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ایران آمار انجمن خبرنامۀ
م شود. منتشر فصل هر پایان در که است انجمن این خبری نشریۀ
جهان، و ایران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصل هدف
با آماری جامعۀ اعضای میان ارتباط، ایجاد و بزرگان آشنایی
اهداف به نیل برای است. ایران آمار انجمن با نیز و ر دی ی
همۀ همفکری و اری هم از خبرنامه، شدن پربارتر هرچه به فوق

راستا: این در م شود. استقبال به گرم عالقمندان،

اعضای یا سردبیر، نشان به مطالب است ضروری •
شود. ارسال هیئت تحریریه

شده ارسال مطالب ویرایش و تلخیص انتخاب، در خبرنامه، •
است. آزاد

نم شود. بازگردانده دریافت شده، مطالب •

ایران آمار انجمن نظر لزوماً خبرنامه، در مندرج مطالب •
نیست.

و خبرگزاریها ارگانها، نهادها، سایر مطالب انعکاس در •
ن مم حد تا نگارش، شیوۀ امانت داری، حفظ با لها، تش
خواهد تصحیح نگارش اشتباههای نیز مواردی در و حفظ

شد.

مطالب فهرست

١ سردبیر سخن

٠ مطالب فهرست

٢ ایران آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات

۴ شهرداری اری هم با علم شهر پروژۀ پیشنهاد مقدمات بررس

۴ اعالنها و رخدادها
۴ . . . . . . . . . . . . . . . . دکتری دانش آموختگان
۵ . . . . . . . . . . ایران آمار انجمن وبینارهای اطالعیۀ
۶ . . . . . آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای
١١ . ایران رسم آمار بررسیهای مجلۀ به مقاله ارسال فراخوان

ارشد ر پژوهش سپهری، امیر دکتر با مصاحبه : درون برونِ
١٢ لینکدین در ماشین یادگیری

٢٢ بهبودیان جواد دکتر مرحوم زندگ نامۀ

آینده: راه چراغ گذشته،
٢٣ بهبودیان استاد کتابهای دربارۀ

٢۴ بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به
٢۴ . . . . . . . . . . . . . ایران آمار انجمن رئیس پیام
٢۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پارسیان احمد
٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلطان احمدرضا
٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خرقان هادی
٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . طاهری محمود سید
٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . Rahim Moineddin
٣٠ . . . . . . . . . . . . G.G. (Hossein) Hamedani
٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولت عل
٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدپور عادل
٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پزش حمید
٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . نعمت اله علیرضا
٣۵ . . . . . . . . . . . . . . . فارس پور سنجری ناهید
٣۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . خورشیدیان کاووس
٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ری بد آرمان

٣٧ داده ها علم در کوتاه برش دو

۴٠ کشور توسعۀ و علم پیشرفت در ریاضیات نقش

۴٣ کتاب ی معرف و بررس و شواهدی استنباط باب در
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سردبیر سخن

سردبیر سخن

را خبری مرسوم فرآیندهای سرعت ، جهان همه گیری آن که باوجود
فعالیتهای چهرۀ تغییر همه گیری، این متعاقب اما است، کرده کند
که است خرسندی مایۀ و است داده رخ سریع بسیار مسبوق،
سختیهای و تحریم ظالمانۀ تیغ زیر در حضور عل رغم کشورمان،
قابل قبول حد تا توانستیم و توانست تغییر، این زیرساختهای تهیۀ

میان، این در شود. ظاهر اثرگذار فعالیتها، چهرۀ تغییر روند این در
کشور آمار جامعۀ از دلسوزان تمام زحمات از خود به نوبۀ دارد جا
آماری محاسبات اههای پای راه اندازی قالب در ایام این در که
رسم داده های روی خود آماری دانش به کارگیری نتایج انتشار و

کردند، آشنا بیشتر آمار دانش با را جامعه کورونا، ویروس به ابتالء
، عموم اذهان در آمار ذهن نفوذ افزایش بی تردید کنم. قدردان
خواهد معمول، ریاضیات از فراتر علم، این از را اجتماع اقبال
خانه نشین ایام وبینارها، برگزاری با که دوستان از همچنین کرد.

زارم. سپاس دادند ر دی بویی و رنگ را اجباری
داد. دست از را بزرگ گوهر ایران آمار جامعۀ ١٣٩٩ بهار در
هرگز بازنشسته واژۀ که شیراز، اه دانش استاد بهبودیان، جواد دکتر
دریافت از پیش باشد. برازنده ایشان فعالیتهای قامت به نم تواند
بهبودیان دکتر مورد در نگارش برای آنها از که بزرگواران پاس
دو گفته های به ایشان از اینجانب شناخت بودیم، کرده دعوت
شناخت البته و م شد محدود خبرنامه هیئت تحریریۀ عضو بزرگوار

ایشان مقام نکوداشت مورد در که ١٠٣ ویژه نامۀ در که شخص
که شماره این نگاشته های مطالعۀ با اما بودم. حاصل کرده بود،
تحمل قابل برایم فقدان چنین سنگین است، ایشان یادبود برای
و درخشان به قدری ایشان فضائل که است آن واقعیت نیست.
از جایی که است. ری دی تحت الشعاع هری که است، برجسته
سخت مسائل حالج از جایی که م آید، به میان صحبت معلم
آغازگری جایی که است، میان در ساده بیانهای به تبدیلشان و
جامعه در ریاض تحصیل پذیرش که م شود صحبت زمان در
فضیلتهایشان تمام با ایشان حضور آمار؛ به برسد چه بود، دشوار
تأخیر که است آن صادقانه اعتراف است. بوده گره گشا و روشن
خصوص در هرچه که است رو آن از شماره، این انتشار در
که دری هر و بودیم قبل روز از تشنه تر کردیم، جستجو ایشان
ظاهر برابرمان در انسانیت از کوه م شد، گشوده ایشان باب در
اتمام منتظر م بایست همچنان نبود، اطرافیان تذکر اگر م شد.
این در که ری دی واقعیتهای از م ماندیم. ایشان یادبود ستون
است، ار آش نیز هیئت تحریریه برای که من برای تنها نه باره
سایۀ تحت ایشان علم عظیم خدمات متأسفانه که است آن
چه و است گرفته قرار ایشان انسان پروری و خیرخواه انسانیت،
نیز تکمیل تحصیالت دانشجویان از قابل مالحظه ای بخش بسا
١٣۵٢ سال پهلوی اه دانش از پیش هرچند نباشند. مطل آن از
آمار ارشد کارشناس مقط ر دی اه دانش شیراز) اه (دانش
هم آن خطیر این مسئولیت پذیرش اما بود کرده راه اندازی را
حق، به و بود بزرگ بسیار کار عظمت آن با اه دانش در
و تالشها آن مدیون نیز سوتمان پیش اساتید از بسیاری حت
تالش با که مجموعه ای امیدواریم بزرگ اند. مسئولیت پذیری آن
در را نامشان که بزرگواران مساعدت و هیئت تحریریه اعضای

کم دست بتواند است، گردآوری شده دید، خواهید یادبود ستون
مطالعۀ با و باشد کشور آمار جامعۀ در این دقیقتر شناخت بر آغازی
بهبود «بوی روزی ول نه به زودی اگر که باشیم داشته را آن امید آن

بشنویم. جهان» اوضاع ز
صمیمانۀ اری هم از و م شمارم غنیمت را فرصت
این در را ما فراوان عشق با زیاد، مشغلۀ وجود با که بزرگواران
نعمت اله علیرضا دکتر از م کنم. زاری سپاس کردند یاری مهم

سید دکتر زارم. سپاس بسیار مجموعه این از حمایتشان بابت
دکتر شخصیت که را آن چه ، اساس نگرش با طاهری محمود
اشتراک به ما با و درآوردند تحریر به رشتۀ است، بهبودیان
مدیون را یادبود ستون این به مربوط اتبات م از بخش گذاشتند.
افتاد کار در گره ای ستون، این تهیۀ مراحل از بخش در ایشانیم.
دکتر نام وقت دولت دکتر و محمدپور دکتر آقایان که بودم شاهد و
خود تالش تمام، غیرت با عاشقانه، چطور بود، درمیان بهبودیان
شود. حفظ اثر این در بهبودیان دکتر مرحوم شأن تا بستند به کار را
اساتید خود که دانشجویانت، که این از بهتر عاقبت به خیری ای چه
جز بلرزاند. را دلشان نامت، و باشند به یادت اینطور هستند، بزرگ
کنم. بزرگوار دو این تقدیم که ندارم ری دی توشۀ زاری، سپاس
مصاحبه ای که داریم را درون برونِ ستون دوباره شماره، این در
دارندۀ و ستنفورد اه دانش آمار فارغ التحصیل سپهری، امیر دکتر با
چهار در است. ریاض جهان دانش آموزی المپیاد نقرۀ مدال
آمده به وجود داده ها»ی «علم تب تا داشتیم تالش اخیر شمارۀ
از ی کنیم. واکاوی دقیقتر قدری را ریاض ده های دانش در
آن ان ام زنگنه بیژن دکتر کم با که تهیه شده مصاحبۀ اهداف
ان نخب جذب در کارشناس دروس اثرگذاری نمایش شد، فراهم
که کردیم سع مصاحبه این در همچنین است. آمار رشتۀ به مل
بررس مجزایی به طور داده ها» «علم رشتۀ تأسیس انگیزۀ و محتوا

آیا که م شود گشوده سؤال این دفتر دوباره اساس، این بر شود.
و پرطمطراقتر نام ی به نیاز مستعدتر، دانشجویان جذب برای

است؟ آمار برای روزتر مد
اینجانب سردبیری با که است شماره ای آخرین شماره، این
جانب از که وقت مسئولیت این پذیرش م شود. تقدیمتان
است. سنگین و شیرین باشد، وحیدی اصل دکتر چون بزرگواری
به را ایشان اعتماد اما نباشد، ویی نی خصلت تفاخر اگر حت
به ایشان نگرش م دانم. افتخار مایۀ خصوص، این در خودم
عل رغم و بود عادالنه کامال هیئت تحریریه اعضای فعالیتهای
ریاست عهدۀ بر خبرنامه مدیرمسئول سنگین مسئولیت آن که
دوش بر را ما نگاشته های مسئولیت بار فداکارانه است، انجمن
را آن امید کنیم. فعالیت محیط این در آزادانه بتوانیم تا کشیدند
با باشد. اثری منبع بتواند خبرنامه در ایجادشده تغییرات که داشتم
رخوت ی از سخن م کردیم، صحبت که هیئت تحریریه اعضای
از آمد. به میان ان نخب بودن بی اثر و بالتکلیف حس و عموم
اثرگذاری بسترهای که بود آن هدف انجام شده تغییرات در قضا
در خبرنامه شود. فراهم و بررس عموم افکار روی آماری جامعۀ
بسط و قبض و سازد فراهم را بستر این م تواند خود وس حد
از مصادیق آماری وی گفتگوی و کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ
نکردن دریافت بود. سو و سمت این در هیئت تحریریه تالشهای
کناره گیری انگیزه های از ی خصوص، این در بازخوردی هیچ
برای دست این از مسائل اگر که چرا است؛ خبرنامه از من
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ایران آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات

ری دی سلیقۀ م بایست که دارد آن از نشان نباشد، مهم خوانندگان
خبرنامه با بزرگ اساتید مدت، این در شود. من سلیقۀ زین جای
تأثیرگذارشان کالم از تشریفات هیچ بدون خبرنامه و بودند همراه
که رجال دکتر و پارسیان دکتر چون بزرگواران از بود. بهره مند
را خبرنامه خواهشهای تمام قد اگری، و اما هیچ بدون همواره
از ذهنم که وقت کار، ابتدای در زارم. سپاس کرده اند برآورده
از ی همراه بود، مشوش خبرنامه سردبیری پذیرش مسئولیت
روزی کرد. آرامش در غرق را ذهنم تمام ایران، آمار بزرگمردان
نگذرانم؛ سر از را ان مش محمدرضا دکتر مرحوم یاد که نیست
یاری مهم این در را خود شاگرد که پذیرفت سخاوتمندانه که وقت
هیچ نخورم. را ایشان فقدان افسوس که نیست روزی و رساند
و برادرانه عزیز، دولت عل دکتر و نم دانستم خبرنامه از چیز

ی ورای خبرنامه، شمارگان انتشار لحظات تمام در حوصله با
ایشان از بودند. خبرنامه و بنده یاور و همراه هیئت تحریریه، عضو
دکتر از حقیر که بود سخت هستم. قدردانشان و آموختم بسیار
ول کنم دعوت هیئت تحریریه در عضویت برای محمدپور عادل

دوستانۀ جم و پذیرفتند را دعوت این مجدانه و دلسوزانه ایشان
گامهای دوستان، این پختۀ آراء بخشیدند. م تح را هیئت تحریریه
و جوان روحیه ای با نوروزی راد مینا دکتر بود. خبرنامه در ما استوار
مهارتهای از خبرنامه و کردند همراه خبرنامه در را ما بدیع نگرش
دگرگون اگر هستم. زارشان سپاس که است برده بهره ها ایشان

هیئت تحریریه اعضای تالش محصول دیدید خبرنامه در مفیدی
نگذاشتند تنها را خبرنامه هیچ گاه که است بزرگان اری هم و
ببخشید. بنده بر را شماره چند این کاستیهای که دارم آن امید و
از راندم، شماره چند این در که قلم مسئولیت پذیرش عین در

م کنم. حاللیت طلب دوستان

طاهریون عل رضا

آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات

ایران

دورۀ چهاردهمین جلسات مصوبات اهم

بهار فصل در ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

به آراء اتفاق به محتشم برزادران غالمرضا دکتر آقای .١
شدند. انتخاب ندا مجلۀ سردبیر عنوان

بهبود و ثانوی اطالع تا آمار دانشجویی مسابقۀ برگزاری .٢
افتاد. تعویق به شرایط

آمار سوت پیش عنوان به تاتا ماه بانو دکتر خانم سرکار .٣
شدند. انتخاب

برگزاری کمیتۀ فعالیتهای از گزارش رضایی دکتر خانم .۴
شد: تصویب زیر موارد و دادند ارائه وبینار

و تخصص وبینارهای برگزاری کمیتۀ اعضای •
رضایی قهرودی زهرا دکتر :خانم انجمن عموم
دکتر آشفته، افشین دکتر آقایان و کمیته) (مسئول
مرتض دکتر و محمودوند رحیم دکتر ، آرش محمد

نجیبی.
سخنرانان برای تقدیرنامه و گواه ارائۀ با موافقت •

وبینارها.
شیوه نامۀ از گزارش رضایی دکتر خانم همچنین •
تصویب مورد آن کلیات و دادند ارائه وبینار برگزاری
اجرای شیوۀ شد مقرر آن اساس بر و گرفت قرار
همچنین باشد. وبینار برگزاری کمیتۀ اختیار در آن
وبینارها، برگزاری در تجربیات افزایش با گردید مقرر
نهایی نسخۀ و اصالح آینده ماه ٢ تا حداکثر نامه شیوه

شود. ارائه هیئت مدیره به تصویب برای

دکتر مرحوم جای به سلطان احمدرضا دکتر آقای .۵
مجلۀ هیئت تحریریۀ عضو عنوان به ان مش محمدرضا

شدند. انتخاب ایران آمار انجمن پژوهشنامۀ

انتخابات درخصوص گزارش محرابی یداله دکتر آقای .۶
شرح به آئین نامه اصالح پیشنهاد سه و دادند ارائه انجمن

شد: ارائه زیر

به اول دور کردن اضافه )١٠ مادۀ ٢ تبصرۀ اصالح •
صورت به ٢ تبصرۀ آخر جملۀ اصالح و تبصره اول
نسبی اکثریت با مأخوذه آراء ترتیب به نیاز ...»
فریدروحان دکتر آقای شد مقرر شوند.» معرف رأی

و ارسال هیئت مدیره اعضای برای را نهایی اصالحیۀ
شود. نظرخواه

یابد تغییر ١۴ به ٧ عدد انتخابات آئین نامۀ ۶ مادۀ در •
نگرفت. قرار موافقت مورد پیشنهاد این که

شود. مشخص انتخابات در حقوق اعضای نقش •
لحاظ به را موضوع این محمدزاده دکتر آقای شد مقرر
نمایند. یری پی علم انجمنهای کمیسیون از قانون

هیئت مدیرۀ موافقت و کنفرانس برگزاری کمیتۀ پیشنهاد به .٧
تاریخ در ایران آمار کنفرانس پانزدهیمن شد مقرر انجمن
و مجازی به صورت جاری سال ماه شهریور ٢١ تا ١٩
دکتر آقای منظور همین به گردد. برگزار وبینار قالب در
برگزاری با یزد اه دانش موافقت از گزارش ذاکرزاده
آقای صحبت پیرو همچنین کردند. اعالم مجازی کنفرانس
مجم درخصوص جالل دکتر آقای با محمدزاده دکتر

جلسۀ برای ذاکرزاده دکتر آقای شد مقرر ، علم انجمنهای
پلتفرم امنیت وضعیت و IT بخش از فن گزارش بعد
برای تصویب، از پس تا نمایند ارائه اه دانش پیشنهادی
برای گیرد. قرار علم انجمنهای کمیسیون اختیار در تائید
آقایان رضایی، دکتر خانم حضور با کمیته ای منظور این
ندری اس دکتر کمیته)، مسئول عنوان به محمدزاده( دکتر
آنالین جلسۀ به مربوط موارد تا شد تعیین رجال دکتر و

نمایند. بررس را یزد اه دانش پلتفرم و مجم

گردید مقرر و گرفت قرار تصویب مورد انتشارات آیین نامۀ .٨
سایت در نهایی فایل ویرایش اصالحات اعمال از پس

شود. بارگذاری
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ایران آمار انجمن آیین نامه های و مصوبات

طراح طریق از را انجمن ارزیابی جودی خانم شد مقرر .٩
موارد بقیۀ نمایند. نظرسنج اعضا از ایمیل و سایت در فرم
اعضای با ایمیل طریق از آرش دکتر آقای را انجمن ارزیابی

دهند. ارائه ار راه و کنند مطرح هیئت مدیره

انجمن: جوایز از گزارش .١٠

صحبت و اتبه م از گزارش محمدزاده دکتر آقای •
١۵٠٠٠٠٠٠ مبل دریافت و خیام اه دانش رئیس با

دادند. ارائه بزرگ نیا دکتر جایزه درخصوص ریال
دکتر جایزۀ امنای هیئت به نعمت اله نادر دکتر آقای •

شدند. اضافه عمیدی
آمار، کنفرانس در پوستر ارائۀ شدن کنسل به توجه با •
نظرات بهبودیان و ان مش دکتر جایزۀ امنای هیئت
جوایز اهدای برای کنون شرایط به توجه با را خود

کنند. اعالم

سایت از گزارش میرکمال دکتر و نجیبی دکتر آقایان .١١
آت جلسات در شد مقرر که نمودند ارائه آمار متخصصان

اطالع به تصمیمات نتایج و گیرد قرار بررس مورد انجمن
برسد. آنها

دکتر آقای توسط انجمن راهبردی سند اولیۀ نویس پیش .١٢
شد مقرر شد. موافقت آن کلیات با و شد ارائه فریدروحان
اعضای همۀ برای را اصالح سند فریدروحان دکتر آقای
اعمال و دریافت از پس و کنند ارسال انجمن هیئت مدیرۀ
بررس مورد بعدی جلسۀ در دوم پیشنهادی نسخۀ نظرات،

نهایی نسخه هیئت مدیره، در تصویب از پس و گیرد قرار
شود. تصویب و مطرح مجم در

انجمن خبرنامۀ سردبیر طاهریون دکتر آقای استعفای با .١٣
موردنظر فرد هیئت مدیره اعضای گردید مقرر و شد موافقت
جلسۀ در تا دهند پیشنهاد را خبرنامه سردبیری برای خود

شود. مشخص خبرنامه سردبیر بعدی،

جالل دکتر آقای با مذاکره از گزارش محمدزاده دکتر آقای .١۴
ادوبی سیستم طریق از مجم برگزاری ان ام دادند. ارائه
و زیرساخت انجمن گردید مقرر است. تایید مورد کانکت
پیشنهادی پلتفرم و زیرساخت همراه به سامانه این ویژگیهای
شود. انجام جالل دکتر با اتبات م و بررس را یزد اه دانش
به مجم کمیتۀ از اجرایی گزارش آینده جلسۀ در همچنین

شود. ارائه انجمن

ایران آمار انجمن انتشارات آیین نامۀ

انتشار مدیریت آیین نامه، این تدوین از انجمن هدف مقدمه:
تأیید مورد کتابهای که طوری به است وزین و فاخر کتابهای
اهل نظر از ظاهر ل ش و ، نگارش محتوایی، لحاظ به انجمن
نوع هر اتخاذ شوند. برشمرده موجود کتابهای بهترین زمرۀ در فن،
«کمیتۀ با انجمن مدخلیت با کتاب انتشار خصوص در تصمیم
انجمن مدیرۀ هیئت نهایی تأیید و ایران» آمار انجمن انتشارات
آمار انجمن انتشارات «کمیتۀ اختیارات و وظایف حدود است.
ذیال شد، خواهد یاد آن از «کمیته» عنوان با ادامه در که ایران»،

م شود. ذکر آیین نامه این ٣ی بند در
انتشارات انواع ‐١ بند

از کامل طور به بدواً کتابها، نوع این تأییدی: کتابهای الف.
یا اثر صاحب و انتشارند دست در معتبری ناشر طریق
خود کتاب روی انجمن لوگوی درج به تمایل مربوط ناشر
و ، اصل ناشر مترجم، مؤلف، اعتبار که درصورت دارند.
باشد، کمیته تأیید مورد کتاب) نوع به (بسته داخل ناشر
و مربوط مدارک و اسناد با همراه را آن تأیید اعالم کمیته
هیئت مدیرۀ به نهایی تصمیم گیری برای کمیته صورت جلسۀ

کرد. خواهد ارسال انجمن

از ی مشارکت با کتابها این چاپ : مشارکت کتابهای ب.
زمینۀ سه از ی در انجمن سرمایه گذاری و معتبر ناشران

بود: خواهد زیر
آموزان دانش برای اه پیش دانش عموم کتابهای ب١‐
و مباحث با آشنایی برای خانواده ها و ریاض رشته های
تحصیل به آنها ترغیب منظور به احتمال و آمار زیباییهای

آمار. رشتۀ در
عالقه مند آنها انتشار از هدف که فرادرس کتابهای ب٢‐
احتمال و آمار از جوانبی به آمار استادان و دانشجویان کردن
قبیل (از نم شوند پوشانده درس برنامه های در که است
و نکته ها بیان یا احتمال) و آمار فلسفۀ و تاریخ کتابهای
را مدرسان و دانشجویان که احتمال و آمار از مهم مطالب
که نیز کتابهایی م کند. عالقه مند احتمال و آمار به بیشتر
زمره این در م کنند، ترسیم را احتمال و آمار آیندۀ افقهای

دارند. قرار
برای صرفاً انجمن که اه دانش درس کتابهای ب٣‐
تألیف به درس کتابهای تدوین صحیح وهای ال ایجاد
که کتابهایی یا م شود؛ وارد عرصه این به آنها ترجمۀ یا
آنها، برای مناسبی درس کتاب که باشند درسهایی به مربوط

نباشد. موجود ، غیرفارس چه و فارس به چه

انتشارات: کمیتۀ سازمان ‐٢ بند

آماردانان بین از که دارد عضو پن انتشارات کمیتۀ ١ مادۀ
و ترجمه و تألیف امر در آنها کاف سوابق که انجمن عضو
م شوند. انتخاب باشد، مدیره هیئت وثوق مورد ویرایش،

است. سال سه کمیته اعضای عضویت دورۀ ٢ مادۀ

دوره پایان در اما است بالمان اعضا عضویت تمدید ٣ مادۀ
جدید افراد به را خود جای باید اعضا از نفر دو حداقل

بدهند.

به را نفر ی خود جلسۀ اولین در کمیته این اعضای ۴ مادۀ
م کنند. انتخاب دبیر عنوان به را نفر ی و رئیس عنوان

رئیس عهدۀ به جلسات مدیریت و جلسه یل تش به دعوت ۵ مادۀ
بود. خواهد کمیته دبیر عهدۀ به صورت جلسات تنظیم و

انتشارات: کمیتۀ وظایف بند٣

در جامعه نیاز مورد انتشارات نیازسنج وظیفۀ کمیته ۶ مادۀ
تدوین و رسیده، پیشنهادهای بررس احتمال، و آمار زمینۀ
به را آیین نامه این ذیل انجمن نظر مورد کتابهای معیارهای

دارد. عهده

کتاب زمینۀ در صاحب نظران رأی تصمیم گیری، مبنای ٧ مادۀ
توسط که است اثر ارزیابی فرمهای استناد به و بررس مورد

گرفت. خواهد قرار استفاده مورد و تدوین کمیته، خود
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اعالنها و رخدادها

را کتابهایی مربوط مدارک کلیۀ است موظف کمیته ٨ مادۀ
اتخاذ برای است رسیده کمیته تصویب به آنها انتشار که

کند. ارسال مدیره هیئت به نهایی تصمیم

طور به و کتاب توزیع و تولید مراحل کلیۀ بر نظارت :١ تبصرۀ
عهدۀ به انجمن مادی و معنوی حقوق استیفای برای تالش کل

است. کمیته
کتابهای مورد در سرمایه گذاری برای بودجه پیش بین :٢ تبصرۀ
است. مدیره هیئت با آن نهایی تصویب اما کمیته عهدۀ به مشارکت
١٣٩٩/٠٣/٢٢ مورخ جلسۀ در تبصره ٢ و ماده ٨ در آیین نامه این
در آن اجرای و رسید تصویب به ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

گرفت. قرار کار دستور

علم شهر پروژۀ پیشنهاد مقدمات بررس

شهرداری اری هم با

اصفهان) اه (دانش ایرانپناه١ نصراله به همت

١٣ : ٠٠′ ساعت از مجازی جلسه ای ١٣٩٩/٣/٢١ تاریخ در

اجتهادی، محمدرضا دکتر آقایان شرکت با ١۴ : ٣٠′ لغایت

ریاست واعظ پور، سیدمنصور دکتر ایران، فیزی انجمن ریاست

ژئوفیزی انجمن ریاست جوان، غالم دکتر ایران، ریاض انجمن

علم انجمنهای شورای هیأت مدیرۀ عضو خاوندکار، دکتر ایران،

ایران، آمار انجمن مدیره هیأت عضو ایران پناه، نصرالله دکتر ایران،

و اپتی انجمن هیأت مدیرۀ عضو خالص فرد، محمدرضا دکتر

موضوع با علم موزۀ سازندۀ خیر ترکمان، آقای و ایران، فوتونی

مصوبات و موضوعات شد. برگزار کشور» علم خانۀ «راه اندازی

است: زیر به شرح جلسه

ایران فیزی انجمن ریاست اجتهادی، محمدرضا دکتر •

شهر راه اندازی کارگروه کار پیشرفت و هدف از گزارش

عنوان به خالص فرد دکتر آقای به و کردند ارائه کشور علم

گفتند. خیرمقدم ترکمان آقای و کارگروه جدید عضو

دالیل به که علم موزه سابقۀ از گزارش ترکمان آقای •

آن راه اندازی صدد در پدرشان وصیت بنابر و شخص

با رایزن از پس ایشان گزارش طبق کردند. ارائه بودند

از موزه ساخت برای زمین کشور، مختلف اههای دانش

منظور این به مناسب بسیار موقعیت با تهران اه دانش طرف

و عقد ١٣٩٣ ماه آبان در تفاهم نامه شد، داده اختصاص

با نیز موزه کلنگ زن شدند. تعیین نیز موزه امنای هیأت

شروع سرعت با کار شد. انجام وقت علوم وزیر حضور

مواجه شهرداری با مرتبط اداری الت مش با متأسفانه ول

یری پی مختلف افراد ریاست دوران در را موضوع که شدند

ایشان نهایت در و نشد حاصل پیشرفت متأسفانه اما کردند

صدد در سال شش گذشت از پس باطن میل عل الرغم

هستند. قرارداد لغو و انصراف

با شد پیشنهاد جلسه، در حاضر اعضای نظر اظهار از پس •

ل مش اصل ترین زمین داشتن م شد تصور اینکه به توجه

مشخص ترکمان آقای توضیحات با و است موضوع این

باید انجمنها تمام و دارد فراوان پیچیدگیهای کار شد

برسد. سرانجام به کار تا کنند تجمیع را خود ارتباطات

از نیل دکتر آقای با مالقات وقت گام اولین در شد قرار

گرفته بودند علم موزۀ امنای هیأت عضو که تهران اه دانش

شود.

اعالنها و رخدادها

دکتری دانش آموختگان

دانش آموختگان به مربوط اطالعات ارسال برای خزائ دکتر از
زاریم.٢ سپاس بهشت شهید اه دانش آمار دکتری

تهران، شهر در ١٣۶٧ سال متولد تبریزی: الهام دکتر •

کارشناس و ١٣٩١ سال در آمار کارشناس مدارک اخذ به موفق

از ١٣٩٩ سال در آمار دکتری و ١٣٩٣ سال در محض آمار ارشد

با خود رسالۀ از ١٣٩٩ بهار در ایشان شد. بهشت شهید اه دانش
١ n.iranpanah@gmail.com

(ستون است آمار دکتری دانش آموختگان اخبار دقیق انعکاس کشور، در آمار علم وضعیت رصد در مهم موارد از ی که م رسانیم کشور آمار محترم گروههای اطالع ٢به

دانش آموختگان تربیت برای مشترک اریهای هم برای مناسبی زمینۀ م تواند اطالعات این ببینید). را م گیل اه دانش از خلیل دکتر با مصاحبه ،١٠٢ شمارۀ در درون برونِ
جزء تأسیس، سابقۀ نظر از که گروههایی از به ویژه رو این از م گردد. باز ما خود به نخست گام در آن ثمر بی تردید که باشد باالتر تواناییهای با البته و علم بعد چند در
دانش آموختگان مورد در دقیقتر اخبار گرفتن جان با که داریم عنایت نمایند. عمل امروز از فعالتر و پیشتاز فرصت این حفظ در که م رود بیشتری انتظار هستند السابقون

م شود. فراهم عزیزان این برای پیش از بیش ول کم، هرچند ، شغل فرصتهای دکتری،
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اعالنها و رخدادها ایران آمار انجمن وبینارهای اطالعیۀ

تکیه گاه با آماسیده پیوستۀ طول پاسخهای توأم «مدل سازی عنوان
تحت آماسیده» شمارش و بازه ای

بهرام احسان دکتر راهنمائ

مجتبی دکتر مشاورۀ و سامان

داوران هیئت کرد. دفاع گنجعل

ایرج دکتر آقایان را دفاع جلسۀ

مجتبی ، قریش کامران ، کاظم

محمدابراهیم سید و خزائ
ایشان رسالۀ از مستخرج مقاالت داده اند. یل تش حسین نسب
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ناص جعفری، و احسان ، سامان بهرام الهام، تبریزی،

اثرهای با یافته تعمیم خط های مدل در شناساپذیری .(١٣٩۴)

.۶٩− ۴٩ ،۴ ، ریاض پیشرفته سازی مدل مجلۀ . تصادف

مدل بندی .(١٣٩٧) احسان ، سامان بهرام و الهام تبریزی،

[٠,١] تکیه گاه با آماسیده {٠,١} آمیخته   طول پاسخهای توأم

، ایران آمار کنفرانس چهاردهمین {٠}‐آماسیده. شمارش و

.١٢۴− ٩۵

مسألۀ به رساله است:«این زیر به شرح ایشان رسالۀ یدۀ چ

با طول همبستۀ آمیختۀ پاسخهای متغیرۀ چند و تک مدل سازی

م پردازد. گم شده  داده های بدون و با گسسته، و بازه ای تکیه گاه

استفاده تعمیم یافته خط آمیختۀ مدلهای رد روی از راستا، این در

تکیه گاه با زیادی توزیعهای تاکنون، این که به  توجه با است. شده

انتخاب است، شده معرف محققان توسط معین، بازه ای به محدود

توزیع تعریف بازه ای، تکیه گاه با پاس متغیر برای منعطف توزیع

کم با مناسب رگرسیون مدل برازش و توزیع این پایۀ بر آماسیده

شمارش پاس متغیر توزیع است. بوده توجه مورد مذکور توزیع

سری توزیعهای از ی پایۀ بر بیش پراکنش، مسألۀ به توجه با نیز

تعریف تعمیم یافته  پواسون و دوگانه  توان سری هاردل، ، توان

کران دار، پیوستۀ متغیرۀ چند پاسخهای تحلیل منظور به است. شده

است. شده گرفته بهره عام ان م مدلهای از اسم و ترتیبی

است. ضروری امری نیز شده معرف مدلهای شناساپذیری بررس

معرف مدلهای پارامترهای برآورد مورد در بحث از قبل بنابراین،

جزئیات است. شده ارائه شناساپذیری بررس برای قضایایی شده،

تابع مستقیم بیشینه سازی ردهای روی با مدل پارامترهای برآورد

تحلیل است. گرفته قرار بحث مورد EM وریتم ال و درستنمایی

بررس ، پوش چشم قابل غیر گم شدگ به مدل نتایج حساسیت

قرار بحث مورد نیز شده معرف مدلهای مانده های و برازش ویی نی

شبیه سازی مطالعۀ چند با شده پیشنهاد مدلهای سودمندی گرفته اند.

، اجتماع ه های شب تحلیل منظور به همچنین، است. شده بررس

ذکر مدلهای از کاربردهایی و تعریف پاس گویی نرخ معیار ی

شده انجام ر، دی داده های برخ و داده ها این تحلیل برای شده

است.»

ایران آمار انجمن وبینارهای اطالعیۀ

تعامالت از بهره گیری در موجود فرصتهای و شرایط به نظر

و عموم وبینارهای سلسله ایران آمار انجمن غیرحضوری،

بار ی هفته دو هر خردادماه ٢١ چهارشنبه تاریخ از را تخصص

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای اعالنها و رخدادها

برگزار کرده Adobe Connect نرم افزار بستر در ١٨ ساعت رأس

دانش ترویج زمینۀ در اقدامات چنین اثرگذاری به علم با است.

محورهای از برخ آماردانان، کاربردی دانش سط افزایش و آمار

و عموم وبینارهای سلسله برای شده گرفته نظر در پیشنهادی

از: عبارت اند تخصص

داده ها، علم •

کورونا، ویروس به مربوط بررسیهای در داده ها علم کاربرد •

، رسم آمار در آماری یادگیری روشهای از استفاده •

فناوری و داده ها علم کم با آمار رشتۀ راهبردی برنامۀ •

اطالعات،

یادگیری نحوۀ و آمار فارغ التحصیالن ضروری مهارتهای •

آنها.

نظرات از بهره مندی و هم افزایی که نیست ش وجود، این با

پیش اهداف شدن محقق باعث حوزه این صاحبنظران ارزشمند

است خواهشمند لذا شد. خواهد کشور آماردانان و انجمن روی

جهت سازمانها و ده دانش گروههای اعضای به اطالع رسان ضمن

عنوان به حوزه، این در متخصص افراد معرف و وبینارها در شرکت

قرار ما اختیار در نیز را خود جدید پیشنهادی موضوعات سخنران،

دهید.

برای صرفاً وبینارها سلسله در شرکت که است ذکر شایان

وبینارها برگزاری آدرس ضمنا است. ان پذیر ام انجمن اعضای

است زیر آدرس به تهران اه دانش سرور روی بر

http://vclas9.ut.ac.ir/irstat

را کانکت ادوبی نرم افزار بایست سامانه این از استفاده برای

دانلود لینک همین از م توانید را ویندوز تحت نسخۀ کنید. نصب

نحوۀ ویدئویی فایل سیستم، این با آشنایی عدم صورت در کنید.

ببینید. زیر لینک در را کانکت ادوبی به دسترس

www.irstat.ir/webinar

اله توفیق آرزوی با

وحیدی اصل محمدقاسم

ایران آمار انجمن رئیس

آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای

آمار) دۀ (پژوهش کلهری٣ لیدا به همت

جاری سال بهار در خاتمه یافته پژوهش طرحهای از تعدادی

است: زیر به شرح آمار دۀ پژوهش در

محزون) (عل اکبر ایران در جمعیت مسئلۀ آماری ابعاد .١

اله رضایی) (اسعد کل تورم بر خودرو قیمت افزایش تأثیر .٢

( فتح (الهام ایران جمعیت آیندۀ و حال گذشته، به نگاه .٣

اله رضایی) (اسعد درآمدی های ده بین تورم نابرابری .۴

(الهام آن آیندۀ و ایران در جمعیت بر سالمندی پدیدۀ .۵

( فتح

ایران آمار مرکز نقش بر تأکید با تولید جهش ارهای راه .۶

، غالم محمد شباک، ان اش حسین نژاد، (سیدمهدی

( یوسف نریمان

اقتصادی رشد و انسان سرمایۀ مدیریت ، جمعیت پنجرۀ .٧

ایران اسالم انقالب دوم گام در پایدار

(آرش ایران کارهای و کسب بر کورونا ویروس تأثیر .٨

اله رضایی، اسعد هادی زاده، رضا ، رحیم عل ، فاضل

زهرا مرادی، عباس سجادی منش، سهراب سپهر، ابولفضل

( نجف

دۀ پژوهش در صورت گرفته طرحهای از تعدادی میان، این در

طریق از طرحها این معرف انجام شده اند. مل سط در آمار

مخاطب آماردانان و ران پژوهش که است رو آن از یده هایشان چ

آشنا بیشتر ده پژوهش در انجام شده کاری حوزه های با خبرنامه

همین از ده پژوهش با آت اریهای هم بارقه های شاید تا شوند

طرحها از مختصری شرح لذا شود. ایجاد مخاطبان بین در خبرنامه

و کارها عیار هم تا م شود ارائه مخاطبان برای ستون همین در

درآید: مخاطبان مح به آنها مقیاس هم
٣lidakalhori@yahoo.com
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اعالنها و رخدادها آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای

دستگاه های رد عمل از مردم رضایتمندی میزان سنجش

١٣٩٧ سال اجرایی

توجه ، مدیریت نوین ردهای روی وجود با و امروزی جوام در

از ی مردم رضایت جلب و مشتری  مداری محوری اصل به

اجرایی و اداری نظام در م شود. تلق اساس جهت گیریهای

خدمات از مردم رضایت نیز، ایران جمله از مختلف کشورهای

نیز و اصل مؤلفه های از ی عنوان به دولت دستگاههای

م شود. تلق نظام آن توسعۀ و رشد و کارآمدی میزان سنجش

مراجعان کارهای انجام درست و دقت سرعت، مانند شاخصهایی

هزینه های مراجعان، با رفتار ونگ چ ، خدمت رسان کیفیت و

که هستند عوامل مناسب اطالع رسان و شفافیت خدمات، انجام

موجب ، دولت دستگاههای خدمات از مردم رضایت افزایش با

کشور اداری نظام ساختار شد. خواهد عموم اعتماد افزایش

در خدمت گیرندگان رضایت مقولۀ که است واقعیت این بیانگر

دستگاههای در است. گرفته قرار توجه مورد کمتر برنامه ریزیها

خدمات از شده ای تعریف بازخورد موارد، از بسیاری در اجرایی

تحلیل و تجزیه طبقه بندی، و جم آ وری و نداشته وجود شده ارائه

به کارگیری نهایت در و مراجعان انتقادهای و پیشنهادها دیدگاهها،

منظور به فعالیتها، فرآیند در نظارت ابزار ی عنوان به آن

است. نداشته را خود شایستۀ و بایسته اه جای امور، بهینه سازی

دستگاههای رد عمل از مردم رضایت مندی سنجش آمارگیری

و اری هم با ١٣٩٧ سال زمستان در بار اولین برای اجرایی

اری هم با کشور استخدام و اداری امور سازمان تقاضای

سط در آمار دۀ پژوهش و استانها برنامه ریزی و مدیریت سازمان

٢۴ رد عمل از مردم رضایت مندی بررس هدف با کشور کل

رتبه بندی طرح، این اصل هدف شد. انجام اجرایی دستگاه

نمرۀ اساس بر استان و مل سط در اجرایی دستگاههای

گرفت. قرار کار دستور در آنها رد عمل از مردم رضایت مندی

از آمده دست به نمرۀ اساس بر استانها رتبه بندی همچنین

نیز منتخب اجرایی دستگاههای مجموعه از مردم رضایت مندی

رضایت مندی نمرۀ که است ذکر به الزم گرفت. قرار توجه مورد

مراجعان»، گاه آ «میزان شامل مؤلفه پن سنجش از حاصل

«وضعیت مراجعان»، با رفتار «نحوۀ مراجعان»، اعتماد «میزان

«سایر و آن» نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات و اداری فضای

است. موارد»

رد عمل از مردم رضایت مندی میزان سنجش آمارگیری نتایج

دستگاه ٢۴ مراجعان نظرات منعکس کنندۀ اجرایی دستگاههای

ضعف نقاط از بخش نمایاندن با م تواند و است منتخب اجرایی

سط افزایش منظور به آت برنامه ریزیهای در اداری نظام قوت و

لیدا دکتر خانم طرح این مجری باشد. شا راه مردم رضایت مندی

رضا ، رحیم عل است. آمار دۀ پژوهش هیئت علم عضو کلهری

مهتاب صبا، عل اکبری روشنک رشیدی نژاد، آسیه آذرگشایش،

کامل فالح زاده، عبد الرسول ، امین طاهره ، صبوح سینا ایران فر،

داشته اند. اری هم طرح این اجرای در ناظریان نجمه و داوودی

نادر جوام از نمونه گیری

جامعۀ ی یا اصل جامعۀ از کوچ زیرمجموعه ای نادر، جامعۀ

دهم، ی از کمتر نسبت م تواند نادر جامعۀ ی است. عموم تر

خود به اصل جامعۀ از را آن از کمتر حت یا هزارم ی صدم، ی

نبود نادر جوام از نمونه گیری در ویژگ مهمترین دهد. تخصیص

همین رو از است. زیرجامعه این برای مناسب نمونه گیری چارچوب

و نادر جامعۀ از معرف نمونه ای به دستیابی برای تالش که است

نمونه گیری در اصل چالش نمونه، بهینۀ و مناسب اندازۀ یافتن نیز

م شود. محسوب جوام این از

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای اعالنها و رخدادها

نمونه گیری، از هدف و جامعه بر حاکم شرایط به توجه با

است. شده ارائه نادر جوام از نمونه گیری برای مختلف روشهای

از نمونه گیری روشهای م توان آن براساس که عوامل از ی

جوام این از نمونه گیری هدف کرد، تفکی را نادر جوام

اعضای تعداد برآورد صرفاً نمونه ای، بررس هدف گاه است.

این در است. اصل جامعۀ در نادر جامعۀ نسبت یا نادر جامعۀ

برای اصل جامعۀ از نمونه گیری عمومیتر شیوه های از صورت

موارد از بسیاری در اما گرفت. بهره م توان هدف این به نیل

نادر، جامعۀ اعضای از ویژگیهایی دقیق تر و بیشتر شناخت هدف،

جامعه این اعضای برای خاص متغیرهایی میانگین برآورد به ویژه

مشخصۀ دارای که است نادر جامعۀ اعضای از نسبت برآورد یا

جوام از نمونه گیری به نسبت مواردی چنین در هستند. خاص

نادر جوام از نمونه گیری موضوع براین اساس م شود. اقدام نادر

ری دی اهداف گاه البته بود. خواهد هدف این بر ناظر بیشتر

این که م شود مطرح نادر جامعۀ اعضای ویژگیهای بررس در نیز

قابل فوق اهداف از ی به ویی پاسخ طریق از عمدتاً اهداف

است. حصول

اهداف اساس بر نادر» جوام از «نمونه گیری پژوهش طرح

مبحث کلیات به نخست فصل در است. شده تدوین و تهیه فوق

دوم فصل در است. شده پرداخته نادر جوام از نمونه گیری

جامعۀ اندازۀ برآورد یا نادر ویژگ رواج میزان برآورد روشهای

برآورد موضوع سوم فصل در است. گرفته قرار بررس مورد نادر

برآورد یا نادر جامعۀ اعضای برای خاص متغیرهایی میانگین

هستند، خاص مشخصۀ دارای که نادر جامعۀ اعضای از نسبت

مناسب، ان سنج ام با تا است امید است. گرفته قرار مطالعه مورد

آمار مرکز کار دستور در نادر جوام از نمونه گیری طرحهای اجرای

محمد رضا دکتر آقای جناب طرح این مجری گیرد. قرار ایران

بهداد هستند. بهشت شهید اه دانش هیئت علم عضو فریدروحان

در نیز رضازاده وحسین قربان پور فرناز دهقان، ینه س مصطفایی،

داشته اند. اری هم پژوهش این اجرای

رسم آمار در آن کاربردهای و آماری یادگیری

تمام در آن از استفاده ضرورت و داده ها علم از صحبت امروزه

تولیدی داده های سرعت و حجم نوع، است. مطرح زندگ ابعاد

مه داده هاست، فناوریهای توسعۀ در اصل محرک اینکه بر عالوه

و اصل است. شده داده ها علم عنوان تحت دانش رونق باعث

از که است موجود داده های اساس بر یادگیری داده ها، علم اساس

م گیرد. صورت آماری یادگیری علم طریق

تولید سرعت و تنوع ، گستردگ شاهد اخیر سالهای در

با هستیم. رسم آمار جمله از مختلف حوزه های در اطالعات

سریعتر ارزا نتر، محاسبات پردازش زین جای ضرورت به توجه

و ماشین یادگیری موضوع انسا نها، جای به رایانه ها دقیقتر و

پیشرفتهای است. شده برخوردار بیشتری اهمیت از آماری یادگیری

و وریتمها ال توسعۀ خصوص در هم ماشین یادگیری در اخیر

و داده ها انقالب در هم و است بوده یادگیری جدید نظریه های

انجام با ثبت مبنا آمارهای و آنالین داده های بودن دسترس در

یادگیری روشهای اتخاذ بنابراین است. بوده کم هزینه محاسبات

از بسیاری در شواهدمبنا تصمیم گیری به منجر قدرتمند آماری

م شود. رسم آمار جمله از زمینه ها

ابزارها از وسیع مجموعه آماری، یادگیری و ماشین یادگیری

راهنماییده دستۀ دو به ابزارها این که هستند داده ها درک برای

عنوان به آماری یادگیری طرف از م شوند. تقسیم ناراهنماییده و

قوانین استخراج با ، مصنوع هوش پرکاربرد شاخه های از ی

را مناسبی فن و علم مبنای ذخیره شده، خام داده های از معن دار

آماری یادگیری همچنین است. نموده ایجاد داده کاوی دانش برای
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اعالنها و رخدادها آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای

ماشین یادگیری به پاس در که است کاربردی آمار از شاخه ی

تاکید حتمیت عدم ارزیابی و آماری مدلهای بر و است شده ظاهر

بتواند تا م کند ایجاد را وریتمهایی ال نیز ماشین یادگیری دارد.

شامل آماری یادگیری روشهای باشد. داشته را داده ها از یادگیری

منظور به رایانه ها آنها براساس که است وریتمهایی ال و شیوه ها

م کنند. پیدا یادگیری توانایی داده ها، رفتار کشف

با آماری یادگیری در زیادی پیشرفتهای اخیر، سالهای در

پسند، کاربر نسبتاً و قدرتمند نرم افزارهای به دسترس افزایش

آماری یادگیری در آماری اصل روشهای است. آمده به وجود

تقسیم خوشه بندی و رده بندی رگرسیون، دستۀ ٣ به م توان را

و راهنماییده یادگیری روشهای به مربوط اول روش دو که کرد

بسته که است ناراهنماییده یادگیری روش به مربوط آخر روش

یادگیری فنون ( کم مقابل در (کیف بررس مورد متغیر نوع به

ناراهنمایید یادگیری و رگرسیون یا رده بندی به منجر راهنماییده

بسیاری در آماری یادگیری روشهای م شود. خوشه بندی به منجر

م گیرد. قرار استفاده مورد نیز داده ها  تولید فرایندهای از

انجام برای خوشه بندی آماری یادگیری روش از استفاده

داده ها، پارچه سازی ی و چارچوب سازی منظور به رکوردها اتصال

رشته کدگذاری برای رده بندی آماری یادگیری ابزار از استفاده

ابزار از استفاده ... و مشاغل جغرافیایی، مناطق فعالیتها،

گم شده، داده های جانه برای رگرسیون و رده بندی آماری یادگیری

برای ن هم گروههای ساخت ویی، پاسخ واکنشهای پیش بین

ابزار از استفاده طبقه بندی، یا کالیبره مجدد، وزن ده ، جانه

و دورافتاده نقاط شناسایی برای خوشه بندی آماری یادگیری

کنترل برای رگرسیون و رده بندی آماری یادگیری ابزار از استفاده

رسم آمار در آماری یادگیری کاربردی مثالهای از داده ها افشای

است.

و آماری یادگیری مفاهیم مرور ضمن مطالعات طرح این در

یادگیری روشهای معرف به آماری، یادگیری روشهای با آشنایی

استفاده در مختلف کشورهای تجربۀ بیان و رسم آمار در آماری

کدگذاری، (روشهای رسم آمار در آماری یادگیری روشهای از

است. شده پرداخته (.... چارچوب سازی داده ها، جورسازی

شامل متن کاوی در آماری یادگیری روشهای از کاربرد سه همچنین

واجد کد تخصیص اقتصادی، فعالیتهای رشته خودکار کدگذاری

انتساب و پرسشنامه تکمیل عدم باز پرسش به نبودن یا بودن شرایط

انجام بدون و خودکار صورت به پست آدرسهای به آماری کد

شده انجام SAS و R نرم افزارهای از استفاده با ، میدان عملیات

است.

برای متن کاوی روشهای از اشاره شده، کاربردی مسائل در

به مربوط مسائل در است. شده استفاده باز پرسشهای رده بندی

پرسشهای به ر دی کد هر یا ISCO یا ISIC صحیح کد تخصیص

کامل و جام شنری دی ی یل تش با خودکار، صورت به باز

مانند بین الملل رده  بندیهای کتابچه های کدگذاری از استفاده با

مأموران دست نوشته های و اقتصادی فعالیتهای رشته رده بندی

رشته خودکار کدگذاری ان ام ، قبل آمارگیری چند از آمارگیری

کاربرد م شود. فراهم نیمه خودکار صورت به اقتصادی فعالیتهای

در شده نوشته متون کدگذاری باز، پرسشهای در متن کاوی ر دی

است. نام» ذکر با «سایر آن رده های از ی که است پرسشهایی

به نیاز علت» ذکر با «سایر گزینۀ متون رده بندی اینکه به توجه با

زمان بر دست صورت به کار این انجام و دارد کد درج و بررس

اختصاص ان ام آماری، یادگیری روشهای از استفاده با است،

وجود نیمه خودکار صورت به سایر، در شده نوشته متن هر به کد

آدرسهای به آماری آدرسهای انتساب ر دی کاربردی مثال دارد.

آماری یادگیری روشهای از استفاده با خودکار روش به پست

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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آمار دۀ پژوهش در خاتمه یافته پژوهش طرحهای اعالنها و رخدادها

آدرس اتصال با دارد. کاربرد ثبت مبنا سرشماری در که است

سرشماری بین ارتباط برقراری ان ام ، پست آدرسهای به آماری

سرشماری اطالعات ارائۀ و قبل سنت سرشماریهای با ثبت مبنا

جغرافیایی سطوح پایین ترین در زمان سریهای صورت به ثبت مبنا

در آماری کدهای درصد ٢٠ از بیش ایران در م شود. فراهم نیز

روشهای از استفاده با نیست. پست آدرسهای به منتسب آمار مرکز

کدهای درصد ٨٠ از استفاده با مدل آموزش و آماری یادگیری

به آماری کد انتساب ان ام ، پست آدرسهای به منتسب آماری

با پژوهش طرح این م شود. فراهم منطبق نشده پست آدرسهای

دۀ پژوهش هیئت علم عضو رضایی دکتر خانم سرکار اری هم

روش شناس دفتر مدیر رنج حسن آقای مجری، عنوان به آمار

دفتر مدیر رضایی علیرضا آقای و نمونه گیری طرحهای و آماری

است. شده انجام ایران آمار مرکز زیربنایی و معدن صنعت،

خانوارها استفاده آمارگیری طرح داده های تحلیل و بررس

از استفاده با ارتباطات و اطالعات فناوری از افراد و

سطح چند رگرسیون

فناوریهای به خود توسعۀ برنامه های در کشورها اخیر، سالهای در

و اطالعات فناوری و زیست فناوری نانو، فناوری مانند نوین

و زیست محیط پایدار، توسعۀ مانند موضوعات و ارتباطات،

تحول نقش اکنون، هم داشته اند. ویژه ای توجه نیز انسان سرمایۀ

میان این در است. پذیرفته شده امری جهان اقتصاد در فناوری

و کلیدی فناوری ی عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری

و مل توسعۀ کالن اهداف به دستیابی راستای در توانمندساز

اهداف و هزاره توسعۀ اهداف مانند بین الملل اهداف همچنین

بسیاری در اساس، همین بر م کند. ایفا محوری نقش پایدار توسعۀ

به ارتباطات و اطالعات فناوری ، مل سیاستهای و راهبردها از

مانند حوزههایی و پایدار توسعۀ در توانمندساز عامل عنوان

گرفته نظر در وکار کسب و مران ح سالمت، آموزش، اشتغال،

درآمدهای و اشتغال م توان نوآوری و فناوری به اتکا با م شود.

داد. افزایش را مل

١٣٨٩ و ١٣٨٧ سال های در ایران آمار مرکز روی، همین از

این سپس و کرد اینترنت کاربران از آمارگیری اجرای به اقدام

و ١٣٩٢ سال از اطالعات فناوری سازمان مشارکت با آمارگیری

جامعتر و تخصصیتر صورت به ١٣٩۶ و ١٣٩۴ سالهای در سپس

اطالعات فناوری از افراد و خانوارها «استفادۀ آمارگیری قالب در

الزم داده های آمارگیری، این در است. دنبال شده ارتباطات» و

چند جز به اما شده اند گردآوری نمونه ای آمارگیری چارچوب در

آنها میان ارتباط و داده ها روی بر خاص تحلیل جدول یا نمودار

است. نگرفته صورت

حاصل نتایج دقیق تحلیل و بررس هدف با اساس، این بر

داده های تحلیل و «بررس پژوهش طرح آمارگیری، این از

و اطالعات فناوری از افراد و خانوارها استفادۀ آمارگیری طرح

کار دستور در « سطح چند رگرسیون از استفاده با ارتباطات

معرف ضمن پژوهش طرح این در گرفت. قرار آمار دۀ پژوهش

اجتماع اقتصادی وهای ال رفتار ، چندسطح رگرسیون مدل

استفاده با مختلف استانهای در مختلف متغیرهای اساس بر افراد

آقای طرح، این مجری است. شده سنجیده چندسطح رگرسیون از

دکتر شباک، ان اش دکتر طرح، این اران هم و لروند حامد دکتر

هستند. کیان کاوه دکتر و شیری محمد دکتر حسین زاده، جواد

(١٣٩۶ (سال دیجیتال اقتصاد سنجش

فرآیند چشم انداز ١٩٩٠ دهۀ اوایل در اینترنت سریع رشد با ام هم

و کسب وکارها کارکرد نحوۀ و کرده پیدا گسترش شدن دیجیتال

به توجه با است. کرده تحول دچار را مصرف کنندگان با آنها تعامل

روشهای به کشور اقتصاد ابداعات، و نوآوریها تنوع و گستردگ
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اعالنها و رخدادها ایران رسم آمار بررسیهای مجلۀ به مقاله ارسال فراخوان

سرعت است. گشته اینترنت و دیجیتال ابزارهای به وابسته مختلف

سال چند در حت وجه هیچ به که است نحوی به تغییرات این

باعث دیجیتال نوین ابزارهای نبود. پیش بین قابل هم گذشته

و وخدمات کاالها فروش و خرید ارتباط، کار، نحوۀ تا شده اند

سنجش رو این از شود. بنیان تغییرات دچار روزمره کارهای انجام

افزایش به توجه با اقتصاد کلیت درک برای شدن دیجیتال آثار

خدمات و محصوالت به مصرف کنندگان و کسب وکارها وابستگ

است. درآمده ضروری امری صورت به دیجیتال

برای اقتصادی جریانهای صحیح و درست سنجش

سیاستمداران تا م کند کم و دارد زیادی اهمیت سیاست گذاری

مشاهده اقتصاد واقع صحنۀ در را خود ردهای عمل کارایی

نوین ابزارهای به توسل و جدید اطالعات برای تقاضا کنند.

به دلیل دیجیتال اقتصاد مانند نوین مقوالت در به خصوص سنجش

حوزه دراین تغییرات سرعت و روزمره زندگ در آن فزایندۀ نقش

دیجیتال اقتصاد سهم از برآورد اولین گزارش این است. زیاد بسیار

و مل حسابهای در متداول روشهای و گسترده مطالعات براساس

اهمیت و میزان از عمیقتر درک آمار این براساس است. بین الملل

سیاست گذاران، به م تواند که م شود حاصل دیجیتال اقتصاد

تصمیمهایی بتوانند تا کند کم ران پژوهش و سرمایه گذاران

طور به یرند. ب اقتصادی به روز پدیدۀ این با مواجهه در درست

اقماری حساب تدوین سمت به مهم گام طرح این مطمئن

م شود. محسوب دیجیتال

از ،١٣٩۶ سال دیجیتال اقتصاد سنجش پژوهش طرح

خدمات مفهوم اول فصل در است. شده یل تش زیر بخشهای

به گی اقتصاد و اشتراک اقتصاد پلتفرم، اقتصاد دیجیتال،

زاویه های از مفاهیم این است شده سع و است آمده تفصیل

مطالعه دوم فصل گیرد. قرار بررس و بحث مورد مختلف

بخش این در و است دیجیتال اقتصاد سنجش چارچوب شامل

در و شده ارائه دیجیتال اقتصاد سنجش برای پیشنهادی وی ال

و آمار منظر از دیجیتال اقتصاد عنوان تحت سه فصل در نهایت

ایران اقتصاد در آن سهم و دیجیتال اقتصاد داده های اطالعات،

ویرایش تطبیق جداول نیز طرح پیوست در است. گردیده ارائه

چهارم ویرایش (CPC)، محصوالت محوری طبقه بندی دوم

اقتصادی رشته فعالیتهای تمام بین الملل استاندارد طبقه بندی

کدگذاری و توصیف هماهنگ سیستم طبقه بندی و (ISIC)

کاالها شناسایی جهت در کاربران استفاده برای (HS) کاالها

طرح این مجری است. شده آورده دیجیتال اقتصاد خدمات و

یم پور ح نادر طرح این اران هم و غالم محمد آقای ، پژوهش

و شباک، ان اش فرامرزی، ایوب حسین زاده، جواد (مشاور)،

هستند. جمشیدی نیا حمید

آمار بررسیهای مجلۀ به مقاله ارسال فراخوان

ایران رسم

توسط که است علم نشریه ای ایران» رسم آمار بررسیهای «مجلۀ

منتشر ی بار) ماه شش (هر دوفصل نامه به صورت آمار دۀ پژوهش

روش به مربوط مقاله های انتشار مجله، این چاپ از هدف م شود.

روشهای زمینۀ در کاربردی، جنبۀ بر تأکید با آمار، نظریه های و

است. آماری داده های انتشار و ارائه تحلیل، پردازش، گردآوری،

مجله این آنها، بهبود و کاری فرآیندهای در تغییر به توجه با

وقت اسرع در را باکیفیت و خوب مرتبط مقاالت تا دارد نظر در

از را خود مقاالت تا م شود دعوت عالقمندان از لذا کند. چاپ

نمایند. ارسال مجله دفتر به ijoss.srtc.ac.ir اه وب طریق

و داوری مراحل ط به منوط مقاالت نهایی چاپ است بدیه

است. مجله هیئت تحریریۀ تأیید

این در منتشرشده مقاله های سوابق نشریه اطالعات همچنین

در مقاله، ارسال فرم و ثبت نام فرم نویسندگان»، «راهنکای مجله،

است. دسترس در مجله اه وب
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امیر دکتر با مصاحبه : درون برونِ

ماشین یادگیری ارشد ر پژوهش سپهری،

لینکدین۴ در

طاهریون عل رضا به همت

درخشان استعدادهای دبیرستان از سال ١٧ در وقت احتماال

نقرۀ مدال و شد انتخاب کشور ریاض المپیاد تیم برای زنجان

م کرد، دریافت اسپانیا در را ریاض دانش آموزی جهان المپیاد

رو پیش را خاص تحصیل آیندۀ م دانست که نبود خودش تنها

گره آمار به آینده این که نم کرد تصور ایران در هم کس اما دارد.

ادامۀ به جای را او ریاضیات، به جوان سپهری امیر عالقۀ بخورد.

علوم دۀ دانش به شریف، اه دانش ترونی ال رشتۀ در تحصیل

کارشناس مقط در آموزش منعطف برنامۀ ی و کشاند ریاض

توپولوژی در نم تواند را گمشده اش که کرد تمام او بر را حجت

و ریاضیات استعداد کند. پیدا ریاض محض مطالعات و جبری

به کاربردی ریاضیات شاهراه از را او مسیر هدفمند، تالشهای البته

جایی که تا کاربردی اش. نوع از هم آن آمار، کشاند؛ دقیقتری مسیر

کارشناس برنامۀ از مستقیم به طور کسان که تعداد دارم، سراغ من

ستنفورد اه دانش دکتری برنامۀ وارد ایران، ارشد کارشناس حت و

دست از بی تردید است. کمتر دست انگشتان تعداد از م شوند،

بود خواهد سنگین بسیار کشور، برای او چون بزرگ سرمایۀ دادن

استعداد، وقت که است آن م آموزیم سرنوشت این از که آن چه اما

برای را او چون نمونه هایی م توان یابد، پرورش مناسب بستری در

از را خود آمار دکتری که سپهری، امیر دکتر کرد. تربیت کشور

کرده است، اخذ دیاکونیس پرس راهنمایی به و ستنفورد اه دانش

و است داده ها تحلیل حوزۀ در لینکدین ارشد ر پژوهش هم اینک

دکتر و (‐) من دوستانۀ گفتگوی م خوانید، ادامه در که آن چه

است. (+) سپهری امیر

لینکدین. در داده ها تحلیل ارشد ر پژوهش سپهری، امیر

شمارۀ این خوانندۀ احتماال که خوشحالم و امیدوار –

شریف اه دانش دانشجویان از تعدادی ما، گفتگوهای و خبرنامه

داده هایی ها علم دارودستۀ که صدایی و سر این با به ویژه باشند؛

برق فارغ التحصیالن از تعدادی که م دانم به راه انداخته اند؛

ی برق، دکتری کنار در و م آیند ستنفورد به شریف اه دانش

نادر بسیار م گیرند. دانوهو دیوید با عموماً و آمار ارشد کارشناس

در مستقیم به طور ، کارشناس مقط از ایران از نفر ی که است

از شما و شود پذیرفته ستنفورد آمار گروه دکتری و تکمیل مقط

نادری اتفاق چنین در سپهری» «امیر گذشتۀ هستید. نوادر همان

است؟ داشته نقش چه و بوده چه

برای برنامه ای من که است آن واقعیت ول است درست +

سوم سال در داد. رخ تصادف اتفاقها و نداشتم موضوع این

محض ریاض در نم خواهم که م دانستم تقریباً کارشناس

م دانستم حد همین در نداشتم. برنامه ای مشخصاً ول بمانم

زیادی تعداد بخوانم. جبری هندسۀ ر دی نم خواهم مثال که

فرآیندهای و احتمال و آمار کاربردی، ریاض اختیاری دروس

دکتر با درسها بیشتر و بودم گرفته تصادف آنالیز و تصادف

به عنوان م شد که ارشد کارشناس مقط از درسهایی بود؛ زنگنه

قدم باشد بهتر شاید گرفت. کارشناس مقط در اختیاری درس

توضیح من ماجرا، بستر شدن مشخص برای و برداریم عقبتر

برنامۀ بدهم. شریف صنعت اه دانش ریاض دۀ دانش مورد در

منعطف و جذاب بسیار شریف، صنعت اه دانش کارشناس

اختیاری دروس انتخاب در زیادی اختیار دانشجویان است.

رو این از متنوع. بسیار درس عنوان واحد پنجاه از بیش دارند؛

قابل به طور م تواند فارغ التحصیالن کارشناس محتوای که است

خانوادۀ نظیر دروس باوجود باشد. هم از متفاوت مالحظه ای

آنها گذراندن به ملزم دانشجویان که جبر و ریاض آنالیز دروس
۴ https://www.linkedin.com/in/amir-sepehri-b86b5a45/
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به گمانم است. قابل مالحظه اختیاری دروس حجم همچنان هستند،

حوزۀ در ارشد کارشناس دروس از واحد ٢٨ یا ٢٧ نزدی من

ورود انگیزۀ این گذراندم. کارشناس مقط در را احتمال و آمار

قمار ی مثل من برای «آمار» اما بود. کاربردی ریاضیات به من

آمار به ریاض از که کس با شریف اه دانش در آن از پیش بود.

برای نم دانستیم حت که حد همین در نبودیم. آشنا باشد رفته

اه دانش یا است مناسبی جای ستنفورد اه دانش تحصیل ادامۀ

اه دانش چند مثال نبود. پیش بین قابل هم چیز هیچ سنتاباربارا.

مقط در تحصیل ادامۀ برای که دارند وجود پاریس در خوب

ی واق در م دهند. بورسیه کاربردی ریاض ارشد کارشناس

آن در که است کسان به مال کم این دادن متول مؤسسه ای

ی بورسیۀ مؤسسه آن م خوانند. کاربردی ریاض اه، دانش چند

ل ش از درست تصور واقعاً و نداد تخصیص من به را ساله دو یا

و نداشت وجود السیها هم بین در آمار حوزۀ در تحصیل ادامۀ

کجاست. آمار رشتۀ در ما پذیرش اقبال که نم دانستیم

زنگنه بیژن دکتر

ف نفسه ستنفورد، اه دانش آمار دکتری مقط در پذیرش –

مقط که کس کمتر برای موفقیت این م دانم و است بزرگ کار

گذرانده ایران در را خود ارشد کارشناس یا کارشناس تحصیل

آمار پایتخت ستنفورد، ، گمان به م دهد. رخ مستقیم به طور است،

م خواستم خصوص همین در را دومم سؤال من و است جهان

السیها هم که ده ای دانش در زدن قدم دارد حس چه بپرسم.

هستند؟ آبل یا فیلدز مدال بالقوۀ کاندیداهای

السیهای هم بودند. قوی ای خیل دانشجویان عموماً +

پنسیلوانیا، هاروارد، شدند: استخدام خوبی اههای دانش من

بسیار هم ستنفورد در افراد است. جالبی جای ستنفورد ییل.

جای انسان نظر از اما م کنند. کار خیل هم و استعدادند با

همه جا البته است. شهر از خارج اه دانش محل است. پیچیده ای

جداافتاده تر را محیط این و است شهرک به صورت شهر این در

و فیلدز مدالهای باب من اما است. عجیبی محیط کل در م کند.

ریاضیدانها جامعۀ در آماردانها چون که نه؛ من السیهای هم آبل،

چنین که بود مواردی وجود، این با نم شوند. تحویل گرفته زیاد

و ریاض استاد هم که دیاکونیس پرس مثال، م رفت. به آنها ظن

همسرش و خودش که داشت اویتا به نام دانشجویی است آمار هم

دانشجویان از دسته آن از خانم این همسر بودند. ریاض دانشجوی

شدند استخدام ستنفورد همان در فارغ التحصیل به محض بودند.

این شد. پذیرفته پرینستون در استادی کرس با سال دو از بعد و

ی داشتند. سن سال س از کمتر ایشان که افتاد زمان اتفاقها

فرد م دیدیم که داشت وجود آمار دۀ دانش در ل ش این به مورد

است. گرفته قرار مسیر آن در

بودند. هم از جدا آمار و ریاض گروههای حساب، این با –

داشتند. قرار خیابان ی سمت دو +

نم افتاد! ر همدی به کارتان چندان پس –

داشتم. ده دانش آن در دروس سری ی من البته زیاد. نه +

با ر دی درس چند و داشتم میرزاخان مرحوم با را درس ی اتفاقاً

حوزۀ در هرچند ستنفورد ریاض گروه . ریاض گروه اساتید سایر

ریاض اساتید اوقات از نیم اما است قابل گروه کاربردی ریاض

عموماً و م گذرد آمار گروه در احتمال، و آمار حوزۀ با درگیر

، ریاض گروه یعن است. شده واق آمار دۀ دانش در هم دفترشان

آمده اند. گرد آمار گروه در هم و ندارد جدی ای احتمال کار تیم

را کالمتان رو این از شدید. نزدی من چهارم سؤال به اتفاقاً –

سؤال ادامۀ در و بپردازیم آن به دوباره فاصله کم با تا م کنم قط

صحبت دانشجویان مورد در م کنم. مطرح را ری دی موضوع قبل

در ستنفورد از تحصیل از فراغت به واسطۀ ایشان اینکه و کردیم

این که م پذیریم ما ول دارند. قرار بلندی پرتاب وی س ی

با آن. عکس نه و م دهند ستنفور به که هستند افراد را اعتبار

ن مم آن راهروهای در که م زنید قدم ده ای دانش در وجود، این

افران ین، اول دیاکونیس، دمبو، امیر ، هیست ، تیبشیران با است
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من برای افراد این با روزانه معاشرت تصور حت شوید. روبرو

این بودن بزرگ آیا دارد؟ حس چه واقعیت، این است. سخت

است؟ محرک موتور ی یا است بازدارنده اسمها،

خود برخورد به دارد. هم بیشتری بازدارندگ اوایل هردو؛ +

که دهد رخ است ن مم هرجایی در این برم گردد. هم اساتید

خیل پس است خاص جای استاد خاص شخص چون مثال

هم مقابل نقطۀ م کنند. ایجاد را انتظارات و است ویژه ای انسان

در تأثیری شغلیشان اه جای که دارند وجود افرادی که دارد وجود

به ویژه بازدارندگ ای ی اوایل، در کل به طور ندارد. برخوردشان

اختالف همان بزرگ، تفاوت ی که چرا دارد. وجود ما برای

کمتر سن و ریش سفیدی مسألۀ فرهنگ، این در است. فرهنگ

سوت پیش استاد که کنید تصور نم توانید شما مثال است. مطرح

فرهنگ، این در که حال در کنید خطاب کوچ اسم به را

عجیب شغل لقب و خانوادگ نام با محیط این در فرد خطاب

م رسد. به نظر

مقط در ول مختصات همین با سپهری امیر کنید فرض –

المپیاد جهان نقرۀ مدال با دانشجویی باشد؛ ارشد کارشناس

در که ریاض استعدادهای تمام و شریف فارغ التحصیل ، ریاض

ری دی اه دانش در ستنفورد به جای شخص این اگر م شناسیم. او

همین او حرفه ای و علم برونداد آیا ان. میشی یا واترلو، مثال بود،

به را فرد ستنفورد اساتید فضای آیا م بینیم؟ اینک که بود چیزی

م توان را اه جای این از درصد چند م دهد؟ سوق خاص کیفیت

دید؟ فضا آن از متأثر

اهها دانش همین از خیلیها مطمئنم اما است تأثیرگذار فضا +

فارغ التحصیالن از بهتر علم شان برونداد و شده اند فارغ التحصیل

پنجاه نم کنم. عرض فروتن اه جای از را این است. بوده ستنفورد

محل هستند. خوب هم رشته ای، هر در دنیا برتر اه دانش

اثرگذار اه دانش از بعد زندگ روی است ن مم تحصیل از فراغت

اه دانش نام به واسطۀ ستنفورد فارغ التحصیالن جایی که باشد.

دعوت مصاحبه به بالفاصله شغل تقاضاهای در است ن مم

هم من نظر به و نم کنم تصدیق را موضوع این من البته شوند.

کار حیث از است. محسوس موضوع این ول نیست عادالنه

شاید تحقیقات باالی سط کارهای مورد در من به نظر تحقیقات

در نه باال سط باشد. تأثیرگذار پژوهش محل که باشد اینگونه

چیزی هر در شاید و نیست مطلق مفهوم ی علم آن. عام معنای

دانشمندان اجماع نتیجۀ علم حدی، تا ریاض در و ، ریاض به جز

سایر نظر اگر م شود نوشته که مقاله ای مثال به عنوان یعن باشد.

آن که م پذیریم پس باشد، مقاله این بودن خوب بر دانشمندان

«احتماال» ندهد اهمیت آن به کس اگر و است خوب مقاله

رخ هم ریاضیات در تاریخ طول در اتفاق این نیست. خوبی مقالۀ

موضوع ی شما آن در مشخص به طور که ریاضیات است؛ داده

ریاضیدانان، زیاد تعداد یمن به نکرده اید. یا کرده اید اثبات را

است خوب فعل اوضاع کارها یری پی ان ام و زیاد دسترس

کار کس بود زنده تا که داشتیم را آبل آقای تاریخ طول در ول

رسالۀ که بود کرده فراموش کوش آقای و نگرفت جدی را او

جدیتر بسیار موضوع این غیرریاض رشته های در بخواند. را او

ریاضیات، از بیشتر سؤالها برخ آمار، مثل علم در حت است.

صحبت باال سط پژوهش کار از من وقت بنابراین، م شود. ذهن

ه بل دارد، بیشتری ارزش کار که است آن نه منظورم م کنم

روز مد مطابق بیشتر و دارد بیشتری طرفدار که است کاری منظورم

باشید معروف اه دانش ی استاد شما وقت طبیع به طور است.

کار موضوع روی وقت و دهید تغییر را عموم روند آن م توانید

دست کرد. خواهید جلب موضوع آن به را بیشتری افراد م کنید،

نیز شما دانشجوی کار از بخش است ن مم دلیل همین به کم

نیست. کیفیتش تضمین کنندۀ لزوماً ول برسد به نظر پرطرفدارتر

پرطرفدار چندان که است زمینه ای در دیاکونیس کاری جنبۀ مثال

کارهای م دهد. رخ احتمال از گوشه ای ی در و نیست هم

کارهایی چنین در دارند. قرار گوشه در اما هستند کیفیت با

نم توانید ستنفورد اه دانش استاد به عنوان حت ر دی شما که

هم آنقدرها کیفیت، ر دی به نظرم کنید، تعیین را جهان جریان

نام از متأثر نم تواند کل در کیفیت که البته برنگردد. اه دانش به

توسط کار جهان روند تعیین فشار که آنجایی ول باشد اه دانش

توجه جلب موجب است ن مم دارد، وجود پیشرو اههای دانش

تقریباً ندارد، وجود فشاری چنین که جاهایی در شود. بیشتری

بود. خواهند هم مثل همه جا
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دیاکونیس پرس پروفسور

در بخواهد ستنفورد در کس اگر مثال به عنوان به ویژه –

مانند تاوانیده زیان توابع تحت استنباطهای یا استرپ بوت حوزۀ

مبداء ما که کند کار امثالهم و ستیغ یا LASSO رگرسیونهای

بود. خواهد فضا این متوجه احتماال م دانیم، ستنفورد را آنها

جهان جنگ از بعد آمارریاض حت و کاربردی آمار کال +

ائ امری تب م است. بوده آمار ائ امری تب م تأثیر تحت دوم

منظورم ه بل هاروارد نه است؛ آمار فراوان گرای تب م منظورم هم

از بعد ول بود پیشتاز مدتها برکل البته است. ستنفورد و برکل

توانست م کنم تصور و رفت باال ستنفورد مال توان پنجاه، دهۀ

استین چارلز مثال کند. استخدام نیز را برکل اساتید از برخ حت

دست تب، م این بودند. برکل اساتید سابقاً دانوهو دیوید حت و

تعیین را مدرن کاربردی آمار روند از مالحظه ای قابل حجم کم

است. گرفته ل ش تب م این در نگرشها از خیل و است کرده

آمار گروه اما است. بوده پیشرو تب م این در ستنفورد رو این از

اساتید نسل آن است. شده عجیب خیل حاضر حال در ستنفورد

ر دی نسل ی مسن اند. بسیار نسلشان، ی واق در شده اند. پیر

باالی همه ول نباشند پیر شاید خیل ، تیبشیران هم نسلهای مانند

دارند. سن سال شصت

آمار حوزۀ این در شاید هم تیلور جاناتان مانند جوانان –

به تصادف میدانهای حوزۀ از ایشان نباشند. دلسوز چندان مدرن

کرده اند. مهاجرت حوزه این

سن هم نسل سپس نم کنند. تعریف جدیدی جریان ایشان +

که باشند نفر چند شاید ایشان بین در که هستند ما سالهای و

و کندس امانوئل مانند ایشان بین در هم قوی ای خیل افراد اتفاقاً

هستند. ستنفورد اخیر استخدامهای بهترین جزء چترج سوراف

خیل ستنفورد پیشتاز نسل آن که م رسد به نظر نفر، دو این جز به

سال ١٠ از بعد ستنفورد آمار گروه نیست معلوم و باشد عوض شده

با که شده اند استخدام کسان اخیراً گرفت. خواهد قرار کجا

کار علّ استنباط حوزۀ در ایشان از نفر دو مثال متفاوتند. بقیه

است. نداشته جایی ستنفورد در اصوال موضوع این که کرده اند

ارائه موضوع این در هم درس ی ما دانشجویی دورۀ در حت

تحت درس م خواستند، هم دانشجویان اگر حت یعن نم شد.

از تعدادی حت نبود. تعریف قابل برایشان علّ استنباط عنوان

مهندس گروههای از که بودند افرادی ایشان، از قبل استخدامهای

انجام ماشین یادگیری و بهینه سازی کارهای و بودند ترونی ال

آمار دۀ دانش برترین شاید که آمار دۀ دانش ی وقت م دادند.

جذب خود فارغ التحصیالن از را خود نیروهای باشد، جهان

نیست. مثبت من به نظر پیام این و دارد پیام ی نم کند،

استخدام حال در جهان آمار گروههای بهترین اینکه واق در

تا من به نظر و است پیام حاوی هستند، برق فارغ التحصیالن

است. حاضر جهان واقعیت حدی

به نظر و کنیم صحبت م خواهیم داده ها علم حوزۀ در اتفاقاً –

دارید. گفتن برای زمینه این در خوبی حرفهای شما که م آید

آب چنین بیشترشان اما است نبوده اینگونه استخدامها همۀ +

دارند. رنگ و

رفتن از پیش و بدهیم بحث این به استراحت دهید اجازه –

تاریخ موضوع ی از دوباره داده ها، علم داغ موضوع سراغ

و کرد خواهیم صحبت آن مورد در کردم اشاره قبال که بپرسم

اعتراف آن از پیش البته است. ستنفورد در «احتمال» حوزۀ آن

به عنوان شما که است غریب و عجیب بسیار من برای کنم

کاربردی ریاض داشتید دوست که محض ریاض فارغ التحصیل

کارهایی باز م دهید. انجام برازش نکوئ آزمون کنید کار

مسائل و قمارباز پاکباختگ مسألۀ و وضعیت۵ فضا حوزۀ در

بسیار من برای داده اید انجام که تصادف فرآیندهای در اینچنین

م کنید طراح برازش نکوئ شما وقت ول است هضمتر قابل

آمار به ریاض از عیار تمام مهاجرت ی و خالص آمار ی این

است.

نیستم. احتمالدان و کرده ام کار آمار من +

حوزۀ در ایشان که کردید کار استادی با آن که به واسطۀ –
۵state space
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احتمال حوزۀ در ویم ب است بهتر البته و است شناخته شده احتمال

در احتمال گذشتۀ از سؤال م خواهم است، شناخته شده «هم»

بخش دارد. وجود ستنفورد احتمال در گذشته ای بپرسم. ستنفورد

در ول گشود را آن نم توان که است قطوری کتاب انصافاً آمارش

است. داشته پررنگ نقش خیل ستنفورد ریاض گروه احتمال،

در اسام این برمیخوریم. چانگ و کارلین تیلور، اسام با مثال

که است ده ای دانش در کاریشان حوزۀ ول نیستند آمار دۀ دانش

به واقعاً را احتمال ستنفورد، آیا دارد. قرار خیابان ر دی سمت در

دۀ دانش به خیابان سمت آن از افراد اینکه یا است سپرده ریاض

آمده اند؟ آمار

به گوش افراد این از هم نام چندان ، فعل ستنفورد در البته +

نشر مرکز درس کتاب ترجمۀ از را چانگ شخصاً نم رسد.

به چانگ نام ستنفورد در هیچوقت ول م شناختم اه دانش

نخورد. گوشم

است؟ اینطور هم کارلین مورد در –

تاریخ من البته است؛ شناخته شده تر ستنفورد در کارلین +

مشرف چندان ریاض دۀ دانش تاریخ به و م دانم را آمار دۀ دانش

دۀ دانش جریان آن که است آن من شخص برداشت ول نیستم.

که احتمالدانهایی مثال باشد. یافته ادامه که نم رسد به نظر ریاض

هستند. جوانتر نسل، ی مابق ، پِرس به جز هستند ستنفورد در

از جوانتر نسل ی باز است، بقیه کهنه کارترین که دمبو امیر

است. دیاکونیس

حوزۀ در که معنایی در خالص احتمال به حاضر حال در پس –

پرداخته ستنفورد آمار دۀ دانش در م رود، انتظار اندازه نظریۀ

م شود؟

احتمالدان کلمه عام و خاص معنای در که احتمالدان تنها +

نم کند کار آماری مقالۀ عمال م کنم فکر که است دمبو امیر است،

است خوبی احتمالدان چترج م کند؛ کار موضوع دو هر در پِرس

انجام هم را آمار نظری کارهای و م فهمد خوب خیل را آمار که

است. خلّص احتمالدان ی که م رسد به نظر دمبو ول م دهد

(چپ) چترج سوراف و (راست) دمبو امیر پروفسور

ایران در دوستانتان با اگر بپردازم. داده ها علم به م خواهم –

داده ها علم به زیادی تعداد که م دانید احتماال باشید تماس در

دادن رخ حال در دنیا در که اتفاقهایی باوجود داده اند. مسیر تغییر

که معنا این در هستیم. حوزه این به ورود در نکات درگیر ما است،

سخنران به اشاره شان موضوع، این از گاه آ بدون حت عده ای

آمار گروههای اضمحالل خطر زنگ که است ج اس ام در افران

مسائل که چرا درآورد. به صدا را آینده در کامپیوتر گروههای در

افرادی فتوا، همین بر است. سمت این به حرکت حال در دنیا روز

را داده ها علم رشتۀ تأسیس کلید ما اگر که معتقدند کشور در

باورند این بر بخش ر، دی سمت از باخته ایم. را قافیه نزنیم،

آمار احتماال ببریم، هجوم داده ها علم به صورت این به اگر که

سمت به را پژوهشمان و دانشجوها و کرد خواهیم آن فدای را

اقیانوس سوی آن به متعلق اساساً و اصال مسائلش که برده ایم

است آماری شد خواهد قربان میان این در که چیزی و است

با احتماال کند. حل آب سوی این را زیادی مسائل م تواند که

آنالیز مانند دروس دارید؛ آشنایی نیز آمار ارشد کارشناس دروس

از شما امثالهم. و خط مدل های و آماری استنباط احتمال، و

من گفتید. ستنفورد در کامپیوتر و برق فارغ التحصیالن استخدام

بررس را ستنفورد نوع و ستنفورد موضوع که نم خواهم واقعاً

نه و است کشور آن مسائل شبیه ما کشور مسألۀ نه چون کنیم

قوارۀ با اههایی دانش برای ول مقیاس اند. آن در ما اههای دانش

به کدام شما نظر ایران، چارچوب با کشوری و ایران اههای دانش

است؟ تر نزدی دیدگاه دو این از ی

این که آن و دارد دارد وجود بنیادیتری بحث من به نظر +

به عنوان یا و دولت به عنوان ، کادمی آ جامعۀ ی به عنوان ما

داشته ده ای دانش چه که م گیریم تصمیم ونه چ ، شخصیت هر

فلسفۀ یا آمار دۀ دانش مثال که چیست یری تصمیم اساس باشیم؟
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آراء تنوع قدر همان من به نظر باشیم؟ نداشته یا باشیم داشته علم

مثال است. اقتصادی نظامهای انتخابهای در که دارد وجود اینجا

از خیل و است سرمایه داری اقتصادی، نظام متحده ایاالت در

ده دانش این ما اگر شده اند. تأسیس بازار نیاز به واسطۀ ده ها دانش

نیاز که چرا بود خواهد عهده دار ری دی جای نکنیم، تأسیس را

همین در است. تعیین کننده که است نیاز این و دارد وجود آن برای

به عنوان و است آینده نگر که دارد وجود نگرش اقتصادی، نظام

در را خاص رشتۀ این به نیاز ، فعل شرایط که م دارد بیان مثال

بعد سال چهل مثال اصل نیاز حال که در نم کند درک لحظه

این به بنابراین، م دهد. تغییر را فناوری و بازار و م شود نمایان

م شود، انجام حوزه این در که کارهایی از بخش آینده در که امید

م شود. پرداخته رشته ها این به م یابد، اهمیت

برای کم دست «ما که هستید موافق من بیان این با آیا –

– ارشدمان کارشناس و کارشناس فارغ التحصیالن شغل آیندۀ

به را داده ها علم م گذاریم—نام کنار کامال را پژوهش حوزۀ

شغل رقابت در بتوانند که م کنیم سنجاق ایشان تحصیل مدرک

این نمانند»؟ عقب کامپیوتر و صنایع مهندس فارغ التحصیالن از

م پرسم. البته مصداق به عنوان را

هم از جدا مسألۀ دو پژوهش و آموزش مسألۀ من نظر از +

به نظر است. و پاسخ هم این جا آزاد بازار نگاه من به نظر هستند.

است؟ جذابتر دانشجویان برای برنامه کدام شما

داده ها. علم طبیع به طور –

برنامه کدام سراغ باشند مخیر اگر انتخابشان در دانشجوها +

گاه که چرا نم دهد اصالت ایشان انتخاب به البته این م روند؟

را تصمیم بهترین نتوانند لزوماً است ن مم بی تجرب اثر در

آموزش مشاور و راهنما استاد وجود دلیل همان این کنند؛ اتخاذ

باشند داشته نیاز کم چنین به ایشان ن مم اههاست. دانش در

دانشجو برای اینها از ی کدام که است آن اساس سؤال ی ول

آیندۀ در ی کدام که است آن بعدی سؤال و است جذاب

عمدۀ وظیفۀ که است آن واقعیت است. تأثیرگذار دانشجو شغل

دورۀ هدف احتماال است. اشتغال برای افراد تربیت اه، دانش

است ن مم البته نیست. ر پژوهش نفر دویست تربیت کارشناس

ول برگزینند را ری پژوهش آیندۀ بخواهند افراد این از تعدادی

م گذارند وقت اه دانش در سال چهار مهارت، کسب برای مابق

و است گسترده بسیار مهارتها این شود. عایدشان چیزی باید و

افراد مثال م شود. نیز تخصص از خارج مهارتهای شامل حت

کنند. صحبت خودشان مورد در ساعت نیم بتوانند باید

استخدام آمار گروه ی در و بازگردید ایران به شما خود اگر –

درس آن، مختص که ذارید بناب رشته ای حاضرید آیا شوید،

تعریف امثالهم و آماری یادگیری و محاسبات آمار و داده کاوی

کنید؟

گروه اگر است. کامل آمار گروه ی الزمۀ که دروس این +

نم دهد. پوشش را آمار همۀ باشد، نداشته را دروس چنین آماری

در را بردم نام من که دروس جای شما اوصاف: این با –

م بینید؟ آمار گروههای

دروس انتخاب سبد در باید کاربردی آمار دروس این +

الزم واضح به طور این و کند. انتخاب بتواند و باشد دانشجو

است.

دروس این حضور کشور، در داده ها علم رشتۀ تعریف فلسفۀ –

آن کردم برداشت شما کالم از من که چیزی بنابراین پس است.

رشتۀ برنامۀ در باید دروس این و است ناقص نیت این که است

باشد. داشته وجود آمار

م کنید، فکر خودتان کار به وقت آماردان ی به عنوان شما +

کار که بپرسند شما از اگر دارید؟ خودتان کار از انتظاری چه

خواهد پیدا ربط داده ها به جایی ی احتماال چیست، آماردان

چنین شامل م دهید ارائه دانشجوها به که دروس اگر کرد.

در من کار من، به نظر است. غرض نقض ی نباشد، مباحث

برای نهایتاً ول داشت بیشتری نظری جنبۀ ده، دانش افراد بین

باشد. کاربرد ی خدمت در باید نظری مبحث آن آماردان، ی

روش، این عمل، در بدانم که م دهم انجام عمیق نظری کار من

غلظت دانوهو مانند افرادی کار مثال دارد. به دنبال نتیجه ای چه

خاص شرایط تحت که م پردازد این به ول دارد باالیی نظری

پِرس آماری کارهای حت م آید. آماری روش ی سر بالیی چه

بخش مثال است. جنس این از هست نیز احتمالدان همزمان که

دهۀ در برکل اه دانش از فریدمن دیوید با او مشترک کارهای از

که م پردازد موضوع این به بیزی آمار حوزۀ در میالدی هشتاد
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و م آید در صورت چه به عمل در پیشین فرضهای ضمن نتایج

یعن نه؟ یا است پیشین آن کاربر قبول مورد عمل نتایج این آیا

دارد. فرضها آن کاربران برای عمل پیام نظری، مقاله های این

ی از شما تعریف بیابد. فلسف جنبۀ قدری بحث شاید نهایتاً

برنامۀ این شبیه اروپا آمار مدارس از خیل چیست؟ آمار گروه

در م دانم من گفتید؛ بحث ابتدای در شما که است آماری ای

م کنند. آغاز بزوف و باناخ فضاهای با را مباحث اروپا از بخش

شما آیا که اینجاست اساس سؤال ول است کار نوع ی هم این

نه. یا م دانید آمار را آن

جای که م پذیرم را غرض نقض این و موافقم شما بیان با –

رشته تأسیس با موضوع و است خال آمار رشتۀ در دروس برخ

نم شود. حل

راه داده ها علم برنامۀ ما که باشد این سؤال است ن مم +

نخواهد وجود نظری ای آموزش هیچ ر دی که معن این به بیاندازیم

سری ی بتوانند افراد که سطح آموزش ی فقط داشت؛

جدی بحث ی م توان اینجا دهند. انجام را مشخص وظایف

افزودن موضوع اگر اما نه. یا است درست کار این آیا که کرد

سؤال جای اصال که است موجود دروس کنار در درس چند

کار که است آن دارم آماری کارهای برای من که مح ندارد.

آماری، جامعۀ از خارج نفر ی ولو نفر، ی برای ما انجام گرفتۀ

تأثیرگذار کوچ به قدر او فعالیت نتیجۀ در ما کار و باشد مهم

م کنم تردید کار آن در من نشد، یافت موردی چنین اگر باشد.

نه. یا است آماری کار اساساً آیا که

افزودن رشته، تأسیس هدف دارم، سراغ من که جایی تا –

پاس خیل کردم. عرض خدمتان که است درس ای اقالم همین

شما ایران تجربۀ از م خواهم دادید. قرص و روشن و مبسوط

نقرۀ مدال با سمپاد، فارغ التحصیل ی به عنوان کنم استفاده

مقاط و م شود شریف اه دانش وارد که ریاض جهان المپیاد

در شما تحصیالت م رساند. به پایان ستنفورد در را تکمیل

موجود آموزش صورت عالیترین در و آموزش انهای م عالیترین

رتبه های همان عالیترین، از منظورم است. شده انجام کشور

، طرف از است. آموزش مؤسسات به ترتیب ده معمول و رسم

خورده رقم جهان نخست رتبۀ اه دانش در شما دکتری تحصیالت

شیوۀ و سعود مل اه دانش اهها، دانش توسعۀ داستان در است.

نگاه دقیقتر سنگاپور مل اه دانش به ول م گذارم کنار را را آن

که است کرده ط را مسیری چه گذشته سال چهل ط که م کنم

به نظر است. گرفته قرار دنیا بزرگ اههای دانش کنار در اینک

به سمت که دهد رخ باید ایران گونه اه دانش ی در اتفاق چه شما

کند؟ حرکت ستنفوردگونه اه دانش ی

نم گیرد. ل ش خالء در اه دانش ببینید، است. خوبی مثال +

به اگر شما کند. رشد باید بزرگ اکوسیستم ی در اه دانش

این که بخش کنید، دقت ستنفورد و هاروارد اکوسیستم اختالف

ستنفورد اطراف در ون۶ سیلی درۀ وجود م سازد، را اختالف

ندارد. وجود کالسی اههای دانش از بسیاری در که است

١٣٠ هنوز شاید است. جوان اه دانش به نسبت اتفاقاً ستنفورد

هاروارد اه دانش سن نصف از کمتر سن شاید که باشد نشده ساله

از کم دست هم پنجاه دهۀ از پیش تا ستنفورد باشد. داشته را

بود. خوبی اه دانش که هرچند است، نبوده اول تراز اههای دانش

تصور م راند. پیش را اهها دانش که است اکوسیستم این بنابراین

بزرگ اههای دانش دارد، وجود صنعت ستنفورد، کنار در که کنید

است. میان در نیز بزرگ مال گردش و هستند نیز ر دی

دارد؟ وجود هم پرینستون کنار در صنعت این آیا –

هاروارد و پرینستون مانند ا امری شرق بزرگ اههای دانش +

البته بودند. بزرگ اههای دانش نیز صنعت انقالب از پیش حت

مهاجرت و جهان جنگهای از متأثر برخ اهها دانش این اه جای

ا امری اههای دانش تمام در تقریباً است؛ امری به اروپا نخبه های

١٩٢٠ سال از پیش تا کنید، نگاه دقیق اگر بود. همین اوضاع

عهده دار را علم رهبری نقش ایی امری اههای دانش از ی هیچ

میالدی شصت دهۀ در ول . پزش حوزۀ استثناء به البته نبود.

جابجا ا امری و اروپا نقش و است کرده تغییر ترتیبها این همۀ

بود اروپا از مهاجرتهای همین به دلیل آن از بخش که م شود

اما نبود. بی بهره موضوع این از اهها دانش همۀ مثل ستنفورد که

اکوسیستم این نهایتاً است. گذاشته بسزایی تأثیر صنعت عامل

بسیار ایران در اهها دانش م راند. پیش را اهها دانش که است

هستند. جوان هم ما اههای دانش قدیمیترین حت هستند. جوان

تاریخچۀ از شناخت چندان من م کند. سختتر را مقایسه این و
۶Silicon Valley
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نگاه سنگاپور کشور به اگر ول ندارم سنگاپور مل اه دانش

که سؤال همین شما است. ویژه مثال ی کشور این بیاندازید،

ایران اههای دانش با سنگاپور مل اه دانش بین اختالف مورد در

اقتصاد و سنگاپور اقتصاد مقایسۀ مورد در م توانید را م پرسید

بپرسید. ایران

اقتصاد که اکوسیستم همان به برم گرداند را موضوع این و –

که است داده رخ اقتصاد در اتفاق یعن است. آن از بخش نیز

است. درآمده صورت به این اه دانش

خوب خالء در اه دانش که نداریم سراغ مثال تقریباً +

خالصه باشند. نداشته خوبی وض اقتصادش یا کشور ول باشد

از کشور در که است اتفاقهایی تبلور به نوع اه دانش م کنم:

م دهد. رخ امثالهم و اقتصاد و صنعت و روشنفکری جامعۀ حیث

م کند هزینه پروژه ی در دالر میلیارد ی ستنفورد گاه مثال

دالر میلیارد ی ، پژوهش ویژه های اعتبار طریق از دولت یا

موضوع ی روی که م دهد قرار اه دانش ده اختیار در بودجه

رقم را اتفاق آینده سال چند ط که دهند انجام پژوهش خاص،

ی از و باشد داشته وجود باید بودجه این نخست قدم در بزنند.

با کنیم تصور که است ساده انگاری این اما شود. تأمین جایی

نتیجه این بتوان نیز ر دی جای در دالر میلیارد ی هزینه کرد

جاری هزینۀ دالر میلیارد ی که دلیل به این آورد. به دست را

حال در دالر میلیاردها اهها، دانش این شروع؛ هزینۀ نه و است

نیروی ارزش دالر میلیاردها و دارند اه آزمایش و انات ام حاضر

این بستر در اعتبارویژه دالر میلیارد ی این و است. انسان شان

معن این به است. نتیجه بخش که است اه دانش عظیم ثروت

کار همان بتواند دالر میلیارد ی این هم خالء در که نیست

زیرساخت ی کنار در اکوسیستم ی بنابراین دهد. انجام را

طبیع م کند. تغذیه را زیرساخت آن اکوسیستم این که دارد قرار

این در حرکت باشید، نداشته را اینها از ی هیچ وقت که است

مثال م شود. آغاز نیاز از چیز همه نهایتاً است. سخت خیل مسیر

ن مم شود. تعریف صنعتش حوزۀ در م تواند کشور ی نیاز

باال تراز اه دانش داشتن همان نیاز، ی عربستان، کشور در است

حوزۀ در مأموریت اه دانش این نیست قرار و باشد مل غرور بابت

ایران در م کنم. درک هم را این حت من که باشد داشته صنعت

دارد وجود نیازهایی چه که نیست روشن خیل من برای کم دست

دو این که داریم توجه و م شود شناخته رسمیت به نیازهایی چه و

هستند. هم از متفاوت مقوله،

برای بردید. خوبی بسیار مسیر به را ما بعدی سؤال اتفاقاً –

ی در اه دانش فرمودید که م کنم تکرار خودم ذهن جم بندی

م کند. زیست صنعت کنار در اکوسیستم

بهره صنعت از اه دانش که همان طور است؛ طرفه دو البته +

است. اه دانش پیشرفتهای متأثر نیز صنعت م برد،

میزان یعن کشور در حاکم فضای از تلق ای آیا نم دانم –

در ایران اههای دانش توانایی و اهها، دانش از صنعت استقبال

نه؟ یا دارید صنعت، نیازهای به ویی پاسخ

کرده ام تحصیل ایران در من نیستم. مطلع فرد مورد این در +

نداشتم. اشتغال ول

حضورتان تجربۀ و شریف اه دانش از که تجربه ای با –

بازگردید، شریف گونه اه دانش ی به اگر دارید، ستنفورد در

رئیس ی و گروه، عضو ی دانشجو، ی به عنوان اولویتتان

م کنید فکر بودید، دانشجو اگر مثال بود؟ خواهد چه اه دانش

است؟ خال اولویت کدام جای

جای انصافاً شریف صنعت ، کارشناس دانشجوی به عنوان +

من ول باشد خال کوچ چیزهای جای شاید است. خوبی

گله ای لیسانسم تحصیالت به راج که م بینم انصاف از دور

ما به را داشتیم نیاز ما که چیزی آن ده دانش کم دست نم. ب

بسیار معلمین پژوهش شان، کارهای از صرفنظر اساتید م داد.

علوم. سایر نه م کنم صحبت ریاض حوزۀ در من هستند. خوبی

محتوا نظر از باشید، داشته ریاض کارشناس م خواهید شما اگر

یا کنید اخذ شریف اه دانش در را آن که ندارد تفاوت چندان

هاروارد.

اه دانش گروه ی در اثرگذار فرد ی را خود تاکنون آیا –

این که و کرده اید؟ تصور بهشت شهید اه دانش مثال ایران در آمار

شد؟ تغییر منبع طریق این از بتوان ونه چ

دارد که زیادی بروکراس به دلیل محیطهایی چنین در کار +

کادمیا آ در موضوع این البته است. نبوده جذاب من برای هیچوقت

جذاب من برای شدن اه دانش استاد هم ا امری در حت است. رایج
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اآلن ول بود مهم دانشجویی دورۀ در قبل سال سه شاید نیست.

نه.

که بسازیم ایران اههای دانش در نظام بتوانیم کنید تصور –

و شود انجام مصنوع هوش و رباتها طریق از بروکراس این همۀ

اهتان آزمایش یا کالس یا دفترتان در تنها آرامش کمال در شما

بروکراس ای متحمل و م دهید انجام را اه تان دانش فعالیت

باید اه دانش آیا دارید، حضور آن در که فضا این در نباشید.

دهد انجام باید شق القمری این که یا برود، پیش فرمان همین با

زیست در شود؟ صنعت دامن به دست یا بیاندازد راه چالش و

یا بردارد باید جامعه را نخست قدم اکوسیستم، این در اه دانش

اه؟ دانش

دو که بودند اینگونه نخست قدمهای آن معموال من گمان به +

معن است. گرفته ل ش کاری و م شناختند را ر همدی نفر چند یا

کم اه دانش به سیستماتی به طور بخواهد صنعت که ندارد

خوب مثال ی خوب، شروع ی من به نظر آن. عکس یا کند

بتواند اه ای دانش شرکت ی یا شخص مثال این که است؛

سود اساس بر سایرین و کند دریافت] [یا ایجاد را ارتباط این

درنهایت یرند. ب هم به شدن نزدی به تصمیم اقدام این دوطرفۀ

برم گردد. انگیزه ها به این ها تمام که برگردم نکته این به م خواهم

کرد ایجاد صنعت در را انگیزه تحول خواهانه به صورت نم شود

عکس. به و کند کار اه دانش با که

دخالت این سوخت جایی، باالخره که است آن من تصور –

این مادام العمر نم تواند دولت مثال م شود. تمام هم خارج

دارد. نگه جذاب طرفین برای را تعامل

برای هم امر این به ویژه کالن اعتبارهای تخصیص حت +

است. سؤال جای من

صندوقها از ی تنها مثال دارد. وجود کشور در اتفاق این –

دانش بنیان شرکتهای به وام تومن میلیارد سه هزار به نزدی ساالنه

م دهد. تخصیص

ارتباط این ایجاد تسهیل برای م تواند بیرون دخالتهای +

اساس من، به نظر شود. حس ارتباط این نیاز باید نهایتاً ول باشد

خارج وجود باید نیاز این شود. ناش دولت از نم تواند نیاز این

است رخ دادن حال در دنیا همه جای در اتفاق این باشد. داشته

به نظر دشوار که آن چه نیست. مستثناء قاعده این از نیز ایران و

ایران در متأسفانه انگیزه ها که چرا است اولیه جرقه های م رسد،

است. پایین

دارد وجود صورت این به دولت دخالت هم ا امری در آیا –

صرف را خود بودجۀ از درصدی که کند مجبور را ارگانها مثال که

کنند؟ اه دانش پژوهشهای

علوم مل بنیاد مانند دولت ارگانهای ا، امری در نه؛ +

دولت که دارند وجود (NIH) بهداشت مل مؤسسۀ و (NFS)

م کند، توزیع طریق این از که ویژه هایی اعتبار طریق از ا امری

مجبور را کس م گذارد. صنعت و پژوهش روی را خود تأثیر

را مسأله ای ی مثال صنعت، ام پیش به عنوان خود ول نم کند

حوزه آن در پژوهش ویژۀ اعتبار تعدادی و م دهد تشخیص مهم

م دهد. تخصیص

ایران در فرمودید شما که آن چه شبیه ارگانهایی ما البته –

ران پژوهش از حمایت صندوق ان، نخب مل بنیاد قبیل از داریم

این از حاصل درآمد اما جمهوری. ریاست علم معاونت جوان،

م خواهم حال نیست. روشن چندان کشور برای سرمایه گذاریها

کارها از گستره ای کنیم. صحبت خودتان کارهای مورد در قدری

تصادف فرآیندهای کالسی مسائل و برازش نکویی آزمون از

از را خودم تعجب مراتب دهید اجازه آن از پیش . MCMC تا

دیده ام این از پیش کنم. ابراز ی پذیرش احتمال با MCMC

باال خیل پذیرش احتمال یا دهد رخ اتفاق این موردی به طور که

است. باورناپذیر قدری « ی «همیشه ول باشد

ما و هستند دست این از MCMC در مدرن کارهای البته +

فرآیندهای با MCMC با کار سری ی واق در نیستیم. آن مبدع

آن گسستۀ نسخۀ عمال ما کار این و است پیوسته زمان مارکوف

دست این از کارهایی که است سال هشت یا هفت تقریباً است.

همیلتون کارلوی مونت بر مبتن روش مثال است. گرفته ل ش

ماتریس که م دهد رخ زمان نمونه رد است. نمونه رد از فارغ

به دقیقاً بنابراین و م کنیم محاسبه عددی به صورت را همیلتون

ی از و نم  رسید پذیرد، صورت شبیه سازی باید که نقطه ای آن

عاری روش، این کاغذ روی لذا م کنید. استفاده تصحیح ضریب

است. نمونه رد از
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لینکدین در ماشین یادگیری ارشد ر پژوهش سپهری، امیر دکتر با مصاحبه : درون برونِ

افتاده اتفاق لینکدین در کارتان محل در به حال تا آیا –

م گرفتید تحصیل طول در را درس باید کنید تصور که است

نگرفتید؟ و

مرتبط کاربردی دروس و ماشین یادگیری درسهای از باید +

خودخوان مطالعۀ م کردم. اخذ بیشتر عمیق، یادگیری مانند آن با

به عنوان آن مطالعۀ که زمان تا م برد بیشتری انرژی مطالب این

از ماشین یادگیری درس چندین من البته باشد. درس مطلب ی

تر کوچ کاربردی شان کارهای مقیاس که کرده ام اخذ آمار گروه

بودند.

سروکار شما شخص هم بزرگ داده های با لینکدین در –

دارید؟

طبیعتاً بله +

که توانسته اند حوزه آن در شما اه دانش آموخته های –

شما برای لینکدین داده های این که یا باشند شما حرفۀ در کم

است؟ جدیدی تجربۀ

من تحصیل تجربۀ است. آمده به کار تحصیل تجربۀ قطعاً +

را برنامه نویسیها شامل عمل بخش و است کار روش شناس بخش

آموختم. لینکدین مجموعۀ در

کتاب مثال به طور و آماری یادگیری مباحث ویژه به طور –

دارد؟ شما فعل شغل در نقش هیست و تیبشیران آماری یادگیری

نه مهم اند م شوند، مطرح موضوع این قالب در که مطالبی +

م کند کم نهایت در اما باشند مهم روشها این این که به خاطر

یرید. ب یاد را کاربردی آمار مسائل به کردن فکر نحوۀ که

مراجعه اینها به جعبه ابزار یا المعارف دایرة به صورت یعن –

م کنید؟

کاری بستر دارد اهمیت بیشتر که چیزی م کنم فکر من +

این در و است پژوهش من، کارهای از زیادی بخش شماست.

باید ونه چ بدانید که است آن دارد اهمیت که چیزی موقعیت،

از خیل در ندارید. دایرة المعارف به نیازی و کنید فکر مسأله به

داده ها، ر تحلیل کارشناس شغل سمت برای کاری مصاحبه های

بلد عمیق خیل را چندمتغیره رگرسیون اگر که است آن واقعیت

اغلب متأسفانه ول بربیایید. مصاحبه پس از م توانید باشید،

نم شوند. تدریس خوب کتابها یا نم دانند عمیق افراد یا موارد

در معمول به طور دقیق پاس آماری، مسائل در که آنجایی از

استداللهایی شهودی به طور م توان نم گیرد، قرار مسأله چارچوب

و کند استدالل ر دی جنبه ای از ری دی فرد است ن مم و کرد

دارد اهمیت که آن چه این جا در نیستند. منطبق هم بر لزوماً دو این

باشید. داشته را شهود٧ آن که است آن

معموال که است این است مطرح اینجا که اساس سؤال ی –

مثال یعن م شود. برجسته متخصصها سایر کنار در آماردان کار

برای و کند مطرح را علم مسألۀ باشد، باید زیست شناس ی

نقشش بتواند آماردان تا کند خلق را آزمایش داده های آن، به پاس

هم را مسأله شما شما، فعل کاری حوزۀ در آیا کند. بازی را

انتظار و م کند تعریف را مسأله مجموعه این که یا م آورید به وجود

کند؟ حل را آن آماردان که دارد

اول مورد به من کار دارد؛ شغل محل و شغل به بستگ البته +

است. تر نزدی

سازی خودرو شرکت ی در دوستان از مشابه تجربۀ چون –

روی از مسأله کشف وظیفۀ و است اول مورد همان ا امری در

کارهایتان در کشف هم شما آیا است. ر تحلیل عهدۀ بر نیز داده ها

م دهید؟ صورت

قبل از ما که است این صورت به نیز بخش و بله بخش +

مسأله، وقت مثال هستند؛ کدام مهم مسائل از تعدادی که م دانیم

من که نیست صورت به این است. « مصنوع هوش در «انصاف

این اتفاقاً نه. یا دارد اهمیت موضوع این که برسم نتیجه این به

به شرکتها که است شده تبدیل هم جنبش ی به خاص موضوع

موضوع این م داند ما شرکت عامل مدیر یعن م دهند. اهمیت آن

بودیم. کرده درک را اهمیت این نیز ما او از پیش و دارد اهمیت

رسیدگ اولویت که کند تعیین عامل مدیر که است ن مم فقط

باشد. ونه چ مسأله این به

تحلیلیات و داده ها٨ تحلیل بین تفاوت بابت را سؤال این –

م خورد. به گوش خیل آمار در روزها این که پرسیدم داده ها٩

اسام این تعداد و است ل ش همین به هم این جا اتفاقاً +

است. شده زیاد خیل خاص
٧statistical thinking
٨data analysis
٩data analytics
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم زندگ نامۀ

و بپرسم من داشتید دوست که دارد وجود سؤال آیا –

نپرسیدم؟

شد. گفته باید، آن چه کنم فکر +

دارید؟ کشور آماری مخاطبان برای آخری کالم یا پیام –

اه دانش جامعۀ م کنم، فکر فعل شرایط با این که تنها +

بردارد. حرفه ای پیشۀ و صنعت به سمت را نخست قدم باید

بهبودیان جواد دکتر مرحوم زندگ نامۀ

و شد متولد شیراز در ١٣١٠ سال در بهبودیان جواد دکتر آقای

شیراز، ابن سینای مدارس در را خود دبیرستان و ابتدایی تحصیالت

تحصیل دوران در رسانید. اتمام به تهران دارالفنون و شیراز سلطان

و م کردند ط مدرسه تا منزل از را زیادی فاصلۀ دبستان، در

زمستان فصل که م شد دشوارتر هنگام طوالن راهپیمایی این

ساخت. مصممتر آینده برای را او نامالیمات چنین اما فرام رسید.

سال در و آغاز ریاض رشتۀ در را خود اه دانش تحصیالت ایشان

تهران اه دانش علوم دۀ دانش از را خود ریاض لیسانس ١٣٣٣

عال دانشسرای از را ریاض آموزش لیسانس سال همین در و

در ١٣٣٣ − ١٣٣٧ سالهای در سپس نمود. اخذ تهران اه دانش

فعالیت های و شد مشغول ریاض دبیر به عنوان شیراز دبیرستانهای

نمود. آغاز دبیری از را خود

درس که بود این درس کالس در ایشان اخالق خصوصیات از

نقل به و م کردند بیان بی نظیر دقت با را مطالب و شمرده شمرده را

از تمجید و تعریف به جای دکتر زمان، آن دانش آموزان از ی از

شوق م کرد. دانش آموزان به رسیدگ صرف را وقتش بیشتر خود،

خدمات ارائۀ برای دانش مرز های به رسیدن و برتر دانش کسب به

تحصیل ادامۀ برای که واداشت را بهبودیان دکتر جامعه به بیشتر

اه دانش از بورسیه کسب با ١٣٣٧ سال در باالتر دوره های در

آمار ارشد کارشناس دورۀ او شود. ا آمری کشور راه ان میشی

به پایان موفقیت با ١٣۴٠ سال در ان میشی اه دانش در را ریاض

آمار دکتری درجۀ کسب به موفق ١٣۴٣ سال ادامه در و رسانید

خود بهبودیان دکتر بازگشت، از پس شد. اه دانش همان از ریاض

خود آموزش فعالیت و کرد منتقل اه دانش به آموزش وپرورش از را

اه دانش ریاض بخش در استادیاری مرتبۀ با ١٣۴٣ سال در را

به ١٣۴٧ سال در که شد موفق تالش و جهد با نمود. آغاز شیراز

ادبیات دۀ دانش استادی درجۀ به ١٣۵١ سال در و دانشیاری مرتبۀ

یابد. دست  شیراز اه دانش سابق علوم و

استاد ١٣۵٠ سال در بهبودیان جواد پروفسور که است گفتن

استاد ١٣۵۵ سال در ا، آمری شمال کارولینای اه دانش مدعو

اه دانش مدعو استاد ١٣۶٧ سال و ا آمری ستنفورد اه دانش مدعو

و پایه ای کتب مؤلف بهبودیان دکتر است. بوده بلژی لون

همچنین هستند. اه دانش سط در آمار علوم در ماندگاری

پروری شاگرد درزمینۀ اه دانش فعالیت دوران طول در استاد

فعل اساتید از قابل مالحظه ای تعداد و کرده اند عمل موفق

داشته اند. را ایشان شاگردی افتخار ایران، معتبر اه های دانش

است: زیر به شرح ایشان ‐اجرایی علم فعالیتهای از بخش

(١٣٣٣ ‐ ١٣٣٧) شیراز دبیرستانهای ریاض دبیر ‐

١٣۴٣ −) شیراز اه دانش آمار و ریاض بخش هیئت علم ‐

(١٣٨٠

سابق علوم و ادبیات دۀ دانش آمار و ریاض بخش رئیس ‐

(١٣۴۶ ‐ ١٣۵۴) (پهلوی) شیراز اه دانش

شیراز، اه دانش در ایران ریاض کنفرانس نخستین دبیر ‐

١٣۴٩ فروردین

صنعت اه دانش در ایران آمار کنفرانس نخستین علم دبیر ‐

١٣٧٠ اصفهان،

(١٣٧۴ ‐ ١٣٧٧) علوم ده دانش آمار بخش رئیس ‐

١٣٧٨ ن ریز، حاتم کنگرۀ علم دبیر ‐

آمار انجمن آماری اندیشه مجله های هیئت تحریریه در اری هم ‐
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آینده: راه چراغ گذشته،
بهبودیان استاد کتابهای دربارۀ

شیراز اه دانش ریاض گلچین و ایران ریاض انجمن بولتن ایران،

مجلۀ ،(JIST,A) ایران فنون و علوم مجلۀ هیئت تحریریۀ عضو ‐

شهید اه دانش علوم مجلۀ و (JIRSS) ایران آمار انجمن پژوهش

اهواز چمران

ا آمری ریاض (ASA)، ا آمری آمار انجمن های عضو ‐

ایران، آمار انجمن (MAA)، ا آمری ریاض مجم (AMS)،

آمار انجمن (IMS)، ا آمری آمار مؤسسۀ ایران، ریاض انجمن

اسالم جمهوری علوم فرهنگستان عضو و ، اسالم کشورهای

ایران.

آینده: راه چراغ گذشته،

بهبودیان استاد کتابهای دربارۀ

تهران) اه (دانش طاهری١٠ محمود سید به همت

اول قسمت

در کتاب چند خویش پربار عمر در بهبودیان جواد استاد شادروان

زیر شرح به نگاشتند. آمار علم گوناگون شاخه های

امیرکبیر) (انتشارات ریاض آمار .١

آستان قدس) (انتشارات مقدمات احتمال و آمار .٢

نور) پیام اه دانش (انتشارات رگرسیون .٣

شیراز) اه دانش (انتشارات آماری تصمیم به نگاه .۴

شیراز) اه دانش (انتشارات ناپارامتری آمار .۵

نور) پیام اه دانش (انتشارات ناپارامتری روشهای .۶

بحث موضوع که ال خیام‐پاس مثلث دربارۀ کتابی همچنین و

رسید نیز ویرایش شده چاپهای به کتابها این از تعدادی نیست. ما

نه. تعدادی و

رد روی بررس به که نیستم برآن کوتاه، یادنوشتۀ این در

بهبودیان استاد کتابهای در بیان شیوۀ و محتوا ساختار، ، علم

کتابها این دربارۀ را مشترک نکته ای م خواهم ه بل بپردازم.

آینده. راه برای باشد چراغ بسا که نکته ای ویم. ب

استاد که کنم روشن را این ، اصل سخن گفتن از پیش

شاخه های در پژوهش و مختلف دوره های در آموزش با بهبودیان،

ر، دی کارهای بسیار و مقاله چاپ و نوشتن و متفاوت

همۀ به روزرسان و تصحیح و تکمیل زمینۀ در نم توانستند

توانستند تنها باره دراین کنند. اقدام تنهایی، به خود، کتابهای

تصمیم ، مقدمات احتمال و آمار کتابهای مانند را کتابها برخ

دکتر خانم را اخیر کتاب که کنند، تکمیلتر رگرسیون و آماری

و نشد، انجام آن چه ول کردند. ویراستاری نیز عباس نرگس

در اساس اقدام (١ بود: مورد دو م شد، انجام بود شایسته

ساختاری تغییرهای حت (و کتابها محتوای تکمیل و به روزرسان

کارها این برای شیوه ای اتخاذ (٢ و ایشان، حیات در مناسب)

ایشان. درگذشت از پس

کرد؟ م توان چه و کرد؟ م شد چه دوم: قسمت

لمان١١، که را رویه ای که دیدم بجا پرسش، این به پاس در

وی ال همچون و شوم یادآور گرفت، پیش در نامدار، آماردان

و دانشمندان از بسیاری را رویه این کنم. سفارش شا راه

دوران در به ویژه و کرده اند پیروی علم کتابهای نویسندگان

است. نیاز پیش از بیش چندرشته ای، ردهای روی و سریع تحوالت

دو ر، دی نوشته های کنار در لمان، که هستند گاه آ خوانندگان

و شدند اساس ویرایش زمان مرور به که دارد گران سنگ کتاب

مرکز در کتاب دو این هستند. به روز و معتبر مرج همچنان لذا

بودند. نیز بهبودیان استاد توجه

Theory of Point) نقطه ای برآورد نظریۀ کتاب .١

آمد. بیرون ١٩٨٣ سال در آن نخست چاپ که (Estimation

منتشر ١٩٩٨ سال در ١٢ ّ کس اری هم با کتاب دوم ویراست

۴٧ ّ کس که حال در داشت، سال ٨١ لمان که زمان یعن شد.
١٠ sm_taheri@ut.ac.ir
١١ Lehmann, E.L. (1917-2009)
١٢ Casella, G. (1951-2012)

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ٢٣ صفحۀ



بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

است. بوده ساله

Testing Statistical ) آماری فرضیه های آزمون کتاب .٢

م گردد. باز ١٩۵٩ سال به کتاب نخست چاپ (Hypotheses

ول کرد. منتشر را کتاب دوم ویراست ١٩٨۶ سال در لمان

اری هم با که است سوم ویراست ، فعل کامل و به روزشده نسخۀ

٨٨ لمان ‐که هنگام یعن شد. منتشر ٢٠٠۵ سال در رومانو١٣

نیامده به دنیا هنوز کتاب اول چاپ زمان در (که رومانو و سال

مشارکت دادن یعن کار، این با لمان داشتند. سال ۴۵ بود!)

زنده و کرد به روزرسان را خود کتاب دو این جوان، آماردانان

در اصل مراج از همچنان کتابها این که به گونه ای داشت. نگاه

قرار ما وی ال لمان، شیوۀ که است شایسته هستند. آماری استنباط

گیرد.

سوم قسمت

کاش که م گویم افسوس و احترام با دوم، قسمت مطلب پیرو

تصمیم همچون سودمندی، و جسورانه تصمیم بهبودیان استاد

کتابهای از ی هر به روزرسان و تکمیل این که م گرفتند: لمان،

این م سپردند. جوان اساتید از تن دو یا ی به را خود شش گانۀ

داشت: سود سه کار

حفظ را خود سودمندی و تازگ زمان طول در کتابها .١

م کردند.

غنای ، علم کتابهای نو، و ریشه دار ایده های هم افزایی با .٢

م داشتند. بیشتری

نگارش شیوۀ آمار، درسهای آموزش بر افزون بهبودیان استاد .٣

آموزش دانش، جویای و توانا جوانان به نیز را کتاب

م دادند.

که م کرد فراهم را زمینه ، مساع تشری نوع این ، وانگه

زمان طول در بتوانند جوان افراد نیز، ایشان درگذشت از پس

(البته دهند، انجام را ایشان کتابهای تکمیل و به روزرسان کار

هستم). بی اطالع من که باشند، کرده وصیت زمینه این در شاید

ایشان شاید هست: هم ری دی ان ام که ویم ب نیز را این و

تشری برای مناسب را آمار فعل جامعۀ اعضای از هیچ ی

یریم. ب خرده خودمان بر باید این صورت در که نم دیدند، مساع

خوش فکر جوانان به توجه یعن و، نی سنت این کاش حال، هر در

کتابهای به روزرسان نتیجه، در و تواناییها هم افزایی و دانشمند، و

یابد. گسترش بیشتر ایران علم جامعۀ در ، آموزش

بهبودیان. استاد پاک روان برای شادی آرزوی با

بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

ایران آمار انجمن رئیس پیام

زبان آفرین در سخن  یم ح جان آفرین خداوند نام به

را فل پیر پدر بباید بسیار صبر

بزاید توفرزند چو ، گیت مادر دگر تا

اندوه و رفت دست از سرزمین این علم بزرگمردان از ی

جواد دکتر نشاند. کشور علم جامعۀ اعضای برقلبهای سنگین

گفته هرچه ایشان اخالق فضایل از بود. نمونه نظر هر از بهبودیان

م ورزید، عشق معلم به که وارسته ای انسان بود. خواهد کم شود

وی ال م داشت ، دوست را بوم و مرز این جوانان به خدمت

و اخالق بزرگ آموزگار بود، کادمی آ و اه دانش فرد ی

ارانش هم و شاگردان به را خلق به خدمت راه و بود، انسان دوست

در هماره و نم اندیشید خود به تنها م آموخت. نزدی و دور در

به خصوص و اران هم رِ دی برای خدمت عرصه های آوردن فراهم

بود. مشتاق جوانان

و وصال منوچهر دکتر شادروان با همراه بهبودیان دکتر

از و ایران ریاض انجمن پایه گذاران از بهزاد مهدی دکتر

اقدام این بودند. کشور ریاض کنفرانس اولین سازمان دهندگان

ی عنوان به ایران ریاض انجمن که شد آن موجب آنها موق به

انجمنها سایر برای ویی ال کشور، علم انجمنهای قدیمیترین از

و کنفرانسها برگزاری و علم نشریات انواع تأسیس با و شده

به ویژه و کشور در علم پیشرفتهای موجبات متعدد، همایشهای

شود. فراهم ریاضیات در
١٣ Romano. J.P. (1960–)
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به پارسیان احمد

به محدود ، علم مجام یل تش در بهبودیان دکتر خدمات

تبع به و آمار گروههای تعداد افزایش با نشد. ریاض انجمن

در هم بهبودیان دکتر کشور، احتمال دانان و آماردانان تعداد آن

هیئت عضو عنوان به و شد پیشقدم ایران آمار انجمن تأسیس

تصویب مقدمات تهیۀ به اعضا، ر دی درکنار انجمن،  مؤسس

به ایشان حضور گماشت. همت انجمن ثبت سپس و اساسنامه

و مدیره هیئت  دورۀ اولین در انجمن رئیس قائم مقام عنوان

مغتنم فرصت دوم دورۀ در هیئت مدیره ریاست و عضویت

درست شیوه های تا آورد فراهم مدیره هیئت  جوانتر اعضای برای

بسا ‐چه بهبودیان دکتر و یرند ب فرا را علم انجمنهای راهبری

دوره های در است‐ رسیده خود مقصود به اینکه از اطمینان با

راه اندازی در همواره اما نپذیرفت را هیئت مدیره عضویت بعدی،

راهنما تحریریه، هیئتهای  در عضویت و همایشها، ، علم مجالت

بودند. آمار انجمن یاور و یار و

هفتگ تدریس ساعتهای تعداد که درعین حال بهبودیان دکتر

و بود هم سرزمین آموزش فکر به م داشت، نگاه محدود را خود

این در باید را ایشان است. منتشرشده ایشان از متعددی تألیفات

خالف بر چه آورد. به حساب معدود و برگزیده افراد از هم زمینه

آموزش تجربۀ بر مقدم تألیف، به اصطالح اغلب، که امروزی عرف

تدریس در کاف ممارست از پس ایشان م شود محسوب تدریس و

م آورد. روی نوشتن به  مطلب، ریزودرشت اجزای همۀ به تسلط و

به و ساده فهم اصیل، واقع معنای به ایشان نوشته های که است این

آثارش، متعدد چاپ تجدید درآمده اند. تحریر به رشتۀ شیوا زبان

مدعاست. این بر گواه

ایران، آمار انجمن اهداف از ایشان مستمر حمایت

انسان ی عنوان به به ویژه و رفت نخواهد یادها از هرگز

کنفرانسهای و سمینارها در ایشان حضور دوستدارعلم آموزی،

شاید و بود مثال زدن ، مستم چه و سخنران مقام در چه ، علم

، علم مجام در حضور یعن نظر این از که گفت بتوان به جرأت

خاطرات دارد نظر در ایران آمار انجمن بودند. بی بدیل کشور در

کند منتشر و گردآوری را ایشان دانشجویان و اران هم و دوستان

نشان و خاک و آب این به خدمت شیفتۀ جوانان برای ویی ال تا

انسان و بزرگ معلم و نمونه اه دانش ی معیارهای دادن

خواهیم گرام همیشه را ایشان یاد باشد. واقع به معن اخالق مدار

معظم خانوادۀ برای و آمرزش و روح شادی ایشان برای و داشت

اه دانش در ارانشان هم دوستدارانش، و دوستان همۀ و ایشان

ایران سراسر در که ایشان ارجمند دانشجویان بزرگ خیل و شیراز

خداوند درگاه از یبایی ش و صبر مشغول اند، خدمت به بزرگ

دارد. مسئلت منّان
وحیدی اصل١۴ محمدقاسم

ایران آمار انجمن رئیس

پارسیان١۵ احمد

بهبودیان جواد دکتر شادروان، به یاد

به خانوادۀ مجدداً را بهبودیان جواد دکتر فقدان م دانم، الزم ابتدا

کنم. عرض تسلیت کشور، آمار و ریاض جامعۀ و ایشان محترم

عرصۀ در وارسته ای استاد و بی بدیل فرزانه ای بهبودیان، دکتر

نتوانیم زودیها این به ر دی شاید بودند. کشور آمار و ریاض

باشیم. داشته را ایشان از نمونه ای

را فل پیر پدر بباید بسیار صبر

بزاید فرزند تو چو ، گیت مادر دگر تا

اه (دانش زمان آن پهلوی اه دانش ورودی آزمون در ١٣۴٨ سال

(سومین آمار» و ریاض «رشتۀ در و کردم شرکت امروز) شیراز

خوش جا شیراز در سال ۶ و شدم پذیرفته انتخاب) پن از انتخاب

نگاه سالها آن به ری دی اه جای از و ١٣٩٨ سال در که اآلن کردم.

شدن نهادینه ل گیری، ش در بهبودیان دکتر برجستۀ نقش م کنم

م کنم. درک بیشتر را شیراز» تب «م در آمار» «رشتۀ رشد و

دکتر زنده یاد حضور به دلیل «شیراز»، تب م سه از همیشه من

و خواجه نوری دکتر شادروان حضور به دلیل «تهران»، بهبودیان،

م کنم و کرده یاد آمار در بزرگنیا دکتر حضور به دلیل «مشهد»

پربارتر را شیراز تب م همیشه مقایسه در نکنم، اغراق اگر و

دکتر حضور برکت به این و م بینم ر دی تای دو از پررنگتر و

خاص نوع به نوشتار این در من تالش است. شیراز در بهبودیان

است.
m-vahidi@sbu.ac.ir ١۴

است. تهران اه دانش آمار گروه یازنشستۀ استاد (ahmad_p@khayam.ut.ac.ir) پارسیان احمد دکتر ١۵
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پارسیان احمد بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

بهبودیان دکتر با من آشنایی

من دارم. کوتاه مقدمه چین ی به نیاز بخش، این در ورود برای

پرورش و آموزش در که معلم، ی به عنوان را اه» دانش «استادان

م کنم: تقسیم زیر دستۀ چهار به م کند، پیدا مصداق هم

 دارد دانش كافي در تدريس يك درس را

 هنر معلمي را دارد

 يك معلم

 ندارد دانش كافي در تدريس يك درس را

 داردنهنر معلمي را 

 هنر معلمي را دارد

 داردنهنر معلمي را 

است این م کند، ایجاد ذهنها در که را سؤال باال درخت

؟ گرفتن یاد و اکتسابی یا است ذات امر ی معلم هنر آیا که:

ر دی بخش و است ذات هنر این از بخش که هستم باور براین

جای اول دستۀ در را بهبودیان دکتر ان هم بی ش . گرفتن یاد

اولین که بود این همدوره ایهایم ر دی و من افتخار و م دهند

آن تا که را، خود جدید دنیای من داشتیم. ایشان با را آمار درس

دکتر با آمار، درس اولین کالس سر در نداشتم آن از اطالع زمان

داشتم را این شانس من شدم. قدم استوار آن در و شناختم بهبودیان

که دانشمند، و باهنر افراد حضور از خود تحصیل دوران در که

سال در بردم. بهره باشد، بهبودیان دکتر آنها شاخصترین از ی

فرصت و شد نصیبم ریاض آمار درس ال اش رف کالس بعد،

کرد. فراهم رشدم برای را مناسبی

به یادماندن درسهای و آموزش خاطرۀ ی

در شدم. آمار و ریاض رشتۀ دانش آموختۀ ١٣۵٢ خردادماه پایان

آمار لیسانس فوق دورۀ به ورودی آزمون اولین ١٣۵٢ ماه شهریور

کامران رسول آقایان نفر سه دارم به یاد که آن جا تا شد. برگزار شیراز

صورت به دوره این در من و نیری دهقان مجید ، حبیب خان

معدل داشتن یعن شروط، از ی چون شدیم، پذیرفته «مشروط»

نفر سه ما بهبودیان دکتر ،١٣۵٣ شهریور در نداشتیم. را ۴ از ٣

درسهای پاییز ترم مایلم کرد اعالم و خواست خود اتاق به را

موضوع شدن نهایی قبل اما کنید، تدریس شما را ٣١۴ و ٣١٣

از هری به بنابراین کنم. ارزیابی را شما تدریس نحوۀ بایست

کنیم! تدریس ایشان اتاق در آینده هفتۀ تا دادند را موضوع ما

برایمان را نکات و کردند رضایت ابراز ارائه هایمان، پایان از پس

هستم معلم تا حضوری مالقات این از نکته دو کردند. گوشزد

بود: خواهد و بوده گوشم آویزۀ همیشه

بایست درس کالس در حضور و مطلب هر تدریس برای •

و آماده سازی ساعت سه حداقل و کنید آماده را خود

گیرید. نظر در درس جلسۀ هر برای را نُت برداری

که کرد مطرح را سؤال درس، کالس سر در دانشجو اگر •

یافتن برای را کالس وقت نم دانید دقیقاً را آن جواب

اعالم کالس سر در تمام شهامت با و ندهید هدر جواب

توضیح آینده جلسۀ در و نم رسد به ذهنم اآلن که کنید

داد. خواهم

دکتر اکید توصیۀ و سفارش دو این که ویم ب م توانم اغراق بدون

در تدریسم سال ۴۵ طول در من موفقیت از مهم بخش بهبودیان

است. بوده اه دانش

به یادماندن اجرایی خاطرۀ ی

شیراز اه دانش آمار و ریاض بخش تفکی زمزمۀ ،١٣۶٨ سال در

شرایط با متعدد گفتگوهای از پس و شد جدی مجزا بخش دو به

آمار بخش ل گیری ش برای را شرط دو شد. موافقت جدایی این با

«نوگشایی ی که م خواستند تفکی این حامیان ما از مستقل

دکتر قول به من و کردیم قبول شرایط با بود. آمار» دکتری دورۀ

نفیس تخصص کتاب و آمار بخش رئیس نخستین شدم بهبودیان

اه دانش فعالیت طول در گرفتم. هدیه ایشان از عنوان این با را

باشم. کرده «البی» مسأله ای پیشبرد برای که ندارم یاد به خود

و درایت از حاک م کنم، تعریف زیر در برایتان که را اتفاق

است. بهبودیان دکتر گاه آ

درسها از برخ به دالیل ،١٣۶٨ از پیش سالهای در متأسفانه

صالحیت مواردی در که اران هم برخ کابین بود شده به ناحق

به هم آموزش ام برنامه های اولین جزء نداشتند. هم را آن تدریس

برای آمار بخش شورای در را موضوع بود. زشت سنت این زدن

مضرات به و عنوان درسها تعیین از قبل و جدید ترم برنامه ریزی

شما بهبودیان دکتر گفتم: حرفهایم ادامۀ در و کردم اشاره موضوع

دکتر جواب کرد. نخواهید تدریس را « ریاض «آمار آینده ترم

بود. کاکو» «چشم کوتاه جواب من صحبت دنبال به بهبودیان
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به پارسیان احمد

نوپا بخش هم و داد نجات را من هم جادویی کوتاه کلمۀ دو این

تدریس از که اران هم کلیۀ آن به دنبال چون را. تأسیس تازه و

بهبودیان، دکتر جواب به توجه با نیز، شدند من کابین در درس

«چرا؟» اگر بهبودیان دکتر جادویی جواب نکردند. ابراز مخالفت

مختل را بخش برنامه ریزیهای ونه چ که کنید تصور م توانید بود

دکتر به بخش کوریدور در آمار بخش شورای پایان از پس م کرد.

جواب م آیید؟ من همراه آیا منزل، م روم دارم گفتم بهبودیان

من بهبودیان دکتر گفتم شدند، ماشین سوار که همین آری. شنیدم

کار کاکو «نه گفتند جوابم در بالفاصله و م خواهم عذر شما از

کردی». درست
بهبودیان دکتر جایزۀ

را ایشان تا خواستم اجازه بهبودیان دکتر از پیش، سال ٢٠ حدود

معرف مانگار چهرۀ کاندیدای عنوان به ایران آمار انجمن طریق از

کردند. قان نیز مرا و داشتند را خود دالیل و نپذیرفتند نمایم.

ایدۀ شیراز، در ایران آمار کنفرانس هشتمین موفق برگزاری از پس

علیرضا دکتر آقای با تهران در را بهبودیان» جواد دکتر «جایزه

طرح به منوط و استقبال موضوع از ایشان کردم، مطرح نعمت اله

حمایت و موافقت اعالم و کردند شیراز آمار بخش شورای در

مجدداً اینجانب دادند. اطالع من به را شیراز اه دانش آمار بخش

رفتم. ایشان سراغ به شیراز در بهبودیان، دکتر کردن راض برای

«به ناچار من دالیل و اصرار مقابل در ول نم کردند قبول ابتدا

چه به جایزه که بود این بهبودیان دکتر از بعدی ام سؤال پذیرفتند».

سال. ۴٠ زیر جوان ران پژوهش به فرمودند: گیرد؟ تعلق کسان

نظارت و جایزه» «هیأت امنای نظر زیر جایزه این ١٣٧٨ سال از

کنفرانس برگزاری طول در ی بار سال دو هر ایران آمار انجمن

که سال ۴٠ زیر جوان ران پژوهش به ایران آمار انجمن دوساالنۀ

که کشور علم نهادهای از م شود. اهداء باشند شرایط واجد

افزایش با م رود انتظار دارند باور بهبودیان دکتر تأثیرگذاری به

ایران آمار انجمن اختیار در سپرده ی در که جایزه، این سرمایۀ

بدهند. بیشتری غنای را بهبودیان دکتر جوایز اهداء است،

پایان سخن

ارائۀ در برجسته هنرمندی و گاه آ دانا، معلم را بهبودیان دکتر من

مصاحبتهای از همیشه و یافته ام ساده به زبان علم ل مش مطالب

بودن ایشان ار هم و دوست برده ام. بهره ایشان کنار در علم

نشستهای در و ارزش با همراه سفر در بود. مغتنم من برای

من که را خاص ویژگ چند بودند. جم چراغ و شم دوستانه

برای اینجا در م خواهم م دانم، بهبودیان دکتر مختص بیشتر

کنم: بیان فهرست وار خوانندگان،

ایشان هیچ وقت من داشت. را خود ذات متانت و آرامش •

ندیدم. عصبان را

بود. سرآمد رفتار، و گفتار در •

قوتش نقاط از فهم، قابل و ساده به بیان مطالب دقیق بیان •

بود.

داشت. به جایی وسواس و دقت ، فارس واژه گزین در •

متواض انسان کالم، ی در و بود سلیم النفس و افتاده •

است. سربه زیرتر باشد، پربارتر هرچه قدر میوه درخت بود.

بود. پربار درخت این بارز نمونۀ بهبودیان، دکتر

نبود. کارش در غیبت باشد. کرده غیبت که ندارم به یاد •

به یاد سطرها این نگارش در که دارند هم ری دی ویژگیهای حتماً

ایشان ساده زیست و منحصربه فرد اخالق داشتن به دلیل نم آورم.

این برازندۀ که است عنوان کمترین اخالق مدار» «استاد عنوان

است. کشور آمار حوزۀ در دانش و علم عرصۀ ابرمرد

دکتر بهبودیان، جواد دکتر کشور. ریاض و آمار بزرگان از جمع

این از ایاق قزل محمد دکتر و وصال منوچهر دکتر ، ان مش محمدرضا

. گرام یادشان نیستند؛ ما بین در جم
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سلطان احمدرضا بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

١۶ سلطان احمدرضا

دیار آن به سوی شد و جهان زین نگار،/ آن بربست رخت بهاران در

یار خوب روی چو پرتوافشان / پرفروغ وجودش شم سالها

کنار در گرفت جمله ران دی / میان اندر او و بود دانش جم

مهار اندر او دستان در بود / بود کامل بدان استادی آن چه

بردبار و مهر سرشار مهربان، / عمیق ر، نوازش خندان، چهرۀ

بهره دار یاران و علم کوله بار / بیان لطف او لطف و نشاط در

وقار جمله منش، جمله بدی او / آن و این ل گشای مش بدی او

استوار زان ادیب، زان معلم، زان / وجود آن از ذره ای گویم هرچه

روزگار شد مهلت را هرکس / زمان طول در جستار زندگ

یادگار زمانه در و نی /نام او از ماند هم آن که خوشا ای

نگار ما زمان در نقشهایش / ربود دلها «بهبودیان» میان، زین

برقرار نامش ناز سرو همچو / او و شیراز دل ستان بوستان

بهار این شد او عمر خزان که / سینه ها در غم و چشمان در اش

بیقرار دل ول خاموشم، گرچه / او یاد با بازدم هر و دم در

سپار خاطر در عشق درسهای / بدی او بزم شاگرد «ارس» ای

١٧ خرقان هادی

ریاض رشتۀ در فارغ  التحصیل از پس ١٣۴۵ شهریور بار، اولین

در پذیرش اخذ و مصاحبه برای تهران، اه دانش علوم دۀ دانش از

مالقات اه دانش ساختمان دوم طبقۀ در را بهبودیان دکتر شیراز،

محبت با و کردند من از سوال چند شیرازی شیرین لهجۀ با کردم.

که را احتماالت درس و مالقات این نمودند. برایم مؤفقیت آرزوی

لیسانس فوق شاگرد اولین که شد سعادت گرفتم ایشان از بعد سال

ریاض بخش ریاست دورۀ در تحصیل اتمام از پس شوم. ایشان

در است یادم که آنجا تا کردم. کار مربی عنوان به بهبودیان دکتر

خوش اخالق ندیدم. عصبان را ایشان هیچ گاه سال پن مدت این

بود. ایشان همیش روش محبت، و

شهر در ١٣۵٣ تا ١٣۵٠ سالهای بین دکتری تحصیل دورۀ در

و اه دانش در م کردیم. غربت احساس خیل کانادا در ری کل

خانواده و ایران با تماس و نبود ایران خانوادۀ ده از بیش شهر، در

بهبودیان دکتر و زد زنگ تلفن روز ی بود. گران و ل مش بسیار

اول چطوری!» «کاکو کرد سؤال خط طرف آن از مقدمه بدون

پس شد طرف بر ّم ش ول است ایشان که نم کردم باور این که

باالخره م گیرم!» تماس شیراز «از گفتند شوخ به اینکه از

خانۀ کیلومتری دو فاصلۀ در و ری کل در ایشان که شد معلوم

به البته رفتم، ایشان اقامت محل به به سرعت و باعجله بود. ما

کوچ رادیوی ی که است یادم درست بودم. خوشحال شدت

توانستم تصادف من و بود کرده پیدا ل مش که داشتند سفری

«ناقال گفت همیش طنزگویی همان با ایشان و کنم درستش

خلف «شاگرد گفتم جواب در که م گیری» یاد داری خوب

ری کل در ایشان که روزی چند شد. ایشان خندۀ باعث و شمایم»

تصادف حسب بر گذشت. خوش ما به خیل بودند کنفرانس برای

این و بود ری کل در نیز ر ویل دکتر مرحوم هم ایام همان در

دکتر بود. مفید و مؤثر بسیار من روحیۀ تغییر در مضاعف سعادت

این و بود ما استاد شیراز در ١٣۴٨ تا ١٣۴۶ سالهای بین ر ویل

بود. مطبوع بسیار دورهم

از را اه دانش ادبیات و علوم دۀ دانش ریاست بهبودیان دکتر

ار هم استادیاری سمت با من این بار و داشت به عهده ١٣۵٣ سال

بهانه منتظر دانشجویان سالها آن در که دارم به خاطر بودم. ایشان

از ی در کنند. اعتصاب یا و بزنند به هم را کالس تا بودند

خاص مهربان با و آرام اخالق همان با بهبودیان دکتر اعتصابها

معروف جملۀ با داشتیم که ای جلسه در داشت همه به نسبت که

ما و کرد معین را ما تکلیف برید» پنبه با باید را دانشجو «سر

کالسها به را دانشجویان توانستیم امتحان از سوال ی حذف با

برگردانیم.

با اری هم و شاگردی سعادت و آشنائ از سال ۵۴ حاال

دلسوزی، ، دوست محبت، جز سال چهار و پنجاه و ذرد می استادم

است گذار اثر شخص در چنان دیدن کس از حسنه اخالق و

به نیست فرصت ر دی که افسوس شود. فراموش است محال که

و کرده ام حفظ را خوش دوران آن خاطرۀ ول بروم ایشان دستبوس

«سعدیا که م اندازد شیرین سخن سعدی فرمودۀ به یاد مرا آن مرور
است. کویت اه دانش و شیراز اه دانش استاد (soltani@stat.kuniv.edu ارس؛ تخلص (با سلطان احمدرضا دکتر ١۶

است. (Lethbridge) لثبریج اه دانش ریاض دۀ دانش استاد (kharaghani@uleth.ca) خرقان هادی دکتر ١٧
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به طاهری محمود سید

نبرند» نکویی به نامش که آنست مرده / هرگز نمیرد نکونام مرد

طاهری١٨ محمود سید

آموختیم بهبودیان استاد از که نی از آن چه

درون آرامش آرام، برونِ بر افزون بهبودیان، استاد آرامش: .١

قلبی ایمان نوع از برخاسته گویی که اطمینان و آرامش داشت.

بود. ژرف و

م داشت، دوست بسیار را ایران بهبودیان، استاد : وطن دوست .٢

بود. خشنود ایران در خدمت و ماندن بودن، از و

ویژه ای، ادب و بزرگ واری ایشان : گفتار و رفتار در ادب .٣

داشت. رفتار در هم و گفتار در هم خوش رویی، با همراه

وی ال بهبودیان استاد نوشتارهای : دقیق و کوتاه روان، بیان .۴

.( علم دقت با همراه البته (و است کوتاه نویس و روان نویس

نامدار هم شهری شیوۀ با م توان را ایشان نوشتارهای پایه، این بر

/) سالست خداوندگار نثر و شعر در که سنجید، ‐ سعدی – خود

است. کوتاه گویی) /) ایجاز و ( روان

ساده استداللهای به بهبودیان استاد : کوتاه و ساده استدالل .۵

روش دو با هرگاه م داد. اهمیت و داشت توجه بسیار کوتاه و

و م کرد توجه بیشتر ساده تر پاس به داد، پاس پرسش به م شد

م داد. بیشتری نمرۀ بسا

پافشاری فارس نویس بر بزرگوار آن : فارس نویس به توجه .۶

و آمار اساتید از ر دی تن چند کنار در دید، این از و داشت،

بود. و ال و برجسته ایران، احتمال

یا داشت آنچه از ما استاد : فخرفروش و خودنمایی از پرهیز .٧

و م گفت. کم بسیار بود نوشته یا بود داده آموزش یا بود آموخته

نبود. برتری جویی یا خودنمایی با م گفت اگر

بهبودیان استاد : گران بها و کم یاب ؟! هشتم چه و هشتم. .٨

هم داشت. یبایی ش و خشنودی امیدواری، رفتار، و زندگ در

افسوس، و آه عیب جویی، گالیه ورزی، ایشان از روی، ازین

نم شنیدیم. و نم دیدیم چشم داشت و زخم زن نکوهش،

١٩ Rahim Moineddin

I met Dr Behboodian in the summer of 1358 in his

office at Shiraz University. I made an inquiry about

the graduate MSc program in Statistics at Shiraz Uni-

versity and he spent almost one hour explaining the

details of the program and requirements for enrolling.

He was extremely friendly and strongly encouraged me

to write the entrance exam. That meeting with him

encouraged me to pursue graduate school and made

me decide to write the entrance exam. After passing

the entrance exam and interview I was accepted as

a graduate student and Dr Behboodian was assigned

as my graduate advisor. During the program and af-

ter graduation he encouraged me to peruse my PhD

in Statistics, something that I did after graduation. I

worked with Dr Behbodian for 6 years after returning

to the department of Statistics at Shiraz University as

an assistant professor. I had the privilege of interacting

with Dr Behboodian on many occasions, in departmen-

tal, faculty, university, and other committees. I confess

without any hesitation that Dr Behboodian was a fair,

honest and wonderful person. He was a man of high

integrity and honesty in his personal and work life. He

loved Statistics, all students, research, and academic
است. تهران اه دانش فن دۀ دانش استاد (sm_taheri@ut.ac.ir) طاهری دکتر است. بهبودیان دکتر ابدی سفر از پس روز ی دقبقاً متن این نگارش تاریخ ١٨

است. تورونتو اه دانش پزش دۀ دانش استاد (rahim.moineddin@utoronto.ca) معین الدین رحیم دکتر ١٩
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G.G. (Hossein) Hamedani بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

activities. He was an exceptional teacher, mentor, ed-

ucator, and administrator. His life achievements and

graduated students continue to change the world. He

left behind a true legacy.

٢٠G.G. (Hossein) Hamedani

Thank you for asking me to write a few lines about my

dear friend and colleague, Professor Javad Behbood-

ian. I consider Professor Behboodian one of the bright-

est modern Iranian Statistician. His contributions to

fields of Probability and Statistics is unmatched with

any Iranian Statisticians. Professor Behboodian is in

an elite class by himself. I had the honor and priv-

ilege of working in a few projects with him. Profes-

sor Behboodian’�s knowledge of Mathematics (in par-

ticular Probability) and Statistics SIMPLY amazed

me. Professor Behboodian’�s best characteristic, in my

opinion, was his HUMANITY AND THE MANNER

IN WHICH HE COMMUNICATED AND TREATED

OTHERS. A true gentleman and scholar. We all cer-

tainly miss him.

٢١ دولت عل

جاودانگ شیوۀ

پایان سخن را سعدی نه دارد، آخری حسنت نه

باق همچنان دریا و مستسق تشنه بمیرد

بعض و م شوند ماندگار دانشجویان ذهن در استادان از بعض چرا

با که م کردند چه آنها ر م م آوریم؟ یاد به سخت به را ر دی

از بخش تنها علم کماالت و دانش بوده اند؟ متفاوت ران دی

دسته آن از بهبودیان دکتر شادروان آن. تمام نه است تفاوت این

و نم یابیم و م جوییم ر دی که استادان بودند. تأثیرگذار استادان

نسل است. مانده ما از پس استادندیدۀ جوان نسل دل به حسرتش

آراسته و بااخالق استاد باشد، دیده باسواد استاد اگر حت که

به بهبودیان دکتر با من آشنایی است. دیده کمتر معلم آداب به

درس چند شیراز اه دانش در که برم گردد ١٣٨۵ تا ١٣٧٧ سالهای

را این شانس و گذراندم ایشان با را دکتری و ارشد کارشناس دورۀ

دکتری رسالۀ و ارشد کارشناس پایان نامۀ راهنمای استاد که داشتم

بهبودیان دکتر شادروان به دین ادای یادداشت، این باشند. من

چنبرۀ در شدن گرفتار و فارغ التحصیل از بعد سالهای در که است

یافتم. را ایشان حق گذاردن مجال کمتر ، زندگ مشغله های

آماری استنباط داشتیم، بهبودیان دکتر با که درس نخستین

بهبودیان دکتر نظر از بودند. حاضر کالس در سروقت همیشه بود.

را کالسها داشت. را خودش خاص تعریف وقت شناس البته

از اه دانش سرویسهای اولین م دادند. یل تش صبح ٧ ساعت

ساعت تازه علوم، دۀ دانش و حافظیه چهارراه تا ارم اههای خواب

مسیر این معموال کالس به رسیدن برای ما و م افتادند راه صبح ٧

٧ ساعت م کردیم. ط پیاده دوستان به اتفاق را زیبا و طوالن

م دیدیم را بهبودیان دکتر بار هر اما بودیم؛ حاضر کالس در نشده

ساعتش به است. دانشجویان منتظر و م زند قدم کالس در تنها که

و کار به بیایید زودتر هستید؟ کجا «شما جملۀ با و م کرد نگاه

ساعت از بعد کالس به ورود م آمد. ما استقبال به برسیم» زندگ

جریمه مبل بود. برابر دو غایبین برای جریمه داشت. جریمه ٧

برای م شد. جم آوری جریمه ها مسئول توسط نقدی به صورت

جریمه های بود. جریمه مشمول هم خودشان تأخیر عدالت، رعایت

کالس پذیرایی و میوه خرید بار چند کفاف معموال شده، دریافت

به شیرین خرید بهبودیان، دکتر تأکید با م داد. را طول ترم در

بود! قدغن ، سالمت برای بودن مضر خاطر

را خودش منحصربه فرد شیوۀ تدریس، در بهبودیان دکتر

فراوان وسواس استاندارد، درس کتابهای انتخاب در داشت.

خط به خط بایست انتخاب شده، درس کتاب م داد. خرج به

دکتر از ما را درس کتابهای دقیق خواندن عادت م شد. خوانده

کتابها فتار پیش خواندن به نیز ویژه ای تأکید گرفتیم. یاد بهبودیان

از هرکدام به و انتخاب را درس از بخشهایی طول ترم، در داشتند.
ت اس ج مجلۀ سربیر و (Marquette) مارکه اه دانش آمار و ریاض علوم گروه استاد (gholamhoss.hamedani@marquette.edu) همدان غالمحسین دکتر ٢٠

است. (Journal of Statistical Theory and Applications) ای
است. یزد اه دانش دانشیار (adolati@yazd.ac.ir) دولت عل دکتر ٢١
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به دولت عل

تمرین را معلم و تدریس کالس در که م سپردند دانشجویان

ارائه دهنده پابه پای بهبودیان دکتر خود تمرین، این در نمایند.

اضافه او توضیحات به نکته ای بود الزم که جا هر داشت. حضور

تدریس این خالل در را نوشتن درست و گفتن درست و م نمود

م شد، مشاهده کم کاری کس از اگر م آموختند. دانشجویان به

خوب را مطلب «فالن م کردند: بیان را جمله این لبخند با همیشه

از و ترتیب به درس تمرینهای بودی ها». نکرده صوفش و صاف 

م شد. تقسیم دانشجویان بین تکلیف عنوان به کالس لیست روی

صفحۀ باالی کادر ی در داشت. قوانین نیز تکالیف تحویل

تکلیف شمارۀ تحویل، تاریخ دانشجو، خانوادگ نام و نام اول،

الزم نیز آن صورت سؤال، هر جواب بر عالوه م شد. نوشته باید

به و تصحیح حوصله با را تکلیفها بهبودیان دکتر شود. نوشته بود

م گرداند. بر دانشجویان

این تدریس در بهبودیان دکتر منحصربه فرد ویژگیهای از ی

سع خودشان و نم پسندیدند را قضیه ها طوالن اثباتهای که بود

زبان به و کنند پیدا آنها برای کوتاه و خالقانه اثباتهای م کردند

درس هر ارزیابی برای نمایند. بیان دانشجویان برای روان و ساده

و استاندارد پرسشهای کنار در آزمون هر در و م گرفتند آزمون چند

نیز خالقانه مسئلۀ ی باشد، بلد دانشجو م رود انتظار که معمول

خاص، پرسشهای این مورد در م کردند. طرح کردن، فکر برای

دکتر امتحانهای در اگر که بود جاافتاده دانشجویان بین اصل ی

و بدانید نوشتید خط ۴ یا ٣ از بیش سؤالها جواب برای بهبودیان

راه حلهای سؤالها این چون است، اشتباه شما راه حل که باشید گاه آ

سر سؤالها که امتحان از بعد جلسۀ در دارند. ی خط و زیرکانه

هر است. بوده این طور واقعاً که م دیدند همه م شد، حل کالس

از تازه ای نکات است، گذرانده درس بهبودیان دکتر با که کس

است. نکرده فراموش هیچ گاه که آموخته امتحان در را درس

را خود منحصربه فرد شیوۀ بهبودیان دکتر نیز پژوهش در

به ظاهر موضوعات خالقانه. اثباتهای با کوتاه مقاله های داشتند:

را م گذرند آنها کنار از به سادگ ان هم که پیش پاافتاده ای

دل از خواندن و زیبا علم مقاالت هنرمندی، با و انتخاب

تا ١٠ ساعت شنبه ی روزهای سالها آن م نمودند. استخراج آنها

سمینارهای بود. آمار بخش هفتگ سخنرانیهای ثابت برنامۀ ١٢

رساله های و پایان نامه ها دفاعیۀ ارشد، کارشناس دانشجویان

م شد. برگزار ساعت این در مدعوین سخنران نیز گاه و دکتری

تحصیالت دانشجویان و اساتید همۀ که بهبودیان دکتر حضور

این به خاص رونق م کشانید، سخنرانیها این به را تکمیل

دکتر خود ترم، هر سخنران نخستین معموال م بخشید. سخنرانیها

غافل ادبی و تاریخ نکات بیان از کالس در بودند. بهبودیان

دکتر م کردند. استفاده آموزش برای فرصت هر از و نبودند

باالیی سیاس شم اما نداشت، سیاس گرایش خود بهبودیان

بود، معلم روز با مصادف ما درس کالس که ی بار داشت.

بهبودیان دکتر به را روز این احترام و محبت روی از دانشجویان

نام گذاری مناسبت چه به روز این م دانید پرسید: گفتند. تبری

مناسبت «به بود این شنید کالس از که جوابی است؟ شده

سابقۀ مورد در چنددقیقه ای بهبودیان دکتر مطهری». استاد شهادت

(معلم خانعل ابوالحسن مرگ یاد به که روز این نام گذاری اولیۀ

سال اردیبهشت ١٢ در معلمان اعتراض آمیز تجم در کشته شده

بیان را جمله ای و گفتند سخن بوده، بهارستان) میدان در ١٣۴٠

کشته شدن خاطر به که «مناسبتهایی دارم: یاد به همیشه که کردند

این نیست خوب بداریم، گرام باید را م شود نام گذاری کس

وییم». ب تهنیت و تبری هم به را روزها

مرتب و اتوکشیده لباس اصالح شده، صورت با آراسته، همیشه

دکتری دانشجویان از ی روز ی م شدند. حاضر کالس سر

بود قرار و بود) هم اتاق من با مدت (که فارغ التحصیل تازه

صدا را کند کار به شروع اهها دانش از ی هیأت علم به عنوان

به سالمت است. مهم خیل کالس اول جلسۀ ، فالن گفت: و زد

شلوار و کت  دست ی حتماً بروی، کالس سر اول روز خواست

بعداً ببینند. تو در را استادی جذبۀ دانشجویان که م پوش مرتب

چون است، مهم خیل اول روز اما بپوش خواست چه هر حاال

این که م دانست البته م ماند. باق دانشجویان ذهن در همیشه

نداشته شلوار کت و پوشیدن با خوبی میانۀ هیچ وقت ما دوست

است!

م کرد، متمایز ران دی از را بهبودیان دکتر همه از بیش آنچه

چند همان در برخاستن، و نشستن در بود. او اخالق ویژگیهای

طرز در م پیمود، را کالس طول دادن درس هنگام که قدم
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محمدپور عادل بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

چشم به غیرساختگ و واقع ادبی و ظرافت ان، هم با صحبتش

بهبودیان دکتر که ندارم یاد به بود. مسالمت جو و آرام م آمد.

اما نم آمد، کوتاه تند. را لحنش یا باشد کرده بلند را صدایش

جم شود. خارج انصاف دایرۀ از و برنجاند را کس بود محال

روزها این که بود معلم عاشق و نجابت و نزاکت و ادب و علم

است کرده جاودان را او که چیزهاست همین دارند. کیمیا م ح

م کند. تنگ برایش را دلمان و

شاد. روحش

محمدپور٢٢ عادل

بهبودیان جواد استاد علم میراث

«ساده سازی را خود اهداف از ی و یونس آن که از پیش سالها

ساده سازی از بود؛ کرده آغاز را کار این ما استاد دهد، قرار علم»

مفاهیم درک ساده سازی تا گرفته آماری پرتکرار مفاهیم درک

تصمیم کتاب در تجربی بیز مباحث بیان شیوه مثال آن. پیشرفته

ماندگارتر و ساده تر شیواتر، بسیار ایشان تدریس نحوه و آماری

نظیر (ISBA) بیزی تحلیل بین الملل انجمن منتخب استادان از

م گویم کس به عنوان را این است. برگر جیم و برناردو، روبرت،

شنیده بزرگوار چهار هر کتاب و زبان از را تجربی بیز مبحث که

است. خوانده و

اما است؛ عام و خاص شهره بهبودیان جواد اخالق مداری

اندک تعداد هم آن دلیل دارد. برتری آن بر او علم میراث

کتاب تدریس و تألیف است. بیان شیوه این با آماری کتابهای

و دبیرستان برای تا است دشوارتر بسیار ابتدایی مقط برای آمار

بنای سنگ شاید پایین تر مقاط در استاد تدریس سابقه اه. دانش

و سخنرانیها، کالسها، کتابها، در پیچیده مفاهیم ارائه ساده سازی

م گذاشت آن از فراتر را پا درس، کالسهای در اوست. مقاله های

و علم دنیای تا گرفته خیابان و کوچه از ملموس مصداقهای با و

ذهن در آنها کاربرد و آماری مفاهیم بین پیوندی چنان سیاست،

بود. فراموش نشدن که م کرد برقرار دانشجو

ایراد او از اول ترم دانشجوی اگر حت بود. انتقادپذیر ما استاد

از ی این م پذیرفت. متانت کمال در را آن م گرفت، منطق

در او وسواس است. تازه تر ویراستهای در او کتابهای بهبود دالیل

است؛ مثال زدن تکمیل تحصیالت دوره درس کتابهای انتخاب

که برگر، و کسال کتاب به آماری استنباط درس کتاب تغییر مانند

است. مانده یادگار به کشور در

و تألیف هر الزمه آن، در بودن روزآمد و موضوع بر تسلط

نشریات از بسیاری اشتراک ما استاد آن که باوجود است. تحقیق

حال در مواق بسیاری در را او بود، کرده تهیه خود برای را معتبر

دانشجو هر برای او م دیدیم. کتابخانه نشریات مخزن در مطالعه

انتخاب او فراخور مقاله ای ، تکمیل تحصیالت درس هر در

م زد نشان چند تیر ی با او کند. ارائه کالس در تا م کرد

بود، آن کاربردی شیوه به تحقیق روش آموزش آن مهم ترین که

کتاب این که حیف است. نیز او ناتمام کتاب آخرین موضوع که

به مدون به صورت آمار استاد این تحقیق روش تا نرسید پایان به

من درآوردی روشهای برخ به سامان و سر بتوان و بماند یادگار

داد. تحقیق در

زمینه در دور سالهای در او دکتری رساله موضوع تازگ

بسیاری توسعه و کاربرد اخیر دهه های در که آمیخته توزیعهای

دانست. او علم انتشارات تأثیرگذاری منشأ م توان را است یافته

سخن خودش مورد در بار ی فقط و بار ی ما استاد کاش ای

راهش و شاد روحش بخوانیم. را او نیت نباشیم مجبور تا م گفت

رهرو. پر

٢٣ پزش حمید

تأثیرگذار معلم و دوست داشتن عالم

یار قامت الف جز دلم لوح بر نیست

کاری کشور آمار فرهیختۀ و شناخته شده استاد مورد در نوشتن

در وسیعش دانش از ؟ بنویس م توان چه از سخت. بسیار است

آمار در ارزنده اش پژوهشهای از ؟ استنباط آمار زمینه های اکثر

بوم و مرز این آمار ماندگار چهرۀ بی اغراق این که از احتمال؟ و

بی بدیلش نقش از ایران؟ علوم فرهنگستان در عضویتش از است؟

نظیرو بی خلق وخوی از کشور؟ دانشجویان تربیت و تعلیم در

مستقیم این که از فردش؟ به منحصر و واال اخالق از مثال زدن اش؟
است. ( (پل تکنی امیرکبیر صنعت اه دانش دانشیار (adel@aut.ac.ir) محمدپور عادل دکتر ٢٢

است. ایشان حیات زمان در بهبودیان دکتر یادبود کتابچۀ از برگرفته متن این است. تهران اه دانش آمار استاد (pezeshk@ut.ac.ir) پزش حمید دکتر ٢٣
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به نعمت اله علیرضا

پیشه ای آمار و است کشور آمار استادان تمام استاد غیرمستقیم یا

نشده منتف استاد پژوهشهای یا کتابها کالسها، از که نم یابی را

باشد...

م گیرد. جان استاد یاد با دانشجویی ام دوران خاطرات انصافاً

جریان دل وجانم دفتر برگهای سپیدی در استاد م کنم احساس

و بودیم ما مهر؛ از کوله باری و بود او که م آورم یاد به دارد.

ما و بود عشق تب م نگاهش، استاد. محبت وادی در تشنگ

گرمای و سپرد ما دل به دل استاد. بزرگ منش و نگاه تب نشین م

در تا کرد همراهمان نشیبها و فرازها تمام سرمای در را وجودش

دارد، او از روشنایی ماست، دست در که دانش چراغ نزنیم. جا

اخالق. و علم بزرگوار استاد

اولین برای شیراز اه دانش آمار بخش در ١٣۶٢ سال تابستان

دیدم. بخش راهروهای از دری را استاد تصادف به طور و بار

بودم. شنیده را ایشان نام فقط و بودم نگرفته ایشان با درس هنوز

سالهای دانشجویان از ایشان آموزش نحوۀ و استاد دانش مورد در

نزدی از م خواست دلم همیشه و بودم شنیده داستانها باالتر

درس خوانده اند ان میشی اه دانش در بودم شنیده ببینم. را ایشان

داده قرار تأثیر تحت را خود استادان آنجا، در تحصیل هنگام و

شنیده ول ، شرایط چه در و کسان چه از نم آید یادم بودند.

منزل از را طوالن مسافت دبستان در تحصیلشان دوران در بودم

دشوارتر هنگام طوالن راهپیمایی این و م کردند ط مدرسه تا

تکه این چرا نم دانم درست فرام رسید. زمستان فصل که م شد

ایشان که دلیل این به شاید است؟ مانده ذهنم در خاطرات از

و علم اهداف به رسیدن برای فوق العاده انگیزۀ با فردی را

م بینم. و م دیدم آموزش اش

آمار عنوان تحت ١٣۶٣ سال در را درسم اولین عل ای حال

نحوۀ شیفتۀ اول روز همان از کردم. اخذ استاد با ٢ ریاض

مطرح شهودی چنان با را آماری متنوع مفاهیم شدم. تدریسشان

خطای است: مانده ذهنم در همچنان سالها باگذشت که م کردند

هم این از زیباتر آیا صفر! فرض به ناحق رد احتمال = اول نوع

شیوای زبان بر تسلطش و استاد سحرآمیز کالم کرد؟ بیانش م شد

خاص ظرافت م شد. مفهوم هر از مضاعف فهم باعث فارس

م کرد دعوت تعقل و تفکر به را آدم که بود استاد گفته های در

آموزش فن استاد غیرکلیشه ای. و غیرمستقیم زیبا، نحوی به آن هم

هستند. و بودند

کتابهای دست نویس نسخه های اولین ما تحصیل زمان در

ناپارامتری، آمار ، مقدمات احتمال و آمار نظیر استاد پرارزش

زیبایی خاطرات چه و داشت قرار اختیارمان در و... رگرسیون

کالسهای در شرکت داریم. تمرینهایش حل و آنها خواندن از

تأخیر اگر که است شیرین خاطرات ر دی از استاد صبح ٧ ساعت

نه که بود آن عجیب و م دادی! را جریمه اش بایست م کردی

پرداخت به اعتراض نه و م کردی کالس ساعت به اعتراض

تأثیرگذار ر پژوهش و استاد نه تنها بهبودیان دکتر جریمه! موردی

اخالق فضایل دارای ه بل بودند کشور این آمار علم حوزۀ در

همیشه من بی نظیرند! م کرد. شیفته را انسان که بودند کمیابی

که زیرا باشم برده بهره ایشان اخالق تب م از کم م کنم آرزو

قوم زنده اند/ اخالق به روزگار اقوام بهار: مل الشعراء به فرمودۀ

است مردن اخالق فاقد گشت که

٢۴ نعمت اله علیرضا

آید؟ م ما دل عزای با بهار بار هر که است رازی چه این ارغوان!

دکتر فقید استاد یاد و نام بزرگداشت در که شده دعوت من از

درج برای دل نوشته ای نی خوی، نی سرشت آن بهبودیان، جواد

قلب به سالم و منت به دیده کنم. تهیه ایران آمار انجمن خبرنامۀ در

حیف صد و حیف و افسوس و دریغ خبرنامه. مخاطبان مهربان

که نشسته ایم سفرکرده، عزیز این ماتم و سوگ به شرایط در که

تاکنون دوستدارانش حضور با مجلس و محفل برگزاری ان ام

بزرگداشت برای مجازی جلسۀ دو چند هر است. نشده فراهم

این گونه برگزاری با او، درگذشت خبر تلخ ول شده برگزار ایشان

دکتر شد. نخواهد زدوده هرگز او دوستان یاد و ذائقه از جلسات

بی ادعا معتدل، و متین اخالق مدار، و محبوب استادی بهبودیان،

١٣٩٩ فروردین ماه ١٢ تاریخ در خوش قلب، و مهربان فروتن، و

و رفت ما جم از مظلومانه و غریبانه کوتاه، بیماری ی ط

و سب و روش و تب م تأثیر مطمئناً ول پیوست. به جاودانگ

تا گذاشت، جا به خودش از اخالق و علم زمینۀ در که سلوک

به شخصه، من، ماند. خواهد باق ما روان و روح در سال سالیان
است. (Journal of Iranian Statistical Society) جیرس سردبیر و شیراز اه دانش استاد (ar.nematollahi@shirazu.ac.ir) نعمت اله علیرضا دکتر ٢۴
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نعمت اله علیرضا بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

این صفای و لطف و مهربان قدردان و وامدار همیشه را خودم

م کنم احساس بزرگمرد، این فقدان از و م دانم تکرارنشدن استاد

است؛ شده جدا علم جامعۀ توب م و فرهنگ حیات از جزئ

را!» فل پیر پدر بباید صبر «سالها

افتخار ، فراموش نشدن سال ٣۵ طول در این که وجود با

اری، هم افتخار هم بعدها و ، تحصیل مقط سه هر در شاگردی

اه دانش آمار بخش در را استاد محضر از فیض کسب و همنشین

زیرا نم دانم. ساده ای کار را او مورد در نوشتن ول داشتم، شیراز

او گستردۀ خدمات از ریاض و آمار جامعۀ یقین، و قط به طور که

به خوبی شاگردپروری و اجرایی ، آموزش ، پژوهش زمینه های در

اضافه آنها به جدیدی نکتۀ و بعد نم توان به سادگ لذا و است گاه آ

به صورت که دانشجویان لیست به گذرا و کوتاه نگاه کرد.

کرده اند فیض کسب بزرگمرد این محضر از غیرمستقیم یا مستقیم

نسل پرورش در ایشان که زحمات و داده اند، ادامه را او راه و

م تواند تنها کشیده، کشور علم جامعۀ برای خدمتگزار و مفید

که بود معلم او دهد. نشان را ایشان رف ش توانایی از گوشه ای

را. ها اندیشه نه و آموخت ما به را اندیشیدن کلمه واقع معنای به

از و نوشت م برساند، را کالم جان که نحوی به شیوا و مختصر

م کوشید و م کرد پرهیز خسته کننده و طوالن اثباتهای ارائۀ و بیان

دانشجویان روان و ذهن در مطالب تفسیر و مفهوم آنها، به جای تا

اخبار مورد در اطالعاتش و بود مطالعه اهل بسیار بندد. نقش

، انسان کرامت مورد در نظریاتش بود. به روز بسیار جهان و ایران

بود شنیدن و تأمل برانگیز بسیار ...، دموکراس و اجتماع عدالت

نیست. آنها به پرداختن مجال مختصر، این در که

آموختم، او از علم و درس مطالب کنار در که را آن چه

من بود. شیرینش لبخند معجزۀ و گشاده روی داشتن آرامش،

درگیری، کس با که ندارم یاد به و ندیدم را وی عصبانیت اه هیچ

نکردم حس اه هیچ و بود را اعتدال باشد. کرده پیدا ، لفظ ولو

این در و بود اخالق مدار بسیار باشد. کس مخالف یا جانبدار

م برد، رن اخالق و فرهنگ فقر از جامعه که وانفسا روزگار

بی نظیر گنجینیه ای بهبودیان دکتر چون اخالق با استادی وجود

برخورد استادان و دانشجویان با متانت و ادب با همواره بود.

شغل امنیت ایشان، ار هم بعدها و دانشجو عنوان به ما و م کرد

تمام با وی من، اعتقاد به . م کردیم احساس وجودمان تمام با را

کرد. علم عرصۀ وارد را نجابت و اصالت وجود

کامروا تا باش «سحرخیز که بود معتقد کلمه واقع معنای به

ساعت (معموال وقت اول را کالسهایش تمام این رو از و گردی»

وارد کالس به تأخیر با که دانشجویان م کرد. برگزار صبح) ٧

و شیرین تنبیه عجب که م کرد جریمه اغماض بدون را م شدند

از ایت ش جریمه، مشمول افراد ندارم به خاطر بود. تأثیرگذاری

باشند. داشته وضعیت این

جانکاه و سنگین بس است دردی بی همتا، استاد این فقدان

به که روزی در آنها. بیان در قاصر و ن ال واژه ها و زبان و

و تشییع مراسم در استادم مهربان دوستداران همۀ از نمایندگ

پروتکلهای خاص شرایط به توجه با و داشتم شرکت خاکسپاری

و وجودم، همه غریب حس نبود، میسر جم حضور ، بهداشت

همین طور بود. گرفته فرا را ترم چشمان هوای تمام نشدن بغض

شریف و نجیب ر پی با همیش وداع زمان به لحظه به لحظه که

افتادکه: یادم به متن این م شدم، بی طاقتتر و م شدم نزدی وی

نرم و آرام چنان و م شوی بلند مرگ، است عجیبی «موسیق

آن از محرومیت نم بیند». را تو س هیچ ر دی که م رقص

همه آن و صمیمیت و صفا همه آن نافذ، چشمان با مهربان نگاه

تسلیم جز ول نیست باورکردن گرانبها، تجارب و دانش اخالق،

چاره ای! کو رضا و

توانسته و باشد راض و خشنود ما از ایشان روح امیدوارم

ما همۀ گردن به ایشان که بزرگ حق از کوچ ذره ای باشیم

همیشه قلبمان، آستانۀ در مهرش آفتاب باشیم. کرده ادا را دارد

دوستدارانش و خانواده با کرد. نخواهد غروب هرگز و پابرجاست
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بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به فارس پور سنجری ناهید

همدردم. و سوگوار

فارس پور٢۵ سنجری ناهید

منظر از بوده اند. من برای چند بعدی شخصیت بهبودیان دکتر

مصداق استاد،

شدند»؛ دست از همه موافق «یاران

مصداق ار هم و دوست منظر از

تو کردی ان هم بر وفا و مهر آن قدر

هنوز؛ است زبان ورد جا همه ت نی نام

مصداق علم منظرپدر از

باد محشور امیرالمؤمنین با پاکت روح

باد پرنور خدا الطاف ز قبرت خانۀ

به خیر یادت پدر ای زندگان چراغ ای

باد. مسرور برین فردوس باغ در خاطرت

گرام یادش و شاد روحش

خورشیدیان٢۶ کاووس

شهریور اواسط به برم گردد بهبودیان دکتر با من دیدار اولین

بودم، مشهد فردوس اه دانش آمار دوم سال دانشجوی .١٣۶۵

دوستان اساتید، ، فردوس اه دانش مشهد، شهر به عالقه ام تمام با

آن تابستان میداد. آزارم خیل مشهد و شیراز مسافت بعد غیره، و

که کنیم جابجایی شیراز آمار دانشجویان از ی با بود قرار سال

بیقرار و ناامید خیل شد. منصرف طرف آن روزها، آخرین در

شیراز فارس ادبیات دانشجوی که قدیم دوستان از ی بودم،

تقاضایم که کرد پیشنهاد بود، راشنیده بهبودیان دکتر وصف و بود

شیراز اه دانش آمار و ریاض بخش سالها آن ببرم. ایشان نزد را

بخش. رئیس ، حقیق برهان دکتر آقای نظرم به و بود ی

انتقال برای را خود تقاضای شفاهاً و رفتم بهبودیان دکتر نزد

از شیرازی شیرین و غلیظ لهجۀ با ایشان کردم. بیان شیراز به

اکثر و بودم ممتاز دانشجوی که هم من پرسیدند، درس ام وض

دادم. ایشان خدمت را کارنامه هایم بیست، به نزدی نمره هایم

و کرد نگاه دقت با را ترم ام کارنامه های بار چند بهبودیان دکتر

شروع ترم ر دی هفتۀ دو کرده ای، اقدام دیر این قدر چرا گفت:

صحبت نفر چند با و زد زنگ چند و برداشت را تلفن م شود!

حس داشتم، که ناامیدی ای و اضطراب تمام با موق همان کرد.

کرده احساس اطرافم فضای در را همنوع به خدمت میل و مهربان

تا «میتون گفت: من به ایشان تلفنها از بعد گرفتم. روحیه قدری و

اه دانش در و یری ب حساب تسویه فردوس اه دانش از شهریور ٢۵

و بود جنگ داشتم، وقت هفته ی از کمتر ؟» کن نام ثبت شیراز

خدمت در مین بوسها و اتوبوس همۀ ، فت عملیات برای نیرو اعزام

و مشهد رفتم کرمانشاه مسیر از بود مشقت هر با بودند. نیرو اعزام

شیراز. برگشتم وقت سر بندرعباس، و طبس مسیر از

دکتر با را آزمایشها طرح و ١ آمارریاض درس دو ترم آن

پایان تا که شدند من مشاور استاد هم ایشان خود داشتم، بهبودیان

از ترم، آخر در بیست تا دو بر عالوه برجاماند. دکتری مقط

کردم سع و کردم گوش آویزۀ دیدم، ر دی چیزهای خیل ایشان

، وقت شناس سحرخیزی، ادب، ، خوشروئ انضباط، یرم: ب یاد

، شی پوش تساهل، ران، دی به دادن ارزش تحمل، ، مهربان

این وجود در که ر دی خصوصیات خیل و ... لباس، در تنوع

بود. انسان

و ارشد لیسانس، مقط سه هر در ، دانشجوئ دوران طول در

و درس تعداد بیشترین که داشتم را افتخار و شانس این دکتری

رهرو این در ذرانم. ب بهبودیان پروفسور با را درس واحدهای

و صدها شاید م گویم، و گفته ام را مطلب این جا همه و همیشه

موضوعهای آسان سازی و تسهیل استاد بهبودیان دکتر بار: هزاران

داشت. خود مخصوص هنری شیوه این در و بود وپیچیده دشوار

نظر از هم خوب شغلهایی لیسانس فوق و لیسانس از بعد

زیادی انتخابهای و داشتم درآمد نظر ار هم و اجتماع منزلت

پر برخورد نحوۀ ول داشت وجود برایم نیز خارج و داخل در

همه، با و امور همۀ در استاد علم و منطق شیرین، آرامش، از

شیراز اه دانش آمار بخش به بار هر که وام داشت این بر مرا

مثل کنم، تجربه ر دی بار ی را خوش احساس این تا برگردم
است. الزهراء اه دانش استاد (nsanjari@alzahra.ac.ir) فارس پور سنجری ناهید دکتر ٢۵

است. شیراز اه دانش دانشیار (khorshidian@susc.ac.ir) خورشیدیان کاووس دکتر ٢۶

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
m http://irstat.ir T (٠٢١)۶۶۴٩۵۵۴٠ B info@irstat.ir ٣۵ صفحۀ



خورشیدیان کاووس بهبودیان جواد دکتر مرحوم یاد به

بود خوب درس ام و شغل وض همواره که آن جا از . خانگ کبوتر

بار چندین استاد م کردم، رها تمام وقت درس برای را کارم ول

اه دانش تو پولها این از نکن، ول را خود «شغل م کرد: نصیحتم

تأثیر و بهبودیان دکتر شاگردی م گویم، جرأت به ول نمیاد»، گیر

که چند هر بود. کرده مشخص مرا آیندۀ راه من، بر ایشان منش

شد همین باشم، او مثل م خواستم همواره ول نتوانستم هیچ وقت

شدم. کشیده اه دانش در معلم سمت به که

اه دانش در خود سابق اساتید همۀ قدردان و وامدار بنده البته

، صدوق دکتر پارسیان، دکتر ، سلطان دکتر آقایان ، هستم شیراز

بزرگان این همۀ و بازرگان،... دکتر حیدری، دکتر ، برهان دکتر

نیز ایشان از خویش به نوبۀ و دارند و داشته برایم ویژه ای اه جای

دکتر که بود این بخش به من خاطر تعلق کلیدواژۀ آموخته ام. بسیار

اتوماتی طور به صبح هفت ساعت در خود حضور با بهبودیان

جریانات و روابط همۀ بر و م کرد تعریف را بخش روزۀ هر فضای

اقرار شخصاً م گذاشت. همه جانبه و مثبت تأثیری آمار بخش

اری هم افتخار که بعدها چه و دانشجویی زمان در چه م کنم

بهبودیان دکتر با کاری هر از قبل همواره شد، نصیبم آمار بخش با

نظر و نموده مشورت بخش بنیانگذار و بزرگتر پدر، اه جای در

اکثر مورد در امر این که م گویم جرأت به م شدم. جویا را ایشان

صادق نیز آمار و ریاض بخشهای ر دی اران هم و دانشجویان

دور آشنایان تمام بر چنان استاد کردار و رفتار و منش است. بوده

همۀ برای مراد و مرید افسانه های که م گذاشت تأثیر نزدی و

شده باعث اخالق مداری همین متأسفانه م شد. تداع درگیر افراد

توجه مورد کمتر استاد، پربار زندگان ر دی مهم جنبۀ ی که است

است. ایشان کادمی آ و علم جنبۀ هم آن و گیرد قرار

بهمن در وی مالقات آخرین تا استاد با دیدار اولین زمان از

جدید موضوع جستجوی دنبال به م دیدم را ایشان وقت هر ،٩٨

همیشه، تقریباً بود. ران دی به ارائه یا و تحقیق نوشتن، تفکر، برای

دوشنبه ها معموال ی بار هفته ای که آخر سال دو ی این حت

تکه ای بر را موضوع یا کتاب مقاله، عنوان م آمد، اه دانش به

و کتاب فایل دنبال یا داشت همراه به خودش خاص خط با کاغذ

فالن از موضوع این م گفت گشاده دست با یا م گشت مقاله ای

برای را آن دارد، تعمق و تفکر جای و است تازه و جالب دیدگاه

آورده ام. تو

Scanned by CamScanner

از (عکس اران هم برای استاد پژوهش دست نوشته های از نمونه ای

( ماشینچ دکتر

. ممتن و هستند سهل مقاله، چه کتاب چه نیز ایشان نوشته های

۶٠ دهۀ اواخر تا ایشان معروف مقدمات احتمال و آمار کتاب

بار چند یا ی ساله هر دارم خبر که ٩٧ سال تا بود، جزوه

به ترم این ده هزار. و پن تیراژهای با است، شده چاپ تجدید

مصاحبۀ برای سوال چند م کردم، تدریس را آن مجازی صورت

است کتابی آوردم. بیرون آن از دکتری جام امتحان و ورودی

آدم خواندن، بار هر با که احتمال و آمار در درس اولین برای

آمار تمام استاد ی تا اول ترم دانشجوی از م آموزد، آن از

چندین استاد محض. احتمال یا کاربردی آمار گرایشهای در

مختلف زمینه های در دارد کارشناس دورۀ برای نیز ر دی کتاب

همه و تصمیم،... نظریۀ رگرسیون، ناپارامتری، آمار ، آمارریاض

دانشجویان به همیشه . ممتن و سهل است، سیاق و سب همان به

موضوع فالن م خواهید اگر م کنم، توصیه دکتری و لیسانس فوق

همیش ول ساده زبان با ، علم هم و شهودی هم عمیق، را
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داده ها علم در کوتاه برش دو ری بد آرمان

بهبودیان. دکتر کتابهای سروقت بروید بفهمید،

صنعت اه دانش ایران، آمار کنفرانس نخستسن از بازگشت مسیر در

١٣٧١ خرداد اصفهان،

شصت دهۀ اواخر در آمار و ریاض بخشهای تفکی از بعد

دکتری دانشجویان دوم٢٧ نسل تربیت و دکتری دورۀ افتتاح و

بود. رنگ پر بهبودیان دکتر نقش کشور، داخل در بار این آمار،

بسزایی نقش بهبودیان دکتر پیش سال چند تا نیز زمینه همین در

و داشت آماری استنباط گرایش دکتری دانشجویان تربیت در

مقالۀ ی حداقل دانشجویی، هر شدن فارغ التحصیل با بالتبع

است این توجه جالب نکتۀ م شد. مزین بهبودیان دکتر نام به ISI

به راحت خوب لیسانس فوق دانشجوی ی را مقاله ها اکثر که

نکتۀ ی به توجه ایشان مقاله های اکثر کند. مطالعه م تواند

در مانده اند. غافل آن از نویسندگان سایر که است ظریف بسیار

بسیار و پیچیده روابط حل و کشف به سایرین خاص، مقالۀ ی

این دل در ظریف نکتۀ چند یا ی ول پرداخته اند، تخصص

بهبودیان دکتر مقاالت نپرداخته اند. آن به یا ندیده را پیچیده روابط

حال عین در و سهل ظریف، نکات این در شهودی تعبیری دادن به

هنر که ایشان تدریس روش مانند درست م پردازند، اساس و مهم

ایشان. کتب مانند درست و بود پیچیده موضوعهای تسهیل

. گرام یادش شاد، روحش

ری بد آرمان

نسبت باز افقهای همۀ با و بود امروز اهال از و بود «بزرگ

داشت!»

بهبودیان دکتر درگذشته، و گرام استاد خاطرات وقت هر

ایشان م افتم. باال شعر قطعه یاد به ناخداگاه م آید، نظرم در

صحبت خودش افق با دانشجویی هر با بودند. شعر این مصداق

نزد و بودند مأنوس و دمخور مدرن و امروزی علوم با م کردند،

در کس هر که راست به م شدند. داشته بزرگ دانشجویانش همۀ

نم خواهد! این از غیر چیزی زندگ

زمان در که مفتخرم هستم، و بوده ایشان دانشجوی که من

دروس و ارشد پایان نامۀ واسطۀ به ایشان با زندگ ام، از کوتاه

ایشان، یادگاریهای و یادواره ها م کنم. و کرده تلمذ ، کارشناس

را خود همیشه و واداشته تعلم به مرا است، هنوز که هنوز

م دانم. شاگردشان

داده ها علم در کوتاه برش دو

نووا) اطالعات مدیریت دۀ (دانش آشفته٢٨ افشین به همت

علم چرا توسعه؛ و داده ها علم نخست: پردۀ

است؟ مهم داده ها

توجه مورد همواره بهتر زندگ به دستیابی برای توسعه» و «رشد

توسعه، پیچیدۀ موضوعات به توجه بنابراین، است. بوده بشر

محسوب انسان جوام تعال و پیشرفت محرکۀ موتور نوع به

«حل توانایی که است متخصصین نیازمند توسعه، م شود.

قدرتمند مسئلۀ حل روش ی داده ها علم و باشند داشته مسئله»

است.

بسیار ، جوام توسعۀ و رشد میزان دور، خیل گذشته های در

زمان مدت و بود جامعه آن افراد عملیات و فکری توان به وابسته
کشور اههای دانش هیأت علم کادر ۵۶− ۶٠ سالهای در و گرفتند دکتری کشور از خارج که بودند بهبودیان دکتر لیسانس فوق یا لیسانس دانشجویان اولین اول، نسل ٢٧

شدند. کشور اههای دانش هیأت علم کادر ١٣٧۵ از بعد سالهای در و گرفتند دکتری کشور داخل و بودند اول نسل افراد دانشجویان که دکتری دانشجویان دوم، نسل شدند.
٢٨����� ���� ��������
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داده ها علم در کوتاه برش دو

عمر وقت که چرا داشت. وافری اهمیت مؤثر شخصیتهای زندگ

م شد، تمام باتجربه کار نیروی و دانشمندان عالمه ها، بزرگان،

توسعه، پایۀ بنابراین، م شد. بی بهره خدماتشان از نیز جامعه

مهارتهای و حافظه قدرت هوش، میزان با انسانهایی بودند. انسانها

اینها م افتاد. اتفاق دنیا در آنچه هر توجیه توانایی و باال فردی

از عمدتاً علم، بود. قدرتمند و بزرگ انسانهای شناسایی معیار

و م شد تحصیل بزرگ اساتید محضر درک و کتاب مطالعۀ

شخص تجربۀ با را بودند آموخته آن چه هر درس خوانده ها بعدها،

مسائل حل توانایی برسند. مسئله حل توانایی به تا م کردند ترکیب

اعتبار، و مقبولیت افراد این به غیره و فردی اقتصادی، ، اجتماع

دوران این در م آورد. ارمغان به پایدار توسعۀ نیز جامعه برای و

افراد تکثر و انسان علوم فلسفه، منطق، ادبیات، توسعۀ شاهد

روی را خودش مسائل که م گرفت یاد انسان بودیم. همه چیزدان

حل در سع فکر و ذهن قدرت با و کند پیاده علم به زبان کاغذ

داشت. الت مش

مقداری توسعه یافتگ در تاثیرگذار عوامل بیستم قرن حدود در

توانایی ول بود مهم حافظه قدرت و هوش میزان هنوز کرد. تغییر

تصادف به صورت و نبودند تعیین که دنیا واقع فرآیندهای درک

عدم و «احتمال درک توانایی یافت؛ اهمیت م کردند تغییر

آن در که معنایی [در ریاض قوانین که شد متوجه انسان حتمیت».

ویی پاسخ قابلیت تنهایی به م شد] برداشت ریاضیات از زمان

به را « احتمال رد «روی علم، رو، این از ندارد. را سؤاالت به

حتمیت عدم و احتمال شدن اضافه ول کرد. اضافه مسائل حل

برخ در و آنها حل زمان شدن طوالن و مسائل شدن پیچیده باعث

کامپیوتر» «توسعۀ شد. مسئله درک شدن ن غیرمم حت موارد

حساب ماشین با که ابزاری شد. مسئله حل فرایند وارد اینجا از

و همراه گوشیهای به اینک و شد شروع بزرگ کامپیوترهای و

است. رسیده لپ تاپها

آزمایشهای درک به دانشمندان مثل مسئله حل کن افراد

آوردند روی کامپیوتر علم با علوم ترکیب و نمونه گیری ، تصادف

و پرداختند ل مش حل برای جدید روشهای و محصول ارائۀ به و

و کردند حفظ جامعه در را خود اعتبار و مقبولیت ترتیب این به

علم توسعۀ شاهد زمان این در بود. عالم و علم قدردان نیز جامعه

کامپیوتری بزرگ شرکتهای توسعۀ کامپیوتر، علوم احتمال، و آمار

هم کماکان و بودیم فناوری این روی عظیم سرمایه گذاریهای با

هستیم.

رسیدند پتانسیل به مرحله این از گذر از بعد پیشرو کشورهای

در کنند. مربوط ری دی مسائل به را وفایی ش و رشد میزان که

چند حافظۀ و هوش قدرت به تنها ر دی پایدار توسعۀ کشورها، این

محاسبات قدرت اینک، نداشت. بستگ جامعه در شاخص فرد

پردازش در همزمان به طور کامپیوتر چند استفادۀ و کامپیوترها

شد. هوش شاخص با رابطه در انسان توان افزایش باعث موازی

در کم قیمت با و کردند پیدا توسعه هم کامپیوترها حافظه های

را تلفن ها شماره کس نبود الزم ر دی گرفتند. قرار همه اختیار

ی در فیزی به صورت را شرکتش اطالعات یا کند حفظ

قدرت کند. نگهداری کاری استفاده های برای بزرگ ان بای

ساده دستیابی و جستجو موتورهای توسط اطالعات جستجوی

به را انسانها روزمرۀ نیاز از زیادی مقدار اطالعات، به سریع و

حل و سؤاالت به و پاسخ افراد تعداد و کرد حل ، پاس دریافت

نیز مسائل حل کیفیت آن کنار در و شد کم مردم، روزانۀ مسائل

رفت. باال

کامپیوترها از استفاده جدید عادت این این که، ر دی نکتۀ

قدرت با که شد واقع داده های زیادی مقدار تولید باعث

برای دقیق مدلهای به تبدیل داده کاوی، و کامپیوتر محاسبات

اتفاقهای مدلسازی ل مش ر دی اما شدند. مختلف مسائل حل

و آلوده هوای و سونام و زلزله و سیل مثل آنها، حل و واقع

است مدلها این دقت میزان افزایش ه بل نیست. اقتصادی وضعیت

این توان باالبردن روی داده ها علم متخصصین و دانشمندان و

م کنند. کار جدید ارهای راه ارائۀ و مدلها

که را چیزی آن و گذشته توجیه توانایی هم ما حاضر حال در

توانایی مهمتر، همه از هم و داریم، است رخ دادن حال در اینک

این به افتاد. خواهد اتفاق آینده در احتماال که چیزی آن پیش بین

حل مدیریت، در عطف نقطۀ آینده، کردن پیش بین قدرت ترتیب،

شد. توسعه ایجاد و مسئله

در را کامپیوتر علوم و حتمیت عدم احتمال، رد روی علم،

ه های شب کرد. متولد را داده ها علم و داد قرار ر دی علوم کنار
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داده ها علم در کوتاه برش دو

موتور این اختیار در را داده  ها از وسیع حجم کامپیوتری، گستردۀ

به داده ها علم افتاد. اتفاق «معجزه» و دادند قرار قوی محرکۀ

و کسب روی پیش الت مش برای ار راه ارائۀ و دلیل تولید

داده ها علم متخصصین که شد باعث این کرد. کم کارها

همان و کنند حل گذشته از سریعتر و بهتر را مسائل توانستند

زندگ و رشد از کار و کسب صاحبان و مردم بهره مندی داستان

کرد. پیدا ادامه بهتر

توسعۀ است، گرفته قرار توجه مورد که چیزی حاضر حال در

«نتایج دراکر پیتر قول به است. آینده پژوه و پیش بین مدلهای

این و م شوند» حاصل فرصتها از بهره برداری طریق از خوب

حاضر حال در قضیه، این برای . پیش بین قابلیت داشتن یعن

گرفته قرار توجه مورد مه داده ها اکوسیستم و داده ها زیرساختهای

در روزانه صورت به کامپیوترها پردازش قدرت و حافظه و است

علم توانایی رفتن باال به منجر موضوع این و است افزایش حال

است. شده بیشتر مسائل حل در داده ها

آن است شده مهم اندازه این تا داده ها علم اینکه دلیل نتیجه:

پارادایم پیشرفت ه بل نیست؛ جدید علم ی تنها مسئله، که است

دانشمندان از که کنیم پیش بین م توانیم است. بشر توسعه یافتگ

شود صحبت طوری همان آینده، در جدید فناوریهای و داده ها علم

دست و تاریخ بزرگان و دانشمندان و عالمه ها از گذشته در که

است. شده صحبت آنها آوردهای

کامپیوتر، علم آمار، علم داده ها؛ علم دوم: پردۀ

...؟! علم

و مطرح مباحث داده ها» «علم عنوان تحت بنده وبینار ادامۀ در

وبینار خصوصاً گرفت. قرار بررس و بحث مورد اساتید توسط

(دکتر توانا و دلسوز اساتید از تن سه حضور با آمار انجمن اخیر

که سازنده ای نظرات و محمدزاده) دکتر و فقیه دکتر ، رجال

و گاه آ اساتید برخ حضور بود. توجه جالب بسیار دادند ارائه

اجازه ادامه در است. آینده به امیدواری باعث ایران در دلسوز

شوم. متذکر زیر به ترتیب را نکات م خواهم

حاضر دوستان برخ با که زمان از سال هشت تقریباً ‐١

این در کامپیوتر و ریاض و آمار انجمن همچنین و کنفرانسها در

صورت به یزد کنفرانس در است. گذشته م کردم صحبت باره

را نتایج و کردم حضوری صحبت اساتید از بسیاری با حضوری

انجمن مخصوصاً کشور علم انجمنهای اختیار در و جم بندی

که شد چه بودم. انجمن هیئت مدیرۀ عضو زمان آن گذاشتم؛ آمار

چرا کشور کامپیوتر و آمار علم اجرایی بدنۀ گذشت؟ سال هشت

کجا اختالفها نیستند؟ برخ کماکان و نبودند فکر به زمان این تا

م کند؟ کوک را خودش ساز کس هر که است

به و تمامیت خواه از برداشتن دست و همدل نخست: نکتۀ

کنون بزرگان طرف از باید شخص مناف به جای اندیشیدن جم

شود. مثبت تغییر مبنای تا شود پذیرفته کشور اه دانش

داده ها علم که ما دۀ دانش نام کنون، تا ٢٠١۴ سال از ‐٢

نام م توان چرا است. کرده تغییر مرتبه دو م کند تدریس را

آمار گروه جدای ده دانش این چون داد؟ تغییر را رشته ها و آن

اه جای ... و کامپیوتر علوم و آمار است. ریاض و کامپیوتر و

و ادبیات و دارند محض و علم مبان گسترش در را خودشان

کشور، در هنوز متأسفانه است. داده هایی علم و متفاوت ما رد روی

دو آن ردهای روی تفاوت و ننهادند وقع ادبیات دو این تمایز به

ده های دانش گروهها از جمع عمل، در نشناختند. به رسمیت را

است. نشدن این و کنند تدریس داده ها علم م خواهند مختلف

با است؛ متفاوت کامپیوتر مهندس با داده ها علم رد روی و لغات

ی است. متفاوت هم کامپیوتر علوم با و است؛ متفاوت آمار علم

کالس ی سر نم تواند داده ها علم ارشد کارشناس دانشجوی

لغات آمار کالس در بیاموزد لغات سری ی کامپیوتر استاد با

ارتباط بعد و ر دی لغات ماشین یادگیری کالس در بشنود ری دی

پارامتری روشهای کند. تشریح علوم حوزۀ سه در را واژگان این بین

ر. دی معن داده ها علم در دارد معن ی آمار در ناپارامتری و

نتیجه ر. دی معن ماشین یادگیری در دارد معن ی آمار در اریبی

و یرد ب یاد باید را زبان چند شما فارغ التحصیل که م شود این

مفهوم با اریبی وید ب باید کند صحبت م خواهد وقت آخر در

این کنید تصور و ماشینش یادگیری مفهوم با اریبی یا آماری اش

باشد. سردرگم کننده دانشجو برای م تواند چه اندازه تا شیوه

کامپیوتر و آمار از جدا ساختاری نیازمند داده ها علم دوم: نکتۀ

و ساختار با جدید دۀ دانش یا گروه ی است. اه دانش در و...
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کشور توسعۀ و علم پیشرفت در ریاضیات نقش

مستقل. اساتید

داده ها علم تدریس و کرده اند زحمت قبول بزرگان برخ ‐٣

که است حال در این پذیرفته اند. ایران در زیاد مشغلۀ عل رغم را

بسط را ماشین یادگیری وی ال ی تاکنون ایشان از بسیاری

آشنا ل٢٩ ک چالشهای با ایشان از بسیاری نکرده اند. اجرا و

خودمان برای تدریس صالحیت دادن نشان برای کم دست نیستند.

که را چیزی نم شود دهیم. انجام را کارها این که است ضروری

داده ها علم عنوان تحت آموخته  ایم ری دی علم در پیش سالها

از و م خواهد را خودش دانش آموختۀ داده ها علم دهیم. آموزش

علم علمش، و کارش م بایست نیز آن استاد که است رو این

دارید عنایت باشد. فعال صنعت در حوزه این در و باشد داده ها

داده ها علم داده ها سری ی تحلیل و داشبورد ی ساختن که

کنید). مراجعه انجمن سایت در داده ها علم وبینار فیلم (به نیست

به گاه آ که است الزم داده ها علم متخصص استاد سوم: نکتۀ

باشد. رشته این در کاری تجربۀ دارای و قابلیتها دروس،

بستر کار، و کسب برای چه یادگیری برای چه داده ها، علم ‐۴

فراهم کشور در اندازه چه تا بسترها این م خواهد. پیشرفته فناوری

در داریم؟ ابری فضای در ماشین یادگیری پلتفرم ی آیا است؟

داده ها علم فارغ التحصیالن به کار بازار نیاز پرسید فردی وبیناری،

این عزیزان جواب کرده اید؟ تأسیس را آن رشتۀ که سنجیده اید را

پاس است». خوب م دانند همه که را آن کار «بازار که بود

است خوب آن کاری بازار نیست. پاس همۀ ول است درست

بفرمایید و ببرید نام را کشور در داده ها علم پروژۀ چند کجا؟ ول

چقدر ار بی فارغ التحصیالن تعداد است؟ چقدر آن کل حجم

هم آن از بعد احتماال است. گرم آن آموزش بازار البته است؟

هرچند چون دهند، درس داده ها علم م توانند فارغ التحصیالن

مابق است. گرم اژدهاکش درس بازار ول نیست اژدهایی که

خواهد ظهور موق آن تا که شد خواهند جدیدی علم مشغول هم

مدرس عده ای شد. ریاض و آمار علم با که است کاری این کرد؛

نیز مابق و شدند، استخدام سازمانها در به سخت عده ای شدند،

و رشته ی نیاز که کنیم دقت بیاموزند. داده ها علم است قرار

م خواهیم چرا شود. ایجاد کار بازار و صنعت در باید اول علم

اگر کنیم؟ سردرگم را عال آموزش کل و مستعد جوان سری ی

را ده دانش بودیم مجبور و نداشتیم اه دانش استاد ثابت حقوق

داشتیم؟ را برخورد همین هم باز داریم نگاه سرپا درآمدزایی با

کنند تدریس را رشته این م خواهند که اساتیدی چهارم: نکتۀ

و کنند برگزار خدمات و صنعت برای زیاد سخنرانیهای باید اول

ایجاد گاه آ هم تا دهند انجام یرند ب پروژه اول باید بسازند. بازار

کشور نیاز به محدود ظرفیت با را جوانها بعد و ظرفیت هم شود

کنند. هدایت سمت این به عال تحصیالت در

دۀ دانش داده ها، علم رشتۀ راه اندازی برای بندی: جم

و داده ها علم متخصص اساتید حضور با داده ها علم مستقل

اساتید و متخصصین رو، این از است. ضروری کار، بازار نیاز

کردن برطرف برای تالش با کامپیوتر و ریاض آمار، علم

م توانند مرتبط پروژه های انجام و بازآموزی خود، کمبودهای

نوین واژۀ غیراین صورت در باشند. حرکت این زمینه ساز به خوبی

به واسطۀ را ران دی و افزوده اند خود علم ادبیات به بی مفهوم و

کرده اند. گمراه اه دانش و شخص مناف

علوم ایران انجمنهای اتحادیۀ بیانیۀ

در ریاضیات نقش خصوص در ریاض

کشور توسعۀ و علم پیشرفت

مدرس) تربیت اه (دانش محمدزاده٣٠ محسن به همت

اعداد، با که است بشری دانش از رشته ای ریاضیات

دارد سروکار مسائل حل برای مدل سازی و محاسبات وریتمها، ال

امور بهتر تحلیل و طبیعت بر حاکم وهای ال کشف به آن کاربرد و

نهفته ریاض علوم جوهرۀ در که فکری ابزارهای م انجامد. جامعه

هستند تجربی اطالعات تحلیل برای مؤثری بسیار عوامل است،

پایدار توسعۀ و پیشرفت است. بشری دانش افزایش آن نتیجه که

رشد و دانش بنیان صنایع نوین، فناوریهای اساس بر که کشورها

علوم این دارد. ریاض علوم در ریشه م خورد، رقم اقتصادی

و شود وارد زندگ بخشهای تمام تقریباً به است توانسته امروزه
٢٩ www.kaggle.com/
٣٠mohsen_m@modares.ac.ir
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کشور توسعۀ و علم پیشرفت در ریاضیات نقش

ارتباطات داده کاوی، مانند نوین فناوریهای قابلیت ام استح به

وضعیت عددی پیش بین و مصنوع هوش امن، ترونی ال

بیانجامد. آب وهوا

در ریاض علوم صحیح آموزش و یادگیری این، بر عالوه

ی ان هم برای رسم غیر حت و عموم رسم تربیت سطوح

منطق تفکر ساختار ایجاد به آموزش این که چرا است، ضرورت

از پرهیز برای زندگ از صحیح درک مسائل، بهینۀ حل برای

هوشمندانه بهره مندی برای طبیعت بایستۀ شناخت و ناهنجاریها

درک به ، منطق تفکر داشتن با جامعه آحاد م انجامد. آن از

نهفته آماری روابط از استفاده با و م یابند دست پدیده ها بهتر

برای را بهتری زندگ م توانند ، دریافت اطالعات و داده ها در

و اندیشیدن پرتو در مهم این کنند. برنامه ریزی اطرافیانشان و خود

ضرورت ی موفق شهروند هر برای که م شود میسر خالق تفکر

روش به ریاضیات با کار طریق از تمرین و مسئله حل با و است

در که ریاض مسائل حل در ممارست با م شود. محقق صحیح

صبر مهارت سو ی از م شدند، تشویق آن به دانش آموزان گذشته

پشتکار ر، دی سوی از و م آید به دست نتیجه گیری برای حوصله و

م شود تقویت زندگ روزمرۀ مسائل تحلیل و داده ها فهم در افراد

اجتماع روابط بهبود و سالمت بر انکاری غیرقابل تأثیر خود که

ریاضیات، در مسئله حل مختلف رهیافتهای م گذارد. جای بر

قابل هم اجتماع مسائل حل برای که م سازند فراهم را روشهایی

و نوجوانان مسئله، حل صحیح روشهای تمرین با هستند. استفاده

مسائل بهینه حل روشهای م توانند مردم، آحاد ه بل و جوانان

از که است بدیه شوند. مسلط آن بر و یرند ب فرا را اجتماع

حل در پایداری و صبر آموزش ، منطق تفکر تربیت به طریق این

که م یابیم دست جامعه افراد اجتماع هوش ارتقای و مسائل

قضائ پرونده های کاهش ، اجتماع آسیبهای از جلوگیری سبب

شد. خواهد جامعه در ناپذیر جبران خسارتهای از کاستن و

، زندگ مختلف بخشهای در ریاضیات گفت م توان بی تردید

منطق تصمیم سازی  و عمیق تفکر به و دارد انکارناپذیری تأثیر

بیماریها م داند، خوب ریاض که پزش ی م کند. کم

ریاض دانش به که اقتصاددان ی م دهد. تشخیص بهتر را

را بازارها رفتار و بین الملل و مل اقتصادی روابط است، مجهز

و باشد داشته مناسب تصمیم سازی م تواند و م کند درک دقیقتر

تحلیل و بررس برای ریاض تفکر قدرت از که سیاستمدار ی

برنامه ریزی برتوانمندی عالوه باشد، برخوردار جامعه مسائل

وعده های و بود خواهد کشور ادارۀ برای بهتری مسئول صحیح،

داد. خواهد مردم به واق بینانه ای

و علوم توسعۀ در اساس بسیار نقش ریاضیات که آنجا از

نیز مستقیم رابطۀ آن بر عالوه و م کند ایفا نوین فناوریهای

باید دارد، وجود جامعه آحاد زندگ توسعۀ و ریاض آموزش بین

کاف توجه آموزش مختلف سطوح در ریاض علوم اه جای به

محیط بهتر، زندگ برای را دانش آموزان است الزم شود. معطوف

علم جامعه ی در نقش آفرین ، اجتماع مشارکت پویا، کار

دانش آموزان کرد. تربیت کشور همه جانبه توسعه برای توانمند و

بود. خواهند کشور بهتر اداره برای آینده نقش آفرینان امروز،

یرند ب یاد م توانند آموزان دانش ، ریاض تواناییهای توسعه با

مسائل منطق حل به ونه چ و بیاندیشند ریاض وار، ونه چ که

توسعه ونگ چ و چرایی ، چیست باید منظور این برای بپردازند.

شود. تبیین آنها برای ریاض تفكر

و ریاض علوم نقش از نباید نیز عال آموزش سط در

توانمندسازی و دانشجویان تربیت منظور به آن وابسته دانشهای

همچنین بود. غافل رشته ها سایر در علم مسائل حل برای آنها

ضروریات از ر دی ی اهها دانش در جوان ریاضیدانان تربیت

کند، فکر خوب م تواند ریاضیدان است. آینده و حال در کشور

مفاهیم و مسائل با رویارویی در که تجریدی توان از استفاده با و

مسائل مدل سازی و درک مهارت به م آورد، دست به ریاض

م توان ریاض اندیشه و فکر با م رسد. انسان و اجتماع پیچیده

استفاده با و پرداخت واقع دنیای کیف و کم روابط کشف به

تصمیم سازیهای مرتبط، اطالعات و داده ها آماری تحلیل از

بلندمدت راهبردی برنامه های ارائه ان ام و م شود ن مم علم

سیاس ، اجتماع ، فرهنگ ، علم مختلف حوزه های در حاکمیت

شد. خواهد فراهم کشور اقتصادی و

نابسامان بسیار کشور در آموزش  فرایند متأسفانه اینک اما

به دانش آموزان نم شود. توجه نیز ریاضیات آموزش به و است

بسیار آموزشهای سمت به مسئله، حل مهارتهای فراگیری جای
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کشور توسعۀ و علم پیشرفت در ریاضیات نقش

اهها دانش در و م شوند داده سوق کنکور در پیروزی برای سطح

روبه رو پرورش آموزش و به نسبت بهتری چندان وضعیت با نیز

مهمترین عنوان به کشور علم جام نقشه سند در چند هر نیستیم.

علوم از شاخه هایی ، علم و آموزش برنامه ریزیهای برای مرج

شده اند، برده نام کشور فناوری و علم اولویتهای ردیف در ریاض

بر مبتن برنامه هایی اجرای برای را هدفمندی حرکت که دریغ اما

از دور همچنان پایه ای رشته این و نم کنیم مشاهده اولویتها این

دارد. قرار کشور بهتر اداره و پیشرفت برای جدی توجه

کشورهای ردیف در آن قرارگیری و کشور پایدار توسعۀ برای

را خود مردمان پیشرفت و ثروت آرامش، رفاه، ، سالمت که توانمند

تربیت جوانان به خصوص و شهروندان است ضروری م زنند، رقم

و برنامه ریزی توان ، منطق استدالل و اندیشیدن قدرت که شوند

عموم سپهر در توانمندیها این بروز باشند. داشته خالق تفکر

، فرهنگ تعامالت در موثر و منطق برخورد قابلیت نیز و جامعه

در ریاض اندیشه گسترش و ترویج طریق از سیاس و اجتماع

مدیران سوی از موضوع این به عمیق باور م آید. به دست جامعه

دربرداشته گرانبهایی آثار م تواند کشور، ارشد تصمیم گیران و

اجرای در ریاضیات به بایسته توجهات از شروع با و باشد،

این عین نتایج که بود نخواهد دور کشور، علم جام نقشه

شاهد آن همه جانبه توسعه و سالم جامعه بالندگ در را توجهات

وضعیت خصوص در پیشرفته کشورهای مطالعات نتایج باشیم.

به باید حاکمیت و اهها دانش که م کند بیان ریاضیات کنون

جامعه کل تا بپردازند ریاض علوم شاخه های همه در سرمایه گذاری

دهد. ادامه خود تعال و رشد به مدت بلند در بتواند ریاض علوم

بوده جهان در ریاضیات توسعه مهد ایران تاریخ، گواه به

بین الملل عرصه های در دانشمندانش اخیر دستاوردهای و است

علوم حوزه های متخصصان و عالقمند و توانمند معلمان همت به

کارگیری به یادگیری، در ایرانیان ذات توانمندی از نشان ، ریاض

دانش آموزان رتبه و نتایج بررس اما دارد. ریاض علوم توسعه و

بین الملل علم المپیادهای و مسابقات در ایران دانشجویان و

افت با عزیزمان کشور که م کند بیان متاسفانه ، اخیر سالهای

، رجال و (پروانه است شده روبرو مختلف سطوح در ریاض

پژوهش و آموزش دهنده هشدار وضعیت ریاض افت این .(١٣٩٨

توسعه برای جدی تهدیدی که م دهد نشان را کشور در ریاضیات

تنها نه ، کنون روند با واق در م آید. شمار به آینده در کشور پایدار

دانش آموختگان ه بل بود، خواهد بحران کشور ریاضیات آینده

استدالل تفکر و ریاض سواد از نیز ما اههای دانش مهندس

خواهند بی بهره کشور نیاز مورد صنعت و فن مسائل حل برای

علم ، آموزش تصمیم سازان و مسئوالن اگر که است واض شد.

نپردازند، مهم مسئله این حل و بررس به اکنون کشور سیاس و

آمد. خواهد بار به کشور آینده و حال برای بزرگ خسارات

استفاده و همفکری با ریاض علوم ایران انجمنهای اتحادیه

به ایران ریاض جامعه فرهنگ و آموزش ، علم ظرفیتهای از

که معضل این حل برای خود توان تمام با که است آن دنبال

مسئوالن حمایت و نماید اقدام م اندازد، خطر به را کشور آینده

مشارکت با اتحادیه این م کند. مطالبه خصوص این در را امر

شامل ریاض علوم مختلف حوزه های در فعال علم انجمنهای

معلمان ‐آموزش علم انجمنهای اتحادیه ایران، ریاض انجمن

ایران انجمن ایران، رمز انجمن ایران، آمار انجمن ایران، ریاض

انجمن ایران، فازی سیستمهای علم انجمن عملیات، در تحقیق

شورای و ایران کنترل و فرمانده علم انجمن ایران، فیزی

وضعیت بهبود و است شده یل تش ایران ریاضیات خانه های

مصمم و م کند دنبال مختلف جنبه های از را کشور ریاضیات

موجود فرصتهای و عضو انجمنهای مقدورات همه از تا است

ریاض علوم سط ارتقاء جهت در مناسب ارهای راه ارائه برای

نماید. استفاده گذشته سرآمدی دوران به آن بازگشت و کشور

ریاضیات که دارد اطمینان ریاض علوم ایران انجمنهای اتحادیه

توجه و سازد فراهم را کشور بهتر اداره برای الزم ابزارهای م تواند

نیز ر دی علوم از برآمده ابزارهای شد خواهد باعث آن به اصول

ار ب کشور پیشرفت و آبادان برای بیشتر کارآمدی و سرعت با

علوم سمینار نخستین مقاالت مجموعه و (گزارش شوند گرفته

چالشها١٣٩۴). و ریاض

ریاض علوم ایران انجمنهای اتحادیۀ

١٣٩٩ ماه تیر

: مراج

و ایران ریاض جامعۀ به هشدار ، عل ، رجال و آزاده پروانه،
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کتاب ی معرف و بررس و شواهدی استنباط باب در

، ریاض اندیشۀ و فرهنگ کشور، پایدار توسعۀ به عالقه مندان

.١٣٩٨ ، ٣۵− ١٣ ،٣٨

و ریاض علوم سمینار نخستین مقاالت مجموعه و گزارش

.١٣٩۴ مدرس، تربیت اه دانش چالشها،

و بررس و شواهدی استنباط باب در

کتاب ی معرف

یزد) اه (دانش برآورده٣١ دست عل به همت

محدود، نمونه ای اطالعات پایۀ بر آن، با که است علم آمار،

فرضیه) آزمون مدل سازی، ، پیش بین برآورد، (مانند استنباطهایی

وهای ال کتاب، این در م گیرد. انجام بررس تحت جوام دربارۀ

نقادانه بررس آماری استنباط در رایج (پارادایمهای) فکری

م گردد. معرف آماری استنباط به نو ردی روی و م شود

بر مبتن ردی روی آماری: «شواهد کتاب نویسندۀ

ینز هاپ جان اه دانش استاد رویال، ریچارد ،« درستنمایی٣٢

است درستنمایی بر مبتن آماری تحلیلهای مروجان از وی است.

منجر آماری استنباط به جدیدی رد روی گسترش به وی تألیفات و

از: عبارت اند کتاب برجستۀ ویژگیهای است. شده

و تمایز بررس و آماری استنباط فکری وهای ال تشریح .١

آنها تفاوت

رایج آماری تحلیلهای و روشها به مربوط کاستیهای تبیین .٢

مزیتها که آماری استنباط در جدید فکری وی ال ی ارائۀ .٣

از: عبارت اند آن ویژگیهای و

به منزلۀ آماری داده های تفسیر برای علم چارچوبی •

م آورد. فراهم شواهد

بر تنها و است شخص و ذهن مؤلفه های از فارغ •

دارد. تکیه مشاهدات داده های

آنها دچار فکری وهای ال سایر که تناقضهایی به •

نم انجامد. هستند

شواهد قوت اندازه گیری برای عین و ساده روشهایی •

م کند. فراهم مدل) یا فرضیه ی (به نف

کتاب هدف است، شده اشاره کتاب پیش گفتار در که همانگونه

مختصری آشنایی که کس هر برای که است متن کردن فراهم

دربارۀ که افرادی نیز و دارد، آمار مقدمات روشهای و احتمال با

اوند، کنج آماری، روشهای ریاضیاتِ نه و آمار، اصول و مفاهیم

به ویژه ران، پژوهش برای سویی از کتاب مطالب باشد. قابل فهم

(اعم آماردانان علم، روش شناس و علم فلسفۀ ران پژوهش

آمار رشته های سایر و زیست آمار ، آمارریاض متخصصان از

شناخت علوم و روانشناس ، تربیت علوم تحلیل گران و کاربردی)

‐ فن مختلف شاخه های در آمار کاربران برای ر دی سوی از و

اینها، بر افزون راه گشاست. اقتصادی و انسان علوم ، مهندس

، استنباط آمار آماری، روشهای با که دانشجویی به کتاب مطالب

فهرست م رساند. یاری دارد سروکار داده کاوی و تحقیق روش

کتاب: مطالب

اصل نخستین .١

نیمن‐پیرسون نظریۀ .٢

فیشر نظریۀ .٣

آمار در فکری وهای ال .۴

قدیم فکری وهای ال از ناش پارادوکسهای حل .۵

درستنمایی توابع نمودارهای به کردن نگاه .۶

مزاحم پارامترهای .٧

بیزی آماری استنباط .٨

بودن منطق دالیل و معرف درستنمایی قانون ،١ فصل در

این که است شده نشان داده همچنین، است. شده بررس آن

و احتمال، نظریۀ ریاض مبان با شهودی، انتظارات با قانون
٣١ dastbaravarde@yazd.ac.ir

کوتاه گزارش که دارد وجود پیوند این در ترجمه» ی «روایت عنوان با طاهری دکتر از فیلم است. رسیده دوم به چاپ اه دانش نشر مرکز توسط به تازگ کتاب این ٣٢

است. کتاب ترجمۀ روند از
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کتاب ی معرف و بررس و شواهدی استنباط باب در

تفسیر برای دانشمندان است قرار که قانون عمل ملزومات با

،٢ فصل در است. سازگار برند، به کار شواهد به عنوان مشاهدات

است نیمن‐پیرسون نظریۀ براساس که آمار زمینۀ در ام پیش نظریۀ

نابجا استفادۀ ونه چ که است شده نشان داده و شده توضیح داده

این در که هدف برای نظریه این بر مبتن آماری روشهای از

شواهد، به عنوان آماری داده های تفسیر یعن نشده، پیش بین نظریه

در شود. منجر داده ها تفسیر در جدی خطاهایی به است ن مم

در آماری روشهای معمول کاربردهای در که فیشر نظریۀ ،٣ فصل

مورد بسیار مشاهدات از شواهدی تفسیر به منظور علم استنباط

شده نشان داده فصل این در است. شده بررس م گیرد قرار استفاده

شواهدی تفسیر هدف با فیشری آماری روشهای هرچند که است

هستند ناکارآمد هدف این به دستیابی در اما شده اند طراح داده ها

نامعتبر نتایج و تفسیرها به است ن مم روشها این از استفاده و

،۴ فصل در بیانجامد. علم آزمایشهای به مربوط داده های از

نیمن‐ نظریۀ بر مبتن فکری وی ال دو کاستیهای به توجه با

مشاهدات از شواهدی تفسیر در فیشر نظریۀ بر مبتن و پیرسون

بر که است شده پیشنهاد بدیل فکری وی ال ، علم آزمایشهای

داده های تفسیر و نمایش که م دارد بیان درستنمایی قانون اساس

شود. انجام درستنمایی نسبت برحسب باید شواهد به عنوان آماری

پارادوکسهای برخ درستنمایی، وی ال از استفاده با ،۵ فصل در

تحلیل شده قدیم فکری وهای ال عجیب ویژگیهای برخ و آشنا

از مثالهایی در ،۶ فصل در است. شده ارائه آنها برای پاسخ و

استادارد درس متون داده های نیز و علم متون در موجود داده های

تفسیر و درک در سادگ و ارگیری ب در سادگ دادن نشان برای

در است. شده استفاده درستنمایی فکری وی ال از حاصل نتایج

بررس مزاحم پارامترهای با مرتبط عمل دشواریهای ،٧ فصل

چنین در داده ها تحلیل ساده سازی و مقابله برای فنون و شده

از استفاده روشهای شامل فنون این است. شده ارائه موقعیتهایی

و دقیق تعامد مفاهیم نیز و نیم رخ ، شرط حاشیه ای، درستنماییهای

و ساختاری تفاوتهای ،٨ فصل در سرانجام پارامترهاست. تقریبی

آنهایی و م گیرند به کار بیزگراها که احتمال مدلهای بین مفهوم

توجه شایان م دهد. توضیح م کنند، استفاده فراوان گراها که

از فقط کتاب، این تأیید مورد درستنمایی روشهای در که است

پیشین توزیعهای به نیازی و م شود استفاده فراوان گرا مدلهای

نیست. پارامترها برای بیزی

دقت به توجه با که کرد اشاره م توان نکته این به پایان در

توأم مناسب عبارات و واژه ها انتخاب در مترجمان تالش و نظر

آنها انتقال در سع نویسنده، مفهوم و اصل متن به پایبندی با

راه این در که زیادی زمان و آن، تبع به و است شده مخاطب به

روان و شیوا ترجمه ای مترجمان، تالش حاصل نموده اند، صرف

است. کتاب اصل متن از

طاهری دکتر به قلم مترجمان فتار پیش از بخش

روبه رو بنیادین پرسش مجموعه سه با آمار علم روش شناس در

آمار علم اهداف به مربوط پرسشها این از مجموعه ای هستیم.

چیست؟ آماری روشهای به کارگیری از هدف اینکه: به ویژه است،

آماری، فرضیه های آزمون مثال برای آماری، روشهای از هدف آیا

ی به رسیدن آماری، روشهای از هدف آیا است؟ یری تصمیم

این که یا است؟ خاص مدل یا فرضیه ی مورد در (اعتقاد) باور

مشاهدات مبنای بر مدل یا فرضیه ی تأیید میزان سنجش هدف،

است؟

آماری شواهد تفسیر نحوۀ به بنیادین پرسشهای دوم مجموعۀ

بررسیهای در از: عبارت اند پرسشها این مهمترین بازم گردد.
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کتاب ی معرف و بررس و شواهدی استنباط باب در

برای مناسب ابزارهای کنیم؟ تفسیر ونه چ را مشاهدات آماری،

مقام در یافته ها) / داده ها / (اطالعات مشاهدات تعبیر و تفسیر

فرضیه ی نف به مشاهدات داده های قوت چیست؟ آماری شواهد

کنیم؟ ارزیابی ونه چ را مدل یا

وهای ال با مرتبط پرسشها از مجموعه سومین

از: عبارت اند که است، آمار علم در مطرح فکری(پارادایمهای)

بیزگرایی و فراوان گرایی مثال برای آماری استنباط فکری وهای ال

برجستگیها چه ی هر و دارند هم با تفاوتهایی و تمایزها چه

آماری رایج تفکر بر تأثیرات چه ضعفها این دارند؟ وضعفهایی

که گرفت پیش آماری استنباط در روش م توان آیا است؟ گذاشته

استنباط فلسفۀ ارتباط باشد؟ شخص و ذهن مؤلفه های از فارغ

کنون آماری روش شناس چیست؟ رایج فکری وهای ال با آماری

دارد؟ کاستیهایی چه و است فکری وهای ال چه بر مبتن

دیدگاه از و آماری استنباط با مرتبط منظری از پرسشها این

افزون است. مربوط علم فلسفۀ و روش شناس از مباحث به ر دی

چنین با فناوری، و علم از شاخه هر در نیز، آمار کاربران این که،

هستند. روبه رو چالشهایی و پرسشها

باال پرسشهای با مرتبط مبحث چندین رو، پیش کتاب در

آماری استنباط در رایج فکری وهای ال نخست، م شود. مطرح

بر مبتن که فکری، وی ال ی سپس، م شود. نقادانه بررس

این م شود. معرف است، درستنمایی قانون و درستنمایی اصل

شواهد تفسیر و سنجش برای علم چارچوبی فکری، وی ال

و است شخص و ذهن مؤلفه های از فارغ که م کند فراهم آماری

روشهایی و ال این عالوه، به دارد. تکیه مشاهدات داده های بر تنها

ی علیه یا نف به شواهد، قوت اندازه گیری برای عین و ساده

سایر تناقضهای و االت اش به و م آورد فراهم مدل، یا فرضیه

نم شود. منجر آمار فکری وهای ال

آمار گروه بازنشستۀ استاد رویال، ریچارد کتاب، نویسندۀ

در آماری علوم گروه قدیمیترین ینز، هاپ جان اه دانش زیست

مختلف پژوهشهای با گذشته دهۀ چند ط رویال است. جهان

جلب آمار رایج روش شناس کاستیهای به را آماری مجام توجه

رایج فکری وهای ال نقادی ضمن کتاب این در و است، کرده

مزیتهای و تبیین را درستنمایی بر مبتن وی ال آماری استنباط در

است. کرده تشریح متنوع کاربردی مثالهای با را آن

با کتاب ترجمۀ کل همچون فتار پیش این بود شایسته

ناصررضا دکتر زنده یاد گرانمایه، استاد راهنمایی و اری هم

م شد. نگاشته مشهد فردوس اه دانش آمار گروه استاد ، ارقام

و استادی حق اینجانب بر سال س از بیش مدت در که کس

در ارقام استاد دارم. آموخته ها بسیار ایشان از و داشتند راهنمایی

جلب شواهدی استنباط موضوع به را اینجانب توجه اخیر سالهای

حاضر، کتاب مطالعۀ بر به ویژه آن، ترویج و آموختن بر و کرد

این ایشان بیان داشت. تأکید بسیار (Evidential Inference)

پژوهش و تدریس و آمار علم مطالعۀ سالها از پس «من که بود

که دریغ یافته ام.» کتاب این در را خویش گمشدۀ زمینه، این در

که شد باعث ١٣٩۶ مرداد در پسین دیار به ایشان ناگهان کوچ

ایشان تجربۀ و دانش خرد، از بیشتر بهره مندی از علم جامعۀ

بماند. محروم
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