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در که است انجمن اين خبری نشريه ، ایران آمار انجمن خبرنامه
میشود. منتشر فصل هر پايان

آشنايی جهان، و ايران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصلی هدف
با نيز و يکديگر با آماری جامعه اعضای ميان ارتباط ايجاد و بزرگان

است. ايران آمار انجمن
و همکاری از خبرنامه، شدن پربارتر هرچه به فوق اهداف به نيل برای

راستا: اين در میشود. استقبال گرمی به عالقهمندان همه همفکری
تحريريه هيئت اعضای يا سردبير، نشانی به مطالب است ضروری -

شود. ارسال
است. آزاد شده ارسال ويرايشمطالب تلخيصو انتخاب، در خبرنامه، -

نمیشود. بازگردانده شده، دريافت مطالب -
نيست. ايران آمار انجمن نظر لزومًا خبرنامه، در مندرج مطالب
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دوره اکنون هم دارد. اختصاص احتمال و آمار به رياضی کتابهای از
تأليف و طراحی حال در دوازدهم تا دهم دورههای شامل متوسطه دوم
انتخاب و سراسری کنکور علت به نظام از دوره اين میباشند. کتابها
در است. اهميت با و مهم بسيار دوازدهم سال در دانشگاهی رشته
علوم رشته دو انتخاب به نهم سال در دانشآموزان جديد، برنامهريزی
مدرسه تغيير با دوره اين که میپردازند دهم سال برای انسانی علوم و پايه
به پايه علوم رشته يازدهم سال در است. متوسطه دوم دوره به ورود و
دو به انسانی علوم همچنين و تجربی علوم و رياضی علوم گرايش دو
سر طراحی و آمار آموزش شد. خواهد تقسيم الهيات و ادبيات گرايش
سال سه در متفاوت گرايشهای با رشته دو اين مطالب مناسب فصل
است. برخوردار بااليی اهميت از کتابها در دوازدهم تا دهم تحصيلی
برخی بهعالوه ادارات و سازمانها همچنين و علوم ساير در آمار کاربرد
آشنايی جهت میتواند دوره اين در آمار از پايهای و اساسی مفاهيم

شود. واقع مفيد آمار علم از دانشآموزان
اکنون هم کارشناسی، مقطع در دانشگاهها در آمار آموزشی بخش در
وزارت طرف از ارجاع مطالب سرفصل همراه به کاربردها و آمار رشته
اين بازنگری به توجه با میگردد. تدريس مختلف دانشگاههای در علوم
اوليه پيشنهاد و علوم وزارت آموزش برنامهريزی دفتر طرف از دوره
گروه علمی هيئت پرورده افشين دکتر آقای طرف از کارشناسی سرفصل
صفحه در شده چاپ کشور سراسر آمار گروههای به اصفهان دانشگاه آمار
خود اعضای نظرات ارائه جهت آمار گروههای میگردد درخواست ۱۲
اين در مهم نکات از يکی باشند. داشته بازنگری اين در فعال مشارکت
بخشهای در بهکار مشغول دانشآموختگان نظرات نقطه شايد بازنگری
رشته اجرای حال در سرفصل بودن دور باشد. کشور در اشتغال مختلف
کارکرد باعث آينده در شايد ما، دنيای امروز نيازهای از کاربردها و آمار
مانند رشتهای بين رشتههای يا رشته شدن جايگزين و رشته اين کم
باشد. دادهها تحليل از حوزه اين در کامپيوتر علوم و کاربردی رياضيات
دور و نظری بخش به دروس مباحث و سرفصل در حد از بيش توجه
خواهد کار بازار در فارغالتحصيالن توانايی از رشته اين کاربرد از بودن
در عصبی شبکههای کاربرد و دادهکاوی حجيم، دادههای تحليل کاست.
مباحث از نمونهای پيشبينی و برآورد مدلسازی، برای کامپيوتر علوم
در جديد مباحث گرفتن نظر در عدم میباشد. دادهها تحليل در جديد
دنيای امروز نياز و مدت دراز در آمار رشته مختلف مقاطع و دورهها
ديگر علوم در جديد رشتههای ايجاد باعث مباحث از بخش اين به مدرن
که است چنين اين میگردد. کامپيوتر علوم و کاربردی رياضيات مانند
میگردد تعريف کاربردی رياضيات رشته در دادهها علوم مانند رشتهای
است. کشور آماری جامعه برای خطری زنگ مسأله اين و آمار رشته نه

سرمقاله

م ِموعا دعا داو م
یباد» ا ان نآمارا تا عا ن ع «ر

را انجمن تأسيس سال پنجمين و بيست ايران، آمار انجمن خبرنامه
سال از ايران آمار انجمن مینمايد. عرض تبريک کشور آماری جامعه به
کار مستقل بهطور آمار پيشکسوت اساتيد از برخی همت به که ۱۳۶۹
است. بوده زمان گذر در بسيار فرودهای و فراز شاهد نموده، آغاز را خود
مسابقات کارگاهها، سمينارها، کنفرانسها، برگزاری آييننامهها، تدوين
مختلف کتابهای چاپ و نشريات و مجالت انتشار انجمن، انتخابات و
اين با است. گذشته قرن ربع در ايران آمار انجمن فعاليتهای جمله از
جامعه پيشروی چالشهای با میتوان چگونه گذشته از پيشينه و تجربه
علم روشنتر آينده برای آنها حل جهت در و شد روبهرو کشور آماری
چالشهای و مشکالت مسائل، نمود؟ سياستگذاری و برنامهريزی آمار
ديجيتال به اطالعات عصر از گذر چيستند؟ حاضر حال در آمار پيشروی
دولتمردان برنامهريزان، برای را آمار علم ارزش و اهميت پيش از بيش
در تحوالت و تغيير اين با حال میسازد. روشن مختلف علوم محققان و
خصوص به کشور آماری جامعه برنامهريزی و سياستگذاری کنونی، عصر

است؟ چگونه جامعه اين نماينده بهعنوان ايران آمار انجمن
از میتوان را آمار نظر مورد چالشهای و مشکالت مسائل، از برخی
قبل و مدرسهای آمار جامعه، آحاد آماری سواد اهميت مانند مختلف ابعاد
دانشگاهها در آمار پژوهش و آموزش پرورش، و آموزش در دانشگاه از
گرايشهای در دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، مختلف مقاطع و
و زيستی آمار بيمه، آمار اقتصادی-اجتماعی، آمار رياضی، آمار مختلف،
انسانی، علوم پايه، علوم مانند دانشگاهی علوم و رشتهها ديگر همچنين
هنر و کشاورزی و پزشکی علوم مهندسی، علوم مديريت، و اقتصادی علوم
اوضاع آمار، دانشآموختگان وضعيت بررسی در دانشگاه از پس آمار و
پژوهشهای مختلف، مراکز و سازمانها در کشور رسمی آمار احوال و
مراکز، در آمار کاربرد مختلف، نهادهای توسط آمار با مرتبط و آماری
آمار انجمن با و يکديگر با آماری جامعه اعضای ارتباط صنايع، و نهادها
میکنيم. اشاره چالشها اين از مورد دو به زير در نمود. بررسی ايران

برای دانشگاه از قبل و مدرسهای آموزش بخش در آمار اهميت امروزه
که است دليل بدين است. شده شناخته پرورش و آموزش کارشناسان
در (۶-۳-۳ (نظام پرورش و آموزش جديد نظام تحوالت و تغيير در
فصل يک نهم تا دبستان اول کالس از متوسطه اول دوره و ابتدايی دوره
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دارد. معطوف نيز شما امسال تالشهای شدن واقع ثمر مثمر جهت
به برای اينترنتی پايگاه يک اجتماعی امور و اقتصاد دپارتمان آمار بخش
در آمار جهانی روز بزرگداشت نحوه به مربوط اطالعات گذاشتن اشتراک
ايجاد https://worldstatisticsday.org آدرس به جهان سراسر
از را ما طريق اين از تا کنم تشويق را شما دولت مايلم است. کرده
قرار جهانی جامعه ديد معرض در آنها تا سازيد مطلع خود برنامههای

گيرد.
آمار نقش بزرگداشت و اعالم با تاريخی آمار جهانی روز اين از بياييد

بسازيم. موفقيت يک خود جوامع پيشرفت در
بانکیمون ارادتمند-

آمار بازنشسته اساتید

دانشگاه آمار گروه بازنشسته استاد عالمتساز حسين محمد دکتر آقای
به ۱۳۹۴ ارديبهشتماه در ايران آمار انجمن رئيس نائب و اصفهان
از تقدير ضمن ايران آمار انجمن خبرنامه آمدند. نايل بازنشستگی افتخار
آرزوی ايران آمار انجمن با ايشان همکاری و ايشان علمی فعاليتهای
حسين محمد دکتر زندگینامه زير در دارد. برايشان را الهی توفيق

است. گرديده ارائه عالمتساز

عالمت�ساز حسین محمد دکتر زندگی�نامه

برادر با همزمان ۱۳۳۲ مهرماه دوم در عالمتساز حسين محمد دکتر
جهان به چشم اصفهان در عالمتساز) حسن محمد (دکتر دوقلويش
مختصر سواد دارای دو هر خانهدار، مادرش و کفاش پدرش گشود.
سرپرستی با و داد دست از را پدرش سالگی ۱۴ در وی بودند. قرآنی،
را ابتدايی تحصيالت داد. ادامه خود تحصيالت به خود بزرگتر برادر دو
دبيرستان در پنجم سال تا را متوسطه تحصيالت بدر، دولتی دبستان در
اصفهان در را همه احمديه، ملی دبيرستان در را آخر سال و نمونه دولتی
را عالی تحصيالت سپس داد. انجام ممتاز، دانشآموز عنوان با همواره و
دوران مانند و کرد آغاز اصفهان دانشگاه رياضی رشته در ۱۳۵۲ سال در
شغلهای به فراغت ساعات در تحصيل با همزمان دبيرستان، و ابتدايی

آمار جهانی روز �مناسبت به بان�کی�مون نامه

دنیا سراسر دولت�های به متحد ملل سازمان کل دبیر نامه
آمار جهانی روز بزرگداشت برای

شمسی) ١٣٩۴/٧/٢٨ و میالدی ٢٠١۵/١٠/٢٠)

عاليجناب،
متحد ملل سازمان عمومی مجمع بيانيه به را شما توجه دارم افتخار
بهعنوان را ۲۰۱۵ سال اکتبر ۲۰ گرفت تصميم مجمع آن در که ۶۹/۲۸۲
جلب کند نامگذاری بهتر” زندگی بهتر، داده ” موضوع با آمار جهانی روز
مجامع عضو، کشورهای همه از متحد ملل سازمان عمومی مجمع نمايم.
سازمانهای ديگر و متحد ملل نظام سازمانهای متحد، ملل تخصصی
مانند دولتی غير سازمانهای شامل شهری مجامع و منطقهای و بينالمللی
رسمی آمارهای کاربران و توليدکنندگان و رسانهها تحقيقاتی، مؤسسات

دارند. گرامی را آمار جهانی روز میکند دعوت
زمينههای تمام در شاهد-پايه تصميمسازیهای در حياتی نقش آمار
ايفا آنها توسعه سطح به وابستگی بدون کشورها فرهنگی و تاريخی
بنيادی اهميت به عمومی مجمع ،۶۹/۲۸۲ قطعنامه پذيرش با میکند.
اعتماد قابل نشانگرهای و آمارها توليد در ممکن ملی آماری ظرفيت
فرمولبندی اغماضناپذير مبنای ناب دادههای دارد. اذعان موقع به و
سطوح در بعد به ۲۰۱۵ توسعههای بر نظارت و آگاهانه سياستهای

هستند. بينالمللی و منطقهای ملی،
جهت در کشورها از بسياری در اخير سالهای در که تالشهايی از من
زمينههايی در ملی، آمار دواير رهبری تحت خود آماری ظرفيت ارتقا
پيشرفت اهداف رشد بر نظارت و مسکن و نفوس سرشماری چون
توجه قابل موفقيت از همچنين من شدهام. دلگرم است شده انجام هزاره
فعاليتهای با ۲۰۱۰ اکتبر ۲۰ در که آمار جهانی روز اولين بزرگداشت
سازمان ۴۰ حداقل و عضو کشور ۱۳۰ از بيش در شده داده سازمان

شدهام. تشجيع گرديد برگزار بينالمللی و منطقهای
از بسازيم، مشابه موفقيت يک ۲۰۱۵ آمار جهانی روز از آنکه بهمنظور
آمارهای از اوليه شونده منقفع و کاربر کننده، توليد عنوان به شما دولت
در را خود موقع به و کامل پشتيبانی تا میآورم بهعمل دعوت رسمی،
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نشدهاند) فارغالتحصيل

مورد ۳۶ آمار: ارشد کارشناسی دانشجويان پاياننامه راهنمايی -
نشدهاند) فارغالتحصيل هنوز (بعضا

جوایز و افتخارات -۴

۱۳۷۱ اصفهان، دانشگاه آمار گروه راهاندازی -

سال در را خود کارشناسی مدرک او داشت. اشتغال نيز مختلفی و متنوع
نمود. دريافت اصفهان دانشگاه از اول رتبه عنوان کسب با ۱۳۵۶

ايران اسالمی انقالب پيروزی از قبل و ۱۳۷۵ سال در عالمتساز دکتر
تحصيل ادامه جهت وقت علوم وزارت اولهای رتبه بورس از استفاده با
از پس وی شد. انگلستان عازم آمار دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در
يک طول در انگلستان ويلز دانشگاه از آمار ارشد کارشناسی درجه اخذ
شفيلد دانشگاه در را خود دکتری دوره معمول) سال دو (بهجای سال
آمار دکتری درجه کسب به موفق ۱۳۶۲ سال در و کرد آغاز انگلستان
کشور، داخل و خارج در ديگر دانشگاه چند در استخدام عليرغم گرديد.
دانشگاه رياضی گروه در و بازگشت ايران اسالمی کشور به بالفاصله او

گرديد. خدمت به مشغول اصفهان
کرد ازدواج اصفهان دانشگاه دانشجويان از يکی با ۱۳۶۴ سال در وی
گسترش به ورود ابتدای همان از میباشد. دختر ۱ و پسر ۲ آن ثمره که
۱۳۷۱ سال در راستا همين در میکرد. فکر کشور در آمار جايگاه و علم
علوم دانشکده در گروه اين راهاندازی مأمور آمار گروه مدير اولين بهعنوان
ساير همکاری آن متعاقب و سال ۵ بهمدت متوالی دوره دو در و گرديد
دانشگاه آمار گروه درآمدند، گروه استخدام به بعدا غالبا که گروه اعضای
در دانشگاه فعال آموزشی گروههای از يکی که کنونی وضع به اصفهان
میگردد. محسوب کشور مطرح آمار گروههای از يکی و عرصهها همه
فعاالنه ايران آمار انجمن با همزمان عالمتساز دکتر نيز ملی بعد در
انجمن رئيس نايب عنوان به اکنون هم و است داشته نزديک همکاری
همکاری انجمن، مديره هيئت در دوره عضويتچند با وی میکند. خدمت
آموزشی کارگاههای و سمينارها کنفرانسها، برگزاری و انتشارات در

میباشد. انجمن مؤثر و فعال عضو
داشته تالش کشور عالی آموزش گسترش در همچنين عالمتساز دکتر
مؤسسه دانشگاهی همکاران از ديگر تن چند با ۱۳۸۶ سال در بهطوریکه
اکنون هم و تأسيسکرد اصفهان در را نقشجهان دولتی غير آموزشعالی
در آموزشی، مختلف زمينههای در ايشان میباشد. عهدهدار را آن رياست
پژوهشی دکتری، و کارشناسیارشد کارشناسی، تحصيلی مقاطع و سطوح
هيئت عضو اصفهان دانشگاه در خود خدمت سال ۳۲ مدت در اجرايی و
اجرايی و علمی جوايز و عناوين کسب بود. دانشگاه مؤثر و فعال علمی
کتاب دانشگاه، برتر گروه مدير دانشگاه، برتر پژوهشگر جمله از مختلفی
از برخی کشوری نمونه استاد و دانشگاه نمونه استاد و سال ترجمه

میباشد. مدت اين در وی شده نائل افتخارات
شرح به عالمتساز دکتر اجرايی و پژوهشی علمی، کارنامه از خالصهای

میباشد: زير
فردی ١-مشخصات

اصفهان شهر ،۱۳۳۲ مهرماه ۲ تولد: محل و سال



۸۶ شماره -۱۳۹۴ بهار -۲۳ سال ان نآمارا ا ر ۴

۱۳۹۳ از انجمن: انتشارات کميته مسئول -

۱۳۷۶-۱۳۸۱ انجمن: خبرنامه سردبير و مسئول مدير -

۱۳۸۷ از انجمن: خبرنامه تحريريه هيئت عضو -

و ۱۳۷۷-۸۳ های دوره انديشهآماری: تحريريه هيئت عضو -
تاکنون ۱۳۸۷

۱۳۹۴ از انجمن: پژوهشنامه تحريريه هيئت عضو -

صوفی پروفسور علمی زندگی�نامه

ويسکانسين دانشگاه مديريت و آمار استاد صوفی احساناله پروفسور
مهمان ۹۴ ماه خرداد هشتم الی چهارم تاريخهای در آمريکا ميلواکی
مقاله ارائه و شرکت با همچنين ايشان بودند. اصفهان دانشگاه آمار گروه
بازديدی آن، کاربردهای و اعتماد قابليت تخصصی سمينار نخستين در
گفتگوی يک در همچنين داشتند. اصفهان رياضيات و آمار خانههای از
آينده مورد در را خويش نظرات نقطه دانشجويان با ساعته ۳ صميمانه
زندگینامه زير در دادند. ارائه آمريکا در کاربردی آمار اهميت و آمار

است. گرديده ارائه خوانندگان آشنايی جهت ايشان علمی

صوفی احسان�اله پروفسور
مدیریت علم و آمار استاد

University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
http://www.uwm.edu/soofi/

دانشگاه از رياضی رشته در را خود ليسانس مدرک صوفی پروفسور
آمار در را خود ليسانس فوق مدرک ، (UCLA) آنجلس لوس کاليفرنيا
آمار در را خود دکترای و (UC Berkeley) برکلی کاليفرنيا دانشگاه از
کرده دريافت (UC Riverside) ريورسايد کاليفرنيا دانشگاه از کاربردی

است.
ميلواکی ويسکانسين دانشگاه بازرگانی دانشکده در صوفی پروفسور

۱۳۷۶ اصفهان، دانشگاه نمونه استاد -

۱۳۷۷ تحقيقات، و فناوری علوم، وزارت کشوری، نمونه استاد -

۱۳۸۴ ارشاد، وزارت برتر، ترجمهای کتاب جايزه برنده -

نقشجهان، دولتی غير عالی آموزش مؤسسه مؤسس هيئت عضو -
۱۳۸۶

۱۳۹۱ دانشگاه، نمونه پژوهشگر -

۱۳۹۱ دانشگاه، برتر گروه مدير -

در آمار خانه اولين ، اصفهان” آمار ”خانه مؤسس هيئت عضو -
۱۳۹۲ ايران،

اجرایی مسئولیت�های برخی -۵

۱۳۶۶-۶۹ اصفهان، دانشگاه رياضی گروه معاون -

-۱۳۷۲ ،۱۳۷۰-۷۲ دورههای اصفهان، دانشگاه آمار گروه مدير -
۱۳۸۹-۹۱ و ۷۵

–۸۰ دورههای اصفهان، دانشگاه علوم دانشکده آموزشی معاون -
۱۳۸۰-۸۴ و ۱۳۷۶

نقشجهان: دولتی غير عالی آموزش مؤسسه آموزشی معاون -
۱۳۹۱-۹۳ و ۱۳۸۶-۸۸ دورههای

نقشجهان: دولتی غير عالی آموزش مؤسسه پژوهشی معاون -
۱۳۸۹-۹۱

۱۳۹۳ از نقشجهان: دولتی غير عالی آموزش مؤسسه رئيس -

ایران آمار انجمن با همکاری -۶

۱۳۷۰-۷۸ اصفهان دانشگاه در انجمن نماينده -

آماری مراکز و دانشگاهها در انجمن نمايندگان کميته مسئول -
۱۳۸۷-۹۳ کشور:

و ۱۳۹۱-۹۳ ،۱۳۷۹-۸۱ دورههای انجمن: مديره هيئت عضو -
۱۳۹۳-۹۵

۱۳۹۳-۹۵ و ۱۳۹۱-۹۳ دورههای انجمن: رئيس نايب -

اجرايی و برگزاری علمی، کميتههای عضو و علمی دبير -
مورد ۱۵ آموزشی: کارگاههای و سمينارها کنفرانسها،

۱۳۹۲ از اصفهان”: آمار ”خانه امنای هيئت مؤسسو هيئت عضو -
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Econometrics)
مهندسی: و عمليات در تحقيق کاربردی، احتمال رشتههای

(Journal of the Applied Probability، Operations
Research، IEEE Transactions on Information The-
ory)

اطالعات: سيستمهای و بازاريابی رشته
(Marketing Science، Journal ofManagement In-

formation Systems)
است. کرده منتشر ديگر معروف مجالت در متعددی مقاالت همچنين وی

(Journal of Time Series Analysis، Computational
Statistics and Data Analysis، Statistics Probabil-
ity Letters، Communicaations in Statistics-Theory
and Methods، Economertric Reviews، Probability in
the Engineering and Information Science، Applied
Stochastic Models in Business and Industry، Eu-
ropran Journal of Operational Research، Decision
Science، and Organization Research Methods)
نوشتن جهت صوفی دکتر از علمی شاخههای اين در مشهور دانشمندان
اقتصادسنجی، نوين روشهای در علمی کتب و مجالت برای مقاله
بهعمل دعوت بيز آمار و محاسباتی آمار بقا، تحليل قابليتاعتماد،
در مدعو سخنرانی بهعنوان متعددی سخنرانیهای ايشان آوردهاند.
کنفرانسهای در و دنيا مطرح دانشگاههای در تخصصی گردهمايیهای
سخنران بهعنوان همچنين صوفی پروفسور است. نموده ارائه بينالمللی
سخنرانی ايران پژوهشی مراکز و دانشگاهها و آمار کنفرانس چند در مدعو
دانشگاههای دانشجويان و استادان با و است نموده ارائه تخصصی کارگاه و

مینمايد. پژوهشی همکاری ايران
هيئت عضو بهعنوان (۱۹۹۰-۲۰۰۵) دوره ۵ بهمدت صوفی پروفسور
Ameri- statistical Asoociation) آمريکا آمار مجله تحريريه
و آمريکا آمار انجمن مجالت سرسبد گل که (Journal of the can
سالهای بين است. نموده همکاری است دنيا آماری مجله مطرحترين
يک که بوده آنتروپی مجله تحريريه هيئت عضو ايشان ۱۹۹۹-۲۰۰۶
فضای در اطالع نظريه و آنتروپی مطالعات زمينه در بينالمللی مجله
برجسته دانشمندان بعضی شامل آن تحريريه هيئت و است مجازی
برنده دو آنها بين در که میباشد رياضی علوم و اجتماعی علوم فيزيک،
رئيس ۱۹۹۲-۲۰۰۳ سالهای در ايشان داشتند. قرار نيز نوبل جايزه
J. Savage) ساويج جی. لئونارد دکترای رساله بهترين جايزه کميته
زمينه در جايزهها معتبرترين از يکی جايزه اين است. بوده (Leonard
معتبر دانشگاههای از دکتری رسالههای نويسندگان سال هر که است آمار

جهت دکترا و (MBA) ليسانس فوق ليسانس، دورههای در (UWM)
عضويت ضمن و میکند ارائه روز به و پيشرفته روشهای با آشنايی
برای دکترا دانشجويان راهنمای استاد تکميلی، تحصيالت کميتههای در
کارگاههای هماهنگکننده همچنين صوفی دکتر میباشد. بازرگانی آمار
برنامهريزی را دانشکده تحقيقاتی سمينارهای و است دانشکده تحقيقاتی
و اساتيد همچنين و دانشگاهها برجستهی اساتيد آن در که میکند
میکنند. ارائه را خود جديد تحقيقات نتايج دانشکده دکترای دانشجويان
احتمال، مدلسازی برای اطالع نظريه شاخه در صوفی پروفسور تحقيقات
مسائل و مديريت تحقيقات در آنها کاربرد و بيزی و محاسباتی آمار
اطالع نظريه مفاهيم تعميق در ايشان دستاوردهای میباشد. تصميمسازی
شده آماری روشهای ديگر و مفاهيم اين بين روابط دقيقتر کشف به منجر
کاربردهای رشد و اطالع اندازههای توسعه باعث همچنين امر اين است.
ديگر و اقتصاد بازرگانی، و مديريت علوم آماری، مسائل حل برای آنها
ايجاد به ناکامل و جزيی اطالعات مبنای بر ايشان است. شده رشتهها
برای معيارهايی ساختن با صوفی پروفسور میپردازد. احتمال مدلهای
اهميت و دادهها در موجود اطالع قطعيت، عدم مانند مجازی مفاهيم

میآورد. در کمی بهصورت را متغيرها
تصميمگيری مدلهای در را متغيرها نسبی اهميت ميزان ايشان معيارهای
خصوصيات میسازد قادر را سازمانها آنها کاربرد که مینمايد تعيين
قرار مقايسه مورد مشتريان رضايت و انتخاب جهت را محصوالت و افراد
که را ويژگیهايی بتوانند سازمانها که میشود باعث کاربردها اين دهند.
کرده شناسايی باالتر رتبه رقيب با رقابت جهت را کنند تأکيد آنها بر بايد
ايشان نمايند. کمی را تصميمسازی وضعيت يک در محيط قطعيت عدم و
را آماری حساس دادههای بتوان که مینمايد تنظيم روشهايی همچنين
کسی آنکه بدون باشند، مفيد آماری تحقيقات برای که نمود ارائه بهنحوی
ايشان تحقيقات نتايج نمايد. مجاز غير استفادههای سوء آنها از بتواند
استفاده مورد پژوهشگران و کاربران برای کاربردها از وسيعی دامنه در
پژوهشگران توسط رشتهها از بسياری در ايشان مقاالت میگيرد. قرار
و طبيعی علوم و حقوق مهندسی، اقتصاد، بازرگانی، آمار، رشتههای در

است. گرفته قرار ارجاع مورد پزشکی
استقبال مورد نظریاش و کاربردی تحقيقات بهدليل صوفی پروفسور
در پيشتاز مجالت در متعددی مقاالت او است. گرفته قرار جهانی

است. رسانده چاپ به مختلف رشتههای
سنجی: اقتصاد و آمار رشتههای

(Journal of the American statistical Association،
Journal of the Royal Statistical Society، Biometrika،
Statistical Science، Journal of Multivariate، Anal-
ysis، International Statistical Review، Journal of
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را زيادی زمان احسان دارد. شوند فهميده بد يا شوند گرفته ناديده است
مسئله اگر حتی جديد راهحلهای ارائه برای مسائل فرمولبندی جهت
بصيرت، بين پيوند میکند. صرف باشد سخت نظری آمار نقطهنظر از
با تحقيقاتی همکاری اصلی انگيزه هست وی در که جديت و تخصص
بينالمللی، سطح در مطرح استاد اين اينکه از دانشکده است. ايشان
است داده انجام را دکتری دانشجويان و تحقيقاتی پروژههای راهنمايی
(Paul Nystrom) نيستروم پاول (پروفسور است.” برده بهره بسيار
( UWM دانشگاه استراتژيک مديريت و تشکيالت بازنشسته استاد

مربوط موضوعات درباره همکاری و بحث به تمايل هميشه صوفی ”دکتر
بازاريابی پژوهشهای موضوعهای در بهويژه کاربردی تحليلهای به
و مهم رهيافت يک برای مبنايی صوفی دکتر با مشترک مقاالت دارد.
زمينههايی در پويا و محرک تحليلهای و مدلسازی درباره بهفرد منحصر
دوی هر کاربرد که انتخاب مدلسازیهای مشتری، رضايتمندی همچون
بهخوبی همچنين تحقيقات اين است. داده ارائه است متداول امروزه آنها
و است گرفته قرار استقبال مورد حرفهای و تخصصی کنفرانسهای در
است.” داشته پيشرفته بازاريابی تحقيقات در گستردهای کاربردهای اخيرا
علوم دکترای فارغالتحصيل (Joseph Retzer) رتزر جوزف دکتر (از

( UWM دانشگاه از مديريت
شمالی ايلينويز دانشگاه در ۱۹۹۸ سال در اولينبار را صوفی ”پروفسور
وارسته فردی را او مالقات اولين همين در کردم. مالقات (Dekalb)
و برجسته دانشمندان از يکی صوفی پروفسور بیشک، يافتم. فروتن و
مفاهيم توسعهی و ايجاد در ايشان ايدههای است. اطالع نظريه در ممتاز
در است. داشته علم از شاخه اين پيشرفت در شگرفی تأثير اطالع نظريه
برايم همواره که بارزی نکته دادهام، انجام ايشان با که تحقيقاتی پروژههای
مديريت در ايشان باالی توانايی علمی، توانايی بر عالوه بوده مشهود
موضوعی درباره هرگاه بگويم بايد اغراق بدون است. بوده پروژه انجام
ايشان از جديدی نکته میکردم بحث ايشان با علمی پروژه انجام در
اصفهان) دانشگاه آمار گروه استاد اسدی مجيد دکتر (از میآموختم.”

ایران در ویالنی سدریک پروفسور

برنده و فرانسه ليون دانشگاه رياضی استاد ويالنی سدريک پروفسور
ارديبهشتماه ۲۳ تاريخ در اصفهان IPM مهمان ،۲۰۱۰ فيلدز جايزه

بودند. اصفهان دانشگاه در ۱۳۹۴
دانشجويان و اساتيد بسيار استقبال با که سخنرانی يک ارائه ضمن ايشان
آمار و رياضيات خانههای از بود همراه رشته ديگر و رياضی و آمار
و آمار و رياضی مدرسهای بازیهای بخشهای کردند. بازديد اصفهان

آمار بينالمللی انجمن مقام قائم همچنين ايشان میکنند. شرکت آن در دنيا
۱۹۹۷ سال از ايشان است. بوده ۱۹۹۹-۲۰۰۱ سالهای در محاسباتی
Statistical Institute) بينالمللی آمار مؤسسه منتخب عضو بهعنوان
افتخاری عنوان دريافت به ۱۹۹۹ سال از همچنين و (International
انجمن مقررات (طبق است شده نائل آمريکا آمار انجمن (Fellow)
میشود اطالق مطرحی افراد به Fellow افتخاری عنوان آمريکا آمار
علم مختلف زمينههای در برجستهای کارهای انجمن اين تشخيص به که

باشند). داده انجام آمار
Council Research جايزه برنده ۱۹۹۰ سال در صوفی پروفسور
Research جايزه برنده ۲۰۰۴ سال در و Business Advisory
۲۰۰۸ ،۲۰۰۴ سالهای در همچنين است. شده دانشکده Izzet Sahin
Advisory Council تابستانی تحقيقات تحصيلی بورس ۲۰۰۹ و
برجستهی دانشمند جايزه ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ سالهای در و Business

است. کرده دريافت را دانشکده Roger L. Fitzsimonds
و آمار رشتههای برجسته شخصيتهای ديدگاههای از نمونه چند

صوفی: پروفسور تحقيقاتی پروژههای همکاران و اقتصادسنجی
نوين تحقيقات که است آمار در پيشرو پژوهشگر يک صوفی ”احسان
مسائل حل در اطالع نظريه روشهای کاربرد و توسعه در عمدتا ايشان
رسيده چاپ به آمار پيشرو مجالت در ايشان مقاالت میباشد. آماری
سازمانهای و صنعت دانشگاهها، از بسياری در چشمگيری تأثيرات و
توسعه در اطالع نظريه و آمار از ايشان متقابل درک است. داشته دولتی
بهتر حل باعث و بوده کارساز بسيار اطالع نظريه و آمار ترکيب و آمار
موضوعات بيان در خاصی توانايی ايشان است. شده متعددی مسائل
در شگرفی تأثير امر همين و دارد فهمتر قابل و سادهتر صورت به مشکل
نظری و کاربردی مسائل حل در اطالع نظريه روشهای از استفاده ارتقا
مفاهيم بيان به که میگيرد قرار کسانی مقدم صف در ايشان است. داشته
قرار اطالع نظريه عالقهمندان ديگر و دانشجويان به اطالع نظريه اساسی
کرسی استاد (Arnold Zellner) زلنر آرنولد پروفسور (از میگيرد.”
رئيس و Chicago دانشگاه آمار و اقتصاد Alexander B. G. H.

آمريکا) آمار انجمن سابق
که بود مجله تحريريه هيئت اعضای اعتمادترين قابل از يکی ”احسان
بهطوریکه میداد نشان خود از دقيق قضاوتی و خارقالعاده بينش
پروفسور (از کنم.” تکيه ايشان قضاوت به ابهامی هيچ بدون میتوانستم
Dunn کرسی استاد (Edward J. Wegman) وگمن ج ادوارد
و George Mason دانشگاه در کاربردی آمار و اطالعات تکنولوژی

آمريکا) آمار انجمن مجله سابق سردبير
ايشان که میداد نشان تحقيقاتی پروژههای در احسان با کار ”هنگام
ممکن تحقيقات شروع در که اصلی مسائل تشخيص در بااليی توانايی
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گسترش که میگويم دانشمند يک بهعنوان افزود: وی بود. شريف
ايجاد جهان مردم ميان بيشتری هماهنگی میتواند علمی ارتباطات
ميان ارتباطات گسترش مسير در که هستم عالقهمند بسيار من و کند
ديپلماتيک روابط بهبود برای ارتباطاتی چنين اميدوارم کنم. کمک ملتها
ايران کرد: خاطرنشان ادامه در ويالنی دکتر شود. واقع مفيد نيز کشورها
است بوده پيشرفته فرهنگ و هوش مخزن طوالنی بسيار مدتهای برای
بلکه نيست موفقيت شرط قدرتمند انسانی منابع داشتن تنها امروزه اما
در تا بکوشد نيز خود علمی مراکز و دانشگاهها توسعه در بايد ايران
دانشمندان جايگاه بر تأکيد با وی کنند. رقابت بتوانند بهتر جهانی سطح
مريم که شدند مشعوف بسيار رياضی جامعه کل گفت: دنيا در ايرانی
اول درجه .در گيرد قرار علمی سطوح باالترين در شد موفق ميرزاخانی
زنی اولين آنکه ضمن است برجسته رياضيدان يک وی آنکه خاطر به
خاطر به همچنين و شود مطرح فيلدز جايزه سطح در توانسته که است
تا میکند تالش همواره و دارد حساسی و مهربان بسيار شخصيت آنکه
هوشمندی توانست خانی ميرزا مريم اين بر عالوه کند. کمک ديگران به

بگذارد. نمايش به دانشمندان ميان در پيش از بيش را ايرانيان
امری علمی بيشمار مقاالت توليد بر اصرار داشت: اظهار ويالنی دکتر

آنهاست. کيفيت مقاالت تعداد از مهمتر و نابجاست
به مقاله يک انتشار با تنها بزرگ رياضیدانان از بسياری گفت: وی

دارند. کمی بسيار مقاالت تعداد آنها از بسياری و اند رسيده شهرت
انجام ميرزاخانی مريم دکتر کمک با ويالنی دکتر سفر است؛ بهذکر الزم
کردند. تشکر او از وی غياب در دانشگاه مسئولين و ويالنی دکتر و شد

علوم پردیس در ویالنی سدریک پروفسور سخنرانی •
تهران دانشگاه

و ليون دانشگاه رياضيات استاد ويالنی سدريک پرفسور سخنرانی مراسم
ارديبهشت ۲۲ فيلدز، نشان برنده و پاريس پوانکار هانری موسسه رئيس
در شد. برگزار تهران دانشگاه علوم پرديس دهشور تاالر در ۱۳۹۴ ماه
پزشک دکتر حضور با و دانشجويان و استادان استقبال با که سخنرانی اين
جناب فرانسه، تکنيکی و علمی همکاریهای وابسته رئيسپرديسعلوم،
رئيس تهران، دانشگاه دانشجويی خدمات رئيسسازمان بهنژاد دکتر آقای
مديرکل و علوم پرديس استادان از جمعی علوم، پرديس رياضی دانشکده
دانشجوی ۵۰۰ از بيش و دانشگاه بينالمللی همکاریهای و برنامهريزی
ويالنی سدريک پروفسور شد. برگزار دانشگاهها ساير و تهران دانشگاه
و هستی عالم و نجوم با آن ارتباط و رياضی علم مبانی خصوص در
رياضی قواعد طريق از آفرينش و سماوی پديدههای تبيين چگونگی
پاسخ و پرسش جلسه سخنرانی پايان در کرد. ارائه را مهمی مطالب
و بازديد پرديس موزه از سخنرانی از پس سدريک پرفسور شد. برگزار

توجه جالب بسيار ايشان برای رياضيات خانه نابينايان بخش همچنين
خالصه همچنين میشويد. آشنا ايشان علمی زندگینامه با زير در بود.
است. شده آورده تهران و شريف صنعتی دانشگاههای در سخنرانی دو

٢٠١٠ فیلدز جایزه برنده ویالنی سدریک پروفسور

رياضیدان (۱۹۷۳ اکتبر ۵ (زاده ، (Cédric Villani) ويالنی سدريک
فرانسه ليون دانشگاه استاد وی است. فيلدز۲۰۱۰ جايزه برنده و فرانسوی
جوايز او است. پاريس در (IHP) پوانکاره هانری مؤسسه رئيس و
که است کرده دريافت عميقش پژوهشهای سبب به متعددی برجسته
او علمی جوايز ديگر ميان از است. (٢٠١٠) فيلدز نشان آنها مهمترين
،(٢٠٠٨) اروپا رياضی انجمن جايزە ،(٢٠٠٧) هربراند جايزە به توان می
اثبات کرد. اشاره (٢٠٠٩) پوانکاره هانری جايزە و (٢٠٠٩) فرما جايزە
معادله جوابهای مجانبی همگرايی غيرخطی، حالت در النداو ميرايی
از برخی ديفرانسيل هندسه در آن کاربردهای و بهينه انتقال و بولتزمان
ارديبهشت ٢٧ تا ١٩ از هستند. ويالنی رياضی دستاوردهای مهمترين
او مدت، اين در بود. بنيادی دانشهای پژوهشگاه مهمان ويالنی ١٣٩۴
را ريمان مونژ وقتی ريچی؛ انحنای انتزاعی نظريه موضوع با کوتاه درسی
پژوهشگاه در معاصر رياضيات همايش چهارمين قالب در میکند مالقات
شريف، صنعتی دانشگاههای در عمومی سخنرانی سه عالوه، به کرد. ارائه

نمود. ايراد اصفهان در IPM شعبه و تهران

صنعتی دانشگاه در ویالنی سدریک پروفسور سخنرانی •
شریف

شريف صنعتی دانشگاه دانشجويان و اساتيد جمع در ويالنی سدريک
است. بوده پيشرفته فرهنگ و هوش از مخزنی مدتها ايران گفت:
کسب از خوشحالی ابراز ضمن ۲۰۱۰ فيلدز مدال برنده ويالنی دکتر
توانست ميرزاخانی مريم گفت: ايرانی بانوی يک توسط فيلدز مدال
نمايش به دنيا دانشمندان ميان در پيش از بيش را ايرانيان هوشمندی
برنده و فرانسه ليون دانشگاه استاد ويالنی سدريک پروفسور بگذارد.
صنعتی دانشگاه ميهمان ماه ارديبهشت ۲۱ دوشنبه روز فيلدز۲۰۱۰ مدال
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و ندایآماری انديشهآماری، ،(JSS)علومآماری ،(JIRSS)پژوهشنامه
آئيننامههای اساس بر و گرديد انجام مهم اين گرديد. انجمن خبرنامه
و سردبيران تجديد يا ابقا به نسبت مديره هيئت توسط شده تأييد و جديد
راستا اين در گرديد. اقدام پژوهشنامه جمله از و مجالت تحريريه هيئت
انتخاب JIRSS جديد سردبير بهعنوان خالدی بهاءالدين دکتر آقای ابتدا
ايشان توسط سمت اين پذيرش عدم به توجه با سپس شدند. منصوب و

و سردبير عنوان به اصل وحيدی قاسم محمد دکتر آقای
عالمتساز، محمدحسين راسخ، عبدالرحمن دولتی، علی دکتر: آقايان

مشکانی محمدرضا و محمدپور عادل نعمتالهی، نادر
فرزانه دکتر خانم و انتخاب جديد تحريريه هيئت اعضای بهعنوان

شدند. منصوب اجرايی مدير بهعنوان صفویمنش
دفتر در ۱۳۹۴/۰۷/۹ تاريخ در که مجله، تحريريه هيئت جلسه اولين در
اجرايی سياستهای مورد در گرديد، تشکيل اعضا حضور با و انجمن
ضمن شد مقرر جلسه اين در شد. تصميمگيری و نظر تبادل و بحث مجله
دبيران گروه به بينالمللی شاخص آماردانان افزودن و همکاری جلب
اقدامات مجله شدن ISI خصوص در ( Associate Editors ) همکار
متمرکز بر مبنی انجمن تازه سياست پيرو همچنين پذيرد. انجام الزم
خانم شد مقرر انجمن، دفتر در انجمن انتشارات همه چاپ مراحل کردن
فعاليتهای بودند آمده در انجمن استخدام به فنی مدير عنوان به که آبيار

دهند. انجام را JIRSS مجله به مربوط
تحريريه هيئت و سردبير زحمات از قدردانی و تشکر ضمن پايان در
فعلی محترم تحريريه هيئت و سردبير برای توفيق آرزوی و قبلی محترم
گرامی خوانندگان و انجمن محترم اعضا اطالع جهت مجله آئيننامه مجله،

میشود. آورده ذيل در عالقمند
اطالع نيز انجمن نشريات ساير مورد در بعدی، گزارشهای در انشااله

شد. خواهد رسانی
آيين�نامه���ی

« ايران آمار انجمن پژوهشنامه »
ايران آمار انجمن پژوهشی علمی- نشريه�ی

مقدمه اول: فصل
امر ارتقا و پيشبرد جهت در ايران آمار انجمن اهداف به نيل بهمنظور
۲۰۰۰ سال اعالم فرصت از اغتنام با و كشور در آماری پژوهشهای
علمی- نشريهای ايران آمار انجمن رياضيات، جهانی سال بهعنوان
عنوان مینهد. بنيان ايران» آمار انجمن «پژوهشنامه نام با را پژوهشی

نشريه: اين انگليسی
Journal of Iranian Statistical Society

آييننامه اين در شد. خواهد ناميده JIRSS اختصار به كه است

به است شده ترجمه فارسی زبان به که را خود اخير کتاب از نسخه چند
کرد. اهدا علوم پرديس

علمی-پژوهشی مجله از گزارشی
(JIRSS)«ایران آمار انجمن «پژوهشنامه

عالمتساز، محمدحسين دکتر
ايران آمار انجمن رئيس نايب و نشريات کميته مسئول

علمی-پژوهشی مجله از گزارشی
(JIRSS)«ایران آمار انجمن «پژوهشنامه

”پژوهشنامه” تحريريه هيئت و سردبيری در اخير تحوالت و تغيير
عنوان تحت و انگليسی زبان به که آمار انجمن انتشارات از

”Journal of Iranian Statistical Society”

را گرامی فرزانگان تا شد بهانهای میشود، منتشر فصلنامه دو بهصورت
کنيم. آشنا بيشتر مجله اين با

تأسيس انجمن وقت مديره هيئت توسط ۱۳۸۰ سال در JIRSS مجله
به آغاز پارسيان احمد دکتر آقای سردبيری و مسئول مديريت با و شد

آن تحريريه هيئت اعضا و تدوين مجله آئيننامه کرد. کار
محمدرضا رجالی، علی بهبوديان، جواد ارقامی، رضا ناصر دکتر: آقايان

اصل وحيدی قاسم محمد و مشکانی
علمی- درجه اخذ به موفق ۱۳۸۱ سال ماه خرداد در مجله شدند. تعيين
اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از (۱۲۴/۲۱۰۷ ثبت شماره (به پژوهشی
و چاپ سال همان آبانماه در ۲ ۱و شماره دو در مجله اول جلد گرديد.
جلد بهطوریکه شد توزيع و چاپ متعاقبًا بعدی جلدهای گرديد. منتشر
آقای است گفتنی يافت. انتشار ۹۳ آبانماه در مجله ۲ شماره سيزدهم
مجموعه ۱۳۸۹به سال نهم جلد يك، شماره از نيز خالدی بهاءالدين دکتر

شدند. اضافه مجله تحريريه هيئت
علمی انجمنهای مجالت رتبهبندی در پژوهشنامه که است بهذکر الزم
و علوم وزارت علمی انجمنهای کميسيون توسط ۱۳۹۴ سال در که
امتياز (۱۰۰ (از ۸۵ کسب با گرديد اعالم و انجام فناوری و تحقيقات
علمی-پژوهشی مجالت A رتبه يعنی رتبه، باالترين کسب به موفق

گرديد.
بيشتر بهرهوری جهت و اجتماعی رسانههای در تحوالت به توجه با
مقاالت، چاپ و داوری ثبت، ارسال، فرآيند در الکترونيکی امکانات از
ملزم انجمن مديره هيئت درخواست با انجمن انتشارات کميته مسئول
از عبارتند که انجمن نشريه ۵ هر آئيننامههای اصالح و بازنگری به
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از يكی مديره هيئت بعدی، سردبير انتخاب تا كند، كنارهگيری داليلی
مقدمات بیدرنگ و كرده پژوهشنامه مسئول موقتا را تحريريه هيئت اعضا
موقت مسئول انتخاب صورت در میكند. فراهم را جديد سردبير انتخاب
دوره جزو بوده موقت مسئول وی كه مدتی سردبيری، به پژوهشنامه

نمیشود. محسوب او سردبيری چهارساله
پژوهشنامه اجرايی مدير عنوان به را نفر يك میتواند سردبير ۶ـ ماده

كند. انتخاب اجرايی شورای تأييد با
و سردبير پيشنهادی افراد ميان از مجله تحريريه هيئت اعضای ٧ـ ماده
منصوب و تعيين مديره هيئت توسط آماری برجسته پژوهشگران ساير يا

میشوند.
نفر ۹ حداكثر و نفر ۵ حداقل تحريريه هيئت اعضا تعداد :١ تبصره

است.
است. تحريريه هيئت عضو سردبير :٢ تبصره

حق اعضا و است افتخاری تحريريه هيئت در عضويت :٣ تبصره
سياسی تبليغات در را انجمن يا پژوهشنامه نام از استفاده هيچگونه

ندارند.
دعوت به كه جلساتی در تحريريه هيئت اعضا حضور :۴ تبصره

است. الزامی میشود آن تشكيل درخواست سردبير
هيئت عضو هر میتواند تحريريه، هيئت پيشنهاد به مديره هيئت ٨ـ ماده
تحريريه هيئت عضويت از زير داليل از يكی به را پژوهشنامه تحريريه

كند: بركنار

آييننامه اين مقررات از عدول الف-

متوالی جلسه دو در حضور عدم ب-

محوله وظايف انجام عدم ج-

موجب مدت كوتاه مسافرتهای يا مطالعاتی فرصتهای :١ تبصره
شد. نخواهد عضو بركناری

در نبايد پژوهشنامه تحريريه هيئت اعضا عضويت خاتمه :٢ تبصره
حذف تحريريه هيئت فهرست از وی نام فقط و گردد اعالم خبری نشريات

میشود.
پژوهشگران از پژوهشنامه كيفيت ارتقا بهمنظور میتواند سردبير ٩ـ ماده
ارزيابی برای مشاور بهعنوان کشور از خارج و داخل آمار علم برجسته

نمايد. استفاده مقاالت داوری و
تحريريه هيئت تأييد و سردبير پيشنهاد به مشاوران انتخاب :١ تبصره

میشود. انجام
وجود پژوهشنامه مشاوران اعضا تعداد در محدوديتی هيچ :٢ تبصره

ندارد.

آمار انجمن مديره هيئت ترتيب به پژوهشنامه، و مديره هيئت از منظور
است. ايران آمار انجمن پژوهشنامه و ايران

كلی مشخصات دوم: فصل
و است ايران آمار انجمن پژوهشی علمی- مجله پژوهشنامه، ١ـ ماده

نيست. وابسته صنفی يا و سازمان سياسی، گروه جمعيت، هيچ به
كليه در اصيل مروری و پژوهشی مقاالت حاوی پژوهشنامه ٢ـ ماده
است. وابسته رشتههای و احتمال و آمار كاربردی و محض زمينههای

است. انگليسی زبان به پژوهشنامه مقاالت ٣ـ ماده
چنانچه است. الزامی فارسی زبان به مقاله چكيده درج :١ تبصره
تهيه سردبير توسط فارسی چكيده نباشد، زبان فارسی مقاله نويسنده

میشود.
پائيزه و بهاره شماره دو در و جلد يك ساالنه پژوهشنامه ۴ـ ماده
منتشر كشور سطح در الکترونيکی و چاپی صورت به وزيری قطع در

میشود.
هيئت نام نوشتن جای مقاالت، ارسال و نگارش طريقه :١ تبصره
شمارهگذاري نحوه جلد، ظاهر و رنگ آنها، نشاني و تحريريه
نام دادن قرار جای مقاالت، باالی و جلد روی مخخففنويسی و
و دريافت تاريخ و مقاالت چكيده آنها، نشانی و نويسنده(گان)
توسط آن، شمارهگذاری نحوه و صفحات تعداد مقاالت، تجديدنظر
تدوين و تعيين شد) خواهد تعريف سوم فصل در (كه تحريريه هيئت

میشود.
هماهنگی با سردبير توسط شماره هر چاپی نسخههای تعداد :٢ تبصره

میشود. تعيين انجمن دبيرخانه

وظايف و مشاوران تحريريه، هیئت سردبير، سوم: فصل
آن�ها

پژوهشنامه سردبير عنوان به انجمن پيوستهی اعضای از يکی ۵ـ ماده
میشود. انتخاب سال چهار مدت برای

میشود. تعيين مديره هيئت توسط پژوهشنامه سردبير اولين :١ تبصره
تحريريهی هيئت سردبيری، دوره هر پايان به يكسال حدود :٢ تبصره
ايران، آمار انجمن پيوسته و ذيصالح اعضا يا خود بين از پژوهشنامه
معرفی تحريريه هيئت به پژوهشنامه سردبير عنوان به را نفر دو حداقل
شود. تعيين پژوهشنامه سردبير بهعنوان نفر يك آنها بين از تا میکنند
تحريريه هيئت از صالحديد صورت در میتواند مديره هيئت :٣ تبصره

نمايد. جايگزين پيشنهادهای درخواست
ندارد. مانعی پژوهشنامه قبلی سردبير مجدد انتخاب :۴ تبصره

به سردبيری دوره پايان از قبل پژوهشنامه سردبير هرگاه :۵ تبصره
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بود. خواهد اجرايی مدير يا سردبير بهعهده چاپ امور كليه :١ تبصره

است. انجمن دبيرخانه بهعهده شده، آماده پژوهشنامه توزيع :٢ تبصره
مجانا است شده چاپ آن در مقاله كه شمارهای از جلد يك ١۵ـ ماده

میگردد. ارسال مقاله نويسنده برای
است نويسنده طرف از هزينه پرداخت به منوط اضافی نسخ :١ تبصره

شود. نظر كسب وی از مقاله چاپ از قبل بايد كه
انتشار در را خود كوشش نهايت است موظف تحريريه هيئت ١۶ـ ماده
بهمنظور خارج و داخل علمی انجمنهای با تماس پژوهشنامه، بهموقع
هماهنگی برند. بهكار پژوهشنامه علمی كيفيت بردن باال و نشريات مبادله

است. پژوهشنامه سردبير بهعهده فعاليتها اين كليه

مالی امور چهارم: فصل
میگيرد. انجام انجمن هزينه با پژوهشنامه انتشار و چاپ ١٧ـ ماده

از تنخواهی پژوهشنامه، ضروری هزينههای انجام براي :١ تبصره
موظف سردبير میگيرد. قرار سردبير اختيار در اجرايی شورای طرف
حساب تسويه و ارائه انجمن خزانهدار به را هزينهها صورتحساب است

نمايد.
برای آن ساليانه اشتراك وجه و پژوهشنامه شماره هر بهای ١٨ـ ماده
فروش از حاصل منافع كليه و میشود تعيين مديره هيئت توسط اعضا غير

میشود. واريز انجمن حساب به آن

آيين�نامه تغيير راه�های پنجم: فصل
اعضای پيشنهادی يا نشده پيشبينی موارد در تصميم هرگونه ١٩ـ ماده
توسط آن تصويب به منوط مديره هيئت و تحريريه هيئت اعضای انجمن،

است. مديره هيئت
تاريخ در تبصره ۲۵ و ماده ۲۰ فصل، ۵ در آييننامه اين ٢٠ـ ماده
رسيد. ايران آمار انجمن مديره هيئت تصويب به و بازنگری ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

مقاالت برای DOI شناسه کسب
آمارایران انجمن علمی-پژوهشی

عالمتساز، محمدحسين دکتر
ايران آمار انجمن رئيس نايب و انتشارات کميته مسئول

علمی-پژوهشی، مجالت انتشار کيفيت ارتقا راستای در ايران آمار انجمن
علمی- نشريات مقاالت برای ۱ DOI ديجيتال شناسه کسب به موفق

به رسيد صدور نويسنده(گان)، از تحقيقی مقاالت دريافت ١٠ـ ماده
داوران نظرات جمعبندی و متخصص داور دو به مقاله ارسال نويسنده،
تصميمگيری است. سردبير وظايف از تحريريه هيئت در بررسی بهمنظور

میشود. انجام تحريريه هيئت در صورت هر به نهايی
مقاالت از هريك داوری روند میتواند پژوهشنامه سردبير :١ تبصره
فرد اين كند. واگذار مشاوران يا تحريريه هيئت اعضا از يكی بهعهده را
تحريريه هيئت در تا كند ارسال سردبير به را داوری نتيجه است موظف

شود. تصميمگيری و مطرح
يکبار ماه سه و سردبير دعوت با تحريريه هيئت جلسات ١١ـ ماده

میگردد. تشکيل مجازی يا حضوری بهصورت
میيابد. رسميت اعضا (دوسوم) حداقل حضور با جلسات :١ تبصره

میگردد. اخذ محرمانه صورت هر در اعضا آرا :٢ تبصره
حاضران نسبی اكثريت با تحريريه هيئت تصميمات :٣ تبصره

است. الزماالجرا
داوران نظرات جمعبندی به قادر تحريريه هيئت چنانچه :۴ تبصره
نظر دريافت از پس و میگردد ارسال سومی داور به مقاله نباشد،
تصميمگيری و طرح تحريريه هيئت در داوران نظرات مجددا سوم، داور

میشود.
داوران نام و شد نخواهد منتشر داوری بدون مقالهای هيچ ١٢ـ ماده

ماند. خواهد محرمانه
تبادلنظر و بحث از پس تحريريه، هيئت جلسه هر در ١٣ـ ماده

بود: خواهد زير بهصورت مقاالت مورد در تصميمگيری

مدير يا سردبير توسط تا میکند تعيين را شده پذيرفته مقاالت الف-
گردد. اعالم نويسنده به اجرايی

بر آنها اشكال موارد و دارند بازنويسی به احتياج كه مقاالتی ب-
میشود تعيين آنان، نام مشخصشدن بدون داوران، نظرات اساس
میگردد. اعالم نويسنده به اجرايی مدير يا سردبير توسط كتبا تا

بدون و داوران نظر با همراه تا میکند تعيين را شده رد مقاالت ج-
به اجرايی مدير يا سردبير توسط كتبا آنان، نام شدن مشخص

گردد. اعالم نويسنده

مدير يا سردبير اختيار در جلد يك برای مصوب مقاالت كليه ١۴ـ ماده
پژوهشنامه، چارچوب در مقاالت تهيه از پس وی میگيرد. قرار اجرايی
به و مینمايد ارسال نويسنده به بازبينی و نهايی اصالح جهت را مقالهها
تصحيح را شده تايپ مقاله تا میدهد فرصت هفته يک حداکثر نويسنده

دهد. عودت و نموده
1Digital Object Identufier
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گرداند. معطوف مختلف جوامع تعالی و توسعه در آمار نقش و اهميت
توسعه و سعادت به جامعه دستيابی درستی به روز اين هوشمندانه شعار
بايستی میداند. بهينه اطالعات و دادهها به دستيابی و توجه مسير از را
آماری نظام تقويت و اعتال راستای در گرفته انجام فعاليت و تالش هر به
دادههای از استفاده و دستيابی لزوم متوجه را جامعه و نهاد ارج کشور
و تخصيص قبيل از ما جامعه امروز نابسامانیهای از بسياری کرد. بهتر
و بهينه اطالعاتی پايگاه وجود عدم از ناشی نقدی يارانههای پرداخت
اين از است. واقعی نيازمندان شناسايی برای افراد مالی وضعيت از بروز
داشتن و منابع هدفمند توزيع و تخصيص بخشی بهبود برای گام اولين رو
فراگير و بهينه بروز، آماری پايگاههای ايجاد مرفه و پيشرفته جامعهای
کنيم. اصالح و تعيين را جامعه شده فراموش و ضعف نقاط بتوان تا است
اطالعاتی پايگاههای برخی ارتباط عدم و ضعف يا و نبود دليل به متاسفانه
و نمیشوند داده تخصيص و توزيع هدفمند طور به منابع از بسياری کشور
اعطای علیرغم و میشوند فراموش کشور نيازمندان و نيازها از بسياری
دانشگاهها مدارس، همچون بخشهايی به هنگفت يارانههای و بودجه
در انتظار مورد توسعه يا و مثبت تحول شاهد کشاورزی بخش در يا و
واقعی وضعيت گويای بايستی شده توليد آمارهای نيستيم. زمينهها اين
برنامهريزان به را کشور اوضاع دمای دماسنجی همچون و باشند جامعه
دقت با و درستی به دماسنج اين اگر دهد. نشان کشور تصميمگيران و
کل شک بی باشد داشته واقعی وضعيت از معناداری انحراف و نکند عمل

گرديد. خواهد متضرر و غافلگير جامعه
سراسر دولتهای به نامهای در ملل سازمان دبيرکل مون، کی بان آقای
سالهای گرفته صورت تالشهای تحسين و دلگرمی ابراز بر عالوه دنيا
زمينههايی در خود آماری ظرفيت ارتقاء جهت کشورها از بسياری اخير
اولين بزرگداشت توجه قابل موفقيت مسکن و نفوس سرشماری همچون
شده داده سازمان فعاليتهای با ٢٠١٠ اکتبر ٢٠ در که آمار جهانی روز
برگزار بينالمللی و منطقهای سازمان ۴٠ حداقل و کشور ١٣٠ از بيش در

است. ستوده را گرديد
اغماضناپذير مبنای ناب دادههای اينکه بر تاکيد با نامه اين در همچنين
بعد به ٢٠١۵ توسعههای بر نظارت و آگاهانه سياستهای فرمولبندی
توليد عنوان به دولتها از هستند بينالمللی و منطقهای ملی، سطوح در
تا شده دعوت رسمی، آمارهای از اوليه شونده منتفع و کاربر کننده،
بزرگداشت در تالشها موفقيت برای را خود موقع به و کامل پشتيبانی
اينترنتی پايگاه نامه اين در آورند. عمل به ۲۰۱۵ آمار جهانی روز

https://worldstatisticsday.org
روز اين بزرگداشت نحوه به مربوط اطالعات گذاشتن اشتراک به برای
خود برنامههای آن طريق از تا شده خواسته ها دولت از و شده معرفی

دهند. قرار جهانی جامعه ديد معرض در و رسانی اطالع را

برخط الکترونيکی اسناد شناسايی برای DOI شد. انجمن اين پژوهشی
منتشر مقاالت پس اين از لذا میگيرد. قرار استفاده مورد (Online)
شناسايی کد با ايران آمار انجمن پژوهشنامه و آماری علوم مجله در شده

شد. خواهند نمايه DOI
هستند (ISO ۲۶۳۲۴-۲۰۱۲ ) ISO استاندارد يک DOI شناسههای
وسيعی حيطه در استفاده قابليت و اينترنت موجود استاندارهای مطابق و
متنوعی افزاری نرم برنامههای و ابزارها شدهاند. ساخته تکنولوژی از
حال در روزه هر که دارد وجود DOI شناسه دارای اسناد با کار برای
علمی، داده پايگاه مقاله، ميليونها به کنون تا هستند. افزايش و توسعه
شناسه دولتی اسناد و تصويری و صوتی رسانههای محصوالت و فيلم

است. شده داده اختصاص DOI
میکند. ايجاد را سند به قطعی دسترسی و شناسايی امکان DOI شناسه
فرد به منحصر جهان سراسر در سند هر به شده داده اختصاص شناسه
مسئولين يا صاحب تغيير با حتی نمیکند. تغيير عنوان هيچ به و است
افزودن يا (hosting server) ميزبان سرور تغيير نشريه، يا سازمان
با بنابراين نمیکند. تغيير DOI شناسه سند، خصوص در اطالعاتی
مورد سند دقيقا باشيد مطمئن میتوانيد سند يک DOI شناسه داشتن
تغيير سند قرارگيری مکان يا اثر صاحب اگر حتی يافت خواهيد را نظر
میتواند اثر، مالکيت حقوق مانند اثر، هر به مرتبط اطالعات باشد. يافته

شود. مرتبط سند شده منتشر نسخه به DOI سيستم طريق از
آبيار، خانم پيگيریهای و انجمن مديره هيئت تصويب با شناسه اين کسب
از بدينوسيله دارد جا است. شده امکانپذير انجمن، انتشارات کارشناس

شود. آورده بهعمل تقدير ايشان

پیشنهاد سه و آمار جهانی روز نامه�ها:

مناسبت به مطلب ارائه برای خبرنامه ۸۵ شماره فراخوان پيرو زير نامه
آمار انجمن تأسيس سال پنجمين و بيست و ۲۰۱۵ آمار جهانی روز
دانشگاه علمی هيئت عضو جزی آقابابائی منصور دکتر آقای توسط
مطلب اين است ذکر به الزم است. گرديده ارسال بلوچستان و سيستان

است. شده درج نيز (آمارگان) ايشان شخصی وبالگ در

پیشنهاد سه و آمار جهانی روز
متحد ملل سازمان عمومی مجمع سوی از ۲۰۱۵ اکتبر ۲۰ شنبه سه روز
تا شده نامگذاری آمار جهانی روز نام به بهتر” زندگی بهتر ”داده شعار با
رسانهها، دولتی، غير و بينالمللی سازمانهای بينالمللی، جامعه توجهات
موضوع به را رسمی آمار کاربران و توليدکنندگان تحقيقاتی، موسسات
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علوم وزارت آموزشی برنامهريزی دفتر آمار برنامهريزی کميتهی طرف از
به قريب بررسی با بازنگری اين است. شده واگذار اصفهان دانشگاه به
کارشناسی برنامه راهنمای مطالعهی و کانادا و آمريکا برتر دانشگاه پنجاه
از همکاران برخی از نظرخواهی با همچنين و آمريکا آمار انجمن آمار
در بررسی اين نتيجهی گرفت. انجام کشور دانشگاههای آمار گروههای
نظرات است خواهشمند است. شده تنظيم پيوست به ۴ تا ۱ جدولهای
و کارشناسی برنامه بهتر بهبود برای را دانشگاه آن آمار گروه اعضای

فرماييد. اعالم دروس سرفصل تدوين
تشکر با
پرورده افشين

پیشنهادها:

کند. تغيير آمار رشته به کاربردها و آمار رشته نام -۱

آمار گرايش ايجاد که میکنند پيشنهاد همکاران از برخی -۲
اين که باشد، امکانپذير آمار رشته در کاربردی آمار و نظری
الزامی (درسهای ۳ جدول تفکيکدرسهای با میتواند موضوع
و نظری گروه دو به اختياری) (درسهای ۴ جدول و تخصصی)
احتمال و آمار درسهای که اينصورت به شود، انجام کاربردی
، و۲ ۱ رياضی آمار ،۲ ۱و احتمال آماری، روشهای مقدماتی،
(به ۱ رگرسيون و R نرمافزار با آشنايی آمار، برای خطی جبر
درسها بقيهی و ارائه گرايش دو هر برای پايه) درسهای عالوه
تفکيک نظری و کاربردی گروه دو به ۴ و ۳ جدول از باقيمانده

شود.

و مقدماتی احتمال و آمار سرفصل محتوای میشود پيشنهاد -۳
آمار جلدی دو کتابهای محتوای اساس بر آماری روشهای
دکتر ترجمه جديد (ويرايش ووناکات و ووناکات مقدماتی
آماری روشهای و مفاهيم جلدی دو کتابهای يا و مشکانی)
درس دو اين گردد. تنظيم (ويرايشجديد) جانسون و بهاتاچاريا
ارائه (SPPS (ترجيحا Minitab يا و SPSS نرمافزار اساس بر

گردد.

پايه) (درسهای ۲ جدول در میکنند پيشنهاد همکاران از برخی -۴
پس ولی شود ارائه ديگری پايه درس اقتصاد مبانی درس جای به
کشور آمار گروههای از ديگر برخی همکاران با بررسی و بحث از
پيشنهاد همچنين همکاران از برخی نشد. گرفته خاصی نتيجهی
(درسهای ۳ جدول از مقدماتی احتمال و آمار درس که دادند
به و پايه) (درسهای ۲ جدول درسهای به تخصصی) الزامی
درسهای تعداد اينصورت در که بياييد، اقتصاد مبانی مبانی جای

داد. افزايش تا ۵ به میتوان را اختياری

فرهنگ و علم کردن نهادينه و اعتال برای خود بهسهم و راستا اين در
از استفاده و آمار علم به عالقمندی تقويت و ايجاد همچنين و آماری
پيشنهاد را زير راهکار سه آماری جامعه از حمايت نيز و آن کاربردهای

میکنم:

ارزشمند تجربيات و دانش از بهرهگيری و مصاديق ذکر با بياييم .۱
در آمار علم مناسب تکنيکهای از استفاده لزوم و اهميت خود
کشور آماری نظام چالشهای و مشکالت نيز و جامعه مسائل حل
مطرح رسانهها و تريبونها در را آنها با مقابله راهکارهای و

کنيم.

تاثير آمار علم پيشکسوتان و اساتيد مصاحبههای و اظهارات .۲
انتظار دارد. آمار دانشجويان عالقمندی و تشويق در زيادی
نقش تبليغ در ايشان کالم نفوذ و کننده دلگرم بيانات از میرود

ببريم. بهره بيشتر جامعه رفاه و توسعه در آمار علم

اعضای دانشجويان، از (اعم کشور آماری جامعه اعضای کليه .۳
موظف را خود عرصه) اين پژوهشگران و اساتيد علمی، هيئت
اينترنتی وبالگهای و اجتماعی شبکههای ظرفيت از استفاده به
آماری موضوعات بيان و نظر تبادل محتوا، توليد تبليغ، برای
آماری گروه و وبالگ هزاران وجود کرد تصور میتوان بدانند.
در آمار علم جايگاه در مثبتی و جدی تاثير چه مجازی فضای در
موضوعات هرچه باشيم داشته ياد به آورد. خواهد پديد جامعه
به جامعه جدی نياز و توجه شود مطرح جامعه در بيشتر آماری
آماری جامعه سود به نهايت در اين و میگردد بيشتر نيز آمار علم

بود. خواهد کشور

آمار کارشناسی برنامه بازنگری

دانشگاه آمار گروه علمی هيئت پرورده افشين دکتر آقای نامهی زير در
مديران به آمار کارشناسی برنامه مقدماتی بازنگری مسئول اصفهان
آمار انجمن خبرنامه است. گرديده ارائه کشور سراسر آمار گروههای
به توصيه علمی هيئت اعضای و گروهها نظرات درج از استقبال ضمن
برنامههای بازنگری در محترم اساتيد نظرات ارائه و همفکری همکاری،

دارد. آمار رشته مختلف مقاطع

آمار گروه محترم رياست
سالم با

کاربردها و آمار کارشناسی برنامه بازنگری میرساند استحضار به احتراما
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آناليز ۱و۲، رگرسيون ۱و۲، رياضی آمار ۱و۲، احتمال درسهای -۱
چندمتغيره روشهای تصادفی، فرايندهای آمار، برای جبرخطی ،۱ رياضی

دارند. تمرين حل پيوسته

درس۲ R نرمافزار روزافزون کاربرد به توجه با میشود پيشنهاد -۵
تخصصی الزامی درسهای به R نرمافزار با آشنايی واحدی
روشهای ،۱ طرح ۱و۲، رگرسيون درسهای و گردد اضافه
زمانی سریهای گسسته، متغيره چند روشهای پيوسته، چندمتغيره
ترجيحا) (يا الزاما کاربردی درسهای بقيه و آماری محاسبات ،۱
تخصصی نرمافزارهای ديگر (يا گردد. ارائه R نرمافزار اساس بر
کارشناسی راهنمای (در .(SPSS نرمافزار اساس بر نه ولی آمار
کارشناسی دانشجويان که است شده تأکيد آمريکا آمار انجمن

باشند). داشته قوی کامپيوتری برنامهنويسی توانايی بايد

و آمار رشته درسهای از بعضی واحد تعداد میشود پيشنهاد -۶
۴ اساس بر سرفصل و کند پيدا افزايش واحد ۴ به کاربردها
چند نرمال توزيع ۲ احتمال درس در مثال گردد. تنظيم واحد
فرمهای برای کاکران قضيه همچنين و آن خواص برخی و متغيره
همکاران برخی از نظرخواهی با (سرفصل گردد. بيان دو درجه

است). شده نوشته احتمال نظريه برجسته

سرفصل که است شده تنظيم واحد ۴ در آمار برای درسخبرخطی -۷
ژوردان تجزيه مباحث سرفصل اين در است. شده نوشته آن
معکوس و تعميميافته معکوسهای و منفرد، مقدار تجزيه ماتريس،
و برداری فضای بر بيشتری تاکيد و است شده اضافه پنروز مور

است شده فضا بعد

آمار کارشناسی دروس برنامه
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برخی شدت و عمق ولی است گرفته بهکار آنها با شدن مواجه در را خود
دارايیهای کاهش ندارد. گذشته تجربههای با چندانی شباهت آنها از
و بوده دارايیها ارزيابی تجديد از منتج مقداری که عامل، بانکهای
مالی مؤسسات برخی فعاليت کنار در بانکها معوق مطالبات همچنين
حدود تا است شده باعث ج.ا.ا. مرکزی بانک تحريم و غيرمجاز پولی
حالی در اين و شده بدهکار مرکزی بانک به کشور بانکهای ۴۳%
در نيز دولت به کمک جهت بانکی سود نرخ تعديل از صحبت که است
کشور بانکی سيستم بر مضاعفی فشار به منجر مسايل اين است. جريان
نقدينگی تنگنای کشور پولی اقتصاد بر تاثيرگذار عوامل اين نتيجه و شده

است. کشور بانکی سيستم در کافی گردش در سرمايه وجود عدم و
نيز دولت بدهی و محدود منابع به میبايست باال شده ياد عوامل درکنار
حدود در که داشت توجه خود مالی نظم حفظ در دولت اراده علیرغم
بانکها به تومان ميليارد هزار ۱۰۰ پيمانکاران، به تومان ميليارد هزار ۵۰
تأمين سازمان و بازنشستگی صندوقهای به تومان ميليارد هزار ۲۰۰ و
کشور سال يک بودجه نصف تقريبا خود اين و میشود شامل را اجتماعی

است.
صکوک انتشار امکان از دارد قصد که دولت اقتصادی سياست بسته
در برجام، از پس کشور شدن آزاد حال در منابع از استفاده و اجارهای
تقاضا، رشد ايجاد باعث نمايد استفاده اقتصادی رشد محرکهای تامين
سرمايه ايجاد در بانکها به کمک و دولت بدهیهای از بخشی پرداخت
کننده تقويت میتواند مثبت آثار اين کنار در که شد خواهد گردش در
مرکزی بانک تا است شده باعث امر همين باشد. نيز پولی پايه رشد
پولی مالی و اقتصادی کالن شاخصهای بيشتری دقت با تا شود موظف
رشد و نماند دور خود اقتصادی اهداف از دولت تا نمايد رصد را کشور

باشد. شاهد آينده در را نسبی پايدار
با هنگام، به شفاف، آماری اطالعات وجود به توجه اهميت مهم اين
و نموده بيشتر را آينده و حال در کيفيت با و باال دسترسپذيری قابليت
مانند آمار ارائهدهندگان حقوق رعايت با مینمايد موظف را مرکزی بانک
دقيق آمارهای تنها نه قدرتمند، و مستقل بهطور بودن، محرمانه حفظ
مسئوليتهای به بلکه کند تأمين را کشور پولی و مالی سيستم نياز مورد

نمايد. عمل جامعه عموم به رسانی اطالع در نيز خود اجتماعی

ج.ا.ا. مرکزی بانک پولی و مالی آمارهای
و مالی-پولی موسسات آمارهای حوزه دو در پولی و مالی آمارهای
را مرکزی بانکهای در توليدی آمارهای مهمترين شايد مالی-غيرپولی
اين سود نرخ و مالی بهصورتهای مربوط آمارهای شامل که برگيرند در
کالن شاخصهای و ارزی بدهی و تبادالت و ارز نرخ آمار مؤسسات،
پورتفوليوها، و بهادار اوراق آمارهای پولی، سياستهای برای اقتصادی

جدول در که دروسی از برخی دانشگاهها، اغلب در اينکه دليل به -۲
واحدها مجموعه میباشند، ۴ واحد تعداد دارای هستند اختياری دروس
از درس ۴ بايد (دانشجو است. واحد ۱۴ تا ۱۲ اختياری درسهای

نمايد) اخذ اختياری دروس
حداکثر مديريت و اقتصاد کامپيوتر، علوم به مربوط دروس بين از -۳

شود. انتخاب درس يک

آماری سواد
ايران آمار انجمن مديره هيئت عضو و ايران در ISLP نماينده آشفته، افشين

پولی مالی اطالعات و آمارها حوزه در آماری سواد

مقدمه
ايجاد جهت تالش در همواره دنيا مرکزی بانکهای میدانيم که همانطور
کشور مالی سيستم در ثبات ايجاد موجب که هستند پول ارزش ثبات
حاضر حال در میشود. اعتباری و پولی سياستهای اجرای توسط
ساله چندين تجربه گرچه که است روبرو مسايلی با کشور بانکی سيستم
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دنیا مرکزی بانک�های در پولی و مالی آمارهای اهمیت
المفالوسی الکساندر نام به اروپا در يورو حوزه موسس اعضای از يکی
ابتدای در و دارد آمار اهميت با رابطه در سخنرانی ۱۹۹۶ سال در ۳

آمار اندازه به چيز هيچ اروپا، مرکزی بانک ”در میگويد: خود بحث
۲۰۰۸ سال در همچنين ”... نيست مهم پولی سياستگذاری در خوب
تا ۲۰۰۳ سال از اروپا مرکزی بانک رييسکل ، ۴ تريشه کلود جان آقای
کليدی عوامل مهمترين از يورو حوزه آمارهای ”اعتبار میگويد: ،۲۰۱۱
همانند که میدهد نشان اين و است اروپا مرکزی بانک توجه مورد
توليد تقويت و دستورالعملها ابالغ در موثری اقدامات میبايست گذشته
اتخاذ در را اروپا مرکزی بانک بتوان تا پذيرد صورت روز به آمارهای

رساند.” ياری پيش از بيش مناسب، پولی سياستهای
(بهجز يورو حوزه کشورهای ۸۵% که است ذکر قابل راستا، همين در
يورو حوزه از خارج اروپايی کشورهای ۷۰% اسپانيا)، و اسلونی ايرلند،
با آمار مستقل دپارتمان دارای OECD عضو ديگر کشورهای ۶۷% و
دپارتمانهای کشورها بقيه و هستند خود بانکمرکزی در متمرکز مديريت
بانک در که چيزی آن مشابه دارند خود مختلف بخشهای در مجزا
از استفاده همچنين میشود. مشاهده ايران اسالمی جمهوری مرکزی
انجام و استاندارد مشترک ۵ داده انبارههای ايجاد و دنيا روز فناوری
اطالعات ارائه و ۶ داده زياد حجم دادهکاوی مانند پيشرفته تحليلهای
است زيرساختهايی بهعنوان ۷ هوشتجاری يکپارچه سامانههای توسط

میگيرند. قرار دنيا مرکزی بانکهای آماری بخش استفاده مورد که
کنفرانسی اروپا مرکزی بانک ۲۰۱۵ اکتبر ۲۰ در که است بهذکر الزم
شعار با آمار جهانی سالروز بزرگداشت مناسبت به فرانکفورت در را ۸

بانک ارشد مديران کليه سخنرانی با بهتر” زندگی بهتر، آماری ”اطالعات
برای موضوع اهميت نشاندهنده که کرد خواهد برگزار اروپا مرکزی

است. دنيا مطرح مرکزی بانکهای

نتیجه�گیری
سياستهای نظارت، اعتبارسنجی، حوزههای شد مشخص که همانطور
صحيح آمارهای تهيه به نياز مرکزی، بانکهای ارزی و اقتصادی و مالی
حاضر حال در مخصوصا خود مأموريتهای انجام جهت هنگام، به و

است: زير موارد نيازمند که دارند

غيرمالی موسسات تلفيقی مالی صورتهای و مالی حسابهای آمارهای
بانکی آمارهای پرداختها، تراز همچنين و مالی، سياستهای برای
برای خارجی سرمايهگذاری وضعيت و خارجی بدهی بينالمللی،

میشوند. خارجی و ارزی آمارهای
مهمترين از يکی به مرکزی بانکهای که نيست انتظار از دور بنابراين
کشورها در آمار ملی مراکز با صميمانه همکاری در آمار توليد مراکز
محسوب بانکی و مالی آمارهای اصلی منبع عنوان به و شوند تبديل

گردند.
که است کشورها کالن اقتصاد آمارهای از زيرمجموعهای آمارها اين
و بورس بازار در فعاليت شامل دادهها از وسيعی مجموعه از معموالً
به مربوط ديگر شاخصهای و سود نرخهای مالی، گردشهای سهام،
میشوند استخراج اقتصاد مالی بخش به متعلق مؤسسات مالی فعاليتهای
حوزه در را کشور عملکرد و پيشرفت سازند قادر را مرکزی بانکهای تا
اقدام مالی موسسات و بازارها عملکرد بر و نمايند مشاهده و کنترل مالی
برای که رسانند ياری ثبات و کارايی افزايش راستای در را آنها و نموده

است. کاربرد همين بر ناظر احتياطی نظارت مثال
مالی تأمين مسئوليت که را کشور داخلی مالی شرکتهای حوزه اگر
مقابل در پولی مالی مؤسسات حوزه دو به دارند عهده بر را پولی و
همراه به مرکزی بانک مطمئنا بگيريم، نظر در غيرپولی مالی موسسات
بازار سرمايهگذاری صندوقهای همچنين و اعتباری مؤسسات و بانکها
مالی ”مؤسسه اصطالح میگيرند. قرار پولی مالی موسسات دسته در پول
مطرح SNA۹۳ در که سپردهپذير مؤسسات و بانک بهجای ” ۲ پولی
(پيمان مشترک پولی حوزه ايجاد در اروپا اتحاديه اقدام طی میشود
جديد، اصطالح اين که بود اين هدف و شد گرفته بهکار ماستريخت)
پول بازار صندوقهای مانند مؤسساتی بانکها، و مرکزی بانک بر عالوه

برگيرد. در نيز را پول بازار سرمايهگذاری مشترک صندوقهای يا
واسطههای پول، بازار صندوقهای بهجز سرمايهگذاری صندوقهای البته
فعال مالی حوزه در هم بازنشستگی صندوقهای و بيمه شرکتهای مالی،
چه اگر و میگيرند قرار غيرپولی مالی مؤسسات زيرمجموعه که هستند
مالی بازارهای در ولی ندارند حضور کشور پولی حوزه در مستقيم بهطور
بانک آمارهای توسط میبايست و هستند موثر خود سهم به کشور پولی

شوند. رصد مرکزی

2MFI – Monetary and Financial Institutions
3Alexandre Lamfalussy
4Jean-Claude Trichet
5Data Warehouse
6Big Data Mining
7Business Intelligence
8https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
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تحصيل ادامه به داوطلبان روزافزون افزايش باشند. مؤثر دانش مرزهای
رعايت منظور به عالی، آموزش مراكز گستردگی و دكتری مقطع در
پذيرش در مختلف سليقههای اعمال از جلوگيری و آموزشی عدالت
علوم، وزارت كشور، عالی آموزش مراكز و دانشگاهها دكتری دانشجوی
را مقطع اين در دانشجو پذيرش ساماندهی سياست فناوری و تحقيقات
و گذاشته مجری بهعنوان كشور آموزش سنجش سازمان بهعهده نيز،
دانشگاهها به را متمركز نيمه بهصورت دكتری آزمون برگزاری آئيننامه
بهعنوان دکتری مقطع است. نموده ابالغ كشور عالی آموزش مراكز و
توسط وسيع تحقيقات انجام مرحله تکميلی، تحصيالت مقطع باالترين
يکی آنهاست. توسط جديد علوم توليد گام نخستين و دانشجويان
وضعيت به نگاهی اينجا در که است آمار علم کاربردی بسيار علوم از

داشت. خواهيم دکتری مقطع در آن ورودیهای

مجموعه پذیرفته�شدگان و شرکت�کنندگان وضعیت بررسی .١
آمار

سنجش سازمان توسط متمرکز نيمه بهطور ۱۳۹۳ سال دكتری آزمون
علمی آزمون يک در داوطلبان آزمون اين در شد. برگزار کشور آموزش
شدند. معرفی دانشگاهها به مصاحبه برای آن از پس و کرده شرکت
۷۰۵ که بوده شرکتکننده نفر ۱۱۳۰ دارای آزمون اين در آمار مجموعه
درصد) ۳۷/۶۱) مردان را نفر ۴۲۵ و درصد) ۶۲/۳۹) زنان را آنها نفر
بوده ۷/۵۳ مردان و ۵/۱۱ زنان قبولی درصد همچنين دادند. تشکيل

است.

مجموعه پذیرفته�شدگان و شرکت�کنندگان وضعیت بررسی .٢
ارشد كارشناسی التحصیلی فارغ دانشگاه نوع به توجه با آمار
۸۲۴ دولتی دانشگاههای از شركتكنندگان تعداد (۲) جدول به توجه با
را پذيرفتهشدگان از نفر ۶۴ و هستند نيز بااليی قبولی دارای که بوده نفر
است. پذيرفتهشدگان کل از درصد ۹۴/۱۲ که دادهاند. اختصاص خود به

و مالی يکپارچه و جامع اطالعات مديريت سيستم يک وجود •
و دادهکاوی داده، انباره مانند فناوریهايی از استفاده با پولی

هوشتجاری.

در دنيا روز فناوریهای و دستورالعملها بومیسازی و بررسی •
حوزههای به مربوط آمارهای گزارش و تبديل توليد، با رابطه
پرداخت نظامهای و مالی و پولی ارزی، نظارتی، اعتبارسنجی،

مرکزی. های بانک

بينالمللی، و داخلی آماری سيستم کل با صميمانه همکاری وجود •
چارچوبها ايجاد و نياز مورد بينالمللی و ملی آمارهای توليد در

پولی. و مالی حوزه در ملی مشترک آماری مفاهيم و

بانکهای حمايت جهت الزم دستورالعملهای و قوانين وجود •
آماری قطب يک بهعنوان نياز مورد آمارهای توليد در مرکزی

کشورها.

مالی و پولی آمارهای توليد مراکز از حمايت و استقالل حفظ •
محوله. مأموريتهای انجام در مرکزی بانکهای

پولی و مالی آمارهای حوزه در باال تخصص با افراد بهکارگيری •
مرتبط. واحدهای در

از مرکزی های بانک نياز مورد آمارهای نمودن يکپارچه •
آمارهای تجميع و تهيه جهت فناوری و ساختاری لحاظ
موقعيت پرداختها، تراز بهادار، اوراق آمارهای ملی، حسابهای

ترازنامهای. و پولی و مالی آمارهای خارجی، سرمايهگذاری

حوزههای در کشور در آماری سواد روزافزون توسعه اميدواريم پايان در
باشيم. شاهد گذشته از بيشتر را پولی مالی حوزه جمله از مختلف

آمار رشته پذیرش

کشور آموزش سنجش سازمان آمار و طرح دفتر کل مدير نقیزاده، سيما دکتر

١٣٩٣ سال دکتری آزمون در آمار مجموعه وضعیت به نگاهی

مقدمه
اعطای به كه است عالی آموزش تحصيلی دوره باالترين دكتری دوره
نوآوری با كه است افرادی تربيت آن رسالت و میانجامد تحصيلی مدرک
گسترش و كشور نيازهای رفع در فناوری و علم مختلف زمينههای در
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اختصاصدادهاند. خود به ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۴ سالهای التحصيالن

مجموعه پذیرفته�شدگان و شرکت�کنندگان وضعیت بررسی .۴
فارغ�التحصيلی دانشگاه�های از یک هر به توجه با آمار

ارشد كارشناسی
دولتی دانشگاههای ميان در قبولی درصد بيشترين ۴ جدول به باتوجه
آن از پس و درصد) ۲۵/۰۰) بلوچستان و سيستان دانشگاه به مربوط
صنعتی دانشگاه سوم رتبه در و درصد) ۲۰/۶۹) اصفهان صنعتی دانشگاه
باهنر شهيد دانشگاه به مربوط آن كمترين و درصد) ۱۴/۶۳) اميركبير
مقايسه اين در كه است بهذكر الزم است. بوده درصد) ۳/۳۳) كرمان
است. نشده گرفته نظر در بوده صفر آنها قبولی درصد كه دانشگاههايی
به اسالمی آزاد و پيامنور دانشگاههای فارغالتحصيالن قبولی درصد

است. درصد (۱/۹۴) و درصد (۱/۱۴) ترتيب
را ارشد كارشناسی معدل ميانگين باالترين شركتكنندگان، ميان در
كسب ۱۷/۶۷ معدل و شرکتكننده نفر ۴۱ با اميركبير صنعتی دانشگاه

است. نموده
رازی دانشگاه و شيراز دانشگاه بهترتيب دولتی دانشگاههای در
ميان در را معدل ميانگين باالترين اميركبير صنعتی دانشگاه و كرمانشاه
باهنر شهيد دانشگاه را معدل پايينترين و میباشند دارا پذيرفتهشدگان

است. نموده کسب ۱۵/۶۹ با كرمان

توجه با آمار مجموعه پذيرفته�شدگان وضعیت بررسی .۵
قبولی دوره و پذيرنده دانشگاه

صورت دانشگاهها شده اعالم ظرفيتهای به توجه با دانشجويان پذيرش
مربوط بهترتيب ظرفيت بيشترين ۵ جدول به باتوجه كه است گرفته
شاهرود دانشگاه و شيراز دانشگاه نفر)، ۱۵) مشهد فردوسی دانشگاه به
۸۱ تعداد به ۱۳۹۳ سال دكتری آزمون در مجموع در میباشد. نفر) ۸)
تعداد اين از كه بود شده داده اختصاص آمار مجموعه به ظرفيت نفر

میشود. شامل نفر ۵۶ با روزانه دوره را ظرفيت بيشترين

ارشد کارشناسی مقطع دارای دولتی دانشگاههای تعداد به توجه با امر اين
دارای آزاد و پيامنور دانشگاههاي آن از پس میرسد. بهنظر بديهی آمار
(۱۰/۶۲) و (۱۵/۴۹) بهترتيب كه میباشند شركتكننده تعداد باالترين
دانشگاههای دادهاند. اختصاص خود به را شركتكنندگان كل از درصد
كه دادهاند اختصاص خود به را قبولی درصد بيشترين ۷/۷۷ با دولتی
اختصاص خود به را بااليی درصد دانشگاهها ديگر انواع با مقايسه در

دادهاند.

مجموعه شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت وضعیت ٣.�بررسی
ارشد كارشناسي مدرك اخذ سال به توجه با آمار

تعداد بيشترين میگردد مشاهده (۳) جدول از همانطوریكه
كل از درصد (۲۶/۶۴) با ۱۳۹۲ سال التحصيالن فارغ را شركتكننده
تعداد بيشترين آن از پس دادهاند. اختصاص خود به شركتكنندگان
بيشترين میباشد. ۱۳۹۳ سال التحصيالن فارغ به مربوط شركتكننده
بوده درصد ۱۶/۱۸ با ۱۳۹۰ سال التحصيالن فارغ به متعلق پذيرفتهشده
مرتبهی در (۱۳/۲۴) يكسان درصد با ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹ سالهای و است
فارغ را قبولی درصد بيشترين كه است توجه قابل دارند. قرار دوم
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اصفهان آمار خانه

اصفهان آمار خانه در شده انجام برنامه�های

اصفهان آمار خانه اجرایی علمی شورای جلسه�ی تشکیل .١
و قائدیها آقایان حضور با ١٣٩۴ دی�ماه ١۶ سه�شنبه روز در

محمدی
جمله از مدلسازی و آمار درس آموزش وضعيت ابتدا جلسه اين در
در آنها از برخی تخصص عدم و مدرسان وضعيت محتوايی، مشکالت

شد. مطرح کتاب مجدد ويرايش عدم و آمار علم
در مدلسازی و آمار تدريس بحث به بخشيدن بهبود طالبی دکتر آقای

کردند: دستهبندی حيطه سه در را پرورش و آموزش
آن مشکالت و مدلسازی و آمار کتاب -۱
مدلسازی و آمار درس آموزشی اجرای -۲

متخصص دبير -۳
کردند بيان استان، پرورش و آموزش کل مدير قائديها، آقای ادامه در
و شود تهيه آموزشی محتوای برای آمار، جامع کتاب يک است بهتر
آموزشی بستههای تعريف را موجود شرايط با اجرايی حل راه همچنين
و جشنوارهها برگزاری و دهند درس آمار است قرار که افرادی برای

دانستند. دبيران برای سمينارها
استفاده استان، پرورش و آموزش کل اداره معاونت مهندسمحمدی، آقای
آمار آموزش رسمی سيستم نواقص بتواند که رسمی غير سيستم يک از

دادند. پيشنهاد نمايد، جبران را
جهت را زير موارد اصفهان آمار خانه مدير ايرانپناه دکتر نهايت در

دادند: پيشنهاد درس اين مناسبتر آموزش
يا و آمار ارشد کارشناسان يا کارشناسان توسط درس اين ۱-تدريس

آنها از حقالتدريسی استفاده
آمار رشته که دبيرانی برای تشويقی و الزم خدمت ضمن دورههای -۲

نيستند
برای آموزشی بستههای و سمينارها کارگاهها، دورهها، برگزاری -۳

مدلسازی و آمار درس

و آمار درس پروژه ”بهترین آموزی دانش مسابقه .٢
ریاضی رشته دوم پایه�های آموزان دانش ویژه مدل�سازی”

تجربی رشته سوم پایه� آموزان دانش و انسانی و
علم اين عمومیسازی آمار، به عالقهمند دانشآموزان شناسايی بهمنظور
دانشآموزان بين سالم رقابت ايجاد و آمار آموزش به دادن اهميت پايهای،
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بازديد آمار و رياضيات خانههای از ۱۳۹۴ ارديبهشتماه ۲۳ رياضيات
نابينايان بخش بهخصوص خانهها مدرسهای بازیهای بخشهای کردند.

بود. توجه جالب بسيار ايشان برای اصفهان رياضيات خانه

مدیریت و آمار علم استاد صوفی پروفسور بازدید .۶
ويسکانسين دانشگاه مديريت علم و آمار استاد صوفی احساناله پروفسور
اصفهان رياضيات و آمار خانههای از ۱۳۹۴ خردادماه در آمريکا ميلواکی
در آمار خانه فعاليتهای از برخی مالحظه از پس ايشان نمودند. بازديد
علم اهميت بيان به ايرانپناه دکتر و رجالی دکتر با صميمانه گفتگوی يک

پرداختند. آمريکا در کاربردی آمار

سمینار نخستین برگزاری گزارش
آن کاربردهای و قابلیت�اعتماد تخصصی

سمينار دبير و اصفهان دانشگاه آمار گروه اسدی، مجيد دکتر

با آن” کاربردهای و اعتماد قابليت ”نظريه تخصصی سمينار نخستين
در اعتماد قابليت مباحث به عالقهمندان و پژوهشگران از جمعی حضور
آمار گروه در ۱۳۹۴ ماه خرداد ۷ و ۶ پنجشنبه و چهارشنبه روزهای
موفقيتآميز برگزاری دنبال به سمينار اين گرديد. برگزار اصفهان دانشگاه
علمی ”قطب همکاری با اعتماد قابليت زمينه در تخصصی کارگاه سه
امروزه گرديد. برگزار مشهد فردوسی دانشگاه فضايی” و ترتيبی دادههای
و آمار در رشتهای بين شاخههای از يکی بهعنوان اعتماد قابليت مبحث

است. برخوردار تکنولوژی و پيشبرد در فراوانی اهميت از مهندسی
مناسب بستری نمودن فراهم تخصصی سمينار اين برگزاری از هدف
تحصيالت دانشجويان و علمی هيئت اعضای پژوهشهای ارائه برای
پيشرفتهای بهويژه است. علمی شاخه اين مختلف زمينههای در تکميلی
اعتماد قابليت در رياضی روشهای زمينه در کشور در گرفته صورت
و مدعوين توسط پوستر نمايش و تخصصی عمومی، سخنرانی بهصورت

گرديد. ارائه شرکتکنندگان
توسط شده دريافت مقاالت سمينار، فراخوان از پس که است بهذکر الزم
۶۸ نهايت در و ارزيابی مورد سمينار داوران کميته و علمی کميته اعضای
قرار پذيرش مورد پوستر بهصورت مقاله ۲۶ و سخنرانی بهصورت مقاله
کارشناسان، اساتيد، از شرکتکننده صد از بيش سمينار اين در گرفت.

داشتند. حضور دانشآموختگان و دانشجويان

اصفهان، علم شهر حمايت و همکاری با اصفهان آمار خانه دبيرستانها،
اقتصادی آمارهای کل مديريت ايران، آمار مرکز ايران، آمار انجمن
کشور، آموزش سنجش سازمان ايران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک
پرورش و آموزش کل اداره اصفهان، صنعتی دانشگاه اصفهان، دانشگاه
و آمار درس پروژه بهترين مسابقه برگزاری به اقدام ... و اصفهان استان

است. نموده ۱۳۹۴-۱۳۹۳ تحصيلی سال برای مدلسازی
از نفر) ۳ (حداکثر گروهی يا انفرادی بهصورت مسابقه اين در شرکت
انسانی علوم و ادبيات فيزيک، و رياضی رشتههای دوم سال دانشآموزان

است. اصفهان استان دبيرستانهای تجربی علوم رشته سوم سال و
است: زير موارد شامل ارزيابی مالکهای

موضوع -۱
دادهها جمعآوری روش -۲

دادهها تحليل -۳
گزارشنويسی و نگارش نحوه -۴

۱۳۹۴/۲/۱۵ الی ۱۳۹۴/۱/۱۵ تاريخ از پروژهها ارسال زمانی محدوده
میباشد.

استانی هماهنگ آزمون برگزاری و پیگیری پیشنهاد، .٣
یکشنبه روز در متوسطه دوم سال مدل�سازی و آمار درس

١٣٩۴/٣/١٠ مورخ
آموزش (معاون محمدی مهندس با مکرر گفتگوهای و جلسات طی
مهرابی آقای اصفهان)، استان پرورش و آموزش کل اداره متوسطه
پرورش و آموزش کل اداره آموزشی گروههای و تکنولوژی اداره (رئيس
انجام و اصفهان استان پرورش و آموزش مسئولين ساير و اصفهان) استان
روز در مدلسازی و آمار درس امتحان سودمند همکاریهای گرفتن
گرديد. برگزار استانی هماهنگ بهصورت ۱۳۹۴/۳/۱۰ مورخ يکشنبه

و آمار کتاب ”ارزیابی نظرسنجی طرح تحلیل و اجرا .۴
اصفهان شهر متوسطه دوم سال آموزان دانش از مدل�سازی”

١٣٩۴/٣/١٠ مورخ یکشنبه روز در
اصفهان استان پرورش و آموزش اداره با الزم هماهنگیهای انجام با
خانه طرف از نمايندگانی و انتخاب مدرسه چندين نمونهگيری طرح طبق
مدلسازی و آمار کتاب پيرامون پرسشگری انجام بهمنظور اصفهان آمار

شدند. اعزام مربوطه مدارس به معرفینامه بههمراه دانشآموزان از

مدال برنده ریاضیدان ویالنی سدریک پروفسور بازدید .۵
٢٠١٠ فیلدز

۲۰۱۰ فيلدز جايزه برنده و فرانسوی رياضيدان ويالنی سدريک پروفسور
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تحليل کتابهای معتبرترين از يکی از روزآمد و نوين ويراستی
سریزمانی.

سریهای تحليل کتاب ،۱۹۷۰ سال به اول ويراست انتشار زمان از
برجسته و مؤثر بسيار آثار از يکی بهعنوان کنترل و پيشبينی زمانی:
متعادل داشتی عرضه جديد ويراست اين است. گرفته قرار استفاده مورد
آخرين کرده حفظ را زمانی سریهای تحليل و مدلبندی ابزارهای از
ارائه نيز دادهاند، رخ اخير دهههای طی زمينه اين در که را پيشرفتهايی
مديريت، و بازرگانی همچون رشتههايی در را مدلها کاربردهای میکند.
نثری با چهارم ويراست میدهد. قرار بحث مورد مهندسی و مالی امور
مدلهای تحليل و آزمون ردهبندی، مدلسازی، کليدی روشهای روشن
پنج در آنها کاربرد با همراه را زمانی سریهای به مربوط تصادفی

از: عبارتند حوزهها اين میدارد. عرضه کاربردی مهم حوزهی
پيشامدهای اثرهای مدلبندی سامانه، يک انتقال تابع تعيين پيشبينی،
کنترل الگوهای طراحی و متغيره چند پويای مدلهای بسط مداخلهای،

ساده.
که شدهاند اضافه نيز نوينی مباحث کالسيک، کاربردهای اين با همراه
متغيره، چند زمانی سریهای تحليل بازه در جديد فصلی از: عبارتند
خالصهای و میآيند پيش آنها مدلبندی در که چالشهايی بحث شامل
پيشخور کنترل الگوهای در پيشبينی الزم، جديد تحليلی ابزارهای از
بلند و ناخطی مدلهای بازه در جديد فصلی جديد بهگونهای پسخور و
واريانس زمانی سریهای قبيل از کاربرد برای اضافی مدلهايی که حافظه
بلند فرآيندهای برای مدلهايی و ناخطی زمانی سری مدلهای ناهمگن،
مدلبندی، برای ساختاری مؤلفههای مدلهای میکند. بررسی را حافظه
مروری میکند. معرفی را زمانی سریهای فصلی تحويل و پيشبينی
مقدارهای شامل ی ARMA مدلهای درستنمايی ماکسيمم برآورد بر
کتاب مشروح پيوستهای و متعدد مثالهای دارد. بر در را گمشده
قابل پرسشهای و شمار پر مرجعهای که حالی در میکنند، تکميل را
کمک جديد و قديم مفهومهای عميقتر درک به فصل هر انتهای در بحث
کتابی عملی فنون بر تأکيد با زمانی سریهای تحليل کتاب میکنند.
اقتصاد، مهندسی، آمار، کارشناسی دورهی آخر سالهای برای مناسب
زيرا رشتههاست. اين دکتری و ارشد کارشناسی دورهی و فيزيکی علوم
نيازهای میتواند بخش هر که است متعدد بخشهای دارای کتاب اين

سازد. برآورد را شمرده بر رشتههای از يک هر درسی
منتشر وايلی انتشارات سوی از ۲۰۱۵ سال در کتاب اين پنجم ويراست
از يک هيچ است. کتاب اين به خوانندگان اقبال از حاکی که است شده
نيمقرن تقريبا بهمدت کتاب اين همانند زمانی سریهای مشهور کتابهای

است. نکرده حفظ را خود جای کتاب بازار در

قابلیت نظریه تخصصی سمینار دومین
آن� کاربردهای و اعتماد

١ شماره اطالعیه

قابليت پژوهشی و آموزشی کارگاههای از دوره سه برگزاری پيرو
کاربردهای و اعتماد قابليت نظريه تخصصی سمينار نخستين و اعتماد
محققان گسترده استقبال با که اصفهان، دانشگاه آمار گروه در آن
فراهم و اهميت به نظر و بود همراه صنايع پژوهشگران و دانشگاهی
اعضای نظر تبادل منظور به گردهمايی برای مناسب فرصت نمودن
تکميلی تحصيالت دانشجويان علمی سطح ارتقای و علمی هيأت
اعتماد قابليت کاربران و کشور عالی آموزش مراکز و دانشگاهها
دادههای علمی قطب و تهران دانشگاه آمار گروه صنعتی، مراکز در
تخصصی سمينار دومين ايران آمار انجمن همکاری با فضايی و ترتيبی

آن” کاربردهای و اعتماد قابليت ”نظريه
۱۳۹۵ سال ماه ارديبهشت ۳۰ و ۲۹ پنجشنبه و چهارشنبه روزهای را
تهران دانشگاه علوم پرديس کامپيوتر علوم و آمار رياضی، دانشکده در

نمايد. می برگزار
شد. خواهد اعالم بعدی فراخوانهای در بيشتر اطالعات

پرديس کامپيوتر علوم و آمار رياضی، دانشکده برگزاری: محل نشانی
تهران دانشگاه علوم

۰۲۱۶۱۱۱۲۶۱۳ حقيقی دکتر خانم تماس: تلفن شماره
نماييد: مراجعه زير نشانی به بيشترمیتوانيد اطالعات کسب برای
http://osdce.um.ac.ir

كتاب معرفی

کنترل و پیش�بینی زمانی: سری�های تحلیل
چهارم) (ویراست

و جنکينز گويليم باکس، جورج تاليف:
راينسل گرهگوری

مشکانی رضا محمد ترجمه:
شريف صنعتی دانشگاه انتشارات ناشر:

۱۳۹۳ تهران
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مدعوين محترم خانواده و کارمندان پيشکسوت، اساتيد دانشکده،
آمد. بهعمل علمی هيئت عضو

دکتر آقای جناب بعدازظهر در آمار گروه تخصصی بخش در
بهعنوان مدرس تربيت دانشگاه آمار گروه استاد محمدزاده محسن
جناب از مراسم اين در همچنين پرداختند. سخنرانی ايراد به مدعو
احمد و پيشکسوت استاد عالمتساز حسين محمد دکتر آقايان

آمد. بهعمل تقدير آمار گروه بازنشسته استاد نوراله

دانشگاه مديريت و آمار استاد صوفی احساناله پروفسور .۴
ماه خرداد ۸ الی ۴ روزهای در آمريکا ميلواکی ويسکانسين
ضمن ايشان داشتند. حضور اصفهان دانشگاه آمار گروه در ۱۳۹۴
قابليت ”نظريه تخصصی سمينار نخستين در مقاله ارائه و شرکت
خرداد ۵ سهشنبه روز در مدعو بهعنوان آن” کاربردهای و اعتماد
مقاطع دانشجويان با ساعته ۳ صميمانه يکگفتگوی در ۱۳۹۴ ماه
دانشجويان سؤاالت به ايشان گفتگو اين در کردند. مختلفشرکت
مورد در را خويش نظرات نقطه برخی و داده جواب سعهصدر با
زندگینامه با داشتند. بيان آمريکا در آمار همچنين و آمار آينده

شويد. آشنا خبرنامه ۴ صفحه در ايشان علمی

آن” کاربردهای و اعتماد قابليت ”نظريه تخصصی سمينار نخستين .۵
اصفهان دانشگاه آمار گروه در ۱۳۹۴ ماه خرداد ۷ و ۶ تاريخ در
اساتيد، از شرکتکننده صد از بيش سمينار اين در گرديد. برگزار
مباحث به عالقهمند دانشآموختگان و دانشجويان کارشناسان،
در سمينار اين برگزاری گزارش داشتند. حضور اعتماد قابليت

است. گرديده چاپ خبرنامه ۱۹ صفحه

دانشگاه�ها اخبار

اصفهان دانشگاه •

انجمن نماینده ایران�پناه، نصراله دکتر از: ارسالی

نايب و آمار گروه استاد عالمتساز حسين محمد دکتر آقای .۱
افتخار به ۱۳۹۴ ارديبهشتماه در ايران آمار انجمن رئيس
۲ صفحه در ايشان زندگینامه از بخشی آمدند. نايل بازنشستگی

است. گرديده چاپ خبرنامه

جايزه برنده و فرانسوی رياضيدان ويالنی سدريک پروفسور .۲
دانشگاه در ۱۳۹۴ ارديبهشتماه ۲۳ در رياضيات ۲۰۱۰ فيلدز
در و اصفهان شعبه IPM مرکز در ايشان داشتند. حضور اصفهان
عنوان با سخنرانی آمار و رياضی علوم دانشکده خوارزمی تاالر

Of planets، stars and eternity (stabilization
and log-time behavior in classical celestial
mechanics)

رشتههای دانشجويان و اساتيد استقبال با که نمودند ارائه
بيشتر آشنايی برای گرفت. قرار رشته ديگر و آمار رياضيات،

کنيد. رجوع خبرنامه ۶ صفحه به ايشان زندگینامه با

علوم دانشکده تأسيس سال پنجاهمين بزرگداشت مراسم .۳
با ۱۳۹۴ ارديبهشتماه ۳۱ پنجشنبه روز در اصفهان دانشگاه
اساتيد، جمله از شرکتکننده و مدعو ۷۰۰ از بيش شرکت
آمار، رشتههای از دانشآموختگان دانشجويان، بازنشستگان،
برنامه در گرديد. برگزار شيمی و فيزيک زيستشناسی، رياضی،
علوم، دانشکده رئيس اسدی مجيد دکتر آقايان همايش عمومی
نصيری دکتر اصفهان، دانشگاه سرپرست طالبی هوشنگ دکتر
آبادی، فيروز دکتر علوم، وزارت مجلس امور و حقوقی معاون
سخنرانی ايراد به رکنیزاده دکتر و درويشی دکتر بهزاد، مهدی دکتر

پرداختند.
ارائه ضمن انجاميد طول به ظهر تا که عمومی بخش در
دانشکده، آموزشی گروههای تاريخچه کليپ سخنرانیها،
مختلف گروههای از نمايشگاهی قديمی، عکسهای نمايشگاه

گرديد. ارائه سنتی موسيقی اجرای و دانشکده
قبلی رؤسای دانشجو، شهدای خانواده از تقدير همچنين و
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