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١

ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﺎر ،ﭘﮋوﻫﺶ ،آﯾﻨﺪه

م ﺪاو ﺪ ﺤﺎ ﺐ
اﻣﺮوزه اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﺎر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺎ زدن ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﯾﺎ
دﺳﺘﻮر ﺳﺎده ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه آﻣﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار ،ﺟﺪول و
آﻣﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ
رﺳﻢ ﺑﺎﻓﺘﻨﮕﺎر دادهﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪول ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮕﺎر در آﻣﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﺷﺮاف و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت،
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮوزه در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی آﻣﺎر در اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ از روش
ﺷﻬﻮدی و ﻋﯿﻨﯽﺗﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی دو ﮐﺎرﮐﺮد دارﻧﺪ :ﮐﺎرﮐﺮد اول ،ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ
آﻣﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ

ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد
ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر و ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﻣﺎر ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﺎر ،ﭘﮋوﻫﺶ ،آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم،
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر و اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ١٣٩٣در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﯿﻢ روزه ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
و واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺧﻮارزﻣﯽ،
آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﺒﺮز و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ
اﺳﺘﺎد آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده اﺳﺘﺎد آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس و رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﻋﺪدی اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﺮد دوم زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری ﺑﻪ
ﺟﻮاب ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺴﺘﻪای ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و از روشﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻬﻮدی و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی آﻣﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .روﯾﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻼت آﻣﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻋﻠﻢ
آﻣﺎر ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﮑﺮ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺪ روشﻫﺎی  MCMCﺗﺤﻮﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده در روشﻫﺎ و
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﺰی در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
در اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﮐﺎرﺑﺮدی و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺪﯾﻮن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺎ ﻗﺪرت
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ

اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر و اراﺋﻪ ﮔﺰارش

آﻣﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﻬﺎی

ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺘﺎد و ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻻزم داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﺎر در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درس ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

آﻣﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎر و ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ

وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻌﻀﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای

از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺑﺎزﻧﮕﺮی دروس آﻣﺎر ﺑﻪ درس

ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ دارﻧﺪ.

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی

آﻣﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻋﻠﻤﯽ ،روشﻫﺎ و ﻓﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ را

اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻗﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
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٢
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺿﺮورت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺨﻨﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﻧﻘﺶ آن در ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺿﺮورت
دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻨﻮن آﻣﺎری را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ

از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ
ﭘﺰﺷﮏ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻮان ،دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺒﻮﺗﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﺒﺤﺮ آﻣﺎری ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﺪه آﻣﺎر اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎر ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را آﻣﺎر دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻟﻒ ﮐﺘﻠﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از
دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت ﻏﺎﻟﺒﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ،ازدواج ،ﻃﻼق و ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮﺳﻮن
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺸﻬﻮر در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﻪ دوراﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ از
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری را زد ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻣﺎر اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻧﺎم دادﻧﺪ .ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻗﺮن
آﻣﺎر دادهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﯿﺎس ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ،ﺳﺮﺷﺎر از
اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺮن اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﻐﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﯿﺸﺮ ،ﻧﯿﻤﻦ ،ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ و  ...ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻣﺎر اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ،ﺑﺮای

از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :ﻣﯿﺜﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺴﺮی ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺮدﯾﺎ ﭘﻨﺎهﺑﺤﻖ،
ﺳﻮداﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽﭘﻮر ،اﮐﺮم ﮐﻠﯿﺪری ،ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ،زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،اﻧﻮر
ﻣﺤﻤﺪی ،دﮐﺘﺮ ﻧﺴﯿﻢ اﺻﻐﺮی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﺟﻮاد ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻮان ،دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺒﻮﺗﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻣﻬﺮﻧﻮش روزﺑﻬﺎن ،زﻫﺮا ﻧﺎﺻﺮی ،آﻣﻨﻪ آﺑﯿﺎر ،ﻓﺮﺣﻨﺎز آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ،
ﻫﺎﻧﯿﻪ ﺳﺘﻮده.

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ”آﯾﺎ ﺗﯿﻤﺎر اﻟﻒ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎر ب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟”
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻗﺮن آﻣﺎر ﺑﺰرگ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ .آﻣﺎر داﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت از ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﻓﯿﺸﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬرد! وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻣﺎر واﺣﺘﻤﺎل
ﻃﯽ دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮان درﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد
آﻣﺎر ﺑﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.

ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ
در ﻣﻮرد دو رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ
در زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮات ،دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﯿﻠﻦ
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎن و دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪزاده
روﺳﺎی ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر اﯾﺮان ﻟﯿﻠﻦ
ﺑﺎ ﺳﻼم
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﮑﺎران و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وزارت
ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ واﺻﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ،

٣
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دﻟﺴﻮزی و اﻇﻬﺎر ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ،ذﯾﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم

ب( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻬﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ

رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﮐﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ

 -١ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻈﺮات واﺻﻞ
ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی از دی ﻣﺎه  ١٣٨۶ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ در دو
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد اول
ﺑﺎ دﻋﻮت ﺣﻀﻮری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺮی در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٣٨٧/١٢/٢٢ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی از
ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮔﯿﺮ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و در ﻣﻮرد دوم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ رﯾﺰ ﻣﻮاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮا اﺳﺖ) .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺨﺶﻫﺎی  ٣-٣و ٢-۴
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
ج( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ دروس و ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺠﺮی اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﺧﯽ از دروﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻘﯽ دروس ﺑﺎﯾﺪ
در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات واﮔﺬار ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری وزارت
ﻋﺘﻒ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺠﺮی و ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻫﺪاف و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﺠﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 ٢-١-١ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ

دروس از  ۴٧ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت ﺑﺎ ارﺳﺎل ١١٠

ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻻزم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻫﻤﻔﮑﺮی ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
د( ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۵ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ

و رﯾﺎﺿﯿﺎت زﯾﺴﺘﯽ( اﺳﺎﺳﺎً اﺷﺎره ﺑﻪ دورهﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ

در ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ( ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ در

و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻬﺎد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ دروس

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات

اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺠﺮی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و وزارت ﻋﺘﻒ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 .٢-۴-۵داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻤﯿﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ

دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را

ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.

و آﻣﺎر اﯾﺮان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﻋﯿﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و
داد.
 -٢ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺠﺪد از ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﺑﺎ آزادی ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ
دور از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ
ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﻔﻬﻮم »ﮔﺮاﯾﺶ« در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ )در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم
ﻓﻌﻠﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر( ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﮐﻬﺎد« ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ دارد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﻬﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ وی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮی اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد.

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮑﺪه و ﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ،
ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺟﺮای آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺪاول و
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﯾﻪ ،دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻪ و
دروس اﺧﺘﯿﺎری و ﮐﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻤﯿﺰه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺠﺪه واﺣﺪ
از ﺑﺨﺶ اول ﺟﺪول)١٠اﺧﺘﯿﺎری  /ﮐﻬﺎد( در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
دروس ﺟﺪاول  ١٢ ،١١و  ١٣اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دارای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻤﯿﺰه را اﻧﺘﺨﺎب
و آن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

۴
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از

ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه اﻟﺴﺎدات ﺳﺠﺎدی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دارای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻤﯿﺰه ﺑﺮای اﺟﺮا در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺪون ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻤﯿﺰه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻤﯿﺰه ﮐﻤﺎ ﻓﯽاﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را در ﭼﺎرﭼﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺟﺮا ﺑﻪ
وزارت ﻋﺘﻒ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺣﺎوی درد دل ،ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺎر و آﻣﺎریﻫﺎ ،ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه اﻟﺴﺎدات ﺳﺠﺎدی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ و اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺎ

 -٣ﺳﻪ واﺣﺪی ﺑﻮدن دروس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺎری ﺷﻮرای

ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ آﻣﺎر و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﭼﻬﺎر واﺣﺪی ﺷﺪن

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن آﻣﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ

دروس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در

و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

* وﺟﻮد آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺗﺤﻠﯿﻞ

 -۴ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﺎً در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻮاﺑﻖ ذﻫﻨﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺗﺠﺎرب
ﻋﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در ﺗﻌﺪادی از ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ اﺗﻼف وﻗﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و از ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻮﺛﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮده و ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،وﺟﻮد آﻣﺎر
و اﻃﻼﻋﺎت از ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ
اﺳﺖ و ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﺮاوان دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر و درﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﮐﻠﻴﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺣﮑﻮﻣﺖ،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﻮت اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان از ﺗﻤﺎم
ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﻣﺎر ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎر اﯾﺮان ،در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻓﺎرغ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ راﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﻤﮑﺎران دﻟﺴﻮزی
ﮐﻪ اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻮل/ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﺋﻴﺲ اداره اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺬﻳﺮش ،ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﯽ و آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺘﺎب ”ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ”،
از ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در رﺳﺘﻪ

۵

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﺎر روزاﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺗﻌﺪاد

 -١ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .آﻣﺎر

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی و ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪه و درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻌﮑﺎس ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻪ در

از ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻧﯿﺰ اﺣﺘﺴﺎب درﺻﺪﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﻬﯿﻪ

ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی و اورژاﻧﺲ” .آﻣﺎر

آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،داروﺧﺎﻧﻪ و

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺰا در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ

ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز از ﻧﻈﺮ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دروس ﺧﻮد

ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﯽ از آن ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺷﺎره

• داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ
ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ
• دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﺎر ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در رﺷﺘﻪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎر آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،آﻣﺎر از رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ رﺳﺘﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و دارای ﭼﻬﺎر
رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ :آﻣﺎرﺷﻨﺎس ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﮐﺎردان آﻣﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر
ﮐﺸﻮری اﺳﺖ .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ رﺳﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز
از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت وارد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،واﺣﺪ آﻣﺎر زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداره
ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻋﻤﻼ از ﻋﻠﻢ
او آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در
ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮏ واﺣﺪ آﻣﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ
آﻣﺎر در آن واﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺎر واﺣﺪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻪ
آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اداره ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ روز ﻓﻌﺎل ،درﺻﺪ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر و...
اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪارک
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -٢ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،اﻏﻠﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﯾﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮏ-ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ آﻣﺎر ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاوان و ﮔﺰارشﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﺎر ،ﺧﻮد آﻣﺎری ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ دﻟﺴﻮزی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،رﯾﯿﺲ ﺣﻮزه آﻣﺎر
و اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺣﺘﯽ دﮐﺘﺮی آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد
دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ/درﻣﺎن-ﻣﺤﻮری،
ﻋﻬﺪه دار ﭘﺴﺖ رﺋﯿﺲ واﺣﺪ آﻣﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر از ﺗﺠﺎرب و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
آﻣﺎر ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽﮔﺮدد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ

 -٣در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ اﻣﻮر درﻣﺎن وزارت

در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر واﻗﻒ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،واﺣﺪ آﻣﺎر ﻣﺴﺘﻘﻼ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ/ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل

ﺧﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ

آﻣﺎر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺨﺺ

ﮐﯿﻔﯽ ،اﯾﻤﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ روز اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری

رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪل اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ،ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر )ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﯾﮑﯽ از

را ﺑﻪ ﺟﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده

رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﺎر ﻣﺤﺾ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ،زﯾﺴﺘﯽ( ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح

اﺳﺖ .اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﺟﻮد و اﺟﺮای

زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻪ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

۶
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر،
ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ
ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ]ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﻳﺮان .[١٣٨٩ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﻪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ
از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ )ﺑﻪ ﺟﺰ واﺣﺪ آﻣﺎر( ﺳﻨﺠﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﺳﻨﺠﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺿﻤﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ ﺳﻨﺠﻪای ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ آﻣﺎر زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ
و ﻧﮕﺎه ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ،ﻧﻘﺶ واﺣﺪ آﻣﺎر را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ رﻧﮓ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی واﺣﺪ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻧﺎﻣﯽ از واﺣﺪ آﻣﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﯾﻨﺠﺎ،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﺑﺮای واﺣﺪ آﻣﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ واﺣﺪ و
در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،واﺣﺪ آﻣﺎر زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارک

آﯾﺪ ﮐﻪ در آن
 -١ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٢ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺻﻼح و در ﺣﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -٣ﺑﺎ اﺻﻼح ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻢ
از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،واﺣﺪ آﻣﺎر
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت رﺋﯿﺲ/ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر آن ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش
ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر ﺿﻤﻦ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ آن ﻃﺒﻖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟!

اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻣﺎر ﺟﻬﺎن

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ

دﮐ رﺣﯿﻢ ﭼﯿﭘﺮداز ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺮان اﻫﻮاز

ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ

Chinipardaz r@scu.ac.ir

اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر،

اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ

در ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ اداره ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ” آﻣﺎری” ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺟﻮد دارد.
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺰارش

اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻣﺮﻳﻜﺎ  ١ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری  ASAاز ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ دوﻣﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر
ﺟﻬﺎن و از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی اﻳﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺪود  ١٨٠٠٠اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
• ﺗﺸﮑﯿﻼت

ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری

اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﻚ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﺠﻤﻦ

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ٧٨

ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ

او در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد

را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .ﻧﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎم اﻳﺎﻟﺖ(

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ،

و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ .در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ” آﻣﺎری ” ﺑﻮدن ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ )ﻋﻠﻤﯽ( اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ  ٢٢اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶٠ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی

ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در

اﺟﺮاﯾﯽ و اﻫﺪاف ﺧﺎص و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺧﺎص وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ،
American Statistical Association
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزش و ﻏﻴﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺪارک و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﻓﯿﺸﺮ  ،۴اﻟﯿﻮر ﭘﯽ ﺑﺎدی  ۵و ﻟﻤﻮﺋﻞ ﺷﺘﻮک .اﯾﻦ اﻓﺮاد از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ از

اوﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﻮا ﺑﻪدﺳﺖ آورد.

آﻣﺎر و از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ آﻧﺎن ﺟﻤﻊ آوری ،ﻧﮕﻬﺪاری
و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط

• اﻧﺘﺸﺎرات
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب ،ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ

آن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻣﺎری را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 JSM P roceedingsﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻠﭽﺮ
ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ) (١٨۴۵-١٨٣٩ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ در
 ١٨۴٠ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺑﺘﺪا اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• Journal of the American Statistical Association

)(JASA
)• The American Statistician (TAS
)• Journal of Business Economic Statistics (JBES
• Journal of Agricultural, Biological, and Environ-

ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ آدوﻟﻒ ﮐﺘﻠﻪ  ،۶و ﺳﭙﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ  ٧ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ
زن ) (١٨٧۴ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اول ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ در
اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﻮد.
در دوران رﯾﺎﺳﺖ واﻟﮑﺮ  ٨اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و در
ﺳﺎل  ١٨٨٨ﻣﺠﻠﻪ اﺻﻠﯽ آﻣﺎر ) (JASAرا ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد.

درﯾﭽﻪای ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

)mental Statistics (JABES
• Journal of Computational and Graphical Statistics

)(JCGS
)• Technometrics (TECH
اﻧﺠﻤﻦ دو ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﭼﺎپ ﻣﯽﻛﻨﺪ:
)• Journal of Statistics Education (JSE
)• Journal of Statistical Software (JSS
• ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ

ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

farshid.khanzadeh@yahoo.com
 -٣ﻧﻮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی )ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داوریﻧﺸﺪه(
از زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠّﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرش ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺎهﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺣﺘّﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ و
اﺻﻼح را ﺑﮕﺬراﻧﺪ و اﻏﻠﺐ داوران ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺎره ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ داوری ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ
را در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ preprint ،ﯾﺎ  workingpaperﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ »ﻧﻮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی«  ٩ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻊ

در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٨٣٩ﭘﻨﭻ ﻧﻔﺮ در اﻃﺎﻗﯽ از اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻬﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داوریﻧﺸﺪه ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد

ﺑﻮﺳﺘﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ.

ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺠﻠّﻪﻫﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از وﯾﻠﯿﺎم ﮐﻮﮔﺴﻮل  ،٢رﯾﭽﺎرد ﻓﻠﭽﺮ  ،٣ﺟﺎن دﯾﮑﺲ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزاد ﺑﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ارﺟﺎع ﺑﻪ آنﻫﺎ
Cogswell

2 William

Fletcher

3 Richard

Dix Fisher
Peabody

4 John

5 Oliver

 ۶آدوﻟﻒ ﻛﺘﻠﻪ ) ( ١٧٩۶-١٨٧۴از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ آﻣﺎر ﺑﻠﮋﻳﻚ ،ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ﻟﻨﺪن )ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻣﺎر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داد( .ﻛﺘﻠﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻮزه آﻣﺎر را ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﻠﮋﻳﻚ را اﻧﺠﺎم داد .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﻛﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد از اﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺘﻠﻪ اﺳﺖ.
 ٧ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻧﺎﻳﺘﻴﻨﮕﻞ ) (١٨٢٠-١٩١٠اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ او در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از آﻣﺎر ﺷﺪ و روشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺎ روش ﻫﺎی آﻣﺎری آﻣﻮزش داد .ﺑﻌﺪﻫﺎ او ﭼﺎرتﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ  ،ﭼﺎرتﻫﺎی داﻳﺮهای و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎﻳﻪدار را ﻧﻴﺰ وارد ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﻛﺮد .او در ﺳﺎل ١٨۵٨
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻣﺎر اﻧﮕﻠﻴﺲ و در ﺳﺎل  ١٨٩١اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺴﻔﻮرد ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻧﺎﻳﺘﻴﻨﮕﻞ و ﻛﺘﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﻟﻴﻒ ﭼﻴﻨﯽ ﭘﺮداز )(١٣٩١
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد.

)A. Walker (1837-1873
grey literature٩

8 Francis
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٨
ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻊ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪه ﺧﻮد را رﺳﻤﺎً در ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻠﯽ )ﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠّﻪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم آﻣﺎریاﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در وبﮔﺎه »آرﺧﯿﻮ« )(arXiv

ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻗﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وبﮔﺎه ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .در

از ﺳﺎل  ١٩٩١ﻣﯿﻼدی ،اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داوریﻧﺸﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻌﺪاد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ

ﺣﺮوفﻧﮕﺎریﺷﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  LaT eXرا ارﺳﺎل ) (uploadﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻓﺎﯾﻞ  P DFاز ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﺎن اﯾﺠﺎد و

ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺰﻧﯽ  ١٠از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داوریﻧﺸﺪه و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﺎن ﺑﻪ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ

دادﮔﺎن »آرﺧﯿﻮ« اﻓﺰوده و ﺧﺒﺮش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎنﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داوریﻧﺸﺪه در ﺟﺪول  ١ﻣﻌﺮﻓﯽ

دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وبﮔﺎهﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم

ﺳﻮاد آﻣﺎری

از ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ وﻟﯽ دور از ﭼﺸﻢ ﻫﻤﮕﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻳﻦ داده ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در روﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

اﻓﺸ آﺷﻔﺘﻪ ،ﺎﯾﻨﺪه ﭘﺮوژه ﺳﻮاد آﻣﺎری در اﯾﺮان )(ISLP

A.Ashofteh@SavadAmari.com
ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺴﺘﻦ آن در ﺣﺪ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻻزم
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده
از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ،اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳـﺎزﻣﺎن داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﮔـﺮ ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ در ﻫـﺮ ﺳﻄﺤﻲ
institutional repository١٠

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ را اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ
اﺳﺎﺳﻲ داﻧﺶ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ارﺗﻘﺎی داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی آن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زدودن ﻏﺒﺎر ﻧﺎداﻧﯽ از ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﮑﺮار ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺪون داﻧﺶ
اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺣﺎوی روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺗﻮان ﻓﮑﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
در اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎر رود .ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺴﺘﻤﺮ

٩

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮواﻧﻪای زﯾﺒﺎ و ﺳﺒﮏ ﺑﺎل را از ﮐﺮﻣﯽ زﺷﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.

ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ارﺗﺒﺎط ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺘﻦ

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎزﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰارش آﻣﺎری دارد و اﻋﺪاد و ارﻗﺎم آﻣﺎری ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت

ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻔﺴﯿﺮ

و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺮﭼﻪ ده درﺻﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻧﺠﺎم

درﺳﺖ آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ در ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺳﻮال

اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺳﺖ

را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ده درﺻﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ؟ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد

و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اول آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روز

در ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آن اﻋﺪاد

آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع

و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد اﺷﺎره دارد.

اﺳﺖ.

ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻓﺮد آﻣﺎردان در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻻزم ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻴﺎن

ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و درﺳﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد

درﺳﺖ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ از آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درک

ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ دور از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻣﺎر و

اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻟﺰوﻣﺎً راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ وﻟﯽ

اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺑﺮ روی درک ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی اراﻳﻪ

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ

ﺷﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درک رواﺑﻂ و ﺷﻮاﻫﺪ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن دادن آن وﺟﻮد

ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻫﺪا ﮐﻨﺪ .دوری از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺌﻮرﻳﮏ آﻣﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه

ﻧﺪارد .ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اول ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان را ﺳﺎده ﻧﺸﺎن دﻫﺪ وﻟﯽ در واﻗﻊ اﻳﺠﺎد

را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد دارد ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری ﻧﺪارد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ

ﻳﮏ درک ﺻﺤﻴﺢ ،ﻋﻤﻴﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﮐﺎر ﺳﺎده ای

ﻳﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﻧﻴﺴﺖ در ﻟﻐﺖ ”ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ”

ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ ﺣﻮزه دارد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف

ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﺳﺨﻦ ﺳﺎده ﮔﻔﺘﻦ ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.

ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻟﺰوﻣﺎً اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﻃﻼع از ﻣﺒﺎﺣﺚ رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﺤﺾ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﯾﮏ

ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد

اﻟﺰام ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ

ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری اﺳﺖ.

ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد و از آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری ﻋﻠﻢ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻓﺮﺿﻴﺎت آﻣﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری را ﺗﺤﺖ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم در ﻧﻈﺮ

و ﺧﻄﺎﻫﺎی آن ،ﺗﻮزﻳﻊﻫﺎی آﻣﺎری ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ،آزﻣﻮن ﻓﺮض ،ﻣﻌﻨﯽداری،

ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻴﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد

ﻣﺪﻟﺴﺎزی ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ

و ﻳﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ

ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای از آﻣﺎر را ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ دارای ﺳﻮاد آﻣﺎری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ

آﻣﺎر و ﺗﻔﮑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻤﯽ را ﭘﻴﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ از

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی

داده را ﺑﺎ درﺻﺪی ﺧﻄﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

درﺻﺪﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﺮ واﺿﺢ

ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻧﯿﺎز

اﺳﺖ رﻳﻴﺲ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل

ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد درک ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎري،

آﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﻗﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﻨﯽ داري ،ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﭼﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺑﻴﺎن

ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ دارای ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ و ﻓﺮﺿﻴﺎت

ﮐﻠﻴﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی رﻳﺎﺿﯽ آن اﺳﺖ؟ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺪﻳﺮی ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل

آﻣﺎری را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ دارد.

دارای ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ در ﮐﺠﺎی ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ارزﻳﺎﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درک ﻣﻘﺪار

ﮐﺮد؟ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮاد آﻣﺎری ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ درک درﺳﺖ

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺎری از ﻳﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻳﮏ

ﻣﺪﻳﺮان از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﺪاد و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ

اﺻﻠﯽ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در ﻳﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان در ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﻔﺎوت

ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺎری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﻳﻨﮑﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﮏ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﻧﮕﺎه آﻣﺎر ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮآﻣﺎری اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی اﯾﻦ

ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و واﺿﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

١٠
ﺷﻮد ﮐﻪ ارﻳﺒﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﮏ ﺗﺤﻘﻴﻖ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺗﺼﺎدﻓﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳﻮاد آﻣﺎری ،ﮐﻠﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺳﻮاد آﻣﺎری ) (Statistical Literacyدر ﯾﮏ

ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﻀﺎوتﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ در ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ او

ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ

اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را

دادهﻫﺎی آﻣﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ او ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮا اﻳﻦ

ﺳﻬﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ و دﻻﻳﻞ آن ﭼﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد

وی ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻓﺎﻳﺪه و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل و رﻳﺴﮏ در ﻫﻨﮕﺎم

اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از دادهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺗﺒﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﯾﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﻣﺪﻳﺮان ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺳﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب در راﺳﺘﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻼن و راﻫﺒﺮدی ﺗﺎ

درک ﺻﺤﻴﺢ از آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ

ﺟﺰﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ و

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ را ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل

ﻣﯿﺰان اﺣﺮاز ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ٢٠١٣را ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آن از ﺧﻮد

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ﺧﻮب از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ

ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ”ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز

و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺾ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر اﺳﺖ

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و آﻣﺎر ،در ﯾﮏ روز ﻣﻠﯽ ،ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ؟”

ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ،ﻣﺪل ﺳﺎزی ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ،ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ

رﻳﺴﮏ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﻣﺪلﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻫﺪف

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد روش ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﯾﺎ اﻧﻮاع روشﻫﺎی

آن اﻳﺠﺎد ﻳﮏ آﻣﺎردان ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﻧﻴﺴﺖ.

دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ و ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻋﺼﺮ

ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی آﻣﺎری روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﻨﺲ

ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه و دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .درک راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮع و ﺑﺮوز در رواﺑﻂ

اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری از دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ دادهﻫﺎی

ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎر ،ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درک

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده در اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺎ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻻزم اﺳﺖ.

دادهﮐﺎوی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﺣﺠﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺮخ ﺑﻴﮑﺎری در

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪي ،ﺟﺎی ﺧﻮد

ﻳﮏ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﮑﺮار ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﮑﺎری در ﻃﻮل زﻣﺎن،

را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﯽ و دادهﻫﺎی ﭘﻨﻞ ،ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه ،رﮐﻮرد و ﻏﻴﺮه

ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﮑﺎری را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در

واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻴﻮع ﻳﮏ واﻗﻌﻪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﻲ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ

اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻋﻤﻖ ﻗﻀﻴﻪ و ﻧﯿﺎز روز

آﻳﻨﺪه را ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎزد .درک ﻧﻴﺎز و ﻓﺎﻳﺪه ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ و وﻗﺎﻳﻊ

اﻓﺰون ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درک اﻟﺰام ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ

ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ

و ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺷﮑﺎﻳﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﺤﯿﺢ،

ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ،

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و

ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ،راﻫﺒﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻮاد و ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻟﺰام ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب در

در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ

ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ

ﻋﺪدی و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری ﺑﯿﺶ

ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اول آﺑﺎن

از ﭘﯿﺶ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده

ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺎم آﻣﺎر را در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روز ﻣﻠﯽ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ در دﻧﯿﺎی اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ اﻣﺮوزی ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺜﻠﺚﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،

١١

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
 -١ﺗﺎﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻮزهﻫﺎ

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ.

و ﮔﭗ داﻧﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﻏﯿﺮه

در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ درﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان درﺳﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻣﺪرﺳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ

راﻫﺒﺮدی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ،ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ

ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

ﺻﺤﻴﺢ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.

 -٢ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول آﻣﺎری و ﻧﺮخﻫﺎ و درﺻﺪﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
آﻣﺎری و درک وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ،درﺻﺪﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪای ،ﭘﺎرﺗﻮ و ﻏﯿﺮه ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟
 -٣آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه آﻣﺎری و ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎری درﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۴آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﮑﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی آﻣﺎری آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
 -۵ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺳﺮيﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ،ﻃﺮاﺣﯽ
ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری و ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن،
ﻣﻘﺪاراﺣﺘﻤﺎل و آزﻣﻮن ﻓﺮض درﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
 -۶ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
 -٧ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻳﮏ ﮔﺰارش آﻣﺎری ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﯾﺖ

 -١ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ و در ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ درک
ﺻﺤﻴﺢ از اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -٢ﭼﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی روزﻣﺮهای ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع دادهﻫﺎی آﻣﺎری و
ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد.
 -٣ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻧﻮع دادهﻫﺎ ،روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ،اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻏﻴﺮه در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﮑﻪ ﮔﺮدآوری داده ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻴﺰان دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻳﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽدار ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
 -۵آﻳﺎ روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟

اﺻﻮل آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ،ﻓﺮا داده ،اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ

 -۶آﻳﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ

ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﻴﺢ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪای

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری و در ﻳﮏ ﮐﻼم ﺳﻮاد آﻣﺎری

ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟

 -٨آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادهﮐﺎوی در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه ﺑﻌﻀﺎً ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪﺟﺎی دادهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ آزﻣﺎﻳﺸﯽ آﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
 -٩آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و دادهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و دادهﻫﺎی
ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدی آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ؟

 -٧آﻳﺎ زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺒﺤﺮ ﺑﺴﯿﺎر
دارﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ؟
 -٨آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ در دروس اراﻳﻪ ﺷﺪه آﻣﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮﺗﺎب
ﺳﮑﻪ و ﺗﺎس ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ رو ﺑﻴﺎورﻳﻢ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
http://www.savadeamari.com/tarfand.html

 -١٠آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن و ﻏﻴﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﮔﺰارش آﻣﺎری ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ؟

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در
رﺷﺘﻪ آﻣﺎر

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﻫﻢرده ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺘﺎﺑﺪار ،ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻤﻦ آﻣﺎر و ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﯽ دادﮔﺴی

ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ

• ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮاد آﻣﺎری،

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

١٢
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﻛﺜﺮت دﻋﺎوی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ و اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻀﺎت در
ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪارﻧﺪ؛ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺿﺮورت ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﻜﯽ از راﻫﻬﺎی ﻣﻬﻢ در ﻗﻀﺎوت
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻋﺎوی ،اﻣﺮوزه ﻗﻀﺎوت
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻗﻀﺎوت ،ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺿﺮورت
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در دﻋﺎوی و ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ.
• ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﻘﻨﻴﻨﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺼﻮب ١٢٩٠/٨/١٨ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر
ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و اﻫﻞ ﺧﺒﺮه در اﻣﻮر ﻣﺤﺎﻛﻢ و دﻋﺎوی،
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺣﺪود  ١٣ﺳﺎﻟﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎده  ١٨٧از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
رﺳﻤﯽ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ )در ﻛﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  (١٨٧ﺷﺎﻳﺪ  ٢٠ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﭘﺲ از
اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎ ،ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ١۵ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب  ١٨/١/١٣٨١ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺛﺎﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ
واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم و ﻳﺎ ﻳﻜﯽ ازاﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در

ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮاد  ٢١٧ﺗﺎ  ٣٢٩ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه اﻫﻞ ﺧﺒﺮه اﺳﺖ .ﻣﺎده

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.

 ٣١٧ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﻣﯽداﺷﺖ ﻛﻪ” :در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

ب( داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﯽ

ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻻزم دارد ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﻳﺎ

ج( ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮی

ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻳﻜﯽ از ﻣﺘﺪاﻋﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه اﻫﻞ ﺧﺒﺮه رﺟﻮع ﻛﻨﺪ”.

د( ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب

ه( ﻧﺪاﺷﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻫﻮاداری در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

 ١٣٧٩ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد ،ﻣﺎده  ٢۵٧آن ﻛﻪ از ﻣﺎده  ٣١٧ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻟﺬﻛﺮ ﻛﭙﯽ ﺑﺮداری

ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ”:دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا

و( داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ

ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ”...ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺬﻛﻮر؛

][١

ﻫﺮﮔﺎه در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز؛ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻛﻪ دارای

ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﺎ

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و

ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ١۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در آن رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻘﻴﻢ در اﺳﺘﺎن(

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻛﺎﻧﻮن

ز( دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن اﺳﺘﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن

ح( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻲ)ﻛﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﻲ( و ﮔﺰﻳﻨﺶ

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺻﻼﺣﻴﺖ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ.

در راس ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎﻧﯽ؛ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ط( ﮔﺬراﻧﻴﺪن دوره ﻛﺎر آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس

رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و

رﺳﻤﯽای ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ

در ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻘﺮار دارﻧﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ،اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی آن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط.

ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ی( داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﻣﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﺎده  ١٨٧ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮب  ١٣٧٩/١/١٧و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر در ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﻴﻪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ،

رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﻳﺎ رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻼك

وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو

اﺳﺖ.

ﻧﻮع ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ [١].و ][٢

رﺷﺘﻪ آﻣﺎر در ﮔﺮوه  ۴ﻛﺎﻧﻮن )ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ( ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﺰ

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ورود و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی

آﻣﺎر ،رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﻘﻪ ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار

ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دارد .در ﻛﻞ در ﻛﺎﻧﻮن ﺑﻴﺶ از  ٧٠رﺷﺘﻪ در  ١١ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ.

• ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب در ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ در رﺷﺘﻪ

• وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺸﺎورهﻫﺎ
و ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﻻﻳﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 (١ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ در ﻛﺎﻧﻮن و ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺑﺤﺜﻬﺎی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 (٢ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری در ﻣﻴﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم
 (٣ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﺮورتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ آﻣﺎر
درﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻼت و
ﻏﻴﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (۴ﻋﺪم ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺗﻴﻢﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎ
و ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ.
 (۵ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
و روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻠﯿﺖ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮارد.
• ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ آﻣﺎر در اﻣﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻃﺎﻟﻪ
ﻛﻼم ،ﻧﻜﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ:

١٣

ﮔﺰارش ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ آﻣﺎر
ﮐﺸﻮر
دﮐ ﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎ ،دﺑ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر در روز ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ١٣٩٢
ﻳﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در داﻧﺸﮑﺪه
رﻳﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ٩ﺗﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ٣داﻧﺸﺠﻮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:
 -١داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
 -٢داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -٣داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 -۴داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
 -۵داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
 -۶داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
 -٧داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
 -٨داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎن
 -٩داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

اﻟﻒ( اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ

ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران آﻣﺎر و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان

آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺎﺗﻴﺪ آﻣﺎر ﺟﻤﻊ آوری و

در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻣﺎر و روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﺻﺤﻴﺢ و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﺳﻮاﻻت ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ:

و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ آﻣﺎر در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ.
ب( ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر و اﺳﺎﺗﻴﺪ آﻣﺎری و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺮی و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ.
ج( ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی آﻣﺎری ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ آﻣﺎر.
• ﻣﻨﺎﺑﻊ
] [١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی ،ﭼﺎپ دوم )وﻳﺮاﻳﺶ اول( اداره ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ.

 -١دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد اﺳﮑﻨﺪری
 -٢دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﯽ
 -٣دﮐﺘﺮ اﻳﺮج ﻛﺎﻇﻤﯽ
 -۴دﮐﺘﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ
 -۵دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪروﺣﺎﻧﯽ )دﺑﻴﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ(
آزﻣﻮن ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ١١و ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺳﺎﻋﺖ  ١۵ﺗﺎ ١٧:٣٠
روز ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ١٣٩٢در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮑﺪه رﻳﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.

] [٢ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ

ﺑﺮای ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ

دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺸﺮ

ﺷﺮح زﻳﺮ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ ١۴ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٢٢روز ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ.١٣٨۶ ،

 ١٣٩٢ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

١۴
 -١دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد اﺳﮑﻨﺪری
 -٢دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﯽ
 -٣دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﺻﺎدق ﭘﻮر
 -۴دﮐﺘﺮ اﻳﺮج ﻛﺎﻇﻤﯽ

ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺟﻠﺴﻪای در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ١٣٩٢ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

 -۵دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر
 -۶دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪروﺣﺎﻧﯽ )دﺑﻴﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ(
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻧﺘﺎﯾﺞ  ٩ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ:

دوم و ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،دﺑﻴﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﻴﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺟﺎﻳﺰۀ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎﻻ ﮐﺮﻳﺸﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﻢ

و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و دﺑﻴﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از روﻧﺪ

داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﯿﻤﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮاﻻت ،آزﻣﻮنﻫﺎ و ﻧﺤﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻢﻫﺎ و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اراﺋﻪ داد .در ﭘﺎﯾﺎن

ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر،

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ

ﺟﻮاﯾﺰی ﻧﻘﺪی از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ

رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم اﻧﻔﺮادی و ﻣﺒﻠﻎ  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﯿﻢ

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻔﺮات اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﺗﺮ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵٠درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه(

اول ١۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دوم و  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﻮم اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.

را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات اﻧﻔﺮادی و ﺗﯿﻤﯽ
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٧آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ،ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤﯽ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺮاز رﺗﺒﻪ اول،
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ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮ
• ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ
ﮐﺘﺎب ”آﻣﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن”
ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ١٣٩١
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ١٣٩١
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ١٣٩٢ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻮاﻳﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﮥ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎراﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻟﯿﺪز اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻄﺐ
ﻋﻠﻤﯽ دادهﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺣﯿﺪری دﻟﻔﺎردی ﻧﻔﺮ اول اﻧﻔﺮادی ﻣﺒﻠﻎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد آﻣﺎر

ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ١٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﯾﺮاﺳﺘﺎری ادﺑﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺳﺪه

ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻳﮏ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﺑﺮﻧﺠﯽ و اﻣﻮر ﻓﻨﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻗﺎی رﺣﯿﻢ ﺻﻔﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر

 -٢ﺑﻪ آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﺧﻮﺷﺮوان ﻧﻔﺮ دوم اﻧﻔﺮادی ﻣﺒﻠﻎ  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ١٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری و ﻳﮏ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ
 -٣ﺑﻪ آﻗﺎی اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻣﻔﯿﺪﯾﺎن ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم اﻧﻔﺮادی ﻣﺒﻠﻎ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان  ١٠،ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻳﮏ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ
 -۴ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از
ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 -۵ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ١۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از
ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 -۶ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﻃﺮف
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 -٧ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰۀ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎﻻ ﮐﺮﻳﺸﻨﺎن

ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻧﯿﺰ آن را ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
• ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و
در ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  ١٣٩٢ﻣﻮرد
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺪلﺳﺎزی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺣﺎوی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﻣﺪلﺳﺎزی آﻣﺎری و ﯾﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .وﺑﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ  http://jamm.scu.ac.irﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮدﺑﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺳﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

١۶

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره دﮐﺘﺮی
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه ﻧﻔﯿﺴﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﯿﺐ اﺣﻤﺪی
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۵٢در ﺑﻬﺸﻬﺮ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر ١٣٧۴
از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر
 ١٣٧٧٨از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،دﮐﺘﺮی

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٢در ﻓﺴﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر  ١٣٨۴از

آﻣﺎر ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺤﻞ

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر

اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه داﻣﻐﺎن اﺳﺖ.

 ١٣٨٧از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و دﮐﺘﺮی آﻣﺎر
١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ .ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﻣﺪل ﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آرچ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻣﺎن«
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎﺧﻮاه ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻣﯿﻦ داور

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﺰه آ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٢در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوس واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر  ١٣٨۵از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٨٧از
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن و دﮐﺘﺮی آﻣﺎر ١٣٩٢
از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی«
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر واﻋﻆﭘﻮر

ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ از ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻃﻼع و ﻣﺤﮏ ﭘﯿﺘﻤﻦ «
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺮزادران

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۴۴در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﮔﺰ از اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر  ١٣۶٨از داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٧٣از
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ
اﯾﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎرهﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪای «
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی دوﺳﺖ ﭘﺮﺳﺖ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﭼﻬﮑﻨﺪی

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور :ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎ اﻣﯿﻦ ﻏﻔﺎری ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رادﻛﻮ ﻣﺴﻴﺎر )از داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٣در زاﻫﺪان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر

اﺳﻠﻮاﻛﯽ(

 ١٣٨۵از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
آﻣﺎر  ١٣٨٨از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،دﮐﺘﺮی

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ اﺣﻤﺪی
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶١در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر ١٣٨۴
از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر
 ١٣٨٨از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر
١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای و ﺗﻮام«
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی دوﺳﺖ ﭘﺮﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪی

آﻣﺎر ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺤﻞ
اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ«
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪی

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺴﺎﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر ١٣٧٩از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن،

١٧
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮﻟﻪ ﻧﺮﻣﺎل و ﭼﻮﻟﻪ ﺗﯽ «
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ و دﮐﺘﺮ اﺣﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ زاده

و دﮐﺘﺮ اﺣﺪ ﺟﻤﺎﻟﯿﺴﻤﻴﻪ زارع زاده

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ  ١٣٨٣از داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﻴﻪ زارع زاده

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٣در ﻳﺰد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر  ١٣٨۵از

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن .ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن

ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدﻗﻴﻖ«
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻫﺮی

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺮآورده
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٢در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺪ از اﺳﺘﺎن ﯾﺰد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر  ١٣٨۶از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٨٧از
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن .ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﻳﺸﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﻣﺪلﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ «
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺪی

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎﻋﯽ

ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٨٨از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.

ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭘﺴﺎﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺗﺒﻪدار «
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮرﺿﺎ ارﻗﺎﻣﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﺮﻣﺪ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺑﯿﻌﯽ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  .١٣۵۴ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر  ١٣٧٧از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٣٨٠از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،دﮐﺘﺮی

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶١در ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر ١٣٨۵
از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ
 ١٣٨٨از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و دﮐﺘﺮی
آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﻟﯿﻠﻦ
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻨﺶ – ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه«
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺮم.
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر.

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺷﻤﺲ

آﻣﺎر ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺤﻞ

ﺗﻮﻟﺪ  ١٣۵٧در اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﻳﺎﺿﯽ

اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

ﮐﺎرﺑﺮدی ١٣٧٩از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

اﺳﺖ.

ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٨٣از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن،

ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :ﻣﺪل ﺳﺎزی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزی ﺑﺎزه ای-ﻣﻘﺪار «

دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.

اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ رﺿﺎ ارﻗﺎﻣﯽ و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻫﺮی

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ روحاﻟﻪ روزﮔﺎر
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶١در ﻣﺮودﺷﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر
 ١٣٨۶از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر
 ١٣٨٨از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.

ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ» :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺎورداﻳﯽ در اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری از دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ«
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻋﻤﺎدی
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ رﺿﺎ ارﻗﺎﻣﯽ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

١٨

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺠﻤﯽ ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﻧﻮرﯾﺎن

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۵۴در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٢در اﯾﻼم ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر ١٣٨۵

آﻣﺎر  ١٣٧٩از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر ١٣٨٧

آﻣﺎر  ١٣٨١از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر

از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر ١٣٩٢

 ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل

از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.

ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽ ﻋﺼﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎن
اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺰی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﺮای
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ داده ﻫﺎی در ﻃﻮل -ارﯾﺐ «

دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ «

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﻓﮑﻮر

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻠﮑﻴﻦ ﻧﻤﺎ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۶٣در اﺻﻔﻬﺎن .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر
 ١٣٨۵از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

در ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر  ،٢٠١٣ﺧﺎﻧﻪ

ارﺷﺪ آﻣﺎر  ١٣٨٧از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن،

رﻳﺎﺿﻴﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ

دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن .ﻣﺤﻞ

آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای را ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ

اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﻳﺸﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد:

اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در ﻣﺪلﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ «
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺪی

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ

• ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی آﻣﺎری
• ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن آﻣﺎر
• ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ
• آﻣﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی
• آﻣﺎر در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۵۴در ﯾﺰد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر ١٣٧۶
از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر
 ١٣٧٨از داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ )ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ(
ﺗﻬﺮان ،دﮐﺘﺮی آﻣﺎر  ١٣٩٢از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ » :ﭼﻨﺪ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ «
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ

• ﻧﻈﺎم آﻣﺎری
• آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در  ٧ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﮑﺲ ،وﺑﻼ گ ،ﮐﻠﻴﭗ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ،
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎزی ،ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮر ،ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﻌﺎر آﻣﺎری ،داﺳﺘﺎن آﻣﺎری ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﺟﻮاﻳﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻳﺰ ﻧﻘﺪی و ﻋﻀﻮﻳﺖ دو ﺳﺎﻻﻧﻪ راﻳﮕﺎن اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﺮات اول در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻣﺎر و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .آﺛﺎر ﺷﺮﮐﺖ داده
ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٨ ،اﺛﺮ در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮ ١١ ،اﺛﺮ در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ ٣ ،اﺛﺮ در
ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮر ٩ ،اﺛﺮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻠﻪ و ﺷﻌﺎر آﻣﺎری ۵ ،وﺑﻼ گ١ ،
اﺛﺮ در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﻴﭗ و  ٢داﺳﺘﺎن ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺟﻮاﻳﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،از روز  ٢٠اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ٢٠ﻣﺮداد ١٣٩٣ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺸﻴﺮی ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺮوردﮔﺎر،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار« ،در ﺑﺨﺶ ﺷﻌﺎر و ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎری ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ روﺣﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ »آﻣﺎر ﮐﻠﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

١٩
• ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

رﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻫﻤﺎﻳﺶ روز آﻣﺎر ﺑﻴﺎن ﮐﺮد؛
اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد وﺣﺪت در ﺣﻮزهی آﻣﺎر

در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،«.در ﺑﺨﺶ وﺑﮕﺎه ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﺣﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎ آدرس وﺑﮕﺎه
 ،http://amar2013.persianblog.irدر ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﻪ
ﺷﻬﺮﮐﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺮوش ﻣﻬﺮ و در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮ آﻗﺎی ﻧﻮﯾﺪ وﻟﯽ
زاده ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
http://www.mathhouse.org/VisitorPages/
show.aspx?IsDetailList=trueItemID=1780,11

اﺧﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎز ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

دوﻟﺖ ﻳﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎری

alamatho@sci.ui.ac.ir

از ﻣﻮاﻧﻊ ،درﻳﭽﻪﻫﺎی اﻣﻴﺪ را ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ اﻳﺠﺎد

• داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

وﺣﺪت در ﻳﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ آﻣﺎر ﻧﻴﺰ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ورزﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ اﯾﺮانﭘﻨﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وﻟﯽاﻟﻪ ﺳﻴﻒ رﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی در ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺪﻳﺮ وزارت ﮐﺸﻮر

 -١آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  ٩٢اﻧﺘﺨﺎب

ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد آﻣﺎری ،ﺗﻮﺟﻪ

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻌﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎه از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ،ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﻴﻔﻴﺖ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ

 -٢ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن راهاﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎوزری و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ،ﺷﻴﻮه ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ
و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﺑﺴﺖ روشﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ آﻣﺎری از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻻزم از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﺮوه
آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎری” ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ،اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره
در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰو
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
را  -ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻟﺬا
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻳﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺷﻔﺎف
در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺳﺖ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ دﺳﺘﺎورد اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﻳﻴﺲ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ،ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺻﺪد ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮد :ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺎ اﺛﺒﺎت آن در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ روشﻫﺎ ،روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و دﻧﻴﺎی
واﻗﻌﯽ ،آﻣﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﻗﺎﻟﺐ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

٢٠
ﻣﺪلﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ را اﺣﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ

وی ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را در آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮی آﻧﻬﺎ

ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده آﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از

ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮد :ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﺰ دﻳﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻳﻦ

ﻣﺰاﻳﺎی آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻬﻴﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان را ﻳﺎﻓﺘﻪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر و روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر

وی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر را

ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﻧﻴﺎز ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر ،راﺑﻄﻪای ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

آﻣﺎر و روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﻳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ

ﺛﺒﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻳﺎ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺼﺮف ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﻮل ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ،اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻈﺎﻳﺮ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی داده و در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

آن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی آﻣﺎری آزﻣﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﻴﻒ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﻧﻈﺮﻳﺎت

وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎر و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮع و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ،

اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎد

اﻓﺰود :آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روش ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ

را در ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮرم اﺳﺖ،

اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ،آﻣﺎر و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ اﺳﺖ .اﻋﺘﺒﺎر اﻏﻠﺐ

ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎی آﻣﺎری

ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﻳﺶ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮی

ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ

دﻗﻴﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﻴﻖ ﻳﮑﯽ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی

ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و درسﭘﺬﻳﺮی از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن

اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﺎری اﻧﺠﺎم

ﺑﺘﻮان آﻳﻨﺪه را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن در ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.

رﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ

رﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻻزﻣﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ و

ﺧﻄﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ارﺗﺒﺎط

ﻣﻨﺘﺞ از ﮐﻴﻔﻴﺖ دادهﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻣﺪلﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ آﻳﻨﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺧﻮب ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و اﻳﻦ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،دادهﻫﺎ را از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﻳﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و

ﺳﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و

اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ آﻳﻨﺪه در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی

و دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ روان ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن اﺧﺬ و ﺗﺒﺪﻳﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،دﻗﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺼﺎء ﺧﻼءﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

رﻳﻴﺲ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮد :دادهﻫﺎ

ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺸﺘﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ

و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ آﻣﺎری ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺎر ،ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ داده ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا

رﺷﺘﻪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺘﻮن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

رﻳﻴﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﻳﮑﯽ

آﻣﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

از اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی و ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ

اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد :وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻳﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ

اﺟﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ،ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را

ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ

اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻴﺰ

ﺳﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ،اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:

از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻬﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ

ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،ﮔﺴﺘﺮش آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ و اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻧﻈﺎم

ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺳﻮاﻻت ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻴﺰ

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد.
وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻈﻴﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را ﻻزم ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻐﻔﻮل
ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎرﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻬﻮدی وﺿﻌﻴﺖ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ.
• ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻢ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺒﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﺑﺮﮔﺰاری دوازدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان
ﮔﺮوه آﻣﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ IT،و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻢ و داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﮐﺮﻣﺎن دوازدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان را از  ١۵ﻟﻐﺎﯾﺖ ١٧
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٢ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
رﺷﺘﻪ آﻣﺎر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﺎزی ،دادهﮐﺎوی و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﯿﻦ ﻫﯽ
ﯾﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﮐﻠﯿﺪی از داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻧﺴﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

F-transformation and its application
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
• ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

٢١
• ﻣﺪلﺳﺎزی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﯾﻘﯿﻨﯽ ١٧ /ﻣﻬﺮ  / ١٣٩٢ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
آﻣﺎر
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ
• اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ١٣٩٢در ﺳﺎﻟﻦ
ﺷﻬﯿﺪ دﻫﺸﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
• ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ -٢١ﺷﻬﺮﯾﻮر
١٣٩٢در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
• ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاروی آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٩٢در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
• ﻫﻤﺎﯾﺶ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺗﺎرﯾﺦ  ١آﺑﺎنﻣﺎه  ١٣٩٢در وزارت
ﮐﺸﻮر
• ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩آﺑﺎن  ١٣٩٢در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
• ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٩٠در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ -۶آذر ﻣﺎه ١٣٩٢
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
• ﻫﻤﺎﯾﺶ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٣آذر  ١٣٩٢در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
• ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧آذر  ١٣٩٢در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
• اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
• راهاﻧﺪازی وبﮔﺎه ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﺑﻪ آدرس

http://stat2013.srtc.ac.ir

ﺧﻼﺻﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮ ﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﯾﮏروزه ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
• روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزهی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی  ۴ /ﺷﻬﺮﯾﻮر / ١٣٩٢
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر
• ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺻﻒﺑﻨﺪی )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(  ٣ /ﻣﻬﺮ  / ١٣٩٢ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر
• ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ١٣ /ﻣﻬﺮ  | ١٣٩٢ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر

• اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺮاﯾﺪ
• ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
• ﺗﻬﯿﻪی ﺑﻨﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر و اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
• ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد آﻣﺎری
• اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎدهی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١
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• اﻗﺪام ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
• اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﻮر آﻣﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖ
• اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

 -٢در اﺑﺘﺪای آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٢اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ اوﻟﯿﻦ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ آﻣﺎر در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داوران ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده و دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪی و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﺟﻤﻬﻮری و
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﻮﺳﻒزاده ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺷﺘﻪ آﻣﺎر
• اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻮزهی آﻣﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
• اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﻤﻪی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﺧﺎﻧﻪی رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﺎﻧﻪی آﻣﺎر اﺻﻔﻬﺎن و  ...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

• داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻫﮋﯾﺮ ﺣﻮﻣﻪای ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

 -١آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه آﻣﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
 -٢ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی آﻣﺎر ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
• ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ وﺑﻼ گ ﻧﻮﯾﺴﯽ
• ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻌﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر
• ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزی آﻣﺎر

• داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻞﻋﻠﯽ زاده ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ

• ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر
• ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد آﻣﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری
• ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
• ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای
• راه اﻧﺪازی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری
• اﻗﺪام ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺗﻤﺒﺮ ﯾﺎدﺑﻮد ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺎر
• آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر و ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻣﺎر
• ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر
• ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ،
وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
• داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان،
ﺳﺎﯾﺮآﻣﺎر
ﮔﺮوه
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ،ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر
در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ٢٧آذر ﻣﺎه
 ١٣٩٢اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮد.
در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻞﻋﻠﯽزاده دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ،روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﻧﺪ و از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان

 -١در  ٢٧-٢٨آذرﻣﺎه  ١٣٩٢دوازدﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ،ﻫﻤﮑﺎران ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ٨

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم

ﮔﺎﻧﻪ آن اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

آﺗﯽ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

٢٣

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ آﻣﺎر ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮوه
آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨و  ١٩اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل
 ١٣٩٣ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را

اداﻣﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
درﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮداﺑﻪ اﺣﻤﺪزاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ

در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و

اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاد آﻣﺎری

ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺪاﯾﺎی ارزﻧﺪهای اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎر و

ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺨﺶ

ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ

وﯾﮋهای را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﯾﺶ را در وﯾﮋه

ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ

ﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻫﺪاﯾﺎی وﯾﮋهای

آﻣﺎر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن

اﻫﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .وﺑﮕﺎه ﻫﻤﺎﯾﺶhttp://amarusb.blogfa.ir :

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ و
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
در اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﺎر
ﺑﺮای دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮف ارﮔﺎﻧﻬﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ

 -٢ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود آﻣﺎر )ورودی ﺑﻬﻤﻦ (١٣٩٢
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ-داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ آﻣﺎر داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ و
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ-ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ-داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ آﻣﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع

-٣ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را

در ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ )وﯾﮋه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر( در ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻫﺪای ﺗﻨﺪﯾﺲ

ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦاﻟﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﻘﺮا را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ را
در اﺣﺘﻤﺎل و آﻣﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

• ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روی اﻧﺠﻤﻦ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ.

• اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ وﺑﻼ گ ﻋﻠﻤﯽ amarusb.blogfa.com
• ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰوهﻫﺎی درﺳﯽ و ﭘﮑﯿﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری.

• داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

 -١اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

• ﺟﺬب ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﭼﺎپ ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺎره ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮاش.
• ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ دوره ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود.
• ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ دوره ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎر.

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ -زﻣﺴﺘﺎن  -٩٢ﺷﻤﺎره ٨١

٢۴
• ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ دوره ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎر.
• داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

 -١آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎدی ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻻﻟﻪ ﺗﻔﮑﺮی ،از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺨﺶ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -٣ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻼوت
آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎاﻟﺪﯾﻨﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم،

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم
اداری و اﻗﺘﺼﺎدی و داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم
رﻳﺎﺿﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ١٣٩٢/٩/۶
در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اداری و
اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻜﺎت و
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺪرس اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺟﺒﺎری ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٣ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ آﻟﻤﺎن
در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ
آﻣﺎر ،در ﻣﻮرد روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎن ،از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن
ﺑﺨﺶ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز
ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای
ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﺨﺶ آﻣﺎر و ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ رزﻣﺨﻮاه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

 -١ﮐﺎرﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ آﻣﺎری در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ:
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ
آﻣﺎری در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﻔﺘﮕﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣آذرﻣﺎه  ١٣٩٢ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺪاﻟﺘﯽ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ
ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﺑﻴﻤﻪ« اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ،اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی اراﯾﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﺟﺰا اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ،درس »ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ« ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
اﻳﺮان ،ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ آﻣﺎری
در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
 ١٣٩٢/٧/١٨در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮرﺿﺎ ارﻗﺎﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﺮﻣﺪ و دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺟﺒﺎری ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ

 -١آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر ،ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
 ١٣٩٢ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
 -٢آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺮآورده ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮔﺮوه آﻣﺎر ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮی ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﻪ

 -٢ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری:

ﺟﻤﻊ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه آﻣﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.

به نام خدا
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران
 3الی  5شهریور ماه 1393
دانشگاه رازی کرمانشاه
اطالعیه شماره 3
با ياری خداوند متعال ،دانشگاه رازی کرمانشاه با همکاری انجمن آمار ايران ،دوازدهمین کنفرانس آمار ايران را از  3تا 5
شهريور ماه  ۹3۱3برگزار میکند .بدين وسیله هزينههای شرکت در دوازدهمین کنفرانس آمار ايران به شرح زير به اطالع
عالقمندان رسانده میشود.
ثبتنام آزاد
ثبتنام بهموقع

دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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 2600000ریال

(تا )0131/4/01
ثبتنام با تأخیر
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 310000ریال

(پس از )0131/4/01

اعضای انجمن آمار ایران

 1800000ریال

 2300000ریال
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هزينهی هر وعده غذا مبلغ  ۹01111ريال است .همچنین تعداد محدودی خوابگاه مجردی دانشجویی به منظور اسکان
شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است .هزینهی اقامت به ازای هر شب برای هر نفر با صبحانه  ۰۴۱۱۱۱ریال و
ظرفیت هر اتاق حداکثر  ۴نفر خواهد بود .شرکتکنندگان در کنفرانس مجموع هزينههای ثبتنام ،غذا و اسکان انتخابی را
منحصراً به شماره حساب زير واريز نمايند.
بانک

بانک ملی ،شعبه مرکزی کرمانشاه ،کد شعبه 501۹

صاحب حساب

درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی

شمارهی حساب

2177333702009

شمارهی شبا

I R-870170000002177333702009

هزینههای کنفرانس باید از طریق حضور در شعبه بانک و تکمیل "فیش" یا "دستور واریز" پرداخت شوند .پرداخت
غیرحضوری (اینترنت بانک ،همراه بانک و  )...قابل قبول نیست .در صورت پرداخت از شعب بانک ملی ،از فیشهای سه
نسخهای استفاده نمایید و از نسخهی رسید صاحب حساب اسکن خوانا تهیه کنید .همراه داشتن اصل نسخهی رسید
صاحب حساب در زمان پذیرش در کنفرانس ضروری است .در صورت پرداخت از شعب سایر بانکها (توسط سامانهی
پایا) ،از پشت و روی فرم دستور واریز مستقیم که دارای چاپ ماشینی است اسکن تهیه کنید .همراه داشتن اصل این فرم
در زمان پذیرش در کنفرانس ضروری است .با مراجعه به پایگاه اینترنتی کنفرانس به آدرس
 http://isc12.razi.ac.irاسکن خوانا از فیش واریزی (نسخهی رسید صاحب حساب یا فرم دستور واریز مستقیم با
چاپ ماشینی) را همراه با مشخصات خواسته شده در فرم در نظر گرفته شده در پایگاه اینترنتی کنفرانس وارد نمایید تا
ثبت نام شما مورد تایید قرار گیرد .بدیهی است عدم تکمیل فرم ثبتنام و عدم ارسال اسکن فیش هزینههای کنفرانس
به منزلهی انصراف از شرکت در کنفرانس تلقی میگردد.

