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ﺑﺮﻧﺪه  ٣دوره ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ١٣٧٧ ،١٣٧۴
و  ،١٣٨٠ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٧٣-١٣٧٧از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ،اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان )ﺧﻮارزﻣﯽ( ﺳﺎل ،١٣٧۶

م ﺪاو ﺪ زﻣﺎن و ﮑﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻳﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﻳﺮان از ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر در اﻳﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﻴﺸﮑﺴﻮت آﻣﺎر
اﻳﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼ کﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻼ کﻫﺎی ﻓﻮق
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دارای ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮑﺮ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ارﺗﻘﺎء ،ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ
داﻧﺶ آﻣﺎری؛ ﻓﻌﺎل و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی آﻣﺎر؛ دارای
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺆﺛﺮ در اﺷﺎﻋﻪ آﻣﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ؛ دارای درﺟﻪ و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ؛ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﻳﯽ؛ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛ اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﺎری؛ راهاﻧﺪازی ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ
ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری و
اﺷﺎﻋﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ آﻣﺎر؛ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ در راهاﻧﺪازی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آﻣﺎر؛ ﻧﻘﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ؛ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛

اﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﺎل  ١٣٨۴و اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺳﺎل  ١٣٨٨از دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری و در داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮑﻮداﺷﺖ از آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و اﺳﺘﺎد
ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار و ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،دﻛﺘﺮﻋﺎدل آذر رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻋﻠﻤﯽ آل آﻗﺎ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺳﯿﺎره
دﺑﯿﺮ دوازدﻫﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪای در ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭼﺎپ و در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ در
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﺮان
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮ ﺑﺎرﺷﺎن در اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
اﺳﺘﺎد ﻓﺮزاﻧﻪ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﺮان دارد .در زﯾﺮ ﻣﺘﻦ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس
اﯾﺸﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻮح ﭙﺎس

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت آﻣﺎر ﺳﺎل ١٣٩٣
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ا ﺘﺎد ار ﺪ

ﻨﺎب آ ی د ﺮ ﺪ ﻢ و ﺪی ا ﻞ
ﯿﺎر ﺷﺎ ﻪ ا ﺖ از ﺗﻼش ی اوم و ﻮ ﺶ ی ﻨﺎ ﻌﺎ ﯽ ا
ﻮر،

و ﺶ ﻮ ی

ﺮوی

ﻪ ﺘﺎب ز ﻪ ی رﯾﺎ ﯽ و آﻣﺎر

ﺺ آﻣﺎری ،ﻒ و

ﺲو ﺮ

ا ﻦ آﻣﺎر ا ان دا ﻪا ﺪ،

آﻣﺎر دوازد ﻦ ا ﺲ آﻣﺎر ا ان ﺪردا ﯽ و ﻘﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮان

ا ﺘﺎدا ﯽ ﺮ ﻨﺎ ﻌﺎ ﯽا ﺖ

اغ ﺪا

و

ﺮد ﻋ ﻢ آﻣﺎر
ﻮان

ﻮت

ﻤﻞ آ ﺪ .را ﯽ ﻮر وا ار

رارو ﻦو وزان ﮕﺎهدا ﻪا ﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در  ٣٠ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ٧ ،ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ٢٧ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ،
 ٣١ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ١۴ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎﻟﯿﻒ  ١٣ﮐﺘﺎب،
ﺗﺮﺟﻤﻪ  ٢٠ﮐﺘﺎب ،وﯾﺮاﺳﺘﺎری  ٩ﮐﺘﺎب ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  ۵٩ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
و  ۵رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻦ ﺪزاده

ر ﺲ ا ﻦ آﻣﺎر ا ان

ﺪا ﺿﺎ ﯿﺎره

د ﺮ دوازد ﻦ ا ﺲ آﻣﺎر ا ان

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

٢

ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ رﺳﻤﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده
ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ اﻋﻀﺎی دوره دوازدﻫﻢ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺸﻜﺮ از
ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه دوره ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ
آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ |ژوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز آﻣﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد:
اﯾﺠﺎد ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر
اﯾﺮان و آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻀﻮ آن ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان در ارزﯾﺎﺑﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻃﯽ
دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.ا ،.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻣﺎر و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه دﻛﺘﺮ ﻣﺸﻜﺎﻧﯽ ،دﻛﺘﺮﻋﻤﯿﺪی و دﻛﺘﺮﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اول آﺑﺎن ﻣﺎه روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺿﻤﻦ
ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ اﯾﻦ روز ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را در ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ و ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮ ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ روز
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه در اﯾﻦ روز ،اﻧﺠﻤﻦ
آﻣﺎر اﯾﺮان را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری و
درج در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ارﺗﻘﺎء
ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و اﻧﺸﺎاﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ روز اﻓﺰون
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺎر در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺠﺪد
ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت
ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان در اراﯾﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ روز و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی
ﺑﺮﺧﻂ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ،
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﯽ ﺷﺪه
و ﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان و دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل
آذر رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ و اﯾﺮادات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر
ﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده در اداﻣﻪ از اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم رایﮔﯿﺮی،
آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ،آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖﺳﺎز ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ،آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاد اﺳﻜﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪدار و آﻗﺎی اﻓﺸﯿﻦ
آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای دوره دوازدﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و آﻗﺎﯾﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖﺳﺎز ،دﻛﺘﺮرﺣﻤﺎن ﻓﺮﻧﻮش ،دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،دﻛﺘﺮ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ ،دﻛﺘﺮ رﺣﯿﻢ ﭼﯿﻨﯽﭘﺮداز و دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﺧﺒﺎر اﻧﺠﻤﻦ
اﻓﺸﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ ،ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل و
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎر ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻛﻠﯿﺎت آن ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻃﯽ

آﻣﺎر اﯾﺮان ﻃﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٣ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ

ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﺑﺮاری اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

و اﯾﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻫﺪاف ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻫﺪاف

ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮری ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎپ آن از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ

اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ

آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه دوره ﯾﺎزدﻫﻢ و دوره ﺟﺪﯾﺪ )دوازدﻫﻢ( ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﯿﺌﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی

٣

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﺎل ١٣٩۶ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻘﺮر ﺷﺪ” ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻪ

اﯾﺮان” از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ،

اﻃﻼع اﻋﻀﺎی ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رﺳﯿﺪ.

ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺳﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﮔﺰارﺷﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ

از دﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ:

ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر در ﺟﻠﺴﺎت آﺗﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.

• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ روی آن ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﺳﻮادآﻣﺎری” در روز ﻣﻠﯽ

ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.

ﻋﻀﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ در اراﯾﻪ ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

• ﺳﻤﯿﻨﺎر رﯾﺎﺿﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در  ٢٩و  ٣٠ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٩۴در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان” ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان” ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ
• ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
• ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﺠﻮ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
• ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
در اﯾﺮان و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
• ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
• ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻣﺎر ﺑﯿﺰی
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر ﺑﯿﺰی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ اﺗﻤﯽ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب از ﮔﻢ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آدمﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎب
ﺑﯿﻔﺘﺪ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ
آراﻣﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
آن را ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻠﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و اﻟﯽ آﺧﺮ.

دﮐﺘﺮ ذاﮐﺮزاده ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی  ٢٨و  ٢٩ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩۴را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دﻫﻤﯿﻦ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎوش ﺑﻬﯿﻦ ،ﺷﺎﺧﻪای از ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻮق ﺑﺮ

ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و داﻧﺶ

و ﻣﺼﻮب ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎوش ﺷﯿﺌﯽ ﮔﻤﺸﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ

در اداﻣﻪ ،ﻧﺎﻣﻪای واﺻﻠﻪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ:

ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ از دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ دو ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻬﻢ در ﺧﻼل

آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮاﺋﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص

آن دوره ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ را در

ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ آﻣﺎری

ﮐﺎوشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺰ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی آن

آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮاﺋﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارك

اﺳﺖ.

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

در ﺳﺎل  ١٩۶۶ﮐﻪ ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﻓﺮاز اروﭘﺎ و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎن  ke-١٣۵و ﯾﮏ

ﺑﺮرﺳﯽ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزرس

ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ  B-۵٢ﺑﺮﻓﺮاز درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ رخ داد .ﺷﯿﺮ ﺧﺮﻃﻮم ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ

۴

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

داغ ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و دو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ

ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺎوش رﯾﭽﺎردﺳﻮن و اﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻋﻠﻤﯽ را در ﻣﺠﻠﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻟﻮﻣﺎرس اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻪ ﺑﻤﺐ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺿﻤﻦ ﮐﺎوش

در ﺧﺸﮑﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯽ در درﯾﺎ اﻓﺘﺎد و ﮔﻢ ﺷﺪ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﺎه ﻣﻪ  ١٩۶٨ﯾﮏ

زﯾﺮآﺑﯽ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﻣﻨﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ژوﺋﻦ  ١٩٧١ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ اﺗﻤﯽ  ٣۵٠٠ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  USS Scorpionﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ٩٩

آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن روز  ٢١ﻣﻪ  ١٩۶٨درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺪﻣﻪ

ﻧﻔﺮ ﺧﺪﻣﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم داﯾﺮه ﺑﺰرگ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ و از روﺗﺎی

ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮازن ﻗﻮای دواﯾﺮ ﻗﺪرت ﺷﺮق

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﻧﻮرﻓﻮﻟﮏ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻃﻼع،

و ﻏﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﮐﺮی ون دادهﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎری را ﮔﺮدآوری و ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪﻣﻪ ﭼﻘﺪر رﻧﺞآور ﺑﻮد .ﮐﺎوش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻓﻮری

ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚﺑﻨﺪی ﻣﮑﺎن ﺻﺪاﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻮارﺑﻨﺪی ﺷﺪه را ﺑﺎ

را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺴﯿﺮ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ

در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﻧﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪرن

اﻧﻔﺠﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ را در آن ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﻨﻬﺎ  ١٨ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزی .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎوش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و در دوﻣﯽ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﻘﻄﻪ اﻧﻔﺠﺎر را ﻧﻘﻄﻪ اُﺳﮑﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴٠٠ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺟﻨﻮب

ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن آﻣﺎر ﺑﯿﺰی ﺑﻮد.

ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺰاﯾﺮ آزور ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎوش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

در  ١٩۶٣ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎورهای واﮔﻨﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آﻣﺎر ،رﯾﺎﺿﯽ و

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﮑﺎر ،روی ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل  ١٢/۶ﻣﺎﯾﻞ در

ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی

ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ – ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﻋﺮض  ١٢ﻣﺎﯾﻞ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﯽ – ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎن اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺎوش ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎوش ﺑﻤﺐ در درﯾﺎ،

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎ وزنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .وزنﻫﺎ

آﻣﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﺮی آر رﯾﭽﺎردﺳﻮن را ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

را ﮐﺮی ون ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎره ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش رﯾﭽﺎردﺳﻮن ،وی ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ و

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﮐﺘﺎب ﻻف ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﮐﺮی ون

دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎ آن زﻣﺎن از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻏﺮق ﺷﺪه را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد

ﮐﺎوش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎوش  (SEP)١ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ .ﺑﺎ

و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره درﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺷﺐﻫﺎ

اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻬﺖ

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  SEPرا ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ درﯾﺎدار و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﺪاﯾﺖ

ﺳﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺮطﺑﻨﺪی را ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ روی اﻧﻮاع

ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎوش ﮔﺰارش ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

درﯾﺎدار ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎوش ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻨﯽ،

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

رﯾﭽﺎردﺳﻮن از روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﻤﺐ را ﺑﺎ

ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد آن ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﻘﺪارﻫﺎی ی SEPﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎوش ﻫﺮ روز در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺖ و اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی

زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﻧﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﭘﺴﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ

ﺳﻔﺮش اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﮐﻪ از ﻣﺜﻠﺚﺑﻨﺪیﻫﺎی

روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﺮی ون ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن

ﺑﺮای ﮐﺎوش اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ واﮔﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻻرﻧﺲ

ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن اژدر ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ

اﺳﺘﻮن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﮐﺘﺮی رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدو ،دو اﻓﺴﺮ

داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ

ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ،و دو داﻧﺸﺠﻮ رﯾﭽﺎردﺳﻮن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻫﻢ در

اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن در  ٢٨اﮐﺘﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻧﻘﻄﻪ اﺳﮑﺎر و در ﻋﻤﻖ ١١٠٠٠

ﺧﺸﮑﯽ و ﻫﻢ در درﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺳﻮم

ﭘﺎﯾﯽ درﯾﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۴٠ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪای از ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ

ﺑﻪ  USS Mizarاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ را دارا ﺑﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.

در ﻣﻮرد اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن روﯾﮑﺮد ﮐﺎوش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎوش ﺑﻤﺐ

ﭘﯿﺮوزی اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر آﻣﺎری

ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﺴﯿﻨﯽ و  SEPﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻻف ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش اﺛﺮ ﺟﺎن ﮐﺮی ون آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮی ون از

ﮐﺎوش روزاﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺮوی

اﻓﺴﺮان ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ

درﯾﺎﯾﯽ ﻗﺪری از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﮔﺬارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ
Effectiveness Probability

1 Search

۵

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﯿﺮﯾﻢ  Ljاﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪی jام ﺑﺎﺷﺪ و

ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﭘﻼس ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی

Ejاﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻌﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﻃﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن

ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰش داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺷﯿﺊ ﻣﻮرد ﮐﺎوش در ﺧﺎﻧﻪی jام ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺊ در آن ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﮔﺸﻮدن رﻣﺰ ﺟﻨﮕﯽ آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﺎوش و ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺘﻦﻫﺎی

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﯽﮐﺎوﯾﺪﻧﺪ Ljﻫﺎ روزآﻣﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ روزآﻣﺪ

ﻣﻌﺮوف و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ از ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی در

ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎوشﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﺘﯽ  USS Mizarاز

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎوﯾﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهام و

ﺳﻮرﺗﻤﻪﻫﺎی زﯾﺮآﺑﯽ ﺣﺎﻣﻞ ردﯾﺎبﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎ دﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده

در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل

ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲﺳﻨﺞﻫﺎ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ

روشﻫﺎی ﺑﯿﺰی آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از

ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٢ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.

ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی آﻣﺎر ﺑﯿﺰی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻞ  SEPﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞﺿﺮبﻫﺎی اﻧﻔﺮادی Ljﻫﺎی ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﺒﮑﻪ در اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻞ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر

SEP = ΣN
j=1 Lj .Ej
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼ ک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روزاﻧﻪ ﮐﺎوش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﺳﺘﻮن و رﯾﭽﺎردﺳﻮن
در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻼ ک ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای از ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺴﯿﻨﯽ
) L∗j = Lj (1 − Ej )/(1 − SEP
را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎوش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٣٩١در
»ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ:
 -١اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در
ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن را وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﻗﺮار داده و اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ.
 -٢آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،زود ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ،

ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ و اﺳﮑﻮرﭘﯿﻮن اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺮی در ﺑﺎره

ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﺗﻌﺎﻟﯽ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎوش ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺘﻮن در  ١٩٧۵ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎوش ﺑﻬﯿﻦ را ﺑﺎ

ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﺰه
ﮐﺘﺎب ﺳﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮد ،ﺟﺎﯾﺰهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﺛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎوش ﺑﯿﺰی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزش ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﻤﺎت
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪه در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻣﺼﺮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺸﮑﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮان ﮔﻢ ﺷﺪه در درﯾﺎﻫﺎ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﯿﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ و زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ
ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ از آﻣﺎر ﺑﯿﺰی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟ ﮔﺮوه اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ دﮐﺘﺮ اﺳﺘﻮن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎل را
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ  SS Central Americaﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٨۵٧دور از
ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﺳﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ
در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﮐﺎوش  ١۴٠٠ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ) ١٢۶ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( از ﮐﻒ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﭘﺴﯿﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ
ﺑﯿﺰ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮدﻧﺪ.

 -٣رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ
ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ و اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﻮال ﻻزم،
ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﯿﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده رواج ﯾﺎﺑﺪ
و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در اﺛﺮ آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﺎﺧﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم،
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان.
اﻋﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺰاد ،دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ
ﺟﺒﻪدار ﻣﺎراﻻﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﻟﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻬﺮابﭘﻮر ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف،
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﯽ و دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺢاﻟﻪ ﻣﻀﻄﺮزادﻫﻮ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩١/٨/٢۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪه و
در آن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺷﺮح ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﺎر ﺑﯿﺰی در ﮐﺎوشﻫﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻫﻪﻫﺎی

 -١اراﺋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ در

اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺎر ﺑﯿﺰی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ از

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

۶
 -٢ﻫﻤﮑﺎری در اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 -٣اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ارﺗﻘﺎء ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -١ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -٢ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در
ﮐﺸﻮر
 -٣اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻼن و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
 -۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﺮونﺳﭙﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
ذﯾﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا
 -۵ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
 -۶اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻞ
و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
 -٧ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ذﯾﺮﺑﻂ
 -٨ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺪﻫﺎ
و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در
ﮐﺸﻮر
 -٩ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق
ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻓﮑﺮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ
داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺰاد ،دﮐﺘﺮ ﻣﮕﺮدﯾﭻ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﻟﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﺳﻬﯿﻼ ﻏﻼمآزاد در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎر ،ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
رﯾﺎﺿﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ،ﻟﺰوم
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺖ رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آزﻣﻮنﻫﺎی ورودی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ را در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻓﺖ رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺎﯾﻪای

در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف )رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ( ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی
ﺑﻬﺰاد ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ،دﮐﺘﺮ ﻣﮕﺮدﯾﭻ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن ،دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺒﻪدار ﻣﺎراﻻﻧﯽ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻬﺮابﭘﻮر ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده و ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٣/٧/١۶ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا و
اﯾﺮاد ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﮏﮔﯿﻞ و ﻻوال اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ،اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻫﻢ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -١ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرخ  ١٣٩٣/۴/١٨ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
 -٢آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦﺧﺼﻮص ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ
آ ﮔﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
رﺟﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺴﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ روی
وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﮔﺰارش آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺷﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼغﺷﺪه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ
از ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺎده واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
 -٣ﮔﺰارش روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻏﻼمآزاد ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
 -۴ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی

٧
 -١٠ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ:

دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ آﻣﻮزش

– ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر

و ﭘﺮورش و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺘﺎدان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ

– ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ اوﻻ َدر ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ و راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن
ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ و اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان

– ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪای در اﯾﺮان و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 -۵ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺒﺮد
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در اﯾﻦ

– ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

– ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎرف در ﺧﺼﻮص
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن در ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
 -۶در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۴دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ از وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﻮﯾﺪ و دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت آﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
 -٧در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر »ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ« در روزﻫﺎی  ٢٩و  ٣٠ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٩۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﮔﺰارﺷﯽ
از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه

– ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
 -١١ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر
اﯾﺮان ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آﻧﺎن
اﻗﺪام ﺷﻮد.
 -١٢آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎن اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان از ﮔﺮوه  ٣ﺑﻪ ﮔﺮوه
 ۴اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه ۵
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ١٠ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﮔﺮوه دوم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﮔﺮوه ﯾﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن راﻫﺒﺮدی ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﭘﺲ از

ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ آﻗﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدی ﺳﻤﯿﻨﺎر از ﺳﻮی
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٨در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ.

ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اول آﺑﺎنﻣﺎه روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﯾﮏ روزه ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ،در روز  ٢٩ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺗﺎﻻر ﻏﺪﯾﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪای آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن:
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر؛
دﮐﺘﺮ ﺗﺎجﮔﺮدون ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛ دﮐﺘﺮ
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ،وزﯾﺮﮐﺸﻮر؛ دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی؛ دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮏ،

 -٩آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان؛ دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان؛ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ

ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ

و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ؛ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ؛ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ

ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان« ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ دﻓﺘﺮ

آﻣﺎر اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻈﺎم

رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ

آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

٨
ﻟﺰوم اﻫﺘﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻋﻼم آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺨﻨﺮان ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎل ٩٣ﮐﻪ از ۵
ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻟﯽ  ١٨آﺑﺎن ﻣﺎه در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻣﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ١٢ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و آﻣﺎرﮔﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در
ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺪود  ۴٫۵ﺗﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﺻﺎﻟﺖ و
ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ :در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری
دادهﻫﺎ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺨﺒﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ
ﻣﺎﻣﻮران آﻣﺎرﮔﯿﺮی را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ردﯾﺎﺑﯽ و رﺻﺪ ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن
را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری را در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن در ﻣﺪت  ۶ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان

ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﻨﯽ از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ
ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
را دارد .اﯾﺸﺎن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻧﻈﺮی
دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ ﺳـﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
از ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫـﺎن ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻣﺎری را در ﺳﻄـﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿـﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﮕـﺮاﻧـﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮاﻓﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﺮادی وﺟﻮد دارد از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق آﻣﺎرﮔﯿﺮان زﺣﻤﺖﮐﺶ
دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺒﻪی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دارد و ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم آﻣﺎری
ﺷﻮد.

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﻮزه آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

ﻫﻤﮑﺎری و اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎراﯾﺮان و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

ﮐﺸﻮر

ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺎری و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از اﻋﻼم ﻫﺮ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪﺳﯿﺎت و ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی
ﻓﺮدی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ درﺑﺎره آﻣﺎرﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ وارد ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ٢٠٠ :ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎری ،ﺑﻪﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ  ٢٠٠ﺷﺎﺧﺺ١٠٠ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ٧٠
درﺻﺪ آن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد
در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی آﻣﺎری
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
اراﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و زﺧﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری
اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺪون آﻣﺎر ،راه رﻓﺘﻦ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺟﮕﺮدون ،رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ :آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی
 ٩٣ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﻃﺮح در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﯿﻖ وﻗﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و آﻣﺎر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ٩٣ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﻬﺮهﺑﺮدار و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ
اﺧﺘﻼل در ﺟﻤﻊآوری دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪه آﻣﺎر
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی راﻫﺒﺮدی را ﺟﺰﯾﯽ از آﻣﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻃﺮح ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﮐﺸﺎورزی داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭘﺎﯾﻪ
و اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز و دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻼن و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن روشﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ واردات و ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن
 FAOﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻃﺮح
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی  ٩٣دارای ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﺮاک آﻣﺎری
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
آﻣﺎر ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻋﻠﻢ
آﻣﺎر اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺪﯾﻨﮓ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ارﺗﺒﺎط
آن ﺑﺎ آﻣﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای

٩
ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری و
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪای آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر از ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ،اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،آﻣﺎرﮔﯿﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ و آﻣﺎر ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ

• ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻢ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺒﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر

ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻄﻪ واﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

اﯾﺮان در ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر و ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در

و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و راﻫﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻣﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻢ

داﻧﺴﺘﻨﺪ.

آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری در ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را دارای وﻗﻔﻪی  ١٠ﺳﺎﻟﻪ )(١٣۵٨-١٣۶٨

اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر در ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻢ

داﻧﺴﺘﻨﺪ و رﺷﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻧﺎﻣﺘﻮازن

و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اداری از داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه آﻣﺎر در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ورودیﻫﺎی

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮازنﺑﺨﺸﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و

رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻫﺪاء ﮔﺮدﯾﺪ.

آﻣﺎرﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن
در ﺑﺤﺚ ﺗﻮازنﺑﺨﺸﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﯾﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﺗﻮازنﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﺖ.
ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ روز ﺷﺪن آﻣﺎرﻫﺎ

• داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮑﻮداﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۴آﺑﺎن ﻣﺎه
 ١٣٩٣ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،در ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻻر وﻻﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و

ﺳﺨﻨﺮان ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ،وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺸﻮر در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ را ﻃﯽ

ﮔﺮوه آﻣﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ آﻣﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه در ﺳﺎل

ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن

ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه،

اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ آﻣﺎری اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را اﻧﺠﺎم

در اداﻣﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺨﺎر رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،

دﻫﻨﺪ .وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ،ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت،

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رﻓﻊ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎر

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ

و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،و ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ﺗﻮازن را آﻣﺎر و ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.

آﻣﺎر اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دوﺳﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺧﺮاﺳﺎن

وی در اداﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان را ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در

در ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دوﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ روز ﺷﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﺎر ﮐﺸﻮر

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

١٠
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮوه و ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﭗ
ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
• داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﯿﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز اول آﺑﺎن ﻣﺎه ،روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺴﺌﻮل ادارات آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه
آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اداره آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه و راﺑﻄﯿﻦ آﻣﺎری در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی
در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ آﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺌﻮل
اداره آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺟﺎری ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز آﻣﺎر و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در آﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦ اﻟﻪ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن آﻣﻮزش
داﻧﺶ آﻣﺎر در اﯾﺮان ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﯿﺮ
ﺗﺤﻮل داﻧﺶ ﺑﺸﺮی از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ دوران ﻣﺪرن ،اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوران ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺎر
زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮا ﺷﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺠﻤﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎروﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﺎر

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول آﺑﺎن روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٣/٨/۵اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﺷﺘﻪ آﻣﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه
ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺎن وﯾﮋه اﯾﻦ روز آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آن” را ارﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮔﺮوه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

• داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اول آﺑﺎن ﻣﺎه» ،روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی« ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
اﯾﻦ روز در داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ ،آﻣﺎر و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه آﻣﺎر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر و ﭘﮋوﻫﺶﺳﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺻﺎﻓﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه
رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن از ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر ،ﮔﺮوه آﻣﺎر و ﭘﮋوﻫﺶﺳﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .وی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺣﻀﻮر وی را در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﻓﺘﺨﺎر
آﻧﺎن داﻧﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ روز را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ
آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺿﻤﻦ
ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه
آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان
و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﺤﻮه ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان را ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان و رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ،زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس و آﻣﺎر ﺑﯿﺰ و ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﭼﺎﭼﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از آﻧﺎن و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.
در اﻧﺘﻬﺎ از دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ و زﺣﻤﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﻣﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
• ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻫﻤﺎﯾﺶ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ
آﻣﻔﯽﺗﺄﺗﺮ ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﻣﻬﺮ  ١٣٩٣ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ
آﻣﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﭙﯽ از روز آﻣﺎر ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ اﯾﺮانﭘﻨﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎر اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﺻﻔﻬﺎن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎر اﯾﺮاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در
اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻋﻠﯿﻤﺮادی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

١١

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎره آﻣﺎر در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﭙﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﯾﻢ

ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻓﯿﻠﺪز  ٢٠١۴رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ آﻗﺎی

و آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻗﻠﯿﻢ و ﻣﯿﺰان

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖﺳﺎز

ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان اﯾﺮاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان را وﻇﯿﻔﻪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﺎر و اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﺎ اﺟﺮای

اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﻠﮑﯿﻦﻧﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در

ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد از ﺗﻌﺪادی از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ

رﺷﺘﻪ آﻣﺎر و داﻧﺸﺠﻮی ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در اﻟﻤﭙﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل

دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻼن

 ١٣٩٣ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد.

آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ آﻣﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟،
ﭼﻪ روﻧﺪی ﻃﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟ ،در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ،ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ .آﻗﺎی ﻣﺎﻫﻮش
از ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،ﺧﺎﻧﻢ ارﺷﺪیﭘﻮر
در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن ،آﻗﺎی ﺻﺎﻧﻌﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎﻃﺮی و دﺑﯿﺮ درس آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ اژهای و آﻗﺎی
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻟﯿﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ رزﻣﺨﻮاه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،در
آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٣در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ دادهﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﺎر ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه در ﻃﻮل
ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﺎدی از ﭘﺪر ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﯾﺮان ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﻮری ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯿﻬﻤﺎن وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

• اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﯿﻼن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن

اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در روز ﭼﻬﺎرم آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺎ دﻋﻮت از
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ادارات و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺑﺘﺪا آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺠﻔﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن و آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺻﻐﺮﯾﺎن
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﯿﻼن ،روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و از اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺪﻋﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی” ﺑﻪ
اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی زاﻫﺪﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ” ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ
اﻫﺪا ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ۶ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﮑﺪه

ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در روز ﻫﻔﺘﻢ آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در

ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،را ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده

داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮداری رﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﯿﻼن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ﻣﯽﺷﺪ ،ﺿﺮورت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد .اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ

اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼماﻟﻪ ﻣﺠﯿﺪ و ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﮐﺎﺑﺮدﻫﺎی آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی

آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه

آﻣﺎری در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺪﺳﺎزی ،داﻣﭙﺮوری ،زﻣﺎن

ﮔﯿﻼن ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ،ﮔﺰارﺷﯽ از

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ را

وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه آن را ﻣﻮرد

ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮروزی ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت

اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان از ﻫﻤﺎن روشﻫﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﯿﻼن در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی،

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

١٢
ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺰداﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ آﻣﺎر و
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﻬﺮداری رﺷﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی

در زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ

ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻔﺎری دادهﻫﺎ

و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺮدازش آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ« اﯾﺮاد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٩٣ﺑﻪﻣﺪت  ۵روز در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ـ رﻓﺎﻫﯽ ﻧﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ورودیﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ از داﻧﺸﺠﻮی ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ در اﻟﻤﭙﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد .ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دو
ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی آﻣﺎر« و »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
• داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ،

دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ

اول آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ در

ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﺣﺪود  ٨٠ﺳﺎل( ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﻠﯽ آﻏﺎز و در اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ ،ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺧﯿﺮ را ﻧﻘﻄﻪ

در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه وﻻﯾﺖ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻋﻄﻔﯽ در ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ و ﺗﺒﺮﯾﮏ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻢ

از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ارﺳﺎل آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻗﺎی

آﻣﺎر را داﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺴﺖ و

ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﯽوﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد:

اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ دﻫﻘﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻣﺎر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﮑﺎت ارزﻧﺪهای ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی
ﺑﻘﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ،ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗ
ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
• داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﺣﻀﻮراﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎرﻓﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺎر ورودی  ٩٣در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،ﻣﺠﻼت آﻣﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ.

 -١ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻊآوری و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری
 -٢اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -٣ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 -۴اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻞ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل
 ١٣٩٢ﭘﺮداﺧﺖ و اﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد:
• اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
• ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
• اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ
• اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ CIP
• ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اداره آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

١٣
آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت را در ﺣﺪ اﻋﺪاد ،ارﻗﺎم
و ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرآﻣﺪی در ﮔﺰارﺷﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﺎر ﺑﻪ رﻗﻢﺳﺎزی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ
و اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ آﻣﺎر اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ

ﺳﻌﺪاﻟﻪ ﻣﺮادی ،ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر

آﻣﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ و رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﻋﻠﻢ رازﮔﺸﺎﺋﯽ از ﻣﺠﻬﻮﻻت اﺳﺖ

ﻣﺮادی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﯾﺤﺴﺎب و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﻌﺪاﻟﻪ ﻣﺮادی در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻛﻠﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻣﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎر و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه

آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻛﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ

اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر در

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ،

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم

و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻠﯽ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.

آﻣﺎر را اﻧﺠﺎم و آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز

ﻣﺮادی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ

دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از

ﻋﻨﻮان ﯾﻚ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در دﺳﺖ اﻗﺪام دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :در

آﻣﺎر و آﻣﺎرﺷﻨﺎس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮده و ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،

ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﭼﺮا ﻛﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ و اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ

ﮔﺮه ﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﺷﺮوع

آﻣﺎر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٧۶و در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد

اﯾﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻔﻜﺮ

در آن زﻣﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آﻣﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ

و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺧﻮدﻛﺸﯽ ،ﻗﺘﻞﻫﺎ،

ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آن ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎر

ﻣﺮگﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺣﻮادث

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺎر ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﻗﺼﻮرﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﯽ ،ﻛﻮدک آزاری و ﻫﻤﺴﺮآزاری ﻣﻮارد

ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ

دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮا و ﺷﻜﺎﯾﺎت ﻣﯽﺷﻮد در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد و آﻣﺎر آﻧﻬﺎ درﻟﻪای

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻫﺪر دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل

از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار داﺷﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آﻣﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﺜﺎل آﻣﺎری ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راه از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث ﺟﺎدهای ﻣﺒﻨﺎی

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ٢۵درﺻﺪ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ

ﻋﻠﻢ آﻣﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن

ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﻣﺎر اﺳﺖ.

اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪای ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در

اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری داﻧﺴﺖ

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و از ﺳﺎل

و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﮐﺸﻮر

 ١٣٧٨ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﻼم آﻣﺎری اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺟﻠﺪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ

اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ

و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺮﻫﻪ

آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻪ راس ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در

دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻜﺎران و

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮﻛﺰ دو ﻛﺘﺎب ” ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻣﺮگﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

دادهاﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

در اﯾﺮان )ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺗﺎ  ”(١٣٨٩و ” ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﯾﺸﺎن رﻗﻢﺳﺎزی را آﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﻀﺎ” از

از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر ” در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ٩١و  ٩٢ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

١۴
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ،روﺳﺎی

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
 -١ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ DNAﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم و DNA

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال :ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ،DNAﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎت

ﻗﻀﺎوت ﻛﻪ اﺧﯿﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ ﺑﺮای

 DNAو ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در دوازدﻫﻤﯿﻦ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩٣در داﻧﺸﮕﺎه رازی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدم ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎر ﺟﻨﺎﺋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺒﻼ” ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﮔﺮهﮔﺸﺎﺋﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و در واﻗﻊ رازﮔﺸﺎﺋﯽ و ﮐﻤﮏ

 -٢در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪی
ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  DNAﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﺮد اﺗﻔﺎﻗﯽ ) (Random Manدر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪام

در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ اول ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس

در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی

ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﮔﻔﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪﻫﺎی دو رﻗﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد

در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ دوم از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪﺻﻮرت

را ﻓﻘﻂ روی ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﺴﺘﻘﻞ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری

ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺎری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی DNA

ﮐﻤﮏ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط در ﻣﻮرد ﻣﺠﻬﻮﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺿﯿﻪای را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ

در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ

رد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﻛﺜﺮ

ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  DNAﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد

ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ) ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﻜﯽ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻧﻈﺮ ،ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ

و روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه و وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ”

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .در اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در دادﮔﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﺴﺒﺖ

و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای

درﺳﺖﻧﻤﺎﺋﯽ ) (Likelihood Ratioاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در واﻗﻊ

وﻗﻮع ﺟﺮم در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن و

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از اﺣﺘﻤﺎل

ﮐﻼﻫﺒﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺻﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن و اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده

ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و

ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻌﺪاﻟﻪ ﻣﺮادی ﮔﻔﺖ ﻫﻢ اﯾﻨﻚ در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ آﻣﺎر

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) (Forensic Statisticsوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن ،ﻋﺪم

ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ رازﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻜﻠﯿﻒ

اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﺻﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺮدن ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ

راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﺑﻌﺪی اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﺎر ،ژﻧﺘﯿﮏ و ﺣﻘﻮق

و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ دروغ ﭘﺮدازی و دادهﺳﺎزی ﺑﻪ

زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ و ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﻤﮏ آﻣﺎر .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ آﻣﺎر

ﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ

در ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ

ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاﺳﺘﺨﺮاج

ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ  DNAﻣﺘﻬﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ آن

ﻣﺮادی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از

را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  ۴٠٠٠٠ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺎﯾﯽ

آﻟﻤﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺎح ﺟﻌﻔﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران و دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻨﯽ ،از ﺳﺎزﻣﺎن

ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  DNAﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ و ارﺷﺎد از اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﺎر و ﻏﯿﺮ آﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  DNAدر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ:

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺒﺮ داد.

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

آﻣﻮزش آﻣﺎر در ﻣﺪارس
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا ﯾﺰدﯾﺎنﭘﻮر ،دﺑﯿﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن درس آﻣﺎر و ﻣﺪلﺳﺎزی
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ روز اﻓﺰون ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در ﺟﻬﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و

١۵
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و -در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺐ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺘﺎب آﻣﺎر
ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎد و اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد آﻣﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮان دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ درس در ﻣﺪارس ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ درس آن را از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ

 -٢ﻣﻌﻠﻢ :ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن اﻣﺮ آﻣﻮزش ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺴﻠﻂ

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺟﺬاب اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ

 -١ﮐﺘﺎب درﺳﯽ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻨﻄﻘﯽ،

ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰهﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ

ﮐﺎﺑﺮدی و ﺟﺬاب ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد:

دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب آﻣﺎر و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ -ﺗﺪرﯾﺲ درس آﻣﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺑﯿﺮان رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ آﻣﺎر ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت

اﻟﻒ -ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ درس ﭘﺮورش ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻢ اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﯾﻦ درس ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش

اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد

ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان روی ﺟﻠﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب

و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺪود از ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻣﺪلﺳﺎزی ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ب -در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ و ﭘﺮوژه وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﮐﺘﺎب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ

ب -ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺎدی در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و از آن رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ

ﺑﺎ درس آﻣﺎر ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری واﻧﻤﯽدارد .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ داﻧﺶآﻣﻮز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻟﺰوم آﻣﺎر

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ”ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ” ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺼﺎوﯾﺮ

در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ج -ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮام ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ در ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  Minitabﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
د -ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی دارد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی آﻣﺎری داﺷﺘﻪ

ج -ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﻧﺘﺨﺎب دﺑﯿﺮ آﻣﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روش زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد:
• ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دﺑﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ در رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ آﻣﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻣﺎر
درس ﺳﺎدهای اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد.

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎر ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه

• اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﺑﯿﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ

و ﯾﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز

ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺣﺠﻢ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای دﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ

ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ

آﻣﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

داﺷﺖ.

ه -ﻓﺼﻞ  ٨ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎری

• در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ درس آﻣﺎر و رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ دﺑﯿﺮ واﮔﺬار

ﺑﻮدن رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺌﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ دﺑﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎﻋﺖ درس آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و

رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ آن در ﻣﺪارس دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﭙﺮدازد.

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

١۶
د -ﺑﺮﺧﯽ از دﺑﯿﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺎی زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ ،ﻧﻤﺮهای ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و  ...اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -٣داﻧﺶآﻣﻮز :اﻣﺮوزه ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﮑﻮر ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻟﺬت ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درس آﻣﺎر
ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت اﯾﻦ درس در ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺪک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس ﻓﺮﻋﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ درس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﺴﯿﺮ دارد و ﻋﻤﻮﻣﺎً داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و
اراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎز دارد و در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ اداﻣﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ درس ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻟﺴﻮز اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب درﺳﯽ آﻣﺎر و
ﻣﺪلﺳﺎزی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز و ﮐﺎرﺑﺮدی آن را ﺟﺬابﺗﺮ
و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای دﺑﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم
اﯾﻦ درس ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ
آﻣﺎر ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ درس ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﺑﯽﺷﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ درس در داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

درﯾﭽﻪای ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ،ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

 .۴ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

• آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دارای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ،
• اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
• ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و ﻧﺎم،
• دﯾﺪار ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻢﮐﻼسﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ آﯾﻨﺪهﺳﺎز در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻮان ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ،ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ،ﯾﺎ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
دارای ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺟﻮاﯾﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ
از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺎدان ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی از آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪون اﻫﺪاف ﻣﺎدی ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮ روی وبﮔﺎه آنﻫﺎ
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
آﻣﺎر( .ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﮑﯿﺪه ،ﭼﮑﯿﺪه

ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﺒﺴﻮط ،ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ/ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی دورهای )ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ

ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی رودررو ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ!

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و

ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ

روزاﻣﺪﺳﺎزی داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ

ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ .از

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ روش اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﮐﺎرﻫﺎی

ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهﻫﺎی

ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﺟﺰﺋﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﺮﯾﻊﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻏﻠﺐ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی )ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺎﺑﻖ(

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ:

را ﻧﺎم ﺑﺮد.

• ﺛﺒﺖ اﯾﺪهای ﺧﺎم ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ،
• اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﯾﺎ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮا و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ،
• ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﮕﺮ،

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻬﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎری در اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﯿﻤﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد و

١٧

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
ﺑﺴﯿﺎری رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.

ﭼﻮن ﺳﻮاد ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد از

ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ

آن روزی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ.

دﺳﺖ آورد:

وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ؟
http://www.isi-web.org/8683

http://www.statisticsviews.com/view/events.html
http://www.imstat.org/meetings

ﯾﮑﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن در آن روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪهای ﺳﯿﺎه را دﯾﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻗﺎر ﻗﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪه ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻮم!
از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﯿﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻮم و ﺑﺪ اﻗﺒﺎل!

ﺳﻮاد آﻣﺎری
اﻓﺸﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺮوژه ﺳﻮاد آﻣﺎری در اﯾﺮان )(ISLP

درﺻﺪ ﺳﻮاد آﻣﺎری

از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،در ﮔﻮش ﺧﻮد دﺳﺘﻤﺎل ﻓﺮو
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻮم ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﮕﺮدﻧﺪ!
ﺣﺘﻤﺎً از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاد آﻣﺎری و درﺻﺪ دارد.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،اﻓﺮادی ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮل و اﻋﺪاد را ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺟﺎی اول آن ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎر

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد!

درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺪاد را ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻗﻠﻤﺪاد

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ٪ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﭘﻮل دوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﺳﺖ؟ داﺳﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا درﺻﺪ؟ ﭼﺮا درده ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ درﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ ...

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ در ﮔﻮش ﺧﻮد دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﭘﻮل ﺧﻮد دﺳﺖ

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﻋﻘﺐ  ...ﻋﻘﺐ  ....و ﻋﻘﺐ ﺗﺮ.

وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻮل را ﺑﺪون اﻋﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ؟

ﺣﺪود  ٨٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ.

ﺣﺎل وﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ در

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮد.

ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد آن روز ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ

ﻣﺮدم در ﺳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از زﻣﺎن راه اﻓﺘﺎدن ﺗﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ  ٪را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﮐﻨﺎر ﻋﺪد ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ

زﻣﺎن ﻣﺮدن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺑﺪﯾﻤﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮ آن را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰی
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﮑﻪای از ﺑﺪن ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻣﺮده را در ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎ ﯾﮏ
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽزﻧﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ از
ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺐ دارﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺘﺎن درد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺪهﺗﺎن دارد
از دﻫﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ! ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ!
ﻣﺎدرﺗﺎن ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد!
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻤﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو روز ،آب ﺑﺪن ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺗﺐ ﺑﻪ ﮐﻮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و در روز ﺳﻮم .....
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را ﮐﺸﺖ! )اﻟﺒﺘﻪ دور از ﺟﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
داﺳﺘﺎن اﺳﺖ(
ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻐﺖ درﺻﺪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Percentﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .و آن ﯾﻌﻨﯽ ”ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ” و ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﻨﺖ ﯾﮏ دﻻر اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  Percentﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺻﺪﺗﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ .ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم آن
زﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﭘﺮﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﻋﺪاد و ﭘﻮل را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ١٠٠٪ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٢٠٪درﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﭼﺮا
ﮐﻪ  ١٢٠٪در ﻧﻤﺎدﮔﺬاری دﺳﯿﻤﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﻻر و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻨﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ :ﺑﯿﺎن آﻣﺎر ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺮدن

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

١٨
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ درﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از درﮔﯿﺮی ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ آن ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ!
در ﺧﺒﺮی آﻣﺪه ﺑﻮد در  ۵٠٪ازدواجﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زوﺟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق
داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﻣﺮاﻗﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻧﺪادهاﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را داده اﺳﺖ!! واﻗﻌﺎً
در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و اﺳﺘﺪﻻل آن ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ در روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد از ﻗﻮل ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری آﻣﺪه اﺳﺖ ”ﯾﺎراﻧﻪ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ٣٠٠ ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ” .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﺟﻮد دارد.
اول اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﻌﻞ آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﻞ ﯾﺎراﻧﻪ آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش  ٣ﻫﺰار راﻧﻨﺪه
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  ١٠٠٪اﻓﺰاﯾﺶ و  ١٠٠٪ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻪ ﻫﺰار راﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش
داد .ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ راﻧﻨﺪه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﻪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ
درﺻﺪ از ﮐﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد درﺻﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺸﻤﻮل ،ﺑﻪ ﺟﺎی  ٣٠٠٪اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ.

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﺑﻪ درﺻﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﺑﻪﺻﻮرت درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺮر و آﺷﻨﺎﯾﯽ ذﻫﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اﻋﺪاد ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ،آ ﮔﺎﻫﯽ
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺮﻓﻨﺪی ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن رﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ”اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،١٠٠٪ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺑﺮزوآﺑﺎد رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ”.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻫﺘﻞ داران ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد  ١٠٠٪ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﺮزوآﺑﺎد
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺗﻬﺮان
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ  ٢ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮزوآﺑﺎد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﺑﺎ  ٢٠٠٪رﺷﺪ ﺑﻪ  ۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!! و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
آن  ١٠٠٪ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ! !

ﺑﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن
ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .در روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺗﯿﺘﺮی ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان آﻣﺪه
اﺳﺖ” :ﺗﻮرم  ١٠درﺻﺪی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ دﻻر
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ” .وﻟﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
 ١٠٪ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﺳﺎل ﯾﺎ ﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ!
در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ” آﻣﺪه اﺳﺖ
”در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎ در اﯾﺮان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ) (٣٠٠٪و ﺧﺴﺎرت
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ) (٨٠٠٪ﺷﺪه اﺳﺖ” .در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

١٩

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
در ﮔﺰارش آﻣﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،ازدواج و ﻃﻼق ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ”در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺟﻤﻌﺎً ۶۴٨٢
ﺑﺎب دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در ﺳﺎل  ١٣٨٣ﻣﻌﺎدل  ٣/٨درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ٣٧۶۴
ﺑﺎب دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و  ٢٧١٨ﺑﺎب دﻓﺘﺮ ازدواج و ﻃﻼق ﺑﻮده اﺳﺖ” .ﺣﺎل
اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٣ﺟﻤﻌﺎً  ۵٩٨٧ﺑﺎب دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ٣٢٢٧ﺑﺎب دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و  ٢٧۶٠ﺑﺎب دﻓﺘﺮ ازدواج
و ﻃﻼق ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ١٣٨٣ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و ﻃﻼق
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ
اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪ اﻓﺮاد را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ١٠٪ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ  ١٠٪ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را ﮐﺎﻫﺶ دادهاﯾﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺧﺒﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ” ١٠٪ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار
ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻘﺪار  ١٠٪ﮐﻢ ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻮد
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را دارﯾﻢ و اﮔﺮ  ١٠٪اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ١٠٪از ﻧﻮد ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ٩درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻬﺎن را دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
٩١درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
رﺷﺪ ﻣﺼﺮف در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دو درﺻﺪ و در آن ﮐﺸﻮر ﺧﺎص دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ دوﯾﺴﺖ
درﺻﺪ در ﻫﺮ ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺪاد ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺷﻮد!
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم رﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.

ﻣﯽرﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺗﺮﻓﻨﺪ درﺻﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ اﮔﺮ دو ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ را دﯾﺪﯾﻢ،
اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ

ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ  ۵٠٪از
درآﻣﺪ ﺷﻐﻞ اول و  ۵٠٪از ﺷﻐﻞ دوم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﻮدن درآﻣﺪ از ﺷﻐﻞ اول و درآﻣﺪ از ﺷﻐﻞ دوم ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ وی
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه اﺳﺖ .وی از ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻐﻞ اول
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۵٠٪آن ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻐﻞ دوم ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۵٠٪آن ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽﮐﻨﺪ!! ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد  ۵٠٪در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺼﻒ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻧﺪارد.

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﭘﻮده ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزﺷﯽ

در ﺷﻤﺎره  ٨٢ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ،رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﻃﻮل دوره
و ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ،ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ و ﺿﺮاﯾﺐ آن در
آزﻣﻮن ورودی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﻫﺪف اﯾﻦ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
 -١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ادارات
آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -٢در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -٣ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی آﻣﺎر و ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ
و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﯿﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻣﺎر در
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،

ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ

ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده و

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

٢٠
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺸﺎورهای و روانﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺟﺮا و ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ

آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ،اﺟﺮا ،ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری،

از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
 -١ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.

 -٢آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

اﺧﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

 -٣آزﻣﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻼﯾﻖ( ﻃﺮاﺣﯽ و
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
 -۴آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺮا ،ﻧﻤﺮهﮔﺬاری و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﺳﻮالﻫﺎی آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ
و اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٧در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٨ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ:
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮاء در ﻣﯽآورﻧﺪ

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ

* داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
آﻣﺎر ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺄﻟﯿﻒ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف( ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺑﻪﻫﻤﺮاه واژهﻧﺎﻣﻪ دوﺳﻮﯾﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﺎر از ﺳﺎل  ١٣٩١در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
داد .ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و واژهﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ
از اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﻧﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮات ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺮدآوری و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای واژﮔﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اول ﺗﺤﺖ وب واژهﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژهﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
آدرس  www.srtc.ac.irﻗﺴﻤﺖ واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

و ﯾﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام از آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،

* ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ

 .١وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ -١٣۵۵

وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت درﮔﯿﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ

١٣٩٠

و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و

واژه ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺮد

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﻣﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ،اﺳﺘﺨﺪام و ارﺗﻘﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ

و زن و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن در

آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم وﺟﻮد دارد.

ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﯽ زﻣﺎن و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر ،ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و

اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻛﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺟﻨﺴﯿﺘﯿﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر

اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺣﻮزه ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻮزه آﻣﺎر

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و

و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه )آﻣﺎر و ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ و ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮای

و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی( آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ دارﻧﺪ .ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﺮای

ﺑﺘﻮان از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺖ .دوره

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

٢١

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای درک رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ،

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

روش ﺑﺮای ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻣﺤﻘﻘﺎن

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

اﺳﺖ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﺮﺧﯽ

در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را اﻣﻜﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ

از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪن و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺖ از اﻃﻼﻋﺎت

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،وﺿﻊ ﺳﻮاد

در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﻧﻪ

و آﻣﻮزش ،ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ١٣۵۵ﺗﺎ  ١٣٩٠ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از روشﻫﺎی

اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯽ آ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺮ

»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ  «١٣۵۵-١٣٩٠را

روش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩٢آﻏﺎز

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار و درآﻣﺪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ

ﺷﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم

 .٢ﺳﻄﺢ و روﻧﺪ ﺑﺎروری و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ »راﺑﻄﻪ

اﯾﺮان ١٣٨۵-١٣٩٠

ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار« را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﺟﺮای آن

ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎروری و ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ و روﻧﺪ آن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از اﺑﺘﺪای ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ،

از ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩٣آﻏﺎز ﺷﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎروری و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ

 .۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٨۵ﺗﺎ  ١٣٩٠و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎروری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دو دﻫﻪ

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ دو ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﻓﺎز اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٨۵و  ١٣٩٠در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن

ﮐﻪ ﻓﺎز اول ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺑﺮآورد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎروری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و

ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دوﻣﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول آﻣﺎری،

ﻓﺎز دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎروری اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ١٣٩٠

ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪاول ،ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٨۵و  ١٣٩٠در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﺳﻄﺢ و روﻧﺪ ﺑﺎروری و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در اﯾﺮان

در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف دوم اﯾﻦ ﻃﺮح روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای

 «١٣٨۵-١٣٩٠را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﺟﺮای آن از ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٢

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻫﻢﭼﻮن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ– ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ ﻋﺪدی– ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی

آﻏﺎز ﺷﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .٣راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ

در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺﻫﺎی ﻋﻠﻮم

اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ

»ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﺒﺪﯾﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺗﮑﯽ و ﻓﺮدی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ

 ١٣٨۵ﺗﺎ  ١٣٩٠و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻋﺒﺎرﺗﯽ آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ و اﻧﺪازه ﺗﮑﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﮐﻨﺎر اﻧﺪازه

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ« را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﺟﺮای آن از ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩٢آﻏﺎز

ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و اراﺋﻪ

ﺷﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎل  -٢٢ﭘﺎﯾﯿﺰ  -٩٣ﺷﻤﺎره ٨۴

٢٢

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺘﺎب
آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد

اﺳﺘﻔﺎده از  SASدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری و ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوریﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای

در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ،

و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری

و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر

دارﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ و

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  MS Excelﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺎرﺑﺮان

داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را داﺷﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دﺳﺘﻮر

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ دادهﻫﺎی اﻧﺒﻮه

ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ و رواج ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮقآﺳﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری در دﻧﯿﺎ  SASاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺧﻮد را

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾﻊ دادهﻫﺎ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از

ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺪﯾﻮن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی اﻧﺒﻮه اﺳﺖ.

ﭘﺮدازشﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ »آﻣﺎری« در ﻗﺎﻟﺐ رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی

ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

رﯾﺎﺿﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آ ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺑﻪ

ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی

ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻨﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

روشﻫﺎی آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﮔﺎن اﯾﻦ

ﺟﻔﺮی ه .ﮔﯿﻮﻧﺰ و ﺟﻨﯿﻔﺮ ا .ﻫﻮﺗﯿﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻗﺎی

ﮐﺘﺎب ﮐﻦ ﮐﻼﯾﻨﻤﻦ و ﻧﯿﮑﻼس ج .ﻫﻮرﺗﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ و ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽﭘﻮر ﺑﻮده و وﯾﺮاﯾﺶ آن را آﻗﺎی ﺣﺴﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

رﻧﺠﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

 ١ﻣﺮور

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

 ٢ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻄﯽ

١ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ SAS

 ٣ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ

 ٢ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ

 ۴روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی EM

 ٣ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﺎری راﯾﺞ

 ۵اﻧﺘﮕﺮالﮔﯿﺮی ﻋﺪدی

 ۴رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و ANOVA

 ۶ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و اﻧﺘﮕﺮالﮔﯿﺮی ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮﯾﯽ

 ۵ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ و آﻣﺎرهﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه

 ٧ﻣﻮﻧﺖﮐﺎرﻟﻮی زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ

 ۶ﻧﻤﻮدارﻫﺎ

 ٨ﻣﺒﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در MCMC

 ٧ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

 ٩ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ

ﻣﺮاﺟﻊ

 ١٠ﺑﺮآورد ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﭼﮕﺎﻟﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ

 ١١ﻫﻤﻮارﺳﺎزی دوﻣﺘﻐﯿﺮه

ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

 ١٢ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی و ٢٨٣ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﺷﻮﻣﯿﺰ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎی

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی و  ۵٨۵ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﺷﻮﻣﯿﺰ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎی

 ١٠٠.٠٠٠رﯾﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ

 ١۵٠.٠٠٠رﯾﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 www.srtc.ac.ir/fa/contents/bookﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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هب انم خدا وند جان و خرد

فراخوان مسابقه
بهترین پروژه آمار و مدلسازی
به منظور شناسایی دانشآموزان عالقهمند به آمار ،عمومیسازی این علم پایهای ،اهمیت دادن به
آموزش آمار و ایجاد رقابت سالم بین دانشآموزان دبیرستانها ،خانه آمار اصفهان با همکاری و
حمایت انجمن آمار ایران ،مرکز آمار ایران ،مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،پژوهشکده آمار ،سازمان سنجش آموزش کشور ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتی
اصفهان ،اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ،شهرداری اصفهان ،انجمن علمی آموزشی
معلمان ریاضی اصفهان و خانه ریاضیات اصفهان ،اقدام به برگزاری مسابقه بهترین پروژه درس
آمار و مدلسازی برای سال تحصیلی
 1343-49مینماید.

شرکت در این مسابقه به صورت انفرادی یا گروهی (حداکثر  3نفر) از دانشآموزان سال دوم
رشتههای ریاضی و فیزیک ،ادبیات و علوم انسانی و سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستانهای
استان اصفهان میباشد .مالکهای ارزیابی پروژهها شامل موارد زیر است:
 .1موضوع پروژه
 .2روش جمعآوری دادهها
 .3تحلیل دادهها
 .4نحوه نگارش و گزارشنویسی

اداره کل آموزش و رپورش استان اصفهان

پروژههای منتخب توسط معلم راهنما که به تایید مدیر مدرسه رسیده است پس از اتمام ،یک
نسخه چاپی به همراه سیدی حاوی فایل پیدیاف پروژه ،مشخصات کامل دانشآموزان ،معلم و
مدرسه به نشانی خانه آمار اصفهان ارسال و همچنین فایل پیدیاف آن به نشانی در وبگاه خانه
ریاضیات اصفهان ایمیل گردد.

محدوده زمانی ارسال پروژهها از تاریخ  1349/1/11الی  1349/2/11میباشد .به پروژههای
منتخب توسط هیئت داوران جوایزی توسط حمایتکنندگان مسابقه به دانشآموزان و معلمان
راهنما اهدا خواهد گردید .برای اطالعات بیشتر و آگهیهای بعدی به وبگاه
 www.Mathhouse.orgمراجعه نمایید.

