
 



 

 

 
 

 گزارش 

 آینده ،سمینار آمار، پژوهش

 

-ثزای گزاهیّوکبری اًدوي آهبر ایزاى حوبیت ستبد سبل خْبًی آهبر ٍ ثب  فزٌّگستبى علَم خوَْری اسالهی ایزاى گزٍُ علَم پبیِ

اًدوي آهبر ٍ اسبتیذ ثب حضَر خوعی اس اعضبی فزٌّگستبى علَم، اعضبی را  آینده ،پژوهش ،آمار سویٌبر داضت سبل خْبًی آهبر

 ثزگشار ًوَد. فزٌّگستبى علَم  کٌفزاًسدر سبلي  3131 هبُ در رٍس پٌدطٌجِ چْبرم اردیجْطت ّبی تْزاىٍ داًطدَیبى داًطگبُ

ر ایي سویٌبر ًین رٍسُ کِ رئیس گزٍُ علَم پبیِ ٍ تعذادی اس اعضبی پیَستِ ٍ ٍاثستِ فزٌّگستبى علَم، تعذادی اس اعضبی ّیأت د

ّبی تْزاى، ضْیذثْطتی، تزثیت هذرس، خَارسهی، آساد اسالهی، الجزس ٍ پژٍّطکذُ ٍ داًطدَیبى تحصیالت تکویلی داًطگبُعلوی 

آهبر حضَر داضتٌذ، آلبیبى دکتز حویذ پشضک استبد آهبر داًطگبُ تْزاى ٍ دکتز هحسي هحوذسادُ استبد آهبر داًطگبُ تزثیت هذرس 

  .کزدًذٍ رئیس اًدوي آهبر ایزاى سخٌزاًی 

ٍ ضَرای  ّبی ستبدبلیتّب ٍ فعداضت سبل خْبًی آهبر ٍ ارائِ گشارش هختصزی اس ثزًبهِثب گزاهیاثتذا خٌبة آلبی دکتز هحوذسادُ 

ّب ارائِ ًوَدًذ ٍ اظْبر داضتٌذ فزایٌذ پژٍّص در سهیٌِ آمار و پژوهشخَد را تحت عٌَاى  سخٌزاًیسبل خْبًی آهبر  ریشیثزًبهِ

ّب ًمطی اسبسی در صحت ًتبیح حبصل دارًذ. آهبر اخزای صحیح ٍ دلیك ّز یک اس آىٍ سطَح هختلف هتطکل اس هزاحلی است کِ 

ّب ًِ تٌْب دلت، اعتجبر کبرگیزی صحیح آىآٍرد کِ ثِّب ٍ فًٌَی هتٌبست ثب هزاحل پژٍّص را فزاّن هیثِ عٌَاى اثشاری علوی، رٍش

سبسد کِ ثب تحلیل ثخطی اس هدوَعِ هَرد هطبلعِ کٌذ ثلکِ ٌّزهٌذاًِ ضزایطی فزاّن هیّص را تضویي هیٍ اطویٌبى ثِ ًتبیح پژٍ

ّب، دلت ًتبیح ٍ سزعت عول را ًیش افشایص داد. ّزچٌذ اّویت استفبدُ خَیی در ٍلت ٍ ّشیٌِتَاى ضوي صزفٍِ تعوین ًتبیح، هی

ّبی صحیح ٍ هتٌبست ثب اطالعبت، کوتز کبرگیزی رٍشضزٍرت ضٌبسبیی ٍ ثِگزی پٌْبى ًیست، اهب گبّی اس آهبر ثز ّیچ پژٍّص

گیزد.  سخٌزاى ضوي تعییي خبیگبُ علن آهبر ٍ ًمص آى در ّز یک اس هزاحل فزایٌذ پژٍّص، هطکالت ًبضی اس هَرد تَخِ لزار هی

ى آهبری را هطزح ًوَد ٍ رسبلت ّبی ّز یک اس فٌَایي کن تَخْی ٍ ضزٍرت دلت ًظز ثِ اًطجبق ضزایط هسئلِ ثب ٍیژگی

ّبی هختلف علوی را ثیبى کزد. ثعالٍُ اظْبر داضت اًدوي آهبر ایزاى هتخصصیي آهبر کبرثزدی در تبهیي ًیبسّبی پژٍّطگزاى رضتِ

ثب ّوکبری هزکش آهبر ٍ حوبیت ٍاحذّبی آهبر ٍ اطالعبت دستگبّْبی اخزایی کطَر ثِ دًجبل  تطکیل سبسهبى ًظبم آهبرضٌبسی 

 .تٌْب تَسط افزاد هتخصص ٍ هتجحز آهبری صَرت پذیزدی آهبری کطَر ّبّب ٍ فعبلیتکطَر است تب اًدبم طزح



را  آهبر لزى ًَسدّن ثزخی ارائِ ًوَدًذ ٍ اظْبر داضتٌذ آینده آمارسپس خٌبة آلبی دکتز پشضک سخٌزاًی خَد را تحت عٌَاى 

ّب ثزای پبسخ ثِ آدلف کتلِ در لزى ًَسدّن هطغَل تحلیل حدن ٍسیعی اس دادُ داًٌذ. افزادی هبًٌذّبی ثشرگ همیبس هیآهبر دادُ

آهذ. ایي سَاالت غبلجب راخع ثِ ٍلبیع چْبرگبًِ تَلذ، اسدٍاج، طالق ٍ هزگ ثَد. دست هیّب ثِسَاالتی سبدُ ثَدًذکِ اس سزضوبری

ّبی آهبری را سد کِ ثِ آى آهبر دٍراًی خذیذ اس تحلیلای هطَْر در اثتذای لزى ثیستن، کلیذ ٍرٍد ثِ پیزسَى ثب ارائِ همبلِ

ّبی تز، سزضبر اس ایذُّبی کَچک همیبس، ثزای پبسخ ثِ سَاالت کوی پیچیذُاستمزایی ًبم دادًذ. لزى ثیستن یب لزى آهبر دادُ

-ّبی اصلی آهبر استمزایی را پیثٌیبى ای هبًٌذ فیطز، ًیوي، ّتلیٌگ ٍ ...ای است. در ایي لزى افزاد ًبثغِّبی ًوًَِهجتٌی ثز ًظزیِ

آیب تیوبر "ّب، ثزای پبسخ ثِ سَاالتی ًظیز ایي کِ ّبی ثسیبر کَچکتز اس سزضوبریّب ثلکِ ًوًَِریشی کزدًذ. ایي ثبر ًِ سزضوبری

آهبر ثشرگ همیبس ثب هَرد استفبدُ لزار گزفتٌذ. اهب لزى ثیست ٍ یکن را ضبیذ ثتَاى لزى  "کٌذ؟الف ثْتز اس تیوبر ة تبثیز هی

آٍرًذ. ضَد کِ سیل عظیوی اس سَاالت را ثْوزاُ هیسَاالت پیچیذُ ًبهیذ. در ایي لزى سیل عظیوی اس اطالعبت ٍ آهبر تَلیذ  هی

گذرد!  ریشی کزدُ است ًویای کِ فیطز در لزى ثیستن پیآهبر داًبى هسَل پبسخ گَیی ّستٌذ. اهب پبسخ ثِ ایي سَاالت اس خبدُ

ای گذرا ثِ تبریخچِ آهبر ٍاحتوبل طی دٍ لزى گذضتِ ثِ ثزرسی آهبر لزى ثیست ٍ یکن پزداخت ٍ ًمص استفبدُ اس وي اضبرٍُی ض

 .ًوَدّب ثیبى ّبیی کِ تحت هطبلعِ دارین را ثِ عٌَاى راّجزد آهبر ثیشی ثزای تحلیل دادُاطالعبت دیگزاى درطزح آسهبیص

 

، دکتز یَسف ثجَتی، هحوذ اخَاىهذلبلچی، دکتز خَاد ثْجَدیبى، دکتز حویذ پشضک، دکتز  اس راست ثِ چپ آلبیبى دکتز علیزضب

 سي هحوذسادُحدکتز ه



 

پَر، اکزم کلیذری، لیذا کلْزی، سّزُ ثحك، سَداثِ هعذًیاس راست ثِ چپ هیثن اسالهی، دکتز کسزی علیطبّی، دکتز ثزدیب پٌبُ

خبًی، اًَر هحوذی،  دکتز ًسین اصغزی، دکتز هبًی رضبیی، دکتز علیزضب هذلبلچی، دکتز خَاد ثْجَدیبى، دکتز حویذ فالح هحسي

پشضک، دکتز هحوذ اخَاى، دکتز یَسف ثجَتی، دکتز هحسي هحوذسادُ، هْزًَش رٍسثْبى، سّزا ًبصزی، آهٌِ آثیبر، فزحٌبس آیت 

 اللْی، ّبًیِ ستَدُ    

    

 


