
 یسمه تعالاب
 

 آمار کشور یمسابقه دانشجوی هجدهمینگزارش 
 

آمـوزش  سازمان سنجش  میزبانیبه  1396تیر ماه  31روز در  کشورآمار  ییمسابقه دانشجو هجدهمین
 3دانشـجویی   تیم 10در این دوره از مسابقات  .برگزار گردید رانیانجمن آمار ا يبا همکارو  کشور در تهران

 دانشگاههاي از نفره  
 الزهرادانشگاه -1
 دانشگاه بیرجند-2
 دانشگاه تهران-3
   دانشگاه حکیم سبزواري-4
  دانشگاه سمنان-5

 شهید بهشتیدانشگاه -6
 دانشگاه  صنعتی اصفهان -7
 دانشگاه فردوسی مشهد  -8
 کاشاندانشگاه  -9

 دانشگاه یزد-10
 

 . شرکت داشتند
 

 یآموزشـ  يهـا  از گروه توسط دبیر علمی کمیته برگزاري  ،يو کاربرد ينظرقه در دو بخش بمسا يها  والئس
مسابقه متشکل از اعضاي زیر انتخاب  یته علمیتوسط کم واالت نهاییئس و يآورجمعدر سراسر کشور  آمار 
 .شدند

 
 )دبیر علمی (امینی محمد دکتر - 3                                        اکبر اصغر زاده دکتر  -2 دکتر فرزاد اسکندري                        -1
 دکتر محمدرضا فریدروحانی   – 5                   محمد خراشادیزادهدکتر -4
 

  1396تیر ماه  31روز  18تا  14:30 از ساعت يکاربردبخش و  11:30تا  8:30از ساعت يآزمون بخش نظر
همـان روز   24تـا   14از سـاعت   ی مسابقهته علمیکم اعضايتوسط  ،جیاوراق و اعالم نتاح یحتص .شدرگزار ب

ها اطالع رسانی شد تا در صورت اعتراض نسبت مسابقه در همان شب به تمام تیماولیه  جیو نتاصورت گرفت 
 واه  بررسـی  صبح روز اول مـرداد مـ  اعتراض هاي رسیده . به نتایج اعالم شده کتبا به دبیر کمیته اعالم شود

با حضور  اعضاي کمیته علمی اي همان روز در جلسه 10:30نتایج نهایی ساعت مسابقات ن نامه ییمطابق با آ
و دبیر کمیته علمی مسابقه گزارشی از روند طراحی سواالت، آزمونها و نحـوة   شدها تشکیل  و سرپرستان تیم

ارتقاء سـطح کیفـی و    به منظورحاضرین نقطه نظرات این جلسه در . نمودندها و نفرات برتر ارائه  انتخاب تیم
و حد نصاب کسب شده توسط ها  امتیازبندي تیم ؛ نحوه شیوه برگزاري  شاملکمی مسابقات دانشجویی آمار 

دبیـر کمیتـه علمـی    پس از جمع بندي توسط شد مطالب تمام اعضاي تیمها براي احراز رتبه مطرح و مقرر 
  .شودارسال ایران گیري نهایی به انجمن آمار براي تصمیم

رتبـه تیمـی کسـب    تمـام اعضـاي تـیم،     به دلیل عدم کسب حدنصاب توسـط هیچ کدام از تیمها، در نهایت 
 :مورد تایید قرار گرفتبه شرح زیر انفرادي، نفرات برتر  گزارش عملکرد شش تیم برتر و. نکردند



 

 
 
 
 
 
 

نمره  متوسط
بعالوه نظري 

 نمره 
 کاربردي 

100 
نمره  مجموع 

  220تیم

نمره امتحان 
کاربردي 

 40از

 نمره امتحان

 60نظري از 
نمره 

 انفرادي

 

 دانشگاه سرپرست تیم اسـامی دانشـجویـان
کد 
 تیم

 یوسف طاهري 3 75/17   
دکتر سمانه 

 افتخاري
 نگین جعفري 4 875/15 11 375/52 79/24 1. تهراندانشگاه 

 تارا راستی 13 75/7   

 رویا نظري 1 875/24   

دکتر علی دست 
 برآورده

 یزددانشگاه 

 
 

2. 58/23 
5/48 125/11 875/3 

محمد جواد کرد  22
 ابادي

 
  625/8 

فاطمه صحت بین  10
 آبادي

 فاطمه علیزاده 2 5/21   
دکتر مصطفی 

 رزمخواه

دانشگاه 
فردوسی 

 مشهد
 داوود تنباکوچی 28 75/1 16 45 66/25 .3

 
  75/5 

محمد صادق آقا جان  17
 نژاد

 کیانا غالمپور یزدي 5 25/15   
دکتر احسان 

 بهرامی
ه شهید ادانشگ

 بهشتی
 نائیري گالستیان پور 15 7 25/14 25/43 92/23 .4

 محدثه سوادکوهی 16 75/6   

 ابراهیم کمیلی 21 125/4   
دکتر مجید 

 رضاپی
دانشگاه 
 بیرجند

 منیره ذوالفقاري  19 5 21 375/39 12/27 .5
 مهنا ایمانی 7 25/9   

 مینا عزیزي 12 8   

 دکتر زهرا صابري
دانشگاه 
صنعتی 
 اصفهان

 زهرا عسکریان 11 5/8 25/7 5/32 66/15 .6

 مرتضی کیانی 9 75/8    



  ) درصد باالترین نمره 40با حداقل (انفرادي برتر نفرات          

 نمره امتحان
 60نظري از 

 رتبه انفرادي نام دانشجو نام دانشگاه

 1 رویا نظري یزددانشگاه  875/24

5/21 
فردوسی دانشگاه 

 مشهد
 2 فاطمه علیزاده

 3 یوسف طاهري تهراندانشکاه  75/17

 4 نگین جعفري  تهران دانشگاه 875/15

 5 کیانا غالمپور یزدي  شهید بهشتیدانشگاه  25/15

 6 زهرا اویسی  دانشگاه الزهرا 75/9

 7 مهنا ایمانی بیرجنددانشگاه  25/9

 8 زینب محمدي دانشگاه کاشان 875/8

75/8 
صنعتی دانشگاه 

  اصفهان
 9 مریم کیانی 

 
هـیچ  آیین نامه مسـابقه دانشـجویی آمـار کشـور      7بند  اصالحیهبراساس آخرین متاسفانه در این دوره       

پروفسور باالکریشـنان   ةجایز ،علمی کمیتۀهمچنین براساس تصمیم  .گردیدنموفق به اخذ رتبه تیمی تیمی 
  .تعلق گرفت ،داشتقرار اول در جایگاه که امتیاز بخش کاربردي  دلیل به که دانشگاه بیرجند   به تیم

شـهریور    9روزدر  سمینار احتمـال و فراینـدهاي تصـادفی    یازدهمین ۀیجلسه اختتام ز مسابقه دریجوا
 :شدر اعطا یشرح زبه  1396
ک لوح یو  میلیون ریال جایزه نقدي انجمن آمار ایران دهمبلغ  يول انفرادا نفر خانم رویا نظري  به -1

 ریتقد
میلیون ریال جایزه نقدي انجمن آمار  ششمبلغ  يدوم انفراد نفر خانم فاطمه علیزاده آقاي به  -2

 ریک لوح تقدیو  ایران
و  میلیون ریال جایزه نقدي انجمن آمار ایران چهارمبلغ  يسوم انفراد نفرآقاي یوسف طاهري به  -3

 ریک لوح تقدی
به عنوان جایزة ریال  هزار و دویستیک میلیون  مبلغبیرجند  تیم دانشگاههریک از اعضاي به  -4

  باالکریشنانپروفسور 
 

 13الحاقی به بند  4شود به منظور تشویق دانشجویان شرکت کننده در مسابقات، براساس تبصره  یادآور می  
هاي شرکت کننده در مسابقات دانشجویی  نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور، کلیه دانشجویان عضو تیمآیین



سال به  2من آمار ایران خواهند شد و در این سال بدون پرداخت حق عضویت، عضو ناپیوسته انج 2به مدت 
 .انتخاب خود یکی از مجالت انجمن آمار را به طور رایگان دریافت می کنند

                                                                                             
 امینی دکتر محمد 

 مسابقه هجدهمیندبیر کمیته علمی 
 دانشجویی آمار کشور     
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