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هدف اصلي از انتشار خبرنامه، درج اخبار آماري ايران و جهان، آشنايي با بزرگان 
آمار و ايجاد ارتباط ميان اعضاي جامعة آماري با يكديگر و نيـز بـا انجمـن آمـار     

 .ايران است

دن خبرنامه، از همكاري و همفكري براي نيل به اهداف فوق و هر چه پربارتر ش
 :در اين راستا. شودمندان به گرمي استقبال ميهمة عالقه
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 .مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ايران نيست
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  خالدي مجيد جعفري
  

خداوند جان آفرين را سپاسگزارم كه توفيق انتشار نُه شماره از      
روزي كه جناب آقاي دكتر . پذير ساخت خبرنامه را براي ما امكان

اصل رئيس محترم وقت انجمن آمار وظيفة سردبيري  وحيدي
نجام خبرنامه را به اينجانب محول نمود، به جهت نگراني ناشي از ا

به هر حال . نشدني است مناسب اين مسئوليت، براي من فراموش
هايي كه ايشان و برخي ديگر از همكاران دادند هيئت  با مشاوره

صورت تركيبي از اعضاي مجرب در كنار افراد  تحريرية جديد به
نخستين جلسة  88 ماه مند انتخاب و در ارديبهشت جوان و عالقه

ع شرو ةنقط. هيد بهشتي تشكيل شدهيئت تحريريه در دانشگاه ش
بررسي فرمت قبلي خبرنامه و تالش براي ارائه كاري متفاوت 

در اين راستا و با هدف تغيير و تحول اساسي،  .نسبت به گذشته بود
هاي مختلف  خبرنامهة اي مقدماتي مهمي از جمله مطالعه فعاليت

 برخي كشورهاي ديگرهاي آمار و رياضي انجمن ةمانند خبرنام
انجام شد و بر اين اساس قالب و فرمت خاصي براي هر يك از 

هاي مختلف با  سپس مسئوليت ستون. هاي آن تعيين شد قسمت
ي شوراي سردبيري اعضاين ب ،مندي و توانايي هتوجه به عالق

هاي خبرنامه تحت مديريت جديد اين  از جمله ويژگي. تقسيم شد
هاي مختلف  آن ايدهي امحتو بود كه براي هر شماره با توجه به

 .گرديد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت جلد طراحي مي
مصاحبه با پيشگامان . بدين ترتيب شاهد تنوع در شكل آن بوديم

پيشكسوت آمار رفته و خواننده را دان اتآمار ايران كه به سراغ اس
نشاند، ضمن آنكه از  ها و تجربيات ارزشمند آنها مي پاي صحبت

مناسبي در جهت  ةهاي جذاب و خواندني بود، بستر و زمين بخش
جاست ب. انتقال تجربيات اين عزيزان به نسل جوان فراهم ساخت

نظيرشان در  به سبب همكاري و جديت بيدان اتاز اين اس مجدداً
التحصيالن آمار  همچنين مصاحبه با فارغ. ها تشكر نمايم مصاحبه

هاي آمار جهان معرفي انجمن شاغل، آشنايي با مشاهير آمار جهان،
در كنار مجالت منتشر يافته توسط آنها، خبرهاي مربوط به 

ها در كنار موضوعات خواندني ديگر، غناي مجله را تا  دانشگاه
يك ويژگي اصلي خبرنامه در اين . سطح چشمگيري افزايش داد

شدن برخي از  دليل جدا آن هم به ،آخر ةشمارسه البته به جز (زمان 

موقع آن بود كه خود موضوعي  روز بودن و تحويل به به) اعضا
رساني صحيح و  اين موضوع در اطالع. رود شمار مي اساسي به

در . كند ها نقشي اساسي ايفا مي ها، خبرها و اطالعيه موقع گزارش به
 سال و اندي، هر موفقيتي كه حاصل شد حقيقتاً 2 اين مدت

ن اعضا بود كه موجب همياري، همدلي و همكاري بية واسط به
رنگ شدن كمبودها و ارتقاي شماره   برطرف شدن مشكالت، كم

از منظري ديگر، كار گروهي انجام . خبرنامه گرديد ةبه شمار
اي موفق را نيز به دنبال  مثال زدني بود كه تجربه پذيرفته واقعاً

رنگ  حدودي كم تر با اعضا كه تا برقراري ارتباط مناسب. داشت
همين موضوع موجب . ديگر نكات جالب توجه بود شده بود از

در واقع . تر آنها و تقويت هر چه بيشتر مجله گرديد همكاري مناسب
ثر شكل گرفت كه موجب بهبود ؤاشتياقي در اعضا براي ارتباط م

ت تحريريه ئافراد ديگري نيز با هي. كيفيت مجله نيز گرديد
تي آقاي دكتر هاي حيا جاست از كمك به. ثري داشتندؤهمكاري م

آوري و ارسال منظم  ساز، مسئول نمايندگان، به سبب جمع عالمت
  .   عمل آورم ها تشكر و قدرداني  به اخبار دانشگاه

در طي اين مدت باز خوردهاي مثبتي كه از منابع مختلف به      
. كردكار تشويق مي ةگرم نموده و به ادام رسيد ما را دل اطالع مي

رويي  با گشادهتحريريه ت ئشد كه هي هم مطرح ميالبته  انتقاداتي 
به هر . كرد ها مي آنها را بررسي نموده و سعي در جهت رفع كاستي

خوشبختي و سرافرازي است كه مدتي در  ةروي، براي من ماي
. گرامي، محققان محترم و دانشجويان عزيز بودم دان اتخدمت اس

يدي، دكتر عالوه بر اين، در خدمت بزرگاني همچون دكتر وح
پارسيان و دكتر پزشك بودن خود توفيقي بزرگ و ارزشمند براي 

بدون . شود كه شايد نصيب كمتر فردي گردد بنده محسوب مي
 ها و كنم كه اعتماد آنها و ارزشي كه براي ايده اغراق عرض مي

عملكردهاي مطرح شده قائل بودند در رشد و پرورش فكري 
اين  قدرداني و سپاسگزاري ازضمن . ثير شگرفي داشتأاينجانب ت
در انتها الزم است به سردبير جديد خبرنامه تبريك عرض عزيزان، 

جديد را از خداوند متعال  ةيت تحريرئنموده و توفيق ايشان و هي
  .  خواستارم

فرهيختگان، دانشوران و  ةبا تقديم اين شماره از خبرنامه از هم     
خواهم با ارسال مقاالت،  يعلم آمار م ةانديشمندان و فعاالن عرص

افزوده و خبرنامه انتقادات و پيشنهادات ارزشمند خود بر غناي 
   .رسان گروه جديد باشند ياري

  

 گفتار اول
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با  يمطلبروزنامة دنياي اقتصاد  1390 نهم خرداد ةدر شمار     
چاپ شده بود كه با توجه به  "از درون يرانيعلم آمار؛ و"عنوان

سوء تفاهم،  يجادعلم و ا ينموجود ا هاي يتقععدم انطباق آن با وا
 يندر ا يجرا يها نسبت به روش يرو هم غشناسان آمار يهم برا
توسط دكتر اي  جوابيه به درخواست انجمن آمار ايرانعلم، 

همچنين مقالة ديگري توسط دكتر . محمدرضا مشكاني تهيه شد
آشنا و  عموميافكار  يرتنو يبراو آماده اصل  محمدقاسم وحيدي

 وءعلم آمار و رفع س  يواقع يتكردن خوانندگان آن روزنامه با ماه
در . آن شدچاپ خواستار به روزنامة دنياي اقتصاد ارسال و  ها، تفاهم
آورده  "ها جوابيه"و  "علم آمار؛ ويراني از درون" مقالةمتن زير 

   .شده است
  

  علم آمار؛ ويراني از درون؟
  موري روتبارد

  زاييياسر مير: مترجم
نظر برسد، اما من زماني  كه ممكن است عجيب به با اين     

  . ام دانشجوي آمار بوده
هاي دورة كارشناسي آمار، من در  درس ةپس از گذراندن هم     

نام كردم  يك درس دورة ارشد آمار رياضي در دانشگاه كلمبيا ثبت
اد هارولد هتلينگ، يكي از بنيانگذاران اقتصكه استاد برجستة آن 

پس از شركت در چند جلسه از كالس هتلينگ، . رياضي جديد بود
فهم ناگهاني اين نكته كه : من دچار تجربة معرفتي خاصي شدم

ي قاطع استوار است و آن فرض اساساً پا در ضاستنتاج آماري بر فر
من از كالس هتلينگ بيرون آمدم و حتي از جهان آمار نيز . هواست

  . براي هميشه خداحافظي كردم
اي از  علم آمار، البته چيزي بس بيشتر از صرف مجموعه     
توان از  هايي است كه مي گيري آماري نتيجه "استنتاج". هاست داده

ها را  جا كه ما همة داده طور خاص، از آن به. ها بيرون كشيد آن داده
) سالة اياالت متحده كه بگذريم هاي ده از سرشماري(دانيم  نمي

هاي بسيار كوچكي كه از جمعيت  ما بايد بر مثال هاي گيري نتيجه
كه مثال يا  پس از آن. شود، استوار شود بيرون كشيده مي

هايمان را انتخاب كرديم، مجبوريم راهي بيابيم تا توضيحي  مثال
مثالً فرض كنيد ما بخواهيم . راجع به كل جمعيت ارائه دهيم

 از. رائه دهيمجمعيت مذكر امريكا ااي راجع به متوسط قد  نتيجه
توانيم قد تمام مردان امريكايي را اندازه بگيريم  جا كه ما نمي آن

نفر كه  500فرض كنيد . كنيم اي با شمارگان كم انتخاب مي نمونه
اند و از طريق آنها تخمين  هاي مختلف انتخاب شده به روش

در علم آمار . وسط قد مردان امريكايي چقدر استزنيم كه مت مي
هاي شناخته شده به جمعيت ناشناخته  طريق آن از نمونه آنچه ما از
در همه جا چه ما با قد افراد : كنيم، يك فرض قاطع است گذر مي

ها بر  لة بيكاري باشد چه نتايج انتخابات، نمونهاطرف باشيم، چه مس
   .دنشو پخش مي "منحني نرمال"اساس 

ت كه اي شكل اس منحني نرمال يك منحني متقارن و زنگوله     
از آنجا كه فرض شده . هاي درسي آمار آمده است در همة كتاب

ريزند،  ها طبق اين منحني دور نمودار جمعيت مي است همة نمونه
داند كه با چند نمونة محدود مشخص  علم آمار خود را موجه مي

ها يا نرخ بيكاري يا هر چيز ديگري  كند مثالً ميانگين قد امريكايي
كه  كوتاه سخن آن. درصد چيست 95تا  90 "سطح دقت"دقيقاً با 

تا  90اگر براي مثال ميانگين قد افراد يك متر و نود سانت باشد، 
دقيقاً قدي نزديك به اين اندازه خواهند ، نفر از هر صد نفر 95

اند كه  سادگي از اين فرض برآمده اين نمودارهاي دقيق به. داشت
ف جمعيت پخش ها بر اساس منحني نرمال در اطرا همة نمونه

  . اند شده
دليل خصوصيات منحني نرمال است كه مثالً ناظر  اين به     

تواند با اطمينان كافي مدعي شود بوش از سوي درصد  انتخابات مي
حمايت شده بود و دوكاكيس با درصدي دهندگان  رأيخاصي از 

. درصدي دارندپنج تا سه  "خطايي"تنها ديگر و همة اين آمارها 
دهد ادعاي  نرمال است كه به متخصصان آمار اجازه مي اين منحني

معرفت دقيق نسبت به كل نمودار جمعيتي نداشته باشند، اما 
  . جايش ادعاي چنان معرفتي در مورد درصدهاي پايين خطا كنند به

خب، چه شاهدي براي درستي فرض حياتي پخش شدن پيرامون 
اصل كنشي ح ،اين فرض !هيچ شاهدي ؟منحني نرمال وجود دارد

تنها  ،در متون درسي آمار من .اي از سر اميد است خالص و افسانه

چاپ مطلبي در روزنامة به انتقاد خبرنامه 
  ددنياي اقتصا
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صادق بودن منحني نرمال اي گزاره بود كه اگر يك  "شاهد"
 ،را به قصد خوردن به هدف شليك كند يتير ،تيرانداز خوب

صورت شكلي شبيه به منحني  خال هدف بهها در اطراف  گلوله
هاي آماري  عتبار همة استنتاجفرض حياتي ا. دنشو نرمال پخش مي

  .مبتني بر چنين بنياد سستي است
رند قانوني را پيروي كنند امتأسفانه، علوم اجتماعي نيز تمايل د     

مشابه چيزي كه دكتر روبرت مندلسون نشان داد در پزشكي 
اي را فارغ از اينكه چقدر  هيچ وقت هيچ رويه: پذيرفته شده است

اي بهتر پيشنهاد شود و  تا اينكه رويه اشتباه است، فرو نگذاريد
رسد كه ساختار كامالً غلط استنتاج مبتني بر  نظر مي اكنون به

  . منحني نرمال، تسليم تكنولوژي پيشرفته شده است
ده سال پيش، بردلي افرون، متخصص آمار دانشگاه استنفورد از      

 "هاي مصنوعي مجموعه داده"كامپيوترهاي پرسرعت براي توليد 

ها  كه مبتني بر يك نمونة واقعي بودند، استفاده كرد و ميليون
محاسبة عددي ضروري انجام داد تا به تخميني در مورد جمعيت 
برسد بي آنكه از منحني نرمال يا هر فرض رياضياني دلخواه 

پيرامون يك ها چطور  نمونه ديگري استفاده كند كه مدعي هستند
يك دهه بحث و جدل،  پس از. شوند نمودار جمعيت پخش مي

 "استرپ بوت"هاي استفادة عملي از اين  متخصصان آمار روش
)Boot-strap (] تكنيك استفاده از منابع موجود براي توليد

اند و در حال حاضر اين  را پذيرفته ].م. تر و مؤثرتر چيزهايي پيچيده
  . روش كل اين حرفه را به تصرف خود درآورده است

متخصص آمار دانشگاه استنفورد، يكي از  جروم اچ فريدمن،     
ترين انديشة جديد در علم آمار  مهم"پيشگامان روش جديد، آن را 

    .خواند مي "سال گذشته 50طي بيست سال گذشته و شايد 
خواهند اجازه  ه، متخصصين آمار در نهايت مياين مرحلدر      

فريدمن اكنون  .دهند خروسي كه دمش مشخص بود، رخ بنمايد
اي شكل را  هاي زنگوله ها هميشه منحني داده"كند كه  تصديق مي
هايي كه  با روش "شود، شما كنند و وقتي چنين مي پيروي نمي

افزايد  در حقيقت او مي ".شويد دچار اشتباه مي"استاندارد است 
هاي  نحوي كامالً متفاوت از منحني طور متناوب به هبها  داده"

خب، مسأله دقيقاً همين است؛  ".شوند اي شكل پخش مي ولهزنگ
ايم كه پادشاه منحني نرمال اصالً لباسي بر تن  حال ما دريافته

     .تواند كنار گذاشته شود اي پيشين اكنون مي اميد افسانه. ندارد

  اولجوابية 
  

دم كه با گشت و گذاري كوتاه كه در اينترنت انجام دادم فهمي     
لوديگ  ةسسؤداني بوده كه در ماقتصاد 1آقاي موري نيوتون راتبارد

كتاب . درگذشته است 1995 كرد و در سالفن ميزس كار مي
هايي است كه نامبرده مقاله ةمجموع "معني بخشيدن به اقتصاد"

لوديگ فن  ةسسؤم ةدر خبرنام 1995تا  1982 هايسالة در فاصل
اند، ها كه اكثراً در حد يكي دو صفحهاين مقاله. ميزس نوشته است 
. اندسسه منتشر شدهؤاز طرف همان م 2006 گردآوري و در سال

اند ها لحن خودماني دارند و به اصطالح براي عوام نوشته شدهمقاله
در ضمن آن . نه براي اقتصاددانان يا متخصصان علوم سياسي

مرحوم عالقه داشته است كه راجع به هر چيزي اظهار نظر كند 
ر توان زد، آن خشت بود كه الف از سخن چو د"ومعلوم است كه 

  ."پر توان زد
مورد بحث نيز در همين حد و اندازه است و با توضيحي  ةمقال     

كه در زير خواهم داد معلوم خواهد شد كه آن خلد آشيان جنت 
  !اطمينان داشته است ةمكان چه تصوري از باز

فارسي آقاي ياسر ميرزايي از متن انگليسي هم دست  ةترجم     
  sampleمثالً آقاي ميرزايي تفاوت .ز محتواي اصلي نداردكمي ا

در مواردي به مثال و گاهي . را ظاهراً متوجه نيست exampleو 
اطمينان  ةتر از همه مفهوم بازجالب. به نمونه ترجمه كرده است

لف و هم مترجم شير بي يال و دم و اشكمي از آن ؤاست كه هم م
  .اندعرضه كرده

  : اما اصل مطلب
ويژه اگر صاحب نام و شهرتي هم باشد،   بهشود آدم كه پير مي     

مرحوم راتبارد هم ة قضي. ممكن است به هر چيزي ايراد وارد كند
اند و معلوم نيست ايشان در درس آمار چه خوانده. گونه استهمين

اند و مترجم اند كه چنين اباطياي را سرهم كردهاي گرفتهچه ثمره
آن ة اي مقاله به ترجمتوجه به محتواي خبرنامه محترم نيز بدون

شد از ايشان پرسيد كه تا كنون اگر مرحوم زنده بود مي. اندپرداخته
اند هاي آماري نوشته شدهتوزيع ةچند جلد كتاب قطوري كه دربار

تنها محدود به ) به طور مثال اثر جانسون، كاتز و باالكريشنان(

                                                 
1 Murray Newton Rothbard 1926-1995 
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ناپارامتري به  وضوعي به نام آمارآيا ايشان م! توزيع نرمال است؟
هاي آماري آزاد توزيع است و گوششان خورده بود كه در واقع روش

آيد؟ ها به عمل نميشكل توزيع داده ةدر آنها هيچ فرضي دربار
مرحوم راتبارد براي آن بوده است كه  ةپايهاي بيچيني مقدمهة هم

كه استحكام  آنغافل از . را معرفي كند "1خودگرداني"مثالٌ روش 
آمار است كه آن مرحوم آن را نفي  ةاين روش مبتني بر نظري

همين جاست كه به قول خود ايشان دم خروس بيرون . كند مي
 حدي مركزي آگاه ةاگر ايشان از موضوعي به نام قضي! زندمي

دانستند كه توزيع نرمال از آن جهت در آمار نقش  بودند حتماً مي مي
هايي كه از هاي بزرگ، توزيع اغلب آمارهنمونهاساسي دارد كه در 

شود و راهي آيند به توزيع نرمال نزديك ميدست مي ها بهنمونه
پاراگرافي كه به  ةاصل و ترجم. شودبراي تقريب آسان فراهم مي

اصل متن انگليسي . پردازد كالً غلط استاطمينان مي ةموضوع باز
حد موضوع معناي  خاطر عدم دقت و بازاري كردن بيش از به

  .فارسي از آن هم بدتر است ةترجم. كنددرستي را منتقل نمي
  : از اين قرارند هاايرادا     

 حاصل از نمونه با نمونه ةخلط مقدار عددي آمار. 

  عدم درك كاربرد قضية حدي مركزي كه تقريب نرمال را
 .كند موجه مي

  سطح اطمينان"ناتواني در درك مفهوم". 

 برآورد با آماره خلط پارامتر و. 

 اطمينان تعبير نادرست بازة. 

فارسي آن  ةبراي نمونه، يك پاراگراف از اصل مقاله و ترجم     
 :آوريمتوسط آقاي ميرزايي در زير مي

“The normal curve is a symmetrical, bell-shaped 
curve familiar to all statistics textbooks. Because 
all samples are assumed to fall around the 
population figure according to this curve, the 
statistician feels justified in asserting, from his 
one or more limited samples, that the height of 
the American population, or the unemployment 
rate, or whatever, is definitely XYZ within a 
“confidence level” 90 or 95 percent. In short, if, 
for example, a sample height for the average 
male is 5 feet 9 inches, 90 or 95 out of every 100 

                                                 
1 Bootstrap 

such samples will be within a certain definite 
range of 5 feet 9 inches. These precise figures 
are arrived at simply by assuming that all 
samples are distributed around the population 
according to this normal curve.” 

اي شكل است كه در منحني نرمال يك منحني متقارن و زنگوله"
از آن جا كه فرض شده . هاي درسي آمار آمده استكتاب ةهم

، ريزنددور نمودار جمعيت ميها طبق اين منحني ، همه نمونهاست
داند كه با چند نمونه محدود مشخص  خود را موجه مي آمار علم

ها، يا نرخ بيكاري يا هر چيز كند مثالً ميانگين قد آمريكايي
كوتاه . درصد چيست 95تا  90 "سطح دقت"ديگري، دقيقاً با 

سانت  90متر و  1 براي مثال ميانگين قد افراد كه اگر سخن آن
صد نفر، دقيقاً قدي نزديك به اين اندازه  هر نفر از 95تا  90 باشد،

اين فرض  سادگي از دقيق به نمودارهاياين . خواهند داشت
 ها بر اساس منحني نرمال در اطرافنمونه ةهماند كه  برآمده

    ".اندجمعيت پخش شده
و  "نمونه"توان ديد كه براي مؤلف اي كوتاه ميبا مقايسه     

به . تفاوت ندارد) مثالً ميانگين( "حاسبه شده از نمونهمقدار م"
دور يا  "مقدار محاسبه شده از نمونه"به  "پارامتر"تعبير ايشان 
 "نمونه"و  "فرد"فارسي تفاوتي بين  ةدر ترجم. شودنزديك مي

  .نيست
  محمد رضا مشكاني                      

  دانشگاه شهيد بهشتي استاد گروه آمار                             
  

  جوابية دوم
رشتة آمار را  ش يكي از آشنايان كه به توصية منچند روز پي     

انتخاب و تا سطح كارشناسي ارشد در آن تحصيل كرده است، طي 
ويراني : علم آمار"اي با عنوان  تماسي تلفني مرا از درج شدن مقاله

فاصله مقاله را در روزنامة دنياي اقتصاد مطلع كرد و بال "از درون
مقاله كه كتابي است قطور، از طريق پست  "منبع "همراه با 

  .الكترونيكي برايم فرستاد و طبيعتاً انتظار واكنشي از من داشت
من مدعي العموم علم آمار نيستم و اصوالً علم آمار نيازي به      

توان پرسيد كه  مدعي العموم ندارد، اما از روزنامة دنياي اقتصاد مي
موري روتبارد ، درگذشته (كه توسط كسي  "مقاله"شأن نزول اين 

نوشته شده كه به قول خود او در اين ) ميالدي  1995به سال 
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را با هارولد هتلينگ گرفته كه خود  "آمار رياضي"مقاله، درسي در 
ويژه آنكه  دار فاني را وداع كرده است، در چيست؟ به 1973در سال 

جلسه حضور در كالس پروفسور هتلينگ  آقاي روتبارد پس از چند
اوراق "شده و ) به قول مترجم تجربة معرفتي( "مكاشفه"دچار 

بوسيده و "به كلي  1973و مدرسة آمار را در سال  "دفتر شسته
حال آيا درك و برداشت چنين شخصي از آمار . "كنار گذاشته است

ان اي براي مخاطب اي دوصفحه سال پيش در مقاله 40را كه حدود 
خاص در خبرنامة مؤسسة  محل خدمت آقاي روتبارد  به نگارش 

توان مبناي قضاوت در مورد علمي دانست كه فقط در  در آمده، مي
نفر  صد هزار نفر در آن در دورة كارشناسي، چند ايران ساالنه چند

تحصيل  يدر دورة كارشناسي ارشد، و چند ده نفر در دورة دكتر
م از اين حقيقت كه مترجم ناآشنا به بگذري كنند، قرار داد؟ مي

كار در خود ترجمه كه  نظر تازه واژگان علم آمار و خود اين علم و به
فرض "كار ترجمه را اغلب به تسامح صورت داده و مثالً به جاي 

استفاده كرده است، امكان فهم  "فرض قاطع"از اصطالح  "اي پايه
دشوارتر هم كرده منظور نويسندة اصلي  به زبان فارسي را بسيار 

  .است
توان پرسيد، اين است كه مخاطبان اين  سؤال دومي كه مي     

دهند،  مقاله را در روزنامة دنياي اقتصاد چه كساني تشكيل مي
  متخصصان آمار، متخصصان اقتصاد، يا مردم عادي؟

كه ابداً با واقعيت تطبيق ) ترجمه و(آماردانان كه از اين نوشته      
اقتصاددانان . شوند دچار بهت مي) تر از علّت درج آنو بيش(ندارد 

دانند كه اگر آمار  گيرند و مي طي تحصيالت خود چند درس آمار مي
منحصر به دانستن توزيع نرمال بود، اين همه جا براي آمار در 

گرفتند و بنا بر اين نوشتة  هاي درسي اقتصاد در نظر نمي برنامه
نندگان  عادي روزنامه تا چه اندازه با اما خوا. مزبور را باور ندارند

فايدگي آن آشنايي دارند كه حاال با اطّالع  توزيع نرمال و فايده و بي
،  بنيادي علم آمار به علت ابتناي آن به توزيع نرمال از اين سست

  بايد اين هشدار جدي در مورد علم آمار به آنها داده شود؟
يسه با بسياري علوم ديگر، واقعيت اين است كه علم آمار در مقا     

زماني كه آقاي روتبارد در . حداقل در كشور ما، علمي جوان است
چند جلسه درس آقاي پروفسور هتلينگ حضور پيدا كرده و عطاي 
آن را به لقايش بخشيده، فقط چند سالي از تأسيس اولين دورة 
كارشناسي آمار در مؤسسه آموزش عالي، به همت شادروان دكتر 

كارشناسي ة گذشته و اين دوره يا دور ي خواجه نوري ميعباسقل
اكنون  كه هم  در حالي هداير بود ديگرفقط در يكي دو دانشگاه ارشد 

در  التحصيل ر چندين هزار فارغادر سطح كارشناسي و ارشد آم

سات ؤسو اغلب در مراكز آموزشي، اجرايي، م موجودند ورشك
با اين حال آگاهي عموم از  .ندبه كار اشتغال دار ...توليدي بزرگ،

نا به الفباي علم شآ ةخوانند هنيست وگرن اعتناييآمار در سطح قابل 
 قاطعفرضي  رب ياستنتاج آمار" ر با خواندن اين جمله كهاآم

پا در  اساساً ]ها نرمال بودن همه توزيع[ آن فرض"و  "استواراست
ها  يعتوز ةكه هم[ "فرض" يافت كه اين  سادگي درمي به، "واسته

تبارد به آمار بسته و هيچ وجناب ر خود اي است كه پيرايه ]اند نرمال
قاي آاعتقاد ندارد و بنابراين اين خود  "فرضي"آمارداني به چنين 

اند و  تفاهم بوده ءابتدا در مورد آمار دچار سو كه ازاند  بوده تباردور
آمار  علماز  قبل از اينكه به درك درستي] خوشبختانهيا [ هسفانأمت

  .اند برسند، اين علم را رها كرده و به علوم ديگر روي آورده
جا آشكار است كه  پايه بودن فرض ايشان از همين ر واقع بيد     

تنها رو به ويراني نگذاشته بلكه   هن) از زمان ادعاي ايشان(اين علم 
را سراغ   توان علمي  ندرت مي كه به  جايي ،مت آن افزوده شدهعظبر 

امورات خود  ،ه بدون كمك آمار امروزه بتواند به اصطالحگرفت ك
  .راندذرا بگ
  :متيازات علم آمار برشمرداتوان از   عامل را مي  اما سه     

علم آمار همواره  يگرچه متخصصان علم آمار در ارتقا .1
 هاي ينهها كتاب و هزاران مقاله در زم و ساالنه صد كوشند  يم

) و علوم مرتبط يآمار ةا مجلدر صده( آمار يو كاربرد ينظر
علم آن است كه  ينا  ياصل يژگياما و ،كنند  يمنتشر م
و به اصطالح پا در ركاب  يگرعنوان خادم علوم د همواره به

حل  و ضمن حل مسائل  را مشكالت آنها شود؛  يآنها ظاهر م
 .افزايد  ينفوذ خود م ةخود و گسترش حوز يعلوم، بر غنا ينا

علم  ندومت علوم ديگر بددر خ  ةز اين جنبا هايي گوشه     
ي به سوي يراهنما :آمار"كتاب  رتوان د  مار را ميآ

 .مار ايران مشاهده كردآاز انتشارات انجمن  "ها ناشناخته

اصطالح آماردانان ناب    از آنكه به يشدر واقع و در بدو امر پ .2
 يگردانشمندان علوم د ينعلم بكوشند، ا ينا ةدر توسع

 ةعلم را گسترش داده و بر حوز اين ياز،د كه حسب نان بوده
آماردانان " ل دو تن ازاعنوان مث به. اند عمل آن افزوده

 رسوني يو كارل پ) 1962-1857( يشرلد فانور "مشهور
محسوب  ينآمار نو يانگذارانكه از بن) 1890-1962(
 ياند و برا بوده "ينژاد به"در اصل متخصص  شوند،  يم
بوده  يشناس يستشاخه از علم ز ينخود در امقاصد  يشبردپ
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دارد  يكتاب يشرف. اند به وجود آوردهرا  "ينآمار نو "است كه 
كه در آن  "پژوهشگران يبرا يآمار يها روش" تحت عنوان

در  يقاتو اساس تحق يهرا كه پا" ها يشطرح آزما"
بر شمرده ... و  يروانشناس ي،داروساز ، يپزشك ي،كشاورز

 .اع و مورد بحث قرار داده استابد شود،  يم

از ( هاي ديگر كه دارد مزيت ةعلم آمار در كنار هم .3
اين حسن را هم ) توان پرسيد يم  ها متخصصان ساير رشته

ر مسئله توضيح ههاي خود را در حل  تنها روش  هدارد كه ن
را هم  اي خودطبلكه با فروتني آشكار ميزان خ، دهد  مي

د من از فالن چيز اين رآوبرگويد   مي مثالً؛ دهد  توضيح مي
تبارد هم به اين وآقاي ر ةدر مقال( خطايم بهمان ةاست و دامن

ترين  ليعابراين در  ابن .)مسئله به نوعي اشاره رفته است
 از خطا ارا مصون و مبر خود آمار له نيزأسطح از حل مس

 !داند نمي

روتبارد  قايآ ةتوزيع نرمال كه در مقال ةاما سخني هم در بار     
نه زاييدة  "موجود"ين ، اورصبر خالف ت! بوده است  متهم اصلي

 بوده )و رياضيدان( منجم يك "كشف"بلكه  افكار يك آماردان 
  .است

يا يكي ( اقوالي بزرگترين بنا بر بود و گاوس در اصل رياضيدان     
مانند . شود  تاريخ برشمرده مي رياضيدان همة اعصار) از بزرگترين

كشف . ياضيدانان عصر خود او به نجوم هم دلبسته بودهمة ر
عالقة  ،1801سيارك سرس به وسيلة جوزپه پياتسي در سال 

سالگي،  30ها، در  افزايش داد و در همين سال  گاوس را به نجوم
طور  گاوس به. به رياست رصدخانة گوتينگن منصوب شد

ن را آميز مدار سرس را تعيين كرد و توانست موقعيت آ موفقيت
موفقيت گاوس در اين محاسبات، وي را تشجيع . پيشگويي كند
كتاب  1809در سال  هاي خود را بيشتر توسعه دهد و كرد كه روش

او منتشر شد كه در آن گاوس نحوة  "نظرية حركت اجرام آسماني"
قرار داده  ثاي را مورد بح هاي مشاهده تعيين مدارها بر اساس داده

  .بود

هاي  كمترين توان" از مدار سيارات از روش وي در محاسبات خود
ترين مقدار  محتمل"او در اين روش براي تعيين . استفاده كرد "دوم

از روي تعداد مشاهدات استفاده كرد و در توجيه اين روش  "چيزي
كرد كه بعداً در دنياي  را كشف "قانون گاوسي خطاها"بود كه 

    .معروف شد "توزيع نرمال"احتمال و آمار به 

قانون مسائل "توان آن را   كه مي "قانون نرمال" در واقع      
هم ناميد نه تنها هميشه موجود است  بلكه  "عاديات"يا  "متعارف

و  دليل تبعيت آنها از قانون نرمال عادي بودن بسياري از كارها به
هوش انسان از : هاست ما انسان "فكر آرامش"بنابراين موجب 

قريب به اتفاق افراد، افرادي   يعني ؛كند  يتوزيع نرمال تبعيت م
به همان ) خوشبختانه( اند و درصد كمي بسيار باهوشند، و  عادي

 ....و  "اند كم هوش"نسبت درصد كمي افراد 

ها و مثالً اندازة پاي مردم هم تابع قانون نرمال  د و وزن آدمق     
خورد    مي عنوان مثال به درد توليد كنندگان كفش اين امر به. است

و  "نرمال" هاي هاي خود را در اندازه كه قريب به اتفاق كفش
كنند  توليد مي "غير نرمال"با پاي  درصد بسيار كمي را براي افراد

هاي برابر انبار خود را بيخود و  ها با نسبت و با توليد همة اندازه
  .كنند  و هزاران مثال از اين قبيل جهت پر نمي  بي

وزيع نرمال براي آماردان حكم الماس را دارد اما اما گرچه ت     
اين عطار پيدا  "طبله" يكي از شايد صدها توزيع است كه در

 يا "ها داده"مناسب به   بندي يا برازش مدلي مدل يشود و برا  مي
ها  هاي اين برازش ده شيوه. كند خود از آن استفاده مي "مشاهدات"
هاي  است كه در درس دارد كه در واقع موضوعاتي "خم و چم"

تازه اگر هيچ يك از اين . مختلف به دانشجو ياد داده مي شود
آمار "ها مناسب حال نباشد، دنياي عريض و طويل  توزيع

رستم و "به روي ما باز است و بنابراين آمار را به  "ناپارامتري
  .خواهد انصافي مي متهم كردن خيلي بي "دست اسلحه يك

توان گفت كه علم آمار امروزه جايگاهي  يدر واقع به جرأت م     
هاي آن كه خود  نه نقد اصولي روش( دارد كه تعرض بيجا به آن

تنها دانش و نيت گوينده يا ) شود بخشي از اين علم محسوب مي
پس منصف و منطقي . نويسنده  را مورد پرسش قرار مي دهد

  .باشيم

                                            محمد قاسم وحيدي اصل
استاد گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي                                  

 و رئيس سابق انجمن آمار ايران
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  1زير نظر فيروزه ريواز

 

 كارهاي آموزشي، ، تحصيل ةكوتاه از سابق شرحي
 براي خوانندگان بيان فرماييد تان اجرايي پژوهشي و

 .ها بپردازيم بعد به پرسش تا
اندركاران آمار اعم از دانشجويان،  دست ةبا سالم خدمت هم     

اينجانب تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در  .استادان و كاربران آمار
به قصد ادامه تحصيل  1346شهر نيشابور به پايان رساندم و در سال 

عزيمت نمودم و با استفاده از بورس بانك مركزي ايران به انگلستان 
 "كالج كوئين مري"كارشناسي در اقتصاد در  ورةپس از گذراندن د
اقتصاد و علوم  مدرسة"كارشناسي ارشد آمار در  ةدانشگاه لندن و دور

در سال  ،دانشگاه لندن "سياسي
به ايران مراجعت نمودم و  1351

عنوان بخشي از خدمت  به
سربازي در گروه رياضي دانشگاه 

. تدريس شدم مشهد مشغول به
 ةبراي ادام 1356در سال 

تحصيل به آمريكا اعزام شده و 
در دانشگاه ايالتي فلوريدا در 

آمار به تحصيل پرداختم و  ةرشت
براي خدمت  1360در سال  ،آمار (PhD)دكتري  ةپس از اخذ درج

به درجات دانشياري  س از ارتقاعنوان استاديار به ايران برگشتم و پ به
  .به افتخار بازنشستگي نائل آمدم 1389ل و استادي در سا

هاي  هاي پژوهشي اينجانب شامل آزمون در اين مدت زمينه     
اطالع، استنباط شواهدي، نيكويي  ةركوردها، نظري ةاي، نظري دنباله

  .دار بوده است هاي رتبه گيري مجموعه برازش، برآورد آنتروپي و نمونه
اند از معاونت اداري و  رت بودههاي اجرايي اينجانب عبا مسئوليت     

علوم رياضي، معاون آموزشي  ةعلوم، رياست دانشكد ةمالي دانشكد

                                                 
  .ه در تهية اين گفتگو ما را ياري رساندندجعفر احمدي كدكتر آقاي با تشكر از  ١

هاي ترتيبي و فضايي و مديريت  دانشگاه، رياست قطب علمي داده
  .هاي آماري دانشگاه مركز پژوهش

  
 ادامة آمار رشتة در گرفتيد تصميم كه شد چه 

 دهيد؟ تحصيل

كارشناسي سه درس  ةاقتصاد در دوراينجانب در زمان تحصيل      
ها با آمار آشنا و  و اقتصادسنجي داشتم كه از طريق آن 2، آمار 1 آمار

كارشناسي ارشد به آمار تغيير رشته  ةشدم و در دور مند به آن عالقه
  .دادم

 
 بود؟ چه زمان آن در آمار در شما درسي منابع 

اند  تيب عبارت بودهتر كارشناسي به ةمنابع درسي آماري من در دور     
  :از

 Introduction to statistics (Hoel) 
 Introduction to Mathematical statistics 

(Hogg and Craig) 
 Econometrics (Johnston) 

هنوز هم ) سال 45پس از (الزم به ذكر است كه كتاب رديف دوم      
ين آيد و آخر حساب مي ترين كتب درسي آمار رياضي به يكي از مهم
  .تجديد چاپ شده است 2007بار در سال 

 

 يد؟ا هداشت آمار زمينة در تدريس از غير شغلي آيا  

هاي آماري بانك  به جز مدت كوتاهي كه در اداره بررسي     
  .ام مركزي خدمت كردم به شغل ديگري غير از تدريس نپرداخته

 
 هاي اولية كار  سال دررا  تدريس موظف هاي ساعت

 اخير چگونه هاي سال در ويژه به و بعد هاي زمان باا ر

 .كنيد مي مقايسه

 6خدمت اينجانب  يةهاي اول ساعات موظف تدريس در سال     
ساعت براي مربي بود و در آن زمان  10ساعت براي استاديار و 

 .ت علمي دانشيار و يا استاد نبودئگروه رياضي داراي عضو هي

 

 وارد ها اهدانشگ به اخير هاي سال در كه استاداني 

 آن است، يا بيشتر برايشان كار فشار شوند، مي

 بود؟ بيشتر ها زمان

  با پيشگامان آمار ايران
 گفتگو با پروفسور ناصررضا ارقامي 
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اعم (تعداد ساعات تدريس  ،خدمت اينجانب ةهاي اولي در سال     
كم بود و عالوه بر آن شرط ) از موظف و يا مازاد بر موظف

اصوالً در آن زمان . دانشياري براي استخدام رسمي وجود نداشت
شد و اكثر وقت استادان به تدريس  توجه نميبه پژوهش خيلي 

رسد كه در آن زمان فشار كمتري روي  به نظر مي. گذشت مي
براي مثال كار . ت علمي تازه استخدام وجود داشتئاعضاي هي

هاي  شد كه دوره پژوهشي اينجانب به طور جدي از زماني شروع
  .دآمار احداث گردي در رشتة) به ويژه دكتري( تكميلي  تحصيالت

 

  در زمينة مشاورة آماري چه كارهايي انجام
 ايد؟ داده

دكتري  ةآماري پس از اخذ درج ةاينجانب در امر مشاور تجربة     
هاي دانشگاه علوم  ها و پژوهش نامه پايان ةو ابتدا از طريق مشاور

ها  هاي وسيعتري را در ساير رشته پزشكي شروع شد و سپس زمينه
  .نعتي در برگرفتهاي دولتي و ص و در پژوهش

 

 ايد؟ تأليف، ترجمه و  در زمينة انتشارات چه كرده
 نوشتن مقاله؟

علمي به زبان انگليسي  ةمقال 30اينجانب تاكنون بيش از      
چهار كتاب . مقاله به زبان فارسي دارم 15و ) ISI ةمقال 25شامل (

آماري ترجمه نموده و يك كتاب درسي در جبرخطي براي آمار 
  .ام دهليف نموأت

  
 

  دليل آن . ايد پر كار نبودهتأليف كتاب در زمينة
 چيست؟

طلبد كه من  ليف حوصله و بردباري زيادي ميأترجمه و ت     
كتب علمي  ضمن اينكه همواره به ترجمة. ام سفانه  نداشتهأمت
  .ام نگريسته عنوان كاري غيرعلمي يا حداكثر نيمه علمي مي به
 هاي  آمار از داده برگرديم به تدريس، در تدريس

 كنيد؟ ها استفاده مي ها و مسئله واقعي نيز در مثال
 .هاي استفاده يا عدم استفاده را بيان فرماييد دليل

 ياز دروس كارشناس يفقط در بعض يواقع يها استفاده از داده     
 ينظردليل  به يليتكم يالتكند و در دروس تحص يم يدامورد پ

وجود  يواقع يها استفاده از داده يبرا ييها جا صرف بودن آن
دارد  يواقع يها كه استفاده از داده يتيمع ذالك به خاطر اهم. ندارد

از منابع  يگاه) طلبد يكه م يا رغم صرف وقت و حوصله يعل(
  .ام استفاده نموده يسدر تدر يواقع
 

  با توجه به سابقة طوالني تحصيل، كار و تدريس
آيندة آمار را در  در رشتة آمار، وضع گذشته، حال و

 .ايران به كوتاهي مقايسه كنيد
عالوه بر رشد چشمگير تدريس، پژوهش و كاربرد آمار در طول      
. مهم آماري در كشور رخ داد ةواقع وهاي خدمت اينجانب، د سال

و ديگري شروع ) 1369(يكي تأسيس انجمن آمار ايران 
 ةن دو واقعاي. بود) 1371(كشوري آمار  هاي دوساالنة كنفرانس

مهم نه تنها حاكي از گستردگي و رشد علم آمار در كشور بود بلكه 
. هاي بعد بسيار مؤثر بود در رشد بيشتر و فراگيري بيشتر آن در سال

آمار نداشت و  ةمستقلي به نام رشت ةدر گذشته هيچ دانشگاهي رشت
بود ) يد بهشتيبعد از دانشگاه شه(دانشگاه مشهد دومين دانشگاه 

در صورتي كه در حال ). 1352(آمار احداث شد  ر آن رشتةكه د
دانشگاه و  35بيش از ) هاي آزاد و پيام نور عالوه بر دانشگاه(حاضر 
التحصيل كارشناسي آمار دارند  آموزش عالي در ايران فارغ ةمؤسس

كارشناسي ارشد و (ها مقاطع تحصيالت تكميلي  و در بسياري از آن
  .ردآمار نيز وجود دا) دكتري

آماري خصوصي در سطح كشور نيز  تعدد مؤسسات مشاورة     
حاكي از اقبال بيشتر مديران دولتي و صنعتي به كاربرد آمار در 

  .باشد ها مي ريزي ها و برنامه گيري تصميم
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 يابي اين پيشرفت  هايي براي جهت آيا توصيه
 داريد؟

وقوع  صبري منتظر آماردانان و آمارشناسان كشور با بي ةهم     
رغم كوشش  مهم آماري در كشور هستند، كه علي ةسومين واقع

بعضي از پيشكسوتان آمار كشور هنوز به وقوع نپيوسته  ةوقف بي
همچون نظام (است و آن تأسيس نظام آماري كشور است كه 

مسئوليت ارتقا و حفظ كيفيت ) پزشكي، نظام مهندسي و امثال آن
و منافع كارشناسان و  هاي آماري بوده  و حافظ حقوق پژوهش

  .متخصصين آماري خواهد بود
 
 هايي از آمار در دنيا بيشتر در حال  چه شاخه

 رشدند؟

  .داده كاوي، انفورماتيك
 
 ترين چالش تدريس و پژوهش در آمار در  مهم

 كشور در حال حاضر چيست؟

اي است كه  توجه بيشتر به آمار كاربردي از ديرباز مسئله     
آمار و مسئولين دان اتتر از جانب اسنيازمند توجه بيش

متأسفانه چون تدريس . هاي آموزشي آمار بوده است ريزي برنامه
تر از تدريس دروس كاربردي است و به صرف  دروس نظري ساده

آمار در كشور تعليم  ةكمتر نياز دارد، دانشجويان رشتة وقت و حوصل
 دهاي نظري خو كاربردي از اندوخته ةكافي در جهت استفاد

  .بينند نمي
  

هاي نظري و  ديگر اين است كه متأسفانه پيشرفت ةمسئل     
هاي تازه و  شوند و نگرش هاي آماري جديد كه  ابداع مي روش

انقالبي در نظريه و كاربرد آمار كمتر از آن چه كه الزم است به 
كنند و اگر اين مشكل با همين  هاي درسي ما راه پيدا مي كالس

هايي  ما از روش ،آينده ةند در يكي از دو دهشدت ادامه پيدا ك
اعتبار و  ةاستفاده خواهيم كرد كه در ساير كشورهاي دنيا از درج

  .اند كارايي افتاده
 
 افزارهاي آماري  به نظر شما آيا فراواني انواع نرم

تقاضا براي كمك گرفتن از آمارشناسان را كاهش 
 خواهد داد؟

ت كه بپرسيم آيا پيشرفت مثل اين اس. ابداً چنين نيست     
تكنولوژي در وسايل پزشكي و موفقيت در ساخت داروهاي جديد 

  باعث نياز كمتر به پزشك متخصص خواهد بود؟
در واقع يكي از مشكالت فعلي آماري ايران اين است كه      

افزارهاي آماري باعث شده است كه بعضي از افراد غير  پيشرفت نرم
در حد چند (سيار كم در تحصيل آمار بة اي با داشتن سابق حرفه

هاي آماري  دهند كه با خوراندن داده به خود اجازه مي) واحد آمار
به رايانه و استفاده ) اند آوري شده هاي نادرست جمع كه به روش(

افزارهاي آماري به نتايج غلط برسند يا نتايجي را كه  نابجا از نرم
اين معضل . فسير نماينددرست بوده است، بسيار نادرست ت) تصادفاً(

هاي  كه بعضاً با هزينه  پژوهشيهاي  باعث شده است كه طرح
اند يا به نتيجه نرسند و يا به نتايجي برسند  هنگفت به اجرا درآمده

  .كه هيچ تطابقي با واقعيت ندارند
اي  كند بايد به اندازه افزارهاي آماري استفاده مي كسي كه از نرم     

اذق و مجرب باشد كه بداند كه روش آماري در آمار كاربردي ح
ها به هدف محقق نيز  آوري داده جمع ةمناسب عالوه بر نحو

شمار  ها به كدام يك از انواع بي كه داده بستگي دارد و بسته به اين
ه هدف ك آوري شده است و بسته به اين گيري جمع هاي نمونه راه

هاي  از روشها چه بوده است از يكي  آوري داده محقق از جمع
 ةشمار آماري بايد استفاده كرد و عالوه بر آن بايد بتواند نتيج بي

طور صحيح  به) صورت يك يا چند عدد است كه اغلب به(حاصل را 
  .تفسير نمايد

تر باشد،  هاي آماري پيشرفته افزار چه نرم در نتيجه بايد گفت هر     
تر كاربر  صصيبيشتر و تخ ةها مستلزم دانش و تجرب استفاده از آن

  .خواهد بود
 
 بينيد؟ هاي آمار را چگونه مي آيندة گروه  

هاي تحصيالت تكميلي و وجود  با توجه به گسترش دوره     
اي  هاي آمار، آينده خواه در گروه استادان جوان پر انرژي و ترقي

  .نمك بيني مي هاي آمار پيش بهتر از قبل را براي گروه
  
  هاي  ارها و كنفرانسهاي شركت در سمين تجربهاز

 .تان بگوييد المللي داخلي و بين
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هاي علمي آمار از طرف  ها و همايش شركت در كنفرانس      
ت علمي آمار ضرورتي است كه بيشتر از ئدانشجويان و اعضاي هي

به (هاي علمي آمار  شركت در همايش. پيش بايد به آن توجه كرد
هاي  از فرصت و استفاده) هاي خارج از كشور خصوص همايش

ت علمي، يك ئمطالعاتي توسط دانشجويان دكتري و اعضاي هي
هاي داخلي نيز به خاطر ايجاد  كنفرانس. ضرورت انكار ناپذير است

امكان ارتباط دانشجويان و استادان و تحرك پژوهشي و تشويق 

  .محققين و دانشجويان از اهميت خاصي برخوردار است
 
 ايد، صحبت  ر داشتهالمللي، اگ هاي بين از فعاليت

 .كنيد

دومين كنفرانس آمار (المللي عمومي  برگزاري دو كنفرانس بين     
توسط )  1385هاي ترتيبي  كنفرانس داده(و تخصصي ) 1373ايران 

ها تعداد زيادي از  مشهد كه در آن يسوگروه آمار دانشگاه فرد
د نام آماري شركت كرده بودند، اينجانب را متقاع  صاحبدان اتاس

ها از جهت مطرح نمودن نام ايران در  گونه كنفرانس ساخت كه اين
المللي و آشنايي دانشجويان با جديدترين  محافل علمي بين

مندي در دانشجويان  ههاي علمي آمار و ايجاد تحرك و عالق زمينه
  .قيمت هستند آمار، بسيار ذي

 
 منديد؟  به غير از آمار به چه چيزهاي ديگر عالقه

 ، ورزش، ادبيات، موسيقي؟ هنر؟علوم ديگر

مندم و در ورزش، موسيقي و ساير  هبه فلسفه، شعر و فيزيك عالق
  .ها مشوق خوبي هستم هنر

  

 به خواهند مي كه دانشجوياني براي اي توصيه آيا 

 داريد؟ شوند، وارد آمار رشتة

هاي  متأسفانه عدم هماهنگي رشد آمار كاربردي در پژوهش     
التحصيالن كارشناسي آمار و  ا رشد تعداد فارغدولتي و صنعتي ب

 تحصيالن كارشناسي آمار به استفادةال عدم تسلط كافي فارغ
نظر اينجانب هر دو با تشكيل  كه به(هاي خود  كاربردي از اندوخته

باعث شده است كه بسياري از ) نظام آماري به حداقل خواهد رسيد
ل مناسب دچار مشكل شغالتحصيالن كارشناسي آمار در يافتن  فارغ
زند اين است كه  ديگري كه اين مشكل را دامن مي مسألة. باشند

خاطر عالقه بلكه به جبر كنكور   بسياري از دانشجويان آمار نه به
گونه دانشجويان معموالً در پيدا  اند و اين آورده آمار در ةسر از رشت

 .كردن شغل مناسب و حتي در تحصيل آمار موفقيت كافي ندارند
التحصيالن دبيرستان اين است كه با  ينجانب به فارغا ةلذا توصي

من به مسئولين  ةآمار را انتخاب نمايند و توصي ةآگاهي بيشتر رشت
 ةامور اين است كه اوالً با تأسيس نظام آماري به بازار آشفت

در كشور نظام بخشند و ثانياً از توليد فارغ » آماري ةمشاور«
رت كيلويي توسط بعضي از مؤسسات التحصيل آمار كه به صو

  .آموزش عالي كشور جلوگيري نمايند
 
 ًچگونه را خود قتو. ايد شده بازنشسته اخيرا 

 كنيد؟ مي  صرف

ت ئبرخالف ساير مشاغل، بازنشسته شدن در زندگي اعضاي هي     
كند، چون  ها ايجاد نمي ها تغيير زيادي در زندگي آن علمي دانشگاه

هاي آموزشي و پژوهشي  فعاليتمة ز امكان اداپس از بازنشستگي ني
ها وجود دارد، گرچه متأسفانه بعضي  براي آن) ولو به ميزان كمتر(

هايي كه اخيراً براي استادان بازنشسته وضع شده است،  محدوديت
از قبيل وجود سقف فعاليت و عدم امكان پذيرش مسئوليت 

ضع را تغيير اين و) به طور مستقل(هاي دانشجويان دكتري  رساله
  .داده است

 
 داريد؟ نظر چه ايران آمار انجمن دربارة 

نقش انجمن آمار در اعتالي فرهنگ آماري و دانش آمار در      
 ةدانم از هم در اين جا الزم مي. كشور بر كسي پوشيده نيست

اند و  شائبه در اين نهاد زحمت كشيده و خدمت كرده عزيزاني كه بي
  .اسگزاري كنمكنند، به سهم خود سپ مي
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  1پور حميد عالي: مترجم
  دانشگاه شهيد بهشتي اقتصادي آماردانشجوي كارشناسي ارشد 

  

  
  

آمار رياضي، در  ة، يكي از بنيانگذاران نظري2نورسي كارل پي     
در . در لندن ديده به جهان گشود 1857مارس سال  27تاريخ  

و كمبريج  4 الجتحصيل كرد، در كينگز ك 3لندنيونيورسيتي كالج 
و  1879سال  5او موفقيت در آزمون تريپوس. شاگردي ممتاز بود

  .سال را كسب كرد 7سپس كمك هزينه تحصيلي به مدت 
ن به ورسي سال كمك هزينة تحصيلي، كارل پي7در مدت      
، و نيز فلسفه، طور آشكارا به رياضيات،: هاي بسياري از جملهزمينه

رهنگ قومي و ادبيات، تاريخ مذهب فيزيك و متافيزيك، حقوق، ف
هاي  اولين آثار او در زمينه. مند شد هو مسايل اجتماعي عالق

شامل نيو كرد  غيررياضي كه وي توجه زيادي به آنها مي
 8، مرگ فرونيكا)1882( تعزيه قرن نوزدهم: 7، تثليث)1880(6ورتر

ر ويژه زماني كه وي د ههستند، ب )1886( 9، آيين آزادي فكر)1887(
   .آلمان بود

او به كرسي مكانيزم و رياضيات كاربرديِ يونيورسيتي كالج در      
مندي خويش را به تاريخ علوم،  هو عالقمنصوب شد  1884سال 

                                                 
  .است ISIخبرنامة  31جلد  2اصل اين مقاله برگرفته از شمارة   ١

2 Karl Pearson 

3 University College London 

4 Kings College 

5 Tripos 
6 The New Werther 

7 The Trinity 

8 Die Fronica 
9 The Ethic of Freethought 

بعد از مرگ استادش، همان سال با تكميل تاريخ نظريه كشساني 
انجمني ؤسس ن جزء اعضاي مورسي كارل پي. اثبات كرد 10تودهانتر

مربوط به همه چيز "تاسيس شد، بود و به بحث  1885كه در سال 
در آنجا . مند بود هعالق "11موقعيت دوسويه و نسبت زنان و مردان

با او ازدواج كرد،  1890، كه در سال  12بود كه او با ماري شارپ
كه او  15و اگون 14، هلگا13سيگريد: آشنا شد؛ آنها سه فرزند داشتند

دتي بعد از ازدواج، شغل م. نيز نقش مهمي را در آمار ايفا كرد
پذيرفت؛ هشت سخنراني اول  16استادي را در كرسي گرشامِ هندسه

شده در  ، چاپ17دستور زبان علوم: باعث انتشار كتاب مهمي شد
  . 1892سال 
يكي اثر : ن را به آمار برانگيختورسي كارل پي دو رويداد عالقة     

، در و ديگري در همان سال 1889گالتون در  18وراثت طبيعي
، به كرسي 19ولدون. آر.اف.هنگام ورود به يونيورسيتي كالج دبليو

خيلي زود اين همكار جديد، يعني گالتون . جانورشناسي منصوب شد
مطالعه مجموعه اطالعات  1893از سال . دوست صميمي كارل شد

ميگو و خرچنگ ساحلي باعث  ةآوري شده توسط ولدون دربار جمع
 ن مورد مربوط به روش گشتاورياولي. انتشار آثار مهمي شد

اين آثار تحت . است 20نامتقارن منحني برازاني هاي توزيع ةوسيل هب
او . اند گردآوري شده 21تحقيقاتي در نظريه رياضي تكامل: عنوان

ن يرسو پي ةهاي فراواني خانواد به منحنيكه را  بدين وسيله آنچه
ينه و مندي او در اين زم هعالق .معرفي كرد ،معروف شده است
ن به تدريس ورسي گرشام، باعث ترغيب پيهاي  موفقيت سخنراني

شايان ذكر است گالتون از سال . شد 1894از سال  UCL22آمار در 
ن حمايت كرد و ورسي از پي 1911تا هنگام مرگش در سال  1885

  .كمك كرد 23به او در تاسيس بيومتريكا

                                                 
10 Todhunter’s History of the Theory of Elasticity 

11 all matters connected with the mutual position and relation of men and women 

12 Marie Sharpe 

13 Sigrid 

14 Helga 

15 Egon 

16 Gresham Chair of Geometry 

17 The Grammar of Science 

18 Natural Inheritance 

19 University College of W.F.R. Weldon 

20 method of moments as a means of curve fitting asymmetrical distributions 

21 Contributions to the Mathematical Theory of Evolution 

22  University College London 

23 Biometrika 

  يادمان مشاهير آماري جهان
 نورسي كارل پي
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ضربي و ضريب همبستگي گشتاور حاصلهاي  ن ويژگيورسي پي     
، 1922به پايان رساند و تا سال  1895رگرسيون ساده را تا سال 

هاي  رابطه: مفاهيم ديگري را در اين زمينه مطرح كرد
، رگرسيون چندگانه، همبستگي جزئي و چندگانه، 1الشكل منحني

را دو  او آزمون خي .2اي و چندحالتي همبستگي چهارخانه، دو رشته
ا در آزمون نيكويي برازش براي ابداع كرد و آنر 1900در سال 
، براي 1940 سال آن در ةهاي فراواني، قبل از بسط استفاد منحني

ن ورسي پيش از اين، پي .كار برد هآزمون استقالل در جداول توافقي ب
هاي گرشام، تعدادي از كلمات و عبارات جديد را كه  در سخنراني
نگار، انحراف  بافت: ژگان استاندارد هستند مطرح كردمتعلق به وا
ضريب تغييرات، خطاي استاندارد برآورد، و : غيره و بعداستاندارد و 
كاربرد آمار نيز . اند چنين مفاهيم ديگري كه باقي نمانده غيره؛ هم

نشر و  او پيشگام بسياري از جداول آماري بود و. براي او مهم بود
 1914را در سال  3ها سنج ها و زيست  ها براي آماردان جدول ةاشاع

  .سازماندهي كرد
سنج و  شامل آزمايشگاه زيست(دپارتمان آمار كاربردي او      

) كه با كمك گالتون گسترش داده شد 4نژادي بهآزمايشگاه 
هاي خارجي  و مهمان) و غيره 7، فيلون6، گوزت5يوله(دانشجويان 

هاي  چنين شاهد بحث بسياري را جذب كرد؛ اين دپارتمان هم
 آمد، وجود مي هن بورسي خود پي ةوسيل هغلب ب، كه ابسياري بود

  .مشهورترين آن مشاجره با رونالد فيشر بود
دپارتمان او به دو . استعفا داد 1933ن در سال ورسي كارل پي     

فيشر و . اي.زيرنظر آرنژادي  دپارتمان به: بخش جدا شده بود
. بود دار آن شده  ن، اگون، عهدهورسي دپارتمان آمار كه پسر خود پي

مورد  400مقاله كه  650از   عنوان پركارترين نويسنده كه بيش هاو ب
  .آمار است منتشر كرد ةاز آن در حوز

ديده  8در كولدهاربور، سوري انگلستان 1936آوريل  27وي در      
  .از جهان فرو بست

  
                                                 
1 curvilinear relationships 

2 tetrachoric, biserial and polychoric correlation 

3 Biometricians  

4 Eugenic 

5 Yule 

6 Gosset 

7 Filon 

8 Coldharbour, Surrey, England  

  
  
  

  زير نظر حميد پزشك
  

  يكاآمار آمر) انجمن( يهاتحادآشنايي با 
  نسيم اجاللي: تهيه و تنظيم

  تهران دانشگاه يوترآمار و علوم كامپ ياضي،ر ةدانشكد
  

  
  تاريخچه

 American Statistical(آمار آمريكا ) انجمن(اتحاديه      

Association(اي براي متخصصان آمار در  ،  يك انجمن حرفه
اي كه  ، طي جلسه1839 نوامبر سال 27 اين اتحاديه در. آمريكا است

پنج . سيس گرديدأبرگزار شد، ت) ايالت ماساچوست(شهر بوستون  در
، 12ابادي ي، اليور پ11، جان فيشر10، ريچارد فلچر9ويليام كاگسول( نفري

 هاي كه در اين جلسه حضور داشتند از دانشگاه )13لموئل شاتاك
التحصيل شده بودند و در  فارغ 16و هاروارد 15، دارتموث14براون
فلچر  .يات درس خوانده بودندهاي حقوق، پزشكي، الهيات و ادب زمينه

  .عنوان اولين رئيس اين انجمن انتخاب شد به
آن آمده  ةنام طور كه در اولين اساس اتحاديه همان هدف اين     

هاي  آوري، حفظ و انتشار اطالعات آماري در بخش است، جمع
اين اتحاديه در ابتدا تحت عنوان انجمن .  گوناگون علوم  بوده است

سيس گرديد، أت )American Statistical Society( مريكااآمار 

                                                 
9 William Cogswell 
10 Richard Fletcher 
11 John Dix Fisher 
12 Oliver Peabody 
13 Lemuel Shattuck 
14 Brown 
15 Dartmouth 
16 Harvard 

 ها و مراكز آماري  معرفي انجمن
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 5 يي ساليانه كه درازودي و در اولين گردهم هاما نام اين سازمان ب
 آمار آمريكا ةبوستون تشكيل شد به اتحاديدر  1840 فوريه سال

)American Statistical Association( در ايران . تغيير يافت
  .شود ريكا شناخته مياين انجمن همچنان با نام انجمن آمار آم

رياست  1852 تا 1846 هاي طي سال 1فلچر، جرج شاتاك بعد از     
وي در طرفداري بيش از حدش از انجمن . انجمن را به عهده داشت

 بود كه براي 2ادوارد جارويس ديگر دكترة شخص برجست. معروف بود
عنوان رئيس در انجمن حضور  ه، ب1882تا  1852 سال، از سال 31

آمار حياتي داشت و  ةشديدي به رشت ةعالقجارويس  دكتر. داشت
وي . آمار و ثبت احوال اياالت متحده نمود ةاي به ادار خدمات ارزنده

طور  هب سيس نمود كه بعداًأت اتحادية آمار امريكا اي براي كتابخانه
  .عمومي بوستون قرار گرفت ةدائمي در كتابخان

ه فرآيند كبود  ASAبعدي رئيس ) 97-1988( 3فرانسيس واكر     
استاد ، واكر. المللي را آغاز نمود چرخش انجمن به يك سازمان بين

، رئيس )MIT(ماساچوست  ةسسؤ، رئيس م4ليي سابق دانشگاه
 و 1870 هاي سرشماري در سال ةاقتصادي آمريكا و رئيس داير ةجامع

 مديريت 1909 تا 1897 از سال 5گارول رايت ،واكر بعد از. بود 1889
 Bureau ofسس و رئيس سابق ؤوي م. انجمن را به عهده گرفت

Labor Statistics )هاي  دولتي اياالت متحده كه داده ةنمايند
آوري و تحليل آماري آنها را براي  اقتصادي و بازار كار آمريكا را جمع

انتصاب  ةوي آخرين رئيس با دور. بود) كند مردم منتشر مي ةتود
المللي  بين ASAروند را به سوي عضويت رايت  .چندين ساله بود

 با برگزاري گردهمايي ساليانه در شهر 1908 پيش برد و در سال
موافقت ) شهر ساحلي در جنوب شرقي ايالت نيوجرسي( 6آتالنتيك

سيس انجمن أكرد و اين اولين گردهمايي خارج از بوستون از زمان ت
  . بود

  مجالت انجمن
گذاري انتشارات انجمن  ، پايهواكر اماتترين كار در ميان اقد مهم     

 Publications of the American Statisticalيا 

Association ةاين اقدام عالق. شروع شد 1888 بود كه در سال 
  160 را افزايش داد و باعث افزايش تعداد اعضا از ASAالمللي به  بين
كه اين مجموعه  .شد 1898 در سالنفر  500 به 1889 در سال نفر

 Journal of the" معروف ةمنتشر شد بعدها به مجلواكر  توسط

American Statistical Association (JASA) " كه امروزه

                                                 
1 George C. Shattuck 
2 Edward Jarvis 
3 Francis A Walker 
4 Yale 
5 Garroll D. Wright 
6 Atlantic 

اولين . بدل شد ،باشد اي علم آمار مي ترين مجالت دوره يكي از مهم
  مقاله در اين مجله 

"Statistics of Water Power Employed in 
Manufacturing in the United States" 

  .نوشته شده است MIT از  G. F. Swain بود كه توسط

. در طول اين دوره، افزايش يافت ASAهاي انتشاراتي در  تالش     
هاي آماري در  منظور ترويج استفاده از روش ، انجمن به1945 در سال

. سنجي پرداخت زيست ةعلوم زيستي به انتشار خبرنام
اي  مجله  عنوان به 1947 الدر س American Statistician ةمجل

ة توزيع مجل اين انتشارات با. مقاالت تخصصي انتشار يافت ةبراي ارائ
Technometrics اين مجله با . پيگيري شدند 1959 در سال

حمايت انجمن كيفيت آمريكا و براي چاپ مقاالتي در كاربردهاي آمار 
  .در علوم مهندسي، شيمي و فيزيك عرضه شد

  :شود عبارتند از يگر كه توسط اين انجمن منتشر ميدة چند نشري     

 Journal of Business & Economic Statistics 
(JBES)  

 Journal of Agricultural, Biological, and 
Environmental Statistics (JABES)  

 Journal of Computational & Graphical 
Statistics (JCGS)  

 Technometrics (TECH)  

  هاي انجمن تيفعال

گران داده،  اي و تحليل ، شامل آماردانان حرفهASAاعضاي      
طور كه در  همان. كنند را دنبال مي گذاران رسيدن به اهداف بنيان

  :، اهداف  انجمن عبارتند ازاست فعلي بيان شدهة اساسنام
 مناسب آن يگسترش علم آمار و كاربرد ها 
 هاي آماري حمايت از تحقيقات، مجالت و همايش 
 مندان  هعالق ةباال بردن و حفظ پيوستگي تالش در ميان هم

مين رفاه اجتماعي أبه مسائل آماري و افزايش سهم آمار در ت
 بشر

باشد و با برگزاري  ميانتفاعي يك سازمان غيراتحادية آمار امريكا      
شناسي آماري و  انتشارات مرتبط با روش ةها، تهي گردهمايي

كاربردهاي آن و با مهيا ساختن اطالعات در ارتباط با علم آمار و نقش 
 . شود به اهداف مذكور نائل مي آن

  :امريكا آمارة اتحاديآدرس سايت 
http://www.amstat.org   
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جذاب و مفيد: آمار متحرك  
 

  غالمرضا محمديان: تهيه و تنظيم
 دانشجوي كارشناسي ارشد آمار رياضي، دانشگاه صنعتي اميركبير

تـوان بـين    هاي مختلف علمي و ارتباطي كـه مـي   پيشرفت شاخه     
هـاي   گيـري از تكنيـك   رهدارد تا با به ها ايجاد كرد، ما را بر آن مي آن

پرورانيم به نحو شايسته به سمع و نظر  چه را كه در ذهن مي نوين، آن
در اين راستا، آمارشناسان نيز با برقراري چنين . مخاطبان خود برسانيم

هـا و نتـايج    كننـد تحليـل   ارتباطي بين علم آمار و ساير علوم سعي مي
ا هرچـه بهتـر بـه    هاي آمـاري مـورد اسـتفاده ر    دست آمده از روش به

استفاده از تصويرهاي متحـرك راهكـاري بسـيار    . سايرين منتقل كنند
هـاي   مناسب براي نيل به اين هدف مهم است تـا رونـد انجـام روش   

  .آماري به سهولت و در هر لحظه قابل مشاهده باشد
هـاي بسـيار مهـم آن يعنـي      و يكي از قابليت Rافزار  پيشتر با نرم     

مربوط به آن و نحوة اسـتفاده از  از سايت  افزارينرم هاي بستهدريافت 
در اينجـا، گـذري كوتـاه امـا مفيـد بـر يكـي از        . ايـد  ها آشنا شـده  آن

موجود اسـت   animationافزاري  هاي مهم آن كه در بستة نرم قابليت
در واقـع ايـن   . ايد تعجب نكنيد، بله درست متوجه شده. خواهيم داشت

منـد بـه ارايـة آن در     د نتـايجي را كـه عالقـه   سـاز      بسته ما را قادر مي
هاي درس براي دانشجويان هسـتيم   ها و سمينارها يا كالس كنفرانس

  .در قالبي زيبا و انيميشني عرضه كنيم
افزاري فوق توانايي بـااليي بـراي ارايـة     كه بستة نرم عالوه بر اين     

كنـد، امكــان   بـراي مــا فـراهم مــي   HTMLنتـايچ آمـاري در قالــب   
را بـه   LaTexو  flash ،videoهـاي   سـازي نتـايج در قالـب    خيرهذ

ــازي   ــره س ــتورهاي ذخي ــا دس ــب ب ، saveSWF ،saveVideo ترتي

saveLatex سازد ميسر مي.   
در  Rافـزاري   هـاي نـرم   با وجود اشاره به نحـوة اسـتفاده از بسـته        

. هاي قبلي خبرنامه، يادآوري اين نكتـه خـالي از لطـف نيسـت     شماره
اين منظور، بايد بعد از دانلود كردن فايل فشردة بستة مورد نظـر  براي 

رونـد زيـر را    از سايتي كه آدرس آن در انتهاي اين بخش آمده اسـت 
  :طي كنيد تا بستة مورد نظر فراخواني شده و قابل استفاده شود

Packages     Install packages from local zip file     
                 .ايد جا ذخيره كرده ده را در آنتعيين مكاني كه فايل فشر

حاكي از شود كه  عبارتي ظاهر مي ،بعد از بازكردن فايل فشرده     
براي اينكه بتوانيد از آن . استافزاري  نرم آميز بستة موفقيتنصب 

. بسته را فراخواني كنيد libraryبايد از طريق دستور  استفاده كنيد
  : زير مراجعه كنيد نات اين بسته به آدرسبراي آگاهي از ساير امكا

 animationproject.org/package=-http://CRAN.R   

  . كنيم تبيين مي، با ذكر مثالي نحوة استفاده از اين بسته را  در ادامه
مركزي را با  يحدمهم  توان برقراري قضية در اين مثال، مي     

سازي و به  از طريق شبيه animationافزاري  نرم استفاده از بستة
  . صورت گام به گام نشان داد

  
مركزي براي ميانگين  يبه كمك دستورات باال، برقراري قضية حد

هاي مختلف نشان داده  nآزادي به ازاي  درجه 5دو با   خيتوزيع 
در واقع، نمودارهاي . كنيم يشود كه در زير نتايج آن را مشاهده م مي

شما . هستند كه به صورت متحركند HTMLزير بخشي از صفحة 
  .توانيد با انتخاب هر مرحله، نتايج را در آن مرحله مشاهده كنيد مي

  

  افزار؛ يك ترفنديك نرم
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  جرمي فريدمن: نويسنده
  حميدرضا فتوحي: مترجم
  دانشگاه تربيت مدرس رياضي، آمار دانشجوي كارشناسي ارشد

  
در بسياري از علوم اطالع و از جمله علم كامپيوتر و  انقالب     

آوري اطالعات  منظور جمع مورد نياز به ةكاهش در زمان و هزين
هاي افراد به تحليل مجموعه داده ةاوليه منجر به افزايش عالق

هاي علمي جديد مانند بزرگ و پيچيده  و پيدايش برخي شاخه
برخي از علوم اطالع   از طرف ديگر در.  كاوي گرديده استداده
ها، با آمار كاوي را به خاطر شباهت آن با تحليل داده داده ةواژ

الي كه ذهن ما را به خود مشغول ؤهمچنين س. گيرنداشتباه مي
هاي علمي كاوي و ديگر شاخه كند اين است كه آيا ما بايد دادهمي

 ةاز رشت اييعنوان زيرشاخه آنها با آمار شروع گرديده به ةرا  كه نطف
  آمار در نظر بگيريم؟

شود به اين صورت پاسخ و دليلي كه براي آن مطرح مي الباًغ     
در واقع با پذيرش اين پاسخ، . "آمار نيستند وآنها جز"است كه 
اي عنوان مجموعه ها از آن اين گونه خواهد بود كه آمار بهبرداشت

 ةهاي درسي هماز ابزارهاي الزم است كه در برنامه
شود و اين صورت رايج آموخته و تدريس مي التحصيالن به فارغ
 1962 آمار در سال ةنام اهي است كه جان توكي در سالگديد

در واقع ديدگاه ارائه . مخالفت كامل خود را با آن نشان داده است
شده توسط وي بر اين پايه استوار بود كه به آمار بايد به خاطر 

شدن اين ديدگاه  د، كه برجستهها اهميت داده شوتحليل داده
تر  نيازمند ايجاد تغييرات بسيار بزرگي مانند برقراري ارتباطي عميق

تر نشان  بين  آمار و محاسبات،  تغيير در برخي رفتارها مانند ماليم
در گذشته ( بين آمار و رياضيات، تغيير فرهنگ آماري ةدادن رابط

مي كه يك روش كرد تا هنگافرهنگ آماري اين گونه اقتضا مي
-كار بردن رياضيات اعتبار خود را ثابت نمي هطور كامل با ب جديد به

هاي ها و برنامهدر رويه... و ) كرد از پذيرش آن سر باز زده شود
  .   دانشگاهي خواهد بود

شايد بيشتر از هر وقت ديگري آمار با ديدگاه قديمي، بر سر دو      
بايد تصميم بگيريم كه خود را با در واقع ما . راهي قرار گرفته است

دهيم يا در برابر تغييرات فق مسائل مطرح شده و تغييرات و
هاي براي هر دو حالت ممكن استدالل. ايستادگي و مقاومت كنيم

تشويقي بسيار قوي وجود دارد اما با وجود نظرات بسيار زياد هيچ 
آمار  ةكار به بهترين وجه ممكن سالمت رشت داند كدام راهكس نمي

ها به اين مسئله اعتراف  در واقع بيشتر آماردان. كندرا تضمين مي
كنند كه آمار در بين ساير علوم اطالع داراي قدرت و نفوذ مي

آيد دست مي هاي كه از اين اعتراف آماردانان بنتيجه. كمتري است
 ةبيانگر اين مطلب است كه ما با يك مشكل اساسي در زمين

تيم، چرا كه مشتريان و متقاضيان ما در ساير بازاريابي همراه هس
كنند، يا اينكه آنها هاي ديگر اهميت و ارزش ما را درك نميشاخه

اي كه مطلوب نيست فهمند اما به گونهاين ارزش و اهميت را مي
  . كنندعمل مي

-ها ميمند به تحليل مجموعه دادهدر گذشته اگر كسي عالقه     

هاي مناسب براي يادگيري و رسيدن رشته شد، آمار  يكي از معدود
. اما اين وضعيت خيلي پا بر جا باقي نماند. به هدف مورد نظر بود

ما  ةها به وجود آمدند كه با رشتعلوم ديگري نيز در ارتباط با داده
در حال رقابت ... ها و يعني آمار در جذب مشتري، دانشجو، شغل

هاي آموزشي شنهاد دورهبه عبارتي اين علوم با پي. كردن هستند
هاي بسيار مناسب ، ايجاد شغلجذابهاي تحقيقاتي مناسب، طرح

پردازند و اين مسئله پس از فراغت از تحصيل به رقابت با آمار مي
مندي  بسياري از متخصصين آماري به پژوهش در سبب عالقه

طوري كه  ها گرديده است بهمسائل مربوط به اين رشته ةزمين
هاي گوناگون نتشار مقاالت زيادي از سوي آنها در زمينهآن ا ةنتيج

در واقع اين شستشوي مغزي از . باشدها ميمربوط به اين رشته
هاي جدي تواند بيانگر آسيب دانشجويان و پژوهشگران آماري، مي

  .   آمار است ةباشد كه در انتظار رشت
آشكار بر  ةدر انتها قابل ذكر است كه هميشه يك نزاع و مناظر     

اي از خود در نظر عنوان زيرشاخه كاوي را به سر اينكه آمار بايد داده
.  وجود داشته است ،بگيرد و يا آن را به علوم كامپيوتر واگذار كند

دو راهنماي بسيار بزرگ  ةاين بحث در بيست سال گذشته به وسيل
 1977 و لئو بريمن در سال 1962 آمار يعني جان توكي ةبراي رشت

كه از آن زمان تا  با وجود اين. كنفرانس داالس به چالش درآمددر 
به امروز حدود بيست سال گذشته است ولي نبايد فراموش كرد كه 

ها و دوباره بررسي  ما هنوز فرصت الزم را براي برگزاري كنفرانس
  .آمار در بين ساير علوم  اطالع را داريم ةكردن جايگاه رشت

    

  جايگاه آمار در انقالب داده ها
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  سازعالمتحسين زير نظر محمد 

  استاد گروه آمار دانشگاه اصفهان
  

 دانشگاه گيالن 

  بهروز فتحي، نمايندة انجمنآقاي دكتر با تشكر از 

                                       گزارش پيشرفت امور هشتمين سمينار احتمال و     
  :شود اعالم مي شرح زير هفرايندهاي تصادفي ب

  سمينار تا  ةمقاله به دبيرخانتمديد مهلت ثبت نام و ارسال
 5/3/90تاريخ 

 سمينار براي داوري  ةايجاد امكان سامانonline  و
سرداوران با داوران  online الكترونيكي با قابليت ارتباط

 ينارسم ةمشخص شد يها شاخه

 مقاله در خصوص  يرشپذ يها ينهاستعالم از سرداوران زم
 داوران شاخه مربوطه يمعرف

 ها و  به دانشگاه ينارسم) پوستر دوم( ومارسال فراخوان د
 يسسات آموزش عالؤم
 يتصادف يها يندو صاحبنظران احتمال و فرا يددعوت از اسات 

اعالم نموده اند كه با  نفرشان 10خارج از كشور كه تا كنون 
 يتصادف يها ينداحتمال و فرا ينارسم ينهشتم مقاله در ةارائ

شرح  هبدان اتاس ينا ياسام .كنند يشركت م يالندانشگاه گ
   :است يرز

 
 Professor Rouben Ambartzumian (Institute of 

Mathematics National Academy of Sciences of 
Armenia). 

 

 Professor Eduard Danielian (Chair of 
Probability Theory and Mathematical Statistics,  
Faculty of Mathematics and Mechanics, 
Yerevan State University, Yerevan, Armenia). 

 
 Professor Viktor Ohanyan (Professor of 

Mathematics from Yerevan State University 
(YSU), "Stochastic Geometry", Yerevan, 
Armenia). 

 
 Professor Karen Gasparian (Department of 

Probability and Mathematical Statistics 
Yerevan State University, Yerevan, Armenia). 

 
 Professor Rafik Aramyan (Institute of 

Mathematics National Academy of Sciences of 
Armenia,Yerevan, Armenia). 

 
 Professor Michael Mania (Department of 

Probability Theory and Mathematical Statistics  
(Head of the Department), A. Razmadze 
Mathematical Institute, Georgian Academy of 
Sciences, Georgia). 

 
 Professor Sukiasyan Hayk (Leading researcher 

of the Institute of Mathematics of National 
Academy of Sciences of Armenia). 

 
 Dr. Aharonyan Narine (Assistant of the chair of 

Probability Theory and Math. Statistics, 
Institute of Mathematics of National Academy 
of Sciences of Armenia). 

 
 Professor Ahmad Reza Soltani (Department of 

Statistics and Operational Research, Kuwait). 
 

 Professor Rasmus Plenge Waagepetersen 
(Department of Mathematical Sciences 
Aalborg University, Denmark). 

 

 محل اسكان و تغذيه براي تعداد احتمالي  ةرايزني و تهي
 .)نفر 200حدود ( شركت كنندگان سمينار

 
  دعوت از مسئولين استان گيالن در حمايت از سمينار احتمال

 .و فرايندهاي تصادفي
 

 يهنام اول در ثبت كه ينارنفر شركت كننده در سم 340 يناز ب 
اند                        نموده ينارسم ابراز عالقه به شركت در

اند كه تا  خود را اعالم نموده ةنفرشان عنوان مقال 290 تعداد
كامل به  ةمقال 170 تعداد )ماه نيمة ارديبهشت( به امروز

 .است يدهرس ينارسم ةيرخاندب
 

  ها و مراكز آمارياخبار دانشگاه
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  شهيد بهشتي دانشگاه 

  تشكر از خانم دكتر فيروزه ريواز، نمايندة انجمنبا 

گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري انجمن آمار ايران      
ميهمان پروفسور حسام محمود ، 1390در تاريخ  هفتم ارديبهشت 

چكيدة سخنراني ايشان با . استاد دانشگاه جورج واشينگتن بود
  عنوان 

"phases in urn models for demographic 
mixing" 

   .آمده است زيردر 

We introduce a generalization of the Ehrenfest urn 
model in which samples of independent identically 
distributed sizes with a general generating discrete 
distribution (the generator) are taken out of an urn 
containing white and blue balls(n in total). Each 
ball in the sample is repainted with the opposite 
color and the sample is replaced in the urn. 

We study the phases in the gradual change from 
the initial condition to the steady state for 
numerous cases where such a steady state exists. 
We look at the status of the urn after a number of 
draws. We identify a concept of linearity based on 
a combination of the generator and the number of 
draws, below which we consider the case to be sub 
linear and above which the case is super linear. For 
generators that are not nearly deterministic, in a 
properly defined upper sub phase of the sub linear 
phase the number of white balls is asymptotically 
normally distributed, with parameters that are 
influenced by the initial conditions and the 
generator. 

A similar result holds in the upper sub linear phase 
for nearly deterministic generators. In the linear 
phase a different normal distribution applies, in 
which the influence of the initial conditions and 
the generator are attenuated. At the super linear 
phase the mix is nearly perfect, with a nearly 
symmetrical normal distribution in which the 
effect of the initial conditions and the generator is 
obliterated. We give interpretations for how the 
results in different phases conjoin at the “seam 

lines”. The Gaussian results are obtained via 
martingale theory. We give a few concrete 
examples. 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

  با تشكر از آقاي دكتر مهدي تذهيبي، نمايندة انجمن

دورة دكتري آمار زيستي در گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي      
د تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشكي مور

دانشجويان شروع به تحصيل  90پزشكي قرار گرفت و از مهرماه 
  .  خواهند نمود

  
  
  
  

  زير نظر فيروزه ريواز
  
  هاي چندمتغيره تحليل آماري داده

  دكترمنوچهر خردمندنيا و مريم بهرامي: : گاننويسند

  ادب امروز: ناشر
   1389چاپ اول 

. ها تجربة تدريس و مشاورة آماري است حاصل سال اين كتاب      
هاي مدرن چنـدمتغيره   در اين كتاب خواننده با زباني ساده با تحليل

تحليـل  : هاي معرفي شده در كتاب عبارتنـد از  تحليل. شود آشنا مي
گـذاري چنـد    بنـدي، مقيـاس   اي نقاط، تحليل مميـزي و رده  خوشه

هـاي اصـلي، تحليـل     ؤلفهاي متغيرها، تحليل م بعدي، تحليل خوشه
افزارهـاي   هـاي محاسـباتي بـا نـرم     جنبـه . آيتمي و تحليل عـاملي 

MINITAB   وSPSS تشريح شده است.  
 

 معرفي كتاب
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آمار و  ةايجاد رقابت سالم بين دانشجويان رشت: هدف -1

ها و مؤسسات آموزش عالي، افزايش سطح  هاي آمار دانشگاه گروه
هاي درخشان و معرفي آنها علمي دانشجويان آمار ، شناخت استعداد

به جوامع علـمي، برقراري ارتباط علمي و فرهنگي و آموزشي بين 
  .ها دانشگاه

  
 ترجيحاً در طور ساالنه و اين مسابقه به: برگزاري ةدور -2

ها يا سمينارهاي انجمن آمار ايران برگزار  يكي از كنفرانس ةحاشي
  .شود مي
 
 3 و هر تيـم مركب ازصورت تيمي  مسابقه به :نوع مسـابقه -3

ت علمي باشد، ئدانشجوست كه با يك سرپرست كه بايد عضو هي
آموزشي  ةهر واحد دانشگاهي يا مؤسس. همراهي خواهند شد

. تواند يك تيم به مسابقه اعزام كند مجري دورة كارشناسي آمار مي
 ةاعضاي تيم بايد در زمان شركت در مسابقه، دانشجوي دور

  .يا مؤسسه باشند كارشناسي آن دانشگاه
  
ريزي و نظارت بر  براي برنامه: ليت علمي مسابقهئومس -4

هيئت نفر منتخب  5علمي مركب از  ةكميت ،حسن انجام مسابقات
دبيري اين كميته به .  شود انجمن آمار ايران تشكيل مي مديرة
 هيئت مديرةيكي از  اعضاي اين كميته است كه توسط  ةعهد

  .شود انجمن تعيين مي
      هيئت انجمن آمار ايران،  هيئت مديرةدوره از  در هر: 1ة صرتب

      علمي را ةوقت حداقل دو نفر از اعضـاي اين كميـت ةمدير
  .نمايد جايـگزين مي

علمي، تشـكيل  ةمسـئوليت هماهنـگي اعضاي كميـت: 2 ةتبصر
علمي با  ةجلسات و ديگر اقـدامات الزم براي انجـام وظايـف كميت

  .ين كميته استدبير ا
  
شرح زير  علمي به ةوظايف كميت :علمي ةوظايف كميت -5

  :است
مكاتـبه با مدير گـروه آمـار هر واحد دانشـگاهي مبنـي بر : 1-5

درخواسـت از همـكاران خود براي طـرح حـداقل دو سـؤال در هر 
و ارسال محرمانه به ) ها همراه با پاسخ دقيق آن( 6 يك از مواد بند

   .علمي در مهلت مقرر ةيتدبير كم

      تواند به تشخـيص خود، از علمي مية كميـت: 1ة تبصر       
طور انفـرادي و مستقيمـاً درخواسـت طرح و ارسال  آمار بهاستادان 

  .سؤال نمايد
علـمي حـداقل يك ماه پيـش از زمـان  ةكميتـ: 2ة تبصر      

ن كفـايت تعـداد منـظور ارزيـابي ميـزا برگزاري مسـابقه و به
هـاي دريـافـت شده را  هاي مناسـب در هر موضـوع، سـؤال سـؤال

نمـايد تا  اي با حضـور اكثريـت اعضا بازبيـني مي در جلسـه
هاي بيشتر،  صورت لـزوم براي درخواست طرح و ارسال سؤال در

  .اقدام الزم به عمل آيد
هاي  سؤالمنظور بررسي و انتخاب و تنظيم  تشكيل جلسه به: 2-5

  .ها هاي سؤال ها و بارم مسابقه و تنظيم جواب
  .هاي مسابقه سازي و تكثير سؤال نظارت بر آماده: 3-5
 ةانجـمن موظـف است حسـب نظر دبير كميتة دبيرخان: 4-5

دار قابل تفكيك مناسبي را براي  دار و سربرگ علمي، اوراق آرم
قه، به تعداد مسـابقات انجـمن تهيه نمايد و در هر دوره مسـاب

  .علمـي به وي تحـويل دهدة درخواسـت شده از طرف دبيـر كميتـ
  .امتحانيهاي  هنظارت بر جلس: 5-5
  .تصحيح اوراق امتحاني: 6-5

ها جدا  ها كدگذاري، سربرگ قبل از تصحيح، ورقه: 1ة تبصر       
 ةهاي اصلي نزد كميت نسخه. شود دو نسخه تكثير مي و اوراق در
د و دو نسخه به تفكيك مسأله همراه با راه حل و مان علمي مي

در صورتي كه دو . شود امتيازبندي به دو مصحح مختلف داده مي
شند كه اختالفشان بيش از اي داده با ال نمرهؤمصحح به پاسخ س

شود با قانع كردن  كامل باشد از مصححان درخواست مي ةنمر% 10
ايان معدل نمرات دو در پ. يكديگر اختالف را به حد مجاز برسانند
  .شود مصحح، امتياز آن مسأله محسوب مي

تواند از افراد ديگر براي تصحيح  علمي مي ةكميت: 2ة تبصر       
در هر حال مسئوليت نهايي تصحيح . اوراق امتحاني كمك بگيرد

  .علمي است ةكميت ةاوراق به عهد
رش ها و تنظيم گزا تعيين امتياز افراد و تيمة تشكيل جلس: 7-5

  .مسابقه
  .حضور سرپرستان در اين جلسه بالمانع است: تبصره      
مراحل اجرايي همراه با ة تهيه و ارسال گزارش از كلي: 8-5

از (مدارك امتحان  ةبندي نهايي مسابقه و كلي ردهة جلس صورت
  .به انجمن آمار ايران) ها نامه و پاسخ ها نامه جمله پرسش

 ةنام ران در تدوين و انتشار كتابهمكاري با انجمن آمار اي: 9-5
ها،  ها و پاسخ مسابقات مشتمل بر شرح مسابقات، مجموعه سؤال

  .فهرست برندگان و ديگر موارد الزم

 يي آمار كشورنامة مسابقة دانشجوآيين
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حقوق مادي و معنوي هر نوع ة بديهي است كلي: تبصره       
  .انتشارات مسابقه متعلق به انجمن آمار ايران است

تخابي مسابقه به انجمن طراح سؤاالت انمعرفي همكاران : 10-5
ها يا سمينارهاي  آمار ايران جهت شركت آنان در يكي از كنفرانس

نام و به انتخاب طراح  انجمن آمار ايران بدون پرداخت حق ثبت
  .سؤال
 ة، كميتها و شكايت  ها اعتراض ةمرجع رسيدگي به كلي: 11-5

  .علمي است
  
 ، تسلط برارزيابي قدرت استدالل منظور به: مواد امتحاني -6

مواجهه با  حل مسأله در مفاهيم، ميزان ابتكار و توان تشخيص و
ضرائب . شود االت مسابقه در دو بخش ارائه ميؤسهاي واقعي،  داده

  .است 4:6 ها به ترتيب به نسبت اين بخش
رياضيات عمومي، احتمال، آمار : شامل بخش نظري، -الف

  .گيري هاي نمونه رياضي، روش
افزارهاي رايج آماري  استفاده از نرم ،ديكاربربخش  - ب

با تكيه بر  ها براي تجزيه و تحليل مسائل آماري و تفسير آن
 ةمعلومات مربوط به دروس مختلف دوردر حد  ظري،مباني ن

  .كارشناسي آمار
از (افزارهاي هر دوره مسابقه و مشخصات آن  نرم: تبصره       
عيين و اعالم علمي تة از طرف كميت) …محيط، نسخه، : جمله
افزار ديگري استفاده كند،  نرم چنانچه تيمي مايل باشد از. گردد مي

علمي اعالم و ة ماه قبل از برگزاري مسابقه به كميت 3 بايد حداقل
  .علمي از آن استفاده نمايدة در صورت تأييد كميت

  
  
زبندي به دو صورت انفرادي و تيمي امتيا: امتيازبندي -7
  :پذيرد يصورت زير انجام م به

صورت انفرادي و بخش كاربردي  بخش نظري مسابقه به: 1-7
  .صورت تيمي برگزار خواهد شد به

كسب شده از بخش نظري هاي امتياز ةامتياز انفرادي بر پاي: 2-7
بندي تيمي شركت داده تنها افرادي در رده. گردد محاسبه مي

 ةباالترين نمر٪ 50 ها حداقل آنبخش نظري ة شوند كه نمر مي
  .كنندگان در بخش نظري باشد تمام شركت

هاي اعضاي تيم در بخش  امتياز تيمي بر اساس مجموع نمره: 3-7
  . گردد بخش كاربردي تيم محاسبه مية نظري و نمر

بندي تيمي شركت داده هايي در رتبه تنها تيم: تبصره      
هر يك از بخش نظري ة عضو داشته و نمر 3 شوند كه دقيقاً مي

كنندگان در  تمام شركتة باالترين نمر٪ 50 تيم حداقلاعضاي 
باالترين ٪ 50 تيم حداقلبخش كاربردي ة نمربخش نظري و 

ها  اين تيم. كننده در بخش كاربردي باشد هاي شركت تمام تيمة نمر
شوند و در صورت وجود،  بندي مي ترتيب از باالترين امتياز رتبه به

  .شوديين ميتيمي تعة يك، دو يا حداكثر سه برند
  
 »الف«براي بخش : مسابقه و مدت زمان آنهاي  الؤس -8

طور  ال بهؤگردد و براي پاسخ به هر س سؤال ارائه مي هفتمجموعاً 
 »ب«براي بخش . شود بيني مي دقيقه زمان پيش 20 متوسط

طور  گردد و براي پاسخ به هر سؤال به مجموعاً سه سؤال ارائه مي
هاي  شود كه انتخاب شيوه بيني مي دقيقه زمان پيش 40 متوسط
  .دانشجو استة ها كالً به عهد حل آن
هاي  مربوط به هر يك از بخشة زمان مسابق: تبصره       

  .نبايد از سه ساعت بيشتر باشد »ب«و  »الف«
  
منظور هماهنگي و  به :مسئوليت برگزاري مسابقه - 9

 مسابقه و در راستاية تداركات الزم جهت برگزاري شايست
نفره مركب از افراد زير  3برگزاري ة علمي، كميتة همكاري با كميت

  :شود تشكيل مي) ماه پيش از برگزاري مسابقه 9 حداقل(
 ة وي از اعضاي كميتة يا نمايند(علمي مسابقه ة دبير كميت: 1-9
  ).علمي
دبير اجرايي كنفرانس يا سميناري كه مسابقه در ة نمايند: 2-9
برگزاري مسابقه و ة اين فرد دبير كميت(د شو آن برگزار مية حاشي

امور اجرايي مسابقه با امور مربوط به ة كنند رابط و هماهنگ
  ).الذكر خواهد بود كنفرانس يا سمينار فوق

 تئهيانجمن آمار ايران به انتخاب ة ت مديرئهية نمايند: 3-9
  .وقتة مدير

  
  :شرح زير است  وظايف كميته به :برگزارية وظايف كميت -10

بندي انجام  ارسال آگهي مسابقه شامل زمان تنظيم و: 1-10
 ديگر افزارهاي آماري مصوب و نام نرم محل برگزاري، مسابقه،
انجام مسابقه بايد  اين آگهي حداقل شش ماه پيش از. الزم موارد

 بند آموزشي مذكور درهاي  همؤسس به كلية واحدهاي دانشگاهي و
  .ارسال گردد 3

 3 آموزشي مذكور در بندهاي  هها و مؤسس دانشگاهمكاتبه با : 2-10
  .عنوان سرپرست تيم ت علمي بهئبراي معرفي يك عضو هي

منظور معرفي دانشجويان آن  مكاتبه با سرپرست هر تيم به: 3-10
  .تيم
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آماده كردن سايت كامپيوتري مناسب و نصب نرم افزارهاي : 4-10
  .آماري مصوب

  .ت نظارت كميته علميهاي مسابقه تح تكثير سؤال: 5-10
ها و  اعضاي تيم ة، اسكان، تغذيهتهيه و تأمين جوايز مسابق: 6-10

  ...سرپرستان در طول برگزاري مسابقه و 
هاي انجمن آمار  زمان با آغاز مسابقه، سؤاالت در سايت هم: 7-10

ها بتوانند  گيرد تا دانشگاه ايران و دانشگاه مجري مسابقه قرار مي
مند نيز مسابقه را برگزار  بين ساير دانشجويان عالقهزمان  طور هم به

  .نمايند
  

  :ها وظايف سرپرستان تيم -11
نفره از بين دانشجويان دانشگاه يا  3 انتخاب اعضاي تيم: 1-11
برگزاري در  ةها به كميت آموزشي مربوطه و ارسال نام آنة مؤسس

  .زمان مقرر
ع براي شركت متبوة هاي الزم با مؤسس انجام هماهنگي: 2-11

  .فعال تيم در مسابقه
هماهنگي امور مربوط به تيم و هدايت تيم در مراحل : 3-11
  .مسابقه
  .ها تعيين امتياز افراد و تيم ةشركت در جلس: 4-11
علمي ة توانند عضو كميت ها نمي سرپرستان تيم: 1ة تبصر       
  .باشند
طرح و اي ه هها در جلس يك از سرپرستان تيم هيچ :2ة تبصر      

  .كنند انتخاب و تصحيح سؤال و برگزاري آزمون شركت نمي
  

پرداخت آن در هر ة نام و نحو ثبتة هزين: نام ثبتة هزين -12
برگزاري تعيين و به واحدهاي دانشگاهي و ة دوره از طرف كميت

  .اعالم خواهد شد 3 آموزشي مذكور در بندهاي  همؤسس
  

هاي  به تمام اعضاي تيمجوايز مسابقه كه : هجوايز مسابق -13
اول، دوم و سوم و نيز نفرات اول، دوم و سوم انفرادي تعلق 

  :گيرد، عبارتند از مي
  هاي تقدير لوح: 1-13
هاي بهار آزادي به نسبت مشخص گرديده توسط  سكه: 2-13
  هاي اول، دوم و سوم برگزاري مسابقه براي مقامة كميت

هاي  هايي، ازگروه نشان هر مسابقه با اهداء در: 1ة تبصر        
هاي اول، دوم و سوم نيز تقدير به عمل  تيمة كنند آموزشي معرفي

  .آيد مي

هاي  هزينه ارزش مالي جوايز هر دوره، متناسب با: 2ة تبصر       
  .برگزاري مربوطه خواهد بودة نام آن دوره و به تشخيص كميت ثبت

ديگر نيز ) ايه سازمان(افراد حقيقي يا حقوقي : 3ة تبصر       
ة نحو. توانند جوايزي را به اين افتخارآفرينان تخصيص دهند مي

گيرد با اطالع  اهداء جايزه و نفراتي كه جايزه به آنان تعلق مي
شود و  علمي مسابقه تعيين مية ، توسط كميتانجمنة ت مديرئهي

  .گردد كنندگان اعالم مي در هنگام اهداء جوايز اسامي اهدا
  

به  90/3/5 تبصره درجلسة مورخ 16 بند و 13 در اين آيين نامه
و از اين زمان  انجمن آمار ايران رسيدة ت مديرئهيتصويب 

  .شود پيشين مية نام جايگزين آيين
  
  
 

  
  
  

هشتمين سمينار احتمال و فرايندهاي 
در  1390شهريور  20و  19تصادفي در تاريخ 

دانشكدة علوم رياضي دانشگاه گيالن برگزار 
هاي مهم سمينار  آخرين تاريخ. شود مي
  :صورت زير اعالم شده است به

  
آخرين فرصت ارسال 

 مقاله
5/3/1390 

اعالم نتايج داوري 
 مقاالت

20/4/1390  

آخرين فرصت ارسال 
 هزينه هاي سمينار

5/3/1390 

آخرين مهلت ثبت نام 
 اوليه

5/3/1390 
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 ايران، آمار انجمن همكاري با ايران صنعت و علم دانشگاه 

 1391 شهريورماه 8 الي  6 از را ايران آمار كنفرانس يازدهمين
 و كارشناسان پژوهشگران، دانشگاهيان، از. كند مي اربرگز

 ةارائ و كنفرانس اين در شركت با شود مي دعوت آمار مندان عالقه
 ارتقاء ةزمين آمار، مختلف مباحث در علمي دستاوردهاي آخرين
  .آورند فراهم را كشور در آماري فرهنگ و دانش
 كنفرانس محورهاي و ها مقاله) الف

 هاي زمينه درتمام علمي هاي گزارش و تحقيقي هاي مقاله ارائه

  :شامل آماري، علوم
 : نظري آمار  .1

  استنباط آماري -101
  يافته هاي خطي تعميم هاي خطي و مدل مدل -102
  هاي بيزي روش -103
  نظرية تصميم -104
  آمار ناپارامتري -105
  آمار فازي -106
 هاي مرتبط ساير موضوع -107

 كاربردي آمار  .2

  گيري نمونه -201
  رگرسيون -202
  هاي زماني سري -203
  ها طرح آزمايش -204
  آمار محاسباتي -205
  آمار فضايي -206
  كاوي داده -207
  كنترل كيفيت آماري -208
  سازي آماري شبيه -209
  آمار بيمه -210
  اي هاي رسته تحليل داده -211
  سازي آماري مدل -212

  هاي چندمتغيره روش -213
 مرتبطهاي  ساير موضوع -214

 آن كاربرد و احتمال  .3

  نظرية احتمال -301
  فرايندهاي تصادفي -302
  هاي تصادفي سيستم -303
  ها نظرية توزيع -304
  قابليت اعتماد -305
  هاي ترتيبي آماره -306
  نظرية اطالع -307
 هاي مرتبط ساير موضوع -308

 زيستي آمار .4

  آمار زيستي -401
  آمار وقايع حياتي -402
  تحليل بقا -403
  آمار در ژنتيك -404
  هاي طولي تحليل داده -405
  هاي باليني كارآزمايي -406
 هاي مرتبط ساير موضوع -407

 رسمي آمار .5

  برآورد ناحية كوچك -501
  گيري طراحي نمونه -502
  هاي جانهي روش -503
  هاي آماري مديريت نظام -504
  آمار ثبتي -505
  طراحي نماگرهاي بهداشتي و اجتماعي -506
  هاي محرمانگي آمار بزارها و روشا -507
  گيري فقر، نابرابري و توزيع درآمد اندازه -508
  آمار جمعيت -509
هاي جديد در سرشماري نفوس و  كاربرد فناوري -510

  مسكن
 هاي مرتبط ساير موضوع -511

 آمار آموزش .6

  آموزش آمار -601

  يازدهمين كنفرانس آمار ايران
  2اطالعية شمارة 
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  تاريخ آمار و احتمال -602
 هاي مرتبط ساير موضوع -603

 نعتص در آمار .7

  مكانيك آماري -701
  كاربرد آمار در شهرسازي و مديريت شهري -702
  تحليل تصاوير -703
  آمار در صنعت آب و برق -704
  نانو تكنولوژي و آمار -705
  هاي مرتبط ساير موضوع -706

 علوم ساير در آمار .8

  آمار در اقتصاد و مديريت -801
  آمار در كشاورزي -802
  آمار در علوم اجتماعي -803
  آمار در علوم رفتاري -804
  آمار در علوم پايه -805
  آمار در هواشناسي -806
 هاي مرتبط ساير موضوع -807

 آمار با مرتبط هاي زمينه ساير .9

  كنندگان  شرايط شركت) ب
 و آموزشي مؤسسات و ها ه دانشگا علمي هيئت اعضاي .1

 فعاليت آماري علوم مختلف هاي كه در زمينه پژوهشي

 .دارند

 هاي ينهارشد در زم يدكتري و كارشناس ياندانشجو .2
 .علوم آماري

آماري و  هاي يتفعال ةكارشناسان آمار با داشتن تجرب .3
 .خدمت محل ةمؤسس يمعرف

 توانند يآمار م يكارشناس ةهاي مجري دور دانشگاه .4
را براي شركت در  يكارشناس ةدور دانشجوي 5 حداكثر

 .ديننما يبرگزاري كنفرانس معرف يتةكنفرانس به كم

 ةآموزش و پرورش با داشتن حداقل درج يراندب .5
 ةادار يهاي آماري با معرف درس يسو تدر يكارشناس
 .شهرستان يا يهپرورش ناح آموزش و

  كنفرانس هاي فعاليت) ج

توسط  اي يقهدق 50ي و تخصص يعموم هاي يسخنران .1
 .سخنرانان مدعو

 .اي دقيقه  20تخصصي  هاي سخنراني .2

 كارهاي مورد در اي دقيقه 20تحليلي  هاي سخنراني .3

 .آماري اجرايي

 يياجرا يا يقاتيكارهاي تحق يپوستر جهت معرف ةارائ .4
 .آماري

 .يو تخصص يهاي آموزش برگزاري كارگاه .5

آموزش  هاي ينهدر زم يتخصص يزگردهايبرگزاري م .6
 و آمارشناسي نظام آماري، ، فرهنگآمار يريتآمار، مد

.... 

 هاي يستمكتاب، سافزار،  نرم هاي يشگاهنما ييبرپا .7
  .آماري  هاي يتو فعال يرسان اطالع

  علمي گزارش يا مقاله پذيرش و دريافت شرايط )د
 خود كامل مقالة است الزم كنفرانس در مقاله ارائة به مندان عالقه

 يا مقاله. نمايند تهيه انگليسي يا فارسي هاي زبان يكي از به را

 يا دانشگاه نام نوادگي،خا نام و نام شامل عنوان، بايد علمي گزارش

 مراجع و اصلي محتواي مقدمه،  واژه، كليد چكيده، مؤسسة متبوع،

افزارهاي  با يكي از نرم 4Aة صفح هشت در حداكثر و بوده
FarsiTex فارسي يا هاي مقاله برايLaTex  هاي مقاله براي 

 از است الزم علمي گزارش يا مقاله ةتهي براي. انگليسي تهيه شود

 كنفرانس مقاالت مجموعه مخصوص) Style File( تفرم فايل

 ارسال" بخش در كه شده تهيه) Templates( هاي نمونه و

 www.iust.ac.ir/isc11كنفرانس به آدرس  وب صفحه "مقاله
   .قرار دارند، استفاده شود

  : تذكر
 يتخصص ينسخنرا يك تواند يهر شركت كننده تنها م .1

 .يدپوستر ارائه نما يا

نسخه  دو با همراه علمي گزارش يا مقاله اصل فايل .2
pdf بدون ديگري و نويسنده و مشخصات نام با يكي 

 تا حداكثر كنفرانس وب ةصفح طريق از صرفاً بايد نام،

از . شود ارسال كنفرانس ةدبيرخان به 90/9/30تاريخ 
 فقط .ئيدفرما خودداري مقاله ةچكيد صرفاً ارسال
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 خواهند قرار ارزيابي دريافتي مورد كامل هاي مقاله

  .گرفت

 برنامة در ارائه براي هنگامي شده پذيرفته هاي مقاله .3

 در دهنده ارائه فرد كه شوند داده مي قرار كنفرانس

 .باشد كرده نام ثبت كنفرانس

 جاي در كه باشد جديد هاي يافته برگيرندة در بايد مقاله .4

 .است دهمنتشر نش ديگري

 و ها طرح از بديع هاي تحليل حاوي بايد علمي گزارش .5
  .باشد اجرايي آمار هاي فعاليت

از طرف مجالت  يرسال اخ يكمقاله در  كه يدر صورت .6
براي چاپ ارسال  ياقرار گرفته  يرشمعتبر مورد پذ يعلم

 يفقط براي ارائه به صورت سخنران تواند يشده باشد، م
 .پوستر ارسال شود يا

 ةچاپ در مجموع ياپوستر  ي،مقاله براي سخنران رشيپذ .7
. كنفرانس است يعلم يتةكم أييدها منوط به ت مقاله
هاي كنفرانس چاپ  كه در مجموعه مقاله ييها مقاله

انتشار آنها پس از برگزاري كنفرانس در  شوند، يم
 .بالمانع است يمجالت علم

 محتواي حسب بر كنفرانس در شده پذيرفته هاي مقاله .8

 ايرن آمار انجمن علمي در نشريات و انتخاب علمي

 هاي مقاله از مسئولين منظور اين براي. شد خواهند چاپ

 شد خواهد دعوت نشريه هر سردبير توسط برگزيده

 ارسال مجله به داوري فرايند بررسي براي را مقالة خود

 .نمايند

  
 نمايشگاه برگزاري )ه

 تا را خود پيشنهادهاي توانند مي نمايشگاه، برگزاري به مندان عالقه 
  .كنند اعالم كنفرانس به دبيرخانة 91/1/31تاريخ 

 

 آموزشي كارگاه برگزاري )و

 عنوان، توانند مي آموزشي هاي كارگاه برگزاري به مندان عالقه

 نياز مورد امكانات و مخاطبان نوع مدت، مطالب، سرفصل اهداف،

 ةدبيرخان به  91/1/31 تاريخ تا حداكثر را پيشنهادي كارگاه

 تأييد به منوط آموزشي كارگاه برگزاري . نمايند معرفي كنفرانس
 .است كننده شركت  15 حداقل نام ثبت و كنفرانس علمي ةكميت

 : تذكر

 و بيشتر اطالع براي توانند مي ها كارگاه در شركت به مندان عالقه
به وب سايت كنفرانس  91/3/20لغايت  91/2/20 تاريخ از نام ثبت

  .مراجعه نمايند
 

  مهم هاي تاريخ) ز
  90/9/30پايان ارسال مقالة كامل 

 90/11/30ها حداكثر تا  ارسال نتايج داوري مقاله 

  90/12/15دريافت اصالحات از نويسندگان حداكثر تا 

 91/1/31ها حداكثر تا  اعالم نتايج نهايي داوري مقاله 

  
   

  
 المللي قابليت اعتماد و  هفدهمين كنفرانس بين

 ، كانادا،2011كيفيت در طراحي، چهارم آگوست 

 http://issatconferences.org   
  المللي آمار رسمي، هفدهم آگوست  بينكنفرانس

 ، ايرلند، 2011

http://www.nisra.gov.uk/iaos2011.html 
 المللي آمار زيستي  دومين كنفرانس بين و  سي

 ، كانادا،2011بيست و يكم آگوست  باليني، 

http://www.iscb2011.info 

  پنجاه و هشتمين كنفرانسISI بيست و يكم ،
 ، ايرلند،2011آگوست 

http://www.isi2011.ie 

 بيست و ، ريه و كاربردنظ: ها طراحي بهينة آزمايش
 ، اتريش،2011پنجم سپتامبر 

http://mzvtagung.boku.ac.at/index.php 

  2011آمار كاربردي، بيست و پنجم سپتامبر ،
 اسلوني، 

http://conferences.nib.si/AS2011 

 

  رويدادهاي مهم آماري جهان



  . محترم انجمن اين فرم را مجددا تكميل و ارسال نمايندءر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاد     

                    :شماره عضويت                  تغيير مشخصات            عضو جديد  

  :مشخصات فردي . 1
     : نام

      :نام خانوادگي
 First Name:   

Last Name : 

               مرد  زن  :         جنسيت                            :       مليشماره                                                         : تاريخ تولد
  

 :مشخصات تحصيلي .2

  :آخرين مدرك تحصيلي
  :كدهاي مربوطهها و  تخصص
  

  تخصص
 

در آمار 
 پزشكي

  
  رسميآمار 

  
  آمار زيستي

  
آناليز 
  تصادفي

  
احتمال 
  تركيباتي

احتمال 
  هندسي،
هندسه 
  تصادفي

  
استنباط 
  آماري

استنباط در 
فرايندهاي 
  تصادفي

  8  7  6  5  4  3  2  1  كد
  

استنباط 
  ناپارامتري

 
تاريخ آمار و 
 احتمال

تحليل بقاء 
  هاي و داده

سانسور 
  شده

  
تحليل چند 

  متغيره

  
تحليل 

  ها داده

  
تحليل 
  شكل

  
  داده كاوي

  
هاي  روش
  اي دنباله

  
هاي  روش

  نموداري

9  10  11  12  13  14  15  16  17  
هاي  سري

  زماني
طرح 
ها آزمايش  

فرايندهاي 
  تصادفي

فرايندهاي 
  خاص

فرايندهاي 
  ماركوف

مباني 
نظريه 
  احتمال

مباني و 
  فلسفه آمار

و ها مجموعه
  هاي ميدان
  دفيتصا

اسبات مح
  ماريآ

18  19  20  21  22  23  24  25  26  
مدل هاي 
خطي و 
  ناخطي

نظريه 
 تصميم

نظريه 
  ها توزيع

هاي  نظريه
  حدي

  
  گيري نمونه

موضوع 
  مرتبط

27  28  29  30  31  32   

  :رشته تحصيلي
  :تخصص

  الويت دوم  الويت اول
  : كد  : كد

  
  

  ):براي دانشجويان(محل تحصيل                     
  
  
  
  

  :دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك                   
  
  
  
  

  :ذ مدركشهر و كشور محل اخ                    

                                                                                           

  :مشخصات شغلي. 3
    دانـشجوي كارشناسـي       دانـشجوي كارشناسـي ارشـد         دانشجوي دكتري     آموزگار  دبير  مارآ دكارشناس ارش   مارآكارشناس      مربي    استاديار    دانشيار   استاد: مرتبه علمي 

 ):ذكر شود  (  غيرهدانشجوي كارداني
  
  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

  : دورنگار           :        تلفن همراه                                                      :  ثابتتلفن
    : پستينشاني

        :رقمي10 كد پستي                                                                                                 ):     e-mail(آدرس الكترونيكي 
  

  : و اشتراك نشرياتپرداخت حق عضويت .5
     :مبلغ واريزي

    : و تاريخ واريزشماره فيش بانكي

   89 مهر – 88 مهر ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران. 6  
 پيوسته دانشجويي  وابسته دانشجويي پيوسته  وابسته  حق عضويت

   000/60   000/30   000/100   000/50  )ريال (       مبلغ

   دو شماره از هر مجله و چهار شماره از خبرنامه)  به ريال مبلغ (انجمن آمار ايراننشريات ساالنه اشتراك . 7
  نسخه اضافي  نسخه رايگان  نسخه الكترونيكي  اعضا  رتبه مجله  )نشريه(مجله 

   000/20   به دلخواهخبر نامه و يك مجله      -  خبر نامه

   000/40   دانشجويي وابسته     000/20  علمي  دانشجويي  ندا

   000/40   وابسته دانشجويي     000/20  ي ترويجيعلم  انديشه آماري

   000/40       000/20  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/40       000/20  علمي پژوهشي   

  :توضيحات
  رت درمقابل عضويت وابسته عالمت بزنيدارشد يا دكتري داريد درمقابل عضويت پيوسته و در غير اين صو هاي مرتبط با آمار درجه كارشناسي چنانچه در يكي از رشته- 1
   .گردد  ارسال مي بصورت رايگانخبرنامه و يك مجله به انتخاب عضو بصورت كاغذي.  وجود دارد براي اعضاامكان ارسال نسخه الكترونيكي تمامي نشريات- 2
ن آمار ايران نزد بانك ملي ايران واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را به همراه يك قطعه عكس نام انجم ه  ب0105657104001خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب سيبا شماره - 3

  .  انجمن ارسال فرمائيد) تصوير عكس به آدرس الكترونيكي يا(پرسنلي از طريق آدرس پستي 

  
 
 
  

               فرم عضويت در انجمن آمار ايران   

 
  
ــران: درسآ ــان يخ ،ته ــسطيناب ــر و ( فل ــين بزرگمه ب

  11، طبقه دوم، واحد 2جم، پالك  نبست بن،  )انقالب
  021-66495540:   تلفن1416843774: كد پستي

  021-66499827: نمابر
  www.irstat.ir: اينترنتي آدرس
 info@irstat.ir: الكترونيكيپست 






