
صٌذٍق جوعیت هلل ، گزٍُ آهبر داًطگبُ تزثیت هذرس ثب ّوکبری اًجوي آهبر ایزاى، هزکش آهبر ایزاى، پژٍّطکذُ آهبر
ّص اقذام ثِ ّبی ستبد هلی سبل جْبًی آهبر در ّفتِ پژٍدر راستبی ثزًبهِ اًجوي علوی داًطجَیی آهبرٍ  هتحذ

 .کزد همایش نقش آمار در پژوهشثزگشاری 

ثب تالٍت آیبتی چٌذ اس کالم اهلل هجیذ ٍ پخص سزٍد هلی جوَْری اسالهی ایزاى در سبلي  03:31ثزًبهِ در سبعت 
 .ضْیذ هطْزی داًطگبُ تزثیت هذرس آغبس ضذ

 

 

 

 

 



آهبر داًطگبُ تزثیت هذرس ضوي خَش آهذگَیی گزٍُ  بیص ٍ هذیزوسادُ دثیز ّعلیدکتز گلآقبی در اثتذای هزاسن 
ثِ هْوبًبى، رًٍذ ثزگشاری ّوبیص را تَضیح دادًذ ٍ اس هجزیبى ثزگشاری ّوبیص تقذیز ٍ تطکز کزدًذ ٍ در اداهِ ثِ 

 .هعزفی گزٍُ آهبر داًطگبُ تزثیت هذرس پزداختٌذ

 

 

دکتز هحوذسادُ آقبی یزاى ثِ ًوبیٌذگی اس ّیئت هذیزُ اًجوي آهبر ا هحتزم اللْی عضًَعوتًبدر دکتز آقبی سپس 
ّبی ریشی سبل جْبًی آهبر، گشارضی اس فعبلیت ّبی ایي ضَرا ٍ کویتِرئیس اًجوي آهبر ایزاى ٍ رئیس ضَرای ثزًبهِ

 .گبًِ آى ارائِ دادًذ ٍ خبطز ًطبى کزدًذ ایي اقذاهبت ٍ فعبلیت ّب در سبل ّبی آتی ًیش اداهِ پیذا خَاّذ کزد 8

 

 



یزاى ضوي ارائِ ّبی ّوبیص سزکبر خبًن سَداثِ احوذسادُ ًوبیٌذُ صٌذٍق جوعیت هلل هتحذ در اداهِ ثزًبهِدر ا
داًطگبُ تْزاى  ّبی ایي ًْبد ثب پژٍّطکذُ آهبر ٍي ًْبد در کطَر، ثِ تطزیح ّوکبریّبی ایگشارضی اس فعبلیت

 .سًبى سزپزست خبًَار را هطزح کزدًذّبی جوعیتی کطَر ًظیز پیزی جوعیت ٍ هسئلِ پزداختٌذ ٍ هَلفِ

 

 

پس اس آى استبد گزاًقذر جٌبة آقبی دکتز هحوذرضب هطکبًی در سخٌبًی ثِ تطزیح ًقص آهبر در پزثبرتز ضذى پژٍّص 
پزداختٌذ. اس ًظز ایي استبد ارجوٌذ، ًقص آهبر در توبم هزاحل پژٍّص جبری ٍ سبری است. در اداهِ ایطبى ضوي ثیبى 

ّبی علوی در یک پژٍّص، تفبٍت ثیي آسهبیص ٍ هطبّذُ را تَضیح دادًذ ٍ ثِ کبرثزد آهبر در پژٍّصهزاحل هختلف 
 .ّبی هختلف اضبرُ کزدًذسهیٌِ

 

 

 .دکتز هطکبًی، جْت پذیزایی هیبى ٍعذُ، تَقف کَتبّی در ثزًبهِ ّب دادُ ضذجٌبة پس اس سخٌبى دلٌطیي 



 

 

ریشی ٍ تَسعِ اقتصبدی داًطکذُ اقتصبد داًطگبُ ثزًبهِ گزٍُ یبت علویّ در اداهِ آقبی دکتز هحوذقلی یَسفی عضَ
عالهِ طجبطجبیی در سخٌبًی ثب عٌَاى آهبر ثزای دًیبی ٍاقعی، ثِ تطزیح کبرکزدّب ٍ کبرثزدّبی علن آهبر در سهیٌِ 

یي دلیل تٌبقض ثّبی اقتصبدی، ف هختلف ثزای ضبخصثب اضبرُ ثِ ٍجَد هفبّین ٍ تعبری صبد پزداختٌذ. ایطبىاقت
ّبیی هتٌبست ثب ح دادًذ ٍ اّویت فزاّن سبختي هذلْب ٍ افزاد هختلف را تَضیآهبرّبی اقتصبدی اس طزف ارگبً

 .ّبی اقتصبدی تْیِ ضذُ ثزای کطَرّبی دیگز را خبطز ًطبى کزدًذبع ایزاًی ثِ جبی استفبدُ اس هذلفزٌّگ ٍ اجتو

 

 

اهلل پبضب سخٌزاًی کزدًذ. ایطبى ضوي اضبرُ ثِ رًٍذ تبریخی تکبهل علن، ثِ سپس استبد ارجوٌذ جٌبة آقبی دکتز عیي
ًقص ثبٍرّبی غلط در جلَگیزی اس پیطجزد علن پزداختٌذ. در اداهِ تفبٍت ثیي قیبس ٍ استقزا را ثیبى کزدُ ٍ جبیگبُ 

 .ختٌذّبی پژٍّطی پزداآًْب را در احتوبل ٍ آهبر تَضیح دادًذ ٍ ثِ اّویت هطبّذُ در فعبلیت



 

 

 .سادُ ثب اّذای لَح یبدثَد اس سخٌزاًبى هحتزم ثزًبهِ تقذیز کزدًذعلیدر اداهِ ثزًبهِ جٌبة آقبی دکتز گل

 

 

ای خَاًذًذ کِ ثب پس اس آى هجزی هزاسن آقبی هیثن اسالهی ثب استفبدُ اس اصطالحبت آهبری ضعز طٌش عبضقبًِ
 .استقجبل حضبر هَاجِ ضذ



 

 

در پبیبى ّوبیص اس حضبر ٍ هْوبًبى گزاهی جْت صزف ضبم در تبالر ضکزاًِ داًطگبُ تزثیت هذرس دعَت ثِ عول 
 .آهذ

 : هیثن اسالهیتْیِ کٌٌذُ گشارش 

 


