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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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مناسبت به ایران آمار انجمن رئیس پیام
هال پیتر درگذشت

It is with sadness that I have to inform you that one
of the prominent researchers and lectures in statisti-
cal science, Peter Hall, passed away at the age of 64,
on January 9th, 2016. I express my sincere condo-
lences to his family, our colleagues and members of
both the Australian and the Iranian Statistical Soci-
eties. Professor Hall made important contributions
to the numerous applications of statistics in various
fields as biological science, engineering and eco-
nomics. Some of his work on probability theory as
stochastic geometry and spatial processes have been
well received by many researchers of the field.
May God rest his soul in peace and give strength to
his family to bear this immense loss.
Hamid Pezeshk
President Iranian Statistical Society
January 2016

هال پیتر پرفسور یادبود مراسم گزارش

بهشتی شهيد دانشگاه در انجمن نماينده ريواز، فيروزه دکتر

با ۱۳۹۴ ماه بهمن ۷ چهارشنبه هال، پيتر پرفسور بزرگداشت مراسم
برخی و بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه دانشجويان و اساتيد حضور
آمار علمی-دانشجويی انجمن کوشش به دانشگاهها ديگر آمار گروههای

شد. برگزار بهشتی شهيد دانشگاه
خوشامدگويی ضمن آمار گروه مدير فريدروحانی، دکتر مراسم ابتدای در
بابت هال) پرفسور اسبق دانشجويان (از پاکياری دکتر از حاضرين، به
بر مختصر مروری کليپی، نمايش با ادامه، در کردند. تشکر حضورشان

آمد. عمل به هال پرفسور علمی دستاوردهای و حال شرح
در اراک، دانشگاه رياضی گروه علمی هيئت عضو پاکياری، دکتر سپس
افتخارات و روحيات شخصی، زندگی از جنبههايی بيان به خود سخنرانی
ايشان همچنين پرداختند. بود، شده اعطا هال پرفسور به که جوايزی و

سرمقاله

نوزمان دز داو م

ت و گپایان
از پس استراليا ملی دانشگاه استاد و مشهور آماردان هال پيتر پروفسور
در (۱۳۹۴ دیماه ۱۹) ۲۰۱۶ ژانويه نهم روز در بيماری تحمل سال دو
کارنامه در کتاب ۴ و مقاله ۶۰۰ بر بالغ او گذشت. در سالگی ۶۴ سن
توسط اجورث” بسط و ”بوتاسترپ او کتاب آخرين که داشته خود علمی
هال پروفسور است. رسيده چاپ به ۱۹۹۲ سال در اشپرينگر انتشارات
ايشان ويکیپديا صفحه در که است بينالمللی متعدد جوايز دارای همچنين

است. موجود
و منحنی برازش در بهويژه ناپارامتری آمار در بهسزايی سهم ايشان
انتخاب و چگالی برآورد هموارسازی، بوتاسترپ، روش بازنمونهگيری:
در تأليفات دارای احتمال نظريه در هال پيتر است. داشته باند پهنای
او میباشد. تصادفی هندسه و فضايی فرايندهای حدی، مباحث زمينه
علوم مهندسی، اقتصاد، در احتمال و آمار کاربردی زمينههای در همچنين

است. داشته تبحر زيستی علوم و پزشکی
۷ تمام بيماريش از قبل تا بزرگ آماردان اين ايشان، اطرافيان گفته به
به را يکشنبهها و میکرده کار شب ۷ تا صبح ۷ ساعت از را هفته روز
میدويد، روز هر او اينکه و است. میپرداخته مقاالت داوری و ويرايش
مطالعه! حال در مقالهای با تردميل روی بر يا دانشگاه ورزش سالن در
پنجرهی پشت کاکاتو طوطیهای از کمتر ايشان، فقدان در هم ما غم
و صبر با روز هر که غذايی دانههای منتظر کاکاتوها نيست. کارش اتاق
کتابها مقاالت، در پيتر نظرات منتظر ما و میداد آنها به پيتر مهربانی

دارد. بیبازگشت سفری میدانيم حيف، اما سخنرانیهايش. و
علم مسلم استاد هال، پيتر پروفسور گذشت در ايران آمار انجمن خبرنامه
عرض تسليت جهان و ايران آماری جامعه به را رياضی و احتمال آمار،

مینمايد.
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دعوت دانشگاه خوری غذا به نهار صرف برای مرا و زد را اتاقم درب
با را نهار داشت عالقه که بود پيتر پسنديده عادات از يکی اين نمود.
دقيقه ۴۵ معموأل که نهار هنگام در و کند صرف خود شاگردان و دوستان
... و پزشکی تکنولوژی، اجتماعی، مختلف موضوعات از میکشيد طول
و بود نظر صاحب متعدد موضوعات در پيتر میآمد. ميان به صحبت

بود. علمی ژرف بينش دارای
هفتهای و داشت ويژهای عالقه عکاسی به هنرها ميان از بزرگ استاد اين
و مطالعه او معشوق اما میداد، اختصاص ورزش به نيز را ساعت چند
اتاق در را هفته روز هفت که طوری به بود کار پر بسيار پيتر بود. تحقيق
توانستم ندرت به خود، تحصيل سال ۴ مدت تمام در میکرد. کار خود
در کنم. ترک را دانشکده او از بعد يا و شوم دانشکده وارد او از قبل
بومی بزرگ سفيد (طوطی کاکاتو غذای بسته يک هميشه کارش اتاق

میداد. غذا آنها به پنجره پشت از و داشت استراليا)
کار در که تحصيل اول سال در بود. خود دانشجويان مشوق پيوسته او
نوشتههای دست و رسيدم پيشرفتهايی به خود پاياننامه مسئله روی بر
آن ”اين گفت: من به دقيق مطالعه از پس دادم، نشان استاد به را خود
من برای بسيار ساده جمله همين داشتم” انتظار تو از که است چيزی

بود. برجسته انسان يک و بزرگ آماردان يک پيتر بود. کننده دلگرم
بوتاسترپ و ناپارامتری آمار در آمار علم بر پيتر تأثير بيشترين شک بی
رياضی آمار مختلف شاخههای در بزرگی کارهای او حقيقتأ اما است، بوده
پيتر ديدار برای سال هر بزرگی دانان آمار است. داده انجام نيز احتمال و
احترام او برای پيتر که کاکس ديويد سر جمله از میآمدند، ANU به

بود. قائل العادهای فوق
علم بر پيتر عميق تاثير و علمی برجسته ويژگیهای تمام از نظر صرف
نقش من خاطر در پيتر مورد در همه از قبل در که چيزی آن آمار،

بود”. نازنينی انسان ”او که است آن میبندد

مورد در امریکا آمار انجمن بیانیه
پی-مقدارها و آماری بودن معنی�دار

٢٠١۶ فوریه ۵

اميرکبير صنعتی دانشگاه آمار گروه محمدپور، عادل دکتر و فراهی محسن ترجمه:

مقدمه
و دادهها مه مجموعه ازدياد و علمی پژوهشهای گسترده کمیسازی
آماری روشهای کاربردهای قلمرو اخير سالهای در پيچيده دادههای
علم ترقی برای جديدی راههای موضوع اين است. داده گسترش را
اين نتايج باره در هم را نگرانیهايی درعينحال اما است، کرده فراهم
جمله از علمی، نتايج اعتبار است. آورده بهوجود پژوهشی دادههای

توسعة بر آنها تاثيرگذاری و هال پروفسور مقاالت و کتابها به اشارهای
کردند. بيان ايشان بودن سختکوش بر مبنی خاطرهای و داشتند آمار علم
چند از و گفتند هال پرفسور با کاريشان تجربه از ادامه در پاکياری دکتر
آنان حل به دعوت را عالقهمند دانشجويان که کردند صحبت باز مسئله

کردند.
ديگر يکی و بهشتی شهيد دانشگاه علمی هيئت عضو نسب، حسينی دکتر
با ايشان بودند. مراسم بعدی سخنران هال، پيتر پروفسور شاگردان از
رشته به ايشان عالقهمندی نحوه و هال پرفسور کودکی دوران بر مروری
که زمانی خاطرات بيان به آمار، سمت به شدن کشيده ادامه در و رياضی
شرکت از تشکر ضمن انتها، در پرداختند. بودند، هال پرفسور دانشجوی

يافت. پايان يادگاری عکس گرفتن با مراسم کنندگان،

هال پیتر پروفسور یاد به

اراک دانشگاه رياضی گروه پاکياری، رضا دکتر

ت دا یباز ق ماما ودوبا وز یا ودوازا БЗرگ
در ايشان است. آشنا نامی ايران آمار جامعه برای هال پيتر پروفسور نام
پرداختهاند. سخنرانی ايراد به و داشته شرکت ايران آمار کنفرانس چند
سالگی ۶۴ سن در ۲۰۱۶ ژانويه ۹ در هال پروفسور گذشت در خبر
بوده جهان آماری جامعه برای باری تاسف و کننده ناراحت بسيار خبر
دانستم الزم خود بر هال پروفسور ايرانی دانشجوی اولين عنوان به است.
تحرير رشته به را ايشان اخالقی و علمی برجسته صفات از گوشهای

درآورم.
وارد دکتری مقطع در تحصيل ادامه برای ۱۳۸۱ سال تيرماه در که زمانی
میگذشت کانبرا شهر به ورودم از که روز دو يکی از پس شدم، استراليا
ANU استراليا ملی دانشگاه آمار و رياضی دپارتمان به پيتر ديدار برای
اتاقی کردم. پيدا را پيتر اتاق دپارتمان منشی از پرسش از پس و رفتم
برای که زمانی راست. سمت راهرو انتهای دپارتمان، دوم طبقه در واقع
با توام ترس احساس يک طبيعی بهطور زدم را اتاق درب بار اولين
داد جواب در پشت از پيتر آرامی صدای با داشتم. را او ديدار اشتياق
رويی گشاده با پيتر کردم. معرفی را خودم و شدم اتاق وارد come in.
داد دست من با شد، بلند کار ميز پشت از خود هميشگی ماليم لبخند و
مرا پيتر و رفتيم بيرون اتاق از اتفاق به آن از پس گفت. آمد خوش و
دفتر مقدمات روز همان در و کرد آشنا دپارتمان مختلف قسمتهای با

نمود. فراهم برايم را ... و کامپيوتر کار،
پيتر دفعه اين بودم خود کار اتاق در من که روز همان ۱۲:۳۰ ساعت
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کرد. تفسير مسئله اساسی
احتمال یا مطالعه، مورد فرض بودن درست احتمال پی-مقدارها .٢

نمی�کنند. اندازه�گیری را داده�ها تصادفی تولید

فرض درستی درباره حکمی به را پی-مقدار تا دارند تمايل اغلب محققان
کنند. تبديل شده، مشاهده دادههای تصادفی توليد احتمال درباره يا صفر،
است جملهای پی–مقدار نيست. موارد اين از هيچکدام پی-مقدار اما
فقط نه و مشخص، فرضيهای توصيف با آن ارتباط و دادهها درباره

توصيف. خود پيرامون جملهای
کار و کسب به مربوط تصمیم�های و علمی نتیجه�گیری�های .٣

آستانه�ای از پی-مقدار آیا اینکه مبنای بر تنها نباید سیاست، یا

باشد. نه یا می�گذرد مشخص

مکانيکی روشن قوانين به را علمی استنباط يا دادهها تحليل که روشهايی
تقليل نتيجهگيریها يا علمی ادعاهای توجيه برای ( p < (نظير۰٫۰۵
میشوند. منجر ضعيف تصميمگيریهايی و غلط باورهايی به میدهند،
«نادرست» ديگر قسمت در و «درست» قسمت يک در فورا استنتاج
عاملهای از بسياری بايد علمی نتايج استخراج برای محققين نمیشود.
شواهد اندازهگيریها، کيفيت مطالعه، طراحی شامل قرائن، به وابسته
تحليل زيربنای فرضهای اعتبار و مطالعه تحت پديده برای بيرونی
دودويی، تصميمهای به اغلب عملی مالحظات بگيرند. نظر در را دادهها،
بهتنهايی پی-مقدارها که نيست معنا بدان اين اما هستند، نيازمند بلی-خير،
همهجانبه استفاده است. غلط يا درست تصميم که کنند تضمين میتوانند
تفسير p ≤ ۰٫۰۵ عنوان تحت معموال (که آماری» بودن «معنیدار از
واقعيتی (يا علمی يافته مورد در ادعا برای جوازی بهعنوان میشود)

میشود. علمی روند توجه قابل تحريف به منجر ضمنی)
است. شفاف و کامل گزارش مستلزم مناسب استنباط .۴

انجام شوند. گزارش گزينشی نبايد مرتبط تحليلهای و پی-مقدارها
پی- که آنهايی گزارش تنها و دادهها روی بر چندگانه تحليلهای
معنیداری آستانه از که آنهايی (معموال دارند مشخصی مقدارهای
میدهد. تحويل تفسير غيرقابل پی-مقدارهايی میکنند) عبور مشخصی
اليروبی قبيل از مواردی با همچنين که نويدبخش، يافتههايی گلچين
و گزينشی استنتاج معنیداری، جستوجوی معنیداری، تعقيب دادهها،
بهظاهر نتايجِ به منجر میشوند، شناخته «p-hacking» پی-تحريف
آنها از جدا بايد و میشود منتشرشده نوشتگان در آماری معنیدار
آزمونهای رسمی بهطور مسئله، اين شدن روشن برای نبايد کرد. اجتناب
میخواهد که را آنچه پژوهشگری که زمانی داد: انجام چندگانه آماری
اين از خواننده اگر میکند، انتخاب آماری نتايج اساس بر کند، ارائه
به نتايج آن معتبر تفسير باشد، نداشته آگاهی آن اساس و پايه و انتخاب
کاوش مطالعه حين در که فرضهايی شمار بايد محققان میافتد. خطر

همچنين است. وابسته آماری روشهای خود به بيشتر تکرارپذيریشان،
تضمين در آماری، نتايج درست تفسير و صحيح تحليلهای منتخب، فنون
کليدی نقشی آنها، قطعيتهای عدم صحيح بيان و نتايج سقم و صحت

میکنند. بازی
بودن «معنیدار مفهوم شده، منتشر علمی روشهای از بسياری زيربنای
ارزيابی پی-مقدار نام به شاخصی با معمول بهطور که است، آماری»
معموالً اما است، مفيدی آماری معيار پی-مقدار که وجودی با میشود.
برخی که شده باعث مسئله اين میشود. تفسير و استفاده اشتباه به
دانشمندان از تعدادی و منع را پی-مقدارها از استفاده علمی نشريههای
انجمن بافت، اين در کنند. توصيه را آن از استفاده عدم آمارشناسان و
از میتواند علمی جامعه که است باور اين بر ASA، امريکا، آمار
بنايی زير اصول خصوص در است، عموم توافق مورد که رسمی، بيانيه
در که موضوعهايی ببرد. بهره پی-مقدار از درست تفسير و بهکارگيری
پژوهش، بودجه تخصيص بر بلکه پژوهش بر نهتنها میشود، مطرح اينجا
عمومی، سياستهای تحصيالت، شغلی، پيشرفت نشريهها، کارکردهای
تمامی حل درصدد بيانيه اين هستند. تاثيرگذار قانون و روزنامهنگاری
به دادن خاتمه يا و صحيح آماری کاربردهای به مرتبط موضوعهای
آماری، جامعه عمومی توافق طبق بر عوض، در نيست؛ اساسی مجادالت
انجام میتوانند که میکند بيان را اصولی فنی، غير اصطالحات به توسل با

بخشد. بهبود را علوم کمی تفسير يا

چیست؟ پی-مقدار
مشخص، آماری مدل تحت که است احتمالی پی-مقدار غيررسمی، بهطور
دو بين ميانگين اختالف مثال، (بهعنوان دادهها از آماری تلخيص يک

باشد. آن مشاهدهشده مقدار مساوی يا کمتر بيشتر، مقايسهای) گروه

اصول
آماری مدل با داده�ها ناسازگاری چگونگی می�توانند پی-مقدارها .١

دهند. نشان را مشخصی

از خاصی مجموعه بين ناسازگاری تلخيص برای رويکردی پی-مقدار
نوع معمولترين میکند. مهيا را دادهها برای پيشنهادی مدل و دادهها
«فرض انضمام به فرضها، از مجموعهای تحت که است مدلی بافت،
نظير اثر، نداشتن وجود اغلب صفر فرض است. گرفته شکل صفر»،
برآمد و عامل بين ارتباط نداشتن وجود يا و گروه، دو بين تفاوت فقدان
فرضهای اگر باشد، کوچکتر پی-مقدار هرچه میدهد. قرار فرض را
دادهها آماری ناسازگاری شوند، گرفته نظر در پی-مقدار محاسبه پايهای
شک عنوان تحت میتوان را ناسازگاری اين است. بيشتر صفر فرض با
فرضهای يا صفر فرض نفی بر شواهدی کردن مهيا يا چيزی به کردن
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کنند. اشاره نه يا است درست

نتیجه�گیری
علمی کارکرد از ضروری جزئی بهعنوان آماری، خوب کارکردهای
و عددی تلخيص تنوع خوب، تحقيق اجرای و طراحی اصول بر خوب،
گزارش بافت، نتايج تفسير مطالعه، تحت پديده درک دادهها، نموداری
تأکيد دادهها، تلخيصهای معنای از مناسب کمی و منطقی درک و کامل
کرد. علمی استدالل جايگزين بهتنهايی نبايد را شاخصی هيچ میکنند.
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سمینار دبیر گزارش
چالش�ها و ریاضی علوم

مدرس تربيت دانشگاه آمار گروه محمدزاده، محسن دکتر

شهادت و حسينی عاشورای و تاسوعا ايام مناسبت به دارم تسليت عرض
خويش شهادت با که باوفايشان ياران و الحسين(ع) اباعبدالله مظلومانه
درس که حماسهای آفريدند. تاريخ در شکوهی با و جاودانه حماسه
جور و ظلم برابر در ايستادگی و شجاعت شهامت، آزادگی، مردانگی،
عزاداران از حسينی شعور و معرفت با است اميد آموخت. بشريت به را

باشيم. حسينی پرشور
حاضرين دانشجويان، معلمين، اساتيد، همه به دارم ادب و سالم عرض
داوری رضا دکتر آقای جناب خصوص به گرانقدر مهمانان و جلسه در

علوم. فرهنگستان محترم رئيس اردکانی،
دهه ماه آبان اول دهه است، برنامهريزی و آمار ملی روز ماه، آبان اول
(UNSD)متحد ملل سازمان آماری کميسيون همجنين است. رياضيات
آمار جهانی روز را ۱۳۹۴ مهر ۲۸ با مصادف ۲۰۱۵ اكتبر ۲۰ روز
را ايام اين همه میشود. تکرار بار يك سال پنج هر و کرده نامگذاری
اهداف راستای در موثری فعاليتهای بتوانيم است اميد و میداريم گرامی

دهيم. انجام کشور در رياضی علوم توسعه و روزها اين نامگذاری
صدها فهرست با بنگريم کشورمان علمی افتخار پر تاريخ و سابقه به اگر
در آن بهکارگيری و رياضيات در که میشويم مواجه ايرانی دانشمند
زمينهها ساير و فلسفه معماری، مکانيک، شيمی، فيزيک، نجوم، علوم،

آماری تحليلهای تمامی دادهها، گردآوری تصميمهای تمامی میشوند،
حصول کنند. اعالم را شده محاسبه پی-مقدارهای تمامی و شده انجام
دانستن بدون مرتبط، آمارههای و پی-مقدارها پايه بر معتبر، علمی نتايج
اين چطور اينکه و شدهاند، انجام تحليلها کدام و تعداد چه اينکه حداقل
ممکن شدهاند، انتخاب دهی گزارش برای پی-مقدار) قبيل (از تحليلها

نيست.
نتیجه اهمیت یا تأثیر اندازه آماری، بودن معنی�دار یا پی-مقدار .۵

نمی�گیرد. اندازه را

اقتصادی يا انسانی، علمی، بودن معنیدار با معادل آماری بودن معنیدار
مهمتر يا بزرگتر تاثيرات حضور لزوما کوچکتر پی-مقدارهای نيست.
فقدان حتی يا اهميت فقدان بزرگتر پی-مقدارهای و نمیکند، بيان را
بودن کوچک ميزان به توجه بدون تاثيری، هر نمیکنند. بيان را تاثير
میتواند باشد، باال کافی بهقدر اندازهگيری دقت يا نمونه اندازه اگر آن،
يا و باشد کوچک نمونه اندازه اگر و کند توليد کوچکی پی-مقدار
بیکيفيتی پی-مقدارهای که است ممکن باشند، غيردقيق اندازهگيریها
دقت اگر زدهشده، تخمين يکسان تاثيرات مشابه، بهطور کنند. ايجاد

داشت. خواهند متفاوتی پی-مقدارهای باشد، متفاوت تخمينها
خوبی معیار فرض، یا مدل به توجه با پی-مقدار، خود، خودی به .۶

نمی�کند. مهیا شواهد برای

شواهد ساير يا بافت داشتن بدون پی-مقدار که بدانند بايد محققان
نزديک پی-مقدار مثال، بهعنوان میکند. فراهم محدودی اطالعات
پی- همچنين، میکند. عرضه صفر فرض عليه ضعيفی شواهد ،۰/۰۵
نمیکند؛ بيان صفر فرض از دفاع در شواهدی بزرگ، نسبتا مقداری
دادههای با بيشتر يا اندازه همان به است ممکن ديگری بسيارِ فرضهای
جايی در نبايد دادهها تحليل داليل، اين با باشند. سازگار شده مشاهده
پی-مقدار محاسبه با هستند، شدنی و مناسب ديگری رويکردهای که

يابد. خاتمه

رویکردها سایر
پی- با مرتبط اشتباه تصورات و نادرست متداول استفادههای به نگاه با
بهوسيله را پی-مقدارها تا میدهند ترجيح آمارشناسان برخی مقدار،
شامل رويکردها اين کنند. جايگزين يا و تکميل ديگری رويکردهای
فواصل نظير: دارد، تأکيد آزمون بهجای برآورد بر که است روشهايی
شواهد، جايگزين معيارهای بيزی؛ روشهای پيشبينی؛ يا اطمينان باور،
رويکردهايی ساير و بيزی؛ عاملهای يا درستنمايی نسبتهای نظير
معيارها اين تمامی کاذب. اکتشاف نرخ و تصميم نظريه مدلسازی مانند:
شکل به است ممکن اما هستند، متکی بيشتری فرضهای بر رويکردها و
فرض آيا اينکه يا مربوطه) قطعيت عدم (و اثر بهاندازهی مستقيم کامال
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«دانشگاه و ايران» آمار «انجمن ايران»، رياضی «انجمن توسط کشور»
سمينار اين روزهی دو نشستهای طی میشود. برگزار مدرس» تربيت
رياضی، علوم مختلف حوزههای نظران صاحب و دستاندرکاران
نقد مورد را کشور در رياضی علوم پيشرفت روی در رو چالشهای

داد. خواهند قرار بررسی و
مسائل شد، خواهد پرداخته آن به سمينار اين در که چالشهايی عمده
در رياضی علوم نقش رياضی، علوم در پژوهش و آموزش مشکالت و
در آمار آموزش مشکالت و مسائل آن، چالشهای و جامعه صنعت،
در رياضی معلم تربيت مسائل و دانشگاه تا دبستان از مختلف مقاطع

است. کشور
۸۲ جمعا دوم، و اول فراخوانهای و سمينار محورهای اعالم از پس
۶ داوری، مراحل طی از پس شد. دريافت سمينار سايت طريق از مقاله
انتخاب علمی کميته توسط پوستر ارائه برای مقاله ۷ سخنرانی، برای مقاله
تخصصی ميزگردهای موضوعات زمره در نيز مقاالت از تعدادی و شد

گرفتند. قرار شد خواهند ارائه مدعوين از نفر ۳۲ توسط که
راهکارهايی چالشها، بررسی و بحث از پس بتواند سمينار اين است اميد
از مسئول سازمانهای اختيار در و تعيين مسائل از يک هر برای اجرايی
دهد. قرار فناوری و تحقيقات علوم و پرورش و آموزش وزارتين جمله
برای را خود تالش تمام مدرس تربيت دانشگاه در بنده همکاران هرچند
نيست. اشکال از خالی کار اين مسلما اما کردهاند سمينار اين برگزاری
کمبودها دليل به عزيز شرکتکنندگان و مهمانان شما از پيشاپيش بنابراين

میطلبيم. پوزش احتمالی وکاستیهای
علمی راهبردی، کميتههای اعضای همه از ميدانم الزم خود بر پايان در
اين برگزاری که نهادهايی و سازمانها از همچنين سمينار، اجرايی و
دانشگاه در محترم همکاران تمام از و دادند قرار حمايت مورد را سمينار
اجرايی امور که عزيز دانشجويان خصوص به و رياضی علوم دانشکده و

نمايم. تشکر و قدردانی داشتند عهده به را سمينار فنی و

سمینار علمی دبیر گزارش
چالش�ها و ریاضی علوم

اصفهان صنعتی دانشگاه آمار گروه رجالی، علی دکتر

يک صورت به چالشها» و رياضی «علوم سمينار تشکيل انگيزه
رياضی علوم دلمشغوالن همه توجه تمرکز برای مستقل گردهمايی
به رياضی علوم با مرتبط متنوع و وسيع مشکالت و مسائل به کشور
اصفهان» رياضيات «خانه در قبل سالها از که میگردد باز مطالعاتی
مشکالت و يکسو از رياضيات» نامنتظر و نامتعارف «اُفت روی بر

هستند. و بوده نام صاحب بينالمللی عرصه در
است هجری پنجم و چهارم قرن ايرانی دانشمند کرجی حسين محمدبن
اسالمی دانشمندان مرکز زمان آن که ری شهر در را خود تحصيالت که
میکند. سفر بغداد به تحصيالت تکميل برای سپس و رسانده اتمام به بود
با معاصر و صفويه دوره رياضيدانان از يزدی زينالعابدين محمدباقر مال
رياضی اثر مهمترين و بوده بهايی شيخ استاد وی بود. اول عباس شاه
الکاشی به غرب در که کاشانی، غياثالدين دارد. نام عيونالحساب ايشان

است. مشهور (al-kashi)
ابوسعيد حيان، جابرين خيام، عمربن طارق، بن يعغوب بيرونی، ابوريحان
ماهانی، عيسی محمدبن هانی، بن حبيب بن سهل طبری، سهل جرجانی،
بوزجانی، عباس ابوالرضا صاغانی، محمد احمدبن نيريزی، حاتم بن فضل
طوسی، نصيرالدين فارسی، ابوبکر بن محمد شيرازی، محمد بن عبدالملک
مستلزم آنها نام ذکر فقط که ديگر دانشمند صدها و شيرازی الدين قطب

آنها. معرفی به رسد چه است زيادی وقت
با مرتبط مختلف حوزههای در زيادی دانشمندان نيز معاصر دوران در
توليدات بهکارگيری و نشر شاهد امروز و هستند و بوده فعال رياضی
صدها اينکه مضافا هستيم. بينالمللی و ملی عرصههای در آنها علمی
زيرساختها کشور سراسر در دائر پژوهشی و آموزشی مراکز و دانشگاه
در فناوری و علم توسعه برای الزم سختافزاری و نرمافزاری امکانات و
آوردهاند. فراهم را آن کاربردهای و رياضی علوم با مرتبط حوزههای همه
نشريات و مجامع مراکز، در ايرانی رياضیدانان فعال و پررنگ حضور
ايرانی محققان و دانشمندان باالی توان بيانگر بينالمللی و ملی علمی
در دانشجويان و دانشآموزان وضعيت بررسی اما است. حوزه اين در
ورودی آزمونهای و المپيادها تيمز، مانند خارجی و داخلی رقابتهای
جوانان خالقيتهای و توانايیها در نگرانکننده افتی بيانگر دانشگاهها

است. علوم ساير در آن بهکارگيری و رياضيات زمينه در
علوم گروههای رؤسای پيشنهاد به بنا ۱۳۹۱ سال در جهت همين به
کميسيون ايران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان مهندسی، علوم و پايه
رؤسای و عارف دکتر آقای جناب رياست با کشور رياضيات پيشبرد
تشکيل فرهنگستان اعضای از جمعی و ايران آمار و رياضی انجمنهای

شد.
پژوهش و آموزش وضعيت تحليل و بررسی کميسيون اين وظايف اهم
جايگاه ارتقای پيشنهاد و بررسی مختلف، سطوح در رياضی علوم
و کالن راهکارهای ارائه کشور، در رياضی علوم محققان و مدرسان
ارائه جامعه، در رياضی علوم ترويج و جايگاه ارتقای برای راهبردی
تخصصی ارزيابیهای و نقدها اساس بر مناسب راهکارهای و رهنمودها

است. کشور در رياضی علوم پژوهش و آموزش ارتقا برای
رياضيات پيشبرد «کميسيون پيشنهاد با چالشها و رياضی علوم سمينار
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اجرایی و علمی کمیته
پيشنهاد و صالحديد با سمينار اجرايی و علمی کميتههای آن از پس
و مستمر جلسات سلسله طی در و گرديد تشکيل پيشبرد» «کميسيون
محتوا سازماندهی موضوع ( ۹۴ شهريور تا ۹۳ ماه مهر از ) منظمی
اعضای گرفتند. عهده بر عالقه و اعتقاد با را سمينار اجرايی امور و
نمايندگان رياضيات، پيشبرد کميسيون نمايندگان ميان از علمی کميته
معلمان علمی انجمنهای اتحاديه ايران، آمار و رياضی انجمنهای
آموزش سنجش سازمان ايران، رياضيات خانههای شورای ايران، رياضی
از چند تنی و فرهنگيان دانشگاه پرورش، و آموزش شورایعالی کشور،

شدند. تعيين درسی برنامهريزی متخصصان
کميتههای جلسات حوصله پر و وسيع همفکریهای تجربه يقين به
ياد به دستاوردهای از يکی خود سمينار اجرايی و علمی راهبردی،
بسياری که چرا بود، سمينار اين برگزاری هدفگذاری بار پر و ماندنی
اين در کشور رياضيات آينده برای ارزنده نکتهگيریهای و ايدهها از
بحث مثال بهطور يافتند. شفافيت و بسط و شرح و بروز فرصت جلسات
آموزش مؤسسات آموزشی ماهيت و کنکور » فرهنگيان»، «دانشگاه مهم
زيرساختهای فراهمسازی در پرورش» و آموزش «نقش يا و کنکور»
و مسئوالن حضور با مکرر بهطور کشور رياضيات فرهنگ و دانش
نظرهای و نقد و گفتگو و بحث به علمی کميته در حاضر اندرکاران دست
و نافذ و جدی قدری به گاهی بحثها اين شدند. منجر ارزندهای
بخشی خود جلسات اين میرفت گمان که میشدند دنبال مسئوالنه
مراتبی يا سمينار در عرضه حال در محتوای و برگزاری روزهای از
کارکرد به مربوط درمانهای و دردها شناسايی برای تصميمسازی از

است. کشور رياضيات از بخشهايی

آن موضوع اصل و سمینار محتوای
بحث به مکرر علمی کميته جلسههای طی در که موضوعاتی از يکی
کميته بود. خاص سمينار اين در عرضه شايستهی محتوای شد گذارده
بحثهای از پس سمينار، عرضهی اصلی الگوی انتخاب برای علمی
بازدهی کم داليل از يکی که رسيد آسيبشناسی ديدگاه اين به مفصلی
خود) بايد و شايد حد (در کشور علمی گردهمايیهای اغلب اثری کم يا
و گفتگو هيچ بی معموال ) تخصصی سخنرانیهای ارائه رايج رويهی
موثر حضور از غيبت و نگذاردن قدر و کنندهای) جلب و مؤثر چالش
يک به ذيعالقه فرهيختگان» جمع آمدن هم «گرد ذيقيمت فرصت در
گشت موجب مهم معنی اين بر توافق است، خاص مسئلهی و موضوع
«ايراد پايهی بر نه را سمينار محتوای روی فرا اصل علمی کميته تا
نقد شنيدن و «گفتن قصد به دعوت بر بلکه تخصصی» سخنرانیهای
در رياضی علوم وسيع ميدان در حاضر دغدغههای بررسی و نظرها و

بود. جريان در ديگر سوی از کشور، در آمار فارغالتحصيالن و آموزش
بيشتری ظهور و بروز اخير سالهای در که را مسائلی مطالعات اين
در آمار تدريس مشکل نمونه عنوان به گذاشتهاند. نمايش به داشتهاند،
اين مدرسان از بسياری نداشتن اعتقاد و بودن آماده عدم و دبيرستانها
مشکل اين رفع جهت در اصفهان رياضيات خانه ملی تالشهای و درس
اين به دانشآموزان جذب برای دانشآموزی آمار مسابقات برگزاری و
فارغالتحصيالن مشکل يا برد، نام میتوان را کاربردی و پايهای رشته
که را متخصصانی غير توسط آماری پروژههای و تحقيقات انجام و آمار
رياضيات خانه و ايران آمار انجمن و شد، شناسی آمار نظام طرح به منجر

داشتند. همکاری آن تهيه در اصفهان
«کميسيون در مرتب بهطور رياضی اُفت مطالعه و مطالعات اين نتايج
از يکی کميسيون اين میگرديد. مطرح کشور» رياضيات پيشبرد
در که است ايران» اسالمی جمهوری علوم «فرهنگستان کارگروههای
ايران» آمار «انجمن و ايران» رياضی «انجمن خود ديگر اعضای کنار
اين رئيسان معمول طور به و دارد بر در حقوقی اعضای عنوان به نيز را
با حاضرند. کميسيون منظم جلسات در ايشان نمايندگان يا و انجمن دو
و واقعيت تاييد به زود خيلی پيشبرد» «کميسيون اعضا، از ترکيبی چنين
متعدد و مشابه مسئلههای عالوه به و رسيد گفته پيش نگرانیهای اصالت
آموزش نامطلوب کيفيت مثال: بهطور داد، قرار توجه مورد نيز را ديگری
مهندسی رشتههای مخصوصا تخصصی غير دانشجويان به آمار دروس
دانشگاهها در پژوهشی چالش پر سياستگذاریهای و انسانی. علوم و
در کيفيت و اصالت نام به مسئلهای تدريجی شدن مبهم و مخدوش و
متخصصان بين الزم ارتباطات شديد ضعف رياضی، علوم پژوهشهای
ويرانگر و جدی لطمه اجتماعی، و علمی رشتههای ساير با رياضی علوم
رياضی، علوم رشتههای در تحصيل آيندهی برای شغلی اعتماد و اميد به
به استاندارد فاقد عالی آموزش مراکز بیرويه گسترش خسارتهای
حصر و بیحد خسارتهای و رياضی علوم رشتههای رشد فرصتهای

و... تکميلی تحصيالت دورههای بیرويه توسعه از ناشی
دست، اين از ديگری نگرانیهای و مسئلهها نيز و مالحظات بنابراين
چاره اين از يکی گشت. مطرح پيشبرد» «کميسيون در انديشیهايی چاره
زمينه اين در مشورتها و همفکریها دامنه گسترش به توصيه انديشیها
رو متعدد مسئلههای و «چالشها که شد پيشنهاد روشنتر عبارت به بود.
گردهمايی يک ضمن در رياضی» علوم توسعه و رشد پايداری، روی در
قرار ملی همفکری و گفتگو و بحث مورد وسيعی و عمومی بهطور علمی
برگزار وچالشها» رياضی «علوم سمينار تا شد قرار ترتيب اين به گيرد.
مسئوالن و همکاران دعوتی، به پاسخ در و زود خيلی خوشبختانه و شود
اعالم سمينار اين برگزاری برای را خود آمادگی مدرس تربيت دانشگاه

نمودند.
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زهرا دکتر و ريحانی ابراهيم دکتر تومانيان، مگرديچ دکتر مهرمحمدی،
گويا.

اختتامیه
هر دبيران تا شد گرفته نظر در هم فرصتی سمينار اختتاميهی مراسم در
بررسی مورد چالشهای و مسئلهها اجمالی گزارش ميزگردها از يک
به بندیها جمع اين محدودی حد در و کنند مطرح را خود ميزگرد در
خود نيز نشست اين خوشبختانه شوند. گذارده عموم گفتگوی و بحث
سرفصلهای از بسياری حاوی که شد هفتمی نشاط پر ميزگرد به تبديل
چالش از بود: ميزگردها و سمينار اوقات طی در حساسيت و توجه مورد
چالش تا رياضی غير دانشجويان برای رياضی آموزش و کتابنويسی
تغييرات و تغيير » نام به مسئلهای معلمان، حرفهای ارتقاء و رتبهبندی
استانداردهای مسئله تا الزم آمادگی بدون درسی، برنامههای در مکرر»
درسی، کتابهای نگارش برای فرهنگی جامعه توافق و پذيرش مورد
معلم»، «تربيت نام به چالشی و رياضی» «آموزش نام به موضوعی
آموزشی سياستگذاریهای به کمک در علمی انجمنهای وظيفه و نقش
«دانشگاه بحرانی و مهم خيلی موضوع تا دانشگاهها در پژوهشی و
گسترش دانشگاهها»، در پايه علوم کارشناسی دورههای آينده و فرهنگيان
در آن هدف بی تکثير و ولد و زاد و کنکور عالی، آموزش مراکز بیرويه
هوشان، تيز مدارس نام به مسئلهای کشور، آموزش مراتب و مقاطع همه
بينالمللی آزمونهای نام به مسئلهای دانشآموزی، المپياد نام به مسئلهای
مقالهنويسی، چالش .( آن غير و تيمز آموزشی( و تحصيلی رتبهبندی
آی»، اس «آی نمايهی نام به مسئلهای پژوهشی، ارزيابیهای چالش
آموزش، برای سرمايهگذاری و سرمايهگذاری برای آموزش موضوع
راه بی نقادیهای نقد درسی، برنامهنويسی در دولت تصدیگری چالش
مورد و درشت و ريز چالش و مسئله و موضوع و عنوان دهها و حل
پر سمينار اختتاميه فضای بحث و طرح عناوينگذرای همه ديگر، تأمل

بودند. رياضی» علوم «چالشهای راهبردی و بار

سمینار فراخوان
طريق از مقاله ۸۲ فراخوان، دو طی در سمينار محورهای اعالم از پس
دقت با را داوری مراحل مقالهها اين همه شد. دريافت سمينار سايت
۷ و ( مدعو نفر دو شامل ) سخنرانی برای مقاله ۶ نهايت در و کردند طی
مناسب ارائه شدند. انتخاب پوستر بهصورت ارائه برای ارزنده واقعا مقاله
شدهای طراحی پيش از موقعيتهای و قالبها در مقالهها اين پوستر
پاسخگو و آماده و حاضر بهعالوهی شرکتکنندگان تجمع فضای در
گفتگوی و نقد فضای تقويت در را خود مؤثر سهم نويسندگان، بودن
کامل گزارش در مقالهها اين همه کامل شرح کرد. ايفا خوبی به سمينار

موضوع گرد شرکتکنندگان همه که شد اين بر قرار دهد. قرار کشور»
آنها» دربارهی گفتگو و چالشها و مسئلهها تبيين و طرح » واحد
سمينار به گفتگو» اصالت تعزيز و گفتگو برای مغتنمی «فرصت چون
سميناری هر روال طبق هم مقاله ارائه به فراخوانی البته ) شوند. دعوت
فعال و متخصص افراد بهتر شناسايی بيشتر، آن هدف اما گرفت، انجام
اين با .( بود هم موفقی تالش نظر اين از و بود بحث مورد زمينههای در
ميزگردهايی دادن ترتيب سمينار سازماندهی قالب طبيعیترين اوصاف،
در را سمينار مباحث توجه و تمرکز محور بود مايل علمی کميته که بود

گيرند. بر

میزگردها
مثبت فضای در و سازماندهی زير قرار به ميزگرد شش سمينار اين در
وارده گاليههای از يکی شدند. برگزار گفتگويی و مخاطب پر اغلب و
به دو داشتند، برنامهها اين اجرای بر شرکتکننده دوستان از برخی که
هر در بودند مايل برخی که چرا بود ميزگردها اين تمام بودن موازی دو
زمان محدوديت دليل به که است واضح کنند. شرکت همزمان ميزگرد دو
حتی و ) ميزگردها از يک هر برگزاری برای جدی تقاضاهای و نياز و
چارهای متاسفانه ( شدند حذف علمی کميته در که ديگری ميزگردهای
سمينار اين احتمالی تکرار در که است اميد تجربه اين با نبود. اين جز
شوند. چيده بيشتری فرصت و کمتر تراکم با برنامهها آينده سالهای در
پاسخ و پرسش با همراه ميزگردها همه مذاکرات کامل شرح خدا اميد به

گشت. خواهد منتشر سمينار» کامل «گزارش در حاضرين
است: قرار بدين ميزگردها اجمالی گزارش حال عين در

دکتر شرکت با رياضی» علوم آموزش مبتالبه مشکالت و مسائل » .۱
و پور واعظ منصور سيد دکتر هنری، قاسمی طاهر دکتر رجالی، علی

گويا. زهرا دکتر
شرکت با آن» چالشهای و جامعه صنعت، در رياضی علوم نقش » .۲
و وطنی حسن دکتر تومانيان، مگرديچ دکتر ماراالنی، دار پرويزجبه دکتر

سامانی. بهرامی احسان دکتر
حميد دکتر شرکت با ايران» در آمار آموزش مشکالت و مسائل » .۳
عادل دکتر زنگنه، ظهوری بيژن دکتر مشکانی، رضا محمد دکتر پزشک،

دولتی. علی دکتر و محمدپور
سهيال دکتر بابليان، اسماعيل دکتر شرکت با مدرسهای» رياضيات » .۴

قاسمی. حسام محمد آقای و رضايی مانی دکتر آزاد، غالم
دکتر شرکت با « کشور در رياضی علوم پژوهشی چالشهای » .۵
رجبعلیپور، مهدی دکتر ابوالحسن، حاجی حسين دکتر آذرپناه، فريبرز
زاده. يوسف مليحه دکتر و نهندی زارع رحيم دکتر کرمزاده، اميدعلی دکتر
محمود دکتر شرکت با فرهنگيان» دانشگاه در رياضی معلم تربيت » .۶
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بر تکيه با رياضی افت وجود اثبات برای اصفهان رياضيات خانه پوستر
انجمن از نمايندهای حضور گرديد. ارائه سمينار اين در آماری اطالعات
چالشهای و جامعه صنعت، در رياضی علوم ”نقش ميزگرد در ايران آمار
برگزاری نيز و متخصصان غير به آمار آموزش مشکالت بيان برای آن”
بيانگر دانشگاهی” مختلف مقاطع در آمار مشکالت و ”مسائل ميزگرد
دکتر خانم بود. راهبردی سمينار اين در کشور آماری جامعه نظرات
به سمينار گزارش در را شرکتکنندگان از نظرسنجی نتايج هم باغفلکی

رساند. خواهند چاپ

اجمالی جمع�بندی
«هدف، است آمده سمينار فراخوان آگهی نخستين در که شرحی به
مطلوب و کنونی وضعيت بازنمايی برای راهبردی سميناری برگزاری
پژوهش و آموزش مشکالت بررسی چالشها، شناسايی رياضی، علوم
بود. کشور» توسعه بر يک هر تاثير ارزيابی و سنجش و رياضی علوم
و تداوم پژواک خوشبختانه و است نبوده بیبهره تالش اين ما اعتقاد به
اين مختلف سطوح در سمينار روزهای در شده طرح گفتگوهای تعميق
مسير در قدری کم ثمرهی همين، و میشود شنيده خوبی به علمی جامعه
آينده در چنانچه نيست. کشور علمی مسير اصالح و بهبود برای تالش
مجريان و گردد اجرايی سمينار اين ساالنه دو تداوم مکرر پيشنهادهای
بحثها اين همهی تکاملی، مسير اين در که حتما شوند پيدا عالقمندی
ياد از نبايد و يافت خواهند مناسبتری رشد و بروز فرصت گفتگوها و
خود نوع در حال هر در قصورهايش، و ضعف همه با سمينار اين که برد

بود. اول گام يک
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تهيه دست در وچالشها- رياضی علوم سمينار گزارش [.۳]

موضوعات ذيل در نيز دريافتی مقالههای از تعدادی آمد. خواهد سمينار
ميزگردهای به يک، هر نويسندگان و گرفتند قرار تخصصی ميزگردهای
ميزگردهای اصلی اعضای نفر ۳۲ مجموع در شدند. دعوت خود متناسب

بودند. سمينار

نوآوری
قرار توافق و بحث مورد علمی کميته در که ديگری نوآورانه نسبتا نکته
بود کشور» علمی «توسعه صاحبنظران از دعوت اصل پذيرش گرفت
که رسيد اعتقاد اين به علمی کميته .( رياضی جامعه عضو لزوما نه )
نيز پردامنهتری گفتگوهای به ورود و شناخت نيازمند رياضی جامعه
هم تا است کشور علمی توسعه ميدان در مطرح چالشهای زمينهی در
و بازشناسد بزرگتر عرصهی اين در را خود همراهی و همفکری سهم
در و شود آشناتر میرود جامعه اين از که انتظارهايی و تصوير با هم
چنين فراهمسازی که بود اين بر کميته اعتقاد اينها بر عالوه نماند. کناره
در رو چالشهای واقعیتر و عميقتر فهم به حال عين در فرصتهايی
که شد اين به منجر رويکرد اين میکند. کمک هم رياضيات توسعه روی
جامعه ) راد قانعی امين محمد دکتر و ( فيزيکدان ) منصوری رضا دکتر
مفاهيم حوزهی در خود تخصصی رشته از مستقل يک هر که ( شناس
هستند چالشگرانهای توجهات و رأی صاحب و آشنا نام نيز شده ياد

شوند. دعوت سمينار به سخنرانی ايراد برای
دکتر و رياضی» تفکر کالمی، «تفکر عنوان با مضمونی در منصوری دکتر
آموزش چشمانداز در رياضی «دانش عنوان با مضمونی در راد قانعی
بازتاب تجربهای چنين انجام خوشبختانه کردند. سخنرانی فرهنگی» دو
رياضيات عزيز پيشکسوتان بهويژه و شرکتکنندگان ميان در خوبی خيلی
راد قانعی دکتر سخنرانی از پس ايشان از تن چند که آنقدر داشت کشور
علمی کميته از و برخاستند آن آمد پی هيجان پر و گرم گفتگوهای و
نماينده کنفرانس، علمی دبير و دبير کردند. تشکر دعوتها اين برای
جامعه از حداقل رياضيات خانههای شورای نماينده و ايران آمار انجمن
اصل وحيدی دکتر آقای آن بر عالوه بودند. شده انتخاب کشور آمار
اين در داشتند. سخنرانی آمار مبتالبه مسائل پيرامون سمينار اين در
آرمانی وضعيت يک شدن متصور با ايران آمار انجمن نماينده سخنرانی
شدگیها” ”دور ميزان يا ”مانده”ها آمار، رشتهی برای مطلوب کامال يا
دبير برشمردند. را آمار به مبتال مسائل بهعنوان مطلوب وضعيت اين از
رياضی علوم سمينار برگزاری و رياضی افت وجود داليل سمينار علمی
دو حداقل نمود. تبيين آماری دادههای به استناد با را چالشها و
دانشجويان برای آمار سرويسی ”دروس عنوانهای تحت سمينار پوستر
و دانشجويان وضعيت بررسی و راهکارها و ”چالشها و آماری” غير
بر عالوه ، ”۱۳۹۰ سرشماری نتايج اساس بر آمار رشته فارغالتحصيالن
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دکارت و گاليله میکنيم. نگاه رياضی نظر با را جهان ما است.
خداوند که گفت حتی گاليله و يافتند رياضی جهان را جهان
که جهانی است. آفريده رياضی قلم با را جهان و است مهندس
علم ديگر و اقتصاد و بيولوژی و شيمی و فيزيک است رياضی
رياضی طرح با ديگر عبارت به باشد. رياضی بايد هم هايش
و میشود مسخر جهان و میآيد پديد جديد تکنولوژی که است
اصال نيست. رياضيات تحقق از صورتی کنونی تکنولوژی مگر
که بود قضيه اين اثبات رياضی و منطق کردن يکی برای کوشش
نيست آنها از باالتر مثال و ديگر علوم کنار در علمی رياضيات

است. علوم همه صورت بلکه

نمیشود. اعتنا بايد چنانکه پايه علوم به متأسفانه ما کشور در •
اعتنای توسعه حال در جهان در طبيعی شبه و شايع امر يک
صنعتی توسعه طالب کشوری وقتی است. کاربردی علوم به بيشتر
و جا همه هم پزشک دارد. نياز مهندس به است تکنولوژيک و
اعتنا پس است. بوده آنها احترام مورد و مردم نياز مرجع هميشه
اينست اصل منتهی است. موجه کامال امری مهندسی و پزشکی به
پيشرفتشان صورتی در و کنند رشد هم با تناسب در علوم که
و پزشکی بروند. پيش هماهنگ که بود خواهد مفيد و مؤثر
باشند. جدا هم از نمیتوانند علوم ديگر و پايه علوم و مهندسی
قرار پيشرفت و توسعه جامع برنامه در صورتی در علوم اين
با و ديگر علوم با نسبت در کارکردشان و جايگاه که میگيرند
و طرح با بايد امر اين اگر و باشد معين جامعه و مردم فهم و درک
اجتماعی و انسانی علوم مدد بی کارش گيرد صورت برنامه تدوين

نمیگيرد. صورت

درس به که دارند گله رياضيات معلمان و استادان از بعضی •
دانشآموزان و نمیشود اعتنا بايد چنانکه مدارس در رياضيات
اين شايد ندارند. باشند، داشته بايد که عالقهای درس اين به
نشانه رياضيات به بیاعتنايی زيرا باشد، موجه جهاتی از گله
دانشآموزان عالقه و مدارس وضع مالحظه در ولی نيست، خوبی
عدد وقتی اينکه يکی کرد. توجه بايد نکته چند به درس به
به درسضروره به عالقمندان تعداد میيابد، افزايش دانشآموزان
آمارشناسان نمیيابد. افزايش دانشآموزان تعداد افزايش نسبت
معادله طرف يک اگر اجتماعی و انسانی معادالت در که میدانند
و ۳ در يکسان ديگر طرف اجزاء کنند، ضرب ۴ يا ۳ در مثال را
و ۵ در ديگری و ۲ در يکی است ممکن بلکه نمیشوند، ضرب ۴
بهطور و اجباری و عمومی تعليمات نظام در پس شود. ضرب ...
نبايد نيز میيابد، افزايش دانشآموزان تعداد که شرايطی در کلی

اردکانی داوری رضا دکتر آقای سخنرانی
مراسم در علوم فرهنگستان رئیس

چالش�ها و ریاضی علوم سمینار افتتاحیه

برگزاری مناسبت به علوم فرهنگستان طرف از که دارم و داشتم وظيفه من
فرهنگستان در عزيزم همکاران از و مدرس تربيت دانشگاه از سمينار اين
تهيه و سمينار برگزاری مقدمات کردن فراهم در که کسانی همه و علوم
دکتر آقايان گرامی استادان از مخصوصا و داشتهاند مشارکت آن برنامه

کنم. تشکر رجالی دکتر و محمدزاده
اين در مهمان عنوان به بيشتر که نمیدانستم مناسبت بی و داشتم عالقه
درباره يا رياضيات و منطق فلسفه، باب در چيزی و کنم شرکت سمينار
و گوناگون کارهای فشار بگويم. جديد علم نظام در رياضيات جايگاه
به پس بازداشت. مقصود اين به رسيدن از مرا پيری ضعف آن از مهمتر
در رياضی درس و کنونی جهان در رياضيات مقام باب در نکته چند ذکر

میکنم: اکتفا مدرسه

صورت اقليدس اصول کتاب در که است علمی اولين رياضيات •
يونانی رياضيات فقط نه ما نياکان است. کرده پيدا منطقی مدون
دانستههای و هنديان رياضيات به رجوع با بلکه فراگرفتند، را
مخصوصا و بخشيدند تازه بيش و کم صورتی را آنها ديگر اقوام
تازه مسائل حل به و آوردند پيش نو طرحهای جبر و حساب در

يافتند. راه

بسياری و ندهند اهميت رياضی فلسفه به رياضيدانان همه شايد •
انجام را خود وظيفه فيلسوف اما بدانند زائد را آن حتی آنان از
هم علم کند. پرسش چيزها ماهيت و وجود از بايد او میدهد.
به رياضی فلسفه جمله از و علم فلسفه البته آنهاست. از يکی
وجود به دير قدری نيست اکنون و اينجا آن ذکر مجال که جهاتی
ذيل از رياضيات که آمد وجود به وقتی فلسفه اين است. آمده
اين البته و باشد علوم منطق میبايست و بود آمده بيرون فلسفه
علوم همه صورت بلکه باشد علم مدخل نمیتوانست ديگر منطق
جانشين علم مدخل عنوان به رياضيات بگويم نمیخواهم بود.
مناسبت چندان جديد علم با قديم منطق بود چه هر شد. منطق

بود. رياضی بالذات علم اين زيرا نداشت،

به علوم که نيست اين صرفا جديد علم بودن رياضی معنی •
بهره رياضيات از بايد خود محاسبات در و دارند نياز رياضيات
شده رياضی جهان که است رياضی جهت آن از جديد علم بگيرند.
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فرصت و نمیآموختند درس پنج از بيش سال هر در باشند،
مناسب که کتابی هر و کنند فکر درسها آن درباره میيافتند
معلم بايد خوب برنامه بر عالوه خوب مدرسه البته بخوانند. است
داشته هم مناسب اخالقی و مادی فضای خوب، کتاب خوب،
شرايط کردن فراهم و آزمايش اين اجرای جهت اين به و باشد
نياورد. تاب را آن شايد هم مدرسه بيرون فضای نيست. آسان آن
و آموزش وضع رياضی درس ساعات تعداد افزايش هرحال به
وضع در منفی اثر شايد و نمیکند بهتر را رياضيات فراگيری
از و ديگر درسهای از اينکه مگر بگذارد، دانشآموزان تحصيل
تراکم شرايط در دانشآموزان شود. کاسته درسی برنامه تراکم
بامداد از بايد يا میشوند منصرف خواندن درس از يا درسها
نه گروه اين دهند. انجام را مدرسه تکليفهای شب اواخر تا
و اطراف به میتواند نه بخواند، کتاب آزادانه که دارد فرصت
اين برگزارکنندگان از ديگر بار کند. فکر درسی مطالب جوانب
آرزوی عزيز همکاران و استادان برای و میکنم تشکر مجلس
رياضی آموزش وضع بهبود در سمينار اين اميدوارم دارم. توفيق

باشد. مؤثر مدارس در

برگزاری و رياضی افت وجود داليل
چالش�ها و ریاضی علوم سمينار

چالشها و رياضی علوم سمينار علمی دبير رجالی، علی دکتر
عبدالحسين استاد شهرياری، پرويز استاد همچون بزرگانی قبل سالها از
رياضی عمومیسازی راه در هشترودی محسن پروفسور و مصحفی
ايرانيان از بسياری آشنايی آنها کار تأثير و برداشتند استواری قدمهای
اساتيدی ديگر سوی از شد، آن کاربردهای و رياضی علوم اهميت به
همت عالقهمند معلمان تربيت به مصاحب دکتر و فاطمی پروفسور چون
اساتيد و دانشجويان توليد باعث خود معلمان اين حضور که گماردند،
تربيت منشأ خود دانشآموختگان اين از يک هر و شد رياضی توانمند
را خود ارزش علم و معلمی زمان آن در اما شدند. جوانتر نيروهای
بود نشده عددی وزارتی بخشنامههای با و بود کرده پيدا تازه جامعه در
کاغذهای به دانشگاهی مدارک ما، همکاران از بسياری توجه عدم با و
معلمان نقش شدن کمرنگ دليل به تدريج به اما بودند، نشده تبديل پاره
ارائه و کنکور فساد شدن سترگ سو، يک از آموزش در مدارس و
فهم و درک جای به گزينهای چند سئواالت به جوابگويی روشهای
آغاز تيزهوشان مدارس به ورود منظور به دبستان اول از اکنون (که عميق
و توليد راهکارهای آموزش برای کار حتی و تحصيل مراحل آخرين تا و

به عالقمندان نسبت دانشآموزان تعداد افزايش با که داشت توقع
بيهودگی احساس نوعی سرايت ديگر نکته باشد. ثابت درسها
روشن جاهايی در گاهی که است جهان در شايع بیاعتقادی و
پيروی سوم نکته میشود. مزيد آن بر هم شغلی آينده نبودن
دانشگاههاست کنکور نظام از درسی برنامههای ندانسته و دانسته
فکر وضع اين در کنند. کنکور آماده را خود بايد دانشآموزان که
است الزم درسها چه دبيرستان برای و آموخت بايد چه اينکه

میشود. منتفی شوند، آموخته بايد روشی چه با و

فکر معلمان و استادان و پرورش و آموزش مديران از بعضی شايد •
میشود. تدارک نقص اين يابد افزايش درس ساعات اگر که کنند
اصناف جنگ و صنفی نگاه اين از را پرورش و آموزش من نظر به
رغبت آموختن علم و خواندن درس برای زيرا داشت، بايد دور
اگر و درسی کتاب حجم و درسی ساعات نه و يابد افزايش بايد
نمیشود. ذهن مرکوز بايد چنانکه بياموزند هرچه نباشد، رغبت
گوناگون درسهای تراکم گرفتار مدرسه در ما فرزندان وانگهی
رغبت با دانشآموزان اينکه برای نامناسبند. احيانا کتابهای با
که دانشآموزی باشند. آزاد انتخاب در قدری بايد بخوانند، درس
ندارند، هم نسبتی هم با که درس پنج يا چهار بايد ناگزير روز در
نيست حرجی او بر شود، سرگردان و خسته و آشفته اگر بخواند
نتيجه بياموزيم بيشتر هرچه که شايع، بيش و کم تلقی و گمان اين
وجود و روان و روح به مکانيکی نگاه از ناشی میگيريم، بهتر
استادان از يک هيچ نمیکنم گمان و است انسانی جامعه و آدمی
را آن باشند داشته تعلق که فکری حوزه هر به تربيت و تعليم
و آموزش نظام در بنيادی تغيير شد قرار يکبار کنند. سفارش
برنامه هم اکنون نبرد. جايی به راه که آيد وجود به پرورش
زيرا کند تغيير نمیتواند مدرسه درسهای انبوه بگويم بهتر يا
را اندازه» از «بيش بلکه نيستيم، راضی و معتقد «اندازه» به ما
خواستن اندازه از بيش مواردی در که نمیدانيم و میداريم دوست
بهتر بچهها میخواهيم اگر که گفت بايد هذا مع است. افراط
بمباران از که اينست آن مهم شرط و آن شرط يک بخوانند درس
است، شده نوشته بد احيانا که کتابهايی و درسها با آنها ذهن
چهار مدرسه در ما دانشآموزان سال هر اگر کنيم. خودداری
هم و میشود بيشتر درس به رغبتشان هم بخوانند درس پنج يا
پيدا فرصت و میماند حافظهشان و ذهن در آموختهاند که را آنچه

بخوانند. کتاب هم اندکی که میکنند

به که کنيم تأسيس مدرسهای آزمايش برای میتوانستيم کاش •
داشته درس پنج هفته روز هر در دانشآموزانش اينکه جای
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پذيرش جهت الگو ارائه برای علوم فرهنگستان رياضی آزمون برگزاری
کميته و اصفهان رياضيات خانه کار حاصل که دانشگاهی دورههای در
داليلی به نيز بود اصفهان صنعتی دانشگاه در عالی آموزش برنامهريزی

ماندند. عقيم بخشنامهها از سوءاستفاده و مبهم
برنامهريزی جهت در تالش و توليد رده به خدمات رده از آموزش تبديل
دليل به هم عالی آموزش توسعه برای کيفيتها رعايت و دقيق و علمی
سال در حال و نرسيدهاند جايی به هنوز نيز وزارتخانهای دخالتهای
رياضيات تنها نه که افتی است، رياضی افت شاهد مجددا ايران ،۱۳۹۴
فناوری و صنعت برای نيرو توليد بلکه میکند، روبرو مشکل با را کشور

کرد. خواهد مختل نيز را
حرف ولی هست! چرا ندارد، وجود فساد هم ورزشی مسابقات در مگر
شدهاند، طرد خود جامعه از و ندارند تبليغ حق هنر و ورزش در فاسد
آنها تبليغات و هستند علمی جامعه جزء متأسفانه کنکور سوداگران ولی
توليد به دانشگاهی جامعه جز کسی مگر است. کرده کر را جوانان گوش
همکاران که آنجا کرد؟ کمک دانشجو بیرويه افزايش و مقاله مدرک،
شايد پس باشند. داشته بيشتری دانشجوی که میکردند سهميهخواهی ما
جستجو خودمان جامعه در بايد ابتدا را رياضی افت ريشههای از بسياری

بعد: و کنيم
رياضيات پيشبرد شورای يازدهم، دولت حمايت با مینمايم پيشنهاد
برای راهکار ارائه و مجدد بررسی برای را سميناری علوم فرهنگستان
ارائه را حلهايی راه سمينار اين و دهد تشکيل رياضی افت از جلوگيری
پرورش، و آموزش وزارت فرهنگی، انقالب شورایعالی سپس و دهد
رياست فناوری و علمی معاونت فناوری، و تحقيقات علوم، وزات
اين از اسالمی شورای مجلس تحقيقات و آموزش کميسيون و جمهوری

نمايند. حمايت آن پيشنهادهای و سمينار

به توجه بدون دانشجو بیرويه افزايش و (ISI مجالت در مقاالت چاپ
رشتههای فارغالتحصيالن برای را بيکاری که ديگر سوی از جامعه نياز
عمومیسازی برای توانی است، داشته همراه آن به وابسته و رياضی
رياضيات به آوردن روی به دانشآموزان عالقهمندسازی و رياضی

ندارد. وجود واقعی
در دلسوختگان از عدهای همت با که رياضی افت شورای ۶۰ سالهای در
شد، تشکيل پرورش و آموزش وزارت حمايت با و ايران رياضی انجمن
برگزاری سپس و ابتدا در رياضی مسابقات برگزاری همچون راهکارهايی
و معلمان استفاده برای متعدد نشريات انتشار ايران، رياضی المپيادهای
رشد مجالت همانند يکان) مجله موفق تجربه از الهام (با دانشآموزان
مطرح علمی زمينههای در عمومی مفيد کتب انتشار و چاپ و آموزشی

درآمد. اجرا به و
ايجاد توان سو يک از رفت، بيراهه به المپيادها راه زمان، مرور به اما
را هنری فعاليتهای و ورزشی مسابقات با مقايسه در تشويق و انگيزه
آن بودن همگانی و پرورش و آموزش بدنه از ديگر سوی از و نداشت
آن فاسد تالی و شد نخبهپروری برای انحرافی مسير يک فقط و کاست
آموزش ريشه همگی که شدند خاص مدارس و تيزهوشان مدارس هم
در کمتری جايگاه که را دانشآموز عدهای و سوزاندند کشور در را
يک که شرايطی در که حدی (به دادند تحويل جامعه به دارند، کشور
تومان ميليون ۵۰ حداقل سرعتی سرويس يک خاطر به واليباليست
برای بارها که المپيادی دانشجوی اخالقترين با و بهترين آورد، بهدست
شده فارغالتحصيل دنيا دانشگاههای بهترين از و است آفريده افتخار کشور
نمیآورد!)، بهدست را اصفهان صنعتی دانشگاه در استخدام اجازه است،
مدرسهای رياضی يادگيری اهميت و شد تر کمرنگ روز به روز آموزش
مراکز اساتيد، معلمان، به بیتوجهی داليل به دانشگاهی عميق رياضی و
عظيم خيل رفت. بين از جوانان ميان در کنکور شدن پررنگ و آموزشی
نيز کشور در پيشرفته صنعت گسترش و تقويت عدم و فارغالتحصيالن
و بردارند رياضی رشته از روی دانشجويان و دانشآموزان تا کرد کمک
ادامه برای را رشتهها اين دهند، انجام نمیتوانند ديگری کار که کسانی فقط
(آمارهای هستيم. رياضی افت مجدد شاهد لذا و برمیگزينند تحصيل
علوم دانشجويان کيفيت مدارس، رياضی کالسهای تعداد کنکور، نمرات

هستند). افت اين مؤيد کنکور داوطلبان نسبت و مهندسی و
دولت همهجانبه حمايتهای علیرغم رياضيات، جهانی سال تالشهای
خود کامل نتيجه به داليلی به هم باز دلسوخته عدهای برنامهريزی و وقت
از حمايت اضافه به رياضياتی خانههای و تابلوها کتابها، فقط و نرسيد
در کدام هر که شد، مستمر تالش اين حاصل معلمان علمی انجمنهای

هستند. روبرو عديدهای مشکالت با حاضر حال
حتی و کنکور مشکل رفع برای دقيق و علمی ساله چندين تالش
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بهره تحصيل)، ادامهی به کلی طور به (و آمار به آنها عالقهمندی ميزان و
آموزش و برنامهريزی شرايط واجد متخصصان از نگرفتن) (يا گرفتن
دورهی در گرفتن قرار آماری دانش معرض در چگونگی و ميزان آمار،
به توجه عدم حال دانست. قبيل اين از مسائلی و دانشگاه، از پيش
و تشتت موجب آنها بين تعادل خوردن برهم و عوامل اين از هريک
در درشت و ريز چالشی مسائل ظهور موجب بنابراين و برنامه در اختالل
و احتمال) (و آمار تعريف به مختلف رويکردهای میشود. برنامه اجرای
بهخصوص و بوده برنامهها تدوين در مؤثر عوامل از نيز آماری” ”روش
بودن دسترس در و محاسباتی زمينههای در اعجابآور پيشرفتهای
”شيوهی و آماری مسألههای با برخورد نوع ارزان و سريع کامپيوترهای
راه از ”برهان”های و عددی” ”حل که بهطوری داده تغيير آنهارا حل”
کرده پيدا آماری رسالههای و مقالهها در را باال دست امروزه شبيهسازی
”غيرسنتی” و بزرگ دادههای ضبط و ثبت امکان پيدايش همچنين است.
درسی برنامههای در بازنگری به نياز دادهها، تحليل نگرشهای تغيير و
افراد به آماری تحليلهای کار از بخشهايی ادارهی نسپردن برای را
چالشها اهم به مقاله اين در است. کرده بدل مبرمی امر به غيرآماری
میشود پرداخته بهتفصيل ما کشور در آمار مبتالبه مسائل کلی بهطور و
در نيستند، ما کشور مختص و بوده عام مسائل از برخی که آنجا از و
شده بررسی کلی ديدی از مسائل اين اول نوشتار اين از بخش هر ابتدای

میشود. پرداخته ايران کشور در چالشها و مسائل همين به سپس

برنامه�ریزی در آمار فلسفه�ی نقش .١
روزگاری روزی اگر كه نيست بابت اين از آمار فلسفهی به من ورود
خود عمر از صباحی چند كه ما، از و بنشيند ما دست كنار فيلسوفی
موضوع، دربارهی كردهايم، صرف آمار برازش يا تحصيل راه در را
كند پرسش قبيل، اين از سؤاالتی و آمار ”اشيا”ی ماهيت روششناسی،
در را طوالنی سالهايی كه شويم جلوهگر چنين نظر به و درمانيم پاسخ از
نبودهايم متصور آن پيشبرای از مشخصرا هدفی كه كردهايم كاریصرف
آماردانانی نمیشناسيم. بهخوبی را آماری روشهای ماهيت شايد يا
کامالً طيفهای در كه دفينتی برونو نيمن، جرزی فيشر، رانلد همچون
را خود رويكردهای كردهاند، نظريهپردازی آماری انديشهی از متفاوتی
(بانديوپادهيای كردهاند. توصيف استقرايی” ”استدالل از گرفته سرچشمه
میشناسيم؟ را آن چقدر چيست؟ استقرايی استدالل .((۲۰۱۱) فورستر، و
استقرايی استدالل شيوهی از آمار زمينهی در خود روزانهی كارهای در آيا
آيا میكنيم؟ تبعيت آن كلی قواعد از میكند، متابعت آن از آمار علم كه
استنتاجی(يا ”استدالل تابع كه دارد رياضيات با متفاوت ماهيتی آمار، علم
رياضی علوم زمرهی در آمار علم آيا صورت اين در پس است؟ قياسی)

چيست؟ رياضی علوم با آن نسبت پس نيست؟

در ایران آمار انجمن نماینده سخنرانی
چالش�ها و ریاضی علوم سمینار

بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه اصل، وحيدی قاسم محمد دکتر

آمار مبتالبه مسائل
چکیده:

مورد در يا رياضی، مدل يک پديدهای هر تقريبًا برای که گفت میشود
”داده”هايی تقرب ميزان میتوان که دارد وجود ”آرمانی” آماری خاص،
با حاضر مقالهی در سنجيد. ”مانده”ها بررسی طريق از را آن به معين
آمار، رشتهی برای مطلوب کامالً يا آرمانی وضعيت يک شدن متصور
عنوان به مطلوب وضعيت اين از شدگیها” ”دور ميزان يا ”مانده”ها

است. گرفته قرار بررسی مورد آمار به مبتال مسائل

مقدمه:
جامعهای در علمی ديسيپلين يا رشته يك مطلوب کامالً يا آرمانی كاركرد
علمی رشتهی كه است آن معنی به دارد، مطلوبی کامالً وضعيت هم آن كه
درونی پيشرفت از اعاليی درجهی به بوده، كامل يكدستی واجد مزبور
تأثر و تأثير آنها از كه علمی رشتههای با تنگاتنگی ارتباط شده، نايل
هدفگذاری است، ايدهآلی درسی برنامهی واجد كرده، برقرار میپذيرد
انجام علمی رشتههای ديگر يا جامعه در آن از بهرهوران برای معقولی
برخوردارند، ممكن كيفيت عالیترين از آن در تحصيل داوطلبان شده،
اشتغال دغدغهی جامعه) بودن ايدهآل از تبع (به رشته دانشآموختگان
شدن نقض كه است روشن . دارند،... قرب و ارج جامعه در و ندارند
درسی برنامهی بر را خود منفی بسيار تأثير موارد اين از يكی حتی
تقيد فرض به ) را رشته مجريان زحمات و گذاشته مزبور دانشگاهی
درسی برنامهی كه كنيد تصور حال میدهد. برباد خوب) كار به آنها
متخصصان تابع زيادی حد تا عوامل، ساير برخالف كه نيز، شده تدوين
باشد. نداشته متوازنی و مطلوب وضعيت است، نظر مورد علمی رشتهی
عديدهای عوامل به درسی برنامهی هر ترميم يا تدوين كه كنيم توجه
که است چندان دو آمار رشتهی مورد در عوامل اين که دارد بستگی
علم اين بانی که آنها و اول تراز آماردانان وابستگی میتوان را آن دليل
همهی تقريبًا در آمار شدن تنيده متضاد، فکری مشربهای به بودهاند
بخش جايگاه تأثير آنها، بين تأثر و تأثير و بشری دانش رشتههای
نظر از هدفگذاری مرکز، يا دانشکده کدام در داشتن قرار نظر از آمار
ورودی دانشجويان پيشزمينههای کار، مراکز در دانشآموختگان اشتغال
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کرد. مراجعه
برنامهريزیهای به منحصر مبانی، به توجه اينگونه از دغدغههايی
و نهادها دلنگرانیهای از همواره نيز پژوهشی جهات بلکه نبوده درسی
هدفگذاری برای تالشها جملهی از است. بوده عمده پژوهشی مراکز
میتوان آمار حوزهی پژوهشگران برای مالی منابع تأمين امر درست
(National آمريكا علوم ملی بنياد طرف از كارگاهی برگزاری به
برجستهترين از نفر پنجاه حدود شركت با Science Foundation)
بيست سدهی برای فرصتها و چالشها آمار: عنوان” با جهان آماردانان
پژوهشهای به معطوف مشارکتکنندگان جمعبندی کرد. اشاره يکم” و

:((۲۰۰۳) همکاران، و است(کتنرينگ زير شرح به ”درونحوزهای”
فقدان دليل به را، آن شايد كه دارد بسطيابندهای معنوی ميراث آمار
اين در معمول بهطور اصطالح اين بناميم. آمار مغزهی بهتر، اصطالحی
را آن از خود منظور كه است الزم بنابراين و نمیرود كار به حرفه
از زيرمجموعهای آمار مغزهی از ما تعريف كنيم. تعريف دقيق بهطور
به نه و دارد توجه موضوع، خود به درون، به كه است آماری فعاليت
عنوان به خاص. علمی حوزههای در آمار به نيازها سوی به بيرون،
اين كرد. پيشنهاد را ”درونحوزه” واژهی میتوان ”مغزه” برای مترادفی
نقطهی مغزهای فعاليت اين كه بود خواهد واقعيت اين از انعكاسی كار
در هم آماردانان همهی تقريبًا ترتيب اين به است. برونحوزهای مقابل

دارند. مشاركت حوزهای برون هم و درونحوزهای فعاليتهای

وابسته نظريهی و روشها، مدلها، تكوين در مغزه حوزهی در پژوهش
خلق از عبارتاند هدفها است. متمركز رشته اين كلی اصول مبنای بر
محاسباتی. ابزارهای و آماری، روشهای مفاهيم، يكیسازنده، فلسفههای
يك اهميت كه است آن دروننگرانه، گرچه مغزه، اين مركزی فلسفهی
رياضيات مثالً، در كه آنگونه ) آن ذاتی زيبايی حاكميت تحت مسئله
به آن بالقوهی توانايی حاكميت تحت بلكه نبوده است) معمول مجرد
فراتر در آن ارزش دليل به بديل، بهطور يا، گسترده كاربردهای منظور

باشد. ما روشهای علمی اعتبار از ما درك بردن

مركز يك به شبيه بسيار مغزه بيرون، به نگاه و درون به نگاه اين تركيب از
آن کاربرد همزمان و به، آن اتصال براساس آن تعريف میكند. عمل اطالع
روششناسی و مفاهيم از اينکه است. ديگر علمی رشتههای همهی در،
استفاده کاربردها و علوم از پهناوری دامنهی در همزمان میتوان آمار
نتيجه در و است آمار در موجود کارايی از پرعظمتی سرچشمهی کرد،

میبخشد. علوم همهی به وااليی اعتبار

مقايسه مشخص” کاربرد با آماری ”پژوهش با میتوان را مغزه پژوهش

فيلسوف هيوم، ديويد به مجابكننده سبكی به استقرا مسألهی تبيين اعتبار
میشود مطرح زمانی استقرا مسألهی میشود. داده انگليسی، برجستهی
گروهی اساس بر دادهها از مشاهدهنشده گروهی دربارهی میخواهيم كه
تضمينی هيچ حال اين با دهيم. صورت استنتاج دادهها از مشاهدهشده
بعدی دادهی است ممكن زيرا نيست بحث مورد استنتاج بودن معتبر بر
باشد. متفاوت كردهايم گردآوری قبالً كه دادههايی از میكنيم مشاهده كه
تازه كه است چيزی آن هيوم، گفتهی به آنها، بودن فرضيكسان بهعالوه
مسألهی است). مطلوب به مصادره منطقيون قول به (يا كنيم ثابت بايد

باشد. شده بدل حلناشدنی مسألهای به شايد معنی اين به استقرا
امروزه قطعيت، چارچوب در مسأله با مواجهه در هيوم شيوهی برخالف
به بهتری استداللهای میتوانيم آيا و چگونه كه است آن دانستن به عالقه
عبارت به باشند. صادق موارد غالب در محتمالً كه دهيم انجام معنی اين
(بانديوپادهيای دهيم؟ انجام اعتماد قابليت چارچوب در را كار اين ديگر

.((۲۰۱۱) فورستر، و
دهيم انجام اعتماد قابل استداللهای بتوانيم آنكه برای حال اين با
و مشاهدهشده دادههای بين رابطهی دربارهی اساسی فرضياتی به نياز
فرض”يكنواختی گاهی كه فرضياتی، چنين از يكی داريم. مشاهدهنشده
که است آن گرفت، قرار هيوم ايراد مورد و میشود ناميده طبيعت”
نيز گاهی بهعالوه بود. خواهند گذشته دادههای شبيه آتی دادههای
نوع، اين از فرضی میگيريم. نظر در جهان دربارهی تجربی فرضهايی
وجود قوانينی كه بودنی همسانگرد معنای به مثالً است، جهان بودن ساده
سرتاسر در دستكم يا زمان، و فضا نقاط تمام در كه باشند داشته
فورستر، و (بانديوپادهيای باشند. شدنی اعمال نظر، مورد محدودهی

.((۲۰۱۱)
فلسفی بحثهای مبنای قبيل اين از رويكردهايی عليه يا له نظرات
از نمونهای اما است خارج بحث اين دايرهی از آنها به ورود كه است
مشاهدهنشده امر ”استنتاج مقالهی در میتوان را نوع اين از بحثهای
تبيين؟” بهترين راه از استنتاج يا قياس استقراء، مشاهدهشده: امر از
انسانی، علوم روششناسی (فصلنامهی طالقانی علی سيد نوشتهی
بحث نيست. ماجرا پايان اين اما )يافت. بهار۱۳۹۱ ،۷۰ شمارهی
و طبيعت يكنواختی فرض بهجز فرضهايی نوع چه اينكه دربارهی داغی
دربارهی بحثها اين است. جريان در مجازند، سادگی، فرض شايد
انتخاب در استقرايی استدالل در درست رويكردهای و فرضها
بيزگرايی، كالسيك/خطا، آمار شخص(مثالً (پارادايم)آماری سرمشق
فقط بخواهيم اگر آكايكهای، چارچوب يا درستنمايی(محتملنمايی)گرايی،
كاربسته رويكردهای كه دارند شيوع قدر همان كنيم) ذكر را مهم مورد چند
بيشتر تفصيل برای كامپيوتر. علوم در خودكار استقرايی استدالل در
گارفيلد(۲۰۰۲) يا فورستر(۲۰۱۱) و بانديوپادهيای به، مثالً میتوان،
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ما كشور در آمار آموزش خاص مشكالت .۲.۲

کشور در آمار که جهان سطح در برشمرده مشکالت و مسائل بر عالوه
آمار گريبانگير نيز خاصی مشکالت مبتالست، آنها اتفاق به قريب به ما

دانست: زير قرار به میتوان را آنها اهم که ماست کشور

مشکالت و مسائل که آمار آموزش در متخصص افرادی ما .۱.۲.۲
طريق از را، اشکاالت و رصد نظاممند صورت به را ما کشورر
متأسفانه، البته، نداريم. کنند، گوشزد گزارشها، يا مقالهها نوشتن
مدعيان يا متخصصان و است صادق رياضی علوم کل در امر اين
پيش دورهی در همگی تقريبًا رياضی، آموزش در تخصصداشتن
آموزش مسائل بهناچار و دارند تبحر يا تخصص دانشگاه از
حرف حد در آنها به توجه يا مانده مغفول دانشگاهی رياضی
مدارس) دانشگاهها(و درسی برنامهريزیهای ترتيب اين به است.
از يکی در صرفا تخصصی که میگيرد صورت افرادی دست به
برنامهريزی در شخصی تجربهای يا رياضی) (يا آمار شاخههای
مورد برنامهريزیها اين در مناسب برنامهی تدوين ظرايف و دارند
تقليدی اغلب ما برنامههای که است اين و نمیگيرد قرار توجه

در پرسشها به که دادههاست تحليل به نياز تابعيت تحت بيشتر که کرد
ازجهت مغزه دانش از پژوهش، اين دهد. پاسخ خاصی علمی حوزهی
اين میشود. بهرهمند ابزارها محدوديتهای فهم جهت از نيز و ابزارها
برآورده نيازهای طريق از آتی پژوهشهای برای خام مواد همچنين مغزه

میکند. فراهم را نشده

”مغزه” در پژوهش عهدهی از که متخصصانی تربيت که است بديهی
به که است برنامهای مستلزم آيند، بر ”بيرون” نيازهای برآوردن نيز و
شده وافی و کافی توجه آمار منطق” و ”فلسفه يعنی مبانی” و ”اصول
مطلوبی سرنوشت کيفيات، اين از تهی برنامهی صورت اين غير در و باشد

داشت. نخواهد پی در

آمار آموزش مشكالت .٢

فراموضعی ديدگاه .۱.۲

مطالعات زمينهی در جامعی بررسی النکاستر(۲۰۱۲) و تيشکووسکايا
راهبردهای و آموزشی، نوآوریهای آمار، چالشهای مورد در شده انجام
بخشهای در را مربوط كارهای موضوعات دادهاند. صورت را اصالحات

كرد. فهرست زير مطابق
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اغلب رشته) تخصصدر لحاظ مدارس(از در آمار مدرسان (الف)
نيز، کنکور برای دانشآموز ساختن آماده بالی و غيرحرفهایاند
از را آنها افتاده آماری درسهای جان بر ديگر، درس هر مانند

يزديانپور.). ر.ک. میکند(نيز، مثله را مفاهيم و تهی محتوا
دنبال مشخصی هدف دورهی اين درسی کتابهای تدوين در (ب)
مثال، عنوان به آموزش، نحوهی و محتوا اين بر عالوه نمیشود.
آنها اهم که دارد اشکاالتی مدلسازی” و ”آمار کتاب مورد در
همهی تقريبًا ذکر است(با زير شرح به يزديانپور(۱۳۹۴) زبان از

جزئيات):
منطقی، شيوهای به کتاب يک چنانچه میدانيم که همانطور
ايجاد انگيزه خواننده در باشد شده نگارش جذاب و کاربردی
مدلسازی و آمار کتاب کند، مطالعه دقيقتر را کتاب که میکند
آن تأليف در هم ضعفهايی نقطه دارد که مثبتی نکات علیرغم

از: عبارتند که میخورد چشم به

قدرت پرورش درس اين اهداف از يکی اينکه وجود با الف-
ارائه گونهای به کتاب اين مطالب است تفسير و استدالل
جلد روی عنوان حتی نمیشود. برآورده مهم اين که شده
فقط کتاب متن در ولی میباشد مدلسازی و آمار که
مدلسازی از محدود مثال چند و مختصر تعريف يک به
صحبتی ديگر بعد به دوم فصل از و میکند اشاره رياضی

نمیشود. مدلسازی از

از برخی که هست کتاب از فصل هر در زيادی تصاوير ب-
خواننده حتی يا و ندارد آمار درس با ارتباطی هيچ آنها
معروف جمله به توجه با وانمیدارد. آماری تفکر به را
بهتری تصاوير از میتوان کلمه”، هزار از بهتر نگاه ”يک

کرد. استفاده آمار علم زمينه در

و هست کتاب در رنگ صورتی ترام با که قسمتهايی ج-
دليل به میباشد Minitab نرمافزار با آشنايی به مربوط
میشود. رها استفاده بدون مدارس تمام در بودن اختياری

بيشتر مثال به نياز نمودارها جمله از مطالب از برخی د-
بهتری درک دانشآموز تا دارد کاملتری تفسيرهای و
اهميت به و باشد داشته آماری نمودارهای تفسير از
يا و شده بيان مختصر خيلی متأسفانه اما ببرد، پی آمار
بيان پراکندگی و مرکزی شاخصهای که بخشهايی در
از چگونه اينکه با ارتباط در بيشتر توضيح به نياز شده
گرفت، کمک میتوان اطالعات تفسير در شاخصها اين

میشود. احساس

مورد کمتر اجرا و تدوين از پس برنامهها اينکه مهمتر است.
عادت، دليل به اغلب، افراد و میگيرد قرار موشکافانه بازنگری
حتی و تغييرند به مايل کمتر اشکاالت، به علم وجود با حتی

میدهند. خرج به مقاومت تغييرات مقابل در گاهی

تقليدی عمدتًا ما درسی برنامههای شد، گفته باال در که همانگونه .۲.۲.۲
پيشرفت درجهی شرايط، مقتضيات، به کمتر بنابراين و است
تناسب آمار، رشتهی کارگيرندهی به سازمانهای نيازهای کشور،
قبيل اين از مسائلی و دانشگاه و دبيرستان در آمار برنامههای
مطلب اين بيشتر توضيح برای و مثال عنوان به میشود. توجه
دانشگاه” در آمار درس ”نخستين خاص مشکالت به میتوان
(عالوه است شده آمار رشتهی وارد تازه که دانشجويی کرد. اشاره
خواهد اشاره آنها از برخی به ذيالً و دارد که ديگری مشکالتی بر
آمار عمدتًا فعلی(که برنامهی در آمار در خود درس دراولين شد)
دارد) نام احتمال ”مبانی اينکه روزگار عجايب از و است توصيفی
آنها با دبيرستان از بيش، و کم که میکند پيدا کار سرو مطالبی با
”دانشجوی يک (که درس بودن ناچالشی بر عالوه و آشناست،
که میخواند را مطالبی دارد) را آن انتظار شده” دانشگاه وارد تازه
رفته سينما به فيلمی ديدن برای بهاصطالح و ندارد تازگی برايش
نيازها به توجه عدم کردهاند! تعريف برايش را داستانش قبالً که
نخستين درسی برنامههای بتوان شايد است. ديگری بحث هم
دکتر شادروان دست به قبل سال پنجاه حدود که را آمار دورهی
از شد، تدوين آمار” عالی آموزش ”مؤسسهی برای خواجهنوری

دانست. فعلی برنامهی از موفقتر جهت، اين

کارشناسی دورهی وارد که دانشجويی استثنايی، کامالً موارد بهجز .۳.۲.۲
در که میآورد حساب به ”بازنده” يک را خود میشود آمار
شده ”قبول” بوده کنکور در او هفتاد” ”شصت انتخاب که رشتهای
خوانده آمار که عمويی دختر يا عمه پسر (اگر که رشتهای است.
میخورد احوال ثبت و آمار ادارهی درد به نمیداند باشد) نداشته
نامطمئنی شغلی آيندهی نيست. کالس” ”با که رشتهای . يا...
بداند و بگيرد خو جديد وضعيت به کمی تا پس . و... دارد
درصد جزو نيست، بد میکرده فکر اول که طورها آن رشته که
مشروط باخته، را قافيه که میشود دانشجويان از توجهی قابل
بدفهميده را دوم و اول سالهای درسهای اساسی مفاهيم شده،

گذشتهاند.

متوسطه دورهی در شده گنجانده احتمال” و ”آمار درسهای .۴.۲.۲
اين به اند خاطر” ”بار باشند، شاطر” ”يار اينکه جای به اغلب

که دليل
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نگرشخود اين که میشوند گرفته نظر در آمار تدريس برای دبير
داشت. خواهد پی در را مشکالتی

دبير يک به همزمان رياضی و آمار درس هم شرايط بعضی در -
آمار درس ساعت از باشد داشته فرصت دبير تا میگردد واگذار

بپردازد. رياضی درس در بيشتر تمرين به و کرده استفاده

نمیشوند قائل زيادی بهای دانشآموزان پروژههای به دبيران از برخی (د)
انتخاب در و اختصاصمیدهند پروژه به نمرهای سطحی، بررسی يک با و
نمیشوند. قائل چندانی اهميت ... و پرسشنامه طراحی پروژه، موضوع

دانش�آموز: -٢
بشوند موفق کنکور در تا میخوانند درس دانشآموزان متأسفانه امروزه
درس با ارتباط در میدهند. اهميت يادگيری لذت و يادگيری به کمتر و
پس میباشد اندک کنکور در درس اين سئواالت تعداد چون نيز آمار
نگاه آن به حاشيهای و فرعی درس يک عنوان به هم دانشآموزان
دارد تفسير و استدالل به نياز درس اين که آنجايی از همچنين میکنند.
که شدهاند تربيت بهگونهای ما آموزشی سيستم در دانشآموزان عمومًا و
اولين اين و هستند، ضعيف منطقی تفکر و استدالل و تفسير زمينه در
و دارد نياز پروژه ارائه و گروهی کار تفسير، و تعبير به که است درسی
گنجانده درسی برنامه در سال يک فقط و نمیيابد ادامه آتی سالهای در
يک در بلکه نمیدهند نشان درس اين مطالعه به رغبتی تنها نه شده،
(پايان میبرند. سر به پروژه انجام نحوه و مطالعه برای سردرگمی حالت

(۱۳۹۴ يزديانپور، از قول نقل

”صنعت” با ارتباط .۴

عام سطح در .۱.۴

با ارتباط کلی طور به يا صنعت” با ارتباط مشکل” که دانست بايد
آماردانان برای دغدغهای مسأله اين و نبوده ما کشور مختص ”سايرين”
محسوب آمار) علم نظر (از کشورها پيشرفتهترين در علمی راهبران و
نوع از همايشهايی در میتوان را مربوط مباحثات از نمونهای میشود.
آمار کميتهی طرف از که دانشگاهی” نوين بينرشتهای آمار ”آموزش
سال در پژوهش”(امريکا) ملی ”شورای به وابسته نظری و کاربردی
جدی درجهی آنکه برای کرد. مشاهده است، شده برگزار ميالدی ۱۹۹۳
ملی ”شورای که شد يادآور میتوان فقط شود، تشريح مسأله اين بودن
متحده اياالت کشور علوم ملی ”فرهنگستانهای اجرايی بازوی پژوهش”
فرهنگستان و مهندسی ملی فرهنگستان علوم، ملی فرهنگستان از متشکل
تعيين منظور به گزارشهايی تهيهی شورا اين وظيفهی است. پزشکی
علوم، حرفهای اهداف پيشبرد و عمومی، افکار کردن آگاه سياستها،

است کاربردی و مفيد مطالب شامل که کتاب ۸ فصل ه-
اينکه به توجه با و میشود رها بودن اختياری دليل به
و مطالعه به رغبتی نيست فصل اين از سئوالی کنکور در
که میرسد نظر به نمیشود. ديده مدارس در آن تدريس
اجباری تجربی و رياضی رشتههای برای فصل اين اگر

بود. خواهد مفيد بسيار شود،

به بخش هر تمرينات ميزان رياضی کتب با مقايسه در و-
در نظر تجديد به نياز کلی طور به و نيست کافی اندازه
احساس شدت به آمار کتاب تمرينات تعداد و محتوا

میشود.

رها مطالعه بدون کتاب از توجهی قابل بخش فوق مطالب به عنايت با
هر بايد که دارد ناشران برای را توجهی قابل هزينه که حالی در میشود

شود. رسيدگی مشکل اين به سريعتر چه

معلم: -١
تسلط چنانچه آموزش امر ارکان اساسیترين از يکی عنوان به معلم
حتی کند، بيان جذاب شيوهای به را مطلب و باشد داشته مطلبی بر کامل
نمايد، ترغيب مطلب آن مطالعه به میتواند را دانشآموزان بیانگيزهترين

میخورد: چشم به زير مشکالت زمينه اين در متأسفانه اما
که میباشد رياضی دبيران عهدهی به اغلب آمار درس تدريس (الف)
اوقات گاهی بنابراين آمار، نه و هستند رياضی رشته در فارغالتحصيل
عالقهاش مورد درس اين يا و ندارد مطلب بر کامل اشراف معلم خود
نمیشود حاصل چندانی موفقيت دانشآموز به آن انتقال در لذا نمیباشد

میشود. نگاه جانبی و حاشيهای درس يک بهعنوان آمار به عمومًا و
پروژه و کالسی بحث عنوان به بخشی معموالً مطلب هر پايان در (ب)
معلمان که شده مشاهده اما است کتاب قوت نقاط از يکی که دارد وجود
پرداختن که حالی در میشوند رد آن از و نمیدهند اهميت بخش اين به
لزوم با ارتباط در دانشآموز فهم و درک به شايانی کمک بخش اين به

میکند. ايفا زندگی در آمار
انتخاب میخورد چشم به مدارس از برخی در که ديگری مشکل (ج)

میگيرد: صورت زير روش سه از يکی به که است آمار دبير

چندان و ندارند رياضی در کافی تسلط که دبيرانی اوقات گاهی -
زيرا میگيرند نظر در آمار تدريس برای را نکردهاند عمل موفق
ندارد. نيازی توانمند دبير به و است سادهای درس آمار معتقدند

دارند سنگينی کاری برنامه که توانمند دبيران موارد برخی در اما -
برای استراحتی عبارتی به و کار فشار و حجم در تعديل جهت
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در آمار تدريس ضرورت عدم يا ضرورت خصوص در مدون و علمی
دورهها، اين برای درسی متون تأليف نحوهی دانشگاه، از پيش دورههای
حجم مختلف، مقاطع در آموزش امر بر ”کنکور”ها بالمنازع حاکميت
دورهی مخصوصًا مختلف مقاطع در تحصيل برای شده پذيرفته داوطلبان

. و... رسالهها و پاياننامهها کيفيت دکتری،
داليل به نيز آماردانان و نبوده آماری تشكلهای منحصربه كمتحركی اين
در مثال عنوان (به دادهها توليد حوزههای از برخی به نفوذ در مختلف
موجب موضوع اين که است طبيعی نداشتهاند. اقبال دادهكاوی) حوزهی
انجام و آمار كاربرد مدعيان با رقابت در آنها شدن رانده حاشيه به
ديگری بحث استثنايی (موارد میشود کلی طور به آماری طرحهای
با که است آمارشناسی” ”نظام پروژهی استثنايی فعاليت يک دارند).
در که میشود دنبال آماردان فعاالن از عدهای و آمار انجمن مشارکت
شده مطرح مشکالت از جزئی بخشی میتواند تنها هم موفقيت صورت

کند. حل را

مآخذ و منابع
فارسی

مشاهدهشده: امر از مشاهدهنشده امر استنتاج ع.(۱۹۹۱). س. طالقانی،
روششناسی فصلنامهی تبيين؟، بهترين راه از استنتاج يا قياس استقراء،

.۷۰ شمارهی انسانی، علوم
آمار درس پيرامون مسائل و مشکالت بررسی .(۱۳۹۴) ن. يزديانپور،
متوسطه دوم دوره در احتمال و آمار آموزش همايش مدلسازی، و

.۱۳۹۴ تابستان اصفهان، آمار خانه پرورش، و آموزش
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باشند. داشته

ايران در با”صنعت” ارتباط .۲.۴

سطح از است. حادتر بسيار ما کشور در بخش اين به مربوط مشکالت
شيوههای تا گرفته مؤسسات و کارخانهها در کاربردی) و نظری( دانش
در آمار متخصصان برای را کار جای همه و همه آنها، از بسياری ادارهی
ساير متخصصان به آماردانان نسبت است. تنگکرده بسيار مختلف سطوح
بیتوجهی(يا از آشکاری نشان کشور آماری نهاد بزرگترين در رشتهها

است. کشور در علمی نظم همين کاربرد به توجهی) کم دستکم،

آماری تشكل�های و آماردانان انفعالی موضع .۵
به ورود از سنتی طور به آمار انجمن جمله از و علمی انجمنهای
فعاليتهای به محدود را خود فعاليت کرده پرهيز ”اجتماعی” مسائل
علمی مجالت انتشار و همايشها برگزاری قبيل از ”شستهرفتهای”
کارهايی ما، کشور شرايط در گرچه فعاليتها، نوع اين کردهاند. محدود
انجمنها نشدن وارد اما میشوند، محسوب برانگيز تحسين و پرزحمت
درسی برنامههای تدوين مانند مواردی در آمار انجمن خاص طور به و
شده تدوين برنامهی مورد در مثالً رسمی بحثی دستکم يا دانشگاهی
آن موجب آن” کاربرد و ”آمار عنوان تحت آمار برای اخير سالهای در
”حال به دادن شکل در کماثری تشکل صورت به نهاد اين که است شده
نظرهای اظهار است مسائل قبيل اين از نمايد. جلوه آمار” آيندهی و
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دهند. قرار جهتدهی و مديريت سياستگذاری، ابزار ساير و آييننامهها
تمامی که دارند آمادگی علوم فرهنگستان رياضی و فيزيک شاخههای
مجامع علمی مرجعيت جايگاه ارتقا و تثبيت جهت در را خود ظرفيتهای

گيرند. کار به کشور دانشگاهی

و آماری ابزارهای آموزشی کارگاه نخستین
زندگی علم برای مه�داده�ها ریاضی

اميرکبير صنعتی دانشگاه آمار گروه محمدپور، عادل دکتر
دانشکده آمار گروه توسط روز ۵ مدت ۱۳۹۵به ارديبهشت ۲۵ شنبه از
مرکز همکاری با اميركبير صنعتی دانشگاه کامپيوتر علوم و رياضی
،۱۱ پاريس دانشگاه سوپلک، عالی مدرسه فرانسه، ملی علمی تحقيقات
پژوهشگاه اميركبير، صنعتی دانشگاه حمايت با و پاريس ساكلی دانشگاه
اين در میشود. برگزار تهران در فرانسه سفارت و بنيادی دانشهای
ايراد به خارجی اساتيد از نفر ۹ داخلی متخصصان بر عالوه کارگاه
اين برای بيشتر اطالعات پرداخت. خواهند ساعته ۳ سخنرانیهای

است. آمده کارگاه وبگاه در رويداد

گردهمایی نخستین برگزاری گزارش
اصفهان استان آمار دانش�آموختگان

۱۴:۱۵ ساعت ۱۳۹۴/۱۱ /۲۹ مورخ پنجشنبه روز در گردهمايی اين
اساتيد، از جمعی حضور با اصفهان آمار خانه آمفیتئاتر سالن در
اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاههای دانشجويان و دانشآموختگان
خوانسار، کامپيوتر) و رياضی (دانشکده کاشان، اصفهان، پزشکی علوم
و صنايع سازمانها، کارشناسان و بهايی شيخ و اسالمی آزاد نور، پيام

گرديد. برگزار اصفهان استان اداری مراکز

هیئت عضو و اصفهان آمار خانه (مدیر ایران�پناه نصراله دکتر
اصفهان) دانشگاه آمار گروه علمی

کل آمار دانشآموختگان اشتغال وضعيت سخنرانی: موضوع •
کشور

موضوع با را خود سخنرانی حضار به خوشآمدگويی ضمن ايشان
دکتر نمودند. آغاز کشور کل آمار دانشآموختگان اشتغال وضعيت

است ممکن که هرچند میکنند. تاکيد جوامع در علمی مرجعیت وجود
علمی-دانشگاهی مجامع و دانشگاهها به نيز مکمل و جانبی نقشهايی
در آکادميک مجامع و دانشگاهها اصلی جايگاه و تعريف شود، واگذار

است. علمی مرجعيت جامعه
علمی، مرجعيت جايگاه در بودن موثر و ماندن باقی گرفتن، قرار برای
علوم در پژوهش و آموزش حوزه دو در بايد آکادميک مراکز و دانشگاهها
سرآمد جهانی سطح در و پيشرو روز، به پاسخگو، اتکا، و ارجاع محل
فراگير ارائه علوم، آموزش در مرجعیت اصلی مصداق و نمود باشند.
سطوح در تخصصی رشتههای در مدون آموزش کيفيت با دورههای
دکتری بهويژه و تکميلی تحصيالت دورههای است. دانشگاهی مختلف
در دانشگاهی مجامع علمی مرجعيت جايگاه تثبيت و نقش ايفای در
به ناظر بايد علوم در پژوهش حوزهی دارند. ممتاز و بهسزا نقشی کشور
حل برای موجود دانش از استفاده نخست، باشد: هدف دو اين از يکی
گسترش دوم، و کشور و جامعه به مبتال مسايل بهويژه مختلف- مسائل
جهانی. سطح در و بشری علوم مجموعهی به افزودن و دانش مرزهای

است. هدف دو اين به نيل به منوط پژوهش در مرجعیت

جايگاه دانشگاهی، آموزشهای به عمومی اقبال به توجه با ما کشور در
شده پذيرفته کامال امری مردم سوی از دانشگاهها آموزش در مرجعيت
مختلف سطوح در مديريت و کشور اداره اصلی بار و است جاافتاده و
پيشرفتهای بهرغم هرچند است. بوده دانشآموختگان همين دوش بر
دانشگاهی آموزش دورههای کمی رشد و شدن فراگير در چشمگير
به دکتری- و کارشناسیارشد دورههای در بهويژه مختلف- مقاطع در
در آموزشی کيفيت لحاظ از کشور دانشگاههای موجود، آمارهای شهادت
و آکادميک جامعه همت به اخير دهه دو در ندارند. قرار علمی مرجعيت
پژوهشی مقاالت کميت نظر از موجود، تنگناهای و امکانات کمبود بهرغم
عملکرد نيز پژوهش در کيفيت نظر از اما داشتهايم، توجهی خور در رشد
ايفای مبين علوم در پژوهش هدف دو از يک هيچ در دانشگاهی، مجامع
رشد اين علل از يکی ما نظر به نيست. کشور در علمی مرجعيت نقش
از خور در و قاطع حمايت نبود پژوهش و آموزش در کيفی نامطلوب

است. ذیربط مسئوالن طرف
مجامع خود که است الزم علمی مرجعيت جايگاه تثبيت و کسب برای
نقش چنين شدن قايل با پژوهشگاهها- و دانشگاهها از دانشگاهی-اعم
انجام را مناسب فرهنگسازیهای فعاالنه خويش، برای جايگاهی و
مجموعههای در سياستگذاران و مسئولين که است نياز عالوه به دهند.
مجموعه و جمهوری رياست علمی معاونت بهداشت، و علوم وزارت
اين تثبيت و درج بعد (از مجلس و فرهنگی انقالب شورایعالی دولت،
باور دانشگاهی مجامع جايگاه اين به عميقا خود اوال قوانين) در جايگاه
دستورالعملها، تدوين در خود سرلوحه را مهم اين ثانيا و باشند داشته
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فراهم آمار کارشناسان برای الزم و مناسب کاری زمينه کشور در که
است مربوطه مؤسسات و آمار خانه وظيفه که کردند بيان ايشان میآمد.
نهادينه مسئوالن برای را کشور توسعه در آن نقش و آمار اهميت که
آماری مشاوره درس به بيشتر رسيدگی خواستار همچنين ايشان کنند.

شدند. کشور دانشگاههای در

دانشگاه آمار گروه علمی هیئت (عضو علیمرادی سروش دکتر
اصفهان) صنعتی

آمار دانشآموختگان شغلی ظرفيتهای سخنرانی: موضوع •

فارغ يک تخصص پرسش طرح با را خود سخنرانی عليمرادی دکتر
تحقق شرايط و زمينهها ايشان نمودند، آغاز چيست؟ آمار التحصيل
از فرار و نمودند بيان خصوصی و دولتی بخش دو در را توانمندی اين
دولت از آمار رشته دوری عوامل از را دولتی بخش در شفافگرايی
امور انجام از انتقاد ضمن ايشان دانستند. آن به مربوط نهادهای و
بيشتر توجه خواستار دولتی، نهادهای در آماردانان به مربوط غير
برای بخش اين زيرا شدند، خصوصی نهادهای به فارغالتحصيالن
ولی دارد. مبرم نياز آمار به بهتر توسعه و بيشتر سودهای و بهينهسازی
نمودند) بيان رجالی دکتر که (همانگونه نيز خصوصی بخش در متاسفانه
اظهار عليمرادی دکتر هستند. کار به مشغول آمار به مرتبط غير افراد
مقابل در را خود جايگاه بتواند تا است آماردان يک وظيفه اين داشتند
آماردان يک که موضوع اين بيان به وی بازيابد. فارغالتحصيالن ديگر
شده وارد خالقيت و ابتکار با است الزم خود، شغلی موقعيت تثبيت برای
الزم مربوطه خصوصی نهاد آن توسعه برای توانايیها اين دهد نشان و
و کاربرد در آمار اهميت مثالی بيان با همچنين ايشان پرداختند. است،
خواستار عليمرادی دکتر نمودند. بيان را مختلف نهادهای اهداف پيشبرد
بيان با و شدند کاربردی دروس و نرمافزارها به دانشآموختگان توجه
دارا خود کار زمينه در را الزم و کافی تسلط فرد اگر که موضوع اين
نامناسب شرايط (علیرغم را مناسب شغلی موقعيت شک بدون باشد،
رساندند. پايان به را خود سخنرانی يافت خواهد آمار) کارشناس جذب

مدیریت سازمان اطالعات و آمار (معاون لعلی محمدرضا آقای
اصفهان) استان برنامه�ریزی و

۱۳۹۵ سال سرشماری و کشور آماری نظام سخنرانی: موضوع •

ايراد به ۱۳۹۵ سال سرشماری و کشور آماری نظام پيرامون ايشان
مربوط را آمار رشته در بيکاری مشکل لعلی آقای پرداختند. سخنرانی
با سپس و کردند بيان آماری نظام وضعيت و حدود نبودن مشخص به
بانک گزارش اساس بر آمار علم اهميت بيان به مذکور، بحث بر تاکيد

دانشگاهی دروس تاثير و نتايج موضوع با پرسشی طرح با ايرانپناه
که نمودند بيان سپس دادند، ادامه را بحث دانشآموختگان اشتغال در
تنظيم کشور در بار اولين برای اصفهان استان در آمار کانون اساسنامه
ديگر با مختلف پروژههای انجام برای مشاورهای مرکز و است شده
است. تاسيس شرف در دانشگاهها) از (فراتر شهر سطح در مؤسسات
خانم توسط شده تهيه مقاله به اشتغال، وضعيت بيان برای ادامه در ايشان
سرشماری اساس بر که مذکور موضوع با قهرودی رضايی زهرا دکتر
از نمودند. اشاره بود، شده تنظيم ۱۳۹۰ سال مسکن و نفوس عمومی
اشتغال و جمعيت ويژگیهای بررسی به میتوان را مقاله اين مطالب جمله
با همچنين ايشان نمود. اشاره آمار رشته فارغالتحصيالن و دانشجويان
میشود مالحظه فرمودند مختلف استانهای در دانشجويان نرخ بيان
فارغالتحصيالن آن تبع به (و خراسان و اصفهان تهران، استانهای که
در بيکاری نرخ میباشند، دارا را دانشجويان بيشترين استانها)، اين
۱۶) تهران با مقايسه در ميزان اين که است درصد ۲۳ اصفهان استان
شغلی و کاری زمينههای نسبی توزيع سپس است. متفاوت درصد)
به مربوط درصد بيشترين که رسيد حضار اطالع به دانشآموختگان
از اصفهان استان اهميت آمارها، شده تفکيک بيان با است. دفتری امور
بهسزای نقش به و شد بيان جنسيتی و تحصيلی شغلی، موقعيت لحاظ
در ايرانپناه دکتر گرديد. اشاره موارد اين تبيين برای اصفهان آمار خانه
آموزش آزمون در آمار کارشناسان استخدام بودن صفر از انتقاد ضمن
آرزوی با ايشان شدند. موضوع اين به رسيدگی خواستار پرورش و

رساندند. پايان به را خود سخنرانی حضار برای موفقيت

صنعتی دانشگاه آمار گروه علمی هیئت (عضو رجالی علی دکتر
اصفهان)

آمارشناسی نظام سخنرانی: موضوع •

پزشکی نظام در آنچه همانند آمارشناسی نظام از هدف نمودند بيان ايشان
آمار پروژههای انجام از انتقاد ضمن و است میپذيرد انجام مهندسی و
انجام پيگيریهای و تالشها بيان به رشتهها ديگر فارغالتحصيالن توسط
بحث پيگيریها اين اهم که پرداختند نظام اين شدن محقق برای شده
با ايشان است. بوده دولت هيئت و اسالمی شورای مجلس با گفتگو و
برای را آزمون موضوع مذکور، طرح انجام برای پيگيریها ادامه بيان
به توجه با را طرح کليت و کردند بيان آماردانان موقعيت و رتبه تعيين
وضعيت بيان با رجالی دکتر نمودند. عنوان مختلف نهادهای حمايت
عنوان کانادا جمله از پيشرفته کشورهای در آمار رشته فارغالتحصيالن
شکل ايران در هنوز (که بيمه در ارزشگذاری دادهکاوی، که نمودند
میباشد شغلی موقعيتهای و گرايشها از زيستی آمار و است) نگرفته
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اشتغال وضعيت موضوع با ميزگردی نيز برنامه آخر بخش در
تحقيق (کارشناس حيدرپور ابراهيم آقای حضور با دانشآموختگان
الهام خانم اصفهان)، استان پرورش و آموزش کل اداره پژوهش و
زهره خانم جهان)، نقش آمار دقيق شرکت خالقزادگان(مديرعامل
اصفهان)، استان برنامهريزی و مديريت سازمان آمار (کارشناس خوندابی
آقای سپاهان)، دادهپردازان شرکت (مديرعامل طاووسی جواد آقای
آقای اصفهان)، استان گمرک کل اداره آمار (کارشناس فروتنفرد محمد
مبارکه)، فوالد محصوالت بازاريابی و تحقيقات (کارشناس فخاری مجيد
اسنوا صنعتی گروه آمار ارشد (کارشناس محمدی ماهوش مسعود آقای
مرکزی شهرداری آمار ارشد همتیپور(کارشناس ندا خانم و (انتخاب))

شد. تشکيل اصفهان) استان
بيان به کارشناسان از يک هر ميزگرد اين در شرکتکنندگان معرفی از پس
محورهای اهم پرداختند. خود کاری حوزه در موجود شرايط و مشکالت

از: عبارتند ميزگرد در شده بيان

آنها محض مطالعه تنها نه و دروس کاربردی جنبه به توجه •

آنان، با همکار دولتی نهادهای و استان در فعال آماری موسسات •
آنان مشکالت و طرحها اين کليت و روند

توانمندیهای اثبات جهت ابتکار و خالقيت دادن نشان •
آمار کارشناسان

توانايی و تسلط عدم باعث که کشور آموزشی سيستم ضعف •
علم اين از دقيق شناخت و فارغالتحصيالن

هم با متناسب کاربردی و نظری ديدگاههای گسترش •

و رشتهها ديگر با آمار رشته همسانسازی و ترکيب به توجه •
علوم ديگر از استفاده و توجه

جامعه حقيقی نيازهای به توجه با رشته کاربرد سازی متناسب •

شرکتکنندگان با را خود سواالت حضار، نيز نشست اين انتهای در
نمودند. دريافت را خود پرسشهای پاسخ و نموده مطرح محترم

دانشگاه�ها اخبار

ایران پزشکی علوم دانشگاه
رودباری مسعود دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

مقدماتی سطح دو در SPSS افزار نرم آموزشی کارگاه دوره يک -۱
دانشجويان برای زيستی، آمار ارشد دانشجويان توسط پيشرفته و

گزارش، اين در ايران جايگاه کردند بيان ايشان پرداختند. جهانی(۲۰۱۴)
در آماری نظام وجود عدم به توجه با که است هشتم و پنجاه رده
از انتقاد ضمن ايشان میباشد. نامناسب بسيار مذکور جايگاه کشور،
آمارها و دادهها گزارشها، ارائه در مختلف نهادهای موازیکاریهای
با همچنين و شدند کشور کل آماری وضعيت به بهتر رسيدگی خواستار
انجام و فعاليتها از تاريخچهای کشور، آماری نظام کليت و تعريف بيان
آماری نظام اهداف نمودن مطرح با لعلی آقای کردند. بيان آماری امور
پرداختند. نظام اين به مربوط نهادهای و مجموعهها زير حدود، بيان به
دفاتر و دادند ادامه را خويش سخنرانی نظام، اين ساختار تبيين با سپس
معرفی حضار به نظر مورد موضوع به توجه با را نظام مختلف نهادهای و
را سنجی نياز گردش به توجه بدون کالن طرحهای انجام ايشان نمودند.
رسمی آمار طرحها اين خروجی و نتايج داشتند اظهار و دانستند ناصحيح
که فرمودند بيان ايشان میباشد. تعريف اين اهميت بيانگر که میطلبد را
باعث جهان سطح در آماری شده پذيرفته تعاريف و مفاهيم به توجه
محقق را دادهها دسته اين برای الزم پذيری مقايسه بتوانيم تا میشود
خواستار و نمودند بيان را رسمی آمارهای بنيادی اصول لعلی آقای کنيم.
بيهوده هزينههای از الزم مکانيزمهای رعايت با نمونهگيری در شدند
مانند مختلف زمينههای در آمار تخصص و اهميت به ايشان شود. پرهيز
دادههای توليد که نمودند بيان و پرداختند و... زيست محيط گردشگری،
که نمودند بيان ايشان ندارد. قرار مناسب وضعيت در کشور مربوطه
خواهد انجام تبلت از استفاده با و ويژه بهصورت ۱۳۹۵ سال سرشماری
طرح پيش ناموفق انجام و نمودند بيان را طرح اين کليت همچنين شد.
و دانستند استان در مناسب آماری شناخت نبود بيانگر را سرشماری اين
خود سخنرانی مذکور، موضوع به فارغالتحصيالن از توجه درخواست با

رساندند. پايان به را
کانون موسسان هيئت عضو خوئی، صدرزاده اميد آقای مراسم ادامه در
مذکور کانون کليت و اهداف بيان به اصفهان استان آمار دانشآموختگان
حل و شناخت برای را دانشآموختگان ميان ارتباط ايشان پرداختند،
امر اين تحقق که نمودند بيان و دانستند اهميت حائز بسيار مشکالت
از رو همين از و داشته بسزا نقش پروژهها انجام و تجربيات انتقال در
خانم سرپرستی و نظارت با کانون اساسنامه تدوين بحث ماه ارديبهشت
بهمنماه، ۱۹ در مذکور متن تصويب با و گرديد آغاز کلکيننما مريم دکتر
شيبانی و شبانيان خانمها اينکه بيان با ايشان گرديد. آغاز موضوع اين
نمودند. تشکر آنان زحمات از داشتهاند، همکاری مذکور متن تهيه در
برای را آمار خانه با مرتبط نهادهای ديگر و عمومی مجمع ادامه در وی
اشاره موسسان هيئت اعضای به ادامه در کردند. تبيين شرکتکنندگان
مذکور اهداف تحقق زمينه در ايرانپناه دکتر سرپرستی تحت که کردند

هستند. تالش در بیوقفه آماردانان) ميان سازنده (تعامل
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علمی قطب توسط مشهد فردوسی دانشگاه در ۱۳۹۴ ماه دی ۳۰ روز در
از آياتی تالوت با کارگاه اين گرديد. برگزار فضايی و ترتيبی دادههای
کارگاه ادامه، در شد. شروع ايران ملی سرود پخش و مجيد الله کالم
آقای ابتدا عمومی، بخش در شد. پيگيری علمی و عمومی بخش دو در
گروه پيشکسوت اساتيد به خوشامدگويی ضمن رضايی عبدالحميد دکتر
خصوص به و شاهکار دکتر مرحوم صميمی همکاران و دوستان و آمار
بودند، مراسم اين ويژه ميهمانان از که مرحوم آن محترم خانواده و همسر

داشتند. گرامی را فقيد استاد آن خاطره و ياد
خاطرات از و پرداختند سخنرانی ايراد به بزرگنيا دکتر آقای سپس
نحوه از نيز صادقی دکتر آقای گفتند. سخن ايشان با ناشدنی فراموش
ايراد مطالبی فرزانه استاد آن اخالقی سجايای و شاهکار دکتر با آشنايی
دانشگاه کاربردی رياضی گروه استاد طارقيان، دکتر آقای فرمودند.
پژوهش و تدريس در ايشان دقت و استاد انظباط و نظم از هم فردوسی

نمودند. بيان خاطراتی
و آمد عمل به تقدير شاهکار دکتر همسر از عمومی بخش پايان در
و فضايی و ترتيبی دادههای علمی قطب طرف از يادبود رسم به هديهای

شد. تقديم ايشان به آمار گروه پيشکسوت اساتيد توسط
نظريه کاربردهای و مفاهيم در مطالبی مراسم، اين علمی بخش در
دکتر آقايان يعنی شاهکار، دکتر استاد دانشجويان از تن دو توسط صف
علمی هيئت اعضای از اکنون هم که صالحیراد دکتر و بادامچیزاده
بحث به بخش، اين پايان در شد. بيان هستند، طباطبايی عالمه دانشگاه

شد. پرداخته موارد اين در نظر تبادل و

اصفهان آمار خانه

محمدپور عادل دکتر سخنرانی .١

با ۱۴:۱۵ ساعت ۱۳۹۴/۱۰/۲ چهارشنبه محمدپور عادل دکتر سخنرانی
همايش سالن در آماری دانشجويان و التحصيالن فارغ اساتيد، حضور
با (آشنايی دادهها علوم به دادهها تحليل از پيرامون اصفهان آمار خانه
سخنرانی اين گرديد، آغاز آمار) با آن ارتباط و دادهها علوم جديد رشته
دادهها) علوم رشته و دادهکاوی ،Gapminder افزار بخش(نرم ۳ شامل

بود.

معلمان) (ویژه مدل�سازی و آمار پروژه کارگاه .٢

آموزشی کارگاه يک ۱۳۹۴ دیماه ۱۷ تاريخ در اصفهان آمار خانه
آموزش بههمراه آماری پروژه يک انجام چگونگی عنوان با ساعته ۱۶

گرديد. برگزار رسانی اطالع و مديريت و بهداشت دانشکدههای
و عاملی تحليل مسير، تحليل آموزشی کارگاههای ۹۴ اسفندماه در -۲
هيات اعضای از صالحی مسعود دکتر آقای توسط ساختاری معادالت
تکميلی دانشجويان و علمی هيئت اعضای برای زيستی آمار گروه علمی

شد. برگزار بهداشت دانشکده
گروه جديد علمی هيئت اعضای از آزادی نمامعلی دکتر آقای جناب -۳
با را خود همکاری ۱۳۹۴ ماه بهمن از بهداشت دانشکده زيستی آمار

نمودند. آغاز گروه
بهمن در گروه، پژوهشی و آموزشی فعاليتهای ارتقاء منظور به -۴
دوره دانشجويان و علمی هيات اعضای انديشی هم ۱۳۹۴جلسه ماه

گرديد. برگزار زيستی آمار گروه ارشد کارشناسی

مدرس تربیت دانشگاه
گلعلی�زاده موسی دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

«بررسی عنوان با نشستی ايران، آمار انجمن کلی اهداف اساس بر
در آنها» رفع برای راهکارهايی و آمار دانشجويان پيشروی موانع
دانشگاه آمار دانشجويی علمی انجمن همت به ۱۴۹۴ ماه دی ۱۶ تاريخ
جمعی و آمار گروه علمی هيئت محترم اعضا حضور با مدرس تربيت
در شد. برگزار آمار گروه ارشد کارشناسی و دکتری دانشجويان از
رشته نقش باره در خود نظرات بيان به دانشجويان صميمی نشست اين
و دانشکده در موجود کمبودهای پژوهش، و کاربردی علوم در آمار
با محترم اساتيد و پرداختند رشته اين دانشآموختگان برای شغلی آينده
موارد از برخی در و دادند گوش شده مطرح دلهای درد به صدر سعه

کردند. ارائه را الزم راهنمايیهای
دانشآموختگان کانون تشکيل نشست اين در شده مطرح موارد ديگر از
اين از دانشجويان و اساتيد که بود مدرس تربيت دانشگاه آمار گروه
کانون اين تشکيل با بتوان است اميد کردند. استقبال خوبی به موضوع
گروه تحصيل به مشغول دانشجويان و دانشآموختگان بين خوبی ارتباط
اختيار در شغلی ممکن فرصتهای طريق اين از و کرد برقرار آمار
کانونی چنين آن، بر اضافه گيرد. قرار آمار کار بازار به عالقهمندان
تربيت دانشگاه آمار دانشآموختگان تجربيات انتقال برای مناسبی زمينه

آورد. خواهد فراهم گروه دانشجويان به مدرس

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

غالمحسين دکتر آقای جناب فقيد استاد خاطره و ياد نکوداشت مناسبت به
آن» کاربردهای و صفبندی «نظريه آموزشی کارگاه نخستين شاهکار،



۸۹ شماره -۱۳۹۴ زمستان -۲۳ سال ان نآمارا ا ر ۲۴

پوآسن» آميخته مدلهای برازش در «مباحثی رساله: عنوان
کاظمی ايرج دکتر راهنما:آقای استاد

علی�محمدی مهدی دکتر آقای

۱۳۸۷ آمار کارشناسی قم، در ۱۳۶۳ متولد
آمار ارشد کارشناسی اصفهان، دانشگاه از
دکتری اصفهان، دانشگاه از ۱۳۸۹ رياضی

اصفهان. دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار

کاربردهای و تصادفی متغيرهای از محدب «توابعی رساله: عنوان
آنها»

عالمتساز حسين محمد دکتر آقای راهنما: استاد

محمودیان بهزاد دکتر آقای

۱۳۸۶ آمار کارشناسی تهران، در ۱۳۶۴ متولد
ارشد کارشناسی طباطبايی، عالمه دانشگاه از
دکتری مدرس، تربيت دانشگاه از ۱۳۸۹ آمار
۱۳۹۴ مدرس. تربيت دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار

مدرس. تربيت دانشگاه از

کرانگين مقادير برای بيزی پيشگويی و «مدلبندی رساله: عنوان
فضايی»

محمدزاده محسن دکتر آقای راهنما: استاد

نبیل مهناز دکتر خانم

آمار کارشناسی قزوين، در ۱۳۶۲ متولد
خمينی امام بينالمللی دانشگاه از ۱۳۸۴
دانشگاه از ۱۳۸۶ آمار ارشد کارشناسی (ره)،
دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری خوارزمی،

مدرس. تربيت

« شکل آمار در تابعی اصلی ژئودزيک «تحليل رساله: عنوان
زاده علی گل موسی دکتر آقای راهنما: استاد

برگزار دبيرستان رياضی درس معلمان ويژه Minitab آماری نرمافزار
کاربردهای آمار، علم از استفاده لزوم با آشنايی کارگاه اين از هدف نمود.
رسم و دادهها تحليل دادهها، جمعآوری روش موضوع، انتخاب آمار، علم
آموزش به دادن اهميت همچنين ... و گزارشنويسی و تحليل نمودارها،
دکتر تدريس با کارگاه اين بود. مدارس در آماری پروژه انجام و آمار

گرديد. برگزار جمشيديان احمدرضا

دانش�آموزان) (ویژه مدل�سازی و آمار پروژه با آشنایی کارگاه .٣

آموزشی کارگاه يک ۱۳۹۴ بهمنماه ۷ تاريخ در اصفهان آمار خانه
آموزش بههمراه آماری پروژه يک انجام چگونگی عنوان با ساعته ۲
و رياضی دوم پايههای دانشآموزان ويژه Minitab آماری نرمافزار
۵ دوشنبه روز در دختران کالس نمود. برگزار تجربی سوم و انسانی
۷ چهارشنبه روز در پسران کالس و ۹-۱۱ ساعت ۱۳۹۴ بهمنماه

گرديد. برگزار ۱۰-۱۲ ساعت ۱۳۹۴ بهمنماه

اصفهان استان آمار دانش�آموختگان گردهمایی نخستین برگزاری .۴

روز در اصفهان استان آمار دانشآموختگان کانون گردهمايی نخستين
آمفیتئاتر سالن در ۱۴:۱۵ ساعت راس ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ مورخ پنجشنبه
دانشجويان و دانشآموختگان کارشناسان، اساتيد، از جمعی حضور با

است. آمده خبرنامه ۲۰ صفحه در همايش اين شرح گرديد. برگزار

آماری» مشاوره «مرکز اساسنامه تدوین .۵

دوشنبه مورخ اصفهان آمار خانه علمی-اجرايی شورای نهم جلسه در
اساسنامه بررسی به گرديد برگزار ۱۷ الی ۱۴:۳۰ ساعت از ۱۳۹۴/۹/۹
آمار خانه پژوهشی و تحقيقاتی جنبه برای که مشاوره مرکز پيشنهادی
پروژه، و طرح جذب کشور، و استان سطح در که تحقيقاتی (پروژههای
از بعد اساسنامه که تبصرهای و درصد تعيين پيرامون نظامنامهای تعيين

شد. پرداخته میباشد، گيرد) قرار بازبينی مورد دوسال

دکتری دوره دانش�آموختگان

زاده حسن فاطمه دکتر خانم

آمار کارشناسی شهرکرد، در ۱۳۶۵ متولد
ارشد کارشناسی اصفهان، دانشگاه از ۱۳۸۷
اصفهان، دانشگاه از ۱۳۸۹ رياضی آمار

اصفهان. دانشگاه از ۱۳۹۴ آمار دکتری











    
 

 

 

 

 

 مسابقه دانشجويي آمار كشور دهمینهف

  سازمان سنجش و آموزش كشور

 1395 مرداد 2

 

 (1ي )آگهي شماره                                                     

ت ها و تشويق آنها به شركتحمیلي بر دانشگاههاي به منظور كاهش هزينهي دانشجويي آمار كشور مسابقه هفدهمین

انجام خواهد شد. اين مسابقات با تغییراتي در نحوه برگزاري آن هاي دانشجويي آمار حضور گسترده تیمدر اين مسابقات و 

در محل سازمان  1395سال  ماهرداد دوم مروز در  سنجش و آموزش كشور،با همکاري سازمان وسط انجمن آمار ايران و ت

-3 تلفن: 218پالک  -الهي و سپهبد قرنيتهران، خیابان کریمخان زند، بین استاد نجاتواقع در ) سنجش

مايل به هاي سراسر كشور كه ي كارشناسي دانشگاههاي آمار مجري دورهگروهتمامي از لذا  شود.برگزار مي(  88923950

ت را همراه با نام سرپرس متشکل از سه نفر شود فهرست اعضاي تیم دانشجويي خودشركت در اين مسابقه هستند، دعوت مي

  عالم فرمايند.دفتر انجمن آمار به  7/4/1395حداکثر تا تاریخ )يك نفر از اعضاي هیات علمي( 

 ي آننام و هزینهي ثبتشرایط شرکت در مسابقه، نحوه

سیبا به حساب بايد به  است. اين مبلغريال  12،000،000نام براي هر تیم و سرپرست آن مبلغ ي ثبتهزينهمجموع  -1

 نهفدهمیبت شركت در باتهران  فاطميبانك ملي ایران شعبه به نام انجمن آمار ایران نزد 0105657104001يشماره

هاي فرم ،كننده، سرپرست آنهاتیم شركتاعضاي و اصل فیش به همراه اسامي  شودي دانشجويي آمار كشور واريز مسابقه

دفتر انجمن  به 14/4/1395حداکثر تا تاریخ براي بخش كاربردي مسابقه،  مورد نیاز هاينرم افزارو نام تکمیل شده ثبت

  .شودارسال آمار 
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