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  پيام رئيس انجمن آمار ايران به مناسبت 
  سال جهاني آمار و ريزيروز ملي آمار و برنامه

 

نيز به همه آماردانان،  را ريزيآمار و برنامه مليروز  فرارسيدن ،سال جهاني آمارداشت ضمن گرامي     
  گويم. ميشادباش  ه علم آماران بمند و ساير عالقه آموزان، كاربراندانشمعلمان، دانشجويان،  اساتيد،

 ند و نقشي انكارناپذيراو گسترش توسعهحال  در روز به روز هاكاربرد آنمختلف هاي و زمينه يم آماروعل     
در سال جهاني آمار براي بزرگداشت علم لذا  .دارندمديريتي  ي وسازريزي، تصميمبرنامه هاي علمي، در عرصه

ها در سراسر دنيا ها و ارگانها، سازمانري در توسعه جوامع، از كليه دولتآمار و تقدير از سهم علوم آما
هاي علمي، كسب و هايي ترتيب دهند تا اهميت علم آمار و كاربردهاي آن در گسترهخواسته شده است فعاليت

 به نمايش درآيد. براي آحاد جامعه ريزيبرنامه و گذاريها، سياستكار، حكومت، رسانه

هايي چون روز يا سال جهاني  تفرصنيز اعضاي جامعه آماري ايران  اندركاران ودست همةته است شايس     
ميزان نفوذ و قدرت آمار در  گسترشآگاهي جامعه، سطح افزايش براي  در اين ايامدانسته و  مغتنم را آمار
اقشار توسعه فكري  و ارتقاي خالقيت اي و همچنينفرهنگي، اجتماعي، مديريتي، حرفه هاي مختلف جنبه

  ند.نمايموثر بهايي به فعاليت اقدامآماري و فرهنگ زمينه سواد در جامعه 

اندركار هاي اجرايي دستبا همكاري دستگاه نيز انجمن آمار و مركز آمار ايران كه خوشحالم اعالم نمايم     
 از لكشمتريزي شوراي برنامهتشكيل ستاد ملي سال جهاني آمار و   اب ها و مراكز آموزشيدانشگاه امور آماري و

ده و در سطح ملي دياهداف سال جهاني آمار تدارك  متناسب بارا هاي متنوعي برنامه ،هشت كارگروه تخصصي
  اميد است با مساعدت و همكاري همگاني اقدامات درخور و موثري صورت پذيرد. .دانبه اجرا گذاشته

 در آماردانان كشور، موفقيت همه ريزي روز ملي آمار و برنامهو  سال جهاني آمار ريك مجددضمن تب     
هاي كاربردهاي آن در زمينه اهميت علم آمار ونقش و  معرفي ايبر و اقدام و اجرايي هاي علميفعاليت انجام

  را از ايزد منان خواستارم. مختلف

 
  با آرزوي توفيق الهي
  دكتر محسن محمدزاده
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