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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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برنامه�ریزی و آمار ملی روز همایش

همراه به برنامهريزی، و آمار روز آبانماه، اول بزرگداشت مناسبت به
پنجم روز در روز اين بزرگداشت همايش مهاجرت، روزه دو کنفرانس
حضور با همايش اين شد. برگزار مدرس تربيت دانشگاه در آبانماه
وزير فضلی، رحمانی دكتر جمهور، رئيس اول معاون جهانگيری، دكتر
و معاونان حضور با و ايران آمار مركز رئيس آذر، عادل دكتر كشور،
دستاندركاران و اساتيد از جمعی همچنين و ايران آمار مركز كاركنان
كتاب ترجمه از همچنين مراسم اين در گرديد. برگزار كشور آماری نظام
تقدير كشور آمار حوزه در نمونه افراد از و شده رونمايی SNA2008
سخنرانی با مهاجرت روزه دو كنفرانس مراسم اين ادامه در آمد. عمل به
آغاز كنفرانس دبير و آمار پژوهشكده رئيس قهرودی، رضايی دكتر خانم
خانم سخنرانی و كنفرانس علمی كميته رئيس گزارش ارائه نمود. كار به
ديگر از ايران، در متحد ملل سازمان جمعيت صندوق رئيس العداوی،

بود. مهاجرت روزه دو كنفرانس افتتاحيه بخشهای

آمار مركز با اجرايی دستگاه�های همكاری ضرورت •
ثبتی آمار نظام شکل�گيری برای ايران

آمار روز كه اين به اشاره ضمن مراسم اين ابتدای در آذر عادل دكتر
آمار روز است، ايران آمار تأسيسمركز سال پنجاهمين با مصادف امسال،
پيشكسوتان بهويژه كشور، آمار حرفهای نظام دستاندركاران همه به را
و آمار كيفيت ارتقای راه در سال ۵۰ اين طی كه حوزه اين فعاالن و
از تشكر ضمن ادامه در و گفته تبريک كردهاند فعاليت كشور اطالعات
اين در حضور برای جمهور، رئيس اول معاون جهانگيری، دكتر آقای
دولت هيئت افزود: كشور، آمار حرفهای نظام به ايشان توجه و مراسم
آمار مركز كه هستند آمار در دقت و سرعت خواهان ما، عالی مديران و
بيكاری نرخ تورم، نرخ جمله از اقتصادی، مهم شاخصهای ارائه با ايران
بينالمللی استانداردهای كه مقرری زمانهای در اقتصادی رشد نرخ و
گفت: ادامه در وی است. كرده برآورده را خواسته اين است، كرده تعيين
۴۵ تا ماه، هر بيكاری نرخ بعد، ماه سوم تا حداكتر ماه، هر تورم نرخ
استانداردهای اساس بر نيز اقتصادی رشد نرخ و ماه آن از بعد روز
میگردد. اعالم ايران آمار مركز توسط فصل هر پايان از پس بينالمللی،
اقتصادی، رشد محاسبه برای كه اين به اشاره با ادامه در آذر عادل دكتر
افزود: میشود، اجرا ايران آمار مركز توسط طرح پنجاه و صد حدود
همكاران و ايران آمار مركز متخصص نيروهای توسط طرحها اين تمامی
اين و هستند نفر پانصد حدود كه میگردد اجرا استانها در مركز اين

سرمقاله

ماه و د داو م

سازمان آمار کميسيون توسط (20.10.2010) ۱۳۸۹ مهرماه ۲۸ روز
مجمع اين در است. شده ناميده آمار جهانی روز (UNSD) متحد ملل
يکبار سال ۵ هر آمار جهانی روز رويداد است شده گرفته تصميم
۱۳۹۴ مهرماه ۲۸ در آمار جهانی روز رويداد دومين گردد. برگزار
پژوهشها در آمار کاربرد امروزه گرديد. برگزار (20.10.2015)
نيست. پوشيده کسی بر تحقيقاتی مراکز و علوم ساير پيشرفتهای و
دقيق آمار بدون که واقفند مساله اين بر موفق مديران و دولتمردان
بخش در آمار اهميت و نقش مساله دو اين است. ممکن غير برنامهريزی
مراکز توسط ثبتی و رسمی آمار توليد و دانشگاهها در پژوهش و آموزش
میتوان مهم سوال اين به و میسازد چندان دو را اجرايی دستگاههای و
مستمر همکاری و ارتباط ميزان چه به بخش دو اين بين که داشت اشاره
اساتيد از برخی همکاری با که ايران آمار پژوهشکده مشابه دارد؟ وجود
میرساند ياری ايران آمار مرکز در پژوهشهای به دانشگاهی محققين و
مديريت سازمان جمله از ثبتی و رسمی آمار توليد دستگاه و مرکز کدام
اجتماعی، امور و کار رفاه، وزارت کشاورزی، وزارت برنامهريزی، و
از کشوری اموال ثبت سازمان و ايران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

میبرد؟ سود ارتباط و همکاری اين
توسط دانشگاهی تحقيقاتی مراکز بين مستمر و نزديک ارتباط و همکاری
دقيق برنامهريزی با آماری تحليلهای و توليد در کارشناسان و اساتيد
آمار انجمن نمود. خواهد شايانی کمک کشور پيشرفت به قطعا آينده در
باشد. مرکز و نهاد دو اين بين واسط حلقه و ارتباطی پل میتواند ايران
چالشها و رياضی علوم سمينار نيز ۱۳۹۴ مهرماه ۳۰ و ۲۹ روزهای در
ايران، رياضی انجمن ايران، اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان همت به
به توجه با گرديد. برگزار مدرس تربيت دانشگاه و ايران آمار انجمن
شماره اين در برنامهريزی و آمار ملی روز بزرگداشت اخبار باالی حجم
میرسانيم. چاپ به خبرنامه آينده شماره در را سمينار اين کامل گزارش
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نمود. پشتيبانی و حمايت خواست در اجرايی دستگاههای جدی و مستمر
تهيه مركز اين توسط كه آماری افزود: ادامه در ايران آمار مركز رئيس
مردم زندگی سطح ارتقای و اقتصادی وضعيت بهبود به میتواند میشود
در گفت: توسعه، پنجم برنامه قانون ۵۴ ماده به اشاره با وی كند. كمک
اما است كشور در آمار رسمی مرجع ايران آمار مركز قانونی ماده اين
نظام كرد: تصريح پايان در آذر عادل دكتر شود. نهادينه بايد موضوع اين
اشكالی میكند تهيه آماری هم جايی اگر و است متمركز نيمه ما آماری
تأييد و شده توليد ايران آمار مركز استانداردهای مطابق بايد اما ندارد

باشد. داشته را مركز اين

است دولت استناد مورد آمار مرکز داده�های و اطالعات •
می�گيرد قرار استفاده مورد کشور برنامه�ريزی�های در و

كشور مرتبه بلند مدعوين از يكی بهعنوان كه جمهور رئيس اول معاول
حل برای کشور امروز نياز مهمترين داشت، حضور آمار روز مراسم در
ايران بيکاری، آب، کمبود زيستمحيطی، مسائل نظير موجود چالشهای
دانست برنامهريزی را اقتصادی مشکالت و منطقه ناامنیهای هراسی،
مديريت برای ابزار بهترين علمی و صحيح مستندات و آمارها گفت: و
دقيقی و منسجم برنامهريزی آن اساس بر بتواند دولت تا است کشور
مراسم، اين در خود سخنرانی در جهانگيری اسحاق دكتر باشد. داشته
بهعنوان آماری شاخصهای به توجه برای مناسب فرصتی را آمار روز
صاحبنظران و کارشناسان نظر مد برنامهريزی شاخصهای مهمترين
داشتن برنامهريزی فرايند در گام نخستين گفت: و کرد ذكر عرصه اين
شناسايی ضمن تا است جامعه موجود واقعيتهای از روشن تصويری
يا بردن بين از برای و شناسايی را اساسی تنگناهای و نيازها فرصتها،
از برخورداری كرد: تاكيد وی کرد. مناسب برنامهريزی آن اثرات کاهش
برنامهريزی زيرا است مهم بسيار برنامهريزی در صحيح آمار و اطالعات
موجود واقعيتهای از مناسب تصويری داشتن نيازمند علمی و صحيح
برنامهريزی امکان صحيح آمار و اطالعات داشتن بدون و است جامعه

ندارد. وجود
نظر اتفاق موضوع اين بر صاحبنظران همه داد: ادامه جهانگيری دكتر
مختلف، زمينههای در موجود وضعيت واقعی توصيف برای که دارند
مسير همچنين و برنامهها و اهداف و چشمانداز و واقعی جايگاه شناخت
که است علمی و صحيح آمار نيازمند اهداف، به رسيدن جهتگيری و
کنيم. تدوين توسعه برای علمی و جامع برنامهای میتوانيم آن پايهی بر
خدمات و کشاورزی صنعت، اقتصاد، جمعيت، بر عالوه کرد: اضافه وی
سياست، فرهنگ، هستند، آماری منظم شاخصهای و آمار نيازمند که
اساس بر و تبيين آمار زبان با میتوان نيز را علمی و اجتماعی مسائل

كره و تركيه مانند منطقه در ايران همتراز كشورهای كه است حالی در
را فعاليتها همين متخصص نيروی نفر هزار دو بودن دارا با جنوبی
كمبودی علمی و تكنيكی نظر از ايران آمار مركز ولی میدهند. انجام
آمار، حوزه در منطقه در شاخص كشوری عنوان به آن بر عالوه و ندارد
اکنون هم بهطوریکه میكند برگزار سال در بينالمللی كارگاه چندين
آماری سازمانهای و اکو سازمان چارچوب در منطقهای فعاليتهای
میشود اجرا ايران آمار مرکز همکاری با ملل سازمان حتی و آسيايی
سال ۵۰ عقبه با ايران آمار مركز توانمندیهای نشاندهنده همه اينها كه

است. حرفهای فعاليت
كه ستاده داده جدول كه اين به اشاره با خود، سخنان ادامه در آذر دكتر
توسعه ششم برنامه تدوين مبنای میشود، تهيه ايران آمار مركز توسط
ساير و ستانده – داده جداول دادههای تهيه پيشنياز گفت: است،
در (IT) اطالعات فناوری قوی ساخت زير يک وجود مركز، طرحهای
سرشماری اجرای امكان قوی ساخت زير اين كه است ايران آمار مركز
و آورد وجود به الكترونيكی كامال شيوه به را ۹۳ سال در كشاورزی
۲۵ از بهرهگيری با نيز آينده درسال کشور مسکن و نفوس سرشماری
افزود: وی شد. خواهد انجام الکترونيکی بهصورت و آمارگير مأمور هزار
را مأموريتی متحد ملل سازمان ايران آمار مرکز باالی توان به توجه با
که کرد واگذار مرکز اين به اقماری و ملی حسابهای توليد حوزه در
دولت به و توليد آمار اين موجود اطالعات از بهرهگيری با و هزينه بدون
شد. درصد ۲۶ روستا اقتصاد سهم آمار اين اساس بر که شد ارائه نيز

با رابطه در خود، سخنان از ديگری بخش در ايران آمار مركز رئيس
كشور، هر آمار مركز گفت: كشور در آماری فرهنگ ارتقاء ضرورت
اگر لذا است. دولت پيشانی عبارتی به میشود محسوب آن مراقبت برج
افزايش نيز نظام به اعتماد يابد افزايش جامعه در آماری سواد و فرهنگ
ايران آمار مركز مرجعيت مسئله سر بر بحث داد: ادامه وی يافت. خواهد
دستگاه يک و آمار مركز توسط متفاوت نرخ دو كه زمانی يعنی است.
مورد بايد مرجعيت اين به توجه با ديگر دستگاه عدد میشود، توليد ديگر

گيرد. قرار آزمايی راستی و سوال
آمارهای ساماندهی كه نكته اين بر تاكيد ضمن ادامه در آذر عادل دكتر
و آمار ارائه و آمار مركز با دستگاهها كليه همكاری به منوط ثبتی،
دستگاهها همه اينكه يعنی ثبتی آمار نظام گفت: است مركز اين به اطالعات
خيلی اطالعات ارائه در مردم همكاری خوشبختانه باشند، شما كنار در
مركز به اطالعات دادن برای دستگاهها همكاری متأسفانه اما است خوب
ثبتی آمارهای نظام شيوهای چنين با و است همراه مشكالتی با ايران آمار
همكاری مستلزم ثبتی آمارهای نظام شكلگيری و بگيرد شكل نمیتواند
معاون و دولت هيئت از همچنين وی . میباشد اجرايی دستگاههای همه
همكاری كار و ساز و ثبتی آمارهای نظام استقرار برای رئيسجمهور اول
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اجرای زمينهی در را خود عملکرد بتوانيم که کنيم تعريف شاخصهايی

دهيم. قرار ارزيابی مورد مقاومتی اقتصاد
برنامهريزی و جديد تغييرات شناسايی اينکه بيان با جهانگيری دکتر
است، پيچيدهتر فرهنگی و اجتماعی مسائل زمينهی در آن با متناسب
نگرشهای و ارزشها ملی پيمايش طرح توسعه سوم برنامه در افزود:
فرهنگی رصد امکان که ايران مردم اقتصادی و سياسی اجتماعی، فرهنگی،
فراهم را کشور فرهنگی و اجتماعی سرمايه سنجش و جامعه اجتماعی و
واميد، تدبير دولت در خوشبختانه اما نيافت تداوم متأسفانه میکرد،
استانها از برخی در را پيمايش اين اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
و تصميمگيران اختيار در را آن نتايج طرح، تکميل از پس که کرده آغاز

داد. خواهد قرار کشور نخبگان
با بايد كه كرد تاكيد نكته اين بر خود سخنان از ديگری بخش در وی
زمينهی سليقهای برخورد و پيشداوری بدون صحيح آمار از استفاده

آوريم. فراهم را کشور معنوی و مادی منابع از مطلوب بهرهبرداری
مرکز عملکرد از قدردانی با خود سخنان پايانی بخش در جهانگيری دکتر
استناد مورد آمار مرکز دادههای و اطالعات داشت: اظهار ايران آمار
و میگيرد قرار استفاده مورد کشور برنامهريزیهای در و است دولت
خواهد عمل مالک توسعه ششم برنامهی تدوين در ما برای اطالعات اين

بود.

طريق از و است جهانی مساله يك مهاجرت •
کمک مشکل اين حل به بايد بين�المللی همکاری�های

کرد

سخنرانان از ديگر يكی عنوان به کشور، وزير فضلی، رحمانی دکتر
ايران آمار مركز تأسيس سال پنجاهمين و آمار روز گراميداشت مراسم
سياستها و پيامدها الگوها، مهاجرت، بينالمللی کنفرانس همچنين و
پديده عوامل و علل تبيين به شد، برگزار آمار روز مراسم همراه به كه
نظر از بايد و است انسانی پديدهای مهاجرت گفت: و پرداخت مهاجرت
منصفانه، عادالنه، رويکردی با فرهنگی، و اقتصادی امنيتی، اجتماعی،

کرد. برخورد آن با شفاف و قانونی
امنيتی بعد از بهويژه ابعاد تمام در نابرابریها وجود فضلی رحمانی دکتر
جمهوری گفت: و دانست مهاجرت پديده اصلی عامل را معيشتی و
مهاجر ميليون نيم و دو پذيرای انسانی و اعتقادی داليل به ايران اسالمی
کشور به افغانستان اتباع از نفر هزار ۲ روزانه اينکه وجود با و است
زمينههای در موجود نابرابریهای دليل به اما میشوند، داده داللت خود
جديد مهاجر ۱۷۰۰ تا ۱۵۰۰ مدت همين در معيشتی، و اقتصادی امنيتی،

میشوند. کشورمان وارد مجاز غير بهصورت

کرد. مشخص را کشور جهتگيریهای آن
بر راستگويی معنای به آمار اينکه بر تأکيد با جمهور رئيس اول معاون
دولت بنای کرد: تصريح آمارسازی، نه و است صحيح اطالعات پايهی
اساس بر کشور آيندهی و حال گذشته، وضعيت توصيف اميد و تدبير
برنامهريزی پيشنياز که است علمی مبنای بر و آماری واقعيتهای

هستند. کشور برای صحيح
تا است شفافسازی اميد و تدبير دولت هدف افزود: جهانگيری دکتر
وضعيتی چه در که بدانند کشور مردم آحاد و صاحبنظران نخبگان،
کشور مشکالت بر مردم عمومی مشارکت با است قرار چگونه و هستيم

کنيم. فرصت به تبديل و مهار را تهديدها و کرده غلبه
بر تکيه طريق از جز موجود وضعيت واقعی توصيف اينکه بيان با وی
ارائه آمارهای رسمی مرجعيت بايد گفت: نيست، امکانپذير صحيح آمار

شود. شناخته رسميت به کشور آمار مرکز سوی از شده
زمينه اين در انقالب معظم رهبر کرد: اضافه جمهور رئيس اول معاون
توسط که کشور رسمی آمارهای اينکه بر مبنی دارند راهگشايی تعبير

گيرند. قرار خدشه مورد نبايد میشوند، توليد رسمی مراجع
گفت: و برشمرد را مستند و رسمی آمارهای ويژگیهای جهانگيری دکتر
برای برنامهريزی که شود داده تشخيص درستی به بايد اول مرحله در
بهنگام توليد سپس و است اطالعاتی و آمارها چه نيازمند کشور امروز
برخوردار خوب کيفيت از بايد که است دادههايی ارائه نهايت در و آمار

کرد. اتکا آن بر بتوان تا باشند
و تصميمگيری بهنگام، و کيفيت با آماری نظام فقدان در افزود: وی
و حدس سوی به و گرفت خواهد فاصله آماری تفکر از برنامهريزی
بر تصميمگيری و برنامهريزی که است بديهی رفت. خواهد پيش گمان
شکست به منجر و بوده اقبال و شانس از تابعی گمان و حدس اساس
را کشور متمادی سالهای تصميمات اينگونه آثار متأسفانه که میشود
تحوالت به توجه ضرورت جمهور رئيس اول معاون کرد. خواهد گرفتار
ساخت نشان خاطر را آماری بررسیهای در اجتماعی تغييرات و جهانی
بتوانيم میدهد رخ جامعه در که تغييراتی اساس بر بايد کرد: تصريح و
فرهنگی، تغييرات با همزمان و کنيم تعريف را آن با متناسب شاخصهای
برای که پديدی نو آسيبهای و جديد فرصتهای با اجتماعی و سياسی
مواجههی برای را الزم برنامهريزی و شويم آشنا میآيد بهوجود جامعه

دهيم. انجام ظهور نو چالشهای با علمی
و کشور جديد نسل مطالبات و نيازها بايد کرد: اضافه جهانگيری دکتر
آن با متناسب و کنيم درک را جديد عصر در مردم دغدغههای همچنين

نماييم. برنامهريزی
که کشور امروز شرايط در مثال داد: ادامه جمهور رئيس اول معاون
است الزم هستيم مقاومتی اقتصاد کلی سياستهای اجرای دنبال به
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مناسبت به مرکزی بانک کل رئيس پیام
برنامه�ريزی و آمار روز و آمار جهانی روز

و آمار روز و آمار جهانی روز پیامی در مرکزی بانک کل رئیس
دست و اقتصادی مختلف بخش�هاي مدیران به را برنامه�ریزی
گزارش به گفت. تبریک اقتصادی آمارهای حوزه اندرکاران

است: شرح این به پیام متن مرکزی بانک عمومی روابط

و دقيق آمارهای داشتن مستلزم کشور اقتصادی توسعه مسير در حرکت
تأسيس زمان از مرکزی بانک و باز دير از بانکي نظام است. هنگام به
انجام با همزمان کشور، اقتصادی مهم سازمانهای از يکی عنوان به
و پولی نظام تنظيم و ملی پول ارزش حفظ مانند مهمی ماموريتهای
ماموريتها اين انجام راستای در آمار ضرورت اهميتو به کشور اعتباری
نيز را کشور اقتصادی آمارهای توليد وظيفه اينرو از است. بوده واقف
مستمر بهصورت تاکنون زمان آن از و گرفته عهده بر ۱۳۱۴ سال از
بر عالوه مرکزی بانک توليدی آمارهای است. کرده توليد بههنگام و
در گرفته، قرار بينالمللی سازمانهای تاييد و استفاده مورد همواره اينکه
دانشگاهيان تصميمسازان، سياستگذاران، توجه مورد نيز کشور داخل
از (۱۳۹۴ مهر ۲۸) ۲۰۱۵ سال اکتبر بيستم است. بوده پژوهشگران و
دبير است. شده نامگذاری آمار جهانی روز عنوان به ملل سازمان طرف
آمار کننده توليد سازمانهای و دولتها از پيامی در ملل سازمان کل
بر تاکيد ضمن اينجانب بدارند. گرامی را روز اين تا کرده درخواست
و توسعهای اهداف پيشبرد برای آمار از استفاده و توليد اهميت و نقش
به را برنامهريزی و آمار روز آبان، اول و آمار جهانی روز کشور، پيشرفت
بانکمرکزی در همکارانم بهويژه و کشور در آمار کننده توليد سازمانهای
اين گراميداشت برای است شايسته تبريکمیگويم. ايران آمار مرکز نيز و
قيمتگيری منابع و اقتصادی مختلف بخشهای مديران خانوارها، از روز
بانک نمايندگان سواالت به پاسخگويی برای صبورانه سالها اين در که

تعامل برای تالش و مهاجرين حقوق رعايت لزوم بر تأکيد با کشور وزير
هر که باشد بهگونهای شرايط بايد گفت: مهاجران با مهاجرپذير جامعه

باشد. فراهم گروه اين برای مديريت و حاکميت اعمال امکان لحظه
همسايه کشورهای از برخی صحيح کنترل نبود به اشاره با کشور وزير
در امنيت نبود مهاجرت، افزايش اين داليل از يکی کرد: تاکيد مرزها بر
کنترل امکان کشورها اين از برخی در داشت اذعان بايد و مرزهاست
نيز کشورها اين خود که است موضوعی اين و است صفر حد در مرزها

دارند. اذعان آن به همواره ما با مذاکراتشان در
افزود: کشور در افغانستانی مهاجران آميختگی به اشاره با فضلی رحمانی
بحث پذيرش اعتقادی، و تبليغاتی اداری، نظام در ما تالش همواره
است بوده جامعه از بخشی بهعنوان مهاجران با تعامل و جامعهپذيری

شود. منجر درگيریها و تضادها کنترل به که بهگونهای
افزود: جامعه و مهاجران بين شده ايجاد تعامل به اشاره با کشور وزير
میتوان مهاجران و جامعه طرف دو هر در را جامعهپذيری و همگرايی
جهانی مسأله يک مهاجرت موضوع گفت: فضلی رحمانی کرد. مشاهده
کمک مشکل اين حل به بايد بينالمللی همکاریهای طريق از و است

کرد.
يک بهعنوان مهاجرت پديده در عمدتا آنچه گفت: همچنين کشور وزير
غير و شده مديريت غير مهاجرتهای است، مطرح مسالهساز موضوع
داخل در و مقصد هم و مبدا هم مختلف کشورهای برای که است قانونی
مستلزم مساله اين حل و میکند ايجاد مشکالتی منطقهای و ملی سطح در

است. دقيق برنامهريزی
و مرکزی نواحی به مرزی مناطق از مهاجرت پديده به اشاره با وی
برنامهريزی کشور مرزی مناطق در بهگونهای بايد گفت: کشور برخوردار
پايدار جمعيت حضور به متوازن درآمد مناطق گونه اين در که کنيم
توجه با مؤلفه اين و بيانجامد عامل غير دفاع عامل اصلیترين بهعنوان

است. دستيابی قابل کشورمان در انسانی و طبيعی توانمندیهای به
با متناسب برنامهريزی و مقاومتی اقتصاد به توجه فضلی رحمانی دکتر
جمعيت پايداری و جذب عامل را کشور مرزی مناطق از يک هر اقتصاد
میتوان پيشران پروژههای اجرای با افزود: و دانست مناطق اين در
اينگونه برای را پايدار توسعه و کرد متحول را مرزی مناطق اقتصاد

آورد. ارمغان به مناطق
طرح بهويژه مرزی مناطق در پتروشيمی طرحهای اجرای پايان در وی
در آفرين تحول طرحهای جمله از را شرق جنوب در چابهار بندر توسعه
نظام در بايد کرد: تصريح و برد نام توازن و تعادل ايجاد راستای در کشور
را خود برنامهريزی مبنای و کنيم ايجاد تغيير پولی و بانکی بودجهريزی،
قرار کشور داخلی توانمندیهای از بهرهمندی با متوازن و پايدار توسعه

دهيم.
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دانشگاه علمی هيئت عضو اسکندری فرزاد دکتر منطقهای»، متوازن و
«نقش محوريت با ايران آمار انجمن مديره هيئت عضو و طباطبايی عالمه
رفاه، وزارت مشاور عبدالهزاده عليرضا دکتر و پايدار» توسعه در آمار
به حکمرانی» در اطالعات «انقالب محوريت با اجتماعی امور و کار

پرداختند. سخنرانی
ضمن بتواند همايشهايی چنين برگزاری که کرد، اميدواری اظهار وی
دست زحمات به نهادن ارج و برنامهريزی و آمار ملی روز گراميداشت
ارتقا و توسعه جهت در گامی برنامهريزی، و آماری جامعه اندرکاران

باشد. کشور و استان برنامهريزی و آماری نظام
ملی روز همايش در نيز گيالن برنامهريزی و مديريت سازمان رئيس
بهدليل گيالن استاندار نجفی دکتر از حاضرين، به مقدم خير از پس آمار
مشغلههای همه عليرغم برنامهريزی و آمار ملی روز همايش در شرکت
میدهد، نشان را ايشان برنامهريزی آمار به ويژه توجه بيانگر که کاری
برگزار همايش و سازمان وضعيت از مختصری گزارش و نموده قدردانی
خود حيات که نوپا کودک يک به سازمان تشبيه با وی نمودند. ارايه شده
شده پايهريزی توسعه مبنای بر سازمان احيای گفت: است کرده آغاز را
احيای از پس سازمان فعاليت حوزه ۵ به اشاره با محمدی کيوان است.
آن به توسعه پايه که حوزههاست اين از يکی کتابخانه و اسناد افزود: آن
ديگر حوزه آماری فعاليتهای کرد: نشان خاطر وی میشود. مربوط
هم دور آمار روز گراميداشت مناسبت به امروز که است سازمان فعاليت
و بودجهبندی برنامهريزی، اينکه بيان با سازمان رئيس شدهايم. جمع
ممکن آمار افزود: است سازمان فعاليت حوزههای ساير جزو نيز نظارت
بررسی هم آن بدون ولی نباشد واقعيتها تبيين به قادر تنهايی به است
افزود: ۱۷ قرن از آمار سابقه به اشاره با وی . نيست پذير امکان واقعيات
آمار، از منظور و بوده دولتشناسی يا دولت مطالعه آمار علم اوليه هدف
ساير و سربازگيری و ماليات گرفتن برای دولتها نياز مورد اطالعات
به دولتها مرور به و است بوده سياست و كشورداری به مربوط امور
باشد. آمار مبنای بر فعاليتهايشان رئوس که کردند پيدا گرايش سمتی
در بار اولين برای ايران در آماری منسجم فعاليتهای اولين داد: ادامه وی
امروزه و يافته گسترش جامعه در تدريج به که بوده شاه ناصرالدين دوران
تدريس آمار درس دانشگاهی رشتههای بيشتر در که هستيم آن شاهد
درستی به بودجهبندی در آمار نقش اينکه به اذعان با محمدی میشود.
آغاز سازمان که حرکتی با اميدواريم داشت: اظهار است نکرده پيدا نمود
بر متکی اگر که چرا شود برقرار آمار و برنامه و بودجه بين ارتباط نموده
خاطرنشان وی رسيد. نخواهيم مقصود سرمنزل به نباشيم، صحيح آمار
اين بيشتر هرچه تا میداريم گرامی را روز اين ملل سازمان ابتکار به کرد:
دقت با هم بودجهبندیها و کنيم فعال نهادها و سازمانها داخل در را علم
دستگاههای در آمار بحث تقويت بر سازمان رئيس برسد. ثمر به بيشتری

داشتهاند همکاری آماری طرحهای پرسشنامههای تکميل جهت مرکزی
آمارهای بههنگام و مستمر توليد مردم، مشارکت بدون نمايم. قدردانی
بانک نمايم اعالم که خوشحالم بسيار نيست. و نبوده ممکن اقتصادی
برای الزم آمارهای توليد زيرساختهای کردن فراهم منظور به مرکزی
تاکيد مورد که مقاومتی اقتصاد تحقق و توسعه ششم برنامه کردن رصد
در نظر تجديد سال بهعنوان را ۱۳۹۵ سال است، رهبری معظم مقام
ضمن سال اين در است. کرده انتخاب اقتصادی شاخصهای پايه سال
آمارهای مباحث در دنيا علمی دستاوردهای آخرين بهکارگيری و بررسی
به ايران شهری مناطق در نيز آماری طرحهای کليه چارچوب اقتصادی،
جامعيت دارای آينده سالهای برای آن بر مبتنی نتايج تا میشود روز
و همدلی با آرزومندم درخاتمه باشد. برخوردار کافی دقت از و بوده
کشور، در آمار توليد زمينه در فعال نهادهای و دستگاهها تمامی همزبانی

باشيم. سرزمين اين در آماری نظام افزون روز اعتالی و رشد شاهد

در برنامه�ریزی و آمار ملی روز همایش
گیالن برنامه�ریزی و مدیریت سازمان

عنوان با برنامهريزی و آمار ملی روز همايش
بودجه�بندی» و برنامه�ریزی در آمار «نقش

دانشگاه حکمت تاالر در گيالن برنامهريزی و مديريت سازمان همت به
شد. برگزار گيالن

برنامهريزی و مديريت سازمان اطالعات و آمار معاون طيفوری وحيد
سازمان، رئيس استاندار، حضور با همايش اين نمود: عنوان گيالن
اجرايی دستگاه برنامهريزی و آمار کارشناسان و مديران و فرمانداران
استان نظران صاحب برخی و رياضی و آمار گروه اساتيد گيالن، استان
برگزار گيالن دانشگاه حکمت تاالر در ۱۳۹۴ ماه آبان هفتم تاريخ در

گرديد.
برنامهريزی، و مديريت در آمار نقش تبيين اطالعات، و آمار معاون
راهکارهای تبيين نيز و بودجه و برنامهريزی آمار، حوزه سه رابطه تبيين
را آماری خصوصی بخش و اجرايی دستگاههای علمی، مراکز همکاری
همايش اين در کرد: تصريح و عنوان مذکور همايش برگزاری اهداف از
محمدی، علی محمد و گيالن استاندار نجفی، محمدعلی سخنرانی از پس
آمار بحث اهميت » پيرامون استان برنامهريزی و مديريت سازمان رئيس
علمی هيئت عضو محمدزاده محسن دکتر کشور»، و استان توسعه امر در
انجمن بازرس و مدرس تربيت دانشگاه انسانی منابع و پشتيبانی معاون و
اسفنديار دکتر کشور»، آمارشناسی نظام «وضعيت محوريت با ايران آمار
عالمه دانشگاه اقتصادی پژوهشکده رئيس و علمی هيئت عضو جهانگرد
پايدار توسعه در بودجهريزی و برنامهريزی «نظام محوريت با طباطبايی
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برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت

الزهرا دانشگاه
ملکی یاسمن خانم از: ارسالی

گرديد. برگزار برنامهريزی و آمار ملی روز مناسبت به آمارانه همايش
و ايران اسالمی جمهوری سرود نواختن از پس مراسم اين ابتدای در
پرداختند. سخنرانی ايراد به شمس دکتر خانم کريم، قرآن از آياتی تالوت
آمار انجمن معرفی ضمن ايران آمار انجمن رئيس پزشک دکتر آقای
سخنرانی ايراد به جهان در بيزی آمار و آمار تاريخ سير مورد در ايران
دانشگاه آمار گروه استاد گنجعلی مجتبی دکتر آقای سپس پرداختند.
سخنرانی فارسی ادب و شعر در آمار کاربرد مورد در بهشتی، شهيد
از استفاده سو و آمار مورد در يارمحمدی دکتر آقای ادامه در نمودند.
مورد در عالمهزاده دکتر آقای انتها در فرمودند. صحبت تاريخ در آن
کليپهای مراسم اين در فرمودند. سخنرانی زلزلهشناسی در آمار کاربرد

گرديد. ارائه آمارانه همايش و آمار با ارتباط در متنوعی

بم عالی آموزش مجتمع
عبدی موسی آقای انجمن: نماینده از ارسالی

آمار علمی انجمن همت به برنامهريزی و آمار روز بزرگداشت مراسم
و آمار رشته معرفی در ايران آمار انجمن اهداف راستای در مجتمع
سياستگذاری و کار و کسب علمی، گسترههای در آن کاربردهای
۱۳۹۴/۷/۲۲ تاريخ در محرمالحرام ايام رسيدن فرا دليل به جامعه در
و قرآن تالوت با مراسم گرديد. برگزار بم عالی آموزش مجتمع در
با مجريان ادامه در گرديد. آغاز ايران اسالمی جمهوری سرود پخش
آموزشی محترم معاونت جعفريان، دکتر آقای از زيبا و طنزگونه اجرايی
در نيز ايشان نمودند. دعوت سخنرانی ايراد برای دانشگاه پژوهشی و
سخن مختلف علوم و مهندسی صنعت، در آمار رشته خصوصکاربردهای
در دانشجويی دوران خصوص در طنز متن يک مراسم ادامه در گفتند.
حاضرين توجه مورد که شد قرائت دانشجويان از يکی توسط آمار رشته
پيشين گروه مدير عبدی موسی آقای ادامه در گرفت. قرار مراسم
خصوص در دانشگاه فرهنگی و دانشجويی امور کل مدير و آمار رشته
ايران آمار پژوهشکده و ايران آمار مرکز ايران، آمار انجمن فعاليتهای
در و گفتند سخن آن کاربردهای و آمار علم پيشرفتهای همچنين و
به را دانشجويان کليه دانشجويی، مسابقه برای سوالی طرح با نيز انتها
مراسم نمودند. دعوت آمار حوزه در دانشگاه در مؤثرتر و بيشتر فعاليت
پايان يادگاری عکس و دانشجويان از پذيرايی تئاتر، مسابقه، اجرای با

يافت.

ادارهای يا سازمان عضو آنکه از قبل داد: ادامه و نمود تاکيد اجرايی
از من خواهش لذا باشيم. همدل بايد همه و هستيم ملت يک عضو باشيم
مسکن و نفوس عمومی سرشماری که آينده سال است اين دولتی مديران
برای خوبی مطالعاتی پايه تا باشند داشته را الزم همکاریهای داريم را

گيرد. صورت توسعه امر در ريزی برنامه
ايشان و آمد عمل به دعوت سخنرانی ايراد جهت گيالن استاندار از سپس
استاندار نمودند. بيان توسعه در آن نقش و آمار خصوص در مهمی نکات
شکلگيری از پيش که کلماتی از يکی اينکه بيان با سخنانی در گيالن
عقل با هرکاری انجام زمينه تدبير گفت: بود، تدبير شد، توجه بدان دولت

است. آمار و اطالعات و برنامهريزی و
به دولت خارجی ديپلماسی و هستهای مذاکرات به نجفی علی محمد
با افزود: و کرد اشاره امور در تدبير بهکارگيری از مصداقی عنوان
خود جايگاه به کشور بازگشت شاهد امروز خارجی ديپلماسی موفقيت
و آمار بايد مناسب، کار هرگونه برای داد: ادامه وی هستيم. منطقه در

باشيم. داشته مديريتی اصولهای و برنامهريزی
و فرهنگی واقعيتهای با را آمارها میبايست براينکه تاکيد با نجفی
از صحيح آمارهای ارائه خواستار کنيم عمل بعد و بسنجيم اجتماعی
برنامهريزی و مديريت سازمان با همکاری و فرمانداران و مديران سوی
به شايانی کمک آماری بحث در همکاری و همياری داد: ادامه و شد
اينکه بيان با همايش اين در نجفی محمدعلی دکتر نمود. خواهد توسعه
مرحله به بايد میکنند ترسيم آمار اساس بر تصميمسازان که چيزی آن
اجرائی دستگاههای مديران و فرمانداران همکاری ضرورت بر درآيد اجرا
آماری پژوهشهای در کرد: تصريح و تأکيد دقيق و صحيح آمار ارائه در
شود. کمک برنامهريزان و آمارگيران به الزم امکانات و ابزارها ايجاد با
بخشهای در خوب تصميمسازی برای فرصتها از بهرهمندی به وی
صحيح برنامهريزی برای دقيق آمارهای از افزود: و کرد تأکيد مختلف
که مسائلی از يکی افزود: وی گردد. شايسته استفاده بايد کشور در
اعتماد هستند قائل اهميت برايش يافته توسعه و اروپايی کشورهای
سوال زير اينکه بيان با نجفی دکتر است. آمار و برنامهريزی نظام به
گفت: نيست صحيح کردهاند تالش آن برروی خبره افراد که آماری بردن
تعيين و حساس نقش آمار کشور آينده برای برنامهريزی و مديريت در
رئيس، تالشهای از گفت: خود سخنان پايان در وی میکند. ايفا کنندهای
حرکتهای که استان وبرنامهريزی مديريت سازمان کارکنان و معاونين

دارم. را تشکر کمال نمودهاند آغاز توسعه بحث در را نوينی
از پاسخ، و پرسش جلسه برگزاری از پس همايش اين پايان در
سازمان و استان اجرايی دستگاههای برتر برنامهريزی و آمار کارشناسان
سازمان سايت در سخنرانی فايل آمد. عمل به تقدير هديه و لوح اهدا با

است. دسترسی قابل mpogl.ir آدرس به



۷ ان ا نآمار ا ر ۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال
با اشعاری ميهمانان، از پذيرايی با همزمان ادامه در همچنين نمودند. بيان
جهانی سازمان سوی از روز اين ويژه که کليپی و شد خوانده آمار موضوع
از جديدی آمارهای نيز پايان در آمد. در نمايش به بود شده منتشر آمار
همينطور و جهانی سطح در عزيزمان کشور توسط شده کسب رتبههای
استقبال بسيارمورد که شد ارايه داخلی مختلف مسائل از جالبی آمارهای

گرفت. قرار اساتيد و دانشجويان

سمنان دانشگاه
حسینی فاطمه دکتر خانم انجمن: نماینده از ارسالی

روز اين گراميداشت همايش برنامهريزی»، و آمار ملی «روز بهمناسبت
شد. برگزار سمنان دانشگاه کامپيوتر علوم و آمار رياضی، دانشکده در
آمار علمی انجمن همکاری با و آمار گروه همت با که مراسم اين در
تالوت از پس شد، برگزار سمنان دانشگاه دانشجويی پژوهشسرای و
محمديان سعيد دکتر آقای اسالمی، جمهوری مقدس سرود پخش و قرآن
به مقدم خير ضمن پايه، علوم پرديس و رياضی دانشکده رئيس سمنانی
پژوهشسرای و آمار گروه آمار، علمی انجمن پيگيریهای از ميهمانان
ضمن وی کرد. تقدير مراسم اين برگزاری در سمنان دانشگاه دانشجويی
دانشگاه آمار گروه علمی هيئت عضو گنجعلی مجتبی دکتر آقای از تشکر
جمع در را وی حضور مراسم، اين در شرکت خاطر به تهران بهشتی شهيد

دانست. آنان افتخار و دلگرمی موجب اساتيد و دانشجويان
حضار به خوشآمدگويی ضمن آمار، مديرگروه ولیاللهی آقای سپس
آمار جهانی روز بيانيه آن، شغلی ظرفيتهای و آمار رشته معرفی و
دنيا سراسر آمار علمی انجمنهای به ملل سازمان دبيرکل توسط که
بيشتر هرچه آشنايی جهت آن از پس کردند. قرائت را بود شده ابالغ
علمی هيئت محترم اعضای آمار، گروه اساتيد با جديدالورود دانشجويان
ارائه را خود پژوهشی علمی سوابق و کاری روزمه اختصار به آمار گروه
سمنان دانشگاه در ايران آمار انجمن نماينده حسينی دکتر خانم نمودند.
ايران آمار انجمن در عضويت نحوه ايران، آمار انجمن معرفی از پس
دکتر آقای سخنرانی مراسم ادامه در دادند. توضيح دانشجويان برای را
بخش زينت بهشتی، شهيد دانشگاه آمار گروه علمی هيئت عضو گنجعلی
سمنان دانشگاه در حضور از خرسندی ابراز ضمن ايشان شد. مراسم
”مرزهای خصوص در آمار، رشته دانشجويان براي موفقيت آرزوی و
مراسم اين برنامههای ساير پرداختند. سخنرانی به آمار”، آينده و جديد
دانشگاه آمار گروه استاديار زالزاده سعيد دکتر آقای حضور با داغ صندلی
به ايتاليا کشور از دکتری مقطع در را خود تحصيالت تازگی به (که سمنان
و برتر کارشناسیارشد و کارشناسی دانشجويان معرفی رسانيدند)، اتمام
برگزاری و کارشناسیارشد کنکور ممتاز رتبههای از تقدير آنان، از تقدير
رياسـت تجليل و تقدير ضـمن نيز مراسـم پايانی بخش در بود. مسابقه

قزوین (ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه
امیری اسماعیل دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

دانشگاه در ۱۳۹۴/۸/۱۱ تاريخ در آمار جهانی روز گراميداشت مراسم
در که مراسم اين در گرديد. برگزار زير شرح به خمينی امام بينالمللی
آمار، گروه علمی هيئت اعضای شد برگزار پايه علوم دانشکده آمفیتآتر
داشتند. شرکت دانشگاه آمار ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجويان
جمهوری سرود پخش و مجيد کالمالله از چند آياتی تالوت از پس
متحد ملل سازمان کل دبير و ايران آمار انجمن رئيس پيام ايران، اسالمی
گراميداشت مراسم جريان در گرديد. قرائت آمار جهانی روز مناسبت به
روز بزرگداشت همچنين و آمار روز و آمار مورد در متنوعی کليپهای
و اشعار آمار، ذوق با دانشجويان سپس شد. داده نمايش آمار جهانی
نمودند. ارايه دکلمه و طنز قالب در آمار زمينه در گوناگونی سرودههای
با سخنرانی پايه علوم دانشکده معاونت کاظمی رامين دکتر آقای جناب
دکتر آقای جناب ادامه، در نمودند. ارائه آمار رشته به نگاهی عنوان
نمودند. ارائه پزشکی در آمار کاربرد عنوان تحت سخنرانی فالح افشين
اعضای حضور با آمار جهانی روز يادبود دستجمعی عکس پايان در

شد. گرفته آمار دانشجويان و علمی هيئت

تهران واحد خوارزمی، دانشگاه
همتی حجت آقای آمار: دانشجویان نماینده از ارسالی

کارشناسی دانشجويان همت با ۲۰۱۵ سال آمار جهانی روز بزرگداشت
همتی، حجت آقايان کامپيوتر، و رياضی علوم دانشکده رياضی آمار ارشد
و داربيدی اکرم رحيمی، رقيه افشين، پگاه خانمها و رحيمی عبدالرحمن
ساير و پناهبحق برديا دکتر پاشا، عيناله دکتر آقايان آمار اساتيد حضور با
کالمالله از چند آياتی تالوت با مراسم شد. برگزار رياضی گروه اساتيد
مجری سپس شد. آغاز ايران اسالمی جمهوری ملی سرود پخش و مجيد
به را آمار جهانی روز زيبا، اشعاری خواندن ضمن افشين خانم همايش
ضمن کوتاه سخنانی طی پاشا دکتر آقای سپس گفتند. تبريک ميهمانان
اساتيد و دانشجويان همه به را جهانی روز اين ميهمانان، حضور از تشکر
نمودن بحث اهميت در ارزشمند نکاتی و گفته تبريک رياضی و آمار
کل دبير نامه ادامه در نمودند. بيان کلمه اين حقيقی معنای و صحيح
توسط آمار جهانی روز بزرگداشت برای کشورها سران به ملل سازمان
همچنين شد. خوانده دانشکده رياضی آمار دانشجويان از همتی آقای
نمودند. قرائت آمار علم اهميت مورد در احاديثی و آيات همايش مجری
ارزشمندی مطالب همايش، سخنران بهعنوان پناهبحق دکتر آقای سپس
کشوری کالن تصميمات و مختلف علوم در آمار نقش و اهميت مورد در
استفاده با است ممکن که دروغهايی و استفادهها سوء همچنين و جهانی و
را ترفندها اين شناسايی روشهای و کرده بيان شود گفته آمار از غلط
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کاالی هر مانند آمار که کردند اضافه ايشان کردند. صحبت داده توليد
بخشها از کدام هر در نقص که دارد مشخصاتی و توليد خط ديگری

میشود. مطلوب نتيجه به رسيدن از مانع
دکتر درباره فقيهی محمدرضا دکتر سخنرانی از بعد مراسم، ادامه در
يادنامه از ايران، در آمار علم ترويج بنيانگذار بهعنوان خواجهنوری

شد. رونمايی ايشان
برنده و علمی انجمن اعضای برتر، دانشجويان از تقدير ضمن سپس،

يافت. پايان مراسم ريسک مسابقه

شاهرود صنعتی دانشگاه
باغیشنی دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

آمار ملی روز بزرگداشت بهمنظور شاهرود صنعتی دانشگاه آمار گروه
و شاهرود، دانشگاهی جامعه به آمار رشته بهتر معرفی و برنامهريزی و
ورودی دانشجويان ديدگاه به مناسب دادن جهت راستای در همچنين
۱۲ تاريخ در رشته، اين توانايیهای شناخت و انگيزه ايجاد کارشناسی،
صنعتی دانشگاه اقاقيا تاالر در را روز اين بزرگداشت مراسم ۱۳۹۴ آبان

کرد. برگزار شاهرود
اجمالی معرفی بخشاول، میشد. بخشتشکيل سه همايشاز برنامههای
نحوه و قابليتها رشتهها)، ساير برای پرکاربرد (و تخصصی نرمافزار سه
دانشجوی سه توسط نرمافزارها اين میشد. شامل را آنها از استفاده

داشت: ادامه ۱۰ ساعت تا و شدند معرفی دکتری
لطفی رسول آقای توسط Minitab افزار نرم -۱

کاشانی مجتبی آقای توسط SPSSنرمافزار -۲
نادیفر مهسا خانم توسط Amos نرمافزار -۳

محسن دکتر آقای همايش ويژه مهمان حضور با برنامه دوم بخش
مدرس، تربيت دانشگاه علمی هيات عضو و استاد درودی، محمدزاده
اعضای از تن چند رياضی، علوم دانشکده رييس آمار، گروه اساتيد
تالوت از پس شد. شروع دانشجويان و رياضی، گروه علمی هيئت
آقای ايران، اسالمی جمهوری سرود نماهنگ و مجيد کالمالله از آياتی
ضمن شاهرود، صعنتی دانشگاه آمار گروه مدير ربيعی، محمدرضا دکتر
قدردانی حاضرين، تمام به خوشآمدگويی محرم، ماه بزرگداشت عرض
اعضای از تشکر همچنين و اساتيد ساير و محمدزاده دکتر آقای حضور از
روابط و فرهنگی امور رييسدانشکده، گروه، اساتيد اجرايی، کميته محترم
جديد نگرش ايجاد و آمار علم اهميت در را مطالبی دانشگاه، عمومی

کردند. بيان موضوع اين به نسبت
دکتر آقای حضور مقدم خير عرض ضمن باغيشنی دکتر آقای سپس
آمار انجمن معرفی با را خود سخنرانی حاضرين، ساير و محمدزاده
که را سايرين و دانشجويان و نمودند بيان آن امکانات و ابزارها ايران،

از آمار، گروه سابق مدير کريمی دکتر آقای زحمات از دانشـکده محترم
برای ايشان ارزشمند زحمات و مراسم در حضور خاطر به گنجعلی دکتر

گرديد. تشکر و تقدير کشور در آمار علم پيشرفت

کرمان باهنر شهید دانشگاه
عربپور علیرضا دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

دانشکده و کرمان باهنر شهيد دانشگاه سالگی ۴۰ تاسيس به توجه با
مراسم گرديد مقرر آمار، بخش سالگی ۲۰ همچنين و کامپيوتر و رياضی
بخش سالگی بيست و دانشکده سالگی چهل جشن با همزمان آمار روز
آمار روز مناسبت به همچنين گردد. برگزار پژوهش هفته در آمار
حضور با تجارت” و صنعت در کاوی داده ”کاربردهای عنوان با سخنرانی
شرکت ارشد مدير و کارلسروهه دانشگاه استاد نخعیزاده غالمرضا دکتر

گرديد. برگزار آلمان کرايسلر دايملر

بهشتی شهید دانشگاه
ریواز فیروزه دکتر خانم انجمن: نماینده از ارسالی

آبان ۶ چهارشنبه آمار، جهانی روز و برنامهريزی و آمار ملی روز مراسم
شد. برگزار نوری خواجه دکتر يادنامه از رونمايی با ۱۳۹۴

ديگر گروههای برخی و آمار گروه دانشجويان و اساتيد مراسم اين در
آمار گروه مدير روحانی فريد دکتر داشتند. حضور بهشتی شهيد دانشگاه
بهتر، داده - ملل سازمان دبيرکل پيام به اشاره با خوشامدگويی، ضمن
دقيق آماری اطالعات به پيشرفته کشورهای نياز درباره بهتر- زندگی
تصميمگيری نياز پيام اين از را خود برداشت و گفتند سخن بهنگام و
هرگونه از نکردن چشمپوشی بر مبنی آماری عدالت و آمار به آگاهانه

کردند. بيان آماری داده
علم تعريف به خود سخنرانی در مشکانی محمدرضا استاد ادامه، در
که بشری دانش از بخشی بهعنوان علم تعريف از بعد ايشان پرداختند.
به را آن بتوانند هم ديگران که بهصورتی است تکرارپذير و ابطالپذير
دانستند. درست استقرای کار ابزار را آمار علم کنند، قبول صورت همان
تعريف شامل علمی پژوهش يک شکلگيری مراحل درباره همچنين وی
نتيجهگيری و دادهها تحليل و جمعآوری فرضيات، فرمولبندی مسئله،
موضوع داشتند اظهار کاکس، ديويد از قول نقل به و کردند صحبت
دکتر ياد گراميداشت ضمن مشکانی دکتر است. علوم همه آمار علم
دکتر ميراثبر نوعی به جلسه اين در حاضر افراد افزودند خواجهنوری

هستند. خواجهنوری
دانشيار و ايران آمار مرکز سابق رئيس نوابپور، حميدرضا دکتر سپس
”ما اينکه درباره را خود سخنرانی طباطبايی، عالمه دانشگاه آمار گروه
فرايند خصوص در ادامه در و کردند هستيم”آغاز مهم چقدر آمارشناسان



۹ ان ا نآمار ا ر ۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال
مبحث همچنين همايش اين در گرديد. برگزار مراکز آماری محترم
محترم مدير فيضی دکتر آقای جناب توسط ” ثبتی آمارهای ” آموزشی
” آموزشی مبحث نيز و بهداشت دانشکده اپيدميولوژی و آمار گروه
افشاری خانم سرکار توسط ” بيمارستان عملکردی شاخصهای تحليل
به انتها در شد. ارائه دانشگاه اطالعرسانی و آمار اداره مسئول کارشناس
به جوايزی آمار جهانی روز آماری مسابقه در منتخب برتر تحليلهای

گرديد. اهدا يادبود رسم

شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه
خیری سلیمان دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

آبان ۵ تاريخ در گراميداشتی مراسم برنامهريزی، و آمار روز مناسبت به
کارکنان و مسئول اپيدميولوژی، و زيستی آمار گروه اساتيد حضور با
رابطين و زيستی آمار کارشناسیارشد دانشجويان دانشگاه، آمار اداره
قرائت ضمن مراسم اين در شد. برگزار دانشگاه مختلف واحدهای آماری
بر آمار جهاني روز بزرگداشت براي متحد ملل سازمان كل دبير نامه
سخنرانی يک همچنين شد. تاكيد معتبر آماری منابع به توجه ضرورت
ارائه اساتيد از يکی توسط آمار از نادرست استفاده موارد درخصوص
واحدهای در شاغل برتر آماری رابطين از تن چند از مراسم پايان در شد.

آمد. عمل به تجليل شهرکرد پزشكی علوم دانشگاه تابعه

بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
پورحسینقلی محمدامین دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

مناسبت اين برخورد از ناشی تاخيری با آمار، روز گراميداشت مراسم
آبان ۱۸ دوشنبه تاريخ به آزادگان، و شهيدان ساالر سوگواری ايام با
شهيد پزشکی علوم دانشگاه پيراپزشکی دانشکده اجتماعات تاالر در
اين شد. برگزار دانشگاه اين زيستی آمار گروه همت به و بهشتی،
زيستی آمار گروه مدير مجد، علوی حميد دکتر سخنرانی با که مراسم
استقبال با بود، همراه مشکانی محمدرضا پروفسور سخنرانی سپس و
از آمار اساتيد و دانشجويان نيز و دانشگاه اين آمار دانشجويان خوب
به کوتاهی، سخنان در مجد، علوی حميد دکتر شد. همراه دانشگاه، خارج
دانشجويان رسالههای و پاياننامهها نوشتاری و بيانی ساختار مهم مساله
خواندن دانشجويان، به او اکيد توصيه و کرد اشاره تکميلی تحصيالت
گروه دعوت به که مشکانی پروفسور همچنين، بود. کتاب بيشتر هرچه
گرايش مزايای تشريح ضمن بود، شده حاضر مراسم اين در زيستی، آمار
آمار رشته امروزه گفت: حرفهای، و علمی فعاليتهای در زيستی آمار
شده همهگير و کاربردی چنان میشود، محسوب آمار علم نوه که زيستی،
ضمن مشکانی دکتر است. افتاده جلو آمار) (رشته خود بزرگ مادر از که
رشتههای ساير با آشنايی و فراگيری برای آمار دانشجويان به توصيه

کردند. دعوت آن در عضويت به نيستند، ايران آمار انجمن عضو
در محترم حضار به مقدم خير از بعد نيز آرشی دکتر آقای مراسم، ادامه در
رشتهها ساير در آن جايگاه آمار، رشته اهميت به بيشتر صحبتهايشان
برخی ادامه، در پرداختند. سازمانها ساير در آمار رشته کاربردهای و
مفيد پژوهشها انجام برای ارتباط ايجاد برای که را سايتها مهمترين از

کردند. معرفی هستند،
از ايشان بودند. محمدزاده محسن دکتر آقای جناب همايش ويژه مهان
دارد وجود پويايی و اميد انگيزه، آماری دانشحويان بين در هنوز اينکه
کردند. شروع محور همين با را خود سخنرانی و بودند خرسند بسيار
دبيرستان دوره در اوليه آموزشهای همان از آمار جايگاه بيان به ايشان
دانشآموزان تشويق برای آمار، کاربردی و تدريسصحيح به و پرداختند
چند طرح با وی کردند. تاکيد رشته، اين در تحصيل ادامه به عالقهمند
نتايج استخراج در آماری روشهای درست بهکارگيری اهميت زيبا، مثال
از محمدزاده دکتر سخنرانی اواسط در دادند. نمايش را معتبر علمی
يک قالب در جمله، يک در را آمار علم اهميت تا خواستند دانشجويان
سواالتی دانشجويان محمدزاده، دکتر سخنرانی از بعد بنويسند. مسابقه،
بود، رشته اين شغلی و تحصيلی آينده از آنها دغدغههای بيشتر که را
شنيدند. محمدزاده دکتر آقای از را منطقی و مناسب جوابهای و پرسيدند
از بعد بخش اين در شد. برگزار عصر ۴ ساعت همايش پايانی بخش
فضايی، آمار شاخه معرفی به محمدزاده دکتر آقای کريم، قرآن تالوت
به معرفی اين پرداختند. آن کاربردهای از برخی و گرايش اين ريشه
آمار مختلف مقاطع دانشجويان تا شد بيان ملموس و فهم قابل ساده، زبان
آمار معرفی از بعد ببرند. بهره آن از داشتند حضور که رشتههايی ساير و
ملموستر برای باغيشنی دکتر آقای محمدزاده، دکتر آقای توسط فضايی
پرداختند. واقعی مثالهای بيان به محمدزاده دکتر صحبتهای کردن
وضعيت و زيرزمينی آبهای کيفيت نظير مواردی گرفتن نظر در با ايشان
کردند. تشريح عمل در را فضايی آمار نظری مباحث رانندگی، تصادفات
از نسبی شناخت يک به ناآشنا دانشجويان سخنرانیها، اين با پايان، در
محمدزاده دکتر آقای از مراسم انتهای در کردند. پيدا دست فضايی آمار

آمد. عمل به تقدير

اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
همايش برنامهريزی، و آمار روز ماه، آبان اول بزرگداشت مناسبت به
۱۰ يکشنبه آمار، جهانی سال در برنامهريزی” و آمار روز ”بزرگداشت

شد. برگزار اصفهان پزشکی علوم دانشگاه زيتون تاالر در ماه آبان
محترم رئيس اصغری، دكتر آقايان سخنرانی و حضور با همايش اين
قاسمی، دکتر دانشگاه، رياست دفتر محترم مدير هادی، دكتر دانشگاه،
رابطين از جمعی همچنين و اطالعرسانی و آمار اداره محترم سرپرست



۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال ان ا نآمار ا ر ۱۰
قضايی علوم دانشگاه توسعه و برنامه و طرح کل مدير مرادی سعداله
آمار علمی انجمن دعوت به که بودند کردستان دانشگاه در قضاييه قوه
ايشان بودند. کرده شرکت همايش اين در کردستان دانشگاه دانشجويی
جانبه همه توسعه پيشنياز که داشتند بيان خود سخنرانی از بخشی در
بيشتر سرعت هدف با بايد لذا است، آماری جامع نظام داشتن کشور
آمار که چرا شود، اجرايی کشور در آماری جامع نظام توسعه، مسير در
در هستند. توسعه مثلث راس سه مديريت و برنامهريزی اطالعات، و
شک بی باشد نداشته وجود اعتماد مورد و صحيح آمار که سيستمی هر
درمان در که همانطور شد. خواهد مواجه جدی مشکل با برنامهريزی
است درمان مسير نصف واقع در و مهم بسيار تشخيصدرست ها، بيماری
را فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، آفتهای میتوانيم هم ما آمار علم با
مشکل حل درست مسير به را تصميمگيران و مديران و نموده شناسايی
آمار گروه علمی هيئت دادخواه، کورش دکتر ادامه در نماييم. راهنمايی
نظام خصوص در مطالبی ارائه به آمار دانشجويان انجمن علمی مشاور و
توجه با پرداختند. ثبتی اقالم يکپارچهسازی و تعريف اهميت و آماری
رسمی آمار رشته نمودند پيشنهاد ايشان رسمی آمارهای توليد اهميت به
به دانشجويان همايش ديگر بخشهای در شود. ايجاد دانشگاهها در

پرداختند. دانشجويی سمينارهای ارائه

کاووس گنبد دانشگاه
کاووس گنبد دانشگاه سایت از برگرفته

نامگذاری برنامهريزی و آمار ملی روز کشورمان تقويم در ماه آبان اول
جهانی روز ماه، آبان ۲۸ مقارن اکتبر ۲۰ جهانی تقويم در چه اگر شده،
دانشجويان علمی سطح ارتقاء راستای در و منظور همين به است. آمار
اين علمی انجمن همکاری با دانشگاه رياضی و آمار گروه رشته، اين
دانشگاه در آمار ملی روز همايش هشتمين برگزاری به اقدام رشته
چينی گل حسين دکتر آقايان حضور با همايش اين نمودند. گنبدکاووس
مقام نهاد مسئول نژاد رحيمی والمسلمين حجتاالسالم دانشگاه، رئيس
پايه علوم دانشکده رئيس رستمی فرامرز دکتر دانشگاه، در رهبری معظم
آمار رشته دانشجويان و اساتيد از جمعی همچنين و مهندسی فنی و

شد. برگزار

گیالن دانشگاه
گیالن دانشگاه آمار علمی انجمن سایت از برگرفته

برنامهريزی و آمار ملی روز و آمار جهانی روز گراميداشت همايش
علومرياضی دانشکده دانشجويان کمنظير استقبال با ۱۳۹۴ آبان ۵ سهشنبه
دانشگاه آمار علمی انجمن توسط دانشکده، اين کريمی شهيد تاالر در
دانشکده رئيس عباسی احمد دکتر همايش، ابتدای در شد. برگزار گيالن

آشنايی و نيست کافی آمار دانستن صرفا که کرد تاکيد علمی، تخصصی
آمار دانش پيشبرد و توسعه در را آماردانها توانايی علوم، ساير با
در آماری مدلهای و تئوریها بسياری که همچنان میدهد، افزايش
ادامه، در مشکانی، پروفسور آمدهاند. بهدست علوم، ساير تحقيقات بستر
مراسم پايان، در و کردند ارائه بيزی پيشينهای درباره تخصصی سخنرانی

شد. برگزار دانشجويان پاسخ و پرسش

مشهد فردوسی دانشگاه
رزمخواه مصطفی دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

چهارشنبه روز صبح برنامهريزی، و آمار ملی روز گراميداشت مراسم
علم متخصصان و دانشجويان اساتيد، حضور با ۱۳۹۴ ماه آبان ششم
شد. برگزار رياضی علوم دانشكده بزرگنيای دکتر استاد تاالر در آمار

آمار گروه توسط ايران آمار انجمن اهداف راستای در مذکور همايش
اين گرديد. برگزار علمی انجمن همکاری با مشهد فردوسی دانشگاه
اسالمی جمهوری سرود آوای و مجيد الله کالم از آياتی تالوت با مراسم
همايش دبير که رضايی، دکتر آقای ابتدا مراسم، اين در شد. شروع ايران
روز اين اهميت مورد در نکاتی حضار، به خوشامدگويی ضمن بودند
دانشگاه آمار گروه مدير حبيبی، دکتر خانم سرکار سپس، فرمودند. بيان
يکسال طول در مربوطه گروههای فعاليتهای از گزارشی مشهد، فردوسی
اين کشاورزی دانشکده رئيس شاهنوشی، دکتر آقای نمودند. ارائه اخير
و آمار علم با رابطه در که بودند همايش اين ويژه ميهمان دانشگاه،
کشاورزی آمار بيمه، آمار همچون رشتهها اکثر در رشته اين کاربردهای
مراسم، اين بعدی سخنران پرداختند. سخنرانی ايراد به اقتصاد، در آمار و
مشهد فردوسی دانشگاه در ايران آمار انجمن نماينده رزمخواه، دکتر آقای
آن نشريات و آن در عضويت نحوه ايران، آمار انجمن درباره که بودند
مسابقات در شرکت به را دانشجويان و پرداختند توضيحاتی ارائه به

نمودند. ترغيب ايران آمار انجمن همايشهای و آمار دانشجويی
ديگر از مسابقه برنده به جايزه اهدا و آماری علمی مسابقه برگزاری
تا اول نفرات از جايزه و لوح اهدای با درپايان بود. مراسم اين بخشهای
کسانی و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۱ سالهای ورودی کارشناسی دانشجويان سوم
همراهی را دانشگاه اين تيم آمار، دانشجويی مسابقه شانزدهمين در که

آمد. عمل به تقدير بودند، کرده

کردستان دانشگاه
دادخواه کوروش دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

برنامهريزی و آمار روز مناسبت به آبان ۱۳ چهارشنبه روز بعدازظهر
دانشجويان و علمی هيئت اعضا حضور با همايشی آمار جهانی روز و
آقای جناب همايش، مدعو سخنران شد. برگزار علوم دانشکده در
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سمينار ارائه به اقدام مقدماتیشان، صحبتهای از پس پارسيان دکتر بود.

نمودند. عالقهمندان و دانشجويان برای تخصصی علمی

مالیر دانشگاه
چترآبگون امید دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

حضور با ۱۴ ساعت مهر ۲۷ دوشنبه روز در آمار جهانی روز همايش
دکتر آقای جناب دانشگاه، آموزشی معاون باقری دکتر آقای جناب
دانشکده پژوهشی معاونت و زيستی آمار گروه دانشيار سلطانيان عليرضا
چترآبگون اميد دکتر سينا، بوعلی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت
و آمار گروه علمی هيئت اعضای از جمعی آمار، آموزشی گروه مدير
برگزارگرديد. مالير دانشگاه پايه علوم دانشکده آمفیتئاتر در دانشجويان
آمار زمينه در اصلی سخنران عنوان به سلطانيان دکتر همايش، اين در

پرداخت. سخنرانی به آن کاربردهای و زيستی

یزد دانشگاه
دولتی علی دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

اعضای و دانشجويان حضور با ريزی برنامه و آمار روز بزرگداشت مراسم
سازمان کارشناسان از رحمانی مهندس آقای گرديد. برگزار علمی هيات
حضار برای آمار کاربردهای مورد در استان برنامهريزی و مديريت
ورودی دانشجويان معارفه مراسم، اين حاشيه در نمودند. سخنرانی

شد. انجام ممتاز دانشجويان از تقدير جديد،

اصفهان آمار خانه افتتاحيه گزارش

در ۱۳۹۴ مهر ۱۶ پنجشنبه روز صبح اصفهان آمار خانه افتتاحيه مراسم
دانشجويان، اساتيد، از کثيری جمع حضور با اصفهان علم شهر تاالر
محترم اعضای از جمعی و سازمانها و نهادها مسئوالن دانشآموزان،
سه با اصفهان آمار خانه افتتاح روز شد. برگزار اصفهان شهر شورای
سال پنجمن و بيست و آمار جهانی روز برنامهريزی، و آمار روز مناسبت

شد. همزمان آمار انجمن تاسيس
مدير ايرانپناه، نصراله دکتر آقای مقدم خير و سخنرانی با مراسم اين
آمار خانه تأسيس از گزارشی ايشان شد. آغاز اصفهان آمار خانه
افزودند: و نموده ارائه گذشته سال يک در شده انجام فعاليتهای و
سال مناسبت به قبل سال ۱۵ نيز کشور در رياضيات خانه نخستين
حدود اکنون و شد تأسيس اصفهان در ميالدی) ۲۰۰۰) رياضيات جهانی
موضوع داد: ادامه وی است. فعال کشور سراسر در رياضيات خانه ۳۷
همزمان گذشته سال دو در که بود مطرح قبل سال چند از نيز آمار خانه

پارسيان احمد دکتر به مقدم خير ضمن گيالن دانشگاه رياضی علوم
آمار گروه وضعيت از آمار، جهانی روز تبريک و مراسم، مدعو سخنران
با و برشمرد ضروری امری را آمار گروه کيفی و کمی توسعه دانشکده،
علمی، هيئت اعضای بيشتر جذب خصوص در دانشکده عزم به اشاره
انجام حال در دانشکده در آمار دکتری دوره راهاندازی داشت: ابراز
پذيرش دانشکده، قانونی، مراحل اتمام از پس و بوده خود طبيعی سير
توجه با پايان در عباسی دکتر داد. خواهد انجام را مقطع اين در دانشجو
در موازی بهصورت که روز اين مختلف بزرگداشتهای برگزاری به
همايش يک کرد پيشنهاد میشود، برگزار استانی نهادهای و سازمانها
نظير مرتبط ارگانهای و سازمانها حمايت و پشتيبانی با واحد و متحد
داشت. خواهد بهتری نتايج قطعا که بگيرد شکل شهرداری و استانداری
و آمار معاونت کارشناس نوروزی مهرداد آقای مراسم، بعدی سخنران
همراه به که بود گيالن استان برنامهريزی و مديريت سازمان اطالعات
بود. کرده شرکت همايش اين در سازمان اين کارشناسان از تن چند
روند اين گيالن، دانشگاه آمار گروه رشد به رو روند به اشاره با ايشان
هم ما کرد: تصريح و ندانست خود متبوع متبوع سازمان چشم از دور را
که نمودند اشاره ادامه در وی هستيم. موافق مترکز همايشی برگزاری با
گروه با همکاری آمادگی گيالن، استان برنامهريزی و مديريت سازمان
اعالم را گيالن آمار خانه راهاندازی به کمک نيز و گيالن دانشگاه آمار
قالب در آمار اساتيد کمک با میتوانيم را استان عديده مشکالت میکند.
بهروز دکتر مراسم، بعدی بخش در ببريم. بين از پژوهشی طرحهای
دانشکده رييس و گيالن دانشگاه آمار گروه علمی هيئت عضو فتحی
ضمن گيالن، دانشگاه آمار انجمن نماينده نيز و گيالن شرق مهندسی فنی
که نمودند بهبوديان دکتر از قولی نقل حضار، به پارسيان دکتر معرفی
رشته سه بين مشترک فصل در بايد ما که میرود سمتی به آمار پيشرفت

کنيم. فعاليت کامپيوتر علوم و رياضی آمار،
توام انتخاب نمودند اشاره که بودند پارسيان احمد دکتر بعدی سخنران
است درست انتخابی روز، اين برای «برنامهريزی» و «آمار» واژههای
محکوم باشد، نداشته آمار پشتوانه که برنامهريزی هر بدانند دولتمردان و
به خود توصيههای بيان به ادامه در پارسيان دکتر است. شکست به
اگر است؛ نوپا هنوز ايران در آمار علم پرداختند: آمار دانشجويان
ياد خوب و بخوانيد خوب باشيد، سهيم آن شکوفايی در میخواهيد
آمار علم در میخواهيد اگر کنيد. استفاده آن از بهجا و درست و بگيريد
احتمالی دانش عهده از آنگاه بگيريد؛ ياد خوب را رياضی باشيد، سرآمد
داشتن با بود. خواهيد موفق رياضی آمار در نتيجه در و آمد برخواهيد
هر بود. خواهد باز شما روی به آماری تخصص هر دروازه سه، اين
احتمال از چه هر و است احتمال از داريد، مشکل رياضی آمار در چه
خواهيد موفق هم، کنار در سه هر داشتن با است. رياضی از میکشيد،
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اجرايی و مديريتی علمی، عرصههای همه در آن روزافزون کاربرد و آمار
سازمانهای کشورها، همه از يونسکو اخيرا بيانبه اين طبق میکند. اشاره
جشن به پيوستن برای دولتی غير و دولتی موسسات فراملی، و منطقهای
میکند. دعوت بهتر زندگی بهتر، داده عنوان تحت رسمی آمار جهانی

کل اداره متوسطه آموزش معاون محمدی، رحيم مهندس آقای ادامه در
اهميت لزوم به ايشان پرداختند. سخنرانی ايراد به پرورش و آموزش
آمار خانه که بابت اين از و پرداختند تربيت و تعيلم بحث به توجه و
خرسندی اظهار است، داشته عرصه اين در زيادی فعاليتهای اصفهان
نياز، بر مبتنی پرورش و آموزش ويژگیهای از گفتند: ادامه در و کردند

است. جامعه با همکاری و رسانی بروز لزوم
مرکزی بانک اقتصادی آمارهای اداره محقق شجاعی، روحاله آقای
در توضيحاتی ايشان بودند. بعد سخنران ايران، اسالمی جمهوری
آقای کردند. مطرح مختلف مباحث در آمار و احتمال کاربرد خصوص
دارند. خود علل شناخت به نياز بهبود، برای پديدهها گفتند: شجاعی
علل ولی شدهاند، شناخته بشر توسط پديدهها بر تاثيرگذار علل برخی
که دارند کنترل به نياز شده شناخته علل هستند. ناشناخته هنوز زيادی
احتمال، عمل احتمال. علم جمله از هستند علل کنترل درگير زيادی علوم
آنها برنامهريزی برای و است تصادفی و ناشناخته علل رفتار تبيين علم
ملل سازمان که است رسيده جايی به جامعه میکند. کمک آمار علم
اعالم آمار جهانی سال را ۲۰۱۳ سال UNSD آن آمار بخش و متحد
عوامل اين کنترل و شناخت مطلوب، جامعه به رسيدن برای زيرا میکنند،
مرکزی بانک اقتصادی آمارهای کل مديريت معرفی در سپس است. مهم
۱۳۱۳ سال در و شد تأسيس ۱۳۰۷ سال در ايران ملی بانک گفتند:
سال در شد. ايجاد اقتصادی شاخصهای تهيه برای اقتصادی آمار اداره
به اقتصادی آمار اداره بعد سال چهار و تأسيس مرکزی بانک ۱۳۳۹
در است. بوده ۱۳۴۴ سال در اداره اين تأسيس شد. منتقل مرکزی بانک
پرداختند. اقتصادی آمارهای کل مديريت مهم دواير معرفی به ايشان ادامه
و دانشجويی و دانشگاهی بخش دو در جوايز اهدا را مراسم بعد بخش
از تجليل مراسم اول بخش در داد. اختصاص خود به دانشآموزی بخش
دانشگاه آمار گروه بازنشسته استاد عالمتساز، حسين محمد دکتر آقای
صورت کشور نمونه استاد اسدی، مجيد دکتر آقای جناب و اصفهان
دانشجويی آمار مسابقه شانزدهمين جوايز برندگان از سپس گرفت.
به تقدير شد، برگزار يزد دانشگاه در ۱۳۹۴ ماه مرداد در که کشور
دانشگاههای دانشجويان و سرپرستان به است ذکر قابل آمد. عمل
دانشگاه دانشجويان و کاربردی بخش اول رتبه کسب برای اصفهان
گرديد. اهدا جوايزی مسابقه، تيمی سوم رتبه کسب برای اصفهان صنعتی
دومين در طال مدال برنده حيدری، حاجی احمدرضا آقای از همچنين
شانزدهمين در انفرادی اول رتبه آمار، دانشجويی بينالمللی المپياد دوره

شد. عنوان نيز اصفهان در آمار خانه تاسيس پيشنهاد آمار جهانی سال با
آموزی، دانش بخش سه در را اصفهان آمار خانه اهداف ايرانپناه دکتر
بخش در ماه دی از آن شروع که برشمرد دانشآموختگی و دانشجويی
افت دانشآموزی، بخش در بخشی اولويت دليل است. بوده دانشآموزی
بهويژه دانشآموزان تحصيلی پايه که است دانشجويان بين در تحصيلی
طرحهای از يکی به ايشان است. نشده تقويت مدارس در آمار درس در
دانشآموزان برای آمار تدريس بهبود برای اصفهان آمار خانه پيشنهادی
آمار رشته دانشآموختگان از که بود اين ما پيشنهاد کرد: اظهار و اشاره
يکی وی شود. استفاده پرورش و آموزش در درس اين تدريس برای
پذيرش سيستم را پيشنهادی طرح اين اجرای در موجود چالشهای از
استخدامی آزمون در کرد: تصريح و عنوان پرورش و آموزش وزارت
وی است. نشده استخدام آماری فرد هيچ نيز پرورش و آموزش جديد
آمار کاربرد درباره پژوهش را اصفهان آمار خانه فعاليتهای از برخی
و آماری مشاوره مرکز تشکيل و دانشگاهی رشتههای و علوم ساير در
پخش با همراه گزارش اين کرد. اعالم استان آمار دانشآموختگان کانون

بود. خانه فعاليتهای از کليپی
ايران آمار انجمن رئيس نائب عالمتساز، حسين محمد دکتر آقای سپس
فعاليتهای خصوص در توضيحاتی اصفهان دانشگاه علمی هيئت عضو و
ايشان نمود. ايراد ،۲۰۱۳ آمار جهانی سال مناسبت به ايران آمار انجمن
در دانشگاهها به ورود آزمون داوطلبان از بسياری افزودند: ادامه در
ندرت به و میکنند انتخاب را آمار رشته اجبار، يا بیميلی روی از کشور
اگر اينکه بيان با وی میگيرد. صورت اشتياق و عالقه روی از کار اين
میروند، آمار رشته سراغ به نشوند قبول ديگر رشتههای در دانشجويان
مدارس در آمار درس نشدن نهادينه امر، اين دليل مهمترين کرد: اظهار
به خوبی به آمار اينکه به اشاره با وی است. دبيرستان تا دبستان از
عنوان به آمار با دانشآموزان کرد: تصريح تدريسنمیشود، دانشآموزان
درس اين مدرسان زيرا میشوند، آشنا استفاده بدون و اجباری علم يک
دانشگاه علمی هيئت عضو اين نيستند. آمار کارشناسان از مدارس در
برنامهريزی دفتر جديد برنامههای اساس بر دليل همين به گفت: اصفهان
ابتدايی دوره از احتمال و آمار است شده مقرر پرورش، و آموزش درسی
در ايران آمار انجمن اينکه بيان با ايشان شود. درسی کتابهای وارد
امروز پيشرفت اينکه به توجه با : افزودند دارد مشارکت موضوع اين
اين به بيشتری توجه است الزم دارد، بستگی آمار علم به بشری جوامع
آمار خانه تشکيل با کرد اميدواری اظهار وی شود. کشورمان در درس
دانشآموزان بين در استعداديابی شاهد راستا اين در آن فعاليت و اصفهان
آقای تبريک پيام سپس باشيم. آمار علم در پروری نخبه و دانشجويان و
جهانی روز مناسبت به را ايران آمار انجمن رئيس پزشک، حميد دکتر
علم شدن عمومیتر و شکوفاتر به بيانيه اين کردند. قرائت ۲۰۱۵ آمار



۱۳ ان ا نآمار ا ر ۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال
آمار گروه علمی هيئت (عضو ريختهگران ريحانه دکتر اصفهان)، استان
گروه علمی هيئت (عضو صابری زهرا دکتر و اصفهان) صنعتی دانشگاه
۳ تعداد اين از نهايت در گرفت صورت اصفهان) صنعتی دانشگاه آمار
پروژه يک و منتخب عنوان پروژه يک سوم، تا اول رتبههای حائز پروژه
افتتاحيه مراسم برگزاری با همزمان و نمودند کسب را برگزيده عنوان
و آمار درس پروژه مسابقه”بهترين برگزيدگان جوايز اصفهان آمار خانه

گرديد. اهدا زير شرح به مدلسازی”

از بهرامی مهسا و يادگار زهرا سلمانی، زهرا خانمها اول: رتبه •
مليحهسادات سرکارخانم دبير اصفهان، دانشگاه عدالت دبيرستان
به مهاجرت به روستائيان تمايل علل ”بررسی موضوع با سادات

شهرها”

مرضيه و وطنخواه زهرا علیاکبری، آرزو خانمها دوم: رتبه •
سرکارخانم دبير امين۱، فرزانگان دبيرستان از قرشی السادات
اضطراب ميزان بررسی و مقايسه ” موضوع با مومنزاده مريم

عادی” و تيزهوش دانشآموزان در امتحان از ناشی

پارسانيا فاطمه و محقق نگين نريمانی، حديث خانمها سوم: رتبه •
موضوع با غالمی سحر سرکارخانم دبير الزهرا، فاطمه دبيرستان از
دولتی نمونه دبيرستان دختر دانشآموزان شناخت ميزان مقايسه ”

اجتماعی” شبکههای به نسبت حرفهای و فنی هنرستان و

مجيد دکتر دبيرستان از طغيانی علیاکبر آقای برگزيده: رتبه •
توافقات ” موضوع با اسماعيلی داوود آقای جناب دبير شهرياری،
کشور بر آن اقتصادی تاثير و الملل بين جامعه با ايران هستهای

ايران”

دبير آزادی، بهار دبيرستان از ضامنی محدثه خانم منتخب: رتبه •
”تغذيه” موضوع با آبادی حبيب اشرفی پروانه سرکارخانم

اهدايی: جوايز

هديه کارت اول رتبه دبيران و دانشآموزان از کدام هر به -۱
رتبه و ريالی ۷۰۰،۰۰۰ هديه کارت دوم رتبه ريالی، ۱،۰۰۰،۰۰۰
از (اهدايی ريالی ۵۰۰،۰۰۰ هديه کارت منتخب و برگزيده سوم،

کشور) آموزش سنجش سازمان طرف

از (اهدايی کتاب خريد بن دبيران و دانشآموزان از کدام هر به -۲
اصفهان) دانشگاه طرف

بسوی راهنمايی آمار کتاب يک دبير و دانشآموزان از کدام هر به -۳
ايران) آمار انجمن طرف از (اهدايی ناشناختهها

ارشد کارشناسی کنکور اول رتبه و کشور آمار دانشجويی مسابقات دوره
برندگان جوايز اهدا مسابقه، دوم بخش سپس شد. تجليل آمار رشته
آمار، کارگاه برندگان و مدلسازی و آمار درس پروژه بهترين مسابقه
آمده خبرنامه بعدی بخش در گزارش (شرح بود. شگفتی و احتمال
خانمها جمله از اصفهان آمار خانه همکاران و اعضا از انتها در است.)

آمد. بهعمل تقدير شيبانی دلآرام و شبانيان عطيه

دانش�آموزی مسابقه برگزاری گزارش
مدل�سازی و آمار درس پروژه بهترین

علم اين عمومیسازی آمار، به عالقهمند دانشآموزان شناسايی بهمنظور
دانشآموزان بين سالم رقابت ايجاد و آمار آموزش به دادن اهميت پايهای،
ايران، آمار انجمن حمايت و همکاری با اصفهان آمار خانه دبيرستانها،
جمهوری مرکزی بانک اقتصادی آمارهای کل مديريت اصفهان، علم شهر
دانشگاه اصفهان، دانشگاه کشور، آموزش سنجش سازمان ايران، اسالمی
خانه و اصفهان استان پرورش و آموزش کل اداره اصفهان، صنعتی
و آمار درس پروژه بهترين مسابقه برگزاری به اقدام اصفهان رياضيات

است. نموده ۹۴-۱۳۹۳ تحصيلی سال برای مدلسازی
نفر) ۳ (حداکثر گروهی يا انفرادی بهصورت مسابقه اين در شرکت
علوم و ادبيات فيزيک، و رياضی رشتههای دوم سال دانشآموزان از
اصفهان استان دبيرستانهای تجربی علوم رشته سوم سال و انسانی
تحليل دادهها، جمعآوری روش موضوع، شامل ارزيابی مالکهای است.
ارسال زمانی محدوده است. گزارشنويسی و نگارش نحوه و دادهها
بهذکر الزم میباشد. ۱۳۹۴/۲/۱۵ الی ۱۳۹۴/۱/۱۵ تاريخ از پروژهها
الی ۱۳۹۴/۲/۱۵ گرديد، تمديد مرحله دو در پروژهها ارسال زمان است
زمانی مدت اين در که ،۱۳۹۴/۴/۱۵ الی ۱۳۹۴/۳/۱۵ و ۱۳۹۴/۳/۱۵
از پروژه ۳۵ و دخترانه دبيرستانهای از پروژه ۱۳۵ (شامل پروژه ۱۷۰

رسيد. اصفهان آمار خانه به اصفهان استان پسرانه) دبيرستانهای
(عضو خردمندنيا منوچهر دکتر آقای توسط که داوریها اول مرحله در
(دبير بحرينيان فرشته خانمها اصفهان)، دانشگاه آمار گروه علمی هيئت
(کارشناس طهرانی شيبانی دلآرام اصفهان)، استان پرورش و آموزش
و رياضی) آمار ارشد (کارشناس صادقی آرزو رياضی)، آمار ارشد
مرحله وارد پروژه ۲۰ تعداد رياضی) آمار ارشد (کارشناس قائمی مريم
حميد دکتر آقای توسط داوری مرحله اين در که شدند داوری دوم
سيمين خانمها اصفهان)، دانشگاه آمار گروه علمی هيئت (عضو بيدرام
رياضيات خانه معلمان بخش مسئول و پرورش و آموزش (دبير الهبخش
برنامهريزی و مديريت سازمان آمار (کارشناس خوندابی زهره اصفهان)،



۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال ان ا نآمار ا ر ۱۴
ادامه در کردند. بيان را رياضی شاخههای ساير با تصادفی فرايندهای
خود دستاوردهای و مقاالت کشور دانشگاههای استادان از برخی کارگاه
کنندگان شرکت برای تحقيقاتشان حيطه در را خود دکترای دانشجويان و

دادند. ارايه
دانشگاه پشتيبانی و حمايت با آن کاربردهای و تصادفی فرايندهای کارگاه
و ايران آمار انجمن کارگاه)، دوره شانزدهمين ميزبان عنوان (به تهران
که است ذکر به الزم برگزارشد. (IPM)بنيادی دانشهای پژوهشگاه

است. بوده نيز کارگاه اين دوره پنجمين ميزبان تهران دانشگاه

آموزش در چالش�ها همایش گزارش
دانشگاه از قبل فیزیک و ریاضی

دانشگاهها، اساتيد از دعوت و برنامهريزی با ،۱۳۹۴/۸/۲۱ پنجشنبه روز
سالن در نفر ۷۰ حدود مدارس، مختلف مقاطع معلمين و مدرسين
بين مشترک همايش اولين همايش اين آمدند. گردهم علوم فرهنگستان
موضوع همايش-در دو از نخست همايش و رياضی و فيزيک شاخه دو
دانشگاه دوره در و دانشگاه از قبل رياضی و فيزيک آموزش در چالشها

شد. خواهد برگزار ۱۳۹۴ آذرماه ۵ روز همايش دومين بود؛
بودن مفيد بر مبنی پايه، علوم گروه محترم رياست سخنان با همايش
گرديد. آغاز پرورش و آموزش با همايش ارتباط و همايشها چنين
پرورش و آموزش مخصوصا و دولتی مسئولين از ثبوتی دکتر آقای
رفع و اجتماعی مقام نظر از مدارس معلمين به کافی توجه که خواستند

دارند. مبذول آنان اقتصادی نيازهای
تدوين مسوالن و درسی دورههای برنامهريزی مسوالن از دعوت علیرغم
سخنرانی همچنين و شرکت برای پرورش و آموزش وزرات درسی کتب
حضور نتوانستند اوليه قبول از پس يا و نيافتند حضور مسوالن اين عمده

کنند. پيدا
از: بودند عبارت سخنرانان

کل دبير ادهم نويد دکتر آقای جای به که رعنايی آقای جناب •
کردند. سخنرانی پرورش و آموزش عالی شورای

تحول اسناد در فيزيک و رياضی آموزش سخنرانی: موضوع
پرورش و آموزش

با بهشتی شهيد دانشگاه استاد گويا، زهرا دکتر خانم سرکار •
دانشگاه از قبل فيزيک و رياضی آموزش اهداف موضوع:

با رجايی، شهيد دبير تربيت دانشگاه استاد ريحانی، دکتر آقای •
رياضی. معلمان دانش موضوع:

از (اهدايی اسکناس آلبوم عدد يک دانشآموزان از کدام هر به -۴
ايران) اسالمی جمهوری مرکزی بانک طرف

طرف از (اهدايی کيف عدد يک دانشآموزان از کدام هر به -۵
اصفهان) استان پروش و آموزش

پروش و آموزش طرف از (اهدايی دبيران به مينا بشقاب عدد يک -۶
اصفهان) استان

فرایندهای کارگاه شانزدهمین گزارش
آن کاربردهای و تصادفی

تاريخ از آن کاربردهای و تصادفی فرايندهای کارگاه دوره شانزدهمين
کامپيوتر علوم و آمار رياضی، دانشکده در ۱۳۹۴ آذرماه ۲۶ لغايت ۲۵
تکميلی تحصيالت دانشجويان و اساتيد از جمعی حضور با تهران دانشگاه
شهيد اميرکبير، شريف، صنعتی تهران، دانشگاههای جمله از دانشگاهها
کارگاه اين شد. برگزار بيرجند و شيراز اصفهان، اصفهان، صنعتی بهشتی،
تحقيقاتی تيم ۲۰ حدود کارگاه اين در میشود. برگزار بار ۲ سال هر
در فعال محققان کننده هدايت که دارد سرگروه يک هرتيم که هستند فعال
میتوان کارگاه اين تحقيقاتی مباحث جمله از است. تحقيقاتی حوزه اين

کرد: اشاره زير موارد به
تصادفی مدلهای استنباط -۱

ايستا فرايندهای ساختاری نمايش -۲
تصادفی چندجملهایهای -۳
ايستا توزيعهای استنباط -۴

مالی رياضيات -۵
تصادفی تابعی آناليز -۶

علوم در آنها کاربردهای و مارکف نيمه پنهان، مارکف مارکف، فرايند -۷
صنعت و زيستی

بيوانفورماتيک -۸
طيفی چگالی برآورد و سریزمانی -۹

تصادفی بهينهسازی و تصادفی شبکه -۱۰
Car و ساده ۱۱-فرايندهای

در که شد ارسال کارگاه در ارايه برای مقاالتی مباحث اين راستای در
مقاله ۱۹ کارگاه شانزدهمين دبيرخانه به ارسالی مقاالت بين از مجموع
اين مقاالت خالصه شدند. انتخاب پوستر برای مقاله و۷ سخنرانی برای

گرفت. قرار شرکتکنندگان اختيار در و چاپ کارگاه
استاد زنگنه ظهوری بيژن دکتر آقای سخنرانی با کارگاه اول روز در
و احتمال ارتباط اجمالی بهطور ايشان آغازشد. شريف صنعتی دانشگاه



۱۵ ان ا نآمار ا ر ۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال
دانشگاهها اساتيد از قبلی دعوت و برنامهريزی با شد، انجام ۱۳۹۴/۸/۲۱
آموزش در چالشها همايش نفر ۳۵ حضور با ۱۳۹۴/۹/۵ پنجشنبه روز

گرديد. برگزار علوم فرهنگستان در دانشگاهها، در فيزيک و رياضی
افتتاح پايه علوم گروه محترم رئيس ثبوتی دکتر آقای سخنرانی با همايش

شدند: متذکر را زير نکات ايشان گرديد.

کرد. بررسی هم کنار در بايد را پسرفتها و پيشرفتها -۱

آموزشی معيارهای به توجه بدون دانشگاهها در افزايشصندلیها -۲
است. گرفته صورت

است. ضروری عالی آموزش در استاندارد وجود -۳

شود. ويژه و کافی دقت علمی هيئت پذيرش در بايد -۴

شده ارائه مطالب اهم که فرمودند سخنرانی ترتيب به سخنرانان آن از پس
از: عبارتند

موضوع، با تهران دانشگاه تربيتی علوم استاد بازرگان، عباس دکتر -۱
و رياضی رشتههای مختلف مقاطع گسترش ارزيابی و بررسی

چالشها. و فرصتها دانشگاهها، در فيزيک
و رياضی علوم وضعيت از مناسبی ارزيابی اينکه بيان با ايشان
ارزيابیها و مطالعه که کردند، پيشنهاد ندارد وجود کشور فيزيک
فرهنگستان مثال وزارتی فرا نهادی در بايد دانشگاهی آموزش در
و فيزيک شاخههای با همکاری برای ايشان گيرد. انجام علوم

کردند. آمادگی اعالم خصوص اين در فرهنگستان رياضی

اهداف مورد در گيالن دانشگاه رياضی استاد احمدی داود دکتر -۲
اهميت از تاريخچهای و دانشگاهها در پايه دروس آموزش کالن
در پايه علوم تا که کردند اضافه و کردند مطرح را پايه علوم
رونق دانشگاه در علم نکند، پيدا را خود واقعی ارزش دانشگاهها

گرفت. نخواهد

ارزيابی و بررسی تفرش، دانشگاه فيزيک استاد آرش فيروز دکتر -۳
عدم به ايشان کردند. مطرح را فيزيک در پايه دروس آموزش
اصوال و عملی کارگاههای و آزمايشگاهها به دانشگاهها توجه
کردند مطرح را جامعه در آن کارايی فيزيکو دروس به بیتوجهی
پيشنهاد کرده، نقد را فيزيک رشته کارشناسی دروس برنامه و
ساعتهای و واحد فيزيک آزمايشگاهی دروس به بايد که کردند

شود. گرفته نظر در مستقل، درس بهصورت و جداگانه

برنامه تهران، دانشگاه فيزيک استاد مشفق، حميدرضا دکتر آقای -۴
کميته توسط اخيرا که را کارشناسی دوره در فيزيک رشته

در مربوطه مسول عنوان به محمديان دکتر حجتالسالم بود قرار
که کنند سخنرانی درسی دورههای در تحول لزوم و چرايی مورد

يابند. حضور نتوانستند کاری مشغله علت به

برنامهريزی پژوهشکده از غالمآزاد، سهيال دکتر خانم سرکار •
آموزشدهی شيوههای عنوان: تحت آموزشی، نوآوری و درسی

آنان برای الزم مهارتهای کسب و معلمان

معلمان انجمنهای اتحاديه از شاهسواری، معصومه خانم سرکار •
دانشآموزان ارزيابی شيوههای عنوان: تحت فيزيک

تحت مشهد، فردوسی دانشگاه استاد رحيمی فرهاد دکتر آقای •
آموزش در آموزشی کمک وسايل و آزمايشگاهها نقش عنوان:

پايه علوم

پرورش و آموزش معلمين و مدرسين مشکالت ميزگرد: •

نمود: اشاره میتوان زير موارد به بحث مورد مطالب جمله از

و هنرستانها در فيزيک و رياضی تدريس ساعتهای بودن کم -
سابق علمی رشتههای که میشود پيشنهاد انسانی علوم رشتههای

شوند. احيا

آزمايشگاهی وسايل اغلب مدارس، در آزمايشگاهها وجود عدم -
ندارند. کارايی جديد کتابهای برای

جداگانه، نمره نداشتن و آزمايشگاه درس نبودن مستقل علت به -
يا يک حداکثر نمیشوند. گرفته جدی مدارس، مسئولين طرف از
دانشآموزان به آزمايشگاهها قفسههای در موجود وسايل دوبار

میشوند. داده نشان

و نمیشود داده بها کافی قدر به ابتدايی دورههای در آموزش به -
نمیگيرد. صورت آن در الزم هزينه

در را سمينارهايی چنين علوم فرهنگستان که بود اين پيشنهاد نهايت در
نمايد. برگزار پرورش و آموزش مسئولين حضور

تا انشاالله ميزگرد و بحثها از خالصهای و همايش اين مقاالت مجموعه
شد. خواهد چاپ و تهيه سال پايان

آموزش در چالش�ها همایش گزارش
دانشگاه در فیزیک و ریاضی

پنجشنبه روز که دانشگاه از قبل دورههای در نام همين با همايش دنبال به
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اساسضوابط بر دانشگاهی، اگر که است شايع بسيار حتی
از اساتيد کند، محدود را رساله و پاياننامه تعداد موجود
رساله و پاياننامه تدريس، آزاد و نور پيام دانشگاههای
يا و نامعتبر مجالت در شده منتشر مقاالت میپذيرند.
اين معتبراند. مجالت در مقاالت از بيشتر ISI، حتی
و تعداد نه (و کيفيت به دادن کافی بهای با میتواند معضل
وضعيتهای تبديل يا و ارتقا ارزيابیها، در مقاالت کميت)

شود. مرتفع استخدامی

ميزگرد: -۷
سوال برای کافی فرصت نبود و سخنرانیها فشردگی به توجه با
بحث برای ميزگردی به همايش پايانی ساعت دو حدود جواب و
سخنرانیها در شده مطرح ششگانه موارد مبسوطتر بررسی و

است: زير شرح به بحث موارد اهم بود. شده داده اختصاص

و دانشگاهها در تکميلی تحصيالت دانشجوی پذيرش -۱
ساالنه پايه و گروه در مقاله ارائه در اجبار و پرديسها

میکند. محدود را مناسب تدريس توان علمی، هيئت

در بزرگ) دانشگاههای (حتی دانشگاهها استقالل عدم -۲
همه تجميع و استاد استخدام دانشجو پذيرش برنامهها،
دانشگاهها پيشرفت بزرگ مانع علوم، وزارت در اختيارات

است.

معيارهای با دانشجو به استاد نسبت نداشتن مطابقت -۳
اجاره مخصوصا مخارج، با حقوق تناسب عدم جهانی،

شوند. مراعات بايد که هستند پديدههايی مسکن،

بين آموزش به توجهی کم و برنامهها نبودن انعطافپذير -۴
بهتر است. شده دانشجويان بیعالقگی موجب رشتهای
درسی واحدهای از تعدادی بتوانند دانشجويان که است
اخذ را خود عالقه مورد و دانشگاهی ديگر رشتههای از

نمايند.

مسائل خاطر به تکميلی تحصيالت دانشجوی پذيرش -۵
هزينهها در کمبودها کردن برطرف و دانشگاهها مالی
علمی امکانات و علمی توان از تابعی و میشود انجام
نفر بيست راهنمايی نيست. مجموعهها آزمايشگاهی و

است. فاجعه استاد يک توسط دکتری دانشجوی

از حداقلی بايد و نيست مناسب متمرکز درسی برنامه -۶
به موظف دانشگاهها و شود تهيه سرفصلها و دروس
با و دانشگاهها توسط دروس بقيه و باشند آنها اجرای

فناوری، و تحقيقات علوم، وزارت در فيزيک گروه برنامهريزی
چنين ايجاد دالئل به و دادند ارائه کامل بهطور است، شده تدوين
قرار شرکتکنندگان بررسی و نقد مورد که کردند، اشاره برنامهای

شد. داده ارائه اصالحی نظرات و گرفت

خوارزمی، دانشگاه رياضی استاد هنری قاسمی طاهر دکتر آقای -۵
کارشناسی دوره رياضی آموزش ارزيابی و بررسی مورد در
درسی برنامه درسی، کتابهای مورد در ايشان کردند. صحبت
دانشگاه در نمرهدهی نامطلوب پديده مخصوصا تدريس روش و
مديران مدارس در که گفتند و کردند صحبت مدارس در حتی و
شود، داده دانشآموزان به بيشتر نمرات که میخواهند معلمان از
تأثير علت به همچنين و باشد، باال مدرسه قبولی نسبت بايد زيرا
پذيرفته شانس دانشگاهها، ورودی آزمون در دانشآموزان معدل
برای افتخاری نتيجه در و بيشتر مدرسه هر در دانشآموزان شدن

باشد. مدرسه
تعداد بايد ترفيع، همچنين ساالنه، پايه کسب برای دانشگاهها، در
خصوص به اساتيد، همچنين باشد. زياد علمی هيئت مقاالت
تدريس از ناگزير مخارج به درآمد تکافوی برای جوان اساتيد
آزاد دانشگاههای يا خود دانشگاه در حقالتدريس عنوان به زياد
برای مطالب تهيه برای فرصتی و میشوند غيرانتفاعی و نور پيام و
نمیکنند تدريسسختگيری در آن، جبران برای و ندارند؛ تدريس
مجموع در میشود. داده بيشتری نمره دانشجويان، رضايت برای و
نمره با کارشناسی، دانشجويان يا و مدارس دانشآموزان معدل
دانشگاهها ارشد و کارشناسی ورودی آزمونهای در شده کسب

ندارد. مناسبتی

فردوسی دانشگاه رياضی استاد مصلحيان صال محمد دکتر آقای -۶
سخنرانی تکميلی تحصيالت دورههای آموزشدر مورد در مشهد،

کردند:

ارشد کاشناسی دورههای در نامناسب تدريس و آموزش -۱
از و میکنند تعيين را منابعی اساتيد، برخی دکتری، و
بهصورت را آن از يکبخشی هر که میخواهند دانشجويان
کافی بحث و حل بدون خودشان، يا و دهند ارائه سمينار

میدهند. نمايش تصوير بهصورت را درسی مطالب

و پاياننامهها راهنمايی برای اساتيد وقت صرف عدم -۲
رسالهها،

و پاياننامه راهنمايی توان و وقت حد از بيش پذيرش -۳
موجود. ضوابط و آييننامهها از خارج دانشجويان رساله
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سال ۴۰ بايد كشور برجسته جوان پژوهشگر نامزد سن حداكثر ۲-۱
حوزه در شاخص ايرانی، مليت دكتری، مدرك دارای و بوده

باشد. اخالقی و علمی شهرت از برخوردار و خود تخصصی

كارشناسی، ديپلم، مقطع از جوان پژوهشگر تحصيلی سوابق ۳-۱
ميشود. ارزيابی مربوطه شاخه طرف از دكتری تا كارشناسیارشد

خدماتی علمی– افتخارات و دستاوردها دارای بايد جوان پژوهشگر -۲
باشد: زير موارد از چند يا يک شامل ارزنده

علمی: دستاوردهای الف-

شده چاپ بينالمللی و ملی معتبر ناشرين توسط كه كتاب تأليف الف-۱
باشد.

از علوم فرهنگستان در مربوطه شاخه تأييد با كه مقاالتی تأليف الف-۲
باشد. برخوردار خاصی ويژگی

آن به كه شده چاپ علمی مقاالت تأليف قالب در نظريهپردازی الف-۳
باشد. شده ارجاع

انتشار و خود كاری زمينه در تحقيقاتی آزمايشگاه راهاندازی الف-۴
آن. نتايج از مقاالت

كار دستور تأليف و آموزشی آزمايشگاههای راهاندازی الف-۵
آزمايشگاه.

علمی مؤسسات و مراكز راهاندازی در مشاركت نظير علمی خدمات ب-
... و علمی نشريات علمی، انجمنهای كنفرانسها، پژوهشی، –

جوايز. و نشانها نظير علمی افتخارات پ-
اكتشافات و اختراعات نوآوری، ت-

شده. تجاری يا بينالمللی مراجع در شده ثبت اكتشاف و اختراع ت-۱

باشد. رسيده ذيصالح مراجع تأييد به كه استانداردهايی نگارش ت-۲

خواهد تعيين را مربوطه امتيازات شده ذكر موارد در شاخه هر تبصره:
كرد.

غیر دانشجویان برای آمار سرویسی دروس
راهکارها و چالش�ها آماری:

بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه سامانی، بهرامی احسان دکتر

غير دانشجويان برای آمار سرويسی دروس بررسی به مقاله اين در

خود اطراف منطقه خصوصيت و علمی هيئت توان به توجه
شوند. ارائه غيره و تجاری کشاورزی، صنعتی، نظر از

در حد از بيش دولتی غير و نور پيام دانشگاههای -۷
دانشجو ورودی آزمون بدون اغلب و تکميلی تحصيالت
فکر به برنامهريزان و سياستگذاران است بهتر میگيرند.

باشند. دانشجويان اين شغلی آينده

آيا است. نامناسب بسيار دانشجو توسط استاد ارزيابی -۸
اگر شود؟ فارغالتحصيل هرحال به ضعيف دانشجوی بايد
را تحصيلی از فراغت برای مطلوبی معيارهای دانشگاهها
بنابراين میشوند، مرتفع اشکاالت بيشتر کنند، مراعات
بايد که است دانشگاه استادان عهده به اشکاالت از نيمی

نمايند. رعايت را معيارهايی

اختيارات شايد يا و نيستند، فعال دانشگاهها امنای هيئت -۹
توسط میتواند دانشگاهها مسائل بيشتر ندارند. را الزم
کاهش باعث امر اين و شوند. فصل و حل امنا هيئتهای

میشود. فنآوری و تحقيقات علوم، وزارت مسائل

همچنين يافت، توسعه انقالب از بعد که حقالتدريس -۱۰
خدمت محل دانشگاههای از خارج در اساتيد تدريس
استخدام عدم باعث که هستند. نامطلوب پديده دو خود،
علل اهم از پديده دو اين میشوند، جوان فارغالتحصيالن
حقوقها، ترميم با که است بهتر هستند، دانشگاهی مسائل

شوند. برطرف شوم پديده دو اين

مخصوصا علوم فرهنگستان طرف از که گرديد پيشنهاد -۱۱
کيفيت ارزيابی جهت کميتهای رياضی و فيزيک شاخههای
همه دانشجويان تحصيلی از فراغت و پرورش و آموزش
ارزيابیها اين نتيجه و شوند تشکيل دانشگاهی مقاطع
گيرد قرار فنآوری و تحقيقات علوم، وزارت توجه مورد
برای معياری خود که شود عمل آن پيشنهادهای به و

بود. خواهد دانشگاهها رتبهبندی

برجسته جوان پژوهشگر انتخاب آيين�نامه
علوم فرهنگستان پايه علوم گروه

نامزدها: پرونده بررسی و پذيرش اوليه شرايط -۱

و جوان پژوهشگر خود مستقيم اقدام طريق از شدن نامزد نحوه ۱-۱
است. كشور سابقه با اساتيد از يکی پيشنهاد با يا
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میگذرانند، را آمار سرويسی دروس که آماری غير دانشجويان داد، نشان
چنين کردن بيان و کنند بيان تحقيقاتی و برانگيز بحث سواالت میتوانند
بفهمند. را آمار اساس و ذات تا میکند کمک دانشجويان به سواالتی
اينگونه ايجاد در مهمی بسيار نقش مناسب آموزش محيط اگرچه
استفاده با (۲۰۱۰) اميدی و پاينده ديگر، سويی از میکند. ايفا سواالت
آمار درس تدريس نحوهی بررسی به تاييدی ساختاری تحليل روش از
و سنتی آموزشی سيستم دو ترکيب با و پرداختند مهندسی احتمال و

نمودند. معرفی را جديدی سيستم درس، اين در مجازی
آموزش امروزه که گرفت نتيجه میتوان شده، ارائه تحقيقات به توجه با
برتر دانشگاههای از بسياری توجه مورد آماری غير دانشجويان به آمار
حوزه اين در بسياری مقاالت اخير سالهای در و است گرفته قرار دنيا
موضوع اين مورد در میتوان که مهمی دليل است. رسيده چاپ به
نقش روزانه، زندگی در آمار تاثير کردن پيدا اهميت نمود اشاره آن به
و تخصصها از بسياری در آن کاربرد و حساس شرايط در آن مهم
قرار توجه مورد کشورمان در هنوز موضوع اين که پژوهشهاست.
بزرگی استادان توسط ايران در آمار آموزش موضوع است. نگرفته
در (۱۳۸۷) صادقی و (۱۳۸۲) رجالی ،(۱۳۸۲) اصل وحيدی همچون
محققان توجه مورد جدی بهطور هنوز اما شد مطرح آمار انجمن نامه خبر

است. نگرفته قرار ما کشور
آنها ارائه نحوهی آمار، سرويسی دروس بررسی به مقاله، اين در
بهخصوص آماری غير دانشجويان جذب برای موجود چالشهای و
پرداخته مهندسی، فنی و پايه علوم انسانی، علوم رشتههای دانشجويان
مهمترين کتابخانهای، کار يک انجام با منظور اين برای است. شده
کار يک انجام با سپس و است گرفته قرار بررسی و بحث مورد چالشها
دانشگاههای در تحصيل به مشغول آماری غير دانشجويان روی ميدانی
و توصيفی نتايج اساس بر و است شده انتخاب تصادفی نمونهای تهران،
آن مناسب راهکارهای ارائه و نظر مورد چالشها عاملی، تحليل نتايج

است. شده ارائه
ارائه به دوم، بخش در است: شده سازماندهی زير صورت به مقاله اين
سوم، بخش در میشود. پرداخته مقاله اين در نياز مورد اساسی مفاهيم
يادگيری به آماری غير دانشجويان جذب برای پيشرو کلی چالشهای
بخش در نهايت در و مگيرد قرار بررسی مورد آماری علوم بهکاربردن و

میشود. ارائه بحث نتيجهگيری چهارم،

اساسی مفاهیم .٢
آمار سرویسی دروس ٢.١

علوم مختلف رشتههای از برخی کارشناسی دوره ساله چهار برنامه در
اين است. شده گنجانده آمار دروس مهندسی، فنی و پايه علوم انسانی،

برای پيشرو راهکارهای و چالشها همچنين و میشود پرداخته آماری
آماری علوم بهکارگيری و يادگيری به آماری غير دانشجويان جذب
راهکارها و چالشها اين به توجه و بررسی میگيرد. قرار بررسی مورد
و آمار سرويسی دروس ارائه و تدريس نحوهی در را مهمی بسيار نقش
میکنند. ايفا آمار علم به آماری غير دانشجويان جذب نحوهی همچنين

مقدمه .١
از مختلف علوم مطالعات و پژوهشها در آمار علم بهکاربردن امروزه
اجتماعی علوم پزشکی، مهندسی، و فنی مديريت، و اقتصادی علوم جمله
میشود. محسوب اساسی و مهم بخش بهعنوان غيره و روانشناسی و
لزوم شده، ياد علوم در آمار علم از افزون روز استفادهی اصلی دليل
بايد که است تصميمگيری فرايند در علمی مديريت شيوهی بستن بهکار
دانستن به نياز ديگر سويی از شود. انجام اطالعات و آمار پايهی بر
حوزهها اين دانشجويان از هريک برای آن، بهکارگيری و آماری علوم
بااليی اهميت از میشوند محسوب آماری غير دانشجويان بهعنوان که
آموزش به دانشجويان، اين برای آماری علوم دانستن است. برخوردار
دروس اهداف از يکی ديگر سويی از میگردد. بر آمار کارآمد و صحيح
مناسب تفسير بتواند آماری غير دانشجوی يک که است آن آمار سرويسی

باشد. داشته خود رشته با مرتبط مسائل فهم در آمار از صحيحی و
آکسفورد دانشگاه در ميالدی ۱۸۷۰ سال در بار اولين آمار، آموزش
آمار آموزش جهت در دانشگاه اين فعاليتهای گرفت. قرار توجه مورد
بود. دانشگاه تا ابتدايی از تحصيلی سطوح تمامی در آمار آموزش شامل
تحقيقات آمار، آموزش حوزه در محققان از بسياری ديگر، سويی از
نمود. اشاره آنها از برخی به میتوان که دادند انجام را مهمی بسيار
يادگيری روشهای بررسی به (۲۰۰۲) نوالن و گلمن و گارفيلد(۱۹۹۵)
همکاران و گاردن ديگر، سويی از پرداختند. آموزان دانش برای آمار
(دانش دانشجويانی ويژگیهای بررسی به (۲۰۰۹) و (۲۰۰۶) ،(۲۰۰۵)
بررسی به همچنين و میگيرند قرار آمار آموزش تحت که آموزانی)
در را مهمی نکات و پرداختند آمار معلمان) ) استادان ويژگیهای
کردند. بيان خوب، آماری (معلم) استاد و آموز) (دانش دانشجو مورد
آموزش بررسی به (۲۰۰۸) گاردفيلد و اورسون و (۲۰۰۶) اورسون
نوعی به و پرداختند مجازی فضای در موجود امکانات از استفاده با آمار

دادند. قرار بررسی و بحث مورد را آمار مجازی آموزش
همکاران و لنکستر و (۲۰۰۴) گاردن مانند محققان از ديگر بسياری ما
آماری غير دانشجويان برای آمار آموزش موضوع بررسی به ، (۲۰۰۹)
تحت که آماری دروس تدريس و ارائه نحوه تحقيقات، اين در پرداختند.
از میتوان آماری غير دانشجويان برای آمار سرويسی دروس عنوان
(۲۰۰۶) سووی همچنين است. گرفته قرار بررسی مورد کرد، ياد آن
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توزيعهای تصادفی، بردارهای تصادفی، متغيرهای از تابعی توزيع آماری،
و فرض آزمونهای و اطمينان فواصل رگرسيون، و همبستگی شرطی،

هستند. تدريس ترم يک برای واريانس تحليل
آماری غیر دانشجویان ٢.٢

رشتههای کارشناسی دوره ساله چهار برنامه اساس بر که دانشجويانی
دروس میبايست آمار)، رشته دانشجويان از (غير خود تخصصی

میشوند. ناميده آماری غير دانشجويان بگذرانند، را آمار سرويسی
گروهی تدریس ٢.٣

احتمال و آمار مانند آمار سرويسی درس يک تدريس برای شيوه، اين در
استفاده مهندسی، استاد يک و آمار استاد يک شامل استاد دو از مهندسی
پيدا حضور کالس در همزمان صورت به استاد دو روش اين در میشود.
طرح مهندسی استاد توسط مهندسی مباحث و مسائل بهترتيب و میکنند
استاد توسط آماری روشهای بهوسيله مسائل اين حلهای راه و میگردد
مشترک سخنرانی میتوانند استاد دو هر شيوه اين در میشود. ارائه آمار
درک و همزبانی شيوه، اين در توجه قابل نکته دهند. ارائه را همزمانی و

است. سرويسی دروس سرفصلهای مورد در استاد دو هر مناسب
آمار مجازی تدریس ٢.۴

میگيرد. صورت وبگاهها و اينترنت طريق از آمار آموزش شيوه، اين در
الکترونيکی، پست از استفاده توانايی دانشجويان است نياز روش اين در
و سختافزاری تجهيزات بودن فراهم اينترنت، از استفاده توانايی

باشند. داشته مناسب، اينترنتی امکانات و مناسب نرمافزاری
آماری رایج نرم�افزارهای ٢.۵

SPLUS ،SPSS همچون نرمافزارهای آماری، رايج نرمافزارهای از منظور
میگيرد. قرار استفاده مورد کاربردی پژوهشهای انجام در که است R و

آمار سرویسی دروس سنتی تدریس ٢.۶

محض بهصورت آمار سرويسی دروس مشخص سرفصلهای تدريس
شيوه، اين در مینامند. دروس آن سنتی تدريس را کاربردی غير و
گروهی، تدريس مانند آمار سرويسی دروس تدريس نوين شيوههای
تدريس حين در همچنين نمیگيرد. قرار استفاده مورد مجازی آموزش
انجام و آماری رايج نرمافزارهای مانند مناسب امکانات و ابزارها از
به شيوه، اين در اوقات گاهی نمیشود. استفاده کاربردی پروژههای
و ناقص صورت به سرفصلها از برخی ترم طول در زمان کمبود دليل
مثالهای از استفاده شيوه، اين در همچنين نمیشود. تدريس اصال يا
و نداشته وجود غيرآماری، دانشجويان رشته با مرتبط مناسب کاربردی
مثالها آن با نمیتواند دانشجو، که میشود ارائه محضی مثالهای صرفا
مباحث و نبوده روز به استادان شيوه، اين در کند. برقرار ارتباط بهخوبی
تدريس نحوه روی موضوع اين و میشود تکراری آنها برای دروس اين

میگذارد. منفی اثر آنها

بهعنوان میشوند. ناميده آمار سرويسی دروس عنوان تحت دروس
مانند انسانی علوم رشتههای کارشناسی دوره ساله چهار برنامه در مثال
سياسی علوم و اقتصاد مجموعه حسابداری، مديريت، مجموعه رشتههای
و دروس اين شرح که است شده گرفته نظر در آمار سرويسی دروس

است. شده گردآوری ۱ جدول در آن واحدهای تعداد

پايه علوم رشتههای کارشناسی دوره ساله چهار برنامه در همچنين،
رشتههای در و زيستی علوم کامپيوتر، علوم رياضی، رشتههای مانند
نيز صنايع مکانيک، کامپيوتر، برق، مهندسی مجموعه مانند مهندسی فنی
واحدهای تعداد دروسو اين شرح که است شده گرفته نظر در دروسآمار

است. شده گردآوری ۲ جدول در آن

علوم اقتصاد، مديريت، رشته مجموعه مشترک سرفصلهای همچنين،
و تمرکز شاخصهای و توصيفی آمار شامل حسابداری و سياسی
اوليه مفاهيم همچنين و واريانس و نما ميانه، ميانگين، مانند پراکندگی
توابع احتمال، جرم توابع آنها، انواع و تصادفی متغيرهای احتمال،
تصادفی، متغيرهای واريانس و ميانگين توزيع، تابع احتمال، چگالی
تصادفی نمونهگيری مفهوم آماری، روشهای آماری، مهم توزيعهای
آماری، استنباط آماری، پارامترهای و برآورد مفهوم تصادفی، اعداد و
رگرسيون و همبستگی واريانس، تحليل فرض، آزمون اطمينان، فواصل
سرفصلهای ديگر سويی از میشود. تدريس تحصيلی ترم يک برای
شامل پايه علوم و مهندسی و فنی رشتههای سرويس دروس مشترک
توابع آن، انواع و تصادفی متغيرهای مفاهيم احتمال، مبانی توصيفی، آمار
مهم توزيعهای . گشتاور، مولد توابع توزيع، توابع و احتمال جرم و چگالی
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آمار علم کاربردهای از دانشآموزان، نيست. آن کاربردهای و آمار علم
جدولهای توصيفی، آمار تنها آمار از نمیکنند. پيدا اطالعاتی و آگاهی
آمار آموزش همچنين میآموزند. را آن آماری نمودارهای و فراوانی
دستی، بهصورت و آماری رايج نرمافزارهای از استفاده بدون نيز توصيفی
ديگر، عبارت به است. کسلآور و خستهکننده بسيار که میشود انجام
استفاده بدون آماری محاسبات انجام و آمار علم کاربردهای نکردن ارائه
فهم قابل غير و خستهکننده تصوير ايجاد سبب آماری رايج نرمافزارهای از
دانشآموزان، از برخی در است ممکن ديگر سويی از میشود. آمار از
و خستهکننده تصوير دبيرستان، رياضيات از ناخوشايند خاطرات داشتن

کند. ايجاد را آمار از فهم قابل غير
اين قبل تا خود تحصيل دوران طول در دانشجويان شد ارائه که همانطور
برخوردار آمار آموزش از شايد و بايد آنطور شوند، دانشگاه وارد که
و نمیشوند قايل تفاوتی توصيفی آمار و آمار علم بين و نمیشوند
سرويسی دروس از دانشجويان شدن بیانگيزه عامل اولين خود اين
دروس در دانشجويان بودن ضعيف ديگر، سويی از میگردد. آماری
انسانی) علوم رشتههای دانشجويان برای (بهويژه دبيرستان رياضيات
آمار مفاهيم درک در دانشجويان شدن بیانگيزه در عامل دومين بهعنوان
در را آمار سرويسی دروس که دانشجويانی مثال بهعنوان میشود. معرفی
بهدليل میشوند روبهرو چگالی توابع مفاهيم با وقتی نمودهاند اخذ دانشگاه
شده ياد مفاهيم دبيرستان، رياضيات در مشتق و انتگرال مفاهيم در ضعف
دانشجويان به آمار آموزش اگر نهايت در و نمیگيرند فرا بهخوبی را
دانشجو نظر مورد رشته در آمار علم کاربردهای معرفی و استفاده بدون
در شديدی بیعالقهای و بیانگيزگی احساس دانشجو آنگاه نشود انجام

داشت. خواهد آمار دروس
آموزشی امکانات و آموزشی ساختارها وجود عدم دوم: چالش ٣.٢

مناسب

وجود عدم نمود، مطرح میتوان که ديگری کلی و اصلی چالش
دروس تدريس برای مناسب آموزشی امکانات و آموزشی ساختارهای

است: زير بهشرح چالشها اين دانشگاههاست. در آمار سرويسی

دروس کالسهای آموزشی، فضاهای کمبود بهدليل همواره (۱
اين که است، زياد دانشجويان تعداد با کالسهايی آمار، سرويسی
عمومی دروس کالسهای به کالسها اين میشود سبب موضوع
بيان برای را الزم بازدهی استاد ديگر که میشوند شوند تبديل
و فصلها سر تمامی تدريس و باشد نداشته متنوع موضوعات
گردد. ناممکن درس استاد برای ترم يک طول در آنها ارزيابی

يا ۳ ،۲ رشتهها همه در (اغلب آمار سرويسی دروس واحد تعداد (۲
بسيار آماری غير دانشجويان تخصصی دروس به نسبت واحد)، ۴

آمار سرویسی دروس سنتی ارزشیابی ٢.٧

است ممکن آمار سرويسی دروس در دانشجويان از سنتی ارزشيابی نحوه
يک تنها اوقات بعضی در و پايانترم ميانترم، امتحان گرفتن بهصورت
و تشريحی سواالت شيوه اين در شود. گرفته نظر در پايانترم امتحان
روابط و فرمولها نظر از تنها دانشجويان و میشود طراحی تستی بعضا

میشوند. سنجيده آماری
آمار سرویسی دروس نوین ارزشیابی ٢.٨

گرفتن تنها آمار سرويسی دروس در دانشجويان از نوين ارزشيابی نحوه
از بخشی شيوه، اين در بلکه نمیشود ختم پايانترم ميانترم، امتحان
يا و آماری رايج نرمافزارهای از استفاده با کاربردی بهصورت ارزشيابی

میشود. انجام ترم طول در کاربردی پروژههای انجام

آماری غیر دانشجویان جذب برای پیش�رو چالش�های .٣
غير دانشجويان جذب برای پيشرو چالشهای بررسی به بخش اين در
کلی بهطور کتابخانهای، مطالعات از استفاده با میشوند. پرداخته آماری
آماری غير دانشجويان جذب برای پيشرو اساسی و مهم چالش سه
اساس بر مهم چالش سه اين ديگر، سويی از گرفت. قرار شناسايی مورد
آموزشی” امکانات و ساختارها ”عامل دانشجو”، ”عامل همچون عواملی
چالشها اين بررسی به ادامه در شدهاند. نهاده بنا استاد” عامل ” و

میشود. پرداخته
غیر دانشجویان به بودن بی�انگیزه و نبودن عالقه�مند اول: چالش ٣.١

آمار سرویسی دروس در آماری

دانشجويان در عالقه و انگيزه نداشتن کلی و اساسی چالشهای از يکی
است ممکن مختلفی داليل دانشجويان نداشتن عالقه است. غيرآماری

نمود: اشاره آنها از برخی به میتوان که باشد داشته

دبيرستان در آمار علم کاربرد از کافی اطالعات نداشتن (۱

آمار علم از فهم قابل غير و خستهکننده تصوير داشتن (۲

دانشگاه و دبيرستان رياضيات از ناخوشايند خاطرات داشتن (۳

آمار علم و توصيفی آمار بين نشدن قائل تفاوت (۴

دانشگاه و دبيرستان رياضيات دروس در بودن ضعيف (۵

خود رشته در آمار علم کاربرد از کافی اطالعات نداشتن (۶

به تحصيلی، مختلف سطوح در که گفت میتوان شده ارائه داليل شرح در
درسی دبيرستان در تنها و نمیشود داده بهايی آن کاربردهای معرفی و آمار
آن سرفصلهای که است شده گرفته نظر در مدلسازی و آمار عنوان تحت
از خبری و است شده پرداخته توصيفی آمار معرفی به تنها و است ناکافی
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در استادن گروهی تدريس شيوه آمار، آموزش نوين شيوههای از
ديگر يکی است. آمار سرويسی دروس به مربوط کالس يک
آماری، رايج نرمافزارهای از استفاده تدريس نوين شيوههای از
استادان توجه مورد که است مجازی آموزش و رسانهها و اخبار

است نگرفته قرار

سرويسی، دورس استاد به مربوط مهم چالشهای از ديگر يکی (۳
عدم و آمار سرويسی دروس دانشجويان از سنتی ارزشيابی نحوه
رايج نرمافزارهای از استفاده با ارزيابی نوين شيوههای از استفاده

است. آماری پروژههای انجام و آماری

نتيجه�گيری .۴
دارد. وجود آماری غير دانشجويان جذب برای چالشمهم سه کلی بهطور
امکانات و ”ساختارها ”دانشجو”، محوريت اساس بر مهم چالش سه اين
ساختارها ساختن ديگر، سويی از میشود. خالصه ”استاد” و آموزشی”
دروس تدريس در را مهمی بسيار نقش مناسب آموزشی فضاهای و
دروس فصلهای سر مجدد بازنگری و تنظيم میکند. ايفا سرويسی
دانشجويان در عميق يادگيری باعث زمان با متناسب آمار سرويسی
گروهی تدريس روش بهکاربردن ديگر، سويی از میشود. آماری غير
بودن بیانگيزه ازجمله چالشهای از بسياری میتواند دروس اين در
و خبره استادان وجود همچنين نمايد. برطرف را آماری غير دانشجويان
را دانشجويان انگيزه میتواند آمار سرويسی دروس تدريس برای قوی
در را آمار علم کاربرد آنها بهطوریکه برد باال بسيار آمار علم به نسبت
دروس از ناشی اضطراب و نمايند حس بسيار خودشان تخصصی رشته
علم میتوانند دانشجويان و يابد کاهش دانشجويان اين در آمار سرويسی

برند. بهکار خود پژوهشهای در بهخوبی را آمار

قدردانی و تشكر
الزم حمايت که رياضی، علوم دانشکده آمار گروه از قدرانی و تشکر با

دادند. انجام تحقيق اين در را

مآخذ و منابع

انجمن خبرنامه آمار، آموزش ،(۱۳۸۲) ق. م.، اصل، وحيدی .۱
.۱-۴ ،۴٠ ، ایران آمار

ایران، آمار انجمن خبرنامه آمار، آموزش ،(۱۳۸۲) ع. رجالی، .۲
.۱-۴ ، ۴١

ایران، آمار انجمن خبرنامه آمار، آموزش ،(۱۳۸۷) ح. صادقی. .۳
.۱-۴ ، ۶٠

۳) مهندسی احتمال و آمار درس در مثال بهعنوان است کمتر
سر معادل میشود ارائه مهندسی فنی دانشجويان برای که واحد)
واحد)، ۳) احتمال مبانی مانند آمار رشته درس چندين فصلهای
۳) رگرسيون و واحد) ۳) آماری روشهای واحد)، ۳) ۱ احتمال
دانشجويان که است شده سبب موضوع اين بنابراين است. واحد)
واحد ۴ و ۳، ۲ در ترم يک طول در را زيادی مباحث غيرآماری
۳ طول در واحد ۱۲ در آمار دانشجويان که صورتی در بگذرانند،
بودن کم ديگر سويی از میکنند. مطالعه را مباحث اين ترم ۴ الی
عمومی دروس ذهنيت آمار، سرويسی دروس واحدهای تعداد
دروس آنها گويی میکند ايجاد آماری غير دانشجويان در را

نمودهاند. اخذ عمومی

مانند آموزشی مناسب ابزار و امکانات از کردن استفاده عدم (۳
آماری، رايج نرمافزارها استفاده مناسب، و معتبر منابع از استفاده
طريق از آموزش رسانهها، طريق از آموزش مجازی، آموزش
دانشجويان که میشود سبب تمرين حل کالسهای و پروژه انجام
ندهند. نشان خود از دروس اين به عالقهای و انگيزه آماری غير

شيوههای پيادهسازی برای مشخص آموزشی ساختارهای نبود (۴
سرويسی دروس در استادان گروهی تدريس مانند تدريس نوين

آماری.

شيوههای پيادهسازی برای مشخص آموزشی ساختارهای نبود (۵
آماری. سرويسی دروس در استادان توسط نوين ارزشيابی

آمار سرویسی دروس استاد به مربوط چالش�های سوم: چالش ٣.٣

سرويسی دروس استاد به مربوط کلی و اصلی چالش آخرين نهايت در
کرد: خالصه میتوان زير موارد در را چالشها اين که است آمار

مهم چالشهای از يکی آمار سرويسی دروس سنتی تدريس (۱
استادان میتوان است. آمار سرويسی دروس استاد به مربوط

نمود: تقسيم گروه دو به را آمار سرويسی دروس
است. آمار رشته آنها تخصص که استادانی الف)

بهواسطه ولی نيست آمار آنها تخصص که استادانی ب)
آشنايی آماری مفاهيم به خود، پژوهشهای در آمار بهکاربردن

کردهاند. پيدا
که میگيرد قرار استفاده مورد گروه دو هر توسط که سنتی شيوه
و يادگيری در آماری غير دانشجويان جذب برای را الزم کارايی

ندارد. مرتبط رشته در آماری علوم بهکاربردن

ديگر يکی نيز آمار آموزش نوين روشهای از استفاده عدم (۲
يکی است. آمار دروسسرويسی استاد به مربوط مهم چالشهای
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۲۳ ان ا نآمار ا ر ۸۸ شماره -۱۳۹۴ پاييز -۲۳ سال
ميشيگان ايالت مارگت دانشگاه در را سالهای يک مطالعاتی فرصت ۹۴

نمودند. شروع امريکا
آمار گروه مدير سمت به ۹۴ آذرماه از محمودی عيسی دکتر آقای -۲

شدند. منصوب و انتخاب
علوم دانشکده رياست به ۹۴ ماه آذر از ذاکرزاده حجتاله دکتر آقای -۳

شدند. منصوب و انتخاب رياضی
توسط آينده” و حال گذشته، پژوهش: و ”آمار عنوان با سخنرانی -۴
گرديد. برگزار دانشکده در پژوهش هفته مناسبت به دولتی علی دکتر

دکتری دوره که آمار گروه بورسيه زمانی محمدصادق دکتر آقای -۵
به شريف صنعتی دانشگاه در را احتمال گرايش با رياضی رشته در خود

پيوستند. گروه به ۹۵-۹۴ دوم نيمسال از رسانيدهاند، پايان
طرح تاسيس، ابتدای از آمار گروه عملکرد بررسی راستای در -۶
دکتر جعفری، دکتر ميرحسينی، دکتر آقايان توسط گروه درونی ارزيابی
اجرا حال در گروه علمی هيئت اعضای از روزگار دکتر و براورده دست

است.

اصفهان آمار خانه اخبار

اصفهان آمار خانه افتتاحیه مراسم برگزاری .١

است. آمده خبرنامه ۱۱ صفحه در مراسم اين برگزاری گزارش

درس پروژه «بهترین دانش�آموزی مسابقه برندگان جوایز اعطای .٢

مدل�سازی» و آمار

است. آمده خبرنامه ۱۳ صفحه در مسابقه برندگان و برگزاری گزارش

دوره ابتدایی، مدارس (ویژه احتمال و آمار بازی کارگاه�های .٣

دبیرستان) و متوسطه اول

آشنايی برای احتمال و آمار و بازی موضوعات با ساعته دو کارگاههای
با دبيرستان) و متوسطه اول دوره ابتدايی، مدارس (ويژه دانشآموزان

گرديد. برگزار احتمال و آمار پايه مفاهيم

( نوآوری و پژوهش هفته نمايشگاه در اصفهان آمار خانه حضور .۴

غرفه در نوآوری و پژوهش هفته نمايشگاه در اصفهان آمار خانه حضور
آمار خانه خدمات ارائه و آذرماه ۱۹ الی ۱۵ از اصفهان استان شهرداری

بازديدکنندگان. به

خوارزمی تاالر در ۱۳۹۴ آذرماه ۲۴ سهشنبه روز در ايران” در آمار
ايرانپناه نصراله دکتر آقان ميزگرد اين در گرديد. برگزار آمار گروه
دکتر دانشگاه، از پيش و مدرسهای آمار آموزش آسيبشناسی مورد در
آمار نظام و ايران آمار انجمن اهداف مورد در عالمتساز محمدحسين
کاربردها و آمار رشته آسيبشناسی مورد در کاظمی ايرج دکتر شناسی،
جايگاه مورد در تذهيبی مهدی دکتر و آمار کارشناسی جديد برنامه و

فرمودند. صحبت کشور زيستی آمار
عيسیپره مسعود آقای و اشرفی سميه دکتر خانم از مراسم خاتمه در
بهعمل تقدير گروه کارشناسیارشد و دکتری نمونه دانشجويان بهترتيب
شمس سليمه دکتر خانم از دانشگاه پژوهش هفته مراسم در همچنين آمد.

آمد. بهعمل تقدير علوم دانشکده نمونه دکتری دانشجوی بهعنوان

تهران دانشگاه
دانشجويی مسابقات دوره شانزدهمين در تيمی نخست رتبه کسب -۱
در تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين حاشيه در که آمار
تهران، دانشگاههای از تيم ۱۴ حضور با يزد دانشگاه رياضی دانشکده
شهيد کرمانشاه، رازی شيراز، اصفهان، اصفهان، صنعتی مشهد، فردوسی
و رفسنجان عصر ولی دامغان، بيرجند، سمنان، زنجان، يزد، کرمان، باهنر

شد. برگزار خوانسار
ان کاربردهای و اعتماد قابليت نظريه سمينارتخصصی دومين ميزبانی -۲
فضايی آمار و ترتيبی دادههای علمی قطب آمار، انجمن همکاری با که
در تهران دانشگاه کامپيوتر علوم و آمار و رياضی دانشکده آمار گروه و
برگزار دانشکده اين محل در ۱۳۹۵ سال ارديبهشت ۳۰ و ۲۹ تاريخ

میشود.
۲۵ تاريخ در آن کاربردهای و تصادفی فرايندهای کارگاه برگزاری -۳
کامپيوتر علوم و آمار رياضی دانشکده ميزبانی به ۱۳۹۴ سال آذر ۲۶ و

تهران. دانشگاه
مشکانی رضا محمد دکتر جناب آمار پيشکسوت سخنرانی برگزاری -۴
علوم و آمار و رياضی دانشکده ميزبانی به ۱۳۹۴ آبانماه ۲۳ تاريخ در
”اصول عنوان تحت آمار انجمن همکاری و تهران دانشگاه کامپيوتر

بيزی”. استنباط
محترم معاونت فارسی علی دکترمحمد آقای جناب سخنرانی برگزاری -۵
رياضی دانشکده در ۱۳۹۴ ماه مهر ۲۰ تاريخ در فضا و هوا پژوهشگاه
فضايی”. هوا سامانههای اعتماد ”قابليت عنوان تحت کامپيوتر علوم و آمار

یزد دانشگاه
انجمن نماینده دولتی علی دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

مهرماه ابتدای از آمار گروه علمی هيات عضو ترابی حمزه دکتر آقای -۱
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كتاب معرفی

رشته�های برای پیشرفته ریاضیات
مهندسی و علوم

برای پيشرفته «رياضيات عنوان با کتابی
آقايان توسط مهندسی» و علوم رشتههای
علمی هيئت (عضو ثانی نيلی حميدرضا دکتر
محتشمی غالمرضا دکتر بيرجند)، دانشگاه
فردوسی دانشگاه علمی هيئت (عضو برزادران
هيئت (عضو بزرگنيا ابوالقاسم دکتر و مشهد)

فردوسی دانشگاه آمار گروه پيشکسوت اساتيد از و خيام دانشگاه علمی
در و بيرجند دانشگاه انتشارات در کتاب اين رسيد. چاپ به مشهد)

است. رسيده چاپ به نسخه ۱۱۰۰

دکتری دوره دانش�آموختگان

صالحی مهدی سید دکتر آقای

۱۳۸۸ آمار کارشناسی مشهد، در ۱۳۶۵ متولد
کارشناسیارشد کرمان، باهنر شهيد دانشگاه از
فردوسی دانشگاه از ۱۳۹۰ رياضی آمار
از ۱۳۹۴ استنباط گرايش آمار دکتری مشهد،
فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه
است. نيشابور دانشگاه رياضی گروه ايشان

رکوردی: دادههای مبنای بر رتبهدار مجموعهی «نمونهی رساله: عنوان
برآورد» و پيشبينی

احمدی جعفر دکتر آقای راهنما: استاد
دوستپرست مهدی دکتر آقای مشاور: استاد

تألیف و برنامه�ریزی دفتر در اصفهان آمار خانه مدیر سخنرانی .۵

( درسی کتب

پيرامون اصفهان آمار خانه مدير ايرانپناه نصراله دکتر توسط سخنرانی اين
برنامهريزی دفتر در ۱۳۹۴ آذر ۲۳ دوشنبه علوم ساير در آمار کاربرد
صورت آموزشی برنامهريزی و پژوهش سازمان درسی کتب تأليف و

گرفت.

اصفهان آمار خانه (لوگو-آرم) نشانه طراحی فراخوان .۶

را خود آرم) - (لوگو نشانه طراحی دارد نظر در اصفهان آمار خانه
کليه از منظور بدين بگذارد. مسابقه به فراخوان برگزاری طريق از
میشود دعوت عالقهمندان و دانشجويان گرافيک، طراحان هنرمندان،

نمايند. ارسال مسابقه در شرکت برای را خود پيشنهادی طرحهای

اصفهان» استان آمار آموختگان دانش «کانون اساس�نامه تدوین .٧

آموختگان دانش از جمعی بررسی و بحث ماهها محصول اساسنامه اين
مريم دکتر خانم امسال ماه ارديبهشت از است. بوده آمار استادان و
خانم گرفتند، عهده بر را کانون تشکيل بررسی تيم سرپرستی کلکيننما
به اقدام جداگانه بهطور خوئی صدرزاده اميد آقای و خوندابی زهره
با کلکيننما دکتر خانم ادامه در نمودند. اساسنامه پيشنويس نگارش
اشتراک به کانون تشکيل تيم بين را اساسنامهای متن، دو اين تلفيق
شورای به و تهيه را نهايی متن انتقادات، و نظرات مبنای بر و گذاشته
نقدهايی نيز شورا اعضای از برخی دادند. ارائه آمار خانه اجرايی علمی
متشکل نهايی ويرايش هيات به متعاقبا که کردند وارد پيشنويس اين بر
طهرانی شيبانی دلآرام و شبانيان عطيه خانمها و صدرزاده اميد آقای از
به جلسه، چند طی متن بازخوانی ضمن نيز هيات اين شد. داده ارجاع
آمادهی نهايی فايل ويرايش نهايتا و پرداختند انتقادات و اشکاالت رفع
تصويب صورت در است. شده آمار خانه اجرای علمی شورای به ارائه
موسس هيئت اصفهان، آمار خانه اجرايی علمی شورای در اساسنامه

آورد. خواهد فراهم را عمومی مجمع نخستين تشکيل مقدمات

اصفهان آمار خانه سایت راه�اندازی .٨

نشانی به اصفهان آمار خانه سايت ماه مهر اوايل از
گرديد. راهاندازی www.stathouse.ir
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