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 ريزيپيام رئيس انجمن آمار ايران به مناسبت روز ملي آمار و برنامه
 

ميالدي به  2013همراه با اعالم سال  ،)روز اول آبان( ريزيروز ملي آمار و برنامهخرسندم كه 

مندان به  را به همه آماردانان، كاربران، دانشجويان، استادان و ساير عالقه سال جهاني آمارعنوان 
 . گويمبآمار شادباش علم 

هاي علمي، مديريتي و  تر گشته و كاربرد آن در همه عرصه علم آمار روز به روز شكوفاتر و عمومي
المللي  هاي بين ها و سازمان اي كه دست اندركاران ملي و ارگان گونه اجرايي افزون گرديده است به

آمار كماكان در  بديلبي نقش. اند ودهاي نمويژهبا اعالم روز و سال جهاني آمار به اهميت آن توجه 
علم آمار نه تنها از . شود ريزي در سطوح مختلف ديده مي هاي خرد و كالن برنامه همه مقياس

ها، نيروي انساني و زمان نيز نقشه راه هر طرح  جويي در هزينه هاي علمي بلكه از نظر صرفه جنبه
 . آورد كوچك و بزرگ را فراهم مي

برگزار توصيه و داشت آن در سراسر جهان روز يا سال جهاني آمار كه گراميهايي چون  مناسبت
همة اعضاي  از .براي تقدير از سهم علوم آماري در توسعه جوامع است فرصتي مغتنم شود مي

ميزان نفوذ و  گسترشافزايش آگاهي جامعه،  براي  در اين ايام كه رودانتظار ميجامعه آماري ايران 
خصوص به جامعه اقشار هاي مختلف اجتماعي، آموزش و توسعه فكري  ت آمار در جنبهقدر

اي و ارتقاي خالقيت و توسعه در علوم آماري از هيچ  جوانان در زمينه سواد آماري با نگاهي حرفه
 .ندنمايتالش و كوششي دريغ ن

هاي  انجمن آمار گامبه نمايندگي از هيئت مديره انجمن آمار ايران، خوشحالم كه اعالم نمايم 
سال جهاني داشت ريزي براي گرامي موثري در موارد مذكور برداشته و هم اكنون در حال برنامه

ريزي و سال جهاني آمار،  ضمن تبريك مجدد روز ملي آمار و برنامه. است) 2013سال ( آمار
درخواست شركت هاي علمي را از ايزد منان خواستارم و افزون همه شما در فعاليتموفقيت روز

 .داشت اين ايام را دارمفعال در گرامي
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