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ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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.

مطالب فهرست

١ مطالب فهرست

٢ سردبیر سخن

دکتر مقام از تجلیل به مناسبت آمار انجمن رئیس پیام
٢ بهبودیان

٣ ایران آمار انجمن مصوبات

و احتمال سمینار دوازدهمین در آمار انجمن رئیس سخنران
۵ تصادف فرآیندهای

٧ رخدادها
، تصادف فرآیندهای و احتمال سمینار دوازدهمین گزارش

٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سمنان
٨ . . . . . . . . . . بزرگ نیا ابوالقاسم دکتر جایزۀ اهداء
٨ . . . . . . . . . . . . ان مش محمدرضا دکتر جایزۀ
٨ . . . . . . . . . . ریاض آموزش کنفرانس هفدهمین
٩ . . . . . . کاربردها و مال ریاضیات کنفرانس چهارمین
١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . رو پیش رخدادهای

پروژۀ مسئول ، حسن حسین با مصاحبه : درون برونِ
اه دانش وابستۀ هیئت علم عضو و OPEC مه داده های

١١ وبستر

١٧ استارت آپی هفتۀ پایان

قاعده سیزده آمار: علم آیندۀ و حال گذشته،
١٩ افران بردل

پروندۀ بررس م کشد: به چالش را عدالت اجرای که آماری
٢٠ شونوبی

٢۴ ١٣٩۶–١۴٠٠ کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ بسط و قبض

٣١ ٢٠١٩ JSM کنفرانس

دانشجویی المپیاد چهارمین و بیست برگزاری از گزارش
٣٣ ٩٨ سال در کشور

٣۴ ٢٠١٩ ISI دوساالنۀ کنفرانس تجربۀ

آموزش گسترش و برنامه ریزی تخصص کارگروه جدید دور
٣٧ آمار عال

٣٨ آمار فارغ التحصیالن و گروه ها اخبار
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بهبودیان دکتر مقام از تجلیل به مناسبت آمار انجمن رئیس پیام

سردبیر سخن

که آن چه و شود آغاز من قلم با مطالب شماره، هر در تا نبود بنا
بیان م ماند فقط شد. بیان تکلف بی قبل شمارۀ در بود دل حرف
دکتر ، ان مش محمدرضا دکتر چون بزرگان داشتن خوب حس
در خبرنامه. کنار در رجال عل دکتر شماره ازاین و پارسیان احمد
ما که آمار مرکب مسیر و آینده دغدغۀ گویا م کنم، نگاه که عمل
چون بزرگان کند، درگیر را خودمان آن که از بیش هستیم آن سوار
دانستم غنیمت را فرصت بنابراین، است. برده فرو به فکر را ایشان
م کنند، صرف برایمان که دقیقه هایی دقیقه از و حضورشان از تا
نکرده خسته را ایشان تنها نه حاضر انفعال های کنم. زاری سپاس
م کنند. ظهور نو ایده هایی با و پیش از فعال تر ماه هر ه بل است،
هست و بوده آمار خرد و کالن طیف پوشش خبرنامه تالش
تا آمار مل توسعۀ برنامۀ از شماره، این در که است رو این از و
به مقایسه ای نگاه همچنان است. شده صحبت استارت آپ پیشنهاد
بوم سازی درخصوص و داشته ایم نگاه غلط) یا (درست را مسائل
امیدواریم و گرفته ایم رو پیش را ذهن طوفان ، خارج پیشرفت های
رساندن برای نو حرکت های بارقه های ، نزدی آینده ای در که
ثابت، ستون های گیرد. ل ش واقع اش شأن به کشور آمار وضعیت
ان مش دکتر دارند. حضور نیز شماره این در نشر، تازه های جز

آینده» و حال گذشته، «آمار، بخش برای و کردند، لطف عزیز
ول طنز زبان که کردند، انتخاب افران برادل به قلم را بخش

آقای با که دوست داشتن ای مصاحبۀ از پس دارد. صریح بسیار
که کردیم سع شماره این در داشتیم، قبل شمارۀ در خلیل دکتر
کنیم استفاده کشور از خارج در ری دی آماردان تجربه های از
فرصت به آمار تبدیل شامل پژوهش، بر عالوه بازی اش میدان که
JSM عظیم کنفرانس گسترۀ بررس به همچنین است. ثروت و
کنفرانس، ی اه جای اهمیت شناساندن بر عالوه تا پرداختیم
باشیم. کرده بررس نیز را آن ل گیری ش در اقتصادی فعاالن نقش
شماره، این در خود، لطف و وقت شناس با که اه هایی دانش از
زارم سپاس بسیار کردند، معرف را خود دکتری فار غ التحصیالن

شود. تکرار نیز آت شماره های در خوب سنت این امیدوارم و
ابالغ از اران هم بین در و داخل اخبار در خاص بازتاب
ندیدیم کشور بودجۀ و برنامه سازمان توسط آمار توسعۀ مل برنامۀ
سالۀ چندین تجربۀ بر تکیه با را آن محتوای نقش شدیم برآن و
بسط و «قبض در که آن چه کنیم. بررس بردم نام که بزرگان
پارسیان دکتر نقد از گزیده ای تنها البته و آمار» توسعۀ مل برنامۀ
عزیزان این تجربۀ سال ١٠٠ مجموع کم دست محصول م خوانید،
فعاالن موجود نگرش های به جامع بسیار پوشش انصافاً و است
واژۀ وجود به خاطر فقط نه دارد. برنامه این به کشور آمار حوزۀ
تعلیم و اشاعه آن که به واسطۀ ه بل برنامه این عنوان در «آمار»
و است آمار اه دانش جامعۀ وظیفۀ رسم به طور ،« رسم «آمار
باب در گفتن سخن برای افراد ذیصالح ترین که نیست تردیدی
آماردان ذهن ی برای هنوز آمارشناسانند. و آماردانان برنامه، این
انواع که مجموعه ای چطور که م رسد به نظر گنگ بسیار مطالبه گر
نگه م دارد، بسته و م بیند مسدود را آمارشناس نظام به نیل طرق
این م کند. رونمایی آمار حوزۀ در مل سند ی از ی مرتبه
برنامه این به واسطۀ رو پیش فرصت های تا داشت برآن را ما سؤال ها

شماره این در مل برنامۀ ی به عنوان آن پیاده سازی کاست های و
گزیده ای و رجال دکتر و ان مش دکتر آقایان نوشتار کنیم. بررس
اختصاص یافته موضوع همین به پارسیان دکتر آقای مطالب از

است.
به تبدیل را خبرنامه آن چه که همۀ کردن لحاظ این که پایان در
است خارج مجموعه حاضر توان از کند، بی نقص برونداد ی
از قدری را محتوا پررنگ نقش م تواند کاست ها بی تردید و
طریق هر به که را عزیزان تمام دست رو این از بیاندازد. رونق

امیدوارم و م فشارم به گرم باشند، خبرنامه حال کم م توانند
شمارگان اختصاص اران هم وجود از بیشتر آت شماره های برای

شویم. بهره مند خبرنامه

تجلیل به مناسبت آمار انجمن رئیس پیام

بهبودیان دکتر مقام از

و است جزئ و مصداق ی معرف ، کل ویژگ ی گاه
م تواند مصداق ی و نمونه ی که هست مواردی برعکس
باشد. کل اصطالح یا مفهوم ی توصیف کنندۀ وجه بهترین به
چیزی باشد؛ « اه «دانش ی مفهوم مثال، مناسب ترین شاید
ده ها م توانیم م شود. نامیده « کادمی «آ غربی، اصطالح در که
نباشیم قادر شاید هم آخر در و کنیم توصیف صفت این برای ویژگ
درحال که برآییم، کار این عهدۀ از ن مم صورت بهترین به که
باشیم، داشته او از هم خوبی شناخت که مناسب مورد ی یافتن

باشد. ناقص گاه و زبان توصیفات انواع زین جای م تواند
سال چهل به قریب که هیئت علم عضو ی به عنوان
دلیل به و داشته ام رفت وآمد کشور مختلف اه های دانش در
داشته ام، اه دانش نشر مرکز یا آمار انجمن در یا که موقعیت هایی

نزدی از سال ها این در را کشور آمار و ریاض استادان از بسیاری
برای افراد شرایط ترین واجد از ی را بهبودیان دکتر شناخته ام،
درواق م دانم. کادمی آ یا اه دانش ی ویژگ های توصیف
سع ایشان، فردی و ، اجتماع ، اخالق خصوصیات برخ ذکر با
اه دانش آرمان فرد ی از را خود مقصود و مراد که کرد خواهم

کنم. توصیف

بهبودیان جواد دکتر

و دکترا درجۀ اخذ با و کرده شروع معلم از بهبودیان دکتر
به صورت را « کالسی «معلم ی ویژگ های اه، دانش به انتقال
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ایران آمار انجمن مصوبات

نظم وترتیب، است؛ برده آنجا به خود با « کالسی «استاد ی
شدن ماللت بار از پرهیز گشاده رویی، ، شوخ طبع صراحت، دقت،
که است چیزهایی این ها مطلق، بودن جدی درعین حال و کالس
که سخنران هایی در و شنیده ام استاد به عنوان ایشان وصف در
باید این ها همۀ به دیده ام. چشم به حضورداشته ام، صحبتشان پای
فردی رفتار طریق از اخالق آموزش آن از مهم تر و اخالق رعایت
به شیرین زبان با و مستقیم به طور واجب الرعایه نکات تذکر و خود
در استاد ی به عنوان را بهبودیان دکتر این ها کرد. اضافه ران دی
این در ایشان واالی خصوصیات اما م کند برجسته آموزش مقام
م توان را بهبودیان دکتر و نم شود موارد این به منحصر حوزه

ی مطلوب ویژگ های ازنظر جام االطراف فردی به تمام معنا
دانست. اه دانش مدرس

توجه امر این به امروز به قدر هنگام که در پژوهش به پرداختن
ارشد کارشناس دانشجویان از زیادی بسیار تعداد تربیت نم شد،
و آمار رشتۀ در شیراز اه دانش فرهنگ به نوع که دکترا به ویژه و
در را بهبودیان دکتر نی عادات و اخالق صحیح تر، بیان به یا
دکتر خدمات ثمرات از م دهند، نشر کشور مختلف اه های دانش

است. اه دانش در حضورشان طوالن سالهای ط بهبودیان
تا به طوری که اجرایی امور به پرداختن در وسط حد رعایت
فراتر گروه مدیر از ایشان اجرایی اشتغاالت دارم، اطالع که آنجا
اه دانش اجرایی امور از بخش کشیدن دوش بر با بنابراین و نرفته،
است، اه دانش یا کادمی آ فرد هر تعریف شدۀ وظایف جزو که
و اه دانش در خدمت اصل عرصۀ از نشدن دور درعین حال اما
که رأس، به جای بدنه با عمدتاً اختالط و دانشجویان و استادان
به م دانند، آن در را اه دانش خدمات به ورود از خود مراد بعض
است. بهبودیان دکتر نی خصوصیات یا محسنات ر دی از گمانم
« علم «اجرائیات امان پیش از را م توان بهبودیان دکتر مقابل در
ایران، ریاض انجمن تأسیس در اصل سهم داشتن دانست:
دورۀ چند ریاست ایران، آمار انجمن تأسیس در جدی مشارکت
کنفرانس ها برگزاری در مشارکت مهم تر همه از و انجمن ها، این
همایش ها در منظم حضور مهم تر، آن ها همۀ از من نظر به شاید و
را ایشان ، سخنران ی در ایشان معرف در زمان است. بوده
کردم عنوان علم سخنران های و همایش ها در حضور رکورددار

هستم. پابرجا خود نظر این در هم هنوز و
قول به : اه دانش تألیفات در بهبودیان دکتر نقش اما
در معهود رسم برخالف گزیده». ول «کم گاوس، فریدریش
که دنیا اه دانش نویسندگان بین به طورکل و دنیا اه های دانش
در خام دوره های گذراندن و پختگ دوران به مربوط را تألیف
شتاب زده کارهای از ی به تألیف ما کشور در م دانند، آموزش
و نوشته بهبودیان دکتر که کتاب هایی تعداد است. تبدیل شده
تألیف به دست آن ها ط که اه دانش در حضورشان زمان از مقطع
نوشتن به اشتیاق که باشد کسان همۀ برای سرمشق م تواند زده،
کار این درست زمان انتخاب در اما دارند، – خدمت صدالبته – و

م شوند. سهو دچار
موارد به محدود بهبودیان دکتر اخالق و علم فضیلت های
توصیفگر «نمونه»، همین است امید اما نیست باال در برشمرده
بزرگ مرد این نی رفتاری های و دانایی ها خروار» از «مشت

باشد.
ی بهبودیان دکتر که م بالد خود بر ایران آمار انجمن

و حضور از بوده، آن فعالیت های باب اولیۀ گشایش گران از
خود فعالیت عرصه های همۀ در ایشان همیش حمایت های

فهرست در مادام العمر» «عضو به عنوان را ایشان و شده، برخوردار
عنایت ایشان به طوالن عمری خدایشان که باشد دارد. اعضایش
بدارد. مستدام ایشان علم اران هم و فرزندان سر بر را سایه شان و

بیشتر توفیقات و سالمت آرزوی با

اصل وحیدی محمدقاسم
ایران آمار انجمن رئیس

ایران آمار انجمن مصوبات

هیئت چهاردهمین جلسۀ دهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٠۴/٠۶) ایران آمار انجمن مدیره

مسائل و نمودند شرکت که جلسات از محمدزاده دکتر آقای .١
ارائه زیر شرح به گزارش شود پرداخته آن به باید که جاری

نمودند:
علوم وزارت آموزش معاون با متعدد جلسات یل تش •
ارسال و ریاض علوم چالش های به مربوط موضوعات با
یل تش تقاضای و علوم وزیر برای علوم فرهنگستان از نامه

علوم پایه بحران ستاد
و علوم ریاض سمینار در مطروحه موضوعات طرح •
عال شورای علوم پایه تخصص کمیسیون در چالش ها

١٣٩٨ سال بیانیۀ در آنها به توجه و تحقیقات و علوم
از بخش اختصاص و رهبری برای ارسال و کمیسیون

اهیان دانش جم در ایشان سخنران
تاریخ در بیرون ابوریحان گرامیداشت روز برگزاری •
جوان ر پژوهش پن به جوایزی اعطای و ١٣٩٨/٠٣/٣٠
زمین شناس ، شیم ، فیزی ، ریاض شاخه های منتخبین از

محمد دکتر آقای تالش های از قدردان و زیست شناس و
آمار حوزۀ در آرش

تربیت اه دانش آمار گروه توسط علوم داده ها رشتۀ تدوین •
برنامه ریزی عال شورای در آن تصویب و مدرس

سمینار دوازدهمین علم کمیتۀ دبیر کریم دکتر آقای .٢
حضور انجمن جلسۀ در تصادف فرایندهای و احتمال
دریافت شده، علم مقاالت وضعیت از گزارش و یافتند
تعداد کارگاه ها، تعداد شده، رد پذیرفته شده، مقاالت
هئیت مدیره اعضای و دادند ارائه و... مدعوین
آمار، آموزش کارگاه برگزاری خصوص در پیشنهادهایی
... و مال حمایت های دریافت ، تخصص نشست های

کردند. مطرح

در ایران کیفیت انجمن خزانه دار بخش ایزد دکتر آقای .٣
انجمن نمایندۀ عنوان به ایران آمار انجمن هئیت مدیرۀ جلسۀ
دکتر آقای توسط انجمن دو معرف از پس و یافتند حضور
فعالیت های از برخ ایزدبخش، دکتر آقای و محمدزاده
و آمار متخصصین رتبه بندی طرح جمله از آمار انجمن
اری های هم راه های و ضرورت مورد در ، آمارشناس نظام
مل (روز مشترک همایش های برگزاری جمله از دوجانبه

١۵ کیفیت مل روز و ماه آبان اول در برنامه ریزی و آمار
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ایران آمار انجمن مصوبات

در تالش ، آموزش کارگاه های و دوره ها برگزاری ماه)، آبان
انجام عضوگیری، صنعت، و اه دانش ارتباط برقراری جهت
دو توسط ... و مشترک مجلۀ چاپ ، مطالعات طرح٢های
تمام شامل تفاهم نامه ای شد مقرر و شد صحبت انجمن

شود. تنظیم مذکور موارد

دانشجوی پذیرش خصوص در صادقپور دکتر آقای نامۀ .۴
این که دلیل به و مطرح اجتماع اقتصادی آمار رشتۀ دکتری
ندارد، قرار انجمن وظایف حیطۀ در مستقیماً نامه موضوع

شود: ارائه زیر پیشنهادهای و تهیه نامه ای شد مقرر
شود. ارسال علوم وزارت برنامه ریزی کمیتۀ به پیشنهاد •
دروس مجموعه قالب در گروه آن نظر مورد درس موارد •
گردد. اضافه آمار رشتۀ دکتری دروس سرفصل به اختیاری

چهاردهمین جلسۀ یازدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٠۵/٠٣) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

سمینار دوازدهمین علم کمیتۀ دبیر کریم دکتر آقای .١
مقاالت وضعیت از گزارش تصادف فرایندهای و احتمال
تعداد شده، رد پذیرفته شده، مقاالت دریافت شده، علم
دادند ارائه سمینار برنامۀ و مدعوین تعداد کارگاه ها،
پذیرش خصوص در پیشنهادهایی هیئت مدیره اعضای و
دکتر آقای با صحبت مدعوین، دعوت نحوۀ مقاالت،
مال حمایت های دریافت ، بین الملل بخش برای محمودند

دادند. ارائه ... و

آمار دانشجویی مسابقۀ مورد در امین دکتر آقای گزارش .٢
مسابقه مورد در گزارش فریدروحان دکتر آقای و شد مطرح
داشتن عدم ازجمله الت مش برخ به و نمودند ارائه
اشاره تیم ها ترخیص و پذیرش و میزبان نحوۀ ، تیم برندۀ
از گزارش امین دکتر آقای شد مقرر اساس این بر کردند.
و مسائل و امسال آمار دانشجویی مسابقۀ برگزاری وضعیت
ارائه انجمن به را پیشنهاد ها همراه به پیش آمده الت مش
در امین دکتر آقای با آرش دکتر آقای همچنین نمایند.
نمایند صحبت کاربردی جایزۀ به ویژه و جوایز اعطای مورد
آرش دکتر آقای به را خود پیشنهادهای امین دکتر آقای و

نهایی رأی و تصمیم گیری برای بررس از پس و نمایند ارائه
شود. مطرح انجمن جلسۀ در

صفوی منش دکتر خانم و رضایی دکتر خانم شد مقرر .٣
تاوب ی به و کنند لیست را انجمن نیازهای و درخواست ها
نیز ر دی متخصص افراد از نیاز صورت در و دهند ارائه

شود. گرفته کم جدید سایت راه اندازی برای

بزرگ نیا دکتر جایزۀ برگزیدگان اسام رضایی دکتر خانم .۴
قرار هیئت مدیره اعضای موافقت مورد که نمودند اعالم را
۵٠٠ هدیه کارت ی نفر هر به شد مقرر همچنین گرفت.
شود. اعطا انجمن لوح و تقدیر لوح انضمام به هزارتومان

سمینار دوازدهمین در ان مش دکتر جایزۀ برای شد مقرر .۵
به و شود انتخاب نفر ی تصادف فرایندهای و احتمال
لوح انضمام به هزارتومان ۵٠٠ هدیۀ کارت نیز ایشان

شود. اعطا انجمن لوح و تقدیر

طیران دکتر آقای به نامه ای وحیدی دکتر آقای شد مقرر .۶
بزرگ نیا دکتر جایزۀ از حمایت جهت خیام اه دانش رئیس

نمایند. ارسال

رشتۀ در دانش آموزان جذب بر مبن دولت دکتر آقای نامۀ .٧
شد مطرح مدارس در آمار و آمار دانش آموزی مسابقۀ آمار،
و اجرایی طرح تا شود ارسال ایشان به نامه ای شد مقرر و

نمایند. اعالم انجمن به را پیشنهادی کمیتۀ اعضای

«گواه ارائۀ بر مبن نعمت الله علیرضا دکتر آقای نامه .٨
ایران آمار مرکز توسط آماری» مشاورۀ خدمات صالحیت
وظیفۀ ایران آمار مرکز اینکه به توجه با شد. مطرح
آماری شرکت های و کارشناسان رتبۀ ارتقاء و رتبه بندی
به منظور آماری خدمات ارائۀ صالحیت گواهینامۀ دارای
کارشناس آماری، مطالعات آمارگیری، فعالیت های انجام

این در حرفه ای فعالیت های مجموعه و داوری ، رسم
موضوع این یری پی لذا دارد، را کشور سراسر در حوزه
آقای به نامه ای ط موضوع این شد مقرر ندارد. موضوعیت
شود درخواست ایشان از و شود منعکس نعمت الله دکتر

نمایند. ارائه رابطه این در را خود پیشنهادهای

ایمان با اری هم بر مبن رجال دکتر آقای نامه های .٩
نظام انجمن، مسائل برای ایشان از کم و افتخاری
مورد در و شد مطرح آمار گروه های ارزیابی و آمارشناس
برای دولت دکتر آقای نامۀ از رونوشت شد مقرر آمار مسابقۀ

شود. ارسال ایشان

اتحادیۀ مجم در حضور از گزارش رضایی دکتر خانم .١٠
پیشنهاد ایشان دادند. ارائه ریاض علوم ایران انجمن های
ایران انجمن های اتحادیۀ راهبردی برنامۀ به توجه با دادند

تدوین نیز را انجمن راهبردی برنامۀ م توان ریاض علوم
برنامه ماه آبان تا فریدروحان دکتر آقای شد مقرر که نمود

نمایند. ارائه هیئت مدیره در تصویب برای را

ایران آمار انجمن نمایندگان با مرتبط پیشنهاد های و مسائل .١١
شد: بررس زیر شرح به

سازمان ها به که نامه ای حقوق عضویت قسمت در •
برای مجاب کننده و بیانگر کاف به اندازۀ م شود ارسال
علوم وزارت با اتبه ای م شد توصیه لذا نیست عضویت
اه ها دانش مادی و معنوی حمایت شاخص ایجاد بر مبن
اعضای به نامه ای مجدد همچنین شود. انجام انجمن ها از
اعتبار شامل حقوق عضویت مزایای و شود زده حقوق
انجمن ها... و اه ها دانش بین اری هم و علوم وزارت در

شود. فعال سایت در گروه عضویت شود. درج آن در
عضو مؤسسات، در انجمن نمایندۀ تعیین هنگام •
نمایندگان چنانچه شود. بررس انجمن در نماینده بودن
یادآوری درخواست نامۀ ابتدا نبودند عضو معرف شده،

شود. ارسال جدید فرد معرف یا عضویت
و شود ارسال علم انجمن های شورای به نامه ای •
ر دی در انجمن  اعضای عضویت برای که شود درخواست

شود. گرفته نظر در تخفیف انجمن ها

گزارش نمودند شرکت که جلسات از محمدزاده دکتر آقای .١٢
نمودند: ارائه زیر شرح به
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تصادف فرآیندهای و احتمال سمینار دوازدهمین در آمار انجمن رئیس سخنران

آمار مرکز رئیس معارفۀ از گزارش محمدزاده دکتر آقای •
اری هم بر مذكور جلسۀ در كه گفتند و نمودند ارائه ایران
این طول در ایران آمار مرکز و ایران آمار انجمن متقابل

كرده اند. تأکید سال ها
علم انجمن های شورای مجم در حضور از گزارش •

نمودند. ارائه
ایران انجمن های اتحادیۀ جلسات ماه هر پایان در •

جلسات، این مصوبات بنابر و م شود یل تش ریاض علوم
انجمن ها اری هم برای انیان کب دکتر آقای برای نامه ای

است. ارسال شده کشور چشم انداز با مطابق
ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیۀ مجم از گزارش •

نمودند. ارائه آن راهبردی برنامۀ و

چهاردهمین جلسۀ دوازدهمین مصوبات اهم
(١٣٩٨/٠۶/٠٨) ایران آمار انجمن هیئت مدیرۀ

علم مقاالت وضعیت از گزارش کریم دکتر آقای .١
سپس نمودند. ارائه پوستر و سخنران برای شده دریافت
ثبت نام و هزینه ها پرداخت از گزارش محمودی دکتر آقای
و محدود زمان از زال زاده دکتر آقای دادند. ارائه اعضا
دستگاه ها سایر با ارتباط و سمینار برنامه های چیدمان نحوۀ
جلسه و میزگرد خدمات، ارائه و مال کم جذب برای
نمودند. ارائه گزارش استان آموزش وپرورش و معلمان با

شد. بررس اختتامیه و افتتاحیه برنامۀ درنهایت

اعضای خصوص در ذاکرزاده دکتر آقای نامۀ به پاس در .٢
قائم مقام محمدزاده محسن دکتر آقایان ، علم کمیتۀ
هیئت علم عضو دولت عل دکتر ایران، آمار انجمن
هیئت علم عضو ایران پناه نصراله دکتر یزد، اه دانش

عضو آرش محمد دکتر آقای و اصفهان اه دانش
نمایندگان به عنوان شاهرود صنعت اه دانش هیئت علم
روزگار رسول دکتر و ترابی حمزه دکتر آقایان و آمار انجمن
رحمان جعفر دکتر آقای و یزد، اه دانش هیئت علم عضو

سایر به عنوان یزد استان برنامه ریزی و مدیریت سازمان از
شدند. تعیین علم کمیتۀ اعضای

کردستان اه دانش آمار گروه مدیر دادخواه دکتر آقای .٣
آمار سمینار برگزاری برای گروه آن آمادگ بر مبن نامه ای
که بودند نموده ارسال ٩٩ سال اردیبهشت در ناپارامتری
ندری اس دکتر آقای گرفت: قرار موردبررس زیر شرح به
دو قبال که دادند ارائه سمینارها رشته این از گزارش
به اکنون و برگزارشده طباطبائ عالمه اه دانش در دوره
عالمه، اه دانش موافقت و کردستان اه دانش درخواست
اردیبهشت ۵ و ۴ مقرر زمان در دوره سومین است قرار
مصوبات اساس بر شود. برگزار کردستان اه دانش در ١٣٩٩
حمایت تحت تخصص سمینارهای بود مقررشده که پیشین
برگزاری نزدی دلیل به شود، برگزار سال دو هر انجمن
ندری اس دکتر آقای شد مقرر ایران آمار کنفرانس با سمینار
زمان تغییر برای دادخواه دکتر آقای و عالمه اه دانش با

نمایند. صحبت برگزاری

انتخابات برای انتخابات کمیتۀ پیشنهاد های و گزارش .۴
شد: مصوب زیر موارد و مطرح بعدی

به روز اعضا تماس شمارۀ و ترونی ال آدرس شد مقرر •
شود.

آت شمارۀ در منش صفوی دکتر خانم مقالۀ چاپ •
بی انگیزگ و اعضا اری هم عدم علل خصوص در خبرنامه

اینکه قبیل از سؤاالت طرح و انتخابات در مشارکت برای
است». كرده چه ما برای «انجمن

در آرا نتایج که به گونه ای انتخابات آیین نامۀ بند تغییر •
تصمیم گیری مالک تعیین شده، حدنصاب بدون سوم مرحلۀ
شد مقرر باشد. هیئت مدیره اعضای شدن نهایی برای
و محمدزاده دکتر آقای توسط اساس این بر آیین نامه اصالح
جلسۀ برای موردنظر پیشنهاد و شود تنظیم گلعل زاده دکتر

شود. پیشنهاد آینده
شرکت با مذاکره با نیز انتخابات اول مرحلۀ شد پیشنهاد •

شود. انجام برخط و ترونی ال به صورت وب تا ی

ارائه انجمن مال مسائل از گزارش فریدروحان دکتر آقای .۵
متأسفانه و است خال انجمن مال حساب های که دادند
هزینه های با که ندارد وجود دریافت مال کم و درآمد
هیئت مدیره اعضای اساس این بر و نماید برابری جاری

دادند: ارائه زیر شرح به درآمد کسب بر مبن نظرات
حق پرداخت به منوط انجمن مجالت به مقاله ارسال •

شود: انجام زیر اقدامات خصوص این در عضویت.
در موضوع، این بر نظارت برای سردبیران با اتبه م ∗
اطالعیه ای شود، گرفته نظر در موضوع این سایت طراح

شود. رسانده کاربران اطالع به و تهیه
ارتباط که شود یل تش آمار گروه های در انجمن جلسات ∗

م شود. ایجاد نیز اه ها دانش و گروه ها با نیز بهتر

در آمار انجمن رئیس سخنران

فرآیندهای و احتمال سمینار دوازدهمین

تصادف

اه دانش آمار گروه گرام بسیار اران هم زحمت قبول با امسال
میمنت به تصادف فرایندهای و احتمال سمینار دوازدهمین سمنان،
م شود. برگزار سمنان اه دانش صمیم و گرم فضای در مبارک و
به که مختلف رده های در اه دانش مسئوالن همۀ از دارد جا
و خود طرف از کرده اند، یاری سمینار این وهمند ش برگزاری

کنم. قدردان و ر تش ایران آمار انجمن
سمینارها، سلسله این بودن دوساالنه به توجه با به این ترتیب،
توجه با ادامه در م گذرد. سال ٢۵ عمال آن نخستین برگزاری از
و احتمال موضوع اهمیت دربارۀ که مختصری توضیحات به
م شود روشن گمانم به رساند، خواهم عرض به تصادف فرایندهای
سمینارهای رشته این راه اندازی در ایران آمار انجمن مساع كه
و احتمال جاری وضعیت ول بوده ارزنده  تدبیری دوساالنه، ثابت
آن اه جای ترمیم برای تالش به نیاز كشور در تصادف فرایندهای

دارد.
(١٧٠٠‐١٧٨٢) برنول دانیل نظر که نباشد بی مناسبت شاید

کنیم: نقل اینجا در را احتمال علم اهمیت خصوص در
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تصادف فرآیندهای و احتمال سمینار دوازدهمین در آمار انجمن رئیس سخنران

گرفته شده دست کم یا نادیده امروزه زدن، حدس فن شریف «نظریۀ
قلمرو در مسائل از بسیاری حل به علم این با این حال، است.
کنش های از را بهره حداکثر م رساند، یاری سیاست یا اخالقیات
است.»١ آینده نگری طریق از آن ها رهنمون و م كشد بیرون انسان
یاكوب نوشتۀ ٢« زدن حدس «فن كتاب كه است ذكر به الزم
احتمال نظریۀ در منسجم كتاب اولین (١٧٠۵ ‐١۶۵۴) برنول
برادرزاده اش توسط او درگذشت از پس سال هشت كه است
توصیف این است. منتشرشده ١٧١٣ سال در برنول والس نی
تاریخ در نقطۀعطف درواق احتمال نظریۀ مورد در برنول دانیل
بشر ذهن در احتمال مفاهیم حضور بازۀ معنایی به و است احتمال

م کند: تفکی جزء دو به را

مفهوم بودن غریزی مورد در پژوهش ها برخ اگر که اول، دورۀ
دوم دورۀ و م شود؛ آغاز انسان خود با درواق بپذیریم٣، را احتمال
هفدهم قرن بر مقدم احتمال بدوی نظریه های شدن وفا ش از که
ر دی مانند که است بدیه است. داشته ادامه امروز به تا و شروع
هفدهم قرن در علم انقالب آغاز با نیز احتمال علم، شاخه های
شاهد است. داده ادامه خود پیشرفت به فت انگیز ش سرعت با
اه جای و برنول ها همین زمان در احتمال وضعیت بازهم مثال
قرن از را احتمال نظریۀ پیشرفت میزان آنکه برای است. آن امروز
که باشد كاف شاید نکته این کنیم، توصیف امروز به تا هفدهم
قرن از احتمال مقدمات مسائل برخ ناقص حل و طرح باوجود
۵ پروببلیت یا پروببلیته۴ اصطالح خود تثبیت بعد، به چهاردهم
مقدمات نظریۀ حوزۀ درحال که انجامید. طول به هجدهم قرن تا

احتمال مسائل به توجه گرفتن اوج و امر ابتدای در که احتمال
قمارباز پاکباختگ مسئلۀ به محدود فرما) و ال پاس اتبات (م
بود، مانده نیمه تمام بازی ی در گرو از نان بازی سهم تسهیم و
نظریۀ ا۶، امری ریاض انجمن موضوع رده بندی گواه به امروزه
فرع و اصل شاخۀ ۶١ از بیش تصادف فرایندهای و احتمال

در گسترده اش كاربردهای با صف» «نظریۀ به عنوان مثال، دارد.
است. 60K25 كد دارای مهندس و فن حوزه های از بسیاری
با ریاض علوم شاخه های در ران پژوهش همۀ آشنایی باوجود
این خود دربارۀ که نباشد فایده از خال شاید رده بندی، نظام این

شود. تأمل اندك موضوع رده بندی
و ل، ش «عدد، علم به عنوان روزگاری كه ریاضیات علم
رشد براثر است)، اندازه معرب (هندسه م شد تعریف اندازه»
ا، امری ریاض انجمن به ناچار و شد تعریف غیرقابل سرسام آور،
مجموعۀ تخصص ها، تفکی و علم، این حدودوثغور تعیین برای
تلق ریاضیات را آن ها م شد كه را روش هایی و موضوعات همۀ

رده بندی این نحوۀ و کار این در شدن دقیق کرد. رده بندی كرد،
آموزنده و جالب توجه ریاضیات ماهیت درك در م تواند خود
همۀ شامل ، MSC٢٠١٠ به مربوط فهرست صورت هر به باشد.

شماره ای رده هر برم زند. صفحه ۴۶ به فرع رده های و رده ها
ردۀ كد که م دانیم م شود. ختم ٩٧ به و شروع ٠٠ از كه دارد
چرا؟ است؛ خال ۶١ شمارۀ است. ۶٢ آمار كد و ۶٠ احتمال
برشمرده موارد به تنها احتمال رشتۀ حضور است. جالبی نكتۀ خود
طوالن فهرست این جای جای در و نم شود محدود ۶٠ كد ذیل

م كند. اعالم را خود حضور بازهم احتمال ، موضوع رده بندی
منطق فلسف «جنبه های عنوان با ٠٣ كد در ابتدا همان در مثال
03B48 كد با استقرایی» منطق و «احتمال شاخۀ به ،« مبان و
شمارش برای شمارش «تركیبیات شاخۀ ذیل در یا برم خوریم،
واژۀ به طورکل م بینیم. را 11Kxx فرع شاخۀ گراف»، نظریۀ در
ریاضیات شاخه های سایر ذیل در بار ٢١ احتماالت و احتمال
روش های كاربرد موارد، این مهم ترین شاید كه م شوند تكرار
فلسفۀ به حت امروزه كه باشد مختلف زمینه های در احتماالت

است.٧ پیداکرده ورود هم ریاض
احتمال پیشرفت میزان از حاك و مدعا بر شاهدی همه این ها

است. اخیر قرن دو ی ط تصادف فرایندهای و
ارزیابی به اجمال به طور م توانیم اطالعات این با حال
بپردازیم. خود کشور در تصادف فرایندهای و احتمال اه جای
یا «جیرس» در که مقاله هایی اولیه٨ شمارۀ ارزیابی این برای
به امروز به تا ٢٠١١ سالهای ط ایران» آمار انجمن «پژوهشنامۀ
منتشر ٢٠٠٢ سال از مجله این البته شدند. شمارش رسیده اند، چاپ
اساس بر مقاله ها كدگذاری که است ٢٠١١ سال از اما م شود
این در است. انجام شده ا امری ریاض انجمن موضوع رده بندی
دوره این در چاپ شده مقالۀ ١٢١ بین از که شد مالحظه بررس
نویسندۀ مقاله ها این از ٧تا خورده اند. ۶٠ اولیۀ كد مقاله ١٨ تنها
دارند. توزیع ها» «نظریۀ عنوان ۶٠E٠۵با كد تا ۶ دارند، خارج
هم خارج نویسندگان با مقالۀ ٧ اكثریت كه است ذكر به (الزم
(هرچند نمونه ای را مقاله ها این بشود اگر توزیع هاست). نظریۀ در
و احتمال در موردتحقیق موضوعات از تمام نما) نمونۀ شاید نه
در تصادف فرایندهای و احتمال سهم دانست، کشور در آمار
احتمال درزمینۀ آماری علوم در داخل ران پژوهش تحقیقات
١٠ (حدود م شود مشخص تااندازه ای تصادف فرایندهای و
نظریۀ م رسیم: بحث این اصل نکتۀ به که اینجاست درصد).
باوجود آن ها، كاربرد با همراه ، تصادف فرایندهای و احتمال
آمار، ازجمله و علم رشته های از بسیاری برای آن بودن پایه ای
به نیاز شاید اتفاق این علل یافتن است. مانده مغفول ما کشور در
م توان را ار آش به ظاهر دلیل چند اما باشد؛ داشته بیشتر بررس

كرد: ذكر به اجمال اینجا در
فرایندهای و احتمال فارغ التحصیالن تعداد بودن معدود ‐
بازگشتند كشور به خارج در تحصیالت اتمام با كه محض تصادف
دوره های در تصادف فرایندهای و احتمال درس های تدریس و
پایان نامه های سرپرست و گرفتند عهده به را تكمیل تحصیالت

پذیرفتند؛ را دكترا و ارشد كارشناس
تبلیغ و تخصص ها محض جنبه های برشمردن «نامقبول» ‐

١Specimen theoriae novae de mensura sortis (Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk)
٢Ars Conjectandi (Latin for ”The Art of Conjecturing”)
٣S. Denison, C. Reed, and F. Xu, “The emergence of probabilistic reasoning in very young infants: evidence from 4.5- and 6-month-olds,”

Developmental Psychology 49 (2013): 243–49; similar in F. Xu and V. Garcia,“Intuitive statistics by 8-month-old infants,” Proceedings of the
National Academy of Science of the U.S.A. 105 (2008): 5012–15; C. A. Lawson and D. H. Rakison, “Expectations about single event probabilities
in the first year of life: the influence of perceptual and statistical information,” Infancy (2013), doi: 10.1111/infa.12014.

۴probabilité
۵probability
۶Mathematical Subject Classification
٧James Rober Brown, Philosophy of Mathematics: An Introduction to the World of Proofs and Pictures, Taylor & Francis Ltd. 1999.
٨primary code
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رخدادها

و آن ها واقع بودن كاربردی از صرف نظر «كاربردی» كارهای
در خدمات و صنعت و حرفه وفن با آن ها تصنع ارتباط گاه

كشور؛
عام؛ به طور کیفیت گرایی بر کمیت گرایی غلبۀ ‐

مقاالت تولید به هیئت علم اعضای ناخواستۀ یافتن سوق ‐
؛ اه دانش ارتقای مقررات به توجه با زودبازده

بودن ثابت و کشور در آمار گروه های همۀ بودن ل متحد الش ‐
درس یك به عنوان صرفاً احتمال نظریۀ به به طوری که برنامه ها
نه و م شود نگریسته جهت» هر به «باری متأسفانه و سرویس
بودن، آمار خدمت در از صرف نظر كه ریاضیات از مهم شاخه ای
مجموعه ای در كاربردها انواع دارای و دارد حیات حق خود برای

است؛ ... و فلسفه، ، مهندس و فن ، علم رشته های از عظیم
دالیل به ، ریاض چه بسا و آمار، گروه های دست بودن بسته ‐
تأسیس برای باال در برشمرده موارد از ناش اغلب و مختلف
احتمال نظری جنبه های در تحقیق برای پژوهش مراكز دست كم

؛ تصادف فرایندهای و
درحال که اه ها دانش در كیفت هر با پژوهش دانستن اصل ‐
ازنظر پژوهش با قیاس در را وسیع تری بسیار بسیار حوزۀ آموزش
ر دی دانشجویان از بیشتری خیل تعداد دادن قرار شمول تحت

. ... و دارد، كاربرد تنوع و رشته ها
، سمینارها از رشته این «فرایندی» و « «احتماالت ماهیت حفظ
کشور در علم شاخۀ این باکیفیت ماندگاری در کوچ قدم
آموزش و تحقیق موضوع به آن تبدیل و اه جای ارتقای اما است؛
این عالقه مندان است امید که دارد بیشتری توجه به نیاز شایسته،
بدیه باشند. چاره ای درصدد درس برنامه ریزی متولیان و موضوع

خصوص این در اری هم آمادۀ به جا ایران آمار انجمن که است
است.

حضور با که شرکت کنندگان و سخنرانان از دارد جا پایان در
قدردان و ر تش شده اند، همایش این پرباری و برپایی موجب خود

نمایم. مسئلت دانا خداوند از را ان هم توفیق کرده

رخدادها

فرآیندهای و احتمال سمینار دوازدهمین گزارش
سمنان ، تصادف

سمنان) اه (دانش ٩ کریم امید به همت

با تصادف فرایندهای و احتمال دوساالنۀ سمینار دوازدهمین

اه دانش در ١٣٩٨ سال ماه شهریور در ایران آمار انجمن اری هم

در فعال دانشجویان و رشته این برتر چهره های حضور با سمنان

جدید پیشرفت های با ران پژوهش آشنایی شد. برگزار زمینه این

و آن ها کاربردهای و تصادف فرایندهای و احتمال زمینه های در

بود. سمینار این اهداف جملۀ از آمارپژوهان، بین ارتباط ایجاد

احتمال سمینار دوازدهمین دبیر زال  زاده، سعید دکتر آقای جناب

کردند ارائه سمینار برگزاری روند از گزارش تصادف فرایندهای و

این دبیرخانۀ به مقاله عنوان ١٢۵ مجموع در که: کردند بیان و

مقاله عنوان ۶٠ مقاالت داوری از پس که شد ارسال همایش

این در پوستر صورت به مقاله عنوان ٣٨ و سخنران صورت به

م شود. ارائه روزه دو همایش

آموزش شامل تخصص کارگاه سه برگزاری سمینار دبیر

فرایندهای سازی شبیه ، اه دانش و مدرسه  ای ریاضیات و احتمال

و نااطمینان شرایط در بازی ها نظریه و R افزار نرم با تصادف

است. سمینار این برنامه های ر دی از فازی محیط های

موضوع رده بندی براساس سمینار موضوع محورهای

نظریۀ (١ است: زیر موضوعات شامل MSC٢٠١٠ ریاض

ریاضیات و تصادف آنالیز (٣ ، تصادف فرایندهای (٢ احتمال،

فرایندهای در آماری استنباط (۵ حدی، قضیەهای (۴ ، مال

سایر در تصادف فرایندهای و احتمال کاربردهای (۶ و تصادف

علوم.

ایران آمار علم انجمن رئیس وحیدی  اصل، دکتر آقای جناب

سوی از علم مجله عنوان ۵ چاپ به اشاره با همایش این در

فعالیت احتمال حوزۀ در که ران پژوهش تعداد گفت: انجمن این

دربارۀ متأسفانه که گرفت نتیجه توان م و است اندک بسیار دارند

دکتر شده  ایم. غفلت دچار تصادف فرایندهای و احتمال نظریۀ

کاربردی بسیار ریاضیات از شاخه این اینکه بیان با وحیدی  اصل

و پژوهش معاون . شد آن به بیشتر توجه خواستار است مهم و

گزارش ارائه ضمن همایش این در هم سمنان اه دانش فناوری

کامپیوتر علوم و آمار ریاض دۀ دانش گفت: سمنان اه دانش از

٨٩ سال از که است علم هیأت عضو ٣۶ دارای سمنان اه دانش

گرفت. فعالیت مجوز

آمار ، ریاض دۀ دانش رئیس ردی ده حبیبیان فریدون دکتر

به مقدم خیر ضمن سخنان در نیز سمنان اه دانش کامپیوتر علوم و

برگزاری اهمیت بر مهم همایش این در کنندگان شرکت و میهمانان

نمود. تأکید سمنان اه دانش در آن

دو سمینار موضوع محورهای به توجه با همایش این در

میرصادق حاج میرامید دکتر آقای توسط عموم سخنران

سمینارهای همچنین و شد ارائه علیشاه کسری دکتر آقای و

آقای توسط مال امور و بیمه در آن کاربرد و احتمال تخصص

و آرین حمیدرضا دکتر ، باستان عل دکتر پاینده، امیرتیمور دکتر

شد. برگزار محمودوند رحیم دکتر

فرایندهای و احتمال سمینار دوازدهمین اختتامیه مراسم

شد برگزار سمنان اه دانش خیام تاالر در شهریور دهم تصادف
٩omid.karimi@semnan.ac.ir
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بزرگ نیا ابوالقاسم دکتر جایزۀ اهداء رخدادها

آمار علم انجمن مجالت برتر داوران نیز و پوستر از پایان در و

آمد. عمل به قدردان ایران

بزرگ نیا ابوالقاسم دکتر جایزۀ اهداء

فرهنگ و علم اه جای از تجلیل منظور به ایران آمار انجمن

تشویق منظور به ایشان نام به ،جایزه ای بزرگ نیا ابوالقاسم دکتر

و ادواری مجالت موق به و دقیق داوری برای اران هم

هر مقاالت کم و کیف بردن باال نتیجه در و آماری همایش های

از نفر ی و ادواری مجلۀ هر برتر و فعال داوران از نفر ی به سال

همایش اختتامیۀ مراسم در همایش ها، مقاالت برتر و فعال داوران

امسال بزرگ نیا دکتر جایزۀ دورۀ پنجمین م کند. اهداء سال آن

در تصادف فرآیندهای و احتمال سمینار دوازدهمین اختتامیۀ در

سردبیران پیشنهاد به و آئین نامه اساس بر شد. برگزار سمنان اه دانش

دکتر آقای به دوره این سمینار،جایزۀ علم کمیته دبیر و نشریات

، کریم امید دکتر آقای ، قم نق زادۀ مهران دکتر آقای ، دولت

سجادی السادات فرخنده دکتر خانم و عارف محسن دکتر آقای

شد. اعطا

 !"# $%& ' !"# ()* +, - ./*  !"# !#0/* !"#  12"* !"# 3&45*

ان مش محمدرضا دکتر جایزۀ

دکتر فرهنگ و علم اه جای از تجلیل منظور به ایران آمار انجمن

جایزه این م کند. اهدا ایشان نام به جایزه  ای ان مش محمدرضا

احتمال سمینار یا و ایران آمار کنفرانس اختتامیۀ مراسم در سال هر

ارائه  کنندگان بهترین از نفر دو حداکثر به ، تصادف فرایندهای و

ششمین در شود. م اهداء سخنران  ها بهترین از ی و پوستر

در اجرایی، کمیتۀ پیشنهاد به و آئین نامه اساس بر جایزه این دورۀ

این ، تصادف فرایندهای و احتمال سمینار دوازدهمین اختتامیۀ

زرگر منصور دکتر آقای پوستر ارائه کنندگان از نفر ی به جایزه

گردید. اهدا رفسنجان ولیعصر اه دانش هیئت علم عضو

ریاض آموزش کنفرانس هفدهمین

شد. برگزار تبریز شهر در مردادماه ٢٨ لغایت ٢۶ در کنفرانس این

از: بود عبارت کنفرانس این محورهای

آموزش و معلم فناورانۀ محتوایی‐پداگوژی دانش •

دیجیتال عصر در ریاض

ریاض معلمان حرفه ای توسعۀ در جدید رد روی •

غیررسم ریاض آموزش در تهدیدها و فرصت ها •

آن کاربردهای و ریاض مدل سازی •

ریاض آموزش در ارزشیابی و سنجش •

چالش ها اه، جای ، دبستان و پیش دبستان ریاض آموزش •

فرصت ها و

سایر و ایران مل درس برنامۀ منظر از ریاض درس کتب •

استانداردها

رشتۀ به دانش آموزان گرایش در راه کارها و چالش ها •

‐فیزی ریاض

نیست: لطف از خال کنفرانس این پایان بیانیۀ خواندن

کنفرانس هفدهمین که شاکریم بسیار را یم ح و قادر خداوند

و ران پژوهش اساتید، معلمان، حضور با ایران ریاض آموزش

سه ط ریاضیات دانش و آموزش حوزۀ در عزیز ران آموزش

و برگزارکنندگان اهتمام با و شد برگزار تبریز تاریخ شهر در روز

سخنران ها، شامل پیش بین شده علم برنامه های مشارکت کنندگان

مناسب کیفیت با تخصص اه های نمایش و کارگاه ها اجرای
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رخدادها کاربردها و مال ریاضیات کنفرانس چهارمین

و نهادها و محترم مسئولین استحضار به اینک گردید. محقق

این بر شرکت کنندگان م رساند، کشور تربیت و تعلیم دستگاه های

که: باورند

اقدام و تمرکز با کشور ریاض آموزش ارتقاء و بهبود اصالح، ‐١

دانش آموز به ویژه درون عوامل مجموعه پیرامون اثربخش و کارا

تربیت سط دو در آموزش برنامه های و استاد و معلم دانشجو، و

کاهش جمله، از برون عوامل نیز و عال آموزش و عموم رسم

رد عمل ، متول دستگاه های بین انسجام و آموزش نابرابری های

مل رسانۀ و آموزش مؤسسات مانند آموزش صنعتگران ناروای

بود. خواهد میسر

خصوص در پرورش و آموزش وزارت عال مقام نظر تأئید با ‐٢

پیام در که کشور پایدار توسعۀ در ریاض آموزش و دانش نقش

در م رود انتظار است، گردیده قرائت کنفرانس افتتاحییه آیین

حمایت کشور، استان های در آموزش کنفرانس های با مواجهه

نتایج کاربست و برگزاری فرایندهای در وزارت معنوی و مادی

گردد. محقق و مدون ای مدرسه آموزش جریان در آن ها

عرصه های از ی فرهنگیان، اه دانش ماهیت به توجه با ‐٣

و ران آموزش معلمان، با مستمر تعامل آن مؤثر نقش ایفای

مصادیق ارترین آش از ی و است تربیت و تعلیم متخصصان

کشور آموزش کنفرانس های در اه دانش این واقع مشارکت آن

م رود انتظار اه دانش این مدیریت از جد طور به رو، این از است.

واحد های و پردیس ها مشارکت خصوص در را الزم هدایت های

معمول آموزش و علم ردهای روی این با مواجهه در اه دانش

دارند.

رف برای که باورند این بر کنفرانس این در شرکت کنندگان ‐۴

اهتمام با ستادی باید کشور، ریاض علوم جدی چالش های

و آموزش از ل متش کشور تربیت و تعلیم رسم دستگاه های

بهداشت وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پرورش،

ظرفیت از استفاده با و گردد یل تش پزش آموزش و درمان و

فرهنگ انقالب شورای مشارکت و اسالم شورای مجلس قانون

ارتقاء و بهبود اصالح، جهت در پرورش، و آموزش عال شورای و

شود. برداشته مؤثر گام های کشور ریاض علوم

آموزش ، علم ل های تش و انجمن ها بی بدیل نقش به توجه با ‐۵

انجمن های اتحادیۀ مانند کشور ریاض علوم با مرتبط پژوهش و

آمار و ریاض انجمن های ایران، ریاض معلمان ‐آموزش علم

خانه های شورای و ایران اسالم جمهوری علوم فرهنگستان ایران،

تعلیم متول دستگاه های که م رود انتظار اکیداً ایران، ریاضیات

تصمیم سازی ها در آن ها توسعه و تقویت حمایت، ضمن تربیت و

دیدگاه کشور ریاض آموزش و دانش پیرامون برنامه ریزی های و

قرار جدی توجه مورد است ان نخب تجربۀ از برآمده که را آنان

دهند.

فرهنگ و علم انجمن های کمیسیون حمایت های از ر تش با ‐۶

ریاضیات خانه های شورای از فن آوری و تحقیقات علوم، وزارت

نمودن ان هم در ریاضیات خانه های نقش به توجه با ایران،

با مرتبط علم پژوهش های انجام برای فرصت آفرین و ریاضیات

و دانش آموزان به ویژه سن مختلف های طیف مشارکت با ریاض

درخواست پرورش و آموزش وزارت عال مقام از مجدانه معلمان،

شورای با استان ها اری هم شیوه نامۀ تدوین فرمایند، مقرر م گردد

آن ها توسعۀ و تقویت حمایت، جهت در ایران ریاض خانه های

گردد. ابالغ و محقق اسالم میهن شهرهای در

حرفه ای دانش ارتقاء و معلمان آموزش کلیدی نقش به توجه با ‐٧

، تحصیل هدایت و مدرسه ای ریاضیات استانداردسازی و آنان

ترتیبی م گردد، درخواست پرورش و آموزش وزارت از اکید به طور

جداگانه تخصص کمیته های فرصت، اولین در که فرمایند اتخاذ

مرتبط انجمن های و اتحادیه ها نمایندگان حضور با ستاد سط در

مشخص برنامه های تدوین به نسبت و یل تش ریاضیات حوزۀ با

گیرد. انجام مناسب اقدام پژوهش یافته های بر مبتن و

ارگان های مشارکت و برگزارکنندگان اهتمام از ر تش با پایان، در

کمیته های محترم اعضای از قدردان و کنفرانس در سهیم

دبیرخانه امیدواریم ، علم و اجرایی برگزاری، برنامه ریزی، محترم

کشوری و استان حمایت های و ظرفیت ها از استفاده با کنفرانس

گزارش کتاب تدوین به نسبت کنفرانس، علم کمیتۀ مدیریت و

در و اقدام توب م یا ترونی ال به صورت کنفرانس کامل

و نتایج به عالوه، دهد. قرار شرکت کنندگان اختیار در وقت اسرع

نهادهای و دستگاه ها اختیار در سریع صورت به آن دست آوردهای

گیرد. قرار کشور ریاض آموزش و دانش متول

کنفرانس علم دبیرخانۀ

کنفرانس در شرکت کنندگان از نمایندگ به

کاربردها و مال ریاضیات کنفرانس چهارمین

یزد) اه (دانش ١٠ دولت عل به همت

دستاوردهای آخرین ارائۀ برای مناسب فرصت ایجاد به منظور
١٠adolati@yazd.ac.ir
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رو پیش رخدادهای رخدادها

علم سط ارتقای و هیئت علم اعضای تبادل نظر و علم

عال آموزش مراکز و اه ها دانش تکمیل تحصیالت دانشجویان

چهارمین ، صنعت مراکز و ادارات در مال ریاضیات کاربران و

علوم دۀ دانش میزبان به کاربردها، و مال ریاضیات کنفرانس

مرکز و آمار انجمن ، ریاض انجمن اری هم و یزد اه دانش ریاض

شد. برگزار ٩٨ تیرماه ششم و پنجم تاریخ در ده دانش این پژوهش

بریدلقمان قاسم دکتر نخست کنفرانس افتتاحیۀ آیین در

کنفرانس این علم کمیتۀ اعضای از و یزد اه دانش سرپرست

بین رشته ای پایه ای شاخۀ ی مال ریاضیات این که بر تأکید با

ریاض مانند رشته ای اینکه به توجه با گذشته در گفت: است

مجوز به سادگ نداشت، زیادی انات ام و اه آزمایش به نیازی

باید علوم وزارت اما شد. صادر اه ها دانش تمام برای آن ایجاد

آن ایجاد مجوز و یرد ب مال ریاض رشتۀ برای ری دی تصمیم

نیز را جامعه نیاز آن گسترش در ه بل ندهد اه ها دانش همه به را

یرد. ب درنظر

هیئت علم اعضای از و کنفرانس دبیر خلف دالور عل دکتر

اه دانش در رشته این وضعیت تشریح ضمن نیز یزد اه دانش

بنا نمودند. ارائه کنفرانس مقاالت دریافت روند از گزارش یزد

دبیرخانه توسط دریافت مقاله ٧٠ مجموع از ایشان گزارش به

بخش در مقاله ٢٠ و سخنران به صورت مقاله ۴٠ تعداد کنفرانس،

بود. پذیرش شده پوستر

بانک کل دبیر طالبی محمد دکتر همچنین جلسه این در

کنفرانس این سخنان ط ایشان داشتند. حضور نیز کشور، مرکزی

اقتصادی حوزۀ در بااینکه گفت: و برشمرد مهم رویداد را

برگزار خوبی کنفرانس های داریم، اه ها دانش در خوبی رشته های

اقتصادی حوزۀ در چرا که است مطرح سؤال این اما م شود،

این دلیل ایشان دارد؟ وجود زیادی خالءهای هنوز مال نظام و

که حوزه هایی و اه ها دانش بین مناسب ارتباط عدم را موضوع

علم بنیۀ درواق دانستند. م کند، تولید علم آن ها برای اه دانش

کشور اقتصاد خدمت در فارغ التحصیل جوان نیروهای و کشور

استفاده نیروها این از ونه چ بدانند باید مدیران نم گیرد. قرار

بتواند و باشد داشته برنامه هایی زمینه این در باید نیز اه دانش کنند.

دهد. قرار واقع زندگ خدمت در را دانش

شد. آغاز تخصص سخنران های افتتاحیه، از پس بالفاصله

تخصص  سخنران های و مدعو سخنرانان بخش دو در سخنران ها

برنامه ریزی شده روز دو برای که شرکت کنندگان سایر دقیقه ای ٢٠

در تخصص نشست ی کنفرانس حاشیۀ در شد. برگزار بود،

با میزگردی در همچنین شد. برگزار یزد فناوری و علم پارک محل

رشتۀ الت مش و چالش ها مورد در اساتید و دانشجویان حضور

شد. تبادل نظر و بحث مال ریاضیات

دبیر محمودی عیس دکتر کنفرانس اختتامیۀ مراسم در

اه دانش آمار گروه هیئت علم اعضای از و کنفرانس علم

حامیان کنفرانس، مدعوین ، علم کمیتۀ اجرایی، کمیتۀ  از یزد،

مدل  سازی پژوهش مرکز یزد، اه دانش هیئت رئیسۀ کنفرانس،

آمار، انجمن ، ریاض انجمن یزد، اه دانش ریاض علوم ده دانش

و علم پارک و تجارت بانک اسالم، جهان علوم استنادی اه پای

به همچنین اختتامیه مراسم در کردند. قدردان و ر تش فناوری

صنعت اه دانش ارشد کارشناس دانشجوی خانزاده، صدیقه خانم

شبه روش های «ترکیب عنوان با ایشان مقالۀ انتخاب خاطر به شیراز

معامله اختیار قیمت گذاری برای زمان در گام جداکنندۀ و طیف

لوح برتر، پوستر به عنوان « غیرخط تالطم های با اروپایی خرید

شد. داده تقدیر

رو پیش رخدادهای

با آن، کاربردهای و فضایی آمار تخصص سمینار سومین •

داده های تحلیل علم قطب و ایران آمار انجمن اری هم

١٣٩٨ ماه آبان دوم و اول مدرس، تربیت اه دانش فضایی

شد. خواهد برگزار زنجان اه دانش در
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وبستر اه دانش وابستۀ هیئت علم عضو و OPEC مه داده های پروژۀ مسئول ، حسن حسین با مصاحبه : درون برونِ

آبان نهم و هشتم تاريخ در آمار، آموزش سمينار دومين •

مشهد فردوس اه دانش آمار گروه توسط ٩٨ سال ماه

تمام از سمينار اين علم کميته شد. خواهد برگزار

با م نمايد دعوت ران پژوهش و دانشجويان استادان،

شرکت علم رويداد اين در خود حضور و مقاالت ارسال

تا م شود دعوت ران پژوهش کليه از ضمن در نمايند.

علم تحقيقات نتايج آخرين حاوي که را خود مقاالت

اه وب در را است سمينار تخصص محورهاي از ي در

نمايند. بارگذاري سمينار

در ميرساند گرام دانشجويان و محققان اساتيد، اطالع به

دکتر آقاي جناب نکوداشت مراسم سمينار اين افتتاحيه

اه دانش آمار گروه سوت پيش استاد آذرنوش، حسنعل

م شود. برگزار مشهد فردوس

،١١ حسن حسین با مصاحبه : درون برونِ

عضو و OPEC مه داده های پروژۀ مسئول

وبستر اه دانش وابستۀ هیئت علم

طاهریون عل رضا به همت

پر طوری همیشه ندیدم. جایی در را او لبخند بدون هیچ گاه

اگر م گذرد. سریع تر او برای زمان گویی که بود جنب وجوش

و بود خندان و پرشیطنت دانشجوی بسیار باشم، بی پرده بخواهم

م کنم، نگاه که خوب یرد. ب آرام او، وجود با فضایی بود بعید

بلوا همین قدر داشته، حضور که هرکجا نیز علم فضای در حت

تورق را او ٢٠١٨ سال مقاالت عنوان نتوانستم است. کرده به پا

از تخمین نتوانستم مرورگرم، نخست صفحۀ دو در حت کنم.

موقعیت آورم. به دست است کرده کار که موضوع هایی گستردگ

بخش رئیس اینک و کرده رها را کاردیف اه دانش تضمین شدۀ

آمار، کاربرد یا کاربردی آمار است. اوپ داده های گروه در آمار

مقاله، نوشتن از او هدف ذارید، ب را اسمش م خواهید که هرچه

آن، حل با که مسأله ای است؛ دنیا گوشۀ ی از مسأله ی حل

تردید چیز ی در م شود. هموار بشری یا بشریت برای راه

م شود منجر که است آمار علم توان به استوارش ایمان آن و ندارم،

که روزها این بفروشد. کند، اراده که هرکس به و هرجا در را آمار

بیشتر نمودن رخ چالش های و ثروت به دانش تبدیل از صحبت

من صحبت های م کنم دعوت شما از هستیم، کشور در پایه علوم

اه دانش وابستۀ هیئت علم عضو ، حسن حسین دکتر آقای با را

فائق آمده چالش چنین بر بارها که کس کنید؛ دنبال وین وبستر

است.

هیئت علم عضو و اوپ مه داده های پروژۀ مسئول ؛ حسن حسین

وین. در وبستر اه دانش وابستۀ

پذیرفتید را گفتگو این که –ممنونم

در کم بتوان که م شوم خوشحال بیشتر و م کنم خواهش

و کارشناس دانشجویان ترغیب به ویژه و آمار به خصوص این

کرد. ارشد کارشناس

بخواهید خودتان اگر ول دارم آشنایی حدودی تا من –البته

انجام را کار این ونه چ کنید، معرف خودتان از سابقه ای

م دهید؟

فوق و بودم کرمانشاه رازی اه دانش در را آمار کارشناس من

زیست آمار کنکور البته آمدم بهشت شهید اه دانش به را لیسانس

گرایش دو هر در که اینجاست جالب و بودم کرده شرکت هم را

در حت شد چهار همه چیز در البته کردم؛ کسب را چهار رتبۀ

و وسیع تر اگر نشویم؛ سؤال ها ساختار درگیر لطفاً اکچوئری. آمار

ذهن بتوان اگر حت م شوم. خوشحال تر من برویم، پیش هم دورتر

دانشجویان به کم صحبت هایمان و داد تغییر هم را نفر چهار

رسیده ایم. به هدفمان ند، ب آمار فعاالن و

در که باشید کسان معدود جزء شما م کنم فکر دقیقاً. –بله،

صنعت به سمت را مسیری چنین فعالید، آن در اینک که حوزه ای

برای و کشور داخل در حاضر شرایط با م کنید فکر است. پیموده

که شود ط باید ونه چ مسیر این کشور، داخل فارغ التحصیل

، صنعت حوزۀ ی در را خودش بتواند آمار فارغ التحصیل ی

کند؟ معرف داده ها عالم یا مه داده ها ر تحلیل عنوان تحت

خود نگرش نخست، عامل باشد؛ دخیل است ن مم عامل چند

بودم، رازی اه دانش در که لیسانس دورۀ همان از من است. فرد
١١hosseinhassani57@webster.edu
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ببرم؛ به کار جایی در را نظری مباحث به نوع که بودم این به دنبال

این از سوای کارشناس ارشد. پایان نامۀ در ، کارشناس پروژۀ در

همه اگر بودن. متفاوت یعن نرفته اند، بقیه که بودم راه دنبال

ببینم. را غیرخط داشتم دوست من م کردند، کار خط رگرسیون

حوزۀ در فعال اساتید به احترام تمام (با لیسانس دورۀ از اصال

در که هرچند، نداشتم، پارامتری ایدۀ خیل من اما پارامتری)،

اول همان از من م کنم. هم استفاده م بینید همان طور که مقاالتم

به کار باید رهیافت چه که ویند ب ما به باید داده ها که داشتم باور

این ببرازانیم. داده ها به را مدل بخواهیم این که تا شود، گرفته

چیزی و م شنوید داده ها از که چیزی است. متفاوت چیز دو

م کم خیل نگرش این م کنید. انتخاب ابزارتان جعبۀ از که

عالم از صحبت و نبود ل ش به این داده ها بحث موق آن در کرد.

مورد در همه جا اینک که است درحال این نبود. اصال داده ها

آماری ها برای طالئ موقعیت ی یعن این و م شنوید داده ها

چون ندهند. دست از فرصت ها، بقیۀ مثل هم را این امیدوارم که

اآلن و باخته اند مهندس یه را قافیه آماری ها عموماً ما، تجربۀ به

تکرار حال در اطالعات فناوری کارشناسان با ماجرا کنم فکر هم

آن نبستیم. به کار را دانشمان ما که است این به خاطر این است.

داخل نشریات که هم حاال بود. نظری بسیار جو، یا و اساتید زمان

داخل مقاالت حت من ماجراست. همین م کنم رصد را کشور

وقت و م کنم بررس نیز م شود بارگزاری سایت ها در که را کشور

حوزه هایی چه در م دانم اغلب م کنم، صحبت آماری دوستان با

م کنند. ثبت جاهایی چه و م کنند کار

اه دانش در درس عنوان ی طراح [در »

که ببینیم هستیم این دنبال ما وبستر]

و داده م شود، که درس هر اثر دقیقاً

اگر چیست؟ حاضر فضای در کاربردش

به روز کاربردهای اساتید و افتاد اتفاق این

مأموریت بردند... به کار دروس در را

بوده.» موفقیت آمیز

دارید؟ مقاالت بررس این از ارزیابی ای –

که است آن نگرش هنوز ول است، خوبی کارهای کارها حتماً؛

است. بااهمیت تر دهیم، بسط و قبض را نظری موضوع ی اگر

قائلم، زمینه این به که احترام تمام بر عالوه که است حال در این

من که چیزی است. بوده چه تجارت در کارمان اثر که ببینیم باید

این آمار. قسمت در کم دست نم بینم؛ ارزیابی ها این در خیل

است. ما کارهای از صنعت امتناع دلیل همان

که حاال اما باشم نکرده ناقص را شما جملۀ امیدوارم –

ی برای ترسیم شده مسیر مورد در آمد، پیش صنعت بحث

دانش به کارگیری گام نخستین شما، به فرمودۀ آمار، فارغ التحصیل

معموال چون دارید؟ پیشنهادی چه صنعت با ارتباط برای اما بود

آماردان ها دانش تشنۀ را خود صنعت که نیست این گونه ایران در

بداند.

جدید ایدۀ ی طراح وقت شما اما است. درست شما حرف این

دورۀ در من مثال برای باشید. یرش پی باید خودتان هستید،

و کردم انتخاب غیرخط رگرسیون را پایان نامه ارشد، کارشناس

موجود اقتصادی داده های م توانستم . واقع داده های دنبال رفتم

خودم ول آمار. مرکز یا و مرکزی بانک داده های یا ببندم، به کار را

رفتم خالصه به طور بخورد. جامعه درد به که چیزی دنبال رفتم

خانم با کردم. گردآوری داده تهران کلینی های از بسیاری از و

داشتند، را درمان مراقبت دغدغۀ موق آن که شیخ االسالم دکتر

جلسات با گرفتم. را واقع دادۀ گردآوری مجوز و کردم صحبت

الزم، کار اولین دادم پیشنهاد پایان نامه در داشتم، ایشان با که

اختیار در سال پن تا سنین به مربوط رشد داده های گرفتن قرار

البته و بود؛ ساده پاس و چطور، پرسیدند است. پرورش و آموزش

ارائۀ به منوط دانش آموزان، ثبت نام دادم پیشنهاد شد. هم همین طور

این م شود]. انجام کشور خارج در که [کاری شود رشد کارت

شد. عملیات کار و گرفتند تماس وزیر دفتر با همان جا افتاد. اتفاق

کس است. شده تبدیل قاعده ی به حاضر حال در تصمیم، این

پایان نامه ی ول کرد را این کار حسن که نم داند و نم گوید

از فعال تر باید ذارد. ب کشور سط در را تأثیری چنین توانست

اتفاق این شد. مرتبط صنعت با و دید را داده ها باید بود، حاضر

نداشته برونداد خیل که بوده حدی در باشد افتاده هم اگر حت

پیشتاز هیچ وقت ول کرده اند کار زمان طول در ما اساتید است.

مال اعتبار و پروژه استادی که بوده این طور معموال نبوده اند. کار

در تفکر این و نبوده اند پروژه درگیر گروه کل ول است گرفته را

ی به تبدیل یا و است نشده مطرح دانشجویان بین در و ده دانش

است. نشده جاری روال حت و فرهنگ

کلیدی واژگان حوزۀ در بود. صنعت به ورود جنبۀ این دکتر آقای –

در نگرش تغییر ی آماری یادگیری یا مه داده ها مثل داده ها علم

تأسیس کارشناس در داده ها علم رشتۀ حت و دادیم سرفصل ها

دارد. واترلو اه دانش به شبیه حت سرفصل هایی که است شده

تجربۀ حوزه این در به ندرت آماری ها ما که است این گونه معموال

کارهای از است گرته برداری ای معموال کارها این و داریم کار

آماردان ها دست از که بود چیزی ول کشور؛ از خارج در انجام شده
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کاردیف در مثال کشور، خارج در اگر ببینم م خواستم برم آمد.

برای را داده ها علم بخواهد گروه ی وبستر، اه دانش همان یا

م کند؟ اقدام ل ش چه به کند، راه اندازی دانشجویانش

این دنبال ما که است این بدهم، پاس عام به طور بخواهم اگر

کاربردش و داده م شود، که درس هر اثر دقیقاً که ببینیم هستیم

کاربردهای اساتید و افتاد اتفاق این اگر چیست؟ حاضر فضای در

را ماشین یادگیری مثال وقت یعن بردند، به کار دروس در را به روز

پیاده کالس در را به روز کاربردهای و وریتم ال م کنند تدریس

این با طوری دانشجویان حت بوده. موفقیت آمیز مأموریت کنند،

انتخاب را زنده داده های م بینم من که آمده اند کنار موضوع

است داغ و دارد وجود که داده ای یعن م کنند. تحلیل و م کنند

و ماشین یادگیری صحبت وقت نیست. نرم افزارها بسته های در و

کارشناس دانشجوی به باید م کنیم، مصنوع هوش و مه داده ها

م افتد، اتفاق که به روزی داده های از که بدهیم را ان ام این

کند. استفاده

به را روش آماردان هم اروپا] [در

در صنعت هم و م دهد ارائه صنعت

جامعۀ با ، است فعال بسیار زمینه این

دانش به روزترین چون م کنند کار علم

که است افتاده جا این آن هاست/ نزد

م دهند. مسأله حل برای فراخوان

رسیده اند/ نتیجه ای چنین به نیز دولت ها

ی حت تقلب، کشف مسألۀ در مثال

به را صنعت هم گوگل سادۀ جستجوی

علم جامعۀ کارهای زیاد خیل سمت

است واقعیت ی این م دهد. سوق

سراغتان باشید، دید معرض در اگر که

با آنقدر باید است. دوطرفه این و م آیند

را دولت ها که باشیم جنگیده روز مسائل

بیایند اه دانش بنیۀ سراغ کنیم قان

داده هایی از م توانیم یرید. ب درنظر را توئیتر داده های مثال

را همین کار من کنیم. استفاده هست توئیتر در اآلن همین که

بسیار آماری ها ابزارهای م سازم. یشن اپلی م سازم، ابزار م کنم.

اگر که نوشتم R در را ابزارها این از برخ من است. قدرتمند

این اگر داد. خواهم ارائه کشور داخل دانشجویان به شد فرصت

باور شد، ایجاد ما ارشد و کارشناس دانشجویان برای تشویق

خواهد آمار به سمت نگاه ها همۀ و م شود وفا ش آمار بفرمایید

کامپیوتری ها علوم برخالف آماری های که است حال در این بود.

برای راه هنوز م کنند، استفاده هم آماری کلیدواژه های از که

قافیه داریم قبل مثل دوباره این که مثل نکرده اند. پیدا بودن خبرساز

م بازیم. را

است! کشور روزآمد داده های سراغ رفتن پیشنهادتان پس –

کنید، دقت اگر کرده اید. رصد را من مقاالت مطمئنم دقیقاً.

است کرده حمله مسأله به ی یا است، به روز یا من مقاالت

اخیراً مثال باالست. بسیار هم آن تنوع است. گاه بخش آ یا

هوش چنگ در که این طور را آینده که م کنم کار مسأله ای در

م داند اطالعات١٢ تقویت در را آینده و نم بیند است، مصنوع

م کنم نف منظر این از را هستند آن دنبال همه که چیزی من و

انسان این ه بل یرد ب را انسان جای نم تواند مصنوع هوش که

م آیم بیرون که روز هر م آید. ش کم به مصنوع هوش که است

م دهد. رخ خودم بر و دور در که هستم مسائل همین به دنبال

آماردان هایی بیافتد؛ اتفاق ما آماردان های مورد در باید که چیزی

بقیه که داریم ابزاری آماردان ها ما هستند. توانمند فوق العاده که

توانایی ما است. تحلیل کنار در داده ها آن و ندارند اختیار در

دست به را آن و کنیم اطالع به تبدیل را این که داریم را آن

م کنم دقت داغ موضوع ی در شخصاً بسپاریم. سیاست گذاران

به کم م توانم آماردان ی به عنوان آیا که م کنم بررس و

پژوهش گران ما و است پژوهش همان این نم. ب مسأله این حل

مدرس ی برویم، سمت این به اگر است. همین دقیقاً کارمان

موضوع ی به م تواند نیز را رادیو از شنیده شده خبر حت اه دانش

که م شود ایجاد نیز دانشجو در نگرش این کند. تبدیل تحقیق

است جایی این کند. استفاده درست آمار از و باشد پژوهش محور

رفته سمت این به واقع صنعت م آیند. آماردان ها سراغ همه که

نظر از م توانند آیا که م کنند بررس م آید پیش سؤال تا است؛

نه. یا بیابند آن برای پاسخ آماری

موفق حال و پخت را آن یافت، را مسأله ر، پژوهش که م پذیریم –

ارتباط است، افتاده اتفاق آن چه نشد. یا شد صنعت به آن فروش به

که صنعت کشورهای در که است این سؤال است. صنعت و فرد

آیا دارند، اختیار در را تحلیل ابزار دولت ها و دارند ثیت آمار

این که دارد وجود اجتماع یا و دولت ها در منسجم ساختار ی

این که یا دهد قرار آماردان به ویژه و ر پژوهش اختیار در را موقعیت

برساند؟ صنعت به را خود تا بدود باید آماردان هم کشورها آن در

صنعت این که هم و م دهد ارائه صنعت به را روش آماردان هم

چون م کنند کار علم جامعۀ با است. فعال بسیار زمینه این در
١٢intelligence augmentation
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جامعۀ سراغ حتماً مسأله حل برای آن هاست. نزد دانش به روزترین

مسأله حل برای فراخوان که است افتاده جا این م آیند. علم

ی در شما که رسیده اند نتیجه ای چنین به نیز دولت ها م دهند.

تقلب، کشف مسألۀ در مثال م بینید. آماردان و محقق ، بانک نظام

زیاد خیل سمت به را صنعت هم گوگل سادۀ جستجوی ی حت

اگر که است واقعیت ی این م دهد. سوق علم جامعۀ کارهای

هر باید است. دوطرفه این و م آیند سراغتان باشید، دید معرض در

ول دهیم تغییر را دولت نظر نم توانیم ما باشند. فعال طرف دو

دولت ها که باشیم جنگیده روز مسائل با آنقدر باید علم نظر از

بیایند. اه دانش بنیۀ سراغ کنیم قان را

شد! فردی فعالیت مصداق دوباره این –

تمام و گروه باید که بود این صحبتم برگردید، من عرایض به اگر

کل نگرش نم تواند فرد ی کنند. حرکت سمت این به اساتید

م شود. مؤفق فرد خود نهایتاً دهد. تغییر را صنعت

دهیم؟ ادامه بیشتر که دارید فرصت –

با بتوانیم اگر حت و عالقمندم موضوع این به من دارید، اختیار

به بزنیم رقم دانشجو ی حت برای روشن مسیر صحبت ها این

خوشحال و بود خواهم ایران ژانویه ماه من ضمناً رسیدیم. هدفمان

درمیان دانشجویان با نشست ی در را موضوع این که م شوم

کارشناس دانشجویان که هستم فکر این به بیشتر حت ذارم. ب

. پاس و پرسش جنس از نشست شوند. واق نشست این مخاطب

پرسش باز فضای در که م دهد دانشجویان به بیشتری انگیزۀ این

نیز پژوهش مباحث که نیست منع البته م گیرند. قرار پاس و

حضور وایل سردبیران نشست در اخیراً اتفاقاً چون شود. مطرح

تکمیل تحصیالت دانشجویان با هم را این م توانم و داشتم

در مقاالت چاپ حوزۀ در اتفاق چه بدانند که ذارم ب درمیان

است. دادن رخ حال

خواهد جالب هم دانشجویان برای مستقیم ارتباط این اتفاقاً –

تعداد این است، کرده ط را مراحل این که کس با ارتباط بود؛

برای فقط نه بوده وایل در نشریه ای سردبیر یا و دارد چاپ شده اثر

مسیر باید فرد است؛ مسرت بخش هم ما برای حت که دانشجویان

چاپ شده اثرات از تعدادی چنین که باشد کرده ط را طوالن ای

باشد خوانده حت را کاربردی موضوع های اندازه این و باشد داشته

دانشجویان مطمئنم باشد. به کاربسته شما مثل این که به برسد چه
گرفت.١٣ خواهند ماندگاری انگیزه های

کارها نوع این م دانید، که همان طور ول دارید لطف شما البته

اوپ مه داده های پروژۀ همین در حت من و است من عالقۀ مورد

استفاده ایران فارغ التحصیالن از داده بودیم، فراخوان که هم

داشتم خوب خیل مال حمایت چهار بودم که انگلستان در کردم.

اعتقادم همیشه کردم. پذیرش را ایران دانشجوی چهار یا سه که

خواهند موفق شوند، تشویق ایران دانشجویان اگر که بوده این

ذارم. ب درمیان دانشجویان با باید را حرف ها بعض بود.

هم بهتری حس واقع داده های روی کردن کار با م رسد به نظر –

دارید.

برای که م کنم کارهایی توئیتر داده های با اخیراً دقیقاً؛

متن کاوی موضوع در حاضر حال در بود. خواهد جالب دانشجویان

پیش بین در مقاله ای اخیراً یا م کنم. کار ١۴ احساسات تحلیل و

گوگل روند داده های از استفاده با مد صنعت مصرف کنندگان رفتار

قرار ما با مورد این در و گرفتند تماس گوگل از اتفاقاً که نوشتیم

کل دبیر صحبت های (متن کاوی) آماری تحلیل با گذاشتند. جلسه

کردیم تولید را اوپ دبیرخانۀ توئیت های بهترین  از ی ، اوپ

انگیزه هایی این ها کرد. ایجاد فوق العاده ای خبری انعکاس که

ذارم. ب درمیان م خواهم که است

مشغول آن در که سازمان در فعل تان موقعیت تعریف در شما آیا –

این این که داشتید؟ چالش کامپیوتر مهندسین با هستید، کار به

این به چه را آمار که کنند عنوان و است کامپیوتر حوزۀ در کارها

کارها؟

ذینف کارها این از دو هر که م دهم جواب این گونه من و بله

شما م کنیم؛ استفاده هم دانش از هم دویمان هر ول هستیم

کامپیوتر بدون هم آماری ها ما و نم برید پیش از کاری آمار بدون

دارد وجود کامپیوتری نرم افزارهای کل کنیم. کاری نم توانیم

حدی تا کامپیوتر دانش به نسبت را نیازم م دهد اجازه من به که

ایشان استفادۀ برای آماری نرم افزار کل هم آن طرف از و کنم مرتف

ایشان نه و شد خواهم کامپیوتر مهندس من نه ول است؛ موجود

هم کنار در و نیست جدل بنابراین گرفت. خواهند آماری دید

فناوری حوزۀ از کرده ام استخدام که اران هم اتفاقاً م کنیم. کار

به و هستم خودم آماری امور برای چون کامپیوترند و اطالعات

کامپیوتر که خوشحالیم ما م دهم. آموزش ایشان به کفایت حد

دارند. آمار که خوشبختند هم ایشان و داریم

را آمار که کاربردی نه و آماری کنفرانس های با ارتباطتان –

، حسن دکتر توسط مطرح شده موضوع به عالقمندان تمام میزبان ١٣ : ٣٠′ ساعت جاری سال آذرماه ٣٠اُم روز بهشت شهید اه دانش آمار گروه داده بودم، که قول ١٣طبق

آزاد عموم برای نشست این در حضور دهد. قرار مداقه مورد بیشتر را صنعت به آماردان ی ورود تجربۀ ایشان، حضور با نشست در تا بود خواهد کارشناس دانشجویان به ویژه
است.

١۴centiment analysis
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مثل است، چطور م گیرد، به کار خاص حوزۀ ی در لزوماً

برگزار برنول انجمن که کنفرانس هایی و ISI کنفرانس های

م کنید؟ شرکت کنفرانس ها آن در هنوز م کند.

که باشم زمینه هایی در دارم دوست چون که نکردم شرکت نه،

یاد زمینه آن خود از را دانش دارم دوست است. خودم خاص

اطالعات فناوری و کامپیوتر حوزۀ در که بدانم دارم دوست یرم. ب

چیز م دهم ترجیح و دارم نیاز آن ها به چون م افتد. اتفاق چه

آن یا و کنم تقویت را آن آمار با م توانم و آن جاست که جدیدی

کار ی آن که جای به ببینم را کند تقویت را من آمار م تواند

است خوب خیل آمار در کارها این البته ببینم. را آمار در جدید

از زیادی بخش کنم فکر البته و من پژوهش سوی و سمت ول

شری سه ما امروز، دنیای در گفتم. که بود به شرح حاضر جهان

در اخیرم کتاب در آمار. و کامپیوتر اطالعات، فناوری هستیم،

مه داده ها م کنم. صحبت مه داده ها بالک چین و مال امنیت مورد

و کامپیوتر و اطالعات فناوری به بالک چین بازم گردد، آمار به

درکنار کتاب آخر فصل اتفاقاً است. مال حوزۀ در هم ی آن

در از منفعت چه که ببینید م توانید و همین هاست دادن قرار هم

م آید. به دست این ها قراردادن هم کنار

باشد این ها دادن قرار هم درکنار ثروت، تولید در آخر قدم شاید –

باشند. مجزایی قدم های دانش ها این از ی هر و

هم کنار در اجزایش تا و دارد مختلف اجزای که ماشین مثل

و آمار بین جدل این از پیش کرد. نخواهد حرکت نگیرند، قرار

در ول کرده اند تثبیت را خود اه جای آماری ها ول بود ریاض

ببازیم. کامپیوتر به را قافیه است ن مم حاضر حال

علوم گروه های در پیش چندوقت همین تا داده ها علم رشتۀ حت –

م شد یل تش کامپیوتر

چند تا شما خود را حرف ها همین است. اشتباه تفکر این خوب

رحیم [دکتر] ندارد. آمار این که م گفتید SSA مورد در قبل روز

فقط که همه چیز م گفتم من و م پرسید من از هم [محمودوند]

نیست. مرتب شده پارامتری آمار آن

برآوردهای برای روش این از که گفتم محمودوند دکتر به اتفاقاً –

گفت لبخند با و کن استفاده تابع ها تقریب از استفاده با ناپارامتری

است. «ناآمار» اصال و آن از فراتر خیل بعض ها، نظر از این که

SSA در که جاذبه هایی از ی نشویم، دور بحث از خیل اگر

داده هاست. نقش است

ایشان از و بود، هدایت پروفسور از صحبت پیش روز چند اتفاقاً –

و م کنید کار موضوع از تنوع چنین با چطور که م شود پرسیده

م دهم؛ ارائه عمل در که مشاوره هایی از که کرده اند عنوان ایشان

که داده هایی و م  شود داده ارجاع من به مختلف زمینه های در

عکس. به نه و م سازد را مقاله م آید

با بتوانم که است آن م دهد انگیزه که چیزی من، مورد در و

دارم مبتالبه مسائل از فهرست من کنم. حل را مسأله ی علمم

م برم. یورش آن مفاد به روزانه که

یا ا بایومتری نشریۀ موضوع های در نکرده باشم اشتباه اگر –

از که تعریف و است شده ساینس الیف به اشاره س بایومتری

انسان برای را زندگ که است موضوع هر شامل کرده، ارائه آن

چون نیست. درمان حوزۀ یا زیست شناس به معنای و کند آسان

موضوع که حال در م کند، شبهه ایجاد معموال «بایو» پیشوند

از گره ای اما باشد فیزی در حت م تواند نشریه این پوشش مورد

نزدی شما نگرش به خیل این کنم فکر کند. باز را بشر زندگ

که شناخت همان با کارشناس دانشجویان اگر ذریم؛ ب باشد.

به که دهند انجام مطالعه ای بخواهند دارید، ایشان از خودتان

منبع یا راه برایشان قدم به قدم بخواهید شما و بپردازند مه داده ها

داد؟ خواهید پیشنهادی چه کنید، معرف مطالعه برای

حاضر حال در که م کنم نگاه قضیه به اینطور است. وسیع سؤال

مطالب چون گستردگ اش خاطر به نه است. گوگل منبع بهترین

شما دارید، که کلیدواژه هایی با اما نیست کم آن در هم اشتباه پر

م کند. راهنمایی م کنید دنبال که هدف سمت به را

معروف دانشمندان از این که صرف «به

زمان که تا ببرید، بهره ساختار در

جامعه مسلماً باشند، نداده صورت کاری

هم صنعت داد؛ نخواهد نشان واکنش

همینطور.»
دانشجویان به کم بیشتر مصاحبه این از من هدف اتفاقاً

فارس کتاب من که دارید اطالع نم دانم است. کارشناس

نوشته ام. هم

نداشتم. مطالعه را توفیق ول بله –

سال برای دادم پیشنهاد و نوشتم را نور پیام SPlus آموزش کتاب

بنویسیم. را R کتاب جدید،

بنویسید؟ هم را python کتاب روند، همین با کنم فکر –

نوشت. باید م خندد] [حسین

هستید؟ خاص آماری انجمن عضو آیا –

ایران. آمار انجمن سال چند و آمار١۵ سلطنت انجمن

تصمیم گیری ها در آماری ها به دادن بها در انجمن این نقش –
١۵Royal Statistical Society
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آن قدر حت یا دارند؟ دولت به خاص دسترس آیا است؟ ونه چ

تأثیرگذار اجتماع باورهای و رسانه ها در که هستند برجسته

باشند؟

با و م کنند منعکس که اخباری و دارند، که نشریات . خیل بله

تأثیرگذار م توانند راحت خیل دارند اختیار در که رسانه ای

در موفق افراد هستند، انجمن ها آن در که افرادی باشند.

که است شده باعث این م دهند. مشاوره صنعت به و صنعت اند

ساالنه باشد. مثبت آن ها به نسبت علم جامعۀ دید و دولت ها دید

هشدارها که م سنجند و م کنند برگزار خوبی کنفرانس های

کردن حل پیشتاز ، علم جامعۀ حال هر به م رود. سمت به کدام

جامعه کنیم، حرکت ل ها مش حل راستای در اگر است. الت مش

ما از بعد صنعت و جامعه چون کرد خواهد حرکت ما تبع به هم

از هر ایران، آمار انجمن که نباشد بد شاید این م گیرند. قرار

پیش تر حت چیست؟ جامعه نیاز ببینند، و شوند جم چندگاه

نیاز ببینیم است، خوب هم خیل که صنعت از پروژه گرفتن از

چه و هستیم مال حمایت های جذب به دنبال ما چیست. واقع

نیاز به توجه با و آمار انجمن طریق از آن فراخوان های که بهتر

و است فراهم ابزار این ، اجتماع ه های شب پیشرفت با باشد.

کرد. پویا طریق این از را آمار جامعۀ م توان

آمار، سلطنت انجمن حاضر اعتبار آیا که است همین سؤال –

لحاظ اخبارش برونداد در که است کاری و ساز این به واسطۀ

م دانم البته م بخشند؟ آن به اعضایش را اعتبار این یا م کند

باید ایران آمار انجمن بعدی قدم مثال، به عنوان مهم اند. دو هر که

با درون ساختار کردن م مح یا باشد ایران در انجمن شناساندن

صنعت؟ در چه و علم حوزۀ در چه شناخته شده تر افراد جذب

م کنیم صحبت آمار علم بنیۀ از «وقت

بخش و هستند ما دانشجویان آن از بخش

ما کارشناس دانشجویان هم آن از عظیم

هستند.»

اهمیت دو این بر عالوه و است سخت دو این رتبه بندی

معروف دانشمندان از این که صرف به است. مهم خیل افراد تأثیر

باشند، نداده صورت کاری زمان که تا ببرید، بهره ساختار در

همینطور. هم صنعت داد؛ نخواهد نشان واکنش جامعه مسلماً

واگذار بزرگ خیل پروژه های آمارمان انجمن به ما صنعت چرا

را خوبی مال حمایت های و باشد پویا آمار انجمن اگر نم کند؟

کند توزیع کشور در را مناسبی یشن اپلی ی مثال و کند، جذب

به نسبت جامعه و دهد تغییر خود به نسبت را جامعه نظر م تواند

آمار به همه نظر این کار با م دهد. نشان واکنش آمار انجمن اخبار

است فوق العاده ای فرصت اآلن این که به ویژه م شود م شود جلب

حاضر حال در م خواهید؟ چه ر دی فرصت این از طالیی تر و

با است. برتر شغل ده جزء دنیا مشاغل فهرست در داده ها عالم

به که احترام تمام با م کنند. سود همه کشور در آمار پیشرفت

به هنوز اتفاق ها، این تمام با ول قائلم ایران در ارانم هم کار

نباشد بد شاید م کنند! فعالیت دور خیل سال های سیاق و سب

اقوام از تن چند ذارم. ب میان در ارانم هم با را تجربه ای که

من پیشنهاد به بودند، سراسری کنکور خوب خیل رتبه های که

رشته این از اه دانش فضای در ول کردند. انتخاب را آمار

بوده کشور برتر دانش آموز هزار جزء که دانشجویی شده اند. زده

شما برای نم شود. واحدها برخ گذراندن به موفق حت است

درس چندین دانش آموزی چنین که م شود چطور نیست؟ جالب

م کند؟ پاس آن را ١٢ نمرۀ با یا م افتد را

و خش به صورت هنوز ما کالس های برخ که م پذیرم من –

٧٠ و ۶٠ دهه های کتاب های ، اصل منابع و م شوند ارائه نچسب

٢٠٠٠ نخست دهۀ اوایل در خوب حالت ی در یا است میالدی

شده اند. چاپ تجدید

در دانشجویان این است. گنگ همچنان موضوع من برای

درخشان دانش آموزی دورۀ و مشغولند کشور خوب اه های دانش

خوب دانش آموز ی برای که اتفاق چنین وجود با داشتند؛

کنید ترغیب را ر دی دانش آموزان م توانید چطور م دهد، رخ

مهم بحث پویایی باشند؟ پویا و فعال و بیایند، آمار سراغ که

بار پژوهنده ، کارشناس دانشجوی که است این من نگرش است.

م کردم تشویق را کارشناس ام دانشجویان پیش سال ١۵ بیاید.

در شفاه ارائۀ برای مقاله اش که داشتم دانشجویی بنویسند. مقاله

ترغیب ، پژوهش فعالیت آن به واسطۀ و م شود پذیرفته کنفرانس

صحبت این م شود. ارشد کارشناس مقط در تحصیل ادامۀ به

است. پیش سال ١۵

کشور در فعالیت چنین فردی به طور شاید که نیستم منکر البته –

جامع کار و ساز که است آن واقعیت اما باشد انجام حال در

ندارد. وجود دانشجویان بین علم نشاط ایجاد برای

ما دانشجویان آن از بخش م کنیم صحبت آمار علم بنیۀ از وقت

هستند. ما کارشناس دانشجویان هم آن از عظیم بخش و هستند

برای بیشتر پیشنهادی نشست دادم پیشنهاد که است همین خاطر به

که چه کارها آمار با ببینند تا باشد کارشناس مقط از مخاطبان

کرد. نم شود

را دانشجویان آمار، انجمن هماهنگ با که است خوبی پیشنهاد –
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استارت آپی هفتۀ پایان

داده تولید با تا ببریم معروف داده های مرکز از بازدید اردوهای به

و شوند آشنا م کند، باارزش آ را که آن تولید هزینه های و متغیر و

م شود. ثروت به تبدیل مجموعه این چطور که ببینند

م دهیم انجام اآلن که را کاری که م شود باعث صحبت ها این

مثل ببینیم. جامعه در را ثمرش و تأثیر دور چه بسا آینده ای در

شروع که نم گوید کس من؛ ارشد کارشناس پایان نامۀ موضوع

جامعه برای کمال آن نتیجۀ در آمار نقش ول بود حسن با کار

نمره آن به ختم که دیدگاه به البته بود. خواهد محسوس و روشن

از هم ١٠٠ نمرۀ اگر حت که است آن مهم م گذارم. احترام شد

اهمیت آن چه که اما نم کرد دوا من از دردی داده م شد من به ٢٠

است. کشور در آن از بخش پیاده سازی دارد،

دانشجویان از نفر ۴٠ بازدید که م دهم قول شماره این در –

را خوب داده های مرکز ی از کارشناس پایان سال های

کنم. هماهنگ

م توان کشور خارج اساتید با که است ارتباطات ر دی نکتۀ

کم کشور به دارند دوست که کسان با ارتباط کرد، حفظ

م توانند اساتید آن و م دهند انگیزه طرف دو هر به این ها کنند.

ی دالر ۴٠٠ یا ٣٠٠ حد در زیاد نه چندان مال حمایت ی با

که کنند ایجاد رسم ای فرآیند یا بدهد. دانشجو به اعتبار و انگیزه

ایده های مثل شوند، تشویق کنفرانس ها در کارشناس دانشجویان

آن. امثال یا خالقانه

آن مورد در باشید داشته دوست خودتان که هست موردی –

کنید؟ صحبت

دانشجویان و اساتید پژوهش تمرکز و کشور پژوهش های به وقت

این زمینه در باید بیشتری پویایی م کنم احساس م کنم، نگاه

انصافاً هوش نظر از ایران ها این که عل رغم یرد. ب صورت

بستر و راستا من به نظر باالست هم علم تولید کمیت و خوبند

نیز تئوری ها حت شود. کاربردی که برود به سمت باید پژوهش

م بایست همچنین شود. گرفته به کار کاربردی نیازهای رف برای

و شنیده ام را پیشنهاد این خیل من کنیم. زنده را اه دانش جو

است، کشور اه های دانش از بیرون که کس برای آن گفتن شاید

دست ماست؛ دانشجویان برای چالش ب این باشد. راحت تر

جو این کردم، صحبت آن ها با من که دانشجویان مورد در کم

است. ضمخت خیل

زنده دانشجویی جو که م افتد اتفاق چه کشور خارج در ر م –

پویاست؟ و

بار کالس که م رسد نتیجه این به دانشجو وقت این که ی

قالب در عواقبی هیچ بدون را آن م تواند ندارد، مفیدی آموزش

با سال هر ابتدای و دارند نماینده کالس ها کند. منعکس اعتراض

ارزیابی موضوع دوم، مورد م کنند. صحبت دروس پخش مسئول

است، ونه چ ایران در اآلن نم دانم است. امتحان همان یا و

کارهای همۀ مثل م شود؟ ارسال داوری برای اساتید سؤال آیا

استاد که سؤال این جا در نباشیم؟ شفاف چرا م کنیم که علم

و ده دانش استاد ی توسط پاس ها کلید حت و م کند طرح

سؤال ها امتحان از قبل م شود. بررس آن از خارج از استاد ی

برگه های از نمونه ای آن، از بعد و م شود ارسال جواب ها و

برای افتاده اند را درس کسان که برگه های همۀ و دانشجویان

و داریم تهران در خوب اه دانش چند ما م شود. ارسال بررس

بدین است. متفاوت بسیار آن ها در نمرات سط و تدریس سط

دانشجو نف به هم پیشنهاد این م شود. استاندارد سؤال ها ترتیب

خارج در هم و است داخل هم بررس این استاد. به نف هم و است

و پاس ها سؤال ها، بررس ها، این در م شود. انجام اه دانش از

چرخش سیستم این م شود. ارزیابی هم سرفصل و نمره ها حت

مثال آیا که م شود مشخص بعد و م شود شفافیت ایجاد باعث

باشد جالب شاید نه. یا است سخت گیر بهشت شهید اه دانش واقعاً

بررس برای باید را پایان ترم سؤال های ترم، اول در ما که بدانید

ترم طول در را سؤال ها استاندارد نم توانید شما یعن کنیم. ارائه

دهید. تغییر

دادید قرار خوانندگان و من اختیار در را وقتتان این که از –

دسامبر برای که جلسه ای در را شما امیدوارم م کنم. ر تش بسیار

برگزاری زمان خوشبختانه کنیم. مالقات کرد خواهیم هماهنگ

به ویژه و اران هم سایر اطالع به مصاحبه همین طریق از را آن

رساند. خواهم دانشجویان

استارت آپی هفتۀ پایان

( بهشت شهید اه (دانش ١۶ سامان بهرام احسان به همت

سراسر در ‐تجربی آموزش رویداد ی استارت آپی هفتۀ پایان

و م شود برگزار هفته) انتهای (در متوال روز ٣ در که دنیاست

تجاری، مدیران نویسان، برنامه شامل شرکت کنندگان برنامه این در

باانگیزۀ گرافی طراحان و بازاریاب ها استارت آپ، عاشقان

کنند، مطرح را ایده هایشان ساعت ۵۴ ط تا م شوند جم باال
١۶e_bahrami@sbu.ac.ir
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استارت آپی هفتۀ پایان

پایان در کند. اجرا را خود ایدۀ گروه هر و بدهند یل تش گروه

میان از که داوران از هیئت به را خود پروژه های تیم ها، برنامۀ

ارائه هستند، کارآفرینان و اه دانش استادان و سرمایه گذار جامعه

معتبری برندهای توسط جهان سط در رویداد این م نمایند.

تجاری حمایت ... و آمازون روسافت، مای گوگل، همچون

م شود.

و دانش آموزان انگیزۀ اخیر سال های در ازآن جایی که

شده کم رنگ تر آمار ازجمله پایه علوم رشته های به دانشجویان

احساس به شدت اه دانش به ورود کنکور در معضل این و است

است. معضالت این از برون رفت برای راه حل هایی به نیاز م شود؛

است. آماری ند وی استارت آپ برگزاری راه حل ها این از ی

گسترش به منظور آماری استارت آپی هفتۀ پایان برگزاری

ترویج آمار، رشتۀ فارغ التحصیالن برای کارآفرین فرهنگ

و اشتغال معضل حل به کم آماری، کارآفرینانۀ مهارت های

علم از استفاده با دانش بنیان و نوپا خالق کارهای و کسب توسعۀ

کسب وکار فرآیند ی شروع حقیقت در رویداد، این است. آمار

به منظور که م شود، محسوب آمار رشتۀ فارغ التحصیالن برای

رسیدن تا ر دی رشته های با تیم سازی و آماری ایده های شناسایی

است. جدید کسب وکار به

مدل بوم با آشنایی کارگاه رویداد، این برنامه های از ر دی ی

نحوۀ آماری، استارت آپی ایده پردازی مسابقۀ و آماری کسب وکار

محصول تولید نحوۀ و مشتری یابی محصول، توسعۀ ایده، ارائه

خود ایده های افراد آماری، استارت آپی هفتۀ پایان در است. اولیه

رأی با آن ها بهترین مطرح شده ایده های بین از و م کنند مطرح را

شروع انتخاب شده ایده های صاحبان م شوند. انتخاب حاضران

ایده پیشبرد برای موردنیاز تخصص های جذب و تیم یل تش به

روز در م رسد. پایان به اول روز گروه ها یل تش از بعد و م کنند

دیده شده تدارک برایشان که ان م در صبح اول از گروه ها دوم

اجرایی به شروع اختیاردارند در که انات ام با و م شوند حاضر

م کنند. خود ایدۀ  کردن

مختلف زمینه های در که مربی به عنوان افرادی این بین در

دارند را استارت آپ ایجاد سابقۀ یا و هستند تخصص دارای

کم و راهنمایی ایده هایشان کردن اجرایی برای را گروه ها

کردن اجرایی به کامال دوم روز اوصاف این با م کنند،

کارگاه های است ن مم این بین در و سپری شده استارت آپ

شود. برگزار هم کوتاه مدت آموزش

تالش ها آخرین و شده جم دورهم گروه ها باز سوم روز آغاز با

آمادۀ و م دهند انجام محصولشان اولیۀ نمونۀ تولید راستای در را

م شوند. داوران حضور در آن ارائۀ

حاصل اولیۀ محصول و ایده ها بررس زمان سوم روز عصر

درزمینۀ توضیحات ارائۀ با گروه ها به طوری که است، ایده آن از

که افرادی و م دهد ارائه که ارزش طرح، اقتصادی توجیه

طرح از گرفته شده اند، نظر در نهایی مصرف کنندگان به عنوان

داوران نهایی بارأی برتر تیم سه درنهایت م کنند. دفاع خود

که هستند گروه هایی رویداد این واقع برندۀ م شوند. انتخاب

تجربیات با و کرده حفظ رویداد از بعد را خود یل شدۀ تش تیم

شرکت ی به تبدیل را خود استارت آپ آورده اند دست به که

کنند. سودآور

اندیشمندان جشنوارۀ دومین اختتامیۀ آیین گذشته سال پاییز

علوم، وزیر غالم منصور دکتر حضور با جوان، دانشمندان و

جوانان، و ورزش وزير سلطان فر مسعود دکتر فناوری، و تحقیقات

محمد دکتر تهران، اه دانش رئیس احمدآبادی نیل محمود دکتر

رئیس و تهران اه دانش حامیان بنیاد هیئت مدیرۀ رئیس کمره ای

ابراهیم مهندس جوان٬ دانشمندان و اندیشمندان جشنواره دومین

شورای رئیس و جمیل وکاری نی بنیاد هیئت امنای رئیس جمیل

جمع و جوان دانشمندان و اندیشمندان جشنواره سیاست گذاری

اصحاب و دانشجویان مبتکران٬ فرهیختگان٬ مدیران٬ اساتید٬ از

این در شد. برگزار تهران اه دانش امین عالمه تاالر در رسانه،

آقای اه دانش این دانشجوییان همراه به اینجانب طرح جشنواره،

جشنواره برگزیدۀ ایدۀ به عنوان نژاد، طهماسبی ژاله و اولیایی مهدی

تخلف ها کنترل و کشف برای آماری روش های ارائۀ عنوان تحت

کامپیوتر علوم و آمار بخش در بیمه ای رشته های انواع در تقلب ها و

نشان را پایه علوم حوزۀ برگزیدۀ طرح های زیر جدول شد. انتخاب

م دهد:

در حضور برای آماری ها پیداست، جدول این از که همان طور

حضور عدم و ندارند محدودیت مخترعین، و مهندسین از جمع

اضمحاللمان یا و شدنمان فراموش به منجر رخدادهایی چنین در ما
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قاعده سیزده آمار: علم آیندۀ و حال گذشته،
افران بردل

شد. خواهد کامپیوتر علوم از صنعت بهره گیری فزایندۀ شتاب در

سیزده آمار: علم آیندۀ و حال گذشته،

قاعده
افران١٧ بردل

( بهشت شهید اه (دانش ١٨ ان مش محمدرضا به همت

برندگان مجموعه مقاالت کتاب م دانید که همان طور

شامل کانادا و ا آمری آماری انجمن های روسای کمیتۀ جایزه های

و دارند تاریخ جنبۀ آن ها از برخ است. پرشماری مقاله های

که آن جا از پرداخته اند. پژوهش و آموزش جنبه های به برخ

هر هم اگر خبرنامه، در آن ها انتشار و مقاله ها این همۀ ترجمۀ

به دارد، الزم وقت سال ها برسد، چاپ به شماره ی در مقاله

برای این رو، از آوریم. عمل به گزینش نوع باید که رسید نظرم

جنبۀ که برگزیدم را کتاب آن در مندرج مقالۀ آخرین شماره، این

برادل با خوانندگان آشنایی آن، بر افزون دارد. طنز زبان به آموزش

، خودگردان قبیل از چند محاسبات آماری روش های مبتکر افران

باشد. جالب باید من، باور به آن ها مانند و ماشین یادگیری

مقدمه

به محله مان اطراف در مرا پدرم داشتم سال شش یا پن که زمان

ضرب هم در را رقم سه عدد های م تواند که اعجوبه ای عنوان

م گرداند. کند،

(توانایی های م برد لذت من از بیش وی م کنم گمان

بود هل نخستین کار این اما محدودند) شدت به من فرزانگ

شوم. آمار بزرگ رود وارد که داد من کوچ قایق به او که

هل آن خاطر به آیا سال ها، این همۀ از پس این حساب، با

علم رشتۀ ی آمار بابا!). (سپاس قطعاً هستم؟ زارش سپاس

به هست جنانکه و دارد انه ی جذابیت که است روشنفکری

این است. معلق علم و فلسفه ، ریاض بعدی سه نقطۀ در ناراحت

باشیبی پیوسته، اما کندی به سال صد ط نفوذ حیث از رشته

است. بوده رشد حال در گذشته، دهۀ چند خالل در افزایش یافته

این آموزش معاونان و ده ها دانش جاه طلب رؤسای به من اندرز

بخرید». را آمار «آینده های که است

جدّی اندرزهای برخ من که بود قرار کتاب فصل این در

نگاه اما کنم. ارائه را آن زیستن ونه چ و آماری زندگ دربارۀ

اندرز و پند سهمیۀ که ساخت روشن کتاب این ر دی مقاله های به
روبین٢٠ هال١٩، نوشته های از (به ویژه است شده تکمیل خوبی به

را قاعده ای چند ذارید ب نصیحت، جای به بردم). لذت رید٢١ و

اندوخته ام علم سخنران هزارها از و آمده اند به دست سخت با که

کنم. عرضه

بد واقعاً سخنران ی ایراد برای قاعده سیزده

بازی نام «بداهه پردازی» نکنید، برنامه ریزی دقیق خیل ‐١

است. فن سخنران های

صورت در جمله از افراد، از بزرگ شمار از زاری سپاس با ‐٢

این کار کنید. شروع تار، و تیره عکس چند دادن نشان یا ان ام

م شود. تلق فروتن عنوان به

مانند ، کوچ نکته ای صرف را زیادی وقت کار ابتدای در ‐٣

آوردن کم از کس آیا کنید. «چبیچف» یا «چبیشف» امالی

.(١٣ قاعدۀ به کنید (نگاه است؟ حرف زده وقت

شد، خواهد ایراد که سخنران ای از تفصیل شرح بیان ‐۴

را صحنه واقعاً نشنیده اند، حال به تا مخاطبان که اصطالحات با

سخنران پایان و میانه آغاز، «م خواهم اینکه گفتن و م کند آماده 

م دهد. نجات را شما کنم» عرضه را

این مثل نبخشید، حضار به زود را ساده تان انگیزش مثال ‐۵

کنید. دمال ل را خودتان شاه بیت که م ماند

و کل ترین کردن بیان ، سخنران شروع برای خوب شیوه ای ‐۶

است. ن مم م ح تجریدی ترین

آن مورد –در است نمادگذاری کامل ترین نمادگذاری بهترین ‐٧

ندهید. خرج به خست اندیس ها

برای است. رفته هدر فضای نمایش پردۀ روی خال فضای ‐٨

اگر باشد داشته وجود (Icon) تصویری نماد باید چیزی هر

پایین چپ طرف از سیبی باید م آورید زبان به را «سیب» واژۀ

بلند صدای با را پرده روی واژۀ هر که نکنید فراموش ... و بیفتد،

بخوانید.

دارند، مهارت باورنکردن به طور جدول ها خواندن در انسان ها ‐٩
کالیفرنیا استنفورد، استنفورد، اه دانش آمار، ١٧گروه

١٨mrmeshkani@gmail.com
١٩Peter Hall
٢٠Donald B. Rubin
٢١Nancy Reid
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بیانات است. بهتر باشد بیشتر جدول ستون و سطر چه هر پس

دقیقاً آن ها اما بخوانید را عددها این نم توانید شما «احتماال مانند

م آفرینند. اعتماد مخاطبان در گفتم» که هستند چیزهای همان

کسان برای کار این نکنید. صحبت واض و روشن خیل ‐١٠

نیست. الزم نشسته اند جلو ردیف در که

رایانه  ها خدا بروید. جلو و عقب سرعت به اسالیدهایتان بین ‐١١

است. آفریده همین برای را

در گرفته اید فرا گذشته سال ط در را آنچه کنید کوشش ‐١٢

کنید. منتقل مخاطبان به داده اند وقت شما به که دقیقه ای چند

است؟ درست اهند، دانش دانش آموختگان این ها

ناگفته را چیز هیچ م یابد. پایان وقت زودی به من، خدای ‐١٣

نشان باشد ثانیه هزارم مدت به حت را اسالید هر نگذارید، باق

داشتم وقت کاش است، جالبی مطلب «این این که گفتن دهید.

امالی که ساخت خواهد زار سپاس را شنوندگان دهم» توضیح

فهمیده اند. درست را «چبیشف»

افران بردل

به چالش را عدالت اجرای که آماری

شونوبی پروندۀ بررس م کشد:

( بهشت شهید اه (دانش طاهریون٢٢ عل رضا به همت

صحبت تصمیم سازی و صنعت در آمار علم کاربرد از همواره

لمن آماری فرض آزمون کتاب که گفته ایم افتخار با و کرده ایم

اران هم از پیشین شمارۀ در است. شده تصمیم گیرها به تقدیم

مخاطبان سایر با را صنعت در خود تجربه های که داشتم استمداد

تصور دارم دوست حالت، خوش بینانه ترین در که ذارند ب میان در

شده موارد این گذاشتن درمیان از مان تجاری رقابت که کنم

(به کار کاربرد از نادر موردی با را موضوع این چراغ است.

که مطلبی م کنم. شروع متحده ایاالت در دادگاه در آمار نبردن)

کتاب بخش سه از خالصه ای م فرمایید، مطالعه شماره این در

اس ویراستاری با « عموم سیاست و اجتماع علم برای «آمار

مورد نخست بخش است. رالف ج و الیوسل دی فینبرگ، ای

آلن نوشتۀ شونوبی»، پروندۀ در دیدگاه دو «معرف عنوان با بررس

م شود. تقدیم خدمتتان مختصر به طور که است آیزنمن جولین

بر زیادی نقدهای دو هر آماردان ها، و وکال کالم: یدۀ چ

کرده اند. پیدا شونوبی علیه متحده ایالت دادگاه م ح دوم دور

مقدار برآورد هروئین، قاچاق پروندۀ این در بررس مورد بحث

موکل متعدد سفرهای در غیرقانون به طور که است هروئین نهایی

کشور وارد فرد این گوارش دستگاه در متحده ایاالت به نیجریه از

در که است مقداری فرد، از یافت شده کم مقدار تنها است. شده

مجرمیت سط در کل، مقدار از اطالع است. داشته خود آخر سفر

از پس دومقالۀ در است. تأثیرگذار بسیار وی م ح در درنتیجه و

و فردلین، بوریس دکتر گستوِرث، ال جوزف پروفسور نوشتۀ این،

گوناگون وجوه آیزنمن ج آلن پروفسور مقالۀ میائوو ویوین دکتر

کرده اند. بررس آماری و قانون منظرهای از را شونوبی پروندۀ از

دادگاه که است آن دارند اتفاق آن بر نویسندگان تمام آن چه که

و بود قائل پرونده این بر آمار پیچیدۀ نقش بر وقع نه تجدیدنظر

داشت. نقش این از فهم نه

ساده پروندۀ ی مانند م بایست ابتدا پرونده: ماجرای

دادگاه توسط ١٩٩٢ سال اکتبر در شونوبی اُ چارلز برسد. به نظر

داشتن و واردات دلیل به نیویورک) E.D.) متحده ایاالت حوزۀ

سال دسامبر ١٠ در شونوبی شد. وم مح توزیع قصد به هروئین
٢٢a_taheriyoun@sbu.ac.ir
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«بل بودن ظن به کندی اف جان بین الملل فرودگاه در ١٩٩١

در شونوبی ظاهراً بود. شده بازداشت مواد»، حاوی پالستی

آمستردام در را پرواز بود، شده سوار نیجریه الگوس از پروازی

در بالن ها پرواز، طول در است. آمده نیویورک به و داده تغییر

را او ملین ها ، فرودگاه بررس در که بودند وی گوارش دستگاه

شونوبی که شد مشخص م بخشند. رهایی گرانبهایش محمولۀ از

است. بلعیده را هروئین گرم ۴٢٧٫۴ مجموع در و بادکنک ١٠٣

مخدر مواد با او نداشت. وجود شونوبی ومیت مح در ل مش

به مربوط اطالعات ول بود شده دستگیر گناه به آلوده دستان و

در او حضور تنها این که م داد نشان شغل سوابق و گذرنامه

‐١٩٩٠ سالهای ط در شونوبی نبود. مخدر مواد قاچاق دنیای

واشنگتن جورج پل در عوارض صندوق دار عنوان به ١٩٩١

از ناش غیرمترقبۀ غیبت های دلیل به اما بود به خدمت گرفته شده

دستمزد از نم توانست و بود شده اخراج ررش، م مسافرت های

که داشت وجود شواهدی همچنین باشد. برخوردار ساالنه اش

خود سفر برنامۀ کردن پنهان برای متعدد گذرنامه های از شونوبی

، غیرقانون مخدر مواد معروف «منبع» کشور ی نیجریه، از و به

است. کرده استفاده

عموم دادگاه از مستقل ناحیه دادگاه سیستم در مجازات

مواد قاچاق م ح م دهد. یل تش را دادرس دوم مرحلۀ و است

آن در موجود مخدر مواد کل مقدار به نخست، درجۀ در مخدر

کل میزان برآورد برای را محاسبات فدرال سرویس دارد. بستگ

برآوردشده مقدار داد. انجام شونوبی توسط واردشده  مخدر مواد

گرم ۴٢٧٫۴ × ٨ = ٣۴١٩٫٢ خود، سفر هشت در شونوبی برای

م بیان صراحت به فدرال مجازاتهای دستورالعمل بود. هروئین

مطابقت ٣۴ پایۀ بزه سط با هروئین گرم ٣٠٠٠‐١٠٠٠٠ که کند

دو به این که م کند توصیه بیشتر مشروطیت سرویس اگرچه دارد.

بی. (ج مجازات قاض یابد. افزایش (٣۶ (یعن باالتر سط

عدول عدالت از عموم انظار محاصرۀ در و دادگاه در واینستین)

وم مح حبس ماه ١۵١ تحمل به را کیفری سابقه بدون متهم و کرد

بود. زیاد خیل شونوبی برای .(I شونوبی م (ح کرد

مواد كل كه داشت اظهار نظر، تجدید درخواست با شونوبی

«گمانه زن ها» بر مبتن است بوده آن براساس وی م ح كه مخدر

تجدید دادگاه کرد. متقابل تجدیدنظر درخواست دولت، است.

نشان دهندۀ دو هر که رسید تصمیم دو به پرونده این در دوم دور نظر

را بدوی م ح نخست .(II (شونوبی بود قاض جانب از خطا

به رسیدن برای دولت استفادۀ مورد استدالل زیرا کرد نقض

با دوم، بود. نشده اثبات کاف شواهد با هروئین، گرم ٣۴١٩٫٢

واقعاً بزه سط برای سطح دو افزایش كه كرد موافقت دولت

[!] است موجه

كرد موافقت ناحیه ای دادگاه نتیجه این با تجدیدنظر دادگاه

آخرین كه بوده منظوری همان به شونوبی، قبل سفر هفت كه

كه داشت اصرار دادگاه حال، این با مخدر. مواد قاچاق یعن سفر

زنده شهادت یا پذیرش مخدر، مواد سوابق مانند خاص» «مدارك

توسط واردشده مخدر مواد مقدار كل برآورد تا شود ارائه باید

كرد خاطرنشان نکته این شود. انجام سفر هشت هر در شونوبی

بزه سط تعیین که چرا است ضروری برآورد دقیق «انجام كه

شونوبی با دادگاه دارد.» بستگ وی به منتسب مواد میزان به جرم

واردات به را متهم که است گمانه زن ها «فقط كه كرد موافقت

اعتراض برای پرونده م دهند.» پیوند گرم ۴٢٧٫٩ از بیش مواد

در اقدام مهم ترین و سومین به را ما که شد ارسال ناحیه دادگاه به

م دهد. سوق شونوبی ومیت مح

رأی (III (شونوبی خود تصمیم مورد در ٢٣ وین استین قاض

توضیحات دلیل به رأی این نوشت. صفحه) ٧١) طوالن ای بسیار

غیرمعمول کامال مختلف، آماری استدالل های مورد در طوالن

«یادداشت م کند؛ توصیف چنین را خود نظر وین استین است.

ی توسط تصمیم ساختن ونگ چ توضیح به عمده به طور که

حقیقت– آزمایش کنندۀ ی کل به طور و – وم کننده مح قاض

خود رأی پیش نویس قاض تجدیدنظر، دادگاه از پیش م پردازد.»

را سؤاالت داد، قرار حقوق متفکران اختیار در اظهارنظر برای را

اقتصاد به راج شهادت کرد، مطرح دادگاه در ارانش هم برای

(FRE فدرال شواهد قانون از استفاده با و شنید، را هروئین قاچاق

پیتر (پروفسورها متخصص دو از کرد. تعیین را هیأت (٧٠۶

استدالل های در وی به کم برای ( شوم٢۵ دیوید و تیلرز٢۴

دیوید دکتر آماری تخصص به متک دولت کرد. دعوت آماری

دستیاری برای را فینکل استین ل مای پروفسور متهم ول بود، بویوم

کرد. حفظ آماری
٢٣Jack B. Weinstein
٢۴Peter Tillers
٢۵������� ���� The Evidential Foundations of Probabilistic Reasoning
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وین استین بی. ج

میزان برآورد در دولت به کم برای مجموعه داده ها دو بویوم

کرد. تهیه قبل سفر هفت در شونوبی توسط قاچاق شده هروئین

و (DEA) مخدر مواد اجرای سازمان از داده ها مجموعه اولین

داده بود. آمده به دست متحده ایاالت گمرک سازمان از دوم

از مخدر مواد بلعندۀ ١٢۴ مورد در اطالعات شامل DEA های

دستگیر شونوبی سفر هشت با مشابه زمان مدت در که بود نیجریه

ی که بود صفحه ١۴٢ شامل اصل داده های سوابق بودند. شده

داده های صفحات آن از تا ١٧ حال این با بود. قاچاقچ هر برای

خالص وزن با مساوی یا از کمتر ناخالص (وزن داشتند متناقض

و بود شده گم که صفحه ی است)، ن غیرمم که که بود مواد

بود. ر دی صفحۀ کپی که صفحه ی

تیلرز پیتر

گردآوری تاریخ شامل قاچاقچ هر مورد در DEA اطالعات

هروئین خالص و ناخالص وزن بلعیده شده، بسته های تعداد داده ها،

شامل گمرک خدمات داده های است. هروئین خلوص و بلعیده شده

هروئین ناخالص وزن و جنسیت تولد، تاریخ دستگیری، تاریخ

فرودگاه در DEA داده های در که موردی ١١٧ همان از دقیقاً

مجموعه دو هر دیدن برای بودند. شده دستگیر کندی اف جان

کنید. مراجعه کتاب ٣٩٩ صفحۀ به م توانید داده ها

داده های از را ناخالص و خالص وزن بین رابطۀ نخست بویوم

ناخالص وزن تبدیل برای رابطه این از سپس و کرد محاسبه DEA

نظر به کرد. استفاده خالص وزن به گمرک خدمات داده های در

است گرفته نتیجه بویوم داده ها، مجموعه دو بین از که م رسد

در استفاده و عالقه مورد بیشتر گمرک خدمات ادارۀ داده های که

خدمات داده های خالص وزن تهیۀ به محض است. بوده مورد این

شونوبی قبل سفر هفت از ن مم سری ١٠٠٠٠٠ بویوم گمرک،

وزن ١١٧ از جای گذاری با رر م نمونه گیری از استفاده با را

ظاهر به بافت نگار ی شبیه سازی ها این کرد. شبیه سازی خالص

از بویوم کرد. تولید هفت گانه سفرهای مواد مجموع از گاوس

شونوبی که دارد احتمال ٩٩٪» که گرفت نتیجه ها شبیه سازی این

باشد.» داشته خود سفر هفت در هروئین گرم ٢٠٩٠٫٢ کم دست

كرد مطرح را دیدگاه این دولت سفر، آخرین گرم ۴٢٧٫۴ همراه به

کرده قاچاق هروئین گرم ٢۵٠٠ حدود خود سفر ٨ در شونوبی كه

است.

این فینکل استین، پروفسور دولت، مداف وکیل کارشناس

«اثر ایدۀ نخست، کشید. چالش به طریق دو از را اندازه گیری

بعدی سفر هر در قاچاقچیان كه م رود انتظار كرد: معرف را سفر»

ببلعند داشته اند، قبل سفر بلعیدن در که آن چه از را بیشتری مبل

نگرفته درنظر را سفر اثر بویوم آن جایی که از تجربه. اثر –نوع

از بیش باید خالص وزن کل که کرد استدالل فینکل استین بود،

مورد داده های که شد اعتراض این  به دوم باشد. برآوردشده مقدار

بود، ر دی قاچاقچیان داده های شامل برآوردش، در بویوم استفادۀ

بتوان که نبودند شونوبی مختص» «شواهد رو این از و شونوبی، نه

کرد. استفاده شونوبی از دفاع برای آن از

برگرفته که بویوم استنتاج كه كرد موافقت ٧٠۶ PRE پانل

در را خاص شواهد بود، گمرک خدمات و DEA داده های از

كه كرد موافقت فینکل استین با و نم آورد، وجود به شونوبی مورد

این اما باشد. مهم م تواند خوبی به مورد این در سفر» «اثر مفهوم

ردۀ مورد در «شواهدی بویوم اطالعات كه دریافت همچنین هیئت

م توان منطق به طور كه م دهد به دست را اشخاص از مرجع

همچنین پانل این است.» رده همان به متعلق هم شونوبی که گفت

ی اثر م داد نشان که داد ترتیب را غیررسم ای آزمایش های

، گمرک خدمات داده های از استفاده با سپس است. مؤثر سفر

کل تخمین به منجر است ن مم که شد ارائه مختلف سناریوهای

١۴٧٩ از هیئت این تخمین های شود. شونوبی توسط قاچاق مبل

«منحن ماهیت از مختلف فرضیات اساس بر گرم ٢۵٢٧٫۴ تا گرم

بود این آن ها کل نتیجه گیری است. شده گرفته نظر در یادگیری»
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شونوبی پروندۀ بررس م کشد: به چالش را عدالت اجرای که آماری

گرم ١٠٠٠ از بیش شونوبی موجود، شواهد تمام اساس بر که

است. کرده قاچاق هروئین

سفر هشت در شونوبی كه رسید نتیجه این به م دهنده ح قاض

BOL است. كرده قاچاق هروئین گرم ٣٠٠٠ تا ١٠٠٠ بین خود

١۵١ م ح به ، سط دو افزودن از پس كه بود ٣٢ سط مربوطه،

بود. شده تحمیل ابتدا در که م ح همان شد؛ وم مح حبس ماه

مرحله، این در کرد. تجدیدنظر درخواست دوباره شونوبی

از کل بهره گیری که (IV (شونوبی کرد اعالم استیناف دادگاه

مورد جنبه های تمام کردن برطرف برای استاندارد شواهد مزیت

که موقعیت خلق برای کردن، وم مح در مربوطه روش اختالف

کند» تقویت را م ح معن داری جرم، اثبات صورت «در آن در

استاندارد ی باید دادگاه، نظر به است. ننده ش و مالیم بسیار

باالتری استاندارد هیچ گاه اگرچه شود. اعمال «سختگیرانه تر»

در خاص» «شواهد الزام به مجدداً دادگاه اما نرسید، اثبات به

استانداردی احتماال که کرد تأکید شونوبی گذشتۀ سفرهای مورد

سپس دادگاه م کرد. ایجاب را موردنظر قان کنندگ و به روشن

مورد خاص مدارک ارائۀ برای فرصت دو دولت كه كرد خاطرنشان

ری دی فرصت هیچ بنابراین و داشت ومیت مح دادگاه به نیاز

کرد تعلیق را م ح این استیناف دادگاه بنابراین، . نم شود داده

میزان که دادند م ح آن ها داد. ارجاع ناحیه دادگاه به را پرونده و

زمان در کشف شده هروئین مقدار به مرتبط فقط باید مجازات

.BOL در سط دو افزایش عالوه به باشد، دستگیری

، دادرس دوم دور رأی مثل وین استین قاض ،V شونوبی در

کرد. وم مح زندان ماه ٩٧ تحمل به را وی

استاندارد با قضائ دوم دور از استفاده شونوبی: میراث

از برخ حل برای شواهد توجیه به نسبت «سختگیرانه تر»

شونوبی پروندۀ اصل ویژگ م، ح به مربوط مناقشۀ مورد جنبه های

استاندارد چنین م شود. استناد آن به ر دی دادگاه های در که است

متهم م ح در معن داری پیشرفت که شرایط در فقط باالتری،

م رود. به کار شود، مطرح

که استانداردی چنین با قضائ دوم دور مواردی معدود در

و روشن «شواهد از استاندارد با مقایسه در سنگین تری ام اح

از است. بوده متناقض نتایج است، داشته پی در را قان کننده»

ی و روجریو پروندۀ در BOL در سطح هشت افزایش سویی،

کاف اندازۀ به دو هر انته گی پروندۀ در سطح هجده افزایش

را جرم اثبات از باالتری استاندارد بتوانند تا نبودند توجه قابل

و IV شونوبی در حال، این با کنند. ایجاد مناسب رفتارهای برای

م کند استناد انته گی پروندۀ به قضائ دوم دور ،١٠٨٩ صفحۀ در

م شود. BOL سطح شش افزایش مان و

استاندارد، قضائ دوم دور در ناحیه دادگاه سط در

قاض دو ویژه، به طور است. شده گرفته نیز متناقض تصمیمات

متناقض نتایج به نیویورک شمال منطقۀ در ناحیه ای دادگاه

استانداردهای از را IV شونوبی از استفاده دو هر و رسیدند،

ایاالت دولت پروندۀ در بردند. به کار قان کننده و روشن شواهد

،(٢۵٣ صفحۀ ،١٩٩۶ (مورگاس، مورگاس مقابل در متحده

سط ٩ افزایش لغو برای استانداردی قان كنندۀ و روشن شواهد

متحده ایاالت دولت پروندۀ در همچنین شد. به كارگرفته BOL در

دادگاه BOL در سط ٩ افزایش با ،(١٩٩٩ (هووارد، هوارد علیه

کرد. رد را دفاع ادلۀ برای باالتر استاندارد به نیاز ناحیه

اثبات استاندارد فدرال، دادگاه های ر دی قضائ دورهای در

رفتار افزایش میزان که مواردی در نیز قان کننده و روشن شواهد

این بررس برای ما م شود. گرفته کار به است، بحث مورد مربوطه

م دهیم. ارجاع (١٩٩۶) مورگاس بررس به را خواننده موارد،

بهره گیری با BOL در ۶ و ۴ افزایش با مواردی ، بررس این در

که حال در است، نشده اثبات سختگیرانه استانداردهای از

شده اند. اثبات استانداردها همین با سطح ٢٢ و ١٨ افزایش های

آت شماره های در که مقاله ای دو دید: خواهید آن چه

شونوبی در رأی به را خود توجه هرکدام شد، خواهند بررس

م کنند. معطوف IV شونوبی در استیناف دادگاه پاس و III

وزن  ١١٧ دربارۀ تنها میائو و فریدلین گستورث، نخست، مقالۀ در

آن ها م کنند. بحث گمرک خدمات داده های از حاصل خالص

انحراف به منجر دورافتاده داده های (١) كه كردند خاطرنشان

بنابراین و دارد مفروض توزیع مورد در به کارگرفته شده فرض های

گرم ۴٢٧٫۴ وزن (٢) م برد؛ سؤال زیر را حاصل استنتاج هرگونه

آن از کوچ تر وک مش به طرز خود آخر، سفر در شونوبی مواد

منحن از اگر (٣) م رفت؛ انتظار داده ها اساس بر که است چیزی

برآورد شود، استفاده دست رفته از اطالعات تعیین برای یادگیری

به نسبت وی سفر ٨ در شونوبی حامل هروئین مقدار کل از حاصل

صرف نظر (۴) است؛ حساس بسیار یادگیری منحن تعریف نحوۀ

از تخمین آوردن به دست یادگیری، منحن تعریف ونگ چ از

بود؛ خواهد دشوار بسیار است، گرم ١٠٠٠ از کمتر که کل، این

حاصل داده های از استفاده خاص»، «شواهد مفهوم مورد در (۵)

پرونده، این رأی صدور مرحلۀ در مخدر مواد قاچاقچیان سایر از

فعالیت های به مربوط داده های نقص (۶) بود؛ نخواهد غیر منطق

نمونه از که ری دی موارد با م توان را شونوبی مخدر مواد قاچاق

دادگاه موفقیت عدم (٧) داد؛ قرار هم با تقابل در م شوند حاصل
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مراج ١٣٩۶–١۴٠٠ کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ بسط و قبض

ارائه شده آماری استنباط و داده ها تحلیل به کارگیری در استیناف

ر دی موارد در روند ادامۀ به منجر که م رسد به نظر پرونده این در

است. شده

مراج

United States vs. Howard. 37Fsupp.2d. N.D.N.Y., 174,

1999.

United States vs. Murgas. 94F.3d. 2d Cir., 53, 1996.

.

کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ بسط و قبض

١٣٩۶–١۴٠٠

جلسۀ هشتمین و پنجاه در که کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ

رسیده به تصویب ١٣٩٧/٨/٢٨ تاریخ در آمار عال شورای

آمار، عال شورای رئیس نوبخت، محمدباقر امضای با است،

پرداختن البته شد. ابالغ نهادها تمام به ١٣٩٧/٩/۵ مورخ در

آفت محصوالت از ی این و است دیر قدری موضوع این به

دستاوردهای خرمن بر که است کشور آمار علم جامعۀ انفعال

است عضو ٢١ دارای آمار عال شورای است. افتاده ایشان

هیئت علم عضو نفر دو ایران، آمار مرکز معاون شامل که

از صاحب نظر نفر دو و كمیسیون) (عضو كشور اه های دانش

، صنف انجمن های انتخاب  به (NGO) غیردولت سازمان های

عضو ١۶ و (عضوكمیسیون) آمار آموزش و تحقیقات ، تخصص

پست شرکت مانند ارگان هایی شمار٢۶ در درگیر معاونت های از

فناوری و ارتباطات وزارت احوال، ثبت ایران، اسالم جمهوری

به م توانید دقیق تر اطالعات دریافت برای است. ... اطالعات،

کنید. مراجعه شورا این دبیرخانۀ درگاه

دولت دکتر آقای مطالبه گری مدیون را حرکت این اصل جرقۀ

مل برنامۀ این خالءهای بر واردی سؤال های که جایی هستیم؛

سند این گذشته، انفعال جبران برای تا شدیم آن بر کردند. مطرح

درمیان کشور آمار علم جامعۀ شناخته شدۀ خبرگان منظر از را

عل ، ان مش محمدرضا دکتر آقایان جناب رو این از ذاریم. ب

که زیادی بسیار مشغله های عل رغم پارسیان احمد و رجال

انصافاً را است بالغ شرط آن چه و کردند زحمت قبول داشتند

پیش موضوع این البته گذاشتند. درمیان سایرین با اندیشمندانه

رجال دکتر و پارسیان دکتر با دولت دکتر آقای طریق از این از

برای همه چیز داشت، وجود که پیش زمینه ای با و شده بود مطرح

بود. فراهم نوشتار این

تمام نتوانستم که متأسفم داشت وجود که چارچوب هایی با

خصوص در به ویژه پارسیان دکتر آقای توسط مطرح شده مطالب

م خوانید ایشان از آن چه و دهم پوشش را آمار حوزۀ در انتصابات

در فعالیت و تأمل دلسوزی، است. ایشان نقد از گزیده ای تنها

از ستون دراین که بزرگان کشور در آمار به مربوط مسائل خصوص

توانایی گفتارشان حرارت و است مثال زدن خواند خواهیم ایشان

آمار خبرنامۀ کند. آب را فعل فضای در رخوت یخ  که دارد را آن

دارند گفتار این بر نقدی که عزیزان پاس که دارد این را آمادگ

کند. چاپ ن مم شمارۀ نزدی ترین در را

ان مش محمدرضا دکتر
�

ی نظر نم توان را شرح این

آمارهای در خبره کارشناس

عنوان به تنها کرد. تلق ثبت

نظرهایی آمار مصرف کنندۀ ی

باال عنوان با که سندی داشته ام.

قرارگرفته عام دسترس در اخیراً
نظام در بنیادین تحول «نهادسازی مدعای با که است آن بر است

دهد. سروسامان کشور ثبت آمارهای وضعیت به ایران» آمار مل

م دارد بیان که دریافت م توان سند این مقدمۀ از را مدعا این

تکلیف «تعیین سند این بر مبتن علم اقدامات هدف های از ی

است. کشور» آماری رسم مرجعیت و

آمار مرکز که است این آمده سند این در ازآن چه کل استنباط

کشور آماری رسم مرج به عنوان خود وضعیت یم تح پی در

آماری، نظام چشم انداز دربارۀ مطالبی هدف این تعقیب در است.

آمارگیری های تدریج کاهش و آماری نظام کالن راهبردهای

است. آمده مبنا ثبت آمارهای با آن زین جای و سنت

راستای در اقدام این که گفت م توان کل نگاه ی به عنوان

است. سازنده و مفید امری کشور ثبت آماری به نظام بخش سامان

مفاد از کشوری مختلف سازمان های پیروی با که م رود انتظاری

از تعارض بدون و منسجم مجموعه ای شاهد آینده در سند این

باشیم. کشوری ثبت آمارهای

به نیل شیوه های رسم مرجعیت بر فراوان تأکید باوجود
شود. یادآور را «آمار» و است تصویرسازی روش های بر متک کمتر حت که گزارش هایی بین تفاوت بیشتر تا کنم استفاده «شمار» واژۀ از من دهید ٢۶اجازه
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است. بیان نشده روشن به طور رسم مرج این موقعیت یم تح

دریافت. م توان زیر توضیحات با را امر این اهمیت

وظیفۀ انجام فرع محصول ثبت آمارهای که است روشن

است.برای غیردولت و دولت از اعم کشوری مؤسسات و سازمان ها

برای انجام وظیفه اش راستای در آموزش وپرورش وزارت مثال،

گوناگون جنبه های همۀ ضبط و ثبت به عموم آموزش تأمین

دبستان، (کودکستان، آموزش ان های م فهرست شامل آموزش

هزینۀ ان ها، م این اندازۀ ( عال آموزش مؤسسات و دبیرستان

همراه به جدید بناهای ایجاد و نوسازی تعمیر، نگهداری،

آمار آنان، تحصیل مشخصات ، آموزش و اداری کارکنان آمار

م پردازد. .... و خود دانشجویان و دانش آموزان

دربارۀ آن چه بر عالوه کشاورزی وزارت ترتیب، همین به

محصوالت کشت مساحت آمار شد گفته آموزش وپرورش وزارت

یت مال نوع برداشت، میزان استان ها، تفکی به مختلف

م  کند. ظبط و ثبت را ... و زراع زمین های

م آورند. عمل به مشابه اقدامات نیز دولت سازمان های ر دی

ثبت آمارهای نیز امام امداد کمیتۀ مانند غیردولت سازمان های

میزان آن ها شناخت جمعیت ویژگ های پوشش، تحت افراد از

کلیۀ به اقدامات این تعمیم با را غیره و جغرافیایی توزیع کم ها،

از بزرگ حجم چه با که کرد تصور م توان کشوری سازمان های

تمهیدات باید رسم مرج هستیم. رو به رو گونگون آمارهای انواع

آمارهای با مقایسه قابلیت و انسجام نوع اقدامات این که بیندیشد

و کار عظمت که است مالحظات این باشند. داشته را بین الملل

م سازد. ار آش را رسم مرج عمل میدان گستردگ

به نیل خصوص در کل توضیحات آمده سند این در آن چه

مستلزم سند هدف های به دستیابی من گمان به است. اهداف این

برای جام و روشن دستورالعمل های تدوین و جام تر بررس های

نقشۀ تهیۀ و نهاد ی در مختلف سازمان های آمارهای گردآوری

سند خصوص این در است. نظر مدّ مرحلۀ به رسیدن برای راه

نپرداخته الزم اقدامات تشریح و توضیح به روشن چندان مذکور

است.

آن ها از م توان غفلت مورد نکات به عنوان که ری دی موارد

از: عبارت اند یادکرد

بانک اقتصادی آمار اعالم در اختالفات شاهد گذشته سال های در

تعریف به تفاوت که بوده ایم آمار مرکز و اقتصاد وزارت مرکزی،

را اختالفات چنین داده شده اند. نسبت مورداستفاده مفاهیم و

سازمان ها ر دی نیز و آمار مرکز و کار وزارت آمارهای دربارۀ

اختالفات این گونه رف راه کار سند، این در دیده ایم. هرازگاه

سازمان های بین توافق به رسیدن سازوکار و نشده واق توجه مورد

را آخر سخن باید رسم مرج آن که گو است. نشده ذکر مسئول

سازمان های محدودیت های و مالحظات از نم تواند اما وید ب

راه نقشۀ باید مذکور سند ازاین رو بماند. غافل ر دی مسئول

م گرفت. نظر در معین مدت زمان ط را توافق به رسیدن برای

ضروری سازمان ها ر دی و رسم مرج بین موافقت نامه ها تدوین

م نماید.

مشترک زبان داشتن مستلزم سازمان ها بین تفاهم به نیل

از عمدتاً مشترک زبان این است. ثبت آمارهای خصوص در

مشترک آموزش شد. خواهد حاصل مشترک تجربۀ و آموزش

آموزش شد. خواهد حاصل مشترک تجربۀ و آموزش از عمدتاً

را آمارها تولید مسئولیت سازمان ها در که م نماید الزم مشترک

از مال امور برای چنانکه هم بسپارند، آمار دانش آموختگان به

خصوص این در م گیرند. بهره حسابداری دانش آموختگان وجود

م کرد. ارائه رهنمودهایی که داشت جا و است ساکت سند نیز

و تهیه برای مدرن فناوری های از استفاده به توجه از غفلت

باشد. سند این ضعف نقطه های از م تواند نیز آمارها برخ تولید

کشت زیر مساحت آمار تولید در هوایی عکس های از استفاده

نیز و زمان ط در آن تغییرات کشاورزی، مختلف محصوالت

منابع ر دی و جنگل ها و مرات مساحت و نوع تغییرات آمار تهیه

و کاف توجه شایستۀ محیط زیست مراقبت ازنظر به ویژه طبیع

است. الزم برنامه ریزی های

آمارهای تولید و تهیه در سنجش ازدور مدرن فنون از استفاده

و زمین روی منابع محیط زیست، ، مرات و جنگل ها کشاورزی،

نم توان مدرن کشور ی در که است اقدامات جملۀ از زیرزمین

امور این گونه فنون و اسباب تجهیز و تهیه البته، کرد. غفلت آن از

است. مسئول سازمان های عهدۀ به

دسترس در مهم نقش م تواند کشور آماری رسم مرج اما

از پشتیبان باشد. داشته تجهیزات این به مسئول سازمان های

یاری  و الزم بودجۀ کسب برای مسئول سازمان های خواسته های

رسم مرج کار برنامۀ در باید آموزش جنبه های از آن ها به رساندن

م گرفت. قرار مالحظه مرود

محرمانه است ن مم ثبت آمارهای برخ که است قابل درک

نیروی سپاه، ارتش، ثبت آمارهای جمله آن از باشند. سری و

و تهیۀ در رسم مرج نقش اما غیره. و اطالعات وزارت ، انتظام

محرمانه به طور هرچند آن ها، ذخیرۀ و حفظ و آمارها این گونه  تولید

باشد. نداشته جام سند در جایی نم تواند سری، و

آمار مرجعیت که نظر این از مذکور سند آنکه، کوتاه سخن
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اما است. مفید و الزم گام بخشیده آمار مرکز به را کشور رسم

ملحوظ نیز را ری دی تمهیدات باید مرجعیت نقش تکمیل برای

م داشت.

پارسیان احمد دکتر

آقای دعوت به حاضر نوشتۀ

سردبیر طاهریون، علیرضا دکتر

ایران، آمار انجمن خبرنامۀ محترم

این در آمده مطالب است. آماده شده

شخص باور های و نظرات نوشتار

منعکس‐ لزوماً و است این جانب
نوشتار این در اگر نیست. ایران آمار انجمن دیدگاه های  کنندۀ

اجرایی مراکز خدوم کارشناسان و لغزیده قلمم خدای ناکرده

پیشاپیش باشد، رنجانده را ایران آمار مرکز به ویژه کشور آمار

نه را جسارت چنین که م دارم اعالم و م کنم عذرخواه

خواست. خواهم نه و م خواهم

دیدگاه از اول وجه است؛ موردانتقاد وجه دو از برنامه این

که است، ایران) آمار مرکز (به جز کشور آمار اجرایی مراکز سایر

اختیار در را خود نظرات نتوانند مختلف دالیل به است ن مم

هم اگر را نقدها این بودم مایل این جانب اما دهند. قرار ان هم

اختیار در محدود به صورت کم دست و محرمانه به صورت شده

به مربوط دوم وجه یریم. ب یاد و کنیم مطالعه تا م دادند قرار

آرزوی و شفاف سازی دغدغۀ که م شود حقیق اشخاص نقد

این جانب نقد بنابراین دارند. را کشور آمار اجرایی مراکز توانمندی

است. دوم وجه راستای در

هر «دولتمردان» و « سیاس «حاکمان رد عمل تمام قد آیینۀ آمار •

آمار حیطۀ در « سیاس «حاکمان دست اندازی لذا است. کشوری

داشت. خواهد و داشته همراه به را جبران ناپذیری عواقب همیشه

دارد. ریشه ای و اساس اصالح به نیاز کشور آماری نظام •

بر مستقل و جدی نظارت نوع هیچ گذشته سال ٣٠ در متأسفانه •

هیچ کس چون و نداشته وجود کشور آمار اجرایی مراکز رد عمل

مستمر، نظارت عدم دلیل به است»، ترش من «ماست نم گوید

م کنند تغذیه بستر ی از هم و... ارائه دهنده تولیدکننده، چون

و آمار به گذرا نگاه است. پیش بین قابل قبل از نتیجه لذا

قبیل از ومت ح ردهای عمل راستای در منتشرشده اطالعات

رشد «نرخ اقتصادی»، رشد «نرخ اری»، بی «نرخ تورم»، «نرخ

این گواه موارد از بسیاری در و... صنعت» رشد «نرخ جمعیت»،

مدعاست.

است آن آماده سازی در فاحش تأخیر برنامه این بر نقد اولین

پس ول م شد، ابالغ و آماده ١٣٩۶ سال از قبل م بایست که

دکتر آقای جناب توسط ١٣٩٧/٩/۵ تاریخ در ماه ٢١ گذشت از

عال شورای رئیس و برنامه وبودجه سازمان محترم رئیس نوبخت،

در دغدغه ای اگر م رسد نظر به راستا این در م شود. ابالغ آمار،

م بایست حداقل آن پیش نویس داشت، وجود سند این آماده سازی

شاید م شد. ارسال نیز حقیق صاحب نظران برخ اظهارنظر برای

انجمن نمایندۀ حضور آمار عال شورای تخصص کمیسیون ازنظر

آمار انجمن کل نظر که است این معنای به جلسات در ایران آمار

انجمن نظرات که است ن مم البته است. شده لحاظ سند این در

انجمن نمایندۀ حضور اما باشد، اعمال شده برنامه این در ایران آمار

هم شاید نیست. کشور آماری صاحب نظران کلیۀ نمایندگ به منزلۀ

باشد. انجمن خود یا انجمن نمایندۀ طرف از قصور

برنامه مقدمۀ بر نقدی اول: بخش

اختیار در آن ها اعالم و آماری شاخص های محاسبۀ که کشوری در

ایران آمار مرکز بودن رسم مرج نیست، آمار تولیدکنندۀ مراکز

سایرین کاست های بار دارد، وجود آن از که تعریف ف النفسه (که

الت مش بر است) داده قرار مرکز این رد عمل حوزۀ و دوش بر را

قانون تصویب از مجدداً این جانب م افزاید. کشور آماری نظام

شورای مجلس در درم آورد سازمان ی انحصار به را آمار که

«مرجعیت داشتن این جانب، اعتقاد به م کنم. تأسف ابراز اسالم

ایران آمار مرکز جان بالی موارد برخ در کشور» آماری رسم

است. شده

اهداف به دستیابی در ایران آمار مرکز تام موفقیت عدم آیا

ساختاری، الت مش با مواجهه دلیل به کشور آمار قبل برنامه های

این جانب است؟ هماهنگ ایجاد در ضعف و اعتبارات کمبود،

ایران آمار مرکز استقالل عدم در ریشه عمده، دلیل م کنم فکر

الت مش یافتن سامان برای راه حل این جانب، اعتقاد به دارد.

آمار اجرایی مراکز سایر و ایران آمار مرکز عمدتاً که عدیده ای

درهای از « سیاست زدگ و «سیاس کاری که است این دارند کشور

و وابستگ نوع هر از فارغ نهادها این و رود بیرون نهادها این

باور این بر یرند. ب پی را خود علم کار بتوانند سیاست زدگ

توان کشور آمار اجرایی مراکز سایر و ایران آمار مرکز که هستم

موارد دست کم رعایت ضرورت ول دارند را کار صحیح انجام
سمت آن رئیس و م شود اداره برنامه وبودجه سازمان رئیس نظر زیر و است برنامه وبودجه سازمان به وابسته ایران آمار مرکز ‐(١٣۵٣ سال مصوب آمار مرکز ٢(قانون ٢٧مادۀ

آمار مرکز که اشتغال عال شورای ازجمله عضو شوراهای سایر و آمار عال شورای در ایران آمار مرکز مسئولیت های و وظایف در مغایرت دارد. را برنامه وبودجه سازمان معاونت
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در « سیاست زدگ و «سیاس کاری • است: کار این الزمۀ زیر

ی ایران آمار مرکز • باشد. نداشته نقش کشور آمار اجرایی مراکز

تالش مراکز این • باشد٢٧. برنامه وبودجه سازمان از مستقل نهاد

دنبال جد به را مرتبط اهیان دانش و اه دانش با آشت در مضاعف

جامۀ کشور آمار اجرایی مراکز رد عمل بر علم نظارت • کنند.

باشند. خود رد عمل وی جواب انتخابی مدیران و بپوشد عمل

ی تدوین از حاک آن که به جای ابالغ شده برنامۀ متأسفانه،

انحصارگرایانه و صنف کامال برنامۀ ی باشد، فراگیر و مل برنامۀ

آمار اجرایی مراکز در موجود اف های ش تنها سند این است.

آمارهای تأمین در رایی هم نوع هیچ و کرد خواهد بیشتر را کشور

به کشور نیاز شاید نم شود. مشاهده سند این در کشور موردنیاز

طرف از کشور آماری مراکز آماری تولیدات به توجه و آمارها

عیان را پیش رو معضالت از بخش نوبخت٢٨ دکتر آقای جناب

نماید!

در خود اثربخش فعالیت های ایران آمار مرکز است مناسب

عموم اطالع برای را آماری» سواد و فرهنگ «افزایش راستای

در تا نمایند منتشر به تفصیل حوزه این متخصصان ارزشیابی و

صورت در یا و گیرد قرار نقد مورد آن ها موفقیت عدم صورت

شود. تقدیر ایران آمار مرکز از فعالیت ها بودن مطلوب

سیاه قلم به صورت و برنامه مقدمۀ آخر بند در آنچه است امید

توجه با اما شود. عمل بدان به راست و نباشد شعارگونه است، آمده

استقرار با ارتباط در موردی بحث های و این جانب شناخت به

حت ایران آمار مرکز که هستم باور این بر مبنا، ثبت آمارهای نظام

زیرساخت ها این اگر است. نکرده فراهم را آن الزم زیرساخت های

انتظار سال، ٢٠ از بیش گذشت از پس بود شدن عملیات آمادۀ

در البته نماید! اطالع رسان را موارد این ایران آمار مرکز م رود

کیفیت مدیریت آمار، آموزش ازجمله اعالم شده زمینه های تمام

آمار مرکز به م توان هم آمار به عموم اعتماد اشاعۀ و ترویج و آمار

مقدمۀ در نگارندگان نگاه متأسفانه داشت. اساس نقدهای ایران

ثمربخش ، باالدست قانون های به بی توجه از حاک برنامه این

واگرایی و است کشور آمار اجرایی مراکز کارآیی نهایی، درنتیجۀ

م کند! دنبال را ی سونگری و

برنامه (١) مادۀ بر نقدی دوم: بخش

«حرفه ای ،« «بی طرف ازجمله واژه ها از بسیاری تعریف در

روشن و شفاف به طور موارد ... و ارزیابی» «نحوۀ بودن»،

حاک برنامه ی در موارد» «برخ واژۀ به کارگیری بیان نشده اند.

اهداف دارد، تالش م رسد نظر به و دارد آن توانمندی عدم از

برد. به پیش مل برنامۀ ی قالب در را ایران آمار مرکز صنف

از حاک و بیان شده غیرشفاف تعریف ها در ابهام م رسد نظر به

صنف هدف های راستای در و آینده در آن دلبخواه به کارگیری

باشد تعریف بیان خود دربرگیرندۀ نم تواند تعریف وگرنه باشد

آمده تعریف  در باشند. ابهام هر گونه فاقد م بایست تعریف ها و

واقعاً آیا است. یادشده « «بی طرف از سند، ٣ صفحۀ ١۴ سطر در

کشور، آمار تولیدکننده های عمده از ی که است باور این بر کس

به تنها است؟ بی طرف و مستقل نهاد ی ایران، آمار مرکز یعن

از پس و پیش ماه چهار در اقتصادی رشد نرخ گزارش موضوع

م کنم. اشاره ١٣٩٢ سال انتخابات

(٣)برنامه و (٢) ماده های بر نقدی سوم: بخش

م کنم مطرح را کل مورد چند ابتدا

در است، انحصارطلبی همان پارچه»سازی «ی از منظور اگر •

است. جدی آفت ی امر این فعل موقعیت

به وقوع عمل منصۀ در و نم شود حادث گفتار با اعتماد جلب •

م پیوندد.

در یا و است فراهم شده مبنا ثبت آمارهای زیرساخت های آیا •

؟ زمان چه م شود؟ آینده

از ایت ح آماری نظام کالن راهبردهای ۴ و ١ بندهای از بخش

در پایین به باال از نگاه بندها این از ر دی بخش و انحصارطلبی

موارد این نتیجۀ و دارد کشور آمار اجرایی مراکز سایر با ارتباط
است. آن ها در صاحب اختیار مستقل نهاد ی به عنوان ایران

آن از نسخه یك آمارگیری، طرح نتایج انتشار از قبل باید اجرائ دستگاه کشور)‐ اجرایی دستگاه های آمارگیری طرح های اجرای و تهیه بر نظارت (آیین نامۀ ۴ مادۀ ‐٢٨

دستگاه به را آمارگیری نتایج علم ارزیابی نتیجۀ مزبور، اطالعات دریافت از پس اداری روز ٣٠ مدت ظرف است لف م ایران آمار مركز دهد. تحویل ایران آمار مركز به را
كند. اعالم مربوط اجرائ

بود. خواهد آمارگیری طرح نتایج انتشار به مجاز ایران، آمار مركز تأیید دریافت از پس ، اجرائ دستگاه تبصره:
آمار انتشار و تولید در تقسیم کار است: منعکس شده بیمه و بانک ۴۶٨٠ شمارۀ روزنامۀ در که است ۴ مادۀ مغایر آمار مرکز به آمار عال شورای رئیس اخیر دستور و تصمیم
مل حساب های رسم آمارهای انتشار و تولید جدید تصمیم ی در آمار عال شورای اقتصاد: دنیای آماری) دعوای برای جدید (تصمیم خورد. کلید آمار عال شورای در

این با م گیرد. قرار آمار مرکز اختیار در آن، اعالم و انتشار و مرکزی بانک اختیار در اقتصادی، رشد محاسبۀ و تولید که طوری کرد. تقسیم مرکزی بانک و آمار مرکز بین را
و است اخیر ماه های مانند کار روال تورم، مانند ر دی شاخص های مورد در هرچند شد. خواهد دور زوال خطر از مرکزی، بانک غن زمان سری و آماری سرمایۀ تصمیم،
رشد داده های ازاین رو، داد. قرار مرکزی بانک را مل حساب های داده های تولید مرج آمار، عال شورای دیروز داشت. خواهد قرار آمار مرکز انحصار در آن انتشار و محاسبه
گرفت. خواهد قرار آمار مرکز اختیار در و شد خواهد محاسبه دارد، اقتصادی آمارهای تولید و انتشار در ساله ٨٠ سابقۀ که بانک، این اقتصادی آمارهای اداره  توسط اقتصادی
مورد در آمار. مرکز اختیار در آن اعالم و انتشار و است مرکزی بانک اختیار در آمار تولید به نحوی که است؛ گرفته صورت تقسیم کار ی اقتصادی، رشد مورد در حقیقت در

بود. خواهد آمار مرکز اختیار در آن انتشار و محاسبه و نشده گرفته جدیدی تصمیم فعال تورم، نرخ همچون ر دی کلیدی شاخص های
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١٣٩۶–١۴٠٠ کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ بسط و قبض

بند است. نگران و تأسف جای شدیداً که بیشتر، واگرایی یعن

انحصارطلبی از ایت ح هم آماری نظام کالن راهبردهای از ٢

داده ها». ی طرفۀ «جریان موضوع به ویژه دارد ایران آمار مرکز

است بهتر آماری، نظام کالن راهبردهای از ٣ بند با ارتباط در

ارتباط در خود گذشته سال ١۵ تجربۀ اساس بر ایران آمار مرکز

عال شورای به آن مؤفقیت میزان و بخش آمار کمیته های با

آماری نظام کالن راهبردهای از ۴ بند دهد. مشورت بیشتر آمار

ارگان های سایر مال منابع قانون قط با را انحصار م خواهد

سازد. فراهم را آمار اجرایی مراکز

شاید آماری، نظام کالن راهبردهای از ۵ بند راستای در

سال های به ثبت آمارهای با ارتباط در ایران آمار مرکز تالش های

هنوز سال، ٢٣ گذشت از پس که است این سؤال برگردد. ١٣٧۵

است. تأسف بس جای این و م شود تدریج کاهش از صحبت

آمار مرکز آماری، نظام کالن راهبردهای از ١١ بند راستای در

مراکز و سازمان ها به وابسته اقماری خصوص بخش به جز ایران،

است. نشده استفاده خصوص بخش از گذشته سال ٢٠ در ، دولت

اعتماد و شفافیت زمینه، این در م توان نام ذکر با بوده، هم اگر

کرد. ایجاد

چنین آیا آماری، نظام کالن راهبردهای از ١٢ بند راستای در

ابتدا نیست، اگر شود؟ تقویت که دارد وجود مدیریت ساختار

نمایید. تقویت سپس و ایجاد را ساختار

نظارت، آماری، نظام کالن راهبردهای از ١۴ بند راستای در

نظر به م گیرد؟ صورت آماری» «نظام از ونه چ ارزیابی و پایش

پایش نظارت، است. سردرگم دچار کل گویی، در برنامه م رسد

«نظام خود از نه و م آید عمل به عملیات برنامه های از ارزیابی و

آماری».

برنامه (۴) مادۀ بر نقدی چهارم: بخش

١٣٩٧/٩/۵ تاریخ در نوبخت دکتر آقای جناب بخش نامۀ

ایران آمار مرکز ،۴ مادۀ (الف) بند با ارتباط در آیا است. ابالغ شده

که کشور آمار اجرایی مراکز سایر رضایت و اجماع با مهم این به

این آیا و است؟ کرده عمل دارند، عضویت آمار عال شورای در

قرار ایشان اختیار در صاحب نظران از نظرخواه برای پیش نویس

آمار متخصصان نظر جلب به نیازی احساس اساساً است؟ گرفته

قابل اجرا ۴ مادۀ (ه) و (د) بندهای واقعاً آیا است؟ داشته وجود

است؟

اظهار تأسف با بایست ،۴ مادۀ (ه) (د)، بندهای با ارتباط در

تنها کشور، آمار اجرایی مراکز سایر قانون کردن لف م با که کنم

این جانب به نظر م شود. نهاده ایران آمار مرکز گردۀ بر ل مش

ثمرات و آثار م تواند که است دستگاه ها این با دوطرفه تعامل

نماید. ار آش خود از مثبت

برنامه (۵) مادۀ بر نقدی پنجم: بخش

ارکان با همراه تعامل، به نیاز مبنا، ثبت آمارهای نظام استقرار

(الف)، بندهای مفاد همچنین دارد. کشور مختلف نهادهای و

دوچندان را این جانب نگران های ،۵ مادۀ در (د) و (ج) (ب)،

بر موضوع، شفافیت به جای نگارش در ابهام متأسفانه م کند.

سازوکار، این جانب، برای است. افزوده برنامه این مواد الت مش

مجاز و ماهیت از صرف نظر ریزداده ها، ارسال ونگ چ و روش

(ج)، (ب)، بندهای با ارتباط در نیست. روشن هنوز آن بودن

پیچیدگ به توجه با امر، این تحقق آیا ،۵ مادۀ (د) و (د)

به سادگ و به راست ر، دی ی با کشور مختلف ارگان های روابط

به هنگام سازی «برنامۀ یعن ،۵ مادۀ (ح) بند م شود؟ فراهم

آمار مرکز وظیفۀ مهم ترین کشور» آمارگیری های چارچوب های

ار. آش و مسلم واقعیت ی آن سریع اجرای و است ایران

برنامه (۶) مادۀ بر نقدی ششم: بخش

و اقتصادی آمارهای از رسم آمارهای تفکی این جانب برای

قابل درک و دارد ابهام جای جداگانه به صورت کالن شاخص های

نیست.

برنامه (٧) مادۀ بر نقدی هفتم: بخش

اطالعات فناوری راستای در کاف اطالع عدم دلیل به این جانب

کرد. نخواهم بیان مطلبی (٧) مادۀ با ارتباط در

(٨)برنامه ماده بر نقدی هشتم: بخش

این عنوان بر « رسم آمار آموزش و «پژوهش نام گذاری شاید

آمده ٨ مادۀ عنوان در آن چه باشد. مسم تری با نام گذاری ماده

شاید و دارد رسم آمار آموزش و پژوهش به اشراف بیشتر است

این از (الف) بند است. حذف شده آن از به عمد « «رسم کلمۀ

اجرایی دستگاه های در م رود انتظار و است مبارک امری ماده

آیا ماده، این از (ج) و (ب) بندهای درخصوص شود. عملیات

رسم آمارهای حوزه در پژوهش و آموزش کارهای انجام برای

آماری» نظام پژوهش و آموزش راهبری «شورای به نیاز واقعاً

این محقق، ی نظر از است؟ ایران آمار مرکز ریاست با آن هم

و کندی به منجر راهبری» «شورای توسط پژوهش مدیریت نوع

شود. خالص و مستقل پژوهش ی توقف شاید

ی در خود اصل اهداف از آمار دۀ پژوهش متأسفانه

یل تش با م تواند آمار دۀ پژوهش است. فاصله گرفته اخیر دهۀ

بدون کند عمل بهتر راستا این در مناسب تخصص کمیته های

هزینه ای آن که بدون و شود راهبری» «شورای نهاد «گرفتار» آن که
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١٣٩۶–١۴٠٠ کشور آمار مل توسعۀ برنامۀ بسط و قبض

از حت آمار دۀ پژوهش علم استقالل شود. افزوده گرده اش بر هم

سایر متخصصین با هماهنگ و تعامل کنار در باالدست اش نهاد

اه های دانش دست کم آمار، گروه های و کشور آمار اجرایی مراکز

ده پژوهش آن برای مطمئن تری مشایعت م تواند تهران در موجود

نام آوردن صرف راستا، این در راهبری». «شورای ی تا باشد

علم وجاهت نم تواند راهبری»، «شورای در ایران آمار انجمن

مرور شاید کند. تأمین ماده این اهداف پوشش برای را الزم

در مثال آمار دۀ پژوهش آن تبع به و ایران آمار مرکز توانائ های

شروع نقطۀ تهران، اه های دانش به ولو تخصص شان خدمات ارائۀ

باشد. موجود وضعیت بهتر درک برای مناسبی

ر دی سوی از و سو ی از ماده این از «د» بند به نگاه

اجرای و طرح به موظف که آمار دۀ پژوهش اه به جای نگاه

است، تخصص آموزش های و پژوهش حوزۀ در جام برنامه های

راهبری» «شورای از مستقل خود آمار دۀ پژوهش که م دهد نشان

ده های پژوهش در آماری متخصصین با سازنده تعامل با م تواند

کشور آمار اجرایی مراکز سایر متخصصین با هماهنگ و مرتبط

نسبت تهران) در موجود اه های دانش (دست کم آمار گروه های و

مادۀ (ه) بند این جانب اعتقاد به وشد. ب خود اهداف پیشبرد به

بندهای است. ٨ مادۀ پیشین بندهای با ار آش تناقض در هم ٨

دارد. دوراندیش و تأمل جای هم (ز) و (ه) (و)،

رجال عل دکتر

رجال عل این جانب از

ریاضیات خانه عضوموسس

در است خواسته شده اصفهان

آمار مل توسعه برنامه مورد

تاریخ در که ١٣٩۶‐١۴٠٠ کشور

شورای رئیس طرف از ١٣٩٧/٩/۵

وزارتخانه  ها، کلیۀ به آمار عال
انقالب نهادهای ، دولت شرکت های و مؤسسات سازمان ها،

اظهارنظر است، ابالغ شده غیردولت عموم نهادهای و اسالم

سال شروع و کشور خارج به مسافرت دلیل به متأسفانه کنم.

در بازنشستگ ام[!] م ح غیرمنتظرۀ دریافت با جدید تحصیل

که کردم کوتاه کم مطلب این نوشتن در ١٣٩٨/٧/١٣ تاریخ

م نمایم. عذرخواه ایران آمار انجمن دوستان از

این است. اشاره شده آماری محرمانگ به برنامه این مقدمۀ در

موارد و یارانه ها پرداخت طرح در ایران آمار مرکز حضور با مسئله

یارانه ها پرداخت طرح از به دست آمده اطالعات واگذاری و مشابه

اطالعات، صاحب مشخصات کامل ذکر با ر دی نهادهای به

تبلیغ ایران آمار مرکز توسط سال ها که شخص اطالعات محرمیت

عموم اعتماد به م توانست مسئله این است. برده بین از را م شد،

که کند کم سرشماری ها سؤال های به صحیح ویی جواب برای

به طور اعتماد این طرح، این به ایران آمار مرکز ورود با متأسفانه

توجه آن مهم نکات و سند به مسئوالن خود وقت شد. سلب کامل

کنند! تبعیت سند از مردم که داشت انتظار م توان ونه چ ندارند،

جای هنوز و است کشور رسم آمار نظام سند، بر حاکم روح

و متخصصان برای الزم شرایط حداقل برای آمارشناس نظام

است! خال کنند، فعالیت م خواهند نظام این در که کارشناسان

اطالعات، تولید کیفیت به نسبت م توان صورت در

نظام که کرد پیدا اطمینان داده ها تجزیه وتحلیل و به کارگیری

در متخصص افراد از فقط و برسد تصویب به ایران آمارشناس

حق ر دی افراد و شود استفاده آماری پروژه های اجرای و مدیریت

(١٣٩١ (خبرنامۀ٢٠، باشند نداشته را امور این انجام

عال شورای در هم و نم رسد تصویب به نظام این چرا اما

دارد؟ مخالفان ایران اسالم شورای مجلس در هم و آمار

و آمار عال شورای اعضاء لیست ایران، آمار انجمن تاریخ به

دوره های در ایران اسالم شورای ذی ربط کمیسیون های اعضاء

آن ها از بسیاری که م شود دیده شود، توجه اگر مختلف

در ویژه ای اه جای آماری ها و هستند ر دی رشته های متخصصان

هم مرا دوستان شاید البته ندارند. کشور کالن تصمیم سازی های

آمار مرکز مسئولیت پیشنهاد بار دو که بدانند مقصر بابت این از

این و نیستم سیاس فرد ی من به هرحال ول نپذیرفتم. را ایران

ار راه اما است. سیاس حدودی تا ایران در متأسفانه اه جای

نخستین برگزاری از پس ،١٣٧٣ سال در را آماری نظام مسئله

تحت گزارش در استرالیا در مطالعات انجام و ایران آمار کنفرانس

، (رجال « آمارشناس نظام اصالح برای «پیشنهادهایی عنوان

بیشتر به سال ٢۵ از پس هنوز متأسفانه که کرده ام، مطرح (١٣٧٣

و مسائل ذکر نوشته،به آن در است. نشده توجه پیشنهادها این

است: پرداخته شده زیر شرح به کشور آماری الت مش

آمار شناخت به طورکل و آمار اهمیت از جامعه گاه آ عدم ‐١

استفاده به اطمینان عدم نیز و موجود آمارهای به اطمینان عدم ‐٢

اطالعات و آمار از سوءاستفاده از ترس حت و آمار از صحیح

از استفاده و صحیح آمار تهیۀ برای اری هم عدم (درنتیجه) ‐٣

موجود آمارهای

عمل به طور که سازمان وجود عدم و آمار بودن چندمرکزی ‐۴

باشد. داشته عهده به را کشور اطالعات و آمار مسئولیت

ایران آمار انجمن خبرنامۀ
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و نگهداری تهیه، جهت مناسب فنّاوری به کارگیری عدم ‐۵

آمار از بهینه استفاده

از برخ گاه آ عدم حت و آمار متخصص کمبود ‐۶

آن اهمیت به کشور برنامه ریزی و آمار دست اندرکاران

نمودن بهنگام برای مناسب آموزش برنامه های وجود عدم ‐٧

کشور آمار دست اندرکاران علم اطالعات

کشور آماری مسائل از علم جامعه بودن دور ‐٨

این ١٣٧١ سال در ایران آمار انجمن راه اندازی دالیل از ی

بیشتر ارتباطات ایجاد برای را محمل بتواند انجمن که بود

اجرایی شوراهای در و آورد فراهم کشور آماری صنایع و اه ها دانش

تحقق امر این م شد تالش نیز اول دوره های آمار کنفرانس های و

شد. کمتر ارتباط این به تدریج متأسفانه ول یابد،

آماردانان، از گروه یل تش نوشته، این مهم پیشنهاد

از ایران آمار مرکز برنامه ریزان به عنوان برنامه ریزان و اقتصاددانان

سازمان های سایر و ایران آمار مرکز متخصصان و اهیان دانش میان

ایران آمار مرکز شدن جدا و کشور اقتصادی و برنامه ریزی آماری،

آمار مرکز اوال م افتاد، اتفاق چنین اگر که بود اجرائیه قوۀ چتر از

رسم آمارهای اه جای م توانست صحیح تر برنامه ریزی با ایران

کشور آماری نهادهای و سازمان ها سایر و نماید قوی تر ایران در را

و رسم منبع تنها به عنوان را ایران آمار مرکز م توانستند بهتر هم

از برخ شاید بشناسند. رسمیت به آمار نگهداری و تولید قانون

نظر این با م کنند فعالیت کشور رسم آمار عرصه در که دوستان

جلسات در م توانست پیشنهاد ی به عنوان ول نباشند، موافق

و شود گذاشته بحث به کشور آمار کنفرانس های میزگردهای و

تدوین برای آمار عال شورای دست مایۀ بحث ها این مطلوب نتیجۀ

باشد. کشور» آمار مل توسعه «برنامه های

ریاضیات خانۀ ایران، آمار انجمن تالش های ر دی سوی از

کشور اه های دانش از بسیاری و اصفهان آمار خانۀ و اصفهان

کارگاه های برگزاری با جامعه در آمار علم عموم سازی برای

، رجال و پارسیان ١٣٧۵؛ ، (رجال معلمان به آمار تدریس روش

، (رجال دانش آموزی آمار مسابقات برگزاری نیز و (٢٠١١

متخصصان توسط آمار تدریس عدم دلیل به متأسفانه هم (٢٠١١

آماری نهادهای عدم حمایت نیز و (١٣٩٨ ، رجال و (اشتری آمار

دانش آموزان بین آمار مسابقات برگزاری برای ایران آمار انجمن از

خود اطالعات معموال که جامعه درنتیجه و بودند بی فایده هم

آشنا آن اهمیت و آمار علم با نه تنها م آورد، دست به مدرسه از را

آمار معلمان از بسیاری توسط نامناسب تبلیغات با ه بل نیست،

را نامناسبی اه جای نیستند، گاه آ پایه ای علم این اهمیت به که

آمار در مسئله این دارد. دبیرستان ها فارغ التحصیالن اذهان در

مشهود کامل به طور نیز اه ها دانش در آمار رشتۀ پذیرفته شدگان

.(١٣٩٨ ، رجال و (اشتری است

در و است نکرده کم کاری راستا این در ایران آمار انجمن

با ی سو از ول است، کرده برخورد فعالیت موارد بسیاری

ر دی سوی از و روبروست آموزش وپرورش وزارت محدودیت های

، (رجال نم نمایند حمایت انجمن این از کشور آماری نهادهای

.(٢٠١٧ ، رجال و قائم ٢٠١٠؛

گناه اه ها دانش هیئت علم اعضاء و آماری ها انجمن ما اما

به آمار سرویس دروس تدریس برنامه ریزی در که داریم ری دی

اه ها دانش از بسیاری در است. مشهود رشته ها سایر دانشجویان

مدرسان یا و دانشجویان توسط آمار سرویس دروس تدریس

گاه خودآ دانشجویان موردعالقه موضوع های به که تازه وارد

از مجموعه ای به صورت فقط را آمار آن ها و م شوند ارائه نیستند

م کنند تدریس رشته ها سایر دانشجویان برای خش فرمول های

دانشجویان بین در آمار اهمیت درک عدم باعث مسئله این که

آماری متخصصان از آنان شدن دلسرد نیز و ر دی رشته های

آمار متخصصان دیدگاه های به اهمیت آن درنتیجه که م شود،

نم دهند.

آمارشناس نظام تصویب یری پی جریان در را موضوع این

احساس م توانستیم به خوبی مسئوالن توسط آن از عدم حمایت و

است رایج هم ر دی کشورهای از بسیاری در ل مش این البته کنیم.

آمار مشترک تدریس این جانب راه حل شود. چاره اندیش باید و

متخصصان و سرویس دروس دانشجویان رشته متخصصان توسط

مفاهیم با آمار سرویس دروس آمار مدرسان شدن آشنا یا و آمار

آن در دانشجویان که است رشته ای مثال های و اصطالحات و

مثال های ارائه برای آنان بودن آماده و دارند عالقه آن به و تخصص

است. موردنظر رشته در کاربردی

ایران آمار انجمن که بجاست بسیار جزئیات، مورد در اما

دقیق و علم پیاده سازی جهت در اری هم برای را خود آمادگ

راهبردهای ١٠ و ٧،۵ بندهای با رابطه در و اعالم مذکور سند

آمار عال شورای کم با ( رسم (آمارهای آماری نظام کالن

هم آمار عال شورای و ایران آمار مرکز و کند مشارکت و اری هم

کم به کالن راهبردهای ١٣ و ١٢،١١ بندهای از استفاده با

بسترسازی برای ایران آمار انجمن تا بشتابند ایران آمار انجمن

در آمار علم اهمیت معرف ارهای راه ایجاد ، آموزش مناسب

آوردن فراهم و دانش آموزان و جامعه آحاد میان اطالعات قرن

در و گمارد همت آمار علم توسعه برای مناسب پژوهش مراکز
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٢٠١٩ JSM کنفرانس مراج

مذکور سند اجرای برای تسهیالت ایجاد به آمار عال شورای کنار

کند. اقدام

آمار انجمن حضور و نقش سند ٨ مادۀ در خوشبختانه

پنجره این از باید انجمن و است دیده شده نظام این در ایران

و آموزش انات ام توسعۀ برای و شود نظام فعالیت های وارد

آموزش وپرورش به ویژه توجه اما بردارد. قدم هایی آمار پژوهش

این در متأسفانه مدارس در آمار آموزش تصحیح ارهای راه و

از فقط که دارد اعتقاد نگارنده چون است. نشده دیده سند

که است مدارس در آمار صحیح تدریس و آموزش وپرورش طریق

در آمار اهمیت به مردم دادن توجه و آمار علم گسترش به م توان

کرد. کم برنامه ریزی ها

نیز دوستان سایر نظرات شاهد خبرنامه آت شماره های در امیدوارم

باشیم.

مراج

آماردر آموزش چالش های . رجال عل و اشتری امیرحسین

مشهد، در آمار آموزش سمینار دومین در ارائه قابل ، در مدارس.

.١٣٩٨ مشهد،

طرح مورد در ایران آمار انجمن ویژۀ خبرنامۀ .‐ خبرنامۀ٢٠.

تابستان ،(٧۵)٢٠ ایران، آمارشناس نظام سازمان یل تش

.١٣٩١

خبرنامۀ کشور. آماری نظام اصالح برای پیشنهادهایی . رجال عل

.١٣٧٣ تابستان ،٩–۶:٢ ایران، آمار انجمن

آماری، اندیشۀ مدارس. در آمار و احتمال تدریس . رجال عل

.١٣٧۵ تابستان ،١٠:٢–١٨

M Ghaemi and Ali Rejali. What are the mathematics

houses in Iran and what they have done to popu-

larize statistics? in Proceedings of the 61th World

Statistics Congress, Morocco, 2017.

Ahmad Parsian and Ali Rejali. An experience on train-

ing mathematics teachers for teaching statistics in

Iran. in C. Batanero, G. Burrill, and C. Read-

ing, editors, Teaching Statistics school Mathematics-

Challenges for Teaching and Teacher Education: A

joint ICMI/IASE study, chapter 7, pages 37–40.

Springer, 2011.

Ali Rejali. Some activities for popularizing statistics.

in Statistics Education Session of the Tenth Islamic

Countries Conference on Statistical Sciences (ICCS-

X) on Statistics for Development and Good Gover-

nance, pages 39–43, Egypt, 2010.

Ali Rejali. Statistics competitions in Iran, the proceed-

ings. in The 6th Congress of the World Federation of

National Mathematics Competitions, pages 149–154,

Riga, Latvia, 2011.

٢٠١٩ JSM کنفرانس

( بهشت شهید اه (دانش طاهریون٢٩ عل رضا به همت

که است جهان آماری رخدادهای بزرگ ترین از ی JSM

از بیش دارند. حضور آن در کشور ۵٢ از نفر ۶۵٠٠ از بیش

سخنران های مدعو، افراد سخنران های قالب در نشست ۶٠٠

دانشجو ١٠٠٠ از بیش مشارکت با پوستر و مشارکت و عموم

کنفرانس، این جالب نکات از است. کنفرانس این ویژگ های از

پژوهش و تجاری بنگاه های از اعم حقوق شخصیت های حضور

از بیش ،٢٠١٩ سال در است. کنفرانس این در افراد استخدام برای

کنفرانس در را شغل موقعیت ٢٠٠ از بیش مؤسسه، و شرکت ٧۵

م توانستند همانجا در افراد موارد، برخ در و کردند معرف

موارد، برخ در حت و کنند مطرح را خود استخدام درخواست

گرفته صورت کنفرانس در مستقر غرفۀ در نیز کاری مصاحبۀ

است دایر اه نمایش غرفۀ ١٠٠ از بیش ، JSM کنار در است.

م شود. برگزار حرفه ای آموزش دوره های و کارگاه ۵٠ به قریب و

از عبارتند JSM حام انجمن های و مؤسسات

ا، امری آمار انجمن •

، بیم سنج جامعۀ •

، زیست سنج بین الملل انجمن •

چین، آمار بین الملل انجمن •

هند، آمار بین الملل انجمن •

، ریاض آمار مؤسسۀ •
٢٩a_taheriyoun@sbu.ac.ir
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٢٠١٩ JSM کنفرانس

بیزی، تحلیل بین الملل جامعۀ •

آمار، بین الملل مؤسسۀ •

کره، آمار بین الملل انجمن •

و آمار سلطنت انجمن •

کانادا. آمار انجمن •

در آماردانان برای منحصربه فرد فرصت JSM همچنین

کشف و ایده ها تبادل برای دولت و صنعت اه ها، دانش

جمله (از آماری افراد م کند. فراهم اری هم فرصت های

ارشد اعضای با تعامل و یادگیری به قادر ( فعل دانشجویان

کنفرانس، این اهداف از ی اصوال و هستند حرفه این

دانشجویان اند.

مصاحبۀ خدمات مرکز ی به عنوان JSM شغل خدمات

صدها م کند. عمل کار متقاض افراد و کارفرمایان برای کامل

ارتباط برای ساله هر شغل نامزدهای و استخدام کنندگان از نفر

این م کنند. مراجعه JSM شغل خدمات به فرصت ها کشف و

به روز به صورت کارفرما جستجوی (١) که م شود منجر موضوع

پست صدها شامل که م شود انجام کنفرانس برگزاری محل در و

مرکز (٢) است؛ دولت و خصوص آماری برتر کارفرمایان از شغل

با تا م دهد را ان ام این متقاضیان به آنالین، شغل خدمات پیام

از پس حت و کنفرانس محل در کنفرانس، از پیش کارفرمایان،

تکلیف تعیین تا تماس ها این باشند. داشته تماس کنفرانس پایان

م شود؛ ذخیره کنفرانس داخلس گزارش های در و رصد متقاض

متقاض که م دهد را ان ام این JSM شغل خدمات (٣) و

شغل مصاحبۀ و شده آشنا هم با کنفرانس، محل در کارفرما و

اه نمایش ی این که شود توجه یرد. ب صورت محل در همانجا

است. مصاحبه و استخدام مرکز ی این نیست؛ حرفه ای معمول

صنعت، از آماری برتر کارفرمایان به جای JSM شغل سرویس

آن، مطالعۀ از پس م گیرد. را فرد رزومۀ اه، دانش و دولت

متقاض همچنین م کند. معرف متقاض به را مناسب کارفرمایان

پیام سرویس طریق از و کند جستجو را موقعیت ها م تواند

کارفرمایان باشد. تماس در خود عالقۀ مورد کارفرمایان با آنالین

در مصاحبه ها م دهند. را مصاحبه ترتیب متقاض با مستقیماً

این از استفاده م شود. انجام کنفرانس محل در نخست درجۀ

ا امری آمار انجمن عضو دانشجویان برای و نیست ان رای خدمات

غیردانشجوی اعضای برای ،١٠٠ غیرعضو دانشجویان برای ،٧۵

کارفرمایان فهرست است. دالر ٢٢۵ سایرین برای و ١۵٠ انجمن

کنفرانس درگاه در بودند نیرو دریافت متقاض ٢٠١٨ سال در که

است. شده فهرست زیر در آن ها مهمترین از بخش است. شده ثبت

سریع» «ارائه دهندگان به که دارد وجود JSM در بخش

م بایست م کنند، ثبت نام بخش این در که افرادی است. معروف

سال در دهند. ارائه دقیقه چهار ظرف را خود مطلب محتوای

فرصت ی تنها و شد ارائه شرکت کننده ٢٠ با بخش این جاری

تحت افراد داده م شود. مخاطبان به ١٠اُم ارائۀ از بعد استراحت

پوستر کنار در آن از پس و م گیرند قرار دستاورد و دانش بمباران

بخش در این که م شود. مطرح جدی بحث های ارائه دهنده، هر

دکتر پوستر ارائۀ به اشاره ای خلیل دکتر قبل شمارۀ درون برون

پوسترها این باالی محتوای بر گواه خود داشتند جمشیدیان

تمایل کشور، محققین از اساساً آیا که م کنم تجسم خود با است.

که کنم اشاره باید البته دارند؟ کنفرانس ها در پوستر ارائۀ به

در درج برای را خود جام یدۀ چ م توانند پوستر ارائه دهندگان

کلیدی سخنرانان حت جام یدۀ چ جایی که کنفرانس، کتابچۀ

دهند. ارائه م شود، چاپ نیز

گپ میزگردها، است. آن میزگردهای ،JSM در تأمل قابل نکتۀ

م دهد. رخ نهار یا صبحانه میز در که است هدفمندی گفت های و

صندل شامل این که باشد داشته صندل ١٠ م تواند میزگرد هر

هست. نیز گرداننده خود

JSM مال حامیان از برخ

خرید را صندل آن بلیط باید میزگرد در حضور برای افراد

« مال «حامیان از اتوماتی بلیط ی میزگرد گردانندۀ کنند.

تشخیص که هستند مال حامیان این اصوال و کرد خواهد دریافت

دسامبر، ماه اوایل از نه. یا کرد حمایت میزگردی از باید م دهند

به و گردآوری کنفرانس دبیرخانۀ در میزگرد ارائۀ پیشنهادهای

را مواردی پیشنهادها، بین از آن ها م شود. ارسال مال حامیان

م گیرد. ل ش میزگردها و م دهند قرار حمایت مورد

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

٣٢
٣٢ صفحۀ

https://bayesian.org
https://isi-web.org
https://statkiss.org
https://www.rss.org.uk
https://ssc.ca
https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2018/employerlist.cfm
http://irstat.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=120
mailto:info@irstat.ir


٩٨ سال در کشور دانشجویی المپیاد چهارمین و بیست برگزاری از گزارش

طالیی نقره ای، حمایت بستۀ سه از ی م توانند مال حامیان

به ترتیب بسته ها این مشارکت هزینۀ کنند. انتخاب را پالتین و

قرار شامل هم و است دالر هزار پن و بیست و ده ، پن

ASA خبرنامۀ گوست آ و جوالی اخبار در حام نام گرفتن

تجاری، نشان با اه نمایش غرفۀ داشتن عضو)، ١٩٠٠٠ (با

اطالع رسان ا، امری آمار انجمن سایت در تجاری نشان قرارگرفتن

اجتماع رسانه های معرض در گرفتن قرار و انجمن سایت در

اینترنت درگاه در مال حام لینک پالتین بستۀ در تنها است.

تصویر در ٢٠١٩ سال مال حامیان فهرست م گیرد. قرار انجمن

است مشخص شده زیر

پالتین مال حامیان

طالئ مال حامیان

نقره ای مال حامیان

چهارمین و بیست برگزاری از گزارش

٩٨ سال در کشور دانشجویی المپیاد

تهران) اه (دانش ٣٠ پارسیان احمد به همت

پانزدهمین و کشور دانشجویی المپیاد چهارمین و بیست

چهارم و سوم جمعه و پنجشنبه روزهای در آمار دانشجویی المپیاد

عباسپور شهید مهندس و فن پردیس محل در ١٣٩٨ مردادماه

کشور اه های دانش از نفر ٣٧ شرکت با بهشت شهید اه دانش

مختلف اه های دانش از شرکت کننده دانشجویان توزیع شد. برگزار

ارشد کارشناس سراسری کنکور طریق از حضور تفکی به کشور

جدول در را جنسیت تفکی به و غیرمتمرکز آزمون برگزاری و

فرمایید. مالحظه زیر

از پنجشنبه روز در ٩٨ آمار دانشجویی المپیاد پانزدهمین

لغایت ١٠ : ٣٠ نمره)، ٧٠ (احتمال، ١٠ لغایت ٨ ساعت

١٠٠ ، (ریاض ١٧ تا ١۴ نمره)، ٧٠ ، ریاض (آمار ١٢ : ٣٠

کاربردی، (آمار ١٠ لغایت ٨ ساعت از جمعه روز در و نمره)

شد. برگزار نمره) ١٢٠

صورت در المپیاد، نهایی مرحلۀ شرکت کنندگان

به ایمیل ارسال با م توانند خود، نمرات به اعتراض

تصحیح به نسبت مورد ذکر با و (olympiad@sanjesh.org)

نمایند. اقدام خود اعتراض مورد سؤال مجدد

امتیاز اساس بر آمار دانشجویی المپیاد در شرکت کنندگان

م شوند مرتب نزول به صورت ، نمره ٣۶٠ مجموع از کسب شده

ی ط سال، همان شهریورماه در که شرایط، احراز صورت در و

با و المپیاد رشتۀ ٢٣ مسئولین از مرکب المپیاد شورای جلسۀ

رتبه بندی م شود، برگزار دانشجویی المپیاد شورای دبیر حضور

از که دانشجویی المپیادهای نهایی مرحلۀ اول نفر پانزده م شوند.

ورودی آزمون بدون م توانند م شوند، اعالم المپیاد سایت طریق

شرکت کنندگان دهند. تحصیل ادامه ارشد کارشناس مقط در

امتیازات از م گیرند قرار ٣ تا ١ از رتبه بندی شرایط حائز که

از اطالع برای م توانند عالقه مندان م شوند. برخوردار ویژه ای

یا و کشور آموزش سنجش سازمان المپیاد سایت به امتیازات این

نمایند. مراجعه ان نخب مل بنیاد سایت

که است کرده پیشنهاد آمار دانشجویی المپیاد علم کمیتۀ

عنوان هر در الزم نمرۀ کف رتبه بندی احراز برای آینده سال از

المپیاد علم کمیتۀ پیشنهاد شود. لحاظ باال آزمون های از امتحان

١۵ دست کم کسب ،٩٩ سال در نمره کف برای آمار دانشجویی

موافقت صورت در که است، آزمون مواد از ی هر در نمرۀ درصد

اران هم از شد. خواهد اعمال ١٣٩٩ سال از المپیاد شورای

المپیاد سؤال طرح به تمایل صورت در م شود دعوت گرام

کاربردی آمار و ریاض آمار، احتمال، مختلف زمینه های در

تلفن یا (aparsian@ut.ac.ir) ایمیل طریق از این جانب با

نمایند. حاصل تماس ٠٩١٢ − ۵٩٨ − ٧۶٨٣

آمار دانشجویی المپیاد با ارتباط در مهم و آخر مطلب

با را باشد آماری ها ما دغدغۀ بیشتر بایست روزها این که

آمار که داریم باور ان هم م گذارم. میان در گرام اران هم
٣٠ahmad_p@khayam.ac.ir
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٢٠١٩ ISI دوساالنۀ کنفرانس تجربۀ

اتفاق است. رشته ای فرا بیان به و منحصربه فرد رشتۀ ی

«علم دلیل به عمدتاً است، رخ داده اخیر سال های در که مبارک

ر دی رشته های مستعد دانشجویان جذب «داده کاوی»، و داده ها»

مقط در گرایش تغییر موارد برخ در و آمار درس های به طرف

از که هستند عالقه مند دانشجویان این گونه است. ارشد کارشناس

یابند. حضور آمار المپیاد در بتوانند غیرمتمرکز آزمون های طریق

آمار رشته آیندۀ برای و م کنم حمایت رخداد این از این جانب

هستم مایل م کنم. ارزیابی مثبت کشور آمار برای درمجموع و

گرام اران هم نظر عده این حضور ان ام آوردن فراهم به منظور

باشم. داشته را

توضیحات دختر پسر غیرمتمرکز سراسری اه دانش

٣ ٠ ٢ ١ اصفهان

٢ ٠ ٢ ٠ الزهراء

١ ٠ ١ ٠ خمین امام

١ ٠ ١ ٠ بیرجند

١ ١ ٢ ٠ تبریز

١ ١ ٠ ٢ تهران

١ ٠ ١ ٠ جهرم

٢ ٠ ٢ ٠ رازی

١ ٠ ١ ٠ باهنر شهید

١ ١ ٠ ٢ بهشت شهید

٢ ٠ ٢ ٠ شیراز

١ ٢ ٢ ١ اصفهان صنعت

٠ ١ ٠ ١ امیرکبیر صنعت

غ(پ) نفر ی ٠ ٣ ٣ ٠ شریف صنعت

٠ ٢ ١ ١ طباطبائ عالمه

غ(پ) نفر ی ٠ ١ ٠ ١ وصنعت علم

٢ ٠ ٢ ٠ فردوس

١ ٠ ١ ٠ گنبد

٢ ٠ ٢ ٠ گیالن

٠ ١ ١ ٠ مازندران

٠ ١ ١ ٠ اردبیل محقق

غ(د) نفر ی ١ ٠ ١ ٠ ( (ع عصر ول

٢٢ ١۵ ٢٨ ٩ جم

شرح به ٩٨ دانشجویی المپیادهای نهایی مرحلۀ اول نفر پانزده

نیلوفر ‐٣ ، جهان حمید ‐٢ ر، پژوهش احسان ‐١ است: زیر

لیال ‐۶ دیدار عباس ‐۵ ، جوزان نیان عل پویا ‐۴ بختیاری،

رومنجان، یوسف حجت ‐٨ ، ان م گل عل ‐٧ ، نیلچ اخوان

محمد ‐١١ محبی، شادی ‐١٠ کوه محمودی شیرین ‐٩

پور، عزت آبادی طیبه ‐١٣ سعیدی، ١٢‐ژاله دربندی، مجتبی

محمدی یار رضا ‐١۵ ناطق حدیثه ‐١۴

اول، رتبۀ ر پژوهش احسان آقای یعن اول، نفر سه اینکه توضیح

این سوم رتبۀ بختیاری نیلوفر خانم و دوم رتبۀ جهان حمید آقای

عزیزان. این برای بیشتر موفقیت آرزوی با کردند. کسب را دوره

٢٠١٩ ISI دوساالنۀ کنفرانس تجربۀ

مدرس) تربیت اه (دانش گلعل زاده٣١ موس به همت

اقدام ی بار سال دو هر (ISI) آمار٣٢ بین الملل موسسه

از ی در (WSC) آمار٣٣ بین الملل کنگره ی برگزاری به

به ISI دوساالنه کنگره ۶٢ تاکنون مینماید. دنیا کشورهای

است. برگزارشده مختلف کشورهای میزبان

مراکش میزبانش که WSC در ٢٠١٧ سال در داشتم سعادت

آن از قبل سال ی تقریباً ISI هیئت مدیره کنم. شرکت بود

WSC دوساالنه کنفرانس های برگزاری زمان در که کرد مصوب

داشتهاند آمار علم گسترش در بسزایی سهم که آماردانان به

دیوید پروفسور به جایزه این ٢٠١٧ سال در شود. اهداء جایزهای

امسال کنفرانس در شد. تقدیم کسفورد، آ اه دانش استاد کاکس،

درزمینۀ که تالشهایی به پاس افران، بردل پروفسور (ISI2019)

شد. جایزه این برنده است، کرده استرپ بوت وریتم ال

(ISI2019) کنفرانس که شود اشاره تا شد نوشته مقدمات این

گوست آ ٢٣ ال ١٨ از مالزی کشور کواالالمپور شهر در امسال

روز دو نگارنده شد. برگزار شهریور اول تا مرداد ١٩ با مصادف

پرواز حین در که بود مالزی به سفر عازم کنفرانس شروع از قبل

هیئت علم عضو محمودوند رحیم دکتر با همراه توفیق متوجه

مطل ایشان با صحبت از شدم. همدان سینای بوعل اه دانش
٣١golalizadeh@modares.ac.ir

Institute Statistical International٣٢

Conference Statistical World٣٣
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٢٠١٩ ISI دوساالنۀ کنفرانس تجربۀ

حساب های کنفرانس ی آمار، اصل کنگره بر عالوه که شدم

بازرگان و صنعت آمارهای بین الملل انجمن به مربوط اقماری

روزهای در نیز جوان آماردانان برای کارگاه ی و (ISBIS2019)

محمودوند دکتر و است برقرار شهر همان در گوست آ ١٨ تا ١۵

است. شده سفر این عازم آن ها در حضور برای

افرادی حضور شاهد KLAI فرودگاه در نشستن به محض

نفر چند اعزام از نشان که شدیم مالزی محل خاص بالباس

م داد. مهمانان از استقبال برای کنفرانس برگزارکننده تیم از

بودند. کنفرانس مهمانان از استقبال کمیته آن ها ر به عبارت دی

حاشیه ای مسائل چندوچون از و کردیم گفتگو آن ها با دقایق

ایران عزیزمان کشور توصیف و آن ها تخصص کنفرانس،

پذیرش، برای آن ها اشتیاق و خندان نگاه شد. ردوبدل حرفهایی

برنامه ریزی از نشان مهمانان ورود لحظات ثبت و گویی خوش آمد

امسال کنفرانس وه تر باش چه هر برگزاری برای مالزیایی ها وسیع

م داد.

جلسات تعداد

Special Invited Paper Sessions (SIPS) ٢٧

Invited Paper Sessions (IPS) ١٢٠

Special Topics Sessions (STS) ٩۶

Contributed Paper Sessions (CPS) – Oral ۵۴

Contributed Paper Sessions (CPS) – Poster ١٨

Sum ٣١۵
بود. ارائه عنوان ١٣٢٨ با نفر ١۴٢٨ شرکت کنندگان تعداد

کوتاه: دوره های برنامه های

تکمیل دوره های اصل کنفرانس شروع از قبل و کنفرانس ط در

بخش های و سازمان ها توسط کوتاه مدت آموزش کارگاه های و

کیجانگ ساسانا محل در گوست آ ١٧ و ١۶ روزهای در آماری

٢٠٠ حضور با و روز دو این ط در دوره دوازده شد. برگزار

شد. برگزار مختلف کشورهای از شرکت کننده

: رسم آمارهای و داده علوم در سمپوزیوم

آمار بخش توسط سمپوزیوم گوست آ ١٧ تا ١۵ روزهای در

اری هم با رسم آمارهای و داده علوم روی بر ملل سازمان

آمار در بزرگ داده های از استفاده روی بر کاری گروه مشترک

شد. برگزار رسم

جوان: آماردانان گردهمایی

کنفرانس افتتاحیه از قبل و گوست آ ١٨ روز در گردهمایی این

آمار، رشته اساتید آمارشناسان، از شرکت کنندگان حضور با اصل

فعالیت آمار فعالیت های در به نوع که افرادی و آمار دانشجویان

مورد در و داشتند حضور شرکت کننده ١۵٠ برنامه این در دارند.

رئیس سخنران شد. گفتگو و بحث آمار رشته مختلف ابعاد

گردهمایی این بخش های مهم ترین از ی زیست آمار انجمن

بود.

زنان: به مربوط آمارهای گردهمایی

مربوط آمارهای موضوع با گردهمایی گوست آ ٢٠ روز صبح در

آقای مدیریت با ISI-CW مربوطه کمیته در وزنان دختران به

این هدف شد. برگزار شرکت کننده نفر ۴٠ حضور با استوکل دیانا

و دختران به مربوط آمارهای موضوعات هدف گذاری گردهمایی

بود. کنفرانس بعدی دوره در مقاالت برای زنان

نویسندگان: گردهمایی

مقاالت چاپ ونگ «چ عنوان با کارگاه گوست آ ٢٠ تاریخ در

international statis- مجالت سردبیر شد. برگزار مجالت» در

دیدگاه های مورد در stat و teaching statistics ،tical review

نمودند. مطرح را نکات خود مجالت

اه نمایش برگزاری آمار جهان کنفرانس در قابل توجه نکتۀ

شرکت های بود قابل تأمل بسیار آماری شرکت های حضور با جانبی

(نگارا)، مل بانک nexus، AirAsia، ، sas چون مهم

اه نمایش سالن گوشۀ در بود. ... و صنایع دست ،٢٠٢١ کنفرانس

زمان ط در گزارش ها این که بود کوتاه مدت ارائه های برای محل

م شد. ارائه چایی صرف و استراحت

مراسم برگزاری با اگوست ١٨ شنبه ی روز عصر در کنفرانس

سخنران کنفرانس برجسته نکته کرد. کار به شروع افتتاحیه

مالزی) وزیر (نخست محمد ماهاتیر توسط کنفرانس افتتاحیۀ

اساتید از بسیاری اعتراف به بود. مالزی اقتصاد جوان وزیر و

در تأیید سپس و اجرایی آمارهای دست اندرکار ارشد مدیران و

آماری ترین از ی محمد ماهاتیر دکتر ISI، دبیرخانه گزارش

را آمار به ایشان اشراف میزان که کرد ارائه را خود سخنران های

کنفرانس اتمام از بعد روز چند که است اشاره به قابل داد. نشان

موفق مدیران زاهدیان‐از آقای جناب قول از وطن به بازگشت و

دربارۀ محمد ماهاتیر دکتر از وقت که شنیدم کشور‐ آماری

اقتصادی بزرگ اه جای به کشورش رساندن در موفقیتش دلیل

کردم تکیه آمار به «چون که شنیدند پاس پرسیدند را تجاری و

«آمار که: بود این او بیانات در کلیدی نکتۀ ی شدم». موفق

که بود شاهد نگارنده است» ضروری بسیار تصمیم گیری برای

با چندباری کلیپ پخش هنگام در اختتامیه مراسم برگزارکنندگان

شنوندگان به را معن داری پیام های او کالم از قسمت این در توقف

کردند. منتقل
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٢٠١٩ ISI دوساالنۀ کنفرانس تجربۀ

تعداد شد ارائه کنفرانس افتتاحیۀ در که آمارهایی با مطابق

کشور ١٣٠ از و نفر ٢۵٠٠ حدود کنفرانس این در شرکتکنندگان

بنده آنچه و شرکت کنندگان اسام فهرست اساس بر . بود جهان

۶ شرکت کننده ٢۵٠٠ این از ایران سهم شدم مالقات به موفق

الشمس ریاض دکتر سمنان)، اه (دانش روزبه دکتر بود. نفر

دکتر سینا)، بوعل اه (دانش محمودوند دکتر آزاد)، اه (دانش

(مرکز فیاض مهندس آقای ،( جمعیت مطالعات (موسسه باقری

کنفرانس این در مدرس تربیت اه دانش از بنده و ایران) آمار

کشور از خارج ایران دانشجویان از نفر دو البته داشتیم. حضور

داشتند. حضور کنگره این در نیز

نمایش شاهد پذیرایی مراسم اثنای در و افتتاحیه از بعد

کشور متنوع جذابیت های و مالزی صنایع دست از گوشه ای

سخنرانیهای بعد روزهای در بود. توجه درخور اقدام که بودیم

آموزش کارگاههای ، تخصص سخنرانیهای و نشستها ، عموم

تنوع باآنکه بود. جریان در ر دی ی به موازات پوسترها ارائه و

خاص توجه میشد، مشاهده کنگره در زیادی بسیار موضوع

آمار برجستۀ افراد بود. شده رسم آمارهای و آمار آموزش به

آلن ، بانرج سودبیت گنتون، مارک ، کرس نوئل پروفسورها شامل

شیمیزو سن گوپتا، آشیس جهان خان، شاه نیلیا، روو، هوارد مرچند،

اه های نمایش این بر عالوه کردند. سخنران کنفرانس این در ....

از مختلف کشورهای توسط آمار با مرتبط علم دستاوردهای

این ارزشمند نکات از ی بود. کنفرانس این مهم جنبه های

روال این به بود دیجیتال به صورت پوسترها کلیۀ ارائۀ کنفرانس

راهنمای دفترچه در که ساعات در و مرکزی سیستم طریق از که

ترونی ال صفحۀ در ارائه دهنده مقالۀ همۀ بود، قیدشده کنفرانس

ارائۀ برای مقاله نویسندۀ و م شد بارگزاری انسان ی قد به اندازۀ

دارد سؤال کس اگر تا م ایستاد مقاله اش کنار در توضیحات

جلسه و عموم شورای و ISI عموم شورای برگزاری بپرسد.

در که انجمنهایی شامل ISI زیرمجموعههای سایر هیئت مدیره

آمار»، «آموزش ،« ریاض «آمار ،« رسم «آمارهای زمینههای

«بررسیهای ،« محیط «آمارهای ،« بازرگان و صنعت «آمارهای

کارهای ازجمله نند، می فعالیت آماری» «محاسبات و نمونهای»

شد. انجام کنگره این در که بود ری دی

اجرای برای کنفرانس برگزارکننده تیم که زائدالوصف انرژی

همۀ بود. جالب توجه بسیار داشتند علم گردهمایی این بهتر هرچه

شخص حت داشتند. مهمانان امور تسهیل در سع باز روی با افراد

کنفرانس برنامۀ یشن اپلی با مربوط الت مش به کم برای را

لیسانس دانشجوی و تایلند ایشان‐اهل از نگارنده گذاشتند.

پرسید سؤاالت مجموعه این با اری هم نحوۀ درزمینۀ کامپیوتر‐

دنیای تجربۀ همچنین و درآمد کسب خاطر «به بود این جواب که

آمدم». اینجا به آمار از جدیدی

قرار و آرام لحظه ای کنفرانس این دبیر اوزیر محمد دکتر

هرچه برگزاری در خدشه ای تا م کشید سرک همه جا به و نداشت

ایشان با دقایق داشت افتخار نگارنده نشود. وارد کنفرانس بهتر

اذعان به بپرسد. مجموعه روی پیش برنامه های از و کند صحبت

دالیل از ی مالزی، آمار مرکز اجرایی مسئولین ر دی و ایشان

از تجربه کسب مالزی کشور توسط کنفرانس این میزبان اصل

مالزی (٢٠٢٠) آت سال سرشماری انجام برای کنفرانس این

ده هر کشور این عموم سرشماری که است اشاره به الزم بود.

شب ها از دری ISI هیئت مدیرۀ م شود. برگزار ی بار سال

اعضای از قبل دعوت با –البته غیررسم و خودمان گردهمایی

نگارنده که دادند ترتیب پتروناس دوقلوی معروف برج در را ISI-

آن در آمار مرکز محترم کارمندان از فیاض سعید آقای به اتفاق

ISI اعضای از ی نگران گردهمایی آن در داشتند. حضور

آمار‐ آموزش بین الملل انجمن هیئت مدیره ‐عضو بل آندرو بنام

نگارنده برای ایران آمار انجمن عضویت و معرف خصوص در

سردبیران نشست کنفرانس مؤثر جلسات از ی بود. جالب توجه

در را مفیدی اطالعات که بود ISI انتشارات از مهم مجلۀ چند

قراردادند. شرکت کنندگان اختیار

آمار انجمن های در که افرادی از تقدیر با اختتامیه مراسم

انجمن هیئت مدیره دید در و داشتند یری چشم فعالیت کشورشان

و دانش آموزان از تعدادی شد. شروع بود تقدیر شایستۀ ISI

دلیل به شیل و برزیل ، زی م اکراین، کشورهای دانشجویان

گرفتند. قرار موردتقدیر نیز آمار با مرتبط نوین ایده های ارائه

برگزیده افراد نیز ISI زیرمجموعه انجمن های از هرکدام به عالوه،

علم فعالیت موردنظر شاخۀ در که را انجمنشان طرف از

طبق بر قراردادند. تفقد مورد جوایز ارائۀ با دادند انجام برجسته ای

بعدی میزبان معرف اختتامیه مراسم انتهای کنفرانس هر معمول

مجدد دیدار آرزوی و ر دی ی از دوستان خداحافظ کنفرانس،

که خوب دوستان با لحظات آن در هم من بود. ر همدی برای

تا کردم دعوت آن ها از و کرده خداحافظ داشتم آشنایی توفیق

کنند. سفر ایران به سمینار و کنفرانس در شرکت برای

٣۴adolati@yazd.ac.ir
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آمار عال آموزش گسترش و برنامه ریزی تخصص کارگروه جدید دور

برنامه ریزی تخصص کارگروه جدید دور

آمار عال آموزش گسترش و

یزد) اه (دانش ٣۴ کارگروه ‐مدیر دولت عل به همت

فناوری، و تحقیقات علوم وزارت اساس و کالن تصمیمات

گرفته فناوری» و «پژوهش و « «آموزش کمیسیون های در

خدمات از خود تصمیم سازی های در کمیسیون ها، این م شود.

نزدی م برند. بهره تخصص کارگروه های مشورت و کارشناس

عتف وزارت آموزش معاونت حوزه در تخصص کارگروه ٧٠ به

آموزش برنامه ریزی دفتر در که دبیرخانه ی توسط که است فعال

تا ٧ از ل متش کارگروه هر م شوند. هماهنگ است مستقر عال

و اه ها پژوهش اه ها، دانش هیئت علم بین از که است عضو ١۵

کارگروه ها، اصل مأموریت م شوند. انتخاب علم انجمن های

و ایران در و دنیا در فناوری و علم تحوالت از گاه آ و مطالعه

علم روش های و علم بوم سازی و کارآمدسازی روزآمدسازی،

سامانده با مرتبط تصمیم سازی های و درس برنامه های قالب در

وظایف است. کشور در پژوهش و آموزش گسترش متوازن سازی و

است: زیر شرح به کارگروه ها

و دستاوردها درباره علم بازخورد تهیۀ و ارزیابی .١

بهبود. برای پیشنهاد ارائۀ و کشور علم پیشرفت های

ازنظر کشور در رشته کاربرد خصوص در مستمر ارزشیابی .٢

. اجتماع تقاضای به پاس و علم نیازهای رف

و پژوهش برنامه های و سیاست ها تدوین در مشارکت .٣

مختلف. علم قلمروهای در فناوری

رشته علم قلمرو در تخصص مطالعات انجام و طراح .۴

درس و آموزش برنامه های به روزرسان باهدف

سوی از پیشنهادی درس برنامه های بازنگری و تدوین .۵

استانداردهای و اصول اساس بر آن ها ارزشیابی و اه ها دانش

آموزش معاونان به تخصص مشورت های ارائه و برنامه

مؤسسه ها.

راهنمایی روش های تدریس، نوین وهای ال ارائۀ و مطالعه .۶

متضمن که یادگیری یادده اثربخش شیوه های و مشاوره و

حوزه در دانشجویان شادابی و پایدار یادگیری خالقیت،

است تخصص

نیازهای با متناسب تحصیل مقررات ارزشیابی و تحلیل .٧

به توجه با مؤسسه ها در فناوری و پژوهش و آموزش جدید

. باالدست اسناد و مصوبات

مدارک به تنوع بخش نحوه خصوص در اظهارنظر و بررس .٨

وهای ال و کار بازار رشته، ماهیت با متناسب تحصیل

. جهان

برنامه ریزی، برای نوآورانه طرح های و مشورت ارائۀ .٩

درخشان استعداد دانشجویان پرورش و شناسایی

کشور. عال آموزش مؤسسه های

متقاض مؤسسه های متوازن و همه جانبه پایش در همراه .١٠

شورا مصوب شاخص های گرفتن نظر در با رشته، راه اندازی

دسترس یا و اه آزمایش فضا، ، هیئت علم عضو لحاظ به

تدوین امر در معاضدت نیز و علم اطالعات منابع به

مؤسسه. در اجرا برای متناسب، پشتیبان استانداردهای

آموزش گسترش ضوابط و مقررات با مرتبط پیشنهاد ها ارائۀ .١١

و وزارت علم توسعۀ کالن سیاست های اساس بر عال

آمایش. مطالعات نتایج

و ادغام ایجاد، نحوۀ خصوص در کارشناس نظرات ارائۀ .١٢

و تحصیل دوره های ، درس برنامه های رشته ها، انحالل یا

مؤسسات در دانشجو پذیرش ظرفیت تعیین به کم نیز

بازار. نیاز با متناسب

رشته های برای صادرشده مجوزهای بر نظارت و بررس .١٣

. تحصیل

پروژه های بر نظارت برای پژوهش ستاپهای با اری هم .١۴

م کنند. دریافت گرنت که تکمیل تحصیالت

در علم جدید نشریات رد عمل بررس در اری هم .١۵

. تخصص مختلف حوزه های

سراسری آزمون های ضرایب و مواد خصوص در اظهارنظر .١۶

دبیرخانه به آن از ارجاع و دکتری تا کاردان از مقاط کلیه

پارچه سازی. ی به منظور

وزارت معاونت های و دفاتر از دریافت نامه های بررس .١٧

تهیۀ به کم و سازمان ها و وزارتخانه ها سایر و عتف

مناسب. پاس
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آمار فارغ التحصیالن و گروه ها اخبار

در کارگروه فعالیت برای اختصاص راهبردی برنامۀ تهیۀ .١٨

عال آموزش گسترش ‐٢ درس و آموزش ‐١ حوزه: ٣

فناوری. و پژوهش ‐٣

بار نخستین برای کارگروه ها اعضای ١٣٩٧ سال پایان ماه های در

سراسر در خود اران هم توسط « ترونی ال «رأی گیری طریق از

جدید دور در آمار تخصص کارگروه اعضای شدند. برگزیده کشور

مشهد)، فردوس اه (دانش احمدی جعفر دکتر از: عبارت اند

اصغرزاده اکبر دکتر مشهد)، فردوس اه (دانش امین محمد دکتر

باهنر شهید اه (دانش جمالیزاده احد دکتر مازندران)، اه (دانش

راس عبدالرحمن دکتر یزد)، اه (دانش دولت عل دکتر کرمان)،

اه (دانش شمس دکترصدیقه اهواز)، چمران شهید اه (دانش

دکترمجتبی اصفهان)، اه (دانش طالبی دکترهوشنگ الزهراء)،

محمدزاده محسن دکتر ،( بهشت شهید اه (دانش گنجعل

اه (دانش نعمت الله علیرضا دکتر مدرس)، تربیت اه (دانش

دکتر و طباطبایی) عالمه اه (دانش نعمت الله نادر دکتر شیراز)،

بیرجند). اه (دانش ثان نیل حمیدرضا

مدت برای ٩٨ تیرماه از کارگروه ها فعالیت جدید دور

در جمع خرد از استفاده به منظور است. آغازشده سال ٢

نظرات از تخصص کارگروه آمار، رشتۀ کالن تصمیم سازی های

م نماید. استقبال آمار علم جامعۀ اعضای همۀ پیشنهاد های و

را خود سازندۀ پیشنهاد های و نظرات م توانند اران هم

ترونی ال پست طریق از کارگروه) وظایف چارچوب (در

دهند. قرار کارگروه اختیار در adolati@yazd.ac.ir

آمار فارغ التحصیالن و گروه ها اخبار

فارغ التحصیالن معرف و شیراز اه دانش آمار گروه 
آمار دکتری

اه دانش آمار بخش در ١٣٩٨ سال اول شش ماهۀ زمان فاصلۀ در

دانش آموختۀ نفر ٣ و ارشد کارشناس فارغ التحصیل نفر ۵ شیراز

زیر در که شده اند تحصیل از فراغت به موفق دکتری دورۀ

است. شده آورده دکتری دورۀ فارغ التحصیالن شرح حال خالصه

آمار بخش هیئت علم عضو نجیبی مرتض سید دکتر ضمناً

به سوئد لوند اه دانش در تابستانه مطالعات فرصت به منظور

بر ایشان مطالعات دورۀ این در نموده اند. عزیمت کشور این

داده های مدل سازی به منظور جهت دار آمار مدل های توسعۀ روی

NMR یا X اشعۀ از استفاده با که کوچ زوایای پراکندگ

تحقیقات این پرداخته اند. تحقیق و مطالعه به م شوند، جم آوری

لوند اه دانش در اندره پروفسور تحقیقات اه آزمایش اری هم با

است. انجام گرفته

دکتری فارغ التحصیالن معرف

الشتر شهر ١٣۶٩ سال شهریور ٣٠ متولد لروند: حامد دکتر •

شهید اه دانش از ١٣٩٢ سال آمار کارشناس ، لرستان استان

تهران اه دانش از ١٣٩۴ سال آمار ارشد کارشناس اهواز، چمران

١٣٩٨ تابستان آمار دکتری پارسیان، احمد دکتر راهنمایی تحت و

به صورت حاضر حال در ایشان . عال درجه با شیراز اه دانش از

هستند. کار به مشغول لرستان اه دانش آمار گروه در حق التدریس
«مروری دکتری: رساله عنوان

سیستم های در مدل ها شوک بر

چندحالته»

نعمت علیرضا دکتر راهنما: استاد

الله

به زیر مقالۀ دو ایشان رسالۀ از

است: رسیده چاپ
Lorvand H, Nematollahi A, Poursaeed M (2019)

Life distribution properties of a new δ- shock

model. Communications in Statistics - The-

ory and Methods 0:1-16. Published online.

doi.org/10.1080/03610926.2019.1584316

Lorvand H, Nematollahi A, Poursaeed M (2020) As-

sessment of a generalized discrete time mixed δ-shock

model for the multi-state systems. Journal of Compu-

tational and Applied Mathematics. Published online.

doi.org/10.1080/03610926.2019.1565784

شیراز، در ١٣۶٨ سال متولد منوچهری: طاهره دکتر •

ارشد کارشناس شیراز، اه دانش از ١٣٩١ سال آمار کارشناس

محمد دکتر راهنمایی تحت شیراز اه دانش از ١٣٩٣ سال آمار

از عال درجۀ با ١٣٩٨ تابستان آمار دکتری ، الوندی صدوق

در حق التدریس به صورت حاضر حال در ایشان شیراز. اه دانش

هستند. کار به مشغول شیراز اه دانش آمار گروه
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دکتری: رسالۀ عنوان

و دوطرفه طرح های «تجزیه وتحلیل

تکرار» بدون دوسطح فاکتوریل

نعمت علیرضا دکتر راهنما: استاد

الله

به زیر مقالۀ دو ایشان رسالۀ از

است: رسیده چاپ

Manouchehri, T. and Nematollahi, A. R. (2019). On

the Estimation Problem of Periodic Autoregressive

Time Series: Symmetric and Asymmetric Innovations,

Journal of statistical computation and simulation,

89(1), 71-97.

Manouchehri, T. and Nematollahi, A. R. (2019). Pe-

riodic autoregressive models with closed skew-normal

innovations, Computational Statistics, 1, 1–31. DOI:

10.1007/s00180-019-00893-z, 1, 1-31

شهرستان در ١٣۶۴ سال متولد : صالح مرضیه دکتر •

کارشناس شیراز، اه دانش از ١٣٨٩ سال آمار کارشناس خرامه،

دکتر راهنمایی تحت شیراز اه دانش از ١٣٩١ سال آمار ارشد

اه دانش از ١٣٩٨ تابستان آمار دکتری الوندی، صدوق محمد

دبیر به عنوان حاضر حال در ایشان خوب. بسیار درجۀ با شیراز

هستند. کار به مشغول عسلویه شهرستان در آموزش وپرورش

بر «مطالعه ای دکتری: رسالۀ عنوان

تصادف خواص و اعتماد قابلیت

مؤلفه های با وزن سیستمهای

وابسته»

و شیشه بر زهره دکتر راهنما: اساتید

اسدی. مجید دکتر

چاپ به زیر مقالۀ ایشان رسالۀ از

است: رسیده

M. Salehi, Z. Shishebor, and M. Asadi (2019), On

the reliability modeling of weighted k-out-of-n systems

with randomly chosen components, Metrika, 82 , 5,

589-605

معرف و بیرجند اه دانش آمار گروه 
آمار دکتری فارغ التحصیالن

جهت تخصص و مناسب بستری آوردن فراهم منظور به ‐١

با مرتبط تحلیل های و آمار حوزۀ در پژوهش خدمات و مشاوره

شورای و هیأت رئیسه حمایت با بیرجند، اه دانش آمار گروه آن،

و مشاوره مرکز تأسیس به اقدام صنعت با ارتباط و کارآفرین

محمد دکتر سرپرست به مرکز این است. نموده آمار پژوهش های

واق آمار اه آزمایش در آمار گروه هیئت علم عضو خراشادی زاده

ران، پژوهش به خدمات ارائۀ آمادۀ علوم دۀ دانش B بلوک در

است. جنوبی خراسان استان اجرایی دستگاه های و دانشجویان

آقای جناب اه دانش ارزیابی و نظارت محترم مدیر همت به ‐٢

و دانش آموختگان جذب منظور به و ثان نیل حمیدرضا دکتر

و آموزش به ویژه و اجرایی دستگاه های در آمار رشتۀ ان نخب

با بیرجند اه دانش آموزش معاونت طریق از اتبات م پرورش،

و پژوهش موسسه ریاست و عال آموزش برنامه ریزی دفتر مدیرکل

بر تاکید ضمن نامه این در گرفت. صورت عال آموزش برنامه ریزی

داوطلبان برای انگیزه ایجاد منظور به برابر شغل فرصت های ایجاد

سراسری، کنکورهای در آمار با مرتبط رشته های کد انتخاب در

شد. اشاره زمینه این در پرورش و آموزش وزارت کلیدی نقش به

و آمار علم با مرتبط مطالب حاوی فایل نامه، این پیوست به

و جزئیات با آموزان دانش درس کتب سرفصل در احتماالت

، فیزی ‐ (ریاض تحصیل مختلف گروههای در تفکی به

شد. ارسال ( انسان و تجربی

و مدیران با آمار گروه هیئت علم اعضای هم اندیش جلسۀ ‐٣

ادارۀ ، اجتماع تأمین دادگستری، ، دولت سازمان های کارشناسان

برنامه ریزی، و مدیریت سازمان و اجتماع امور و تعاون کار کل

گروه همت به تیرماه ٣ دوشنبه صبح بانک ها و بیمه شرکت های

برگزار آمار و ریاض علوم ده دانش ریاست دفتر در آمار آموزش

الت مش انجامید طول به ساعت سه که نشست این در شد.

میدان و ثبت داده های جم آوری نحوۀ خصوص در سازمان ها

اعضای و آمار متخصصین مؤثر اثرگذاری و نقش شد. مطرح

، درون سازمان پژوهش طرح های انجام در اه دانش هیئت علم

منطبق متنوع کارگاه های برگزاری خصوص در سازمان ها نیازهای

دانشجویان و فارغ التحصیالن معرف آمار، ده پژوهش سرفصل بر

ر دی از مطالعات فرصت و کارآموزی دوره های کردن سپری برای

جهت گردید مقرر همچنین بود. جلسه این در مطرح شده عناوین

برگزار دوره ای به صورت نشست ها این اهداف، کردن اجرایی
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شود.

بیرجند اه دانش آمار دکتری فارغ التحصیالن

آموختۀ دانش بیرجند، ١٣۶٧ متولد احمدی: کامبیز دکتر •

اه دانش دکتری و ارشد کارشناس ١٣٩١ ، کارشناس ١٣٩٨

دفاع ٢٠ نمرۀ و عال درجۀ با خود رسالۀ از ایشان بیرجند.

ان، نخب مل بنیاد پژوهش ‐ تحصیل جایزۀ نمودند.دریافت

بیرجند اه دانش برتر ر پژوهش و صادق امام علم جایزۀ کسب

است. ایشان افتخارات از برخ دانشجویی بخش در
«استنباط دکتری: رسالۀ عنوان

داده های بر مبتن آماری

سانسورشده» رقیب مخاطره های

و رضایی مجید دکتر راهنما: استاد

زاده یوسف فاطمه دکتر

به زیر مقاالت ایشان رسالۀ از

است: رسیده چاپ
Ahmadi, K., Yousefzadeh, F. and Rezaei, M. (2016).

Analysis of progressively Type-I interval censored

competing risks data for a class of exponential distri-

bution. Journal of Statistical Computation and Simu-

lation, 86(18), 3629-3652.

Ahmadi, K., Yousefzadeh, F. and Rezaei, M. (2017).

Progressively Type-I interval censored competing risks

data for the proportional hazards family. Communica-

tions in Statistics-Simulation and Computation, 46(8),

5924-5950. Ahmadi, K., Rezaei, M., and Yousefzadeh,

F. (2017). Statistical analysis of middle censored com-

peting risks data with exponential distribution. Jour-

nal of Statistical Computation and Simulation, 87(16),

3082-3110.

Ahmadi, K., Rezaei, M., and Yousefzadeh, F. (2018).

Progressively Type-II censored competing risks data

for exponential distributions based on sequential order

statistics. Communications in Statistics-Simulation

and Computation, 47(5),1276-1296.

Ahmadi, K., Rezaei, M., and Yousefzadeh, F. (2016).

Bayesian estimation and prediction with progressively

Type-I interval censored competing risks data for pro-

portion hazards family. 13th Iranian Statistics Con-

ference, Shahid Bahonar University of Kerman.

Ahmadi, K., Rezaei, M., and Yousefzadeh, F. (2016).

Estimation for the parameters of competing risks

model with middle censored exponential data. 47th

Annual Iranian Mathematics Conference, Kharazmi

University, 20-24.

گیالن، رودبار ١٣۶۶ متولد الکه: اکبری محبوبه دکتر •

١٣٩٠ گیالن، اه دانش از کارشناس ١٣٨٨ آموختۀ دانش

از دکتری ١٣٩٧ و مشهد فردوس اه دانش از ارشد کارشناس

بیرجند. اه دانش
در «استنباط دکتری: رسالۀ عنوان

چندک ها» براساس اعتماد قابلیت

و رضایی مجید دکتر راهنما: استاد

جمهوری سارا دکتر

چاپ به زیر مقاالت ایشان رسالۀ از

است: رسیده

Samimi, H., and Akbari, M. (2013). An accurate ap-

proximation to 3-parameter Weibull sum distribution.

International Research Journal of Applied and Basic

Sciences, 4(6), 1524-1529.

Akbari, M., Rezaei, M., Jomhoori, S., and Fakoor, V.

(2018). Nonparametric estimators for quantile density

function under length-biased sampling. Communica-

tions in Statistics-Theory and Methods, 1-18.

Akbari, M., Jomhoori, S., and Rezaei, M. (2015), On

the nonparametric estimation of hazard quantile func-

tion in length-biased sampling, The 10th Seminar on

Probability and Stochastic Processes, Yazd, Iran.

Rezaei, M., Akbari, M., and Jomhoori, S. (2016).

Stochastic orders based on quantile function in re-

versed time, Second Seminar on Reliability Theory and

its Applications, Tehran, Iran.
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Jomhoori, S., Akbari, M. and Rezaei, M. (2017).

Kernel-type estimator for conditional tail expectation

risk measure, Modern Methods in Insurance Pricing

and Industrial Statistics, 3-5 September, Bu Ali Sina

University, Hamedan, Iran.

ی ایشان .١٣۴٩ متولد ری بد: آرمان دکتر •

کانادا تورنتو اه دانش در را شش ماهه تحقیقات دورۀ

نمودند. سپری الدین معین رحیم پروفسور راهنمایی تحت
بندی «خوشه دکتری: رسالۀ عنوان

پیتمن» نزدی معیار تحت

و اطمینان جواد دکتر راهنما: استاد

پور محمد عادل دکتر

چاپ به زیر مقاالت ایشان رسالۀ از

است: رسیده
Reybod, Arman, Etminan, Javad, Mohammadpour,

Adel. (2019). A Pitman measure of similarity in

kmeans for clustering heavy tailed data. Communica-

tion in statistics, Simulation and computation, 48(6),

1595-1605.

Reybod, Arman, Etminan, Javad, Mohammadpour,

Adel. Moineddin, Rahim. The new distance func-

tion in agglomerative hierarchical clustering for heavy

tail data. 14th Iranian Statistics Conf. University of

Shahrod.

بهشت شهید اه دانش آمار دکتری فارغ التحصیالن

شهر در ١٣۶۶ سال متولد هرگالن: برزگر زهرا دکتر •

تبریز، اه دانش از ١٣٨٨ سال آمار کارشناس عجب شیر،

دکتری ، بهشت شهید اه دانش از ١٣٩٠ سال آمار ارشد کارشناس

شده اند. فارغ التحصیل بهشت شهید اه دانش از ١٣٩٧ سال آمار

ردهایی «روی دکتری: رسالۀ عنوان

ناپارامتری بیزی مدل بندی بر جدید

« زمان فضایی‐ داده های

ریواز فیروزه دکتر راهنما: استاد

داده های مدل بندی «در است: شرح به این ایشان رسالۀ یدۀ چ

صریح به طور زمان و فضایی وابستگ معموال ، فضایی‐زمان

این م شود. اعمال مدل در تصادف اثرهای جمله ی طریق از

مانای گاوس فرایند ی با عموماً محض فضایی‐زمان اثر

چنین کمتر عمل در اما م شود. مدل بندی صفر میانگین با

دستخوش وها ال زمان، پیشرفت با که چرا است برقرار مفروضات

بزرگ فضایی‐زمان داده های با اگر طرف از م شوند. تغییر

فوق، مفروضات برقراری چالش های بر عالوه باشیم روبرو

به رساله،  این در هستیم. مواجه نیز محاسبات باالی حجم با

داده های تحلیل اساس چالش های حل برای ردهایی روی معرف

افزایش از ناش محاسبات باالی حجم شامل فضایی‐زمان

توزیع مفروضات با غیرمنطبق توزیع رفتارهای مشاهدات، حجم

با ابتدا منظور، این برای م پردازیم . فضایی نامانایی و نرمال

فضایی‐ تصادف اثرهای برای چوله گاوس پیشین ی معرف

توزیع های در تقارن عدم که م شود ارائه نامانا مدل ی  ، زمان

تقارن، عدم بر عالوه ادامه، در م کند. مدل بندی را حاشیه ای

و م گیرد قرار توجه مورد نیز بودن تک مدی فرص از تخط

منعطف مدل ناپارامتری،  بیزی  پیشین ی گرفتن نظر در با

نظری ویژگ های م شود. ارائه زمان فضایی‐ داده های برای

سازگاری شرایط در معرف شده مدل م دهد نشان شده ارائه مدل

بیزی مدل ی  ، پایان بخش در م کند. صدق کولموگوروف

نرمال چوله زمان فضایی‐ فرایند ی پایۀ اندازۀ با  ناپارامتری

عدم و بودن چندمدی فضایی، نامانایی همزمان که م شود ارائه

مرتبۀ م شود داده نشان ادامه، در م کند. مدل بندی را تقارن

مشاهدات تعداد از خط تابع شده معرف مدل های محاسبات

رد عمل شبیه سازی مطالعۀ تعدادی از استفاده با پایان، در هستند.

روی بر شده پیشنهاد مدل های و شده مقایسه مختلف مدل های

م شوند.» اعمال بارش داده های

است: رسیده چاپ به زیر مقاالت ایشان رسالۀ از

Barzegar, Z., and Rivaz, F. (2019) A Scalable

Bayesian Nonparametric Model for Large Spatio-

Temporal Data. Journal of Computational Statistics,

10.1007/s00180-019-00905-y.

Barzegar, Z., Rivaz, F. and Khaledi, M.J. (2019) A

Skew-Gaussian Spatio-Temporal Process with Non-

Stationary Correlation Structure, Journal of Iranian

Statistical Society, 10.29252/jirss.18.2.63.

Rivaz, F., Barzegar, Z. and Khaledi, M.J. (2016) A
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covariate-adjusted stick-breaking process for spatio-

temporal data, ISBA 2016 World Meeting.

ویی پیش رد عمل بررس (١٣٩۵) ف. ریواز، و ز. برزگر، 

ناپارامتری، بیزی رهیافت بر مبتن فضایی‐زمان پویای مدل های

ایران. آمار کنفرانس سیزدهمین

شهر در ١٣۶۴ سال متولد جوق: قلعه شرق حسن دکتر •

، اردبیل محقق اه دانش از ١٣٨٨ سال ریاض کارشناس اردبیل،

کرمانشاه، رازی اه دانش از ١٣٩٠ سال آمار ارشد کارشناس

فارغ التحصیل بهشت شهید اه دانش از ١٣٩٨ سال آمار دکتری

شده اند.
«استنباط دکتری: رسالۀ عنوان

برای میانگین ها برابری درباره ی

« تابع داده های

محمد سید دکتر راهنما: استاد

نسب حسین ابراهیم

تحلیل در میانگین «برآورد است: شرح به این ایشان رسالۀ یدۀ چ

مهم خودی خود به تنها نه آن زیرا است عالقه مورد تابع داده های

کاهش قبیل از ر دی موضوعات برای پیش درآمدی ه بل است

تابع داده های مدل بندی و تغییر نقطه رده بندی، رگرسیون، بعد،

تحلیل در میانگین برآورد موجود روش های از بسیاری است.

برای م توانند فقط ساختاری محدودیت دلیل به تابع داده های

انتخاب بنابراین شوند، برده  ار ب ال چ یا تُنُک داده های نوع دو

منجر نادرست آماری استنباط به است ن مم نوع دو این بین اشتباه

استفاده با آن مشتق و میانگین تابع برآورد رساله این در شود.

وزن ده روش ی با موضع خط هموارسازی روش های از

شده پیشنهاد نظریه های و روش به طوری که م کنیم، بررس را بهینه

قالب ی در ال چ داده های با هم و تُنُک داده های با هم م تواند

برآوردگرهای L٢ در رایی هم نرخ های شود. سازگار پارچه ی

شده آورده به دست آن مشتق و واقع میانگین برای موضع خط

تابع برای اطمینان بازه های ساختن برای روش همچنین است.

نمونه ای تک آزمون های آن بر عالوه  است. شده پیشنهاد میانگین

جدید آزمون آمارۀ ی و است شده مطالعه تابع داده های برای

این مجانبی خواص است. شده پیشنهاد میانگین دو برابری برای

نمونه اندازۀ با تصویرها تعداد که زمان پیشنهادی آزمون آمارۀ

آزمون این توان همچنین است. آمده به دست م کند پیدا افزایش

نشان و آورده ایم به دست را موضع مقابل فرض های برخ تحت

برای آماره این است. n√‐سازگار آزمون آماره ی این که داده ایم

ایستگاه های دمای میانگین توابع در اختالف مورد در استنباط

است.» شده استفاده کانادا شمال و غرب شرق،

است: استخراج شده زیر مقاالت ایشان رسالۀ از
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