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در که است انجمن این خبری نشریه ، ایران آمار انجمن خبرنامه

می�شود. منتشر فصل هر پایان

جهان، و ایران آماری اخبار درج خبرنامه، انتشار از اصلی هدف

با آماری جامعه� اعضای میان ارتباط ایجاد و بزرگان آشنایی

است. ایران آمار انجمن با نیز و یکدیگر

همکاری از خبرنامه، شدن پربارتر هرچه به فوق اهداف به نیل برای

این در می�شود. استقبال گرمی به عالقه�مندان همه همفکری و

راستا:

هیئت اعضای یا سردبیر، نشانی به مطالب است ضروری -

شود. ارسال تحریریه

شده ارسال مطالب ویرایش و تلخیص انتخاب، در خبرنامه، -

است. آزاد

نمی�شود. بازگردانده شده، دریافت مطالب -

نیست. ایران آمار انجمن نظر لزوماً خبرنامه، در مندرج مطالب
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مدیره هیئت لطف نظر است. دوره این از شماره آخرین شماره این
آن روسای خصوص به ایران آمار انجمن گذشته دوره دو محترم
به نسبت که است بوده پزشک دکتر و محمدزاده دکتر آقایان جناب
صفحه و تایپ باشم. بوده روسفید امیدوارم و داشته�اند اینجانب
افزایش و جلد حرفه�ای طراحی زیپرشین، افزار نرم قالب در آرایی
است خبرنامه ظاهری تغییرات جمله از خبرنامه به رنگی صفحه ۴
محتوای و مطالب نظر از خبرنامه خوانندگان رضایت امیدوارم و

باشد. شده برآورده نیز آن

محمدرضا دکتر آقایان بزرگوار اساتید مقاالت از گذشته شماره ١۶ در
پزشک، حمید دکتر اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر مشکانی،
محمدزاده محسن دکتر و رجالی علی دکتر بهبودیان، جواد دکتر
دکتر آقایان خبرنامه ستون�های مسئولین همچنین بوده�ایم. بهره�مند
محمدحسین دکتر نام�ها)، و (واژه�ها اصل وحیدی محمدقاسم
عادل دکتر آماری)، مجالت گزارش دانشگاه�ها، (اخبار عالمت�ساز
علی دکتر پژوهش)، به (دریچه�ای خان�زاده فرشید و محمدپور
سایر در آمار (کاربرد اسکندری فرزاد دکتر آمار)، (آموزش دولتی
چینی رحیم دکتر کتاب)، (معرفی طاهری محمد سید دکتر علوم)،
و آماری)، (سواد آشفته افشین جهان)، آمار (انجمن�های پرداز
سیما دکتر ایران)، آمار (پیشگامان ریواز فیروزه دکتر خانم�ها
(مشاهیر صفوی�منش فرزانه دکتر و آمار) رشته (پذیرش نقی�زاده
مطالب�شان که بوده�اند خبرنامه گذشته شماره�های در جهان) آمار
سالمتی آرزوی متعال خداوند از است. بوده خبرنامه غنای باعث

دارم. بزرگواران این برای روزافزون توفیق و

و طالبی دکتر پزشک، دکتر آقایان تحریریه محترم هیئت از همچنین
خانم�ها همچنین و داشتم را همکاریشان افتخار که عالمت�ساز دکتر
صفحه�آرایی و تایپ برای طهرانی شیبانی دل�آرام و توسلی هدی
قدردانی و تشکر خبرنامه جلد طراحی برای ولی�زاده نوید آقای و
موفقیت و الهی توفیق آرزوی تبریک، ضمن پایان در می�نمایم.
آقای جناب ایران آمار انجمن خبرنامه جدید محترم سردبیر برای
آماری جامعه آرزوی با دارم. متعال خداوند از را دولتی علی دکتر

باشید. سربلند و شاد سرفراز، و پویا

ایران آمار انجمن خبرنامه سردبیر
ایران�پناه نصراله

سرمقاله

ھان جانو د داو م
اولین برای ١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری یکم.
و اینترنتی صورت به مهر ٢۴ تا ٣ از اول مرحله در کشور در بار
استفاده با حضوری صورت به آبان ٢۵ تا مهر ٢۵ از دوم مرحله در
ایران آمار مرکز توسط انسانی نیروی ۴٠٠٠٠ از بیش با تبلت از
درصد ۴٨/۴ میزان ٩۵ سرشماری در توجه قابل نکته گردید. انجام
کشورهای از باالتر ایران که است بوده خانوارها اینترنتی مشارکت
اسپانیا و سنگاپور نیوزیلند، جنوبی، کره ژاپن، مانند پیشرفته�ای
در باالتر دقت مهمتر و زمان هزینه، در صرفه�جویی است. گرفته قرار
جمله از است. بوده سرشماری این مهم نکات از سرشماری اجرای
٧٩٩٢۶٢٧٠ کشور کل جمعیت تعداد سرشماری: این مهم نتایج
مناطق در سکونت درصد ٢۶ زن، درصد ۴٩ و مرد درصد ۵١ که
۵/٣ از خانوار بعد شهری، مناطق در سکونت درصد ٧۴ و روستایی
٢۴١٩۶٠٣۵ خانوار تعداد و کاهش ٩۵ سال در ٣/٣ به ٩٠ سال در
٩٠ سال در ١/٢٩ از جمعیت ساالنه رشد متوسط درصد همچنین و
ایران آمار انجمن خبرنامه است. یافته کاهش ٩۵ سال در ١/٢۴ به
خود تشکر عظیم، طرح این در فعاالنه مشارکت برای تبریک ضمن
اعالم ایران آمار مرکز در سرشماری این اجرای دست�اندرکاران از را
از سرشماری نتایج تحلیل به را پژوهشگران و محققان توجه و
در آن تبعات و جمعیت رشد نرخ و خانوار بعد نرخ کاهش جمله

می�نماید. جلب کشور آینده جمعیتی تحوالت

عضو بادامچی�زاده النقی علی دکتر آقای مرحوم شادروان دوم.
سنگر در متمادی سالیان که تبریز دانشگاه آمار گروه علمی هیئت
دار نمودند، اقدام بوم و مرز این دانشجویان تربیت به دانش و علم
و تأثر نهایت با ایران آمار انجمن خبرنامه گفتند. وداع را فانی
کشور، آماری جامعه محترمشان، خانواده به را ایشان درگذشت تألم
دانشجویان و تبریز دانشگاه ریاضی علوم دانشکده محترم همکاران
از را درجات علو مرحوم آن برای و نموده عرض تسلیت مرحوم آن
گرامی. یادش و شاد روحش می�نماید. مسئلت تعالی باری درگاه

در ٧٧ شماره از شماره ١۶ و سال ۴ مدت به اینجانب سوم.
سردبیر عنوان به ١٣٩۵ پاییز در ٩٢ شماره تا ١٣٩١ زمستان
و بودم کشور آماری جامعه خدمت در ایران آمار انجمن خبرنامه
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برنامه�ریزی و آمار ملی روز همایش

روزه� یک همایشی برنامه�ریزی، و آمار روز آبان�ماه اول با مصادف
آمار پژوهشکده�ی و ایران آمار مرکز توسط روز این بزرگداشت برای
ایران آمار انجمن طباطبایی، عالمه دانشگاه آمار گروه همکاری با
١٣٩۵ آبان�ماه اول روز در تهران دانشگاه�های آمار گروه�های و
طباطبایی عالمه دانشگاه رایانه�ی و ریاضی علوم دانشکده�ی در
دانشجویان و اساتید و کشور آمار حرفه�ای نظام فعاالن حضور با
سازمان�ها، و دستگا�ه�ها مدیران حضور با که همایش این شد. برگزار
آمار مرکز کارکنان و معاونان دستگاه�ها، کارشناسان و دانشگاهیان
صاحب�نظران اساتید، آن در گرفت، شکل آمار پژوهشکده�ی و ایران
و فرصت��ها بیان و مطالب ارایه�ی به کشور آماری نظام فعاالن و
نظام با دانشگاه تعامل نحوه�ی و کشور آماری نظام چالش�ها�ی

پرداختند. کشور آماری
جمع در که روز این بزرگداشت مراسم در ایران آمار مرکز رئیس
که این به اشاره با شد، برگزار دانشگاه این دانشجویان و اساتید
از گذار حساس و خاص مقطع در اکنون هم کشور آماری نظام
در گفت: دارد، قرار ثبتی�مبنا آمارگیری سمت به سنتی آمارگیری
کشور آماری نظام مورد در استراتژیک تصمیمات باید مقطع این
پیشرفته�ی کشورهای در توسعه تجارب و قانون�مندی�ها به توجه با
برکت و خیر منشاء تصمیمات این امیدواریم و شود گرفته جهان
سرشماری گذار، این مصداق که این بیان با وی گردد. کشور در
که خواسته�ایم دانشگاهیان از گفت: است، ١٣٩۵ مسکن و نفوس
امیدواریم و کنند تعیین ایران آمار مرکز برای را گذار این الزامات
را الزم علمی رهنمودهای و کرده مکلف را خود امر این برای آن�ها

دهند. ارائه آمار مرکز به
با آمار مرکز حوزه�های همه�ی در کارها که این بیان با پارسا
است، انجام حال در شفافیت و سالمت شجاعت، برنامه�ریزی،
انجام را مدرن به سنتی روش از آمار جمع�آوری از گذار مصداق
ایران در اینترنتی مشارکت گفت: و کرد عنوان اینترنتی سرشماری
باالتر بودند، کرده استفاده شیوه این از که کشورها سایر به نسبت
١٨٫۵ مردم کانادا در اینترنتی سرشماری نخستین در گفت: وی بود.
٩ استرالیا در و درصد ٣٧/٧ ژاپن درصد، یک جنوبی کره درصد،
نخستین در که است درحالی این داشتند. مشارکت خانوارها درصد
سی تاریخ در که کشورمان مسکن و نفوس اینترنتی سرشماری

کردند. شرکت خانوارها درصد ۴٨/۴ یافت پایان مهرماه

مناسبت به ایران آمار انجمن رئیس پیام
برنامه�ریزی و آمار ملی روز

دانشجویان، استادان، به را برنامه�ریزی و آمار ملی روز رسیدن فرا
معلمان، و مدرسان اجرايی، حوزه�های مديران و كارشناسان
ایران آمار انجمن محترم اعضای و�يژه به و رشته اين پیش�کسوتان

می�گویم. شادباش و تبريك آمار علم عالقه�مندان همه و

سرشماری هشتمین ملی عظیم طرح اجرای با روز این همزمانی
ايران در سرشماری آغاز سال شصتمين و مسکن و نفوس عمومی
طرح اين اجرای با همچنان�كه امیدوارم و گرفته نیک فال به را
دولتمردان سوی از که كشوری برنامه�ريزی�های در آمار اهميت بر
جايگاه هر در خود، سهم به هريك نيز ما می�شود، فراوان كيد تأ برآن
دريابيم، وجه بهترين به را آمار نقش داريم، آمار كار در دستی كه
برآييم، آماری روش�های جديدترين با آشنايی صدد در همواره
همكاران، دانشجويان، به صورت شايسته�ترين به را خود دانش
به می�توانيم كه حدی هر در همه رأس در و عالقه�مندان، ديگر يا
داشته سهمی جامعه آماری سواد افزايش در تا دهيم انتقال عموم
متقاعد آماری، فرهنگ گسترش در به�سزا نقشی مهم اين چه باشيم؛
آمار، رشته در تحصيل به خود فرزندان هدايت به خانواده�ها كردن
دارد. آمار از سوء�استفاده و نادرست آمارهای ارائه كشيدن چالش به

است ممكن كه هرجا و كار محيط و دانشگاه در را آمار روز
شنيده�ايم و ديده�ايم آن در آنچه هر و روز اين كه كنيم برگزار به�گونه�ای
انجام امكان عدم حتی يا دشواری يادآور ما مخاطبان و ما برای
آمار علم �ياوری و ياری بدون مهم اجرايی و علمی كار و طرح هر

باشد.

همه توفیق برنامه�ریزی، و آمار ملی روز مجدد تبریک ضمن
علم بکارگیری حالوت و شیرینی چشاندن در کشور پژوهشگران
و علمی فعالیت�های انجام با جامعه مختلف آحاد کام در آمار

خواستارم. منان ایزد درگاه از را اصیل اجرایی

الهی توفيق آرزوی با
نعمت�اللهی علیرضا دکتر
ایران آمار انجمن رئیس
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که این بیان با ایران آمار مرکز رئیس دهند. انجام می�توانند علمی
تورم، نرخ شاخص سه روی فقط مرکزی بانک و ایران آمار مرکز
این دلیل دارند، ارقام اختالف اقتصادی رشد و خانوار درآمد و هزینه
پارسا دانست. نمونه�ها تعداد و نمونه�گیری روش�های را اختالفات
که آمارگیری طرح�های در نمی�توان هیچ�وجه به که این به اشاره با
طرح�های در افزود: رسید، یکسان نتایج به می�دهند، انجام نهاد دو
یکسان نتایج ندارد امکان و است متفاوت نمونه�ها تعداد آمارگیری

باشد.
را اشتغال بدون اقتصادی رشد موضوع که کسانی از انتقاد با پارسا
اشتغال اما بیفتد اتفاق رشد دارد امکان مگر گفت: می�کنند مطرح
کشور اشتغال و اقتصادی رشد ایران آمار مرکز رئیس نشود؟ ایجاد
که این بیان با ایشان کرد. اعالم درصد ٣٫۴ و ۴٫۴ ترتیب به را
بهار تا ١٣٩۴ بهار دوره�ی در فعال نیروی ٣۴٠هزار و میلیون یک
شاغل هزار ٧۴٠ دوره این در گفت: است، شده افزوده ١٣٩۵
مغرض رسانه�های اما شده، اضافه جمعیت به بیکار هزار ۵۴٠ و
است. شده افزوده بیکاران ارتش به نفر هزار ۵۴٠ می�زنند فریاد

نوع سه می�تواند مرکز این که این بیان با ایران آمار مرکز رئیس
افزود: است، علمی و تبیینی توصیفی، شامل که باشد داشته تحلیل
توصیفی تحلیل به می�تواند اما نمی�شود علمی تبیین وارد مرکز این

بپردازد. تبیینی و
سخنران دیگر که نیز طباطبایی عالمه دانشگاه رئیس سلیمی دکتر
و انتزاعی علوم امتزاج از را اجتماعی علوم آغاز بود، مراسم این
طریق از جز اجتماعی دانش شناخت گفت: و کرد ذکر ریاضی
نیست. امکان�پذیر آماری تکنیک�های و آماری مبانی شناخت
تا گرفته اقتصاد و مدیریت از مختلف انسانی علوم افزود: وی
و هستند مبتنی آمار دانش بر همگی جامعه�شناسی و روانشناسی
شده برقرار آمار مبنای بر تحقیق روش مباحث از درصد ۵٠ حتی

است. جدید علم بنیان آمار، واقع در و است
به تبدیل صرفاً آمار بدون اجتماعی علوم کرد: کید تأ سلیمی دکتر
علم بر پیش از بیش انسانی علوم لذا می�شود، انسانی واگویه�های
و بایدها شناخت که این بیان با ادامه در وی می�باشد. مبتنی آمار
در اصلی فکری نحوه�ی دو واقعیت�ها شناخت همچنین و نبایدها
این بین پیوند آماری مطالعات افزود: هستند انسانی علوم حوزه�ی
واقعیت�ها از کامل�تری شناخت مطالعات این که چرا است حوزه دو
نبایدها و بایدها تعیین واقعیت�ها، شناخت بدون و می�دهد ما به
انسانی علوم حوزه�ی در آمار نقش این بر بنا نیست. امکان�پذیر
با طباطبایی عالمه دانشگاه رئیس است. تعیین�کننده معرفتی و
شده برگزار دانشگاه این در آمار روز مراسم که این از خرسندی ابراز

برای درصد ٣۵ نرخ حتی کار، این آغاز در افزود: ادامه در وی
اعتماد با اما می�آمد نظر به پروازانه بلند بسیار اینترنتی سرشماری
صدا رسانه�ها، همکاری همچنین و مردم گسترده�ی مشارکت و
پرورش و آموزش و استان�ها بودجه�ی و برنامه سازمان سیما، و
همه�ی از پارسا یافت. تحقق ما کشور برای نرخ این استان�ها
و کرد قدردانی اینترنتی سرشماری در موفقیت برای دستگاه�ها
برای ریال میلیارد ۵٠٠ به نزدیک نهادها، همکاری با افزود:
این به دیگر بار و شد کمک ما به ملی بزرگ طرح این اجرای
برای اگر کرد، کید تأ وی می�توانیم». و «می�شود که رسیدیم یقین
یقین طور به کنیم نگاه فرابخشی بخشی�نگری، جای به اقدامی هر

داشت. خواهد دنبال به موفقیت
از تولیدی آمار ارائه�ی از گذار حال در که این به اشاره ضمن پارسا
آمار از گذر رسالت افزود: هستیم، ایران آمار مرکز به مرکزی بانک
گفت: وی است. شده ذکر توسعه برنامه�های تمام در مدرن به سنتی
تالش باید که دارد را خود خاص الزامات ایران آمار مرکز مرجعیت
منطقه در رسمی آمار مرجع یگانه آمار مرکز چشم�انداز، در کنیم
۵۴۴ ماده��ی اساس بر ایران در کرد: تصریح ادامه در پارسا باشد.
توسعه�ی برنامه�های دائمی احکام همچنین و پنجم برنامه�ی قانون
کشور رسمی آمارهای انتشار رسمی مرجع ایران آمار مرکز کشور،
شده تأیید امر این بر نیز کشور ٢٠٠ساله�ی چشم�انداز در و است
آمارهای انتشار اعتماد قابل مرجع یگانه ایران آمار مرکز که است
که شفافیتی و دقت صداقت، با افزود: وی است. کشور رسمی
برای مرجعیت این دارد، وجود آمار مرکز کارکنان فعالیت�های در
بیانات به اشاره با ادامه در پارسا است. یافته تحقق آمار مرکز
ذکر آماری نظام جان بالی را آماری تشتت رهبری، معظم مقام
علت به آمارگیری طرح دو هیچ نتایج فنی نظر از افزود: و کرد
متأسفانه اما نیست یکسان دقیقاً آن�ها نمونه�های بودن متفاوت
ارائه دوگانگی این از نادرستی تحلیل�های رسانه�ها اوقات برخی
ارائه ایران آمار مرکز به که اطالعاتی افزود: پارسا دکتر می�دهند.
حتی سازمانی و نهاد هیچ اختیار در و بوده محرمانه کامال می�شود،
یک�سویه اطالعات گردش اصطالح به و نمی�گیرد قرار قضایی نهاد
زمانی هیچ در و هرگز ایران آمار مرکز در کرد تصریح وی است.
و است نشده تولید پایین به باال از و دستوری یا و سفارشی آمار

ندارد. وجود ایران آمار مرکز در چیزی چنین امکان اصوال
و الزامات از بی�طرف آمار مرکز داشتن که این بیان با وی
داده�های از گفت: است، توسعه�یافته کشورهای شاخص�های
کشور برنامه�ریزی�های برای کیفیتی با آمارهای ١٣٩۵ سرشماری
تحلیل هزاران دانشگاهیان، و اساتید داده�ها این از و می�آید به�دست



٩٢ شماره -١٣٩۵ پاییز -٢۴ سال ان ا نآمار ا ر ۴

ارشد کارشناسی مقطع در رسمی آمار دوره�ی •

مبنا شواهد مدیریت و آمار •

و آمار رشته�ی دانش�آموختگان کار بازار و اشتغال وضعیت •
نیازهای رفع در آنان ظرفیت�های از بهره�گیری راهکارهای

کشور آماری

کشور آماری نظام روز مسائل •

اهمیت بیان به نواب�پور دکتر آقای جناب میزگرد این در
دانشگاهیان با کشور آماری نظام ارتباط و تعامل ضرورت و
عالی آموزش رسالت که سوال این کردن مطرح با ایشان پرداختند.
نظری آمارشناس مفهوم دو بیان به چیست؟ آماری نظام با رابطه در
پرداختند. کشور اجرایی نظام در اجرایی آمارشناس و دانشگاه�ها در
دو این تعامل نحوه�ی بررسی را نشست این اهداف از یکی ایشان
فقط دانشگاه آیا که دیگری سوال کردن مطرح با و کردند مطرح گروه
متخصص نیروی باید اجرایی دستگاه و دهد انجام نظری کار باید
حاضر اعضای پیشنهادات و نظرات ارایه درخواست دهد، پرورش

داشتند. را میزگرد در
نظام در دانشگاه نقش به فقیهی دکتر آقای جناب میزگرد، این در
در دانشگاه فعالیت کردند نشان خاطر و کردند اشاره کشور آماری
اشاره با ایشان است. اجتماعی نقش آموزشو پژوهش، حوزه�ی سه
اخیر، سال�های در تخصصکاربردی با انسانی نیروی تربیت رشد به
پژوهش�های انجام برای متخصص انسانی نیروی پرورش اهمیت به
و رابطه به نیز و کشور آماری نیازهای و مسائل رفع در کاربردی
توسط مسئله طرح طریق از کشور آماری نظام و دانشگاه تعامل

کردند. اشاره دانشگاه�ها از کشور پژوهشی و آماری مراکز
وضعیت خصوص در ارقام و آمار ارائه�ی با زاهدیان آقای
نتایج اساس بر آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان
رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان تعداد ،١٣٩٠ سال سرشماری
،١٣٩٠ سرشماری نتایج اساس بر کردند. اعالم نفر هزار ٣۴ را آمار
مقطع در آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان درصد ١۴
مقطع در درصد ١٢ و کارشناسی مقطع در درصد ٧۴ کاردانی،
همچنین هستند. تحصیل به مشغول دکتری و ارشد کارشناسی
تشکیل زنان را رشته این فارغ�التحصیالن و دانشجویان درصد ۶۵
فارغ�التحصیالن و دانشجویان اشتغال وضعیت ایشان می�دهند.
بیان فارغ�التحصیالن و دانشجویان بقیه�ی مشابه را آمار رشته�ی

کردند.
اشاره با ایران آمار مرکز ثبتی آمارهای و آماری طرح�های معاون

در دقیق برنامه�ریزی می�توان آمار کمک با تنها مسلماً گفت: است،
آمار اجرایی حوزه�ی و دانشگاهیان بین پیوند لذا داد انجام کشور

می�داریم. گرامی را آن ما و است مثبت امری و مهم بسیار
سخنران دیگر که ایران آمار انجمن رئیس نعمت�الهی، علیرضا دکتر
به را برنامه�ریزی و آمار ملی روز رسیدن فرا بودند مراسم این
اجرایی، حوزه�های مدیران و کارشناسان دانشجویان، استادان،
محترم اعضای ویژه به و رشته این پیشکسوتان و معلمان مدرسان،
شادباش و تبریک آمار علم عالقمندان همه�ی و ایران آمار انجمن
هشتمین ملی عظیم طرح اجرای با روز این همزمانی ایشان گفتند.
سرشماری آغاز سال شصتمین و مسکن و نفوس عمومی سرشماری
این اجرای که کردند نشان خاطر و گرفته نیک فال به را ایران در
کید تأ آن بر دولتمردان سوی از که کشوری برنامه�ریزی�های در طرح
سهم به ایران آمار انجمن و است ضروری است، شده فراوان
به را آمار نقش باشد، داشته آمار در دستی که جایگاه هر در خود،
جدیدترین با آشنایی صدد در همواره و کرد خواهد ایفا وجه بهترین
صورت شایسته�ترین به را خود دانش و می�آید بر آماری روش�های
هر در همه رأس در و عالقمندان دیگر یا همکاران دانشجویان، به
جامعه�ی سواد افزایش در تا می�دهد انتقال عموم به بتواند که حدی
در کشور پژوهشگران همه�ی توفیق ایشان باشد. داشته سهمی آمار
مختلف آحاد کام در آمار علم به�کارگیری حالوت و شیرینی چشاندن
ایزد درگاه از را اصیل اجرایی و علمی فعالیت�های انجام با جامعه

شدند. خواستار منان
تعامل میزگرد برگزاری برنامه�ریزی و آمار روز همایش بعدی بخش
حمیدرضا دکتر آقای ریاست به دانشگاه با کشور آماری نظام
کشور اجرایی بخش مسؤلین و دانشگاه اساتید حضور با و نواب�پور
آقایان حضور با که میزگرد این در بود. رسمی آمار حوزه�ی در
مرکز ثبتی آمارهای و آماری طرح�های معاون زاهدیان، علیرضا
دانشگاه آمار گروه علمی هئیت عضو پزشک، حمید دکتر ایران، آمار
دانشگاه آمار گروه علمی هئیت عضو محمدزاده، محسن دکتر تهران،
آمار گروه علمی هئیت عضو فقیهی، محمدرضا دکتر مدرس، تربیت
پژوهشکده�ی رئیس نورمحمدی، محمد دکتر و بهشتی شهید دانشگاه
زیر موضوعات خصوص در بررسی و بحث به گردید، برگزار آمار

شد. پرداخته

آماری نظام به موجود وضع از کشور آماری نظام گذار •
ثبتی�مبنا

کشور آماری فرهنگ و سواد ارتقای در دانشگاه�ها نقش •

کشور آماری نظام توسعه�ی در دانشگاه�ها نقش •
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طراحی در دانشگاه�ها و آمار پژوهشکده�ی همکاری به و دانستند
اشاره کار بازار به ورود برای آمارشناسان با مرتبط آموزشی دوره�های

کردند.
بودند. نورمحمدی دکتر آقای جناب میزگرد این بعدی سخنران
دستگاه�ها داشتن را عالم آماری نظام به دستیابی ضرورت ایشان
و دانستند عالم کاربران و عالم تولیدکننده�ی آماری واحدهای و
در مناسب آموزشی برنامه�های تدوین طریق از را مهم این به دستیابی
توجه با ایشان دانستند. کشور آماری نظام در رسمی آمار حوزه�های
تولید در آمار تولیدکننده�ی واحدهای و ایران آمار مرکز تخصص به
اساتید تخصص و رسمی آمار مفاهیم با آشنایی و اطالعات و آمار
حوزه�ی اساتید و متخصصین کم�بودن و آمار آموزش در دانشگاه�ها
آمارشناسان و دانشگاهی آمارشناسان بین تعامل رسمی، آمار

دانستند. حوزه این در پیشرفت حل راه را رسمی
کشور آماری نظام و دانشگاه�ها بیش�تر تعامل روش�های ایشان
ارشد کارشناسی مقطع در رسمی آمار رشته�ی ایجاد پیگیری در را
متناسب دانشگاه�ها آموزشی برنامه�ی شکل�گیری دانشگاه�ها، توسط
توجه رسمی، آمار تولیدکنندگان مشارکت با کشور آماری نیاز با
طریق از مناسب فضای ایجاد و رسمی آمار به دانشگاهیان ویژه�ی
توسط دانشگاه اساتید و دانشجویان با مشترک پروژه�های تعریف
بانک تهیه�ی طریق از جدید ظرفیت ایجاد و آمار پژوهشکده�ی
انجام به�منظور اساتید و دانشجویان برای آماری داده�های اطالعاتی

دانستند. تحقیقات
و تحقیقاتی اخالق از شدن دور به اشاره با پزشک دکتر آقای جناب
دانشگاهیان توجه و نظارت مقاله، فروش و خرید بازار فضای ایجاد
به ٢١ قرن به ورود ایشان برشمردند. ضروری را حوزه این در
تحقیقات نیازمند را باال سرعت و زیاد حجم با داده�هایی تولید دلیل
همچنین دانست. داده�ها مه تحلیل و داده�کاوی حوزه�ی در جدید
و دانشگاه�ها آموزشی برنامه�های در تحول و تغییر ایجاد ایشان
مطرح�شدن به توجه با را کشور آماری نظام آماری فعالیت�های
دانستند پیشرفت الزمه�ی را مه�داده�ها جمله از جدید موضوعات
حاضر حال در کشور آماری نظام و دانشگاه�ها که شدند متذکر و
امیدواری اظهار ایشان ندارد. تغییر ایجاد برای را الزم آمادگی
فارغ�التحصیالن و دانشجویان رتبه�بندی طرح تصویب با که کردند
حوزه� این متخصصین به آماری تحقیقات و طرح�ها اجرای آمار،
نابسامانی از رفت برون برای اقدامی فعالیت، این و شود واگذار
افراد توسط آماری مطالعاتی طرح�های انجام خصوص در موجود
اقدامات به اشاره با نواب�پور دکتر آقای است. متخصص غیر
از امیدواری اظهار و رسمی آمار رشته�ی تصویب در گرفته صورت�

تولید بخش در توسعه و تحقیق و آمار واحد به توجه عدم به
کشور برنامه�ریزی سمت از را مشکل این صنعتی، کارگاه�های و
فارغ�التحصیالن استخدام اهمیت به اشاره با ایشان دانستند.
تعیین هدف به اجرایی، دستگاه�های آمار واحد در آمار رشته�ی
فارغ�التحصیالن برای توسعه پنجم برنامه�ی پایان تا درصد ٢۵ شده�ی
اشاره اجرایی دستگاه�های آمار واحد کارشناس به�عنوان آمار رشته�ی
قاچاق برٱورد جمله از علمی سؤاالت برخی به پاسخ ایشان کردند.
نرخ برآورد روش�های اساسی، کاالهای صادرات میزان کشور، در
هزینه�های سهم رفتن باال علل جغرافیایی، پایین سطوح در بیکاری
حفظ نحوه�ی داده�ها، پایگاه�های اتصال نحوه�ی درمان، و بهداشت
خصوصی، بخش همکاری نیازمند را ... و داده�ها، محرمانگی
از پژوهشگران و آمار رشته�ی دانشجویان و اساتید همکاری
طرح�های انجام و آمار رشته�ی دانشجویان پروژه�های تعریف طریق

دانست. مطالعاتی
رشد حال در ما کشور در آمار که نکته این به اشاره با زاهدیان آقای
به ایران آمار مرکز توسط راه�حل ارایه�ی و پاسخ�دهی امکان است،
دانستند. غیرممکن را مطرح�شده سؤاالت و جدید موضوعات تمام
کشور آماری نیازهای رفع و جدید حوزه�های و مباحث به ورود ایشان
تحقیقاتی مراکز و دانشگاه�ها خصوصی، بخش همکاری نیازمند را
توسط انسانی نیروی تربیت در سرمایه�گذاری زاهدیان دانستند.
اساس بر تصمیم�گیری و برنامه�ریزی دانشگاه�ها، و ایران آمار مرکز
با آماری فرهنگ و سواد ارتقا رسمی، غیر آمار نه و رسمی آمار
تحقیق�های انجام مقررات، و قوانین اصالح دانشگاه�ها، همکاری
پژوهشکده�ی و ایران آمار مرکز دانشگاهیان، همکاری با آماری
کشور آماری نظام مشکالت و مسائل برخی حل روش�های را آمار

برشمردند. کشور آماری نظام با دانشگاه تعامل و
٣۵ کارشناسی، دوره�ی ۴۵ تعداد به اشاره با محمدزاده دکتر آقای
(به آمار رشته�ی برای دکتری دوره�ی ١٨ و ارشد کارشناسی دوره�ی
رشته�ی فارغ�التحصیل و دانشجو هزار ٣۴ وجود و حیاتی) آمار جز
و توسعه پنجم برنامه�ی در تعیین�شده هدف تحقق عدم به آمار،
متخصص گروه این استخدام در اجرایی دستگاه�های توجه عدم
آمار مرکز توجه ضرورت به ایشان کرد. اشاره آمار حوزه�ی در
ایشان داشتند. اشاره موضوع این به آمار عالی شورای و ایران
مسائل و مشکالت و نیازها از بسیاری بودن مشخص به توجه با
تعریف به دانشگاهیان ویژه�ی توجه خواستار کشور، آماری نظام
نظام و اجرایی دستگاه�های نیازهای با متناسب کاربردی پروژه�های
فارغ�التحصیالن و دانشجویان ورود محمدزاده دکتر بودند. آماری
کوتاه�مدت آموزشی دوره�های در شرکت نیازمند را کار بازار به آمار
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هیئت عضو گل�علیزاده موسی دکتر آقای مدعو سخنران گردید.
”آمار عنوان تحت سخنرانی که بودند مدرس تربیت دانشگاه علمی
فالح، افشین دکتر آقای جلسه این در نمودند. ارائه مسئولیت�ها” و
پرداختند. آن وظائف و آمار انجمن معرفی به ایران، آمار انجمن دبیر
نفرات و علمی المپیاد در کننده شرکت ممتاز دانشجویان به پایان در
ریاضی آمار کارشناسی�ارشد و آمار کارشناسی رشته�های سوم تا اول
نیزجوایزی رشته هر ورودی�های اول نفرات به همچنین و تقدیر لوح

گردید. اهداء

تهران دانشگاه
افتخاری سمانه دکتر خانم انجمن: نماینده از ارسالی

،١٣٩۵ آبان سوم تاریخ در برنامه�ریزی، و آمار ملی روز مناسبت به
آمار ریاضی، دانشکده هشترودی سالن در عنوان همین با همایشی
آقای ابتدا مراسم، این در شد. برگزار تهران دانشگاه کامپیوتر علوم و
در بزرگ داده�های ”چرا موضوع با سخنرانی پزشک حمید دکتر
بحث و معرفی به ایشان نمودند. ارائه دارند؟” اهمیت شما زندگی
نیاز و پرداختند بزرگ داده�های کاربرد پر و جدید موضوع مورد در
داده�ها از انبوهی حجم تحلیل برای آماری متخصصین به افزون روز
خانم سپس دانستند. ناگزیر را است جمع�آوری حال در لحظه هر که
موضوع با سخنرانی آمار) کارشناسی (دانش�آموخته سلیمانی فاطمه
تا مسیح میالد از پیش سال ۴۵٠ از آمار” زمانی سیر به ”نگاهی
(دانش�آموخته نژادی پویان آقای ادامه در نمودند. ارائه حاضر قرن
بالفاصله که موفق دانش�آموخته عنوان به آمار) ارشد کارشناسی
حاضرین اختیار در را خود تجربیات است، شده کار بازار جذب
همچنین گفتند. پاسخ دانشجویان از برخی سواالت به و داده قرار
بود، شده طرح مراسم از پیش هفته یک که مسابقه�ای برندگان
طاهری یوسف آقای برندگان شد. اهدا ایشان به هدایایی و اعالم
(دانشجوی برهمندزاده دانیال آقای و آمار) کارشناسی (دانشجوی

بودند. زیستی) آمار ارشد کارشناسی

شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
اژدری پروین دکتر خانم آمار: گروه مدیر از ارسالی

به آمار روز بزرگداشت برای گذشته سال�های همانند نیز امسال
سمیناری شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه آمار گروه همت
و ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان و اساتید از جمعی حضور با
پس آمار گروه مدیر اژدری دکتر خانم سرکار گردید. برگزار دکترا
از گزارشی و سمینار برنامه معرفی به مهمانان آمدگویی خوش از
جناب آمار، گروه همکار از همچنین پرداختند. آمار گروه عملکرد
ایشان کردند. دعوت سخنرانی و معرفی جهت فتحی دکتر آقای

این راه�اندازی ضرورت به نزدیک، آینده�ی در رشته این راه�اندازی
تأسیس در آمریکا مانند پیشرفته کشورهای سابقه�ی به توجه با رشته
پرورش در خصوصی و دولتی بخش حمایت طریق از رشته این
جهان، نقاط اقصی از دانشجو پذیرش سپس و انسانی نیروی
مرور برای فضایی را دانشگاه فعلی فضای ایشان کردند. اشاره
پیاده�سازی را کشور اصلی نیاز ولی دانست اصلی موضوعات کلی
روز مشکالت و مسایل حل برای علمی روش�های از استفاده و
در نمونه�گیری علمی مباحث تدریس به اشاره با ایشان دانستند.
با آشنایی جمله از دیگر علمی مباحث بررسی ضرورت دانشگاه�ها،
گیری نمونه غیر خطاهای با آشنایی و آمارگیری طرح�های طراحی
دانستند ضروری دانشگاه�ها فارغ�التحصیالن و دانشجویان برای را
با کشور آماری نظام بیشتر تعامل با که کردند امیدواری اظهار و
آمار رشته التحصیالن فارغ اشتغال برای مناسبی زمینه دانشگاه�ها،

آید. بوجود

ریزی برنامه و آمار ملی روز بزرگداشت

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

دوم يکشنبه تاريخ در مراسمی آمار روز گراميداشت مناسبت به
آمفی در آمار دانشجویان و آمار بخش محترم اعضای حضور با آبان
کسالت به توجه با مراسم این ابتدای در گردید. برگزار ماهانی تئاتر
آمار اهمیت مورد در ایشان از شده ضبط فیلم یک تاتا دکتر خانم
مفاهیم در اساتید تدریس چگونگی و روزمره زندگی در اطالعات و
پخش آماری فرمول�های از تخته کردن پر و نوشتن بدون آماری
تمام با که دانشجویانی از تاتا دکتر خانم فیلم این انتهای در گردید.
قدردانی بودند، کرده همکاری آمار کنفرانس سیزدهمین در وجود
اهدای با آمار مقطع سه برتر دانشجویان از مراسم این در نمودند.
عنوان با سخنرانی مراسم این ادامه در آمد. عمل به تقدیر لوح،
هیئت عضو رضاپور محسن دکتر توسط آمار” در ها داده مه ”کاربرد

گردید. ارایه آمار گروه علمی

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

بین�المللی دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار ملی روز گرامیداشت مراسم
حضور با پایه علوم دانشکده تئاتر آمفی در (ره) خمینی امام
برگزار دانشجویان و آمار گروه علمی هیئت اعضای دانشجویان،
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سبزواری حکیم دانشگاه
رحیمی امید دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

با سبزواری، حکیم دانشگاه در برنامه�ریزی و آمار روز همایش
مراسم این مدعو میهمان گردید. برگزار دانشجویان و اساتید حضور
حضار برای آموزنده�ای سخنان که بودند نیرومند حسینعلی دکتر

نمودند. ایراد

دامغان دانشگاه
ظهوریان الهه دکتر خانم انجمن: نماینده از ارسالی

را برنامه�ریزی و آمار روز بزرگداشت همایش آمار علمی انجمن
مرکزی کتابخانه اجتماعات سالن محل در ماه آبان دوم تاریخ در
معاونت سمنانی ابوالفضل مهندس آقای نمود. برگزار دانشگاه
مهمان و سخنران سمنان استان سرشماری آموزشی و فنی محترم
مفهوم قبیل از موضوعاتی مورد در ایشان بودند. برنامه این
در سرشماری نتایج و سرشماری مختلف روش�های و سرشماری
آموزشی گروه اساتید سپس دادند. ارائه توضیحاتی استان و کشور
سوابق و دامغان دانشگاه آمار رشته پیرامون توضیحاتی نیز آمار
دیگر و جدید ورودی�های به دانشگاه در آمار رشته التحصیالن فارغ

دادند. دانشجویان

سمنان دانشگاه
حسینی فاطمه دکتر خانم انجمن: نماینده از ارسالی

،١٣٩۵ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری برگزاری با همزمان
گروه همت با برنامه�ریزی، و آمار ملی روز گرامیداشت همایش
دانشجویی پژوهش�سرای و آمار علمی انجمن همکاری با و آمار
با کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، دانشکده در سمنان دانشگاه
دکتر خانم مراسم این در شد. برگزار اساتید و دانشجویان حضور
دانشگاه در آمار انجمن نماینده و آمار گروه مدیر حسینی فاطمه
رشته معرفی و میهمانان و حضار به خوش�آمدگویی ضمن سمنان،
برای را آمار انجمن در عضویت نحوه ایران، آمار انجمن و آمار
جدیدالورود، دانشجویان آشنایی برای دادند. توضیح دانشجویان
و روزمه�کاری اختصار به آمار گروه علمی هیئت محترم اعضای
این مدعو سخنران نمودند. ارائه را خود پژوهشی علمی سوابق
دانشگاه علمی هیئت عضو طاهری محمود سید دکتر آقای مراسم
پژوهش روز به و جدید ”زمینه�های عنوان با سخنرانی که بودند تهران
معاون عبداله�زاده آقای مراسم، ادامه در نمودند. ارائه آمار” رشته در
عمومی خصوصسرشماری در استان بودجه و برنامه سازمان محترم
دانشجویان معرفی با جلسه نمودند. ایراد سخنانی مسکن و نفوس
برگزاری و آنان، از تقدیر و برتر ارشد کارشناسی و کارشناسی

نشست این در که دانشگاه این دانشجویان و اساتید از تشکر از پس
علمی آثار و تاجداری دکتر آقای جناب معرفی به داشتند، حضور
زمینه در سخنرانی ایراد جهت ایشان از و پرداختند ایشان فرهنگی

آوردند. عمل به دعوت مدل�سازی
خصوص در نشست این ویژه میهمان عنوان به نیز تاجداری استاد
حوزه در هم و ریاضی حوزه در هم نوین علم عنوان به مدل�سازی
تجربه به توجه با تاجداری استاد آغاز در دادند. ارائه را مطالبی آمار
و گفت مدل�سازی علم پیشینه از دانشگاه در دهه چند تدریس سابقه
ریاضی و آماری مدل�های انواع زمینه این در منابعی معرفی ضمن
در علم این اهمیت به ایشان کشید. تصویر به را آنها بین تفاوت و
و کرد اشاره ورزشی حتی و اقتصاد پزشکی، حوزه اجتماعی، زندگی
کرد. مطرح را موضوع این به نسبت جدید نگاهی عینی مثال�های با
داده پاسخ آمار دکترای مقطع دانشجویان پرسش�های به بین این در
مدل�سازی فضای به نسبت را خود عالقه�مندی آنها از بسیاری و شد
کردند. صحبت زمینه این در خود تجربیات پیشینه باره در و اعالم
ایشان توسط استاتیک و دینامیک مدل�سازی�های انواع همچنین
ارائه مدل�ها این از مثال�هایی و قرارگرفت بررسی و بحث مورد
علوم بین ارتباط کشف که مطلب این بیان ضمن ایشان گردید.
تفکر اهمیت به است، تفکر و تالش خالقیت، نیازمند مختلف
فردای مدرسین عنوان به تکمیلی تحصیالت دانشجویان نقش و
اصلی ابزار عنوان به را پژوهش و تحقیق و نمودند اشاره ایران
در خود دیدگاه�های اعالم ضمن نیز حاضران برشمردند. علم توسعه
در مدل�سازی و آمار علم نقش اهمیت بر شده مطرح� مباحث زمینه

کردند. کید تأ دیگر رشته�های
آمار كارشناسی�ارشد دانشجوی رفيع خانم سركار از نشست اين در
عملکرد از گزارشی و معرفی زمينه در سخنرانی ايراد جهت رياضی
مركز كارشناس رفيع، خانم آمد. عمل به دعوت ايران آمار مركز
رسمی مرجع تنها عنوان به دولتی سازمان اين خصوص در آمار،
در دادند. ارائه را مطابی كشور رسمی آمارهای انتشار و اعالم تهيه،
و كالن اهداف به آن تاريخچه و آمار مركز معرفی ضمن ايشان آغاز
ایشان پرداختند. کشور رسمی آمارهای تولید خصوص در آن اصول
فرايند در هماهنگی و برنامه�ريزی طراحی، با مرتبط عمليات سپس
كردند اظهار رفيع خانم ضمن در كشيدند. تصوير به را آمار توليد
رسمی آمارهای انتشار و تهيه مديريت آمار، مركز ماموريت كه
بنيادين اصول رعايت با مبنا ثبتی آمارهای نظام استقرار و كشور
خصوص در كلی اشاره�ای پايان در ايشان می�باشد. رسمی آمارهای
مسكن و نفوس عمومی سرشماری و آماری طرح�های از نمونه چند

نمودند. ارائه را طرح�ها نتايج از برخی و داشتند



٩٢ شماره -١٣٩۵ پاییز -٢۴ سال ان ا نآمار ا ر ٨

دکتر آقای همایش، دبیر توضیحات کردند. قرائت را آمار ملی روز
با دانشگاه آمار گروه پیش از بیش دوطرفه تعامل لزوم و رزمخواه،
مهندس آقای بود. مراسم بعدی بخش شهرداری و مدیریت سازمان
خراسان استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان محترم معاون نعیمی،
به کشور مبرم نیاز و اینترنتی سرشماری مزیت�های ذکر به رضوی
هیئت عضو صادقپور، دکتر آقای پرداختند. آمار از صحیح استفاده
در که بودند همایش بعدی سخنران دانشگاه، این آمار گروه علمی
به سازمان�ها سایر دادن اهمیت لزوم به خود سخنان از بخشی
و پروژه�ها انجام در رشته این التحصیالن فارغ کارگیری به و آمار
آمار محترم مدیر نمودند. اشاره سازمان�ها آن آماری جاری امور
ظرفیت�های به نیز عبداله�زاده مهندس آقای جناب مشهد، شهرداری
اشاره آماری پروژه�های به آمار دانشجویان ورود برای سازمان این
آموزشی گروه این علمی هیئت اعضای همکاری خواستار و نمودند
خاطرات ذکر شدند. سنجی سطح طرح�های معضل به کمک برای
سید دکتر و صادقی حسن دکتر آقایان آمار گروه پیشکسوت اساتید
پایان در بود. روز این مراسم بخش زینت طباطبایی محمدمهدی
که خیردوست ملیحه خانم و برتر رتبه�های حائز دانشجویان از مراسم
شده ١٣٩۵ سال آمار دانشجویی المپیاد پنجم رتبه کسب به موفق
دانشگاه فضایی و ترتیبی داده�های علمی قطب حمایت با بودند،

آمد. عمل به تقدیر مشهد فردوسی

مازندران دانشگاه
قمی زاده نقی مهران دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

آمفی سالن در آمار گروه توسط برنامه�ریزی، و آمار ملی روز همایش
گروه دانشجویان و اساتید حضور با ریاضی علوم دانشکده تئاتر
قمی زاده نقی مهران دکتر آقای ابتدا مراسم این در شد. برگزار آمار
به خیرمقدم ضمن دانشگاه، در آمار انجمن نماینده و آمار گروه مدیر
قرائت را روز این مناسبت به ایران آمار انجمن رئیس پیام حضار،
ارائه سال این در آمار گروه فعالیت�های از گزارشی ادامه در نمودند.
با و پیشکسوت علمی هیئت عضو پوردرویش احمد دکتر گردید.
کاربردهای و اهمیت زمینه در سخنرانی ایراد به آمار گروه سابقه
جناب مراسم، مدعو میهمان همایش ادامه در پرداختند. آمار علم
بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه استاد گنجعلی، مجتبی دکتر آقای
پرداختند. آن” آینده و آمار علم ”مرزهای عنوان با سخنرانی ایراد به
کارشناسی کارشناسی، دوره�های برتر دانشجویان از تقدیر با مراسم

رسید. پایان به دکتری و ارشد

رسید. پایان به دانشجویی مسابقه

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

با مراسمی آمار، ملی روز ماه آبان اول بزرگداشت مناسبت به
اساتيد دانشگاه، منابع مديريت و توسعه محترم معاون حضور
فناوری و آمار اداره مسئولین اپیدمیولوژی، و زیستی آمار گروه
کارشناسی دانشجويان از جمعی و دانشگاه آماری رابطين دانشگاه،
گرديد. برگزار شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه در زيستی آمار ارشد
اين در دانشگاه منابع و مديريت توسعه معاون رئیسی حمید دکتر
آوری جمع فرایند توسعه به روز، اين تبريك عرض ضمن مراسم،
اطالعات شد، متذكر و نمود مختصری اشاره آمار اداره اطالعات
گروه مدير خیری دکتر باشد. منسجم به�صورت بايد دانشگاه آماری
را آمار روز نيز، آمار انجمن نماینده و اپيدميولوژی و آمارزیستی
آمار انجمن رئيس الهی نعمت عليرضا دكتر نامه متن و گفته تبريك
اشاره با خيری، دكتر نمود. قرائت آمار روز خصوص در را ايران
مسكن و نفوس عمومی سرشماری با امسال آمار روز همزمانی به
استفاده موارد و نمونه�گيری روش�های انواع ارائه به ،١٣٩۵ سال
و آمار جديد مديريت سمیع عنایت�اله مهندس پرداخت. كدام هر
برخی به روز، اين تبريك عرض ضمن دانشگاه، اطالعات فناوری
نمود. اشاره مديريت اين فعلی وضع در موجود مشكالت و موارد از
نيز فناورانه نگاه بايد آماری رابطين شد، متذكر همچنین ایشان
مناسب بستر ايجاد برای را مديريت اين فعاليت اهم و باشند داشته
كاغذی حالت از آمار واحد فعاليت�های كه شرايطی نمودن فراهم و
پايان در نمايند. سوق برود پيش الكترونيکی سمت به دستی و
و تقدير ١٣٩۵ سال در برتر آماری رابطين از نفر شش از جلسه،

آمد. عمل به تشكر

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

ماه آبان پنجم روز برنامه�ریزی، و آمار ملی روز گرامیداشت مراسم
در آمار علم متخصصان و دانشجویان اساتيد، حضور با ١٣٩۵
این ویژه میهمانان �شد. برگزار مشهد فردوسی دانشگاه فارابی تاالر
پیشکسوتان ریاضی، علوم دانشکده رئیسه هیئت اعضای مراسم
برنامه�ریزی و مدیریت سازمان معاون و رئیس آمار، گروه بازنشسته
و برنامه�ریزی و توسعه معاون همچنین و رضوی خراسان استان
دکتر آقای ابتدا مراسم، این در بودند. مشهد شهرداری آمار مدیر
کنندگان شرکت و میهمانان به مقدم خیر ضمن آمار، گروه مدیر امینی
گرامیداشت مناسبت به آمار انجمن محترم رئیس نامه مراسم، در
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سپس گرفتند. نیک فال به ١٣٩۵را سال مسکن و نفوس عمومی
دانشجویان برای آمار رشته معرفی به چترآبگون دکتر آقای ادامه در
یکی عنوان به مقدسعلی دکتر آقای همچنین پرداختند. جدیدالورود
معرفی به رویان پژوهشگاه ممتاز پژوهشگر و مدعو مهمانان از
پژوهشگاه در اخیر سالهای در که مهمی فعالیت�های و پژوهشگاه
آقای مراسم این ادامه در نمودند. اشاره است شده انجام رویان
پژوهشگاه نخبگان از یکی عنوان به مطلق حبیب�زاده مهدی دکتر
پژوهشگاه فعالیت�های در آماری پژوهش�های اهمیت به رویان
پایان در نمودند. همکاری به دعوت را دانشجویان و نموده اشاره
اسماعیل دکتر آقای جناب دانشگاه فرهنگی محترم مدیر توسط
قبول را آمار گروه و آمار انجمن دعوت که محترم میهمانان از بیگی

آمد. عمل به تقدیر بودند فرموده

رفسنجان عصر ولی دانشگاه
جباری لیال خانم انجمن: نماینده از ارسالی

گذشته سنوات طبق برنامه�ریزی و آمار روز گرامیداشت مراسم
رئیس مراسم این در برگزارشد. رفسنجان عصر ولی دانشگاه در
آمار گروه علمی هیئت اعضاء ریاضی، دانشکده رئیس دانشگاه،
دکتر آقای مراسم، این مهمان داشتند. شرکت آمار دانشجویان و
بودند مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه استاد محتشمی، غالمرضا
مفیدی اطالعات ایران و جهان در سرشماری تاریخچه درباره که
گروه مدیر مراسم این ابتدای در دادند. قرار حاضرین اختیار در
و عصر ولی دانشگاه آمار گروه باره در عجمی دکتر آقای آمار،
دانشگاه رئیس سپس فرمودند. بیان توضیحاتی آن دستاوردهای
دانشکده رئیس کشاورزی دکتر آقای ادامه در و دهقان دکتر آقای
فرمودند. ایراد سخنانی کشور برنامه�ریزی در آمار علم اهمیت درباره
عمل به تقدیر برتر های رتبه حائز دانشجویان از مراسم این پایان در

آمد.

یزد دانشگاه
دولتی علی دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

و آمار ملی روز گرامیداشت مراسم گذشته، سنوات همچون
همت به ٩۵ آبان ۵ چهارشنبه روز یزد، دانشگاه در برنامه�ریزی
فرهنگ سالن در دانشجویان و اساتید همکاری با و علمی انجمن
زاهدیان علیرضا آقای مراسم این در شد. برگزار دانشگاه این
و ”فرهنگ موضوع با ایران آمار مرکز آماری های طرح معاون
دانشگاه علمی هیئت عضو محمدپور عادل دکتر آقای آماری”، سواد
فخرالدین حمید محمد آقای داده�ها”، ”مه عنوان با امیرکبیر صنعتی
با یزد استان بودجه و برنامه سازمان اطالعات و آمار معاون

مازندران پزشکی علوم دانشگاه
مقرب�زاده وحید آقای از: ارسالی

منظور بدین جشنی برنامه�ریزی و آمار روز بزرگداشت منظور به
ماه آبان ۴ شنبه سه تاریخ در بهداشت دانشکده تئاتر آمفی در
کالن برنامه�ریزی�های رییس احمدی محمود مهندس حضور با
مدیر بهداشت، دانشکده رییس مازندران، استانداری اقتصادی
اساتید مازندران، پزشکی علوم دانشگاه زیستی آمار اساتید و گروه
پس گردید. برگزار دانشکده این دانشجویان نیز و بهداشت دانشکده
آقای جناب زیستی آمار گروه مدیر ملی، سرود و قرآن تالوت از
تبریک و حضار به آمدگویی خوش از پس محمدپور رضاعلی دکتر
در آمار اهمیت باب در سخنرانی ایراد به برنامه�ریزی و آمار روز
در کلیپی ایشان سخنرانی از پس پرداختند. پزشکی مطالعات
آقای جناب سپس گردید. پخش امروز دنیای در آمار اهمیت باره
سرشماری اهمیت باره در سخنرانی ایراد به احمدی محمود مهندس
پرداختند. اقتصادی کالن برنامه�ریزی�های در آمار و مسکن و نفوس
و زیستی آمار تاریخچه باره در کلیپی ایشان سخنرانی از پس
از سپس گردید. پخش کنون تا ابتدا از زیستی آمار دانشجویان
ایراد برای چراتی یزدانی جمشید دکتر آقای زیستی آمار استاد
آمد. عمل به دعوت آمارزیستی روی پیش آینده باب در سخنرانی
برای زیستی آمار انجمن علمی دبیر از ایشان سخنرانی از پس
پیش چالش�های و مسائل بیان نیز و انجمن فعالیت�های گزارش
جناب از پایان در آمد. عمل به دعوت زیستی آمار دانشجویان روی
این طول در ایشان خدمات پاس به احمدی محمود مهندس آقای
لوح اهدا با دوره هر برتر دانشجویان از نیز و استانداری در سالها
روز تبریک لوح مراسم این پایان .در آمد عمل به تشکر و تقدیر

گردید. اهدا زیستی آمار دانشجویان به هدایایی همراه به آمار

مالیر دانشگاه
چترآبگون امید دکتر آقای انجمن: نماینده از ارسالی

یکم روز در آمار هفته بزرگداشت مناسبت به مالیر دانشگاه آمار گروه
این در آورد. عمل به دعوت رویان پژوهشگاه محققان از ماه آبان
دکتر آقای مالیر دانشگاه آموزشی محترم معاون حضور با که همایش
میرزائی، دکتر آمار و ریاضی علوم دانشکده محترم ریاست باقری،
آمار گروه مدیر بیگی، اسماعیل دکتر آقای فرهنگی امور محترم مدیر
برگزار آمار گروه علمی هیئت اعضای سایر و چترآبگون دکتر آقای
ضمن و پرداخته سخنرانی ایراد به باقری دکتر آقای ابتدا در گردید،
روز علم در آمار علم اهمیت به مدعو میهمانان به آمدگویی خوش
سرشماری با آن تقارن سبب به همایش برگزاری و نموده اشاره دنیا
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می�تواند غفلت لحظه هر چراکه دهند. یاری را ما کنند ایفا زندگی
نماید. ایجاد دیگران و ما بین را �ناپذیری جبران فاصله یک

است. ٢١ قرن در سوادی بی کامپیوتر و آمار ندانستن
تهران دانشگاه علمی هیئت عضو پزشک حمید دکتر جلسه ادامه در
اصطالح تعریف به امروز، دنیای در آمار عجیب نقش به اشاره با
داده�های از مجموعه�ای به بزرگ داده گفت: و پرداخت Big Data
همه که می�گویند زیادشان حجم جهت به پیچیده و بزرگ بسیار
معنی افزود: وی هستند. بزرگ داده�های دنبال جهان در شرکت��ها
کار و نداند آمار که کسی و است کرده تغییر ٢١ قرن در سوادی بی
می�شود. محسوب سواد بی باشد، نگرفته یاد را کامپیوتر با کردن
ها داده تحلیل و تجزیه علم را آمار تهران دانشگاه علمی هیئت عضو
از (یکی بیز فلسفه در آمار علم دیگر دیدگاه در افزود: و کرد معرفی
قطعیت عدم زیرا شود، می اطالق قطعیت عدم به شهیر) آماردانان
بیزی» «آمار به آمار این لذا دارد وجود جا همه و گرفته فرا را دنیا

است. معروف
می�کند کنترل ”احتمال” را قطعیت عدم اینکه بیان با پزشک دکتر

است. قطعیت عدم از پر ما اطراف دنیای افزود:
شناسی) (ژن ژنوم رشته در را بیزی آمار کاربردهای از یکی وی
می�شود افزوده دنیا اطالعات بر ثانیه به ثانیه کرد: تصریح و دانست
(داده�ها) اطالعات این تحلیل و تجزیه به تا باشد کسی باید لذا و
متفاوت جواب دو به رسیدن بیزی آمار ویژگی�های از یکی بپردازد.
لبه دو مانند آمار از استفاده بنابراین است. مشترک داده�های از
به را جامعه گاه و می�شود تصمیم�گیران راه چراغ گاهی و است تیغ
اینکه بیان با تهران دانشگاه علمی هیئت عضو می�اندازد. اشتباه
حتی و و... بیمه�ها بانک�ها، دولت�ها، از اعم بزرگ سازمان�های
گفت: هستند، ما از اطالعات جمع�آوری حال در هایپرمارکت�ها
اطالعات این و می�رود اطالعات لحظه�ای جمع�آوری سمت به دنیا
می�شود. تجلیل و تجزیه آمار متخصصین به�دست (Big Data)
ما خود از بهتر و بیش�تر را ما سالیق و عالیق امروز دنیای لذا
الکترونیکی لوازم همراه، تلفن�های مرورگرها، بانک�ها، می�داند.

هستند. اطالعات جمع�آوری ابزارهای و...
خاطرنشان و دانست ١٩ قرن به بازگشت را ٢١ قرن پزشک دکتر
پاسخگویی برای بزرگ داده�های و سرشماری�ها قرن ١٩ قرن کرد:
قرن و طالق و ازدواج مرگ، والدت، جمله از کوچک سواالت به
،٢١ قرن اما بود، بزرگ سواالت برای کوچک داده�های قرن ٢٠
قرن لذا است پیچیده و بزرگ سواالت برای بزرگ داده�های قرن

می�شود. محسوب ١٩ قرن به رجعت نوعی به ٢١

مسئول رحمانی آقای و مسکن و نفوس عمومی سرشماری موضوع
در ”سرشماری موضوع با بودجه، و برنامه سازمان ثبتی آمارهای
دانشجویان از تقدیر با مراسم نمودند. سخنرانی کشورها” سایر
”آیین عنوان با سخنرانی جلسه روز همان عصر یافت. پایان برتر
دانشجویان برای محمدپور عادل دکتر آقای توسط ریاضی” نگارش

شد. برگزار تکمیلی تحصیالت

برنامه�ریزی و آمار ملی روز همایش دومین
گیالن استان

استان بودجه و برنامه سازمان اطالعات و آمار معاون طیفوری، وحید

گیالن

آمار نقش عنوان با برنامه�ریزی و آمار ملی روز همایش دومین
کارشناسان و آمار بحث با مرتبط مدیران حضور با برنامه�ریزی در
و برنامه سازمان اجتماعات سالن در اجرایی دستگاه�های آماری

شد. برگزار گیالن استان بودجه

عدد از استفاده و برنامه�ریزی دقت، بدون توسعه فرهنگ
نیست. امکان�پذیر رقم و

گیالن، استان بودجه و برنامه سازمان �عمومی روابط گزارش به
برنامه�ریزی و آمار روز تبریک ضمن سازمان رئیس جلسه این در
شده نامگذاری ایران در برنامه�ریزی و آمار روز آبان اول گفت:

می�باشد. اکتبر ٨ نیز آن جهانی روز و است
این اصلی وظایف از یکی را توسعه فرهنگ و توسعه محمدی کیوان
دقت و سرعت داد: ادامه و کرد عنوان آن احیای از پس سازمان
آمار بحث به نمی�توانیم ما لذا بوده، امروز دنیای اصلی ویژگی دو
چندان ما جامعه عددی فرهنگ اینکه بیان با وی باشیم. بی�توجه
مالقات وقت می�خواهیم وقتی نمونه برای افزود: نیست قوی
بودجه و برنامه سازمان رئیس می�کنیم. امتناع عدد بیان از بگذاریم
برنامه�ریزی دقت، بدون توسعه فرهنگ کرد: کید تأ گیالن استان
کرد: اضافه محمدی نیست. امکان�پذیر رقم و عدد از استفاده و
مختلف شیوه�های به که است این بر بودجه و برنامه سازمان تالش
عمومیت مردم بین را فرهنگ و مفهوم این همایش، برگزاری مانند
برنامه�ریزی و آمار ملّی روز مفید، و موجه بهانه� هم امروز بخشیم.
(دکتر زمینه این در کشور برجسته اساتید از تن دو از لذا است.
در تا باشیم خدمت�شان در که کردیم دعوت یاسوری) دکتر و پزشک
در می�توانند اعداد که نقشی و جامعه به عدد مقوله صحیح درک امر
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مورد داده شناسایی چگونگی به اشاره با وی است. برنامه�ریزی
است، هدف�هایی دارای برنامه هر شد: یادآور برنامه�ریزی، در نیاز
رویکرد یک چارچوب در و دست�یافتنی محدود، باید اهداف اما
فاقد و زیاد اهداف دارای برنامه یک وقتی زیرا شوند، تدوین
داده�های برنامه هر در نیست. دست�یافتنی واقع در باشد، رویکرد
نظام باید حاکم رویکرد راستای در لذا و است نیاز مورد متنوعی
پایش و تهیه شناسایی، را نیاز مورد داده�های تا شود طراحی داده
ظرفیت�سازی توانمندسازی، موثر، مشارکت و کنترل یاسوری کرد.
توسعه ابعاد جمله از را متغیرها و شاخصه�ها مؤلفه�ها، شناسایی و
پایداری پایدار، توسعه جنبه�های از یکی گفت: و دانست پایدار
شامل اقتصادی پایداری که است فیزیکی پایداری و اقتصادی

می�شود. اقتصادی رفاه و اقتصادی ثبات اقتصادی، عدالت
و اجرایی دستگاه�های برتر آماری رابطین از همایش پایان در

آمد. به�عمل تقدیر هدیه و لوح اهدا با سازمان

خانه در برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت
اصفهان آمار

برگزاری و اصفهان آمار خانه افتتاح سالروز با همزمان مراسم این
پنج�شنبه روز صبح ١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری
حضور با اصفهان علم شهر میرزاخانی مریم تاالر در ١٣٩۵ مهر ٢٩
مسئوالن دانش�آموزان، دانشجويان، معلمان، اساتيد، از کثيری جمع
مراسم ابتدای در شد. برگزار اصفهان شهر سازمان�های و نهادها
تاثیر و نقش به اشاراتی ، آمار خانه مدير ايران�پناه نصراله دکتر
در و داشتند آمار خانه اهداف تحقق در دانش�آموختگان کانون
نحوه و ١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری برگزاری به ادامه
در آمار خانه همکاری همچنین و طرح این با آمار خانه همکاری
داشتند. پرورش و آموزش دهم کتاب احتمال و آمار بخش تالیف
برنامه سازمان اطالعات و آمار معاون لعلی، محمدرضا آقای سپس
مسکن و نفوس عمومی سرشماری اجرایی مدیر مقام قائم و بودجه و
سرشماری برگزاری نحوه درباره نکاتی اصفهان، استان ١٣٩۵ سال
ایشان پرداختند. اصفهان استان در ١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی
به مراجعه با اصفهانی خانوار�های از درصد ٣۶/۴ نمودند بیان
و نموده شرکت سرشماری اینترنتی مرحله در سرشماری سایت
سایر با کشور کنونی شرایط مقایسه و شاخص�ها بیان به سپس
وضعیت بهبود از و پرداختند پیشرفته کشور�های و دنیا کشور�های
دستاورد�ها به ایشان انتها در دادند. خبر کشور در شاخص�ها این

است شناخت برنامه�ریزی، هر در مرحله مهمترین
دانشگاه علمی هیئت عضو یاسوری مجید دکتر مراسم، ادامه در
اظهار برنامه�ریزی، الزامات و سابقه مفهوم، به اشاره با گیالن
منسجم، هدفمند، تدابیر و اقدامات از مجموعه�ای برنامه�ریزی کرد:
مطلوب وضع به رسیدن برای که است منظم و همسو هماهنگ،
دانشگاه علمی هیئت عضو می�شود. تدوین موجود وضع حفظ یا
دارد، ساله ٨٠ سابقه ایران در برنامه�ریزی اینکه بیان با گیالن
تمرکز برای اقتصادی» «شورای نام به هیئتی ١٣١۶ سال در افزود:
نظر زیر دائمی کمیسیون و شد تشکیل کشور در اقتصادی مطالعات
کرد. آغاز را خود فعالیت اقتصادی امور برنامه تهیه برای شورا این
تهیه و ١٣٢٧ سال در برنامه کل دفتر اداره تاسیس به اشاره با وی
تغییر برنامه موقت سازمان به بعدها اداره این کرد: تصریح برنامه،
برنامه�ای هیچ دهه یک حدود اسالمی، انقالب پیروزی با داد. نام
سال در انقالب از بعد برنامه نخستین لذا و نرسید تدوین مرحله به
چهارم سوم، دوم، برنامه�های آن از پس شد؛ تصویب و تهیه ١٣۶٨
می�بریم. به�سر ششم برنامه در اکنون هم و شدند اجرا و تهیه پنجم و
و مدت میان مدت، بلند به برنامه�ها تقسیم�بندی با یاسوری دکتر
به�عنوان ساله ٢٠ چشم�انداز سند ذیل در کرد: عنوان مدت، کوتاه
چهار می�کند، مشخص را کشور دورنمای که مدت بلند برنامه یک
بلند برنامه تاکنون البته دارد. وجود ساله) مدت(۵ میان برنامه
لذا و نداشتیم جنبه�ها و ابعاد همه در شده کارشناسی مصوب مدت
چشم�انداز سند به ما نگاه واقع در کرده�ایم. تعریف را چشم�انداز سند
با گیالن دانشگاه علمی هیئت عضو نیست. برنامه�ای نگاه یک
بخشی و جامع دسته دو به جامعیت نظر از برنامه�ها اینکه بیان
نداشته ملی درست برنامه یک اگر کرد: اضافه می�شوند، تقسیم
نمی�شوند. اجرا درستی به نیز محلی و منطقه�ای برنامه�های باشیم،
فرایند وی است. دشوار بخشی برنامه بین هماهنگی ایجاد همچنین
شد: متذکر و دانست خاص مراحل دارای را برنامه�ریزی شکل�گیری
انتخاب و هدف به رسیدن راه�های بررسی اهداف، تعیین شناخت،
خط و سیاست�ها تعیین اجرایی، راهکارهای تعیین حل، راه بهترین
جمله از ارزیابی و نظارت و پروژه و طرح مهم، اقدامات مشی�ها،
پیوسته و منظم باید که است برنامه�ریزی یک شکل�گیری مراحل
شناخت را برنامه�ریزی هر در مرحله مهمترین یاسوری شود. انجام
تحلیل نیازمند موجود وضع شناخت کرد: خاطرنشان و دانست

است. آینده�نگری و گذشته روند
تصمیم�گیری برای اینکه بیان با گیالن دانشگاه علمی هیئت عضو
سازمان منابع، وجود گفت: داریم، نیاز داده و اطالعات دانش، به
الزامات جمله از اجرا برای اراده و متخصص انسانی نیروی اجرا،
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ایران آمار انجمن رئیس تسلیت پیام
درگذشت به�مناسبت

بادامچی�زاده علی�النقی دکتر

ایران آمار انجمن رئیس تسلیت پیام
بادامچی�زاده علی�النقی دکتر درگذشت به�مناسبت

بادامچی�زاده علی�النقی آقای جناب فرهيخته استاد درگذشت خبر
آمار انجمن از نيابت به اينجانب گرديد. تأثر و تاسف موجب
فراوان، تاثر با داد، دست از را خود بزرگان از ديگر يكی كه ايران
و گرامی همسر به را وارده مصيبت و گرامی استاد اين فقدان
دانشگاهی جامعه اساتيد و دانشجويان ايشان، برومند فرزندان
از و می�كنم عرض تسليت كشور آماری جامعه خصوصاً كشور،
صبر بازماندگان برای و الهی غفران ايشان برای منان خداوند درگاه

باد. گرامی يادش و شاد روانش می�نمايم. مسئلت

الهی توفيق آرزوی با
نعمت�اللهی علیرضا دکتر
ایران آمار انجمن رئیس

بادامچی�زاده علی�النقی دکتر مرحوم رثای در

تبریز دانشگاه آمار گروه مدیر بیورانی، حسین دکتر

تبریز شهر در ١٣٣٠ سال متولد بادامچی�زاده علی�النقی دکتر آقای
پایان به شهر این در را دبیرستان تا ابتدایی تحصیالت ایشان است.
بانک بورسیه با باال، هوشی بهره و ذکاوت به توجه با و رسانده
دانشگاه وارد ریاضی کارشناسی دوره در تحصیل برای مرکزی
مدرک اخذ از پس ١٣۵۵ سال در شد. انگلستان منچستر
آمار ارشد کارشناسی دوره در تحصیل ادامه برای کارشناسی،
موفقیت با نیز را مقطع این و شده انگلستان برونل دانشگاه وارد

رساندند. پایان به
در و نموده فعالیت مرکزی بانک در مدتی ایران به بازگشت از پس
ایشان درآمدند. تبریز دانشگاه علمی هیئت عضویت به ١٣۶۴ سال
بهشتی شهید دانشگاه از ١٣٧۶ سال در را خود دانشوری مدرک
در ریاضی، و آمار دانش بر عالوه بادامچی�زاده دکتر نمودند. اخذ
در که نحوی به داشته�اند، مهارت نیز برنامه�نویسی و کامپیوتر زمینه
کاربردی زمینه�های در که بود کسانی معدود از خود کاری اول دهه

جمله از ١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری طرح محاسن و
استاندارها بر منطبق و دقيق اجرای داده�ها، يكپارچگی و طراحی
در خانوار فرم پرکردن طریق از خوداظهاری شده، تعيين قوانين و
به�وسیله اطالعات جمع�آوری و کاغذی فرم حذف و اینترنتی سامانه

پرداختند. خانوارها به حضوری مراجعه طریق از تبلت
علیمرادی سروش دکتر مرحوم یادبود به�منظور کلیپی برنامه، ادامه در
خاطره و یاد ادبی قطعاتی بیان با برنامه مجری و گردید پخش
معاون ابطحی، مهدی دکتر سپس داشتند. نگه زنده را ایشان
مرحوم واالی شخصیت درباره اصفهان، صنعتی دانشگاه پژوهشی
نکات این بارزترین از که نمودند بیان را سخنانی علیمرادی دکتر
به�کارگیری و آوری فن سازی تجاری کارآفرینی، به توجه می�توان
اول بخش انتهای در نمود. اشاره متخصص و جوان نیرو�های
آمار گروه بازنشسته استاد تذهیبی، مهدی دکتر از تقدیری مراسم،
ساله ٣٠ زحمات به�پاس اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه زیستی
بانک ارزشیابی و نظارت گروه رئیس آشفته، افشین آقای ایشان،
و ترفند�ها کتاب تالیف �پاس به ایران، اسالمی جمهوری مرکزی
اصفهان آمار خانه سایت در کتاب این رایگان اهدای و آماری سواد
فائزه بهبودی، حسین نسرین خانم�ها آمار خانه همکاران همچنین و
این یکساله زحمات پاس به اشتری، امیرحسین آقای و روزبهانی

آمد. به�عمل عزیزان
آموختگان دانش کانون برنامه محوریت با که مراسم دوم بخش در
عنوان به نکوخو وحید دکتر گردید، برگزار اصفهان استان آمار
اهداف زمینه در سخنرانی ایراد به آموختگان دانش کانون دبیر
پخش با سپس پرداختند. کانون در شده انجام فعالیت�های و
قسمت، این اصلی برنامه آن، معرفی و خوانسار دانشگاه از کلیپی
رضا آقای جناب سخنرانی با دریابیم” را خود ”مامورریت کارگاه
صنعتی دانشگاه از ،١٣٧٩ التحصیل فارغ آمار (کارشناس جوشن

گردید. برگزار اصفهان)،
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١٣٧۵ سال در آن شماره اولین و گرفت چاپ مجوز فناوری
در شماره دو لذا و است فصلنامه دو نشریه این شد. چاپ
٣/٢٩١٠/١٣٧۴ شماره نامه�ی اساس بر می�شود. چاپ سال
کشور، علمی نشریات بررسی کمیسیون ١٣٧٩/٠١/٠٨ مورخ

است. شده اعطاء آماری اندیشه مجله به ترویجی علمی- درجه
به عالقه�مندان و آماردانان همه بين ارتباط ايجاد نشریه هدف
نوشته�ها طريق از آماری فرهنگ و دانش سطح اعتالی و آمار،
و آموزشی پيمايشی، فلسفی، تاريخی،� زمينه�های در مقاله�هايی و
انجمن مجله این امتیاز صاحب است. گاهی كتاب�آ و اطالع�رسانی
وحیدی�اصل محمدقاسم دکتر آقای آن مسئول مدیر و ایران آمار
تأسیس بدو از مجله این تحریریه هیئت و سردبیران می�باشند.

می�باشند: زیر شرح به تاکنون

مخزنی سدهای از بهینه بهره�برداری ریاضی مدل�های ساخت مانند
انجام شایانی خدمات عمل در و داشته تحقیقاتی چندمنظوره و
مشارالیه توسط متعددی دروس متمادی سالیان طول در داده�اند.
احتمال، و آمار جبر، ریاضی، به، می�توان جمله آن از که شده، ارائه
در تحقیق و تصادفی فرایندهای زمانی، سری�های ریاضی، آمار

نمود. اشاره عملیات
دانشگاه آمار کارشناسی دانشجوی که زمانی ٧٨ سال در اینجانب
با را عملیات در تحقیق درس گذراندن افتخار بودم بهشتی شهید
مهارت آن کاربردهای و مفاهیم بیان در انصافاً که داشتم، ایشان
تبریز دانشگاه علمی هیئت ٧۶ سال در زمانی�که داشتند. خاصی

داشتم. را بادامچی�زاده دکتر با همکاری افتخار شدم،
بودند، قائل خاصی احترام ایشان برای دانشکده و گروه همکاران
رجوع محل مختلف زمینه�های در مرجع یک عنوان به که طوری
شدند مواجه العالجی صعب بیماری با اخیر سال�های متاسفانه بود.
و گفتند وداع را فانی دار بیماری از ناشی رنج و درد پس نهایتاً که
نشست. خود توانمند مدرسان از یکی سوگ در آماری جامعه ً عمال
کشور، سراسر در آمار گرانقدر اساتید کلیه از تبریز دانشگاه آمار گروه
و ایران آمار مرکز آمار، انجمن مختلف، دانشگاه�های آمار گروه�های
نمودند، همدردی ابراز خوب همکار یک دادن دست از غم در که ...

دارد. را قدردانی و تشکر کمال

باد گرامی یادش و شاد روحش

ترویجی علمی- مجله از گزارشی
ایران آمار انجمن آماری اندیشه

آمار انجمن انتشارات کمیته سابق مسئول عالمت�ساز، حسین محمد دکتر

ایران

همکاری با شماره این در انجمن، نشریات قبلی گزارش�های دنبال به
از اجمالی گزارشی مجله، محترم سردبیر اسکندری فرزاد دکتر آقای
ایران آمار انجمن آماری اندیشه علمی-ترویجی مجله فعالیت�های
و انجمن محترم اعضای بهره�برداری و اطالع جهت زیر شرح به

می�گردد. ارائه گرامی عالقمندان سایر
ایران آمار انجمن زبان فارسی مجالت از یکی آماری اندیشه مجله
و تحقیقات علوم، وزارت از ١٣٧۴/١٠/٢٧ تاریخ در که است
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موضوعات و نتایج زمینه�های در مقاله�هایی ترويجی: -١-٢
آماری جدید

نظری، زمینه�های در مقاله�هایی مروری: و آموزشی -٢-٢
تحلیلی محاسباتی،

گزارش�هايی يا مقاله�ها کاربردی: و موردی مطالعات -٣-٢
آن�ها نقد و بررسی و ( كشور (داخل آماری مهم طرح�های از

مخاطبان اصلی پيكره�ی اينكه به توجه با ٣-سطح: ماده
و کارشناسی�ارشد کارشناسی، دانش�آموختگان و دانشجويان را
بايد مجموع در نشريه مندرجات می�دهند، تشكيل آمار دکتری
دانشجویان برای آن مطالب درصد ٢٠ كه باشند گونه�ای به
برای نشريه مطالب ٧۵درصد کارشناسی، دانش�آموختگان و
مطالب درصد ٢۵ کارشناسی�ارشد، دانش�آموختگان و دانشجویان
و سودمند دکتری دوره�ی دانشجویان برای صرفاً آماری انديشه�ی

باشد. استفاده قابل

آماری، انديشه�ی نوشته�های و مقاالت مضمون زمينه: -۴ ماده
اعمال بدون و فنی نكات بر زياد كيد تأ بدون احتمال، و آمار
و آمار كه است علمی شاخه�های از هريك به نسبت محدوديت

دارند. كاربرد آن�ها در احتمال

از: عبارتند نشريه اركان ۵-اركان: ماده

شامل وی مسئوليت�های و انتخاب شيوه�ی كه سردبير: -۵-١
زيراست: موارد

از سال چهار مدت به که انجمن پیوسته اعضای از یکی الف-
وی ابالغ و می�شود، انتخاب آمار انجمن مدیره هیئت سوی
مجدد انتخاب می�شود. صادر انجمن وقت رئیس سوی از

است. بالمانع او

كشور، جاری قوانين به التزام و آئين�نامه چارچوب در سردبير ب-
دارد. عمل آزادی نشريه�ی اداره�ی در

و ۵ حداقل سردبير با آن�ها تعداد كه تحریریه: هیئت -۵-٢
آن�ها مسئوليت�های حدود و انتخاب نحوه�ی و بوده نفر ٧ حداکثر

است: زير شرح به

انتخاب انجمن اعضای بين از تحریریه هیئت اعضای الف-
می�شوند.

به مجله آئین�نامه مطابق همواره مجله تحریریه هیئت اعضای ترکیب
دارد. ادامه ١٣٩٩ سال تا موجود تحریریه هیئت احکام و شده روز
SID، دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه�های در مجله این
استنادی پایگاه و (MagIran) ایران مگ Scholar، Google

می�شود. نمایه ISC اسالم جهان
به مقاله ٧ متوسط به�طور شماره هر در آماری اندیشه فصلنامه دو
مقاله ١۵٠ حدود سال بیست این در مجموع در و می�رساند چاپ
جلد آخرین است. رسیده چاپ به مجله این متوالی شماره ۴٠ در
سال دوم ماهه شش در که می�باشد دوم شماره بیستم جلد مجله،

است. رسیده چاپ به ١٣٩۴
محترم اعضای و سردبیران همه از تشکر و تقدیر ضمن پایان، در
مانند که تاکنون انتشار بدو از آماری اندیشه مجله تحریریه هیئت
هیچگونه از افتخاری به�طور و صادقانه انجمن مسئولیت�های سایر
نکرده�اند، کوتاهی کشور در آمار جایگاه و آمار علم ارتقاء در کوششی
و بازنگری انجمن انتشارات کمیته توسط اخیراً که مجله آئین�نامه
ذیال اطالع مزید جهت است رسیده تصویب به مدیره هیئت توسط

می�شود. آورده

آيين�نامه���ی
« آماری انديشه »

ايران آمار انجمن ترويجی علمی- نشريه�ی

جهانی سطح در آمار علم روزافزون گسترش مقدمه: -١ ماده
رشته�های كليه�ی در آماری روش�های از استفاده ارزش تصديق و
تعداد افزايش رشته�ها، اين اغلب در آن�ها رسوخ� و بشری معارف
كارشناسی�ارشد دوره�های ايجاد و كارشناسی دوره�های دانشجويان
وجود كشور، دانشگا-ه�های از توجهی قابل تعداد در دكترا و
فعاليت�های در يا دارند اشتغال آماری كار به صرفاً كه مؤسساتی
باالخره و می�آورند، عمل به آماری فنون از گسترده�ای استفاده�ی خود
فرهنگ ارتقای موجب و نتيجه خود كه ايران آمار انجمن تشكيل
فارسی زبان به نشريه�ای راه�اندازی موجب است، كشور در آماری
آماری انديشه�های ترويج به بتواند كه را آماری” ”اندیشه نام به
به كه اقشاری كليه�ی بين هماهنگ و مستمر ارتباطی پرداخته،

کرد. فراهم نمايد، برقرار دارند سروكار آمار با نحوی

موارد شامل نشريه، اين انتشار هدف�های اهداف: -٢ ماده
است: زير
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ويرايش مبنای و شيوه ويرايش: چگونگی و ضوابط -۶ ماده
است: زير شرح به نشريه مندرجات

بين از تحریریه هیئت اعضای سوی از ويراستاران: -۶-١
هیئت می�شوند. انتخاب حرفه�ای ويراستاران يا داوران، هیئت
صورت به مقاالت ويرايش می�كند سعی اول درجه�ی در تحریریه
طبق مناسبی حق�الزحمه�ی لزوم صورت در ولی �گيرد انجام افتخاری

شد. خواهد پرداخت ويراستاران به رايج تعرفه�های

اعالم و تدوين زمان تا نشريه رسم�الخط رسم�الخط: -۶-٢
رسم�الخط فارسی، ادب و زبان فرهنگستان سوی از جديد ضوابط

بود. خواهد دانشگاهی نشر مركز

رياضی انجمن واژه�نامه�ی از نشريه اصطالحات: و واژه�ها -۶-٣
از ايران، آمار انجمن واژه�نامه�ی شدن آماده صورت در و ايران
در را مناسب معادل�های تحریریه هیئت كرد. خواهد استفاده آن

كرد. خواهد استفاده آن از و تصويب لزوم صورت

هر قالب و رحلی مجله قطع صفحه�آرايی: و قطع -٧ ماده
بود. خواهد ستونی دو صفحه

می�شود منتشر سال در شماره دو که مجله توزيع� توزيع: -٨ ماده
گرفت:. خواهد انجام زير به�صورت

پيشنهاد به مؤسسه�ای و فردی آبونمان نرخ كه آبونمان: -١-٨
آبونمان می�شود. تعيين مدیره هیئت تصویب و تحریریه هیئت

می�پردازد. ايران آمار انجمن را انجمن اعضای

معمول روال به فروشی، تک به�صورت عام: توزيع -٢-٨
اساس بر می�شود. انجام كشور درسطح داخلی نشريات توزيع
١٣٧٩/١١/٨ مورخ كشور علمی نشريات بررسی كميسيون نامه�ی
شده شناخته ترويجی علمی- درجه�ی دارای آماری انديشه نشريه�ی

است.

تاریخ در است بند ١٢ و ماده ٩ دارای که آئین�نامه این -٩ ماده
تصویب به و بازنگری انجمن مدیره�ی هیئت در ١٣٩۴/٠١/٢٠

رسید.

سردبیر پیشنهادی افراد میان از تحریریه هیئت اعضای ب-
مدیره هیئت توسط کشور برجسته آماردانان سایر یا و نشریه

می�شوند منصوب و تعیین

حداقل حضور با مجازی یا حضوری تحریریه هیئت جلسات � ج-
می�شود. تشكيل اعضا از نفر ١ به�عالوه نصف

اتخاذ حاضرين اكثريت موافق رأی با تصميمات و جلسات � د-
می�شود.

ولی است سال چهار تحریریه هیئت اعضای همكاری مدت ه-
است. بالمانع آن�ها مجدد انتخاب

حق اعضاء و است افتخاری تحريريه هیئت در عضويت � و-
تبليغاتسياسی در را انجمن يا مجله نام از استفاده هيچگونه

ندارند.

به را نشريه اجرايی امور سردبير زيرنظر كه داخلی: مدير -۵-٣
دارد. عهده

پیشنهاد سردبیر توسط آن ميزان كه حق�الزحمه�ای دريافت الف-
نشریه سردبیر نظر زیر می�شود. تصویب مدیره هیئت در و

می�كند. وظيفه انجام

رای حق ولی می�كند شركت تحریریه هیئت جلسات در � ب-
ندارد.

است. نشريه سردبير با او عزل و انتخاب ج-

و نيست منسجمی جمع هیئت، اين داوران: هیئت -۵-۴
است: زير شرح به آن�ها با همكاری نحوه�ی

اعضای پيشنهاد به عندالزوم هیئت اين اعضای فهرست الف-
لحاظ از و عالقه�مند، وثوق، مورد افراد بين از تحریریه هیئت

می�شود. تهيه كشور آماری جامعه�ی توانای علمی

فرستاده داور نفر دو به مدعو، مقاالت حتی مقاالت، كليه�ی � � ب-
هیئت با آن�ها مبنای بر تصميم و نظرات ارزيابی می�شود،

است. تحریریه

محسوب داوران هیئت عضو نيز تحریریه هیئت اعضای � ج-
می�شوند.

را مقاالت از یک هر داوری روند می�تواند نشریه سردبیر د-
نتیجه نماید. واگذار تحریریه هیئت اعضای از یکی برعهده
تصمیم�گیری و مطرح تحریریه هیئت در نهایتاً داوری�ها

می�شود.



٩٢ شماره -١٣٩۵ پاییز -٢۴ سال ان ا نآمار ا ر ١۶

ثبت و منزل درب به آمارگیر مأموران حضوری مراجعه
تا مهر ٢٨ تاریخ از تبلت، از استفاده با خانوارها اطالعات
اطالعات تکمیل برای آذر ٣ تا آن تمدید سپس (و آبان ٢٨

غایب) خانوارهای

درصدی ۴۶ مشارکت ثبت با ایران کشور که است ذکر شایان
این در بین�المللی رکورد یک به اینترنتی، سرشماری در خانوارها

یافت. دست حوزه
جمعی همکاری جاری، سال سرشماری در توجه مورد نکات از یکی
دانشگاه آمار رشته دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع دانشجویان از
نفر ٩ آن طی که بود سرشماری از دوره این اجرای در مدرس تربیت
و مسئول کارشناس ٨ قالب در زیر جدول شرح به دانشجویان از

کردند: مشارکت سرشماری اجرای در آمارگیر مأمور ١

اهمیت و حساسیت از آمار رشته دانشجویان که شناختی به توجه با
نظر به دارند، آماری تحلیل هرگونه ورودی عنوان به داده�ها کیفیت
فرایند در دانشجویان این بیشتر چه هر همکاری از استفاده می�رسد
باال به شایانی کمک ایران، آمار مرکز آمارگیری طرح�های اجرای
از حاصل نتایج به اعتماد افزایش درنتیجه و داده�ها کیفیت بردن
از بهره�گیری منظور به اساس، این بر باشد. داشته طرح�ها این
دانشجویان سایر به آن انتقال و سرشماری در حاضر افراد تجربیات
دانشکده شورا اتاق در ١۵ ساعت ١٣٩۵/٠٧/١٢ مورخ جلسه�ای
و دکتری و ارشد دانشجویان از کثیری جمع حضور با ریاضی علوم
با محمدزاده دکتر ابتدا جلسه این در گردید. برگزار آمار گروه اساتید
عنوان به مدرس تربیت دانشگاه دانشجویان پررنگ حضور به اشاره
فرایند به بیشتر چه هر توجه بر ملی، طرح این در پیشرو دانشگاه
سپس کردند. تاکید ملی کالن تصمیمات بر آن اثر و سرشماری
به طرح این در شرکت�کننده دانشجویان از تشکر با گل�علی�زاده دکتر
در کیفیت ضرورت و آمار علم خوراک عنوان به داده به توجه اهمیت
پیشنهاد نیز خالدی دکتر آقای جناب نمودند. اشاره آن جمع�آوری
فعالیت�های برای شده جمع�آوری داده�های به بیشتر چه هر توجه
خانم سرکار نیز نهایت در دادند. را گوناگون زمینه�های در آماری
نفوس عمومی سرشماری دست�اندرکاران از تشکر با باغفلکی دکتر

آمار رشته دانشجویان مشارکت گزارش
اجرای در مدرس تربیت دانشگاه

١٣٩۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری

گل�علیزاده موسی دکتر آقای انجمن، نماینده از ارسالی

رزاقی امیر آقای دانشجویان، علمی انجمن دبیر از گزارش تهیه

راه�های عمده�ترین از یکی مسکن و نفوس عمومی سرشماری
ارزیابی و کنترل برنامه�ریزی، نظارت، برای کشورها شناخت
جمعیت شمارش است. منطقه�ای و ملی فعالیت�های و خدمات
توجه مورد دیرباز از می�شود خوانده نفوس سرشماری اصطالحاً که
این از کوشیده�اند دولت�ها همواره و است بوده جهان کشورهای
به مربوط عمده ویژگی�های از برخی و کشور جمعیت تعداد طریق،

کنند. جمع�آوری را آن
سال ١٠ یا ۵ فاصله به نفوس سرشماری کشورها، اغلب در امروزه
سال�های در سرشماری ایران، در می�آید. در اجرا مرحله به یکبار
شمسی ١٣٩٠ و ١٣٨۵ ،١٣٧۵ ،١٣۶۵ ،١٣۵۵ ،١٣۴۵ ،١٣٣۵

است. شده انجام زمان، با متناسب و علمی روش�های مطابق
شاهد جاری سال در که مسکن و نفوس عمومی سرشماری هشتمین
سرشماری گذشته دوره�های با عمده�ای تفاوت�های بودیم، آن اجرای
در بود. سرشماری اجرای فرآیند از کاغذ حذف آن مهم�ترین و داشت
خانوار توسط خودتکمیلی طریق از اطالعات جمع�آوری دوره، این
سرشماری مأمور مراجعه طریق از آن از پس و اینترنتی سامانه در
شد. انجام تبلت از استفاده با حضوری مصاحبه انجام و خانوارها به
طی ،١٣٩۵ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری راستا، این در

شد: انجام مرحله دو

تمدید سپس (و مهر ٢۴ تا ٣ تاریخ از اینترنتی، سرشماری
سرشماری سایت به خانوارها مراجعه با که مهر) ٣٠ تا آن

گرفت. صورت اینترنتی پرسشنامه تکمیل و
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زبان به تنها اینکه به توجه با موجود، شناسایی کارت�های خارجی.
نیستند. مناسب بیگانه اتباع به معرفی برای شده�اند، تهیه فارسی
سیما) و صدا بر (عالوه وسیع�تر تبلیغاتی ابزارهای از استفاده
استفاده طرح. شروع از پیش الزم اطالع�رسانی�های منظور به
مناسبی گزینه می�تواند ... و بزرگراه�ها مانند محیطی تبلیغات از

باشد.
منشی سازمانی. چارت در منشی نام به رده�ای گرفتن نظر در
گزارشات تهیه بود. خواهد فنی معاون اجرایی بازوی حقیقت در
تقاضا مسئولی کارشناس�های از فنی معاون روزه هر که گوناگون
کارهای و مسئول کارشناسان زیاد ذهنی درگیری به�علت و می�کرد
نظارت و گزارش تهیه تا مأمورین غذای پخش (از اجرایی همزمان
اجرا کیفیت و افت شدت به اجرا سرعت کارها)، اجرای حسن بر

می�داد. قرار تاثیر تحت را
تهران، شهر در مناطق. برخی در کافی امکانات وجود عدم
امکانات تهیه به موظف فرمانداری�ها استان�ها سایر در و شهرداری
امکانات به توجه با تهران شهر در شدند. گرفته نظر در اجرایی
نظر در امکانات مناطق برخی در عمال منطقه هر در شهری متفاوت
و اجرایی عوامل بر زیادی فشار شاهد و بوده ضعیف شده گرفته

بودیم. آمارگیر مأموران
در سرشماری. اجرای طول در کافی تلفنی مأمور وجود عدم
روز طول در خانوارها بیشتر که ۶ منطقه مانند تهران مناطق برخی
و نداشت وجود تلفنی مأمور اجرا اول روز چند در هستند کار سر
عمال غایب خانوار زیاد حجم با مواجهه در تلفن خط دو با سپس
در زیادی خانوارهای و شد مواجه زیادی مشکالت با اجرا روند
بودند. شاکی تلفن خطوط دائم بودن اشغال از مأمورین با برخورد
خوابگاه�های خودگردان. خوابگاه�های دقیق تعریف عدم
روز چند در که دارند وجود تهران شهر سطح در زیادی خودگران
در گروهی. یا هستند مؤسسه�ای خانوار نبود مشخص اجرا اول
مأمورین به ورود اجازه خوابگاه�ها، این از بسیاری مسئولین ضمن،
ورود اجازه برای الزم شرط را اماکن با هماهنگی و نمی�دادند را

می�کردند. عنوان
مسلح. نیروهای خانوارهای به دقیق اطالع�رسانی عدم
امنیتی مسائل دلیل به مسلح نیرو�های خانوارهای از بسیاری
اطالعات که می�کردند عنوان و نداشته را مأموران با الزم همکاری

شود. جمع�آوری سازمان خود طریق از باید
سرشماری. دقیق محل تعیین مورد در خانوارها به دقیق اطالع
سال مدت ”بیشترین مساله به خانوارها به شده ارائه تبلیغات در
بود نشده اشاره شوند”، سرشماری باید می�کنند زندگی که مکانی در

دادند. موجود داده�های از بهتر استفاده برای پیشنهاداتی مسکن، و
این در حاضر افراد یکایک برای گرانقدری تجربه سرشماری اجرای
نقشه با آشنایی اجرا، برای الزم مفاهیم با بهتر آشنایی بود. طرح
اجتماعی مهارت�های افزایش مدیریتی، تجربه اطراف، محیط و
در صبر و همکاری روحیه افزایش خانوارها، با برخورد در به�ویژه
برای سالم رقابتی و دوستانه فضای ایجاد کمبودها، و مشکالت برابر
دولتی ادارات در سازمانی رده�های با آشنایی اجرا، کیفیت افزایش
مفهوم بهتر درک ندارند، فعالیت سابقه که افرادی برای مخصوصاً
افزایشکیفیت برای بیشتر تالش و آمار دانشجویان برای به�ویژه داده
زحمات چه داده تک تک برای می�شود مالحظه اجرا در (زیرا آن
بوده ملی طرح این در شرکت محاسن از است) شده هزینه�هایی و
بهبود منظور به پیشنهادات از مجموعه�ای گزارش، ادامه در است.
نفوس عمومی بعدی سرشماری� ویژه به آمارگیری طرح�های اجرای
همکاری تجربه طی دانشجویان این که است شده مطرح مسکن و

آورده�اند. دست به ملی طرح این در دوماهه حدوداً

اجرایی عملیات به مربوط پیشنهادات •

کسب برای مؤسسه�ای خانوارهای با الزم هماهنگی�های انجام
کسب اینکه به توجه با طرح. شروع از پیش الزم مجوزهای
موارد از برخی در مؤسسه�ای خانوارهای از آمارگیری برای مجوز
اجرا، شروع از پیش الزم هماهنگی�های انجام دارد، زمان به نیاز
به�عنوان کرد. خواهد اجرا سرعت رفتن باالتر به شایانی کمک
برای دانشگاه�ها باالی مقامات و مدیران با جلسه�ای گذاشتن مثال
تنها که فنی معاون چند بکارگیری زمینه. این در بهتر هماهنگی
را مؤسسه�ای خانوارهای از سرشماری اجرای و هماهنگی وظیفه
تا سرشماری اجرای مشکالت از می�توانست داشت خواهد �عهده به
شهر کل در مدرس تربیت دانشگاه مثال برای بکاهد. زیادی حد
معاون هماهنگی به�دلیل ولی دارد دانشجویی خوابگاه�های تهران
سایر به عمال منطقه این مأموران معرفی و دانشگاه با ۶ منطقه فنی
در خوابگاه�ها به ورود اجازه مناطق بقیه مأموران و فنی�ها معاون�

نشد. داده مناطق سایر
انجام توقف برای سازمان�ها و دستگاه�ها کلیه با هماهنگی
وجود با سرشماری. اجرای دوره طول در آمارگیری طرح�های
در سرشماری، اجرای با همزمان آمار مرکز مستمر طرح�های توقف
عدم سالمت، پایش طرح همزمان انجام تهران، مناطق از بسیاری

داشت. دنبال به را خانوارها همکاری
خصوصا اجرایی، رده�های شناسایی کارت�های مناسب طراحی
اتباع با ارتباط برقراری امکان منظور به آمارگیر مأمور
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کند. تایید مجدداً تغییری هیچ بدون را خورده برگشت پرسشنامه
مشخص خاصی رنگ یا کد هیچ با سطرها این اینکه به توجه با
کند بررسی را پرسشنامه مجدداً باید مسئول کارشناس نمی�شوند،
حجم افزایش با خیر. یا شده اعمال آن در موردنظر تغییرات آیا که
نبود. امکان�پذیر برگشت�زده پرسشنامه�های تمام مجدد بررسی کار،
به بلوک یک از خانوارها و مکان�ها اطالعات انتقال امکان
را بلوک یک اطالعات آمارگیر مأمور که صورتی در دیگر. بلوک
اطالعات انتقال فرآیند باشد، کرده ثبت دیگری بلوک در اشتباه به
امکان شدن فراهم است. زمان�بر و سخت بسیار صحیح بلوک به
تنها مثال عنوان (به دیگر بلوک به بلوک یک از اطالعات انتقال
می�شود. اطالعات جمع�آوری سرعت افزایش باعث وب) طریق از
جمع زحمات و عزیز مردم خوب همکاری به توجه با که است امید
بیشتر هرچه پیشرفت و آبادانی فرآیند، این متصدیان از کثیری

باشیم. شاهد را کشورمان

فارغ�التحصیالن و دانشجویان وضعیت بررسی
عمومی سرشماری نتایج اساس بر آمار رشته�ی

١٣٩٠ مسکن و نفوس

صفاکیش محدثه و ایران آمار پژوهشکده قهرودی، رضایی زهرا دکتر

چکیده

تحلیل�های ارائه و برنامه�ریزی در آمار جایگاه و نقش به توجه با
تخصص از استفاده و برنامه�ریزی�ها و تصمیم�گیری�ها در درست
اطالعات و آمار واحدهای در آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن آماری
حرفه�ای مهارت و دانش سطح ارتقای و اجرایی دستگاه�های
فارغ�التحصیالن و دانشجویان وضعیت شناخت آمارشناسان
اطالعات و آمار امروزه است. ضروری کشور، در آمار رشته�ی
ولی می�شود جمع�آوری سازمان�ها در ثبتی به�صورت متعددی
استخدام و آمار فارغ�التحصیالن استخدام عدم دلیل به متاسفانه
تحلیل آن�ها نتایج آمار، با مرتبط غیر رشته�های دانش�آموختگان
در طرفی از می�شود. بسنده توصیفی آمارهای به تنها و نمی�شود
مجریانی توسط کشور در آماری طرح�های از بسیاری حاضر حال
و می�شوند انجام آماری کارهای اجرای برای الزم تخصص فاقد
می�رود، هدر به راه این در هنگفتی مبالغ سالیانه اینکه از صرف�نظر
یک از نادرست داده�های از بهره�گیری دلیل به مذکور طرح�های غالبا
و می�شوند منتج نادرست نتایج به ناصواب آماری تحلیل�های و سو
با آشنایی لزوم دلیل به�همین می�انجامند. اشتباه تصمیم�گیری�های به

سیستم در تکراری ملی کد و پاسخی چند مشکل با دلیل همین به
هزینه که می�گرفت انجام تلفنی مصاحبه دوباره باید که بودیم مواجه

می�داد. اختصاص خود به را زیادی وقت و

سامانه و پرسشنامه تبلتی نسخه به مربوط پیشنهادات •
(سیجاد) داده�ها جمع�آوری یکپارچه

بدون آمارگیر مأمورین و مسئول کارشناسان� طوالنی آموزش
عمال مسئوالن کارشناس آموزش هفته یک طی در الزم. امکانات
خسته و تئوری کالس�های سری یک صرفاً و نداشت وجود اینترنتی
کارشناس اجرایی کار حجم بیشتر که صورتی در بودیم شاهد را کننده
مرحله آموزش برای می�گرفت. انجام اینترنت و تبلت با مسئولین
برخی که طوری به بودیم مشکالت همین شاهد نیز آمارگیر مأمورین
یادگیری ذهنیت اساس بر صرفا و نداشتند تبلتی اصال مأمورین

می�شد. انجام
فرد، هر اطالعات کلیه که گونه�ای به فردی پرسشنامه طراحی
از برخی حاضر حال در شود. جمع�آوری صفحه یک در تنها
در سپس می�شود، ذخیره و ثبت صفحه یک در فردی ویژگی�های
زمان به توجه با می�شود. جمع�آوری فرد اطالعات سایر دوم صفحه
کاهش باعث مساله این صفحه، هر در اطالعات ذخیره برای الزم

می�شود. آمارگیری سرعت
وضعیت (مثل سواالت از برخی برای پیش�فرض پاسخ وجود
این نیاز. صورت در آن تغییر و اقامت) وضع دین، مهاجرت،

می�کند. کمک پرسشنامه تکمیل سرعت رفتن باالتر به کار
پرسشنامه در ویرایش�ها از برخی اعمال امکان وجود
بدون مسئول کارشناس برای مأمور، توسط بارگذاری�شده
اشتباهات از بعضی ویرایش مأمور. به زدن برگشت به نیاز
به پرسشنامه زدن برگشت جای به مسئول، کارشناس توسط مأمور
می�دهد. افزایش را مأمور عملکرد اصالح و بررسی سرعت مأمور،
به مأمور و کارشناس شناسه با کردن login امکان وجود
بررسی اینکه به توجه با سیستم. یک روی همزمان، صورت
مشاهده نیازمند اغلب مسئول کارشناس توسط مأموران عملکرد
کاربری شناسه (با مأمور توسط بارگذاری�شده پرسشنامه همزمان
کاربری شناسه (با مأمور توسط تاییدشده پرسشنامه و مأمور)
کاربری، شناسه دو بین مداوم جابه�جایی است، مسئول) کارشناس

می�داد. اختصاص خود به را زیادی زمان
از پس مأمور توسط اصالح�شده پرسشنامه�های شدن مشخص
در مشخص. کد یا رنگ یک با کارشناس توسط زدن برگشت
مأمور که دارد وجود امکان این پرسشنامه، نرم�افزار فعلی نسخه
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تحصیل حال در نفر ١١٨٧۵ و درصد) ۶۵/١) فارغ�التحصیل نفر
فارغ�التحصیالن و دانشجویان توزیع بوده�اند. درصد) ٣۴/٩)
نشان ٣ شکل در زناشویی وضع حسب بر آمار رشته�ی دانشگاهی
هرگز درصد ۴٨ حدود و همسر دارای آنان درصد ۵١ حدود می�دهد

نکرده�اند. ازدواج

و دانشجویان درصد ١۴ می�دهد نشان ۴ شکل نتایج
٧۴ کاردانی، مقطع در آمار، رشته�ی دانشگاهی فارغ�التحصیالن
و ارشد کارشناسی مقطع در درصد ١١ کارشناسی، مقطع در درصد

هستند. دکتری مقطع در درصد ١ تقریبا
فارغ�التحصیالن و دانشجویان نسبی توزیع ١ جدول نتایج اساس بر
نشان تحصیلی وضع و تحصیلی مدرک تفکیک به آمار رشته�ی
کاردانی، مقطع فارغ�التحصیالن و دانشجویان بین از می�دهد
۶٣ ، ٨١ به�ترتیب باالتر، و دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی،
باالرفتن با دیگر به�عبارت شده�اند. فارغ�التحصیل درصد ۶ و ۶١ ،
شده کاسته آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن سهم از تحصیلی، مدرک
۶ تنها فارغ�التحصیالن، و دانشجویان بین از که به�طوری است

شده�اند. فارغ�التحصیل درصد

فعالیت وضع و آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان وضعیت
آن�ها، تحصیلی رشته�ی با آن�ها شغل ارتباط و گروه این اقتصادی
از استفاده با مقاله این در که است برخوردار به�سزایی اهمیت از
آمار مرکز ١٣٩٠ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری اطالعات

می�شود. پرداخته موضوع این به ایران،

مقدمه .١
رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان به�کارگیری لزوم به توجه با
دانشگاه�ها و اجرایی دستگاه�های اطالعات و آمار واحدهای در آمار
و برنامه�ریزی برای دقیق و درست آماری تحلیل�های ارائه�ی و
دانشجویان ویژگی�های و جمعیت از آشنایی کشور، در تصمیم�گیری
شغل ارتباط میزان و اشتغال وضع بررسی آمار، فارغ�التحصیالن و
از کشور در گروه این جغرافیایی توزیع و آنان تحصیلی رشته�ی و
شده مطرح دغدغه�های از یکی است. برخوردار به�سزایی اهمیت
به ورود در دانشگاهی فارغ�التحصیالن ناتوانی اخیر سال�های در
تطابق عدم را امر این دلیل مهم�ترین کارشناسان که است کار بازار
اما می�نمایند. عنوان کار بازار نیازهای با دانشگاهی آموزش�های
اطالعات و آمار و است برنامه�ریزی پایه�ی آمار اینکه به توجه با
اجرایی دستگاه�های تمامی در آمارگیری اجرای و ثبتی به�صورت
بازار نیاز و جامعه در رشته این کاربرد لذا می�شود، جمع�آوری
توانایی از گاهی آ و شناخت عدم دارد. وجود گروه این به کار
برای درست تحلیل�های ارائه�ی به کمک برای جامعه از قشر این
اجتماعی عوامل از بسیاری و درست برنامه�ریزی�های و تصمیم�گیری
به نیز رشته این فارغ�التحصیالن که است شده منجر اقتصادی و
بررسی به بعدی بخش�های در لذا نشوند. کار بازار جذب خوبی
می�شود. پرداخته رشته این فارغ�التحصیالن و دانشجویان وضعیت

فارغ�التحصیالن و دانشجویان جمعیت ویژگی�های بررسی .٢
آمار رشته�ی

اساس بر آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان نسبی توزیع
می�دهد نشان ١٣٩٠ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج
بوده نفر ٣۴٠۴۴ آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان تعداد
زنان را آنان درصد ۶۵/۴ و مردان را آنان درصد ٣۴/۶ که است
زن فارغ�التحصیالن و دانشجویان سهم اگرچه می�دهند. تشکیل
بر آن�ها سنی توزیع ولی است، مردان از بیش�تر بسیار آمار رشته�ی
سنی گروه در تنها سهم این که می�دهد نشان ٢ شکل نتایج اساس

است. مردان از بیش�تر زنان برای سال ١۵-٢٩
٢٢١۶٧ آمار، رشته�ی فارغ�التحصیل و دانشجو ٣۴٠۴۴ از طرفی از
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است. کم�تر کشور کل مردان بیکاری نرخ به نسبت
٣٨ با آمار رشته زن فارغ�التحصیالن و دانشجویان مشارکت نرخ
کل بیش�تر و ساله ١۵ زنان مشارکت نرخ از باالتر بسیار درصد
مشارکت نرخ که است حالی در این درصد). ۶/١٧) است کشور
��کم�تر درصد) ۶۶/۵٩) آمار رشته مرد فارغ�التحصیالن و دانشجویان
نرخ و است کشور کل بیش�تر و ساله ١۵ مردان مشارکت نرخ از
با کشور کل در آمار رشته فارغ�التحصیالن و دانشجویان مشارکت
بیش�تر و ساله ١۵ افراد مشارکت نرخ از پایین�تر بسیار درصد ۴٧/٩

است. درصد) ٨٣/٨٣) کشور کل

زنان درصد ۴۵/٢ و مردان درصد ۵۴/٨ آمار، رشته شاغالن بین از
دانشجو غیرفعاالن درصد ٧٨ و بیکاران درصد ٧۶ حدود و هستند
۵۶ تقریبا می�دهند. تشکیل زنان را آمار رشته فارغ�التحصیل و
که هستند خانوار سرپرست گروه، این زنان درصد ٢ و مردان درصد
خانوار سرپرست زنان درصد ۵۶/۵ و سرپرست مردان درصد ٨٢/۵

هستند. شاغل تحصیلی رشته�ی این
و دانشجویان بیکاری نرخ بیش�ترین ،٢ جدول نتایج اساس بر
درصد ٣۵/۵ با ١۵-٢٩ سنی گروه به آمار رشته فارغ�التحصیالن
درصد ١١/۶ با ساله ٣-٣٠۴ سنی گروه آن از پس دارد. تعلق
را رشته این فارغ�التحصیالن و دانشجویان بیکاری نرخ بیش�ترین
را درصد ۵ از کم�تر بیکاری نرخ تقریبا سنی گروه�های بقیه�ی دارد.

است. دارا

فارغ�التحصیالن و دانشجویان اشتغال ویژگی�های بررسی .٣
آمار رشته�ی

نشان آمار رشته فارغ�التحصیالن و دانشجویان فعالیت وضع بررسی
،۵٩/١۴ به�ترتیب کل و زنان مردان، اشتغال نسبت که می�دهد
و دانشجویان بیکاری نرخ همچنین است. درصد ٣٧/٣ و ٢۵/٨
است بوده درصد ٢٢ ،١٣٩٠ سال در آمار رشته فارغ�التحصیالن
بر است. درصد ٣٢ زنان برای و ١١/٢ مردان برای نرخ این که
این ،١٣٩٠ سال در ایران آمار مرکز کار نیروی طرح نتایج اساس
کشور کل برای به�ترتیب فارغ�التحصیالن و دانشجویان برای نرخ
که است بوده درصد ٢۴ و ١١/١ ،١٣/٢ برابر زنان و مردان ،
کشور کل فارغ�التحصیالن و دانشجویان بیکاری نرخ می�دهد نشان
دانشجویان برای نرخ این ولی است آمار رشته�ی از پایین�تر بسیار
است. یکسان رشته�ها سایر و آمار رشته مرد فارغ�التحصیالن و
بیکاری نرخ بودن باالتر اصلی دالیل از یکی که است به�ذکر الزم
این در زنان باالی سهم آمار، رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان

است. رشته
ساله ١۵) زنان و مردان کل، بیکاری نرخ ،۵ شکل نتایج اساس بر
است. بوده درصد ٢۴/١٨ و ١٣/١٣ ،١۴/٧۴ به�ترتیب باالتر) و
آمار رشته فارغ�التحصیل و دانشجو مردان بیکاری نرخ طرفی از
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رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان نسبی توزیع ۴ جدول نتایج
نتایج می�دهد. نشان را شغل و تحصیلی مدرک تفکیک به آمار
فارغ�التحصیل و دانشجو شاغالن سهم بیش�ترین که می�دهد نشان
پس و است بوده دفتری، امور کارمندان سایر شغل در آمار رشته�ی
را گروه این شاغالن سهم بیش�ترین درصد، ٨ با آمارشناسان آن، از
۶٧ تقریبا می�دهد نشان جدول این نتایج داده�اند. اختصاص خود به
مدرک دارای آمار رشته فارغ�التحصیل و دانشجو شاغلین درصد
همچنین هستند. آمارشناس آن�ها درصد ٣/۶ که هستند کارشناسی
مشغول باالتر و ارشد کارشناسی مقطع با آن�ها درصد ١۶ تقریبا
درصد ٢۵/٢٢ و آمارشناس آن�ها درصد ١۵/٣٣ که هستند کار به
آموزش موسسات سایر و دانشگاه�ها در آموزش متخصصان آنان
حدود چه اگر که می�دهد نشان جدول این نتایج هستند. عالی
باالتر و ارشد کارشناسی فارغ�التحصیالن و دانشجویان درصد ۴١
دانشگاه�ها در آموزش متخصص یا آمارشناس شغل در آمار رشته�ی
هنوز ولی هستند کار به مشغول عالی آموزش موسسات سایر و
نامرتبط شغل در عالی تحصیالت با گروه این از توجهی قابل سهم

خراسان و اصفهان تهران، استان�های ،۶ شکل نتایج اساس بر
سهم بیش�ترین درصد ٨/١۶ و ٩/۵۶ ،٢۴/٧۶ با به�ترتیب رضوی
بر در را کشور کل در آمار رشته فارغ�التحصیالن و دانشجویان
بختیاری، چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه استان�های دارند.
کم�ترین درصد ٠/۴٩ و ٠/٢٣ سهم با شمالی خراسان و سمنان
به را کشور کل آمار رشته فارغ�التحصیالن و دانشجویان سهم
و دانشجویان از درصد ٧٠/٣٣ است. داده اختصاص خود
نقاط در بقیه و شهری نقاط در آمار رشته فارغ�التحصیالن
و دانشجویان بیکاری نرخ بیش�ترین می�کنند. زندگی روستایی
و گیالن کرمانشاه، استان�های به آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن
پایین�ترین و درصد ٣١ و ٣٣ ،۴۴ با به�ترتیب شرقی آذربایجان
بختیاری چهارمحال و سمنان هرمزگان، استان�های به بیکاری نرخ
در گروه این بیکاری نرخ دارد. تعلق درصد ۶ و ۴ ،٣ با به�ترتیب
کل در گروه این بیکاری نرخ از پایین�تر که است درصد ١۶ تهران

است. درصد) ٢٢) کشور
و دانشجویان از نفر ١٢٧١۶ که می�دهد نشان ٣ جدول نتایج
(نسبت بوده�اند شاغل ١٣٩٠ سال در آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن
رشته�ی شاغلین درصد ۵۶ نزدیک که درصد) ٣٧/٣٣ برابر اشتغال
و مزد آن�ها درصد ٢٨ و عمومی بخش بگیر حقوق و مزد آمار،
بخش در سهم این بودن باال هستند. خصوصی بخش بگیر حقوق

دارد. وجود تحصیلی مقاطع تمامی در خصوصی و عمومی
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رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان استخدام لزوم و اقتصادی
دانشگاه�ها و اجرایی دستگاه�های اطالعات و آمار واحدهای در آمار
و برنامه�ریزی برای دقیق و درست آماری تحلیل�های ارائه�ی و
برنامه�ریزی با مدیران و مسئولین است الزم کشور، در تصمیم�گیری
استفاده جهت را مناسبی اقدامات مناسب، راهکارهای ارائه�ی و

باشند. داشته گروه این علمی توان از

منابع
مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج .(١٣٩٢) ایران آمار مرکز

١٣٩٠ سال

دانشگاه�ها اخبار

کرمان باهنر شهید دانشگاه
محسن دکتر امیرزاده، وحید دکتر جمالیزاده، احد دکتر آقایان -١
دانشیاری به استادیاری مرتبه�ی از رضاپور محسن دکتر و مددی

یافته�اند. ارتقا
ساله یک مطالعاتی فرصت یک جهت جمالیزاده احد دکتر آقای -٢

نموده�اند. عزیمت کانادا کشور به ٩۶ مهر تا ٩۵ مهر از
در ماهه دو مطالعاتی فرصت یک رضاپور محسن دکتر آقای -٣

بردند. سر به� آلمان کشور در ٩۵ تابستان

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

امیرکبیر دانشگاه فارغ�التحصیل کهنسال اکرم دکتر خانم�ها -١
از صنعت و علم دانشگاه فارغ�التحصیل رجبی حاج آرزو دکتر و
آمار گروه به علمی هیئت عضو عنوان به ٩۵-٩۶ اول نیمسال
نفر ۶ آمار گروه علمی هیئت اعضای تعداد ترتیب این به پیوستند.

است. گردیده
اعضای از امیری اسماعیل دکتر و کاظمی رامین دکتر آقایان -٢

یافته�اند. ارتقا دانشیاری مرتبه به آمار، گروه علمی هیئت

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

عالیق یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبه به سرمد، مجید دکتر آقای -١
و شبیه�سازی آماری، محاسبات کاربردی، آمار ایشان پژوهشی

می�باشد. آماری داده�های در پرت نقاط
عالیق یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبه به فکور، وحید دکتر آقای -٢

و شغل نوع تطابق عدم نشان�دهندی که هستند کار به مشغول
است. افراد تحصیلی مدرک

نتیجه�گیری .۴
بر آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان وضعیت بررسی
نشان ١٣٩٠ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس
٣۴٠۴۴ آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان تعداد می�دهد
درصد ۶۵/۴ و مردان را آنان درصد ٣۴/۶ به�طوری�که است بوده نفر
فارغ�التحصیل و دانشجو ٣۴٠۴۴ از می�دهند. تشکیل زنان را آنان
در درصد ٣۴/٩ و فارغ�التحصیل درصد ۶۵/١ آمار رشته�ی
فارغ�التحصیالن و دانشجویان درصد ١۴ بوده�اند. تحصیل حال
مقطع در درصد ٧۴ کاردانی، مقطع در آمار، رشته�ی دانشگاهی
درصد ١ تقریبا و ارشد کارشناسی مقطع در درصد ١١ کارشناسی،

هستند. دکتری مقطع در
و زنان مردان، اشتغال نسبت که می�دهد نشان همچنین نتایج
بیکاری نرخ است. درصد ٣٧/٣ و ٢۵/٨ ،۵٩/١۴ به�ترتیب کل
درصد ٢٢ ،١٣٩٠ سال در آمار رشته فارغ�التحصیالن و دانشجویان
٣٢ و ١١/٢ به�ترتیب زنان و مردان برای نرخ این که است بوده
دانشجو مردان بیکاری نرخ که است به�ذکر الزم است. بوده درصد
کشور کل مردان بیکاری نرخ به نسبت آمار رشته فارغ�التحصیل و
و مردان درصد ۵۴/٨ آمار، رشته شاغالن بین از است. کم�تر
درصد ٧٨ و بیکاران درصد ٧۶ حدود و هستند زنان درصد ۴۵/٢
تشکیل زنان را آمار رشته فارغ�التحصیل و دانشجو غیرفعاالن

می�دهند.
،٢۴/٧۶ با به�ترتیب رضوی خراسان و اصفهان تهران، استان�های
فارغ�التحصیالن و دانشجویان سهم بیش�ترین درصد ٨/١۶ و ٩/۵۶
نرخ بیش�ترین همچنین دارند. بر در را کشور کل در آمار رشته
استان�های به آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن و دانشجویان بیکاری
٣١ و ٣٣ ،۴۴ با به�ترتیب شرقی آذربایجان و گیالن کرمانشاه،
و سمنان هرمزگان، استان�های به بیکاری نرخ پایین�ترین و درصد

دارد. تعلق درصد ۶ و ۴ ،٣ با به�ترتیب بختیاری چهارمحال
شغل در آمار رشته�ی فارغ�التحصیل و دانشجو شاغالن سهم
دانشجو شاغالن درصد ١۶ تقریبا است. درصد ٨ آمارشناس
باالتر و ارشد کارشناسی مقطع با آمار، رشته�ی فارغ�التحصیل و
٢۵/٢٢ و آمارشناس آن�ها درصد ١۵/٣٣ که هستند کار به مشغول
موسسات سایر و دانشگاه�ها در آموزش متخصص آنان درصد

هستند. عالی آموزش
و دانشجویان بخش رضایت چندان نه وضعیت به توجه با
و جمعیتی شاخص�های لحاظ از آمار رشته�ی فارغ�التحصیالن
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SPSS با نویسی برنامه�� (١۵

حساب�های محاسبه�ی ” عنوان با پژوهشی طرح گزارش •
این در شد. منتشر ”١٣٩٢ و ١٣٩١ سال�های سالمت ملی
است درمان و بهداشت بخش دو شامل سالمت حساب،
فعالیت�هایی همه�ی هزینه�ی شامل سالمت، ملی مخارج و
بازگرداندن یا و ارتقا حفظ، اصلی�شان هدف که است
دوره�ی یک طول در آن افراد از یک هر و جامعه سالمت
MENA منطقه�ی کشورهای بین در می�باشد. معین زمانی
می�شود، کشور ٢١ شامل که آفریقا) شمال و میانه (خاور
بوده، سالمت» ملی «حساب�های تهیه�ی پیشگامان از ایران
چهار در ایران آمار مرکز تاکنون، ١٣٨٠ سال از چنان�که
طرح است. کرده حساب این تهیه�ی به اقدام مرحله
١٣٩١ سال�های برای سالمت ملّی حساب�های محاسبه�ی
و درمان بهداشت، وزارت درخواست به توجه با ١٣٩٢ و
گذشته�ی سال�های تجربه�ی از بهره�گیری با و پزشکی آموزش

است. شده اجرا آمار پژوهشکده�ی و ایران آمار مرکز

سازی پیاده سنجی امکان ” عنوان با پژوهشی طرح گزارش •
منتشر (ویرایش٢٠١١)” سالمت حساب�های جدید سیستم
مربوط بین�المللی و استاندارد دستورالعمل که آن�جا از شد.
٢٠١١ سال در سالمت” ملی ”حساب�های محاسبه�ی به
سفارش به آمار پژوهشکده�ی است، شده روزامد میالدی
و درمان بهداشت، وزارت سالمت تحقیقات ملی موسسه�ی
به قدیم دستورالعمل از گذار سنجی امکان پزشکی، آموزش
محاسبات تا داد قرار خود کار دستور در را جدید دستورالعمل
بر آینده سال�های در را سالمت ملی حساب�های به مربوط
حساب�های ”سیستم� دستورالعمل ٢٠١١ ویراست اساس
درخرداد پژوهشی طرح این اجرای گیرد. انجام سالمت”

رسید. پایان به ١٣٩۵ بهار در و شد آغاز ١٣٩۴

مطالعه سنجی امکان ” عنوان با پژوهشی طرح گزارش •
شد. منتشر ”٢٠١۶ سال در �مبنا ثبتی سرشماری
در اقتصادی و اجتماعی جمعیتی، دقیق برنامه��ریزی�های
عمومی سرشماری�های اطالعات به وابسته کشور هر
گویایی تصویر سرشماری اجرای از حاصل نتایج است.
برای را جامعه افراد اقتصادی و اجتماعی خصوصیات از
بنابراین می�سازد. فراهم کالن و خرد برنامه�ریزی�های
به�عنوان سرشماری اجرای نوین شیوه�های به پرداختن لزوم
و مالی مشکالت به�دلیل کشور در سنتی روش�های جایگزین

فرایندهای و ناپارامتری استنباط احتمال، نظریه ایشان پژوهشی
است. تصادفی

رسمی-قطعی به رسمی-آزمایشی از جباری، هادی دکتر آقای -٣
تابع احتمال، نظریه ایشان پژوهشی عالیق شدند. وضعیت تبدیل

است. کاربردی احتمال و وابستگی و مفصل
تبدیل رسمی-آزمایشی به پیمانی از جباری، مهدی دکتر آقای -۴
داده�های و کاربردی آمار ایشان پژوهشی عالیق شدند. وضعیت

می�باشد. پرت
شدند. منصوب آمار گروه مدیر سمت به امینی، محمد دکتر آقای -۵
مفصل تابع توزیع�ها، نظریه احتمال، نظریه ایشان پژوهشی عالیق

است. وابستگی و

آمار پژوهشکده�ی اخبار

آمار پژوهشکده��ی عمومی روابط

١٣٩۵ سال دوم ماهه شش در شده برگزار دوره�های •

WinBugs نرم�افزار با آشنایی آموزشی کارگاه (١

آن کاربردهای و فضایی آمار آموزشی کارگاه (٢

SAS نرم�افزار با مقدماتی برنامه�نویسی آموزشی کارگاه (٣

خود فرزندان بر تاکید با باروری شاخص�های محاسبه (۴

پژوهش هفته�ی مناسبت به سخنرانی (۵

Eviews نرم�افزار با کاربردی اقتصادسنجی (۶

سرشماری فرایند با آشنایی (٧

آمارگیری�ها در جانهی و ادیت روش�های (٨

SAS با پیشرفته برنامه�نویسی (٩

آمارگیری طرح�های تدوین و تهیه مبانی با آشنایی (١٠

R نرم�افزار با برنامه�نویسی (١١

رسمی آمار مبانی (١٢

میر و مرگ شاخص�های و عمر جدول تهیه (١٣

(Data Science) داده��ای علوم (١۴
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حاشیه در دریابیم!» را خود «ماموریت کارگاه برگزاری -۶
١٣٩۵/٧/٢٩ برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت

(یکشنبه ١٣٩۵ آبان از ماهانه علمی سمینار�های برگزاری -٧
ماه) هر آخر

ریاضی کتاب در آماری سواد و ترفند�ها کتاب از استفاده -٨
١٣٩۵-٩۶ تحصیلی سال دهم سال

آشنایی برای نمایشگاهی دانش” ”پارک در آمار خانه حضور -٩
آمار خانه فعالیت�های از برخی با آن�ها شناخت و مردم عموم

١٣٩۵/٨/٢٩ و ١٣٩۵/٨/٢١ اصفهان

اصفهان آمار خانه امنا هیئت جلسه نخستین برگزاری -١٠
١٣٩۵/٩/٢٨

احتمال و آمار فصل وسایل ساخت و ضبط طریق از آموزش -١١
اصفهان) استان نور موج با (همکاری نابینایان برای درسی کتب

١٣٩۵-٩۶ تحصیلی سال

کتاب معرفی

با دامی علوم در خطی مدل�های و آماری پیشرفته روش�های
R آماری افزار نرم از استفاده

گروه علمی هیئت عضو نوقابی، جباری مهدی دکتر آقای تالیف:
مشهد فردوسی دانشگاه آمار

مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات

از یکی ثبتی�مبنا روش است. ضروری انسانی نیروی کمبود
می�شود محسوب سنتی سرشماری برای جایگزین روش�های
این می�شود. قلمداد مدرن به سنتی روش از گذار بیانگر و
از است. مرکزی یا پایه ثبت�های شکل�گیری بر مبتنی روش
اصلی پیش�نیازهای از آدرس فایل تهیه و آدرس ثبت رو این
فایل، آن از استفاده با می�توان که می�آید به�شمار روش این
داد. قرار مطالعه مورد را اینترنتی و خوداظهاری روش�های
آزمایش محدوده�ی در آن پیاده�سازی با سرشماری روش این
طرح این در علمی اصول و تعریف�شده گام�های اساس بر
اجرای پیش�نیازهای �شد تالش و گرفت قرار بررسی مورد
و گیرد قرار مطالعه مورد تفکیک به ثبتی�مبنا سرشماری
پژوهشی طرح این اجرای شود. شناسایی موجود چالش�های

است. شده آغاز ١٣٩٢ سال اسفند از
وب�گاه فروشگاه بخش در پژوهشی طرحهای این فایل
قابل www.srtc.ac.ir نشانی به ایران آمار پژوهشکده

است. دسترسی

اصفهان آمار خانه

١٣٩۵ پاییز در اصفهان آمار خانه فعالیت�های

اول دوره مدارس (ویژه احتمال و آمار و بازی کارگاه�های -١
١٣٩۵-٩۶ تحصیلی سال ابتدایی) دوم دوره و

اول دوره مدارس (ویژه احتمال و آمار و بازی کارگاه�های -٢
١٣٩۵-٩۶ تحصیلی سال متوسطه) دوم دوره و

سالروز با همزمان برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت -٣
و نفوس عمومی سرشماری برگزاری و اصفهان آمار خانه افتتاح

١٣٩۵/٧/٢٩ تاریخ در ١٣٩۵ مسکن

عالم آماری نظام پیرامون نورمحمدی محمد دکتر سخنرانی -۴
١٣٩۵/٩/٢۴

فارغ�التحصیالن گفتگوی و آمار کافه ماهانه جلسات برگزاری -۵
اول (یکشنبه ١٣٩۵ مهر از پیش�رو مشکالت به راجع استان آمار

ماه) هر
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در که است شده شروع آماری انديشه�های نمونه�های اولین با ابتدا
کتاب این می�شود. یافت هالی ادموند و گراونت جان نوشته�های
و پیرسون کارل آماری، تفکر پیشگامان از تن دو به ویژه توجه
مهم استفاده�های سو یا استفاده از برخی و دارد فیشر آیلمر رونالد
که عمومی بهداشت زمینه در آمار از استفاده جمله از را، آمار از
با متن، اصلی بدنه می�كند. توصیف است آمار از حیاتی کاربردی
مأموریت تضمین و ایمنی دفتر رئیس با اختصاصی مصاحبه یک
و به�روز واژه�نامه به�روز�شده، گاه�شناسی همچنين می�يابد. خاتمه ناسا
گنجانده کتاب این در آموزشی منابع دیگر از به�روز�شده فهرست یک

است. شده
مفید بسیار مأخذی و درسی کتاب عنوان به می�تواند کتاب این
عالوه شود. گرفته کار به احتمال و آمار تاریخ و فلسفه تدریس برای
دانشمندان از برخی بیوگرافی شامل کتاب این که آنجایی از آن، بر
علوم سایر پیشرفت در بسزایی نقش که احتمال، و آمار بزرگ
دروس آموزش حین در کتاب این مطالب چنانچه است. داشته�اند،
کالس بودن بخش لذت باعث گردد تدریس دانشجویان به آمار

بود. خواهد درس
هیئت عضو مصمم محمدیان علی دکتر آقای توسط کتاب این
در که کتاب این تهیه برای است. شده ترجمه زنجان دانشگاه علمی
شده منتشر ریال ١٧۵٠٠٠ بهای به و صفحه ٢۶۴ و وزیری قطع
فرمایید. مراجعه زنجان دانشگاه انتشارات واحد به میتوانید است،

دکتری دوره دانش�آموختگان

پناهی بزاز علی دکتر آقای

شهید دانشگاه از ١٣٨٢ آمار کارشناسی دزفول، ١٣۶٠در متولد
بهشتی، شهید دانشگاه از ١٣٨۵ آمار ارشد کارشناسی بهشتی،

بهشتی. شهید دانشگاه ١٣٩۵از آمار دکتری
بهینه» نسبتی زیان�بس اتکایی «بیمه�های رساله: عنوان
نجف�آبادی پاینده تیمور امیر دکتر آقای راهنما: استاد

آسا هیربد دکتر آقای مشاور: استاد

آماری پیشرفته روش�های نام�های با کلی قسمت دو در کتاب این
آماری افزار نرم از استفاده با دامی علوم در خطی مدل�های و
با آشنایی و استفاده نحوه اول قسمت در است. شده تهیه R
جبر استنباطی، و توصیـفی آمــاری روش�های برخی ،R افزار نرم
استنباطی آمار روش�های از برخی ماتریسی، محاسبات و خطی
الگوی پارامتری، آماری فرضیه�های آزمون و فاصله�ای برآورد شامل
پاسخ�های با رگرسیون�های انواع غیرخطی، و خطی رگرسیون�های
رگرسیونی مدل�های برازش از بیشتری تحلیل همراه به رسته�ای
و... توضیحی متغیرهای گزینش نحوه و زیربنایی پذیره�های شامل
دامی علوم در خطی مدل�های انواع دوم قسمت است. شده بیان
مدل اصالحی، ارزش�های خطی نااریب پیش�بینی بهترین شامل
محيطی و ژنتيكی اثر برآورد مادری، ژنتیکی اثرات برآورد دام،
ژنتیکی اثرات برآورد صفتی، چند ژنتیکی اثرات برآورد مادری،
کتاب این است. شده تشریح تصادفی رگرسیون و افزایشی غیر
علوم مهندسی، پایه، علوم رشته�های متخصصین کلیه استفاده جهت
آمار رشته فارغ�التحصیالن و دانشجویان و انسانی علوم کشاورزی،

می�باشد. مفید

احتماالت و آمار تاریخ

تاباک جان نویسنده: قطعیت عدم علم
مصمم محمدیان علی ترجمه:

زنجان دانشگاه انتشارات ناشر:
در ایده�ها اولین با که است احتمال مورد در کتاب اين نخست بخش
می�شود. آغاز فرما دو پیر و پاسکال بلز بنیادین کار و شانس مورد
کاربرد به شایانی توجه احتماالت، ریاضیات جنبه توسعه بر عالوه
در احتمال از ناصحیح استفاده و آبله مطالعات در احتمال نظریه
است. کتاب این دوم قسمت موضوع آمار است. شده مالی امور
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ایشان فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩۵ آمار
است. بهشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ریاضی گروه

در ناپارامتری آماری کیفیت کنترل «نمودارهای رساله: عنوان
فازی» محیط

گیلده صادقپور بهرام دکتر آقای راهنما: استاد
حسامیان غالمرضا دکتر آقای مشاور: استاد

نادری حبیب دکتر آقای

پیام دانشگاه از ١٣٨٣ آمار کارشناسی تبریز، در ١٣۵٨ متولد
و سیستان دانشگاه از ١٣٨۵ آمار ارشد کارشناسی تبریز، نور
محل مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩۵ آمار دکتری بلوچستان،
است. بلوچستان و سیستان دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال
متغیرهای وزنی مجموع�های همگرایی «نرخ رساله: عنوان

وابسته» تصادفی
امینی محمد دکتر آقای راهنما: استاد

بزرگنیا ابوالقاسم دکتر آقای مشاور: استاد

پور هاشم مجید دکتر آقای

فردوسی دانشگاه از ١٣٨١ آمار کارشناسی مشهد، در ١٣۵٧ متولد
آمار دکتری شیراز، دانشگاه از ١٣٨٣ آمار ارشد کارشناسی مشهد،
گروه ایشان فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩۵

است. هرمزگان دانشگاه آمار
شواهدی و بیزی کالسیک، «استنباط رساله: عنوان رساله: عنوان

دنباله�ای» ترتیبی آماره�های اساس بر
دوست�پرست مهدی دکتر آقای راهنما: استاد

احمدی جعفر دکتر آقای مشاور: استاد

رضیئی فرزانه دکتر خانم

رازی دانشگاه ١٣٨٧از آمار کارشناسی کرمانشاه، ١٣۶۵در متولد
کرمانشاه، رازی دانشگاه از ١٣٩٠ آمار ارشد کارشناسی کرمانشاه،

بهشتی. شهید دانشگاه از ١٣٩۵ آمار دکتری
توانی، سری همبسته�ی آمیخته�ی پاسخ�های «تحلیل رساله: عنوان

گم�شده» داده�های بدون و با پیوسته، و ترتیبی
سامانی بهرامی احسان دکتر آقای راهنما: استاد

گنجعلی مجتبی دکتر مشاور:آقای استاد

گنجی عباسی زینب دکتر خانم

مازندران، دانشگاه از ١٣٨۵ آمار کارشناسی بابل، در ١٣۶٣ متولد
دکتری مازندران، دانشگاه از ١٣٨٧ ریاضی آمار ارشد کارشناسی
ایشان فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩۵ آمار
منابع، توسعه و برنامه�ریزی (معاونت مازندران شیالت کل اداره

است. بودجه) و برنامه واحد
فرایند» کارایی شاخص�های بر «مباحثی رساله: عنوان

گیلده صادقپور بهرام دکتر آقای راهنما: استاد
بابایی افشین دکتر و امینی محمد دکتر آقایان مشاور: اساتید

مؤمنی فرشته دکتر خانم

پیام�نور دانشگاه از ١٣٧٧ آمار کارشناسی بهشهر، در ١٣۵٣ متولد
دکتری اصفهان، دانشگاه از ١٣٨٢ آمار ارشد کارشناسی بهشهر،
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