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  دكتر نوبختجناب آقاي 
  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوربرنامهمحترم  معاون

  با سالم و احترام
زيـر  لي ك به عنوان يك انجمن علمي مورد نياز با اهداف 1369سال دررساند، انجمن آمار ايران اطالع مي به       

  تشكيل گرديد:
 فراهم كردن امكانات الزم براي تبادل  ،آموزشي و فنون آماري  ،هاي علمي، پژوهشي يجاد ارتباط در زمينها

  هاي گوناگون آمار سروكار دارند. متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي با شاخه ،نظر بين محققان

 تدوين و انتشار نشريات علمي و همكاري در تشكيل يا برگزاري گردهماييهاي علمي داخلي و  ،تهيه
  المللي. بين

 وري، دانشگاهĤها در  ساير وزارتخانه  عالي و   ها و مؤسسات آموزش همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فن
  ژوهشي آمار.ريزي امور آموزشي و پ برنامه

 هاي آموزشي و پژوهشي آمار در سطح كشور و ارائه پيشنهادهاي الزم.  ارزيابي و هماهنگ كردن برنامه  

 هاي اجرائي آمار كشور. ناي در همكاري با سازما فني و مشاوره  ،علمي ،ارائه خدمات آموزشي  

 تخصصي.هاي علمي و  تترغيب و تشويق پژوهشگران به كاربرد علم آمار در فعالي   
  

  بـه  تـوان  ، فعاليت هاي علمي زيادي انجام داده است كه از اهم آن ها مـي سال 24 انجمن آمار ايران در طول      
، گـردد در دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار مـي  93كه دوازدهمين كنفرانس شهريور  كنفرانس ملي آمار 11برگزاري 

انتشار نشريات پژوهشنامه انجمن آمـار  و سمينار دانشجويي  5، و فرآيندهاي تصادفي احتمالسمينار تخصصي  9
-(نشـريه علمـي  مجلـه علـوم آماري   ،)شـود ليسي منتشر ميپژوهشي، كه به زبان انگ-نشريه علمي JIRSS( ايران

(مجلـه   نـدا   ترويحـي)، مجلـه  -نشريه انديشه آماري(نشريه علمـي  ،شود )پژوهشي، كه به زبان فارسي منتشر مي
  د. كراشاره  رنامه انجمن آمار ايرانخب و دانشجويي)

، و هيـأت علمـي  عض نفر 167بوده كه از اين تعداد  پيوسته و وابسته عضو 1105داراي  1392انجمن در سال      
 ، ندهسـت هـاي اجرايـي   سسات پژوهشـي و دسـتگاه  ؤم نفر از پژوهشگران و كارشناسان 178  و دانشجو  نفر 416

  است. ايسهسعضو مؤ 68 دارايانجمن  بعالوه
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براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري  2013كه سال قابل ذكر است   
متنوعي را براي بزرگداشت  هايفعاليتجوامع به عنوان سال جهاني آمار اعالم شد و كشورهاي مختلف 

اي آمار، اقدام به اين سال برنامه ريزي كردند. انجمن آمار ايران با مشاركت تمام نهادهاي علمي و حرفه
صلي هاي اهاي اجرايي و نيل به هدفي طرحريزي و تهيهتشكيل ستاد سال جهاني آمار نمودند.براي برنامه

هاي علمي و اجرايي كشور ي و هشت كميته تخصصي با حضور شخصيتبرنامه ريزاين ستاد،يك شوراي
باشد انجام شد و اقداماتي براي تصويب نظام آمار هاي گوناگوني كه به پيوست مييل شد و فعاليتكتش

هاي رشته آمار و يشنهاد اصالح برنامهپ ريزي برايشناسي در مجلس شوراي اسالمي, همچنين برنامه
  به دليل محدوديت زمان ناتمام ماند. ذيرفت كهپ...صورت 

و با عنايت به شروع فرآيند برنامه ششم توسعه و تأكيد  و سوابق انجمن آمار ايران با توجه به اهميت علم آمار
بدينوسيله انجمن علمي آمار  هاي علمي,رياست محترم جمهوري در خصوص مشاركت و نقش آفريني انجمن

  دارد.رد امور در فرآيند برنامه اعالم مييشبپايران همكاري خويش را براي 
     

  
      با آرزوي توفيق الهي                              

  محسن محمدزاده
  رئيس انجمن آمار ايران
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