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  :راستا
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خواهد چاپ به آماري اندیشه نشریه آتی شمارههاي در که دارند
رسید.

داریم اعتقاد اگر ماست. دغدغه سرزمین این در آمار اعتالي اگر
اگر میگردد. باز جامعه مشکالت از بسیاري قفل آمار کلید با
زیربناي آمار اگر است. دیگر علوم انجام علم آمار داریم باور
جهت خود اندازه به یک هر بیایید ماست. شعار است برنامهریزي
تالشهاي از یکی کنیم. تالش سرزمین این براي آمار اعتالي
است. کارا آموزشی برنامه یک تدوین زمینه این در مهم و زیربنایی

کنید. تالش برنامه این تدوین در خود نقدهاي با
فرصت است. آمار جهانی سال بزرگداشت یادآوري خاتمه در
آماده آمار انجمن خبرنامه بشماریم. غنیمت را بزرگداشت این
جهانی سال بزرگداشت مورد در سازمانها و گروهها اخبار چاپ

است. آمار

آمار جهانی سال

جهانی سال بزرگداشت برنامه در شده پیشبینی فعالیتهاي •

رسید اجرا مرحله به آمار
برنامهریزي شوراي تخصصی کمیتههاي اعضاي همایش اولین
آمار مرکز توسط ماه فروردین در28 آمار جهانی سال بزرگداشت
اجرایی دستگاههاي نمایندگان مشارکت با و آمار انجمن ایران،
سالن در تخصصی، کمیتههاي عضو دانشگاهیان و اساتید و مربوط
این برگزاري از هدف شد. تشکیل تهران دانشگاه دهشور شهید
در اجرا به براي الزم هماهنگیهاي و نظر تبادل انجام همایش،
جهانی سال بزرگداشت برنامه در شده پیشبینی فعالیتهاي آوردن

بود. آمار

مرکز رییس آذر عادل دکتر آقاي همایش، این افتتاحیه مراسم در
ضمن آمار جهانی سال بزرگداشت ملی ستاد رییس و ایران آمار
و شروع براي آمده عمل به هماهنگیهاي و فعالیتها به اشاره
ابراز سال، این در شده پیشبینی فعالیتهاي به بخشیدن سرعت
ایران، آمار مرکز مشارکت با که مناسبی فضاي با کردند، امیدواري
دانشگاهی صاحبنظران و ایران آمار انجمن اجرایی، دستگاههاي
نظام تقویت براي را موثري گامهاي بتوان است آمده وجود به

سرمقاله

ش ی د داو م
از جامعه که است نیازي دانشگاهی، رشته هر وجودي فلسفه
مقاطع در رشته آن آموزشی برنامه اساس این بر و دارد رشته آن
آموزشی برنامه یک تدوین در میگردد. تدوین تحصیلی مختلف
و بودن پیشنیاز بودن، اختیاري یا اجباري واحد، تعداد نوع، نام،
قرار نظر مورد باید رشته با متناسب درسها سرفصل نهایت در
رشته هر کارایی مالكهاي مهمترین از یکی دیگر، طرف از گیرد.
تحصیل از پس دانشآموختگان مهارتهاي و توانایی دانشگاهی،
کارایی الزمه است. جامعه مختلف سازمانهاي و بخشها اشتغال در
است دروسی مجموعه تدریس و تدوین دانشآموخته، یک باالي

نمود. خواهد کسب بهینه آموزشی فرآیند یک طی در که
عنوان به آماري دانشآموخته چه به جامعه اساس، این بر
آموزشی برنامههاي به توجه با نیاز این آیا دارد؟ نیاز آمارشناس
پایان از پس آمار دانشآموخته آیا میگردد؟ برآورده موجود
شغل در کارگیري به جهت را الزم مهارتهاي و توانایی تحصیل،
دروس ارزشیابی تدریسو ارائه، شیوه بهعالوه میکند؟ کسب خود

است؟ چگونه آمارشناس یک تربیت براي
”آمار تحصیلی رشته کارشناسی آموزشی برنامه است سالی چند
همچنین و ریاضی علوم مجموعه کارشناسی مقطع در کاربردها” و
توسط آمار دکتراي شده بازنگري دروس سرفصل و آموزشی برنامه
فناوري و تحقیقات علوم، وزارت آموزشعالی برنامهریزي شوراي
این ظاهراً است. شده ابالغ دانشگاهها آمار گروههاي به اجرا براي
گروههاي در آمار اساتید از بسیاري نقد مورد آموزشی برنامههاي
قابل و اصولی نظرات ایشان و است گرفته قرار دانشگاهی مختلف
انجمن اجرایی شوراي باشد مناسب شاید دارند. زمینه این در تأملی
زمینه این در کارشناس و نظر صاحب اساتید از دعوت با ایران آمار
مقاطع در آمار رشته آموزشی برنامههاي نقد براي را گفتگو باب
ذکر قابل نماید. باز دکترا و ارشد کارشناسی کارشناسی، مختلف
و ریاضیات رشته آموزشی برنامه براي ایران ریاضی انجمن است
حاصل که نموده باز نظر صاحب اساتید با را گفتگو باب کاربردها
رسیده چاپ به ریاضی انجمن گذشته خبرنامههاي در گفتگو این

است.
نظرات، مینماید دعوت آمار بزرگوار اساتید کلیه از بدینوسیله
مقاطع آموزشی برنامههاي مورد در را خود نقدهاي و پیشنهادات
آمار انجمن خبرنامه در چاپ جهت آمار رشته تحصیلی مختلف
دولتی علی دکتر آقاي خبرنامه از شماره این در نمایند. ارسال ایران
و برنامه بر نقدي یزد دانشگاه آمار گروه علمی هیأت اعضاي از
زمینه این در بابی فتح که دارند آمار دکتراي شده بازنگري سرفصل
دانشگاه آمار استاد مشکانی محمدرضا دکتر آقاي همچنین است.
کاربردها و آمار رشته کارشناسی برنامه بر نقدي نیز بهشتی شهید
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مدارس
ها دانشگاه در آمار علم پژوهش و آموزش نظام بهبود به کمک -

کشور اجرایی امور و صنعت در آمار علم جایگاه ارتقاي -
بخش و آمار علمی هاي انجمن از حمایت زمینه آورد فراهم -

44 اصل اجراي راستاي در خصوصی
آماري علوم نشر جایگاه ارتقاي -

فرهنگ نشر و رسانی اطالع ارتقاي براي ها رسانه با ارتباط ایجاد -
آمار

تخصصی هاي کمیته پیشنهادي هاي برنامه کلیۀ پیوست، به ضمناً
گردد. می ارسال استحضار جهت

الهی توفیق آرزوي با
محمدزاده محسن دکتر
ایران آمار انجمن رئیس

آمارریزي جهانی سال ستاد برنامه شوراي برنامه •

شوراي تخصصی گانه هشت هاي کمیته هاي برنامه عناوین
به شورا جلسه ششمین در آمار جهانی سال ستاد برنامهریزي

شدند. تعیین زیر شرح
(مسئول آمار کردن همگانی کمیتهي پیشنهادي برنامههاي -1

پزشک) دکتر آقاي کمیته:
و آموزشی مراکز در عمومی سخنرانیهاي برگزاري ◦

فرهنگی
آمار جهانی سال سایت در درج جهت مطالب تهیهي ◦

ارائهي جهت ارگانها و سازمانها از درخواست ◦
شهر سطح در بنر صورت به آماريشان فعالیتهاي

در نشر براي تکنوشت یا عمومی مقاالت تهیه و سفارش ◦
جهانی سال سایت و روزنامهها علمی، انجمنهاي مجالت

آمار
به مربوط فعالیتهاي خصوص در آمار مرکز با همکاري ◦

جامعه در آماري فرهنگ ارتقاء
« ISLP » سایت از مطالب تهیه و بررسی ◦

و ریاضیات خانههاي در ارایه براي مطالب تهیه ◦
آمار خانههاي تاسیس امکانسنجی
آمار جهانی سال شعارهاي تهیه ◦

(مسئول آمارشناسی نظام کمیتهي پیشنهادي برنامههاي -2
پارسیان) دکتر آقاي کمیته:

ایران آمارشناسی نظام تصویب پیگیري ◦
آمار حرفهاي اخالق ترویج براي راهکار تعیین ◦

تقویت خصوص در آمار ملی برنامهي مصوبات پیگیري ◦
اجرایی دستگاههاي اطالعات و آمار واحدهاي

آمار آموختگان دانش براي کارآفرینی ایجاد راهکارهاي ◦

(مسئول مدرسهاي آموزش کمیتهي پیشنهادي برنامههاي -3
محتشمی) دکتر آقاي کمیته:

انجمن رئیس محمدزاده دکتر آقاي همچنین برداشت. کشور آماري
بزرگداشت ملی ستاد برنامهریزي شوراي رئیس و ایران آمار
از مختلف کشورهاي استقبال به اشاره ضمن آمار، جهانی سال
توسط شده پیشنهاد فعالیتهاي تشریح با همراه سال، این نامگذاري
کردند. ارائه شده انجام اقدامات از گزارشی تخصصی، کمیتههاي
و یافت ادامه پاسخ و پرسش جلسه برگزاري با همایش این
کمیتههاي توسط شده ارائه پیشنهادات جمعبندي و بررسی با

رسید. پایان به تخصصی
کردن همگانی عناوین با تخصصی کمیته 8 است ذکر به الزم
دانشگاهی، آموزش مدرسهاي، آموزش شناسی، آمار نظام آمار،
ارتباطات انتشارات، آماري، تشکلهاي از حمایت کاربردي، آمار
انجمن ایران، آمار مرکز نمایندگان عضویت با اطالعرسانی و
بخش و دانشگاهی صاحبنظران اجرایی، دستگاههاي ایران، آمار
آمار جهانی سال فعالیتهاي انجام پیگیري و برنامهریزي خصوصی،

دارند. عهده بر را

هاي انجمن شوراي رئیس به ایران آمار انجمن رئیس نامه •

ایران علمی
باد” گرامی آمار جهانی سال 2013میالدي، ”سال

دار بهره سیدابوالفضل دکتر آقاي جناب
ایران علمی هاي انجمن شوراي محترم رئیس

احترام، و باسالم
موضوع 27/03/92 مورخ 952/ش/82 شماره نامۀ به بازگشت
جمهور رییس با همکاري هاي زمینه و نظریات ها، دیدگاه انتقال
می استحضار به ایران، علمی هاي انجمن شوراي طریق از منتخب
ستاد ریزي برنامه شوراي در شده اتخاذ تصمیمات اساس بر رساند
از ایران آمار انجمن که هایی فعالیت اهم آمار، جهانی سال ملی
جهت در تواند می ریزي برنامه شوراي تخصصی کمیتۀ 8 طریق
زیر شرح به کند، همکاري جدید دولت با آمار علم جایگاه ارتقاء

شود: می اعالم
آماري سواد و فرهنگ ارتقاي و ترویج -

آمارشناسی نظام استقرار شرایط آوردن فراهم -
در آمار آموزش سطح ارتقاي براي همکاري و سازي زمینه -
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کارشناسی دوره سرفصل در آماري مشاورهي و کارآموزي
آمار

در جهت آمار پژوهشکده و ایران آمار مرکز از پیگیري ◦
رشته دانشجویان کارآموزي براي الزم تمهیدات گرفتن نظر

آمار
کنفرانسهاي کنار در آمار آموزش بخشهاي ایجاد ◦

آمار و ریاضی آموزش
تدوین براي فناوري و تحقیقات علوم، وزارت به توصیه ◦
میان در آمار آموزش توانمندي تقویت منظور به دروسی

کارشناسان
کمیته: (مسئول کاربردي آمار کمیتهي پیشنهادي 5-برنامههاي

اسکندري) دکتر آقاي
جهانی سال ستاد از اجرایی دستگاههاي انتظارات تعیین ◦

دستگاهها سایر با مکاتبه طریق از آمار
مراکز در کمیته نیازسنجی و وظایف اهداف، تعیین ◦

مختلف اجرایی
اجرایی مراکز براي نیاز مورد کارگاه برگزاري ◦

پژوهشی، و آموزشی کارگاه یا آموزشی دورهي برگزاري ◦
مختلف اجرایی مراکز نیاز اساس بر

ترویج منظور به آماري، کوچک کتابهاي یا برشور تهیه ◦
آمار علم کاربرد

ضمن و مهارتی آموزشی دورههاي برگزاري و طراحی ◦
شواهد و آمار مبناي بر مدیران خدمتبراي

آماري تشکلهاي از حمایت کمیتهي پیشنهادي برنامههاي -6
طالبی) دکتر آقاي کمیته: (مسئول

حمایت در آمارشناسی نظام قانون از استفاده راهکار ارائه ◦
خصوصی بخش از

انجام براي خصوصی بخش از حمایت راهکارهاي ارائه ◦
آماري کارهاي

دانشگاهها در آمار آموزشهاي کردن کاربردي ◦
کلینیکهاي تشکیل و آماري مشاورهي مراکز ایجاد ◦

دانشگاهها در آمار تخصصی
غیردولتی سازمانهاي که راهکارهایی تقویت یا ایجاد ◦
حمایت و رسمیت از کشور، مهندسی نظام مانند نیز آمار

شود برخوردار قانونی
زیر موارد طریق از ایران آمار انجمن از حمایت ◦

افزایش براي مناسب راهکارهاي یافتن و بررسی -
ایران آمار انجمن در عضویت انگیزهي

مخاطبین افزایش و بهرهوري براي راهکاري ارائهي -
ایران آمار انجمن نشریات

اعضاي با آن ارتباط تقویت و انجمن دفتر شدن فعالتر -
کشور در آماري بهرهبرداران و انجمن

کمیته: (مسئول انتشارات کمیتهي در پیشنهادي برنامههاي -7
محرابی) دکتر آقاي

(تهیهي آمار دانشآموزي مسابقه اجراي زمینهسازي ◦
(... و دستورالعملها و آئیننامهها

به خدمات از آمار آموزشی گروه رستهي تغییر پیگیري ◦
پرورش و آموزش وزارت در پایه علوم گروه

از آمار آموزش محتواي ملی استانداردهاي تدوین ◦
دبیرستان تا پیشدبستانی

وزارت به مربوط آمار ملی برنامهي اجراي پیگیري ◦
آمار عالی شوراي 1390 سال مصوب پرورش، و آموزش
دانش عالقمندسازي براي مناسب نمایشگاههاي برگزاري ◦

آمار به معلمان و آموزان
دیداري، رسانههاي براي برنامههایی محتواي تهیهي ◦
در آمار آموزش اهمیت معرفی براي نوشتاري و شنیداري

مدارس
در درج براي مقالههایی و کتابها چاپ و ترجمه تالیف، ◦
راستاي در معلمان و دانشآموزان استفادهي قابل مجالت

آمار علم اهمیت
ریاضی آموزش رشد مجلهي ویژهنامهي براي مطالب تهیه ◦
آمار مدرسهاي آموزش زمینهي در آمار جهانی سال براي
و آماري نداي مجلهي ویژهنامهي براي مطالب تهیه ◦
براي آماري اندیشه نشریه در مناسب مقاله چاپ تشویق

آمار جهانی سال
قابل سیما آموزش شبکهي در مدلسازي و آمار تدریس ◦

دبیرستانیها خصوص به عموم براي استفاده
(مسئول دانشگاهی آموزش کمیتهي پیشنهادي برنامههاي -4

وحیدياصل) دکتر آقاي کمیته:
در آنها تدریس نحوه تدوین و آمار دروس سرفصل تهیه ◦
متخصصان و آمار آموزشی کمکگروههاي به رشتهها سایر

مربوط
کارشناسی سطوح در GRE امتحان پیگیري و بررسی ◦
به فناوري و تحقیقات علوم، وزارت در دکتري و ارشد

دانشجو پذیرش نحوه بهبود منظور
مختلف سطوح در آمار رشته آموزشی برنامههاي بازنگري ◦

آمار آموزشی گروههاي کمک به تحصیلی
رشتهي براي برتر استعدادهاي جذب راهکارهاي بررسی ◦

زمینه این در پژوهشی طرح یک انجام طریق از آمار
در آمار جهانی سال ویژهي برنامهي اجراي پیشنهاد ◦

آمار ملی روز و پژوهش هفتهي
کشور در آمار رشتهي ممیزي و آمایش ارزیابی، ◦

رشتهي در عالی آموزش فرصتهاي و چالشها بررسی ◦
پژوهشی طرح یک قالب در آمار

مشکالت و آمار رشتهي آسیبشناسی بررسی ◦
آمار مسائل با شدن مواجه در رشته این فارغالتحصیالن

آماري پروژههاي و رسمی
آمار، آموزش دروس کردن اضافه و برنامه تدوین ◦
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تهران شهرداري و سیما و صدا سازمان
سیما و صدا از پخش براي علمی مسابقات طراحی ◦

سازمان مصوب موضوعات گزارش دریافت پیگیري ◦
سیما و صدا

مطالب ارسال و کاربران اطالعات پایگاه بهروزرسانی ◦
آماري فرهنگ ارتقاء و آماري سواد حوزههاي در آماري

ایمیل طریق از
جهانی سال مناسبت به تقلید مراجع با مالقات هماهنگی ◦

آمار
سال مناسبت به سکه ضرب و یادبود تمبر چاپ پیگیري ◦

آمار جهانی

یا آمارگر، آماردان، کارهایم، چه ما
آمارشناس؟

ش شهید دانشگاه آمار گروه ،مشکا مدرضا دک

mrmeshkani@gmail.com

یافته نضجی کشور در آمار علم خوشبختانه که اخیر سالهاي در
و علمی نشریات و روزنامهها و همگانی رسانههاي در و است
سخن بیشتر گذشته نسبت به آن دستاندرکاران و آمار از ترویجی
آمارپیشگان نام به ارجاع در دوگانگی یک شاهد میآید، میان به
با دانشگاهی همکاران از گروهی ویژه به افراد برخی هستیم.
ریاضیدان، مانند عنوانهایی با قیاس به و ریاضی تحصیالت سابقۀ
آمار دانندة معناي به آماردان واژة از شیمیدان و فیزیکدان
دیگر گروهی کنند. اشاره آمار متخصصان به که میکنند استفاده
و طوالنی تاریخ سبق به را آمارشناس واژهي همکاران از
به کمک و دوگانگی این رفع منظور به میبرند. کار به آن مستند
همچنین و سرگردانند کاربرد دو این بین کسانیکه تصمیمگیري
از استفاده به مینامند آماردان را خود که همکارانی کردن قانع
با که است آن من هدف کردهام. تهیه را نوشتار این آمارشناس
امیدوارم سازم. مستند بردیگري را یکی برتري دلیل چند آوردن
هویتی و یابیم دست نظري وحدت به مستدل بحث این از پس که
سایر با قیاس تاریخی، سابقۀ بر متکی من استداللهاي بیابیم. واحد
دقت و ادب، و علم بزرگان سخنان از استنباط علمی، رشتههاي

است. التینی زبانهاي در متخصصان نامگذاري به توجه و
شد. تشکیل خورشیدي 1314 ماه خرداد در اول فرهنگستان
دهخدا لغتنامهي مقدمهي مجلد در آن تشکیل چگونگی تفصیل
پیوستهيآن اعضاي نام ضمن در و آمده 81 تا 80 صفحههاي
آن ادب و علم نخبگان که علمی مجمع این در است. شده ذکر
صبوري)، محمدتقی بهار( ملکالشعراي همچون کسانی روزگاران،
گلگالب حسین صدیق، عیسی دهخدا، علیاکبر حسابی، محمود
براي داشتهاند حضور علمی و ادبی گوناگون تخصصهاي با ... و
آمار نهادهي برابر است بوده معمول زمان آن در که احصائیه واژهي

زمینه در مناسب عمومی کتب انتشار و ترجمه انتخاب، ◦
آمار

سال و ایران آمار انجمن باآرم ستاد تایید مورد کتب چاپ ◦
آمار جهانی

آمار معرفی زمینهي در کتابهایی یا مقاله نشر و تهیه ◦
دانشجویان، مدیران، کارشناسان، براي آن کاربردهاي و

مردم عموم و دانشآموزان رشتهها، سایر محققین
آمار مختلف حوزههاي در اخیر پیشرفتهاي گردآوري ◦
نمونه مقاالت معرفی و جمعآوري کتاب، یک قالب در

کاربردي
آمار زمینه در وبالگنویسی تشویق ◦

کشور آماري مجالت کیفیت ارتقاي براي راهکار ارایه ◦
آمار و آمار گروههاي معرفی کتابچهي انتشار و تهیه ◦

کشور دانشگاههاي زیستی
کشور آمارشناسان اطالعات بانک تهیه زمینه ایجاد ◦
هماهنگی با نیمن خاطرات کتاب انتشار و ترجمه ◦

«21 قرن در «آمار کتاب انتشار و ترجمه ◦
مرتبط ریاضی نشر مجلهي در شده چاپ مقاالت بازنشر ◦

نشر مرکز از مجوز اخذ با آمار با
پژوهشکدهي و ایران آمار مرکز دانشگاهها، کتب انتشار ◦
از مجوز اخذ و هماهنگی انجام با 1392 سال در آمار

آمار جهانی سال آرم با ستاد، دبیرخانهي
اطالعرسانی و ارتباطات کمیتهي پیشنهادي برنامههاي -8

زاهدیان) آقاي کمیته: (مسئول
انتشار و شعار بنر، پوستر، بوشور، آرم، تهیه و طراحی ◦

آمار جهانی سال ویژهنامهي
سایت فعالسازي و آمار جهانی سال وبگاه راهاندازي ◦
آموزشی و عمومی مطالب انتشار براي ایران آمار انجمن

آمار
جراید و روزنامهها در عموم براي مقاله چاپ ◦

شوراي ستاد، مسئولین با مصاحبه براي برنامهریزي ◦
کمیتهها مسئولین و برنامهریزي

معرفی و آمار پیشکسوتان با مصاحبه براي برنامهریزي ◦
خبرگزاريها با مصاحبه براي صاحبنظرانی

آمار ملی برنامهي در سیما و صدا سازمان وظایف پیگیري ◦
کشور

سیما و صدا سازمان استانی مراکز با کمیته تعامل ◦
(رادیو) صدا حوزهي با الزم هماهنگیهاي انجام ◦

موضوعات حاشیهي در آمار جهانی سال به پرداختن ◦
جمعیت موضوع مانند سیما و صدا سازمان مصوب

صدا طریق از اطالعرسانی جهت تیزر و زیرنویس تهیهي ◦
سیما و

سیما آموزش شبکهي براي محتوایی تهیهي ◦
ایران، آمار مرکز مشارکت با مشارکتی برنامههاي تهیهي ◦
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مخفف شناختن، غیرمستعمل دوم مصدر و مصدر اسم شناس:
استعمال مرکب طور به همیشه و دریابنده و شناسنده شناسنده؛

ص.12791). نهم، جلد ،1373) دهخدا میشود،
فهرستی و دان مشتقات از کوتاه نسبتاً فهرستی دهخدا یاد زنده
شعر از مثال شاهدهاي با همراه را شناس مشتقات از بلند نسبتاً
از برخی بعدي، ارجاعهاي و مقایسه براي است. آورده ادب و

میآوریم: را پسوند دو این ترکیبهاي
تفسیردان، تاریخدان، بسیاردان، آدابدان، دان: ترکیبهاي
ترکیبهاي . . . کاردان، سخندان، فیزیکدان، شیمیدان، حسابدان،
جنگلشناس، انگلشناس، اخترشناس، آبشناس، شناس:
طبیعتشناس، زمینشناس، خونشناس، حشرهشناس،
موارد برخی در البته . . . هواشناس، معدنشناس، کتابشناس،
چارهشناس، و چارهدان مانند است، شده دیده نیز مشتق دو هر
و سخندان زبانشناس، و زباندان خداشناس، و خدايدان
موسیقیشناس و موسیقیدان قدرشناس، و قدردان سخنشناس،

. . . و
دانستن یکی مورد در محاورهاي زبان و ادبی دیدگاه از اگر
برهانی و علمی دیدگاه از نباشد، بین در مناقشهاي اخیر مشتقات
نمیتوان را ترکیبات این از برخی شد، خواهد اقامه زیر در که
و سخندان زبانشناس، و زباندان جملهاند آن از دانست. مترادف
باید قیاس همین به ... موسیقیشناس، و موسیقیدان سخنشناس،

شد. قایل تفاوت آمارشناس و آماردان بین
به و بودهاند تفاوت این متذکر اول فرهنگستان اصحاب من گمان به
دقت نشانهي را آن که برگزیدهاند آمارشناسرا واژهي دلیل همین
میتواند که شناس ترکیبهاي فهرست از میدانم. آنها وسواس و
آبشناس، ترکیبهاي باشد، شده بیان آنچه از درازتر بسیار عمالً
معدنشناس، دواشناس، زمینشناس، جانورشناس، آدمشناس،
به اگر بگیرید. نظر در را چوبشناس و هواشناس نمکشناس،
یکی آمارشناسرا و آماردان آنجا از و شناس و دان کسانیکه زعم
خواهیم کنیم، برخورد سیاق همان با ترکیبها این با میگیرند،
معدندان، دوادان، زمیندان، جانوردان، آدمدان، آبدان، داشت
ترکیبهاي که نیست توضیح به نیاز چوبدان. و هوادان نمکدان،
نمیسازند. متبادر ذهن به را قبلی ترکیبهاي معنی وجه هیچ به اخیر
میکنیم، ترکیب دان با را آنها وقتی که چیست قبلی نامهاي ویژگی
تأمل اندکی میشود؟ متبادر ذهن به اول ترکیبهاي از دیگر چیزي
با ملموس اجسام شناس ترکیبهاي در که داد خواهد نشان
دان ترکیبهاي حالیکه در شدهاند. ترکیب شناس فاعلی صفت
مانند ذهنی و ناملموس موضوعی که شدهاند ساخته نامهایی از
ریاضی، فیزیک، شیمی، حساب، تفسیر، تاریخ، بسیار، آداب،

هستند. . . . کار، سخن،
دسته این در ریاضی و شیمی فیزیک، مانند علومی آوردن اگر
قانونهاي به علوم این که شود دقت باید باشد، ابهام موجب
ملموس چیزي قانونها این و میپردازند اعداد و اجسام بر حاکم

نیستند.

من گمان به ساختهاندکه، نیز واژه این از مشتق دو برگزیدهاند. را
آن وسواس و دقت از نشان آورد، خواهم بعداً که توضیحی با و
آمارشناس از عبارتاند آنها معناي و واژه دو آن دارد. نامبرداران
(1372) دهخدا لغتنامهي اول جلد 151 صفحۀ در که آمارگر و

است: آمده
متخصص دارد، آگاهی آمار علم قواعد به که کسی : آمارشناس

احصائیه.
احصائیه مأمور آمار، کارهاي انجام مأمور : آمارگر

نیز علمی سلسلهمراتب موضوع نظر دقت با تعریف دو این در
خواهم سخن بیشتر بعد موضوع این دربارهي است. شده رعایت

ندارد. وجود آماردان ترکیب دهخدا لغتنامهي در گفت.
مدّ بیشتر که آمارشناس واژهي کاربست گزینش، این از پس
بوده رایج کشور آموزشی و اداري نظام در تاکنون است من نظر
آمارشناسی ادارهي وجود به اشارهاي تنها گمانم به هست. و
مرکز تشکیل از قبل کشور وزارت عمومی آمار کل ادارهي در
نیز و ایران، آمار مرکز در آمارشناسی دفتر وجود و آمار
واژهي تاریخی سابقهي ذکر براي دیگر وزارتخانههاي برخی
از باستان ایران در میکند. کفایت آماردان جاي به آمارشناس
آموزشعالی نظام در میشد. استفاده آمارگر بزرگ و آمارگر
کاردانی تحصیلی مقطع دو با تهران دانشگاه آمار مؤسسهي کشور،
که شد تأسیس خورشیدي 1336 سال در کارشناسیارشد و
مدرك که مؤسسه این آمارشناسی رشتهي داشت. کوتاه عمري
به را دانشآموختگانش طبیعی طور به میداد، کارشناسیارشد
آمارگر را کاردانی دورة دانشآموختگان مینامید. آمارشناس نامهاي

ص.355). ،1379) خواجهنوري مینامیدند،
در آمار مستقل دانشکدهي نخستین آمار، عالی آموزش مؤسسهي
1344 سال در خواجهنوري عباسقلی دکتر یاد زنده همت به کشور
درجهي آمارشناسی (کاردانی)، آمارگیري تحصیلی مقطعهاي با
(کارشناسیارشد یک درجۀ آمارشناسی و آمار)، دو(کارشناسی
دانشگاهی مجتمع در که 1359 سال تا و کرد کار به شروع آمار)
ادامه خود کار به شد، ادغام بهشتی شهید دانشگاه در سپس و علوم
درجهي آمارشناس ، آمارگر عنوانهاي با پرشماري افراد داد.
فارغالتحصیل مؤسسه آن از یک درجهي آمارشناس و دو،
تحصیلی مدرك با آنان از یکی خود مقاله این نویسندهی شدند.
است روشن اوصاف این با است. یک درجۀ آمارشناسی
آمارگر باید را فوقدیپلم سطح در آمار رشتهي کهدانشآموختگان
نامید. آمارشناس کلی طور به را باالتر و کارشناسی سطح در و

میپردازیم. آمارشناس و آماردان معناي تفاوت تشریح به اکنون
مراجعه با را شناس و دان پسوندهاي معنی ابتدا منظور این براي
که گرانقدر مرجع این در میکنیم. بررسی دهخدا لغتنامهي به
دان مدخلهاي برابر در است زبانان فارسی واژگانی مشکلگشاي

میخوانیم. چنین شناس و
،1373) دهخدا دانستن. از فاعلی صفت است، داننده مخفف دان:

ص.9105). ششم جلد
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زمین شناسی، زیست مانند دیگر علوم عرض در آمارشناسی علم
آماري هاي اندیشه از بسیاري . است غیره و شناسی اختر شناسی،
باید آمار اندرکاران دست بنابراین گرفتهاند. نشأت علوم این از
چند هر شوند، نامیده آمارشناس صفت با خود همرتبگان همانند

کنند. استفاده ریاضی ابزارهاي از خود کار در که
معنی بدین میخوریم. بر تمایز این به نیز التینی زبانهاي در حتی
معموالً دارد کار و سر موضوعی با شغلشان که را کسانی که
عالیتر سطح در که را افرادي و نامند می ”cian” پسوند با
می خطاب ”ist” پسوند با کنند می کار موضوع آن دانش از
کتاب و حساب نوعی که کسی هر به انگلیسی زبان در کنند.
مسابقههاي گلهاي تعداد که افرادي حتی کند، می نگهداري را
ثبت را بازیکنان جالب حرکتهاي دیگر انواع و خطاها ورزشی،
هیچ است ممکن فردي چنین مینامند. ”statistician” میکند،
که گفتهاند او به تنها و باشد نداشته آمارشناسی علم از اطالعی
کند. یادداشت او اسم مقابل در را مسابقه بازیکن هر حرکتهاي
آمارگیراست، همان فارسی در اشخاص گونه این مناسب عنوان
زبان در نقصی شاید این خوب، آمارشناس. نه و آمارداناند نه آنها
که را شخصی ما مثل که است صدري ي سعه هم شاید و انگلیسی
حاجیآقا کجاست، مکه و چیست حج مراسم و ملزومات نمیداند
در است. گونه همین به وضع نیز ”musician” دربارهي مینامیم!
موسیقی قواعد که گو بنوازد سازي که کسی هر به انگلیسی زبان
اما میگویند. موسیقیدان یا ”musician” او به نه، یا بداند را
او که است نوازنده شخصی چنین مناسب صفت فارسی زبان در
متمایز ( ”musicologist” ) موسیقیشناس و موسیقیدان از را
بسیار موسیقیشناس و موسیقیدان بین تمایز درواقع، میسازد.
تعریف )1968( لوید موسیقی انگلیسی ي دانشنامه در است. آشکار
در تحصیالتی موسیقیشناس که است آن از حاکی واژه دو این
هاي مکتب و گوناگون صورتهاي تاریخ، به دارد، عالیتر سطح
چوپان فراوان تساهل با آنکه حال دارد. تسلط موسیقی مختلف
به خصوص، این در میشمارند. موسیقیدان نیز را نواز لبک نی
تجربی، علوم در بیندیشید. نیز تکنولوژیست و تکنیسین هاي واژه
(متخصص physiologist و (پزشک) physician بین تفاوت
است ( physic ) بدن با کارش اولی چیست؟ در کاراندامشناسی)
مختلف اندامهاي وظایف پیچیدهتر و باالتر سطحی در دومی و
اندام هر کارکردن بد دلیلهاي و معیوب و سالم حالتهاي و بدن

دارد. قرار باالتر سطحی در میشناسد،یعنی را
تخصص متفاوت درجههاي بین هم التینی زبانهاي در پس
دست معرف صفت حیث از آشکاري تمایزات موضوع هر در
صفت با را باالتر درجهي دارند. وجود موضوع آن اندرکاران
geologist مانند میسازند، logy مصدر از logist فاعلی
ophtolmologist (آبشناس)، hydrologist (زمینشناس)،
زبان در باید قیاس، همین به آنها. مانند و چشمشناس) (بیماري
دانش متفاوت درجههاي با آمار اندرکاران دست براي هم فارسی
آماردان ترکیب شود. استفاده گویا و مناسب واژههاي از آمار

یا دان از ترکیبی ساختن هنگام که میگیریم نتیجه بحث این از
نام، اگر کرد. دقت بچسبد آن به است قرار که نامی به باید شناس،
میکنیم ترکیب دان با باشد معنی اسم دستورنگاران، اصطالح به
ترکیبهاي به و برگردیم اکنون شناس. با باشد ذات اسم اگر و
شخصی که است آشکار کنیم. نگاه دیدگاه این از شناس و دان
در است. گلدان مانند چیزي گیاهدان اما باشد گیاهشناس میتواند
از بزرگی بخش و جامعهها آن بررسی موضوع که آمار خصوص
کشاورزي، مزارع کشورها، جمعیت مانند متناهی جامعههاي آن
یک آبزیان و جنگلها، دادهها، مجموعهي کارخانهاي، محصوالت
به بنا و داریم سروکار ذات اسم یک با آنهاست مانند و دریاچه
که کاري همان شود. ترکیب شناس پسوند با باید باال استدالل
فرهنگستان در ما دقیق و نکتهسنج دانشمند، خوشذوق، پیشینیان
مؤسسهي تهران، دانشگاه در آنها صدیق پیروان و کردهاند اول
کرده پیروي آن از ادارات و مؤسسات سایر و آمار عالی آموزش
ندارد تناسب ما کار ماهیت با ترکیبآماردان اینرو از میکنند. و
دارد جا اینک آماردان کاررود. به آمارپیشگان نامیدن براي نباید و
ترکیبهاي دربارهي اشاره مورد نکتهي همین که شویم یادآور
و است بوده توجه طرف نیز ادبیات در معنی و ذات نامهاي
دان پسوند از کنند اشاره معنی اسم مفهوم به خواستهاند هرگاه
استفاده شناس پسوند از ذات اسم به اشاره به نیاز صورت در و

گوید: سعدي کردهاند.
ی و ح صا ندانو عدیا
ت. ی ندا آید ملکار

و میداند عمل با مقابل در را سخندانی اجل شیخ بیت این در
بیت آن، از آشکارتر میکند. استفاده دان ترکیب از دلیل همین به

میگوید: که است حافظ
ت طا و لدلم نا وی و
ت جا ا طا ن یجان ناس ن

و تجزیه به ناظر عملی کار یک حافظ منظور بیت این در
شده شنیده سخن یک معنی دریافت و تفسیر یا دستوري ترکیب
کارشناس، یک مانند موردنظر فرد مقام این در است. ملموس و
نیست.از منظور دانستن و میکند عمل شعرشناس یا گوهرشناس،

برد. کارمی به را شناس سخن ترکیب اینرو
غیرملموس ذهنی موارد با هرگاه نیز شاعران و ادیبان دیدگاه از پس
در هرگاه و سخندان، مانند دان ترکیب از باشیم داشته سروکار
شناس ترکیب از باشیم ملموس موارد با کارکردن و عمل مقام
پشتوانهي به آمارشناسان کرد. استفاده سخنشناس،باید مانند
دادههاي و جامعهها مختلف جنبههاي بررسی به نظريشان دانش
یک یعنی ملموس چیزي با و میپردازند آنها از آمده دست به
به را آنان که ذهنی مجرد مفهوم یک با نه دارند، سروکار ذات

بنامیم. آماردان ریاضیدان، با قیاس
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آمارورزي مختلف مراتب دستاندرکاران توصیف براي آماردان
با آمار متخصصین مقام و شأن حفظ براي بلکه کرد. استفاده
آمارگیر، گویاي صفتهاي از که است شایسته مختلف، درجههاي
زحمت پاس هم ترتیب بدین کنیم. استفاده آمارشناس و آمارگر،
جلوگیري سوءتفاهم گونه هر از هم و میداریم را گذشتگان

میکنیم.
م و ی و تبا رطبالغا ه نآ

واهمالل. ر، ند م واهاز و
مراجع:

جلد اول، جلد مقدمه، :(1373، 1372) علیاکبر دهخدا، [1]
تهران. تهران، دانشگاه انتشارات نهم. جلد و ششم

بیومتري. و پیشرفته آمار :(1379 عباسقلی( نوري، خواجه [2]
تهران. تهران، دانشگاه انتشارات

شماره 91 تابستان بیستم، سال ایران: آمار انجمن خبرنامه [3]
.75 پیاپی

[4] Lloyd, N. (1968). The Golden Encyclopedia of
Music. Golden Press, New York.

ویرایش و ها نام ها، واژه

ش شهيد دانشگاه آمار گروه اصل، وحيدی قاسم مد دك

m-vahidi@sbu.ac.ir

Jackknife
Bootstrap

تن سه مدیون را خود اي پایه اصطالحات اغلب آمار علم
در بزرگ سهمی که است حوزه این دانشمندان نامدارترین از
رانلد ،(1857-1936) یرسون پی کارل اند: داشته آن ریزي شالوده
اینها از یک هر .(1915-2000) توکی جان و (1890-1962) فیشر
اغلب مانند یرسون، پی اند: داشته گزینی واژه در خاص سبکی
) داشت کالسیک هاي نوواژه تولید به میل خود، عصر نویسندگان
صدد در فیشر ( histogram ،heterocedasticity ،kurtosis مانند
را آنها معانی برده بهره انگلیسی موجود هاي واژه از که بود آن
efficiency، fiducial، کلمات او مثال عنوان به کند. تر گسترده
فیشر جدید هاي واژه و کرد بدل فنی اصطالحاتی به را variance
کلمات از اي یافته تغییر صورتهاي ،statistic و covariance مانند
فنی اصطالحات که بود این توکی سبک مقابل در بودند. موجود
[1].(window و Jackknife مانند ) بسازد عامیانه هاي واژه از را
سنجی ”اعتبار فن یک بگذار” کنار را ”یکی شیوة یا نایف” ”جک
براي (Quenouille) کنویه توسط امر بدو در که است متقابل”
حوزة توکی بعداً شد. ابداع برآوردگر یک اریبی کردن برآورد

آمارشناس و آمارگر آمارگیر، واژههاي اما ندارد. ظرفیتی چنین
هستند. مقصود بیانگر بخوبی

عامالن و عالمان توصیف براي آماردان ي واژه از که کسانی
ریاضیدان، با قیاس به بیشتر من گمان به میکنند، پشتیبانی آمار
ما پیشه و کار اما دارند. نظر اقتصاددان و شیمیدان فیزیکدان،
کاربردي جنبهي در تفاوت این دارد. علوم این با تفاوتهایی
هیچگاه دیدگاه، این از است. اجتماع در عمل به مبادرت و
فکر به اقتصاددانان و شیمیدانان فیزیکدانان، ریاضیدانان،
هم دنیا جاي هیچ در نیفتادهاند. خود حرفهاي نظام تأسیس
به علوم این متخصصان زیرا است. نشده شنیده چیزي چنین
و پزشک مهندس، روانشناس، حسابدار، همانند حرفهاي کار
حسابداران نام به سازمانی حسابداران اما و نمیپردازند پرستار
حفاظت خود عمل و علم حوزهي کیان از که دارند خورده قسم
حسابداري به عملی پرداختن اجازهي ناوارد افراد به و کنند
سازمانهاي میکنند. را کار همین نیز آمارشناسان بیمه ندهند.
پرستاري نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام روانشناسی، نظام
تأسیس کشورها سایر در و ما کشور در فکر همین دنبال به نیز

شدهاند.
است سالی چند کشور آمارشناسان از نیابت به ایران آمار انجمن
مجلس تصویب به را آمارشناسی نظام سازمان میکند تالش که
حفظ براي را قانونی قدرت و قوت تا برساند اسالمی شوراي
فاقد و ناوارد افراد دخالت از و آورد دست به آمارشناسی کیان
را تالش این تفصیل کند. جلوگیري آمارورزي در صالحیت
آمار انجمن خبرنامهي (91 (تابستان 75 شمارهي در میتوانید

بخوانید. ایران
آماردانی نظام سازمان باید باشیم، آماردان ما که بود قرار اگر
که اشکاالتی همهي از مهمتر صورت آن در میکردیم. تأسیس
اشکال این کردهاند، مطرح تاکنون آمارشناسی نظام تأسیس راه در
است ذهنی فعالیت که را دانستن مگر که میآمد پیش منطقی
همهي دلیل همین به آورد. در قانون و مقررات تحت توان می
ي شماره خبرنامه در که شرحی به آمار انجمن اعضاي و همکاران
آنانی حتی کردهاند، موافقت شناسی آمار نظام تأسیس با آمده 75
آمارشناسی نظام طبعاً میکنند! استفاده آماردان واژهي از معموالً که

آماردانان. نه باشد آمارشناسان به متعلق باید
ملموس آنها بررسی موضوع که علومی اکثر در آنکه پایانی سخن
پسوند با علم نام است، پنجگانه حواس با لمس و درك قابل و
مثالً است. شناسهمراه صفت با علم آن متخصصان نام و شناسی
متخصصین اگر داریم. کتابشناس و خاكشناس عصبشناس،
مواجه التباس مشکل با کنیم، توصیف دان صفت با را علوم این
(که عصب دانندهي معنی دو عصبدان از یعنی خواهیمشد.
گونه همین شد. خواهد فهمیده عصب ظرف و است) بیمعنی
مستعد هم آماردان واژهي کتابدان. و خاكدان مورد در است

است. التباس از ناشی سوءتفاهم
واژهي از نباید چرا که است شده روشن کافی قدر به گمانم به
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مقالۀ نوشتن از هدف افرون است. بوده کرده استفاده distribution
بدویتري روشهاي حسب بر نایف جک توضیح ” را اش اصلی
آشکار آنها بودن بدیهی که دالیلی به استرپ” ”بوت به موسوم
گونه رقابت ارتباط به (2010) اخیراً او کند. می ذکر شد”، خواهد
اشاره او) خود (و توکی و استرپ) بوت و ) نایف جک بین اي
می ریاضی موجودات به وحشتناکی نامهاي توکی ” است. کرده
خواستم نمی عالوه به کنیم. شوخی او با کمی خواستم من و داد
نایف” جک ” مقابل در ترکیب” توزیع ” دربارهْ دانشجویان به
می ترجیح را نایف” جک ” بدیهی دالیل به آنها زیرا بدهم درس

.[3] دادند...
”بدیهی این خصوص در جزئیات به ورود صدد در که افرون
سطور در اینکه بجز پردازد نمی نامگذاري این دلیل به نبود، بودن”
خواهم می ”همچنین که: کند می اضافه مقاله ”قدردانی” آخر
برقتر و زرق پر نامهایی که کنم سپاسگزاري بسیاري دوستان از
Swiss) سوئیسی ارتشی چاقوي ” جمله از استرپ” ”بوت از
1 ”(swan-dive) ”شیرجه ،”(meat-axe)ساطور” ،”(army knife
کلمۀ و کردند. پیشنهاد را ”(Jack-rabbit) صحرایی ”خرگوش و
هر کلۀ تواند ”می توکی قول به که بود ”shotgun” ام عالقه مورد
پاش و ریخت عهدة از آماردان اینکه شرط به بترکاند را اي مسأله
استرپ بوت براي افرون بعدي هاي گزینه همۀ بیاید”. در کار بعد
فیشر، یرسون، پی عصر در و دارند را توکی سبک هواي و حال

شدند. نمی تلقی مناسب (1902-1950) ولد ابراهام
طور این [6] 1979 سال به مربوط اي مقاله در ضمناً افرون
بودکه آن استرپ” عنوان”بوت انتخاب از ”منظور که: نویسد می
خود به ”کمک ماهیت نیز و باشد هماهنگ نایف” ”جک کلمهْ با
روست آن از معنی این به اشاره سازد. آشکار را آن ”(self-help)
چرم، ”تکه معنی به لغت در استرپ” ”بوت اینکه به توجه (با که
پشتی یا کناري لبۀ به که است دیگري مصنوعی مادة هر یا پارچه،
کند”) شخصکمک به پوتین پوشیدن در تا شود می دوخته پوتین
”to pull oneself up by اصطالح به توجه با bootstrap کلمهْ ،
کشیدن” آب از خود گلیم ”خود معنی به one’s own bootstrap”
را مقصود این حدي تا که فارسی زبان در اي واژه تک است.
لغت در ”برکشیدن” معناي به ) است کشیدن” بر ”خود رساند می
که تري آهنگ خوش شاید اصطالح اما شود.) رجوع دهخدا نامۀ
اشاره هم ”self-help” کلمۀ همان به و رساند می را مقصود این
براي من پیشنهاد بنابراین است. یاریگري” ”خود اصطالح دارد، اي
”خود کلمۀ bootstrappingبراي و یاریگر” ”خود واژهْ bootstrap
اصطالحات و ها ”واژه در که شوم می یادآور است. یاریگري”
است شده پیشنهاد استرپ” ”بوت براي ”خودگردان” واژة آماري”
و است autonomous کلمه با معادل کلمه این امروزه چون که
کلمۀ این براي مناسب معادلی عنوان به گردان” ”خود اصطالح
جاي به یاریگر” ”خود دادن قرار است، یافته عام تداول انگلیسی
رسد. می نظر به معقول گردان” ”خود حذف و استرپ” ”بوت

دربر نیز را واریانس برآورد تا داد گسترش را روش این کاربرد
[2] برگزید. آن براي را نایف” جک ” نام و بگیرد

شونده” تا تیغۀ با بزرگی چاقوي ” معنی به نایف” ”جک خود
عنوان به آن اي استعاره معنی اما است آکسفورد) انگلیسی (فرهنگ
صورت به نپالوده” و ”سریع یا پاش” و ریخت با و ”سریع ابزاري
بوده توکی مدنظر تر، پیشرفته ابزارهاي از بسیاري براي جایگزینی
چشمگیر تآثیرگذاري این رغم علی اینکه توجه جالب .[2] است
”جک باب در توکی مقالۀ از اي چکیده تنها آماري، جامعۀ در
نیست دسترس در عمالً امروزه توکی مقالۀ و مانده جا به نایف”
[2] شود). می دیده توکی آثار کلیات در آن از بخشهایی (گرچه
کلمۀ با قرابتی هم که فارسی اي واژه کردن پیدا توصیف، این با
خوبی به را آن علمی معناي هم و باشد داشته نایف) (جک اصلی
در رو این از و رسد نمی نظر به آسانی کار کند، متبادر ذهن در
از Jackknife methods براي [4] آماري” اصطالحات و ها ”واژه
اصطالح این اما است. شده استفاده نایف” جک ”روشهاي معادل
سازي معادل و رود می کار به نیز [5] Jackknifing فعلی شکل در
رسد. نمی نظر به مناسب نایف” ”جک ریشۀ از استفاده با آن براي
تا که فارسی اي واژه که باشد این باید همواره ترجیح عالوه به

شود. انتخاب کند، حمل خود با هم را مفهوم و معنا حدي
کند، کمک باال مقصود به که کلماتی کردن رو و زیر ساعتها با
براي کاري” ”ضربتی و نایف” جک ” براي ”ضربتی” واژه به
معنی به فارسی تداول در ”ضربتی” کلمۀ ام. رسیده Jackknifing
همان به رسد می نظر به که رود می کار به شدت” و فوریت ”با
به باشد؛ نزدیک باال در مذکور پاش” و ریخت با و ”سریع معناي

”ضربت”!؟ و ”چاقو” نسبت از بهتر نسبتی چه عالوه
که استرپ” ”بوت روش دارد: جالبتري داستان ”bootstrap” اما
استاندارد، خطاهاي تولید براي آماري تحلیل در ”روشی معناي به
سازي شبیه از استفاده با احتمال، مقادیر و اطمینان هاي بازه
1979 سال در اي مقاله در افرون، بردلی توسط است”، کامپیوتري
دوران آماري روششناسی در کار تاثیرگذارترین شاید و شد مطرح
2008 سال تا JSTOR مجالت در جستجویی .[3] باشد اخیر
مقاله 4000 در تقریباً استرپ” ”بوت کلمۀ، به که دهد می نشان
Annals به که افرون مقالۀ آنکه توجه (جالب است. رفته اشارت
نداشتن وجود دلیل ”به امر بدو در بود، شده فرستاده of Statistics

[3] شد.) رد مجله طرف از آن” در قضیه کافی مقدار
عنوان با افرون مقالۀ در

Bootstrap Methods: Another Look at Jackknife

رسماً bootstrap sample، bootstrap distribution اصطالحات
به (هم bootstrap methods و bootstrap و اند شده تعریف
معنایی بار مفاهیم، این با پیوند طریق از فعل) هم و اسم صورت

کنند. می پیدا
می یادآور [3] 2000 سال به مربوط دیگر اي مقاله در افرون
bootstrap جاي به combined distribution از ابتدا او که شود

شناست. ورزش در شیرجه نوعی Jackknife معانی از 1یکی
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منظور به دبیرستانی که شدم فرانسه لیسیلوئیگران مدرسه وارد
از پس بود. عالی آموزش مخصوص مدارس به ورود براي آمادگی
وارد انگلیسی، زبان فراگیري اهمیت به بنا پدرم توصیه به یکسال،
تحصیل به مشغول ریاضی رشتهي در و آمریکا مینهسوتاي دانشگاه
توصیه ایشان داشتم، پدرم طرف از که نامههایی از یکی در شدم.
من و دهم تحصیل ادامه کاربردي رشتههاي در است بهتر که کردند
اختیاري، دروس عنوان به میگذاشتم، احترام پدرم عقاید به چون
کردم. انتخاب را آمار و احتماالت و ریاضی فلسفه حسابداري،
دکتري براي بنابراین کرد. جذب منرا آمار درسها این میان از
دادم. درخواست برکلی، و استنفورد هاروارد، دانشگاههاي به آمار
هاروارد دانشگاه و بورسیه عنوان به استنفورد و برکلی دانشگاههاي
هاروارد دانشگاه بین، این از پذیرفت. منرا استاد دستیار عنوان به
ابتدا از اینکه خاطر به کردم فکر که دلیل این به کردم انتخاب را
دیگر دلیل و میشود مشخص دکتري موضوع میکنم کار استاد با
رفت نتیجه در و است آمریکا شرق در هاروارد که بود این نیز
کوکران پروفسور دستیار ابتدا در است. راحتتر ایران به آمد و
خودم، تقاضاي به بعد و بود نمونهگیري ایشان تخصص که شدم
و اجتماعی مسائل به بیشتر ایشان که شدم ماستلر پروفسور دستیار
تأثیر رسمی آمار به من نمودن عالقهمند در و میپرداختند اقتصادي
که داشت هواشناسی با رابطه در بزرگی طرح ماستلر بودند. گذار
میشد بررسی طرح این در شد. من پایاننامه هم طرح آن از قسمتی
تصادفی باران از چهمقدار نقره نیترات کمک به ابرها باروري در که
موضوعات به طرح این است. نقره نیترات به وابسته چهمقدار و
واحد تغییر آماري مسایل نکات این از یکی میشد، تجزیه مختلف
نرمال خاطر (به میدهیم واحد تغییر را دادهها وقتی بود. ها داده
روي را آماري تحلیل و تجزیه بعد و دیگر) دلیل هر یا نبودن
برگردیم. قبلی واحد به صورت چه به میدهیم انجام جدید واحد
کار در گردد عمل واحد تغییر به توجه بدون اگر معموالً چون
چاپ JASA در نیز موضوع این از مقاالتی میشود. ایجاد اریبی
مفید دانشجویان براي است ممکن نیز موضوع این ذکر کردم.
آماري مقالهي یک میکردم کار پایاننامهام روي که زمانی باشد،
کار پایاننامه روي که دانشجویانی موفقیت میزان مورد در خواندم
خارج در را پایاننامه که دانشجویانی بود این آن نتیجه و میکنند
نهایتاً دالیلی به درصدشان 85 دهند، می انجام دانشگاه محیط از

3 مرجع از عمده طور به یادداشت این تدوین در نوشت: پی
به امیدوارم که خواندنی است اي مقاله که ام کرده استفاده زیر در

شود. ترجمه فارسی
مراجع:
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ایران آمار پیشگامان با
مهران فرهاد دکتر با گفتگو
ش شهید دانشگاه آمار گروه ریواز فوزه دک خا نظر زیر

F Rivaz@sbu.ac.ir

پژوهشکده ارشد کارشناس خانی محسن فالح زهره خانم از تشکر با
مصاحبه انجام براي مدرس تربیت دانشگاه آمار دکتري دانشجوي و آمار
براي آمار پژوهشکده پژوهشی معاون رضایی دکتر خانم همچنین و

مصاحبه. انجام هماهنگی

آموزشی، کارهاي و تحصیل سابقهي از کوتاهی شرح •

بعد تا فرمایید بیان خوانندگان براي اجرايتان و پژوهشی
بپردازیم. پرسشها به

تشکر اینجانب با مصاحبه خاطر به ایران آمار انجمن از ابتدا در
یکسال و شدم متولد تهران در 1324 سال در مینمایم. قدردانی و
در رفتیم. فرانسه به خانواده همراه پدرم کار خاطر به بعد نیم و
متوسطه و ابتدایی تحصیالت و بازگشتم تهران به سالگی هشت
گرفتم دیپلم البرز دبیرستان از 1342 سال در گذراندم. ایران در را

بازگشتم. فرانسه به تحصیل ادامه براي و
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آمار مرکز ملی حسابهاي دفتر کارشناس عنوان به بالفاصله و
از بعد شدم. کار مشغول خانوار بودجه طرح با ارتباط در ایران
از که شد مبشري فریدون دکتر ایران، آمار مرکز رئیس توفیق دکتر
باشم. ایران آمار مرکز بررسیهاي و طرحها معاون خواستند من
ندادم، نشان زیادي تمایل نداشتم اداري کارهاي به عالقهاي چون
ماه سه و کردم قبول نیز من آخر در و نمودند اصرار ایشان ولی
خودم دلخواه به من مرکز، از ایشان رفتن با داشتم. را مسئولیت این
که نفر چند با و شدم بررسیها و طرحها دفتر کارشناس دوباره
از یکی در کردم. کار بودند آورده توفیق دکتر و داشتند آمار دکتري
آموزش مؤسسه در تدریس به بنا که نوري خواجه دکتر جلسات
آمار رئیس که شاهکرمی آقاي و من بودم، آشنا ایشان با آمار عالی
نیروي تقاضاي و عرضه به راجع کردند مأمور را بود مرکزي بانک
آن در داد، نشان ما مطالعه که است جالب کنیم. مطالعه آمار کار
حاال البته بود. سال در نفر 15 حدود فقط آمارشناس عرضه زمان
میبنید میکنید شرکت کنفرانسها در وقتی سال چند و سی از بعد

کرد. اضافه صفر چند باید تعداد این به
دولت، به اعتراض در مملکتی نهادهاي سایر مانند 1357 سال
هم من خوابید. کارمندان نکردن کار دلیل به نیز مرکز طرحهاي
وقتی که نوشتم مقاله دو فرصت این در ولی نمیکردم اداري کار
شخصی نامهي سردبیر فرستادم، خارجی مجالت به چاپ براي
نوشتید. مقاله چطور شما ایران، شرایط این در که فرستاد من به
شد. پیروز انقالب که بهمن 22 تا کشید طول ماه سه اعتصاب این
مرکز که کردند تلفن من به معینفر آقاي وقت برنامه سازمان رئیس
یکی که نفره سه سرپرستی هیئت یک با را خود فعالیت باید آمار
بدیعزاده آقاي و نژند مهندس آقاي دیگر نفر دو و شما افراد این از
اجرایی کارهاي به عالقه عدم علت به من بگیرد. سر از هستند
را پیشنهاد این پدرم توصیه به بنا ولی نداشتم کار این به تمایلی
مسائل و نداشت عادي حالت آمار مرکز زمان آن در کردم. قبول
استعفا ماه چند از بعد نتیجه در نبود، مطرح زیاد آمار با مرتبط
حدود از بعد (یعنی بازگشتم ژنو در کار بینالمللی دفتر به و دادم
ایران به شود عادي اوضاع وقتی تا ایران) آمار مرکز در کار سال 2
کاري اولین و شدم کار ILOمشغول آمار دفتر در بار این برگردم.
اشتغال آمار جدید استانداردهاي پیشنویس تهیهي دادند من به که
سال در و کردم شروع را طرح این 1979 سال در بود. بیکاري و
استانداردها این کار آمارشناسان کنفرانس سیزدهمین در 1982
معموالً چون میشود. استفاده آن از هم هنوز که شد تصویب
این 2013 اکتبر در است قرار است سال 30 استانداردها این عمر
شد دعوت من از خوشبختانه شوند. بهنگام و تصحیح استانداردها
نمایم. همکاري مشاور بطور نیز جدید استانداردهاي این تهیه در
بوده تأثیرگذاري کار ، ILO در کارتان اولین بنابراین •

است.
در که بود کار نیروي آماري استانداردهاي نظر تجدید کار این
کار نیروي طرحهاي با گزارش این تهیه در شد. تصویب 1982
اصول، که شدم دعوت موارد بعضی در و شدم آشنا مختلف ممالک

است. مؤثر اینقدر دانشگاه در حضور یعنی نمیکنند. تمام را کار
بودند، داده من به را رادگرز دانشگاه در تدریس چون نتیجه در
جزء که بشود تمام پایاننامهام زودتر که بود مهم من براي خیلی

نباشم! درصد 85
کردید. باور را آمار شما اول از پس •

به بعد است، آمار به اعتقادم اولین هم هنوز است خوبی نکتهي
هاروارد دانشگاه به را پایاننامهام 1972 سپتامبر 20 در دیگر. اصول
از و میشد داده مدرك سال در زمان دو چون ولی دادم تحویل
1973 مارس من دکتري تاریخ نتیجه در بود، گذشته پاییز موعد

است. شده درج
دست به نحوي چه به راتگرزرا دانشگاه در تدریس شغل •

آوردید؟
کار دانشجویش براي میکرد وظیفه احساس استاد زمان آن در
که رابطی و داشت دانشجویش از که شناختی با البنه کند، پیدا
من به ماستلر بنابراین است. نیاز دانشجو این به کجا میدانست
من نظر به هم شما میخواهند استادیار رادگرز دانشگاه در گفت
قرارداد سال سه براي آنجا در پذیرفتم. هم من و هستید مناسب
آمریکا در کار از بعد نیم و یکسال چون ماندم سال دو ولی داشتم
این من نظر به بروم. آمریکا از است بهتر که رسیدم نتیجه این به
خیلی زندگی براي ولی بود مناسب بسیار تحصیل براي کشور
این اتمام از بعد کردم اعالم دانشگاه به بنابراین نیست. مطلوب
سوئیس ژنو در را بعد تابستان بگیربد. نظر در را دیگري استاد ترم
هاروارد) (استاد دمستر توصیه به بنا ژنو دانشگاه در و گذراندم
توزیع به راجع مقاله یک جا آن در دادند. من به کاري فرصت یک
گفته من به زمان آن در شد. چاپ اکونومتریکا در که نوشتم درآمد
موضوع این روي ژنو در (ILO) کار بینالمللی دفتر در که شد
چون میشناختم قبل از را کار بینالمللی دفتر من البته میکنند. کار
من بنابراین بود. سازمان آن کارمند پدرم، دکتري تز دوم خوانندهي
صحبت ILO متخصصین از یکی با موضوع مورد در و گرفتم وقت
که داد من به را ILO در کار پیشنهاد شخص آن پایان در کردم.
مقالهام مورد در ایشان با بودم رفته چون کردم تعجب خیلی من
ILO در سال یک براي حال هر در کار. مورد در نه کنم صحبت
و بود ایران آمار مرکز به آمدن اصلیام هدف البته کردم. کار قبول

بودم. تماس در بود آمار مرکز رئیس که هم توفیق دکتر با
تماس در توفیق دکتر با دکتري گرفتن از پس شما پس •

بودید.
ایران به خانواده دیدن براي بودم رادگرز دانشگاه در وقتی بله.
استقبال من از نیز ایشان و شدم آشنا توفیق دکتر با آنجا و میآمدم
اتفاقی ILOبه من رفتن نتیجه در بیایم. ایران آمار مرکز به که کرد
و کردم کار ILO در درآمد نابرابري قسمت در سال یک بود،
ILO رسمی کارمند که آنجا از ولی آمدم. ایران به آن از بعد
به بودم ایران در که مدتی و نشد قطع سازمان آن با پیوندم بودم
خود زمان آن در البته شد، لحاظ حقوق بدون مرخصی صورت
آمدم ایران به 1976 سال در بنابراین نمیدانستم. را مطلب این
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اهمیت رسمی آمار در مسائلی چه آینده در شما نظر به •

دارد؟ بیشتري
افراد به مراجعه اساس بر بیشتر رسمی آمار حاضر حال در
پایهي پاسخگویی. طریق از یعنی میشود تهیه کارگاهها و
طریق از که است آماري طرحهاي از هم ملی حسابهاي
بر ثبتی، آمارهاي که صورتی در میآید. دست به پاسخگویی
ایجاد سازمان آن مدیریت منظور به و نیست پاسخگویی اساس
کمتر دارد که مسائلی علت به آمار نوع این فعالً ولی است شده
مشکالت آینده، در که است این من حدس ولی میشود. استفاده
اساس بر که ثبتی آمارهاي نتیجه در و شد خواهد بیشتر پاسخگویی
ندارد پاسخگویی براي نیز باري و آمده وجود به سازمان مدیریت
سال 50 طی که میدهم احتمال گرفت. خواهد قرار اولویت در
کند پیدا توسعه طوري ثبتی آمارهاي کنونی، شرایط عکس آینده،
از حاصل آمارهاي فرعی، آمارهاي و ثبتی آمار اصلی، آمار که

شود. نمونهگیريها
اگر شد، بیان رسمی آمار واژهي بار چند صحبتها در •

نمائید. تعریف را رسمی آمار است ممکن
آمار بینالمللی انستیتو در پیش سال 20 حدود موضوع این
به از صحبت و دارد شعبه چند انستیتو این چون شد، مطرح
لفظ از شد بحث زمان آن بود. رسمی آمار شعبهي آمدن وجود
پیشنهاد این اما رسمی”، ”آمار نه شود استفاده رسمی” ”آمارشناسان
که است آماري روشهاي و آمار انواع رسمی، آمار نشد. قبول
الزم البته کند، می تبعیت آن از کشور یک اطالعاتی ساختار
انستیتو شعبههاي از بعضی باشد. دقیق خیلی محدودهاشهم نیست
با رسمی آمار شعبهي مثالً، دارند مشترك وجه هم آمار بینالمللی
دلیل همین به ریاضی. آمار شعبهي با یا آماري طرحهاي شعبهي
معاون سال دو من اتفاقاً نکنند. جدا را آمارشناسان بوده اصرار هم
انجمن معاون هم سال دو و رسمی آمار بینالمللی انجمن شعبهي
این گواه خود این و بودم آماري طرحهاي آمارشناسان بینالمللی

دارند. مشترك وجه آماري طرحهاي و رسمی آمار که است
داشتید؟ همکاري ایران آمار مرکز با باز ژنو به رفتن از بعد •

دفتر و آمار پژوهشکدهي ایران، آمار مرکز با مشاور بهطور بله
1383 سال در خصوصاً داشتم. همکاري همواره کار وزارت آمار
پژوهشکدهي که بودم کار نیروي آمارگیري پیشنهادي طرح مشاور
از ایران آمار مرکز و داد انجام ایران آمار مرکز سفارش به آمار
حدود میدهد. انجام را آمارگیري این فصلی بهطور 1384 سال
پژوهشکدهي از ایران، آمار مرکز رئیس نیز پیش نیم و سال یک
بررسی را آن نتایج و کار نیروي آمارگیري خواستند بنده و آمار
آمار مرکز و پژوهشکده اعضاي از نفر 12 کمک به من و نمائیم
آن نتایج خصوص به و طرح اصول بیطرفانه کردیم سعی ایران
قويتر براي پیشنهاد 41 با مطالعه این گزارش کنیم. ارزیابی را
موارد تا گرفت قرار آمار مرکز دسترس در که طرح این کردن
برده بهکار روشهاي که داد نشان ارزیابی این شوند. اجرایی الزم
کافی دقت از کشور کل سطح در آمارگیري نتایج همچنین و شده

هم هنوز و بدهم پیشنهاد را ها طرح آن نمونهگیري و پرسشنامه
کردم. پیدا تخصص کار نیروي طرح در و میدهم ادامه کار این به
که کردیم تهیه کتابی دیگر نفر دو با استانداردها تصویب از بعد

است. کار نیروي آمارگیري جهانی استاندارد کتاب این
چیست؟ کتاب این اسم •

است، فارسی زبانها این از یکی که زبان 8 یا 7 به کتاب این
از آمارگیري «طرح فارسی به کتاب این تیتر است. شده ترجمه
آن زیرعنوان و ناقص» اشتغال و بیکاري اشتغال، فعال، جمعیت
چاپ به 1990 سال در که است کار بینالمللی دفتر توصیههاي
اکتبر2013 در جدید استانداردهاي تصویب با البته است. رسیده
داد. خواهد انجام ILO قطعا که دارد نظر تجدید به نیاز کتاب این
آمار داشتم، نیز آماري دیگر مسائل به عالقه اصلیام کار کنار در
آمار اجباري، کار آمار مزد، آمار کودك، کار آمار غیرمتشکل، بخش
خدمه از آمارگیري اخیراً و قیمت اندازهگیري کار، از ناشی صنایع
تهیه و نمونهگیري روشهاي به هم که است آنها جمله از منزل

شدم. وارد آنها آمار تحلیل و تجزیه به هم و پرسشنامهها
داشتید؟ اجرایی کار مدتی هم ILO در شما •

رئیس 1987 سال در ولی بودم آمار کارشناس استخدام بدو در
را سمت این سال 9 حدود شدم. کار بینالمللی دفتر آمار دفتر
در دوباره و دادم استعفا شدم خسته مدیریتی کار از چون و داشتم

شدم. کارشناس دفتر همان
تدریس کار، نیروي حوزهي در تحقیق بر عالوه شما •

داشتید؟
دانشگاه در کار بینالمللی دفتر اجازه با تدریس، به عالقه علت به
ILO در دوم کار به اجازه کردم. تدریس آمار سال 17 نوشاتل،
دوم باشد سازمان آن شأن در دوم کار اینکه اول داشت: شرط دو
باشد. ناچیز ILO حقوق به نسبت دوم کار حقالزحمه میزان اینکه
سوئیس آمار مرکز از استقبال خاطر به نوشاتل آمار دپارتمان البته
کار رسمی آمار در که داشت افرادي به احتیاج و بود شده ایجاد

کردهاند.

میکردید؟ تدریس درسهایی چه •

و نمونهگیري فوقلیسانس، براي و کاربردي ریاضی عمومی، آمار
میکردم. ارائه را نمونهگیري کاربردي مسائل
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با میشود. تصویر زیاد سفید دیو و رستم صحنهي مثالً است
به و بپردازم آنها تحلیل به که کردم آمارسعی رشتهي از استفاده
و فرهنگ تاریخ کنفرانسهاي در میدادم اجازه خودم به طریق این
کنفرانسها این در شدم متوجه کنم. شرکت شنونده عنوان به هنر
در نیز کمی مسائل که صورتی در ندارند، توجهی کمّی مسائل به
این به کار نیروي آمار جوار در بنابراین دارد. کار جاي وادي این
کردهام. چاپ خصوص این در نیز نشریاتی و میپردازم مقوله

نتیجه که است این باشد جالب خوانندگان براي شاید که نکتهاي
علمِ یعنی علوم، شاه نمیگویم البته است علوم ملکهي آمار گرفتم
هر است. همه همراه دیدم خودم کاري زندگی در و است همراه
تنظیم نقش یعنی دارد کار و سر آمار با نحوي یک به رشتهاي
دانشجویان براي مشوقی است ممکن این دارد. را علوم کردن
کجا نمیدانند میکنند شروع آمار با وقتی که باشد رشته این
شروع نمونهگیري آمار با من که همانطور میشود تمام کارشان
و رسیدم فردوسی شاهنامه متن و نفش به مربوط آمار به و کردم
صفحاتش و پاره که کهن نسخ بازسازي و تاریخگذاري متخصص
شناسان تاریخ مابین همیشه سؤالها این البته و شدم شده، جدا
پیشرو من و نبوده دست در مدونی روش ولی بوده مطرح هنر
ولی هستم شده شناخته مورد این در حدي تا حاال و شدم آن
به مردد که کسانی به را مطلب این و نبود این اول، من مقصود
بشوید، رشته این وارد وقتی میگویم هستند رشته این انتخاب
است وسیع خیلی علم این دامنهي چون و میبینید را آن دامنه
که میرسید جایی به حتماً میشود مربوط علوم از بسیاري به و
برد. خواهید لذت علم این از نهایت در و است سازگار عالیقتان با

پژوهش به دریچهاي

پژوهشکده�ی خان�زاده فرشید و کبام صنع دانشگاه مدپور عادل دک

adel@aut.ac.ir آمار

کتابخانه؟ یا اینترنت •

کنیم؟ جستجو کدامیک در
کنید. تحقیق آماري موضوع یک دربارهي میخواهید فرضکنید
آغاز، میکنید؟در جستجو کجا در را خود نیاز مورد علمی منابع
این در میگردید. ( key words ) اصلی واژههاي دنبال به احتماالً

میکنید؟ انتخاب جستجو براي را کجا صورت،
و محققان همهي تقریباً را پرسشها این درست پاسخ
بسیار که گفت خواهند شما به آنان اکثر امّا میدانند؛ آمارشناسان
اطالعرسانی، فناوري پیشرفت با یافتهاند. دست پاسخ این به دیر
محققان به درست پاسخ موقع به و سریع ارائهي ضرورت نهتنها
نیز پاسخ این دائمی آمدسازي روز بلکه میشود، احساس جوان

.[2] میکند پیدا ویژهاي اهمّیت
بیشتري فراوانی احتماالً که آنها شما پاسخهاي میان در
موجود تنوّع از اگر امّا کتابخانهاند. و اینترنت داشت، خواهند

استان سطح در خصوص به میتوان را طرح ولی هستند برخوردار
تعداد ازدیاد بدون گزارش در شد سعی نتیجه در نمود. مطلوبتر

شود. ارائه کار نیروي آمارگیري بهبود براي پیشنهاداتی نمونه،
حوزه در فعالیت به همچنان ،ILO از بازنشستگی از بعد •

میدهید؟ ادامه رسمی آمار
را خود فعالیت همچنان 2005 نوامبر در ILO از بازنشستگی از بعد
به بحرین کار وزارت با ILO که پروژهاي روي بر ابتدا، دادم. ادامه
کار نیروي آمارهاي تهیه مسئول داشت، بیکاري بیمه ایجاد جهت
سپس سال، در ماه 8 بعد وقت، تمام صورت به کار شروع در بودم.
کردیم. قطع را ارتباط دو هر توافق با هم نهایت در و سال در ماه 5
کارگاههاي ارائهي یا مشاورهاي صورت به همچنان زمان آن از
همچنین دارم. همکاري ایران با کار نیروي با ارتباط در آموزشی
براي مختلفی مشاورهاي طرحهاي کار، بینالمللی دفتر طریق از
توسعهي بانک با دارم. دست در یمن زامبیا، تانزانیا، کشورهاي
آمار دفتر نیز اخیراً دارم. همکاري کار نیروي قالب در نیز آفریقا
با ارتباط در را سرشماري نتایج نمود دعوت من از اروپا اتحادیه

کنم. ارزیابی صربستان و آلبانی در کار نیروي
دهید. توضیح بیشتر تألیفهایتان مورد در لطفاً •

بوده همیشه من عادي کار جزء کتاب و مقاله گزارش، نوشتن
براي که بود کتابی من تألیفات مؤثرترین و مهمترین ولی است.
شده تهیه انگلیسی به 1990 سال در کار نیروي طرح اجراي نحوهي
عربی، پرتغالی، اسپانیولی، فرانسوي، به میدانم که آنجا تا و است
براي نشریه چند آن بر عالوه است. شده ترجمه روسی و فارسی
کار جهانی برآورد طریق همین به و کودك کار آمار جهانی برآورد
کار اندازهگیري روش جداگانهاي نشریه در نمودم. تهیه اجباري
با نشریات این همهي که است شده ارائه کشور سطح در اجباري
با نیز دیگري کتاب شدند. چاپ ILO توسط نویسنده، نام داشتن
مربوط مسائل گرفتن نظر در با کار نیروي آمارگیري تحلیل عنوان
چاپ آفریقا توسعه بانک توسط کتاب این که نمودم تهیه آفریقا به
نمودم تهیه هم مختلفی آماري مقاالت زمان طی در البته است. شده

است. شده چاپ ISI نظیر مختلف مجالت در که
دیگري عالقهمندي آیا رسمی، آمار حوزه در کار از غیر •

دارید؟ نیز
قدیمی نقشههاي مطالعه به فراغت اوقات در قبل سال چند بله،
اما میکردم. جمعآوري را آنها مدتی و شدم عالقهمند ایران
یک داراي بایستی میکردم خریداري من که جغرافیایی نقشههاي
میآمد نقشه روي اسم با فقط نه شهر که این آن و باشند ویژگی
میشد. داده نشان دژ یا دایره صورت به عالمتی با بایست می بلکه
صدها در را ایران جمعیت نقشه، طریق از که بود این من هدف
که این خاطر به ولی کنم برآورد نبود، سرشماري که پیش سال
زیادي اختالف نقشه شده تهیه اطالعات تاریخ با نقشهها تاریخ
همان در اما دهم. انجام کافی دقت با را کار این نتوانستم داشت
را آنها و کردم برخورد فردوسی شاهنامه مصور صفحات به زمان
موجود صفحات این در قاعدهاي که شدم متوجه کردم. خریداري
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هم شما خود ولی داد؛ خواهیم آینده شمارههاي در کرد، استفاده
زیر جدول در شده ذکر مثالهاي و قبلی اطالعات به توجّه با
انتخاب که باشید داشته توجّه کنید. ارائه قبولی قابل پاسخ میتوانید
و جستجو مورد اصلی واژههاي به بستگی گزینه دو این از یکی

دارد. تحقیق موضوع
مراجع:

[1] Credaro, A.B. (2007, August 1). Now we’ve
got the Internet, why do we still need libraries?
Retrieved 6 March 2013, from http:// warriorli-
brarian.com/curriculum/libcomp. html

[2] McLaughlin, J.E. (2011). Personalization in
library databases: not persuasive enough? Li-
brary Hi Tech, Vol. 29, No. 4, 605-622.

[3] Stucky, G.N. (2013, Jan 7). Library data
ases vs. search engines. In Evaluating Internet-
Based Information, Bethel College, North
Newton, KS, Retrieved 6 March 2013, from
http://bethelks.libguides.com/content.php?
pid=291591sid=3159533

دو این از کدامیک بگذریم، کتابخانهها دادگان و وبگاهها در
میکنید؟ انتخاب را

واقعیت چند به را شما توجّه پرسش، این به دادن پاسخ از قبل
:[1] میکنیم جلب اینترنت خصوص در

از درصد 6 فقط که دارد وجود وبگاه میلیارد 4 از بیش •

دارند؛ آموزشی محتواي آنها
است؛ روز 75 وب، صفحهي یک عمر طول متوسط •

درصد 18 از کمتر به جستجو، موتور بزرگترین گوگل، •

نمایه را آنها از درصد 18) دارد دسترسی وب صفحات از
است)؛ کرده

جستجوي موتورهاي توسط وب صفحههاي از زیادي تعداد •

میمانند؛ پنهان آنها دید از و نیستند شدن نمایه قابل سنّتی
دقّت و صحّت کند. ایجاد وب صفحههاي میتواند کسی هر •

نمیشود. بررسی معموالً آنها در مندرج اطالعات
تفاوتهاي بیان با را باال پرسش به پاسخ میکنیم سعی ادامه در
خالصه زیر جدول در که بدهیم، کتابخانهها دادگان و وبگاهها
محدودیتها است، [3] از گرفته بر که جدول این در است. شده
بتواند خواننده تا است شده بیان توانمند ابزار دو این برتريهاي و
این به دقیق پاسخ البته دهد. پاسخ مطرحشده پرسش به خود
دادگان یا وبگاه کدام از باید موضوع کدام براي که را پرسش

اینترنتی جستجوي موتورهاي کتابخانهاي دادگانهاي
مانند: مانند:

AOL CurrentIndextoStatistics

Ask MathSciNet(AMS)

BingL SCOPUS

DuckDuckGo StatProb : TheEncyclopediaofStatisticsandProbability

Y ahoo ZentralblattMATH

دستیابی قابل اطالعات انواع
علمی مجلههاي رایگان مقالهي و کتاب کمی تعداد · علمی مجلههاي مقاالت ·
فیسبوك) ویکیپدیا، (مثالً، عمومی وبگاههاي · عمومی مجلههاي مقاالت ·

آمازون) (مثالً، تجاري وبگاههاي · روزنامهها مقاالت ·
پژوهشگاه (مثالً، دانشگاهها و دولتی مؤسسات وبگاههاي · دانشنامهها) یا دائرةالمعارفها (مثالً، مرجع کتابهاي مقاالت ·
تهران) دانشگاه ملّی، کتابخانهي اطالعات، فناوري و علوم کتابها ·

آمار) ملی درگاه (مثالً، آمار · تبلیغات و آگهی بدون ·
آنالین) همشهري (مثالً، جمعی رسانههاي و خبرگزاريها ·

(chat) گپ (e−mail)و رایانامه ·
فراوان تبلیغات و آگهیها داراي ·

در استفاده براي مناسب
جمله از شخصی کارهاي براي اطالعات به نیاز ·هنگام دانشگاهی تحقیقات ·

دیگر سرگرمیهاي و سینمایی فیلمهاي و خرید باشد موثّق اطالعات به فوري نیاز که هنگامی ·
اطّالعات دقیق ارزیابی براي کافی فرصت که هنگامی ·

باشد داشته وجود اینترنت از بهدستآمده
بررسی و نقد / اعتبارسنجی

نظرها انتشار به که میدهد اجازه همه به کافی نظارت عدم · و روزنامهنگاران توسط نوشتهشده کتابهاي و ·مقاالت
بپردازند اینترنت در خود ایدههاي و نخصّصی زمینههاي در متخصّصان

ارزیابی به نیاز و نمیگیرند قرار بررسی و نقد مورد اکثراً · دادگانها در موجود مدارك همهي اعتبار و ·درستی
ندارند. بودن کامل و بیطرفی و درستی لحاظ از دقیقتري است. شده بررسی ناشران و متخصّصان توسط
و نمیشوند روزامد مرتّب بهطور وبگاهها از بسیاري ·

باشند. شده قدیمی است ممکن



14 78 شماره -92 بهار یکم- و بیست سال

اینترنتی جستجوي موتورهاي کتابخانهاي دادگانهاي
دسترسی / هزینه

میآید، دست به جستجو موتورهاي طریق از که اطّالعاتی اکثر · میکند. پرداخت دولت یا مؤسسه را کتابخانه دادگان آبونمان ·
است. رایگان به نیاز مؤسسه، بیرون از کتابخانه دادگان به دسترسی براي ·

دادگان به دسترسی وب، یا جستجو موتورهاي طریق از · است عبور رمز و کاربري نام کردن وارد و .عضویت
نیست. امکانپذیر کتابخانهها

که وبگاههایی از بسیاري اطّالعات و مدارك به دستیابی براي ·
به نیاز میشوند، یافته اینترنت در جستجو موتورهاي طریق از
معموالً که است، عبور رمز و کاربري نام دریافت و عضویت

نیست. هم رایگان
استفاده قابلیت

از استفاده با دقیق نتایج ارائهي و جستجو براي کمتري توانایی · کاربران به کتابخانه دادگان جستجوي قابلیتهاي و ·ساختار
کاه انبار در سوزن دنبال به باید واقع در دارند. جستجو موتورهاي نتایج به و بپردازند مدارك دقیق جستجوي به که میدهد اجازه

گشت. یابند. دست مرتبط و مناسب
دوام / پایایی / ثبات

میکند. تغییر اغلب وبگاهها محتواي · روزنامهها و مجلّهها و کتابها در شده منتشر ·مطالب
دستکم یا شوند ناپدید دالیلی به اینترنتی صفحههاي است ممکن · نمیکند. تغییر
نباشد. امکانپذیر آنها بازیابی و شود حذف اطّالعاتشان بعضی باقی کتابخانهها دادگان در طوالنی بهمدّت مدارك، ·اکثر

بازیابیاند. قابل آسانی به و میمانند
ارجاع

مشخّصات حتّی یا ارجاع ابزار داراي بهندرت وبگاهها · بهطور که هستند ارجاع براي ابزاري داراي دادگانها، از ·بسیاري
ارجاعدهی استاندارد سبکهاي اساس بر خودشان صفحههاي استاندارد سبکهاي اساس بر را مرجع مشخّصات خودکار،
آنها به ارجاع براي رو این از هستند. (MLA و APA (مانند خروجی البته میکند. تولید ( MLA و APA (مانند ارجاعدهی

که آنجا از و رفت سبکها این راهنماي کتابهاي سراغ به باید داشت؛ خواهد جزئی تغییرات برخی به نیاز همچنان ابزار، این
به نیاز نهایت، در احتماالً است، دشوار بسیار هم پاسخ یافتن مشخّصات فهرست تهیّهي براي آغاز نقطهي یک بهعنوان امّا

بود. خواهد متخصّص افراد یا استادان با مشورت باشد. سودمند بسیار میتواند مرجعها

هر است. شده گیري اندازه و بررسی موردنظر تغییرات باشد،
میتواند کلی کامالً شرایط یک در سامانهها گونه این در تغییري
شده ایجاد تغییرات مطالعه نماید. تبعیت آماري نظم و قانون یک از
مناسب آماري قوانین از استفاده با که سامانهها این از کدام هر در
از را بهتري شناخت دقت بیشترین با میتواند باشد شده انجام
و قانون ضوابط تمام دارد امکان هرچند نماید. ایجاد آن ساختار
شناسایی شناسان آمار توسط مسایل این از کدام هر در موجود نظم
آن مجهولهاي و شود فکر موضوع آن به بیشتر هرچقدر اما نشود
ارائه آماري قانون به مربوط ضوابط به میتوان بیشتر شوند شناسایی
با آماري قوانین توأم مطالعه اوقات گاهی کرد. پیدا دسترسی شده
مشخصی و روشن نتایج به نتوان عمالً تا میشود باعث یکدیگر
خود مطالعه که است الزم گاهی منظور همین به کرد. پیدا دسترسی
این در دهیم. انجام محدودکننده شرایط از مجموعهاي با همراه را
باید که است موضوعی مطالعه مورد وضعیت سازي مدل رابطه
افراد حتی و شناسان آمار دارد ضرورت و نمود، توجه آن به بیشتر
در نمایند می استفاده آماري روشهاي از که غیرآماري کارشناس
دارد امکان رابطه این در نمایند. توجه آن به بیشتر خود مطالعات
موضوع این با مرتبط گیران تصمیم و مدیران حتی و آمارشناسان
هم با متغیر چندین باشندکه برخوردار اي پیچیده وضعیت یک با
شبیه و سازي مدل تحلیلی، بررسی پذیرفت باید باشند. ارتباط در
مدل یک بر مبتنی اي متغیره چند پیچیده سامانه چنین یک سازي
اندازه موثر عوامل از ترکیبی آن در که توانمند پویاي تصادفی

علوم سایر در آمار کاربرد

طباطبا عالمه دانشگاه آمار گروه اسکندری، فرزاد دک

ffeskandari@yahoo.com

تشبیه اي پیچیده هاي سامانه به توان می را اطرافمان محیط
که تغییرات از بسیاري هستند. تغییر درحال دایم طور به که نمود
میپذیرد انجام کار خود طور به پیچیده هاي سامانه این درون در
مهمی تأثیر آن تغییرات اینکه نه و است اهمیت داراي ما براي نه
پرنده یک حرکت داشت. خواهد ما روزمرهي زندگی و رفتار بر
در تغییرات قبیل این از میتوان را رودخانه حرکت یا آسمان در
پیچیده سامانههاي درون تغییرات اوقات گاهی اما گرفت. نظر
مثال براي باشد. مهم ما براي نوعی به میتواند ما پیرامون در
صداي سامانههاي تغییرات محیط، آلودگیهاي سامانههاي تغییرات
اي منطقه در بیماري نوعی جمعیت افزایش محیط، در خودروها
که اي درکارخانه استاندارد غیر کاالي تولیدات تعداد یا و خاص
خود به را ما ذهن نوعی به میتواند شناسیم، می را آن محصوالت
بدون ها سامانه این از بسیاري در است مسلم آنچه نماید. مشغول
باشند داده انجام دقیقی مطالعهاي آنان مورد در شناسان آمار آنکه
غیر کارشناسان توسط مطالعه براي مناسبی آماري مدلهاي از یا و
شده استفاده هستند برخوردار ناکافی آماري دانش از که آماري
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ها دانشگاه در آمار آموزش

یزد دانشگاه آمار گروه ،دول علی دک

adolati@yazd.ac.ir

آمار دکتري شده بازنگري سرفصل و برنامه بر نقدي
آمار، دکتري شده بازنگري دروس سرفصل و آموزشی برنامه
وزارت عالی آموزش ریزي برنامه شوراي 10/2/90 مورخ مصوب
آمار گروههاي به اجرا براي که فناوري و تحقیقات علوم،
آموزش رسانی بروز در مثبت گامی چند هر شده ابالغ دانشگاهها
بسیار برنامه این تهیه رسد می نظر به اما است، کشور در آمار
آن اجراي و گرفته صورت کافی و الزم دقت بدون و عجوالنه
وجود مدعا این دلیل . داشت. خواهد همراه به را مشکالتی
آخرین با آن اساسی تناقضهاي همچنین و آن در متعدد اشکاالت
57209/21 شماره به دکتري دوره پژوهشی - آموزشی نامه آیین
است، فناوري و تحقیقات علوم، وزارت 17/9/89 مورخ مصوب

شود: می اشاره آنها از برخی به زیر در که
- آموزشی نامه آیین با برنامه در موجود هاي تناقض الف)

دکتري دوره پژوهشی
تحصیل مجاز مدت پژوهشی آموزشی- نامه آیین 11 ماده در -1
سال نیم و چهار حداکثر و سال نیم و سه حداقل دکتري دوره در
یعنی دیگر نیمسال یک تا ضرورت صورت در که است شده تعیین
در آمار جدید برنامه در که حالی در است. افزایش قابل سال 5 تا
شده ذکر سال شش حداکثر و چهار حداقل دوره طول 4 صفحه

است.
واحدهاي مجموع پژوهشی آموزشی- نامه آیین 5 ماده در -2
و درسی آن واحد 18 تا 12 که شده تعیین واحد 36 دکتري دوره
صفحه در که حالی در است. رساله به مربوط آن واحد 24 تا 18
که شده ذکر واحد 42 دوره واحدهاي تعداد آمار، دکتري برنامه 4
واحد 12 و اصلی واحد 6 شامل ) درسی واحد 18 حداقل شامل

است. رساله براي واحد 24 و اختیاري)
درس سه یا دو شامل جامع ارزیابی نامه، آیین 7 ماده در -3
است. شده تعیین گروه تصویب و راهنما استاد انتخاب به اصلی
شامل جامع امتحان آمار، دکتري برنامه 4 صفحه در که حالی در
دانشجو انتخاب به اختیاري) درس دو و اصلی درس (دو درس 4

است. شده ذکر
براي رساله علمی دستاوردهاي کفایت نامه آیین 8 ماده در -4
یک حداقل چاپ پژوهشی آموزشی- شیوه دکتري دانشجویان
المللی بین معتبر نمایه داراي پژوهشی - علمی مجالت در مقاله
، آمار دکتري برنامه 6 صفحه در که حالی در است. شده تعیین
و پژوهشی - علمی مقاله سه تسلیم رساله، علمی کفایت شرط
المللی بین معتبر مجالت از آي اس آي مقاله دو حداقل پذیرش

است. شده ذکر

آن مطالعه و دارد اهمیت بسیار دارد، وجود پذیر اندازه غیر و پذیر
بود نخواهد مناسبی کار تنهایی به نیز خبره آمارشناس یک توسط
این دارد. مختلف متخصص چندین از تیم یک معرفی به نیاز و
از یکی تواند می گیري تصمیم مرحله در مدیري هر براي موضوع
داراي بسیار کاربردي علوم در و باشد موجود ابزار پرکاربردترین
استفاده درستی به آماري هاي مدل از چنانچه بود. خواهد اهمیت
نتیجه به اعتماد قابلیت و توانمندي میزان میتوان باره این در شود،
یک ورود از مرحله هر در را شده ارایه تصادفی مدل از حاصل
ممکن وضعیت بهترین میتوان سپس نمود، محاسبه مدل به متغیر
طبیعی نمود. اعالم را باشد اجرا در مخاطره کمترین داراي که
معرفی و دقیق مطالعه به نیاز وضعیتی چنین به رسیدن براي است
کردن بهینه و کنترل مهارت بتوان آن در که است مناسب الگویی
نمود. ایجاد مطالعه تحت تصادفی سامانه براي را هزینه و زمان
آمار اهمیت متوجه ریزان برنامه و مدیران که است حالت این در
همواره شناس آمار یک اینجانب نظر از . شوند می آماري وهاي

است روبرو زیر نگرش دو با

شعاع از خارج در شناس آمار مطالعات وسعت دایره (1
باشد. باید چقدر آمار موضوعات

از که شرایطی در آماري مدلهاي به دیگر علوم وابستگی (2
میزان چه به هستند برخوردار تصادفی پیچیده سامانه یک

است.

آمارشناس برخورد شیوه که پرسید باید فوق موضوع دو ادغام با
باید چگونه دارد وجود تصادفی سامانه یک آنها در که مسایلی با

باشد.
هاي سامانه مطالعه با گفت میتوان مطلب این نویسنده ازنظر
وجود علوم سایر ریزان برنامه و مدیران اطراف در که تصادفی
هاي موضوع به آنان با مراجعه با میتوانند شناسان آمار دارد،
جدید نظریه یک ارایه با آنها پاسخ که کنند پیدا دسترسی جالبی
که است حال همین در بود. خواهد دسترس قابل آمار حوزه در
ساختار در موضوع آن تنظیم و طرح با میتوانند آمار متخصصین
زوایاي به خاص مطالعهاي یا و نامه پایان پژوهشی، طرح یک
مقاله یک ارایه به نهایت در و کنند پیدا دسترسی موضوع آن پنهان
بتوان تا نمود پیدا دسترسی است جدیدي نظري مباحث داراي که
توان می که است زمان این در نمود. استفاده کاربرد در آن نتایج از
اگر نیست جهت بی برد. پی بیشتر آمار علمی روشهاي قدرت به
شود. می شناخته آمار جهانی سال عنوان به 2013 سال شنویم می
موضوع این به اطرافمان جهان در شود می دیده که طور همان
که طریقی هر به میکنم فکر بنده است. شده داده اهمیت بسیار
جامعه و مردم زندگی مختلف الیههاي به را مهم این باید توان می
سایر و خدمات کشاورزي، صنعت، تخصصی هاي جوزه شامل که
می ارایه ستون این در که مطالبی سلسله در داد. انتقال است علوم
مورد خاص و جامع طور به موضوع این شد خواهد سعی شود

گیرد. قرار توجه
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گرایش دو این بود خوب شود، می شناخته احتمال نظریه و آماري
گنجانیده سرفصل عنوان در آنها، هاي شاخه زیر بهتر، حالت در و
گرایش به توجه با (1 (جدول ورودي آزمون پیشنهادي دروس به و

شد. می داده ضریب مربوطه
ارشد کارشناسی مقطع براي حاضر حال در اینکه به توجه با -4
اجرا حال در مختلفی هاي برنامه مختلف دانشگاههاي در آمار
شانس عمال (جدول1) ورودي آزمون پیشنهادي دروس است،
را گرایشها برخی مستعد التحصیالن فارغ از بسیاري تحصیل ادامه

داد. خواهد کاهش
پیشنهاد د)

دوره شده بازنگري برنامه اجراي از قبل شود می پیشنهاد
دوره دروس سرفصل و برنامه تکلیف ابتدا دانشگاهها، در دکتري
و نظرات از استفاده (با آن گرایشهاي و آمار ارشد کارشناسی

گردد. مشخص مجري) دانشگاههاي همه تجربیات

آمار رشته پذیرش

کشور آموزش سنجش سازمان آمار و طرح دف کل مدیر زاده، نقی سیما دک

s naghizadeh@yahoo.com

مقدمه
و کنندگان شرکت وضعیت «بررسی عنوان با حاضر مجموعه
سال1391» ارشد کارشناسی آزمون آمار مجموعه شدگان پذیرفته
پذیرفته و جلسه در حاضران آماري گزارش بردارنده در که
آزمون در نیاز مورد هاي تفکیک به آنها مقایسه همچنین و شدگان
اختیار در و تدوین ، باشد می 1391 سال ناپیوسته ارشد کارشناسی

است. گرفته قرار عالقهمندان

آمار مجموعه پذیرفتهشدگان و شرکتکنندگان وضعیت •

1391 سال در آمار مجموعه ارشد کارشناسی آزمون در
نفر 1001 تعداد این از که پرداختند رقابت به نفر تعداد3248
تعداد کنیم می مشاهده زیر جدول به توجه با شدند. پذیرفته
شرکت تعداد و درصد) 8/71) نفر زن2333 کنندگان شرکت

بودند. درصد) 2/28) نفر 915 مرد کنندگان
قبولی درصد و درصد 29.53 آمار مجموعه زنان قبولی درصد
81/30 قبولی درصد نیز مجموع در است. درصد 34.09 مردان

است.

ترکیب پژوهشی آموزشی- نامه آیین 8 ماده 17 تبصره در -5
علمی هیات عضو سه و مشاور و راهنما استاد رساله داوران هیات
یک (حداقل استادیاري حداقل درجه با مربوطه رشته متخصصدر
صفحه6 در که درحالی است. موسسه) از خارج دانشیار آنان از نفر
یک و مشاور و راهنما استاد را داوران کمیته آمار، دکتري سربرنامه
ذکر تکمیلی تحصیالت نماینده و خارجی داور دو و داخلی داور

است. کرده
تایپی اشتباهات ب)

متفاوت تاریخ دو برنامه تصویب تاریخ دوم، و اول صفحه در -1
10/2/90 آن صحیح تاریخ که شده تایپ 2/10/90 و 10/2/90

است.
و ”1 جدول از درس ”دو عبارت صفحه، پایین صفحه در -2
دروس به مربوط 1 جدول است. اشتباه جدول2” از درس ”دو
می نظر به است. کمبود دروس به مربوط 2 جدول ورودي آزمون
”4 جدول از درس ”دو ”و 3 جدول از درس ”دو منظور رسد
وجود درس دو فقط 3 جدول در اینکه به توجه با است. بوده

بود. خواهد معنی بی دانشجو’’ انتخاب به’’ عبارت دارد
براي ورودي، امتحان ضرایب مورد در صفحه5، 1 جدول در -3
درس براي و شده زده ستاره اختیاري ستون در احتمال نظریه درس
اشتباه احتماال که شده زده ستاره اجباري ستون در حقیقی آنالیز

شود. برعکس باید و است تایپی
محتوایی ایرادات ج)

کارشناسی دوره 2 آماري استنباط درس جدید، برنامه در -1
مطرح اطمینان فواصل و فرضها آزمون هاي بحث آن در که ارشد
جدول1 در که طوري به است. شده ظاهر کمرنگ بسیار شود، می
نشده برده آن از نامی ورودي) آزمون دروس لیست (در 5 صفحه
دوره پیشرفته آماري استنباط درس نیاز پیش راستا همین در است.

است. شده تعیین 1 آماري استنباط درس نیز دکتري
بحث شامل فقط دکتري پیشرفته استنباط درس سرفصل -2
تالیف: اي نقطه برآوریابی کتاب راستا همین در و است برآوردیابی
گویا است. شده معرفی مناسب درسی کتاب بعنوان کسال و لهمن
استنباط جزو را اطمینان فاصله و فرض آزمون برنامه طراحان

اند. نکرده قلمداد آماري
رشته، یک مصوب گرایشهاي سنجش سازمان نظر از -3
”دکتري کلی عنوان است. رشته آن سرفصل در شده ذکر گرایشهاي
مدرك در گرایش ذکر عدم دلیل به جدید، برنامه در شده ذکر آمار”
توجه با بود. خواهد دردسرآفرین التحصیالن فارغ براي تحصیلی،
استنباط شاخه دو با حداقل کشور در آمار دکتري دوره اینکه به

آمار مجموعه شدگان وپذیرفته کنندگان شرکت 1-توزیع جدول
قبولی درصد جنس درصد شدگان پذیرفته جنس درصد کنندگان شرکت جنسیت

شدگان پذیرفته کنندگان شرکت
29.53 68.8 689 71.8 2333 زن
34.09 31.2 312 28.2 915 مرد
30.81 100 1001 100 3248 کل
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جنسیت تفکیک به شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت توزیع -1 نمودار

3/0) مدیریت و ( درصد 2/6) ریاضی هاي رشته التحصیالن فارغ
دادهاند. تشکیل درصد)

مجموعه ارشد کارشناسی مقطع به ورود کنندگان شرکت بیشتر
آن از پس و ( درصد 7/92) آمار رشته التحصیالن فارغ را آمار

التحصیلی فارغ رشته تفکیک به کنندگان شرکت آمار -2 جدول
قبولی درصد پذیرش سهم شدگان پذیرفته شرکت سهم کنندگان شرکت فارغ رشته

کننده التحصیلی
100 0.1 1 0 1 معماري مهندسی
31.17 93.8 939 92.7 3012 آمار
27.5 5.5 55 6.2 200 ریاضی
9.09 0.1 1 3.2 11 مدیریت
0.5 0.1 1 0.1 2 برق مهندسی
0.25 0.1 1 0.1 4 کامپیوتر علوم
0.2 0.2 2 0.1 10 ها رشته سایر
0 0 0 0.1 2 حسابداري
0 0 0 0 1 فیزیک
0 0 0 0 1 صنایع مهندسی
0 0 0 0 1 عمران مهندسی
0 0 0 0 1 کامپیوتر مهندسی
0 0 0 0 2 کشاورزي مهندسی
0.3 100 1001 100 3248 کل

قبولی دوره تفکیک به شدگان پذیرفته آمار -3 جدول
درصد شدگان پذیرفته قبولی دوره
11.6 376 روزانه
5.3 172 شبانه
11.1 358 نور پیام
0.7 23 غیرانتفاعی
2.2 72 مجازي
30.8 1001 کل

مجموعه این ارشد کارشناسی آزمون شدگان پذیرفته بین از
جامع دانشگاه گذاشنن کنار از پس قبولی درصد بیشترین
به %متعلق با37.81 کننده) شرکت نفر یک کاربردي(با علمی

است. دولتی دانشگاههاي دانشآموختگان

نفر(11.6 ارشد376 کارشناسی آزمون در شدگان پذیرفته میان از
شبانه دوره در نفر(5.3درصد) 172 ، روزانه ي دوره در درصد)
درصد) نفر(0.7 23 ، نور پیام ي دوره در درصد) ،358نفر(11.1
مجازي ي دوره در درصد) نفر(2.2 72 غیرانتفاعی، ي دوره در

شدهاند. پذیرفته
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التحصیلی فارغ دانشگاه نوع تفکیک به شدگان پذیرفته آمار -4 جدول
قبولی درصد کل از شدگان پذیرفته درصد شدگان پذیرفته کل از کنندگان شرکت درصد کنندگان شرکت دانشگاه نوع

100 0.1 1 0 1 کاربردي علمی
37.81 49.5 495 40.3 1309 دولتی
27.97 39 390 42.9 1394 نور پیام
21.31 6.8 68 9.8 319 غیرانتفاعی
20.88 4.7 47 6.9 225 آزاد
30.81 100 1001 100 3248 کل

التحصیلی فارغ دانشگاه نوع تفکیک به شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت توزیع -2 نمودار

و اند نموده اخذ را خود کارشناسی مدرك 85 سال در که است
مدرك 81 سال در که است کسانی به مربوط قبولی درصد کمترین
قبل سالهاي تجمیع دلیل به البته اند. نموده اخذ را خود کارشناسی

است. شده انجام 1380 سال از بعد مقایسه ،1380 از

بیشترین ، میدهد نشان کارشناسی مدرك اخذ سال مقایسه
هاي سال در ارشد کارشناسی آزمون در شدگان پذیرفته درصد
کمترین و کردهاند اخذ را خود کارشناسی مدرك 1391 و 1390
در را خود کارشناسی مدرك پذیرفتهشدگان ( % 0.4) درصد
کسانی به مربوط قبولی درصد بیشترین نمودهاند. اخذ 1381 سال

کارشناسی مدرك اخذ سال تفکیک به شدگان پذیرفته آمار -5 جدول
قبولی درصد پذیرفته درصد سهم شدگان پذیرفته شرکت درصد کنندگان شرکت اخذ سال

کل از شدگان کل از کنندگان مدرك
32.65 1.6 16 1.5 49 80 از قبل
40 0.6 6 0.5 15 80
20 0.4 4 0.6 20 81

30.76 0.8 8 0.8 26 82
43.75 1.4 14 1 32 83
34.21 1.3 13 1.2 38 84
49.29 3.5 35 2.2 71 85
44.64 5 50 3.4 112 86
50.34 7.4 74 4.5 147 87
41.96 10.7 107 7.9 255 88
30.5 14 140 14.1 459 89
30.34 27.1 271 27.5 893 90
23.25 26.3 263 34.8 1131 91
30.81 100 1001 100 3248 کل

قبولی درصد کمترین و 1360 سال متولدین به مربوط قبولی درصد
است. بوده 1370 سال متولدین به مربوط

و 1369 سال متولد آنها ترین جوان شدگان پذیرفته میان از
درصد بیشترین 1341است. سال متولد شده پذیرفته ترین مسن
بیشترین بودند. 1367 سال متولد درصد) 18.8) شدگان پذیرفته
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تولد سال تفکیک به شدگان پذیرفته آمار -6 جدول
قبولی درصد پذیرفته درصد سهم شدگان پذیرفته شرکت درصد کنندگان شرکت اخذ سال

کل از شدگان کل از کنندگان مدرك
29.23 5.7 57 6.0 195 60 سال از قبل
47.76 3.2 32 2.1 67 60
26.92 2.8 28 3.2 104 61
37.5 6.3 63 5.2 168 62
35.47 8.3 83 7.2 234 63
35.11 9.2 92 8.1 262 64
32.5 11.7 117 11.1 360 65
28.88 13 130 13.9 450 66
33.75 18.8 188 17.1 557 67
26.78 14.6 146 16.8 545 68
23.46 6.5 65 8.5 277 69
0 0 0 9. 29 70

30.81 100 1001 100.0 3248 کل

به توجه با هم بیمه آمار گرایش و است داده اختصاص خود به
داده اختصاص خود به را شدگان پذیرفته کمترین کمتر، ظرفیت

است.

شدگان پذیرفته میان از که هستیم شاهد زیر جدول به توجه با
بیمه آمار و اند شده قبول ریاضی آمار گرایش در درصد 88.1
آمار گرایش است. داده اختصاص خود به را قبولی درصد کمترین
را شدگان پذیرفته بیشترین باال پذیرش ظرفیت به توجه با ریاضی

پذیرش ظرفیت و قبولی گرایش تفکیک به شدگان پذیرفته آمار -7 جدول
کل از شدگان پذیرفته درصد شدگان پذیرفته پذیرش درصد پذیرش ظرفیت قبولی گرایش

88.1 882 86 762 ریاضی آمار
7.7 77 5 78 اجتماعی اقتصادي آمار
4.2 42 9 46 بیمه آمار
100 1001 100 886 کل

قبولی گرایش تفکیک به شدگان پذیرفته توزیع -3 نمودار

درصد بیشترین بگیریم، نظر در را شرکتکننده نفر 5 از بیش با
به ارشد کارشناسی آزمون در دولتی دانشگاههاي بین از قبولی
% 60) همدان بوعلیسینا دانشگاههاي فارغالتحصیالن به ترتیب
% 51.66 ) تبریز و ( % 59.25) خمینی-قزوین امام بینالمللی ،(
غیرانتفاعی، عالی آموزش موسسات همچنِن است. بوده متعلق (
خوارزمی و گیالن همچون دانشگاههایی و آزاد، دانشگاه نور، پیام

دارند. قرار کل قبولی درصد زیر

آزمون پذیرفتهشدگان و شرکتکنندگان آمار زیر جدول در
است. آمده فارغالتحصیلی دانشگاه به توجه با ارشد کارشناسی
کارشناسی آزمون در قبولی بیشترین دولتی دانشگاههاي بین از
است. بوده مشهد فردوسی دانشگاه فارغالتحصیالن به مربوط ارشد
از نفر 68 پیامنور، دانشگاههاي از پذیرفتهشدگان از نفر 390
از نفر و1 آزاد دانشگاههاي از نفر 47 غیرانتفاعی، دانشگاههاي

شدهاند. فارغالتحصیل کاربردي علمی دانشگاههاي
دانشگاههاي اگر میشود مالحظه زیر جدول در که همانطور
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التحصیلی فارغ دانشگاه تفکیک به شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت آمار -8 جدول
قبولی درصد شدگان پذیرفته کنندگان شرکت التحصیلی فارغ دانشگاه نام
20.88 47 225 آزاد دانشگاه
33.33 1 3 اراك دانشگاه
0 0 1 ارومیه دانشگاه

39.68 25 63 اصفهان دانشگاه
33.33 2 6 / الزهرا/س دانشگاه
60 3 5 سینا-همدان بوعلی دانشگاه

22.95 14 61 بیرجند دانشگاه
59.25 16 27 /-قزوین /ره خمینی امام المللی بین دانشگاه
27.97 390 1394 نور پیام دانشگاه
51.66 31 60 تبریز دانشگاه
50 1 2 تهران دبیرشهیدرجایی تربیت دانشگاه
0 0 3 تفرش دانشگاه

41.17 7 17 تهران دانشگاه
0 0 1 جهرم دانشگاه
0 0 3 -سبزوار سبزواري حکیم دانشگاه

42.85 15 35 بوشهر فارس خلیج دانشگاه
20 1 5 تهران خوارزمی دانشگاه

37.07 33 89 کرمانشاه رازي دانشگاه
45.83 11 24 زابل دانشگاه
25 5 20 زنجان دانشگاه

41.93 13 31 سمنان دانشگاه
28.88 13 45 -زاهدان وبلوچستان سیستان دانشگاه
66.66 2 3 شاهرود دانشگاه
0 0 1 شهرکرد دانشگاه

23.8 20 84 شهیدباهنرکرمان دانشگاه
47.36 18 38 شهیدبهشتی دانشگاه
38.23 26 68 اهواز شهیدچمران دانشگاه
50 25 50 شیراز دانشگاه
42.1 16 38 اصفهان صنعتی دانشگاه
0 0 1 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه
25 1 4 شریف صنعتی دانشگاه

35.29 18 51 طباطبایی عالمه دانشگاه
50 1 2 ایران وصنعت علم دانشگاه
100 1 1 -مشهد رضوي اسالمی علوم دانشگاه
100 1 1 اقتصادي علوم دانشگاه
0 0 1 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
0 0 1 شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه
0 0 1 کرمان پزشکی علوم دانشگاه
100 1 1 مشهد پزشکی علوم دانشگاه
100 2 2 گرگان طبیعی ومنابع کشاورزي علوم دانشگاه
48.75 39 80 مشهد فردوسی دانشگاه
25 1 4 قم دانشگاه
50 1 2 کاشان دانشگاه

37.83 14 37 کردستان دانشگاه
44.44 16 36 -گرگان گلستان دانشگاه
26.82 11 41 -رشت گیالن دانشگاه
33.33 2 6 اباد -خرم لرستان دانشگاه
47.16 25 53 -بابلسر مازندران دانشگاه
34.69 17 49 -اردبیل اردبیلی محقق دانشگاه
50 1 2 مراغه دانشگاه
32 8 25 /-رفسنجان عصر/عج ولی دانشگاه
0 0 15 -بندرعباس هرمزگان دانشگاه

33.33 2 6 یاسوج دانشگاه
42.85 15 35 یزد دانشگاه
7.14 1 14 عالی اموزش موسسات سایر
100 1 1 کاربردي علمی جامع دانشگاه
21.31 68 319 غیرانتفاعی موسسات
34.61 9 26 گنبد عالی اموزش مجتمع
34.48 10 29 وپرورش اموزش وزارت معلم مراکزتربیت
36.68 1001 3248 کل
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دادههاي از نتیجهگیري و تحلیل و تجزیه سازي، خالصه و بندي
توانایی میزان و است آمار همان این دارند. طوالیی ید خود پیرامون

است. آماري سواد آن صحیح و دقیق انجام
میخواهیم که زمانی کنیم. نگاه قضیه به دیگري زاویه از بیایید
ارزش کنیم می سعی ببخشیم مفهوم آن به یا کنیم تعریف را چیزي
بصورت را خود ذهن اندازههاي فقط و مشخصکنیم را آن مقدار و
یا اندازه سري یک با رابطه در را داستانی بلکه نمیکنیم بیان خام
چه که میفهمیم داستان این در و میپرورانیم خود ذهن در داده
انجام را کاري چه کجا، در و زمانی چه در صورتی چه به چیزي
مجرد علم یک تنها که است آماري سواد همان این و است داده

ماست. روزانه زندگی بلکه نیست
داري معنی و اهمیت میزان تفسیر و توضیح آماري، درسواد
چیز هیچ مبین تنهایی به ریاضی روابط یا اعداد و دارد وجود
به دارد. اهمیت آن درك و اعداد داستان بلکه نیستند مشخصی
دهد پاسخ سوال این به آماریباید سواد گفت میتوان کلی طور
توجه نتایج و دادهها این به باید شنوندگان یا خوانندگان چرا که
لحاظ از را آن که است آماري درمتن خصوصیاتی چه و کنند
در تنها نه آماري سواد در سازد.بنابراین می ارزشمند اطالعرسانی
می گفته سخن زندگی از واقع در بلکه آمار، بیان چگونگی مورد
یک عنوان به آماري سواد اخیراً تا است شده باعث این و شود
شود. مطرح دنیا سرتاسر در آمار دهندگان آموزش براي مهم هدف

کیست؟ آماري باسواد
درك بتوانیم ولی نیستیم آمار زمینه در متخصص فرد یک اگر
داریم برخورد آنها با زندگی در که آماري اطالعات از درستی
متخصص فرد یک اگر و هستیم آماري باسواد یک باشیم داشته
صحت، با را خود تحقیقات نتایج بتوانیم و هستیم آمار زمینه در
آماري سواد با یک نماییم ارایه مردم عموم براي فهم قابل و دقت
علم تحصیالت با بودن آماري سواد با که است مشخص هستیم.
مدرك باالترین حتی بودن دارا لزوماً و است متفاوت داشتن آمار
نیست. آماري سواد از سطحی هیچ داشتن موید آمار زمینه در علمی
چرا است. علم بیان و علم یا بینش و دانش تفاوت مانند دقیقاً این
در ولی دارند قوي ارتباط گرچه فهماندن و فهمیدن با دانستن که

متفاوتند. حال عین
تاریخچه:

گفته که همانطور ولی دارد طوالنی تاریخ آماري سواد گرچه
مطرح آمار آموزش براي توجه قابل هدف یک عنوان به اخیراً شد
قرار کتاب یک عنوان آماري سواد لغت 1979 سال در است. شده
در و 2001 سال در واقعی حرکت گفت توان می ولی گرفت.
آن از بعد که شد شروع آمار آموزش المللی بین انجمن کنفرانس
توسعه نیز آمار آموزش المللی بین کنفرانس نیز 2002 سال در
انجمن 2006 سال در کرد. بیان خود اصلی هدف را آماري سواد
مهم اهداف از یکی عنوان به را آماري سواد مبحث آمریکا آمار
دروس کلیه کرد تاکید گزارشی در و داد قرار خود راهبردي برنامه
سواد تا شوند طراحی چنان حدممکن تا میبایست آماري مقدماتی

آماري سواد

ایران اسالمی هوری مرکزی بانک آشفته، افش

A.Ashofteh@SavadeAmari.com

ود ددودهصد یکبالده ود د مآمار ونمآید
وغ ود،آمار ل با ه ف وغ از تد ی داشاز

ی مآمار د با ی ف ماید یرا
ی تد یوا دشپا ی مایدر ه مآ آنر

وان لو ی،داشو یا جان وان دیای م آمار رو
ش و ی یو ییا عا ود نش ت آند ّ ی یا

می عرض تبریک دانند می که آنان کلیه به را آمار جهانی سال
آگاهی افزایش آید می بر سال این ازاهداف که همانطور کنیم.
مختلف جنبههاي در آمار نفوذ میزان و قدرت با رابطه در جامعه
آماري سواد زمینه در جامعه فکري توسعه و آموزش و اجتماعی
علمی جوامع و کشورها از بسیاري در که هستند مواردي جمله از
المللی بین پروژه همچنین اند. گرفته قرار توجه مورد المللی بین
آموزش المللی بین انجمن نظارت تحت ( ISLP ) آماري سواد
) آمار المللی بین انجمن آموزش بخش عنوان )به IASE ) آمار
آماري دانش و سواد ارتقاي هدف و بوده فعال نیز ایران در ،( ISI
بر لذا کند. می دنبال را جوانان مخصوصاً مردم عموم سطح در
نظر از مندي بهره امید به را زمینه این در مطالبی تا شدیم آن

نماییم. تقدیم محترم خوانندگان
آماري؟ سواد

کنیم ادعا دهید اجازه و ببخشید را جسارت این آغاز عنوان به
محاسبات و رقم و عدد مشت بیشترازیک دور،آمار نگاه یک از که
در و ارقام و اعداد این آنکه عجب ولی رسد! نمی نظر ریاضیبه
است. برگرفته در را ما زندگی از مهمی جنبههاي ”آمار” کالم یک
فرآیندي ما مغز میدهیم انجام عملی یا میکنیم فکر چیزي به وقتی
حواس از را الزم اطالعات ابتدا میکند. طی صورت بدین را
سازيهاي خالصه و بندي دسته انجام با و کرده دریافت پنجگانه
با سپس کند. می تبدیل اطالعات به را شده دریافت دادههاي الزم
الزم نتیجه و کرده تحلیل را آنها قبلی، تجربه و دانش از استفاده
جالب میآورد. دست به مناسب واکنش و عمل انجام براي را
واکنش و عمل نتیجه نمییابد. خاتمه اینجا به کار که اینجاست
از جدید داده عنوان به نامید محیط العمل عکس میتوان که را
میکند تکرار را باال عمل و کرده دریافت مجدداً پنجگانه حواس
و نتیجه یا کند، دریافت را خود مدنظر نتیجه که برسد جایی به تا
انجام بار چندین روزانه که فرآیند این به اگر شود. ثابت بازخورد
طبقه جمعآوري، در انسانها همه که میبینیم کنیم دقت گیرد می
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بودند. ندیده تدارك مقاله، این ارائه جهت آمار عنوان به بخشی
از یکی اطاق در را خود ایدههاي کردند، درخواست کتله از بنابراین
بزرگی ریاضیدانان اتفاق این کند. بیان بریتانیا علمی انجمن اعضاي
بخشی پیشنهاد که داشت آن بر را 5 بابج و 4 مالتوس توماس مانند
مخالفت خالف بر داد. بریتانیا علمی انجمن در آمار عنوان به
محدودیتهایی تحت مساله این علمی انجمن آن اعضاي بیشتر
بر عالوه شد. پذیرفته نتایج تفسیر و نظردهی از پرهیز جمله از
گروه اولین 7 هیول ویلیام و 6 جونز ریچارد باال آماردان سه
گرفته نظر در فعالیتهاي جمله از بودند. انجمن دهنده تشکیل
حوزههاي در آماري روشهاي از استفاده انجمن، این در شده
این آنان انتظار برخالف بود. جنایی مسائل و پزشکی اجتماعی،
وارد بخش این در زیادي افرادي و کرد رشد بهزودي بخش
گردید، تشکیل بابج منزل در که جلسهاي در 1834 سال در شدند.
دو مدت در گیرد. انجام تأسیس بعدي مراحل شد تصمیمگیري
آییننامهي و تشکیل را خود جلسهي اوّلین لندن، آمار انجمن هفته
در بریتانیا حقوقی مالکیت تحت را آن و تصویب را خود اجرایی
و داشت، عضو نفر 378 انجمن این 1834 سال پایان تا آورد.

شد. تعیین گیري راي با آن شوراي
فعالیت آمار زمینه در کوچک انجمنهاي آن از قبل شد یادآور باید
ادغام آن در انجمن، این تشکیل با و بودند ناپایدار بسیار که داشتند

است. 8 منچستر آمار انجمن آنها جمله از شدند.
دارد جهان سراسر در عضو نفر 7200 حدود انجمن حاضر حال در
هستند. علمی باالي ردههاي در آنان از نفر 1500 به نزدیک که
و هستند عضو علمی انجمن این در برجسته آماردانان از بسیاري
کاکس دیوید و 10 فیشر رونالد ، 9 بوریج ویلیام مانند بزرگانی
انجمن این کنونی ریاست داشتهاند. عهده به را انجمن ریاست 11

از قبل تا که است این توجه جالب نکته است. 12 ایشام والري
اولین سال این در و بودند مرد همگی انجمن اعضاي 1858 سال

بود. 13 نایتینگل فلورانس زن عضو
در محلی علمی شاخه 22 ولی است لندن در علمی انجمن این دفتر
علمی شاخههاي این توسط علمی سمینارهاي بیشتر دارد. بریتانیا

میشود. انجام

این باشد. همراه آماري تفکر تقویت با و نمایان آنها در آماري
اهداف از را آماري” سواد ”جامعه تشکیل ، 2008 سال در انجمن
چنین آن در که داد قرار آموزش بخش در خود راهبردي برنامه
آموزش هاي جنبه تمامی در بودن پیشرو راستاي ”در است آمده
تشکیل به را خود هاي کمک تواند می آمریکا آمار انجمن آمار،

دهد”. اختصاص آماري سواد جامعه
بین جامعه طرف ها،از برنامه و کنفرانسها و ها گذاري هدف این
و المللی بین علمی جوامع و شد مواجه حمایت و درك با الملل
از جلوگیري درجهت را وسیعی اقدامات سریعاً مختلف کشورهاي
شدتا اینموجب و دادند انجام آن مواهب از مندي بهره و واماندگی
متنوعی هاي برنامه و شده برداشته راستا این در بلندي هاي گام
از نیز ایران عزیزمان کشور البته که باشد جریان در آینده براي نیز
این اندیشمندان همت بر روز به روز و نماند مستثنی قاعده این

شود. می افزوده عرصه

م و ن دو تره ندا ب دس نایطا راه در م
جهان آمار هاي انجمن

اهواز ران شهید دانشگاه آمار گروه پرداز، چی رحیم دک

chinipardaz r@scu.ac.ir

(انگلیس) سلطنتی آمار انجمن •

که است 1 سلطنتی آمار انجمن آمار، علمی انجمن قدیمیترین
1833 سال در انجمن این میشود. گفته RSS اختصار صورت به
1878 سال در و کرد فعالیت به شروع 2 لندن آمار انجمن نام با
دارد. جالبی داستان انجمن، این فعالیت شروع شد. RSS به تبدیل
شرکت جهت 1833 سال در بلژیک بزرگ آماردان 3 کتله آدولف
بریتانیا علمی انجمن طرف از علم” پیشرفت ” دربارهي سخنرانی و
خصوص در اي مقاله کتله بود. شده دعوت کمبریج دانشگاه به
براي فرانسه و بلژیک کشورهاي در افراد سن و جنایت رابطهي
کنفرانس، کنندگان برگزار اما بود. کرده تهیه علمی کنگرهي این

1 Royal Statistical Society (RSS)
2 London Statistical Society (LSS)
3 Adolphe Quetelet
4Thomas Malthus
5Charles Babbage
6Richard Jones
7William Whewell
8Manchester Statistical
9William Beveridge
10Ronald Fisher
11Divid Cox
12 Walerie Isham

در ولی میگردد. بر او فعالیتهاي به جهانی سرخ صایب سازمان شکلگیري و است مشهور مردم نجات در فداکار زنی عنوان به اگرچه نایتینگل فلورانس 13
نایتینگل فلورانس میشود. داده نسبت ایشان به توصیفی آمار در کنونی گرافهاي از بعضی و میکرد استفاده آماري تحلیلهاي و تجزیه از خود فعالیتهاي راستاي

کرد. آمار تدریس نیز بریتانیا دانشگاههاي در مدتها
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دکتري دوره آموختگان دانش
مدرس تربیت دانشگاه •

تبار رضایی وحید دکتر
1363در سال در تبار رضایی وحید آقاي
متولد همدان استان توابع از مالیر شهرستان
دررشته را خود دبیرستانی تحصیالت وي شد.
شهید شاهد دبیرستان در فیزیک ریاضی
رسانید. پایان 1381به سال شهریور در حیدري

آمار رشته در کارشناسی مدرك اخذ به موفق 1385 سال در ایشان
ارشد کارشناسی تحصیالت و شد تهران بهشتی شهید دانشگاه از
با 1387 سال در مدرس تربیت دانشگاه آمار رشته در را خود
و لوژستیک رگرسیون هاي «مدل عنوان با اش نامه پایان نگارش
راهنمایی تحت زدگی» یخ هاي داده تحلیل براي فضایی پروبیت
در سال همان در و رسانید پایان به محمدزاده محسن دکتر آقاي
پذیرفته مدرس تربیت دانشگاه آمار دکتري دوره ورودي آزمون
ماهه 8 مطالعاتی فرصت دوره یک 1390 تابستان در نامبرده شد.
کانادا واترلو دانشگاه در چنوري الدین شجاع دکتر نظر تحت را
عنوان با خود دکتري رساله از 27/4/1391 تاریخ در ایشان گذراند.
تحت فضایی» آمار از استفاده با پروتئین دوم ساختار پیشگویی »
محسن دکتر آقاي مشاوره و پزشک حمید دکتر آقاي راهنمایی
ایشان دکتري رساله از زیر مقاالت نمود. دفاع موفقیت با محمدزاده

اند: شده پذیرفته چاپ براي یا چاپ
* Rezaeitabar, V., Naghizadeh, S., H., Sadeghi, M.,
and Eslahchi, C., (2013) “ Comparing the Bidirec-
tional Baum-Welch Algorithm and the Baum-Welch
Algorithm on Regular Lattice”, Progress in Biolog-
ical Science, 2, 14-22.

* Rezaeitabar, V., Mohammadzadeh, M., and Pezeshk,
H. (2012), “The Comparison between Spatial Statis-
tics Model and Bidirectional Hidden Markov Model
for Assignment of Protein Sequences” In Proceed-
ings of 11th ISC, 511-517

* Rezaeitabar, V., Pezeshk, H., Sadeghi, M., and Es-
lahchi, Ch., (2012), “Assignment of Protein Se-
quence to Protein Profile Using Spatial Statistics”,
Communications in Mathematical and in computer
chemistry, 69, 7-24.

* Naghizadeh, S., Rezaeitabar, V., Pezeshk, H., and
Matthews, D. (2012) “A Modified Hidden Markov
Model and Its Application in Protein Secondary
Structure Prediction”, Journal of Proteomics and
Bioinformtics 5,024-030.

آماري مراکز و ها دانشگاه اخبار

اصفهان دانشگاه آمار گروه ساز، عالمت حس مد دک نظر زیر

alamatho@sci.ui.ac.ir

مدرس تربیت دانشگاه •

علیزاده گل موسی دکتر آقاي انجمن، نماینده از ارسالی

اردیبهشت 12 تاریخ در مراسمی معلم، روز گرامیداشت مناسبت به
دانشگاه نمونه اساتید از و برگزار مدرس تربیت دانشگاه در 1392
محسن دکتر آقاي از مراسم این در شد. تقدیر مدرس تربیت
نمونه استاد عنوان به که آمار گروه علمی هیات عضو محمدزاده
رئیسه هیات توسط بودند شده انتخاب ریاضی علوم دانشکده

آمد. عمل به تقدیر دانشگاه

اصفهان دانشگاه •

پناه ایران نصراله دکتر آقاي انجمن، نماینده از ارسالی

روزهاي بعدازظهر در زیر هاي سخنرانی : گروه ماهانه سمینارهاي
گردید: برگزار گروه در دوشنبه

آقاي توسط خطی رگرسیون مدل در مبدا از عرض حذف تبعات -
زاده. زمان احسان دکتر

-Negative Binomial Random Variable as the Dependent
and Independent Trials. (Shooter Problem)

محمدي. محمد دکتر آقاي توسط
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پذیرفته تهران مدرس تربیت دانشگاه در آمار، دکتري دوره در
1391 اسفندماه در فرد زارعی آقاي شد. تحصیل به مشغول و
و خالدي جعفري دکتر آقاي راهنمایی با خود، دکتري رساله از
و مدلبندي ” عنوان با اصل، وحیدي محمدقاسم دکتر آقاي مشاوره
یک از مقیاسی آمیختن اساس بر ناگاوسی فضایی هاي داده تحلیل
نمود. دفاع عالی ي درجه با بسته”، چوله-گاوسی تصادفی میدان
خدمت به مشغول جهرم دانشگاه آمار گروه در اکنون هم ایشان
پذیرفته یا و چاپ ایشان ي رساله از کنون تا که هایی مقاله هستند.

از: عبارتند شده
* Zareifard, H. and Jafari Khaledi, M. (2013), Empir-
ical Bayes Estimation in Regression Models with
Generalized Skew-Slash Errors, Communications in
Statistics - Theory and Methods, 42, 1105-1123.

* Zareifard, H. and Jafari Khaledi, M. (2013), Non-
Gaussian Modeling of Spatial Data Using Scale
Mixing of a Unified SkewGaussian Process. Journal
of Multivariate Analysis, 114, 16-28.

* Rezaeitabar, V. and Pezeshk, H. (2011), “Spatial
Baum-Welch Algorithm and Bidirectional Baum-
Welch algorithm in Assigning Protein Sequence to
Protein Families”,.To appear in Progress in Biologi-
cal Science

فرد زارعی رضا حمید دکتر
1362 سال در فرد زارعی حمیدرضا آقاي
تحصیالت وي شد. متولد جهرم شهر در
ریاضی-فیزیک ي رشته در را خود دبیرستانی
مطهري شهید دبیرستان در 1380 سال در
مقطع در 1381 سال در رسانید. اتمام به جهرم

تهران مدرس تربیت دانشگاه در ریاضی آمار ارشد کارشناسی
ارشد کارشناسی رساله از 1387 شهریور در ایشان شد. پذیرفته
با دورافتاده نقاط حضور در بیزي فضایی ”پیشگویی عنوان با خود
دکتر آقاي راهنمایی با یافته”، تعمیم گاوسی مدل یک از استفاده
سال همان در او نمودند. دفاع عالی ي درجه با و خالدي جعفري

خدا نام به
ایران آمار کنفرانس دوازدهمین
1393 ماه شهریور 5 الی 3
کرمانشاه رازي دانشگاه
1 شماره اطالعیه

آخرین ارائه براي مناسب فرصت آوردن فراهم منظور به 2013میالدي)، (سال آمار جهانی سال داشت گرامی ضمن
در آماري فرهنگ ارتقاي نیز و آمار کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهیان، بین نظر تبادل و بحث علمی، دستاوردهاي
برگزار زیر هاي محور در را ایران آمار کنفرانس دوازدهمین ایران آمار انجمن همکاري با کرمانشاه رازي دانشگاه جامعه،

نماید. می
شامل: آماري، علوم هاي زمینه کلیه در علمی هاي گزارش و تحقیقی مقاالت ارائه الف)

زیستی آمار -4 کاربردآن و احتمال -3 کاربردي آمار -2 نظري آمار -1
آمار با مرتبط هاي زمینه سایر -8 علوم سایر در آمار -7 آمار آموزش -6 رسمی آمار -5

آماري مختلف هاي زمینه در تخصصی و آموزشی هاي کارگاه برگزاري ب)
آماري مختلف هاي زمینه در تخصصی گردهاي میز برگزاري ج)

آماري افزارهاي نرم و کتاب نمایشگاه برپایی د)
اعالم که فرمتی مطابق صفحه 8 در حداکثر را خود کامل مقاله است الزم کنفرانس در سخنرانی ارائه متقاضیان

نمایند. خواهدشدتهیه
هاي اطالعیه در متعاقباً اسکان و ها مقاله پذیرش و ارسال مهم هاي زمان و مراحل خصوص در تر کامل اطالعات

خواهدشد. اعالم بعدي
دوازدهمین خانه دبیر 67346-67149 -کدپستی: آمار پایه-گروه علوم رازي-دانشکده کرمانشاه-دانشگاه نشانی:
http://isc12.razi.ac.ir Email: isc12@razi.ac.ir 0831 -4274573 : تلفن ایران آمار کنفرانس



سال در زمينة  ۴۰ زير جوان برتر و تشويق محققان

اين جايزه  ةدور هيئت امناي جايزه براي اجراي دومين
كشور  آماري نهادهاي يا ...)انساني،  علوم

معرفي جايزه  ةبه دبيرخان ۱۳۹۲ ماه بهمن پايان

دفتر انجمن آمار ايران به واقع در  جايزه 
 به الكترونيكي طريق پست از يا ۱۱ ، طبقه دوم، واحد

nematollahi@susc.ac.ir  (نمايند ارسال:   

 چاپ به نامزد توسط كشور خارج و پژوهشي داخل

  .دارد قرار http://www.irstat.irنامة جايزه و دستورالعمل اجرايي در پايگاه الكترونيكي انجمن آمار ايران به آدرس 

  .دهستن 
در  جايزه برندة از .شودمي انتخاب جواد بهبوديان

 اعطا وي جايزه به و رازي كرمانشاه برگزار خواهد شد تقدير

  

  

برتر و تشويق محققانتحقيقات حمايت از داشت سال جهاني آمار، براي 

هيئت امناي جايزه براي اجراي دومين منظور دينب. كندرا اعطا مي بهبوديان جواد
علوم كشاورزي، صنايع، اقتصاد، آمار، رياضي، هايگروه(

پايان تا محقق برتر ةجايز ةشركت در اين دور نمايد نامزدان دريافت جايزه را براي

؛ بايستي جايزه در اين رقابت علمي  ةبه دبيرخانرا  زير مدار
؛ )بين بزرگمهر و انقالب ، طبقه دوم، واحد۲، بن بست نجم، پال

iranianstatisticalsociety@gmail.com ) همراه با يك نسخه به آدرسnematollahi@susc.ac.ir

 (CV)كامل نامزد 

پژوهشي داخل-علمي معتبر مجالت در گذشته سال ۵ در كه
  .دهستن 

 .ارسالي مقاله هر براي )و بجا خود غير(ارجاعات 

نامة جايزه و دستورالعمل اجرايي در پايگاه الكترونيكي انجمن آمار ايران به آدرس 
  .نمايند نامزد را خود شخصا توانندمي سال
 .گيرندنمي قرار مورد ارزيابي هارساله و هانامهپايان

  بررسي قابل نيز  ...و يافته خاتمه ملي هايطرح گزارش پژوهشي،
جواد بهبوديان دكتر جايزة برندة عنوان به )به شرط كسب حداقل امتياز

رازي كرمانشاه برگزار خواهد شد تقديردانشگاه در  ۱۳۹۳كه در شهريور  زدهمين كنفرانس آمار ايران

   :زير استفاده نماييدهاي تماس  روش از

 
 

  جايزة فراخوان
  بهبوديان جواد دكتر

  

  

   
 

داشت سال جهاني آمار، براي انجمن آمار ايران، ضمن گرامي

جواد جايزة دكترآمار و احتمال، 
مرتبط  آموزشي هاياز تمام گروه

نمايد نامزدان دريافت جايزه را برايميدعوت 
   .نمايند
جايزه در اين رقابت علمي دريافت نامزد كنندگانمعرفي

بين بزرگمهر و انقالب(خيابان فلسطين،  ،تهرانآدرس 
iranianstatisticalsociety@gmail.comآدرس 

 كامل نامزد  حال شرح
 كه آماري فايل مقاالت

 DOIداراي  يا رسيده

 ارجاعات  ليست تصوير
  :توجه

نامة جايزه و دستورالعمل اجرايي در پايگاه الكترونيكي انجمن آمار ايران به آدرس آئين )۱
سال ۴۰ زير جوان محققان )۲
پايان از مستخرج هايمقاله )۳
پژوهشي، مقاالت بر عالوه )۴

به شرط كسب حداقل امتياز(امتياز  باالترين داراي نامزد 
زدهمين كنفرانس آمار ايراندوا افتتاحية

  .شودمي
ازدر صورت نياز به اطالعات بيشتر 

  ۰۷۱۱ -۲۲۸۸۱۹۷: تلفن
 ۰۷۱۱ - ۲۲۷۷۱۹۴: نمابر
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