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نشریۀ خبري این انجمن است کـه در  ، نامۀ انجمن آمار ایرانخبر
شود.پایان هر فصل منتشر می

درج اخبار آماري ایران و جهان، آشنایی با بزرگان هدف اصلی از انتشار خبرنامه،
آمار و ایجاد ارتباط میان اعضاي جامعۀ آماري با یکدیگر و نیـز بـا انجمـن آمـار     

ایران است.

براي نیل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از همکاري و همفکري 
شود. در این راستا:مندان به گرمی استقبال میهمۀ عالقه

ضروري است مطالب به نشانی سردبیر، اعضاي هیئت تحریریه یا مسئولین-
ها ارسال شود.ستون

شده، آزاد است.خبرنامه، در انتخاب، تلخیص و ویرایش مطالب ارسال-
شود.شده، بازگردانده نمیمطالب دریافت-

مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ایران نیست.-
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راخودفعالیت91ماهمهر30ازایرانآمارانجمنمدیرههیئتیازدهمدوره
رئیسبعنوانزادهمحمدمحسندکترآقایاندورهایندر. نمودآغازرسما

فرزاددکتررئیس،نایبعنوانبهسازعالمتحسینمحمددکترانجمن،
مسئولعنوانبهتهآشفافشینآقايودارخزانهعنوانبهاسکندري
آرزويمدیرههئیتدورهیازدهمینعزیزانبراي. شدندانتخابدبیرخانه
. داریمراایرانآمارانجمناهدافپیشبردراهدرموفقیت

سهشاملریاضیعلومکارشناسیجدیدبرنامه89-90تحصیلیسالاز
کنکورواالتسواستشدهاجراییوابالغهادانشگاهبهآمارجملهازرشته

برنامهاساسبر93هايوروديبراي) 92ماهبهمن(آمارارشدکارشناسی
برنامهدرتغییروبازنگريضرورتراستاایندر. شدخواهدطراحیجدید
برنامهکمیته. استضروريریاضیعلومهايرشتهارشدکارشناسیهاي

موردارشدکارشناسیهايبرنامهکهداردنظردرریاضیعلومریزي
بامتناسبآنهايبرنامهوگیردقراردقیقبازنگريوارزیابیبررسی،
پیشنهاد،هرگونهدریافتبنابراین. شوندروزبهکارشناسیدورههايبرنامه

کارشناسیجدیدهايبرنامهتدویندرتواندمیراستاایندر... وراهنمایی
.باشدارآمکمیتهزیراعضاءبرايموثريکمکارشد

رازي دانشگاه بهاالدین خالدي (در طول یک سال گذشته آقایان دکتر
، دکتر محمد امینی تربیت مدرس)دانشگاه محسن محمدزاده (کرمانشاه)، 

فردوسی مشهد)، دکتر دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محتشمی (دانشگاه (
استادي از مرتبه دانشیاري به مرتبهصنعتی اصفهان)دانشگاه علی همدانی(

آقایان دکتر خانم دکتر صدیقه شمس (دانشگاه الزهرا) و ارتقا یافته اند و 
یزد)، دانشگاه رازي کرمانشاه)، دکتر حمزه ترابی (دانشگاه عبدالرضا سیاره (

دکتر امیر تیمور پاینده (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر عادل محمدپور 
اند. ضمن شیاري ارتقا یافتهاز مرتبه استادیاري به دان(دانشگاه امیر کبیر) 

تبریک به این عزیزان و آرزوي موفقیت هاي بیشتر، از نمایندگان انجمن 
انتظار می رود تا خبرهاي ارتقا همکاران را به خبرنامه انجمن اطالع دهند.

براساس تصمیم هیئت مدیره دوره یازدهم، آقاي دکتر ایران پناه از 
. ضمن تبریک و خواهند داشته سردبیري خبرنامه را بعهد91زمستان

آرزوي موفقیت براي آقاي دکتر ایران پناه در ارائه خبرنامه اي وزین و پر 
اینجانب را تحمل کردید تشکر ویژه محتوا، از اینکه در طول یکسال گذشته 

دارم و الزم می دانم از مساعدت ها و همراهی آقاي دکتر عالمتساز، خانم 
وش مهر در طول این یکسال تشکر و قدردانی دکتر ریواز و خانم سپیده سر

نمایم.
) از اعضاي 2013الزم می دانم ضمن گرامیداشت سال جهانی آمار (سال 

نمایم تا در همراهی هئیت مدیره انجمن، براي یران درخواستانجمن آمار ا
برگزاري مراسم مختلف و هرچه با شکوه تر این سال دریغ نفرمایید.

آذر در ابتداي سخنرانی خود، به نمایندگی از بخش اجرایی، آقاي دکتر
کاران برگزاري کنفرانس رانداز دست،نظام آماري کشورحاکمیتیاي و حرفه

آن که و همچنین شرکت کنندگانبه ویژه بخش دانشگاهی و دانشجویی
ر متعهد، از استقبال یرغم همزمانی آن با اجالس سران کشور هاي غیعل

و به مهمانان به ویژه ردار بوده است، تقدیر و تشکر نمودگرمی برخو
مهمانان خارجی خوش آمد گفت. همچنین با توجه به در پیش رو بودن، 
هفته دولت، از زحمات کارگزاران دولت تقدیر نموده و بر روح شهداي دولت 

وي در ادامه با اشاره به عالقه به ویژه شهیدان رجایی و باهنر دورد فرستاد.
اي گوناگون از هبا توجه به حوزه فعالیتم در نهاد:د به علم آمار گفتخو

کاربرد ونقش این علم ،، مجلس و مرکز آمار ایران، به اهمیتدانشگاهجمله
)را به  dataاین علم تولید دانش کرده و طی یک فرایند، داده (واقفم.

لب اق) تبدیل می کند و دانش نیز خود را در information(اطالعات 
چون مبناي کارمدیران بر اساس اطالعات و دهد ومیحکمت و خرد نشان

کار خردمندانه است، به علم آمار عالقه دارند.
در ادامه با اشاره به این نکته که هدف از ارائه گزارش وي در کنفرانس، وي

هاي پیش الشچکشور و ينظام آماراجراییاي و ارائه دیدگاه بخش حرفه
هاي تعالی نظام آماري رویکرد"، گزارش خود را با عنواناستآنانروي 
افزایش کیفت و سرعت در ایشان در ادامه، .ارائه نمودند"کشور

گري در نظام آماري کشور، ايشار آمار، حرفهتتولید و ان
استفاده از فناوري هاي نوین اطالعات در آمارهاي رسمی،

ارتقاء آماري کشور،یکپارچه سازي در نظامتهیه و انتشار آمار،
افزایش تعامالت بین المللی را و فرهنگ آماري و سواد آماري

وي .ندندهاي تعالی نظام آماري کشور خوامهمترین رویکرد
اي در شوراي عالی آمار، که باالترین براي تحقق این هدف، برنامهافزود:

در مرجع آماري کشور است تدوین شده است و در واقع گزارش ارائه شده
کشور براي تحقق این هدف یخوانی براي جامعه دانشگاهاسمینار، فراین

است.
در حوزه افزایش :گفتکیفیتافزایش رییس مرکز آمار ایران درحوزه 

هاي آمارگیري و تعیین گیري  در طرحکیفیت منظور، کاهش خطاهاي نمونه
همچنین چالش جدي براي کاهش خطاهايفرمول دقیق براي آن است.

در وي ادامه داد:.وجود دارددر حوزه اجرا و سنجش نیزگیرينمونهیرغ
نیز ارزیابی مستمر طرح هاي آماري،کنترل برون سازمانی به نظارت حوزه 

هاي ها از نظر رعایت استانداردهاي آماري سایر دستگاهمعنی کنترل طرح
سازي و یکپارچهآماري شوراي عالی آمار و مرکز آمار ایران، نظارت بر تولید

هاي نظارتی ها از روشتحلیل کنترل نتایج طرحی ومحتواي آمار هاي ثبت
مار ایران براي تعالی نظام آماري است. وي تاکید کرد که مرکز آمار آمرکز 
از نظر رعایت استاندارد هاي بین المللی آماري، خود را زیر مجموعه ایران،

داندو سعی در رعایت همه ) میUNSDبخش آماري سازمان ملل متحد(

ستون سردبیر موقتستون سردبیر موقت

خالصه سخنرانی دکتر عادل آذرستون سردبیر موقت
1391شهریور 9الی7دانشگاه علم و صنعتایران،در یازدهمین کنفرانس آمار
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هاي در نهادبا هدف انتشار نتایج آماري این مرکزي بین المللیاستاندارد ها
دارد.بین المللی آماري

هاي آماري مرکز اجراي طرح: ندنیز گفتافزایش سرعتدر حوزه ایشان
مطابق با بندي ساالنه یا فصلی است،آمار ایران که بر اساس زمان

ها آنشود و همواره سعی براین بوده که نتایج زودرسانجام میریزي برنامه
به اعالم نرخ بیکاري و ويقبل از انتشار نتایج اصلی به عموم اعالم گردد.

تورم بر اساس زمانبندي منظم و تقویم معین اشاره کرد  و ادامه داد: از 
چگونگی ایران مبنی برشگاهیان به مرکز آمارنهاي داها و پیشنهادمشاوره

هایی که جمع آوري و پردازش آن ها مستلزم گذشت یک اعالم نتایج طرح
با توجه به این که در دهه اخیر افزود:ويشود. سال است استقبال می

هاي اصلی هاي قبل افزایش پیدا کرده و نهاداستفاده از آمار نسبت به دهه
رین زمان ممکندر سریعتهاکشور، همواره منتظر آخرین شاخص ها و نماگر

براي برنامه ریزي هستند، این امر از اهمیت خاصی برخوردار است.
گريايرویکرد حرفهتقویت یران همچنین در زمینه امار آرییس مرکز 

براي نفر درمقاطع فوق لیسانس و باال 50استخدام ، جذب  ومرکز آمار ایران
هاي آماري،افزایش بدنه تخصصی مرکز آمار ایران، رتبه بندي شرکت

هاي علمی از جمله انجمن آمار، ل با انجمنمتعاشی،زموآهاي برگزاري دوره
مار آپی گیري راه اندازي گرایش انجمن جمعیت شناسی و انجمن مدیریت،

هاي ارشد و دکترا در زمینه آمار ها، حمایت از پایان نامهرسمی در دانشگاه
ش براي افزایش تالار مجالت تخصصی و پژوهشی،شانتهاي رسمی،

درصد و راه 30ان زها به میمار در دستگاهآاستخدام دانش آموختگان رشته 
هاي در دست را از جمله فعالیتماريآسان راندازي شبکه پژوهشگران و مد

پیگیري مرکز آمار ایران اعالم نمودند. 
، بر تقویت آمار هاي ثبتی به آمار هاي ثبتیایشان همچنین در زمینه 

یکی از اهداف نظام آماري اشاره کرد و افزود:  براساس قانون برنامه عنوان
گیرد تا اي صورت میهاي گستردهپنجم، در دولت و مرکز آمار ایران فعالیت

شوند، به شبکه ها تولید میآمار و اطالعاتی که به صورت جاري در دستگاه
تقاء کیفیت ملی آمارو مرکز آمار ایران متصل شوند. همچنین در زمینه ار

ها و ارزیابی نحوه آمارهاي ثبتی، آموزش مبانی آمار هاي ثبتی به دستگاه
عالوه بر این سامان گیرد.ها توسط مرکز آمار ایران صورت میتولید آن

هاي اجرایی تا پایان برنامه سیستم اطالعاتی و عملیاتی در دستگاه60دهی 
ته است، سهم آمارهاي ثبتی در پنجم در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرف

قلم 100درصد افزایش پیدا کرده و ارزیابی حداقل 70سالنامه آماري به 
آماري نیزکه بتواند در نظام آمارهاي ثبتی  قابلیت جمع آوري داشه باشد، 

صورت گرفته است.
اعالم نمودند که بر اساس  ITحوزه در زمینه تعالی نظام آماري در ایشان
هیچ طرح 91هاي انجام شده، تالش بر این است که از سال زيریبرنامه

هاي کاغذي انجام نشود و اعالم نمودند، در آماري با استفاده از فرم
استفاده شده است و در ICRو PDAنیر از سیستم 90سرشماري 

شود، استفاده انجام می91نیز که در سال 92آزمایش سرشماري کشاورزي 
ده در سرشماري کشاورزي اصلی، آزمایش خواهدشد.از تبلت براي استفا

هاي صنعتی، راه اندازي کارگاهآمارگیري اینترنتی ازهاي مجازي،آموزش
)، DATACENTERدر مرکز آمار ایران(یکی از مجهزترین مراکز داده 

تهیه پورتال آماري کشور هاي عضو اکو و مقایسه نماگرهاي کشورهاي 
است که ITگر اقدامات انجام شده در حوزه عضو با یکدیگر، نیز از دی

با توجه به اینکه در حال حاضر رییس مرکز آمار  ایران به آن ها اشاره نمود.
بیشتر توسط دپارتمان هاي کامپیوتر ITفعالیت هاي آماري در حوزه

ها خواست تا هاي آمار دانشکدهگیرد،  آقاي دکتر آذر از دپارتمانصورت می
ها بر محتواهاي آماري، بیشتر از گذشته در این لط بیشتر آنبا توجه به تس

امر فعال باشند.
آماري، راه اندازي شبکه ملی آمار، تهیه کد یکپارچه سازيدر زمینه 

هاي صنعتی) و اتصال شماره ملی به کدپستی براي یونیک(شناسه کارگاه
جام شده از اقدامات ان1390اولین بار در سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

ها اشاره کرد. وي در زمینه شبکه ملی آمار گفت: در شبکه آنبه است که 
DATAها در یک مرکز داده  ملی آمار، اطالعات آماري دستگاه

CENTER)کنند.گیري نهایی جریان پیدا می) جهت گزارش
رسانی هاي نظام آماري این است که درزمینه اطالعوي افزود: یکی از چالش

وجود یک داشبورد  ضروري  می باشد تا ه مقامات رسمی کشور،آماري ب
ها و نماگرهاي  مهم اقتصادي کشور مسئولین هر لحظه بتوانند شاخص

هاي متصل به هم  مورد بررسی و مقایسه مانند تورم و بیکاري را مانند حلقه
رسانی به بخش خصوصی نیز عدالت و قراردهند و همچنین در زمینه اطالع

دسترسی کاربران به اطالعات آماري اما با سطوح دسترسی متفاوت امکان 
وجود داشته باشد.
68و 54نیز با اشاره به مواد مرجعیت مرکز آمار ایرانایشان در زمینه 

هاي مرکز بایست با رعایت استانداردها میقانون برنامه پنجم گفت: دستگاه
بر اساس قوانین برنامه پنجم، ین  نآمار ایران به تولید آمار بپردازند و همچ

ایرانی بر عهده نظام -هاي مهمی چون توسعه اسالمیتدوین شاخص
آماري کشور است.

به مواردي چون برگزاي تعامالت بین المللیدر مورد وي همچنین
هاي آموزشی  براي کشورهاي عضو اکو و سیاپ و مشارکت فعال کارگاه

بین المللی  اشاره نمودند.آماريمرکز آمار ایران در نشست هاي 
رییس مرکز آمار ایران، همچنین بر تعامل و ارتباط بیشتردانشگاهیان و نظام 

اي آمار و ایفاي نقش بیشتر هاي کاربردي و حرفهعلمی آمار کشور با حوزه
وي بر اهمیت اي  آمار کشور تاکید کرد.دانشمندان علم آمار در نظام حرفه

هاي علمی بیشتري در زمینه ها و نشستهمایشآمارهاي رسمی و برگزاري
اي که ها ودهها نشریههاي رسمی اشاره نمود و افزود: نتایج سرشماريآمار

تواندتوسط دانشگاهیان مورد تحلیل و نقد شود، میها منتشر میبراساس آن
قرار گرفته و بازخورد آن به مرکز آمار ایران ارائه گردد.

اشاره کرد و گفت: سواد و فرهنگ آماريبر وي در پایان سخنان خود
ها و درك و بینش مردم از شاخصسواد و فرهنگ آماري به معنی دانش،

شوندکه براي افزایش آن، نماگرهایی است که به زبان آماري تولید می
اي هاي رسانههاي فرهنگی مختلفی از جمله تهیه فیلم و برنامهفعالیت

رت گرفته است.مختلف در مرکز آمار ایران صو
دکترآذر بر نقش مهم دانشگاهیان و انجمن هاي علمی، در ارتقاء سواد آقاي 

آماري کشور تاکید نمود و از ارزیابی مثبت خود از افزایش فعالیتهاي آماري 
ها و همکاري دانشگاهیان در ورود مباحث فنی آمار در و ارتقاء کیفیت آن

و کنفرانس آمار در دانشگاه تبریز از اي آمار کشور در فاصله بین دنظام حرفه
و کنفرانس فعلی خبر داد.89سال 



763شماره پیاپی –91پاییز–بیستمسال 

سابقۀازکوتاهشرحی●١
آموزشی،کارهايوتحصیل

برايتاناجراییوپژوهشی
تافرماییدبیانخوانندگان

.بپردازیمهاپرسشبهبعد
تمامتهراندررادبیرستانمن

اول. رفتمخارجبهسپسوکردم
بعدوکردمشروعرامعماريرشتۀ

رشتهایندرتحصیلسالییکاز
ازکهچیزيآنشدممتوجه

احساس. استساختمانمهندسیبیشترونیستکردم،میتصورمعماري
کالیفرنیادانشگاهبهاینروازمندمعالقهبیشترریاضیعلومبهکهکردم

)UCLA (شدمریاضیشناسیکاراخذبهموفقجاآندروگرفتمانتقالی .
بهاینروازدهم،تحصیلادامهریاضیرشتۀدرگرفتمتصمیمسپس

کارشناسیدورةدرتحصیلبرايکالیفرنیادر) Davis(دیویسدانشگاه
دلیلبهترماواسطکهبودمکردهاخذآنجادردرسسه. رفتمریاضیارشد

آماررشتۀخواندنبهشروعبعد. کردمرهارارشتهاینآنها،بودنانتزاعی
کهگرفتمآمارارشدکارشناسی) Berkeley(برکلیدانشگاهدر. کردم

سالپنجوکردمشروعرادبیرستاندرتدریسبعد. داردداستانیخودش
وریاضیاتدانشکدةدروآمدمایرانبهانقالبازبعد. دادمدرسجاآن

دروبرگشتمآمریکابهرهدوبا. دادمدرسآمارسالیکبرايکرجمدیریت
.گرفتمدکتراآماررشتۀ

شدید؟آشناآمارباچگونهوزمانیچهاز●
درسهیچکارشناسیدورةدرحتیمن. شدمآشناآماربااتفاقیکامال
هندسهجبر،حیطۀدربودمگرفتهکههاییدرسبیشتر. بودمنگرفتهآماري

دوودیفرانسیلمعادالت،)differential geometric(دیفرانسیل
بیانقبالکههمانطورریاضی،ارشدکارشناسیدورةدر. بودآنالیزدردرس
اواسطحدودآنها،بودنانتزاعیدلیلبهکهبودمکردهاخذدرسسهشد،
سالپنجدانشگاه،یکریاضیدانشکدةدرمنهمسر. کردمرهاراآنترم
ازبودقرارکهرفتمجاآنبهروزیک. کردمیگريمنشیکارموقتطوربه
کههستاستاديجاایندرآیاکهپرسیدمایشاناز. برویم2واردهیبهجاآن
! نهگفتنه؟یابگیرمکالستاچندتوانممیببینموکنمصحبتاوبامن
زدممیقدمساختماندر. اندرفتههمهواستتعطیالتازبعدظهرازبعد

جاآنمنشیازراسؤالهمین"آماردانشکدة"اندنوشتهجاییکهدیدم

1 شهیددانشگاهآمارارشدکارشناسیدانشجويکاونديحمیدآقايازتشکربا
مصاحبهانجامدرخبرنامهیاريبرايبهشتی

2 Hayward

وزمینهپیشوويپیشرفتم. استجااین3پاركدکتر! بله: گفت. پرسیدم
وبیاییجااینبهتوانیمی! بله": گفت. کردمبیانراامعالقهوخودرزومۀ

یک،4فورترندرسیکهممن".کنیداخذدرسسهکنممیپیشنهادمن
اولهفتۀ. گرفتمتوپولوژيدرسیکو) بودمهندسیبیشترکه(آمارسدر

یکوکردهرهاراکالسدوآن. مندمعالقهبسیارآماربهکهشدممتوجه
ترمدویکی. گرفتمراشد،میتدریس5فلرکتابآندرکهاحتمالکالس

الکامیعنی. گرفتمانتقالیBerkeley masterبهبعدوخواندمجاآن
.اتفاقی

؟دهیدتحصیلادامۀآماررشتۀدرگرفتیدتصمیمکهشدچه●
طرفیکازهم. استسازگارمنروحیاتبادقیقاکهکردمفکر. عالقه

فضاهايباهمطرفیکازوبودجالبخیلیمنبرايوبودریاضی
خطیهايمدلکهدیدممیهمطرفیکاز. داشتمکاروسر6برداري

خیلیمنبرايکهگرفتاندازهشودمیکهاستمتغیريبعدشهرواست
.بودجالب

بود؟چهزمانآندرآماردرشماهايدرس●
هايمدلگسسته،تحلیل: ازبودندعبارتگرفتمکههاییدرسبرکلیدر

استذکربهالزم. تصادفیفرایندهايوزمانیسريواریانس،آنالیزخطی،
درمقدماتیدرسیکآموزشیدستیارکهگرفتمیادزمانیراآمارمنکه

منودادمیدرساستادکهبودآمارعمومیکالسیکواقع،در. شدمآمار
بهآندرکهکردیم،میبرپاآزمایشگاهدانشجویانبرايدستیارهابقیۀو

کهاینباشدممتوجهجاآندر. پرداختیممیهایشانسؤالبهپاسخوبحث
بینچونبنابراین. نیستمبلدراآنهامفاهیمامادانممیراهاکتابریاضیات

کردمسعیبود،افتادهفاصلهسالی7-6حدودمندکتريوارشدکارشناسی
یادراهادرسآنبتوانمتابگیرمترپایینسطوحدرراهاکالسآنمجددا
. گرفتمیادرارآماکهبوددکترييدورهدرحقیقتدرکنممیفکر. بگیرم

چهداشتید؟آمارزمینۀدرتدریسازغیرشغلیآیا●
کردید؟می
عنوانبه. کردممیهمعمومیکارهايالبته. کردممیتدریسدبیرستانبله،

منبرايهمخیلی. کردمکارهمکارخانهدر. بودمهمدرباندانشجو،
ازایراندراینکهبا. نبودبرایمهمايمسئلههیچوبودندجالبیتجارب
درکهراکارهاییبودم،نکردهکارهمهیچوقتوبودميامرفهخانوادة

انجامعالقهبانهوباالجبارجاآندررادهیمانجامدادندنمیاجازهجااین
بسیارتجاربمنبرايکهبینممیکنممینگاهکههموقتهرودادممی

آکادمیک،ودانشگاهیکارهايبرعالوهولی.استداشتهبردربهاییگران
.دادمدرسدبیرستانسالپنجمن

3 Dr. Park
4 Fortran
5 Feller
6 Vector Space

د آمار اله صوفی استابا پروفسور احسانگفتگو
دانشگاه ویسکانسین میلواکی
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آوردید؟رويتدریسودانشگاهیشغلبهکهشدچه●
باوخصوصیمؤسساتدرتوانستممیوداشتمآمارارشدکارشناسیمن

مندورانآندر. بودممندعالقهتدریسکاربهولیکنم،کارباالترحقوق
معموالارشدکارشناسیدورةدریعنیگرفتمنمیبورسآمارنشکدةدااز

مختلف،هايکالسدردانشجوهابرخیومنلذادهند،نمیمالیکمک
.شدممندعالقهخیلیمنکهبودآنجااز. دادیممیدرس... ودبیرستان

داشتید؟اشتغالتدریسبههمدکتريدرجۀاخذازقبلآیا●
همهچونبودجالبخیلیمنبراياولسال. دادممیدرساندبیرستبله،
پتانسیلکهرسیدمنتیجهاینبهتدریجبه. داشتآزمایشیجنبۀبرایمچیز
دورةتوانستمنمیکهبودطوريزندگیشرایطولیاستاینازبیشترمن

درسکرجدردانشگاهدروآمدمایرانبهکههمبعد. بدهمادامهرادکتري
. دادممی

بودند؟چگونهتاندانشگاهیکارآغازینهايتجربه●
کارتقاضايبودمامرسالهنگارشحالدرکهآخرسالمن. بودخوببسیار
گرفتهدکتراکهکسانیسنمتوسطبهنسبتهممنسنچونوکردم
جاهايبه) داشتمپسردووبودمدادهتشکیلخانوادهزیرا(بودباالتربودند

آنهابیندرکهگرفتندتماسمنباآنهاازتاچند. دادمکارتقاضايخاصی
در. داشتم9میلواکیدر8ویسکانسیندانشگاه7بازرگانیمدرسۀازتماسی

بازرگانیمدرسۀدراماداشتمتدریستجربۀگفتمکههمانطوردکتريدورة
ریاضیعمیقیخیلکهشدممتوجهرفتمکهآنجابه. نداشتمراتجربهاین
مصاحبهکهبودجاییاولینآنجا. کردمراحتیاحساسمنوکنندمیکار
آمدهکالیفرنیاازمنوداشتنامطلوبیسردبسیارهوايکهاینباوشدممی

مناسبیمحیطکاربرايهموزندگیبرايهمکهکردماحساسولیبودم
جايبههممنوشدمپذیرفتهکهدادندخبرمنبهبعدهفتۀدو. دارد

.ندادمتقاضادیگري

چهبرايکردید؟اقدامدکترياخذبرايزمانیچه●
فرستادید؟تقاضاهاییدانشگاه

در. رفتمآمریکابهخانوادهدیداربرايبودم،ایراندرسالدوکهاینازبعد
درسوبودندتعطیلفرهنگیانقالبعلتبههادانشگاهکههمایران
وخانوادهکهبودجاآندر. بمانمآمریکادرگرفتمتصمیمبنابراین. ادیمدنمی

عموزادگانمازیکیدیداربه. بدهمتحصیلادامهکهکردنداصراردوستان
دانشجويموقعآندرکهزاهديدکترآقايباجاآنورفتم10ریورسایددر

وزمینهپیشوبردنددانشکدهبهرامن. شدمآشنابودند،دکتريدورة
دهیدرخواستبایدکهشدگفتهمنبهسپس. گفتندهاآنبهرامنرزومۀ

غیرطوربهرامنمداركحتی. کردندموافقتمندرخواستبابعداًکه
ادامۀبرايمرحلهایندردوستانتشویقبنابراین. بودندکردهنگاهرسمی

.متشکرمهاآنهمۀازوبودمؤثرخیلیدکتريدورةدرتحصیل

7 Business school
8 Wisconsin
9 Milwaukee
10 Riverside

گرفتید؟دکتريدانشگاهیچهاز●
.رریورسایددرکالیفرنیادانشگاهاز

هفتهدرساعتچندزمانآندرتدریسموظفهايساعت●
بود؟
مقررالبتهداشتم،درسکالسپنجکردمتدریسبهشروعمنکهزمانی
کالسپنجکردندمیشروعتازهکهکسانیبهولیبودکالسشش

تحقیقاتیکارکهآنهاییشدند،واحديسههمههادرسکههابعد. دنددامی
کالسچهارکردندمیچاپمختلفهايمجلهدرودادندمیانجام

.گرفتممیکالسچهارکار،شروعازبعدسالدویایکنیزمنوگرفتندمی

وضعیتشما،کاراولهايسالدرپژوهشی،کارهاينظراز●
بود؟چگونه

مجلۀدرسریعکهبودانتگرالیکام،رسالهازمستخرحمقالۀ
Communicationکهبعدهاچوننداردارزشیهیچاماشدچاپ

ترسادهخیلیراهیکباراانتگرالآنشدمیکهفهمیدمشد،بیشترامتجربه
کنفرانسدراینجانبسخنرانیازبرگرفتهمندوممقالۀ. کردحلهم

در. کردمچاپمجلههماندرهمراآنکهبودسنندجدراقتصادسنجی
وبودمگذراندهچندمتغیرهاوباکهاستاديکهبودايمقالهدوم،مقالۀواقع

عرضهیکدرجۀمجلۀبهمنولیکردندمیحسابخیلیآنرويدیگران
لالتحصیفارغبرکلیدانشگاهازاینکهبامنراهنماياستادمتأسفانه. نکردم

رامناماکردمیمنتشرخوبهايمجلهدرراخودهايمقالهوبودشده
چاپیکدرجۀهايمجلهدرکهکردنمیگیريسختوکردنمیتشویق

منازدیگريمقالۀوقتی. نداشتمخودمبهرااطمیناناینهممن. کنم
اینوگفتتبریکمنبهونوشتنامهمنبراي11پرسدکترشد،چاپ
مسألهاستخواندهرامقالهکهاولکهگفتوگذاشتتأثیرمندریخیل

شدهحلمسئلهجالبخیلیکهاستدیدهبعدولیبودهمشکلبرایش
پرسیدماوازمنکردند،میکار12JASAباایشانکهاینبهتوجهبا. است

.دادمثبتجواباووپذیرندمیبفرستم،JASAبرايرامقالهایناگرکه
Technometricsبهونفرستادمجاآنبرايهمبازوجوداینباولی

خیلیویراستارکهدیدم. استخوبیمجلۀهمآنالبتهکهکردمارسال
مجلهاینبرايولیاستخوببسیاراتمقالهکهگفتمنبهوکردکمک

ارسالJASAبهراآنکهکردندتوصیهایشانهمچنین. نیستمناسب
Business andمجلۀبرايونکردمراکاراینهمبازمنلیو. کنم

economics associationنیزمجلهاینویراستاروکردمارسال
سپس. کردعنوانراTechnometricsویراستارمطلبهماندقیقا
بالفاصله. فرستادمداشتم،ایشانباهمآشنایییککه13زرنرپروفسوربراي

ولیداشتمثبتخیلینظرداوریک. کردندارسالاوريدبرايراآنایشان
راجوابشبتوانیاگرکهگفتپروفسوروبودمنفیبسیاردیگريداور

وکردمشروعراکاراینموقعآنازمن. استخوبخیلیاتمقالهبدهی،
البته. نفرستمیکدرجۀمجلۀیکبرايراهایممقالهکهافتدمیاتفاقکمتر

11 Press
12 Journal of American Statistical Association
13 Zerner
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بعضی. کنممیراکاراینحالهربهولیشودپذیرفتهحتماکهنداردالزامی
بهآدمچوننیستايمسألهوفرستممیدودرجۀمجالتبرايهممواقع
راکاراینتوانممیکهکنممیفکرمنولی. نویسدمیمقالهمختلفدالیل
خیلیمکنمیفکروشودچاپیکدرجۀمجلۀدرهایممقالهکهدهمانجام

کهبدانندوببینندراشرایطبایدمنتها. توانندمیهمجاایندانشجوهاياز
.خوردمیدرديچهبهدهندمیانجامکهکاري

کردید؟شروعزمانیچهازراپژوهشیکارخودتانشما●
.دکتريدورةازبعدسالدویایکازمستقالولی. دکتريزمانازمن

آماريمشاورةبهیاکردیدمیپژوهشوتدریسصرفاًآیا●
پرداختید؟میهم

منچون. آمدمیپیشاتفاقی،خیلیآماريمشاورة. تحقیقوتدریسعموما
همکارانمبهبود،مهمخیلیمنبرايکهچیزيبودمبازرگانیدانشکدهدر
یادچیزيمشاورههراز. دهممشاورهجاآندکتريدانشجوهايو

باریکراهامقالهومفاهیمها،روشبایدچونمشاورهکاردر.گرفتممی
هاآنکهشودانجامکاراینطوريبایددهمتوضیحدیگرانبرايدیگر

هاآنکاردرکهبدانندوبفهمندکارشاندرراهاآنکاربردوشوندمتوجه
ارکمنوگرنهکرد،بهترمقداريرامندیدمسائلاینوداردتأثیريچه

کمبودياینکنمفکرونیستمبلدریاضیوآمارمختصريجزدیگري
.کنممیاحساسهمیشهکهاست

شماکاردرتعاملیچههمبامشاورهوپژوهشتدریس،●
اند؟داشته

کهمنمخصوصادهیم،میانجامکهمشاوره. دارندهمبستگیهمبابسیار
کنممیدركبهترراانمدانشجوینیازهايهستمکاربرديمحیطیکدر

آماردکترايامروزهاگرتازهوگیرندنمیآماردکترايمندانشجویانچون
یکبابایدواستشدهکمخیلیعنوانآنبهآماردرکاردیگربگیرند،هم
دادیادمنبهامراینضمندرو. کنندکارمشخصجهتیکدروعده
خودمثلکهافراديبرايکنممیستدریکهمطلبیایندرمسائلیچهکه
خیلیهااینازتدریسدربنابراین. آیدپیشاستممکناندنخواندهآمارمن

.کنممیاستفاده

یاکالسدرطرحبرايهمراهایینکتههامشاورهازآیا●
اید؟داشتهپژوهشبرايهاییانگیزه
پیدامتأسفانهپژوهشبرايانگیزه
منلوجیتمقالۀایدة،چراالبته. نکردم

درکهشدچاپJASAدرکه
استلوجیتمتغیرهاياهمیتحقیقت

مشترکاًکهتحقیقاتیپروژةیکازرا
مارکتینگدرهمکارانمازیکیبا

زیادضمندر. گرفتمدادیم،میانجام
ارائهبراينکته. امنکردهکارپروژههم
.بودزیادهمکالسدر

وکتابتألیفاند؟بودهچهانتشاراتمینۀزدرشماکارهاي●
نویسی؟مقاله
طولروزچهارپاراگرافهرنوشتنايمقالههردر. نویسممیزیادمقاله
راچیزيبخواهماینکهبرايکنممیتصورودهممیتغییربارها. کشدمی
وبنویسمواضحوخوبخیلیبایدکنممنتقلخوانندهبههستفکرمدرکه
درچونهمنویسیکتابدر. استگیروقتخیلیومشکلرویه،اینجامان

.گرفتخواهدراوقتمخیلیکنمفکردارموسواسخیلینوشتن

نیزواقعیهايدادهازآمارتدریسدرتدریس،بهبرگردیم●
یااستفادههايدلیلکنید؟میاستفادههامسئلهوهامثالدر

.اییدفرمبیانرااستفادهعدم
جاآندانشجوهايودادممیدرسبازرگانیمدرسهدرمنچون. اغلببله

در. کننداستفادهمختلفسطوحدرآنازوبگیرندیادراآمارتااندآمده
بایدوخوانندمیهارشتهقبیلاینازوMBAکههستندنیزايعدهضمن
دانندنمیآمارکهکسانیبرايسادهزبانبهوبگیرندیادرامفاهیمبتوانند
رشتۀیکبرايراآمارخواهندمیکههستندهمافراديیادهندتوضیح

درمعموالمن. هستنداهمیتبابسیارهادادهبنابراین. کنندتولیددیگر
. هستندمهمبسیارواقعیهايدادهبنابراینکنممیتعیینپروژههایمدرس

هاآنهايدادهمعموالچونرویممیبیرونهمهاکتابهايدادهازحتیما
دربارةرانکاتیکههستندهاییداده. هستندشدهتدوینوشدهانتخاب

آیندمیدستبهبیرونازکهواقعیهايدادهولی. کنندمیروشنمتدولوژي
اینپرورشوبینممیتفکریکشکلبهراآمارمن. هستندخامهمیشه

آنبرعکساستآسانوناچیزبسیاراشریاضیواردداهمیتبسیارتفکر
. نداردنوینیومدرنریاضیآمار،. بالیممیخودمانبهمعموالماکهچیزي

راهاآنوبگیردیادراهاآنفردبایدکهاستتکنیکمجموعهیکآمار
آماريتفکر. استآماريتفکرآنمهم. کندجابجامختلفجاهايدربتواند
.بینیممیچطوررامسألهآنماکهاستاینمثال

رشدند؟حالدربیشتردنیادرآمارازهاییشاخهچه●
.استشدهبرداشتهمرزهادیگراالنالبته... . و14کاويدادهحیاتی،آمار

حاضرحالدرآماردرپژوهشوتدریسچالشترینمهم●
چیست؟

خوانندمیآمارکهافراديیکیدارند،وجودگروهدو. ندارماطالعیایراندر
يدستهبامن. دیگرايرشتهبرايگیرندمییادآمارکهافراديدیگريو

راآمارکههاییآن. ندارماطالعیخیلیاوليدستهازودارمکاروسردوم
بیشتریادرصد90مننظربههمهنوزدیگرايرشتهبرايگیرندمییاد

سريیک. خوانندمیاستشدهرنگیفقطکهرا1960یا1950آمارهمان
کسیآن. نیستتدریسشبهنیازيهیچاصالکهاستهاکتابدرچیزها

اینمننظربه. نداردهاآنبهنیازيبگیردیادراعلماینخواهدمیکههم
جاییوکردحلرامسألهاینبتوانکهآمریکاستدرآمارچالشبزرگترین

کهکسانیبراي. بگیردیادرازمینهآنآماردانشودمیاستفادهآمارردداکه
راچیزيچنینیاايقضیهیککهگذشتهآنزماندیگرگیرندمییادآمار

14 Data mining
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کارجاییعمومولیاستآمارازنازکیالیۀیکفقطاین. کنندثابت
آماردانانزاغیردیگريافرادکنندهاستفادهکهکنندمیتدریسوکنندمی

اتفاقییککهبینیدمیبنابراینوکنندمیکاردیگرهايرشتهدریاهستند
همینهمآمارهايدانشکدهدرآمارتدریسچالشحاال. داردوجودجااین

اقدامکههاییدانشکده! نهیاهستانتقالاینبرايآمادهفضاآیاکهاست
ترموفقدانشجوهایشاناند،کردهانتقالاینبرايمناسبفضايایجادبه

.شوندمی

برايتقاضاآماري،افزارهاينرمانواعفراوانیآیاشمانظربه●
داد؟خواهدکاهشراآمارشناسانازگرفتنکمک

یکباتواندمیکسیهرکهاینبرايدهدمیکاهشبله. نههموبلههم
ازتواندمیپشتکاراندکیباوبگیردیادراچیزهاییآمارازابتداییدرس
کرد؟خواهدکممدتدرازدرراتقاضاآیااما. کنداستفادهابزارهااینيهمه

بتوانندکهاینبرايداروسازيیاپزشکیدرمثالحالهربهکهاینبراي! نه
تصدیقراهاآنکارآمارشناسانبایدبگیرنددرستوخوبنتیجهکارشاناز

غیردرزیرا. استدرستچیزهمهکهشوندمطلعیدباهاآنوکنند
هاشرکتوکنندمیضرردالرمیلیاردهاحتیوهامیلیونصورتاین

وبنویسندمقالهراحتیهمینبهتوانندنمیدیگردکترها. شوندمیورشکست
انجامراکاراینهاآنازبرخیهرچندکنند،مشورتآمارشناسانباباید
نهالبته. کندمیزیادراآماربهنیازمسائلچنینایننابراینب. دهندنمی

آماردانیبلکهگیرد،مییادرا1970یا1960هايروشفقطکهآماردانی
مسائلبتوانندکهاینبرايافراد. باشدبلدرا2012روشوباشدروزبهکه

بلدديحتاهمرامربوطهرشتۀآنکهاستالزمدهندپاسخرادیگران
کهرامرتبطیرشتۀهرتاشوندتشویقآماردانشجوهايبایدبنابراین. باشد
وکردهدركخوبیبهرامسائلبتوانندتابگیرندیادحديتاتوانند،می

.نیستآسانواستمشکلیکاراینوبیابندحلراهبرایشان

چهبایدکارشناسیدورةدرخوببرنامۀیکشمانظربه●
باشد؟داشتهاتیمشخص

کهاستايدورههاکارشناسیهمۀمثلآمارکارشناسیدورةکنمفکرمن
یادتخصصیافرادکهاستايدوره. گیرندنمییادزیاديچیزافراد
. کنندمیپیداتحصیلیشانرشتۀبهراجعذهنیتیکفقطوگیرندنمی

هايدورهدرایدببنابراین. گذردمیچهرشتهآندرکهشوندمیمتوجه
بنابراین.  کردآمادهبعدمرحلۀبرايرادانشجوهاآمار،ویژهبهوکارشناسی

تاراهاآنازاستفادهنحوةومطالبباید. داردزیادياهمیتتداركاین
مسألهحلبرايانتظاريگرفتهلیسانسکهکسیاز. بگیرندیادحدي
.کندکاريچنینواندبتکهنگرفتهیادمطلبآنقدریعنینیست

چطور؟دکتريوارشدکارشناسیدر●
موجودهايحلراهچگونهکهبگیرندیاددانشجویانبایدارشدکارشناسیدر
. کنندپیداراهامجلهوهامقالهوبرگردندچطورکهبگیرندیاد. بگیرندفرارا

کهبیابندیادبیابنحلراهمسائلبرايبتوانند. کنندجستجورامطالبچطور
وبخوانندرامقاالتبتواننداینکهبرايضمندر. نداردحلراهمسئله
کهدهندتشخیصبتوانندوبگیرندیادراهاییدرسسريیکبایدبفهمند

دورة. نهیاکندحلراهاآنمسألۀتواندمیاندکردهپیداکهايمقاله

رسدمیجاییبهمسیراین. کندحرکتجهتایندربایدارشدکارشناسی
موجودوفراگرفتهعلومازاستفادهباتواندمیآیاکهشودمیمتوجهفردکه

ايمسألهکهشودمیشروعجااینازدکتريدورة. نهیاکندحلراايمسأله
.کندمیحلرانداردوجودحلشکهرا

وهاکارگاهسمینارها،درشرکتبودنمفیدوتجربهاز●
.کنیدصحبتالمللیبینهاينفرانسک

مقالهودادنمقالهبعدشیک. داردبعدسهحداقلالمللیبینکنفرانسیک
کهاستخوبخیلیجدیدافرادبرايدادنمقالهمخصوصا. استخواندن
جدیديسؤاالتبهافرادباکردنصحبتدروکنندمیحرکتبهشروع

راهامقالهسريیکهاکنفرانسدر. استمفیدبرایشانکهکنندمیبرخورد
بینندمی. استمفیدشنیدناینخودوگیرندنمییادچیزياکثراوشنوندمی
راهاآنتوانندمیواندنکردهتوجهیهاآنبهکهشودمیمطرحمسائلیکه

همدیگربعد. استکنفرانساصلیبعدیکمننظربهاین. کنندپیگیري
درروهمباهاکنفرانساینبواسطۀاستادانودانشجوهافراد،اکهاستاین
ارتباطبهشروعوپرسندمیسؤالهمازوکنندمیصحبتوشدهرو

.استخودازفردارزیابیدیگربعد. کنندمی

اید؟داشتهالمللیبینهايفعالیتچه●
عضو. ویرایشکارهايدرمشارکت. المللیبینهايکنفرانسدرشرکت
International association forدر. هستمISIانتخابی

statistical computingهمسازمانمنشیبودم،سازمانمعاون
کمیتۀدرسالچندینبودم،

مدیرسالچندین. بودماشانتشاراتی
باسالچند. بودمسوِجتزِجایزة
کارEntropyالکترونیکیينشریه
قسمترئیسعنوانبه. کردم

باولیشدمانتخابجاآنویرایش
بابتچوننکردیمتوافقناشرش

ونبودیمموافقکاراینباماکهگرفتندمیدالر500مقالههرچاپ
کهجاهایییاکسانیکهباشیمداشتهراحقاینبایدحداقلگفتیممی

اینکهندارندرامقدوراتاینولیدهندمیارائهراخوبیخیلیهايمقاله
موافقتماپیشنهادباکهبپذیریمراهاآنمقالۀبتوانیممابپردازند،رامبلغ

.دادنداستعفاهممدیرههیئتتمامودادماستعفامن. نکردند

دیگر،علوممندید؟عالقهدیگرچیزهايچهبهآمارازغیربه●
هنر؟موسیقی؟ادبیات،ورزش،
موسیقیبه. دارمعالقههااینوشعرشبوشعربهولینه،ورزشمتأسفانه

ولیکنمنمیکاريهازمینهایندرخودمولیمندمعالقهخیلیهمهنرو
.برممیلذتخیلیآنهاازودارمخوبیبسیارهنرمنددوستان

آماررشتۀبهخواهندمیکهدانشجویانیبرايايتوصیهآیا●
دارید؟شوند،وارد
خواستممیامروزمناگر. بگویمرادیگريمطلباولهیدبداجازهولیبله،
کهايرشتهیکازورفتممیحتماکردم،نمیشروعریاضیازبخوانمآمار
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اینبایدولی. کردممیشروعکرد،میآمادهرامنوبودآماربامتناسب
یکچوناستآسانریاضینیست،ریاضیآمار،کهدادپرورشرادیدگاه
دنیايباوکندمیحرکتاصولآنمبنايبریادگیريوداردصولاسري
زمینهآندرهممسئولیتیهیچدانریاضیفردونداردکاروسرهمخارج
مختلفهايپدیدهوگیریدمییادشماراآمار. نیستاینطورآمارولی. ندارد

حقیقتدردخواهیمیوکنیدمیبنديفرمولراهاآنوکنیدمیمشاهدهرا
مشکلیکاربسیارکاراین. کنیدتعیینپدیدهآنبرايریاضیتقریبیک

رشتهآندروکنیدشناساییراپدیدهآنکهاستنیازکاراینبرايواست
. باشیدکردهکار

چیست؟پژوهشوتألیفزمینۀدرتانآیندههايبرنامه●
باکهراکارهاییکنمفکر. دهممیادامهراخودمکارهايهمین

بسیارناشریکعالوهبه. دادخواهمادامهرادهممیانجامدانشجوهایم
کتابیکتاخواهدمی) سوئردکترومن(ماازکهاستسالچندینمعتبر،

منوداشتخواهدعهدهبرسوئردکترراکارایناصلیمسئولیت. بنویسیم
خواهمادامهراجواننیرويباارکهااینبرعالوه. کردخواهمکمکاوبه
.داد

دارید؟ايتوصیهونظرچهایرانآمارانجمندربارة●
ایندرمنچوناستمشکلخیلیایرانآمارانجمنبرايتوصیهونظر

. شوندجدااشانگذشتهازکهکنندسعیمقداريیکبایدفقط. نیستممحیط
مسائلرويکهآیندهآماروموجودآماربینباشندمیانیحدیکباید

صنعتیاقتصادي،مختلفهايبخشآنجادربتواننداگر. کندمیکارمختلف
.بودخواهدمفیدبسیاربیاندازندراه... و

برايایدداشتهانتظارراسئوالییاوداریددیگرينظراگر●
.فرمائیدمرقوماست،نشدهمطرحولیشودمطرحشما
یازدهمینکهخوشحالمخیلیو. کنممیتشکرخیلیممنون،خیلی

اینواستکردهرشدسال22حداقلشود،میتشکیلداردآمارکنفرانس
همافقیرشدونکندرشدعموديفقطکهدارمامیدواستخوبخیلی
.باشدداشته

محمد حبیبی دوست، شرکت خودروسازي سایپا
ش آمار در سنجش رضایت شغلی در بخش هاي قبل با کاربردهایی از دان

کارکنان سایپا آشنا شدیم. در این بخش با یکی از کاربردهاي دانش آمار در 
سیستم جامع بهره وري شرکت سایپا آشنا می شویم. 

سال قبل شرکت سایپا استقرار سیستمی به نام سیستم جامع بهره 10حدود 
تا کنون ادامه یافته وري سایپا را در دستور کار خود قرار داد که این حرکت

خوانده می شود، اقتباسی پاکسااست. یکی از اجزاي این سیستم که به نام 
صورت گرفته است که تشریح آن در 5Sاست که از سیستم معروف ژاپنی 

این فضا نمی گنجد. اما به طور خالصه می توان گفت که در این سیستم 
بی قرار می گیرد که خصوصیاتی از فضاهاي کاري یک سازمان مورد ارزیا

به آراستگی و نظم آن ارتباط دارد و این آراستگی و نظم از عوامل 
توانمندساز یک سازمان در ارتقاي سطح بهره وري است. به عنوان مثال در 
شکل زیر کد نردبان ها و خطوطی که روي زمین ترسیم شده اند از گم 

کرده و استقرار شدن آنها در سالنها و فضاهاي دیگر کارخانه جلوگیري 
منظم آنها در ساعاتی که استفاده نمی شوند از اشغال فضاهاي دیگر 
جلوگیري می کند و این از مواردي است که در سیستم پاکساي شرکت 

سایپا ارزیابی و کنترل می شود.
در این سیستم به صورت منظم از واحدهاي سازمان ارزیابی هایی با 

پس از گذر زمان براي هر واحد دنباله معیارهایی معین صورت می گیرد که
به دست خواهد آمد. در مطالعه این امتیازات پدیده اي S5اي از امتیازات 

آماري مشاهده شد و آن نوسان زیاد بعضی از آنها در دوره هاي مختلف 
ارزیابی بود. 

موضوع دیگر این بود که براي مدیریت فرایند ارتقاي بهره وري، نیازمند این 
کدام یک از این واحدها در مسیري صعودي قرار S5که بدانیم امتیاز بودیم

دارد. به عبارت دیگر ممکن بود میانگین امتیاز دو واحد یکسان باشد، اما 
یکی به طور یکنواخت رشد داشته باشد و دیگري زمانی در اوج و زمانی در 

هره وري افول بوده است و این دو واحد از دیدگاه مدیریت فرایند توسعه ب
متفاوت هستند. 

براي این کار به صورت کمکی یک دنباله عددي متشکل از اعداد طبیعی 
)N( به طول تعداد امتیاز هر واحد براي آن ساخته شد. همان گونه که می

دانیم یکی از تست هاي استقالل آزمون ناپارامتري اسپیرمن است که به هر 
ا به سادگی می توانستیم نوع وابستگی از هر درجه اي حساس است. لذ

وابستگی آماري امتیازات هر واحد را به دنباله کمکی ساخته شده تشخیص 
دهیم. به بیان دیگر هر واحدي که امتیاز مذکورش به این دنباله، هر درجه 
اي از وابستگی آماري را نشان می داد، واحدي بود که داراي روند رو به 

توانستیم واحدهایی که متعالی بودند، رشد در طول زمان بود. به این ترتیب 
کندال نیز می تواند راهکار τالزم به ذکر است که ضریب شناسایی کنیم.

مناسبی براي این موضوع باشد، اما توان آن به خوبی توان راهکار اسپیرمن 
نیست.

از سیستم هایی که در حوزه منابع انسانی شرکت سایپا مستقر شده است، 
الحا به آن سیستم مدیریت سرمایه هاي فکري سیستمی است که اصط

گویند. هدف از استقرار این سیستم شناسایی، حمایت و هدایت افرادي است 
که به نوعی دستاوردهاي برجسته اي نسبت به دیگران داشتند. این 
دستاوردها شامل مواردي مانند اختراع، مقاالت تالیف و چاپ شده در 

رجمه شده می شود. مجالت معتبر، کتب تالیف و یا ت
پس از گذشت مدتی از آغاز جاري سازي این طرح، پایگاه داده هایی از افراد 
برجسته در سایپا به دست آمد که می توانست نقش مهمی در مدیریت این 
نیروها ایفا کند. مانند هر سازمان معمول دیگر، شرکت سایپا نیز از واحدهاي 

قه اي خاص را به عهده دارند. گوناگونی تشکیل شده است که هر یک وظی
از آنجا که خالقیت آموختنی است و هر کس می تواند خالق باشد، این 
مساله مطرح شد که چگونه می توان با آموزش و در اختیار قرار دادن 
امکاناتی نظیر آزمایشگاه و کارگاه، افراد مخترع را زیاد کرده و به توسعه 

ز سواالتی که در این خصوص مطرح منابع انسانی سازمان کمک کرد. یکی ا

کاربرد دانش آمار 
)و چهارمدر مدیریت صنایع(بخش سوم



768شماره پیاپی –91پاییز–بیستمسال 

بود این بود که فراوانی مخترعین در کدام بخش هاي سازمان به طور معنی 
داري بیشتر است. پاسخ به این سوال می توانست در هدایت امکانات به 
سوي افرادي که با احتمال بیشتري می توانستند مخترع باشند، مفید واقع 

شود. 
پیشنهاد شد که آن استفاده از آزمون کاي دو و براي این کار روشی آماري 

بود. آنچه که ما در اختیار داشتیم نام واحد سازمانی Phiضریب توافقی 
کارکنانی بود که اختراعاتی را در فرایندهاي قانونی به ثبت رسانده بودند. بنا 
بر این یک جدول توافقی داشتیم که فراوانی هاي مخترعین را در هر واحد 

داد. با استفاده از آزمون کاي دو ابتدا این آزمون فرض انجام شد نشان می
که آیا فراوانی هاي مخترعین 
در واحدهاي مختلف سازمانی 
اختالف معنی داري با هم 
دارند یا خیر که پاسخ مثبت 
بود. در ادامه با استفاده از 

میزان Phiضریب توافقی 
وابستگی هاي موجود میان 

فرد خالق در آنها بررسی شد. نتیجه این تحلیل آماري واحد سازمانی و بروز 
ساده اما کارامد این بود که معلوم شد امکانات را بایستی به کدام یک از 
واحدهاي سایپا اختصاص دهیم تا بیشترین بهره وري را در این کار داشته 

باشیم.  

شبرد هاي علوم پایه و علوم مهندسی کمیسیون پیبه پیشنهاد روساي گروه
شوراي علمی فرهنگستان با 11/04/91ریاضیات کشور در جلسه مورخ 

اعضاي حقوقی و حقیقی زیر تصویب گردید.
اعضاي حقوقی: رئیس فرهنگستان علوم، رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان 
علوم، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، رئیس شاخه ریاضی 

ی ایران و رئیس انجمن آمار ایرانفرهنگستان علوم، رئیس انجمن ریاض
اعضاي حقیقی: دکتر مهدي بهزاد، دکتر پرویز جبه دار ماراالنی، دکتر علی 
رجالی، دکتر سعید سهراب پور، دکتر محمدرضا عارف، دکتر محمدرضا مخبر 

اله مضطرزادهدزفولی و دکتر فتح
وم در محل فرهنگستان عل16/07/91اولین جلسه این کمیسیون در تاریخ 

هاي آتی برگزار گردید و در خصوص نحوه و نوع فعالیت کمیسیون و برنامه
بحث و بررسی صورت گرفت و قرار شد جلسات آتی با ریاست جناب آقاي 

دکتر محمدرضا عارف ماهانه برگزار شود.

ر نظر دکتر عالمت ساز، استاد گروه آمار دانشگاه اصفهانزی
اصفهاندانشگاه•

انجمنمحترم نماینده، ایرانپناهلهانصردکترايآقبا تشکر از
علومدانشکدهجدیدریاستبهآمارگروهاستاداسديمجیددکترآقاي-1

.گردیدندمنصوب

مدیرعنوانبهآمارگروهمدیرسازعالمتحسینمحمددکترآقاي-2
ازدانشگاهریاستتوسطمعلمروزمراسمدروشدهانتخابنمونهگروه
. آمدعملبهتقدیرانایش
با حضور اساتید، دانشجویان و مراسم روز آمار و برنامه ریزي-3

از دانشگاه شیراز، دکتر علی رجالی جواد بهبودیان اساتید مدعو آقایان دکتر 
از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر حمید پزشک از دانشگاه تهران و دکتر 

تاالر آبان در1روز دوشنبه در تذهیبی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
دکتر آقاي ابتدا ،. برگزار گردید. در این مراسمساختمان علوم ریاضی و آمار 

ر آمادکتر ایرج کاظمی مدیر گروه آقاي علوم و انشکدهدرئیس مجید اسدي
پس س. خوش آمد گفتندمدعوین به ، ضمن تبریک این روز ملی به حضار

به مناسبت ایران ام رئیس انجمن آمار پیدکتر محمدحسین عالمت سازآقاي 
دکتر هوشنگ طالبی آقاي در ادامه روز آمار و برنامه ریزي را قرائت کردند. 

، دکتر بهبودیاندر مورد جایزهو پرداختند بهبودیان دکترآقاي به معرفی 
دکتر آقاي سپس. ،  توضیحاتی ارائه کردند.مصوب انجمن آمار ایران

چه آمار در ایران و اهمیت کاربرد آمار در جامعه به پیرامون تاریخبهبودیان 
ایراد سخنرانی پرداختند. این مراسم همچنین شامل اجراي موسیقی و 

آقاي دکتر نمایش کلیپی از اساتید و فعالیت هاي دانشجویان بود.  در پایان
سخنران مدعو و آقاي سعید حیاتی و خانم ها عاطفه رجایی و بهبویان

ضاي تیم دانشجویی کارشناسی که به سرپرستی آقاي فاطمه عسگري اع
دکتر محمد محمدي در سیزدهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار کشور 
موفق به کسب  رتبه اول تیمی و رتبه اول کاربردي شده بودند و همجنین 

دانشجویی آمار تقدیر به عمل آمد.دانشجویان فعال انجمن علمی

دانشگاه شهید با هنرکرمان●
، نماینده محترم انجمنآقاي دکتر عربپوربا تشکر از

روز چهارشنبه سوم آبان ماه در تاالر ریزيو  برنامه مراسم روز آمار
وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور اساتید و دانشجویان گروه آمار 
دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم سه ساعته ابتدا ریاست محترم دانشکده 

شگاه در مورد اهمیت آمار و برنامه ریزي صحبت کردند. سپس معاون و دان
برنامه ریزي استانداري کرمان در مورد فعالیت هاي آماري و برنامه ریزي 
استانداري سخنرانی کردند. در ادامه مراسم آقاي دکتر ماشین چی در رابطه 

انی با همکاري دوطرفه بین بخش آمارو قسمت آمار استانداري کرمان سخنر
کردند. در این مراسم، همچنین از دانشجویان رتبه اول گروه با حضور سرکار 

.خانم دکتر تاتا و با اهداي جوایز ارزنده تقدیر به عمل آمد
دانش آموحتگان کارشناسی ارشد رشته آمار

چندکیفیتنمودارهاي کنترل "، عنوان پایان نامه:نامنیمهدي
امیرزاده، استاد مشاور: دکترعلیرضا استاد راهنما: دکتروحید"متغیره 

عربپور.
توزیع همراه آماره هاي ترتیبی "، عنوان پایان نامه:زادهخلیلپریسا

استاد راهنما: دکتر محسن مددي، استاد مشاور: "در نرمال سه متغیره 
دکتر احد جمالیزاده.

آزمون هاي خطی با استفاده از "، عنوان پایان نامه:جیریاییعلیرضا
استاد راهنما: دکتر ماشااله ماشین چی"ماره فازي در آنالیز واریانس آ

آمارايحرفهمراکزوهادانشگاهاخبار

تشکیل کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور
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استفاده از رگرسیون چندگانه در "فاطمه اقدامی، عنوان پایان نامه: 
استاد راهنما: دکترعلیرضا عربپور،  استاد "نمودارهاي کنترل کیفیت 

مشاور: دکتروحید امیرزاده.

خمینیامامالمللیبیندانشگاه•
امیري، نماینده محترم انجمناسماعیلدکترتشکر از آقايبا 

حضوربا14/8/91روزیکشنبهدرتاُخیرباآمارروزگرامیداشتمراسم
ارشدکارشناسیوودانشجویان کارشناسیآمارگروهعلمیهیاتاعضاي

.گردیدبرگزارپایهعلومدانشکدهتاترآمفیدرآمار
اسالمیجمهوريسرودپخشومجیدالهالمکازچندآیاتیتالوتازپس

ایندر. گردیدقرائتآمارروزمناسبتبهایرانآمارانجمنرییسپیامایران
سالهمچنینوریزيوبرنامهآمارروزمورددرمتنوعیهاياسالیدمراسم
واشعار، آمارذوقبادانشجویان. شددادهنمایشآمارجهانیسال2013
آنگاه. نمودندارایهدکلمهوطنزقالبدرآمارزمینهدراگونیگونهايسروده

آماررشتهاهمیتمورددرمطالبیکاظمیرامیندکترآقايآمارگروهمدیر
دردانشجویانموفقیتجهتهاییتوصیهوبیانآماررشتهدروسساختارو

.دادندانجامدروسفراگیري
دانشکدهپژوهشیمعاونفالحافشیندکترآقايهمچنینمراسمایندر

پیرامونمطالبیهستندآمارگروهعلمیهیاتاعضايازکهپایهعلوم
دانشجویانتشویقوآمارانجمناهمیتهمچنینوآمارروزگرامیداشت

.داشتندبیانآمارانجمندرعضویتجهت
وگردیدندمعرفیآماردانشجوییعلمیانجمنجدیداعضايپایاندر

دانشجویانوعلمیهیاتاعضايحضورباآمارروزیادبودستجمعیدعکس
.دشگرفتهآمار

دانشگاه بیرجند ●
با تشکر از آقاي دکتر نیلی ثانی، نماینده محترم انجمن

با مشارکت و همکاري مراسم گرامیداشت روز آمارو برنامه ریزي
گردید.  در دانشجویان بویژه اعضاي انجمن علمی دانشجویی آمار  برگزار 

گرامیداشت تالشهاي پیشکسوتان این علم بویژه آقاي دکتر این مراسم،
عمیدي و دعا براي بهبودي ایشان بخشی از برنامه هاي این روز بود. آقاي 
دکتر اطمینان طی سخنانی به جایگاه علم آمار در دنیاي امروز از یک سو و 

اره نمودند. در بخشی از لزوم توجه بیشتر دانشجویان به مبانی علوم پایه اش
مراسم آقاي دکتر دوستی ریاست محترم پارك علم و فناوري استان خراسان 
جنوبی به عنوان سخنران مدعو ضمن توصیه دانشجویان به انجام کارهاي 
مشترك و گروهی به فرایند تولید ثروت از دانش اشاره و به تشریح حمایت 

ناوري از نوآوران و مبتکران هاي قانونی مراکز رشد و پارك هاي علم و ف
پرداختتد. اجرایی موسیقی سنتی بخشی دیگر از این مراسم بود که توسط 
دانشجویان هنرمند انجام گردید. در پایان از نفرات برتر مقاطع مختلف 

.تحصیلی پذیرفته شدگان اولین دوره دکتري رشته آمار  قدر دانی گردید

دانشگاه تربیت مدرس●
، نماینده محترم انجمنزادهعلیي دکتر موسی گلآقابا تشکر از 

در روز اول آبان ریزيمراسم گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه
در گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. بعد از ارائه گزارش 1391

- هاي گروه توسط مدیر گروه آمار آقاي دکتر موسی گلکوتاهی از فعالیت
آمار ایران آقاي دکتر محسن محمدزاده در سخنانی زاده، رئیس انجمن علی

ریزي و رسالت افراد کوتاه به تشریح دلیل نامگذاري روز ملی آمار و برنامه
ا... پاشا استاد پیشکوت آمار در قبال این روز پرداختند. سپس آقاي دکتر عین

گذاران گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی خود را تحت و یکی از پایه
ارائه کردند. در پایان مراسم از این استاد برجسته آمار با میانگینعنوان 

حضور ریاست محترم جناب آقاي دکتر بیژن رنجبر تقدیر به عمل آمد.
شائبه دکتر پاشا ریاست محترم دانشگاه نیز طی سخنانی کوتاه از زحمات بی

گزاري ساندازي گروه آمار تربیت مدرس سپاهاي ابتدائی راهدر طی سال
کردند. 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار●
وحید نکوخو، نماینده محترم انجمنآقاي دکترباتشکر از

ماه  در روز سه شنبه دوم آبانروز ملی آمار و برنامه ریزيمراسم جشن 
در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار با همکاري انجمن علمی دانشجویی 

د. دراین همایش جمعی از مسئولین، اساتید و آمار دانشکده برگزار ش
ساز، استاد دانشجویان و نیز میهمان مدعو آقاي دکتر محمدحسین عالمت

گروه آمار دانشگاه اصفهان و نایب رئیس انجمن آمار ایران، حضور داشتند.  
ساز در سخنرانی خود به تبیین جایگاه در این مراسم ، آقاي دکتر  عالمت

عه امروز پرداختند. ایشان همچنین نیاز روزافزون جامعه به علم آمار در جام
هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، پزشکی، مهندسی و ... را آمار در زمینه

تشریح کردند. این همایش با برگذاري یک مسابقه علمی، صندلی داغ با 
م و پخش کلیپ از اساتید و دانشجویان گروه به پایان احضور آقاي دکتر بیدر

در این مراسم توزیع "گاهنامه بسنده". ضمناً اولین گاهنامه گروه با نام رسید
شد.

دانشگاه رازي کرمانشاه●
باتشکر از آقاي دکتر سید رضا هاشمی، نماینده محترم انجمن

و 9/8/91طی روزهاي سه شنبه برنامه ریزيو آمار ملی همایش روز 
آقایان در این همایشدر دانشگاه رازي برگزارشد. 10/8/91چهارشنبه 

رضا سیددکتر ، دکتر سلیمان  خزائی(دبیر همایش)، دکتر عبدالرضا سیاره
(معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی  سعداله مرادي، مهندس هاشمی

(کارشناس آمار  استانداري کرمانشاه حاتمیقانونی تهران)، مهندس علیرضا 
ي، جعفرحبیب دکتر خالدي،بهاءالدین دکتر آقایانسخنرانی هاي عمومی و)

عبداله جلیلیان و دکتر احمدرضا سلطانی(میهمان محمد مرادي، دکتردکتر 
ایراد نمودند.تخصصی همایش) سخنرانی 

.در این همایش با دانشجویان گروه آمار گفتگو به عمل آمد

دانشگاه زابل ●
با تشکز از آقاي مهندس رضا مؤمنی، نماینده محترم انجمن

مراسمی با همکاري روز ملی آمار و برنامه ریزيبه مناسبت
مشترك گروه آمار دانشگاه زابل و انجمن علمی دانشجویی آمار با حضور 
جمعی از اساتید و دانشجویان در روز چهارشنبه سوم آبا نماه برگزار گردید. 
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در این مراسم عالوه بر دانشجویان و اساتید رشته آمار، جمعی از دانشجویان 
د رشته هاي دیگر نیز حضور داشتند. پس از تالوت کالم اهللا قرآن و اساتی

مجید، سرود جمهوري اسالمی ایران و پخش کلیپی از فعالیتهاي انجمن 
علمی دانشجویی آمار، سرپرست گروه ضمن خوشامدگویی به حضار، در 
مورد برنامه آینده گروه مطالبی بیان نمودند. در این مراسم آقاي مهندس 

و هیأت علمی و معاون گروه آمار از کاربردهاي آمار در سایر مؤمنی عض
علوم بویژه پزشکی و اقتصاد به ایراد  سخنرانی پرداختند. در ادامه عضو 
هیأت علمی جدید گروه آقاي صبوري خالصه اي از رزومه خویش را ارائه 
دادند. در پایان جشن، کیک مخصوص روز ملی آمار و برنامه ریزي توسط 

روه بریده شد و پذیرائی ویژه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صورت اعضاي گ
گرفت.

زنجاندانشگاه●
انجمنمحترم نماینده ،آقاي دکتر علی آقا محمديبا تشکر از

با حضور آقاي دکتر حمید رضا مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزي
آماروبرنامه پور و جناب آقاي مهندس حسین امید مقدم مدیر کل دفتر نواب

ریزي و توسعه استان زنجان و با شرکت دانشجویان و اساتید گروه آمار 
در دانشگاه زنجان برگزار شد. در این مراسم 13الی 10دانشگاه از ساعت 

ابتدا پیام ریاست محترم انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار فرائت 
سمی به ایراد پور در خصوص آمارهاي رشد. سپس آقاي دکتر نواب

هاي گوناگون سخنرانی پرداخته و اهمیت این شاخه از علم آمار را در زمینه
آن مورد بررسی قرار دادند. آقاي مهندس امید مقدم نیز در خصوص نتایج 

سخنرانی کردند و مطالب و 1390ومسکن سال حاصل ازسرشماري  نفوس
ان  و کشور بیان تحلیلهاي جمعیتی در این زمینه را در مورد استان زنج

ممتاز خاتمه یافت.داشتند. در پایان نیز مراسم با اهداء جوایز به دانشجویان

دانشگاه عالمه طباطبایی  ●
با تشکر از آقاي دکتر فرزاد اسکندري، نماینده محترم انجمن

توسط 7/8/91روز یکشنبه روز آمار و برنامه ریزيمراسم بزرگداشت 
دانشجویی آمار با هماهنگی معاونت محترم  گروه آمار و انجمن علمی
دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه در دانشگاه عالمه 
طباطبایی برگزار گردید. 
دراین مراسم ابتدا پیام 
رئیس انجمن آمار ایران به 

روز آمار مناسبت اول آبان
و برنامه ریزي و سال 
جهانی آمار توسط نماینده 

الهی یک سخنرانی در ادر نعمتانجمن قرائت شد. سپس آقاي دکتر  ن
خصوص اهمیت آمار در جامعه  و ایجاد برنامه ریزي براي سال جهانی آمار 
و همچنین جهت گیري پایان نامه هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی آمار 

هاي صنعتی ارائه دادند. آقاي دکتر مقدم نیز به نقش و اهمیت آمار در حوزه
گروه و دانشجویان انجمن علمی آمار دانشگاه پرداختند. در پایان این مراسم 

عالمه طباطبایی، دانشجویان را به همکاري بیشتر براي برگزاري بهتر 
مراسم سال جهانی آمار دعوت کردند . 

دانشگاه قم●
با تشکر از آقاي دکتر قریشی، نماینده محترم انجمن

ک حضور جناب آقاي دکتر پزشآمارو برنامه ریزي با روزبزرگداشت
عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه تهران در دانشگاه قم برگزار گردید. در 

این مراسم از دانشجویان ممتاز گروه نیزتجلیل به عمل آمد. 

دانشگاه کاشان●
با تشکر از آقاي امین عابد، نماینده محترم انجمن

همایش روز ملی آمار یکم آبانماه با حضور سخنران مدعو،جناب آقاي دکتر 
قیهی و مدیرگروه سابق آمار دانشگاه کاشان،جناب آقاي دکتر خلیل شفیعی ف

و اساتید گروه آمار و ریاضی و علوم کامپیوتر در سالن کنفرانس دانشکده 
ریاضی دانشگاه کاشان برگزار شد.

آقاي دکتر فقیهی با ارایه ي مطالبی پیرامون تاریخچه آمار در ایران و ارایه 
آمار و دروس رشته آمار از جمله درس طرح آزمایشها ي مثالهایی از کاربرد

سخنرانی خود را شروع نمودند.
جناب اقاي دکتر حسن دقیق(عضو هیئت علمی گروه ریاضی) نیز نقطه 
نظرات خود را درباره ي کاربرد آمار و رشته امار از دید یک ریاضیدان در این 

همایش بیان کردند.
ز جناب آقاي دکتر خلیل شفیعی مدیر همچنین ارایه ي یک رزومه مختصر ا

گروه سابق آمار دانشگاه کاشان توسط دکتر حسن دقیق وآقاي امین 
91عابد(دبیر انجمن علمی آمار) جهت معرفی ایشان به ورودي هاي آمار 

این دانشگاه در این جلسه ارایه شد.
همچنین اهداي هدیه به رسم یادبود به جناب آقاي دکتر فقیهی و تقدیر و 
تجلیل و اهداي هدایا به جناب آقاي دکتر خلیل شفیعی به پاس زحمات 
فراوان ایشان در جهت توسعه و ارتقا سطح کمی و کیفی گروه آمار دانشگاه 

کاشان از بدو تاسیس از برنامه هاي دیگر این همایش بود.
همچنین در اواسط همایش انجام قرعه کشی میان حضار بر اساس اعداد 

امه هاي جانبی این همایش بود.تصادفی از برن
در پایان همایش نیز با اهداي لوح تقدیر به اعضاي انجمن علمی آمار از 

زحمات یک ساله شان در انجمن علمی آمار تجلیل شد.

دانشگاه آزاد اسالمی کردستان●
، نماینده محترم انجمنامجد زارعیبا تشکر از آقاي 

ضعیت کاري چندین شرکت آماري متاسفانه و1391در استان کردستان در 
بسیار نامناسب است چرا که بودجه طرح هاي مرکز آمار با تاخیر زیاد داده 
می شود و میزان بودجه هاي طرح ها ي آماري با توجه به تورم موجود 
بسیار بد است و از طرفی مشاوره آماري جهت انجام پایان نامه هاي 

ون شرکت هاي غیر مسئول و دانشجویی مسیر نا امنی را سپري می کند چ
عدم صالحیت دار کار هاي آماري انجام می دهند و اگر اشتباهات زیادي در 

رااشتباهاتاینرفعکارهاي آماري آنها انجام شود کسی علم دانستن و
یادي است که مورد زآمارياشتباهاتدارايهاپایانامهازبسیاريوندارد

آمار با این همه زخمتی که در کنفرانس ها پذیرش قرار می گیرند لذا انجمن 
با ارائه مقاالت ارزشمند و پیگیري مسائل مهم آماري دارد، متاسفانه در حل 

عادلدکترآقايمسائل ساده و پر خطر آماري عاجز و ناتوان است و حتی
نواده علم آمار است فعالیت اثر بخش و خااز،کهآمارمحترمریاستنیزآذر
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حل مشکالت فوف انجام نداده است و به نظر اینجانب ماندگاري در
هیچوضعیت کاربردي و اثر بخش علم آمار در معرض خطر است چون

خصوصایندرباشداجراییقدرتدارايکهنظارتیشورايهیچوقانونی
.نداردوجود

در خصوص روز آمار در ایران در حوزه نمایندگی تالش کردیم با بنر و ارائه 
شگاه کتاب اقدام کنیم ولی متاسفانه ما تنها بودیم و صدایی که بتواند نمای

این روز را در حد شایسته به مردم بشناسد نبود چون عادت کرده ایم آمار را 
آمار را به مردم نشان علمکاربردبصورت گزارش ارائه دهیم و هیچ موقعه

و در ادارت نیز نماینده نداده ایم چون مدیران ما خود با علم آمار آشنا نیستند 
واقعی ما وجود ندارد روز آمار مبارك اساتید و رهروان دلسوز این علم و شما 

.باشد

گلستاندانشگاه●
دکترمنوچهربابانژاد، نماینده محترم انجمنبا تشکر از آقاي

مهرماه،همایشی 30درتاریخروز ملی آماروبرنامه ریزي به مناسبت 
حضور اساتیدو دانشجویان گروه آماروآقایان  باعنوان روزي باآمارو با

مهندس عابدي ومهندس نورمحمدي، سرپرست وکارشناس محترم 
آماراستانداري استان گلستان، ومهندس علوي معاون فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه گلستان برگزارشد. این همایش باتالوتی چندازآیات قرآن کریم 

ه گلستان خانم صغیري وخوش آمدگویی دبیرانجمن علمی آماردانشگا
آغازشد. سپس آقاي دکترمنوچهربابانژادعضوهیئت علمی آمار ومعاون 
دانشجویی دانشگاه  به عنوان نماینده ي انجمن آمارایران، به ایراد سخنرانی 
پرداختند. دراین سخنرانی ضمن عرض تبریک روزآمارپیام رئیس انجمن 

، راقرائت نمودند. 2013، سال آمارایران دررابطه باروز آمارو سال جهانی آمار
درادامه آقاي مهندس عابدي به بیان گزارشی دررابطه باسرشماري نفوس 
ومسکن که درسال گذشته دراستان انجام شد پرداختند. سپس آقاي مهندس 
علوي هم ضمن ایراد سخنانی روزآماررا تبریک گفتند. ودرپایان باانجام 

باآمارهمراه باجوایزنفیس ،پذیرایی دومسابقه پیامکی وبیست سوالی دررابطه 
ونمایش کلیپ هایی دررابطه با فعالیت هاي انجمن درسال هاي گذشته 

مراسم خاتمه یافت.

دانشگاه مازندران●
با تشکر از آقاي دکتر پوردرویش، نماینده انجمن

با همت اعضاي 91سال ریزيبرنامهوآمارملیروزبزرگدشت
احمدپور،نیکابوالفضلبهمنی،محمدآقایان، انـــــجمن علـــمی آمار

دکترآقایانآمارگروهاساتیدحضورباواخترنیکحسینسیدویوسفی
ومصطفائیمیردکترزاده،دکترنقیدکترفیاض،اصغرزاده،دکترپوردرویش،

ي علوم ریاضی آقاي دکتر شکدهدانرئیسهمراهبهمحمدپوردکترخانم
برگزار گردید. میهمان ویژه ي یزدانی از گروه ریاضیطالبی و آقاي دکتر 

این مراسم آقاي دکتر پارسیان، استاد گروه آمار دانشگاه تهران،  بودند. به 
آمار و چاپ پوستر ها و بنر هاي علمی دانشجوییپاس تبلیغات انجمن

تالوتبامراسمزیادي در این مراسم شرکت کرده بودند.عده،تبلیغاتی
آقايسپسشد،آغازایرانملیسرودپخشومجیداهللاکالمازچندآیاتی
ملیروزوجدیدتحصیلیسالسخنانیطیآمارگروهمدیرفیاضدکتر

آمار و برنامه ریزي را به دانشجویان جدید و قدیم تبریک گفتند .سپس آقاي 

ت دکتر پوردرویش نماینده انجمن آمار ایران متن بیانیه رئیس انجمن را قرائ
نمودند و از حضور میهمان ویژه آقاي دکتر پارسیان تشکر نمودند. آقاي 
دکتر پارسیان در میان تشویق حاضران پس از تشکر و قدردانی از دانشگاه 

- مازندران و گروه آمار جهت دعوت ایشان، به سخنرانی در مورد لم نیمن
انجمن،پایاندرپیرسون پرداختند که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت.

دانشگاهتندیسیادبود،لوحاهدائباویژهمهمانازآمارعلمی دانشجویی 
تنی تمام براي فروباایشانولی. نمودندقدردانیویژهايهدیهومازندران

علمی دانشجویی آمار هدیه خود  را به انجمن اهدا تشویق اعضاي انجمن
نمودند.  

رفسنجانعصرولیدانشگاه●
، نماینده محترم انجمنآقاي دکتر مصطفی طامنديتشکر از با

آبان در دانشگاه ولی 3در تاریخ مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزي 
عصر رفسنجان برگزار شد. مهمان ویژه این مراسم دکتر علی دولتی عضو 
هیئت علمی دانشگاه یزد بودند که سخنرانی در زمینه وضعیت علم آمار در 

ه کردند. این مراسم که با حضور پرشور دانشجویان و اعضاي ایران ارائ
هیئت علمی دانشگاه برگزار شد، به مدت دو ساعت ادامه داشت و شامل 

ساله گروه آمار دانشگاه ولی 4برنامه هاي متعددي از جمله گزارش فعالیت 
عصر (عج) رفسنجان توسط مدیر گروه آمار، آقاي نگارستانی و همچنین 

و پاسخ دانشجویان با دکتر دولتی بود. همچنین در این مراسم جلسه پرسش 
از اولین فارغ التحصیالن رشته آمار دانشگاه که در مقطع کارشناسی ارشد 
موفق به کسب رتبه هاي باال شده اند و نفرات برتر هر ورودي و همچنین 

اعضاي تیم مسابقات دانشجویی با اهداي جوایزي تقدیر شد. 

موسسه آموزش عالی خیام●
با تشکر از آقاي خزین قناد، نماینده محترم انجمن

در روز دوشنبه اول آبان ماه در روز ملی آمار و برنامه ریزيهمایش
.موسسه آموزش عالی خیام برگزار گردید

در این همایش اساتید بزرگواري همچون ریاست دانشگاه جناب آقاي دکتر 
دکتر حسن صادقی و سایر اساتید ،دیر گروه آمار)دکتر بزرگنیا(م،طیرانی

.گروه آمار حضور داشتند

از اهمیت علم به حاضرین، آقاي دکتر بزرگنیا ضمن خوشامد گوییابتدا 
پس از آن کلیپی از آرتور بنجامین نابغه ریاضی در امریکا آمار سخن گفتند.

علوم به در مورد اهمیت آمار کاربردي و قرار گرفتن آن در راس هرم
در ادامه آقاي خزین قناد .مناسبت سال جهانی آمار به نمایش گذاشته شد

در دانشگاه خیام بیانیه روز آمار و برنامه ریزي ایراننماینده انجمن آمار
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،در این مراسم از اساتید همچنین قرائت کردند.را ریاست انجمن 
تشکر صورت دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان ممتاز تقدیر و 

گرفت. در انتهاي همایش جناب آقاي پناه به حق از اساتید گروه سخنانی 
.درباره آمار کاربردي و بازار کار رشته آمار ایراد فرمودند

خانه ریاضیات اصفهان●
مریم قائمیخانم با تشکر از 

خانه ریاضیات ،روز آمار و برنامه ریزيگرامیداشت به مناسبت  
مهر و دوشنبه 30برنامه هایی در دو روز یکشنبه اقدام به برگزاري اصفهان

برنامه هاي روز یکشنبه شامل کارگاه هاي متنوع، براي .نمود1391آبان 1
قشرهاي مختلف از جمله دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید و 

ر عموم مردم بود. کارگاه در شکل غرفه هاي مختلف به صورت زیر  برگزا
شد :

: سیر زمانی رشد علم آمار و احتمال و معرفی برخی دانشمندان تونل زمان
آماري در غالب پوستر

بحث و گفتگو در مورد چند نمونه از ترفندهاي آماري در ترفند آماري :
زمینه هاي مختلف

این غرفه مرور بر قابلیت هاي نرم افزار هاي آماري معرفی نرم افزار :
مختلف بود.به همراه اشکال

بحث و گفتگو در آینده تحصیلی و گرایش هاي مختلف آمار :
خصوص علم  آمار در سطح دانشگاه (شامل مواد درسی و گرایش هاي 

متفاوت در سطوح مختلف دانشگاه و ادامه تحصیل در این رشته)
در این غرفه دو نمونه از پروژه هاي سطح آشنایی آمار با صنعت :

ار در صنعت بیان شد.باالي کاربرد آم
این غرفه شامل سه بازي آمار و احتمال بود بازي هاي آمار و احتمال :

که با استقبال خوبی نیز روبرو شد.
این غرفه نمونه بارزي از کارآفرینی آمار بود که پروژه غرفه تحلیلگر :

هاي متفاوت پیاده شده در این کارگاه بحث و ارائه شد.
در کنار نمایشگاه و کارگاه هاي ذکر شده در فوق، آبان1در روز دوشنبه 

همایش روز آمار و برنامه ریزي با حضور تعدادي از اساتید علم آمار از 
هاي شیراز، تهران، اصفهان، صنعتی اصفهان و شیخ بهایی از جمله دانشگاه

آقایان دکتر بهبودیان، رجالی، دانایی ، خرد پژوه، طالبی،  ایران پناه، عالمت 
ز، علیمرادي، بهرامی، تذهیبی، جمشیدیان، اسدي و کاظمی و خانم گلی سا

. در این همایش برگزار شد و برخی از معلمان و دبیران آمار دبیرستان ها 
ابتدا آقاي دکتر دانایی، ریاست خانه، این روز را به حضار تبریک گفته و از 

ز دانشگاه شیراز و میهمانان حاضر بویژه اساتید مدعو آقایان دکتر بهبودیان ا
دکتر پزشک از دانشگاه تهران قدردانی کردند. نایب رئیس انجمن آمار 

سپسایران، آقاي دکتر عالمت ساز، نیز پیام رئیس انجمن را قرائت کردند.
از دانشگاه تهران پیرامون کاربرد استاد مدعوپزشکحمید آقاي دکتر 

استقبال با که نی پرداختندهاي آماري در مسائل ژنتیک به ارائه سخنراروش
.مواجه گردیدمعلمان و دانشجویان توسطخوبی 

در طول این همایش از فعالیت هاي مختلف گروه مبنا (نوید ولی زاده، آنیتا 
اندازي بخش آمار در خانه منصوري، مائده نوري و مریم قائمی) در راه

آماري  در ریاضیات اصفهان، به منظور توسعه و ترویج علم آمار و فرهنگ
وز، دانشجو و معلم گزارشی ارائه شد. مجامعه به خصوص سه قشر دانش آ

الزم به ذکر است گروه مبنا با انتخاب این نام براي خود کوشیدند تا اهداف 
گروه را با نامش که به معناي مجري بسط نگرش آماري است، زنده نگه 

دارند.  اهداف کلی این گروه به شرح زیر می باشند :
غییر نگرش و آگاه سازي عموم جامعه نسبت به اهمیت علم آمارت-1
آشنایی و آموزش مبانی علم آمار در سطوح مختلف-2
ملموس سازي مشاغل مرتبط با آمار-3

ایجاد بستري مناسب براي گردهمایی دانشجویان، نخبگان، اساتید و -4
عالقه مندان به مباحث آماري

می براي نیل به اهداف ذکر حفظ و تداوم این مسیر و ایجاد مرکزي دائ-5
شده

همچنین در ادامه همایش تئاتري یک ساعته با موضوع علم آمار اجرا شد. 
سپس از جناب آقایان دکتر جواد بهبودیان و دکتر حمید پزشک تجلیل و 

قدردانی به عمل آمد.   
امیدواریم این گونه فعالیت ها و گردهمایی ها بتواند هر چه بیشتر به اهداف 

ده نزدیکتر و از کمک هاي دانشجویان بیشتري در این زمینه بهره یاد ش
ببرد.

)2013ریزي بزرگداشت سال جهانی آمار (جلسه برنامه
ریزي بزرگداشت سال جهانی آمار، خانه ریاضیات اصفهان به منظور برنامه

با حضور 15/8/1391دوشنبه بعدازظهر روز 8تا 6اي را از ساعت جلسه
آقایان دکتر علی دانایی و دکتر علی رجالی (از خانه ریاضیات اصفهان)، دکتر 
سعید پوالدساز و دکتر علی همدانی (از دانشگاه صنعتی اصفهان)، دکتر 

دکتر تذهیبی (از دانشگاه ساز (از دانشگاه اصفهان)، کاظمی و دکتر عالمت
بهایی و خانه خانم قائمی (از دانشگاه شیخعلوم پزشکی اصفهان) و سرکار 

تشکیل داد. ریاضیات اصفهان)
در این جلسه مقرر شد:

خانه آمار اصفهان در این سال تشکیل شود. -1
ساز، دکتر طالبی و دکتر همدانی به آقایان دکتر پوالدساز، دکتر عالمت-2

عنوان هیئت مؤسس خانه آمار اصفهان انتخاب شدند. 
ي دکتر همدانی اساسنامه خانه ریاضیات اصفهان را در اختیار هیئت آقا-3

مؤسس خانه آمار اصفهان قرار دهند، تا با مشارکت آنان اساسنامه خانه آمار 
نژاد قرار گیرد. ایران تنظیم و براي جلب کمک در اختیار آقاي دکتر سقائیان

مان آمار، خانه هیئت مؤسس با مشورت با سایر اساتید، کارشناسان و معل-4
امناء و شوراي علمی اجرایی ریاضیات اصفهان و شهرداري اصفهان هیئت

دهد. ،خانه آمار را تشکیل 
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ریزي به منظور جلب نظر همکاران سه برنامه زیر توسط کمیته برنامه-5
آید:به مرحله اجرا درمیبزرگداشت سال جهانی آمار (اعضاء جلسه حاضر)

- آذر ماه با حضور تمام اساتید آمار دانشگاه16یا 9هاي اي در تاریخجلسه-
هاي استان و با سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران و تشکیل میزگردي جهت 

کنندگان براي بزرگداشت سال جهانی آمار (این جلسه دریافت نظرات شرکت
[ایشان بعد از جلسه اعالمنمایند.)ریزي میساز برنامهرا آقاي دکتر عالمت

براي حضور در 16/9/1391اند کردند که آقاي دکتر محمدزاده قبول کرده
این جلسه به اصفهان مسافرت نمایند.]

اي با هماهنگی با ریاست محترم مرکز آمار ایران براي ایراد جلسه-
ریزي استانداري،سخنرانی ایشان در حضور استاندار، شهردار، معاون برنامه

ریزي و سازمان آمار شهرداري، شهرداران شهرهاي معاونین پژوهش و برنامه
اطراف استان، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان، 
اداره کل صنایع اصفهان، صدا و سیماي اصفهان، سازمان ثبت احوال 

آهن و اصفهان، معاونت ترافیک شهرداري، مسئولین فوالد مبارکه، ذوب
مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی هاي آماري و نمایندگانشرکت
اي با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مسئولین آمار اداره جلسه-

کل و معلمان آمار استان
پور هاي آماري استان، قرار شد از خانم همتیبه منظور شناسایی شرکت-6

خواسته شود جستجو کنند.
برنامه جلسه سوم بعداً تنظیم خواهد شد. -7
گیري تصویب قانون توصیه شد که اهداف اصلی سال جهانی آمار، پی-8

نظام آمارشناسی ایران، معرفی نقش آمار در صنعت و امور روزمره، اصالح 
آموزي آمار براي هاي آموزش آمار و برگزاري مسابقه سراسري دانشبرنامه

آموزان مستعد باید باشد. جذب دانش
یجاد ارتباط اعضاء هیئت علمی براي اForumخانم قائمی یک -9

ها ایجاد خواهند کرد. دانشگاه
توان مسئولین دیگري را هم کنندگان جلسه دوم میبه لیست شرکت-10

اضافه کرد.
هایی خانه ریاضیات اصفهان تا قبل از تشکیل خانه آمار اصفهان برنامه-11

- زي میریرا براي بزرگداشت سال جهانی آمار با همت خانم قائمی طرح
نماید. 

هاي علمی ریزي با نمایندگان انجمناي نیز کمیته برنامهجلسه-12
دانشجویی آمار تشکیل خواهد داد. 

و 5ریزي پس از تشکیل جلسات مطرح شده در بندهاي کمیته برنامه-13
دهد. ، یک کمیته اجرایی تشکیل می12
اي جهت ریزي جلسه، کمیته برنامه5پس از برگزاري دو جلسه اول بند -14

ریزي ادامه کار و تشکیل کمیته اجرایی تشکیل خواهد داد. برنامه

سازمان سنجش آموزش کشور●
با تشکر از خانم سیما نقی زاده، نماینده محترم انجمن

به منظور بزرگداشت هفته ملی آمار ایران ،مراسمی در روز دوشنبه 
طرف انجمن علمی در محل سازمان سنجش آموزش کشور از 1/8/1391
فرهنگی دانشکده آمار و انفورماتیک برگزار شد . در این مراسم که با – 

حضور ریاست دانشکده ، اساتید و دانشجویان و نیز مسئولین ،مدیران و 
کارکنان سازمان سنجش و سایر مدعوین برگزار شد ؛ بعد از خیر مقدم 

فنی و آماري توسط دکتر طالیی ریاست دانشکده ،دکتر جمالی معاونت 
سازمان سنجش به ایراد سخن در مورد اهمیت علم آمار و لزوم آموزش آن 
به صورت کاربردي و در ارتباط با مسائل جامعه پرداختند . در این مراسم 
همچنین از همسر یکی از پیشکسوتان علم آمار ، استاد فرهیخته آقاي دکتر 

خصوص زندگی و عمیدي دعوت به عمل آمده بود که با پخش نماهنگ در
افتخارات آن استاد و با تقدیم لوح تجلیل به عمل آمد . 

ي  کاربرد ي آمار ایران در زمینهسپس آقاي زاهدیان رئیس پژوهشکده
ملموس علم آمار در استخراج نتایج از اطالعات مختلف و ارائه آن براي 

سخنرانی هاي دیگراستفاده در اقتصاد، صنعت، بازرگانی و بسیاري از زمینه
نمودند . در ادامه ي همایش برنامه هاي متنوع دیگري از جمله پخش 
کلیپی از نظرات اساتید  آمار دانشکده در خصوص علم آمار ،پخش مستندي 
از بزرگداشت هفته آمار در سالهاي گذشته و مسابقه آماري براي دانشجویان 

برگزار گردید . 
نقدیر از دانشجویان فعال و

پایان بخش ،هبرتر دانشکد
. امید است در مراسم بود

که سال جهانی 2013سال 
آمار نامیده شده بتوانیم 
علم آمار را هر چه بیشتر و 
بهتر در جامعه خودمان به 

کار گیریم.   

مرکز آمار ایران●
با تشکر از روابط عمومی مرکز آمار ایران

اول روز دوشنبه1391همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزي
قاي دکتر عادل آذر رییس مرکز آمار ایران، آقاي دکتر آآبان ماه با حضور 

ریزي و نظارت راهبردي ریاست ریزي معاونت برنامهمنظور، معاون برنامه
حوزه اساتید و کار شناسانمدیران،مقامات کشوري،جمهوري و دهها تن از

برگزار شد. ریزيو برنامهمارآ
با ذکر اصول بنیادین آمار هاي رسمی، از جمله بی مار ایرانآرییس مرکز 

، موزاین اخالقی وپاسخگویی کاربراندسترسی برابر براي همهطرفی،
و این اصول را به مثابه سوگندنامه افراد سخنان خود را آغاز کرد،وشفافیت

هخواند.  اقاي دکتر عادل آذر، در ادامه سخنان خود بماريآفعال در نظام 
پرداخت. 91مار ایران در سال آهاي  مرکز رشی از مهمترین فعالیتارائه گزا

وي با تاکید بر دقت محاسبات اقتصادي و آماري در مرکز آمار ایران، ضریب 
و ضریب جینی 356/0ضریب جینی شهري را ،37/0جینی کل کشور را 
ذکر کرد. همچنین بر اساس نتایج طرح 339/0را 90روستایی در سال 

در آمد خانوار کل کشور، متوسط در آمد یک خانوار شهري در سال هزینه و
میلیون ریال بوده است. 79هاي رو ستاییمیلیون ریال و خانوار130، 90

-به تهیه جدول دادهدر رابطه با تهیه حساب هاي ملی،همچنینایشان
و نیز تهیه حساب SNA2008و .ISICREV.4بر پایه1390ستانده 

موزش پزشکی و آالمت با همکاري وزارت بهداشت، درمان و هاي ملی س
اعی مکار و رفاه اجتتعاون،اون با همکاري وزارتعحساب هاي بخش ت

ره به مصوبه مهم چهل و ابا اشهمچنینذرآاشاره نمود. آقاي دکتر عادل 
ستانده را یکی از موارد -ششمین جلسه شوراي عالی آمار، تهیه جدول داده
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هدف بررسی عملکرد اذکر کرد که بممحترهورید رییس جممهم مورد تاک
هاي اجرایی را می همشارکت همه دستگاوشودمیبرنامه هاي دولت انجام 

طلبد.
ري وزارت صنعت، اهاي صنعتی کشور با همککارگاهسازي چارچوببهنگام

اجراي سرشماري معدن و تجارت و شرکت پست جمهموري اسالمی ایران،
، 91استان کشور در سال 3و اجراي آزمایش آن در 92اورزي عمومی کش

استاز دیگر فعالیت هاي انجام شده در سال جاري توسط مرکز آمار ایران
ن ها اشاره شد. همچنین اجراي فاز اول آرییس این مرکز به يکه از سو

وري الکترونیک، استقرار نظام مدیریت آمار، طراحی نظام جمعآشبکه ملی 
ایجاد سامانه تعاریف و مفاهیم استاندارد از و نیز)ISMS(اطالعاتامنیت

در سال جاري است.هاي مهم این مرکز در امور فناوريدیگر فعالیت
قانون برنامه پنجم توسعه، از 68به ماده نادمار ایران با استآرییس مرکز 

ایران مارآهاي مورد نیز خود را به مرکز ها خواست تا شاخصهکلیه دستگا
جمع اوري آن ها یم و نحوههها، مفاعاریف این شاخصتم کنند تا اعال

د.گردتوسط این مرکز استاندارد و قابل اعالم در مجامع بین المللی
ریزي معاونت در این مراسم همچنین آقاي دکتر منظور ، معاون برنامه

رایج هايجمهوري، با نقدي بر روشتریزي و نظارت راهبردي ریاسبرنامه
خوانده ن چه که به عنوان الگوهاي توسعه کشورهاي غربیآو توسعه

با اهداف، مبانی فکري و ضرورتاًشود،گفت: الگوهاي متعارف توسعه ، می
نیست و این الگوها در مجموع براي موجودیت رهاي کشور ما سازگاآرمان

منافع غیر دینی و بر مبنايه،حال توسعه مخرب بودکشورهاي در
نظم ازمندنیزاحی شده است. وي افزود: کشور ما، امرورطغربیشورهاي ک

اي شمال و جنوب، هوبرنامه جدید است ، چرا که افزایش شکاف کشور
وقوع درگیریها وبحران هویت و خانواده هاي جدید، از جملهافزایش بحران

هاي ریزهاي اقتصادي همه معلول برنامهبحرانو، مسابقات تسلیحاتی
بعد معنوي انسان و ها،توسعه غربی است که در مبانی نظري این الگو

با اشاره به بیاناتر ادامهدوي .سپرده شده استموشیکرامت انسانی به فرا
ایرانی براي – تدوین الگوي توسعه اسالمی در رابطه بامقام معظم رهبري

ریزي را نامهبرون رفت از این بحران اشاره کرد و افزود: دولت، معاونت بر
م، الگوي توسعه  جتا پایان سال سوم برنامه توسعه پنکه کردهلفمک

از سال آنمراحل تدوین که در این راستا،تدوین نمایدرا ایرانی– اسالمی 
اي ، تدوین اولیه92ایان سال پها تا گذشته آغاز شده و بر اساس پیش بینی

ره به تعامل تنگاتنگ آمار و ااز این الگو خواهیم داشت. وي در ادامه با اش
ریزي، این دو پدیده را الزم و ملزوم یکدیگر ذکر کرد و برنامه ریزي برنامه

طی اارتبوي همچنینبدون آمار را، صرفاً یک انشاء اقتصادي ذکر نمود.
را براي شناسایی پژوهشیري و اریزي، آمهاي برنامهبین نهادمندنظام

همچنین ریزي ضروري خواند. آقاي دکترمنظورور جهت برنامهشهاي کزانی
با اشاره به اصل شکوفایی اقتصادي که مورد تاکید مقام معظم رهبري است، 
برتحقق مولفه هاي آن از قبیل رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم، اصالح و 

، کار آفرینی ، ترویج تولید داخلی، ثبات در مقررات افرادبهبود زندگی 
ایان سخنان پنامه هاي راهبردي تاکید نمود. وي در اقتصادي و اجراي بر

قتصاد انیست بلکه در تیضاخود گفت: اقتصاد مقاومتی به معناي اقتصاد ری
مورد توجه قرار می گیرد و گذشتهبیش از،متی اصالح الگوي مصرفومقا

از قبیل جهاد اقتصادي، حمایت از کار و سرمایه ملی، کاراردين موآاصول 

است که توسط مقام معظم رهبري به عنوان نمادهاي و همت مضاعف
. ندري شده ااساالنه نامگذ

ریزي با کتاب حوزه آمار و برنامه4ز اشود، در این مراسم خاطر نشان می
، "ها و دستور العمل هایی اجرایی آننامهقانون برنامه پنجم  و آیین"عناوین

رد برنامه چهارم ، مشتمل بر گزارش عملک1389گزارش اقتصادي سال "
– شناسی الگوي اسالمی ،گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش"توسعه

سومین گزارش اهداف توسعه هزاره  جمهوري اسالمی  "و "ایرانی پیشرفت
رونمایی شد."1390-ایران

مار و برنامه ریزي و پشکسوتان این حوزه، از آتقدیر ازبرگزیدگان حوزه 
به برگزیدگان حوزه آمار و در این راستا،بود.هاي این مراسم دیگر بخش

ریزي  و نظارت راهبردي ریاست جمهوري، ریزي در معاونت برنامهبرنامه
و اطالعات استانداري هاي سراسر کشور ,مرکز آمار  ایران، ادارات کل آمار

و همچنین پیشکسوتان این حوزه لوح تقدیر اهدا شد. همچنین از  
اشت، درمان و آموزش پزشکی،جهاد کشاورزي، کشور، هاي بهدخانهوزارت

هاي  برتر در حوزه آمار، تقدیر به نیرو و آموزش و پرورش  به عنوان دستگاه
عمل آمد.  

شایان ذکر است دربخش دوم این مراسم دو میز گرد تخصصی با موضوعات 
ریزي و آمار و با حضور آقایان دکتر منظور، دکتر مردوخی، دکتر برنامه

دکتر ریزي و آقایان دکتر عادل آذر،عیدي و دکتر زریباف در بخش برنامهس
دکتر زارعی و دکترمحمد زاده در بخش آمار برگزارشد. نواب پور،

فردوسی مشهددانشگاه ●
1362در شهریور ماه محمد خراشادیزاده

در شهر بیرجند به دنیا آمد. تحصیالت 
پیش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و 

دانشگاهی (رشته ریاضی فیزیک) را در 
همان شهر با موفقیت گذراند.

توانست 1380در کنکور سراسري سال 
وارد دوره روزانه کارشناسی رشته آمار در 

1384دانشگاه بیرجند شود. وي در سال 
با کسب رتبه اول از مقطع کارشناسی 

ناسی ارشد رشته آمار فارغ التحصیل گردید و در همان سال وارد دوره کارش
با دفاع از 11/6/1386آمار ریاضی در دانشگاه فردوسی مشهد شد. در تاریخ 

خانواده توزیع هاي طول عمر گسسته در قابلیت "رساله خود با موضوع 
تحت راهنمایی آقایان دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادي و مشاوره "اعتماد

لی موفق به اخذ مدرك دکتر غالمرضا محتشمی برزادران و کسب نمره عا
کارشناسی ارشد در رشته آمار ریاضی گردید.

کتري رشته آمار دانشگاه وارد دوره د1386آقاي خراشادیزاده در سال 
هد شد. وي با راهنمایی مشترك آقایان دکتر عبدالحمید رضایی فردوسی مش

از 20/11/1390رکن آبادي و دکتر غالمرضا محتشمی برزادران در تاریخ 

دانش آموختگان دوره دکتري
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مفاهیمی از اندازه هاي قابلیت اعتماد و روابط بین آنها "ه خود با عنوان رسال
ISIمقاله در مجله هاي 8و چاپ حدود "در توزیع هاي طول عمر گسسته 

مقاله در کنفرانسهاي بین المللی دفاع نمود. داوران رساله 6و ISCو 
ر مجید اسدي ایشان آقایان دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا، دکتر خلیل شفیعی، دکت

6و دکتر جعفر احمدي بودند. ایشان در طی یک دوره فرصت مطالعاتی 
ماهه در دانشگاه صنعتی دلفت کشور هلند از نظرات و راهنمایی دکتر 

Dorota Kurowicka و پروفسورRoger Cooke .نیز بهره برد
هم اکنون وي در گروه آمار دانشگاه بیرجند مشغول به تدریس و پژوهش 

اشد. فهرست مقاالت چاپ شده و مستخرج از رساله دکتري ایشان به می ب
شرح زیر می باشد:

Journal Papers:

[1]. Rezaei Roknabadi, A. H., Mohtashami
Borzadaran, G. R. and Khorashadizadeh,
M. (2009). Some Aspects of Discrete
Hazard Rate Function in Telescopic
Families. Economic Quality Control, Vol.
24, No. 1, 35-42.

[2]. Khorashadizadeh, M., Rezaei Roknabadi, A.
H. and Mohtashami Borzadaran, G. R.
(2010). Variance residual life function in
discrete random ageing. METRON -
International Journal of Statistics, Vol.
LXVIII(68), No. 1, pp. 67-75.

[3]. Mohtashami Borzadaran, G. R., Rezaei
Roknabadi, A. H. and Khorashadizadeh, M.
(2010). A view on Bhattacharyya bounds
for inverse Gaussian distributions. Metrika,
Vol. 72, Issue 2, 151-161.

[4]. Khorashadizadeh, M., Rezaei Roknabadi,
A.H. and Mohtashami Borzadaran, G.R.
(2012), Characterization of lifetime
distributions based on doubly truncated
mean residual life and mean past to failure.
Communications in Statistics-Theory and
Methods, 41, 6, 1105-1115.

[5]. Khorashadizadeh, M., Rezaei Roknabadi, A.
H. and Mohtashami Borzadaran, G.R.
(2013). Characterization of life
distributions using log odds rate in discrete
ageing. To be appeared in Communications
in Statistics-Theory and Methods.

[6]. Khorashadizadeh, M., Rezaei Roknabadi,
A.H. and Mohtashami Borzadaran, G.R.
(2012). Characterization of some discrete
families using mean and covariance of
doubly truncated lifetime random variable.
To be appeared in Journal of Applied
Statistical Science.

[7]. Khorashadizadeh, M., Rezaei Roknabadi, A.H.
and Mohtashami Borzadaran, G.R. (2012).

Reversed residual life time and its properties in
discrete lifetime models. To be appeared in
International Journal of Quality & Reliability
Management.

[8].
). ساختار 1386محمد خراشادیزاده و غالمرضا محتشمی برزادران (].9[

توزیع هاي نمایی طبیعی و نقش آن ي ماتریس باتاچاریا در خانواده
ي پژوهش هاي آماري ایران، در تقریب واریانس یک آماره. مجله

.46-29، بهار و تابستان، صص 1ي ، شماره4ي دوره

Conference Papers:

عبدالحمید رضایی رکن آبادي، غالمرضا محتشمی برزادران و ].1[
عمر گسسته ). خانواده توزیع هاي طول 1386محمد خراشادیزاده (

در قابلیت اعتماد. ششمین سمینار احتمال و فرایندهاي تصادفی، 
شهریور.15-14دانشگاه بابلسر، 

محمد خراشادیزاده، عبدالحمید رضایی رکن آبادي و غالمرضا ].2[
). نرخ شکست معکوس و میانگین 1387محتشمی برزادران (

باقیمانده عمر معکوس در توزیع هاي طول عمر گسسته. مجموعه 
مقاالت کامل نهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه اصفهان. سی ام 

.172-162مرداد لغایت یکم شهریور، ص 
عبدالحمید رضایی رکن آبادي، غالمرضا محتشمی برزادران و ].3[

). بررسی و مقایسه مفاهیم قابلیت 1387محمد خراشادیزاده  (
اعتماد در توزیع هاي طول عمر گسسته و پیوسته. مجموعه 

االت کامل نهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه اصفهان. سی ام مق
.213-198مرداد لغایت یکم شهریور، ص 

محمد خراشادیزاده، عبدالحمید رضایی رکن آبادي و غالمرضا ].4[
). واریانس باقیمانده عمر در توزیع هاي 1388محتشمی برزادران (

ادفی، طول عمر گسسته. هفتمین سمینار احتمال و فرایندهاي تص
مرداد.23-22دانشگاه صنعتی اصفهان، 

[5]. Khorashadizadeh, M., Rezaei
Roknabadi, A.H. and Mohtashami
Borzadaran, G.R. (2010). Doubly truncated
mean and variance residual lifetime in
reliability. The 10th Iranian Statistical
Conference, University of Tabriz-Iran,
August 3–5, pp. 133.
[6]. Khorashadizadeh, M., Rezaei

Roknabadi, A.H. and Mohtashami
Borzadaran, G.R. (2012). Discrete Log-Odds
rate function and a new measure of skewness.
The 11th Iranian Statistical Conference, Iran
University of Science & Technology, Tehran,
Iran, August 28-30, pp. 34
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اصفهاندانشگاه ●
در 1361در سال گران ریحانه ریخته

1378شهر اصفهان متولد گردید. در سال 
فیزیک از -دیپلم خود رادر رشته ریاضی

دبیرستان بهشت آیین شهر اصفهان 
در دوره 1379دریافت نمود. در سال 

کارشناسی رشته آمار دانشگاه صنعتی 
دوره 1383اصفهان پذیرفته شد و در سال 

دوره 1383کارشناسی را با کسب رتبه دوم به پایان رسانید. در سال 
کارشناسی ارشد با گرایش آمار ریاضی را در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز 

رویکرد بیزي "از رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان 1385کرد و در بهمن 
به راهنمایی آقاي دکتر سید "تصاویر رنگیدر جداسازي بدون نظارت 

محمود طاهري و دکتر سعید صدري (از دانشکده برق دانشگاه صنعتی 
اصفهان) دفاع نمود و با کسب رتبه دوم فارغ التحصیل گردید. سپس در مهر 

در مقطع دکتري آمار در دانشگاه اصفهان پذیرفته و مشغول به 1386ماه 
تحصیل شد. 
با تدوین رساله اي 1391دوره دکتري خود را در مهر ماه گرانخانم ریخته

هاي منعطف براي اثرات هاي آمیخته توسط توزیعبرازش مدل"با عنوان 
به راهنمایی آقاي دکتر ایرج کاظمی با درجه عالی "تصادفی از دیدگاه بیزي

گاه پرداز از دانشبه پایان رسانید. داوران رساله ایشان آقایان دکتر رحیم چینی
شهید چمران اهواز و دکتر هوشنگ طالبی و دکتر محمد بهرامی از دانشگاه 

اصفهان بودند. 
ایشان یک دوره فرصت مطالعاتی را نیز به مدت هشت ماه در دانشگاه 

) کشور بلژیک به راهنمایی پروفسور K.U.LEUVENکاتولیک لوون (
پروفسور گیرت وربک گذراند. وي همچنین در این دوره تحقیقاتی رابا

گران و امانوئل لسافره از دانشگاه اراسموس هلند شروع کرد. مقاله ریخته
سازي بیست و هفتمین کارگاه بین المللی مدل) که در 2012همکاران (

) در شهر پراگ کشور چک ارائه شد با کسب رتبه IWSM27thآماري (
خود عالی، یکی از دو جایزه کمک هزینه مسافرتی این کنفرانس را به 

عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اکنون بهاختصاص داد. ایشان هم
اصفهان مشغول به کار هستند. مقاالت مستخرج از رساله دکتري ایشان 

عبارتند از:
Papers in Journals:
Kazemi, I. and Rikhtehgaran, R. (2012). Topics on
dynamic panel data models with random effects
using semi-parametric Bayesian approach.
Communications in Statistics- Theory and Methods,
(To appear).
Rikhtehgaran, R., Kazemi, I., Verbeke, G., Kort,
W.D. and Lesaffre, E., (2012). Piecewise transition
models with random effects for unequally-spaced
longitudinal measurements. Statistical Modelling:
An International Journal, (To appear).
Rikhtehgaran, R. and Kazemi, I. (2012). Semi-
parametric Bayesian estimation of mixed-effects
models using a multivariate skew-normal
distribution. Computational Statistics, (To appear).

Rikhtehgaran, R., Kazemi, I. and Verbeke, G.
(2012). A Comparative Study of Estimation
Methods to Deal with the Endogenous Covariates
in Mixed-Effects Models with an Extension.
Revised.

Papers in Conferences:
Rikhtehgaran, R. and Kazemi, I., (2010). Semi-
parametric Bayesian Models for Transition
Longitudinal Data, Proceeding of the 10th Iranian
Statistical Conferences, Tabriz, Iran, 352-359.
Rikhtehgaran, R., Kazemi, I., Verbeke, G., Kort,
W.D. and Lesaffre, E. (2012). Piecewise transition
models with random effects for unequally-spaced
measurements. Proceeding of the 27th International
Workshop on Statistical Modelling (IWSM),
Prague, Czech Republic, 279-284.
Rikhtehgaran, R. and Kazemi, I. (2012). Applying
skew-normal distributions in Dirichlet processes
for mixed-effects modeling. Proceeding of the 11th

Iranian Statistical Conferences, Tehran, Iran, 534-
541.

دانشگاه شهید بهشتی●
در 1360رضا دریکوندي در سال 

مرکز استان لرستان شهر خرم آباد
در 1378لد گردید. در سال متو

رشتۀ ریاضی فیزیک از دبیرستان 
پانزده خرداد خرم آباد دیپلم خود را 

نیز 1379دریافت کرد و در سال 
دورة پیش دانشگاهی را در مدرسۀ 

رسول اکرم (ص) سپري حضرت 
، دورة کارشناسی رشته 1381نمود. پس از قبولی در کنکور سراسري سال 

به پایان رسانید. 1385ز دانشگاه رازي کرمانشاه در سال آمار را با رتبه اول ا
در کنکور کارشناسی ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی با 1385در سال 

کسب رتبۀ یازدهم پذیرفته گردید. در مدت دو سال و در شهریورماه سال 
گیري مجموعۀ نمونه"از پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود تحت عنوان 1387

ا راهنمایی دکتر بهاءالدین خالدي دفاع نمود. سپس در آزمون ب"داررتبه
دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد. آقاي دریکوندي دورة 1387دکتري سال 

آزمون کردن مؤلفه هاي "اي تحت عنوان را با تدوین و تهیۀ رسالهدکتري
به راهنمایی دکتر احمد "هاي خطی با اثرهاي آمیختهواریانس در مدل

به پایان 1391ي و مشاورة دکتر مجتبی گنجعلی در شهریورماه سال خداداد
رسانید. وي دو دورة فرصت مطالعاتی شش ماهه و سه ماهه را به ترتیب در 
دانشگاه مک گیل کانادا و دانشگاه اکول پلی تکنینک مونترئال کانادا گذراند. 

م پزشکی داوران رسالۀ دکتري ایشان دکتر یداهللا محرابی از دانشگاه علو
شهید بهشتی، دکتر ایرج کاظمی از دانشگاه اصفهان، دکتر سیدمحمد 

نسب و دکتر احسان بهرامی سامانی از دانشگاه شهید بهشتی ابراهیم حسینی
اي بر بودند. رسالۀ ایشان شامل چهار فصل است که در فصل اول مقدمه
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هاي ؤلفههاي خطی با اثرهاي آمیخته و برخی مفاهیم اولیه در مورد ممدل
هاي واریانس در واریانس ارائه شده است. فصل دوم به بررسی مؤلفه

هاي واریانس هاي خم رشد خطی پرداخته است. در فصل سوم، مؤلفهمدل
اند. فصل هاي خطی با اثرهاي آمیخته مورد بررسی قرار گرفتهدر مدل

ده گیري رساله و برخی پیشنهادها براي کارهاي آینچهارم به نتیجه
اختصاص دارد. مقاالت مستخرج از رسالۀ دکتري ایشان عبارتند از:

1-Drikvandi, R., Khodadadi A. and
Verbeke, G. (2012). Testing variance
components in balanced linear growth curve
models. Journal of Applied Statistics, 39(3), 563-
572.

2-Drikvandi, R., Verbeke, G., Khodadadi A. and
Partovi Nia, V. (2012). Testing multiple variance
components in linear mixed effects models.
Biostatistics, doi:10.1093/biostatistics/kxs028.

دانشگاه شهید باهنر کرمان●
رشتهرد1375سالدرشیخیایوب
پذیرفتهکرمانباهنرشهیددانشگاهآمار
مسابقهاولیندر1379سالدروي. شد

موفق، کشورسراسريآماردانشجویی
نرممسابقهانفراديدومرتبهکسببه

انفراديپنجمرتبه، آماريافزارهاي
تیمیدومرتبهوآماريدروسمسابقه

دورهسالهماندرسپس. شد
شروعتهران) تکنیکپلی(امیرکبیرصنعتیدانشگاهدرراارشدکارشناسی

همزماناطمینانفواصل"عنوانباخودنامهپایاناز1381سالدروکرد
عضوعنوانبهسالهماندرونموددفاع"چندگانههايمقایسهبراي

وي. نمودتدریسبهشروعکرمانباهنردانشگاهآماربخشدرعلمیهیئت
باهنرشهیددانشگاهآمارگرایشریاضیدکتريدورهدر1387سالدر

خودرسالهاز1391شهریور25تاریخدرونمودتحصیلبهشروعکرمان
سرکارراهنماییبا"ترتیبیهايآمارهنظریهدرهمراهمتغیر"عنوانبا

یماشینچماشاءاهللادکتر، پارسیاناحمددکترآقایانداوريوتاتادکترخانم
شرحبهويرسالهازمستخرجمقاالت. نموددفاعزادهجمالیاحددکترو

.زیرند

1- Sheikhi, A., Mehrali, Y., Tata, M., (2012). On
the exact joint distribution of a linear
combination of order statistics and their
concomitants in an exchangeable multivariate
normal distribution. Stat. Paper. DOI
10.1007/s 00362-012-0430-9  .

2- Sheikhi, A., Tata, M., (2012). The exact joint
distribution of concomitants of order statistics
and their order statistics under normality.
Revstat. To appear .

3- Sheikhi, A., Tata, M., (2012). On the exact
joint distribution absolute order statistics.
Abstracts of the 8th world congress in
probability and statistics, Istanbul, Turkey,
July 9-142012 , p. 240.

گروه آمار دانشگاه محقق اردبیلی
د را در رشته گروه آمار و ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت آموزشی خو

دانشجو در مقطع کاردانی آغاز کرد. سپس 35با پذیرش 1379آمار، در سال 
با انشعاب از گروه ریاضی، فعالیت مستقل خود را با 83-84در نیمسال اول 

یک عضو هیات علمی استادیار و سه عضو هیات علمی مربی ادامه داد. 
دو عضو هیات علمی را با هدف توسعه هر چه بهتر 1384گروه آمار در سال 

هاي شیراز و اصفهان بورسیه نمود که براي تحصیل در دوره دکتري دانشگاه
اعضا هیات علمی 1389ها در سال التحصیل شدن این بورسیهبا فارغ

اکنون نیز گروه یک عضو استادیار گروه به سه نفر افزایش یافت. هم
و یک بورسیه هیات علمی مامور به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجوي دکتري در دانشگاه شهید بهشتی دارد. نظر به لزوم افزایش 
هاي مختلف رشته آمار، جذب افراد متخصص و تعداد کادر علمی در شاخه

توسعه گروه آمار هايهاي مختلف یکی از اهداف و برنامهکارآمد در زمینه
دهد.را تشکیل می

سی گروه،  در دو دوره  المپیاد التحصیل مقطع کارشناانشجویان فارغد
هاي اند که موفق به کسب رتبهعلمی دانشجوئی آمار کشور شرکت کرده

اند. در المپیاد شدههاي مختلفهاي اول و دوم در دورهبرتر شامل رتبه
یازدهمین

11مسابقه دانشجویی آمار کشور که همزمان با کنفرانس آمار ایران در 
در دانشگاه تبریز برگزارگردید، تیم گروه آمار دانشگاه و89مردادماه سال 

کسب مقام سوم شد. بعد از موافقت شوراي اردبیلی موفق بهقمحق
عالی کشور با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گسترش آموزش

آمار، گرایش آمار ریاضی،  گروه آمار اولین دوره کارشناسی ارشد را از 
آغاز نمود.90-89تحصیلی نیمسال دوم سال

یف
رشته مرتبه علمینام خانوادگینام ورد

تحصیلی
آماراستادیارمسعود گنجی1
ریاضیدانشجوي دکتريسمیقادر قا2
آماردانشجوي دکتريمهدي اسماعیلیان3
آماراستادیارصفر پارسی4
آماراستادیارولی زاردشت5

هاي آمار کشورمعرفی گروه

علمی گروه آمار دانشگاه محقق اردبیلیاعضاي هیات 
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رش آموزش عالی کشور اولین همچنین گروه آمار با موافقت شوراي گست
-91تحصیلی دوره دکتري آمار خود را با پذیرش دو نفر از نیمسال اول سال

آغاز خواهد نمود. در حال حاضر، گروه آمار دانشگاه محقق اردبیلی در 92
ریاضی و دکتري آمار دانشجو سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد آمار

پذیرد.می

سی ارشدکارشناکارشناسیورودي
-138436مهر 

-138468بهمن 
-138546مهر 
-138644مهر 
-138744مهر 
-138851مهر 
-138954مهر 

6-1389بهمن 
13905315مهر 

اقدامات انجام شده توسط انجمن آمار ایران براي
)2013سال جهانی آمار (

- جهانی آمار توسط انستیتو بینگیري از موقعیت اعالم شده سالبا بهره
المللی و با توجه به المللی آمار و حمایت بسیاري از نهادهاي آماري بین

اهمیت علم و کاربرد آمار در تمام شئون زندگی شهروندان در قرن 
اطالعات، انجمن آمار ایران  با حمایت مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار 

مه ریزي و اجراي هر چه بهتر اقدام به برگزاري جلساتی جهت برنا
هاي این سال نموده است.برنامه

در این جلسات پیشنهاد گردید که ستادي ملی در کشور شامل اعضایی از 
هاي مجلس شوراي نهاد ریاست محترم جمهوري، برخی از کمیسیون

ها و دستگاههاي ها، سازماناسالمی ایران، معاونین برخی از وزارتخانه
هاي علمی و اجرایی آماري کشور براي همچنین شخصیتاجرایی کشور و 

شود. از جمله وظایف این ستاد، بزرگداشت سال بزرگداشت این سال تشکیل 
هاي اجرایی در رابطه با این بزرگداشت و تالش جهانی آمار، تصویب طرح

هاي دیگر این ستاد هاي برگزاري مراسم و فعالیتدر جهت تأمین هزینه
ي اصلی که براي این ستاد پیشنهاد گردیده است عبارتند از:هااست. برنامه

ارتقاء سواد و فرهنگ آماري جامعه-1
فراهم آوردن شرایط الزم براي -2

تحقق شعار آمار براي همه-
تصویب نظام آمارشناسی ایران-
بررسی و حل مشکالت آموزش آمار در مدارس-
آموزيبرگزاري مسابقه سراسري آمار دانش-

ها مشکالت آموزش آمار براي دروس آمار سایر رشتهشناسایی-
هادر دانشگاه

هاي آموزشی رشته آماراصالح نحوه پذیرش دانشجو و برنامه-
جذب استعدادهاي برتر به رشته آمار-
تأمین نیروهاي متخصص و مستعد آمار در سطوح دانشگاهی و -

کارشناسی آمار
ورآموختگان آمار کشایجاد کارآفرینی براي دانش-

- ریزي و حمایت از فعالیتشناساندن اهمیت علم آمار در صنعت و برنامه-3
ریزي هاي آمار در صنعت و برنامهها و پروژه

حمایت از:-4
انجمن آمار ایران-

هاي علمی معلمانی که در جهت توسعه علم آمار فعالیت انجمن-
دارند

هاي علمی دانشجویی آمارانجمن-
ش علم آماربخش خصوصی در زمینه گستر-

حمایت از:-5
انتشار نشریات و کتب عمومی آمار-
هاي قابل پخش از صدا و سیماتولید برنامه-
هایی با محتواي آمارایجاد یا گسترش سایت-

هاي آماراندازي خانهآوردن مقدمات راهفراهم-6
ریزي براي بزرگداشت سال جهانی همچنین پیشنهاد گردید به منظور برنامه

- هاي اجراي برنامههاي اجرایی در جهت رسیدن به هدفهیه طرحآمار و ت
شود که ریزي زیر نظر ستاد ملی تشکیل هاي اصلی، یک شوراي برنامه

وظایف آن عبارتند از:
هاهاي تخصصی و ایجاد هماهنگی بین این کمیتهتشکیل کمیته-1
مشاوره با نهادها، کارشناسان و متخصصان علم آمار جهت تدوین-2

هاي ستاد ملیبرنامه
هاي ستاد ملی و ارائه آن جهت تصویبتدوین برنامه-3
هاي مصوب ستاد ملیگیري اجراي برنامهپی-4

هاي علمی و ریزي با حضور برخی شخصیتدر حال حاضر شوراي برنامه
هاي اجرایی آماري کشور تشکیل گردیده است و در حال تشکیل کمیته

وارد فوق است. همچنین مراحل تصویب و تخصصی جهت برنامه ریزي م
تشکیل ستاد ملی سال جهانی آمار در دست اقدام است.

هاي مختلفتعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال

گزارش سال آمار
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ــی   ــاد علم ــدهمین المپی ــی  – هف ــاد علم ــتمین المپی ــجویی (و هش – دانش
در دانشــگاه تربیــت 1391تیرمــاه 21و 20دانشــجویی آمــار) در روزهــاي 

ریزي از دانشگاه شهید بهشتی مدرس برگزار  شد. در این دوره خانم الهام تب
رتبه اول المپیاد آمار، آقایان پویان نژادي از دانشگاه تهران و خالد معصومی 

تبه دوم المپیـاد آمـار و آقـاي سـید     فرد از دانشگاه رازي کرمانشاه مسترکاً ر
آبادي از دانشگاه زنجان رتبه سوم المپیاد آمار را کسب -رحمت شجاعی علی

کردند.

از دکترمحمدرضا فریدروحانی، دبیر کمیته علمی مسابقاتبا تشکر
1391سیزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور در روز ششم شـهریور مـاه   

یک روز قبل از برگزاري یازدهمین کنفرانس آمار ایران در دانشـکده علـوم   
ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران و با همکاري انجمن آمار ایران برگـزار  

3تـیم دانشـجویی هریـک متشـکل از     15این دوره از مسابقات گردید. در
هاي شرکت کننده عباتند از:دانشجو شرکت کردند که دانشگاه

دانشگاه اصفهان-1
دانشگاه بیرجند-2
دانشگاه تهران-3
دانشگاه رازي کرمانشاه-4
دانشگاه زابل-5
دانشگاه زنجان-6
دانشگاه سمنان-7
دانشگاه شهید بهشتی-8
دانشگاه شیراز-9

دانشگاه عالمه طباطبایی-10
دانشگاه فردوسی مشهد-11
دانشگاه گلستان-12
دانشگاه مازندران-13
دانشگاه محقق اردبیلی-14
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان-15

هاي مسابقه در دو بخش نظري و کـاربردي طراحـی شـده بـود کـه      سوال
از گروههاي آموزشی و اساتید آمـار  سواالت آزمون توسط دبیر کمیته علمی

جمع آوري و سواالت نهایی توسط کمیته علمی مسابقه متشکل از اعضـاي  
:زیر انتخاب شدند

دکتر فرزاد اسکندري-1
دکتر محمد امینی-2
دکتر ایرج کاظمی-3
دکترعلیرضا نعمت اللهی-4
ضا فریدروحانی (دبیر کمیته علمی)دکتر محمدر-5

روز 17تـا  14و کاربردي از سـاعت  12تا 9آزمون بخش نظري از ساعت  
در محل دانشکده علـوم ریاضـی دانشـگاه علـم و     1391ششم شهریور ماه 

صنعت ایران برگزار گردید.
براي تصحیح اوراق و اعالم نتایج اعضاي هیئت علمی کـه توسـط کمیتـه    

روز ششـم  22تا ساعت 14علمی به شرح زیر دعوت شده بودند، از ساعت 
به تصحیح اوراق و اعـالم نتـایج مطـابق بـا آیـین نامـه       1391شهریور ماه 

مسابقه پرداختند.
دکتر فرزاد اسکندري-1
دکتر محمد امینی-2
دکتراحمد پارسیان -3
دکتر ایرج کاظمی-4
دکتر عادل محمدپور-5
دکتر محمدرضا فریدروحانی (دبیر کمیته علمی)-6

شرح زیر تیم داراي باالترین مجموع امتیاز به 8پس از جمع بندي نتایج، 
مشخص شدند:

30/17سـاعت  1391اي در روز هفتم شهریور ماه جهت اعالم نتایج، جلسه
با حضور رئیس انجمن آمار ایـران، اعضـاي کمیتـه علمـی، دبیـر      30/18تا 

هـا تشـکیل گردیـد و دبیـر کمیتـه      کمیته برگزاري مسابقه و سرپرستان تیم

دانشجویی آمار-نتایج هشتمین المپیاد علمی

گزارش سیزدهمین مسابقات دانشجویی آمار
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واالت، آزمونهـا و نحـوه انتخـاب    علمی مسابقه گزارشی از روند طراحـی سـ  
ها و نفرات برتر ارائه داد. در پایان این جلسه مقرر گردید اعتراضـات تـا   تیم

روز هشتم شهریور توسط سرپرستان تیم ها به دبیر کمیتۀ علمی 13ساعت 
تحویل داده شود تا با بررسی آنهـا نتـایج نهـایی اعـالم گـردد. بـا بررسـی        

آیین 7و براساس بند 1391تم شهریور ماه روز هش14اعتراضات در ساعت 
نامه مسابقات دانشجویی آمار کشور، کمیته علمی نفرات انفرادي برتر را بـه  
شرح زیر تایید نمود. همچنین تیم دانشـجویی دانشـگاه اصـفهان رتبـۀ اول     
تیمی را احراز کرده و متاسفانه با توجه به نمرات انفرادي کسب شده توسـط  

راز رتبه دوم و سـوم را  تیمی حد نصاب امتیاز الزم براي احها، هیچسایر تیم
کسب نکرد.

نمره امتحان
60نظري از  نام دانشگاه نام دانشجو رتبه 

انفرادي
32 دانشگاه زنجان سید رحمت شجاعی 1

27/75 دانشگاه شهید بهشتی رضا اسدي 2
21/5 دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه صفایی 3
20/5 ندانشگاه اصفها فاطمه عسکري 4
19 دانشگاه بیرجند مهدي دستجردي 5/5
19 دانشگاه شهید بهشتی الهام تبریزي 5/5

18/75 دانشگاه فردوسی مشهد انسیه نزاکتی 7
18/5 دانشگاه اصفهان عاطفه رجایی 8
18 دانشگاه تهران زهرا یعقوبی 9

17/25 دانشگاه ولی عصر(عج) جابر کاظم پور 10
17 اصفهاندانشگاه سعید حیاتی 11

16/75 دانشگاه شیراز طاهره منوچهري 12
15/5 دانشگاه مازندران سیما نوري جویباري 13
15/25 دانشگاه تهران پویان نژادي 5/14
15/25 دانشگاه سمنان سودابه امامفلی 5/14

15 دانشگاه شهید بهشتی الهام دادمهر  16

سکه تمام بهار آزادي، 2انفرادي به آقاي سید رحمت شجاعی نفر اول - 1
میلیون ریال از طرف معاونت پژوهشی ریاست جمهوري و یک 10

لوح تقدیر 
10سکه تمام بهار آزادي، 5/1به آقاي رضا اسدي نفر دوم انفرادي - 2

میلیون ریال از طرف معاونت پژوهشی ریاست جمهوري و یک لوح 
تقدیر

10سکه تمام بهار آزادي، 1به خانم فاطمه صفایی نفر سوم انفرادي - 3
میلیون ریال از طرف معاونت پژوهشی ریاست جمهوري و یک لوح 

تقدیر
سکه تمام بهار آزادي و 2به هریک از اعضاي تیم دانشگاه اصفهان - 4

میلیون ریال از طرف معاونت پژوهشی ریاست جمهوري و 20جمعا 
یک لوح تقدیر

لیون ریال از طرف می15به اعضاي تیم دانشگاه شهید بهشتی جمعا - 5
معاونت پژوهشی ریاست جمهوري

میلیون ریال از طرف معاونت 10به اعضاي تیم دانشگاه زنجان جمعا - 6
پژوهشی ریاست جمهوري

به هریک از اعضاي تیم فردوسی مشهد یک میلیون ریال به عنوان - 7
جایزة پروفسور باالکریشنان

ر سالهاي گذشته انجمن همانگونه که جامعه آماري کشور اطالع دارند، د
تدوین "جایزه دکتر جواد بهبودیان"عنوان آمار ایران آئین نامه اي را تحت

تا از پژوهشگران جوان زیر چهل سال هر دو سال یک بار در افتتاحیه کرد
کنفرانس آمار ایران تجلیل به عمل آید. 

پس از بررسی در هیئت امنا"جایزه دکتر جواد بهبودیان"اولین دوره 
جایزه به آقایان دکتر محمد آرشی (عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی 
شاهرود) و دکتر مهدي دوست پرست (عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی 

15000000ریال و 25000000مشهد) اختصاص یافت و به ترتیب مبلغ 
ریال به این عزیزان اهدا شد.

رانس هاي آتی ضمن تبریک به این دو همکار تالشگر، امید که در کنف
انجمن آمار ایران شاهد برندگان دیگري از جوانان پژوهشگر آمار باشیم.

توسط آقاي دکتر محسن "آمار فضایی و کاربردهاي آن"کتاب 
محمدزاده، استاد گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس و عضو هسته قطب علمی 

ست. هاي ترتیبی و فضایی دانشگاه فردوسی مشهد تصنیف شده اداده

معرفی کتاب

جایزه دکتر جواد بهبودیان
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ویراستاري علمی این کتاب به عهده آقاي دکتر محمدرضا مشکانی استاد 
دانشگاه شهید بهشتی بوده و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس آن

را چاپ و منتشر نموده است. 
عنوانبه91بهار-فصلکتابجایزهدورهیکمینوبیستدرکتاباین

فرهنگوزارتفرهنگیامورمعاونتسرپرستتوسطوانتخابلفصکتاب
گرفتتقدیرقرارمورداسالمیارشادو

----------------------------------------------------------------
توسط آقاي انور محمدي تالیف "S-PLUSمحاسبات آماري با "کتاب

شده است .و توسط انتشارات گسترش علوم پایه چاپ و منتشر

با گسترش نقش کامپیوتر در عرصه هاي محاسباتی، محققین علوم مختلف 
به توسعه نرم افزارهاي مناسب براي استفاده از توانایی کامپیوتر در زمینه 
هاي مورد نیاز پرداختند. در علوم آماري نیز، نرم افزارهاي گوناگونی براي 

محاسبات آماري پدید آمده اند. به علت اهمیت باالي پاسخگویی به نیاز
التحصیالن رشته آمار با نرم افزارهاي محاسبات آماري و لزوم آشنایی فارغ

آماري که قابلیت انجام انواع محاسبات و روش هاي آماري را داشته باشند، 
در برنامه دوره کارشناسی این رشته » محاسبات آماري با کامپیوتر«درس 
ده شده است. در حال حاضر و درمیان نرم افزارهاي آماري مناسب گنجان

S-PLUSبراي تدریس در این درس، بیشترین تمرکز معطوف به نرم افزار 

است. علت این امر اوالً ساده تر بودن کار با این نرم افزار در مقایسه با دیگر 
لیتهاي افزارهاي آماري براي دانشجویان دوره کارشناسی و ثانیاً قابنرم

متنوع آن در پوشش بسیاري از نیازهاي آنهاست. بعالوه به علت مشابهت 
، می تواند براي دانشجویان Rساختار برنامه نویسی آن با نرم افزار 

تحصیالت تکمیلی نیز آغاز خوبی باشد.

تهیه شاخص تولید بخش صنعت بر اساس طرح آمارگیري ●
هاي صنعتیاز کارگاه

، تغییر در حجم کاالها و خدمات تولید شده (IIP)عتشاخص تولید صن
افزوده نشان گیري تغییرات کوتاه مدت ارزشوسیله اندازهدرطی زمان را به

گیري تغییرات ترین هدف این شاخص تهیه معیاري براي اندازهدهد. مهممی
افزوده در طول زمان نسبت به دوره مرجع معین است. کوتاه مدت ارزش

ها و درآمدها در عملکرد قیق از روابط موجود بین هزینهعدم شناخت د
ها هرکارگاه و عدم وجود رابطه بین ثبت اطالعات و واقعیات موجود در داده

ها) و نیز اهمیت این (انطباق اطالعات صنعت با اطالعات پرسشنامه
افزوده بخش صنعت منجر به انجام اطالعات در محاسبه و ارائه ارزش

تر در جهت شناخت روابط حاکم میان ریز ور مطالعه عمیقپژوهشی به منظ
رو اهداف هاي مهم این بخش شد. از این هاي مالی در سطح کارگاهداده

این پژوهش عبارتند از:
ایجاد سري زمانی از اطالعات حاصل از طرح آمارگیري از -

هاي مهمهاي مالی کارگاههاي صنعتی و صورتکارگاه
هاي صنعتیراي کارگاهایجاد شناسه یکتا ب-
تهیه شاخص مقدار تولید کاالهاي صنعتی در بخش صنعت-

مجري این طرح پژوهشی، آقاي فرشاد روشن سنگاچین بوده است و در 
برداري است.حال حاضر گزارش نهایی طرح آماده بهره

فرهنگیصنایعآمارساماندهیوتولیدهايروشبررسی●

صنایع فرهنگی در کشور، به دلیل فقدان هاي مناسب رغم وجود ظرفیتعلی
تعاریف و مفاهیم استاندارد این صنعت، در اختیار نداشتن چارچوب آماري 

آوري آمار هاي جمعآن، کمبود آمار و اطالعات و مشخص نبودن روش
درخواست دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مربوط به این صنایع، بنا به
ي آمار تهیه و تدوین طرحی پژوهشکده1389مرکز آمار ایران، در سال 

هاي مشخص کار به نحوي که آماري را به منظور تعریف و تعیین چارچوب
گیري و سنجش این صنعت را فراهم کند، در دستور کار خود امکان اندازه

بندي صنایع فرهنگی، قرار داد. هدف از اجراي این طرح، شناسایی و طبقه
هاي تولید آمار آن ها و بررسی روشاندارد آني تعاریف و مفاهیم استارائه

ت علمی ئعضو هیافشین فالحدکتر است.  مجري این طرح پژوهشی آقاي 
المللی امام خمینی بوده است و در حال حاضر گزارش نهایی بیندانشگاه

برداري است.طرح آماده بهره
سنجی به کارگیري روش نوین جانهی در سرشماري امکان●

1390و مسکن عمومی نفوس 
هاي مختلفی براي جانهی وجود دارد که بسته به نوع آمارگیري، روش
گیرند. روش نوین جانهی مورد استفاده قرار می…هاي حاصل از آن و داده

) NIMترین همسایه (اي از روش جانهی نزدیککه حالت خاص و مبتکرانه
باشد، مورد است بیشتر براي متغیرهایی که داراي ساختار به هم پیوسته

آمارمعرفی طرح هاي پژوهشی پژوهشکده
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کانادا 1996گیرد. این روش که نخستین بار در سرشماري استفاده قرار می
هاي ترین روش مورد استفاده براي جانهی دادهاکنون متداولاستفاده شد، هم

هاست که در ایران، براي اولین بار در سرشماري عمومی نفوس و سرشماري
ن پژوهشی جامع در استفاده شده است. با توجه به فقدا1390مسکن 

ي امکان استفاده از روش نوین جانهی در سرشماري عمومی نفوس و زمینه
سنجی به امکان«، طرح پژوهشی 1390مسکن، پژوهشکده آمار در سال 

» 1390کارگیري روش نوین جانهی در سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
ي آزمایش هارا در دستورکار خود قرار داد که در آن با استفاده از داده

که » گاهآن-اگر«و روشNIMبه مقایسه روش جانهی 1389سرشماري 
هاي مرکز آمار ایران است، پرداخته روش مورد استفاده در اغلب آمارگیري

شده است. الزم به ذکر است مجري این طرح پژوهشی، سرکار خانم آسیه 
داري بري بهرهعباسی بوده است و در حال حاضر گزارش نهایی طرح آماده

است. 
گیري بار پاسخگویی در آمارگیري از راهبردي براي اندازه●

هاي صنعتیکارگاه

هاي اقتصادي با توجه به رشد روز افزون تقاضاي اطالعات آماري در زمینه
هایی با قابلیت اعتماد باال که پایه و اساس و اجتماعی، نیاز به تأمین داده

. بنابراین سنجش میزان شودتر حس میها است، بیشگیريتصمیم
شده با نیازهاي آمارگیري معیار مناسبی هماهنگی بین اطالعات گرداوري

آید. از آنجا که بار براي ارزیابی موفقیت هر آمارگیري به شمار می
ها صورت غیر مستقیم بر کیفیت دادهگویی از جمله عواملی است که بهپاسخ

درستی هایی که بهدستیابی به دادهتاثیرگذار بوده و نقشی غیرقابل انکار در
گیري و ارزیابی بار کند، بنابراین اندازهگر وضعیت موجود باشند، ایفا میبیان

ها شود.تواند منجر به باال رفتن کیفیت دادهپاسخگویی می
گیري بار پاسخگویی، ي اندازهبا توجه به فقدان پژوهشی جامع در زمینه

گیري بار بردي براي اندازهراه«طرح پژوهشی 1390پژوهشکده آمار در سال 
را در دستور کار خود قرار » هاي صنعتیپاسخگویی در آمارگیري از کارگاه

هاي عنوان یکی از مؤلفهگویی بهداد که در آن به معرفی ماهیت بار پاسخ
گیري بار منظور اندازهگویی بهها و اجراي آمارگیري بار پاسخکیفیت داده

هاي مؤثر بر شدت آن در آمارگیري از ی تحمیلی و شناسایی عاملگویپاسخ
نفر کارکن مرکز آمار ایران، پرداخته 49تا 10هاي صنعتی داراي کارگاه

است . الزم به ذکر است مجري این طرح پژوهشی آقاي دکتر حمیدرضا 
پور  بوده است و در حال حاضر گزارش نهایی طرح آماده  بهره برداري نواب
.است
1390گزارش فنی سرشماري عمومی نفوس و مسکن ●

هاي ارزشمندي که امروزه در بسیاري از کشورهاي دنیا یکی از فعالیت
ها و گیرد، تدوین تمامی تکنیکها صورت میهمزمان با اجراي سرشماري

هاي مورد استفاده در مراحل مختلف سرشماري است که خروجی آن روش
هاي نی سرشماري به صورت چاپی یا نشریهمعموالً با عنوان گزارش ف

شود.الکترونیکی به متقاضیان ارائه می
رسانی به طراحان و در ایران نیز، به منظور رفع نیاز کاربران آمار و اطالع

گزارش فنی سرشماري عمومی نفوس «هاي آینده، طرح مجریان سرشماري

. در طرح ي آمار قرار گرفتدر دستور کار پژوهشکده» 1390و مسکن 
در تمامی 90هاي مورد استفاده در سرشماري ها و روشمذکور، تکنیک
اي کامل ریزي تا انتشار نتایج، مکتوب و به صورت مجموعهمراحل از برنامه

هاي و منسجم ارائه شده است. در این مجموعه عالوه بر معرفی تکنیک
هاي آزمایش، فنون استفاده شده در1390شده در سرشماري کار گرفتهبه

ها نیز مورد هاي تحت آزمایش در این فعالیتسرشماري و مفاهیم و روش
توجه قرار گرفته است. الزم به ذکر است مجري این طرح پژوهشی آقاي 

اله قائمی بوده است و در حال حاضر گزارش نهایی طرح آماده  بهره ذبیح
برداري است .

ر تهرانهاي انرژي در شهآمارگیري از مصرف حامل●

هدف از این طرح که براي اولین بار به صورت آزمایشی و در سطح شهر 
هاي انرژي در بخش خانوار تهران اجرا شد، شناسایی الگوي مصرف حامل

بندي درآمدي بود. به تفکیک نوع حامل انرژي، نوع کاربري و طبقه
ظیر اوري اطالعات الزم براي بررسی ارتباط مصرف انرژي با عواملی نجمع

کننده انرژي در بخش مشخصات واحدهاي مسکونی و نوع تجهیزات مصرف
خانوار از دیگر اهداف این طرح بود. نتایج این طرح براي ارزیابی پرسشنامه، 

پاسخی و انجام اصالحات الزم براي افزایش کارایی و دقت برآورد میزان بی
اجراي اصلی طرح استفاده خواهد شد.

آقاي دکتر افشین فالح عضو هیئت علمی مجري این طرح پژوهشی،
المللی امام خمینی بوده است و در حال حاضر گزارش نهایی دانشگاه بین

طرح آماده  بهره برداري است .
هاي کارگیري روش ادیت اتوماتیک در طرحسنجی بهامکان●

آمارگیري

ها یا هاي گردآوري شده در سرشمارياستخراج اطالعات درست از داده
که درستی اي از اهمیت زیادي برخوردار است. از آنجاییهاي نمونهيرگیرآما

ها تأثیرگذار است، اطمینان ها مستقیماً بر کیفیت اطالعات حاصل از آنداده
شده پیش از استخراج اطالعات امري ضروري هاي گردآورياز درستی داده

طاهاي احتمالی ها با شناسایی و اصالح خاست. انجام ادیت و جانهی داده
هایی با کیفیت مطلوب براي شده مجموعه دادههاي گردآوريموجود در داده

کند.استخراج اطالعات درست فراهم می
هاي ي اجراي طرحي آمار با توجه به رسالت خود در زمینهپژوهشکده

پژوهشی با هدف افزایش کیفیت آمارها، اجراي طرح پژوهشی 
را » هاي آمارگیريادیت اتوماتیک درطرحکارگیري روشسنجی بهامکان«

هاي ي ادیت دادههاي طرح در مرحلهدر دستور کار خود قرار داد، که یافته
مورد استفاده قرار گرفت. مجري این طرح 1390سرشماري 

پژوهشی،سرکارخانم ندا مصطفوي بوده است و گزارش نهایی طرح در حال 
برداري است.حاضر آماده بهره

قاالت  همایش تحلیل روندهاي جمعیتی کشورمجموعه م●

ریتفسولیتحلوهیتجزی کشور با هدف تیجمعي روندهالیتحلهمایش 
رینظکشوری اطالعاتمنابعتوسطشدهي گردآوری تیجمعاطالعات
،يانمونهي هايریآمارگوموجودی ثبتي هايریآمارگها،يسرشمار
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نیومتخصصی دانشگاهنظرانوصاحبانیدانشجود،یاساتبامشارکت
30و29يدرروزهای استانوی ملسطحدرکشوریی اجراي هادستگاه
.شدبرگزارمدرستیتربدردانشگاه1390آذرماه

ي هاي ارسالی به دبیرخانهي منتخب از مقالهمقاله20مجموعه حاضر شامل 
همایش است که پس از داوري و اعالم نظران داوران محترم و بر اساس 

رهاي همایش به منظور ارائه به صورت سخنرانی برگزیده شدند.محو

ي آمار منتشر شده است. براي توسط پژوهشکدههاي پژوهشی فوق طرح
الدین اسدآبادي، توانید به خیابان سید جمالهاي پژوهشی میطرحي تهیه

- 4مراجعه یا با تلفن 5شرقی، پالك 25، کوچه ن سینابخیابان ا
س حاصل نمایید.تما88725153

دکتر عادل آذر، رئیس متحرم مرکز آمار ایرانآقاي با تشکر از 
پبرو برگذاري چهل و ششمین جلسه شوراي عالی آمار کشور که با حضور 

در محل معاونت برنامه ریزي و نظارت 25/06/91اعضاي در تاریخ 
راهبردي تشکیل گردید، مصوبات جلسه به قرار ذیل جهت استحضار و 

هرگونه بهره برداري الزم ایفا می گردد.
دستگاه هاي اجرایی موظفند اطالعات مورد نیاز و پرسشنامه هاي -1

و 1390ستانده -ارسالی مرکز آمار ایران جهت تهیه جداول داده
و آخرین طبقه بندي SNA2008هاي ملی را مطابق استاندارد حساب

2حداکثر طی (ISIC Rev.4)بین المللی رشته فعالیت هاي اقتصادي 
ماه تکمیل و به مرکز آمار ایران ارسال نمایند.

استانداري هاي سراسر کشور موظفند اجراي طرح هاي آماري جامع و -2
و حساب هاي ملی مرکز آمار 1390ستانده –تفضیلی ویژه جداول داده 

را در اولویت اجرا قرار دهند.1392و 1391ایران در سال ها 
جرایی موظفند در تولید و انتشار آمار هاي خود از کلیه دستگاه هاي ا-3

ویرایش چهارم طبفه بندي بین المللی فهالیت هاي اقتصادي
(ISIC Rev.4) که توسط مرکز آمار ایران ترجمه و بومی سازي شده

است استفاده نمایند. در این راستا مقرر گردید مرکز آمار ایران نسخه 
را به 3,1بور و جدول تطبیقی با ویرایش زویرایش چهارم طبقه بندي م

نحو مقتضی در اختیار دستگاههاي اجرایی قرار دهد. بدیهی است در 
راستاي اجراي این بند مرکز آمار ایران مستندات الزم را در قالب لوح 
فشرده و کتاب تهیه و تدوین خواهد نمود و به درخواست دستگاه اجرایی 

ارسال خواهد شد.

مسئولینخودسازندهنظراتباتاداریمانتظارانجمنخبرنامهندگانخواناز
.دهندیاريبهترمحتوايراستايدرراخبرنامه

؟دیمیدانضروريخبرنامهدردرجبرايرامطالبیچه-1

؟باشدداشتهادامهبایستیویرایشوهانام، هاواژهستونآیا-2

؟هستیدراضیصنایعیریتمددرآماردانشکاربردهايازآیا-3

؟میدانیدمفیدراعالیآموزشموسساتوهادانشگاهاخبارآیا-4

.......؟-5
گزارشی از شوراي عالی آمار 

نظرخواهی
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