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ایران آمار انجمن خبرنامه
منتشر فصل هر پایان در که است انجمن این خبری نشریۀ
و ایران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصل هدف م شود.
آماریبا جامعۀ اعضای میان ارتباط، ایجاد و بزرگان آشنایی جهان،
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،

هیئت اعضای یا سردبیر، نشان به مطالب است ضروری •
شود. ارسال 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 خبرگزاری ها ارگان ها، نهادها، سایر مطالب انعکاس در •
ن مم حد تا نگارش، شیوۀ امانت داری، حفظ با ل ها، تش
خواهد تصحیح نگارش اشتباه های نیز مواردی در و حفظ

شد.
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سردبیر سخن

سردبیر سخن

خبرنامه سردبیری و کردند لطف اصل وحیدی دکتر آقای وقت که
ذوق زدگ حس دو که ویم ب صادقانه دادند، پیشنهاد من به را

هستم و بوده خوشحال کردم. تجربه بار نخستین برای را ترس و
مسئولیت. حساسیت از بیمناک و باشم حرکت موجبات بتوانم که
مورد در دولت دکتر آقای جناب با که زمان دوگانه حس این
در آرامش شد؛ ظاهر ری دی به صورت گرفتم مشورت خبرنامه
در آن هم واق شدن قضاوت مورد و محتوا تولید در تنهایی طوفان.
کشور، نکته سنج خبرگانِ از جامعه ای برای خبرنامه ای نشر اثر
که شد، حاصل زمان آرامش، افتاد. دلم بر که بود نخست هراس
شخصیت و علم شأن گرفتن نظر در بدون بزرگوارانه ، بزرگان

این و دادند مثبت پاس من یاری استدعای به خود، باالی
ساده من ذهن در را طوفان هر از گذر تصور ایشان، سخاوت
گروه چند در عضویت بود؛ جذاب بسیار کار شروع انگاشت.
انجمن. کانال و ایران آمار انجمن نمایندگان گروه ازجمله رسانه ای
برای بی تفاوت نال های سی این که تا م داد پویایی از نوید همه چیز
بی خیال از ناش آرامش دوم فاز این شد. دریافت بار نخستین

با شاعرش مرحوم خیر دعای که نیست جامعه ای شایستۀ و است
است: مضمون این

«داد» ز پر دلش همیشه باشد که شاد و پیروز بخت از باشد کس
«داد» ما، زبان در «عدل» معادل که نیست بی مناسبت چندان و
جستجوی باری، م بریم. بهره نیز «فریاد» معنای به آن از که است
که بود داد پر سرهای و دل  کفایت به قدر رؤیت ناقض من ناقص

باشد. من جستجوی از کاست امیدوارم
ما خود که است اخباری منعکس کنندۀ آمار، انجمن خبرنامۀ
نم تواند نشریه ای چنین از انتظار بنابراین و م کنیم خلق را آن ها
ما اخبار بازتاب اما باشد. خبری رسانۀ ی از ما انتظار شبیه
را کشور آماری جامعۀ ماهیت از پرتوان انعکاس خبرنامه، در
ناخواسته یا خواسته که م کند ایجاد جامعه این از خارج در
جاری شرایط از دل درد به نیازی م شود. واق قضاوت مورد
دل و جوان ها گریبان متعدد، عناوین با که موجود فشارهای و
ناگفته های از سرشار وتِ س و نیست م زند چنگ را مجربین
گذرگاه «تردید، دارد. بسیاری تردیدهای از ایت ح روزها، این
وت، س این بازتاب و نیست» مناسبی اه منزل ول است خوبی
از که فضایی چنین با است بعید هستیم. آن در که م شود همان
اه جای تظلم نیست، دغدغه هایمان برای خریداری خودمان، میان
همان که روزها این آمال کاخ به برسد چه ببرد به جایی راه آمار،
اه ها آزمایش فضای که م پذیرم است. آمارشناس نظام تصویب
و گفت از آرام بخش تر بسیار R و LATEX رهای ویرایش پنجرۀ و
پژوهش الک در سر کشیدن اما باشد، منف موج با شنودهایی
بدین صورت و است آرامش اوج در ، کشت کردن غرق صرف،

ماند. نخواهد باق نیز ما دلچسب پژوهش از اثری
هیئت فرهیختۀ اعضای آراء مشارکت با ، کنون شرایط در
ساختار در که شد آن بر تصمیم خبرنامه، اران هم و تحریریه
اعالم ضمن نخست، گام در ازاین رو، دهیم. تغییری خبرنامه ارائۀ
مطالب خصوص در تحریریه هیئت اعضای نظر دانستن محترم
و حقیق شخص هر ویی پاسخ ان ام خبرنامه، در منتشرشده

شمارگان از ی در پاس بازتاب و شماره هر محتویات به حقوق
پاس های فضای ایجاد با که امیدوارم است. فراهم خبرنامه
نیز سرن هایی انتقادی، ادبیات شنود و بیان تمرین ضمن ، رسم
و کمیته ها فهرست باشیم. داده خودمان جامعۀ از تصمیم گیران به
کشور آماری جامعۀ اعضای مورد در که کمیسیون هایی و گروه ها
وزارت و مجلس از م گیرند تصمیم ف نفسه، آمار، خود البته و
فعال غیرانتفاع کمیته های تا گرفته ایران آمار مرکز و ع.ت.ف.
در درصورت که و بلندباالست کاف به اندازۀ آمار، علم گسترش در
اسیر یا و هستیم موج اسیر یا بنشینیم، بی تفاوت کشور آمار قایق

دارد. کف به را ان س و پارو که ناخودی ناخدای
اعضای سروران زار سپاس و م شمارم غنیمت را فرصت
دکتر عزیز، ان مش محمدرضا دکتر آقای جناب تحریریه، هیئت
صفوی منش فرزانه دکتر خانم و دولت عل دکتر محمدپور، عادل
فرمودند. زحمت پذیرش و دادند افتخار من به که هستم
پذیرش سخاوتمندانه که پرورده ام افشین دکتر آقای جناب قدردان
با نوروزی راد، مینا دکتر خانم پذیرفتند. را خبرنامه با اری هم
که بودند خبرنامه شمارۀ این همراه خود توان تمام و طراوت
کنند. ماندگارتر را طراوت این آینده، در زحمت قبول با امیدوارم
سردبیر به عنوان دولت دکتر آقای جناب زحمات درک برای
سطرهای از بردم نام که را پرتوان بازوان است کاف خبرنامه،
زیر استخوان ها شدن سته ش صدای تا کنید حذف پاراگراف این
گذاشتم تنها را ایشان سال چندین بشنوید. را مسئولیت چنین بار
را خبرنامه در فعالیت به دعوت بزرگوارانه ن لی گذاشتیم تنها و
اختیار در را اندوخته ها و تجربه ها سخاوتمندانه بسیار و پذیرفتند
نجیب زبان و پرداد سری و پردرد دل که انصافاً و دادند قرار ما

دارند.
بزرگ آماردان های از ی یا شماره هر در خدا یاری به
خواهیم مصاحبه ای برون١ درونِ ستون قالب در کشور از خارج
فعالیت های بین الملل بازتاب عزیزان، این معرف ضمن تا داشت
باشیم. کرده بررس بیرون نگاه دریچۀ از را کشور داخل علم
م گل اه دانش از خلیل عباس دکتر آقای با نخست، مصاحبۀ
نکات بخوانید. را آن م توانید شماره این در که است کانادا
معرف است. مطرح شده مصاحبه این در بی پرده ای و روشن بسیار

است خبرنامه روی پیش ردهای روی ر دی از کشور آمار گروه های
شروع م خوانید. را آن داستان» ی گروه، «ی ستون در که
کشور، پرتالش البته و پرسابقه بسیار گروه های از ی با ، معرف
با سال ها که گروه است. اهواز چمران شهید آمار گروه یعن
است کرده تربیت کشور برای را بزرگ آماردان های بسیار، تالش
جامعۀ در فراوان نقش قابل قبول استانداردی با ادعا، بدون و
این در گروه ها معرف در مطلب جان امیدواریم دارد. آماری
گروه های که م کنم عرض راهنمایی، من باب اما شود ادا ستون،
و گروه پیدایش از داستان گونه روایت ، معرف برای انتخاب شده
م گویند. دستاوردهایشان و گذاشته سر پشت فرودهای و فراز
آمار گروه های راه اندازی عظیم پروژه های بازخوان ترتیب، بدین
نوظهور گروه های به درست راه نقشۀ م تواند گذشته سال ۵٠ در
دهد. قضاوت ها مورد در افراد به واق بینانه تری نگرش همچنین و
امیدواریم و بازگشت خبرنامه ستون های به آماری» «سواد ستون
افق های ستون، این مطالب تکمیل کنار در اران هم نقد و نظر

١inside-out
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جعفریان عل اکبر دکتر از یادی

حضور که دارم آن امید کند. روشن ما برای نیز را ری دی دید
ادا را مطلب حق و تجدید را ستون این حیات آشفته، دکتر آقای

کند.
حال از مناسبی شمای نه تنها دکتری فارغ التحصیالن معرف
م دهد٢ قرار سایرین اختیار در را اه دانش پژوهش روز و
به رغم بنابراین است. عزیزان این شدن دیده برای فرصت ه بل
را آموزش گروه های توجه اران، هم مشغله های تمام به علم
این حق فارغ التحصیالن، معرف که م کنم جلب نکته این به
در اجحاف امر، این در کوتاه و است ما گردۀ بر عزیزان
از موضوع، این یری پی ضمن آمار خبرنامۀ است. ایشان حق
به روزرسان با که م کند درخواست انجمن نمایندگان تمام

معرف شده قالب در آمار دکتری فارغ التحصیالن ستون محتوای
سازند. فراهم اعضا سایر برای را ایشان معرف زمینۀ ایشان، برای
هیچ بود)، ناقص اطالعات با آن هم (که مورد ی به جز متأسفانه،
نمایندگان، توسط دکتری فارغ التحصیالن خصوص در موردی
بهار در که م دانم بعید و است نشده ارسال این جانب برای
بر عالوه تردید، بدون باشیم. نداشته فارغ التحصیل جاری، سال
م کشاند، نیز روزمرگ کام به را ما گاه که روزمره اتفاق های
م تواند که م دهد رخ نیز گروه ها داخل در مثبت تصمیم های
تأثیرگذار نیز سایرین تصمیم گیری در ، نی کار اشاعۀ بر عالوه
یا کاهش دکتری، برای میان در سال ی پذیرش به تصمیم باشد.
مثال ده ها و آماری مشاورۀ مراکز افتتاح پذیرش، ظرفیت افزایش
از همچنین، بزند. رقم را بزرگ تجربۀ انتقال م تواند ازاین دست
صورت در که دارم تقاضا کشور آمار عرصۀ فعاالن و اعضا تمام
از بخش قرارداد، مفاد رعایت با کاربردی، پروژه های پیاده سازی
خبرنامه به کشور در آمار کاربرد بیشتر شناسایی برای را پروژه نتایج
رشته این دانشجویان توسط به ویژه بخش این مطالعۀ کنند. ارسال
نشان م تواند را آمار تأثیرگذار نقش سایرین، توسط به طورکل و
مطالب پذیرای که م کند آمادگ اعالم خبرنامه ازاین رو دهد.
شاهد امیدوارم بود. خواهد صنعت» و «آمار ستون برای عزیزان
به ما باور بازتاب ایران، آمار انجمن خبرنامۀ که باشیم روزی

باشد. بودنمان خبرساز

جعفریان عل اکبر دکتر از یادی

( بهشت شهید اه (دانش اصل٣ وحیدی محمدقاسم به همت

هم من و شنیدم را جعفریان اکبر دکتر تأسف بار درگذشت خبر
و متأثر بسیار م شناختند، نزدی از را او که کسان همۀ مانند
دین ادای که دانستم موظف را خود درعین حال شدم. ین اندوه

فرهنگ و علم عالم به را او خدمات بزرگ ترین از ی کرده،
باشم، داشته گاه آ خصوص این در همه از بیش شاید که کشور،

کنم. بازگو
فرهنگ انقالب مناسبت به اه ها دانش تعطیل از زمان اندک

اعضای اکثریت اشتغال برای که بود نگذشته ١٣۵٩ سال
راهاندازی ترجمه» و تألیف «کمیتۀ ابتدا اه ها، دانش هیئت علم
دربرگیرندۀ گروه هایی از ل متش ،« اه دانش نشر «مرکز متعاقباً و
گروه ها، این از ی شد. تأسیس ، اه دانش رشته های از بسیاری
نمایندۀ به عنوان من بود. کامپیوتر» و آمار، ، ریاض «گروه
در زمان آن در که ،( کنون خوارزم ) معلم تربیت اه دانش
جلسات در داشتم، اشتغال کار به هیئت علم عضو به عنوان آنجا
برای گروه شورای به عنوان گاه چند از هر که گروه، این
م شد، یل تش ترجمه و تألیف کتاب های دربارۀ تصمیم گیری
موظف کار محصول کتاب ها، این به اتفاق قریب م کردم. شرکت
عل اکبر دکتر گروه مدیر بودند. اه ها دانش هیئت علم اعضای

ی در بودند. هم نشر مرکز « عال «شورای عضو که بود جعفریان
دست تنها و کار زیادی از جعفریان دکتر اولیه، جلسات همان از
پس بودم، عالقه مند خیل نشر کار به که من کرد. گله هایی بودن
با کردم. اعالم ایشان به کم برای را خود آمادگ جلسه پایان از
خدمت برای که بود این کرد. استقبال پیشنهاد این از گشاده روی
روز دو برای اه دانش از ، اه دانش نشر مرکز ریاض گروه در
گروه معاون به عنوان ایشان پیشنهاد به و گرفتم مأموریت هفته در
به مطالعات فرصت به ایشان رفتن با كه شدم، کار به مشغول

شد. تبدیل گروه مدیریت

مرکز کار به شروع از چندان زمان ، شدم گروه وارد من وقت
دکتر فعالیت های نوع روی از اما بود، نگذشته اه دانش نشر
با ایشان كه بردم پی ایشان، کنار در حضورم مدت در جعفریان

کنید مراجعه برون درونِ ستون ٢به
٣m-vahidi@sbu.ac.ir
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ایران آمار انجمن مصوبات

که بود کرده سازمان ده به گونه ای را گروه این ، زائدالوصف هنر
م گذشت. آن کار به شروع از سال ها گویی

عاطل کار از استادان بیشتر ماجرا، ی طرف نشر، مرکز در
حقوق، گرفتن برای که بودند کشور مختلف اه های دانش شدۀ
اغلب مقابل، طرف و بودند؛ کتاب  ترجمۀ و تألیف به موظف
و تألیف در دست خود که بودند اه دانش پیش کسوت استادان
استادان داشتند. عهده به را کتاب ها ویرایش کار و داشتند ترجمه
و شفیع ها، محمدهادی دکتر وصال، منوچهر دکتر مانند معروف
گروه این به وزن بهزاد مهدی دکتر و عمیدی عل دکتر بعدتر، کم
سابقۀ یا که بودند هم جوان ترهایی البته این ها کنار در م دادند.

سیام آقایان امثال بودند. کار این مستعد یا داشتند ویراستاری
(که وطن فرخ و ، خلخال مسعود ، کاظم حمید شادروان ، کاظم
کار در رفتند)، خارج به بعدها تحصیل ادامۀ برای نفر دو این
«دورکار»ی ویراستاران م کردند. نقش آفرین کتاب ها ویرایش
م کردند. ویرایش نشر مرکز از خارج در را کتاب ها که بودند هم
هم نمونه خوان ها از قابل اعتنایی نسبتاً تعداد این ها کنار در البته
و م خواندند دقت با را شده حروف چین کتاب های که بودند

م کردند. تصحیح را چاپی اغالط

بود، جعفریان دکتر هنر شاخص، افراد این همۀ گردآوردن
در ایشان بی نظیر سلوک م کرد، جلب مرا نظر بیشتر آنچه و
(البته بود مؤلف یا مترجم و ویراستار بین منطق پیوندی ایجاد
در کردن). صرف نظر قابل و بود اندک تألیف کتاب های تعداد
كل در ه بل و ، ریاض حوزۀ در نوپا امری ویرایش زمان، آن
داشتند نشان و نام خود که مترجمان از برخ گاه و بود كشور
را کتاب هایشان در ویراستاران اصالحات جوان ترها)، بعضاً (و
م دادند. قرار خطاب و عتاب مورد را ویراستاران و برنم تابیدند
افرادی چنین اری، هم مسیر کردن هموار برای اما جعفریان دکتر
احترام و ادب با و فرام خواندند خود دفتر به جوان، یا پیر از را،
را این گونه مترجمان و م دادند توضیح را کار ماهیت ، تواض و
زیبا و بدانند را ویرایش قدر که م کردند افرادی به تبدیل نهایتاً

بدانند. ویراستاران زحمات مرهون را خود کار شدن

کثیری تعداد شدن چاپ به جعفریان دکتر آغازین کوشش های
و دوره، آن کامپیوتر علوم و آمار، ، ریاض کتاب های بهترین از
ارتباط براثر خوب، ویراستار و مترجم زیادی تعداد شدن تربیت

انجامید. عالقه مند مترجمان و کارکشتۀ ویراستاران بین

در ایشان نقش جعفریان، دکتر ارزشمند خدمات از ر دی ی
بدواً که بود کامپیوتر» و آمار، ، ریاض تنقیح «واژه نامۀ و تدوین
تهیه شده ایران ریاض انجمن مدیریت به استادان از گروه توسط
که واژه نامه ای گروه در ابتدا طوالن جلسات در واژه نامه این بود.
با مشترک کمیتۀ در بعداً و بود ریاض گروه ویراستاران از مرکب

ریاض انجمن از نمایندگان و گروه ویراستاران از جمع حضور
مرکز و ایران ریاض انجمن مشترک کار به عنوان و ویراسته ایران
ریاض واژه های اصل مرج هنوز كه شد منتشر اه دانش نشر

است. پركاربرد

باد گرام یادش و شاد روحش

ایران آمار انجمن مصوبات

چهاردهمین جلسۀ هشتمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٢/۵) ایران آمار انجمن هیئت مدیره

رسم تقویم از آمار و برنامه ریزی روز حذف به توجه با .١
با هماهنگ از پس رضایی دکتر خانم گردید مقرر کشور
انجمن طریق از اتبه ای م نیاز، صورت در ایران آمار مرکز

دهد. انجام عموم فرهنگ شورای با آمار

انتشارات کمیتۀ آئین نامۀ نمودند عنوان وحیدی دکتر آقای .٢
دکتر آقای پیشنهادهای شد مقرر و است تدوین حال در
انتشارات آئین نامۀ در معیار کتاب های چاپ مورد در آرش

شود. لحاظ ان ام حد تا پیشنهادی

برای مجزا آئین نامۀ دو ایران پناه دکتر آقای گردید مقرر .٣
در تا شود تدوین ار هم مؤسسات برای ری دی و شعب

شود. بررس و اعمال نظرات آینده جلسۀ

آمار دانشجویی علم اتحادیۀ دبیر لقمان نیا آقای .۴
دادند: ارائه اتحادیه فعالیت های مورد در توضیحات

اه دانش در آمار دانشجویی کنفرانس اولین گزارش •
برگزاری خصوص در اطالع رسان و مدرس تربیت
اه دانش در ١٣٩٨ سال آذرماه در کنفرانس دومین

. بهشت شهید

با آمار دانشجویی مسابقات لی برگزاری موضوع •
میزبان و دانشجویان تحلیل توان افزایش هدف

مسابقات لی برگزاری برای مازندران اه دانش
شد. مطرح اه دانش چهار اری هم و آمار دانشجویی
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ایران آمار انجمن مصوبات (١٣٩٨/٣/٢) ایران آمار انجمن هیئت مدیره چهاردهمین جلسۀ نهمین مصوبات اهم

عنوان آماری شرکت های گردهمایی ل های مش •
ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ پیشنهادهای شد.
به آمار دانشجویی علم اتحادیه با اری هم برای
٣ در آئین نامه ٣ پیش نویس شد: ارائه زیر شرح
و دانشجویی مسابقات دوساالنه، همایش های محور
تصویب و اصالح برای و شود تدوین مقاله نویس
تصویب از پس گردد. ارسال آمار انجمن به
اتحادیۀ و آمار انجمن بین اری هم آئین نامه های
منعقد نهاد دو بین توافقنامه ای آمار، دانشجویی علم

شد. خواهد

و انتخابات مورد در توضیحات گلعل زاده دکتر آقای .۵
در زیر موارد گردید مقرر نمودند. ارائه آن الت مش

شود. رعایت بعدی انتخابات

شدن به روز جهت انگیزش سیاست های ایجاد •
تعیین ازجمله حقوق و حقیق اعضاء اطالعات
اعضاء برای تنها مجالت مقاالت به دسترس سط

انجمن. عضو

انجمن به جدید عضو افزایش سیاست های ایجاد •

و گروه ها مدیران دوره ای همایش های برگزاری •
برای انگیزه ایجاد و شاخص آماردانان و نمایندگان
آمار گروه های و نمایندگان شدن فعال تر و عضویت

اه ها. دانش

به روز و انتخابات اول مرحلۀ ترونی ال برگزاری •
جلسۀ در موارد مابق شد مقرر اعضاء اطالعات شدن

شود. گفتگو و بحث آت

و تنظیم انجمن جاری فعالیت های برای تقویم شد مقرر .۶
شود. تدوین

چهاردهمین جلسۀ نهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٣/٢) ایران آمار انجمن هیئت مدیره

هیئت به عنوان طاهریون دکتر آقای پیشنهادی اعضای با .١
موافقت زیر شرح به ایران آمار انجمن خبرنامه تحریریۀ
عادل دکتر صفوی منش، فرزانه دکتر ، دولت عل دکتر شد:

. ان مش محمدرضا دکتر و محمدپور

انجمن پژوهش نامۀ تحریریۀ هیئت پیشنهادی اعضای با .٢
محمدرضا دکتر آقایان شد: موافقت ذیل شرح به ایران آمار
احمد دکتر اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر ، ان مش

دکتر ، نعمت اله نادر دکتر چین پرداز، رحیم دکتر پارسیان،
. دولت عل دکتر و اسدی مجید

به تصادف فرایندهای و احتمال سمینار ثبت نام هزینه های .٣
شد: تصویب زیر شرح

سایر دانشجویان ثبت نام
۴٠٠ ٢٠٠ آمار انجمن عضو

به موق
۴٧٠ ٢٧٠ آمار انجمن عضو غیر
۴۵٠ ٢۵٠ آمار انجمن عضو

تأخیر با
۵٢٠ ٣٢٠ آمار انجمن عضو غیر

فرم تکمیل مورد در جودی خانم گزارش ارائۀ از پس .۴
شد: مقرر انجمن ها ارزشیابی

و شود ارسال هیئت مدیره اعضای برای ارزشیابی فرم •
بیشتر فعالیت های برای ارهایی راه آرش دکتر آقای

نمایند. ارائه انجمن رد عمل افزایش و انجمن

جدید اعضای افزایش ارهای راه فالح دکتر آقای •
دهند. ارائه بعد جلسۀ برای را انجمن

با انجمن راهبردی برنامه های ارائۀ برای کمیته ای •
شود. یل تش رضایی دکتر خانم مدیریت

کشور از خارج در نماینده به عنوان ان مش دکتر آقای •
شدند. پیشنهاد

ایران کیفیت انجمن رئیس نورالسنا رسول دکتر آقای •
انعقاد مقدمات انجام برای انجمن آت جلسۀ در

شوند. دعوت تفاهم نامه

ارائۀ به آماری مشاورۀ مراکز و آمار گروه های تشویق •
لوگوی درج و انجمن اری هم با آماری مشاورۀ

گزارش ارائۀ و انجمن

چارت و انجمن اجرایی برنامۀ روحان دکتر آقای •
دهند. ارائه بعدی جلسۀ در تصویب برای را سازمان

توسط اه ها دانش در بازدیدها تمام گزارش ارائۀ •
آمار انجمن به انجمن نمایندگان

نمایندگان برای جدید نمایندۀ معرف یا ابقاء نامۀ شد مقرر .۵
ارسال دوره اتمام به محض تمام شده آن ها م ح تاریخ که

شود.
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چالش ها و ریاض علوم سمینار دومین پایان بیانیۀ

و ریاض علوم سمینار دومین پایان بیانیۀ

چالش ها

الرحیم الرحمن ا... بِسم
با چالش ها و ریاض علوم سمینار دومین سبحان خداوند یاری با
اهال و ریاض آموزش و دانش متخصصین اندیشمندان، حضور
عل مهربان ها امام مطهر حرم جوار در روز دو ط تربیت و تعلیم

مشارکت و اهتمام با که شد برگزار السالم علیه ابن موس الرضا
تمام ارائۀ شامل پیش بین شده برنامۀ شرکت کنندگان، تمام جدّی
بر شرکت کنندگان گردید. محقق میزگرد دو برگزاری و سخنران ها

که: باورند این

از: عبارتند ریاض علوم چالش های اهم .١

رشته های به دانشجویان و دانش آموزان اقبال عدم •
؛ ریاض علوم

آزمون های نامناسب پیامدهای و الت مش •
از تحصیل مقاط تمام در کنکور و چندگزینه ای

دکتری؛ مقط تا ابتدایی

درس برنامۀ در مدرسه ای ریاضیات استاندارد فقدان •
ساعت کتب، تألیف فرآیند با محتوا شامل مل

ارزشیابی)؛ و سنجش دروس،

و دانش آموزان بین در آموزش عدالت فقدان •
معلمان؛ اه جای و منزلت وضعیت به بی توجه

و استاد دانشجو، جذب در اه ها دانش استقالل عدم •
؛ درس برنامۀ تدوین

فرهنگیان؛ اه دانش ساختار کارآمدی عدم •

جای به صنعت و خدمات گرایش و نگرش ترویج •
سرمایه های و انسان تعال رویه های و ردها روی
سوی از تربیت و تعلیم موضوع به نسبت اجتماع

دستگاه ها. برخ و مؤسسات

از: عبارت اند ‐کم کیف ارتقای ارهای راه اهم .٢

استاندارهای و غن ریاض درس محتوای آموزش، به توجه •
نوین؛ آموزش

مختلف علوم در ریاض فارغ التحصیالن توانمندی به توجه •
آن ها؛ معرف و اجتماع مسائل و

ریاضیات توسعۀ برای راه نقشۀ تعیین و برنامه ریزی لزوم •
کشور؛ علم کالن برنامه ریزی های برای

و پرورش و آموزش بین بیشتر سیستماتی ارتباط لزوم •
؛ عال آموزش

جنبه های به ویژه ریاض دانش ماهیت و چیست به توجه •
آن. عقالن و زیباشناخت خالقیت، کاربردی،

این بر فرهنگیان اه دانش دانستن ضروری با شرکت کنندگان .٣
(پذیرش معلم تربیت شیوۀ دو در اه دانش این که باورند
است اجرا حال در که (٢٨ مادۀ و کنکور طریق از
جذب نحوۀ خصوص در اساس ساختاری اصالح به نیاز
ظرفیت از استفاده همچنین و درس برنامۀ استاد، دانشجو،
کشورها سایر تجربی بوم سازی و دولت اه های دانش

دارد.

متأثر ریاض علوم چالش های از برخ این که به توجه با .۴
و است حاکمیت سیاست گذاری و گرایش ها نگرش ها، از
فرآیند در جبران ناپذیر زیان های نگیرد قرار موردتوجه اگر
باورند این بر شرکت کنندگان م نماید، ایجاد کشور توسعه
تربیت و تعلیم رسم دستگاه های اهتمام با ستادی باید که
علوم، وزارت و پرورش و آموزش وزارت  از ل متش کشور
با و گردد یل تش بهداشت وزارت و فناوری و تحقیقات
و اسالم شورای مجلس تقنین ظرفیت های از استفاده
بهبود اصالح، مورد در ، فرهنگ انقالب شورای مشارکت
شود. برداشته مؤثر اقدامات کشور ریاض علوم ارتقای و

و چالش ها شناسایی برای یری پی و تبیین به منظور .۵
دومین در ریاض علوم ‐کم کیف ارتقای ارهای راه
از مرکب کمیته ای چالش ها، و ریاض علوم سمینار
سمینار، علم کمیته و برنامه ریزی شورای از نمایندگان
فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت پرورش، و آموزش
ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیه و علوم فرهنگستان

ارائه و سمینار رهیافت های و نتایج یری پی جهت کشور،
شوند. معرف چالش ها و ریاض علوم سمینار سومین در

چالش ها و ریاض علوم سمینار دومین شرکت کنندگان امضاء:
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برگزارشده گردهمایی های گزارش

برگزارشده گردهمایی های گزارش

تصاویر تحلیل توسعۀ روش های هم نشست
بالین کاربردهای مغز: ردی عمل و ساختاری

روش های آموزش کارگاه همراه به تحقیقات و
fMRI داده های تحلیل پیشرفتۀ

شیراز) اه (دانش نجیبی۴ مرتض سید به همت

و ساختاری تصاویر تحلیل توسعۀ روش های هم نشست
اری هم با شیراز، اه دانش آمار بخش همت به مغز، ردی عمل
شیراز اه دانش علوم دۀ دانش کارآفرین مرکز و آمار علم انجمن

شد. برگزار روز ٣ مدت به

شرکت کننده: افراد تعداد
نفر ۶٨) دانشجو نفر ٩٠ شامل نفر ١٢٠ شرکت کنندگان: کل
نفر ١۶ ،( کارشناس دانشجوی نفر ٢٢ و دکتری و فوق لیسانس
رشته های در آزاد ثبت نام به صورت نفر ١۴ و هیئت علم عضو
کامپیوتر، مهندس برق، مهندس ، فیزی ، زیست شناس آمار،

پزش ، پزش فیزی ، پزش مهندس صنایع، مهندس
مرتبط، رشته های ر دی و اعصاب علوم ، عموم

بخش (رئیس نام دکتر راست: به چپ از کارگاه برگزاری مجریان

(عضو نجیبی دکتر شیراز)، پزش علوم اه دانش اعصاب علوم

گروه (رئیس عقابیان دکتر شیراز)، اه دانش آمار بخش هیئت علم

پزش فیزی گروه هیئت علم عضو و نیاگ مغزی تصاویر تحلیل

مرکز هیئت علم (عضو کمال دکتر تهران)، پزش علوم اه دانش

تهران) بقیه الله پزش علوم اه دانش اعصاب علوم تحقیقات

اه دانش نوآوری و کارآفرین مرکز رویداد: برگزاری حامیان
اه دانش پژوهش معاونت شیراز، اه دانش آمار بخش شیراز،
نقشه برداری مل اه آزمایش شیراز، پزش علوم اه دانش شیراز،
فارس، پرور نخبه خیران مجم فارس، استان ان نخب بنیاد مغز،
ایران، آمار انجمن سدا، تیم شیراز، اه دانش آمار علم انجمن
تصاویر تحلیل گروه فارس، شاخۀ ایران اعصاب علوم انجمن
علوم اه دانش ول مول و سلول تحقیقات مرکز و (نیاگ) مغزی

تهران. پزش

دانشجویان آشنایی باهدف مغزی تصاویر کارگاه و هم نشست
و مغزی تصویربرداری در پایه علوم کاربردهای با اساتید و
علم انجمن شیراز، اه دانش آمار بخش همت با علوم شناخت

٢٩ ،٢٨ روزهای در پایه علوم دۀ دانش کارآفرین مرکز و آمار
سخنران هشت اول روز در شد. برگزار ١٣٩٨ فروردین ٣٠ و

در برجسته محققین توسط عموم هم نشست به صورت تخصص
پزش علوم اه دانش شیراز، اه  دانش از مغزی تصاویر حوزۀ

ارائه تهران پزش علوم اه دانش و شیراز صنعت اه دانش شیراز،
و دوم روزهای در fMRI داده های پیشرفتۀ تحلیل کارگاه گردید.
و تصویربرداری مفاهیم با مقدمات آشنایی ضمن و شد برگزار سوم
پیش پردازش آزمایش، طراح روش های MRI، دستگاه با آشنایی
REST داده های تحلیل ، گروه و فردی fMRI تحلیل تصاویر،
تدریس عمل و نظری به صورت مغزی اتصال های استخراج و
رویداد این آموزش های و سخنران ها ارائۀ از اصل هدف شد.
بین رشته ای علوم بنیان و توسعه با ران پژوهش و محققان آشنایی
و پایه علوم رشته های متفاوت کاربردهای و میان رشته ای و
اساتید و دانشجویان رویداد این در است. بوده آن ها در مهندس
مهندس برق، مهندس ، فیزی ، زیست شناس آمار، رشته های

، پزش فیزی ، پزش مهندس صنایع، مهندس کامپیوتر،
شرکت مرتبط رشته‐های سایر و اعصاب علوم ، عموم پزش

۴mnajibi@shirazu.ac.ir
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آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه تخصص سمینار پنجمین برگزارشده گردهمایی های گزارش

رویداد، این آموزش های و سخنران ها ارائۀ از اصل هدف داشتند.
و بین رشته ای علوم بنیان و توسعه با ران پژوهش و محققان آشنایی
مهندس و پایه علوم رشته های متفاوت کاربردهای و میان رشته ای

بود. آن ها در

و اعتماد قابلیت نظریه تخصص سمینار پنجمین
آن کاربردهای

یزد) اه (دانش محمودی۵ عیس به همت

کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریۀ تخصص سمینار پنجمین
علم قطب اری هم با و یزد اه دانش آمار بخش توسط آن

روزهای در ایران، آمار انجمن و فضایی و ترتیبی داده های
اه دانش در ١٣٩٨ فروردین ماه ٢٩ و ٢٨ مورخ پن شنبه و چهارشنبه
٢٩ تعداد داوری، از پس ، دریافت مقاالت بین از شد. برگزار یزد
به صورت مقاله ١٣ و دقیقه ای ٢٠ سخنران های به صورت مقاله
عموم سخنران های مقاالت، این بر عالوه گردید. پذیرفته پوستر

دکتر بود. گرفته شده نظر در برنامه در نیز مدعوین دقیقه ای ۴٠
دکتر یزد)، اه دانش صنایع گروه (استاد مهرجردی زارع یحیی
دکتر بیرجند)، اه دانش آمار گروه (استادیار خراشادیزاده محمد
مشهد)، فردوس اه دانش آمار گروه (دانشیار رزمخواه مصطف
دکتر و زابل) اه دانش آمار گروه (استادیار برمال زن قباد دکتر
سخنرانان از شیراز) اه دانش آمار بخش (استادیار زارع زاده سمیه

بودند. سمینار این عموم

سمینار، دبیر توسط گزارش ارائۀ با سمینار پن شنبه، روز ظهر
کادر و برتر پوستر ارائه دهندۀ از تقدیر و محمودی عیس دکتر
گروه از نمایندگ به احمدی، دکتر یافت. خاتمه سمینار اجرایی
شرکت برای رسم به طور شرکت کنندگان از مازندران، اه دانش آمار
برگزار مازندران اه دانش در ١٣٩٩ سال در که بعدی سمینار در
بازدید برنامۀ سمینار حاشیۀ در آوردند. عمل به دعوت شد، خواهد

شرکت کنندگان برای کویرنوردی تور و یزد شهر تاریخ آثار از
بود. شده داده ترتیب

شواهدی استنباط سمینار نخستین

شاهرود) صنعت اه (دانش ۶ آرش محمد به همت

گرامیداشت با هم زمان شواهدی استنباط سمینار نخستین
١٣٩٨ خرداد ٢٢ مورخ ارقام ناصررضا دکتر آقای فقید استاد
مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم دۀ دانش آمار گروه محل در
پخش از پس شد. شروع مجید قرآن تالوت با ٨ : ٢٠ ساعت رأس
به ده، دانش رئیس ، سهیل دکتر آقای ، اسالم جمهوری سرود
این که کردند اشاره و گفته خیرمقدم سمینار مدعوین و مهمانان
به همچنین است. ارقام دکتر آقای گرامیداشت سومین مراسم
اه دانش آماری پژوهش های مرکز تأسیس در ایشان تأثیرگذار نقش
دکتر آقای سمینار، دبیر ادامه در کردند. اشاره مشهد فردوس
مورد در و فرموده ایراد ارائه شده، مقاالت از گزارش عمادی،
پیشرفت مسیر و شواهدی استنباط در ارقام دکتر آقای نقش
ایران و مشهد فردوس اه دانش در آمار از شاخه این توسعۀ و
و دست اندرکاران تمام از ایشان درنهایت دادند. توضیحات
۵ کلیپ ی سپس کردند. ر تش و تقدیر سمینار این حامیان
پخش ارقام ناصررضا دکتر آقای زنده یاد مرحوم استاد از دقیقه ای
عنوان با سمینار، علم دبیر طاهری، دکتر آقای برنامه ادامۀ در شد.
در ایشان کردند. شروع را خود سخنران ترجمه» ی «روایت
Statisti- کتاب ترجمۀ ونگ چ و نحوه به اشاره مضمون این
نحوۀ و کرده سال ٣ مدت زمان در رویال دکتر Evidence cal
توضیحات کتاب این ترجمۀ در ارقام دکتر آقای با اری هم

کردند. ارائه

 

آقای سخنران از دقیقه ١۵ کلیپ ی ، علم دبیر سخنران از پس
آقای خاطرۀ و یاد گرامیداشت به منظور ا آمری در که ان مش دکتر
این در ان مش دکتر آقای شد. پخش بود ضبط شده ارقام دکتر
معاشرت و دوست آشنایی، ونگ چ مورد در توضیحات مجال
و علم اری های هم و تحصیل دوران و ارقام دکتر آقای با
اول بخش انتهای در نمودند. ایفا ایران، آمار انجمن در مشترکشان

۵emahmoudi@yazd.ac.ir
۶m_arashi_stat@yahoo.com
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برگزارشده گردهمایی های گزارش فازی احتمال و آمار مل سمینار نهمین

آقای و شد تقدیر ارقام دکتر آقای خانوادۀ از سمینار، برنامه های
برگزارکنندگان و مهمانان از ( ارقام دکتر (فرزند ارقام ایمان
با ایشان ارتباط و پدر دربارۀ چنددقیقه ای و کرده ر تش سمینار
شواهدی استنباط به ویژه نگاه با آمار علم و اساتید دانشجویان،
دکتر آقای به افتخار که یادبودی تمبر ادامه در کردند. صحبت

گردید. اهدا ایشان به بود طراح شده ارقام

 

 

فازی احتمال و آمار مل سمینار نهمین

سید و شاهرود) صنعت اه (دانش ٧ ربیع محمدرضا به همت
مازندران) اه (دانش ٨ میرمصطفائ کامل محمدتق

همت با فازی احتمال و آمار سمینار نهمین ، اله لطف به
دانشجویان و اساتید دست اندرکاران، همۀ ستودن تالش و
و ١١ روزهای در مازندران اه دانش ریاض علوم دۀ دانش
جبری ابرساختارهای پژوهش مرکز در ١٣٩٨ اردیبهشت ١٢
از هدف شد. برگزار مازندران اه دانش فازی ریاضیات و
کاربردی و نظری ، پژوهش دستاوردهای ارائۀ سمینار این
تحصیالت دانشجویان علم سط ارتقای محققین، جدید
متخصصان بین اری هم مشترک زمینه های ایجاد و تکمیل
دبیرخانه است. بوده علوم سایر در آن کاربران و فازی آمار
دی ماه از را خود کار فازی احتمال و آمار سمینار نهمین
نشان به کنفرانس سایت کرد. آغاز رسم به طور ١٣٩٧ سال

و آماده https://conf.umz.ac.ir/sfsp٩/Default.aspx
مقاالت تدوین روش مهم، تاریخ های سمینار، به مربوط اخبار

در سمینار همچنین شد. داده قرار آن در سمینار محورهای و
کمیته گردید. نمایه (ISC) اسالم جهان علوم استنادی اه پای
هیئت علم اعضای از عضو ١٨ با هیئت داوران و کنفرانس علم

طول در را شده دریافت مقاالت داوری کشور، سراسر اه های دانش
انجام ترونی ال تمام به صورت کنفرانس سایت طریق از ماه ۴
از ترونی ال به صورت کنفرانس پوستر ١٣٩٧ بهمن ماه در دادند.
اه ها دانش به ایران فازی سیستم های و ایران آمار انجمن های طریق
کنفرانس دبیرخانه گردید. ارسال کشور سراسر ران پژوهش و
بیست تا مقاالت ارسال تمدید دوره دو با را ران پژوهش مقاالت
س ام تاریخ در مقاالت داوری نتایج نمود. دریافت ١٣٩٨ پنجم و
دبیرخانۀ به ارسال شده مقاالت از گردید. اعالم ١٣٩٨ فروردین
به صورت مقاله ٢۴ تعداد داوری، فرایند گذشت از پس سمینار
را خود ثبت نام و قرارگرفته داوری کمیتۀ موردپذیرش سخنران

نمودند. سخنران و نهایی

اختیار در و چاپ مقاالت، یده چ کتابچه به صورت مقاالت
از پس ارائه شده، مقاالت همچنین گرفت. قرار شرکت کنندگان
تا صفحه، ۶ در حداکثر سمینار قالب در و داوران اصالحات
نمایه ضمن تا قرارگرفته، دبیرخانه اختیار در ١٣٩٨/٣/١٣ تاریخ
مجموعه به صورت سمینار وب سایت روی بر بارگزاری و ، ISC در
گرفت. خواهد قرار شرکت کنندگان اختیار در نیز مقاالت کامل
احتساب با کنفرانس این در شرکت کننده افراد تعداد درمجموع
آمار سمینار نهمین بودند. نفر ۴٠ حدود کنفرانس، اجرایی کمیتۀ
از سمینار دبیرخانه و آغاز ٩٨ اردیبهشت ١١ در فازی احتمال و
ریاض علوم دۀ دانش محل در روز همان صبح ٧ : ٣٠ ساعت

در شرکت کنندگان پذیرش بود، ران پژوهش به ویی پاسخ آمادۀ
در کنفرانس افتتاحیۀ گردید. آغاز ساعت همان از نیز سمینار

٧rabie.mr87@gmail.com
٨m.mirmostafaee@umz.ac.ir
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کاشان اه دانش در آموزش کارگاه برگزارشده گردهمایی های گزارش

در ١٣٩٨ شهریور ١١ چهارشنبه، روز صبح ٨ : ٣٠ ساعت
سرود و قرآن قرائت از پس و آغاز ریاض علوم دۀ دانش تاالر
حاضر اه جای در میراشرف سیدباقر دکتر آقای سمینار، دبیر ، مل
گزارش ارائۀ به حضار، خدمت گویی خوش آمد از پس و شده

دو با ران پژوهش افتتاحیه، مراسم از پس پرداختند. سمینار از
و پژوهش ها ارائۀ به شروع تخصص و عموم سخنران های محور
بهروز دکتر آقایان توسط عموم سخنران دو نمودند. خود مقاالت
از گیلده صادقپور بهرام دکتر و گیالن اه دانش از واجارگاه فتح
ان: ام و «احتمال عنوان تحت میزگردی و مشهد فردوس اه دانش
از طاهری محمود سید دکتر آقای توسط قابلیت ها» و تفاوت ها
سمینار افتتاحیه ادامۀ در برگزارشده برنامه های از تهران اه دانش
چهارشنبه روز بعدازظهر نوبت دو در تخصص سخنران های بود.
پن شنبه روز صبح و ،١٨ : ٣٠ ال ١۴ ساعت از ١٣٩٨/٢/١١
ریاض علوم دۀ دانش در ١٠ : ۴۵ ال ٨ ساعت از ١٣٩٨/٢/١٢

عنوان با کارگاه برگزاری سمینار، برنامه های آخر بخش شد. برگزار
رگرسیون روش های از برخ تحلیل برای fuzzyreg بستۀ «معرف
اه دانش از ربیع محمدرضا دکتر آقای توسط «R در فازی
بهروز دکتر آقای جناب اختتامیه مراسم در بود. شاهرود صنعت
و سمینار برگزاری دست اندرکاران از ر تش ضمن واجارگاه فتح
ران پژوهش و شرکت کنندگان همه از مازندران، اه دانش مسئولین
در حوزه این در را خود جدید پژوهش های تا کردند دعوت
در ١٣٩٩ سال بهار در که فازی احتمال و آمار سمینار دهمین
دکتر سمینار: دبیر نمایند. ارسال شد، خواهد برگزار گیالن اه دانش
میراشرف سیدباقر دکتر : علم کمیته دبیر رستم طالبی یحیی

سیستان اه (دانش احمدزاده حامد دکتر : علم کمیته اعضای
دکتر مازندران)، اه (دانش اصغرزاده اکبر دکتر بلوچستان)، و
میرحسین دکتر مشهد)، فردوس اه (دانش اکبرزاده محمدرضا
اه (دانش پرچم عباس دکتر تهران)، خوارزم اه (دانش پدرام
مازندران)، اه (دانش پوردرویش احمد دکتر کرمان)، باهنر شهید
ربیع محمدرضا دکتر تهران)، اه (دانش مقدم توکل رضا دکتر

رضا دکتر ایران)، آمار انجمن نماینده شاهرود، صنعت اه (دانش
فردوس اه (دانش صادقپور بهرام دکتر گیالن)، اه (دانش زارع

محسن دکتر تهران)، اه (دانش طاهری سیدمحمود دکتر مشهد)،
گیالن اه (دانش فتح بهروز دکتر بیرجند)، اه (دانش عارف
چ ماشین ماشاءالله دکتر فازی)، سیستمهای انجمن نماینده و

اه (دانش محمدپور رضاعل دکتر کرمان)، باهنر شهید اه (دانش
صنعت اه (دانش مل حمیدرضا دکتر مازندران)، پزش علوم

کمیته دبیر و مازندران اه (دانش میراشرف سیدباقر دکتر شیراز)،
شهید پزش علوم اه (دانش نامداری مهشید دکتر )و علم

( بهشت

کاشان اه دانش در آموزش کارگاه

کاشان) اه (دانش شمس٩ مهدی به همت

«آموزش عناوین با کارگاه دو ١٣٩٨/٢/٢٩ شنبه ی روز صبح
پارسیان احمد دکتر توسط دبیرستان» تا کودکستان از آمار
(Meta-Analysis: Bayesian بیزی رهیافت با «فراتحلیل و
اه دانش در قمصری راهب محمود دکتر توسط «Approach)

و مطرح زیر موارد اول، آموزش کارگاه در شد. برگزار کاشان
گرفت: قرار بررس و تأکید مورد

مقط تا کودکستان از آمار علم آموزش لزوم به ابتدا در •
و صحیح آموزش استانداردهای چارچوب در دبیرستان،
و علم از شاخه این با مرتبط متخصصین توسط تدوین شده
بدون و ساده زبان به آن توضیح و ارائه ان ام به همچنین

شد. اشاره پیشرفته ریاضیات از استفاده

وظیفه ایران آمار انجمن که شد اشاره مهم این به سپس •
ازجمله مربوطه علم انجمن های سایر اری هم با دارد
ریاض معلمان اتحادیۀ و ریاض آمار، علم انجمن

و احتمال و آمار آموزش استانداردهای آماده سازی برای
نماید. کوشش دبیرستان پایان تا آن اصول دسته بندی

تفسیر و داده ها تجزیه وتحلیل داده ها، جم آوری و طراح •
توجه با شود. نهادینه ریاض معلم هر ذهن پس در باید نتایج
ضرورت و آمار زمینۀ در نادرست باورهای ل گیری ش به
دانش یادگیری ضرورت به اندازۀ دانش آموزان به آن یاددادن
منحصربه فرد جنبه های دارای معلمان آماده سازی ، ریاض

ی مورد این در بازبین به نیاز و است چالش برانگیزی و
ارائۀ با است الزم مسئولین است. اجتناب ناپذیر ضرورت
از استفاده معلمان برای فرصت هایی ایجاد و اطالعات

کنند. فراهم را مربوطه منابع

این که ازجمله بود متعددی موارد شامل دوم کارگاه آموزش های
داده های از ه بل نم شود جم آوری جدید داده های فراتحلیل، در
شدن بیشتر موجب امر این که م شود استفاده منتشرشده تحقیقات
هدف که م شود ر دی ی از متفاوت نتایج شدن دیده و داده ها
کل تأثیر نمودن مشخص و متفاوت نتایج این بررس فراتحلیل

کوچ داده های ترکیب فراتحلیل مهم ویژگ های از است. آن
ضروری نکته این به توجه است. آن ها از نتیجه گیری و بزرگ و

٩mehdishams@kashanu.ac.ir
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برگزارشده گردهمایی های گزارش بیرون ابوریحان جایزۀ اهداء

بنابراین نم گیرند، قرار موردبررس منتشرنشده تحقیقات که است
به ادامه در دارد. قرار انتشار اریبی خطر معرض در فراتحلیل

ی و شد پرداخته داروسازی صنعت در فراتحلیل کاربرد توضیح
قرار موردبررس فراتحلیل روش به سینه سرطان مورد در تحقیق
Comparative نام به تخصص نرم افزارهای از ی نیز و گرفت
نرم افزار این در شد. داده آموزش (CMA) Meta- Analysis

وجود به موردتحقیق خاص رشتۀ در تنها که موردنظر پرسش های
م شود. داده پاس م آیند

بیرون ابوریحان جایزۀ اهداء

تومانیان١٠ ردیچ م به همت

ران پژوهش به علوم فرهنگستان طرف از هرساله جایزه این
برندگان: انتخاب روال م شود. اهدا پایه علوم در برجسته جوان
داوطلبی فرم و نامه ، ریاض شاخۀ طرف از هرسال آذرماه اوایل در
ر پژوهش هر م شود. ارسال عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش به
(مشخصات مدارک همراه و کرده تکمیل را فرم وی، اران هم یا
تا حداکثر ر)، پژوهش انتخاب با مقاله ۵ – پژوهش و علم
١٣٩٨ سال در م نماید. ارسال ریاض شاخۀ به اسفندماه آخر
جلسه دو در گردید. دریافت ریاض علوم در پرونده س وهفت
بررس مطالعه، پرونده ها نفر) ١۵) ریاض شاخۀ اعضای توسط

پرونده ۵ ابتدا شد. انجام اینترنت در بیشتر اطالعات به مراجعه و
م شود. انتخاب جایزه برنده به عنوان نفر ی دوم مرحله در و
حضور با مراسم ط ابوریحان بزرگداشت و تولد روز در معموال
رسانه ارباب ، فرهنگ انقالب شورای علوم، وزارت از مدعوین
فرهنگستان، اعضای و جایزه برندگان ده های دانش رؤسای و
آقای جاری سال در ریاض شاخۀ منتخب م شوند. اهدا جایزه ها
بنیادی دانش های اه پژوهش از دزفول بی ابوالفت سلمان دکتر
تقدیرنامه هایی برتر، نفرات به عنوان زیر افراد به درعین حال بودند،

گردید. اهدا

مشهد فردوس اه دانش از محمدی فاطمه دکتر .١

تبریز فرهنگیان اه دانش از لو ب اکبر ابراهیم دکتر .٢

مدرس تربیت اه دانش از ستایش ایمان دکتر .٣

شاهرود اه دانش از آرش محمد دکتر .۴

اصفهان صنعت اه دانش از جوادی رامین دکتر .۵

 

دانشیار و هیئت علم عضو و ١٣۶٠ آذر متولد بی دکتر
وی است. بنیادی دانش های اه پژوهش ریاض دۀ پژوهش
و شریف صنعت اه دانش از ریاض کارشناس فارغ التحصیل
Peter W. راهنمایی تحت و ٢٠٠٩ (درسال ریاض دکتری

را خود پسادکتری دورۀ و است آمری ت آی ام اه دانش از (Shor

تخصص است. گذرانده (کلتک) کالیفرنیا تکنولوژی انستیتو در
این در که است کوانتوم اطالعات نظریۀ و محاسبات بی دکتر
مانند سرشناس مجالت در مقاله ٢٠ از بیش تاکنون موضوعات

(دو Communications in Mathematical Physics •
مقاله)

مقاله) (ی SIAM Journal on Computing •

مقاله) (ی Computational Complexity •

مقاله) (ی Physical Review Letters •

(پن IEEE Transactions on Information Theory •
مقاله)

(سه Quantum Information and Computation •
مقاله)

مقاالت کل تعداد است ذکر به (الزم است. رسانده چاپ به
فوق لیست از سوم و دوم اول، مجالت در ایران از منتشرشده
دکتر علم فعالیت های ر دی از است.) مقاله ٢ و ٢ ،۵ ترتیب به
و کنفرانس کنگره، ۴٠ به نزدی در سخنران به م توان بی
از بیش برگزاری و علم کمیته های در عضویت ، بینالملل کارگاه
متعدد مقاالت داوری ، بین الملل کارگاه و کنفرانس کنگره، ٢٠
مجلۀ تحریریۀ هیئت در عضویت و ریاض سرشناس مجالت برای
که ( Journal of Mathematical Physics ) ریاض فیزی

بی دکتر کرد. اشاره میشود، منتشر ا آمری فیزی انستیتو توسط
و دانشآموزی بین الملل و مل المپیادهای در طال مدال ٨ دارنده

است. ‐خواجه پور ثبوت جایزۀ برندۀ و دانشجویی
علوم فرهنگستان ریاض شاخۀ ١٠رئیس
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م گیل اه دانش آمار گروه عضو ، خلیل عباس با مصاحبه برون: درونِ

،١١ خلیل عباس با مصاحبه برون: درونِ

م گیل اه دانش آمار گروه عضو

طاهریون عل رضا به همت

دست؛ انگشتان تعداد از کم تر است، کم خیل تعدادشان
و م کشند، چالش به را پیشتاز نشریات داوران که آماردان هایی
آمار توان و نفوذ زیبایی ها، م زنند، قلم که آمار از نگارش هر در
م توان تازه نوشتارشان، در تفقه با که م کشند رخ به طوری را
عباس بی تردید برد. پی آن ریاضیات یراق و ابزار ظرافت های به
به را ان ام این ایران در او حضور است. آن ها از ی خلیل
باشم. داشته حرفه ای اش افق های به نگاه خود، ظن از تا داد من
رصد جهان پیشرفت های اخبار کنار در را کشور علم اخبار
فراوان، تکاپوهای به رغم دارد. آن از نابی ارزیابی های و م کند
آنچه شد. انجام گفتگو اما نکرد میسور را دیدار لذت فاصله، بعد
از برخ است. گفتگو این از برگ و بی شاخ رۀ پی م خوانید،
نوشتار رعایت برای که بود انگلیس به دوی مان هر محاورۀ واژگان

کردم. استفاده آن ها فارس رایج معادل های از

م گیل. اه دانش هیئت علم عضو خلیل؛ عباس

از قابل مالحظه ای بخش اما هستید، سرشناس که –هرچند
با است ن مم که م دهند یل تش جوان ترها را خبرنامه مخاطبان
آن طور را خودتان مخاطبان، برای لطفاً باشند. نداشته آشنایی شما

بفرمایید. معرف شوید شناخته دارید دوست که
دورۀ از م خواهم و است خلیل عباس من اسم که اوال
از را آمار فوق لیسانس و لیسانس من کنم. آغاز کارشناس ام
هستم. لیسانس ١٣٧٠ ورودی و گرفتم اصفهان صنعت اه دانش

آن، پایان از بعد و شدم فوق لیسانس مقط وارد سال چهار از بعد
دادم؛ درس آزاد اه دانش در و کردم کار ایران در را سال سه
خندیدیم]. [باهم م دادم درس که بود نجف آباد آزاد اه دانش
این در و کشید طول سال سه دکتری پذیرش تا فارغ التحصیل
انگلیس زبان یادگیری مشغول هم و م کردم کار هم من مدت

بودم. گرفته ایران از رفتن به تصمیم این که برای بودم.
کردید؟ کار را سال سه این انگلیس زبان یادگیری دلیل به –یعن
پول کشور، از خارج در تحصیل ادامۀ برای ویم، ب صادقانه

این که ضمن درم آوردم. پول باید مال الت مش خاطر به و نداشتم
زبان یادگیری تأخیر در کردن کار و بودم نکرده کسب را زبان نمرۀ
مقط در واترلو اه دانش از سال سه از بعد به هرحال بود. اثرگذار

هیچ عمال یعن کامل، مال حمایت با گرفتم؛ پذیرش دکتری
فقط تحصیل مال حمایت بستۀ این البته ندادم. جیبم از هزینه ای
رقابت ی در م توانستند هم سایرین و نم گرفت تعلق من به
دورۀ در باشم، نکرده فراموش اگر اما کنند. دریافت را بسته این
بودم ممتاز دانشجوی ارشد کارشناس در و سوم شاگرد کارشناس
دورۀ ٢٠٠١ سال در بود. تأثیرگذار بسیار پذیرش این در این که

ی واترلو، اه دانش کردم. شروع واترلو اه دانش در را PhD
شریف صنعت یا اصفهان صنعت اه دانش مثل صنعت اه دانش
بود معروف ترین ها از ی واترلو اه دانش آمار گروه منته است
حفظ را وضعیت آن همچنان م کنیم صحبت باهم که اآلن همین و

است. دنیا آمار گروه های معروف ترین از ی و است کرده
است بیم سنج و آمار گروه باشم، نکرده اشتباه –اگر

ریاضیات هم و بیم سنج هم ، زیست آمار هم دارند، آمار هم دقیقاً،
بودم. خوش شانس من و است بزرگ خیل گروه یعن . مال

گرفتم... پذیرش به هرحال
بودند خوش شانس آن ها هم –شاید

را دکتری ٢٠٠١ م گویید. را این که ممنون م خندد] ...[عباس
پاس سخنانم از بخش شاید شد. تمام ٢٠٠۵ در و کردم شروع
آمارریاض واترلو در ترم ی ٢٠٠۶ سال باشد. شما آت سؤاالت

به پسادکتری برای را خورده ای و سال ی و کردم تدریس
ول بودم آمار گروه در من رفتم. ا امری ستیت اوهایو اه دانش

با که استادی م آمد. پزش علوم گروه از من مال حمایت
م کردم کار که پروژه ای و بود زیست دان آمار م کردم کار ایشان
اه دانش در سال دو بعد بود. ژن بیان باالی بعد با داده های
هستم. م گیل اه دانش در ٢٠٠٩ ژوئیۀ از و بودم کلمبیا بریتیش
حضور آن در من که جایی دست کم و آماردان ها جامعۀ در –باوری
در داده ها علم گسترش باوجود که است این آن و دارد وجود دارم،
منظر از م توانند کسان که باورند این بر من اران هم اغلب دنیا،

١١http://www.math.mcgill.ca/khalili/Pub.html
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درس از دست کم را آماری نگرش که شوند عرصه این وارد آماری
تدریس آمار دانشجویان به کارشناس مقط در که آماری روش های
فارغ التحصیل ی که نیست این گونه باشند. کرده دریافت م کنیم
یادگیری بامطالعۀ فقط ارشد، کارشناس مقط در کامپیوتر علوم
آزمایش محور طراح نگاه آن و چیست آزمایش که بیاموزد آماری،
کارشناس مقط تأثیرگذاری این بیاموزد. کالس ها این از باید را

اه دانش در شما که دوره ای این که به توجه با م کشد. پیش بیشتر را
جزء اه دانش این باشم، نکرده اشتباه اگر بودید، اصفهان صنعت
البته سخت گیرترین. شاید م آمد، به حساب سخت گیر اه های دانش
آن شخص ام باور چون سخت گیرترین، از ی م گویم احتیاط به
آمادگ در سخت گیری ها این چقدر است. سخت گیرترین که است

داشت؟ نقش خارج اه های دانش در تحصیل برای شما
ر دی سؤاالت برخ پاس تا دهید اجازه بود. زیاد واقعاً تأثیرش،
اه دانش وارد ١٣٧٠ سال وقت بدهم. سؤال این با همراه را شما
و عموم دروس سری ی که دوم سال تا شدم، اصفهان صنعت
نم دانم اوال که بودم رسیده نتیجه این به تقریباً م گذراندیم را پایه
آن از شناخت هیچ و م رسد کجا به رشته این و چیست آمار
تصمیم دوم سال و بودند ریاض رشتۀ از هم دوستانم بیشتر نداشتم.
مقدمات آمار مثل دروس سری ی موق آن تا گرفتم. رشته تغییر به

نم کردند بیان رشته آیندۀ از چیزی که داشتیم را کاربرد احتمال و
ده دانش رئیس حقان دکتر پیش رشته تغییر برای دوم سال من و
جمشیدیان موری یا جمشیدیان مرتض دکتر ما شانس از رفتم.
پیشنهاددهندگان نخستین از رجال دکتر کنم فکر و ایشان –که
آموزش راهنمای استاد بودند– هم ایران آمار کنفرانس برگزاری

عجیبی انرژی و بودند گرفته ا امری از را دکتری شان تازه شدند. ما
ارائه را آماری روش های درس جمشیدیان موری دکتر داشتند.
روش های داد. تغییر آمار به نسبت را من دید کامال این و کردند
م کردند. تدریس باتاچاریا کتاب از و م گرفتیم ٢ و ١ آماری
آماری روش های درس ول بود کاربردی ریاض ایشان دکتری
ریاض وار اصال کرد. عوض آمار به نسبت را من نظر کامال ایشان
کالس آن از من بار نخستین را آماری دید و نم کردند تدریس
من نظر به بمانم. آمار رشتۀ در من که شد باعث این و کردم دریافت
نیست رشته این در که کس دارند. درست اعتقاد شما اران هم
تفکر دکتری مقط در کتاب دو یا ی مطالعۀ با تنها نم تواند
تفکر که کسان برای استثناءهایی شاید کند. حصول را آماری
با آماری تفکر ول باشد داشته وجود باشند داشته انعطاف پذیری
کارشناس حت و ارشد کارشناس و دکتری در درس چند گذراندن

این یادگیری برای نم آید. به دست آماری غیر دانشجویان برای
شود. اخذ آماری دروس سری ی باید تفکر،

آمار کارشناس مقط درس برنامۀ که دارید اطالع آیا –نم دانم

است؟ داشته زیادی تغییر ظاهر در الاقل ١٣٧۶ سال به نسبت
ندارم. اطالع آن جزئیات از متأسفانه

به چقدر گذرانده اید کارشناس مقط در خودتان که –دروس
است؟ نزدی م گیل کارشناس برنامۀ

پایه، درس به عنوان م گیل، در ما آمار گروه دروس از برخ
ی است. اه دانش دوم و اول سال دانشجویان تمام مخصوص

دانشجویان آن نخست آزمون در که دارد وجود مقدمات آمار درس
آموزش درس، اصل هدف اما باشند آشنا R با قدری م بایست
درصد و ندارد پیش نیازی هیچ درس این است. آماری تفکر
م کنند، اخذ را درس این که دانشجویان از قابل مالحظه ای
به توجه با دارند. پزش رشته های در تحصیل ادامۀ به تصمیم
با خاص موضوع ی تدریس برای غالباً ، ریاض پیش نیاز عدم
کردن فکر ونگ چ و م شود ارائه کالس در واقع داده های
آماری. فنون تا م شود تدریس کالس در مسئله مورد در آماری
به اشاره بدون م کنیم، صحبت t آزمون مورد در وقت مثال
وقت م شود. مطرح آن پیدایش ایدۀ و انگیزه تنها آن، ریاضیات

مثال دقیق معنای و مفهوم م کنیم صحبت فرضیه آزمون مورد در
قطع تصمیم این که م شود گفته و م شود بیان صفر فرض رد

مسئله مسئول که کس و است آماری زبان به تصمیم ی نیست،
وقت که آماری دقیق بیان دارد. را نهایی تصمیم اخذ وظیفۀ است
خاص، مسئلۀ ی در و است چنان و چنین م شود رد صفر فرض
داده ها اساس بر که است پزش ی توسط مثال نهایی تصمیم
دکتر آماری روش های درس از من را نگرش این م شود. ارائه

آموخته ام. جمشیدیان مرتض
در تأثیرگذار افراد مورد در که سؤال هایمان از ی پاس در –پس

ی را جمشیدیان دکتر باید م کنم فکر شماست، حرفه ای سابقۀ
بدانیم. آن ها از

راهنمای اساتید از ی ایشان که بودم خوش شانس من بله،
انتخاب در کارشناس دانشجویان به که بودند کارشناس آموزش
موری دکتر من آموزش راهنمای استاد و م کردند کم دروس

کرد. عوض را من زندگ جهت واقعاً ایشان و بود جمشیدیان
عالقه مند آمار به ک دقیقاً شما که بود این ما سؤال های از –ی
دکتر کالس های در عالقه مندی بارقه های نخستین احتماال شدید؟

است. ظاهرشده جمشیدیان
دقیقاً

شما از دهید کل پاس سؤال این به م کنم خواهش این که –ضمن
شما چشمان جلو در آمار علم از واقعه ای چه که بفرمایید م خواهم
این «وه، گفتید خود با شما و آورد وجد به را شما که افتاد اتفاق

آمار»؟ است
بودیم، نکرده اخذ را آماری روش های مادام که است. جالبی سؤال
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همه چیز داشتیم. ریاض برهان های و ریاض نگرش با دروس
هم این و ادعا این فرض، این بود؛ چهارتا تا دو دو به صورت
بسیار نگرش، دیدیم که بود آماری روش های درس در برهان.
و است داده ها اساس بر همه چیز چون است. ریاض از متفاوت تر
باید . ریاض استنباط نه و کن استنباط باید داده ها از را کشف
داده ها آن اساس بر باید را ادعا و بشنوید را داده ها داستان اول
تو و نبود ریاض واقعاً اینجا نکنید. رد یا کنید رد کنید، بررس
و پزش یا فن علوم در مثال کاربردی مسئلۀ خوب م بایست
را خود من که بود لحظه ای این و م فهمیدی را مسئله طبیعت
که ریاضیات ابزار آن بر عالوه ، درواق یافتم. آمار به عالقه مند
به که بود ری دی چیز به نیاز داری، الزم روش ها این توسعۀ برای
م گذاریم آماری تفکر را آن اسم و م شد مربوط داده ها از ما درک
است؟ درست نم شود، مربوط ریاض به من نظر به قسمت این و
رسته بندی از آمار پای و دست که است جایی این من نظر –به

م زند. بیرون به (MSC) ریاض موضوع
داشتن به رغم حت دوستان که دیده ام زیادی موارد من و دقیقاً،
را آمار به سوئیچ قصد تکمیل تحصیالت دورۀ در ریاض مدرک
در ریاض مدرک داشتن به رغم دوباره که دانشجویان یا و داشتند
قسمت هایی م شدند حاضر رگرسیون کالس سر م گیل اه دانش
صحبت وقت ول برم آمدند پسش از به سرعت را بود خط جبر که
شایند. ب نم توانستند لب از لب عمال م شد داده ها تحلیل از

بود. توسعه نیافته ذهنشان در آماری تفکر آن چراکه
و مطالعاتتان قسمت کدام در کنم، تکرار را سؤالم اگر –دوباره
چشمتان به بیشتر آمار علم زیبایی شخص تان، تحقیقات لزوماً نه

خورد؟
در مقاله چاپ ونگ چ شما سؤال های از ی این که به توجه با
به اگر م دهم: پاس سؤال این به این طور بود آمار برتر نشریۀ ١٠
سه با همیشه پژوهش مسئلۀ ی در مثال برگردم، خودم کارهای
سؤال . ونگ چ و چرایی ، چیست م کنم؛ شروع را مسئله سؤال

سپس و دارد اهمیت چرا و چیست بپردازیم آن به م خواهیم که
اکثر داد. پاس م توان سؤال این به ونه چ ویی، پاسخ مقام در
واقع داده های با معموال م دهم انجام خودم که پژوهش هایی

Annals of Ap- نشریۀ در اخیراً را مقاله ای مثال م کنم. شروع
مسعود و وه ش فرهاد اران، هم از نفر سه با plied Statistics

بودم، او با را پسادکتری دورۀ که کس لین، شیل و اصغریان
با Biometrics نشریۀ در را مقاله ای پیش ازاین کردیم. چاپ
سینه سرطان به مربوط آن داده های که بودیم کرده چاپ لین شیل
بودند. سانسوریده داده ها اما بود متغیر انتخاب مسئله، درواق بود.
گفتیم و گذاشتیم کنار را بودن سانسوریده داده ها، این تحلیل در
رسید. چاپ به و شد نوشته مقاله نیست. این ما اصل مسئلۀ که

بود متغیر انتخاب مسئلۀ مسئله ای»، چه یا «چیست مقاله، این در
برم گشت بود سرطان مورد در که مسئله اهمیت به آن « «چرائ و
« ونگ «چ در داشتیم، کار و سر باال بعد داده های با چون و
خوبی روش شناس و بود زیاد متغیرها تعداد خوب مسئله، به پاس
که بود گفته ما به داوران از ی مقاله، چاپ از بعد داشتیم.
مقاله ای که اخیر کار کنید. بیشتری دقت سانسور، مورد در باید
چالش برانگیز بسیار داده هایش بخش در واقعاً شد، صفحه ای ٨٠
بخش در اما دادیم، انجام خوب، که را ریاضیات اثبات های بود.
داد. قرار تحلیل مورد زیادی جزئیات با را داده ها ما روش داده ها،
داده ها حول همه چیز اما شبیه سازی هم و دارد ریاض هم کار، این

م خورد. رقم
دیدم تورق ی در اما است متفاوت من کاری موضوع –البته

ی از شما که جایی است؛ سریال ی شبیه بیشتر مقاله این که
م شود. آغاز بالفاصله جدیدی مسئلۀ و م کنید تکلیف رف مسئله

است. نشده سینمایی فیلم ی شبیه بنابراین و
مشابه مسئلۀ با دوباره نفر چهار ما و دارد ادامه سریال این البته

است آن دوم مقالۀ این نکتۀ ول داریم. سروکار تابع داده های با
مقاله این نظری مباحث به که اگر م چرخد. داده ها حول که
داده ها حول دوباره دادیم، انجام را آن مسعود و من که کنید نگاه
مقاله « «چرائ و « «چیست آماری، تفکر به نگاه با دوباره است.
از زیبایی داستان این و آن ریاضیات نه و م شود آغاز داده ها از
فقط این نیست. تصویرسازی ی فقط و م سازد را داده ها تحلیل
نشریه های در که مقاالت تمام تقریباً و نم شود ما مقالۀ به محدود
به باشند خوبی آماری مقالۀ که است قرار اگر م شوند، چاپ برتر
است طریق این از م زنند. را اول حرف که هستند داده ها من نظر
اآلن کنم فکر و یافت راه آماری خوب نشریه های به م توان که
نم خورد. چشم به چندان « «چرائ بخش آن کشور] مقاالت [در
تسری نیز سایرین به را تعجبمان « «چیست با بخواهیم چه بسا –و

دهیم.
چاپ به نشریه ها در ما فارغ التحصیالن که ریاضیات در حت
بدون استثناءها، دربرگیرندۀ نه و کل بیان به البته م رسانند.
نظری کار خودشان بیان به که بچه هایی ، خاص ادعای داشتن
باشد. هم عمیق حت نظری شان کار نم کنم فکر م دهند، انجام
آمار برتر نشریه های اگر است. توزیع نظریۀ کارها از خیل شاید
در که کنید پیدا م توانید مقاله تعداد چه نم دانم کنید نگاه را
آن در ما کشور در هم اینک که رسیده اند چاپ به زمینه هایی آن

م شود. کار زمینه ها
رصد و اه دانش ارزیابی و نظارت دفتر سرپرست سال سه طول –در
برتر نشریه های به راه یابی شیوۀ همیشه ، ایران نویسندگان مقاالت
دکتر به غیراز پاسختان. بابت ممنون است. بوده سؤال من برای
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شما حرفه ای شخصیت و سابقه در ری دی چه بسا جمشیدیان،
است؟ بوده تأثیرگذار

بعد و بود. جمشیدیان دکتر آقای با شروعش م کنم. آغاز ایران از
که همدان عل دکتر و نادری امیر دکتر ، رجال عل دکتر با کم کم
سوم سال من ١٣٧٣ سال صنایع اند. مهندس دۀ دانش در هم اینک
آوردند تشریف شیراز از پارسیان دکتر آقای که بودم کارشناس
موری از تکمیل تحصیالت در تحصیل ادامۀ اصفهان. صنعت
دکتر و گرفتیم ما که درس هایی دنبالۀ و شد شروع جمشیدیان
ادامۀ برای بودند من تصمیم کامل کنندۀ و آمدند شیراز از پارسیان
با را ارشد کارشناس پایان نامۀ من کشور؛ از خارج در تحصیل
استانداردهای ایران در همه خوب، و گذراندم ایشان راهنمایی
ایشان مادر، و پدر به جز اه دانش حوزۀ در م شناسند. را ایشان
روز ی دادند. تغییر را من زندگ جهت واقعاً که بودند افرادی
در بودیم، ندیده را ر همدی بود سال چند که را جمشیدیان دکتر
دادن توضیح درحال دیدم. ا امری در ام١٢ اس ج گردهمائ
بدون توضیحشان، اتمام از پس و بودند بقیه برای پوسترشان
پوستر به کردن نگاه به شروع و رفتم جلوتر بزنم، حرف این که
Do I know you from گفتند و کردند من به رو ایشان کردم.

نم کنم. فکر گفتم، من و somewhere?

پارسیان، احمد ، رجال عل جمشیدیان، موری راست، باال از به ترتیب

نادری. امیر و همدان زینل عل

باعث شما جمشیدیان دکتر گفتم شوخ به و کردیم مصافحه باهم
من زندگ در که بودند تأثیرگذاری افراد ایشان شدید. من آوارگ
در اما باشد سخت باورش شاید کشور از خارج در داشتند. نقش

ی از بیش تر یعن کردم. انتخاب را موضوع دکتری سوم سال
بود. نمانده باق من برای دکتری دورۀ اتمام فرصت سال

افتاد؟ اتفاق این شما مورد در یا بود واترلو روال –این
سال تا من هم دوره ای های تمام چون شد. حادث من مورد در نه،
رسالۀ نگارش حال در و بودند داده انجام را طرح واره از دفاع سوم،
زمان م کرد. فرق معن داری به طور من داستان ول بودند. دکتری

سه یا نیم و سال دو کردم، تحصیل به شروع واترلو اه دانش در که
شیالت ادارۀ از دولت آژانس ی از من مال حمایت اول، سال
را م کردم کار که موضوع ول م شد تأمین کانادا اقیانوس و
باید و م گرفتم را اداره آن پول به هرحال اما نداشتم؛ دوست اصال
کار برای من گفتم و کردم مراجعه راهنمایم استاد به م کردم. کار
فکر و بودم آمده شما پیش واترلو در آمیخته مدل های روی کردن
دارم دوست واقعاً و بدهم ادامه فعل موضوع با بتوانم که نم کنم
آن من بود، این افتاد که اتفاق کنم. کار آمیخته مدل های روی که
خوب، «بسیار گفت استادم و گذاشتم کنار کامل به طور را مطلب
تو داری. وقت نیم و سال ی یا سال ی میدان؛ این و گوی این
سال ی دورۀ ی در دفاع». و رساله موضوع انتخاب و هست
تمام شاید، م کردم، کار آمیخته مدل های مورد در که نیمه، و

باق مانده کم زمان این که چون، خواندم. را حوزه این مقاله های
دوره ای همان این م کردم. انتخاب را رساله موضوع باید و بود

بود. شده داغ خیل متغیر انتخاب و السو کارهای که بود
خورد. کلید داستان این افران مقالۀ با –که

این در ول بود ١٩٩۶ سال برای که تیبشیران مقالۀ با واق در
برگزار واترلو در جمعه هر حوزه این در زیادی سمینارهای دوره
اسم نم دادم. دست از را سمینارها این از ی حت من و م شد
در و هستند کانادا ر پژوهش اآلن که است چن١٣ جیاهوا استادم،
انسان ازلحاظ که است استادی م برند. به سر س بی یو آمار گروه

م آمد، میان در پژوهش پای وقت ول کردند کم من به خیل
آن قدر سخت گیر؛ ویم ب باشد بهتر شاید بود. جدی ای انسان بسیار
سمت به ما تقریباً و درم آورد را ما اش گاه که سخت گیر
م گرفت. جدی را پژوهش خیل چراکه م رفتیم پیش کردن گریه
دو خوشبختانه که شد منجر خواندن ها مقاله و گرفتن ها جدی این

ی ی فاصلۀ در و کردم انتخاب رساله ام پژوهش برای مسئله
استخراج آن از جاسا١۴ مقالۀ دو و کردم دفاع رساله از نیم و سال

کردم.

١٢Joint Statistical Meetings
١٣Jiahua Chen
١۴The Journal of American Statistical Association
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است. –تحسین برانگیز

لین. شیل و چن جیاهوا راست، از به ترتیب

پاس در اما کنم تعریف بخواهم این که نه تحسین برانگیز؛ خیل
آن ها از ی چن جیاهوا پرسیدید را تأثیرگذار افراد که سؤالتان
م کنم صحبت او با که هم هنوز و ارتباطم در او با هنوز من و بود
و م کند صحبت جدی بسیار من با م آید میان به که پژوهش پای
بسیار م خوریم قهوه باهم وقت نداریم. ازاین دست چیزی تعارف
جدی این با پژوهش. در نه اما م گوید لطیفه و م کند شوخ
کردم تحمل را زیادی فشار هرچند نیم و سال ی آن در بودن،
هم هنوز اما، باشد سخت باورش شاید و گرفتم یاد را پژوهش اما
است. دکتری ام رسالۀ حل نشدۀ مسائل م کنم، حل که را مسائل
به بخواهم اگر نوشتم، رساله ام ادامۀ در که مقاله هایی از ی مثال
از ی که است خوشه ها تعداد انتخاب وییم، ب خوشه بندی بیان
مدل پایه خوشه بندی زبان در یا است، حوزه این مسائل مهم ترین
که کارهایی از ی آمیخته. مدل نوع ی مؤلفه های تعداد م شود
برایم افران را آن داده های اتفاقاً که کردم چاپ جاسا در رساله ام از
دارد وجود آنجا در که تکنی که بود این کردم، تحلیل و فرستاد
کردن پیدا م کند. کار ی بعدی پارامتری فضای در که است این
به طول سال هشت تقریباً باالتر، ابعاد به روش این تعمیم ونگ چ

ی داریم، که روش خوشه ها، تعداد برآورد روش در انجامید.
به نوع نیاز کردن، کار برای ول است تاوانیده درستنمائ روش

پارامتری فضای بعد وقت دارد. پارامتری فضای در مرتب سازی
خیل م دانیم که معنایی در مرتب سازی ر دی باشد ی از بیش تر

این که است آماده و نوشته ایم را آن به مربوط مقالۀ نیست. واض
است... صفحه ٨٠ تقریباً مقاله

دارید داستان هایی صفحه ای ٨٠ مقاله های این با شما –گویا
جالب کرد. خواهم ارسال برایتان بعداً م خندد] ...[عباس
انجام باید چه کاری شدیم متوجه که ٢٠١۶ سال که اینجاست
م گیل در کارشناس سوم سال دانشجوی ی را راه حل دهیم،
است درس افتخاری١۵ احتمال به نام دارد وجود درس کرد. پیدا

قوی اند. بسیار بسیار ریاض ازنظر که م گیل در بچه هایی برای
دورۀ برای و م گیرند م گیل در را کارشناس دانشجویان، این
ام پرینستون، استنفورد، مثل ا امری برتر اه های دانش به دکتری
افتخاری احتمال که بود ٢٠١۶ سال م روند. برکل و ت آی
این در معموال که کاری م کردم. تدریس دانشجویان این به را
م زنیم گریزی درس، وسط در جایی که است آن م کنیم درس ها
و م دهیم انجام را پژوهش نوع این که م گوییم و پژوهش مان به
پروژه ای مثال کنید؛ صحبت ما با کار ادامۀ برای عالقه مندید اگر
نامش که دانشجویان این از ی دهید. انجام تابستان برای
دۀ دانش در واسرمن الری دکتری دانشجوی اآلن و است تودور
گفت و کرد مراجعه من به است ملون کارنی آمار و داده ها
چه شما و عالقه مندم کالس در مطرح شده پژوهش موضوع به من
از ی  و دارم مسئله سه که گفتم ایشان به من دارید؟ مسئله ای
احتماال که گفتم او به بود. دکتری ام رسالۀ از مسئله همین آن ها
م کنید باور کن. فکر آن روی ول کن حل را مسئله این نم توان
مسئله ای آن هم آورد؟ من برای را مسئله جواب ماه ی در که
چه کار مسئله با باید که نبود واض خیل و کشید طول سال ها که
نوشت R بستۀ برایش و داد توسعه را مسئله خودش تودور م کردیم.
نوشتن و شبیه سازی و قضیه ها اثبات اما بود. کامل همه چیز و
تابستان پروژۀ ی از همه چیز است. کشیده طول سال سه مقاله

الری با تا رفت م گیل از ٢٠١٨ سپتامبر در وقت شد. شروع
با «کاش بود گفته او به الری کند، شروع را دکتری واسرمن
پیش پسادکتری برای بعد و م گرفت دکتری عباس با پروژه همین
دکتری ام رسالۀ به م کنم کار که مسائل هم هنوز م آمدی». من
موضوع این است قرار اگر بودم. خوش شانس شاید م شود. مربوط
شود، منعکس دکتری و ارشد کارشناس دانشجوی بچه های برای
همیشه م خواندم. مقاله خیل من که بود این محصول موضوع این
برتر نشریه های در زمینه هایی چه در مقاله هایی چه که م دانستم

م شود. چاپ آمار
را برتر نشریه های کل اصوال یا داشتید عالقه که کاری –درزمینۀ

م کردید؟ رصد
چه حاضر حال در م دانستم و م کردم دنبال را برتر نشریه های همۀ
نخورد، بن بست به پژوهشتان این که برای است. مهم موضوع هایی
مقاالت و نشریه ها به کردن نگاه با و دارد اهمیت بسیار این
برای چه کارهایی و است کس چه دست دنیا که فهمید م شود
که است برتر نشریه های طریق از این و است. مهم آماردان ها
روش های توسعۀ و کاربردی ازنظر که را موضوع هایی م توان
مقاله دائماً باید کار این برای کرد. شناسایی دارد، اهمیت آماری

خواند.

است. به کارگرفته شده honors probability واژۀ برای مصاحبه کننده پیشنهاد به برگردان، ١۵این
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کرده اید! دنبال را اخبار اهم همیشه –پس
مطالعه خودم یا است، خودم تخصص در که مقاله هایی و دقیقاً،
توضیح و بیایند مطالعه از بعد تا م دهم دانشجویان به یا م کنم
ندادم. دست از دانشجویی دورۀ در را سمیناری هیچ من دهند.
آن ها مورد در ارائه دهندگان که فن هایی چون بود، مهم بسیار این
اگر م شود. عال مقالۀ ی به منجر گاه م کنند، صحبت
را کامل بستۀ این باید برود، پیش خوب پژوهشتان م خواهید
چیز» «چه به پاس برای ونه؟ چ و چرا؟ چیز؟ چه باشید: داشته
نشریه های م شود که جایی تا و خواند مقاله فقط باید من نظر به
بعدی گام در است. آنالین همه چیز به هرحال کرد. دنبال را برتر
این چرا که کنید متقاعد را داور مقاله معرف بخش در باید شما
مسئله ای ذهن به طور و ننشستم دفترم در من است. مهم پژوهش

م شود. چه ببینم حاال و کنم حلش م توانم که بسازم
بی یو م گیل، مثل کانادا برتر اه های دانش در دکتر، –آقای
پذیرش کارشناس مقط در خاص دانشجوهای تورنتو واترلو، ، س
شهید اه دانش در واترلو از چنوری دکتر گذشته، ماه حت م شوند.
پروژۀ ی کردن پیدا با دوم سال دانشجوی که گفتند بهشت
کامل به طور را خود آیندۀ سال تحصیل هزینۀ ژاپن، در تابستان

است. کرده تأمین
پیش پژوهش موقعیت بعض برای داریم. اه ها دانش اکثر در بله
یا کشور آن حمایت یا م رود استادش حمایت با یا که م آید

م کند. دعوت که مؤسسه ای
ما کشور در کارشناس دانشجوی پذیرش ل ش طریق، هر –به
سرازیر آمار گروه به نه تنها بااستعداد دانشجوی که است طوری
صدا به را آمار گروه در حلقۀ حت که است بعید ه بل نم شود،
کارشناس دانشجویان به کارگیری در باید همچنان ما آیا درآورد.

بااستعداد دانشجویان از انجمن و بیاییم این که یا باشیم محتاط
کنیم؟ شناسایی را آن ها و دهیم یل تش

نظر به ول باشد. داشته اهمیت م تواند چقدر کار این نم دانم
خود باید شما نخست گام در بااستعداد دانشجوی جذب برای من

بشناسانید. خوب جامعه به را آمار رشتۀ
دانشجوی بااستعداد، فرد که م دهد رخ کانادا در اتفاق –چه
اه دانش در این که برای فقط آیا م شود. واترلو اه دانش آمار گروه
بی اهمیت رشته و م شود اه دانش وارد باشد کرده تحصیل واترلو
بی یو و م گیل مثل برتر اه دانش به رفتن اولویتش مثال است؟

آمار؟ رشتۀ نه و است س
اه دانش آن آمار رشتۀ وارد که است عالقه خاطر به نم کنم؛ فکر نه

م شود.
به عالقۀ از ساله ١٨ تازه جوان ی که م دهد رخ اتفاق –چه

م کند؟ صحبت آمار

ندارم اطالع کانادا دبیرستان های تحصیل سیستم از من البته
شاید البته که م گیل در افتخاری برنامۀ همان به برگردیم ول
پس آن ها از قابل مالحظه ای درصد باشد. این گونه هم واترلو در
همین مثال م کنند. سوئیچ آمار رشتۀ به اه دانش به ورود از
آن ها از ما که شناخت با شد، صحبت که افتخاری دانشجویان
دوست را ری دی چیز هیچ ریاض به جز پیش فرض، طبق داریم،
، س بی یو م گیل، وارد استعدادشان به واسطۀ فقط ندارند.
این بخوانند. ریاضیات که م آیند و م شوند واترلو یا تورنتو
که کاری اما دارند. دوست را ریاض زیبایی و سخت دانشجویان،
دانشجویان این برای دست کم، خودم تجربۀ مورد در م کنیم، ما

افتخاری احتمال درس هستند، بااستعداد بسیار ریاض ازنظر که
همان در خودم، تجربۀ در م گیرند. را داریم که افتخاری آمار و
م گیرم، ی یا برابر را X بعد که همان جا ، تصادف متغیر تعریف
داده های و داده ها علم از صحبت امروزه به هرحال که م کنم بیان
درس این پایان تا که تصادف متغیر این بعد و است باال بعد با
میلیون ها م تواند X این بعد گرفت، خواهیم نظر در ی یا برابر
جمله ی و م کنم تمام را داستان ، کالم چنین تزریق با باشد.
ایجاد بچه ها از بعض برای جرقه ای این، نم کنم. اشاره بیشتر
در من که چیزی «وه، م گوید خودش با دانشجو و کرد خواهد
این حال که در است ی خوانده ام متغیر ی بعد مورد در آنالیز
ریاض ای پس زمینۀ به توجه با و باشد». میلیون ها م تواند بعد
حتماً بعد این با متغیرهایی مطالعۀ که م شود متوجه دارد که
سوئیچ آمار سمت به تکنی این با ما دارد. پیچیده ای ریاضیات
مسعود، مثال م کنیم. عوض را طرف دین به قول معروف م کنیم.
به و کند عوض را دانشجو چندین دین است شده موفق ارم هم
کالس ها و درس ها در درواق کار این و کند هدایت آمار سمت
چیزی دانشجویان این به اگر پیش فرض به طور م شود. انجام
با ما ول م خوانند جبر یا اعداد نظریۀ دانشجویان این نگوییم،
دارند استعداد که دانشجویان توانستیم بودیم. موفق تکنی این
کنیم. راهنمایی سمت این به بودند پیش گرفته در را ری دی مسیر و
هنوز م کنم کار هم اآلن و کردم کار او با من که تودور همین
تعریف را ر دی پروژۀ سه حاضر حال در نشده، تمام حاضر پروژۀ
ابزار دانشجو این چراکه کنیم. کار هم با است قرار که کرده ایم
ریاض آنالیز دروس گرفتن با کارشناس دورۀ در دارد، را ریاض
وقت است. توسعه یافته فرد این برای امثالهم و جبر چهار، تا ی

جذب دانشجو این م کنیم، مطرح را آماری مسائل پیچیدگ ما
نظری بار هم م کند که کاری که م اندیشد خود با و م شود
م کنم حل را کاربردی مسئلۀ ی مثال این که هم و دارد خوبی
هم زمان دانشجویان این باشد. پزش ی فایدۀ مفید م تواند که
جم بندی با و م گیرند کامپیوتر علوم و ریاض از را درس هایی
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همه حیاط خلوت در «آماردان م گویند چرا که م شوند متوجه آن
دانشجوی اگر حت که م شود منجر دروس این دارد». وجود
تحصیالت دورۀ برای م کند، اخذ را ری دی رشتۀ ، کارشناس

م آید. آمار سراغ تکمیل
پژوهش در تأثیرش و خودتان دکتری رسالۀ مورد در دکتر! –آقای
خصوص در توصیه ای بخواهید اگر کردید. صحبت جاری تان
به مثال ایران در خودتان اران هم به دکتری موضوع انتخاب
چیست؟ توصیه آن باشید، داشته فعل اش توانایی های با طاهریون
آن ول دارد وجود متعددی مالک های موضوع، انتخاب ازنظر
برتر نشریه های روی شدن متمرکز دارد، را هزینه مینیمم که روش
بررس مرتب را برتر نشریه های که است این شروعش حداقل است.

م کنم فکر من م کنند. کار را موضوعات چه مردم ببینید و کنید
داخل در اران هم جاری پژوهش به تکان بتوان که راه تنها
غیرازاین م گذرد. چه دنیا در بدانند عمال که است آن داد کشور
هیئت علم اعضای شما برای هزینه ای هیچ که راه تنها و است؟

آنالین به صورت را نشریه ها این که است این ندارد، اه دانش و
دارید؟ آنالین دسترس نشریه ها به شما کنم فکر و کنید بررس

محدودیت هیچ بدون –تقریباً
ی کنند. مطالعه دانشجویان بدهید یا و کنید دانلود را مقاله ها

نه؟ یا شنیده اید نم دانم دارد؛ نام کالب ژورنال کارها، از ر دی
روز ی در اعضا این که م شود. انجام گروه ها از برخ –در
ارائه هم دور کرده اند مطالعه که را مقاله هایی هفته، در مشخص

م دهند.
برتر نشریه های به باید فقط هستید آن اثرگذاری دنبال به اگر منته

نزنم. مثال بدهید اجازه بیندازید. نگاه
همه کنم فکر که کنم عرض باید م کند کم من جملۀ –اگر
رتبۀ با شدیدی همبستگ مقاله ی محتوای کیفیت که م پذیریم

م شود. چاپ آن در که دارد نشریه ای
این مقاالت معرف بخش شما وقت و همبسته اند به شدت واقعاً بله
چه سؤال سه این به آن ها از زیادی درصد م کنید مطالعه را نشریه ها
فرد که نیست این گونه داده اند. پاس به خوبی ونه چ و چرا چیز،
چنین بنویسد. را نتایج این و باشد نشسته دفترش چاردیواری در
است علم آمار چون ندارد. برتر نشریه های به راه تقریباً نگارش
که داده هایی علم آن هستۀ کند. کم علوم بقیۀ به است قرار که
فرض است. آمار م کنند، صحبت موردش در همه یا م گویید شما
عمیق یادگیری که آن هایی با کامپیوتر علوم بچه های با شما کنید
کتاب که ببینید را بنژیو کتاب اگر و کنید صحبت م کنند کار
ستون های از ی و مونترال اه دانش در ایشان از است معروف
قدری که کتاب این مقدمۀ به جز است، کانادا در عمیق یادگیری

تماماً مابق م کند، صحبت عمیق یادگیری تاریخچۀ مورد در
شده داده توضیح خودشان زبان به ول است آماری تکنی های
برتر نشریه های که است ازاین رو است. آمار همه اش ول است.
بپردازند ونه چ و چرا چیز، چه اساس سؤال سه این به که مجبورند
دادند. جواب سؤال ها این به کنید نگاه مقاالت مقدمۀ به اگر و
نقش چه ، صنعت و علم ازنظر کانادا، آمار انجمن دکتر! –آقای

م کند؟ ایفا کانادا کشور در را
م کند برگزار کنفرانس هرساله کانادا آمار انجمن که علم ازنظر
کنفرانس اما م شود. برگزار سال دو هر ایران در م کنم فکر که
م چرخد کانادا مختلف شهرهای و استان ها در ساالنه آنجا آمار
کانادا از بیرون و کانادا آماردان های است. مهم بسیار نقشش و
موضوع های وقت م کند. جم دورهم را ا امری یا اروپا از مثال
در که روزی مسائل همۀ تقریباً م کنم، نگاه را آنجا در مطرح شده
کل از منظورمان البته م دهد. پوشش را م شود مطرح دنیا کل
این اهدافش از ی و است اقیانوسیه و شمال ای امری اروپا، دنیا
«چرا» چیز»هایی اند، «چه دنیا مسائل مهم ترین وید ب که است
دانشجویی بچه های م کنند. حل را آن ها ونه» «چ مردم و مهم اند
پژوهش نه تنها م کنیم تشویقشان کنفرانس ها این به رفتن به ما که
چه دنیا دور که م فهمند ه بل م دهند، ارائه آنجا را خودشان

صنعت. در و کانادا از بیرون کانادا، در م افتد؛ اتفاق
برگزاری طریق از را نقشش کانادا، آمار انجمن –بنابراین،

م کند. بازی ساالنه کنفرانس
طریق این از عمده ای بخش حداقل ول هست هم ری دی چیزهای

است.
کرده ام؛ دنبال را انجمن آن فعالیت های حدودی تا من –البته
فعالیت هایی و داده ها علم در زنان نقش قبیل از فعالیت هایی
حضور پررنگ ترین شما، فرمایش به اما دیده ام. را ازاین دست

است. ساالنه اش کنفرانس های برگزاری در انجمن،
دقیقاً. بله،

جمله آن از و کشور آمار بزرگان که نه یا دارید اطالع –نم دانم
نظام نام به هستند موضوع یر پی رجال دکتر و پارسیان دکتر
این به و نظام مهندس و پزش نظام به شبیه چیزی . آمارشناس
صالحیت پزش نظام اعضای که همان طور مثال که است صورت
مورد در مهم این که است این دنبال به آمار انجمن دارند، طبابت
آیا بخورد. رقم آمارشناس ها یا آماردان ها برای هم داده ها تحلیل
به وابسته سازمان ی که دارد وجود هم کانادا در چیزی چنین
چه بسا و نانوشته قانون علم مرکز ی یا و NGO ی یا و دولت
صالحیت فرد قانون مرج آن تأیید با که باشد داشته نوشته ای

باشد؟ داشته را داده ها تحلیل

١۶https://ssc.ca/sites/default/files/pdf/accreditation-document-accreditation_2019.pdf
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از ی کرد١۶ خواهم ارسال برایتان را آن لینک من اتفاقاً بله،
است آماردان ها به دادن استوارنامه کانادا آماری جامعۀ کارهای
یا و کانادا ان پزش به ان پزش انجمن که است آن شبیه چیزی و

است. شده آغاز کانادا در ٢٠٠۴ سال از و م دهد مهندسان
دارد؟ به دنبال قانون الزام این –آیا

کار این دهید، انجام داده ها تحلیل کار م خواهید اگر ول نه،
است. شدن م گیرید، کانادا آمار انجمن از که گواه نامه ای با
«آماردان ری دی و حرفه ای١٧» «آماردان گواه ها این از ی
برخ شما اگر که م گوید کانادا آمار انجمن است. متخصص١٨»

باشد، داشته را خاص تحصیل مدرک ی و گذرانده را دروس
آمار شما که م داند شرایط واجد را شما گواه این دادن با
و داده ها تحلیل شرکت ها برای بیرون، در م توانید و م دانید را

دهید. انجام آمار کارهای
که است کانادا آمار انجمن برند بودن پررنگ به واسطۀ این –آیا

م پذیرد؟ را چیزی چنین جامعه
منتقل را پیام این و م بخشد اعتبار آماردان ها به به نوع و دقیقاً،
R و باشید کرده مطالعه را کتاب دو که نیست این آمار که م کند
به برنامه دهید. انجام آماری کار کل بتوانید آن به واسطۀ و بدانید
داده های تحلیل م خواهد فرد اگر دارد بیان که است خاطر این
انجمن تا کند احصاء را شرایط این باید دهد، انجام را درست

بشناسد. کند، کار داده ها با است بلد که کس به عنوان را فرد
تمام تقریباً که است گردهمایی ای ام اس ج دکتر –آقای

م آورد. هم گرد را شمال ای امری بزرگ آماردان های
است. آمار کنفرانس بزرگ ترین درواق

بزرگان تمام تقریباً چون م خوانم آمار زعمای نشست را آن –من
هستند. آنجا آمار

فکر م آید. کنفرانس آن به کنید تصور که را هرکس هستند، همه
بستگ البته م کنند. شرکت نفر هزار شش یا پن حول وحوش کنم

باشد. حدود همین در کنم فکر اما دارد برگزاری محل به
پیش باشم، نکرده اشتباه اگر دورتر خیل خیل دوره های –در
داشتیم. عظمت این با را برکل کنفرانس ام اس ج پیدایش از
افراد کار نتیجۀ از ما و است شده کوچ خیل دنیا به هرحال
شرایط، این تحت شویم. گاه آ م توانیم بخواهیم که دنیا جای هر
پژوهش تعیین در که م ماند باق ام اس ج برای نقش چه ر دی
با م توان اینترنت با به سادگ وقت کند؟ بازی آینده سال کار و
طمطراق آن با ام اس ج ی باید چرا گرفت، ارتباط ر دی ی
بعد سال کنفرانس برای افراد این که جالب تر و شود یل تش

باشند؟ مشتاق تر
ام اس ج که است پوشش میزان و اندازه دلیل به م کنم فکر

دسترس مختلف نشریه های و اینترنت به که است درست دارد.
همین به نیست. این ها به دسترس فقط اصل قسمت ول داریم
را فعالیت ها از گسترده ای بسیار طیف ام اس ج که است دلیل
تعداد یعن م آید؛ بزرگ مقیاس ی در صنعت م دهد. پوشش
آنالین شما و م کنند مصاحبه کار برای آنجا در صنایع از زیادی
دالیل از ر دی ی دهید. انجام را کار این نم توانید به سادگ و
پای آنجا در و ببینید فیزی به صورت را فرد وقت که است آن
ونه چ مسائل چه ببینید و کنید بحث او با و بنشینید ارائه اش
کنید فرض مثال است. آن از بیش تر خیل اثرش م شود، حل
بیشتری تأثیر م افتاد اتفاق هم کنار در اگر حاضر مصاحبۀ همین
من ببریم. پیش را موضوع سریع تر م توانستیم دست کم و داشت

است. مهم کنفرانس در فیزی حضور هم هنوز م کنم فکر
دارید ایران آمار کنفرانس برای که تجویزی اوصاف، این –با
و بیش تر پوشش با و بزرگ تر کنفرانس (١ که باشد این م تواند
شود. برگزار صنایع پررنگ تر حضور با (٢ و بیش تر موضوع های
ام اس ج از بازتابی دست کم موارد، این رعایت با شما نظر به

م افتد؟ اتفاق ایران اش نسخۀ در
آماری جامعۀ پژوهش قسمت همان در ما چون ، کل بیان به
این شروع تنها کنفرانس به صنعت آوردن داریم زیادی الت مش
صحبت و خبرنامه مطالعۀ طریق از کشور آمار جامعۀ در است. کار
آماری پژوهش اجماع همان اصل معضل دارم، که دوستان با
و گروه بندی که م دانم شود. حل آن اول باید و است ایران در
را خود گروه که باشد این گونه شاید و دارد وجود دسته بندی
سایرین از بیشتر تجربۀ مدع مدیریت قدرت ازنظر و بداند قوی تر
اصل ل مش صنعت، آوردن با تنها باوجوداین، باشد. جوان ها و

جامعۀ خود الت مش اما باشد. شروع نقطۀ شاید است حل نشده
مسئله هست که تفکری و انجام حال در پژوهش نوع از آماردان ها
بسیار راه کنم فکر برسیم ام اس ج به این که و مانده باق حل نشده

است. رو پیش طوالن ای
موجود پتانسیل با ام اس ج از بازتابی تنها من منظور –البته
در آمار کنفرانس که است این سر بر بحث ول است کشور در
استاندارهای از روز به روز ما و نم کند دنبال را هدف چنین کشور
عدم دلیل به که است این من تصور م گیریم. فاصله دنیا کیف
کنفرانس موضوع های معموال من، اران هم و نوع من حضور
را آماری پوشش این و م شود خاص موضوع های به معطوف

م دهد. کاهش
شما م گویم. که است باندبازی ای یا دسته بندی همان این شاید
همواره باتجربه افراد م کنید نگاه که کانادا آماری جامعۀ به وقت
اگر دارند. عمده ای نقش جوان ها اما دارند حضور فعال به صورت
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از بزرگ ترها از خیل تجربۀ که است درست بزنم. مثال را شما من
عدم به منجر نباید این ول است بیش تر طاهریون عل رضا شمای
خوش فکر و دارند بیشتری انرژی جوان ترها باشد. شما به اعتماد
برای بیشتری انرژی شما ر. دی است سن عامل به هرحال هستند،
از ی کنید. بحث این وآن با م توانید و دارید مقاله مطالعۀ
به اعتماد بدهد، تکان را فعل شرایط دارم امید من که چیزهایی
پشت باتجربه ها و باشند جلودار باید جوان ترها و است جدید نسل
شماها ول م رود سمت چه به جریان که باشد حواسشان شما سر
چیزهایی از ی این م کنم فکر کنید. راهبری باید که هستید
انجام، حال در پژوهش نوع تا شود گرفته نظر در باید که است
در صنعت از این، با هم زمان بخورد. درست وحسابی تکان ی
از که درک است. من نظر حداقل این کنید. دعوت کنفرانس
هرساله کنفرانس باید دارم ایران در آمار پژوهش کنون وضعیت
به ویژه و دهند پوشش را موضوع ها از زیادی دامنۀ و شود برگزار

کنند. برجسته را دنیا روز موضوع های کنند سع باید حتماً
ی بپردازیم. سؤال دو به باق مانده کم وقت در بتوانم –امیدوارم

است. فعل وضعیت تخمین از شما صحبت های ادامۀ در آن ها از
از را علم منظر از کشور در آمار وضعیت شما ببینم م خواستم

چیست؟ ارزیابی تان و م کنید رصد طریق چه
با بیشتر مثال خودم؛ اساتید یعن دوستان با صحبت طریق از من
،« طریق چه «از به پاس در و م کنم صحبت رجال دکتر آقای
م کنم؛ رصد را م شود کار موضوع هایی چه این که خبرنامه؛ از
م شود. منعکس آنجا معموال شدند فارغ التحصیل که بچه هایی
که من نظر به م شود، کار که موضوعات م بینیم، را آن وقت
چیزی با متفاوت خیل موضوع ها اما م گویم را این که متأسفم
که است اتفاق متأسفانه است. انجام حال در دنیا در اآلن که است
آن اصل نیروی که دارد درست وحسابی تکان به نیاز و است افتاده
خدمتش کاف به قدر باتجربه تر، نیروی باشد؛ جوان ترها نیروی باید
داشته دوست چه است. جوان ترها دوش بر بار و است داده انجام را
اعتماد جوان تر شمای به باید باتجربه من ، باش نداشته چه و باش
از بیرون به وقت نم رود. به پیش و م شود قفل سیستم وگرنه کنم
دارند نقش همیشه هستند باتجربه تر که آن هایی م کنید، نگاه ایران
پژوهش م رانند، به پیش را سیستم که اصل اند نیروی جوان ها اما
در م کنم احساس من متأسفانه م کنند. کار صنعت با و م کنند
که باشد مان هم با گروه ها نزدن حرف و دسته بندی ها شاید ایران

باشم. کرده اشتباه امیدوارم
م دهد ادامه خودش حیات به جزیره ای به صورت آماری –جامعۀ

بی خبریم. به نوع ر دی ی از ما و
باشم. کرده اشتباه امیدوارم و شاید،

رشتۀ آموزش در داده ها علم نقش مورد در من رسم سؤال –آخرین
در خصوص این در الزم سیاست های تابه حال مطمئنم است. آمار
داده ها علم تولد با شما نظر به است. افتاده اتفاق کانادا کشور
علوم به را قائله تا دهد رخ آمار آموزش در باید اتفاق هایی چه

نبازیم؟ کامپیوتر
چه که م دانید نیست. جدید داده ها علم اصطالح این که م دانید

است؟ برده به کار را داده ها علم عنوان این بار نخستین کس
متأسفانه –نه

م شود نوشته EM وریتم ال مورد در که مقاله ای مهم ترین و دومین
م گوید و است ١٩ وو جف نامش که است من علم پدربزرگ از
باید آمد خواهد ما سراغ به آینده در که داده هایی نوع دلیل به
مورد در این بنامیم. داده ها علم را آن و کنیم عوض را رشته نام
در ما خود که کاری سؤالتان، مورد در اما داده ها. علم واژۀ خود
مرکزش و است، داغ خیل داده ها علم بحث کرده ایم، م گیل
در کار این مسئول خودم من است، آماری روش های و آمار واقعاً
بودیم کرده ارائه گذشته سال چند در که درس هایی بودم. گروه
درس این است، رگرسیون درس این مثال گفتم و کردم مرور را
محاسبات درس مثال ول م دهیم ارائه را دروس این ما و ٢ آمار
دارای و است بیزی که داریم دروس که هرچند است، خال جایش
انجام شده، پیشرفت به توجه با گفتیم ول است محاسبات بحث
تهیه را درس نخست سال از مثال کنیم. اعمال را تغییرات بعض
درس این م دهد؛ یاد بچه ها به را کدنویس فقط که کردیم ارائه و
هستید که رشته ای هر در نخست سال همان از و است محاسبات
که کردیم تهیه را دروس چنین کنید. اخذ را درس این م توانید
کنند کار پایتون مثال با چطور که م دهد یاد دانشجویان به اصوال

کنند. کار R یا C++ با یا
است؟ قرارگرفته آمار گروه در گروه این –هستۀ

گریز باالتر سط درس های در به هرحال است. ما گروه در این بله
وقت م کنم، تدریس که ٢ آمارریاض درس در من مثال م زنیم.

م گویم دانشجویان به م کنم، تدریس درستنمائ ماکسیمم نظریۀ
است این مسئله بعد م کنند، را کار فالن عمیق یادگیری در که
به کار آنجا م کنم صحبت موردش در اینجا من که نظریه این و
گریزهایی با باید بدهید. را تغییرات این شما باید و نم رود
خالصه اگر به هرحال و کنیم عوض را درس طبیعت ازاین دست،
گروه هایی به و کنیم بازبین را دروس باید کار این برای ویم، ب
که ببینیم و کنیم نگاه م کنند تدریس آمار ا امری و کانادا در که
و م شود ارائه دروس چه م شود، گفته که داده هایی علم گروه در
آمار گروه به ویم ب شما به م توانم مثال چیست. دروس آن محتوای
گروه این کنید. نگاه است واسرمن الری که جایی ملون کانی

١٩C.F. Jeff Wu
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آمار المپیاد خصوص در سنجش سازمان و آمار انجمن رئیس اتبۀ م

کامپیوتر علوم بین دارند برنامه ای آن ها که است زیبایی مثال ی
اخذ کامپیوتر علوم درس های آن طرف آمار دانشجویان که آمار و

ی یعن م گیرند. آماری درس های این طرف هم آن ها و م کنند
م گیرند، بچه ها که درس هایی ترکیب و زده اند قشنگ خیل پل
کامل بستۀ ی درواق دارد. محاسبه هم و دارد نظری روح هم

است.
است. افتاده واترلو در مشابه –اتفاق

در کرده ایم، شروع م گیل در ما هست، واترلو در دقیقاً، بله
نخواهد ایران اگر و کرده اند. شروع عمال همه س بی یو و تورنتو

کند. عمل زودتر چه هر باید بیافتد عقب قائله از که
دادید، قرار من اختیار در وقت که از چطور نم دانم دکتر، –آقای

کنم؟ ر تش
مفید شما به سؤال های پاس هایم امیدوارم و نیست ر تش به نیاز

شوند. واق
م آید. به حساب درس ی و است پاس از فراتر من ازنظر –این ها
دوست شما و باشم نکرده صحبت آن از من که هست موردی آیا

کنید؟ صحبت موردش در باشید داشته
کار رساله هایشان برای بچه ها که موضوع هایی مورد در فقط نه،
ده ها دانش در م توانید تا بخوانند، مقاله م توانند تا م کنند،
نشریه های و باشند حاضر سمینارها در بچه ها و ذارید ب سمینار
انتخاب برای م شود شروع ببینیم تا کنند مطالعه را برتر
م زنم. فعال که است حرف آخرین این کنم فکر بهتر! موضوع های

سازمان و آمار انجمن رئیس اتبۀ م

آمار المپیاد خصوص در سنجش

به خطاب جاری، سال خردادماه در نامه ای در اصل وحیدی دکتر
خواستار کشور، آموزش و سنجش سازمان آماری و فن معاونت
خصوص در هماهنگ برای سازمان سوی از نماینده ای تعیین
ایران آمار انجمن با سازمان بیشتر تعامل و آمار المپیاد برگزاری

است: زیر شرح به نامه متن شدند.
جمال دکتر آقای جناب

کشور آموزش و سنجش سازمان آماری و فن محترم معاون
برگزاری از پس كه م رساند استحضار به احترام، و سالم با
و پرسش ها ایران آمار انجمن آمار، دانشجویی المپیاد ساالنۀ

المپیاد شرکت کنندگان و استادان سوی از را اعتراضات بعضاً
موظف را خود دارد، که رسالت به بنا انجمن و م کند دریافت
دارند روشن پاس که را آن ها از برخ و دانسته ویی پاسخ به
م دهد. ارجاع سنجش سازمان به نیز را تعدادی گفته پاس خود
همراه مجاب کننده ای پاس با پرسش ها مواردی در ازآنجاکه
سازمان داخل مقررات و زیاد بسیار اشتغاالت به توجه با و نیستند
نباشد، عمل هم سؤال ها همۀ به ویی پاسخ ان ام شاید سنجش
در اری هم برای انجمن آمادگ اعالم ضمن آمار انجمن لذا
دارد درخواست آمار، دانشجویی المپیاد برگزاری مختلف مراحل
این در الزم هماهنگ های برای سازمان سوی از نماینده ای که
خواهد امتنان موجب بسیار ضمناً شود. معرف انجمن به زمینه
انجمن از نمایندگان شرکت با جلسه ای که فرمایند موافقت بود
ر دی و پیشنهاد این بیشتر بررس برای محترم معاونت آن و آمار

شود. برگزار ن مم اری های هم
مساعدت های از را خود زاری سپاس دانسته مغتنم را موق
آمار انجمن به نسبت سنجش سازمان و حضرت عال همیش

م دارد. اعالم

اله توفیق آرزوی با
اصل وحیدی محمدقاسم
ایران آمار انجمن رئیس

کشور آموزش و سنجش سازمان آماری و فن محترم معاونت
کشور آموزش و سنجش سازمان بدیه وظیفۀ بر تصریح ضمن
داشتند بیان ایران، آمار انجمن اری هم اعالم از ر تش ضمن و
سازمان این علم کمیته های در نماینده ای علم انجمن های که

نزدی آیندۀ در م بایست موضوع این م رسد نظر به –که ندارند
ایشان همچنین شود.– واق آماردان اران هم مداقۀ مورد بیشتر
خصوص در اعتراض ها به رسیدگ مراحل نامه، این به پاس در
به تمام که داشتند بیان و دادند توضیح را دانشجویی المپیادهای

داده پاس آمار دانشجویی المپیاد مورد در واصل شده اعتراض های
است: قرار این به جمال دکتر پاس کامل متن است. شده

وحیدی اصل دکتر آقای جناب
ایران آمار انجمن محترم رئیس

احترام و باسالم
در ٢۶/٠٣/١٣٩٨ مورخ ٧۴۴٣/١۴ شمارۀ نامۀ به بازگشت
استحضار به زیر موارد آمار، دانشجویی ‐ علم المپیاد خصوص

م رساند:

خود رسالت اساس بر کشور، آموزش سنجش سازمان .١
برگزاری و وظایف بهتر چه هر انجام راستای در و
به ویی پاسخ به موظف را خود همواره آزمون ها
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«کنکور» حذف و اه ها دانش به دانشجو» «پذیرش واگذاری طرح پیشنهاد

اه ها دانش هیئت علم اعضای و شرکت کنندگان اعتراضات
برگزار که آزمون هایی با رابطه در عال آموزش مؤسسات و
و شفاف ویی پاسخ برای را خود تالش و م داند م کند،
کرده، دریافت که اعتراضات و درخواست ها به تمام دقیق

است. داشته

اعتراضات م توانند هیئت علم محترم اعضای و داوطلبان .٢
پست با مستقیم اتبۀ م طریق از مستقیم به طور را خود
سازمان این به olympiad@sanjesh.org ترونی ال
است بدیه نمایند. اعالم است، المپیاد برگزاری متول که
مربوط که سؤاالت به قبال در مسئولیت ایران آمار انجمن

ندارد. است، سازمان این به

اعتراض آمار دانشجویی ‐ علم المپیاد با رابطه در .٣
خواهشمند باشد. نشده ویی پاسخ آن به که نشده دریافت
اعالم سازمان این به دارد وجود مصادیق چنانچه است

شود.

المپیاد دورۀ چهارده و متعدد آزمون های برگزاری طول در .۴
هیچ گونه انعکاس سازمان این آمار، دانشجویی ‐ علم
که نکرده دریافت ایران آمار انجمن طرف از را اعتراض
این در آمار انجمن حساسیت طبعاً باشد. نداده پاس بدان
نحوۀ و سؤاالت کیفیت برگزاری، بهبود در م تواند راستا

باشد. مفید ارزیابی

از پس آمار دانشجویی ‐ علم المپیاد سؤاالت انتخاب .۵
کمیتۀ توسط ، اه دانش اران هم از سؤاالت دریافت
عضو جنابعال خود و یل شده تش نفر ۵ از که المپیاد علم

م شود. انجام هستید، آن

سازمان توسط علم کمیته های اعضای و مسئولین تعیین .۶
اه دانش برجستۀ اساتید میان از و کشور آموزش سنجش

در آن ها اسام مقررات، به توجه با که م شود انجام
، علم انجمن های از هیچ ی است. محفوظ سازمان این
این علم کمیته های در نماینده ای نهادها یا ارگان ها
اری هم اعالم از ر تش ضمن پایان در ندارند. سازمان
سازمان درصورت که م سازد خاطرنشان ایران، آمار انجمن
داشته نیاز انجمن آن اری هم به کشور آموزش سنجش

کرد. خواهد استفاده انجمن آن اری هم از قطعاً باشد،

جمال احسان
آماری و فن معاون

«پذیرش واگذاری طرح پیشنهاد

«کنکور» حذف و اه ها دانش به دانشجو»

تهران) اه (دانش پارسیان٢٠ احمد به همت

حضور برای دانشجو پذیرش و سنجش نحوۀ که است مدت ها
اهیان دانش موردبحث و اساس مسئلۀ کشور، اه های دانش در
گذشته سال ٢٠ از بیش طول در و بوده کشور سیاستمداران و
بیان شده دانشجو پذیرش با متفاوت موض گیری های و طرح ها
کنکور» «مافیای گذشته سال ٣٠ طول در ر دی طرف از است.
بر خود، پنهان نظرات اعمال با قبل روز از قدرتمندتر هرروز
رد عمل متأسفانه م فشارد. پا کالن تر درآمد های و آموزش فساد
آسیب های باعث دانش آموزان، سنجش نوع و کنکور» «مافیای
را کشور آموزش اساس ساختار و پرورش و آموزش بدنۀ در جدی
را کشور آموزش رکن پایه ای ترین و اصل ترین و است کرده فراهم

است. گرفته نشانه
غنیمت بازهم شود، گرفته که جا هر از زیان و ضرر جلوی
و پیشنهادی طرح در اکید توصیۀ باشد. شا راه م تواند و است
۴ در سال ٣ مدت به طرح پایلوت اجرای دقیق، ارزیابی به منظور
اه های دانش پایلوت انجام برای این جانب پیشنهاد است. اه دانش
است. کرمانشاه رازی و طباطبایی عالمه شریف، صنعت شیراز،
دانشجو پذیرش نحوۀ طرح، موفقیت و صحیح اجرای صورت در
تجارب کسب به توجه با هم تکمیل تحصیالت دوره های در
شا راه و اساس تغییر دستخوش م تواند اه ها دانش به دست آمدۀ
را کشور در آموزش» «سنجش و «آموزش» تفکی و باشد

آورد. فراهم متفاوت ابعاد در م تواند
است: الزم طرح این شدن اجرایی برای

بدون و خود متخصص نیروهای از استفاده با اه ها دانش •
«اداره ی واحد ایجاد به نسبت جدید نیروی استخدام
آموزش معاونت حوزه در « آموزش خدمات و پذیرش

پذیرش آیین نامۀ تدوین به نسبت و نموده اقدام اه ها دانش
تدوین آیین نامه های نمایند. اقدام خود اه دانش در دانشجو
ول باشند، سان ی ندارد لزوم مختلف اه های دانش در

شورای مجلس باشند. کشوری قوانین مغایر نبایست
٢٠aparsian@ut.ac.ir
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«کنکور» حذف و اه ها دانش به دانشجو» «پذیرش واگذاری طرح پیشنهاد

رد عمل بر بتواند عتف وزارت طریق از فقط اسالم
در ورود از و باشد داشته نظارت راستا این در اه ها دانش

نماید. پرهیز بایست آموزش تخصص مسائل

برگزاری برای الزم تمهیدات پرورش و آموزش وزارت •
نماید. فراهم را دبیرستان ها آخر سال سراسری امتحانات
آموزش سنجش سازمان توانمندی های به توجه با شاید
پرورش و آموزش وزارت با سازمان این اری هم کشور،
مهم ارگان دو این بین اری هم از جدیدی فصل بتواند

نماید. فراهم را کشور

اه ها دانش در دانشجو پذیرش و سنجش سراسری طرح
هدف

شرایط، حائز داوطلبان برای بیشتر عمل آزادی به منظور طرح این
تحصیل ادامۀ برای کارشناس مقط در مستعد دانشجویان انتخاب
پذیرش و کارشناس دوره های کیفیت حفظ و اه ها دانش در
است. آماده شده مختلف، رشته های در شرایط واجد دانشجویان

آموزش سنجش سازمان توسط آزمون برگزاری اول: مادۀ
کشور

و صبح نوبت ی در که است عموم آزمون ی آزمون این
م گردد. برگزار ساعت ٣ مدت به حداکثر

آزمون ی برگزاری به نسبت کشور آموزش سنجش سازمان
برای مختلف سط سه در اعالم شده، قبل از محتوای با استاندارد،
، زیست شناس گروه ، مهندس ‐ فن و فیزی ‐ ریاض گروه های
غربال گری به منظور و انسان علوم گروه و پزش و شیم

م نماید. اقدام اه ها دانش به ورود داوطلبین
باشند SAT آزمون های سط در م تواند آزمون ها این اول: تبصرۀ
باشند. داشته اعتبار سال دو برای و شوند برگزار بار دو سال در و
با که باشند نحوی به بایست آزمون سؤال های طرح دوم: تبصرۀ
علم اصیل توانایی های دست کم و داشته هم خوان آزمون سط

دهند. قرار موردسنجش را داوطلبان استعدادی و
آن قبول مورد نمرۀ حداقل اساس بر اه دانش هر دوم: مادۀ
نمرات اول، مادۀ در اخذشده نمرۀ از قبل اعالم شده و اه دانش
که ، تحصیل پیشرفت مدارک سایر و دبیرستان آخر سال نهایی
اساس بر و باشند، متفاوت ر دی اه دانش به اه دانش از م تواند
دید معرض در اه دانش سایت در قبال که خود تدوین معیارهای
به نسبت داده اند، قرار اه دانش آن به ورود داوطلبین اطالع و
اقدام اه دانش آن در کرده ثبت نام داوطلبین « عموم «پذیرش

نمایند.
مادۀ یادشدۀ گروه سه در پذیرفته شده دانش آموزان سوم مادۀ
نیمسال پایان در و اقدام اول سال در زیر دروس اخذ به نسبت اول
درخواست و خود اخذشده نمرات و رد عمل به توجه با و دوم

در خود نهایی پذیرش به نسبت اه، دانش سایت طریق از کتبی
م نمایند. اقدام رشته ۵ در حداکثر و موردعالقه رشته های

مهندس – فن و فیزی – ریاض گروه
واحد تعداد دوم نیمسال واحد تعداد اول نیمسال

۴ ٢ عموم ریاض ۴ ١ عموم ریاض

٣ ٢ فیزی ٣ ١ فیزی

۴ ١ احتمال ٣ ١ عموم اقتصاد

٣ ٢ انگلیس زبان ٣ ١ انگلیس زبان

٣ ٢ فارس زبان ٣ ١ فارس زبان

٢ اسالم معارف ٢ اسالم انقالب

پزش و شیم ، زیست شناس گروه
واحد تعداد دوم نیمسال واحد تعداد اول نیمسال

٣ ٢ عموم ریاض ٣ ١ عموم ریاض

٣ ٢ عموم شیم ٣ ١ عموم شیم

٣ ٢ عموم زیست ٣ ١ عموم زیست

٣ ٢ انگلیس زبان ٣ ١ انگلیس زبان

٣ ٢ فارس زبان ٣ ١ فارس زبان

٣ ١ احتمال و آمار ٢ اسالم انقالب

انسان علوم گروه
واحد تعداد دوم نیمسال واحد تعداد اول نیمسال

٣ ١ احتمال و آمار ٣ ١ عموم ریاض

٣ ٢ عموم اقتصاد ٣ ١ عموم اقتصاد

٢ ٢ عموم روان شناس ٢ ١ عموم روان شناس

٢ ٢ عموم حقوق ٢ ١ عموم حقوق

٣ ٢ انگلیس زبان ٣ ١ انگلیس زبان

٣ ٢ فارس زبان ٣ ١ فارس زبان

٢ اسالم معارف ٢ اسالم انقالب

و دقت با بایست گروه هر درس های محتوای سوم: تبصرۀ
نوع هر صورت در ترتیب بدین شوند. تدوین خاص وسواس با
مالک این که به توجه با دانش آموزان، پذیرش در « احتمال «لغزش
دانشجو رد عمل میزان دوم مرحلۀ در تحصیل رشته های به راه یابی
با و خاص ل مش بدون و به راحت اه ها دانش است، اول سال در
اطالع و دید معرض در قبال که خود، داخل آیین نامه های به توجه
نهایی پذیرش به نسبت است، قرارگرفته اه دانش سایت طریق از

م کنند: اقدام زیر ل ش به

پذیرش به نسبت : مهندس ‐ فن و فیزی – ریاض گروه •
،(... و انی م (برق، مهندس و فن رشته های در نهایی
اقدام و... کامپیوتر علوم ، فیزی ، ریاض آمار، اقتصاد،

م کنند.

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

٢٣
٢٣ صفحۀ

http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


اهواز چمران شهید اه دانش آمار گروه داستان: ی گروه، ی

پذیرش به نسبت : پزش و شیم ، زیست شناس گروه •
، دندان پزش ، (پزش پزش علوم رشته های در نهایی
م کنند. اقدام ... و زیست شناس ، شیم ،(... و داروسازی

رشته های در نهایی پذیرش به نسبت : انسان علوم گروه •
روانشناس ، جمعیت شناس ، جامعه شناس اقتصاد، حقوق،

م کنند. اقدام ... و

م رود: انتظار طرح این اجرای با

پرورش و آموزش اصل بدنۀ از کنکور» «مافیای دست •
مجدد فرصت پرورش و آموزش اصل بدنۀ تا شود، کوتاه
پرورش و آموزش حیطۀ در خود اساس بازسازی برای

آورد. دست به خالق استعدادهای

خود توانایی های به توجه با بود خواهند قادر اه ها دانش •
رشته های در به حق و شایسته دانشجویان جذب به نسبت
در که دسته آن تحصیل ادامۀ از و یابند دست مختلف
اه دانش آن حداقل های کسب به قادر سال ی طول
استقالل راستای در ترتیب بدین نمایند. جلوگیری نبودند
با متناسب درس برنامه های تدوین و تصمیم گیری در

بردارند. قدم خود توانمندی های

دغدغه های از دور به بود خواهد قادر ع.ت.ف. وزارت •
بپردازد عال آموزش کالن سیاست گذاری های به اجرایی،
به و ن مم حد در اه ها دانش داخل مسائل در ورود از و

نماید. پرهیز جد

آمار گروه داستان: ی گروه، ی

اهواز چمران شهید اه دانش

اه (دانش b.mansouri@scu.ac.irمنصوری بهزاد به همت
اهواز) چمران شهید

سال در اهواز چمران شهید اه دانش کامپیوتر و آمار گروه
اه دانش این علوم دۀ دانش گروه های از ی به عنوان ١٣۵٢

مقط در دانشجو پذیرش به شروع سال همان از و گردید تأسیس
کردن آماده زمان آن در گروه این هدف نمود. آمار کارشناس
کاربردی آمار در هم و نظری آمار در هم قوی پایه ای که بود افرادی
گروه، این آموزش فعالیت ابتدای از ر دی سوی از باشند. داشته
رشته های با آمار رشتۀ دانشجویان عمیق نسبتاً آشنایی هدف با
، ژنتی ، تربیت علوم کامپیوتر، (گرایش) کهاد پن مرتبط،
دانشجویان که گردید تعیین رشته این برای اقتصاد و ریاض

کنند. انتخاب را آن ها از ی م توانستند

شهید اه دانش آمار گروه هیئت علم اعضای ١٣۵۴ سال تا
گروه مدیر حت که گونه ای به بود، مربی چند به محدود چمران
از ی از تأسیس بدو در نیز شاهرودی) افتخار دکتر (مرحوم
گردید. انتخاب ( شناس (زیست علوم دۀ دانش ر دی گروه های

از برخ جذب از پس استادیاران، اولین ١٣۵۴ سال از اما
عین در و پیوستند آمار گروه به کشور، از خارج فارغ التحصیالن
به دعوت نیز بازنشسته سرشناس استادان از برخ از گروه حال
اولین جامع دکتر به م توان اساتید این جملۀ از کرد. اری هم
جندی شاپور)، اه (دانش زمان آن در چمران شهید اه دانش رئیس
دکتر دوج، یدالله دکتر ، خراسان فریبرز دکتر عمیدی، عل دکتر

بی افتخار دکتر و رشیدیان دکتر بازرگان، دکتر ، گمشادزه
خارج و ایران استادان جذب برای تالش کنار در نمود. اشاره

پنجاه دهۀ در کامپیوتر شدن مطرح با همچنین و آمار رشتۀ در
نگاه آمار گروه که گردید سبب آن به جوان نسل گرایش و

مرکز اولین تأسیس با رو این از باشد. داشته موضوع این به ویژه
مربیان جذب و آمار گروه کنار در اه دانش کامپیوتری خدمات
بخشیده گروه این به خاص رونق کامپیوتر، جوان کارشناسان و
زمان مقط همان در گردید موجب امر این که گونه ای به شد،

رشته های سایر دانشجویان میان در آمار رشتۀ ورودی دانشجویان
سراسری آزمون امتیاز باالترین از علوم دۀ دانش در شده پذیرفته
اعضای تعداد افزایش پی در و ١٣۵۵ سال در گردند. برخوردار
دانشجوی پذیرش به اقدام آمار گروه انات، ام ر دی و هیئت علم

نمود. ارشد کارشناس

اه، دانش جدید سیاست های به توجه با ١٣۵۶ سال در
کامپیوتر تأسیس شدۀ تازه گروه همراه به ریاض و آمار گروه های
اختیارگرفتن در با و منتزع چمران شهید اه دانش علوم دۀ ازدانش
اه) دانش محاسبات (مرکز اه دانش کامپیوتری خدمات واحد
به صورت کشور در را کامپیوتر و ریاض علوم دۀ دانش اولین
کامپیوتر و ریاض علوم دۀ دانش ایجاد نمودند. ایجاد مستقل
به و آمار رشتۀ سریع تر پیشرفت بر شروع م توانست دوره آن در

. سازد فراهم را ده دانش در موجود رشته های سایر آن همراه

و ایران مردم اسالم وهمند ش انقالب پیروزی با همزمان
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آمار علم آیندۀ و حال گذشته،

ناش تغییرات دلیل به کشور، های اه دانش مجدّد بازگشایی
و مقطع و نادرست تصمیمات مواردی در و انقالب وقوع از
نهایت در و رکود ایران، علیه بر عراق تحمیل جنگ آغاز سرانجام
ریاض علوم نوپای دۀ دانش جمله از اه دانش مجموعۀ در وقفه ای

آمد. وجود به آمار گروه آن بالطبع و کامپیوتر و

جدید دورۀ در آمار گروه

ترک و ١٣۶٢ تا ١٣۵٩ سال های فاصلۀ در اه دانش تعطیل
علم لطمات به منجر گروه استادان از قابل توجه بخش خدمت

گروه که به گونه ای گردید، آمار گروه بر غیرقابل انکاری آموزش و
سایر به موجود دانشجویان انتقال و کامل انحالل خطر در آمار
مسئولین مستمر یرهای پی با اما گرفت. قرار کشور اه های دانش
دکتر شامل دکترا سط در جدید هیئت علم اعضاء جذب و
جهانبخش دکتر همراه به نوربلوچ سیام دکتر و تارمست قاسم
اه، دانش بازگشایی با هم زمان عزیزی الله فضل دکتر و یم ح
به ان هم دل در جدید دورۀ در را گروه مجدّد فعالیت به امید
به اقدام مجدّداً ١٣۶١ سال از آمار گروه سرانجام آورد. وجود
برنامه ریزی های براساس آمار کارشناس دورۀ در دانشجو پذیرش
همان در و کرد فرهنگ انقالب ستاد مصوب جدید، آموزش
خود مربیان از برخ اعزام و مربی تعدادی جذب به اقدام حال
اواخر در ازاین رو نمود. کشور از خارج به تحصیل ادامه برای
بر مبن دولت کلّ باسیاست های هم زمان و ۶٠ دهۀ سال های
در و کشور از خارج به تحصیل ادامه برای افراد بیشتر چه هر اعزام
زمینه های آوردن فراهم و هیئت علم اعضای کم افزایش راستای
آمار گروه مربیان از تعدادی تکمیل تحصیالت دوره های گسترش
این گردیدند. اعزام کشور از خارج به کوتاه مدّت در (۶نفر)
از فراغت از پس  ، ١٣٧٧ تا ١٣٧۴ سال از اعزام شده، مربیان
خود مجدّد فعالیت بازگشته، کشور به دکترا مدرک اخذ و تحصیل
توانمندی های به توجه با آمار گروه به این ترتیب، کردند. آغاز را
کارشناس دانشجوی پذیرش به اقدام ١٣٧۴ سال از خود علم

در ١٣٧۶ سال از و اجتماع ا و اقتصادی آمار گرایش در ارشد
نمود. ریاض آمار گرایش

حضور و کارشناس از باالتر مقاط در دانشجو پذیرش
بیشتر رم دل موجبات گروه، در ارشد کارشناس دانشجویان
و تحقیق درزمینۀ آن ها پشتکار افزایش و هیئت علم اعضای
کرد. فراهم بیشتر چه هر را تحقیقات طرح های ارائۀ و پژوهش
در چاپ شده علم مقاالت تعداد سریع افزایش که به گونه ای
کنفرانس های در ارائه شده مقاالت ، خارج و داخل مجالت
برخ از دعوت ارائه شده، تحقیقات طرح های ، مل و بین الملل

در عضویت ، مل کنفرانس های در مدعو به عنوان گروه استادان از

مجالت تحریریۀ هیئت در عضویت و آمار انجمن اجرایی شورای
است. موضوع همین مؤید دوره این در آمار انجمن و اه دانش
اعضا از برخ علم مرتبۀ ارتقاء زمینۀ موجب امر این همچنین
توجه با و فعالیت سال ٣٠ از پس آمار گروه سرانجام و گردد فراهم
آمار دکترای دورۀ برگزاری متقاض خود، موجود توانایی های به
از قطع به صورت تقاضا این ١٣٨٣ سال در خوشبختانه گردد.
گرفت. قرار موافقت مورد فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سوی
قابل توجه بخش که است مفتخر چمران شهید اه دانش آمار گروه

مختلف اه های دانش در آمار گروه های در هم اکنون که اساتیدی از
تحصیل زمان از دوره ی دست کم هستند، کار به مشغول کشور
گروه گذرانده اند. چمران شهید اه دانش آمار گروه در را خود
ظرفیت از استفاده با ‐پژوهش آموزش فعالیت های کنار در آمار
مجلۀ اولین اه ها دانش سایر اران هم برخ و ده دانش اران هم
عنوان تحت را مدل سازی درزمینۀ فارس زبان به ‐پژوهش علم
اقدام و ایجاد ١٣٨٩ سال از « ریاض پیشرفتۀ مدل سازی «مجلۀ
است. نموده زمینه این در کشور داخل اران هم مقاالت چاپ به
چهار دارای هم اکنون اهواز چمران شهید اه دانش آمار گروه
پرداز، چین رحیم (دکتر تمام استاد مرتبۀ با هیئت علم عضو
محمدرضا دکتر و پرهام غالمعل دکتر ، راس عبدالرحمن دکتر
سید (دکتر دانشیار مرتبۀ با هیئت علم عضو دو ،( زادکرم
با هیئت علم عضو سه و منصوری) بهزاد دکتر و علوی محمدرضا
دکتر و آخوند محمدرضا دکتر بابادی، باب (دکتر استادیار مرتبه
اران هم پیوستن شاهد نزدی آیندۀ در و است ( چاچ علیرضا

بود. خواهیم گروه این به ری دی جدید

آمار علم آیندۀ و حال گذشته،

( بهشت شهید اه (دانش ٢١ ان مش محمدرضا به همت

برندگان از شمال ای آمری آماری انجمن پن رؤسای کمیتۀ
خود اندیشه های و نظرها که خواسته اند انجمن ها این جایزه های
از ی هر کنند. بیان آمار علم آیندۀ و حال، گذشته، دربارۀ را
داده اند. شرح را خود دیدگاه های و نوشته اند مقاله ای برندگان این
علم آیندۀ و حال، «گذشته، عنوان با کتابی در مقاله ها مجموعۀ

٢١mrmeshkani@gmail.com

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

٢۵
٢۵ صفحۀ

mailto:mrmeshkani@gmail.com
http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


آمار علم آیندۀ و حال گذشته،

انتشاریافته ٢٠١۴ سال در هال اند چپمن انتشارات سوی از آمار»
است.

برانگیزنده اند و جالب نکته هایی شامل مقاالت این ازآنجاکه
سال ۵٠ ط آمار علم تحوالت از ساختن گاه آ ضمن م توانند و
فارس زبان خوانندگان برای جدید پژوهش هایی الهام بخش گذشته
که خواسته اند من از ایران آمار انجمن خبرنامۀ سردبیر باشند،
نظر به بیاورم. را کتاب این از بخش هایی خبرنامه از ستون در
مقاله ها این نویسندگان باشد. سودمند م تواند امر این نیز من
آشنایند آن ها از برخ نام با ایران ران پژوهش که هستند کسان
خودشان، نوشته های در آن ها مقاله های به استناد بر عالوه زیرا
تد مثال، برای خوانده اند. درس متن به عنوان را آن ها کتاب های
را فاتنبرگ استفن آماری»، متغیرۀ چند «آنالیز کتاب با را آندرسون
کتاب با را کرس س نوئل گسسته»، متغیرۀ چند «تحلیل کتاب با
م شناسند. « ریاض کتاب«آمار با را ل بی پیتر و فضایی» «آمار
اندیشه های و افکار با که باشد جالب خوانندگان برای باید ازاین رو

شوند. آشنا نیز آمار علم دربارۀ آنان

قلم به را کتاب فتار پیش شماره این در بحث، شروع برای
م کنیم. نقل ین اول اینگرام

نقش آمار داده هاست. تفسیر و تحلیل، گردآوری، علم آمار

جمله اند آن از م کند، ایفا علم رشته های از بسیاری در اساس
فیزی ، اجتماع علوم اقتصاد، بهداشت، ، زیست محیط علوم

متعدد رشته های در علم کشفیات به نه تنها آمار ارتباطات. و
تأثیری نیز اجتماع و انسان علوم پیشبرد در م رساند یاری
و دارد اتکا داده ها به بیشتر چه هر که جهان در دارد. بسزا
علم مسئله های فرمول بندی در آمار است، اطالعات از غن

و تحلیل قطعیت، عدم تبیین و تشریح ، کم مالک های برحسب
، اجتماع برنامه های و دانش به اعداد تبدیل داده ها، از یادگیری
به متک تصمیم سازی های به مربوط چالش های با رویارویی و
هم داده ها علم ظهور و دارد حیات و فزاینده نقش داده ها
این تأثیر که کرده فراهم آمار علم برای فوق العاده ای فرصت های
تدوین و تألیف م سازد. بیشتر بازهم واقع جهان در را رشته
انجمن های رؤسای کمیتۀ سوی از ٢٠١٣ سال در کتاب این
سال و آن رد سال پنجاهمین بزرگداشت به منظور آماری علم
مؤسس عضو پن رؤسا کمیتۀ شد. داده سفارش آمار بین الملل
، ریاض آمار مؤسسۀ آمار، ایی آمری انجمن از عبارت اند که دارد
بین الملل انجمن غربی و شرق منطقه های و کانادا، آمار انجمن

معتبری جایزه های از حمایت خاطر به رؤسا کمیتۀ . زیست سنج
دارد. شهرت م شوند اهدا آمار مشترک کنفرانس در هرساله که
ای آمری در آمارشناسان گردهم آیی بزرگ ترین کنفرانس این

است. شمال

گروه نظرات نشر طریق از که است آن مجله این هدف
نمایش را آمار علم سرزندگ و وسیع گسترۀ برجسته، آمارشناسان
بر کند، توصیف را جدید فرصت های و جاری چالش های دهد،
نسل های برای راهنمایی و کند، تأکید آمار علم هیجان انگیز آیندۀ

آورد. فراهم آمارشناسان آیندۀ

هم نوشته اند را مجله این مقاله های که نویسنده ای پنجاه
کمیتۀ که جایزه هایی اند از ی دست کم برندۀ گذشته سال های در
جایزۀ فیشر، به افتخار سخنران است. بوده آن ها حام رؤسا
جایزۀ و ات، اس الیزابت جایزۀ سنه دکور، جورج جایزۀ رئیس،

جمله اند. این از اف.ان.دیوید

هم شد نهاده بنیاد ١٩۶۴ سال در که فیشر به افتخار سخنران
پیشبرد برای را امروزی آمارشناس کار هم و فیشر دستاوردهای
مدال مانند رئیس جایزۀ م دارد. گرام آمار کاربردهای و نظریه
جایزه ای اقتصاد، در کالرک بیتز جان مدال یا ریاض در فیلدز
سال در جایزه این است. آمار در اشتغال اولیۀ سال های برای
آمار در برجسته سهم دارای آمارشناس گرامیداشت برای ١٩٧٩
برقرار ١٩٧۶ سال در سنه دکور جورج جایزۀ است. تأسیس شده
در شا راه و پژوهش و م شود اهدا ی بار سال دو هر و شد
و ات اس ال. ای. جایزۀ م شناسد. رسمیت به را زیست سنج
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آمار علم آیندۀ و حال گذشته،

کوشش های از که م شوند اعطا ی بار سال دو هر دیوید ان. اف.
زندگ که آمارشناس بانوان و آمار در زنان نقش پیشبرد به مربوط

به جایزه ها این عمل آورند. به تقدیر داشته اند مثال زدن مشغلۀ و
شدند. پایه گذاری ٢٠٠١ و ١٩٩٢ سال های در ترتیب

اشخاص به ه بل نیست علوم و آمار دربارۀ تنها مجله این
جدید چیزهایی کشف به آنان شدید اشتیاق و صاحب نام
دربارۀ برجسته نویسندگان قلم به تشریح مقاله های م پردازد.
و پژوهش، آموزش، در موردعالقه مباحث از گسترده ای طیف
این از بسیاری گردآوری شده اند. مجله این در آمار کاربردهای
تحصیالت دانشجویان و حرفه ای آمارشناسان برای نه تنها مقاله ها
ادامۀ به عالقه مند کارشناس دانشجویان برای ه بل تکمیل
حل برای را آمار که کسان همۀ برای نیز و آمار در تحصیل
مباحث است. قابل فهم م گیرند، کار به واقع جهان مسئله های
به اشتغال دربارۀ شخص تأمالت و خاطرات شامل کتاب این
رشتۀ این دربارۀ اندیشه هایی حرفه، و رشته این از دیدگاه هایی آمار،
آمارشناسان برای اندرزهایی همچنین و آمار علم آیندۀ و ، علم
آمار به عشق همان مقاله ها این همۀ ثابت مضمون است. جوان
داستان های م کنند. بیان فراوان شوق و شور با نویسندگان که است
با که م آورند وجود به را احساس الهام بخش اند، آنان موفقیت
جدید، چیزی کشف هیجان از اندک و مواجهیم، سودمند علم ی

م دارند. عرضه را نو دستاوردی عرضۀ شادمان و

تاریخ ین اول اینگرام اول، بخش دارد. بخش پن مجله این
مشتمل دوم بخش برم رسد. به اجمال را رؤسا کمیتۀ سالۀ ۵٠
چرنوف، هرمان ین، اول (اینگرام نویسندگان از مقاله ١١ بر
(دنیس پرداخته اند، خود شغل در تأمل به که است ل) بی پیتر
کسب راه این در که را فرزانگ ای و خرد روبدر) کاترین کوک،
درس هایی بریلینجر) (دیوید و م گذارند، میان در ما با کرده اند
ط که را راه بروگان) دانا پاپرشیفر، (جولیت آموخته اند، که را

(بروس و م کنند توصیف رسیده اند زیست آمار و آمار به کرده
بیان را موفقیت مقصد به خود سفر شرح روزنتال) جف ، لیندس
عمری تالش های از گزارش نیز گری ماری م کنند. ردیابی و
مقاله ٩ سوم بخش م کند. ارائه عدالت پیشبرد برای را خود
آمار آموزش فانیبرگ)، (استفن اجتماع در آمار تأثیر به که دارد
علوم و آمار بین متقابل تأثیر در آمار نقش جانستون)، (ایان
در چندگانگ و عدالت ،( چاترج نیالنجان و ایزیرات (رافائل
علم چالش های و رایان)، اوئیز و رید، نانس تامپسون، (ماری آمار
شیانگ و (پیترهال م شویم مه داده ها عصر وارد که درزمان آمار
مقاله ٢۴ از مرکب چهارم بخش است. اختصاص یافته لین)
پیشرفت های دربارۀ را بینش هایی نویسندگان آن ها در که است
بیان را آمار علم در آت فرصت های و جاری، گذشته،چالش های

پرداخته شده موضوعات از گسترده طیف به بخش این در م کنند.
جیم فریزر، (دان آماری استنباط اصول و شالوده ازجمله است،
مدل برازش داتسون)، (دیوید ناپارامتری آمار دمپستر)، آرت برگر؛
و احتمال آندرسون)، (تد زمان سری های تحلیل گلمن)، (آندرو
(لین نمادین داده های تحلیل ماسارت)، ال (پاس نامجانبی آمار
برسالو، (نورمن ان هم بهداشت و پزش در آمار بیالرد)،
آمار ویتمور)، آلیس لیرد، نَن پرینتیس، راس فلورنوی، نانس
مالیه و بهداشت مراقبت های ،( کرس س (نوئل زیست محیط
و تامپسون، (الیزابت آماری ژنگان و ژنتی الی)، النگ (تژه
هدفمند یادگیری لیتل)، (راد نمونه ای آمارگیری نیوتون)، ل مای
یادگیری مه داده ها، تحلیل برای آماری فنون واندرالن)، (مارک
، تیشیران راب فن، کینگ (جیان آماری یادگیری و ماشین
از «سه گانه ای مقالۀ با بخش این واسرمن). الری واهبا، گریس
به برایتان را آمار در نوبل جایزۀ م تواند که استنباط مسئله های

م یابد. پایان منگ شیائو‐ل از آورد» ارمغان

شش آن ها در که است یل شده تش مقاله هفت از پنجم بخش
و گذاشته میان در را خود تجربیات سوت پیش آمارشناسان از تن

م کنند. عرضه شغل اندرزهای

منبع های عنوان به نامجویی و انتظارات، الهام، دربارۀ وو جف
انتشارات داویدیان ماری و کارول ری م کند؛ صحبت کار انگیزۀ

موضوع انتخاب با ارتباط در انتشار و پژوهش در موفقیت برای
ارتباط برقراری و انتشار، فرایند با آشنایی اران، هم و پژوهش
و شخص خود مسیر پیمودن لزوم از اسپید تری و دارند؛ مؤثر،
ن مم مبحث دو روبین دان م راند. سخن خود کار به بودن مشتاق
و مشاوران از یادگیری و ست ش از یادگیری م کند: پیشنهاد را
او از م رسیدند نظر به جذاب اندازه ی به دو هر چون معلمان.
«سیزده افران براد مقالۀ یا کتاب دهد. انجام را دو هر که خواستیم

م پذیرد. پایان بد» واقعاً سخنران ی ایراد برای قاعده

www.copss.org در کتاب محتویات ناشر اجازۀ با
خوانندگان از بیشتری شمار که است ان هم اختیار در ان به رای

شوند. بهره مند آن از

همان که کند کم و بوده شما الهام بخش مجله این امیدوارم
در نویسندگان این که بپرورانید خود در آمار به را اشتیاق و شور

سهیم اند. آن

ویراستاران:

هاروارد)، اه (دانش لین شیانگ •

م گیل)، اه (دانش جنه ست کریستیان •

دوک)، اه (دانش بنکر ال. دیوید •
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ساینس اخبار در معن داری جدید چالش

کاتولی اه دانش و هاسلت اه (دانش مالنبرگز گیرت •
،( بلژی

و رایس) اه (دانش ات اس دابیلو. دیوید •

دیویس). کالیفرنیا، اه (دانش وانگ لینگ جین‐ •

ساینس اخبار در معن داری جدید چالش

( بهشت شهید اه (دانش طاهریون٢٢ عل رضا به همت

انجمن رر م تذکرهای به رغم p‐مقدار به کارگیری چالش
و ساینس مانند نشریه هایی در دوباره (ASA) ا امری آماری
منعکس شده یورونیوز نظیر دنیا علم اخبار در همچنین و نیچر
نیچر در م شین و گرینلند امرهین، نوشته ای، در اخیراً است.
مقایسۀ چالش آماردان، و دانشمند ٨٠٠ از بیش تأیید همراه به
ریشۀ کردند. مطرح را تعیین شده قبل از مقدار ی با p‐مقدار
اه ها، آزمایش از بسیاری در که است موضوع این چالش این
که م شود برده باال نمونه حجم آن قدر هزینه، صرف با اصوال
نس، نیفی سی نشریۀ آخر شمارۀ در مقاله ای شود. رد صفر، فرضیۀ
لیزار و وازراستین مقاله های یافت. اختصاص موضوع این به
ران دی و م شین و (٢٠١٩) ران دی و وازراستین ، (٢٠١۶)
ویژۀ نسخۀ در که است مقاله ای ۴۴ از مقاله سه (٢٠١٩)
آماری «معن داری عنوان تحت که ستاتیستیشن ن امری نشریۀ
در و رسیده اند به چاپ «P < ٠٫٠۵ ورایی دنیایی :٢١ قرن در
م خوانید، آن چه دارد. قرار عموم دسترس در bit.ly/2STL5qy

است. باره این در نس نیفی سی نشریۀ گزارش از ترجمه ای
اصل شش (ASA) ا امری آماری انجمن پیش، سال سه
لیزار، و (وازراستین کرد چاپ p‐مقدار صحیح به کارگیری در
تصمیم های و علم «دستاوردهای :٣ شمارۀ اصل .(٢٠١۶
p‐مقداری که باشد آن بر متک تنها نباید سیاس و تجاری
آستانه ای مقدار آن نوعاً کند.» تجاوز آستانه ای مقدار ی از
آماری «به طور مقادیری چنین و م شود تنظیم p < ٠٫٠۵ روی

م شوند. پنداشته معن دار»
ن امری نشریۀ جدید تحریرۀ هیئت ی به عنایت با
جز معن دار»، آماری «به طور اصطالح اس)، ای (ت ستاتیستیشن
تحریم ایشان، پیشنهاد نیست. ری دی چیز باشد، «بی معنا» آن که
.(٢٠١٩ ران، دی و (وازراستین است کل طور به آن از استفاده

اصل منظور که نوشتند لیزر، ول نی و النشرم وازرستین، رونالد
دادن نشان برای بود ابزاری زبان ساده، «به آماری معن داری از
«اما م کند». تضمین را آت مداقۀ نتیجه، ی زمان چه آن که
[البته است.»نویسندگان شده گم بازگشت غیرقابل به طور ایده آن
بنای هرگز آماری «معن داری داشتند بیان [ امالئ شتباه باای
با باشد»، داشته علم اهمیت مفهوم به اشاره که نداشت را این
در که م شود–نکته ای نگریسته آن به این صورت به هنوز آن که
اس ای ت در چاپ شده اران هم و م شین ل بلی از مقاله ای

.(٢٠١٩ ران، دی و (م شین است شده منعکس نیز
اس شان ای ت مقالۀ از پیش نویس در اران هم و م شین
p < ٠٫٠۵ موجود «...وضعیت نوشتند: (bit.ly/٢SRo٩Is)
م شود مصادره علم نظریۀ ی نف به قوی شواهدی به عنوان
به طورجدی ه بل برسد چاپ به نه تنها نتایج که م سازد الزم و
مجموعه ای اخیر، سال های در .بااین حال، . . گیرد. قرار موردتوجه
ساخته روشن نظری، کار با همراه منتشرشده به خوبی نمونه های از
خالص نوفۀ از به راحت م تواند آماری معن داری که است
موجود، علم شیوه های به توجه با آن، متعاقب شود. استخراج
که هرچند و ... یابد کاهش [آزمایش] تکرار نرخ که م رود انتظار
زنگ های درآمدن صدا به اساس، این بر اما نیست جدیدی موضوع
نوشتند لیزار و شرم وازراستین، م شود.» مصرانه تر اصالحات،
ختم م تواند علم استنتاج های و ادعاها قضاوت روشن «مسیر
مثال برای شود. نامرغوب تصمیم سازی های و اشتباه باورهای به
اهمیت یا حقیقت وجود، باورپذیری، نم تواند p‐مقداری هیچ
معن داری از ت اتی بنابراین، کند. ار آش را اثر یا ارتباط ی
اثر، یا ارتباط ی که م کند ایجاب نه و است معنا این به نه آماری
از ت اتی که همچنان است. مهم یا درست ، واقع محتمل، بسیار
مهم غیر یا اشتباه نبود، بودن، نامحتمل به منجر آماری معن نداری

نم شود.» اثر یا ارتباط ی بودن

.(٢٠١٩) ران دی و امرهین از برگرفته پرکینز؛ دیوید طراح:
٢٢a_taheriyoun@sbu.ac.ir
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داده ها و آماری سواد مراج

به طور که است آن «وقت که م گیرند نتیجه اس ای ت ویراستاران
هم زمان نکنیم»، استفاده آماری» «معن دار اصطالح از کامل
آماری معن داری وی ال کردن «رها پیشنهاد اران هم و م شین
ذات p‐مقدار آستانه های و – صفر فرضیۀ معن داری آزمودن برای

علوم در کنکاش و چاپ، پژوهش، پیش فرض وی ال به عنوان آن
م دهند. را « اجتماع و درمان

گرینلند) سندر و امرهین ولنتین همراه (به م شین همچنین
آماری «معن داری عنوان با نیچر، نشریۀ در نظر گاه نگارش در
پیشنهاد و استنتاج که است داشته مشارکت کنید»، بازنشسته را
پیش توصیه این .(٢٠١٩ ران، دی و (امرهین م سازد را مشابه

گردآورد. را امضاء ٨٠٠ از بیش چاپ، از

معنای معن دار–در ی لحظۀ به خوبی این، آمار، تاریخ در
است. کلمه درست

مراج
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McShane. Scientists rise up against statistical sig-

nificance. Nature, 567:305–307, 2019. URL https:
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داده ها و آماری سواد

داده و آمار سواد بین الملل پروژه (نمایندۀ آشفته٢٣ افشین به همت
ایران) در

داده ها و آماری سواد مباحث سری ادامۀ که بخش این در
و ساختار تا شد خواهد سع است ایران آمار انجمن خبرنامۀ در
قرار بررس و موردبحث مل اطالعات و آمار سیستم چالش های

گیرد.
مرکز و مرکزی بانک  از توسعه یافته کشورهای از بسیاری در
نام برده کشور اطالعات و آمار اصل مراکز به عنوان کشور آن آمار
آمارهای تولیدکنندۀ واحدهای کلیۀ و دو این مجموعۀ به و م شود
کلیه م گویند. کشور» اطالعات و آمار «دست اندرکاران ، رسم
«سیستم کشور، آمار عال کمیتۀ به عالوۀ پیشین برده شده نام موارد

دارد. نام «٢۴ مل اطالعات و آمار
ساندر ال نام به اروپا در یورو حوزۀ مؤسس اعضای از ی
در و دارد آمار اهمیت با رابطه در سخنران ای المفالوس
در خوب آمار به اندازۀ «هیچ چیز م گوید: خود سخن ابتدای
تریشه کلود جان آقای همچنین «(...) نیست مهم سیاست گذاری
بوده  ٢٠١١ تا ٢٠٠٣ سال از اروپا مرکزی بانک رئیس کل که
عوامل مهم ترین از یورو حوزۀ آمارهای «اعتبار م گوید: است
گذشته همانند که م دهد نشان این و است اروپا موردتوجه کلیدی
تقویت و دستورالعمل ها ابالغ در مؤثری اقدامات م بایست
سیاست های اتخاذ در بتوان تا پذیرد صورت به روز، آمار تولید
کالن حوزه های بنابراین کرد». استفاده آن از بیش ازپیش مناسب،
انجام برای به هنگام، و درست آمارهای تهیۀ به نیاز مدیریت،

است: زیر موارد نیازمند مهم این که خوددارند مأموریت های

پارچه ی و فراگیر اطالعات مدیریت سیستم ی وجود •
داده کاوی، انباره داده، مانند فناوری هایی از استفاده با

کالن داده. و هوش تجاری

دنیا روز فناوری های و دستورالعمل ها بوم سازی و بررس •
. مل آمارهای گزارش و تبدیل تولید، با رابطه در

کشور داخل آماری سیستم کل در صمیمانه اری هم وجود •
٢٣statas_2000@yahoo.com
٢۴National Statistical System (NSS)
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داده ها و آماری سواد

و چارچوب ها آوردن پدید و موردنیاز آمارهای تولید جهت
. مل مشترک آماری مفاهیم

پشتیبان جهت الزم دستورالعمل های و قوانین وجود •
کشور. آمار تولید دست اندرکاران

انجام در آمار تولید مراکز از پشتیبان و استقالل حفظ •
محوله. مأموریت های

فناوری های و آمار حوزۀ در متخصص افراد به کارگیری •
نوین.

ساختاری ازلحاظ کشور موردنیاز آمارهای نمودن پارچه ی •
کالن. شاخص های و آمار تجمیع و تهیه برای فناوری و

ماده قانون هایی ، مل اطالعات و آمار سیستم داخل قوانین در
تکمیل و گردآوری راستای در را آمار تولید مراکز که دارد وجود
م نماید. الزام بوم شده، بین الملل قوانین با آن ها تطابق و آمار
و آمار سیستم استقالل به توجه قوانین، این در یر چشم نکتۀ
است. بین الملل قوانین با تطابق به الزام کنار در مل اطالعات
و شود استقالل این در خلل موجب نباید قانون یا اقدام هیچ
و مستثنا قوانین این از گردد استقالل این ناقض که اقدامات کلیۀ
م شوند. تلق غیرقابل قبول پیش فرض، به صورت موارد بیشتر در
به دسترس راستای در ، مل اطالعات و آمار سیستم همچنین
یا خصوص ، شخص داده های منبع هر از الزم اطالعات و داده ها
هستند موظف نهادها کلیه و دارد قرار کامل پشتیبان مورد دولت
ان رای به صورت را موردنیاز داده های ارائه شده، ساختار اساس بر

دهند. قرار اختیار در
جام سیستم یل تش هدف با و میالدی ١٩٩٠ سال از اروپا در

و شد برنامه ریزی زیر موارد پایه بر اقدامات ، مل اطالعات و آمار
است: اجراشده تاکنون دقیق نظارت با

ی به عنوان آمار دانش زمینۀ در باال تخصص به توجه •
کیفیت تا گرفت قرار موردتوجه انسان منابع کلیدی مؤلفۀ
گردد. تضمین مل اطالعات و آمار سیستم در داده ها و آمار
داده ها و آمار سواد تخصص مصاحبه های راستا این در
ر دی رشته های فارغ التحصیل که افرادی استخدام برای
مورد داده ها و آمار سواد ازلحاظ و م شود انجام هستند

م گیرند. قرار ارزیابی

نهادهای کلیه ضروری مؤلفۀ ی به آماری فرآیندهای •
و آمار مدیریت واحد اینکه، برآیند شد. تبدیل کشور
پایدار و مستقل گذشته از بیش نهادها این در اطالعات
، اصل حوزه های از ی به عنوان حقیقت در گردیدند.

روش های و نوین فناوری های از استفاده با گردید مقرر
فعالیت آمار تحلیل و داده ها گردآوری زمینه های در جدید
حالت از حوزه ها این فعالیت های که معن بدین نمایند.
یری پی به ملزم پیوسته، فرآیند ی در و خارج ایستا
نوآوری های و پیچیدگ ها و بازار در ایجادشده توسعه های

شدند. اطالعات و آمار جدید

کلیه شدند ملزم مل اطالعات و آمار تولیدکنندگان کلیه •
رعایت با را آماری واحدهای به ده گزارش نیازهای
زمینه این در و نمایند ارائه استانداردها سط باالترین

باشند. و پاسخ

گرفت قرار مدنظر اولیه داده های و اطالعات در پارچ ی •
و پذیرد صورت بیشتر دقت با و تندتر آمار تولید رویه تا
به ارائه شده محصول با رابطه در مناسب کیفیت کنترل

شود. ان پذیر ام نهایی کاربر

و بازنگری آمار، تولید در رفته ار ب روش های و رویه ها •
گردید. سان سازی ی

داده ها که اطالع منابع با الزم ارتباطات کلیۀ تا شد سع •
را گزارش ها که انتشار مراکز و م دهند قرار اختیار در را
مدیریت در ارتباطات واحد ی توسط تنها م کنند منتشر
انجام آماری واحدهای در رابط فرد به عنوان نفر ی و آمار

گیرد.

م بایست مل اطالعات و آمار سیستم که است این مهم نکتۀ
برای بتواند که دهد ارائه را آمار خدمات ابزارهایی، قالب در
پدید ارزش ، ریس و هزینه نامناسب افزایش بدون خود ذی نفعان
واحد های در استفاده برای الزم آمار تأمین اینکه به توجه با آورد.
از بیرون ذینفعان استفادۀ برای یا سازمان ی درون گوناگون
به دسترس نیازمند مواق برخ در و زمان بر پرهزینه، سازمان،
واحد ی در م بایست مطمئناً است، طبقه بندی شده اطالعات
و پذیرد صورت حرفه ای کامال ل ش به ل متش و هماهنگ
واحدهای بدین سان شود. کنترل واحد این در آن ریس و هزینه
کشورهای نهادهای در آمار» «دپارتمان عنوان تحت آمار مدیریت
سیستم یعن مرج باالترین نظر زیر و مستقل به صورت توسعه یافته
از استفاده راستا این در گرفت. ل ش مل اطالعات و آمار
و استاندارد مشترک انباره های داده ایجاد و دنیا روز فناوری
و کالن داده ها داده کاوی مانند پیشرفته تجزیه وتحلیل های انجام
به عنوان هوش تجاری، پارچۀ ی سامانه های توسط اطالعات ارائۀ
قرار مستمر پیاده سازی و شناسایی مورد جدید زیرساخت های

م گیرد.
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پارس ادب و زبان فرهنگستان مصوب آماری واژگان

ی در را آمار مدیریت برای الزم ساختار م تواند زیر ل ش
یورو حوزۀ کشورهای از بسیاری در ساختار این دهد. نشان نگاه
فرآیندهای کلیۀ است مشخص که همان گونه م شود. استفاده
آمار عال کمیتۀ دارد. قرار ارشد مدیریت پشتیبان تحت آماری
آمار مدیریت بر نظارت و ابالغ تدوین، مسئولیت اطالعات و
م بایست اطالعات، و آمار واحد دارد. دوش بر را اطالعات و
، سیستم بلوغ و فن بلوغ پایۀ دو بر خود، مدیریت کارکرد در
نظام ی استقرار برای را منابع و توانمندی ها از مجموعه ای

کند. پیاده سازی آمار ارائۀ در فرآیندی

 

 يآمار و اطالعات مل ستميس 

 

 

 كميته عالي آمار و اطالعات

 و انجمن هاي علمي متخصصين علوم داده

 وظيفه مديريت راهبردي و كنترل

آمار و   

 اطالعات

 فناوري

 اطالعات

متقاضي آمار 

 و اطالعات

مدمد مديريت آمار و اطالعات  اطالعاتفناوريمديريت 

سطح 

1 

سطح 

2 

سطح 

3 

تصميم 

 سازي

 سطح

 راهبردي

 سطح

 عملياتي

 يكپارچه آمار و اطالعاتمديريت 

 

سازمان واحدهای کارکردهای با مرتبط م تواند فرآیندی نظام این
بنابراین نم شود. آمار سازمان واحد به محدود و باشد مختلف
عال سطوح با ارتباط در م بایست قاعدتاً واحد این موقعیت

به گوناگون واحدهای با الزم ارتباطات تا گیرد قرار نحوی به
سرمایه ی به عنوان داده ها تمامیت از و گردد برقرار سالم نحو
بلوغ مانند مفاهیم م شود مالحظه که همان گونه شود. حفاظت
نقش اینجا در اطالعات و آمار منابع و توانمندی ، سیستم و فن
رایانه دانش تا م شود موجب امر همین م کنند. ایفا را مهم
سیستم بلوغ تضمین کنندۀ نتواند به تنهایی ول است نیاز گرچه

هم زمان تخصص های به نیاز و باشد سازمان  اطالعات و آمار نظام
احساس آماری سیستم های مدیریت و تخصص حوزه های در
کنار در را آمار از فراگیر و پارچه ی مشترک، فهم امر این شود.
کلیه در تخصص بنابراین م کند. تضمین مناسب سازمان فرهنگ
کسب وکار تخصص زمینه های آمار، شامل برشمرده شده حوزه های
مطرح الزام ی به عنوان اطالعات و آمار واحد مدیر برای رایانه و
برده نام داده ها علم تخصص به عنوان آن از حاضر حال در و است

م شود.

و زبان فرهنگستان مصوب آماری واژگان

پارس ادب

و امیرکبیر) صنعت اه (دانش محمدپور٢۵ عادل به همت
آمار) دۀ (پژوهش فرشیدخان زاده٢۶

آماری توزیع های

a posteriori density . . . . . . . . . . . . . . . . . . پسین ال چ
a posteriori distribution . . . . . . . . . . . . . . . پسین توزیع
a priori density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشین ال چ
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بوعل سینا) اه (دانش محمودوند٢٧ رحیم به همت

مقدمه

شاهد مختلف اه های دانش در تدریس تجربۀ سال هفده ط در
دانشجویان که آموزه هایی در طول تغییرات و عرض تفاوت های

از منظورم بوده ام. م آورند، اه دانش به خود با پرورش و آموزش از
بین تفاوت و اه ها دانش بین تفاوت به مربوط عرض تفاوت های
توانمندی افت به طورکل ، طول تغییرات از غرض و رشته هاست
دگرگون این است. زمان درگذر دانشجویان عالقه مندی و نظری

و مشاهدات گواه به و دارد همراه به نامطلوبی آثار متأسفانه
اغلب مانند نیز آمار و ریاض علوم رشته های به آن آسیب شنیده ها
به طور و آمار جامعۀ بنده، نظر به اما است. قابل توجه بسیار رشته ها
که بپرسند خود از باید آمار گروه های اران هم تک تک خاص
و داده اند انجام اقدام چه آمار مبتالبه آسیب های کاهش برای

چیست. در انجام شده اقدامات بودن ناموفق دالیل احتماال
بیشتر ه بل نیستم؛ پدیده این علل کشف به دنبال نوشتار این در
پیشنهادی اساس این بر کنم. بازگو را موردی تجربۀ ی دارم سع
با بتواند ه بل م کنم مطرح اه دانش آماری اران هم برای را

شود. واق مفید آنان همراه و هم فکری

تعامل درگاه های

نیست بد بیاورم، میان به موردبحث تجربۀ از گزارش آنکه از قبل
آموزش با آمار رشتۀ تعامل برای درگاه هایی چه که کنم اشاره
موضوع این به است بهتر منظور این برای دارد. وجود پرورش و
است. دخیل مدرس های آمار آموزش در مؤلفه هایی چه که اندیشید

م کند. اشاره مؤلفه ها مهم ترین به زیر ل ش

 

آموزش 

 آمار

دانش 

 آموز

 معلم
كتاب 

 درسي

معطوف بیشتر مؤلفه سه این از آمار جامعۀ توجه گمانم، به
درواق است. بوده معلمان و کم درس و درس کتاب های

قرار آماری، جامعه نماینده به عنوان درس کتاب های و معلمان
اثرگذاری افزایش برای ذارند. ب اثر آنان انگیزه و ذهن بر است
به عنوان است. گرفته صورت بسیاری تالش های درگاه ها این از
گسترۀ و است قرارگرفته موردبازنگری درس کتاب های نمونه
پایین تر مقاط در و ریاض کتاب های البه الی در آماری مباحث
برای دوره هایی آیا نم دانم معلمان مورد در است. قرارگرفته نیز
اما خیر! یا م شود برگزار آمار بخش یا و آمار درس تدریس
موارد به جز اران هم یا ایران آمار انجمن م دانم، که جایی تا
محدودی سط در و اصفهان ریاض خانۀ توسط که معدودی

r.mahmoudvand@basu.ac.ir ٢٧

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

٣٢
٣٢ صفحۀ

mailto:r.mahmoudvand@basu.ac.ir
http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


پرورش و آموزش با آماری جامعۀ تعامل

پررنگ حضور یا نکرده ورود زمینه این در است، انجام گرفته
دانش آموزی مؤلفۀ به بیشتر صحبتم روی اما، مقاله، این در ندارند.
مهم تر آمار جامعۀ برای ازقضا مؤلفه این معتقدم م شود. مربوط
هستیم. غافل آن از بیشتر نظرم به حال آنکه است ر دی مؤلفۀ دو از
است. ر دی مؤلفه دو از آسان تر مؤلفه، این با تعامل بااین وجود
کنم. بازگو داشته ام زمینه این در اخیراً که را تجربه ای دهید اجازه

موردی تجربۀ ی

فعالیت های و کرده ام تأسیس آماری شرکت ی که است مدت
از فعالیت ها، از برخ انجام برای م برم. پیش را مختلف آماری
در گرفتیم تصمیم گذشته سال م گیرم. کم خودم دانشجویان
«مسابقۀ عنوان تحت مسابقه ی داریم که فعالیت هایی سایر کنار
در مسابقه این برای که هدف کنیم. اجرا مدارس در آماری» نگاه
توانمندی سنجش درعین حال و کردن عالقه مند بودیم، گرفته نظر
و آموزش یا مدارس به آنکه از قبل و ابتدا بود. دانش آموزان آماری
کردیم. تحقیق مسابقه محتوای مورد در کنیم، مراجعه پرورش
پیدا کم خیل نمونه های خارج و داخل منابع در متأسفانه
شایان ذکر باشد). ناکاف ما جستجوی است ن مم (البته کردیم
مشابه تجربه اصفهان آمار خانه تنها کشور داخل در که است

دوره ها محتوای به دسترس عدم دلیل به که است کرده اجرا را
ببریم. زیادی استفاده آن ها تجربۀ از نتوانستیم

تقدیر شایسته و ارزشمند بسیار قطعاً آن ها تالش باوجودآنکه
با کاف به اندازه اجرا روال که م رسید نظر به چنین است،
معیارهای از ی درواق ندارد. همخوان ما موردنظر معیارهای
دانش آموزان کامل مشارکت مسابقه، این برگزاری برای ما موردنظر
فعالیت بر تنها مجری به عنوان ما که معن این به بود؛ مسابقه در
نباشد. کار در تدریس و آموزش کارگاه و باشیم داشته نظارت آن ها
دایر زمان در آن ها با تعامل و مدارس در حضور فکر به آنکه ضمن
مستلزم هدف چنین برآوردن هستیم. تابستان در نه و آن ها بودن

است. حساب شده ای و دقیق محتواهای تهیه

بودند شده همراه راه این در که دانشجویان با اساس این بر
از ی با مستقیم گفتگوی از پس و دادیم یل تش جلسه چندین
دبیرستان های از ی در ٩٧ آذر در را مسابقه نخستین مدارس،
شامل و ساعت دو حدود در اجرا زمان کردیم. اجرا همدان شهر
شرکت کنندگان که بود ل ش این به اجرا نحوه بود. آیتم ۶
بین از سرپرست ی دانش آموزی گروه هر برای و گروه بندی شده
مشخص زمان ی آیتم هر برای شد. گرفته نظر در دانشجویان
موردنظر آیتم انجام از پس تیم هر اعضای و شد گرفته نظر در
بیشترین که تیم درنهایت م کردند. دریافت را بخش آن امتیاز
بر عالوه و شد اعالم برتر تیم به عنوان بود، کرده دریافت را امتیاز

ی بعدی، اجرای در کرد. دریافت جایزه ی ، گواه دریافت
متفاوت آیتم های نیازمند طبیعتاً که شد انتخاب ابتدایی مدرسۀ

در متفاوت آیتم های همفکری جلسه های یل تش با مجدداً بود.
این برای ر دی تقاضاهای شد. انجام دوم اجرای و شد گرفته نظر
جشنواره ی برگزاری پیشنهاد سمت به را ما درنهایت موضوع
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نشر تازه های

آن مقدمات کردن فراهم مشغول حاضر حال در که برد استان
هستیم.

پیشنهاد و نتیجه گیری

و کوشیده اند سال ها آمار سوتان پیش که شوم یادآور باید ابتدا
و گرفته اند نظر در آمار اه جای اعتالی برای را اهداف و برنامه ها
شرایط ن لی کنیم. عبور سادگ این به آن ها تالش از که است دریغ
در است. کرده گذشته مسیر در بازنگری از ناگزیر را ما جامعه
وضعیت باب در متعددی سخنران های و مقاله ها در اخیر سال های
تجویز آن برای مختلف نسخه های و شده داده هشدار کشور آمار
شرایط تغییر رشته، نام تغییر به م توان میان آن از که کرده اند
کارشناس مقط حذف حت و درس برنامه تغییر دانشجو، پذیرش

و هستند اه دانش سط در همه که ارها راه این برد. نام نیز آمار
خود جای در هرکدام گرفته اند نشانه را آمار رشته داخل تغییرات
دنبال به اینجا در ه بل نبود؛ مقاله این هدف که دارد فراوان بحث
که همان طور هستیم. مدارس با ارتباط برای آمار جامعه تشویق
به دانش آموزان، و معلمان ، درس کتاب های مؤلفه سه از گفتیم
مقاله این در خاص به طور و است شده کمتری توجه آخر مؤلفۀ
برداشته دقیق تری و بهتر گام های مسیر این در که شد پیشنهاد
امیدوارم که گران بهاست بسیار قطعاً اصفهان آمار خانۀ تجربۀ شود.
آمار گروه های کل اختیار در آن ها برنامه های از بیشتری جزئیات
دانشجویی تیم توسط نیز تجربه ای این بر عالوه گیرد. قرار کشور
صورت چه به ببینیم منتظریم که دارد ادامه و شده انجام حقیر این
تقدیم پایان در پیشنهاد و توصیه به عنوان نکته چند م رود. پیش

یرد: ب قرار موردتوجه امیدوارم که م شود

به ١٣  قریب متوسطه دورۀ پایان تا پیش دبستان مقط از •
دانش جنسیت معن دار اثر حت اگر که است مختلف  پایۀ
به قریب یریم، ب نظر در را آنان عالقه مندی های بر آموزان
دوساعته برنامۀ هر برای اگر م طلبد. را مختلف برنامۀ   ٢۶ 
موردنیاز مختلف آیتم حدود  ١٣٠  شود گرفته نظر در آیتم  ۵ 
ان ام حد تا باید آیتم  ها این گفتیم که همان طور است.
دانش آموزان توسط مربوطه فعالیت اجرای و باشند جذاب
درواق باشد. فراهم مجریان دخالت کمترین با و به سادگ

پررنگ خیل بایست آن سرگرم کننده و گونه بازی جنبه
چنین آوردن فراهم برای باشد. هوشمندانه درعین حال و
مأمور و داده یل تش کمیته ای م تواند انجمن مجموعه ای

کند. منظور این برای بازی بانک ی تهیۀ

تجربه به است. ان پذیر ام طریق چند به برنامه ها این اجرای •

شرط اران هم همت برنامه هر اجرای برای که دریافته ام
پذیرفته شده ای و مدون برنامۀ اگر طبیعتاً است. قدم اول
بسیار کار باشد ... و سراسری مسابقه های و المپیاد مانند
هر آن از کوچ تر حت و آمار گروه هر ن لی است؛ ساده
برنامه ای چنین م تواند خود دانشجویان اری هم با استاد
انجمن مجدداً درآورد. اجرا مرحله به موردی به صورت را
باشد. منظور این برای جام برنامۀ ی تهیۀ فکر به م تواند
اما باشد ار راه ی شاید استان آمار خانه های یل تش
چنین اینکه دربارۀ بنده اصفهان آمار خانۀ شدن دایر باوجود
یا باشد موفق م  تواند آیا و دارد الت مش چه اری راه
ندارم. دقیق اطالع دارد، همراه به ری دی الت مش خود

و فیزی محصوالت م توان خالقیت با بنده اعتقاد به •
به صورت هم که کرد طراح کامپیوتری یشن های اپلی
نمایش را آماری مفاهیم درعین حال هم و باشند اسباب بازی

دهند.

نشر تازه های

شاهرود) صنعت اه (دانش نوروزی راد٢٨ مینا به همت

Bayesian Statistics the Fun Way: Understand- •
ing Statistics and Probability with Star Wars,

LEGO, and Rubber Ducks

کرت ویل نویسنده:
No Starch Press ناشر:

٢٠١٩ چاپ: سال

موضوعات از بسیاری در گسترده ای به طور آمار و احتمال
از مردم از بسیاری اما دارد. اهمیت شغل ها و علم
متوجه را آن ها حت که م کنند استفاده به گونه ای داده ها
از که استفاده ای بیشترین آن ها ر، به عبارت دی نم شوند
شیوۀ کتاب، این ندارند. را باشند داشته م توانند داده ها

م دهد. تغییر را آن ها

مثال های و ساده توضیحات از استفاده با کتاب این در
م دهد. ارائه را بیزی آمار از کامل درک شما به جذاب
یا شما، خانۀ حیاط در بشقاب پرنده فرود احتمال کردن پیدا

٢٨mina.norouzirad@gmail.com
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نشر تازه های

آسمان شهاب های بارش با پرواز ی دادن نجات احتمال
آیا یا توطئه نظریه های درباره بحث ی در شدن برنده یا
هستند. مثال ها این از برخ بود، سرقت واقعاً سرقت، ی

آمار یادگیری نویسنده بی نظیر، مثال های این از استفاده با
مهارت های شما و است. کرده تبدیل سرگرم ی به را

م گیرید: یاد زیر موارد مانند را واقع

نتیجه گیری ها در را خود قطعیت عدم میزان ونه چ –
یرید؟ ب اندازه خود اعتقاد یا

درک را آن مزیت های و کنید محاسبه را بیز قضیه –
کنید.

دقت کردن چ برای را پیشین و درستنمایی پسین ، –
کنید. محاسبه خود نتایج

موردمطالعه داده های دامنه دیدن برای را توزیع ها –
کنید. محاسبه

را به دست آمده آن ها از که نتیجه هایی و فرضیه ها –
کنید. مقایسه

Statistical Analysis with Missing Data, 3rd Edi- •
tion

روبین بی. دونالد، و لیتل ال. . ج رودری نویسندگان:
Wiley ناشر:

٢٠١٩ چاپ: سال

بسیاری توجه اخیر، دهه های در گمشده داده های موضوع
جدید ویرایش است. کرده جلب خود به را محققین از
موضوع، این در برجسته آماردان دو توسط کتاب این
با رویارویی برای به روز و عمل روش ی به کارگیری
روبین، و لیتل نویسندگان، است. گمشده داده های مسائل

را گذشته رهیافت های کاربرد و نظریه کردن ترکیب با
را ساده ای روش های و کرده بررس موضوع این درباره
ارائه گمشده داده های با چندمتغیره تجزیه وتحلیل های برای
تجزیه وتحلیل برای را کامل نظریۀ ی آن ها م کنند.
داده ها آماری مدل های اساس بر درستنمایی بر مبتن مسائل
نظریۀ سپس، و بیان را گمشده داده های انیسم م نیز و
گمشده داده های مسائل از مهم مثال های در را مطرح شده

م برد. کار به

موضوع با را خواننده ابتدا در کتاب، این جدید ویرایش
م کند. آشنا مسائل این حل رهیافت های و گمشده داده های
ایجاد را گمشده داده های که سازوکارهایی و وها ال
بحث از پیش و مطرح را آن ها طبقه بندی هم چنین، و م کنند
آزمایش ها در را آن ها داده ها، این تجزیه وتحلیل های درباره
ویرایش این هم چنین م کند. بررس کاربردی مثال های و
در پاس عدم مانند جدید موضوعات از بسیاری کتاب، از
تشخیص روش های ، علّ استنباط نمونه ای، نظرسنج های

شت های جای مانند مهم روش های و حساسیت تحلیل و
موزون روش های به نسبت استوار زین های جای چندگانه،

م دهد. پوشش را بیزی روش های و

زیر موارد به م توان کتاب این سوم ویرایش ویژگ های از
نمود: اشاره

قبل ویرایش از شده ای به روز نسخه ویرایش، این –
در متخصص و مطرح نویسنده دو توسط که است

است. درآمده نگارش به موضوع این
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نشر تازه های

هستند) جدید آن ها بیشتر (که تمرین ١۵٠ از بیش –
است. ویرایش این ویژگ های ر دی از

زمینه این در محققان اخیراً که کارهایی از بسیاری –
چندگانه، جانه روش های مانند کرده اند مطالعه
پوشش را بیزی روش های و استوار زین های جای

م دهد.

تجربه های و دانشجویان بازخوردهای اساس بر –
در که موضوعات کالس، در کتاب در این تدریس
موردبازنگری است، داشته وجود قبل ویرایش های

است. قرارگرفته

مطالعات از بسیاری و است شده به روز منابع بخش –
م توانید را است، انجام گرفته زمینه این در اخیراً که

کنید. پیدا بخش این در

مناسب تکمیل تحصیالت دانشجویان برای کتاب این
و آمارگیران برای عال منبع ی هم چنین است.

است. صنعت و دولت در آمار متخصصین

Theory of Ridge Regression Estimation with Ap- •
plications

و آرش محمد ، صال احسانز ام دی. . ک ای. نویسندگان:
کیبریا غالم ام. بی.

Wiley ناشر:
٢٠١٩ چاپ: سال

مختلف مدل های به مربوط اساس اصطالحات کتاب، این
آزمون برآوردگرهای ساده، خط ، ان م مدل های مانند
پارامتری دیدگاه دو از را ریج و السو استاین، نوع و اولیه
در را رتبه ای) (برآوردگرهای ناپارامتری و نرمال) (توزیع
Wiley Series کتاب های سری از جلدی که برم گیرد
مجموعه این که است in Probability and Statistics

دانشمندان همۀ برای را ارزشمندی و اساس مطالب
کتاب، این م کند. فراهم آمار به عالقه مندان و آماری
ریج رگرسیون برآورد روش های و تئوری از جامع راهنمای
برآوردگرهای همۀ مرکز در السو، و ریج رگرسیون است.
در که هستند آماری استاندارد مدل های در جریمه شده
این شده اند. گرفته کار به آماری تحلیل های از بسیاری
نوشته شده زمینه این در متخصص نویسندگان توسط کتاب
انقباض و جریمه شده برآوردگرهای از مقدمه ای از و است

رگرسیون و السو ریج، رگرسیون نقش بررس با و شروع شده
داده های تحلیل و عصبی ه های شب زمینه های در لوژستی

م یابد. پایان بزرگ،

کتاب: این

و م کند مطرح را تئوری زمینه های از بسیاری –
پوشش را مطرح شده روش های رایانه ای برنامه های

م دهد.

دقت برای را زین جای روش های و راه حل ها –
م کند. مطرح مدل انتخاب رهیافت های و پیش گویی

و م کند تمرکز ریج رگرسیون بر که است کتابی اولین –
م دهد. پیوند کنون روش های با را گذشته مطالعات

و تکمیل تحصیالت دانشجویان برای کتاب این –
است. مناسب علوم از بسیاری در محققین

An Introduction to Categorical Data Analysis •
(Third Edition)

اگرست آلن نویسندگان:
Wiley ناشر:

٢٠١٨ چاپ: سال
به ویژه طبقه ای داده های برای آماری روش های از استفاده
افزایش به رو ناگهان به طور ، پزش و اجتماع علوم در
خواننده و م کند خالصه را روش ها این کتاب، این است.
کتاب، این در خواننده م کند. آشنا نرم افزار از استفاده با را
م کند ارائه را کل تعمیم یافته خط مدل های رهیافت ی
برای اریتم‐خط ل مدل های و لوژستی رگرسیون که
پیوسته داده های برای نرمال رگرسیون با را گسسته داده های
سوم ویرایش ر دی ویژگ های از هم چنین م دهد. ارتباط
به م توان گسسته داده های درزمینۀ معروف کتاب این

کرد: اشاره زیر موارد
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تحلیل های تمام اجرای برای R نرم افزار از استفاده –
کتاب در مطرح شده

مدل های مورد در جدید فصل ی شدن اضافه –
روش های مانند رسته ای، داده های برای زین جای
روش های السو)، (مثل هموارسازی و منظم سازی
درخت های و خط تشخیص تحلیل مانند طبقه بندی
خوشه ای تحلیل و تصمیم، درخت مانند طبقه بندی

دربرگیرنده فصل ها از بسیاری در جدید بخش های –
فصل آن در ارائه شده رو ش های برای بیزی رهیافت

نشان به منظور داده ها تجزیه وتحلیل ٧٠ از بیش ارائه –
که تمرین ٢٠٠ حدود در و روش ها کاربرد دادن

م شود. شامل را بسیاری داده های

از استفاده ونگ چ مورد در کتاب به پیوست ی –
ی هم چنین و SPSS و SAS ، Stata نرم افزار های

فرد تمرین های بیشتر به کوتاه پاس های با پیوست
است. اضافه شده کتاب

دور به و کاربردی به صورت کتاب این اینکه به توجه با
مثال های م توان است، نوشته شده تکنی بحث های از
بالین آزمایش های مانند واقع داده های از متنوع

نعل  تعویض دارو، مصرف ، میدان پژوهش های ، پزش
نمود. مشاهده .... و تبال بس در شوت پرتاب اسب ها،
ویرایش رسته ای»، داده های تحلیل بر «مقدمه ای کتاب
و نظریه حوزه در آماردان ها برای ارزشمند ابزار ی سوم،
و ان پزش رفتاری، و اجتماع علوم دانشمندان و زیست
علوم دانشمندان و اقتصاددانان بازاریابان، ، عموم بهیاران

هستند. بیولوژی و کشاورزی

R با خط رگرسیون تحلیل •
، امین مرتض سید مهابادی، افتخاری سمانه نویسندگان:

زمان حسین پارسیان، احمد
پارسیان علم انتشارات ناشر:

١٣٩٧ چاپ: سال
، مهندس ، اجتماع علوم در رگرسیون مدل های امروزه
به کارگیری دارد. گسترده ای کاربرد ... و زیست سالمت،
دو در درست دانش نیازمند مدل سازی نوع این موفق
در آن قابل قبول کاربرد ونگ چ و رگرسیون نظری زمینه
پایه کنار در م کند تالش کتاب این است. واقع داده های
این کاربرد رد روی به نگاه ، رگرسیون مدل سازی نظری
از پس ازاین رو، باشد. داشته واقع مسائل حل در روش ها
نرم افزار به مربوط کدهای بخش، هر در نظری مبحث بیان
داده های یا واقع داده های مدل سازی برای R برنامه نویس

است. ارائه شده آن توضیحات همراه به شبیه سازی

خود تدریس تجربه از بهره گیری با کتاب این نویسندگان
کرده اند تالش آمار، کارشناس دوره ١ رگرسیون درس در
و نظری مباحث توأم ارائه در جامع منبع کتاب، این
و آمار رشته کارشناس دوره ١ رگرسیون درس کاربردی

باشند. رشته ها سایر از رگرسیون به عالقه مندان نیز

کتاب: این مطالب فهرست

و پیش متغیر ی با خط رگرسیون :١ فصل –

ساده خط رگرسیون مدل در استنباط :٢ فصل –

مدل عیب یابی و تخصص روش های :٣ فصل –
ساده خط رگرسیون

چندگانه خط رگرسیون مدل های :۴ فصل –

مدل انتخاب :۵ فصل –
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R با پیشرفته رگرسیون تحلیل •
زمان حسین روزبه، مهدی ، امین مرتض سید نویسندگان:

پارسیان علم انتشارات ناشر:
١٣٩٧ چاپ: سال

مباحث است، مشخص کتاب این نام از که همان طور
اساس بر مدل انتخاب روش های مانند رگرسیون پیشرفته
اعتبارسنج تعیین، ضریب بیشترین اطالع، معیارهای

مانند چندگانه هم خط اصالح ارهای راه السو؛ و متقابل
و (ریج) ستیغ رگرسیون و اصل مؤلفه های رگرسیون
دوم توان های کمترین روش تعمیم یافته؛ ستیغ رگرسیون
استوار رگرسیون پارامتری، ناخط رگرسیون تعمیم یافته؛
رگرسیون انحراف ها، قدرمطلق کمترین برآوردگر مانند
میانه کمترین برآوردگرهای ،M برآوردگرهای و چندک
پیراسته؛ دوم توان های کمترین برآوردگر و دوم توان های
، لوژستی رگرسیون مانند تعمیم یافته خط مدل های
مثال ها بیشتر برم گیرد. در را ... و پواسون رگرسیون
است. حل شده R نرم افزار از استفاده با کتاب این در
دانشجویان ترغیب هدف با کتاب این نویسندگان تالش
نرم  افزار درزمینۀ بودن تولیدکننده و نبودن مصرف گرا به
بوده این بر آمار، رشته در اشتغال نیازهای از ی به عنوان
کار به رگرسیون روش های برای R آماده تابع های از که
کدنویس فهم با را دانشجویان حدودی تا و شود گرفته

کند. ترغیب

نگاشته آمار رشته ٢ رگرسیون درس تدریس برای کتاب این
است. شده

مدل انتخاب روش های در بیشتر کنکاش :١ فصل –

چندگانه هم خط اصالح ارهای راه :٢ فصل –

تعمیم یافته دوم توان های کم ترین روش :٣ فصل –

پارامتری ناخط رگرسیون :۴ فصل –

رگرسیون روش های و دورافتاده مشاهده های :۵ فصل –
استوار

تعمیم یافته خط مدل های :۶ فصل –
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