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نشرية خبري اين انجمن است كـه در  ، نامة انجمن آمار ايرانخبر
 .شودپايان هر فصل منتشر مي

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

 .ايران است

براي نيل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از همكاري و همفكري 
 :در اين راستا. شودمندان به گرمي استقبال ميهمة عالقه

 ضروري است مطالب به نشاني سردبير، اعضاي هيئت تحريريه يا مسئولين -
 .ها ارسال شودستون

 .شده، آزاد استخبرنامه، در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالب ارسال -

 .شودشده، بازگردانده نميمطالب دريافت -

 .مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ايران نيست
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مجيد جعفري خالدي،  دكتر هاي آقاي از تالش دانم ابتدا الزم مي
ها دكتر فيروزه  آن خانم ةهيئت تحريريي سردبير خبرنامه و اعضا
دكتر حميد پزشك و دكتر منش و آقايان  ريواز و فرزانه صفوي

تا  1388شماره از خبرنامه را از سال  9اصل كه  محمدقاسم وحيدي
 ،در فرمت جديد آماده و در اختيار اعضاي انجمن قرار دادند 1390بهار 

  .تشكر و قدرداني نمايم
مار آهاي انجمن  ترين دغدغه ترين و كليدي شك يكي از مهم بي

سازمان نظام "بايستي تالش فراگير و مستمر براي تصويب  ،ايران
بدين منظور از آقايان . باشدشوراي اسالمي  سدر مجل "مارشناسيآ

دكتر ناصررضا ارقامي، دكتر علي رجالي و دكتر محمدرضا فقيهي 
در اين . خود را در اين راستا عنوان نماينددعوت شد تا نقطه نظرات 

ترتيب نظرات آقايان دكتر فقيهي و دكتر رجالي پيش روي  شماره به
قاي از نظرات آبعدي  ةانشااهللا در شمار. شما خوانندگان عزيز است

از اعضاي محترم انجمن آمار انتظار . واهيم شدخ مند بهرهدكتر ارقامي 
پست از طريق  90ماه  تا نظرات و پيشنهادات خود را تا پايان آباندارم 

گيري سازمان نظام  شكل. به دفتر انجمن ارسال نمايند الكترونيك
 ةكلي ةعنوان يك نهاد مستقل و مردمي بايستي مطالب آمارشناسي به

كشور و مورد حمايت مراكز اجرايي  )آمارشناسان(ماردانان آ ةد جامعافرا
قطعاً در بهبود كيفيت خصوص مركز آمار ايران باشد كه  آمار كشور به

  .هاي مركز تأثيرگذار خواهد بود يتفعال
روز ملي آمار و (ماه  و اول آبان) روز جهاني آمار(ماه  مهر 28با يادآوري 

هاي  خصوص انجمن ها، به هاي آمار دانشگاه از گروه) ريزي برنامه
 رود كه با  دانشجويي و مراكز اجرايي آمار كشور انتظار مي- علمي

ماه به دفتر انجمن  آبان 15برپايي مراسم ويژه و ارسال خبرهاي آن تا 
  .ما را ياري فرمايند

 
هاي انجمن، ضرورت انتخاب فردي  با توجه به گستردگي فعاليت 

موقع  سازي به عنوان سردبير خبرنامه كه بتواند با آماده شايسته به
داگانه به زبان خبرنامه در پايان هر فصل و امكان ارائه دو خبرنامه ج

انگليسي در سال در قالب و محتوايي آگاهي بخش، بيش از پيش 
رود هيئت مديره انجمن را با پيشنهادهاي  انتظار مي .شود احساس مي

     .خود ياري نمائيد
  
 

  
  
  

  مارشناسيآتشكيل سازمان و نظام و  آماري ةراهبرد تقويت مشاور
  محمدرضا فقيهي

  دانشگاه شهيد بهشتي، گروه آمار عضو هيئت علمي
 

 ةوضعيت امروز علم آمار در كشور، از برخي جهات آرزوي تحقق يافتـ 
وجـود  . بزرگاني همچون مرحوم دكتر عباسـقلي خواجـه نـوري اسـت    

هـاي كشـور، تعـداد اعضـاي هيئـت       هاي متعدد آمار در دانشگاه گروه
ويـژه در مقطــع دكتــري   هــاي تحصـيالت تكميلــي بــه  علمـي و دوره 

آموزش عالي آمـار بـه همـت     ةسسؤم. هستند آن آرزوهاهايي از  نمونه
. سـيس شـد  أت 1340 ةدكتر خواجه نوري با رويكردي كاربردي در ده

اما اين علم در كشور ما به داليلي، بيشتر با رويكرد نظـري گسـترش   
ربردي كـا  ةرياضي جنب ةآمار با رشت  ةيافته و بدون توجه به تفاوت رشت

اين امر تا آنجا پيشرفته كه در . آن مورد غفلت زيادي قرار گرفته است
كارشناسي ارشد آمار يا آمار محض وجود ندارد و جاي آن  كشور اساساً

براي جبران ايـن   و ظاهراً 1را كارشناسي ارشد آمار رياضي گرفته است
ناسـي  را به كارش) و البته نه محتوا(كارشناسي آمار  ةغفلت عنوان رشت

اين رشـته در مقطـع    در حالي كه اساساً. ايم آمار و كاربردها تغيير داده
  .كاربردي است و نيازي به ذكر قيد ديگري ندارد ةكارشناسي يك رشت

كاربردي كارشناسي آمـار در   ةكافي به جنب ةبديهي است، عدم توج    
 التحصيالن شـده  اي فارغ هاي حرفه ها، موجب تضعيف توانايي دانشگاه

از طـرف  . عنوان آمارشناس در پي داشته است هو عدم كارايي آنها را ب
ان خارج گكرد ويژه تحصيل به(تدريج  ها به ديگر متخصصين ديگر رشته

ي و    به اهميت بكارگيري روش) از كشور هاي آماري در مطالعـات كمـ
سفانه در رفع نياز آمـاري  أمت برند، اما هاي خود پي مي گيري در تصميم
كند  افزارهاي آماري كفايت مي كنند استفاده از برخي نرم ور ميخود تص

كننـد كـه    كنند و يا به فردي واگذار مـي  و لذا يا خود مسئله را حل مي
  .بيند افزار آماري فراهم مي علم آمار را در يك نرم ةدستاوردهاي هم

هـاي   در اين ميان بخشـي از ايـن متخصصـين، دانشـجويان دوره        
هـاي   خود نياز بـه تحليـل   ةنام تكميلي هستند كه در پايانتحصيالت 
اي را بـراي افـراد    نياز اين دانشجويان بازار كـار گسـترده  . آماري دارند

الذكر در شهرهاي بزرگ كشور تحت عنوان تحليل آماري با يكي  فوق
ــرم ــه اكثــر . افزارهــاي آمــاري ايجــاد كــرده اســت  از ن ــا مراجعــه ب ب
ل آماري آنها توسط افراد بدون صالحيت الزم هايي كه تحلي نامه پايان

بـار   سـف أخوريم كه برخـي از آنهـا ت   مي صورت گرفته، به اشتباهاتي بر

                                                 
1 .ارشد رجوع كنيدبه دفترچه كنكور كارشناسي    

 ستون سردبير موقت  گفتار اول
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زن و (اي جنس پاسخگو  است مانند برازش توزيع نرمال به نمودار ميله
  .عدم رد فرض نرمال بودن ةبا نتيج) مرد

علـم   هاي كشـور از  در بخش ديگر، در بسياري از مطالعات و پژوهش
شود، ولي مشاور يا متخصصي كه بخش آمـاري ايـن    آمار استفاده مي

در ايـن گونـه مـوارد هـم     . ها را انجام داده، آمارشناس نيست پژوهش
كـس   شود، ولي هيچ نادرست موجب به ثمر نرسيدن مطالعه مي ةنتيج

وضعيت فعلي شود كه دليل اين شكست، تحليل  به روشني متوجه نمي
  .نادرست بوده است هاي گذشته  آمار در كشور، در دهه ةرشت
پزشـكي   ةبه رشـت  كشور ما، مبتال ةهاي گذشت اين وضعيت در دهه    

ها و عطـاران   باشي طوري كه اكثر معالجات مردم توسط حكيم بوده، به
هـاي فـراوانِ    گرفته است و پزشكان به سختي و با كوشش صورت مي

ن مرحوم دكتر محمد قريب، توانستند به اي همچو افراد از خود گذشته
در اين مسير ممانعت از فعاليت به اصـطالح  . جايگاه واقعي خود برسند

تا اين كـه  . هاي پزشكان بود پزشكان تجربي يكي از مهمترين دغدغه
پزشكي نهادي كه كنترل صالحيت افراد بـراي احـراز شـغل     ةدر رشت

ايـن  . سيس شدأپزشكي تپزشكي را به عهده دارد، يعني سازمان نظام 
دهـد كـه معمـوال     سازمان به هر پزشك يك شماره نظام پزشكي مي

هـا و   ها، آزمايشگاه كنند و داروخانه پزشكان آن را در مهر خود درج مي
هـاي بـدون مهـر حـاوي      سسات پزشكي و پيراپزشكي، نسخهؤساير م
  . پذيرند نظام پزشكي را نمي ةشمار
البته وضع . خورد نابساماني به چشم مي آمار هم اين ةاكنون در رشت هم

كنند يا  كمي بدتر است، زيرا مردم با درمان نادرست، يا بهبود پيدا نمي
هاي آمـاري نادرسـت در بسـياري از مـوارد      شوند، ولي تحليل بدتر مي

نتايج ملموس و قابل دركي ندارند و چون با كارهاي ساير متخصصين 
شود كه منشاء اشـكال كجـا    م نميشوند، لذا در نهايت معلو تركيب مي
اي را  هـاي چندگانـه   به سامان كردن اين وضع البته اقـدام . بوده است

صـالحيتي اسـت    طلبد، كه يكي از آنها ممانعت از فعاليت افراد بـي  مي
در جامعـه  . كننـد  عنوان آمارشناس اقدام به تحليـل آمـاري مـي    كه به

ـ   ممانعت از فعاليت اين افراد مشكل تـوان   ه جـاي آن مـي  است، ولي ب
مشخص كرد كه چه كسـاني صـالحيت طراحـي و تحليـل آمـاري را      

هماننـد  (سيس سـازمان نظـام آمارشناسـي    أبه عبارت ديگر، با ت. دارند
  .توان افراد با صالحيت را مشخص كرد مي) ان نظام پزشكيمساز

هاي گذشته، برخي از دوستان همچون آقايان دكتر ناصررضـا   در سال
اي از همكاران ديگر ضرورت اين امـر   علي رجالي و عده ارقامي، دكتر

، ولي در اين ميان همت و پيگيري آقاي دكتر رجالي  اند را گوشزد كرده
سيس سازمان نظام آمارشناسي أهايي اساسي در جهت ت موجب شد گام
اي بررسي موضـوع در انجمـن    در ابتدا با تشكيل كميته. برداشته شود

 متمادي در تهران سپس اين كميته طي جلسات آمار ايران آغاز شد، و
نويس قانون تاسيس اين سازمان  ضمن تبيين موضوع، پيش و اصفهان

در كنفرانس هشتم آمار كه در دانشگاه شيراز برگزار شد، . را تهيه نمود

طي ميزگردي با حضور معـاونين وقـت مركـز آمـار ايـران، ضـرورت       
. ح شده پاسخ داده شدموضوع مورد بحث قرار گرفت و به شبهات مطر

هـاي   در مسير فعاليت اين كميته عالوه بـر اسـاتيدي كـه از دانشـگاه    
هـاي   انـد، نماينـدگان دسـتگاه    مختلف كشور بـا آن همكـاري داشـته   

و  گوناگون مانند مركز آمار ايـران، بانـك مركـزي، وزارت كشـاورزي    
 ولـي . اند رسان بوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز ياري

آمارشناسان كشور و  ةها كافي نبوده زيرا هنوز جامع اين كوشش ظاهراً
بـه نظـر   . خاطري در اين مـورد ندارنـد   ةويژه اعضاي انجمن دغدغ  به
رسد اين همه كوشش در اين راستا بايستي موجب تنوير افكار شده  مي

و همراهي، مطالبه، كمك و حداقل پيگيري ديگران را به دنبال داشته 
  .باشد

كيفي علم آمار در كشور، اقداماتي كه  يبنابراين در راستاي بهبود ارتقا
  :شود عبارتند از توصيه مي

هـا و   رود بـه طراحـي   آمارشناسان كشور انتظار مـي  ةاز هم -1
هاي آماري نادرست حساس باشند، آنها را در اطراف  تحليل

آنها را در محافـل  . العمل نشان دهند ببينند و به آنها عكس
هاي درسي نقل كنند و به تجربيـات   ن مانند كالسگوناگو

 ةهمـ . درسـت آنهـا بيافزاينـد    ةو دانش خود در راستاي ارائ
ـ  ثيرات منفـي تحليـل آمـاري    أمتخصصين كشور بايستي ت

 .نادرست را لمس كنند
تربيــت  هــا بــا رويكــردي متفــاوت بــا گذشــته بــه دانشــگاه -2

ــد هــاي كارشناســي فقــط  هــدف دوره. آمارشــناس بپردازن
تحصيل نيست بلكه تربيت نيروي  ةزش افراد براي ادامآمو

انساني براي بازار كار هم هست، كه البته دومي اهميت بـه  
سـيس  أتهماننـد سـاير كشـورها،    . مراتب بيشـتري دارد 

يكـي از   هـاي آمـار   آماري در كنار گروه ةدفاتر مشاور
هـاي   بهترين راهكارها براي آشنا كردن دانشجويان با جنبه

 . ستكاربردي ا

همگان بايستي در شكل گرفتن افكـار عمـومي، در جهـت     -3
تـا ايـن امـر    . بكوشند سازمان نظام آمارشناسيسيس أت

توان انتظار داشت كه قـانون مزبـور بـه     صورت نگيرد نمي
 .راحتي در مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد

اي  گونه سيس اين سازمان را بهأانجمن آمار ايران پيگيري ت -4
طور مستمر و يكنواخـت    ر خود قرار دهد كه بهدر دستور كا
 .دنبال شود

بدون ترديد توسعه و پيشرفت كشور با ميزان استفاده از علـم آمـار       
كارگيري اين علم در كام  همستقيم دارد و تا شيريني و حالوت ب ةرابط

ـ  كـارگيري   همتخصصين، پژوهشگران و مديران چشيده نشود، ميزان ب
اي غير  هاي كاري موجود، نتيجه شيوه ةادام.  يافتآن افزايش نخواهد 

ها را تغيير دهـيم و   بايستي شيوه. كنون داشته نخواهد داشتتااز آنچه 
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در ايـن  . دست آوريم تدريج نتايج مطلوبي به هبا بازنگري مستمر آنها، ب
  .هاي بزرگ دست خواهيم يافت صورت با عنايت الهي به موفقيت

 

  

                        

  آماري و سازمان نظام آمارشناسي كشور ةهاي جامعچالش
  علي رجالي
  رياضيات اصفهان ةدانشگاه صنعتي اصفهان و خان

  
 ةباز هم از اينجانب خواسته شده است تا يادداشتي را براي خبرنام     

آمـاري كشـور    ةل و مشكالت جامعنجمن آمار ايران در رابطه با مسائا
سـال يـازدهم،    ةابتدا نظر خواننـدگان محتـرم را بـه سـرمقال    . بنويسم

جناب آقاي دكتر ارقامي سال  ةو نيز نام) 41شماره پياپي ( 82زمستان 
انجمن آمـار ايـران جلـب     ةخبرنام) 40شماره پياپي ( 82يازدهم، پائيز 

  . نمايممي
 هشـت سـال   ، يعنـي 82آماري كشور در سـال   ةهاي جامعچالش     

كشور مخصوصاً انجمـن  ي هاي جامعه آماررغم تمام تالشعليقبل، 
هنوز با همان شدت وجـود  ] 2و1[رياضيات اصفهان  ةآمار ايران و خان

آمـار    ةها منجر بـه برگـزاري هفتـ   دارد و اگرچه در سال گذشته تالش
آمـوزي آمـار در ايـران    دانش ةو كوشش در جهت برگزاري مسابق] 3[

مت و عزم عمومي و بسيج تمام نيروها مورد نياز اسـت تـا   شد، ولي ه
  : جملهل نتيجه دهند، از آنئاين مسا

تـدريس آمـار در    ةآموزش و پرورش بايد همـت كنـد تـا برنامـ     -
و  مــدارس را بــا داشــتن اســتانداردهاي مشــخص، تصــحيح كنــد

تدريس اين درس مهم نمايد، تا تمام مـردم درك   ةمعلمان را آماد
  . تري به علم آمار پيدا كنندبيش ةو توج

بانك مركزي، مركـز آمـار ايـران و سـاير نهادهـا و آمـوزش و        -
آمـار   ةپرورش ضروري است دست به دست هم دهنـد تـا مسـابق   

آموزي كه با همت انجمن آمـار ايـران و سـازمان سـنجش     دانش
  . اجرا درآيد ةآموزش كشور آماده برگزاري است، به مرحل

هاي راستاي اجراي سند ملي آمار بايد برنامه مركز آمار ايران در -
هـاي  سـازي علـم آمـار و اصـالح روش     خاصي را جهت عمـومي 
  . آموزشي آن تدارك ببيند

  
منظور تـأمين   وري ضروري است بهاوزارت علوم، تحقيقات و فن -

هـاي مختلـف آمـار، مخصوصـاً در     نيروهاي متخصـص در زمينـه  
 ن در ايـران كـافي  هاي كـاربردي كـه نيـروي متخصـص آ    زمينه

ها جهت ادامه نيست، به جذب استعدادها و اختصاص بورس به آن
  . المللي همت گمارد هاي معتبر بينتحصيل در دانشگاه

دكتـري داخلـي    ةبايد تأسف خورد كه حتي پـذيرش دانشـجو در دور  (
هاي ها مخصوصاً در رشتهكه كيفيت اين دورهسراسري شد و در حالي

وري بازهم با آزمـون  ااست، وزارت علوم، تحقيقات و فنآمار زيرسئوال 
در ايـن  . نمايـد تحصيل پذيرش مـي  ةاي براي ادامسراسري چندگزينه

االت زياد و مشاهدات دردآوري وجود دارد، ولي ما هنـوز راه  ؤزمينه س
در زماني ديگر، همكاران مطالبي ... انشاءا! دهيماشتباه خود را ادامه مي

  .) ارائه خواهند دادرا در اين زمينه 
 ةجهت درك جامعه از اهميـت علـم آمـار و نقـش آن در توسـع      اما در

هاي مختلـف  كار رفته براي فعاليتهاي آماري بهپايدار، تصحيح روش
-ريـزي از يـك سـو و ارتقـاء جايگـاه فـارغ      در سطوح كـالن برنامـه  

نظــام آمـار، از سـوي ديگــر،  نيـاز بـه تصـويب       ةالتحصـيالن رشـت  
  . توسط مجلس شوراي اسالمي ايران استآمارشناسي كشور 

اي از  ، با همت انجمن آمار ايران و با مشاركت عده1384از اسفند ماه 
ها، نمايندگان بانك مركزي جمهوري اسـالمي ايـران،   اساتيد دانشگاه

پژوهشگاه هواشناسي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمه 
استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران و وزارت     ةمؤسس مركزي ايران،

  :جهاد كشاورزي جلساتي با اهداف زير تشكيل شد
كارگيري صـحيح  تالش در جهت ارتقاء سطح دانش آمار و به -1

  امور  ةآن در هم
تالش در جهت گسترش فرهنـگ صـحيح اسـتفاده از علـوم      -2

  ها گيريها و تصميمريزي آماري در ساير علوم، برنامه
-تالش در جهت گسترش فرهنگ آماري در سطح عام و آگاه -3

  ساختن جامعه به اهميت اين علم زيربنايي 
  تالش در جهت پيشبرد و اصالح امور آماري كشور  -4
-تالش در جهت برقراري، حفظ و حمايت از حقـوق اسـتفاده   -5

  كنندگان از خدمات آماري 
حقـوق صـنفي   تالش در جهت برقـراري، حفـظ و حمايـت از     -6

  هاي آماري شاغالن فعاليت
التحصـيالن و  تالش در جهت سـاماندهي امـر اشـتغال فـارغ     -7

  كارشناسان آمار 
تالش در جهت گسترش همكـاري بـين كارشناسـان آمـار و      -8

  مراكز دانشگاهي 
تالش در جهت حسن اجراي موازين، مقررات و قوانين مربوط  -9

  به امور آماري 
جراي امور آماري كشور اعـم از آمـوزش و   نظارت بر حسن ا -10

آوري، نگهـداري، تجزيـه و تحليـل و     تحقيقات آماري، جمـع 
هاي آماري و اعالم موارد تخلـف بـه مراجـع    كارگيري داده به

  ذيصالح 

 گفتار دوم



   4                                                                                                      71شماره پياپي  – 90تابستان  – نوزدهمسال 
  

در (هـاي علمـي و صـنفي آمـاري كشـور      حمايت از تشـكل  -11
  ).سطوح مختلف

    
حاصـل   "كشـور قانون سازمان نظام آمارشناسي  "پيشنهاد      

هشتمين كنفرانس  ةتا سرانجام در ميزگردي در حاشي. اين جلسات بود
كنندگان در كنفـرانس، تمـام   آمار ايران كه با حضور بسياري از شركت

معاونين وقت مركز آمار ايران و نماينـدگان برخـي ديگـر از نهادهـاي     
آماري كشور در شيراز تشكيل شده بود، اين طرح مـورد بررسـي قـرار    

فت و به دنبال آن در جلساتي بـا حضـور منتخبينـي از مركـز آمـار      گر
هاي فردوسـي   ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و دانشگاه

مشهد، شهيد بهشـتي تهـران، صـنعتي اصـفهان، تهـران و اصـفهان       
  ]3. [نويس قانون تهيه شد پيش
 طور كلي سه هدف اصلي براي اين سازمان درنظر گرفتـه شـده  به     
  :است
بهتر از متخصصان آمار جهـت انجـام كارهـاي     ةاستفاد -1

  آماري 
  التحصيالن آماري كشورايجاد كارآفريني براي فارغ -2
هـاي آمـاري و سـاير كارهـاي     كـه طـرح  نظارت بر اين -3

ل آمـار  ئاجرايي آماري، فقط توسط متخصصان آشنا به مسا
  .روز انجام شودهاي صحيح، علمي و بهو با روش

   
طور كه در طرح پيشنهادي دقيقاً مشخص الزم به ذكر است همان    

  : شده است
سـازمان مسـتقل از انجمـن آمـار ايـران و سـاير       اوالً اين      

ولي در چارچوب نظام مصوب آماري كشـور   ،نهادهاي آماري كشور
نهاد غيردولتـي منتخـب بـا    صورت يك  نمايد و بهانجام وظيفه مي

وظايف آن هم بـا  فعاليت خواهد نمود و  كشورنظارت نظام آماري 
عنـوان مثـال نظـارت بـر      به. نهادهاي ديگر تداخل نخواهد داشت

و  هـا هاي آماري، صدور مجوز بـراي تشـكيل شـركت   عملكرد شركت
مركـز آمـار    ةهاي آماري كشوري بـه عهـد  نظارت بر بسياري از پروژه

ش پزشـكي  طوركه وزارت بهداشت، درمـان و آمـوز  ايران است، همان
هـا، مراكـز   ها، داروخانهمسئوليت صدور مجوز براي تأسيس بيمارستان

ها را دارد، ولي صدور مجـوز بـراي انجـام    پزشكي و نظارت بر كار آن
كارهاي آماري به اشخاص حقيقي توسط سـازمان نظـام آمارشناسـي    

طور كه سازمان نظام پزشـكي هـم بـراي اجـازه     همان. شودصادر مي
دهد و يا بر كار اشخاص حقيقي در حرفه كان مجوز ميطبابت، به پزش

نمايد، هدف تشكيل نظـام آمارشناسـي ايـران هـم     پزشكي نظارت مي
همين مسئوليت است كه فقط نظارت بر كار اشخاص حقيقي در حرفه 
آمار را به عهده گيرد و اجازه ندهد كساني كـه صـالحيت الزم بـراي    

را ندارنـد، بـه ايـن كـار مهـم       هاي آماريانجام كارها و اجراي پروژه
  . مبادرت ورزند

به نظر طراحان اين قانون، اهميت سازمان نظام آمارشناسي كشور      
چـون اگـر يـك پزشـك     . پزشكي باشدتواند بيشتر از سازمان نظاممي

اشتباهي داشته باشد، فقط حداكثر جان يك نفر بيمار در معرض خطـر  
ي به غلط و با عدم آگاهي صورت گيرد، ولي اگر يك كار آمارقرار مي

  . كندريزي را در سطح كالن كشور با مخاطره روبرو مي گيرد، برنامه
ها و نهادهاي آماري، ترس تعداد معدودي از دوستان ما در سازمان     

هـاي آمـاري   از اين دارند كه سازمان جايگـاه آن مراكـز را در برنامـه   
چون سازمان فقط در حـد   چنين نيست،كه ايندرصورتي. كشور پركند

نظارت بر اعمال اشخاص حقيقـي درگيـر در مسـايل آمـاري فعاليـت      
طور خاص مركز آمار كه نهادهاي آماري كشور و به كند، درصورتي مي

هاي آماري و نيـز نظـارت بـر    ايران مسئوليت نظارت بر كارها و پروژه
  . اشخاص حقوقي درگير در مسايل آماري را به عهده دارند

ــدارك         ــدن م ــم ارزش ش ــران ك ــم نگ ــگاهيان ه برخــي از دانش
كـه سـازمان قصـد دخالـت مسـتقيم در      دانشگاهي هستند، درصـورتي 

هاي درسي و صدور مدارك تحصيلي را ندارد، بلكـه بسـتري را   برنامه
كند تا به كساني كه به هر دليـل و در اثـر تجربـه، مطالعـه،     فراهم مي

توان انجام كارهاي آماري را دارند، ل آماري، ئتحقيق و درگيري با مسا
مجوز انجام كار آماري اعطا نمايد و اجازه ندهد غيركارشناسـان جـاي   

از سـوي ديگـر سـازمان بـا مشـاركت      . التحصيالن آمار را بگيرندفارغ
هـاي  هاي كشور نسـبت بـه برگـزاري دوره    نهادهاي آماري و دانشگاه
رشناسان كشـور همـت   سازي اطالعات آمابازآموزي الزم براي بهنگام

كند كه در نهايـت باعـث ارتقـاء سـواد آمـاري و افـزايش كيفيـت        مي
سـازمان نـه قصـد     طـور كلـي،  پس به. آمارهاي رسمي خواهد شد

دخالت در نظام آمـاري كشـور و تصـرف مسـئوليت نهادهـاي      
هاي درسي و صـدور  آماري رسمي كشور را دارد و نه در برنامه

   .مايدنمدارك تحصيلي اعمال نظر مي
اميد است با توجه به نكات فوق همه دست به دسـت هـم دهـيم و       
گيري كنيم تا قـانون تشـكيل ايـن سـازمان بـه تصـويب مجلـس        پي

 . شوراي اسالمي ايران برسد

 
مان نـويس قـانون تشـكيل سـاز    ، گزارش تهيه پيشعلي، رجالي] 1[

انجمــن آمــار ايــران ســال  ةنظــام آمارشناســي كشــور، خبرنامــ
  .25تا  21صفحات ) 52شماره پياپي ( 85چهاردهم، پائيز 

 
[2] Parsian, Ahmad and Rejali, Ali, A report on 

preparing mathematics teachers to teach 
statistics in high school, presented at joint 
ICMI/IASE study on statistics education in 
school mathematics, Mexico 2008, 
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  چرا سرشماري؟
  آمار ةژوهشكد  عليرضا زاهديان، پ

هـا، علـوم و فنـون     آمارهـاي ثبتـي و روش   ةآيا با توجه به توسع
گيري همچنان نياز به اجراي سرشماري است؟ براي پاسـخ   نمونه

كنيم بر اهداف اجراي سرشـماري و   به اين سؤال ابتدا مروري مي
هـاي   كنيم آيا اين اهداف از طريق سـاير روش  سپس بررسي مي

  . خير ها و اطالعات قابل دستيابي است يا آوري داده توليد يا جمع
هاي نفـوس و   توان براي اجراي سرشماري دو هدف اصلي را مي

  : مسكن برشمرد
هـاي آن در سـطوح مختلـف     تعيين جمعيت كشور و ويژگـي  -1

  جغرافيا 
منظــور از چــارچوب آمــاري (هــاي آمــاري  چــارچوب ةتهيــ - 2

فهرستي از واحدهاي آماري مانند خانوارها بـه همـراه اطالعـات    
ترين ابزار طراحي، اجـرا و بـرآورد در    اصليها است كه  آدرسي آن

  ). شود اي محسوب مي هاي آمارگيري نمونه طرح
اي كارايي الزم  هاي آمارگيري نمونه در خصوص هدف اول، طرح

هـاي آن در حـد    را ندارند زيرا در سرشماري، جمعيـت و ويژگـي  
... ترين سطوح جغرافيايي ماننـد بلـوك، آبـادي، محلـه و      كوچك

هـاي   آيد ولي در مقايسـه بـا سرشـماري، آمـارگيري     ميدست  هب
ـ   اي در حد استان نمونه برآوردهـاي جمعيتـي بـا     ةها قادر بـه ارائ

هاي  گيري قابل پذيرش و البته آن هم با محدوديت خطاي نمونه
اگر بخواهيم برآوردهاي جمعيتـي را از  . گيري هستند خاص نمونه

داد نمونـه مـورد   سطح استان به سطح شهرستان تبديل كنيم، تع
اجرا تا حدي افـزايش خواهـد يافـت كـه      ةنياز و به تبع آن هزين

خصوصاً در مـورد ايـران   . كند اجراي سرشماري ارجحيت پيدا مي
جايي جمعيـت   ، جابه)تولد، فوت، ازدواج و طالق(كه وقايع حياتي 

هـايي   شود، در كنار پديده كه بخشي از آن مهاجرت محسوب مي
واحدهاي مسكوني در حدي است كـه بـراي   مانند ساخت و ساز 

ـ     برآورد آن بيشـتري   ةها در سطح شهرستان نيـاز بـه تعـداد نمون
حال اگر بخواهيم برآوردهاي جمعيتي را در حـد بلـوك يـا    . است

اي عمالً به سرشماري تبـديل   آبادي پايين ببريم آمارگيري نمونه
كـه   ايناي با وجود  هاي آمارگيري نمونه بنابراين طرح. خواهد شد

ها  آوري داده ترين و پركاربردترين روش جمع از نظر فراواني اصلي
ـ  محسوب مي برآوردهـاي جمعيتـي در سـطوح     ةشوند ولي در ارائ

شـهرداري و   ةتر از شهرستان مانند شـهر، دهسـتان، منطقـ    پايين
به همين دليل است كه تاكنون نيز در ايران . آبادي ناتوان هستند

مستمر با هدف برآورد جمعيت در كشور  اي طرح آمارگيري نمونه
  . طراحي و اجرا نشده است

  
  هاي آماري اي و چارچوب هاي نمونه آمارگيري      
هـاي آمـاري، هماننـد     هاي آماري براي اجـراي فعاليـت   چارچوب      

آمـوزان يـك كـالس بـراي معلـم كـالس عمـل         فهرست دانش
نداشـته باشـد   آموزان كالس  اگر معلم فهرستي از دانش. كنند مي

اگر چـارچوب آمـاري حاصـل از    . كالس نخواهد بود ةقادر به ادار
سرشماري را فهرستي از خانوارها به همـراه اطالعـات آدرسـي و    

وجـه از   ها تعبير كنيم، نه تنها اين فهرست به هيچ هاي آن ويژگي
گيـري قابـل حصـول نيسـت، بلكـه خـود        هاي نمونه طريق طرح

تـرين كـاربر ايـن فهرسـت      ي اصـلي ا هاي آمارگيري نمونـه  طرح
اي كه براي انتخاب واحدهاي نمونه، مراجعـه بـه    گونه هستند، به

واحدهاي نمونه و تعميم نتايج نمونه به كـل جامعـه بـدون ايـن     
  . پذير نيست ، امكان)يا همان چارچوب آماري(فهرست 

  
  آمارهاي ثبتي و آمارهاي جمعيتي سرشماري       
هـاي   ي ثبتي آمارهايي است كه در جريان فعاليتمنظور از آمارها      

بـا وجـود   . شـوند  هاي اجرايي توليد مـي  جاري سازمانها و دستگاه
قابل توجه آمارهـاي ثبتـي  در ايـران و جهـان همچنـان       ةتوسع

ترين منبع توليد آمارهـاي جمعيتـي محسـوب     ها اصلي سرشماري
عـات  هـا و اطال  هـاي اجرايـي مختلـف داده    شوند زيرا دستگاه مي

هـاي جـاري خـود توليـد      يـان فعاليـت  جمعيتي متعددي را در جر
كـه   كنند ولي تمام اين اطالعات در حد فرد اسـت و حـال آن   مي

براي مثـال  . هاي كشور در حد خانوار است ريزي بسياري از برنامه
تولد، مرگ و مير، ازدواج و طالق، نوع خودرو، مدرك تحصـيلي،  

ايي و بسياري از موارد مشابه در هاي اجر نوع استخدام در دستگاه
هـا آمارهـاي ثبتـي     هاي اجرايي ثبت شده و براسـاس آن  دستگاه

ولي اگـر بخـواهيم ايـن    . شود قابل قبولي در سطح فرد توليد مي
اطالعات را در سطح خانوار بررسي نمائيم براي مثـال بخـواهيم   

انـد،   بررسي كنيم چند درصد از افرادي كه طي سـال فـوت شـده   
اند، چند درصد در خانوار ايـن افـراد شـاغل     خانوار بوده سرپرست

 گفتار سوم



   6                                                                                                      71شماره پياپي  – 90تابستان  – نوزدهمسال 
  

ديگري وجود نداشته است، چنـد درصـد از متولـدين در مسـكن     
ملكي زندگي خواهند كرد و چند درصد مسكن اسـتيجاري، چنـد   

ــك عضــو تحصــيل   ــداقل ي ــا داراي ح ــرده  درصــد از خانواره ك
دانشگاهي هسـتند و بـراي بسـياري از مـوارد مشـابه همچنـان       

  . ماري تنها منبع قابل استناد استسرش
  

  آمارهاي ثبتي  ةسرشماري و توسع
توان انتظار داشـت كـه برخـي از     آمارهاي ثبتي مي ةالبته با توسع

بـه  . سؤاالت سرشماري جاي خود را بـه سـؤاالت جديـد بدهنـد    
اي اسـت كـه اگـر     گونـه  ها به گيري سرشماري عبارت ديگر جهت

هـاي اجرايـي    آمارهاي ثبتـي دسـتگاه  اطالعي را بتوان از طريق 
دست آورد، بايد سؤال آن حذف شده و جـاي آن را بـه سـؤالي     هب

هاي اجرايـي توليـد    بدهيم كه در زمان سرشماري توسط دستگاه
بايد توجـه  . شوند و يا ماهيتاً قابل توليد به روش ثبتي نيستند نمي

 دست هداشت ماهيت برخي از اطالعاتي كه از طريق سرشماري ب
اي است كه از طريق آمارهاي ثبتـي قابـل توليـد     گونه آيند به مي

نيستند مانند نوع بستگي با سرپرست خانوار، اقامتگاه دوم، مـدت  
، براي . . .اقامت در آن، دليل مهاجرت، نوع استفاده از اينترنت و 

  . توليد اين نوع اطالعات ناچار به مصاحبه با خانوار هستيم
  

  هاي آماري  آمارهاي ثبتي و چارچوب
اي اسـت كـه آمارشناسـان را     گونـه  آمارهاي ثبتي بـه  ةروند توسع

نسبتاً نزديك بتوان، چـارچوب   ةبسيار اميدوار نموده است در آيند
هـاي اجرايـي    خانوارهاي كشـور را از طريـق اطالعـات دسـتگاه    

منظـور بايـد رونـد توليـد آمارهـاي ثبتـي در        بـدين . بهنگام كـرد 
اي تكامل يابد كه سرپرست خـانوار و   گونه هاي اجرايي به دستگاه

ملـي بـا    ةنوع بستگي اعضاي خانوار با سرپرست ثبت شود، شمار
همچنين خانوارهـا موظـف   كدپستي اعضاي خانوار مرتبط شده و 

در ايـن  . باشند تغيير آدرس خود را به مراجع ثبـت اطـالع دهنـد   
خانوارهـاي كشـور از   صورت اين اميد وجـود دارد كـه فهرسـت    

اگـر ايـن مهـم صـورت     . هاي اجرايي بهنگام شود طريق دستگاه
هاي بعدي به صورت ثبتي  توان انتظار داشت سرشماي پذيرد، مي

جاي تهيه فهرست خانوارها در جريان  يعني به. مبنا صورت پذيرد
عمليات سرشماري، اين فهرست از قبل وجـود خواهـد داشـت و    

تر انجام خواهد شـد و حتـي ايـن     سبكعمليات سرشماري بسيار 
آيد كه پرسشنامه از قبل براي خانوارها پسـت   امكان به وجود مي

آيد كه بسياري از آمارهاي حاصل  شود يا اين امكان به وجود مي
هـاي سرشـماري از طريـق تركيـب      از سرشماري را در بين سال

  . هاي اجرايي با اين فهرست بهنگام نمود اطالعات دستگاه
  

  فاده از سرشماري براي ارزيابي آمارهاي ثبتي است
ها نشان داده است كه آمارهاي ثبتي نسبت بـه آمارهـاي    بررسي

هـا از خطـاي    اي و سرشـماري  هـاي نمونـه   حاصل از آمـارگيري 
هـا در بسـياري از مـوارد     تري برخوردار هستند ولي خطاي آن كم

هـاي ارزيـابي دقـت     بـر ايـن اسـاس يكـي از روش    . صفر نيست
هـا اسـت كـه در     ها با نتايج سرشـماري  آن ةارهاي ثبتي مقايسآم

هاي اخير به يـك هـدف جـانبي در سرشـماري كشـورهاي       سال
  . پيشرفته تبديل شده است

  
  گيري   نتيجه

هاي چشمگيري داشته  گيري پيشرفت اگر چه علوم و فنون نمونه
و اگرچه سهم آمارهاي ثبتي در توليد آمار رو بـه افـزايش اسـت    

توان جايگزين كامل سرشـماري نمـود     آمارهاي ثبتي را نميولي 
هـا و نتـايج          بلكه بايـد از تركيـب آمارهـاي ثبتـي بـا سرشـماري      

اي نيازهاي نظام آمـاري كشـور را    هاي نمونه آمارگيريهاي  طرح
  . تأمين نمود

  
  
  
  

  

  
  نظر دكتر فيروزه ريواززير 

 

شرحي كوتاه از سابقة تحصيل و كارهاي آموزشي، پژوهشي  ●
ها تان براي خوانندگان بيان فرمائيد تا بعد به پرسشو اجرايي
  .بپردازيم
پس از اخذ ديپلم رياضي وارد رشتة رياضي دانشگاه  1345در سال 

 پس از فراغت از تحصيل، مردد بين 1349تهران شدم و در سال 
دست آوردن شغلي و استخدام و مستقر  ادامة تحصيل يا در پي به

به نظرم بسيار متأثر از (را  "قدم زدن تصادفي"شدن، يك فرايند 
تقريباً . آغاز كردم) القائات يك دوست بسيار نزديك دوران تحصيل

بالفاصله به سربازي رفتم، پس از اتمام سربازي در دورة كارشناسي 
وزش عالي آمار پذيرفته شدم، پس از مدت ارشد آمار مؤسسة آم

كوتاهي در يك امتحان استخدامي پذيرفته شدم، ادامة تحصيل را رها 
كردم، يك سال و اندي مشغول كار شدم، تا اينكه يك آگهي اعطاي 

اي ديدم، در امتحان و را در روزنامه) در خارج(بورس تحصيلي 
ورس تحصيلي از اين ب. مصاحبه پذيرفته شدم و آمادة تحصيل شدم

به ) 1352حدود سال (طرف دانشگاه تربيت معلم بود كه در آن زمان 

رانيا آمار شگامانيپ با  
 گفتگو با پروفسور محمد قاسم وحيدي اصل
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در آن زمان يك تبعة . شدت درصدد تقويت كادر هيئت علمي خود بود
آمريكايي در دانشگاه تربيت معلم مشغول خدمت بود كه از طرف 

شدگان در امتحان بورس تحصيلي را  دانشگاه موظف شده بود پذيرفته
خود او چندين دانشگاه را مشخص كرد . تن پذيرش ياري كنددر گرف

از جمله (اغلب . كه براي آنها درخواست پذيرش فرستاديم
جواب مساعد دادند ...) هاي اينديانا، يو سي ال اي، پنسيلوانيا،  دانشگاه

مرا در تافل پذيرفته بود  500كه من دانشگاه اورگان را كه نمرة حدود 
بقيه مكلف (يماً وارد دوره شوم، انتخاب كردم داد مستقو اجازه مي

  ).نام كنم كردند كه براي مدتي در كالس زبان ثبت مي

  
ها، رشتة آمار را براي ادامة تحصيل  بديهي است كه در همة درخواست

اورگان، بخش آمار مستقل نداشت و تحصيل در . در نظر گرفته بودم
. د، صورت گرفترشتة آمار در بخش رياضي، كه گروه بزرگي بو

وارد دورة كارشناسي ارشد آمار شدم كه  1353ايحال، در سال  علي
ملزم به انتخاب دروس ) رياضي بودن آن(البته به دليل ماهيت گروه 

طور مشروط  چون به. هاي آمار و احتمال بودم رياضي در كنار درس
مستقيماً براي دورة ) هاي سال اول شرط نحوة عملكرد در درس به(

دكتري پذيرفته شده بودم، پس از پايان سال اول، پذيرش در دورة 
هاي اصلي من، گذشتن دكتري قطعي شد و پس از اين درواقع دغدغه

و گذراندن ) preliminary(ليم هاي جامع، امتحان پره از امتحان
) دو زبان خارجي ديگر به غير از انگليسي(هاي زبان خارجي  امتحان

  .بود
ها و نيز  هاي سال اول و دوم، متأثر از اين درس سضمن گذراندن در

كمي ناخشنودي از رفتارهاي استاد راهنمايي كه موقع پذيرش از 
 "احتمال"به  "آمار"طرف گروه براي من در نظر گرفته شده بود، از 

و بنابراين پس از ) فقط با تعويض استاد راهنما(تغيير گرايش دادم 
به  "پركوالسيون"نامة خود را در زمينة  احراز شرايط دورة دكترا، پايان

 هايكه برابر مقررات دانشگاه تا دمدم ضمن اين. نگارش در آوردم
گذراندم كه همة دروس خود را، نيز مي "درس"التحصيلي، بايد فارغ

هاي رياضي، آمار و احتمال انتخاب  طور مساوي، از درس تقريباً به
به ايران بازگشتم و در با اخذ مدرك دكترا  1358در سال  .كردم

ها  سال. معلم، بنابر تعهدي كه داشتم، استخدام شدم دانشگاه تربيت
كه در سال  دادم تا اين رشتة رياضي را درس مي "هاي آمار درس"فقط 

به كمك همكار ديگري موفق به تأسيس دورة كارشناسي ارشد  1364
در  .كرد آمار در دانشگاه تربيت معلم شديم كه اوضاع را كمي بهتر

به داليلي به دانشگاه شهيد بهشتي انتقال يافتم كه امكان  1376سال 
  .شد ام، برايم فراهمتري در زمينة رشتة تحصيليفعاليت گسترده

   شما كي و چگونه با آمار آشنا شديد؟ ●
در دورة تحصيل در رشتة رياضي در دانشگاه تهران، چند درس 

به نظرم (دو درس احتمال را . بود احتمال و آمار در برنامه منظور شده
داد و دو درس آمار مرحوم دكتر قيني درس مي) مجموعاً در سه واحد
پور استاد مرتب و منظمي بود كه  دكتر افضلي. پوررا دكتر علي افضلي

اما ادامة تحصيل . كردهاي خود مي سعي بليغي براي ياد دادن درس
ت خصيحتماً متأثر از تالش و ش) ابتدا در آمار و بعد در احتمال(خود را 

به نظرم شرايط زمان اخذ مدرك ليسانسم از دانشگاه . دانم ايشان نمي
در سوق دادن من به سمت آمار، نقش ) و نيز پس از خدمت سربازي(

التحصيالن آن زمان دورة كارشناسي، در اغلب فارغ. وافري داشت
ج نبودند، و صورتي كه قصد استخدام نداشتند يا درصدد رفتن به خار

به غير از دانشگاه (البته در صورتي كه بنية علمي خوبي هم داشتند، 
در صورت داشتن گرايش ) هاي ادامه تحصيل بود شيراز كه از قطب

شدند كه به همت  قوي به رياضيات، وارد دورة مؤسسة رياضيات مي
شادروان دكتر مصاحب در دانشگاه تربيت معلم تأسيس شده بود يا به 

آن موقع شايع بود كه مرحوم . رفتند آموزش عالي آمار مي مؤسسة
نوري كه اين مؤسسه را تأسيس كرده بود، به   دكتر عباسقلي خواجه 

اي دارد و اين مؤسسه خانة التحصيالن رشتة رياضي لطف ويژهفارغ
- مندان به ادامة تحصيل كارشناسي ارشد آمار محسوب مي دوم عالقه

اتحصيالن رشتة كشاورزي دانشگاه ارغاست كه براي ف واضح(شد 
بنابراين،  !).شد تهران، امثال دكتر مشكاني، خانة اول محسوب مي

و قريب به دو ماه تحصيل در (پذيرفته شدن در كنكور اين مؤسسه 
و (مند شدنم به رشتة آمار  توان تا حد زيادي موجب عالقه را مي) آن

  .دانست كه شرح آن گذشت) بعد احتمال
  تصميم گرفتيد در رشتة احتمال، ادامه تحصيل دهيد؟ چه شد ●

ام، اما از ياد نيز نبريم  به نظرم پاسخ شما را در دو سؤال گذشته داده
كه هر تصميم ما در عين حال تحت تأثير ذهنياتي است كه خود ما 

توزيع "در واقع . گيري آنها چندان اطالعي نداريمهم از علت شكل
ا شكل گرفته و چند عامل اصلي آن را است كه در ذهن م "پيشيني

شايد . هاي ما معلول اوست كند كه تصميم تبديل مي " پسيني"به 
توانيد اين گونه هم تكرار كنيد كه اگر، با گذشت  سؤال خود را مي

-هاي طوالني و كسب تجربه، هنوز هم اگر مجبور به تصميم سال
 ام تحصيلية فعليآيا باز هم در رشت!) و امكاناتش هم بود(گيري بودم 

  !   كردم؟ كه پاسخ آن مثبت است اما با جرح و تعديلهاييمي
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  منابع درسي شما در آمار ، درآن زمان چه بود؟ ●
خوب در آن . قاعدتاً سؤال شما بايد متوجة دورة كارشناسي باشد 

البته اغلب استادان ما در آن ايام . زمان، منابع درسي بسيار محدود بود
  كرده بودند، "تأليف"هاي خود  درزمينة درس هر يك كتابي

آيد دكتر قيني از استثنائات بود و ما درس او را از يك اما به نظر مي 
تايپ شده ) توسط دانشجويان(كه خيلي هم پر اشتباه  "جزوة درسي"

توان از  هاي معدود ديگري نيز بودند كه مي اما كتاب. بود، مي خوانديم
مرحوم دكتر محمدحسن اردبيلي ياد  " ياضياحتماالت و آمار ر"كتاب 

البته كتاب تأليف مرحوم دكتر . كرد كه كتابي خوشخوان بود، ياد كرد
) 1353به نظرم سال ( بعدها "  مقدماتي  آمار و احتمال"قيني با عنوان 

  .منتشر شد كه من سعادت استفاده از آن را پيدا نكردم
ناس غيردانشگاهي عنوان استاد آمار يا آمارش چه كساني به ●

  در آن زمان مطرح بودند؟
و البته (ببينيد، مؤسسة آموزش عالي آمار، كه در دورة كارشناسي 

پذيرفت، تنها مركز دانشگاهي با دانشجوي آمار مي) كارشناسي ارشد
هاي رياضي، كه عرصة فعاليت استادان آمار نيز اين ويژگي بود و گروه

از . حدود و تعداد آنها بسيار كمتر بودبود، به نسبت امروز بسيار بسيار م
محدوديت ارتباطات هم نبايد غفلت كرد؛ يعني بر خالف امروز كه 

..... دانشجويان امروز از طريق اينترنت، انتشارات انجمن آمار ايران و 
هاي ديگر كم و بيش باخبرند، اطالعات ما در آن از وضعيت گروه

راد شاخص فعال در زمينة آمار بنابراين اف. زمان منحصر به تهران بود
شادروانان : توانم همان چند نفري بشمارم كه نامشان را بردم را مي

 پور، دكتر محمد علي قيني، دكتر عباسقلي خواجه دكتر علي افضلي
  ... .مهدوي اردبيلي و  محمد حسننوري، دكتر 

تأثير اين منابع و افراد در تصميم شما براي ادامة تحصيل  ●
                     آمار چه بود؟در رشتة 

ي دورة كارشناسي، "ها گروه درس"بايد اعتراف كنم كه هيچ يك از 
كشش خاصي در من ايجاد نكردند، اما مجموعه شرايطي كه قبالً هم 

مدت در دورة به آنها اشاره كردم ـ و يكي از آنها تحصيلي كوتاه 
، تمايل مرا كارشناسي ارشد آمار در مؤسسة آموزش عالي آمار بود

  .بيشتر كرد) كه نهايتاً به احتمال ختم شد(براي ادامة تحصيل در آمار 
ايد؟ چه كار آيا شغلي غير از تدريس در زمينة آمار داشته ●
                        كرديد؟ مي

بله، حدود يك سال و اندي پس از انجام خدمت سربازي و پيش 
شد و دكترا، در مؤسسة تحصيل در دورة كارشناسي ارادامة  ازشروع 

كه در همان اوان تأسيس شده و گروه بزرگي "تأمين خدمات درماني 
التحصيالن دورة كارشناسي      رياضي را به خدمت گرفته بود، از فارغ

اي كوتاه اما خوب مشغول به كار شدم كه، همان طور كه گفتم تجربه
  .                    بود

       ي روي آورديد؟چه شد كه به شغل دانشگاه ●
توان  و اين احساس كه با ادامة تحصيل مي "دانستن"به نظرم ميل به 

هاست  اما  هاي ذاتي همة انسان به آيندة بهتري دست يافت، از ويژگي
يا در كشورهايي (ها باز به نظر من ـ اين ميل و اين احساس در ايراني

تي براي امثال بنابراين هر وقت كه فرص. تر است قوي)  در شرايط ما
در مورد من هم . رويم آيد، با آغوش باز به دنبال آن ميما پيش مي

طوري كه گفتم با ديدن آگهي بورس تحصيلي  به. طور بود همين
اما  .دانشگاه تربيت معلم، دنبال آن رفتم و خوشبختانه موفق شدم

وقتي درجة . اينكه چرا به شغل تدريس روي آوردم، خوب روشن است
-گيريد، تقريباً چارهن هم در يك رشتة نظري مثل احتمال ميدكترا آ

البته عالقه به معلمي هم در وجود . اي جز كار دانشگاهي نداريد
 –باز حداقل در مورد من  –تر است و به گمانم  بعضي از ماها قوي

ام اين امر متأثر از معلمان خوبي است كه اكثراً در دورة تحصيل داشته
  .كه ياد همة آنها را گرامي بدارمو فرصت خوبي است 

 ايد؟آيا قبل از اخذ درجة دكترا هم به تدريس اشتغال داشته ●
اشتغال به تدريس من پيش از اخذ درجة دكترا فقط منحصر به چند 
ساعت تدريس در هفته در دبيرستان در دورة تحصيل بود كه آن موقع 

حصيلي به هم به علت كمبود دبير و هم براي نوعي كمك هزينة ت–
آن هم تجربة خوبي . فراهم بود –دانشجويان  براي اغلب دانشجويان

البته چند ترم را هم كه در دورة دكترا . بود، هم فال بود هم تماشا
شود كل سابقة معلمي  اين مي. بودم بايد به آن افزود "دستيار آموزش"

  .من بيش از شروع كار دانشگاهي
         تان چه بود؟هاي آغازين كار دانشگاهيتجربه ●

رفت كه معلمي  طور كه گفتم در آن روزها بيشتر از ما انتظار مي همان
هاي اما چنانچه در گذشته. كنيم و البته سعي كنيم معلم خوبي باشيم

بسيار دور، در همه جاي دنيا معمول بوده و امروز هم چنين است، 
اتيك طور سيستم به) منظورم همان استادان(معلمان دانشگاهي 
ها و توان  بينند و بنابراين  بايد بر اساس برداشت آموزش معلمي نمي

در مورد من هم وضعيت از اين قرار . خود، كار تدريس را شروع كنند
كار به اصطالح استادي را با كمي تجربة تدريس در دوران : بود

دانشجويي شروع كردم و سعي كردم از هر واكنشي از طرف 
طور  به نظرم به. تجربه بيندوزم) و چه منفيچه مثبت (دانشجويان 

ناآگاه معلمان و استادان گذشتة من، چه آنها كه تصويري  مثبت و چه 
تصويري منفي، در ذهن داشتم، در پرورده شدن شخصيت معلمي من 

توان، در غياب آموزش سيستماتيك معلمي،  به نظرم مي. اندمؤثر بوده
مجسم و از حركات و سكنات استادان و معلمان گذشته را در نظر 

- معلمان و استادان خوب الگو گرفت و سعي كرد كه رفتارها و شيوه
يك استاد در كالس ) و كاركرد(هايي را كه موجب كاهش  محبوبيت 

  .شود، از زمرة رفتارهاي خود زدود مي
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هاي موظف به تدريس در زمان شروع به كار خود را ساعت ●

هاي اخير، چگونه مقايسه سال ويژه در هاي بعد و به با زمان
                         كنيد؟مي

دوازده ساعت كار موظف داشتم و . شروع به كار كردم 1358من سال 
. سال تحصيلي التدريس در هر نيم طور ثابت هشت ساعت حق تقريباً به

البته اين وضعيت ديري نپاييد و با شروع انقالب فرهنگي، چند 
كار موظف . ر، از جمله ترجمه، مشغول شدمسالي به كارهاي ديگ نيم

تدريس چندان كم نبود اما در مقابل الزامي براي كار پژوهشي وجود 
بود و افراد كمتر  "لوكس"در واقع در آن ايام پژوهش چيزي . نداشت

طور كه گفتم اجباري در كار نبود، اما  پرداختند، چون همان به آن مي
مين مقدار كار موظف دارند و براي براي استادان امروزي كه تقريباً ه

تثبيت وضعيت شغلي خود مجبور به كار پژوهش نيز هستند، ساعات 
كاري است كه با فراغت از  كار موظف بيش از حد توان استادان تازه

 "تشكيل زندگي"بايد  "دورة دانشجويي"تحصيل و پشت سر گذاشتن 
. هم بكنند هم بدهند و براي اين كار بايد به اصطالح اضافه كاري

بنابراين معتقدم كه براي كاهش فشار كار و اضطراب كاري الزم 
هاي اول استخدام، ساعات موظف آموزش  است، حداقل در سال

ها كه در  به غير از آن(جا كه استادان ما  كاهش داده شود يا از آن
پژوهشي هستند، پس  -آموزشي) ها به كار اشتغال دارندپژوهشكده

  .فشان نيز پژوهش باشدبخشي از كار موظ
شوند، ها وارد ميهاي اخير به دانشگاهاستاداني كه در سال ●

 ها بيشتر بود؟ فشار كار برايشان بيشتر است يا آن زمان
هاي  طور كه در سؤال قبل گفتم، بدون ترديد استادان در سال همان

 اخير در معرض فشار بيشتري هستند، اما انصافاً نبايد همة اين فشار را
گويند، كمي هيجان طور كه مي همان. هم با جنبة منفي نگاه كرد

از حد بگذرد،  "هيجان"براي كاركرد بهتر قلب مفيد است اما اگر اين 
به اعتقاد من همين مطلب در مورد وضعيت . كندقلب را بيمار مي

كاري استادان نيز صادق است وجود كمي فشار براي پژوهش خوب 
جاي دنيا، الاقل در كشورهاي پيشرفته،  اين وضعيت در همه. است

طوري كه  زماني كه من وارد خدمت دانشگاهي شدم، به. برقرار است
قبالً گفتم، فشاري براي انجام پژوهش وجود نداشت، اما كم هم 

كه به دليل همين نبود احساس به الزام  نيستند از استادان آن زمان
آن ها دير اتفاق افتاده  ر براياند يا اين امي شغلي نيافتهپژوهش، ارتقا

تحقيق الزمة كار دانشگاهي است، اما بايد شرايط كار هم از هر . است
نظر مساعد باشد، تأمين نيازهاي مالي، متناسب كردن ساعات موظف 

اين را هم بايد اضافه كنم كه با ... . آموزش با انتظارات پژوهشي و
شرايط از  -وانشايد كمي بيش از حد ت-وجود همين فشار كاري 

هاي پژوهشي، اعتبارات وجود طرح. بعضي جهات بهتر شده است
هاي كارشناسي ارشد تر وجود دانشجويان دوره پژوهشي، و از همه مهم

كه در آن زمان در سطح دكترا در هيج دانشگاهي وجود -و دكترا 

ها داير  نداشت و دورهاي تحصيالت تكميلي در تعداد كمي از دانشگاه
  .كار را براي انجام تحقيق بهتر كرده است -بودند
   ايد؟شما خودتان كار پژوهشي را از كجا شروع كرده ●

دانيد طبق تعاريف ما، دانشجوي كارشناسي ارشد هم  طور كه مي همان
تازه اگر پيش از آن كار (شود  با شروع پايان نامه،  محقق محسوب مي

عمالً از كارشناسي وارد اما در مورد من، چون ). تحقيقاتي نكرده باشد
نامة كارشناسي ارشد ننوشتم و بنابراين كار پژوهشي  دكترا شدم، پايان

من با شروع نوشتن رسالة دكترا و پس از قبولي از امتحان جامع شروع 
و  -مواجه شدن سال اول استخدام با انقالب فرهنگي، من. شد

ايكاش آن  .را به كار ترجمة كتاب كشاند -بسياري از همكاران ديگر
كه عكس ( داشت موقع هم فشاري براي چاپ كردن مقاله وجود مي

كرد كه در جواب  ها نقل مي همكاري از يكي از دانشگاه: آن صادق بود
شما "ف تحقيق كند، شنيده بود كه عنوان كار موظ كه گفته بود به اين
). "خواهيد چند ماه كار كنيد و فقط پنج صفحه مطلب بنويسيد؟ مي

براي  1365ها در سال انه با عادي شدن شرايط دانشگاهخوشبخت
نخستين بار به فرصت مطالعاتي رفتم و كار تحقيق را به شكل چاپ 

هاي فعال شدن دوره. مقاله از آن زمان با جديت بيشتر دنبال كردم
هاي تحقيقاتي، البته  كارشناسي ارشد و بعداً دكترا و امكان ارائة طرح

  .ر اين زمينه ياري كردبه امكان كار بيشتر د
          ايد، تأليف و ترجمه؟ه كردهدر زمينه انتشارات چ ●

ها بعد از انقالب همانطور كه گفتم طي دورة تعطيلي دانشگاه
به هر يك از همكاران . فرهنگي، كار اصلي ما عمدتاً ترجمة كتاب بود

. دواگذار ش "كار موظف"عنوان  ها ترجمة كتابي به شاغل در دانشگاه
شد كه خود فرد پيشنهاد البته اين كتاب از بين چند كتابي انتخاب مي

 "كميتة تأليف و ترجمة دانشگاهي"داد و مسئول واگذاري ترجمه،  مي
مركز نشر "وابسته به ستاد انقالب فرهنگي بود كه بعدها به 

لمپرتي  "احتمال"سهم من ترجمة كتاب . تغيير نام يافت "دانشگاهي
البته در اين بين ورود به كارهاي اجرايي . ه چاپ نشدگابود كه هيچ

اي كه به كار ترجمه پيدا كرده بودم موجب شد كه مركز نشر و عالقه
هاي ديگري را شروع كنم كه از اين ميان ترجمة كتاب  ترجمة كتاب

جلد چاپ شد، جزو كارهاي  كه در دو "آشنايي با تاريخ رياضيات"
نظرية مقدماتي احتمال و "همين دوره است و ترجمة كتاب 

با همكاري  دكتر ابوالقاسم ميامئي هم به همين  "فرايندهاي تصادفي
من كار ترجمه را با عالقه شروع كردم و هنوز هم  . شودايام مربوط مي

در مورد تاليف بايد بگويم كه جند جلد كتاب، عمدتا  .دهم ادامه مي
ها را مطابق با معياري كرده ام كه آن "تاليف" براي دانشگاه پيام نور

  .به هر حال كاري بوده است. كه براي تاليف واقعي قائلم، نمي دانم
     روست؟هايي روبهتأليف كتاب در ايران با چه چالش ●
  ، يعني"هاست پر آب چشم داستان"در ايران هم از آن  "تأليف"قصة  
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شايد . شود ناميده مي "تأليف"هر كار غير از ترجمة صرف يك كتاب، 
يادم . تقصير نيستهم در اين رويكرد به آن، بي "تأليف"خود كلمة 

رود در اولين جلساتي كه در حضور شادروان احمد بيرشك، كه  نمي
را بنياد نهاده بود و هدف قابل  "مؤسسة دانشنامة بزرگ فارسي"

ستايشش به فارسي در آوردن هر آنچه دانستني است، در قالب 
ود، ما اعضاي شوراي رياضي دانشنامگي هاي مختلف بدانشنامه

جاي ترجمة يك  داد كه به مي رياضي را رهنمود) المعارف ةرداي(
المعارف معيار رياضي، كه مورد نظر اكثريت اعضاي شورا بود،  ةداير

جفت "با هم  دهيم، يعني "الفت"را برداريم آنها را با هم  "منبع"چند 
اين بهترين حالت . شود تأليف مي) از نظر او( كنيم، و اين "و جور

نخود و "در بدترين حالت شما . تاُليف در ايران به معني كلمه است
دست پخت بعضي از اين مؤلفان محترم را به خوبي در  "لوبياي

هاي مختلف برداشته  كنيد، يعني مطالب از كتاب خود حس مي "ذهن"
گارش و شده و بدون آنكه الاقل تالشي براي يكنواخت كردن سبك ن

حتي در مواردي نمادها و اصطالحات به عمل آيد، در قالب نوشتاري 
شايد بهتر از اين . شود عنوان تاُليف جلوي شما گذاشته مي ناهمگون به

دارند آن را  ميروش، روش كساني باشد كه يك كتاب خارجي را بر
به نام خود ) گاهي مختصر(دهند و با جرح و تعديلي  قرار مي "مبنا"

اين كاري است كه در گذشته در دانشگاه تهران معمول . كنند ميچاپ 
حقوق "شود اين است كه  اما سؤالي كه به آن پاسخ داده نمي. بود

شود؟ شما وقتي به  چه مي" پي رايتك "همان يا "فيننمؤلفين و مص
بينيد كه براي هر  كنيد مي ليف شده در غرب مراجعه ميتأهاي  كتاب

داده  "رفرنس") خود مؤلف تهيه نشده باشد اگر توسط(جدول و شكل 
شود كه مثالً جدول با اجازه بهمان مؤسسه  شود يا تذكر داده مي مي

ليف أالبته ت. آن است، در كتاب آورده شده است "حقوق"كه صاحب 
فرد اگر در يك زمينة . تري است هاي تخصصي كار سادهدر حوزه

ه باشد، تخصصي كارهاي پژوهشي دست اول و چشمگيري كرد
تواند اين كارها را با مقدمات موضوع در فصول مقدماتي در قالب  مي

كتاب در آورد و چون بخش قابل توجه كار مربوط به خود اوست 

تواند، كل مجموعه را با رعايت اصول منطقي نگارش، به عنوان  مي
كه در تأليف  "نوآوري"جا هم همان  البته در اين. تأليف قلمداد كند 

شايد با . رود، بايد مرعي شود پژوهشي از نويسنده مي يك مقالة
شما : هاي احتمال پساكارشناسي موضوع روشن شود مقايسه كتاب

، "رابرت اش"، "لئوبرايمن"، "كاي الي چانگ"هاي تأليف  كتاب
را با هم مقايسه .... ، "ريچاد دورت"، "گاتالن"، "ليزبيلينگپاتريك "

اند اما از نظر سبك و سياق مشابه هماز لحاظ محتوا كم و بيش . كنيد
هاي  اكر  كتاب. و شيوة رويكرد به موضوع، دنيايي با هم تفاوت دارند

را در زمينة ... ، "جورج كسال"، "بيكل و داكسوم"، "اريك لي من"
مشكل . رسيد استنباط آماري با هم مقايسه كنيد، به همين نتيجه مي

. هاي عمومي و پايه است تابطور كه گفتم، در حوزة ك تر همان اساسي
توان  باز هم مي. كنيد را مالحظه مي "نوآوري"جا هم شما  اما اين

، "واناكات و واناكات"هاي  كتاب: تعدادي كتاب را با هم مقايسه كرد
را در نظر ... ، "كاب و مور"، "فروند"، "هوئل"، "باتاچاريا و جانسون"

اي آمار ان مطالب پايهاند، همهمه در مورد آمار مقدماتي. بگيريد
هاي  اي متناهي، روشدر فضاي نمونه(توصيفي، احتمال مقدماتي 

اند اما رويكرد به عرضة مطالب كليد واژها بسيار يكسان...) استنباطي، 
كامالً اختصاصي و مختص نويسنده و نوآوري اوست كه هر كتاب را 

هاي  ب كتا توان در مورد همين صحبت را مي. كند از ديگري متمايز مي
به زبان انگليسي  "حسابان"كتاب  200بيش از (تكرار كرد  "حسابان"

به قدر "شود چون  متعرض آنها نمي "قانون كپي رايت "داريم  اما 
كنم كه تأليفي با  من خودم اعتراف مي.). با هم تفاوت دارند "كافي

زبان به ) در حوزة رياضي و آمار(اين معنا ندارم و تأليفي در اين قالب 
اگر (يك فرمول پيشنهادي اين است  .امفارسي  بسيار كم ديده

ها تدريس كنيم، براي آن  ها و سال درسي را سال!): جسارت نباشد
) "لكچرنوت"يا بهتر از آن متن درسي براي هر جلسه يا (جزوة درسي 

تهيه كنيم، هر بار تغييراتي در آن بدهيم، وقتي آماده شد از چند 
ي آن و "ها ها و درشتي نرمي"آن را تدريس كنند و همكار بخواهيم 

در صورت (دم خروسهاي احتمالي استفادة مفرط از كار ديگران را 
البته اين (وقت به فكر چاپ بيفتيم  به ما تذكر دهند و آن) وجود

هاي درسي  فرمول ابداعي من نيست، به مقدمة اغلب كتاب
  ). است ، مراجعه كنيد، قضيه از اين قرار)التين(موفق
ها به غير از الزامات كاري برايتان چه  اصوالً اين فعاليت ●

  اي داشته است؟ بهره
. كدام است "بهره"دانم قضاوت ديگران چيست و منظور شما از  نمي

اگر منظور بهرة مادي باشد، خوب ترجمه اگر موفق نباشد يعني چند 
بار به چاپ نرسد، سود چنداني ندارد و از اين نظر به اصطالح، اصالً 

من ! باشد، خوب "بهرة معنوي"اما اگر منظور . ارزد به زحمتش نمي
به اين معني كه معتقدم كه هر استاد عالوه . ام را بردههاي خود  بهره
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ها  هايي هم دارد كه يكي از آن بر تدريس و تحقيق موظف، رسالت
هاي درسي خوب  تهية كتاب. درحوزة كار خود است "نشرفرهنگ"

من به اين اعتقاد، عمل . خود را دارد "ثواب"براي دانشجويان هم 
ايي كه زحمت بسيار زيادي براي ه كه بعضي ازكتاب ام و با آن كرده

، "از خوارزمي تا امي نوتر: تاريخ جبر"ام مثل  ها كشيده ترجمة آن
ترجمه با مشاركت دكتر عليرضا ( "درواردن  وان"تأليف گرانقدر 

بار نيز به چاپ نرسيده است، اصالً از كار خود  بيش از يك) جمالي
ام مثل  هم داشتههاي پرفروش  البته كتاب .كنم  احساس پشيماني نمي

بوده و به ) يراً اختيارياخ(كه كتاب درسي  "آشنايي باتاريخ رياضيات"
با مشاركت (فروند  "آمار رياضي"چاپ رسيده است، يا  10بيش از 

. كه خيلي پرفروش بوده است) خداشفايش دهد-دكتر علي عميدي 
  .بينم اما رسالت چرا نمي "الزام"ضمناً اين كارها را به صورت 

ا توجه به سابقة طوالني تحصيل،كار و تدريس دررشتة آمار ب ●
و احتمال، وضع گذشته، حال و آيندة آمار را در ايران 

  .طوركوتاه، مقايسه كنيد به
تشكيل : ايم هاي بسيار خوبي داشته پيشرفت "آكادميك"به لحاظ 

هاي آموزشي آمار و  انجمن آمار، گسترش كميت و كيفيت گروه
اما به لحاظ . سطوح كارشناسي ارشد و دكترا در فعاليت اغلب آنها

نظرم پيشرفت آمار در جامعه، متناسب با ميزان پيشرفت  به "كاربرد"
در واقع هر يك از اين دو را . كشور بوده است، نه كم و نه زياد

توانيد خود قضاوت  پس مي. توان انعكاس پيشرفت ديگري دانست مي
  .كنيد

  يابي اين پيشرفت داريد؟هايي براي جهتآيا توصيه ●
نظرم راه پيشرفت آمار  به! بلي، اگر صالحيت اين كار را داشته باشم؟

ممزوج شدن آن با مسائل جامعه ) و هر علم عملي و نظري  ديگر(
موجود در زمينة پيشرفت علوم ) شاخص(بگذاريد از دو ديدگاه . است

جان همرزلي، ديدگاه اول مربوط به . شاهد بياورم) طور كلي به(رياضي 
كه شرح (معروف انگليسي است ) دان و در واقع احتمال(رياضيدان 

 34اي به قلم گريمت و ولش در شمارة زندگي و كارهاي او در مقاله
او معتقد است كه ). مجلة نشر رياضي به فارسي ترجمه شده است

است و با اين  "مسائل واقعي"پيرو حل  "نظريه"پيشرفت ) حتي(
نظريه "يات مهمي نايل شده كه در رأس آنها اعتقاد به كشف

است كه دو تن از محققان در اين زمينه به اخذ مدال  "پركوالسيون
در مقابل او مايكل آتيا، . اندنايل شده) معادل رياضي جايزة نوبل(فيلدز 
گويد  بايد  تئوري، و خود برندة مدال فيلدز  قرار دارد كه مي - kخالق 

لوازم و "دست يازيد و به اصطالح  "نظريه"به تعميق هر چه بيشتر 
از -رياضي را مجهزتر و تعدادشان را بيشتر كرد تا هر كس  "ادوات

به اين ادوات نيازي داشت، مراجعه و ابزار مورد نياز خود  -حوزة كاربرد

نظريات او هم در قالب ترجمة يك (را انتخاب كند و به كار برد 
  .)ضي چاپ شده استمجلة نشر ريا 35سخنراني در شمارة 

بايد هر چه بيشتر مسائل جامعه را در . من معتقد به ديدگاه اول هستم
عنوان هدف كارهاي پژوهشي خود انتخاب كنيم و نه  ها بههمة حوزه

صورت واقعي و در قالب پاسخ دادن به پرسش  البته به(تنها مسائل را 
موجود هاي كنيم بلكه به تعميم نظريه حل مي) عاجل صاحب مسأله

  .هاي جديد ياري رسانيميا خلق نظريه
ترين چالش تدريس و پژوهش آمار در كشور در حال  مهم ●

  حاضر چيست؟
هاي آموزش آمار در سرتاسر روية گروهمشكل تدريس در گسترش بي

التحصيالن دورة دكترا با اين ميزان كشور و عدم تناسب تعداد فارغ
هاي  ر نظر گرفتن تعداد درسشود كه با د نتيجه آن مي. گسترش است

نيز، سهم عمدة  -كه تعدادشان هم بسيار زياد است-سرويسي 
افتد و  تدريس به دوش مربيان يا افراد غيرشاغل در حوزة آموزش مي

مقدار باقيمانده براي استادان دانشگاهي هم بيش از توان و ظرفيت 
زة ها در حو با توجه به سهم روزافزون فعاليت گروه-آنهاست كه 

مدت به نفع آنهاست گرچه اين امر در كوتاه -كارشناسي ارشد و دكترا
هاي پژوهشي دور در درازمدت آنها را خسته و از كار) به جهات مادي(

بيند كه  هاي كارشناسي ميدر هر حال بيشترين ضرر را دوره. كند مي
 .سهم استادان باتجربه در تدريس دروس آنها كمتر از حد الزم است

 -طور كه در پاسخ پرسش  قبلي گفتم همان–در مورد پژوهش هم 
يعني در -فعاليت پژوهشي استادان، در حل مسائل آماري واقعي كشور 

كمتر از حد مورد انتظار  -حوزة به اصطالح صنعت به معني عام آن
  .است
  ترين چالش آمار در دنيا چيست؟ مهم ●

جاهاي مختلف دنيا، نظرم اين چالش در  به! سؤال بسيار سختي است
متناسب با وضعيت پيشرفت علمي و اجتماعي هر كشور، متفاوت 

من ميزان استفادة درست از  -طور كه قبالً گفتم همان–چون . است
آمار و سطح پيشرفت آن را معياري از سطح پيشرفت هر كشور 

بنابراين در كشورهاي پيشرفته، چالش آمار به مانند چالش هر . دانم مي
اي تصور كنيم، با اگر مرزهاي دانش را سطح كره: ر استعلم ديگ

يابد  اين كره، سطح نيز افزايش مي "شعاع"پيشرفت بيشتر و افزايش 
مسائل براي تحقيق هم  كه اين بخشش خوب است، چون تعداد(

در . شوند اما مسائل تحقيق دشوارتر و دشوارتر مي) شود بيشتر مي
در حد (صلي همان عدم امتزاج هم، مشكل ا كشورهاي كمتر پيشرفته

هاي يافته "خطرناك بودن"با مسائل واقعي جامعه و البته ) مطلوب
يا (ها آماري براي اقشاري از جامعه است كه موجب انحراف يافته

  .شوند مي "واقعي"از وضعيت ) ها گاهي روش
 



   12                                                                                                      71شماره پياپي  – 90تابستان  – نوزدهمسال 
  
افزارهاي آماري تقاضا براي  به نظر شما آيا فراواني انواع نرم ●

  از آمارشناسان را كاهش خواهد داد؟ كمك گرفتن
به نظر من، ! نويسدكه خودش نمي "خودنويس"خوب البته كه نه، 

هر . اند"پزشك"براي  "تجهيزات پيراپزشكي"افزارها در حكم نرم
داشته باشيد، ... برداري، آزمايشگاهي،  چقدر هم كه شما وسايل عكس

حكم "دهد و را انجام  "تفسير نهايي"اين پزشك است كه بايد 
افزارها، گرچه از طرفي كار بنابراين وجود اين نرم. را اعالم كند "نهايي

تر است چون، به  كند، اما از سوي ديگر كار او مشكلاو را آسان مي
ي او دشوارتر "خطا"علت تجهيز شدن به انواع وسايل، گذشت از 

  .شود مي
  بيند؟ هاي آمار را چگونه ميآيندة گروه ●

تر روز به هاي قديميچون گروه. هاي آمار خوشبينمدة گروهمن به آين
هاي خود  شوند و فعاليت هاي بيشتري ميتر و صاحب تجربه روز قوي

هاي تحصيالت تكميلي ارتقاء را از طريق تمركز بيشتر در دوره
تر و تازه تأسيس هم الگوهاي خوبي براي  دهند و گروهاي جوان مي

  .فعاليت بهتر دارند
ها پيشنهاد  هايي براي ايفاي بهتر نقش گروهراهچه  ●
  كنيد؟ مي

هاي خود به اين معني كه به گروه "جامعيت بخشيدن"در وهلة اول 
چندين استاد مبرز ) و حتي اختياري(هاي اصلي  براي همة درس

استخدام يا تربيت كنند، 
هاي تحصيالت گسترش دوره

تكميلي را به بهاي تنزل جايگاه 
سي انجام ندهند، دورة كارشنا

در كارهاي علمي اجتماعي 
مانند برگزاري سمينارهاي 

اي و هفتگي، سمينارهاي منطقه
هاي مرتبط با انجمن همايش

آمار بيشتر فعال شوند، كار 
پژوهش را در حد ممكن با 

  ... . مشاركت هم انجام دهند، 
  بيند؟ هاي دورة كارشناسي را چگونه ميبرنامه ●

هاي جديد اعالم شده از طرف وزارت بايد برنامهقاعدتاً منظورتان 
اين برنامه عناصر مثبتي دارد، مثل وجود  مهاد و كهاد كه . علوم باشد
ها روي آن  اي هم كه گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي سالدر برنامه

و  "فرمايشي بودن"اما مشكل من با آن . كار كرده، منظور شده است
عبارت ديگر اين برنامه، هدفش مستقيم   به .تمركز گرايي مفرط است

ها و از بين بردن هر نوع  همة گروه "سازي يكسان"و غير مستقيم 
بگذريم كه عنوان . هاي آمار است هاي قابل اعتناي گروهتنوع و سليقه

ناقص و نارسا و در واقع مثل عنوان  "آمار و كاربردها"رشته، يعني 
  .يك درس است

ا و نيز مراجع ارائه شده در مواردي با عنوان ه ريز مواد بعضي از درس 
با ديدن برنامه به شوخي گفتم كه كولموگوروف . درس تناسب ندارد

را نوشت و شالودة   "مباني احتمال"ميالدي كتاب  1933در سال 
را ريخت و حاال برخي دوستان ما در ) احتمال رياضي(احتمال نوين 

اند كه راحي كردهط "مباني احتمال"درسي به نام  2009سال 
به هر . الخالقجل. محتوايش آمار توصيفي و احتمال متناهي است

  .صورت اين برنامه نياز به ويرايش جدي دارد
منديد؟ علوم به غير از آمار به چه چيزهاي ديگري عالقه ●

  ديگر، ورزش، ادبيات، موسيقي، هنر؟
واقع تاريخ  اما در! خوبي هستم "شنوندة"يا  "تماشاگر"ها  در همة اين

و ادبيات را دوست دارم و از خواندن متون تاريخي و ادبي سير 
  .شوم نمي
مند كردن دانشجويان به آمار را نقش افراد نامي براي عالقه ●

  بينيد؟ چگونه مي
به هر . سرگذشت افراد نامي در نگرش ما به هر چيزي بسيار تأثير دارد

وردهاي اين افراد، عالوه دستا حال انسان الگو بردار است و به
چه كسي از خواندن شرح زندگي اديسون و . انددستاوردهاي بشري

اطالع از نحوة دستيابي او به اختراعاتش يا از رفتن انسان به فضا يا 
شود؟ در مورد افراد نامي آمار و احتمال  كرات ديگر شاد و مسرور نمي

 هم وضعيت به همان منوال است؛ خواندن شرح زندگي فيشر يا
امثال آنها در ما، دانشجويان و استادان آمار، ايجاد انگيزه  ويرسون  پي
هاي دورة كارشناسي،  جاي يك درس تاريخ آمار در بين درس. كند مي

  .خالي است
  دربارة انجمن آمار ايران چه نظري داريد؟ ●

انجمن آمار ايران به خوبي خالئي را كه در غياب اين انجمن وجود 
هاي اين انجمن در زمينة برگزاري فعاليت. ست، پر كرده اداشت

بسيار مطلوب بوده است اما جاي ... ها، وجود نشريات متعدد، همايش
از يك طرف به علت ناشناخته بودن نسبي : چنان بسيار است كار هم

هاي بيشتري در جهت  علم آمار براي عموم جامعه، بايد فعاليت
دهيم و منتظر اتفاقات شناساندن اين علم در سطح جامعه صورت 

 "روز آمار"يا ) ميالدي 2000سال(خاص مانند سال جهاني رياضيات 
نمانيم و اين كارها را هر چند در ) سال گذشته -در ايران هفتة آمار(

از سوي ديگر هم دامنة . طور مستمر انجام دهيم سطح محدود اما به
انجمن شوند و  توانند عضو اي كه ميارتباط خود را با نيروهاي بالقوه

انجمن آمار ايران، به صبغة آماري . به آن كمك كنند گسترش دهيم
ميزان "هايي هم در اين خصوص تهيه كند و  تواند شاخص بودن، مي

هاي عنوان نسبت اعضاي انجمن به ترتيب در جامعه خود را به "تأثير
استادان، دانشجويان دكترا، ارشد، كارشناسي و نيز كارشناسان شاغل 
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ها تعيين و فعاليت خود را براي بهبود اين شاخصها  ر خارج از دانشگاهد

  .گسترش بخشد
  دربارة انتشارات انجمن چه ارزشيابي داريد؟ ●

انجمن از لحاظ . شوم من بين نشريات و انتشارات تفاوت قائل مي
هاي نشريات، يعني مجموعة مجالت و خبرنامه شايد در بين انجمن

اشد، اما به لحاظ انتشارات، يعني چاپ كتاب، رقيب بعلمي ايران بي
تا آنجا كه به خاطر دارم . فعاليت بسيار محدود و در حد هيچ بوده است

: انجمن در تمام طول فعاليت خود تنها دو كتاب چاپ كرده است
كه به مناسبت سال ( "هاراهنمايي به سوي ناشناخته: آمار"كتاب

كه به مناسبت ( "ز با آماريك رو"و كتاب ) جهاني رياضيات چاپ شد
به نظرم چاپ كتاب، در گسترش فرهنگ ). هفتة آمار به چاپ رسيد

  .تواند بسيار سودمند باشد آماري در كشور مي
  براي پيشرفت انجمن چه پيشنهادي داريد؟ ●

اي است؛ رسد، ايجاد شعب منطقه هايي كه به نظرم مي يكي از راه
د كه هر منطقه، مركب از چند يعني، ايران به چند منطقه تفكيك شو

هايي عالوه  دانشگاه و مؤسسات آمار احتمالي موجود در منطقه، فعاليت
اي، انتشار هاي منطقههاي رايج انجمن مثل همايش بر فعاليت

تواند خيلي در  اين امر به نظرم مي. انجام دهند... هاي ويژه، خبرنامه
  .باشد ارتقاي نقش آمار و انجمن آمار در جامعه مؤثر

  
  

 
  

  مار دانشگاه اصفهانآاستاد گروه ، زير نظر دكتر عالمت ساز
  

 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار 

  محترم انجمن ةبا تشكر از آقاي دكتر حميد بيدرام، نمايند

رياضي و كامپيوتر خوانسار وابسته به دانشگاه اصفهان  ةدانشكد      
ريزي آموزش  شوراي گسترش و برنامه  1389بهمن  24 ةطي مصوب

از دانشگاه اصفهان منفك ، تحقيقات و فناوري عالي وزارت علوم
عنوان واحدي مستقل به كار خود ادامه خواهد  گرديد و از اين پس به

 . داد

با نام  1374اين دانشكده ابتدا در سال الزم به توضيح است كه     
مركز آموزش عالي خوانسار وگلپايگان در دو شعبه گلپايگان وخوانسار 

  . اندازي شد از توابع اصفهان زير نظر دانشگاه اصفهان راه
رياضي  ةرشت در خوانسار ةهاي فني و شعب گلپايگان در رشته ةشعب

دانشجو از طريق كنكور اسي اقدام به پذيرش نكاربردي در مقطع كارش
گلپايگان از دانشگاه اصفهان  ةشعب 1379در سال . سراسري نمودند

رياضي و كامپيوتر زير نظر  ةخوانسار با نام جديد دانشكد ةجدا و شعب
سومين  1380در سال . دانشگاه اصفهان به فعاليت خود ادامه داد

گاه سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي كه برگزاري آن به دانش
اصفهان محول شده بود با حمايت اجرايي انجمن خوانساريهاي مقيم 

داراي  1381در سال . نحو عالي برگزار شد تهران در اين دانشكده به
با پذيرش دانشجو در   1385مستقل گرديد و در سال  ةرديف بودج

  . آمار نيز گرديد ةمقطع كارشناسي آمار داراي رشت
از دانشجويان اين دانشكده در مقطع  هر ساله درصد قابل توجهي    

هاي معتبر كشور  اي رياضي و آمار در دانشگاهه كارشناسي ارشد رشته
التحصيالن رياضي اين دانشكده  طوري كه از فارغ شوند به پذيرش مي

از اولين دوره . اند تعدادي موفق به اخذ مدرك دكتري شده
نفر در  12داد تع 1389التحصيالن آمار اين دانشكده در سال  فارغ

كشور پذيرفته شدند  هاي معتبر مقطع كارشناسي ارشد آمار در دانشگاه
 4نيز تعداد  1389در سال . باشند اكنون مشغول به تحصيل مي كه هم

نفر پذيرفته  5نفر از دانشجويان كارشناسي آمار اين دانشكده در ميان 
دوم  ةه مرحلكشور قرار گرفته و ب 5اول المپياد آمار قطب  ةمرحل ة شد

  .المپياد راه يافتند 
  

 دانشگاه اصفهان 

  با تشكر از آقاي دكتر نصراله ايران پناه، نماينده محترم انجمن
  

  جشن فارغ التحصيلي  
جشني به مناسبت  1386دانشجويان كارشناسي آمار ورودي      

در روز دوشنبه  19:30الي 16:30فراغت از تحصيل خود از ساعت 
در . شهيد آويني دانشگاه اصفهان برگزار كردند در تاالر 27/4/90

 35هاي  خانواده اين جشن كه با حضور برخي اساتيد گروه آمار و
آموختگان تشكيل شده بود، ابتدا آقاي دكتر  نفر از دانش

بين  ةمقايس به ساز مدير گروه طي سخناني محمدحسين عالمت
ل از ورود به آموختگان در خانواده و جامعه قب رفتار و كردار دانش

دانشگاه و پس از فراغت از تحصيل پرداختند و انتظارات والدين 
برخورد و توقعات  ةاز آنها در شرايط جديد و متقابالً نحو

 .آموختگان از والدين خود را در شرايط كنوني مطرح كردند دانش

 
 
 
 
 
 

 اخبار دانشگاه ها و مراكز آماري
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هاي كسب شده توسط  سپس به افتخارات علمي و مقام
اول يازدهمين المپياد  ةدوره در مرحلآموختگان اين  دانش

قطب  ةدانشجويي آمار كشور كه چهار نفر از پنج نفر برگزيده شد
هاي اول، سوم و ششم  شد و نيز كسب رتبه كشور را شامل مي 5

 ةآزمون سراسري كارشناسي ارشد كشور اشاره كرده و به آيند
آمار در ادامه تحصيل در داخل و  ةآموختگان رشت روشن دانش

  . خارج از كشور و بازار كار اشاره كردند
  
  
  
  
  

ساله تحصيلي  4 با نمايش چند كليپ از وقايع دورة سپس مراسم
دانش آموختگان در دانشگاه و انجام مسابقه و سرگرمي و اهداء جوايز 

  .ادامه يافت
 سردبيري انديشه آماري 

رئيس محترم انجمن آمار  7/2/90مورخ  4296/10 ةطي حكم شمار
سال از  4ايران، آقاي دكتر هوشنگ طالبي دانشيار گروه به مدت 

. تعيين گرديدند "آماري ةانديش" ةعنوان سردبير مجل به 1/3/90تاريخ 
  .جديد مجله متعاقباً تعيين و اعالم خواهد شد ةت تحريريئهي اعضاي

  عضو منتخبISI 

المللي آمار  بين انجمن 2010 سال انتخابات در اسدي مجيد دكتر آقاي
)ISI (عنوان عضو منتخب، برگزيده شدند به.  

  
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 

  محترم انجمن ةنمايند، فخرالدين ميثاقبا تشكر از آقاي 

كارشناسي  ةفناوري رشت تحقيقات و موافقت و تصويب وزارت علوم،با 
.  آمار در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تأسيس شد ةناپيوست
ه رياضي متشكل از وگر هاي آمار و رياضي ادغام شدند و گروه
  . هاي رياضي و آمار تشكيل شد رشته

 
 دانشگاه عالمه طباطبائي 

  دبير همايش ،با تشكر از محمد جلوداري ممقاني
  

   دومين همايش رياضيات و علوم انساني
  رياضيات ماليبا محوريت 

اقتصاد دانشگاه  ةجاري در دانشكد ماه سال روز هاي هفتم و هشتم دي
اهداف برگزاري اين همايش  .عالمه طباطبايي برگزار خواهد شد

  :عبارتند از
هاي تبادل نظر بين فعاالن بازار سرمايه و فعاالن  فراهم آوردن زمينه
رياضيات مالي و مهندسي مالي، شناسايي  ةدانشگاهي در زمين

هاي تحقيقاتي مورد نياز بازار سرمايه از سوي فعاالن دانشگاهي  زمينه
و لذا هدايت تحقيقات به سوي رفع نيازهاي واقعي كشور، شناسايي 
مسايل آموزشي مورد نياز بازار سرمايه و ايجاد زمينه براي تغييرات 

نا كردن بازارهاي پولي و مالي با هاي آموزشي و آش متناسب در برنامه
  .هاي تحصيلي رياضيات مالي و مهندسي مالي رشته
علمي همايش ةكميت  
ة بهشتي و نمايندشهيد دانشگاه (حميده داريوش همداني دكتر  خانم

دانشگاه (عبدالرحيم بادامچي زاده دكتر ، آقايان )انجمن رياضي ايران
، )شگاه عالمه طباطباييدان(رضا پورطاهري دكتر ، )عالمه طباطبايي

دكتر ، )دانشگاه عالمه طباطبايي(محمد جلوداري ممقاني دكتر 
بيژن ظهوري دكتر ، )دانشگاه عالمه طباطبايي(راد  محمدرضا صالحي

دكتر ، )ة انجمن رياضي ايراندانشگاه صنعتي شريف و نمايند( زنگنه
علي دكتر ، )دانشگاه عالمه طباطبايي( پناهي سيدمجيد شريعت

آرش فهيم دكتر ، )دانشگاه تحصيالت تكميلي زنجان(باستاني  فروش
بورس تهران و دانشگاه (اصل  حسن قاليبافدكتر ، )دانشگاه ميشيگان(

دانشگاه (، نادر نعمت الهي )دانشگاه كلمبيا(دكتر راما كنت ، )الزهرا
، عبدالساده نيسي )انجمن آمار ايران ةو نمايند عالمه طباطبايي

  .  )مه طباطباييدانشگاه عال(
مندان به مباحث مربوط به رياضيات مالي و مهندسي  هعالق ةاز كلي

ئة شود تا با ارا مالي و كاربردهاي آن در بازارهاي سرمايه دعوت مي
اندازي نمايشگاه در اين همايش  مقاله، برگزاري كارگاه علمي و راه

  .شركت كنند 
اطالعات مربوط به  الزم به ذكر است كه  نخستين فراخوان مقاله و

منتشر  اول مهرماه در همين سايت ةنام ظرف هفت چگونگي ثبت
 .خواهد شد

  
  
  
  
  

  دومين كارگاه آموزشي قابليت اعتماد و كاربردهاي آن
  استاد گروه آمار دانشگاه اصفهان، با تشكر از آقاي دكتر مجيد اسدي

  
 قابليت اعتماد و كاربردهاي آن در تاريخ دومين كارگاه آموزشي     
. در گروه آمار دانشگاه اصفهان برگزار گرديد 1390 خردادماه 19و  18

  هاي آموزشي گزارشي از كارگاه
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هاي ترتيبي و  ه در اين كارگاه دو روزه كه با همكاري قطب علمي داد
فضايي دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن آمار ايران برگزار شد و بيش 

دانشجويان تحصيالت تكميلي و  ،نفر از اعضاي هيئت علمي 85 از
ها و مراكز علمي و صنعتي در آن  كاربران قابليت اعتماد از دانشگاه

 اقدامعلمي كارگاه  ةپس از فراخوان كارگاه، كميت. شركت كرده بودند
، تعداد بيست مقاله را به صورت نموده بررسي مقاالت دريافتي به

مايش مورد موافقت سخنراني و هشت مقاله را به صورت پوستر براي ن
هاي  همچنين تعداد شش سخنراني عمومي كه شامل بحث. قرار داد

كاربردي و كالسيك قابليت اعتماد بود در دو روز برگزاري كارگاه ارائه 
  .گرديد

خرداد ابتدا در مراسم افتتاحيه پس از تالوت آيات كالم  18 در روز    
مجيد، آقاي دكتر مجيد اسدي دبير كارگاه پس از خوشـامد گـويي   ... ا

برگـزاري  به شركت كنندگان طي سـخناني كوتـاه گزارشـي از رونـد     
كارگاه ارائه كردند و سپس آقاي دكتر جواد بهبوديـان اسـتاد دانشـگاه    

قابليت اعتماد و اهميت تشكيل كارگـاه  شيراز طي سخناني به اهميت 
سپس پيام رئيس انجمن آمار ايران در مورد اهميت كارگاه و . پرداختند

     . مبحث قابليت اعتماد توسط خانم دكتـر فيـروزه حقيقـي قرائـت شـد     
اولين سخنراني عمومي كارگاه توسط آقاي دكتر ارقـامي اسـتاد گـروه    

اريخچه، اهميت و كاربردهـاي  فردوسي مشهد در مورد ت  آمار دانشگاه
دومـين سـخنراني عمـومي كارگـاه توسـط      . قابليت اعتماد ارائه گرديد

هـاي منسـجم    آقاي دكتر مجيد اسدي در باره قابليت اعتمـاد سيسـتم  
هـاي   هاي تخصصي كارگاه با ارائه سخنراني سپس سخنراني. ارائه شد

دانشـگاه   دكتر خنجـري از آقاي حقيقي از دانشگاه تهران و  دكترخانم 
بيرجند و ارائه چند سخنراني توسط دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي    

خـرداد، كارگـاه بـا ارائـه چنـد       18 در بعد از ظهـر روز . ادامه پيدا كرد
 روز. سخنراني تخصصي و عمومي و ارائه پوستر به كار خود ادامـه داد 

خرداد ابتدا سخنراني عمـومي آقـاي دكتـر محتشـمي از دانشـگاه       19
مشهد ارائه شد و سپس چند سخنراني تخصصي توسط ديگر فردوسي 

خرداد چنـد سـخنراني    19 سخنرانان كارگاه ارائه شد و بعد از ظهر روز
دكتـر رضـايي از دانشـگاه    آقـاي  عمومي توسط آقاي دكتـر اسـدي و   

 در Rبيرجند در مورد كاربردهاي قابليت اعتماد و استفاده از نرم افزار
  .قابليت اعتماد ارائه گرديد

  
  گزارش كارگاه آموزشي

 Shape Analysis & Classification Models  
  انجمنمحترم  ةنمايند ،ميري با تشكر از آقاي دكتر سايه

  
 از  Shape Analysis & Classification Modelsكارگاه آموزشي 

ت علمي، ئهيي با حضور اعضا 1390ارديبهشت  16لغايت  14تاريخ 
تحقيقات   ةكميت يدانشجويان تحصيالت تكميلي و اعضا

ايالم  ي كشور در دانشگاه علوم پزشكيهاي علوم پزشك دانشگاه

از كشور   Stefan Giebelكارگاه مذكور دكتر  مدرسان. تشكيل شد
ت علمي دانشگاه تربيت ئآلمان، دكتر موسي گلعليزاده عضو  هي

مي دانشگاه علوم ت علئميري عضو هي مدرس و دكتر كورش سايه
  .ندپزشكي ايالم بود

  :ضوعات كارگاه به شرح زير بودوسرفصل م
1- Introduction to Shape Analysis 
2- Shape Analysis and Permutation tests 
3- Classification models (logistic regression, 

discriminant analysis, neural network, 
configuration analysis and combinations)  

4- Shape Analysis on renal tumours, 
simulation of cell movement frequency 

در  Rو  Mathematica ،SPSS هايدر اين كارگاه نرم افزار
  .قسمت عملي كارگاه تدريس شد

  
  

 

 دانشگاه فردوسي مشهد 

فردوسي دانشگاه ، استاد گروه آمار با تشكر از آقاي دكتر احمدي
  مشهد

در  1360سـال  متولـد   سيد مرتضي اميني
 1376سـال   وي در .باشـند  يمشهد مشهر 

از دبيرســتان  فيزيــك -رياضــي ةدر رشــت
مردمي شهيد جباريان مشـهد ديـپلم    ةنمون

را  ارشناسـي  ك ةدور. خود را دريافت نمـود 
 آمار دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان   ةرشتدر 

ــال  ــوده و 1376در س ــروع نم ــال  ش ــ  1382س ــا كســب رتب اول  ةب
 1383در  سـال  ايشـان   . دوره را به پايان رسانيداين آموختگان  دانش
دانشگاه فردوسي مشهد با كسب رياضي  كارشناسي ارشد آمار ةدر دور

تحصـيلي  سـال   سـه نـيم  ت و طي مـد  شدسوم كشوري پذيرفته  ةرتب
متغيـر همـراه   «كارشناسي ارشد خـود تحـت عنـوان     ةتوانست از رسال

با راهنمايي دكتر جعفـر  » هاي مرتب و ركوردها هاي ترتيبي؛ آماره داده
دو مقالـه در   ايشـان كارشناسي ارشـد   ةنام پاياناز . احمدي دفاع نمايد

 ةدر ششمين جشنوار عالوه هب. اند پژوهشي چاپ شده - مجالت علمي
دوم در گـروه   ةرتبـ  ةنامـ  عنوان پايـان  فردوسي در دانشگاه فردوسي به

آموختگان  نخست دانش ةايشان همچنين رتب. علوم پايه انتخاب گرديد
پـس از آن وي در آزمـون   . را نيز كسب نمودنـد  كارشناسي ارشد ةدور

دوم در  ةدانشگاه فردوسي مشـهد  بـا كسـب رتبـ     1386دكتري سال 

  آماردانش آموختگان دكتري 
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تحقيقـات   ويدكتـري   ةدر دور. شـد كننـدگان پذيرفتـه    يان شركتم

 اي  تحـت عنـوان   رسـاله  ةخـود را بـا تـدوين و تهيـ     ةمربوط به رسال
-علمـي  ةقالمو استخراج پنج   »اطالع فيشر در ركوردهاي دومتغيره«

 مـاه  در ارديبهشـت  خود ةاز رسال به پايان رسانده و المللي پژوهشي بين
دكتـري ايشـان    ةراهنمـايي رسـال  . فاع نمودنـد د عالي ةبا درج 1390

آن توسط دكتر ناصررضا ارقامي و  ةو مشاور وسط دكتر جعفر احمديت
آقايان دكتر احمد پارسيان استاد دانشـگاه تهـران،    ةداوري آن به وسيل

محتشـمي و دكتـر    دكتر مجيد اسدي استاد دانشـگاه اصـفهان، دكتـر   
در راستاي . انجام گرفتدوست پرست اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد 

هايي در نهمين كنفـرانس آمـار ايـران،     دكتري سخنراني ةمطالب رسال
، دانشگاه اصفهان و دهمين كنفرانس آمار ايران مـرداد  1387شهريور 

ــز و همــين 1389 ــرانس   دانشــگاه تبري طــور يــك ســخنراني در كنف
ـ   . استانبول تركيه ارائـه نمودنـد   2009المللي سال  بين  امقـاالت زيـر ت

  :از ايشان به چاپ رسيده است 1390ارديبهشت ماه 
گشتاورهاي متغير همـراه ركـورد كالسـيك و    . احمدي ج. اميني م .1

 . مورگنشـترن -گامبل-هاي ناپارامتري ميانگين تحت مدل فارلي كران
  .1383، 2، شماره 1دوره  ،هاي آماري مجله پژوهش

گيـري   سبتي در نمونهدقت برآوردگر ن 1387. ر. ارقامي ن. اميني م .2
، 1، شماره 19مجله گزيده مطالب آماري ايران، سال  ،دار مجموعه رتبه

72-53. 

  
3- Amini, M. and Ahmadi, J., 2007. Fisher 
information in record values and their 
concomitants about the dependence and 
correlation parameters. Statist. Probab. Lett., 77, 

964  - 972. 
4- Amini, M. and Ahmadi, J., 2008. Comparing 
Fisher information in record values and their 
concomitants with random observations. Statistics. 
42, 393 – 405. 
5- Amini, M. and Ahmadi, J., 2009. How much 
Fisher information is contained in record values 
and their concomitants in the presence of inter-
record times? SORT, 33, 213 – 232. 
6- Amini, M., Ahmadi, J., and Razmkhah, M., 
2011. Fisher information in record values and 
their concomitants: A comparison of two sampling 
schemes. Commun. Stat. Theory. Meth., 40, 1-17. 
7- Amini, M., Ahmadi, J., and Balakrishnan, N., 
2010. Fisher information in bivariate record 

values from a sample of fixed size. Statistics, 
iFirst, 1-17. 
8- Habibi, A., Yousefzadeh, F., Amini, M. and 
Arghami, N. R., 2007. Testing Exponentiality using 
record values.  JIRSS. 6 (1), 77-87. 

9- Amini, M. and Ahmadi, J., 2008. Fisher 
information in record values and their 
concomitants under Gumbel’s bivariate 
exponential distribution. 9th Iranian Statistical 
Conference Proceedings, pp 26-37. 

 

 دانشگاه شيراز  

حميد بيدرام تحصيالت ابتدايي و راهنمايي      
خود را در روستاي گرگاب از توابع شاهين شهر 

ديـپلم   1371در سال . اصفهان به پايان رسانيد
فيزيـك خـود را از دبيرسـتان شـهيد      -رياضي

و همـان سـال دوره    مواليي شاهين شهر اخـذ 
بـا كسـب    1375كارشناسي آمار را در دانشگاه اصفهان آغاز و در سال 

تحصـيالت خـود را در    1376در سـال  . التحصيل گرديد دوم فارغ ةرتب
مقطع كارشناسي ارشد آمار رياضي در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز و 

ي وردگـر رگرسـيون  آبر "خود تحت عنـوان   ةنام از پايان 1379در سال 
به راهنمـايي دكتـر محمـد     "عام و كاربرد آن در بررسي هزينه خانوار

التحصـيل   دوم فـارغ  ةصالحي با موفقيت دفاع كـرده و بـا احـراز رتبـ    
بخـش آمـار دانشـگاه     دكتـري خـود را در   ةدور 1386در سال . گرديد

  :خود تحت عنوان ةاز رسال 31/03/90شيراز آغاز و در تاريخ 
 

Some Generalized Relations for Order 
Statistics with Random Sample Size and Their 

Applications 
هاي ترتيبي هنگامي كه اندازه  يافته براي آماره برخي روابط تعميم(

  )نمونه تصادفي است و كاربردهاي آنها
مينا توحيدي با  با راهنمايي آقاي دكتر جواد بهبوديان و خانم دكتر

شرح ذيل استخراج  مقاله به 2 ايشان ةاز رسال. عالي دفاع نمود ةدرج
  :شده است

1. Bidram H., Behboodian J., Towhidi 
M.(2011a  ) . A new generalized exponential 
geometric distribution. Communications in 
Statistics-Theory and Methods, to appear. 

 
2. Bidram H., Behboodian J., Towhidi 

M.(2011b  ) . The beta Weibull-geometric 
distribution. Journal of Statistical 
Computation and Simulation, to apperar. 

  
  

  -و هفتمين المپياد علمي(دانشجويي  -شانزدهمين المپياد علمي
  در دانشگاه تربيت  1390تيرماه  22و  21در روزهاي ) آمار دانشجويي 

  مارآدانشجويي   –گزارشي از هفتمين المپياد علمي 
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در روز اول مار آدانشجويي –سؤاالت المپياد علمي .مدرس برگزار شد
احتمال اختصاص به سؤاالت  12:00الي  8:30از ساعت در دو بخش 

اختصاص به سؤاالت  17:00الي  14:30و آمار رياضي و از ساعت 
جبر خطي داشت كه در محل سالن رياضي عمومي، آناليز رياضي و 

  .ورزشي دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد
سؤاالت روز دوم اختصاص به سؤاالت آمار كاربردي داشت كه از 

سازمان سنجش و آموزش كشور در محل  12:30الي  8:30ساعت 
   .برگزار شد

در المپياد آمار سال جاري دانشجويان از طريق كنكور كارشناسي ارشد 
. نهايي راه يافتند ةبه مرحل) نفر 40( نيمه متمركزيا امتحان  )نفر 15(

شرح  آمار به ةف در رشتهاي مختل شدگان از دانشگاه فراواني پذيرفته
  .زير است
، )2+2(، محقق اردبيلي )1+0(، كردستان )1+3(، شيراز )2+3(اصفهان 

فردوسي مشهد ، )1+1(شهيد چمران اهواز ، )1+1(عالمه طباطبايي 
المللي  ، بين)1+4(تهران ، )1+2(رازي كرمانشاه ، )2+0(زابل ، )4+1(

، بيرجند )0+5(، مازندران )0+5(شهيد بهشتي ، )1+0(خميني  امام
، شهيد باهنر )0+2(، خليج فارس )0+1(، تبريز )0+1(، زنجان )1+0(

  ).0+1(و بوعلي سينا ) 0+1(، سيستان و بوچستان )0+4(كرمان 
نژاد از دانشگاه شيراز و محمد  اصغر زاهديان عليدر اين دوره آقايان 

اول المپياد آمار و  ةرتب آذرباد از دانشگاه شهيد چمران اهواز مشتركاً
دوست از  آقاي پيمان جاللي از دانشگاه كردستان و خانم فاطمه فالح

  . سوم المپياد آمار را كسب كردند ةرتب دانشگاه تهران مشتركاً
  
 
  
    

  
  آمار و احتمال مهندسي

  ليف محمدرضا مشكانيأت
  احمد پارسيان ةويراست

  1390 چاپ اول،
  
  
  
  

  
  
  
  

آمار و احتمال مهندسي آن مباحثي از آمار را كه بيشتر مورد نياز عموم 
هـاي   اين كتاب سرفصل مصوب درس. كند مهندسان است عرضه مي
ويژگـي  . برداردهاي گوناگون مهندسي را در  آمار و احتمال براي رشته

ها تـدريس آمـار بـه     سال ةآن در رويكردي است كه مؤلف بنا بر تجرب
در ايـن  . هاي مختلف دانشگاهي كسب كـرده اسـت   دانشجويان رشته

رويكرد، منطق هر روش به زباني ساده و با استفاده از حسابان تشـريح  
هاي هندسي، كاربرد آن روش نشان داده  هاي متعدد از مسأله و با مثال

اي در دانشجويان مهندسي كه از  به گمان مؤلف، چنين شيوه. شود مي
شوند، انگيزة بيشتري براي درك  آموزان برگزيده مي بين بهترين دانش

  .كند و پيگيري موضوع ايجاد مي
. شود محتواي كتاب با تشريح فنون موسوم به آمار توصيفي شروع مي

ز مباحث استنباط آماري نيا عنوان پيش مطالب الزم از نظرية احتمال به
هاي  بندي پديده هاي احتمال گوناگون كه در مدل توزيع. شوند ارائه مي

در نيمة دوم كتاب با بيان . شوند مهندسي مورد نيازند تشريح مي
هاي گوناگون برآورد، بازة  اصول زير بنايي استنباط آماري، روش

. شوند ياطمينان، آزمون فرض، رگرسيون، و تحليل واريانس عرضه م
  .شوند هايي چند پيگيري مي ها و مسأله هر روش با مثال

براي تهيه اين كتاب مي توانيد با شماره تلفن دفتر فروش انتشارات 
همچنين با مراجعه به وبگاه اين . تماس بگيريد 88945545فاطمي، 

امكان خريد الكترونيكي اين  www.fatemi.irموسسه به نشاني 
  .كتاب وجود دارد

براي . مار منتشر شده استآ ةپژوهشكداي زير توسط كتابه
الدين اسدآبادي،  به خيابان سيدجمالها مي توانيد  خريد كتاب

مراجعه يا با تلفن  5شرقي، پالك  25خيابان ابن سينا، كوچه 
  .تماس حاصل نمائيد 4-88725153

  
  

 گزيده نماگرهاي جمعيتي شهرهاي كشور

 مركز آمار ايران و : گرداوري

 آمار ةپژوهشكد

 1389چاپ اول، 

  
  

 
ايورد كوچك ناحيهآهاي برروش  

  دكتر محمدرضا مشكاني: مترجم
  1389چاپ اول، 

 
 

 

 معرفي كتاب
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هـاي   وب معرفـي برخـي از   خبرنامه، نسبت بـه   ةهاي گذشت در شماره
مناسـبت نيسـت كـه اسـامي و آدرس      بـي . آمـاري اقـدام شـده اسـت    

قـبالً  . هاي مرتبط با آمار در اختيار اعضاي انجمـن قـرار گيـرد    گاه وب
 آنهـا ها و لينك  آمار ايران در لينكي به آدرس زير اسامي وبالگ مركز

  :آوري كرده بود جمع هاي تخصصي آمار گاه با عنوان وب را
http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci/sci.digarsiteha/sci.amari 

  .شود ولي اين لينك در حال حاضر باز نمي
اين اطالعات تشكر و قـدرداني   ةمهر براي تهي روشاز خانم سپيده س 
هـاي ديگـر آمـاري، خبرنامـه را      گاه لطفاً در صورت وجود وب. شود يم

  .مطلع فرمائيد
  
 آمار  -

http://sepideh_statistic.persianblog.ir/ 
 دانش آماري -

http://daneshamari.blogfa.com/ 
  انجمن علمي آمار دانشگاه گلستان -

http://www.amargu.blogfa.com/ 
  مشاوران آماري فراتحليل -

http://metaanalysis.blogfa.com/ 
- Stat 84 

http://stat84.blogfa.com/mostafa 
 استاد استراحت -

http://www.ostadesterahat.blogfa.com/ 
 آمار براي امروز و فرداي نزديك -

http://www.binesheamari.blogfa.com/ 

  آمار پارسي -
http://statparsi.blogfa.com/ 

  آمار پژوهان اصفهان -
http://www.amarpajuhan.ir/ 

- 

 آمار دانشگاه علم و فرهنگ -

http://www.amar-farhang.mihanblog.com/ 
  آمار و آماري -

http://www.amare.blogfa.com/ 
 رياضياتآمار ؛ احتمال و  -

http://yektastatistics.blogfa.com/ 
  آمارستان -

http://www.amarestan.com/ 
  انجمن آمار علم و فرهنگ  -

http://www.uscsds.blogfa.com/ 
- SPSS software  

http://spss.blogfa.com/ 
  آموزش SPSS آمار -

http://m-mirzadeh.blogfa.com/ 
  آماري علمي و پژوهشي با نرم افزار هاي -

http://www.pardazeshamari.blogfa.com/ 
  دانشجوي امار دانشگاه كردستان -

http://www.gorohe-amar88.blogfa.com/ 
  وبالگ شخصي مهدي راسخي -

http://asheghe-amar.blogfa.com/ 
  شركت پرديسه آماري كويسر يزد -

http://www.pardisehamari.blogfa.com/ 
  سواد آماري -

http://www.savadeamari.com/ 
 ir.آمار -

http://www.amar.ir/ 
  علم آمار -

23http://www.elmeamar.blogfa.com/ 
-   

http://nimasoltani.funha.com/ 
  البرز دانشگاه آمار دانشجويان باشگاه -

http://ssac.persianblog.ir/ 
  دانشجويان آمار -

http://statistics-m.blogfa.com/ 

http://www.biostat.ir/ 
 وب سايت دانشجويان آمار سبزوار -

http://amar-sttu.blogfa.com/ 
 آمار دانشگاه قم دانشجويان -

http://www.ssq.blogfa.com/ 
  وبالگ علمي خبري آمار -

http://statnovin.blogfa.com/ 
  علمي آمار دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ةكميت -

http://ssc85.mihanblog.com/ 
-  

http://amari.blogfa.com/ 
  

  علم آمار -
http://statistics-basu.blogfa.com/ 

  گروه آمار دانشگاه خيام مشهد -
http://www.khayyamstatistics.blogfa.com/ 

  آماريست -
http://www.amarist.blogfa.com/ 

 دانشگاه پيام نور اصفهان هسته علمي آمار -

http://www.ssc.blogfa.com/ 
دانشجويان آمار -  

http://statistics-m.blogfa.com/ 
  دانشگاه محقق اردبيليانجمن علمي آمار  -

http://umastat.blogfa.com/ 

 آمار در آيينه وب
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  گنجينه آماري -

 
 دانشگاه تبريز 84كالس مجازي آمار  -

http://tabustat84.blogfa.com/ 
  اي پوسيده با مطالب آماري كلبه -

http://amaranjoman.blogfa.com/ 
  دانشگاه اصفهان 85دانشجويان آمار ورودي -

http://state-85.blogfa.com/ 
  )ادبيات و آمار(اولدوز-

http://gatipatie.blogfa.com/ 
 آمار زبان گوياي علم است -

http://amarioon.blogfa.com/ 
 گروه آمار -

http://www.gorohe-amar.blogfa.com/ 
  آمار گستر زاگرس -

http://www.amargostarz.com/ 
 

  آمار دانشگاه تبريز -
http://tabriz2stat.blogfa.com/ 

- statistics  
http://www.amaryazd.blogfa.com/ 

-   
http://amar85.persianblog.ir/ 

  آمار نويس -
http://statistics1391.blogfa.com/ 

  
  هاي آماري و رياضي تحليل داده دانلود كتاب -

http://www.iranpardazesh.blogfa.com/ 

 وبالگ آماري دانشگاه جندي شاپور اهواز -
http://amari.blogfa.com/ 

 دانشگاه تبريز 84كالس مجازي آمار  -

http://tabustat84.blogfa.com/ 
  
  
 
  

 –با توجه به رشد سريع علم آمار و در نتيجه افزايش مجالت علمي 
پژوهشي با سطوح كيفي مختلف در سطح ملي و بين المللي ضرورت 
ارزيابي و امتيازبندي مجالت آماري دغدغه همه همكاران دانشگاهي 

لذا آماده سازي ليستي از مجالت . باشد در جامعه آماري كشور مي
جهت   براي توصيه "سالم"معتبر و قابل اعتماد تحت عنوان مجالت 

ليست "و ليستي از  مجالت تحت عنوان هاي پژوهشي  چاپ يافته
هاي پژوهشي در چنين مجالتي احساس  براي عدم چاپ يافته "سياه
  . شود مي

آقاي دكتر مجيد اسدي، استاد محترم گروه آمار دانشگاه اصفهان با 
سازي يك ليست اوليه از  همكاري برخي از همكاران اقدام به آماده

. اند كه در جدول زير آمده است مجالت آماري و امتيازبندي آنها كرده
شود نظرات خود را براي  از هيئت علمي گروه هاي آمار درخواست مي

تكميل و اصالح نهايي ليست مذكور با ارائه امتياز به هر يك از 
مجالت ارسال نمايند تا انجمن آمار ايران بتواند با ارائه يك ليست 

دانشگاههاي  از مجالت آماري به يك وحدت رويه در كليه "سالم"
  .كشور نزديك شود

 
Current Index to Statistics 

Core Journal List 
  

 
ISSN Title Score 

00018678 Advances in Applied Probability 6.5 
00031305 American Statistician, The 5 
10505164 Annals of Applied Probability, The 7 
00911798 Annals of Probability, The 7 
00905364 Annals of Statistics, The 7 
00203157 Annals of the Institute of Statistical Mathematics 6 
13691473 Australian & New Zealand Journal of Statistics 6 

 Bayesian Analysis 4.5 
13507265 Bernoulli 7 
03233847 Biometrical Journal 6 
0006341X Biometrics 7 
00063444 Biometrika 7 
14654644 Biostatistics (Oxford) 6.5 

  CISفهرست مجالت اصلي آمار در 
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01030752 Brazilian Journal of Probability and Statistics 4 
00080683 Calcutta Statistical Association Bulletin 5 
03195724 Canadian Journal of Statistics, The 6.5 
09332480 Chance 5.5 
03610926 Communications in Statistics: Theory and Methods 5.5 
03610918 Communications in Statistics: Simulation and omputation 5 
01679473 Computational Statistics & Data Analysis 6.5 
07474938 Econometric Reviews 6.5 
02664666 Econometric Theory 6.5 
00129682 Econometrica 6.5 
09720863 Far East Journal of Theoretical Statistics 3 

 IEEE Trans. Reliability 6.5 
02850370 Japanese Journal of Applied Statistics 5 
08837252 Journal of Applied Econometrics 6 
00219002 Journal of Applied Probability 6 
02664763 Journal of Applied Statistics 5 
10675817 Journal of Applied Statistical Science 4.5 
07350015 Journal of Business & Economic Statistics 6 
10618600 Journal of Computational and Graphical Statistics 6 
1680743X Journal of Data Science 5 
03044076 Journal of Econometrics 6.5 
10769986 Journal of Educational and Behavioral Statistics 5 
15389472 Journal of Modern Applied Statistical Methods 5 
0047259X Journal of Multivariate Analysis 6 
10485252 Journal of Nonparametric Statistics 5 
00224065 Journal of Quality Technology 5.5 
00949655 Journal of Statistical Computation and Simulation 5 
15487660 Journal of Statistical Software 5.5 
03783758 Journal of Statistical Planning and Inference 6 
15387887 Journal of Statistical Theory and Applications 4.5 
01621459 Journal of the American Statistical Association 7 
05296528 Journal of the Chinese Statistical Association (Taipei) 5 
05372585 Journal of the Indian Statistical Association 5 
17264057 Journal of the Iranian Statistical Society 4 
03895602 Journal of the Japan Statistical Society 4.5 
12263192 Journal of the Korean Statistical Society 5 
09641998 Journal of the Royal Statistical Society, Series A: Statistics in Society 6 
13697412 Journal of the Royal Statistical Society, Series B: Statistical Methodology 7 
00359254 Journal of the Royal Statistical Society, Series C: Applied Statistics 6 
08949840 Journal of Theoretical Probability 5.5 
01439782 Journal of Time Series Analysis 6 
1225066X Korean Journal of Applied Statistics, The 5 
13807870 Lifetime Data Analysis 5 
00261335 Metrika 5.5 
00261424 Metron 5 
15741699 Model Assisted Statistics and Applications 5 
03059049 Oxford Bulletin of Economics and Statistics 5.5 
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10129367 Pakistan Journal of Statistics 4.5 
02699648 Probability in the Engineering and Informational Sciences 5 
01788051 Probability Theory and Related Fields 6.5 
07488017 Quality and Reliability Engineering International 5 
02570130 Queueing Systems: Theory and Applications 6 
09727671 Sankhyā: The Indian Journal of Statistics 6 
03036898 Scandinavian Journal of Statistics 6 
17409705 Significance 5 
16962281 SORT (Barcelona) 5 
0038271X South African Statistical Journal 4.5 
09603174 Statistics and Computing 6 
00390402 Statistica Neerlandica 5 
10170405 Statistica Sinica 6 
15723127 Statistical Methodology 5 
16182510 Statistical Methods & Applications 4.5 
09622802 Statistical Methods in Medical Research 6 
1471082X Statistical Modeling 6 
09325026 Statistical Papers 5 
08834237 Statistical Science 6.5 
01677152 Statistics & Probability Letters 5 
02776715 Statistics in Medicine 6 
02331888 Statistics 6 
07362994 Stochastic Analysis and Applications 5 
14363240 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment                           6 
09723641 Stochastic Modeling and Applications 5 
15326349 Stochastic Models 5.5 
03044149 Stochastic Processes and their Applications 6.5 
02194937 Stochastic and Dynamics 5.5 
10705511 Structural Equation Modeling 7 
14201011 Student 4.5 
00401706 Technometrics 6.5 
10184864 Telecommunication Systems 5 
11330686 Test (Madrid) 5.5 
0040585X Theory of Probability and Its Applications 5 
00949000 Theory of Probability and Mathematical Statistics 4.5 
03213900 Theory of Stochastic Processes 4.5 

 
 

)پژوهشكده آمار(مجله پژوهشهاي آماري ايران  3.5
مجله علوم آماري 2.5

  
  



  .محترم انجمن اين فرم را مجددا تكميل و ارسال نمايند ءر 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  
هايسري

  زماني
طرح 
ها آزمايش  

فرايندهاي 
  تصادفي

فرايندهاي
  خاص

فرايندهاي
  ماركوف

مباني
نظريه 
  احتمال

مباني و
  فلسفه آمار

وهامجموعه
  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

هاينظريه
  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
  دانشـجوي كارشناسـي    دانشـجوي كارشناسـي ارشـد     دانشجوي دكتري  آموزگار  دبير  مارآ دكارشناس ارش  مارآكارشناس   مربي  استاديار  دانشيار   استاد: مرتبه علمي

 ):ذكر شود(  غيره  دانشجوي كارداني

  
  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

 :دورنگار          :تلفن همراه                                                           :ثابتتلفن
  :پستينشاني

       :رقمي10كد پستي                                                                                             ):     e-mail(آدرس الكترونيكي 
  

  :و اشتراك نشريات پرداخت حق عضويت.5
    :مبلغ واريزي

    :و تاريخ واريز شماره فيش بانكي

   91مهر  – 90مهر  ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران. 6  
 پيوسته دانشجويي وابسته دانشجويي پيوسته وابسته  حق عضويت

 000/120   000/60 000/200 000/100  )ريال( مبلغ      

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

   000/40  به دلخواه خبر نامه و يك مجله    -  خبر نامه

   000/80  دانشجويي وابسته 000/40   علمي  دانشجويي  ندا

   000/80  وابسته دانشجويي 000/40   ويجيعلمي تر  انديشه آماري

  000/40    000/80  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/40 علمي پژوهشي    000/80   

  :توضيحات
  رمقابل عضويت وابسته عالمت بزنيدارشد يا دكتري داريد درمقابل عضويت پيوسته و در غير اين صورت د هاي مرتبط با آمار درجه كارشناسي چنانچه در يكي از رشته- 1
   .گردد ارسال مي بصورت رايگان خبرنامه و يك مجله به انتخاب عضو بصورت كاغذي. وجود دارد براي اعضا امكان ارسال نسخه الكترونيكي تمامي نشريات- 2
ار ايران نزد بانك ملي ايران واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را به همراه يك قطعه عكس نام انجمن آم هب  0105657104001خواهشمند 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 ــطيناب ــر و ( فلس ــين بزرگمه ب

  11، طبقه دوم، واحد 2پالك نجم،  بست بن،  )انقالب
  021-66495540: تلفن  1416843774: كد پستي

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



 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amar.org.ir/census1390/ 
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