آنها  آشنايى  ميزان  افزايش  و  كاركنان  و  اساتيد 
مختلف و پركاربرد آن براى دومين سال پياپى غرفه اى از نمايشگاه ساليانة 
آمار  علم  معرفى  به  دزفول  پيام نور  دانشگاه  فرهنگى  و  پژوهشى  علمى، 
اختصاص داده شد. در اين غرفه، به منظور اعتالى سواد آمارى دانشجويان 

فعاليت هاى زير انجام پذيرفت:
بيشتر  آشنايى  جهت  آمار  علم  مشاهير  پوسترهاى  نمايش  

دانشجويان.

 ،SAS  ،SPSS  ،SPLUS مانند  آمارى  نرم افزارهاى  ارائة  
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استفادة  و  آشنايى  جهت  آمار  ارشد  كارشناسى  آزمون  منابع  ارائة  
دانشجويان.

برگزارى مسابقات مختلف و جذاب بر اساس قوانين پايه اى آمار.

اجتماعات  سالن  در   1389 آذرماه   23 لغايت   16 تاريخ  از  آمار  غرفة     
دانشگاه پيام نور مركز دزفول پذيراى عالقه مندان به رشتة آمار و مسئولين 

محترم دانشگاه بود.

دانشگاه شيراز
با تشكر از آقاى دكتر محمود خراتى كوپائى، نمايندة انجمن

فارغ التحصيل دكترى
    انوشيروان غفارى پور فارغ التحصيل رشتة آمار 
مقطع دكترى از دانشگاه شيراز در بهمن ماه 88 
هستند. ايشان كارشناسى و كارشناسى ارشد خود 
را نيز در رشتة آمار از دانشگاه شيراز اخذ كردند. 
عنوان  با  را  خود  پايان نامة  ارشد  كارشناسى  در 
تحت  موزون“  نمايى  به طور  متحرك  ”ميانگين 
داد  انجام  خدادادى  احمد  دكتر  آقاى  راهنمايى 

گروه  در  مربى  به عنوان  آن  از  بعد  نمود.  دفاع  آن  از   1375 سال  در  و 
رياضى دانشگاه ياسوج مشغول به كار شد. ايشان رسالة دوره دكترى خود 
را با عنوان ”پيش بينى در فرايندهاى پاداش“ به راهنمايى دكتر احمد رضا 
با  گذشته  بهمن ماه  در  و  داد  انجام  خورشيديان  كاووس  دكتر  و  سلطانى 
موفقيت از آن دفاع نمود. يكى از مقاالت مستخرج از رساله دكترى ايشان 

عبارت است از:

Soltani, A.R., Khorshidian, K., and Ghaffaripour, A., 
(2010). Prediction for Reward Processes, Stochas-
tic Models, 26: 242-255.

دانشگاه سيستان و بلوچستان
با تشكر از آقاى دكتر منصور آقابابائى، نمايندة انجمن

گروه آمار دانشگاه سيستان و بلوچستان با جذب دانشجو در مقطع 
كارشناسى ارشد از سال 83 فعاليت خود را آغاز نمود. همچنين، با جذب 
دانشجوى   2 تاكنون   ،1385 بهمن  از  كارشناسى  مقطع  در  دانشجو 

كارشناسى  آزمون  در  آنها  از  يكى  كه  شده اند  فارغ التحصيل  كارشناسى 
ارشد نيز پذيرفته شده است. ساير دانشجويان ورودى اول كارشناسى آمار 
و  آمادگى  گروه  اين  اخيراً  شد.  خواهند  فارغ التحصيل  امسال  بهمن  در 
موافقت خويش را براى ميزبانى سمينار احتمال و فرايندهاى تصادفى در 

سال 92 به انجمن آمار ايران اعالم نموده است. 

مراسم هفتة آمار با حضور رئيس دانشكدة رياضى، اعضاى هيئت 
سالن  در  آبان ماه  اول  شنبه  روز  در  آمار  دانشجويان  و  آمار  گروه  علمى 
دكتر  آقاى  مراسم  اين  در  شد.  برگزار  رياضى  دانشكدة  بصرى  سمعى 
كارشناسى  دورة  مجدد  راه اندازى  از  دانشكده،  محترم  رئيس  لشكرى پور، 
دكتر  آقاى  سپس،  داد.  خبر  آمار  گروه  گسترش  و  سال 90  از  آمار  ارشد 
آقابابائى در سخنرانى خويش با عنوان آشنايى با مركز آمار ايران به معرفى 
تاريخچه، فعاليت هاى علمى، پژوهشى و خدماتى مركز آمار ايران پرداخت. 
همچنين، آقاى سيدمهدى اميرجهانشاهى در سخنرانى خويش به آمار و 
كاربردهاى آن اشاره كرد. در اين مراسم برنامه هاى متنوع ديگرى از جمله 

اهداى جوايز به دانشجويان ممتاز اجرا گرديد.

در مراسم بزرگداشت هفتة پژوهش كه در هشتم دى ماه برگزار گرديد، 
آقايان دكتر آقابابائى و اميرجهانشاهى در موضوعات "معرفى استانداردهاى 

ايزو 9000" و "مطالعة تقارن داده ها" سخنرانى كردند.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات1 

فارغ التحصيالن دكترى

    عليرضا حسين زاده در سال 1346 در شهرستان 
گناباد متولد گرديد. تحصيالت متوسطه خود را  
در سال 1364 در رشتة رياضى-فيزيك به اتمام 
دانشگاه  آمار  رشتة  در  سال  همين  در  و  رساند 
بهمن  در  گرديد.  تحصيل  به  مشغول  فردوسى 
مقطع  در  كارشناسى،  دورة  اتمام  با   1369 ماه 
كارشناسى ارشد پذيرفته  و در خرداد ماه 1373 
از پايان نامة كارشناسى ارشد خود تحت عنوان 

"بررسى توزيع گوسى معكوس و تعميم هاى آن" ، با راهنمايى آقاى دكتر 
آمار  دكترى  دورة  در  سال 1383  در  نمود.  دفاع  عالى  درجة  با  و  ارقامى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران پذيرفته و مشغول به 
تحصيل شد. ايشان در شهريورماه 1389 از رسالة دكترى خود، تحت عنوان 
"تعميم اندازه هاى اطالع و نامساوى هايى مبتنى بر مطلوبيت" با راهنمايى 
آقايان دكتر محتشمى برزادران و دكتر يارى با درجة عالى دفاع نمودند و 

1.  با تشكر از آقاى دكتر مهدى يعقوبى اول ريابى، براى ارسال اين خبر
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هم اكنون در گروه آمار دانشگاه آزاد اسالمى واحد گناباد مشغول به فعاليت 
هستند. مقاالت زير از رساله دكترى ايشان استخراج شده است.

Journal papers:

1. Hoseinzadeh, A.R., Mohtashami Borzadaran, G.R. 
and Yari, G.H. (2009). A view on  extension of 
utility-based on links with information measures. 
Communications of the  Korean Statistical Soci-
ety, Vol. 16, 1-8.

2. Hoseinzadeh, A.R., Mohtashami Borzadaran, G.R. 
and Yari, G.H. (2010). Aspects concerning entropy 
and utility.  Theory  and Decision (In Press).

Conference papers:

1. Hoseinzadeh, A.R., Mohtashami Borzadaran, G.R. 
and Yari, G.H. (2010). Preference ordering of ran-
dom gains via expected utility. Accepted for pre-
sentation at Prague  Stochastics 2010.

آقاى مهدى يعقوبى اول ريابى در سال 1352 در شهرستان گناباد متولد 
گرديد. تحصيالت متوسطة خود را  در سال 1370 

در  و  رساند  اتمام  به  رياضى-فيزيك  رشته  در 
فردوسى  دانشگاه  آمار  رشتة  در  سال  همين 
با   1374 سال  در  گرديد.  تحصيل  به  مشغول 
كارشناسى  مقطع  در  كارشناسى،  دورة  اتمام 
پذيرفته  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  در  ارشد 
و در ارديبهشت 1377 از پايان نامة كارشناسى 
ارشد خود تحت عنوان "آناليز مميزى و استفاده 
راهنمايى  با  كشورها"  تقسيم بندى  در  آن  از 

آقايان دكتر چينى پرداز و دكتر حكيمى و با درجة عالى دفاع نمود. در سال 
1383 در دورة دكترى آمار دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات 

تهران پذيرفته و مشغول به تحصيل شد.                         

عنوان  تحت  خود،  دكترى  رسالة  از   1389 ماه  شهريور  در  ايشان     
آقايان  راهنمايى  با  درآمد"  توزيع هاى  با  آن  ارتباط  و  اطالع  "اندازه هاى 
هم  و  نمودند  دفاع  عالى  درجة  با  يارى  دكتر  و  برزادران  محتشمى  دكتر 
اكنون در گروه آمار دانشگاه آزاد اسالمى واحد گناباد مشغول به فعاليت 

هستند. مقاالت زير از رساله دكترى ايشان استخراج شده است.

Journal paper:

Yaghoobi Avval Riabi, M., Mohtashami Borzadaran, 
G.R. and Yari, G.H. (2010). β- Entropy for Pareto-
type distributions and related weighted distribu-
tions. Statistics and Probability Letters, 80, 1512-
1519.

Conference paper:

Yaghoobi Avval Riabi, M., Mohtashami Borzadaran, 
G.R. and Yari, G.H. (2010). Inequality curves 
via maximum Gini-Simpson index of diversity. 
accepted for presentation at Prague Stochastics 
2010.

دانشگاه علوم  پزشكى شيراز

       با تشكر از آقاى دكتر نجف زارع، نمايندة انجمن

فارغ التحصيالن دكترى

سعيده پوراحمد در سال 1358 در شهر شيراز متولد شد و در سال 1376 
در  نمود.  اخذ  را  خود  فيزيك  رياضى  ديپلم 
سال 1380 موفق به دريافت درجة كارشناسى 
در  شد.  شيراز  دانشگاه  علوم  دانشكدة  از  آمار 
همان سال در آزمون ورودى كارشناسى ارشد 
شيراز  پزشكى  علوم  دانشگاه  در  زيستى  آمار 
پايان نامة  از   1382 بهمن ماه  در  و  پذيرفته 
سيدمحمدتقى  دكتر  آقاى  راهنمايى  با  خود 

آيت اللهى و مشاورة آقاى دكتر نجف زارع تحت عنوان "تهيه مقادير مرجع 
قد، وزن و وزن بر حسب قد كودكان دبستانى شيراز" با درجة عالى دفاع 
نمود. نتايج حاصل از اين پايان نامه در قالب 4 مقاله به زبان انگليسى در 

مجالت معتبر علمى داخل و خارج از كشور به چاپ رسيده است.
    ايشان بالفاصله پس از اتمام دورة كارشناسي ارشد يعني در بهمن ماه 
1382، مقطع دكترى را در گروه آمارزيستى دانشگاه علوم پزشكى شيراز 
شروع كرد و از سال دوم تحصيل نيز بورسية همان دانشگاه گرديد. او پس 
از گذراندن امتحان جامع در خرداد 1385 كار روى رسالة دكترى خود را  
كه با همكارى دانشگاه صنعتى اصفهان تعريف شده بود، آغاز كرد. عنوان 
اين رساله "چند الگوى فازى جديد در آناليز رگرسيون لجستيك، و كاربرد 
آنها در مطالعات بالينى" است كه با راهنمايى آقاى دكتر سيدمحمدتقى 
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صنعتى  دانشگاه  از  طاهرى  سيدمحمود  دكتر  آقاى  مشاورة  آيت اللهى، 
اصفهان و همكارى گروه بالينى دانشگاه علوم پزشكى شيراز (در جمع آورى 
در  شده  بررسي  بيماري هاي  به  مربوط  تخصصي  نظرات  ارائه  و  داده ها 
رساله) انجام پذيرفت. وي در مردادماه 1389 از رسالة دكترى خود دفاع 
نمود و رسالة ايشان توسط هيئت داوران مركب از اساتيد راهنما و مشاور، 
داور خارج از مؤسسه آقاي دكتر جواد بهبوديان و داور داخلي آقاي دكتر 
پيمان جعفري با درجة عالى ارزيابى شد. ايشان در حال حاضر به عنوان 
عضو هيئت علمي در گروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مشغول 

به كار است. مقاله هاى زير از رسالة دكترى ايشان استخراج شده است:

سيدمحمود؛  طاهرى،  سيدمحمدتقى؛  اللهى،  آيت  سعيده؛  پوراحمد،      
حبيب آگهى، زهرا؛ مدل سازى موقعيت هاى مبهم تشخيص در پزشكى با 
استفاده از رگرسيون لجستيك به روش حداقل مربعات فازى، سيستم هاى 

فازى و محاسبات نرم، شماره 2 (در دست چاپ).

Pourahmd, S., Ayatollahi, S.M., Taheri, S.M. (2011), 
Fuzzy Logistic Regression: a New Possibilitic 
Model and its Application in Clinical Vague Sta-
tus, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 8, 1-17.

    حامد تابش فارغ التحصيل رشتة آمار زيستى مقطع دكترى از دانشگاه 
با  ايشان  دكترى  رسالة  هستند.   89 مردادماه  در  شيراز  پزشكى  علوم 

عنوان:
     ارائة يك روش پرتوان ناپارامتري دومتغيره براي مقايسة مكان دو نمونه 
تصويب  به  عالي  نمرة  با  آيت اللهي  سيدمحمدتقي  دكتر  راهنمايى  تحت 
سيدمحمدتقي  دكتر  آقايان  از  مركب  داوران  هيئت  رسيد.  داوران  هيئت 
آقاي  مشاور) ،  (استاد  توحيدي  مينا  دكتر  خانم  راهنما)،  (استاد  آيت اللهي 
دكتر جواد بهبوديان (داور خارج از مؤسسه) و دكتر نجف زارع (داور داخلي) 

بودند. مقالة زير از رساله دكترى ايشان استخراج شده است:
Tabesh, H., Ayatollahi, S.M., Towhidi, M. (2010). A 

Simple Powerful Bivariate Test for Two Sample 
Location Problems in Experimental and Observa-
tional Studies, Theoretical Biology and Medical 
Modelling, 7, 1-13.

از  دكترى  مقطع  زيستى  آمار  رشتة  فارغ التحصيل  وكيلي  محمدعلي     
دانشگاه علوم پزشكى شيراز در آبان ماه 89 هستند. رسالة دكترى ايشان 

با عنوان: 

    الگوسازي داده ها  با رويكرد  رگرسيون چندكي
    تحت راهنمايى دكتر سيدمحمدتقي آيت اللهي با نمرة عالي به تصويب 
سيدمحمدتقي  دكتر  آقايان  از  مركب  داوران  هيئت  رسيد.  داوران  هيئت 
آيت اللهي (استاد راهنما)، آقاي دكتر جواد بهبوديان (استاد مشاور) ، آقاي 
دكتر نجف زارع (استاد مشاور)، آقاي دكتر خليليان (داور خارج از مؤسسه) 
و دكتر پيمان جعفري (داور داخلي) بودند. مقالة زير از رساله دكترى ايشان 

استخراج شده است:
Ayatollahi, S.M., Vakili, M.A., Behboodian, J., Zare, 

N. (2010), Reference Values of Healthy Children’s 
Blood Pressure based on Quantile Regression in 
Shiraz, Southern Iran, Iranian Cardiovascular Re-
search Journal, 4, 55-65.

دانشگاه تربيت مدرس
        با تشكر از آقاى دكتر موسى گل عليزاده، نمايندة انجمن

گروه آمار دانشگاه تربيت مدرس در راستاى اهداف انجمن آمار، گسترش 
تحقيقات آمارى و توسعة ارتباط بين اساتيد، محققان و دانشجويان رشتة 
آمار در نيمسال اول سال تحصيلى 90-89 سمينارهاى تخصصى به شرح 

ذيل را برگزار نموده است:

 “Wavelets and Their Statistical Applications "
توسط دكتر مينا امين غفارى از دانشگاه صنعتى اميركبير

 “Parametric Independent Component Analysis ” 
توسط دكتر عادل محمدپور از دانشگاه صنعتى اميركبير

Bayesian Inference in Queuing Models"“ توسط دكتر 
محمدرضا صالحى راد از دانشگاه عالمه طباطبايى

  فارغ التحصيالن دكترى
حسين باغيشنى در سال 1357 در شهر تهران متولد شد. وى تحصيالت 

خود را تا قبل از دانشگاه در شهرستان نيشابور 
 1382 و   1378 سالهاى  در  رسانيد.  پايان  به 
به ترتيب در دورة كارشناسى و كارشناسى ارشد 
شد  پذيرفته  مشهد  فردوسى  دانشگاه  در  آمار 
عنوان  با  خود  پايان نامه  از   1384 سال  در  و 
زمانى  سرى  در  مركب  درستنمايى  "استنباط 
داده هاى شمارشى" تحت راهنمايى آقاى دكتر 

آزمون  در   1385 سال  در  وى  نمود.  دفاع  طباطبايى  مهدى  محمد  سيد 
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دورة  و  شد  پذيرفته  مدرس  تربيت  دانشگاه  در  آمار  دكترى  دورة  ورودى 
پژوهشى خود را در 1386 تحت راهنمايى دكتر محسن محمدزاده شروع 
نمود. يك دورة فرصت مطالعاتى 6 ماهه را در دانشگاه NTNU كشور 
نروژ تحت راهنمايى دكتر هووارد رو از اسفند 1388 تا مرداد 1389 سپرى 
كرد و در اسفند 1389 از رسالة خود تحت عنوان "تحليل مدل هاى آميخته 
خطى تعميم يافته فضايى با روش هاى همسانه سازى داده ها و درستنمايى 
مركب" دفاع و با درجه عالى از دانشگاه تربيت مدرس دانش آموخته شد. 
ايشان در حال حاضر عضو هيئت علمى گروه آمار دانشگاه صنعتى شاهرود 

مى باشند. مقاالت مستخرج از رسالة دكترى ايشان عبارتند از:

Journal Paper:

1.Baghishani, H. and Mohammadzadeh, M. (2011). 
A Data Cloning Algorithm for Computing Maxi-
mum Likelihood Estimates in Spatial Generalized 
Linear Mixed Models, Journal of Computational 
Statistics & Data Analysis, 55, 1748-1759.

Conference Papers:

1.Baghishani, H. and Mohammadzadeh, M. (2009). 
Asymptotic Properties of Data Cloning Based Es-
timators, Proceedings of the 7th Seminar on Proba-
bility and Stochastic Processes, Isfahan University 
of Technology, 36-42.

2.Baghishani, H. and Mohammadzadeh, M. (2010). 
A Data Cloning Algorithm for Computing MLE in 
Spatial GLMMs, Proceedings of the 23rd Nordic 
Conference on Mathematical Statistics, NORD-
STAT 2010, Voss, Norway.

3.Baghishani, H. and Mohammadzadeh, M. (2011). 
Data Cloning Method and Its Application in Gen-
eralized Linear Mixed Models, Proceedings of the 
Bayesian Inference for Latent Gaussian Models, 
Zurich, Switzerland.

Technical Reports:

1.Baghishani, H., Rue, H. and Mohammadzadeh, M. 
(2010). On a Hybrid Data Cloning Method and Its 
Application in Generalized Linear Mixed Models, 
Technical Report, Statistics 8/2010, Department 
of Mathematical Sciences, NTNU, Available at 

http://www.math.ntnu.no/preprint/statistics/, Un-
der Revision in Statistics and Computing.

2.Baghishani, H. and Mohammadzadeh, M. (2010). 
Asymptotic Normality of Posterior Distributions 
for Generalized Linear Mixed Models, Technical 
Report, Statistics 11/2010, Department of Mathe-
matical Sciences, NTNU, Available at http://www.
math.ntnu.no/preprint/statistics/, Under Revision 
in Journal of Multivariate Analysis.

تحصيالت  شد.  متولد  مشهد  شهر  در  سال 1358  در  حسينى  فاطمه     
به  فيزيك  رياضى  رشتة  در  را  خود  دبيرستانى 
به  موفق   1381 سال  در  ايشان  رسانيد.  پايان 
دانشگاه  از  آمار  رشتة  در  كارشناسى  مدرك  اخذ 
به عنوان  سال   همان  در  و  شد  مشهد  فردوسى 
مشهد  فردوسى  دانشگاه  دانشجويى  تيم  عضو 
در سومين مسابقة دانشجويى آمار كشور شركت 

نموده و موفق به كسب مقام سوم انفرادى گرديد. وى دوران تحصيالت 
كارشناسى ارشد خود را در رشتة آمار دانشگاه تربيت مدرس با راهنمايى 
آقاى دكتر محسن محمدزاده در سال 1383 به پايان رسانيد و در سال 
دانشگاه  آمار  دكترى  دورة  ورودى  آزمون  در  يك  رتبة  كسب  با   1385
تربيت مدرس  پذيرفته شد. نامبرده در زمستان 1387 يك دورة فرصت 
مطالعاتى 6 ماهه را تحت نظر پرفسور جو ايدسويك (Jo Eidsvik)  در 
دانشگاه NTNU  نروژ گذراند. ايشان در اسفند 1389 از رسالة دكترى 
خطى  آميخته  مدل هاى  در  گاوسى  چوله  تصادفى  "اثرات  عنوان  با  خود 
با  محمدزاده  محسن  دكتر  آقاى  راهنمايى  تحت  فضايى"   يافتة  تعميم 

موفقيت دفاع نمود.  مقاالت مستخرج از رسالة دكترى ايشان عبارتند از:
Journal Paper:
1.Hosseini, F., and Eidsvik, J., and Mohammadzadeh, M. 

(2011). Approximate Bayesian Inference in Spatial 
GLMM with Skew Normal Latent Variables, Compu-
tational Statistics & Data Analysis, 55, 1791-1806.

Conference Papers
1.Hosseini, F., and Mohammadzadeh, M. (2008). 

Spatial Generalized Linear Mixed Models with 
Skew Random Effects, 9th Iranian Statistical Con-
ference, Isfehan University, Iran.

2.Hosseini, F., and Eidsvik, J., and Mohammadzadeh, 
M. (2009). Bayesian Inference in Spatial Models 
with Skew Normal Latent Variables, Symposium 
Workshop on Markov Chain-Monte Carlo, Math-
ematics Institute, Warwick, UK.
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3.Hosseini, F., and Mohammadzadeh, M. (2010). Ap-
proximate Maximum Likelihood Estimation for 
Spatial GLMM’s with Closed Skew Normal La-
tent Variables, 10th Iranian Statistical Conference, 
Tabriz University, Iran.

4.Hosseini, F., and Mohammadzadeh, M. (2010). 
Bayesian Analysis of Spatial GLMM with Skew 
Normal Latent Variables, Proceedings of the 14th 
Conference of the International Association for 
Mathematical Geology (IAMG), Budapest, Hungary.

5.Hosseini, F., and Mohammadzadeh, M. (2011). 
Maximum Likelihood Estimation for Spatial GLM 
Models with Closed Skew Normal Latent Vari-
ables, The 1st Conference on Spatial Statistics, 
Enschede, the Netherlands.

برخى از مصوبات انجمن آمار ايران  
اعضاي پيشنهادي هيئت تحريرية مجلة نداي آماري به شرح زير 

مورد تأييد هيئت مديره قرار گرفت: 

عبدالرحمن  دكتر  نوقابي،  جباري  هادي  دكتر  اسدي،  مجيد  دكتر  آقايان: 
محمد  و  واقعي  يداله  دكتر  برزادران،  محتشمي  غالمرضا  دكتر  راسخ، 

خراشاديزاده.

موافقت  با  ايران  آمار  كنفرانس  يازدهمين  علمي  كميتة  اعضاي  
اعضاي هيئت مديره به قرار زير انتخاب شدند: آقايان دكتر خالدي، دكتر 

گوهري، دكتر محمدزاده و دكتر نادر نعمت الهي

نمايندگان انجمن آمار در كميتة علمي هشتمين سمينار احتمال و 
فرايندهاى تصادفى به شرح زير انتخاب شدند: 

محمدقاسم   دكتر  آقاي  انجمن)،  (رئيس  پارسيان  احمد  دكتر  آقاي 
وحيدي اصل، آقاي دكتر عليرضا نعمت الهي و آقاى دكتر محمد امينى. در 
ضمن آقاي دكتر بهروز فتحي، دبير سمينار و آقايان دكتر ورسه اي، دكتر 
صميمي و دكتر ياقوتي از طرف دانشگاه گيالن به عنوان اعضاى كميتة 

علمي سمينار معرفي شدند. 

دكتر احمد پارسيان، دكتر رجالي، دكتر نادر نعمت الهي، دكتر اميد 
نقشينه ارجمند، دكتر كسري عليشاهى، دكتر خدايي و آقاي افشين آشفته 
عهده دار  دانش آموزى،  آمار  ملى  مسابقه  اجرايي  كميتة  اعضاي  به عنوان 

مسئوليت گردند.

گزارش برگزارى ششمين همايش   
ملى آمار دانشگاه پيام نور 

    ششمين همايش تخصصى آمار دانشگاه پيام نور صبح روز چهارشنبه، 
4 اسفندماه 89، با تالوت آياتى از كالم ا... مجيد و پخش سرود جمهورى 
محترم  رئيس  رزاقى زاده،  دكتر  آقاى  ابتدا  در  كرد.  به كار  آغاز  اسالمى 
شركت كنندگان،  به  مقدم  خير  ضمن  خوزستان  استان  پيام نور  دانشگاه 
مطالبى را در خصوص اهميت علم آمار و جايگاه ويژة آن در كلية علوم 
دكتر  آقاى  سپس  نمودند.  ايراد  هسته اى  فيزيك  و  پايه  علوم   مخصوصًا 
يارمحمدى دبير علمى همايش پس از خير مقدم به كلية ميهمانان گرامى 
برگزارى  مراحل  روند  از  گزارشى  همايش،  دست اندركاران  از  تشكر  و 
به  رسيده  مقاله   235 حدود  از  كه  نمودند  اعالم  و  داده  ارائه  را  همايش 
 8 تعداد  رسيده،  مقاالت  داورى  از  پس  علمى  كميتة  همايش،  دبيرخانه 
مقاله را به عنوان سخنرانى عمومى (مدعو)، تعداد 28 مقاله را براى ارائه 
به صورت سخنرانى به طور موازى و تعداد 168 مقاله را براى ارائه به صورت 
پوستر در نظر گرفت. پس از انجام مراسم افتتاحيه، سه سخنرانى عمومى 

به شرح زير ارائه شد:
محمدرضا  دكتر  توسط     Regression, tool of all trades 

مشكانى، استاد بازنشستة گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتى

"روش علمى، روش آمار و جنگلى كه ديده نمى شود" توسط دكتر 
محمدقاسم وحيدى اصل، استاد گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتى

"بيان تجاربى از تدريس دروس آمار كاربردى" توسط دكتر عبدالرحمان 
راسخ، استاد گروه آمار دانشگاه شهيد چمران اهواز

سالن  در 4  سخنرانى  تعداد 28  چهارشنبه،  روز  ظهر  از  بعد  در      
مختلف در محل دانشگاه پيام نور مركز اهواز به طور هم زمان توسط 
سخنرانان ارائه شد.  ضمنًا مقاالت پذيرفته شده به صورت پوستر نيز 

در اين روز نمايش داده شدند.
 5 ايراد  با  سخنرانى  برنامه هاى  اسفندماه،  پنجم  پنج شنبه،  روز  صبح 

سخنرانى عمومى ديگر به شرح زير ادامه پيدا كرد:
 Estimating the gamma scale parameter under
asymmetric scale invariant loss

" توسط دكتر احمد پارسيان، استاد گروه آمار دانشگاه تهران

 "Model-based Bayesian inference using Winbugs"
توسط دكتر مجتبى گنجعلى، استاد گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتى

"برآورد نرخ شيوع بيمارى سرخك در استان فارس با استفاده از دورة 
شيوع در فرايند شاخه اى" توسط دكتر غالمعلى پرهام، عضو هيئت علمى 

دانشگاه شهيد چمران اهواز
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"آزمون هاى آمارى معنى دارى" توسط دكتر رحيم چينى پرداز، استاد 
گروه آمار دانشگاه شهيد چمران اهواز

"ادغام پستى و تهية يك آزمون" توسط دكتر نرگس عباسى، عضو 
هيئت علمى پيام نور مركز شيراز

   در مراسم اختتاميه، آقاى دكتر پارسيان دبير انجمن آمار ايران ضمن 
با  كه  همايش  اين  در  كنندگان  شركت  و  دست اندركاران  كليه  از  تشكر 
ابراز  آوردند،  فراهم  را  آن  علمى  غناى  موجبات  خود  حضور  و  همكارى 
اميدوارى كردند كه اين همايش در سال هاى آينده باشكوه تر و با كيفيت 

علمى باالترى برگزار گردد.   

 

اطالعيه  
هشتمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي

20-19 شهريور 1390

به اطالع كليه دانشگاهيان، پژوهشگران و عالقه مندان به  احتمال 
و فرايند هاى تصادفى مى رسانيم كه هشتمين سمينار دوساالنه 
"احتمال و فرايندهاى تصادفى" آخرين فرصت ارسال مقاالت و 

تاريخ هاى مهم ديگر را به شرح زير اعالم كرده است:
آخرين فرصت ارسال مقاله: 90/2/31
اعالم نتايج داوري مقاالت: 90/4/20

آخرين فرصت ارسال هزينه هاي سمينار: 90/2/31
آخرين مهلت ثبت نام اوليه: 90/1/31 

 LaTex يا   Word، FarsiTex فايل  با  مقاالت  ارسال 
به همراه فايل PDF آن، بالمانع است. 

رويدادهاى مهم آمارى كشور   
                    با تشكر از دبيرخانة انجمن آمار

سخنرانى پروفسور حسام محمود
به دعوت انجمن آمار ايران و خانة 
پروفسور  آقاي  اصفهان،  رياضيات 
حسام محمود استاد گروه آمار جورج 
لغايت  فروردين ماه  از25  واشينگتن 
ايران  در   90 ارديبهشت ماه   15
از  بهره گيري  به منظور  بود.  خواهند 

حضور ايشان در ايران
با همكاري قطب داده هاى ترتيبى و فضايى گروه آمار دانشگاه فردوسي 
مشهد، نامبرده يك سخنراني در روز چهارشنبه 90/01/31 از ساعت 10 

الي 11 تحت عنوان
Perpetuities in the Analysis of Algorithms for order 

statistics

ايراد خواهند كرد.

با همكاري خانة رياضيات اصفهان، نامبرده يك سخنراني در روز 
شنبه 1390/02/3 از ساعت 18 الي 19 تحت عنوان

The class of tenable zero Balanced Polya Urn 
Schemes: Characterization and Gaussian Phases

در محل خانة رياضيات اصفهان ايراد خواهند كرد.

با همكاري گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي، نامبرده يك سخنراني در 
روز چهارشنبه 1390/02/07 از ساعت 13 الي 14 تحت عنوان

Phases in urn models for demographic mixing

 در آمفي تأتر دانشكدة علوم رياضى ايراد خواهند كرد.

جهت اطالع از محتواى سخنرانى ها به وبگاه انجمن آمار ايران به آدرس  
مراجعه فرماييد.

اولين كارگاه تخصصى
shape analysis and Classification models

 shape analysis" دانشگاه علوم پزشكى ايالم اولين كارگاه تخصصى

www.irstat.ir



19سال هجدهم – زمستان 89 – شماره پياپي 69

 14-16 در  انگليسى  زبان  به  را   "  and Classification models
ارديبهشت 1390 برگزار مى كند. فهرست مطالب كارگاه عبارتند از:

Introduction to Shape Analysis

Shape Analysis and Permutation tests

Classification models (Logistic regression, Dis-
criminate analysis, Neural network, Configuration 
frequency analysis and Combinations)

Shape Analysis on renal tumours, simulation of cell 
movement

    شركت  كنندگان در كارگاه بايستى داراى كارشناسى ارشد يا دكترى 
در رشتة آمار زيستى، آمار، اپيدميولوژى و متخصصين علوم پزشكى كه 
در زمينة تفسير شكل تومورهاى سرطانى، MRI و ... تحقيق مى نمايند، 

باشند. 
تاريخ 90/2/1  تا  را  فرم ثبت نام  متقاضيان  كارگاه،  در  شركت      جهت 
در  نمايند.  ارسال    medilamsrc@gmail.comآدرس به  و  تكميل 
صورت موافقت با شركت، قبل از شروع كارگاه از طريق ايميل اطالع داده 
خواهد شد تا متقاضيان جهت واريز مبلغ ثبت نام اقدام نمايند. اولويت با 
افرادى است كه زودتر ثبت نام نمايند. جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

2235700-0841 تماس حاصل فرمائيد.

هزينه شركت در كارگاه (هزينه ثبت نام، صبحانه، نهار، شام 
و اسكان به مدت سه شبانه روز): 

و  اعتماد  قابليت  آموزشى  كارگاه  دومين  
كاربردهاى آن

دانشجويان  و  علمى  هيئت  اعضاى  علمى  سطح  ارتقاى  راستاى  در      
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور و كاربران قابليت اعتماد در مراكز 
و  ترتيبى  داده هاى  علمى  قطب  و  اصفهان  دانشگاه  آمار  گروه  صنعتى، 
دومين  ايران،  آمار  انجمن  همكارى  با  مشهد  فردوسى  دانشگاه  فضايى 
و  چهارشنبه  روزهاى  را  آن  كاربردهاى  و  اعتماد  قابليت  آموزشى  كارگاه 
دانشكدة  اصفهان،  دانشگاه  در  سال 1390  خردادماه  و 19  پنج شنبه، 18 
علوم رياضى و آمار برگزار مى نمايد. محورهاى كارگاه به تفكيك دو بخش 

عمومى و تخصصى عبارتند از:

كاربران  و  تكميلى  تحصيالت  دانشجويان  (ويژه  عمومى 
قابليت اعتماد):

روش هاى آمارى در استنباط داده هاى قابليت اعتماد

روش هاى ناپارامترى در استنباط داده هاى قابليت اعتماد

آزمون هاى طول عمر تسريع يافته

الگوهاى تعمير و نگهدارى سيستم هاى تخصصى:

قابليت اعتماد سيستم  هاى منسجم

داده هاى ترتيبى در قابليت اعتماد

ترتيب هاى تصادفى در قابليت اعتماد

استنباط آمارى در قابليت اعتماد

مدل هاى تنش- مقاومت

قابليت اعتماد و نظرية اطالع

مدل هاى تعمير و نگهدارى سيستم

آزمون تسريع كننده

مفاهيم سال خوردگى

وابستگى در قابليت اعتماد

آمار  گروه  علمى  هيئت  عضو  اسدى  مجيد  دكتر  آقاى  كارگاه،  دبير     
فضايى  و  ترتيبى  داده هاى  علمى  قطب  هستة  عضو  و  اصفهان  دانشگاه 
هستند. اعضاى كميتة علمى به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: دكتر جعفر 
احمدى از دانشگاه فردوسى مشهد، دكتر مجيد اسدى از دانشگاه اصفهان، 
دكتر فيروزه حقيقى از دانشگاه تهران، دكتر بهاءالدين خالدى از دانشگاه 

 غیرعضو انجمن آمار ایران عضو انجمن آمار ایران 

  ریال300000  ریال200000 دانشجویان

  ریال800000 ریال500000 سایر

نام و 
 نام خانوادگی

آخرین مدرك 
 تحصیلی

آدرس 
 محل کار

تلفن 
 ثابت

تلفن 
 همراه

 ایمیل

      

 

فرم ثبت نام:
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دكتر  و  بهشتى  شهيد  دانشگاه  از  خدادادى  احمد  دكتر  كرمانشاه،  رازى 
غالمرضا محتشمى برزادران از دانشگاه فردوسى مشهد. همچنين اعضاى 
كميتة اجرايى (به ترتيب حروف الفبا) عبارتند از: دكتر مجيد اسدى، دكتر 
محمد بهرامى، دكتر هادى جبارى نوقابى، دكتر مهدى توانگر و انجمن 

علمى گروه آمار دانشگاه اصفهان.
   آخرين مهلت ارسال مقاالت (در مورد محورهاى تخصصى)، 90/2/20 
و اعالم نتايج ارزيابى مقاالت 90/3/1 خواهد بود. الزم به ذكر است آخرين 

زمان ثبت نام 90/3/5 است.  

و  نهار  وعده  دو  ثبت نام،  (هزينه  كارگاه  در  شركت  هزينه 
پذيرايى):

400000 ريالدانشجويان:

800000 ريالسايرين:

    عالقه مندان به شركت در كارگاه، الزم است فرم ثبت نام (در انتهاى 
خبرنامه) را تكميل نموده و همراه با اصل رسيد بانكى به نشانى مشهد، 
ميدان آزادى، دانشگاه فردوسى مشهد، دانشكدة علوم رياضى، گروه آمار 
ارسال نمايند. همچنين براى دريافت اطالعات بيشتر به پايگاه اطالعاتى 

مراجعه نماييد. 

هشتمين كارگاه احتمال و فرايندهاى تصادفى
   دانشگاه شيراز با همكاري انجمن آمار ايران و انجمن علمى بخش آمار، 
هشتمين كارگاه احتمال و فرايندهاى تصادفى را برگزار مي كند. از كلية 
با  مي شود  دعوت  عالقه مندان  و  كارشناسان  پژوهشگران،  دانشگاهيان، 
شركت در اين كارگاه و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي در مباحث مختلف 

احتمال زمينة ارتقاي دانش و فرهنگ آماري در كشور را فراهم آورند. 

فعاليت هاي كارگاه:
كارگاه تخصصى

متغيرها و فرآيندهاى تصادفى پايدار

مدرسين عبارتند از: آقايان دكتر افشين پرورده، دكتر احمدرضا سلطانى، 
دكتر صفيه محمودى و دكتر عليرضا نعمتاللهى.

كارگاه تخصصى

مقدمه اى بر حسابان تصادفى

مدرسين عبارتند از: آقايان دكتر كسرى عليشاهى و عرفان صلواتى.

سخنرانيهاى تخصصى به مدت 20 دقيقه

برنامه كارگاه ها طورى تنظيم شده اند كه شركت در هر دو كارگاه براى 
مجزا  به صورت  كارگاه ها  در  شركت  گواهى  همچنين  است.  مقدور  همه 

براى هر كارگاه صادر خواهد شد.
    عالقه مندان به ارائه مقاله الزم است مقالة خود را به يكي از زبان هاي 
الكترونيكى  پست  به   1390/2/7 تاريخ  تا  حداكثر  انگليسي  يا  فارسي 
اين  است  به ذكر  الزم  نمايند.  ارسال  sheshebor@susc.ac.ir

مهلت قابل تمديد نخواهد بود. 

هزينه شركت در كارگاه (هزينه ثبت نام، پذيرايي بين جلسه ها، ملزومات 
كارگاه و كتابچه خالصه مقاله ها):

                 150000 ريال          دانشجويان:
                250000 ريال     اعضاى هيئت علمى:

                500000 ريال       سايرين:

انتهاى  (در  ثبت نام  فرم  است  الزم  كارگاه،  در  شركت  به  عالقه مندان 
خبرنامه) را تكميل نموده و همراه با اصل رسيد بانكى به پست الكترونيكى            
نمايند. همچنين براى دريافت اطالعات  ارسال 
بيشتر به پايگاه اطالعاتى                                            مراجعه نماييد.

هشتمين سمينار احتمال و فرايندهاى تصادفى 
   

      هشتمين سمينار دوساالنة احتمال و فرايندهاى تصادفى با همكارى 
انجمن آمار ايران و با حمايت وزرات علوم تحقيقات و فناورى در 19 و 20 

شهريور 1390 در دانشگاه گيالن برگزار خواهد شد. 
آشنايى پژوهشگران با پيشرفت هاى جديد احتمال و فرايندهاى تصادفى 
آموزشى،  مراكز  بين محققين  ارتباط و هم فكرى  آن و نيز  و كاربردهاى 
پژوهشي و اجرايي از جمله هدف هاى اين سمينار مي باشد. از عالقه مندان 
در زمينه هاي نظرية احتمال، احتمال كاربردي، فرايندهاي تصادفي و آناليز 
تصادفي دعوت مي شود كه نتيجة آخرين تحقيقات و يافته هاي خود را در 
اين سمينار ارائه كنند. عالقه مندان به شركت در سمينار، به وب گاه سمينار 

به آدرس                             مراجعه كنند. 

www.osdce.um.ac.ir

sheshebor@susc.ac.ir
www.workshopstochastic.com

www.sempsp8.ir
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دانش آموختگان مقطع كارشناسى ارشد  
دانشگاه ها

 نام استاد راهنما عنوان پایان نامه گرایش نام و نام خانوادگی

دکتر محمدحسین  خاصیت بینهایت بار تقسیم پذیري توزیع ها و برخی کاربردهاي آن آمار ریاضی سلیمه شمس
 عالمت ساز

 دکتر نصراله ایران پناه فاصله هاي اطمینان نا پارامتري با استفاده از بسط اجورث و بوت استرپ آمار ریاضی کبري آزاد

 دکتر مجید اسدي  متوالی n  از kمطالعه اي بر خواص طول عمر سیستم هاي  آمار ریاضی مریم اثنی عشري

 دکتر مجید اسدي بحثی در اندازه هاي قابلیت اعتماد توزیع هاي طول عمر آمیخته آمار ریاضی زهرا شریف النسبی

 دکتر هوشنگ طالبی مطالعه  اي بر ساخت و تشخیص هم ارزي طرح هاي فاکتوریل کسري آمار ریاضی هاله السادات نکویی

 دکتر افشین پرورده برآورد چگالی شرطی در چارچوب رگرسیون آمار ریاضی محسن کبوتري

 دکتر مجید اسدي مطالعه اي بر خواص سیستم هاي منسجم برمبناي توزیع هاي طول عمر باقیمانده آمار ریاضی نفیسه بازاري

 دکتر منوچهر خردمندنیا تحلیل بیزي مدل اتورگرسیو آستانه اي آمار اقتصادي- اجتماعی مرضیه طاهري

 دکتر منوچهر خردمندنیا مطالعه اي بر روش هاي بیزي عینی در انتخاب مدل خطی آمار  اقتصادي-اجتماعی آمنه باقري

 دکتر ایرج کاظمی روش معادالت برآوردیابی تعمیم یافته در تحلیل داده هاي طولی آمار اقتصادي- اجتماعی فاطمه اسدي

 دکتر افشین پرورده - پایدار متقارن ماناaبررسی ساختار میدان هاي تصادفی  آمار ریاضی مینا هوشنگی فر

دکتر هوشنگ طالبی- افزایش قابلیت اعتماد محصوالت با نگرشی به طرح آزمایش ها آمار ریاضی مریم معمارزاده
 دکتر مجید اسدي

 بهرامی محمد دکتر مطالعه اي بر خانواده نمایی آمیخته متناهی آمار اقتصادي- اجتماعی فرددوستمهدیه شه

 دکتر هوشنگ طالبی 2m هاي فاکتوریلبراي آزمایش E(S2)شده با مالك هاي ابراشباعساختن طرح آمار ریاضی فریده محمدي نیا

 دکتر ایرج کاظمی مطالعه اي تطبیقی از مدل سازي داده هاي شمارشی وابسته آمار ریاضی فاطمه حسن زاده

 دکتر ایرج کاظمی توزیع هاي نوع کاتز چند متغیره و کاربرد آنها در مدل هاي رگرسیونی آمار ریاضی زهرا بابا احمدي

 برازش مدل هاي فراریت تصادفی در چارچوب بیزي آمار اقتصادي- اجتماعی هاجر اسماعیلی فالح
 دکتر افشین پرورده-

 دکتر ایرج کاظمی

 دکتر ایرج کاظمی مدل هاي خطی آمیخته با توزیع نرمال- چوله و مباحث مرتبط آمار اقتصادي- اجتماعی اعظم صباغی

 بهرامی محمد دکتر توزیع بتا- دوجله اي: خواص و کاربردهاي آن آمار ریاضی رامین جاهد حور
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 دکتر محمد بهرامی هاي فاکتوریل بدون تکراریافته در طرحتوزیع صفر آزمون نسبت درستنمایی تعمیم آمار ریاضی امیر حسین آقاجانی

 دکتر نصراله ایران پناه روش بوت استرپ براي نمودارهاي کنترل فرآیند آماري آمار اقتصادي- اجتماعی مرتضی مختاري مقدم

دکتر محمدحسین  خانواده جدیدي از توزیع هاي گوسی وارون آمار اقتصادي- اجتماعی زهرا رائري
 سازعالمت

دکتر محمدحسین  مطالعه اي بر خاصیت تک مدي توزیع ها و مباحث مرتبط آمار ریاضی مهدي علیمحمدي
 سازعالمت

 دکتر افشین پرورده فرایندهاي گاوسی مانا: تجزیه هاي تطبیقی موجکها آمار ریاضی خلیل نجاري

 استادراهنما عنوان پایان نامه گرایش نام و نام خانوادگی
 تنش ساده با توزیع طول عمر نمایی تحت داده هاي -استنباط آماري در مدل گام آمار ریاضی فاطمه باقري لري

 دکتر حمزه ترابی سانسورشده

 دکتر حجت اهللا ذاکرزاده نیرومندي در توابع درستنمایی اصالح شده آمار ریاضی فریبا آسایش
 دکتر علی دولتی معیارهایی براي تبادل ناپذیري بر اساس توابع مفصل آمار ریاضی اعظم دهقانی
 دکتر علی دولتی ترتیبهاي تصادفی و وابستگی در مدلهاي شکنندگی آمار ریاضی فاطمه سخاییفر
 دکتر عیسی محمودي ریسک دقیق برآوردگرهاي دنبالهاي براي توابعی از پارامترهاي توزیع نمایی آمار ریاضی مرضیه ترکی
 دکتر عیسی محمودي برآورد ریسک کراندار شده پارامتر توزیع نمایی در نمونهگیري دو مرحله اي آمار ریاضی مریم یگدانه

 دکتر عیسی محمودي توزیع دنبالهاي و توزیع زمان هاي توقف دو مرحله اي در آزمایشهاي برنولی آمار ریاضی محمد حاتمی کمین

مدلبندي و تحلیل دادههاي طول عمر تحت سانسور فاصلهاي پیش رونده نوع اول از  آمار ریاضی معصومه فروغی
 دکتر حمزه ترابی توزیع الگ نرمال

ادامه ى فهرست دانش آموختگان مقطع كارشناسى ارشد گروه آمار دانشگاه اصفهان
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 استادراهنما عنوان پایان نامه گرایش نام و نام خانوادگی

آمار اقتصادي-  رامین خاورزاده
دکتر محمدرضا  نمونه گیري متعادل کارا: نظریه و کاربرد اجتماعی

 فریدروحانی

 دکتر امیرتیمور پاینده ضریب تعیین در رگرسیون خطی و رگرسیون لوژستیک آمار ریاضی مهدیه نظاره

دکتر محمدرضا  انواع وابستگی و پیوند زمان- وابسته بین طول عمرهاي توأم با استفاده از مدل هاي مفصل آمار بیمه سمیرا زرودي
 فریدروحانی

 دکتر مجتبی گنجعلی مدل هاي توأم براي پیوند متغیرهاي دودویی و پیوسته طولی آمار ریاضی ستار باقري  ده چشمه

تحلیل پاسخ هاي گسسته طولی با استفاده از توزیعی از خانواده ي سري هاي توانی با امکان پاسخ هاي  آمار ریاضی یاسر امیریان
 گم شده

دکتر احسان 
 بهرامی سامانی

 

 استادراهنما عنوان پایان نامه گرایش نام و نام خانوادگی

 دکتر پیمان جعفري کاربرد مدلهاي رگرسیون ساختاري در بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به ایدز در شیراز آمار زیستی مرضیه علم الهدي

کاربرد روشهاي مقیاس گذاري چند بعدي و تحلیل عاملی تأییدي در اعتبارسنجی پرسشنامه کیفیت  آمار زیستی الهام فروزنده
 دکتر پیمان جعفري زندگی کودکان مبتال به دیابت در شیراز

کاربرد رگرسیون لجستیک نظریه سئوال پاسخ یک و دو پارامتري در اعتبارسنجی پرسشنامه کیفیت  آمار زیستی زهرا سلطانی
 دکتر پیمان جعفري )در شیرازPedQL)در شیراز پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان (PedQL(زندگی کودکان 

 دکتر نجف زارع تحلیل مقیاس گذاري چند بعدي بیزي و کاربرد آن بر روي داده هاي ژنتیک جمعیتی آمار زیستی سمانه ملک نیا

 دکتر نجف زارع مدلسازي رابطه بین میگرن و عوامل خطر با استفاده از تحلیل تناظري چند گانه بر روي عشایر آمار زیستی سوده شهسواري

 دکتر نجف زارع مدل بخت متناسب و مخاطره متناسب پارامتري انعطاف پذیر در داده هاي بقاء  سانسور شده آمار زیستی مرضیه دوست فاطمه



     
آندومين و كاربردهاي  كارگاه آموزشي قابليت اعتماد

و دانشگاه فردوسي مشهد اصفهاندانشگاه آمار هاي گروه
 1390ماه خرداد19لغايت 18

:نشاني قطب
ــدان آزادي، ــهد، ميـ مشـ
 دانشگاه فردوسي مشـهد، 

ــوم ري اضــي، دانشــكده عل
 گروه آمار

و دورنگار :تلفن
8828605-0511  
: پست الكترونيكي

osdce@um.ac.ir
: پايگاه اطالعاتي

http://osdce.um.ac.ir
ــه ــاني دبيرخانـ نشـ

: كارگاه
ــفهان ــيراز،اص ،دروازه ش
،هــزار جريــب خيابــان

ــفهان ــگاه اصـــ ،دانشـــ
و ساختمان علوم رياضـي

 گروه آمار،آمار
 0311-7934595: تلفن

 0311-7934600 يا

در كاربرگ  كارگاه آموزشيدومين ثبت نام

و كاربردهاي آن  قابليت اعتماد

و نام خانوادگي)1 : نام

 دكتري كارشناسي ارشدكارشناسي:آخرين مدرك تحصيلي)2

: رشته تحصيلي)3

 غيره با ذكر نامي عضو هيأت علمدانشجو: شغل)4

:آدرس پستي محل كار يا منزل)5

و نمابر)6 : تلفن

: آدرس الكترونيكي)7

: شماره فيش بانكي)8

 ماه روز: تاريخ پرداخت)9

: OSDCEتايپ حروف) 10

:نماييد درجزير درصورت تمايل به ارايه مقاله عنوان را دركادر)11

. ارائه اصل فيش بانكي زمان پذيرش الزامي است:تذكر

و تاريخ  امضاء



–
E-mail: stat_office@susc.ac.ir & sheshebor@susc.ac.ir

URL: www.workshopstochastics.com
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Last Name :
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در آمار 
پزشکی

  
  رسمیآمار 

  
  آمار زیستی

  
آنالیز 
  تصادفی

  
احتمال 
  ترکیباتی

احتمال 
  هندسی،
هندسه 
  تصادفی

  
استنباط 
  آماري

استنباط در 
فرایندهاي 
  تصادفی

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  

استنباط 
  ناپارامتري

 
تاریخ آمار و 
احتمال

تحلیل بقاء 
  هاي و داده

سانسور 
  شده

  
تحلیل چند 
  متغیره

  
تحلیل 
  ها داده

  
تحلیل 
  شکل

  
  داده کاوي

  
هاي  روش
  اي دنباله

  
هاي  روش

  نموداري

9  10  11  12  13  14  15  16  17  
هاي  سري
  زمانی

طرح 
ها آزمایش

فرایندهاي 
  تصادفی

فرایندهاي 
  خاص

فرایندهاي 
  مارکوف

مبانی 
نظریه 
  احتمال

مبانی و 
  فلسفه آمار

و ها مجموعه
  هاي میدان
  دفیتصا

اسبات مح
  ماريآ

18  19  20  21  22  23  24  25  26  
مدل هاي 
خطی و 
  ناخطی

نظریه 
تصمیم

نظریه 
  ها توزیع

هاي  نظریه
  حدي

  
  گیري نمونه

موضوع 
  مرتبط
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  )e-mail     :(                                                                                                   10:        
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       ) (  000/50  000/100  000/30  000/60  
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   -            000/20   
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      000/20         000/40   

      000/20       000/40   

JIRSS   000/20       000/40   

:  
  رت درمقابل عضویت وابسته عالمت بزنیدارشد یا دکتري دارید درمقابل عضویت پیوسته و در غیر این صو هاي مرتبط با آمار درجه کارشناسی چنانچه در یکی از رشته- 1
   .گردد  ارسال می بصورت رایگانخبرنامه و یک مجله به انتخاب عضو بصورت کاغذي.  وجود دارد براي اعضاامکان ارسال نسخه الکترونیکی تمامی نشریات- 2
ن آمار ایران نزد بانک ملی ایران واریز و پس از تکمیل فرم درخواست عضویت آنرا را به همراه یک قطعه عکس نام انجم ه  ب0105657104001خواهشمند است مبلغ حق عضویت انجمن را به حساب سیبا شماره - 3

  .  انجمن ارسال فرمائید) تصویر عکس به آدرس الکترونیکییا(پرسنلی از طریق آدرس پستی 

  
                       

 
  
ــران: درسآ ــان یخ ،ته ــسطیناب ــر و ( فل ــین بزرگمه ب

  11، طبقه دوم، واحد 2جم، پالك  نبست بن،  )انقالب
  021-66495540:   تلفن1416843774: کد پستی
  021-66499827: نمابر
  www.irstat.ir: اینترنتیآدرس
info@irstat.ir: الکترونیکیپست 




