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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

.

ان نآمارا ا ر

..

۱ سرمقاله...................................................................
ايران آمار انجمن رئيس پيام

۱ ........................... عليمرادی” سروش دکتر ”درگذشت
۲ .... عليمرادی” سروش دکتر ”درگذشت تسليت پيامهای
۳ ايشان رثای در عليمرادی سروش دکتر همکاران يادنامه
مختلف مقاطع در آمار مشکالت و مسائل ميزگرد گزارش
۴............... چالشها” و رياضی علوم ”سمينار دانشگاهی

تخصصی سمينار اولين برگزاری گزارش
۱۹ آن”.............................. کاربردهای و ناپارامتری ”آمار
آماری ابزارهای آموزشی کارگاه نخستين برگزاری گزارش
۲۰ ......................... زندگی علم برای مهدادهها رياضی و

تخصصی سمينار دومين برگزاری گزارش
۲۰ ...................... آن” کاربردهای و اعتماد قابليت ”نظريه
۲۱ ... فازی احتمال و آمار کشوری کارگاه ششمين گزارش

عمومی مجمع نخستين برگزاری گزارش
۲۲ ................ اصفهان” استان آمار دانشآموختگان ”کانون
۲۲ ..................................................... اصفهان آمار خانه
۲۳ کتاب.............................................................. معرفی

.

طا ت

..

۸۹ شماره -۱۳۹۴ زمستان -۲۳ سال

امتياز: صاحب
ایران آمار انجمن

سردبیر:

iranpanah@sci.ui.ac.ir ايرانپناه نصراله

تحریریه: هیئت

pezeshk@khayam.ut.ac.ir پزشک حميد
h-talebi@sci.ui.ac.ir طالبی هوشنگ
alamatho@sci.ui.ac.ir عالمتساز محمدحسين

۱۵۸۱۵-۱۶۱۴ پستی صندوق تهران، مکاتبه: نشانی

info@irstat.ir الکترونیک: پست

www.irstat.ir الکترونیک: پایگاه

۰۲۱-۶۶۴۹۵۵۴۰ تلفن:

۰۲۱-۶۶۴۹۹۸۲۷ دورنگار:

طهرانی شيبانی دلآرام آرایی: صفحه و تایپ

ولیزاده نويد جلد: طراحی

نور دريای ليتوگرافی چاپ:

نسخه ۵۰۰ شمار�گان:

.

د دجانو داو م



۱ ان نآمارا ا ر ۹۰ شماره -۱۳۹۵ بهار -۲۴ سال

ایران آمار انجمن رئیس پیام
درگذشت مناسبت به
علیمرادی سروش دکتر

راجعون الیه انا و له انا

دانشگاه گرانمايه دانشيار عليمرادی سروش دکتر آقای درگذشت خبر
شد. فراوان اندوه موجب قديمی يار و صميمی دوست اصفهان، صنعتی
حق مختصر اين با هستم مطمئن و مینويسم فراوان تالم با را سطور اين

کرد. نخواهم ادا ايشان شان درخور و کامل صورت به را دوستی
رشته کارشناسی دوره شروع يعنی ۱۳۵۸ سال از را عليمرادی دکتر آقای
،(۱۳۶۵) کارشناسی مدرک ايشان میشناسم. شيراز دانشگاه آماردر
دکتريشان مدرک و شيراز دانشگاه از را (۱۳۶۸) ارشد کارشناسی
کنار در ايشان کردند. اخذ کانادا کارلتون دانشگاه از را (۱۳۷۴)
اصفهان، صنعتی دانشگاه در مؤثر پژوهشی و آموزشی فعاليتهای
هشت دبيری دانشگاه، کارآفرينی مرکز رياست نظير گوناگونی پستهای
جشنواره دوره شش دبيری بهايی، شيخ فناوری ملی جشنواره دوره
فناوری رشد مرکز رياست اصفهان، استان دانشجويان کار و کسب طرح
کرد. فعاليت ... و اصفهان تحقيقاتی و علمی شهرک ارتباطات و اطالعات
حوزههای در فعال آماردانی از نمونهای عليمرادی دکتر آقای مرحوم
صنعتی دانشگاه کارآفرينی مرکز رئيس عنوان به ايشان بودند. کاربردی
ارشد کارشناسی التحصيل فارغ ۳۱ اکثر و بود مشغول فعاليت به اصفهان
جنبههای به کردند دفاع نامههايشان پايان از ايشان نظر زير که آمار رشته

پرداختند. آمار حوزه کاربردی
بود.روحيه درگير سرطان بيماری با اخير سالهای طی عليمرادی دکتر
نشان که هميشگیشان لبخند و بيماری با مبارزه طول در ايشان باالی
بود. همکارانشان و دوستان همه زبانزد داشت، ايشان معنوی آرامش از

گفت. وداع را فانی دار ۱۳۹۵ خرداد ۲۵ شامگاه عليمرادی دکتر
عزيز اين فقدان ايران، آمار انجمن اعضای ازطرف نمايندگی به اينجانب
و ايشان دانشحويان و همکاران محترمشان، خانواده به را رفته دست از
شاد. روحش کنم. عرضمی تسليت صميمانه کشور آماری بزرگ جامعه

پزشک حميد
ايران آمار انجمن رئيس
۲۶خرداد۱۳۹۵

سرمقاله

صنعتی دانشگاه رياضی علوم دانشکده دانشيار عليمرادی، سروش دکتر
۲۵ دانشگاه، اين فناوری تجاریسازی و نوآوری مدير و اصفهان
از پس رمضان، مبارک ماه از روز نهمين با مقارن ۱۳۹۵ خردادماه

گفت. وداع را فانی دار بيماری رنج تحمل مدتها
دانشگاه دانشگاهيان توسط باشکوه تشييعی از پس فقيد، استاد آن پيکر
فسا شهرستان در و منتقل فارس استان زادگاهش به اصفهان، صنعتی

شد. تدفين و تشييع
و کارشناسی دورههای ازگذراندن پس عليمرادی سروش دکتر مرحوم
مدرک اخذ به موفق ۱۳۷۴ سال در شيراز، دانشگاه در ارشد کارشناسی

شد. کانادا کارلتون دانشگاه از آمار دکترای
اصفهان صنعتی دانشگاه در خود خدمت دوران طی در فقيد استاد آن
راهنمائی پژوهشی، و آموزشی متعدد عرصههای در پرثمر فعاليت ضمن
ارشد کارشناسی رساله ۲۰ از بيش مشاوره ارشد، کارشناسی رساله دهها
آماری تحقيق روش و آمار آموزشی مختلف دورههای ارائه و دكتری و
حوزههای در متعدد مسئوليتهای پذيرش با صنايع، كارشناسان برای
خدمات منشاء متمادی ساليان طی فناوری، و پژوهشی آموزشی، مختلف

گرديد. کشور دانشگاهی و علمی جامعه به ارزندهای
و مديرنوآوری بهايی، شيخ آفرينی فن ملی جشنواره دوره هشت دبيری
کارآفرينی مرکز رئيس اصفهان، صنعتی دانشگاه فناوری سازی تجاری
كار و كسب طرح جشنواره دوره شش دبير اصفهان، صنعتی دانشگاه
فناوری رشد مرکز رئيس اصفهان، استان های دانشگاه دانشجويان
مشاور اصفهان، تحقيقاتی و علمی شهرک ارتباطات و اطالعات
جشنواره علمی دبير اصفهان، استان نخبگان بنياد اختراعات تجاریسازی
اصفهان صنعتی دانشگاه آموزشی مديرکل و کوهرنگ اختراعات منطقهای
صنعتی دانشگاه فقيد استاد اين اجرايی و علمی مسئوليتهای از بخشی

است. اصفهان
بزرگوار، و فرهيخته استاد جبرانناپذير فقدان ايران آمار انجمن خبرنامه
خانواده و کشور آماری جامعه به را عليمرادی سروش دکتر آقای جناب
آن برای الهی غفران و نموده عرض تسليت مرحوم آن فداکار و محترم

مینمايد. مسالت بازماندگان برای را الهی اجر و صبر و مرحوم



۹۰ شماره -۱۳۹۵ بهار -۲۴ سال ان نآمارا ا ر ۲

عرض ضمن اينجانب میرود. شمار به کشور نوآوری و فناوری جامعه
فناوری و علمی جامعه به واال شخصيت اين درگذشت ضايعه تسليت
و صبر و مرحوم آن برای واسعه رحمت و غفران الهی درگاه از کشور،

مینمايم. مسئلت ايشان بازماندگان و مکرم خانواده برای اجرا

و تحقیقات علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاون
فناوری

است: آمده احمدی وحيد دکتر پيام متن در
دانشگاه استاد عليمرادی سروش دکتر شادروان مرحوم درگذشت خبر
مرحوم نمود. فراهم را اينجانب اندوه و تأثر موجبات اصفهان صنعتی
در ايران جايگاه اعتالی وقف را خود عزت با عمر عليمرادی دکتر
در و کرد دانشبنيان کار و کسب توسعه نيز و فناوری و علم حوزههای
هفت سنگين مسئوليت پذيرش و نکردند دريغ تالشی هيچ از راه اين
دانشجويی کار و کسب جشنواره و بهايی شيخ جشنواره دبيری دوره
جامعه به را ايشان فقدان ضايعه اينجانب است. موضوع اين گواه خود
محترم و معزز خانواده بهويژه و کشور فناوری و پژوهشی دانشگاهی،
فقيد آن روح متعال خداوند اميدوارم و نموده عرض تسليت مرحوم آن

کند. خويش مغفرت و رحمت قرين را سعيد

علوم، وزارت فناوری امور برنامه�ریزی دفتر مدیرکل
فناوری و تحقیقات

علوم، وزارت فناوری امور برنامهريزی دفتر مديرکل پيری، خسرو دکتر
فناوری و علم جامعه به را عليمرادی سروش دکتر درگذشت پيامی طی

است: آمده پيری دکتر پيام متن در گفت. تسليت کشور
جامعه به را عليمرادی سروش دکتر درگذشت ضايعه احترام؛ و سالم با
مرحوم آن برای متعال خداوند از میگويم. تسليت کشور فناوری و علم
اجر و جميل صبر بازماندگان برای و درجات علو و الهی واسعه رحمت

آرزومندم. جزيل

گیالن استان فناوری و علم پارک رئیس
مناسبت به نيز گيالن استان فناوری و علم پارک رئيس طلب، متقی دکتر
زير شرح به که فرستاد تسليت پيام عليمرادی سروش دکتر درگذشت

است:
الرحيم الرحمن الله بسم
راجعون اليه انا و لله انا

علم بزرگ معلم بلند روح خدا، مهمانی ايام و رمضان فضيلت پر ماه در
پيوست اعال ملکوت به عليمرادی سروش دکتر آقای جناب اخالق و

تسلیت پیام�های
درگذشت مناسبت به
علیمرادی سروش دکتر

فناوری و تحقیقات علوم، وزیر
سروش دکتر درگذشت پيامی طی فناوری و تحقيقات علوم، وزير
محمد دکتر پيام متن در ايسنا، گزارش به گفت. تسليت را عليمرادی

است: آمده فرهادی
دانشيار عليمرادی، سروش دکتر شادروان مغفور مرحوم درگذشت خبر
ملی جشنواره متوالی دوره هفت دبير و اصفهان صنعتی دانشگاه فرهيخته
و تأثر موجب دانشجويی کار و کسب جشنواره و بهايی شيخ کارآفرينی
همت با را خويش برکت با عمر مرحوم آن گرديد. اينجانب خاطر تألم
که بهگونهای کرد؛ نوآوری و فناوری علم، پيشبرد صرف وصفناشدنی
جايگاه ارتقای راستای در سعيد فقيد آن شائبه بی و مستمر تالشهای
برای ويژه به پايدار و موثر اشتغال ايجاد نيز و کشور نوآوری و فناوری
فقدان اين اينجانب است. تقدير قابل و ستودنی دانشگاهی جوان نسل
ويژه به و کشور فناوری و پژوهشی علمی، جامعه به را جبرانناپذير
آن برای منان خداوند از و میگويم تسليت ايشان معزز و محترم خانواده

دارم. آمرزش و مغفرت طلب مرحوم

�جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون
فناوری و علمی معاونت اطالعرسانی و عمومی روابط مرکز گزارش به
جمهوری رئيس فناوری و علمی معاون ستاری سورنا جمهوری، رئيس
صنعتی دانشگاه دانشيار عليمرادی سروش دکتر درگذشت پيامی طی
را بهايی شيخ آفرينی فن ملی جشنواره متوالی دوره هفت دبير و اصفهان

است: آمده پيام اين متن در گفت. تسليت
عليمرادی سروش دکتر شادروان مغفور مرحوم وارسته استاد ارتحال خبر
فناوری علم، حوزه در مؤثر فعالين از و اصفهان صنعتی دانشگاه دانشيار
فرزانه انديشمند اين گرديد. تألم و تأثر موجب دانشبنيان اقتصاد و
جهادی باروحيه و اخالص و تقوی زيور با که بود فرهيختگانی از
آفرينی فن توسعه عرصه در متمادی سالهای خدا رضا برای کار و
دبير عنوان به ايشان مؤثر تالشهای نمود. ايفا بیدليل و مؤثر نقش
يکی بهعنوان بهايی شيخ آفرينی فن ملی جشنواره متوالی دوره هفت
کارانه و کسب قابليتهای توسعه با مرتبط رويدادهای بزرگترين از
عضو اين ارزنده تالشهای ماندگار وجوه از دانشبنيان شرکتهای



۳ ان نآمارا ا ر ۹۰ شماره -۱۳۹۵ بهار -۲۴ سال

دانش�بنیان شرکت�های انجمن �مدیره هیئت رئیس
دانشبنيان شرکتهای انجمن هيئتمديره رئيس محمدی، گل مهدی دکتر

گفت: تسليت را عليمرادی دکتر درگذشت پيامی، در تألم ابراز ضمن
ماتمزده خزانی را زندگی فرحناک بهار که تعلقگرفته اين بر الهی مشيت
فراخنای در آفرينش فلسفه تفسير بارزترين اين و بنشيند انتظار بـه
وارسته استاد درگذشت اوست. جاودانگی راز يگانه و هستی بیکران
اصفهان، صنعتی دانشگاه دانشيار عليمرادی سروش دکتر مغفور مرحوم
مؤثر فعالين از و بهايی شيخ آفرينی فن ملی جشنواره دوره هشت دبير
اعضاي و خود جانب از را دانشبنيان اقتصاد و فناوری علم، حوزه در
و کشور دانشبنيان جامعه به دانشبنيان شرکتهای انجمن هيئتمديره
خداوند درگاه از برايشان و نموده عرض تسليت ايشان گرامی خانواده

خواهانم. صبوری بازماندگان ساير برای و مغفرت متعال

علیمرادی سروش دکتر همکاران یادنامه
ایشان رثای در

صنعتی دانشگاه آمار گروه مدیر محمودی، صفیه دکتر
اصفهان

عليم خداوند نام به
دانشگاه فرهيخته دانشيار عليمرادی سروش دکتر آقای تاسف نهايت با
ايشان خالی جای مشاهده رفتند. ما بين از پيش چندی اصفهان صنعتی
همکاری است. نکردنی باور و برانگيز تأثر بسيار رياضی دانشکده در
مهربان. و مؤمن انسانی و مسئول، و دانا استادی فهميده، و خلق خوش
و دست سرطان بيماری با که سالی دو در ايشان خوب بسيار روحيه
را ايشان که بار هر بود. ستودنی بسيار بنده برای میکردند نرم پنجه
کار برای تالش ولی داشت نمود بيشتر برايم جسمانيشان ضعف میديدم
ستايش و تعجب به مرا هميشگيشان لبخند و درمان برای مبارزه و بيشتر

میکرد. وادار
کارلتون دانشگاه از آمار رشته در را خود دکتری که ۱۳۷۴ سال در ايشان
را اصفهان صنعتی دانشگاه علمی هيئت در عضويت کردند دريافت کانادا
خوبی به را محوله پژوهشی و آموزشی امور ۱۳۹۵ سال تا و کردند آغاز
میگويد: محمدی راضيه خانم ايشان دکتری دانشجوی رساندند. انجام به
ايشان بود. توجه خور در برايم چيز، هر از بيش ايشان منش و اخالق ”
در متانت و ادب و میبردند پيش را کارها طمأنينه و صبر با همواره
بود. دوستی وطن حس ايشان، ويژگیهای ديگر از بود. هويدا کالمشان
پرداختند موضوع اين به خاص بهطور کالس، در بار يک که دارم ياد به

تالشهای آثار کرد. داغدار را فناوری و علم فعاالن و اهالی قلوب و
در او صادقانه خدمات و ثمرات و خستگیناپذير و صديق همکار آن
باقی خاطرهها و اذهان در همواره و برجسته کشور فناوری و علم توسعه
عرصه جهادگر و همکار آن رحلت اندوهبار ضايعه اينجانب ماند. خواهد
و اصفهان تحقيقات و علم شهرک محترم همکاران به را فناوری و علم
رحمت متعال، خداوند درگاه از و تسليتعرضنموده ايشان معزز خانواده
آرزومندم. اجر و صبر ايشان خانواده برای و درجات، علو و الهی واسعهی

مازندران فناوری و علم پارک رئیس
پيامی در مازندران فناوری و علم پارک رئيس معتمدزادگان، علی دکتر
گزارش به گفت. تسليت را عليمرادی سروش دکتر ياد زنده درگذشت

است: شرح اين به پيام اين متن ، علوم وزارت عمومی روابط
وصف تألم و تأثر موجب عليمرادی سروش دکتر فقيد استاد درگذشت
ناپذير جبران و بزرگ ضايعهای فرهيخته، آن فقدان قطعا شد. ناپذير

بود. خواهد کشورمان فناوری و علمی جامعه برای
برگزاری جهت تالش در را خود عمر متمادی های سال مرحوم، آن
کشور فناورانه و نوآورانه رويدادهای ترين بزرگ از يکی بهتر هرچه
اسالمی ميهن فناوری و علمی جامعه به صادقانه خدمتی تا نمود سپری

نمايد. ارائه
فقدان ضايعه مازندران فناوری و علم پارک در همکارانم ساير و اينجانب
وخانواده کشور فناوری و علمی جامعه به را فرزانه و فقيد استاد آن
ايشان برای درجات علو و نموده عرض تسليت ايشان داغديده و شريف
نمائيم. می مسئلت متعال خداوند درگاه از را بازماندگان شکيبايی و صبر و

البرز فناوری و علم پارک رئیس
مناسبت به البرز فناوری و علم پارک رئيس ربانی عطاالله دکتر همچنين
آمده آن در که فرستاد تسليت پيام عليمرادی سروش دکتر درگذشت

است:
عليمرادی سروش دکتر آقای جناب يافتيم اطالع فراوان تأثر و اندوه با
جشنواره دوره هشت دبير و اصفهان صنعتی دانشگاه علمی هيئت عضو
ضمن گرفت. آرام حق رحمت جوار در بهايی شيخ آفرينی فن ملی
کشور، علمی جامعه به را ناباورانه ضايعه اين شديد، تأثر و تأسف اظهار
عرض تسليت ايشان، داغدار و محترم خانواده و دانشبنيان شرکتهای
شکيبايی و صبر و مرحوم آن روح برای الهی واسعه غفران و شادی نموده،

مینماييم. مسئلت اليزال خداوند درگاه از را ارجمند بازماندگان
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اصفهان صنعتی دانشگاه آمار گروه کلکین�نما، مریم دکتر
در را دانشگاهی و علمی جامعه عليمرادی، سروش دکتر استاد درگذشت
خويش پربرکت عمر از عظيمی بخش که نشاند دانشمندی فقدان سوگ

نمود. کشور دانش اعتالی صرف را
پژوهشگری و متخلق استادی عالم، انسانی دکترعليمرادی، ياد زنده
سالمت و طبع مناعت نظر، دقت کار، در جديت تواضع، بود. پرتالش
پس و شاگردی مدت طول در من که بود ايشان شخصيت از ابعادی نفس

دريافتم. فرزانه استاد اين با همکاری آن از
و آمار علم شناساندن جهت در عليمرادی استاد ماندگار تالشهای

شد. نخواهد محو خاطرهها از آن کردن کاربردیتر
اساتيد، ايشان، بازماندگان به را ارجمند استاد اين درگذشت اينجانب
دانشگاه دانشگاهی جامعه بهويژه آمار علم دانشجويان و التحصيالن فارغ
درجات علو و الهی واسعه رحمت و نموده عرض تسليت اصفهان صنعتی

مینمايم. مسألت منان خداوند از ايشان برای را

اصفهان صنعتی دانشگاه آمار گروه صابری، زهرا دکتر
دانشگاه رياضی علوم دانشکده فرهيخته اساتيد از عليمرادی سروش دکتر
آمار، علم کاربرد در زدنی مثال و ويژه ديدگاههای دارای اصفهان، صنعتی
و اساتيد زود چه روزها اين که افسوس اما بود. فناوری و کارآفرينی
اندوهی چون ايشان دادن دست از غم مینهند. برهم ديده فرهيختگان
و گرامی يادشان میکند. سنگينی کشور علمی جامعه پيکره بر بزرگ

رهرو پر راهشان

آمار مشکالت و مسائل ”میزگرد گزارش
سمینار در دانشگاهی” مختلف مقاطع در

چالش�ها و ریاضی علوم

دکتر پزشک، دکتر زنگنه، دکتر مشکانی، دکتر آقايان حضور با ميزگرد
ميزگرد اعضای از کدام هر نخست شد. برگزار محمدپور دکتر و دولتی
حاضران برخی سپس کردند. ارائه را خود ديدگاههای دقيقه ده مدت به

نمودند. بيان شده مطرح مسائل مورد در را خود نظرات جلسه در

میزگرد: مطالب فهرست
مشکانی) (دکتر آمار کارشناسی مقطع مشکالت الف)

(دکتر آن چالشهای و آينده نگاه از آمار کارشناسی مقطع برنامهی ب)
زنگنه)

برابر در مقاومت صحنهی نبايد شرايطی هيچگونه تحت بودند معتقد و
دوران در حتی ايشان پشتکار نيز، علمی نظر از کرد. ترک را بيگانگان
تحقيق عرصهی در حضور به شديدی عالقهی بود. تحسين قابل بيماری،
کنيد دعا میگفتند همواره داشتيم که ديدارهايی در و داشتند پژوهش و

” کنم. دنبال را خود علمی فعاليت بتوانم دوباره دهد توفيق خداوند
نيز را اجرايی متعدد مسئوليتهای پژوهشی، و امورآموزشی بر عالوه ايشان
مرکز رياست دانشگاه، کارآفرينی مرکز رياست جمله از داشتند، عهده بر
اصفهان تحقيقاتی و علمی شهرک ارتباطات و اطالعات فناوری رشد
دکتر اصفهان. استان نخبگان بنياد اختراعات تجاریسازی مشاور و
اينحال با بودند. معروف کوشا و پرمشغله بسيار استادی به عليمرادی
که نمیکردند اعتراض جلسات در شرکت در يا برخوردشان در هرگز
را متعهد و مؤمن کوشا، فعال، انسانی فناوری، و علم عالم ندارند. وقت

گرامی يادشان داد. دست از

اصفهان دانشگاه آمار گروه بیدرام، حمید دکتر
بینظيرش خوی و خلق گويای که بگويم اوصافشچه وصف در نمیدانم
و پاک سيرت از يا بگويم خندانش هميشه و مهربان صورت از باشد.
فضای در که هايش خنده بخش مسرت طنين هيچگاه آاليشش. بی
چه و بگويم چه نميدانم واقعا” کنم. نمی فراموش را پيچيد می دانشکده
که برود ما بين از است قرار زودی به که دانست می دکتر گويا بنويسم؟
کرد می صحبت وقتی کرد. می تقسيم همه با را محبتش و مهر اينگونه
ترک را او با مصاحبت نداشتی دوست که داد می جمع به آرامشی چنان
پرکشيد. مظلومانه و زيست صادقانه که بس همين ايشان وصف در کنی.

گرامی. و جاويد خاطرش و ياد

صنعتی دانشگاه آمار گروه گلی�فروشانی، ساره دکتر
اصفهان

مینشيند، زندهای موجود هر قامت به که الهی، است موهبتی مرگ
نيست، مستثنی قاعده اين از بشريت
آن، تحمل و باور است سخت چه اما

آورد، فرود تسليم سر الهی مشيت برابر در بايد کرد، میشود چه ولی
کرد. جاودانه دل در را ايشان عزيزان، خاطرات و ياد با و

جمله از فرزانه همکاری و گرانقدر استادی عليمرادی، دکتر آقای جناب
درعرصه موثر نقشی خالصانه، تالشی با متمادی ساليان که بودند افرادی
جوار در که است اميد نمودند. ايفا کشور فناوری و علمی مختلف های

شوند. بهرهمند حق حضرت آمرزش از پروردگار رحمت
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استاد و دانشيار استاديار، تدريس برای استاندارد ساعت تعداد موجود،
میبينيم. کتاب و مقاله انتشار برای نيز زيادی فشار آن کنار در است. زياد
عجيب تناقضهای با بگيريم نظر در هم کنار در را عوامل مجموع اگر
بدهد درس پنج يا چهار همزمان بايد نفر يک هستيم. روبهرو غريبی و
پاياننامه چندين حداقل حال عين در کند. پر را خود موظف ساعت تا
و نيرو چقدر مگر کند. هدايت نيز را دکتری رسالهی و ليسانس فوق
جديدا که کند منتشر نيز ISI مقالهی اينها همهی کنار در که دارد وقت
مخارج آيا میکند دريافت که حقوقی مقابل، در است. شده مد خيلی
انسانی منابع دربارهی را مسائل اين تمام میسازد؟ فراهم را وی زندگی
را دانشجو و استاد تناسب بايد يابيم دست کيفيت به بخواهيم اگر داريم.
شهيد دانشگاه در ولی نمیدانم دانشگاهها ديگر دربارهی آوريم. فراهم
علمی هيئت اعضای است قرار که کارمندانی تعداد میرسد نظر به بهشتی
گذشته در باشد. علمی هيئت تعداد از زيادتر بسيار کنند پشتيبانی را
دانشجوی ۱۵۰ يا ۱۴۰ تقريبا و بود موجود آمار عالی آموزش مؤسسهی
خودم با بودم من مديرش که آموزش ادارهی داشت. ليسانس دورهی
۱۰ حدود ما دانشکدهی آموزش ادارهی االن داشت. کارمند دو فقط
مواجهيم کارمندی بخش زياد تورم با داده! جای خود در را کارمند نفر
بار مسئله اين هستند. کم تعداد نظر از علمی هيئت اعضای و استاد ولی
میشود اين نتيجهاش میگذارد. علمی هيئت اعضای دوش بر را سنگينی

بيايد. پايين کارشان کيفيت که
شدهام بازنشسته است سال چند که میکنم عرض صادقانه اجرا، مورد در
در بدانيم، گذشته ادامهی را آينده اگر نيستم. جزئيات جريان در و
مسئلهی نمیشد. توجه دروس کالس کيفيت به زياد که بود چنين گذشته
هستند ليسانس فوق و دکترا دانشجويان عمدتا که آموزشی دستياران
تدريس را کارشناسی دورهی درسهای آنها دارد. زيادی اهميت
که میشود اين پيامدش است. کم نسبتا ايشان بر نظارت میکنند.
حرفهای افراد آمار، رشتهی در بهخصوص شده، تربيت دانشجويان
از ولی گرفتهاند ياد را روشها و اصطالحات بعضی صرفا بود. نخواهند

برنمیآيند. مستقل بهطور عملی کارهای عهدهی
برای زيادی عدهی تربيت يعنی خود تودهای وظيفهی کنار در رشتهای هر
روشن و خودش آيندهی جهت هم را کمی عدهی است الزم کار، بازار
دکترا و ليسانس فوق دورههای به تا نمايد تربيت علم چراغ داشتن نگه
پيامدش میشود ليسانس دورهی در که غفلتی دهند. ادامه را راه و برسند

است. مشهود نيز باالتر دورههای در
که معياری باشيم. داشته معيار يک است الزم موجود برنامهی نقد برای
بايد میشود تربيت که آدمی يعنی است. حرفهایگری کردهام انتخاب من
حرفهای رشتههای در است. وضعيتی چه در حرفهای لحاظ از ببينيم
نمیبينيم. عمومی دانش رشتههای در که دارد وجود محدوديتهايی

پزشک) (دکتر آمار آينده پ)
کاربردها و آمار کارشناسی آموزشی برنامهی تدوين فرايند بر مروری ت)

دولتی) (دکتر
محمدپور) (دکتر دادهها علوم رشته و آمار ث)

از که دوستانی همهی خدمت خدا. نام به پزشک: حمید دکتر
تشريف پژوهشی و آموزشی مختلف مراکز و دانشگاهها مختلف، ادارات
در آمار مشکالت و مسائل ميزگرد میکنم. عرض خيرمقدم آوردهاند
بنده به ميزگرد اين مسئوليت میکنيم. شروع را دانشگاهی مختلف مقاطع
خواهشمندم مشکانی دکتر آقای جناب بزرگوار استاد از ابتدا شده. سپرده
آغاز کاربردها و آمار کارشناسی مقطع مشکالت مورد در را خود بحث

نمايند.

با خودمانی جمع اين اعضای همهی مشکانی: دکترمحمدرضا
به نقدی ابتدا دارند. کار و سر آن به مرتبط برنامههای و آمار آموزش
نقد اين میکنم. مطرح را کاربردها» و آمار «رشتهی کارشناسی برنامهی
است. شده چاپ ۱۳۹۲ سال ۳۵ شماره آماری انديشهی مجلهی در قبال
البته و مقاله همان از خالصهای و زمينه همان در من امروز صحبتهای
متن خواندن با میتوانيد را بيشتر نکات و جزئيات است. تفاوت اندکی با
انسانی منابع اول دارد. نگرانی منبع سه درسی برنامه هر ببينيد. اصلی
يعنی درسی برنامهی دوم آورد. در اجرا به را آن است قرار که کسی و

اجرا. طرز سوم و آموزشی رشتهی محتوای
هستند. علمی هيئت اعضای موضوع، مهمترين انسانی منابع مورد در
تعداد اخير سالهای در هستيم. روبهرو عمده چالشی با ما اينجا در
نه علمی، هيئت اعضای تعداد و شده زياد نمايی صورت به دانشجويان
شهيد دانشگاه در مثال شدهاند. کم خطی روند با بلکه نمايی شکل به
آمار کارشناسی دوره در که شنيدم شفاهی صورت به را اعدادی بهشتی
دوره در و ۷۰ ارشد کارشناسی دوره در دانشجو، ۱۲۰ تعداد جمعا
عضو ۱۴ توسط دانشجو نفر ۲۰۰ از بيش داريم. دانشجو ۲۰ دکتری
علمی، هيئت عضو تعداد اين میشوند. هدايت و راهنمايی علمی هيئت
بايد يعنی کنند ارائه بايد هم سرويسی درسهای هم زيادی تعداد البته
نگرانکننده دانشجو به استاد نسبت بدهند. سرويس ديگر گروههای به
عضو ۱۴ با میتوان چطور را دکتری دانشجوی ۲۰ کنيد تصور است.
هم ارشد کارشناسی دانشجوی نفر ۷۰ کرد. فارغالتحصيل علمی هيئت
بايد علمی هيئت اعضای از کدام هر کنند. تدوين پاياننامههايی بايد
گروه بيرون از باشند؟ همزمان بهطور رساله چند مشاور و راهنما استاد
سويی از دارد. وجود پاياننامهها و رسالهها مشاوره برای تقاضاهايی نيز
آييننامههای طبق است. شده سنگين استادان برای هم تدريس بار
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رشتههای بين درس اين گذاشتهايم. برنامهنويسی» «اصول نام به درسی
اين متخصص که کسی است. مشترک کامپيوتر علوم و رياضی آمار،
در بخواند. را ابتدايی بسيار درس بايد کامپيوتر) علوم (رشته است رشته
دانشجوی از مثال عنوان به است. منوال همين به وضع نيز دروس ساير
و گذراندهايم قبالً را تجربيات اين بخواند. رياضی مبانی میخواهند آمار
درسی برنامه در هم انقالب اول را رياضی مبانی درس نداشت. نتيجهای
کردم، اشاره که مقالهای آن در نرسيد. جايی به ولی گذاشتند آمار رشته
همين میگويم. را آنها خالصهی فقط االن که بودم آورده توصيههايی
متأسفانه ولی کرديم اجرا حدی تا بهشتی شهيد دانشگاه در را پيشنهادها
نظرخواهی خود مشتريان همهی از میتوانيم نرسيد. کامل نتيجهی به
يافتهها تمام وقتی دارند. الزم آمار از را چيزهايی چه بفهميم تا کنيم
به افراد در میخواهيم را مهارت ۵ يا ۴ که میبينيم کنيم جمعبندی را
وقتی میشود. مشخص کم کم مهارتها ايجاد روش آوريم. وجود
جاهايی در جدا جدا را نيازهايشان پيش مینويسيم را مهارتها سرفصل
هستند، عمومی رياضی مستلزم که داريم درس ۴ مثال میکنيم. يادداشت
درسی در جداگانه را کدام هر عمومی؟! رياضی از مباحثی چه ولی

میگنجانيم.
اين کالم خالصهی میکنم. بسنده حد همين به محدود فرصت اين در
متأسفانه و کند يکپارچه را رياضی علوم است خواسته فعلی برنامهی که
برنامه میخواهند ظاهرًا است. شده دور آمار حرفهای آموزش هدف از
دانشگاه گفتند ايرانپناه دکتر آقای کنند. بازنگری را آمار کارشناسی
کردم که توصيههايی به تقاضامندم میدهد. انجام را کار اين دارد اصفهان
به را شما نه اگر و درآورند؛ اجرا به دارد فايده ديدند اگر فرمايند. توجه

سالمت! به را ما و خير

زيادی کمک مقاله آن مطمئنًا ممنونم. خيلی پزشک: حمید دکتر
هستيم. زنگنه دکتر آقای خدمت در اکنون کرد. خواهد

زحمات و سمينار برگزارکنندگان از تشکر با زنگنه: بیژن دکتر
ميزگرد اين در که آنچه اصلی بخش کشيدند. آن برگزاری در که زيادی
تابستان در ساعته يک سخنرانی بهصورت قبال کنم، مطرح میخواهم
دانشگاه در تصادفی»، فرايندهای و احتمال سمينار «دهمين در ،۱۳۹۴
رياضی علوم کارشناسی مقطع برنامهی به اشارهای ابتدا کردهام. ارائه يزد
آمار انجمن کارشناسی دوره برنامهی راهنمای دربارهی همچنين میکنم.
تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار در مینمايم. عرض مطالبی آمريکا
چون بود. دادهها علوم به مربوط آن از بخشی که کردم مطرح مطالبی
بخش اين من کنند، صحبت مورد اين در است قرار محمدپور دکتر آقای
از حدودی تا رياضی علوم رشتههای درسی برنامه نمیکنم. تکرار را

دنيای زيستشناسی، کنيد. مقايسه زيستشناس يک با را پزشک يک
موجودات و جانور گياه، از اعم زنده موجودات همهی است. وسيعی
چندان زيستشناس میشود. شامل را ماکروسکوپی و ميکروسکوپی
حوزهی در است ممکن بخواند. را خاصی بخش حتما که نيست مقيد
بايد حتمًا ندارد. عملی آزادی چنين پزشک ولی شود وارد باريکی بسيار
فشار و بگيرد نبض بتواند بايد لزوما مثال بگيرد. ياد مهارت سری يک
آن اساس بر و است مهمی بسيار مسئلهی حرفهایگری، بسنجد. را افراد
رشتهها بعضی میشود. تقسيم اصلی دستهی دو به دانشگاهی آموزش
و هستند محور حرفهای زمينشناسی و دندانپزشکی آمار، پزشکی، مانند
فقط و بخوانند درسی چه که نيست مهم برايشان و محور دانش برخی
بايد اول دستهی چون بگيرند. فرا را کلی دانشهايی که است اين مهم
به که فارغالتحصيلی مثال بگيرند. عهده بر را وظيفهای جايی در بعدا
وزارت مرکزی، بانک در اگر کند. کار آنجا بتواند بايد میرود آمار مرکز
بر وظيفهای گرفت قرار ديگر جای هر يا بهداشت وزارت کشاورزی،

برساند. انجام به خوبی به بايد که میگذارند عهدهاش
آينده در میگيرد ياد هنر تاريخ يا تاريخ موسيقی، مثال که شخصی
عهدهی بر مسئوليتی که ندارد وجود تاريخ ادارهی اسم به جايی میداند
دنبال آمارشناسی حرفهی برای را مشخصی هدفهای بايد بگذارند. وی
مهارت خاصی زمينههای در است الزم حرفهای آمارشناس هر کنيم.
گردآوری میکنند. گردآوری چطور را دادهها بداند مثال کند. کسب
آزمايش اجرای فرايند، بر نظارت نمونهگيری، رسمی، آمار شامل میتواند
استنباط نمايد، تحليل و توصيف را دادهها دارد نياز سپس باشد. غيره و
چند طريق از را مهارتها اين آورد. بهدست را متغيرها بين روابط و کند
آزمايشها طرح رگرسيون، توصيفی، روشهای آماری، روشهای درس
برای میگيرد. ياد زمانی سریهای و چندمتغيره تحليل نمونهگيری، و
آمار احتمال، رياضی، مانند پايهای دروس بايد محصول اين به رسيدن
پيشرفتهتری درسهای هم باالتر مقاطع برای بگذراند. هم را غيره و
هر که بگذاريم اختياری درسهای است الزم برنامه در البته میخواند.
برنامهی گردد. کار بازار به ورود آمادهی میکند که انتخابی به بنا کس
هيچ نمیکند. دنبال را خاصی هدف واقعا کارشناسی دوره فعلی درسی
نمیسازد. منتقل کامل بهطور را شمردم بر که مهارتهايی از کدام
دانشجو که شده تقسيم طوری اختياری و اجباری مختلف درسهای
پراکندهای و مختلف درسهای خاص، مهارت يک کسب بدون میتواند

بگذراند. را
رياضی، رشتههای يکپارچهسازی بر زيادی تأکيد فعلی برنامه اين در
من نظر به میشود. رياضی علوم يکرشته قالب در کامپيوتر علوم و آمار
دانشآموزان، اغلب االن است. مضر بلکه ندارد فايدهای تنها نه کار اين
هم ما میگيرند. ياد دبيرستان در را کامپيوتر برنامهنويسی و برنامهريزی
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رياضی علوم دانشکده خاص، مورد دانشکده: سطح
درسهای با بيشتر آشنايی برای دانشجويان همه دانشکدهای، سطح در
آکادميک، مشترک فرهنگ و زبان کردن پيدا و رياضی رشته اصلی
است: واحد ۱۶ مجموعا، که میگذرانند را زير واحدی ۴ درس چهار
كاربردها. و خطی جبر - عددی آناليز - كاربرد و احتمال - رياضی آناليز

تخصصی: گروه�های سطح
«علوم و صنعتی» «رياضيات نظری»، «رياضيات برنامه سه دانشکده، در
سه اين از يک هر برنامه الزامی درسهای تعداد میشود. ارائه كامپيوتر»
رياضيات برنامه در مثال آنهاست. ماهيت با متناسب و متفاوت گروه،
برنامه صورتیکه در است، شده تعريف الزامی درس سه تنها نظری،

است. الزامی درس ۹ دارای صنعتی، رياضيات
رياضی علوم کارشناسی مصوب برنامه میکنيد مالحظه که همانطور
دانشگاه، الزامی پايه دروس لغت جای به يعنی است برنامه اين مشابه
دروس لغت جای به و است شده گرفته بهکار پايه مشترک- دروس
الزامی-مشترک دروس رياضی، علوم دانشکده رشتههای الزامی-مشترک
دروس مختلف، برنامههای رشته تخصصی دروس واژه بهجای و (هسته)

است. شده استفاده کاربردها” و ”آمار رشته مثال الزامی
مناسب و مترقی نظر اين از برنامه اين ساختار من نظر به بنابراين
دروس، نام نامناسب انتخاب مواد، ريز يعنی آن پيادهكردن مشکل است،
آن مورد در كه میباشد غيره و دروس بودن واحدی سه مطلقكردن
میکنم فكر مشکانی دكتر آقای عكس بر بنابراين میكنم. صحبت

است. فعلی برنامه مثبت نكات از يكی رياضی علوم يکپارچگی
توضيحاتی آمار رشته به راجع اختصار، به ميزگرد اين در مقدمه، اين با
دارد جريان زيادی بحثهای آن، به راجع حاضر، حال در زيرا دارم،
برنامه يک تدوين به آنها، نقد و مختلف ديدگاههای با شدن آشنا و

میکند. کمک پويا، و کارآمد منسجم،

کادمیک: آ رویکرد مقابل در حرفه�ای رویکرد
است توضيح به الزم آمار، رشته بودن آکادميک يا حرفهای مورد در
بر تأکيد معنای به رشته يک بودن حرفهای درسی، برنامه ادبيات در که
كارشناسی مانند مدت كوتاه دورههای طريق از که است مهارتآموزی
آموزشهای قبيل از حرفهای ارتقای برنامههای و مالی رياضيات ارشد
کارشناسی دوره حين در يا پرستاری آموزشهای و معلمان خدمت از قبل

میشوند. ارائه آن از بعد يا
بحرانهای در که است اين گواه ايران و جهان در برنامهريزی تاريخ البته
رشد حکومتها، ماهيت تغيير انقالبها، از ناشی که خاص اجتماعی
کمبود يک رفع برای میباشند، آن نظاير و طبيعی بالهای جمعيت، ناگهانی

است. شده گرفته شريف صنعتی دانشگاه برنامهی
بازنگری فرايند در که مالحظاتی مختصر شرح از بعد ميزگرد، اين در
قرار توجه مورد شريف صنعتی دانشگاه برنامهريزی كميته در برنامهها
میپردازم، نمونهای مورد يک عنوان به رياضی رشتههای برنامه به گرفت،
مشابهت رياضی، علوم رشتههای درسی برنامه که میرسد نظر به زيرا

دارد. کميته آن توسط تدوينشده برنامههای خروجی با زيادی

شريف، صنعتی دانشگاه در درسی برنامه�های بازنگری فرایند
ریاضی رشته موردی: مطالعه

برای اصلی سؤال شريف، صنعتی دانشگاه درسی برنامهريزی كميته در
جامعه با بتواند كه تحصيلکرده يكشهروند كه بود اين برنامهريزی شروع
اجتماعی و علمی ستد و داد جامعه افراد با و باشد داشته مناسبی رابطه
ويژگیها چه دارای بايد باشد، مسلط نيز خود تخصص به و نموده برقرار
رشته در تحصيل برای كه دانشجو يک حقيقت، در باشد؟ مهارتهايی و
برای را خود که است اين نيازمند میشود، وارد دانشگاه يک در رياضی
با مناسب که شغلی پيداکردن شهروندی، نقش ايفای و جامعه در زيستن
در کسبشده دانش از بتواند که موقعيتهايی و باشد عالقهاش و توان
مهارتهای رياضی، دانشجوی يک نمايد. آماده کند، استفاده دانشگاه،
میکند تمرين تخصصی، گروههای و دانشکده دانشگاه، در را شهروندی
رشتههای ساير دانشجويان با که میيابد فرصت نوعی به کدام، هر در و
به تا باشد داشته علمی تعامل خود، تخصصی گروه و دانشکده دانشگاه،
چنين تحقق برای برسند. آکادميک مشترك زبان يک به هم با تدريج،
نظر در متفاوت ماهيتهای با و مختلف سطح سه در درسهايی هدفی،

شدهاند. گرفته

دانشگاه: سطح
به واحد ۴۵ شامل دانشجويان، تمام برای الزامی و مشترك درسهای

است: زير شرح
عمومی٢، رياضی عمومی١، رياضی دانشگاه: پايه-الزامی دروس
برنامهنويسی عمومی٢، فيزيك عمومی١، فيريك ديفرانسيل، معادالت

واحد، ۲۵ ارزش به فنی، رسم و كامپيوتر
زبان فارسی، زبان معارف، گروه درسهای شامل عمومی: درسهای

واحد، ۲۰ ارزش به جمعا بدنی تربيت و انگليسی
برای انتخابی درسهای واحد ١٥ دانشگاه: انتخابی-الزامی درسهای
خارج از بايد آن، واحد ۱۲ كه شده تعريف دانشگاه سطح در دانشجويان
دروس دروس، اين شود. گرفته دانشجو تحصيل محل دانشكده از

میشوند. ناميده دانشگاه مشترک الزامی-
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را چيزهايی آن همه مهندس يك اگر كه میكردند فكر ها آن بنابراين
ماشين آن مانند میتواند بداند است، الزم خاص كار يك انجام برای كه
موجودی انسان درصورتیكه میگردد. مفيد مهندس يك و كند كار
انسان است، پيچيدهتر نيز او تربيت و آموزش و است پيچيده بسيار
همه جای به اگر بنابراين میكند، تربيت و میسازد را خودش خودش،
را او توانايیهای رشد و علمی پايههای بداند، بايستی كه چيزهايی آن
قرار كه جايی هر در دهد، آموزش را خود بتواند كه دهيم آموزش طوری
گردد. سازگار جديد محيط با و كند خودآموزی میتواند راحتی به گيرد
است معتقد بل آزمايشگاه مؤسسه آموزشگران از يكی پوالك هانری
را كارگر يک حتی فرد يك اگر كه است باال آنقدر دانش تغير سرعت
در خاص كار آن كه نيست معلوم دهيد، آموزش خاص كار يك برای
بزودی كه پايهای دانشهای بايستی بنابراين بماند، باقی نزديك آيندهای
گردد. دانشجو خالقيت و توانايی باعث كه شود داده آموزش نمیكند تغير
ده علمی هر میروند. و میآيند مختلف رشتههای و «علوم میگويد: او
ماندگار که پايهای دروس روی بايد بنابراين ندارد. عمر طول بيشتر سال
میرسد رياضی به وقتی سر آخر و کنيم» سرمايهگذاری بيشتر هستند
و تغيير در و است ماندگار كه است دروسی از يكی رياضی میگويد:

نمیكند. تغير بزودی تحولها
فرهنگی انقالب زمان حرفهای برنامههای نوع اين شد گفته که همانطور
رشتهها، تمام دانشجويان و بودند حجيم بسيار خطیشان، ماهيت دليل به
البته شدند. کارشناسی دوره برای واحد ۱۸۰ نزديکبه گذراندن به مجبور
رشتههای تمام به نگاه اين تعميم مشکالت دانشگاهها، بازگشايی از پس
نوع اين بروز و ظهور علت وجود، اين با کرد. بروز تدريج به دانشگاهی،
عادت برنامهها اين به چون بسياری، و شدند فراموش سرعت به برنامهها،
هر در ولی دانستند. ضروری غير امری را آنها بازنگریِ بودند، کرده
جديد نيازمندیهای جنگ، از بعد ثبات کشور، شرايط تغيير با صورت،
جمعيت که شد باعث جمعيت، چشمگير افزايش و کشور بازسازی به
آنی، نيازهای رفع برای تنها نه آرمانخواه، و تحصيل مشتاق ميليونیِ
وارد علمی-نظری، قلههای باالترين به رسيدن و تحصيل ادامه برای بلکه
را قبلی موازنههای جديد، نسل اين شور پر حضور شوند. دانشگاهها
عالی آموزش برنامههای ابعاد تمام در بازنگری ضرورت و زد هم بر
به مدرن آموزشی نگاه امروزه نمود. ايجاد را، آن در تنوع ايجاد و
برنامهريزی در آنها. دانستههای نه است فارغالتحصيالن توانايیهای
اين مساله بداند، بايد چه دانشجو اينكه از صحبت بهجای مدرن درسی

باشد. داشته بايد توانايیهايی چه فارغالتحصيل كه است

آمار کارشناسی فارغ�التحصیل یک برای الزم توانایی�های
چیست؟

کوتاهی دورههای برای ضربتی برنامههای عاجل، نيازهای به پاسخ و
برنامهها، آن معموال موقعيت، آن تغيير از بعد و میشوند اجرا و تدوين
انقالب زمان در منطق همين با که برنامههايی از يکی میشوند. متوقف
داشت حرفهای ماهيت عمدتا و شد اجرا و تدوين ايران در فرهنگی
است. ملموس ميزگرد اين مخاطبان برای که بود آمار» كاردانی «دوره

توجه قابل هم تعدادشان که برنامهها نوع اين فرهنگی، انقالب زمان در
بازده زود که شدند نوشته توليدی خط و کارخانهای نگاه يک با بود،
داشتند. مراتبی سلسله خطیِ رويکرد برنامهای، منطق نظر از و باشند
بعدی درس برای آن، پيشنيازی نقش درس، هر وجود ضرورت يعنی
تقريبا کرد، پيشبينی درس هر برای میتوان که نقشهايی ساير به و بود

نشد. توجهای

انقالبفرهنگی زمان ومهندسی فنی برنامه�ریزی کمیته داستان
مهندسی و فنی کميته در مهندسی رشتههای برنامهی به نمونه عنوان به
بايستی بود معتقد کميته اين کرد. رجوع میتوان فرهنگی انقالب ستاد
كاتولوگهای حتی بنابرين كرد، تربيت مختلف كارخانههای برای مهندس
ما كه میگفتند و بودند شده مطالعه برنامهريزی كميته در كارخانهها
برای دهد. انجام را مشخص كار اين كه كنيم تربيت مهندسی میخواهيم
ياد كار اين انجام برای را درسها اين بايستی دانشجويان اين كار اين
بگيرند ياد را آن پيشنياز بايستی دروس اين يادگرفتن برای باشند، گرفته
پيشنياز عنوان به فقط دروس اينرو از ... و آن پيشنياز آنها برای و
تعداد به تبديل مهندسی رشته هر هستند. طرح قابل نياز مورد درسهای
ريزمواد مجددا وگرايش رشته زير هر برای شد. مهندسی زيررشته زيادی
مهندسی رشته در كنترل گرايش در مثال بود، شده نوشته فيزيك و رياضی
مشتقات به میكرد فكر کميته چون ، نداشت وجود ٢ رياضی درس برق،
همه اين با بايستی بود، بازشدن حال در دانشگاهها ندارد. نياز پارهای
طول ها سال كرد. كار چه ريخته درهم برنامه اين و مختلف رياضیهای
گرايشهای و شود ادغام يكی يكی ناهماهنگ برنامههای اين تا كشيد
١٨٠ زمان آن در شوند، رشته يك به تبديل مهندسی رشتههای مختلف
اينكه دليل به را پايهای و اصلی دروس تمام و نوشتند برنامه درسی واحد

كردند. حذف بود نمانده باقی ديگری جای
دارای سنتی بهطور كه ايران مهندسی رشتههای دانشجويان از نسل يك
مجبور و شدند محروم موهبت اين از بودند قوی رياضی سواد و پايه
دهند. انجام آزمايشی و تجربی های رشته در را خود تحقيقات كه شدند
اين بود، انسان يك تربيت برای مهندسی نگاه مهندسی و فنی کميته نگاه
فكر يعنی میگرفت يكی ماشين يك طراحی با را انسان تربيت کميته
ساخته شده طراحی قبل از كه همانطور مختلف قطعات اگر كه میكرد
میكند، كار ماشين دهند قرار مناسب جاهای در را آنها سپس شود،
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دانشجو نفر ۲۰۰ من اگر مثال عنوان به میگردد. تدريس مهندسی و
و هستند کسانی چه مخاطبينم میدانم باشم داشته درس کالس يک در
مخاطبان از غير درس هر در متأسفانه میکنم. تنظيم را درس آنها برای
پيشينهی که بگيريم نظر در هم را مساله اين بايد گوناگون، رشتههای
که بنويسيم طوری را مواد ريز نبايد میکند. فرق دانشگاه هر در نيز آنها
استاد به ندارد دليلی مثال و گردد استاد به خاص روش يک تحميل باعث
بياورد. کالس سر مثالهايی چه و بدهد درس ساعت چند که کنيم تحميل

یک عمومی دروس تدریس و برنامه�ریزی مواد ریز نوشتن
است. تخصصی کار

درسی برنامهی دربارهی عميقی تحقيقات کنيد جستجو را گوگل اگر
انجام خطی» «جبر دربارهی مطالعه يک میبينيد. دروس مواد ريز و
در رجبی دکتر آقای برای ساعتهای يک سخنرانی به منجر که دادم
جبرخطی مجله در سخنرانی، متن آمادهسازی موقع شد. کرمان دانشگاه
خطی جبر درس يادگيری و تدريس مورد در مقاله دهها آن، كاربردهای و
در که نوشتم تاريخ» روايت به رياضی «مبانی به راجع مقالهای ديدم.
چاپ رياضی مقاالت گلچين در هم بعد و ايران رياضی انجمن خبرنامهی
کوچکی کار شد صحبت باال در آن مورد در که مطالعات نوع اين شد.
برنامهريزی تدوين، زمينه در که بزرگی و عميق کارهای مقابل در است
تدريس چگونه و شود نوشته چگونه باشد، چه مواد ريز اينکه و دروس
سطح در پايه دروس با مقايسه در خصوص به است شده انجام گردد
ريز نوشتن برای بنابراين شده. انجام پژوهشی کارهای بر مبتنی و جهانی
ادبيات اين مطالعه به بايستی عمومی دروس خصوص به درس هر مواد

میپردازيم. مشخص دروس نقد به اينجا در پرداخت.

دیفرانسیل: معادالت درس مواد ریز نقد
است شده نوشته ۱۳۵۸ سال در که موادی ريز از مواد ريز اين متاسفانه
ساعت) (چند مواد هر برای که اين نوشتن با متاسفانه است. قديمیتر
اختيار در و واحد ۴ تا ۳ اينکه با تضاد در شود گذاشته وقت بايستی
سال چهل در ديفرانسيل معادالت آموزش دارد. قرار باشد دانشگاهها
پيداکردن گذشته تدريسدر هدف است. کرده پيدا زيادی تغييرات گذشته
مدلسازی، نگاه ديفرانسيل معادالت مدرن ديدگاه اما بود صريح جواب
آناليز درس در عددی (حل است عددی حل و کيفی هندسی، سيستمی،
رفتار بايستی جواب پيداکردن جای به يعنی شود). می تدريس عددی
قديمی مطالب بر تاکيدها سرفصل اين در متاسفانه کنيم. بررسی را معادله
مطرح سيستمی و هندسی رفتاری، نگاه که جايی و است صريح حل و

جلسه! ۲ است شده نوشته خطی معادالت سيستم حل مانند میشود

آمريکا آمار انجمن آمار، رشته درسی برنامه توصيف در نمونه، عنوان به
مورد توانايیهای که است نموده تأکيد کرده، منتشر که راهنمايی در
در همچنين چيست؟ آمار کارشناسی دوره فارغالتحصيل يک از انتظار
آمار کارشناسی دوره هدفهای بعضی به بيشتری تفصيل با راهنما، اين
عالوه شد. خواهد اشاره آنها از بعضی به اختصار به که است پرداخته
ابعاد، تمام در بسياری انعطاف از کارشناسی، دوره برنامه وجوه، اين بر
است. برخوردار آنها ماهيت با متناسب درسها واحدهای تعداد حتی

است: زير بهصورت توانايیها اين
دادهها با دستورزی و فهميدن

استنتاجی رياضيات با آشنايی و محاسباتی رياضيات در توانايی
احتماالتی شهود

برنامهنويسی و مختلف نرمافزارهای با کارکردن و محاسباتی توانايی
کامپيوتر

اقتصاد، بيولوژی، مانند کهاد: عنوان به ديگر ديسيپلين يک با آشنايی
بازرگانی و جامعهشناسی

مساله حل توانايی
برنامه: دروس سرفصل و مواد ریز نقد

مشترك دروس مواد ريز بررسی به مختصر بهطور بخش اين در
برنامهريزی كه است اين كرد توجه آن به بايستی كه نكتهای میپردازيم،
برای مسئوليتی مختلف رشتههای دانشجويان به دروس تدريس و
رشتههای نياز كه انعطافپذير موادی ريز كه میآورد وجود به برنامهريزان
مواد ريز رياضی علوم كارشناسی برنامه در كند. برآورده را گوناگون
٢ و ١ عمومی رياضی مواد ريز میدهد. را مهم اين نويد عمومی رياضی
گذاشته دانشگاهها عهده به واحد ١٢ تا ٨ آن واحد تعداد و شده نوشته
اين ديفرانسيل معادالت درس مواد ريز ديدن با متاسفانه ولی است شده
تعداد شده نوشته چه گر درس اين در میگردد، ياس به تبديل خوشبينی
درس مواد هر تدريس ساعت ولی دانشگاهها عهده به واحد ٤ تا ٣ واحد
ريز است، نشده داده دانشگاهها به اختياری هيچ عمل در و شده نوشته
ما بنابراين است متعارف و معقول عددی آناليز مبانی و آناليز مبانی مواد

نمیپردازيم. آنها به
به عناوين بسياری در که است نامأنوسی لغتهای از استفاده ديگر مشکل
شده استفاده مختلف جاهای در كه «مبانی» اصطالح مثال شدهاند؛ برده کار
شده كاربرده به با... آشنايی جای به نام اين آوردن كه نيست معلوم و است
مختلف رشتههای برای مشترك دروس تدريس است. ديگری چيزی يا
رياضی درسهای گوناگون دانشجويان و مخاطبان به که دارد را حسن اين
مخاطبتان بايد بپذيريد. بايد هم را مسئوليتش ولی بدهيد يکسانی آمار و
ديفرانسيلی معادالت درس میکنند. اخذ را درس که باشند افرادی همهی
علوم رشتههای تمام برای میدهيم ياد شريف صنعتی دانشگاه در ما که
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ريز اين است. آمده ( ساعت ۳) آخر در مواد ريز اين در که است داخلی
غايب آن در خطی جبر مدرن و جذاب مطالب و است ناقص کامال مواد
در استرنگ گيلبرت بهوسيله که جبرخطی درسهای از میتوان است.
مانند مهم مطالب تمام و کرد استفاده شود، می تدريس MIT دانشگاه
اشميت، گرام روش و متعامد پايه مربعات، کمترين تقريب LU تجزيه
تکين، مقادير تجزيه تعريفشده، مثبت ماتريسهای متقارن، ماتريسهای
يکانی، و هاميلتونی ماتريسهای و ژردن تجزيه قطریکردن، شبه و قطری
درس استاد انتخاب به آن کاربردهای از بعضی و شده افراز ماتريسهای
در است. لی” ”ديويد کتاب درس اين برای ديگر مناسب کتاب گفت.
است. شده متحول دنيا در جبرخطی آموزش و تدريس اخير سالهای
و آموزشی تغييرات و مالحضات آن از هيچکدام مواد ريز اين متاسفانه
به که مهمی مسايل از يکی است. نگرفته نظر در را جهانی برنامهريزی
اينجا که موادی ريز چه و شده نوشته مواد ريز چه شود، توجه بايستی آن
چون ندارد. رياضی علوم مبانی پيشنياز به نيازی است شده پيشنهاد
که نيست آنقدر هم آن اثبات مقدار و است محاسباتی کامال درس يک
علوم مواد ريز اين به خصوص به باشد. شده مطرح دبيرستان دوره در

ندارد. نياز رياضی

:٢ احتمال و ١ احتمال احتمال، مبانی درس مواد ریز نقد
سرراستترين از يکی احتمال در مقدماتی درس يک مواد ريز نوشتن
اين پيشنياز معموال است. مهندسی و علوم رشتههای برای سرفصلها
اغلب برنامه در است. چندمتغيره) (توابع ۲ عمومی رياضی درس
در درس اين صنايع مهندسی يا و برق رشته مانند مهندسی رشتههای
و آمار درس دو ،۱۳۵۸ سال مصوب برنامه در میگردد. ارايه واحد سه
به کامپيوتر علوم و رياضی رشتههای برای ۲ احتمال و آمار و ۱ احتمال
احتمال معموال ۱ آمار و احتمال درس در و بود اجباری واحد ۴ ارزش
روشهای يا و رياضی آمار ۲ آمار و احتمال درس در و میشد تدريس
دانشگاههای از دانشگاهها تمام در برنامه اين میگرديد. تدريس آماری
تدريس غيرانتفاعی موسسههای و پيامنور و آزاد دانشگاه تا گرفته دولتی
”احتمال يا ”راس” احتمال در درس اولين کتابهای معموال میگرديد.
ترجمه اخير سالهای در يا و چانگ تصادفی” فرايندهای و مقدماتی
تدريس قهرمانی سعيد تصادفی” فرايندهای و احتمال ”مبانی کتاب فارسی
چالش و مشکل با آن تدريس که درسها از خيلی عکس بر میگرديد.
رشتههای در درس اين تدريس مشکل از گزارشی هيچگونه بود، روبرو
تدريس در مشکل تنها شايد نشد. مشاهده کامپيوتر علوم يا و رياضی
رياضی آمار کتابهای از اغلب که بود نامناسب کتاب انتخاب درس اين
عنوان به درس به که شده مشاهده درس اين برای میشد. انتخاب
آمار کتاب از استفادهکردن (مثال است شده نگاه رياضی آمار پيشنياز

ریاضی: علوم مبانی درس مواد ریز نقد
مطلبی يعنی نيست رياضی علوم مبانی واقعا درس، اين سنت به توجه با
اين هدف دارد. کامپيوتر علوم و آمار رياضی، رشته سه در پايهای که
دانشجو در خالقيت ايجاد و اثبات نوشتن و رياضی اثبات آموزش درس
اهداف تاريخ). روايت به رياضی مبانی داستان به شود (رجوع است.

از: عبارتاند درس اين
مساله حل رياضی، استدالل آموزش بايد درسی چنين اصلی هدف

باشد. استدالل نوشتن و رياضی
از تا شود فراهم مناسبی بستر بايد استدالل، مستقيم تدريس جای به
ياد را استداللی ساختمانهای استحکام و ظرافتها دانشجويان آن طريق

بگيرند.
محتوای نظرگرفتن در و دقيق مطالعه با بايد درسی چنين مواد ريز
از پرهيز با و متوسطه آموزش جديد نظام در رياضی درسی کتابهای
باشد. محتوا آن منطقی توسعه به پرداختن عوض در و کسالتبار تکرار
برای که موادی ريز و گيرد قرار هدف خدمت در بايستی مواد ريز
انتخاب اصل مانند نمیکند برآورده را هدف رياضی اول سال دانشجويان
جزئيات با عددی دنبالههای مبحث آن جای به و حذف زورن لم و
ابزار يک عنوان به آن از و شود گنجانيده برنامه تمام در بيشتری

شود. استفاده مساله حل و استدالل نوشتن تدريس مناسب آموزشی
نگرفته نظر در را باال اصول از هيچکدام درس اين مواد ريز متاسفانه
از بعد درس اين مشکالت تمام وارث و کرده عمل آن عکس دقيقا و
مطرحکردن حتی و جزييات به ورود با مواد ريز اين میباشد. انقالب
تنها نه مواد ريز اين است. نموده توهين درس مدرس به نحوی به مثالها
تعداد ارائه و دبيرستان مطالب تکرار با بلکه نمیشود خالقيتی هيچ باعث
نمیکند عالقه ايجاد دانشجو در بیاهميت اصطالحات و لغات زيادی
او سرخوردگی باعث و میدهد گسترش را او محفوظات دامنه تنها و
شده نوشته رياضی” ”اثبات نام با کتابهايی اخير، سالهای در میشود.
يادگيری خال پرکردن و استدالل آموزش برای مختلف دانشگاههای در و
نوشته میدانند محاسباتی رياضيات تنها که دانشجويانی برای استداللی
رياضيات به انتقال رياضی، ”اثبات کتاب کتابها، اين از يکی است. شده
نوشته ژانگ پينگ و پليمنی آلبرت چارترند، گَری وسيله به که پيشرفته”

است. مناسب درس اين در تدريس و برنامهريزی برای است، شده

خطی: جبر و ماتریس�ها مبانی درس مواد ریز نقد
برای درس اين که نکردهاند توجه مواد ريز اين نويسندگان متاسفانه
اين با است. کامپيوتر علوم و آمار رياضی، رشته سه هر دانشجويان
رياضی و دبيرستان در آن از قسمتهايی که مقدماتی بسيار درس
ضرب خطی جبر درس اصلی مبحث متاسفانه است. آمده ۲ عمومی
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احتمال از تنفر باعث درس اين وجود بنابراين میگيرد. آن از را است
توجيهی هيچ آن مطالب کل تکراریبودن به توجه با و میگردد آمار و
است آن مانند درس اين در حسابان نکردن استفاده نيست. آن ارايه برای
آن جالب بدو! بگوييم او به و ببنديم هم با را دونده پای و دست يک که
و برنامهريزان برای هم بستيم را او پای و دست که کار اين دليل که است
آن ملی و بينالمللی پژوهش هيچ و نيست مشخص مواد ريز نويسندگان
کامپيوتر علوم و رياضی رشتههای دانشجويان بنابراين نمیکند. توجيه را
برنامه اين از که دانشجويانی کرديم. محروم عمد به احتمال دانستن از را
ندارند، احتمال از ايدهای هيچ میشوند، ارشد کارشناسی دورههای وارد

چيست؟ تصادفی متغير که نمیدانند حتی
از بعضی میکند. حرکت کند بسيار هم ۲ احتمال و ۱ احتمال درس
”آمار درسهای در است ممکن که آماری توزيعهای نظريه مطالب
شده تزريق درس دو اين به دليل بدون گيرد قرار استفاده مورد رياضی”
پواسن فرايندهای مانند کاربرد” و ”احتمال درس يک کالسيک مطالب و
گرديده حذف میگردد تدريس پواسن تصادفی متغير از پس هميشه که
متضاد ماهيتهای با کتابهايی درسها، اين مراجع در متاسفانه است.
تا بهبوديان دکتر مقدماتی” احتمال و ”آمار کتاب از است شده گنجانيده
رياضی آناليز پيشنياز دارای (که استيرزاکر” و ”گريميت پيشرفته کتاب
به که قهرمانی سعيد احتمال” ”مبانی کتاب مراجع، در است. آمده است)
انتشارات برای بزرگنيا دکتر آقای جناب و شاهکار دکتر مرحوم وسيله
از شاهکار ترجمه نام به است، شده ترجمه شريف صنعتی دانشگاه
و نويسنده میرسد نظر به که است شده معرفی مشهد دانشگاه انتشارات
بودند. نديده هيچگاه را آن ترجمه و کتاب اين مواد ريز نويسندگان يا
و احتمال درس يک احتمال، مبانی درس جای به من شخص پيشنهاد
و شود نوشته چندمتغيره) (توابع ۲ عمومی رياضی پيشنياز با کاربردها
دنيا جای همه که آن کاربرد و احتمال درس يک معقول مواد ريز تمام
آمده دورت و چانگ راس، قهرمانی، کتابهای در و میگردد تدريس
درس يک در را درس اين خود توان و سنتها با دانشگاهها بيايد. است،
واحد ۶ تا ۳) شود نوشته عمومی رياضی مانند و دهند ارايه درس دو يا

دانشگاهها). اختيار در
مراجع از بهبوديان دکتر مقدماتی احتمال و آمار مانند مقدماتی مراجع
گريميت کتاب تا و گردد شروع قهرمانی و راس کتاب از و شود حذف
در که شود داده دانشگاهها به اختيار اين (يعنی يابد ادامه استيرزاکر و
کالسيک و مناسب مواد ريز يک ديدن برای کنند). نوسان سطح اين
مواد ريز و مراجعه شريف صنعتی دانشگاه رياضی برنامه راهنمايی به

کنيد. مالحظه را آن” کاربرد و ”احتمال

در ولی باشد متفاوت قدری شايد من صحبتهای پزشک: دکترحمید

نامناسب انتخاب اين اما احتمال). تدريس برای فروند جان رياضی
توجه است رياضی آمار پيشنياز که احتمال از بخشی آن به فقط که
احتمال مانند مقدماتی احتمال اساسی مطالب به حال عين در بود شده
احتمال، جرم و چگالی تابعهای تصادفی، متغيرهای بيز، قضيه شرطی،
متغير گسسته، و پيوسته احتمال توزيعهای شرطی، اميد رياضی، اميد
حد و بزرگ اعداد قانون قضيههای نرمال، های توزيع پواسن، تصادفی
نگاه يک اگرچه میپرداخت. آن توابع و چندمتغيره توزيعهای و مرکزی
رشتههای دانشجويان بنابراين بود. غايب اندازهای تا مطالب به تصادفی
همچون ارشد کارشناسی دوره وارد که زمانی کامپيوتر، علوم و رياضی
پايه بر مقدماتی احتمال با میشدند، مالی رياضيات ارشد کارشناسی

بودند. آشنا حسابان
”احتمال نام با معموال شمالی آمريکای دانشگاههای تمام در درس اين
آناليز پيشنياز با را درس اين اروپا در میگردد. تدريس کاربرد” و
استيرزاکر” و گريميت تصادفی فرايند و ”احتمال کتاب مانند رياضی
تدريس کارشناسی دوره در اندازه نظريه پيشنياز با يا و میدهند درس
بيشتری رياضی دانشجو چه هر احتمال تدريس برای حال هر در میکنند.
سادهتر و واضحتر نيز آن شهودی مفاهيم حتی است. آسانتر باشد بلد

میگردد.
و گسسته توزيعهای احتمال فضای واحتمال، جبر درس در دبيرستان، در
با حجم) و سطح طول، مفاهيم از هندسی(استفادهکردن احتمال بخش در
میپردازيم. احتمال تدريس به حسابان از استفاده بدون يکنواخت توزيع
حسابان از استفاده بدون نيز پيشدانشگاهی گسسته رياضيات درس

میدهد. پوشش را احتمال از بيشتری مطالب
برای دانشگاه در هم آن احتمال” ”مبانی نام به احتمال درس يک تدريس
توجيهی هيچگونه حسابان، پيشنياز بدون رياضی علوم رشتههای همه
حتی و میکنند اخذ را عمومی رياضی دانشجويان اين تمام چون ندارد
میکنيم، نگاه درس اين مواد ريز به وقتی میگيرند. آناليز در درسی همه
و ضعيفتر دبيرستان احتمال” و ”جبر مواد ريز از آن احتمال مقدار
جذاب و جالب مسايل دارای که هندسی” ”احتمال مانند بخشهايی
مطالب آن تمام که توصيفی آمار از مطالبی نمیگردد. شامل نيز را است
مطلب دو تلفيق است، آمده دبيرستان دوره مدلسازی” و ”آمار درس در
متناقضاست. يکدرس خود مقدماتی، يکدرس در ”آمار” و ”احتمال”
واحتمال” درس”جبر دبيرستان دروسرياضی برنامهريزی در دليل اين به
بايد که مدلسازی” و ”آمار درس از دارد استنتاجی و شهودی نگاهی که
درس دو اين شد. جدا گردد، تدريس استقرايی روش به سطح آن در
هم، با دو اين تلفيق بنابراين بردهاند. بهره متفاوت تجريد سطح دو از
روحيه هم و میکند خالی احتمال خالقيت و چالشها از را درس هم
آمار مقدماتی بسيار درس يک الزمه که دادهها جمعآوری و استقرايی
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میدانند بزرگ دادههای و نوزدهم قرن به رجعت نوعی را يکم و بيست
دادههای مجموعه و پيچيده سؤالهای نيستند. ساده ديگر سؤالها اما
قبال دارد. اهميت خيلی اينجا مسئله حل توانايی داريم. غريبی و عجيب
میکرديم فکر و بود ستون ۳۰ و سطر ۳۰ دارای طرح، ماتريس يک
ماتريس سطرهای تعداد االن است. مهمی بسيار کار ماتريسی چنين حل
سيل با میرسد. تا هزار ۳ يا ۲ به ستونها و هزار ۷۰ يا ۶۰ به دادهها
مورد در مختلفی کارهای که جاها بعضی مواجهيم. دادهها از عظيمی
هستند. روبرو دادهها از وسيعی حجم با ثانيه هر میدهند، انجام ژنها
کنيم. آماده جديد دوران برای را افرادی میخواهيم آمارگر عنوان به ما
سؤالها آيا داريم؟ منسجمی برنامههای آيا هستيم؟ آماده خودمان آيا
عنوان به بيستم قرن نيمهی از آمار رشتهی دهيم؟ جواب میتوانيم را

شد. شناخته مستقل رشتهای
میخواهند محمدپور دکتر آقای میشود. عوض دارد شدت به تفکر طرز
پرسشها همين به که کنند صحبت دادهها علوم مثل رشتههايی به راجع
گذشته آن از سال ۱۵ که ۲۱ قرن برای بخواهيم اگر است. مربوط
مؤسساتی ارزيابی و داريم خود برنامههای بازبينی به نياز باشيم آماده
محصول به زيادی مقدار که نيست بیجهت بگيريم. جدی را آبت مثل
کتاب نوع اجباری! و اختياری واحدهای تعداد نه و مینگرند نهايی
بدانند میخواهند ندارد. اهميت گذراندهاند که ساعتی يا شده تدريس
و جامعه در که سؤالهايی جوابگوی میتواند چقدر شما محصل نهايتا

باشند. میآيد پيش محض علوم حتی

کارشناسی آموزشی برنامه اجرای خدا. نام به دولتی: علی دکتر
اجرای برای بودم. گروه مدير بنده زمانی با بود مصادف کاربردها و آمار
زيادی پرسشهای ابتدا همان از کشيديم. زيادی دردسرهای برنامه اين
پرسشها اين به جوابی کسی وقت هيچ و شد مطرح برنامه اين پيرامون
پرسشهاست. همان از برخی تکرار میکنم بيان اينجا در که مطالبی نداد.
دانشگاه آمار گروه محوريت با کارشناسی دوره برنامهی حاضر حال در
میشود مطرح اينجا که نکاتی اميدوارم است. بازنگری حال در اصفهان

شود. واقع بازنگری کميته توجه مورد
رشتهها درسی برنامههای اصالح در بود. ضروری جديد برنامهی تدوين
روزآوری به و جامعه نيازمندیهای رشته، مخاطبان تغيير مؤلفه: سه
برنامه اين مثبت نکات اول من شود. گرفته نظر در بايد دروس، محتوای
دانشگاههای به جديد دروس تعريف اجازه برنامه اين در میگويم. را
مدل يک اين که شده اذعان برنامه در است. شده داده مميزه هيئت دارای
شد. پياده ديگری چيز عمل در البته اجباری! نسخهی نه است، الگو و
رو و زير کامال را قبلی برنامهی که است اين برنامه اين ضعف نقاط از

باشد. گام به گام است بهتر اصالحات حالیکه در کردند

زحمت که کسانی همهی به ابتدا هستم. مشترک دوستان با موضوع اصل
نوشتن میگويم. نباشيد خسته نوشتهاند را درسی برنامههای و کشيده
ديدگاههای هم هميشه و است بوده دشواری کار هميشه درسی برنامه
نقاط هم که است معنا اين به البته بررسی و نقد دارد. وجود مختلفی
کيفيت که آبت مؤسسه مثل مؤسساتی شود. گفته قوت هم و ضعف
دانشجويان دارند. خاصی معيارهای میکنند، ارزيابی دنيا در را آموزش
و دارند خوبی بسيار پتانسيل ما دانشگاههای ليسانس فوق و ليسانس
اما میگيرند. پذيرش خارجی کشورهای از سرعت به گرفتن دکترا برای
دورههای در که نداريد سراغ دنيا جای هيچ در دانشگاهی هيچ طرفی از
شود. صادر ايران از مدرک باشند حاضر ما، دانشگاههای با خود مشترک
برای که دانشجويانی هستند و داريم مختلفی قراردادهای چيست؟ علت
و میگردند بر هم ماه ۹ و میروند ديگری کشور به ماه ۹ ليسانس فوق
نادر بسيار ولی میگيرد انجام اين مشابه کارهای میدهند. ادامه ايران در
کنند ذکر خود قرارداد در باشند حاضر که خارجی دانشگاههای هستند
سرعت به را ما دانشجويان چرا نمیدانيم شود. صادر ايران در مدرک که
کميتههای ندارند. قبول را ما شده صادر مدرک ولی میکنند جذب
گستردهای سيل میگردند. موضوع اين علت دنبال وزارتخانه از مختلفی
دورههای برگزاری دنبال که شده سرازير ايران سمت به خارجیها از
انجام بررسی بايد جا يک هستند. مشترک پروژههای اجرای يا مشترک

دهيم.
بنا ارزيابیها اصلی ايدهی است. جدی مسئلهای البته محوری، مشتری
يک که اين از بعد يعنی است. محوری مشتری مؤسسات، اين گفتهی به
توانايی چقدر ببينيد بايد میکنيد فارغالتحصيل خاصی مقطع در را نفر
مشکانی دکتر آقای و زنگنه دکتر آقای صحبتهای در دارد. مسئله حل
داشته مسئله حل توانايی بايد ما فارغالتحصيل شد ذکر صراحت به نيز

باشد.
آماردانان از برخی که است آمار علم آيندهی و سو و سمت بعدی موضوع
خود به نگاهی بياييد نمودهاند. اشاره آن به افرون جمله از برجسته
قرن هستيم؟ آماده ۲۱ قرن برای برنامههايمان با ما آيا ببينيم و بيندازيم
ساده سؤالهای با بزرگ دادههای تحليل در آمار کاربرد زمان نوزدهم
مرد چند زن، چند پسر، چند دختر، چند که اين و سرشماری مثال بود.
برای را دادهها از وسيعی حجم و میسنجيدند را چهارگانه وقايع داريم.
زمينه اين در کتله آدولف مثل افرادی میخواستند. ساده نسبتا سؤالهای
کوچک” مقياس در ”آمار دوران میتوان را بيستم قرن بودند. پيشرو
استقرايی آمار بنيان نيمن و هتلينگ فيشر، مثل نابغهای آدمهای دانست.
مورد در نمونهها بررسی با و میرسيدند کل به جزء از آنها ريختند. را
فنهايی و تکنيکها آموزش به نياز کار اين میکردند. قضاوت جمعيت
قرن بود. کوچک دادهها حجم ولی جدیتر سؤالها زمان اين در داشت.
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بدهد درس را اين کسی اگر گذاشتهاند. احتمال مبانی را آن اسم ولی
۳۰ يا ۲۰ صرفا و است توصيفی آمار محتوا درصد ۷۰ يا ۶۰ میبيند
شده معرفی آن برای که منابعی از تا ۴ اما است احتمال مبانی درصد
و آمار کتاب (که مورد يک فقط و است آن احتمال بخش به مربوط
توصيفی آمار قسمت برای است) بهبوديان دکتر تاليف مقدماتی احتمال

است. شده معرفی
تعريف است. دروس» تعريف در جامعنگری «عدم برنامه ديگر ايراد
درس تعريف در منتها نمیکند. رد را آن کسی و است خوب جديد درس
با آشنايی «درس مثال عنوان به شود. گرفته نظر در جامعنگری بايد
درسی که است شده تعريف اختياری دروس جزو برنامه در رکوردها»
تا است مناسب ارشد کارشناسی دانشجوی برای و تخصصی کامال

کارشناسی. دانشجوی
سرفصل است. چندسطری و مبهم درسی مواد ريز برنامه ديگر ايراد
نمونه عنوان به ً است. شده سطرنوشته سه يا دو در دروس از بعضی
جلسه سه در را مطالب کل ببينيد. برنامه در را بيزی آمار درس سرفصل
را رسمی» آمار با «آشنايی درس سرفصل مثال يا کرد. تمام میتوان
توسط شده آماده جزوههای درس اين برای شده معرفی منبع ببينيد.
در را درسی منبع آيا جزوه؟ کدام است. شده معرفی آمار پژوهشکدهی
بدهيم سفارش است الزم يا کنيم؟ معرفی طور اين بايد سرفصل يک
معرفی را استانداردی شده نوشته کتاب يا شود نوشته زمينه اين در کتابی
است. شده نوشته عجله با صرفا که دهد می نشان موارد اين همه کنيم.
درسهای بعضی درسهاست. همه بودن واحدی سه برنامه ديگر معضل
کمتر مطالب حجم تنها نه ولی کردهاند واحد ۳ به تبديل را واحدی ۴
تعداد است. داشته نيز توجهی قابل افزايش موارد بعضی در بلکه نشده
و دانشجو به مضاعف فشار آن نتيجه که است يافته افزايش هم دروس

است. بوده اخراج و مشروطی مانند آموزشی مشکالت افزايش
اينطور را کهاد است. کهادها» به مربوط «ابهامات برنامه ديگر ايراد
در متفاوت موجود رشتهی دو يا يک هسته دروس «از کردهاند تعريف
برای که کنيد پيدا را رشته يک دارد؟ هسته ما رشتهی کدام دانشگاه».
علوم برای که برنامهای از غير به باشند. کرده تعريف هسته دروس آن
شود تعريف هسته ديگری رشته برای است قرار اگر شده، نوشته رياضی
گذاشتيم وقت خودمان دانشگاه در ما کرد؟ خواهد تعريف را آن کسی چه
هر نوشتيم. را مديريت» کهاد» صنعتی، مديريت گروه همکاری با و
نياز پيش چند بدهيم قرار کهاد دروس جزو میخواستيم که را درسی
خيلی مالی مديريت درس میگفتند مديريت رشته همکاران مثال داشت.
و مديريت اصول دروس اما است مفيد دانشجويان برای و است خوب
توانستيم فقط نهايتا هستند. آن پيشنياز ۳ و ۲ ،۱ عمليات در تحقيق
کهاد در را مديريت رشته اول ترمهای افتادهی پا پيش درسهای برخی

مشترک کميتهی يک برنامه، تصويب در که است اين اشکاالت ديگر از
از يکی میگرفت. تصميم همگان برای محدود اختيارات با نامتوازن و
الزم جاها «بعضی میگفتند: بودند کميته عضو که آمار متخصص دوستان
سه چون میباختيم ما میگرفت صورت رأی گاه هر و بود رأیگيری به

نبوديم». بيشتر نفر
متفاوت ديدگاههای و جمعی خرد از استفاده عدم برنامه، ديگر عيب
و است مشهود کامال که شتابزدگی و عجله است. درسی مواد تهيه در
تصويب تاريخ است. ضعف نقاط ديگر از داد خواهم نشان را نمونههايش
۸۹/۴/۳۰ تاريخ در را برنامه ويرايش يک است. بوده ۸۸/۲/۲۶ برنامه
يعنی ۸۹/۶/۲۲ تاريخ در را ديگری ويرايش و فرستادند دانشگاهها برای
با را دانشجويان ترم همين «از که شد اعالم و نمودند ارسال ماه دو
شهريور ۱۰ که دانشجويانی میشود مگر کنيد». منطبق جديد برنامهی
به اول ترم در دهيم؟ برنامه تغيير شهريور ۲۲ در را کردهاند ثبتنام
برنامه برنامه طبق دوم ترم از و شد داده درس قديم برنامه با دانشجويان
را دروس از برخی که ۸۹ ورودی دانشجويان فارغالتحصيلی برای جديد.
سختگيریهای با بودند، گرفته جديد برنامه با را برخی و قديم برنامه با
بارها و بارها را برنامه اين داشتيم. فراوانی مشکالت آموزش، اداره
و طوالنی بسيار برنامه بکنيم. بايد کار چه فهميديم باالخره تا خوانديم
عنوان به میخورد. چشم به آن در فراوانی تايپی اشکاالت است، حجيم
منسوخ ۷۴/۴/۱۹ «برنامهی شده: گفته برنامه اين اول صفحهی در نمونه
برنامهی ندارد. خارجی وجود برنامهای چنين اصال حالیکه در میشود»

نکردهاند. دقتی هيچ و بوده ۷۹ سال مصوب قبلی
سرفصلها در بود. سرفصل مفاد به متولی پايبندی عدم بعدی مسئلهی
ولی کنند اجرا را برنامه آزمايشی بهصورت دانشگاهها برخی بود قرار
در برنامه اين «آرزومنديم شده ذکر برنامه در شد. سراسری ناگهان
پيشنهاد و شود گرفته دانشگاهها برای اصلی مدلی عنوان به مدت طوالنی
به و مرحله به مرحله صورت به ملی سطح در آن پيادهسازی میشود
دانشگاهها همه متأسفانه باشد». بزرگ دانشگاههای از اختياری شکل
سال ۳-۴ از بعد بزرگ! دانشگاههای از غير شدند اجرا به مجبور
نيفتاد. اتفاق اين که میآمد در اجرا به مرحله به مرحله برنامه میبايست
است. دروس» برخی به برنامه کنندگان تدوين اعتقاد «عدم ديگر ايراد
دروس ليست از و نبوده تخصصی زبان درس به اعتقادی هيچ ظاهرا
ارشد کارشناسی کنکور در درس اين از که حالی در است شده خارج
تاريخ و فلسفه درس است. آشکار تناقضی خود که میشود داده سوال
حداقل ها بازی نظريه مانند ديگر دروس از بسياری و احتمال و آمار
کردند. حذف را آنها ولی باشد اختياری درسهای از يکی میتوانست
مشخصی هدف هيچ احتمال مبانی درس گفتند هم زنگنه دکتر که همانطور
است توصيفی آمار احتمال، مبانی درس از نيمی از بيش نمیکند. دنبال
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درس ۴ الی ۲ اگر يعنی دادگانها. و ماشين يادگيری بود: خواهد قسمت
میگردد. داده علوم مشابه کامال کنيم اضافه آمار رشتهی سرفصل به را
تحرک کمترين با چون باشيم رشتهها شانسترين خوش جزء ما شايد
مربوط دادهها علوم که نيست اينطور لزوما میرسيم. دادهها علوم به
مهندسی و کامپيوتری علوم رياضی، متخصص باشد. آمار متخصصين به
آمار متخصصين ضعف متأسفانه شوند. زمينه اين در محقق میتواند هم
که من خود حتی شده باعث دادگانها و ماشين يادگيری حوزهی در
استخدام کار برای را کسی میخواهم که هنگامی هستم آمار متخصص
از بيرون آمار! نه و باشد کامپيوتر علوم حوزهی از دهم ترجيح کنم
میدهند ترجيح کامپيوتر علوم و آمار رشتهی دو هر به را صنايع دانشگاه،
را نزديکی بيشترين ما که است حالی در اين زدهاند. جلو هم ما از يعنی
به نتوانستهايم درس ۴ در تحرکی کم دليل به فقط داريم. دادهها علوم به

ربودهاند. ما از را سبقت گوی بقيه برسيم. دادهها علوم
هر ما دانشگاه در زدند. مثالی کاوی داده درس دربارهی دولتی آقای
۳ و ما به مربوط يکی که میشود ارائه کاوی داده درس دانشکده ۴ ترم
رويکردهای با و متفاوت اشخاص توسط که ديگر دانشکدهی سه در تا
داده متخصص بهعنوان همه را «تن» مثل افرادی میگردد. ارائه گوناگون
صفحات اولين در میبينيد کنيد نگاه را او کتاب اگر دارند. قبول کاوی
تأکيد موضوع اين روی است». آمار کهن علم ادامهی کاوی «داده نوشته
خوب را آمار میکند وادار را دانشجويان هم و دارد اعتقاد هم دارد.
آقای میشود. حساب کامپيوتر علوم رشتهی که اين وجود با بدانند.
هم ما دارد. اعتقاد خيلی آن به ولی نخوانده، آمار رشتهی گاه هيچ تن
در را تغييرات بعضی عکس. جهت در ولی کنيم عمل او همانند بايد
چندان تغييرات اين فهم برسيم. کاوی داده به تا بدهيم آماری روشهای

بود. نخواهد دسترس از دور هم آن برنامهنويسی نيست. سخت
دادهها سريع توليد اصلیاش دليل افتاد؟ زبانها سر دادهها علوم چرا
در روز هر در هستند. داده توليد حال در سامانهها اقسام و انواع است.
میگيرد. صورت بانکی کارتهای با تراکنش ميليون ۱۰۰ حدود ايران
تراکنش هزار ۱۰ از بيش کردند، کارت ارائهی به شروع بانکها که روزی
مقادير برای الزم زيرساخت شده! ميليون ۱۰۰ االن نمیگرفت. انجام
تا خودمان اطراف کشور هيچ در شايد گشته! فراهم هم باالتر خيلی
علوم شکلگيری دليل مهمترين نکنند. استفاده بانکی کارت از حد اين
دادهها حفاری و استخراج و کشف و داده تحليل به نياز احساس داده،
باعث نياز اين بکشيم. بيرون دادهها دل از را دانش میخواهيم بوده!

گشته! آمريکا کار بازار در سريعی رشد
نفر ميليون ۱۰ میگويند شنيدهام. غيررسمی منابع از را ارقام و اعداد
عدد البته باشند. داده علوم رشتهی متخصص بايد آينده سال ۱۰ در
رشتههای در است قرار که کاری نيروی نسبت به ولی نيست دقيقی

بدهيم. قرار
هيچ اينکار که کنند اعالم دانشگاهها به نيز را کهاد آييننامهی بود قرار البته
فارغالتحصيل کهاد با را دوره يک دانشجويان ما خود نشد. انجام وقت
«کهاد عبارت دانشگاه آموزش ادارهی نموديم تالش چه هر ولی کرديم
چيزی هيچ «وزارتخانه میگفتند: نکرد. ذکر آنها مدرک در را مديريت»

نمیدهيم». انجام را کاری چنين و نکرده اعالم ما به مورد اين در
کارشناسی دوره برنامه که است اين کنم اشاره میخواهم که آخری نکته
است. شده محول اصفهان دانشگاه به کار اين و است بازنگری حال در
دوباره که اين نه گردد، اصالح فقط برنامه که است اين من توصيه
مثبت نکات حفظ. ضمن برنامه، بازنگری در شود. رو و زير کامال
آمار گروههای و متخصصان همه نظرات و جمعی خرد از فعلی، برنامه
شهرياری پرويز مرحوم شود. استفاده آمار فارغالتحصيالن همچنين و
وقت هيچ میکنم توصيه دانشجويان «به میگفت: میزد. خوبی حرف
خود اشتباههای بنويسيد مداد با اگر ننويسند. مداد با را سؤالها جواب
اشتباه اگر که بنويسيد خودکار با میشوند. فراموش و میکنيد پاک را
آن دوباره تا بنويسيد را درست عبارت آن باالی و بزنيد خط را آن بود

نکنيد». تکرار را اشتباه
رشته اين به دانشجويان رغبت عدم آمار، رشته فعلی مشکالت از يکی
به شود. انديشيده راهکارهايی مستعد دانشجوی جذب برای بايد است.
رشتههای باشد. رشته اين اسم در بازنگری شايد روشها از يکی نظرم
داشتند. مشابهی مشکالت نيز جغرافی و کتابداری جمله از ديگری
شناسی اقليم به جغرافی و دانششناسی» و اطالع «علم به کتابداری
خوبی نتايج رشتهها، اين در همکاران از برخی نظر به و دادند اسم تغيير

است. شده حاصل تغيير اين از

از بعضی خوشبختانه الرحيم. الرحمن بسمالله محمدپور: عادل دکتر
رشتهای دربارهی میخواهم کردند. ذکر دوستان ديگر مرا صحبتهای
ايران در دانشگاه يک در است. گسترش حال در بهسرعت که بگويم
دانشگاههای همکاری با هم دانشگاه چند و است راهاندازی حال در
جزئيات به امروز کرد. خواهند ارائه را آن پرديسهايشان در خارجی
مرتبط جديد رشته اين آيا که ميدهم پاسخ سوال اين به و میپردازم
دادهها علوم رشته اجزای دارد. فاصله آن با يا است آمار رشتهی با

میگردد. ارائه زير در (Data Science)
درصد ۸۰ حدود که شده تشکيل خاصی مهارتهای از دادهها علوم
اصول بعضی است. آمار با مرتبط غيرمستقيم يا مستقيم بهصورت آنها
درسهايش بعضی است. آمار اصول مشابه جزئی تغييرات با که دارد
زبانهای به برنامهنويسی نيازمند همچنين هستند. آمار با مرتبط کامال
دو در فقط ما مشکل است. آماری آنها از يکی حداقل که است مختلف
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آموزشی نبود. فراوان بداند آمار که کامپيوتری معلم ولی آورديم را آمار
را کسانی میکرد. طی را باطل دور نوعی کرديم پيگيری آمار در که
به دادن درس کارشان فقط بعدا و خودمان مثل میکرديم فارغالتحصيل
به و بگذريم رياضی از نيستيم قادر هرگز باطل دور اين با باشد. بقيه

برسيم. دادهها علوم
«چرا پرسيدند مشکانی دکتر از ببينيد. را میدهيم درس که کتابهايی
کتاب وقتی «من دادند: قشنگی جواب نمیکنيد؟». تأليف کتابی شما
کتابهای از بهتر و جديدتر چيزی کتابم باشم مطمئن که مینويسم
اسمشان من که موجودند بازار در اآلن کتابها بعضی دارد». موجود
در کتاب يک اشخاص بعضی میگذارم. آماری» «واکسيناسيون را
عمرش آخر تا بخواند را آن دور يک کس هر که نوشتهاند آمار حوزهای
معلمهای میشود! واکسينه آمار، به نسبت نمیگيرد. ياد آمار هرگز
باعث و میزنند آمار واکسن معلمين، بعضی داريم! هم اينجوری آمار
اينها متأسفانه نشوند. آمار به عالقهمند هرگز دانشجويان میشوند
باشم. آنها جزء من خود شايد میسازند. وارد آمار به مهلکی ضربات

ندارم. کتابی هنوز خوشبختانه
دوستان قول به ندارند. آمار رشتهی از صحيحی درک هم دانشجويان
که کتابداری مانند دادهها» «علوم به دهيم تغيير را آمار اسم است کافی
انداز غلط «آمار» نداريم. تعارف بود. خواهد بزرگی جهش . ... شد

نمیشوند. متوجه را مفهومش است.
جنبه دو از آمار ولی میکرد تداعی ذهن در را غلط رشته يک کتابداری
میگويند وقتی بگيريد. نظر در را جغرافيا رشتهی است. انداز غلط
جغرافی اروپا تمام و فرانسه در میآيد؟ ذهنتان به چيزی چه «جغرافی»
پردازش روی اغلب میخواند جغرافی که کسی است. برق گروه جزء
درس جغرافی اسم به ما که چيزی به ربطی هيچ میکند. کار طيفی تصاوير
آمار از وقتی است. صادق همين دقيقا نيز آمار مورد در ندارد. میدهيم
در بشماريم و بزنيم چوبخط است قرار میکنند فکر همه میبريم نام
حاضر حال در خالصه بهطور آمار نيست. اينها اصال آمار که صورتی
میدهند انجام ماشين يادگيری در کاری هر ماشين. يادگيری يعنی
«آماری» کلمه روشهايش همهی اسم کنار و است آمار علم به متکی

میگذارند.
يافته! کاهش کنکور متقاضی چون مواجهيم دانشجويان شدن باکم اخيرا
دانشگاهها تعداد افزايش میآيند. آمار رشتهی به ضعيفتری دانشجويان
دانشجويان میدهم ترجيح معلم بهعنوان بعضیها است. علت بر مزيد نيز
چگونه میبيند که میسوزد کسی هر دل بگيرند. کامپيوتر علوم از را خود
آمار استاد يک برای میزنند. کله و سر ضعيف دانشجويان با استاد يک
دشواری کار آماری غير دانشجويان به دادهکاوی درس يک تدريس
به بايد هم درصد چند و است آماری دروس درصد ۷۰ يا ۶۰ نيست.

خواهان جا همه حوزهای چنين متخصصين قطعا شوند استخدام مختلف
میدهند. درس را دادهها علوم دنيا مطرح دانشگاههای اکثر در دارند.
دانشگاه با مشترک دورهی راهاندازی حال در کشور دانشگاههای از يکی
در بلکه بزرگ دانشگاههای تنها نه يعنی است! آلمان روستاهای از يکی
میدانيم البته میکنند. برگزار را دادهها علوم رشتهی هم آلمان روستاهای
هم استنفورد دانشگاه ندارد. بستگی دانشگاه به لزوما شهر وسعت که
تعداد و است کوچک واقعا آلمانی دانشگاه اين ولی است روستا يک در
امکان است. ناچيز ما دانشگاههای با قياس در آن علمی هيئت اعضای
فقط دارد. وجود دادهها علوم در رشته چند دانشجويان تحصيل ادامه
اقتصاد جمله از رشتهها از خيلی نيست. آمار يا کامپيوتر علوم به مربوط
علمی جهتدهی تغيير شاهد اخيرا بروند. دادهها علوم سراغ به قادرند
نشريات در جديدی جهتدهی آمريکا آمار انجمن مثال هستيم. انجمنها
صحبت آن اصلی نشريه تحريريه هيئت اعضای از نفر دو با دارد. خود
قديمی عضو جديد. ديگری و بوده عضو قبال که اعضا از يکی کردم.
اآلن گفتند شد. عوض جهتدهی چون کردند بيرون را ما همهی میگفت
حالت از میخواهد است. دادهها بعدچندی و کاوی داده مهدادهها، زمان

کنند. تمرکز تحقيقات نوع اين روی فقط و بيايد بيرون سنتی
مجله آن تحريريه هيئت عضو حاضر حال در که دوم استاد تحقيقات اگر
آمار به ربطی و است کامپيوتر علوم او رشته میکنيد فکر ببينيد را است
روشهای بر متمرکز دانشکده در اطرافيانش هم و خودش هم ندارد.
روی از فقط و نداشت آمار تابلوی اگر شدهاند. کامپيوتر علوم در آماری
ماشين يادگيری حوزهای در قطعا میکرديم رصد را او رشتهی کارهايش
نظر از البته نداشت؛ آمار با چندانی ارتباط ما نظر از و میگرفت قرار
بر متمرکز کامال خودشان نظر از آنها میکنيم! کار سنتی آمار که ما
دادهها علوم سمت به آمار از حرکت برای اول قدم هستند. آمار علم
به رسيدن برای آماریها نيست. جديدی حرف برداشتهايم. قديم از را
عبور رياضی از باشد مطرح دادهها علوم اسم که اين بدون دادهها، علوم
اول برسيم. دادهها به که اين اميد به کرديم عبور اعداد از ما کردند.
کرديم. درست دانشکده در رياضی گروه و خودمان گروه بين ديوار يک
که اين اميد به کرديم، عوض را برنامه و جدا بهتدريج را درسها سپس

برسيم. بهتری آمار به رياضی دروس کاهش با
افراد داديم. دست از را فرايند و احتمال رياضی، از شدن جدا با
بهندرت ولی داريم تصادفی فرايندهای قوی متخصصين و احتمالدان
راحتطلبی و رياضی در ما ضعف دليلش هستند. آمار گروههای در
و احتمال میرسد نظرشان به عدهای است. ديگر بعضی نظر به ظاهری
فنون به ولی شديم رد رياضی از متأسفانه هستند. سختی دروس رياضی
برسيم. نتوانستيم ماشين يادگيری به زديم. درجا نرسيديم. روز آماری
و احتمال استنباط، معلمين بهترين نداشتيم. خوب خيلی کامپيوتر معلم
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بخش يک در ندارند. پيراهن فروشگاهها نکنيد. پيدا هم گزينه يک
شهری کالن در جور! ۱۰ کوچک شهر در و ببينيد پيراهن جور دو شايد
باشد بيشتر انتخاب چه هر میشود. پيدا پيراهن جور ۱۰۰۰ تهران مثل
رشتهها ساير و آمار درسهای مورد در است. زيادتر توسعهی نشانهی
هر باشد. توسعه نشانهی تا گرفت وسيع را انتخاب دامنهی میتوان نيز
بايد حال عين در ولی میدهد درس خواست دلش چيزی هر کس
دکتر آقای که صحبتهايی بدهيم. بيرون میخواهيم محصولی چه بدانيم
است. مضر آمار رشتهی برای میفرمايند زنگنه دکتر آقای و محمدپور
طرح میتوان آيا ماشين يادگيری در مثال دارد. هسته يک علمی هر
نه دادههاست، از يادگيری اساس بر چون نه! داد؟ درس را آزمايشها

کنيم. درست طرحی که اين
دنيا دور از را زيادی عدهی ۲۰۰۲ سال در آمريکا علوم ملی بنياد
از کاکس ديويد باشد. چگونه بايد ۲۱ قرن در آمار ببينند تا کرد جمع
برده اسم آمار دانشنامهی در وی از جا ۱۰۰ از بيش که معروف آماردانان
علم که میدانيم هستم». (scientist) دانشمند يک «من میگويد شده،
و میشود دانشمند ماشين يادگيری در نفر يک دارد. مختلف رشتههای
رشتهها آن تحويل را آمار علم تمام میخواهيم آيا ولی جغرافيا! در يکی
رشتهی از دريافتمان باشيم. داشته آمار دانشمند میخواهيم نه! بدهيم؟
آمار دانشمند میکند. تربيت آمار دانشمند که بوده اين آمار دانشگاهی
با دادههای يا کم حجم با دادههای روی سليقهاش حسب بر است ممکن
ظن از کسی هر خودمان عالقهی اساس بر اگر ولی کند کار بزرگ حجم
نيست. درست ببرد متفاوتی سمت به را آمار رشتهی و کند ياری خود
داريم ساله ۱۳۰ يا ۱۲۰ سابقهی با اصولی شدهی تعريف رشتهی يک
ايجاد برايش مختلفی شاخههای البته و است آمار» «رشتهی اسمش که
باقی میتوان را انتخابها هست، دانشگاهها در کافی امکانات اگر شده!
علوم به تبديل را آمار اگر ببريم. بين از نبايد را هسته ولی گذاشت
میخواهد نفر يک فردا میدهد؟ معنی نمونهگيری ديگر آيا کنيد دادهها
معدنی آب فالن از آيا ايرانی جامعهی بفهمد تا دهد انجام نمونهگيری
اسناد ديروز که میدانيد دهد؟ انجام نمونهگيری چگونه نه؟ يا بخورد
آيا خورد. نبايد را اينها گفتند و کردند منتشر معدنی آب عليه زيادی
فهميد؟ معدنی آب به راجع را جامعه بازخورد میشود دادهها علوم با
طرح باشيد. بلد آماری نمونهگيری طرحهای است الزم حتما هرگز!
را اينها هستند. آمار کار اساس فرايندها و آزمايشها طرح آماری،
بخواند. کنارش هم اختياری درسهای داشت کسدوست هر و بدهيد ياد

مشخصی ماهيت آمار، فرموديد شما مشکانی دکتر آقای زنگنه: دکتر
نکتهی آنها نه؟ يا هست آمار نمايندهی آيا آمريکا آمار انجمن دارد.
آماری تکنيکهای تمام که ايده «اين میگويند: کردهاند. مطرح را مهمی

کنيم. تدريس اضافهتر مطالب و بدهم زحمت خود
مینويسند، را درسها سرفصل خارجی، دانشگاههای درسی برنامهی در
کسی به تبديل درسها، اين گذراندن از بعد را! جزئيات ريز که اين نه
واضح پيشنهادها دارد. تجربه دادهها علوم حوزهای در که میشويم
اضافه را درس چند حداقل و عوض را آمار رشتهی عنوان بايد هستند.
دانشجويان ورودی با کامپيوتر علوم و آمار بين رشته يک اينکه يا کنيم.
چون کنيم دستچين که داريم نياز را کتابها کنيم. تعريف کامپيوتر علوم
الزم را آنها دارد. ضرر خواندنشان میدهند. آموزش بد کتابها بعضی

بگذاريم. کنار است
شريف صنعتی دانشگاه که کاری مشابه يابد. بهبود بايد تدريس روش
همه که گذاشتهاند کتابخانه در را خود استادان فيلمهای آنها میکند،
گيرد. انجام کاری چنين میتواند نيز آمار برای کنند. استفاده میتوانند
رسمی آمار درس برای بازآموزی دورههای آمار پژوهشکدهی گهگاه
از شود. استفاده نيز جديد دروس ساير جهت میتواند که میکنند برگزار

ممنونم. داديد اختصاص من به که وقتی

ممنونم. بسيار دوستان ديگر و محمدپور دکتر آقای از پزشک: دکتر
است صورت اين به کار روش میکند. تغيير دارد کارشناسی برنامهی
دانشگاههای همکاری با و میشود بازنگری کار متولی دانشگاه يک که
اصفهان دانشگاه که قدمهايی از يکی میدهد. پيشنهاد برنامهای ديگر
بازخورد گرفتن برای را خود پيشنهادی برنامه که بوده همين برداشته
است اين علوم وزارت سياست است. کرده ارسال دانشگاهها ساير به
باشند. داشته را خود خاص برنامهی کدام هر بزرگ، دانشگاههای که
داريم اعتقاد میکنيم خدمت برنامهريزی شورای در اخيرا که هم ما
در مور دکتر آقای بود. خوب آلمان ۵۰ دههی برای متمرکز برنامهی
رشتهای بين چيز همه نداريم رشته ديگر «اکنون کردند اشاره جلسه يک
دانشگاهها توانايی اساس بر بايد برنامهها است. شده رشتهای چند و
برنامهای از که ببينند الزم کوچکتر دانشگاههای از تعدادی شايد باشد».
شد اشاره که همينطور بگيرند. الگو میکند، تهيه اصفهان دانشگاه که
میکنيم جمع را بازخوردها است. نرسيده تصويب به چيزی هيچ هنوز
از برخی به البته بدهيد. نظر حتما گيرد. قرار بحث مورد شورا در که
داشته نيز را خود خاص برنامهی که شده داده اختيار بزرگ دانشگاههای

بگيرند. الگو آنها از میتوانند کوچکتر دانشگاههای و باشد

تذکر شد که صحبتهايی دربارهی را نکته چند مشکانی: دکتر
زيادی شهرت که بود چک اقتصاددان يک النکه» «ادوارد میدهم.
انتخاب حق با میشود را «توسعهيافتگی میزند: خوبی حرف او داشت.
حتی شايد بخريد پيراهنی بخواهيد و برويد روستا يک به اگر سنجيد».
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مشکل نه؟! يا شود بهتر که نمیدانيم لزوما ولی میدهد انجام بازنگری
متخصص همه اين دانشگاه، همه اين است. برنامه به شريکانه نگاه در
کاسهی يک «از میگفتند آنها همهی به دارند. وجود آمار گروههای و
عنوان به پزشک دکتر آقای هست!». که است همين بخوريد. غذا واحد
وزارت خوشبختانه کنند. تنوع ايجاد در تالش بايد آمار انجمن متولی
سه بهعالوهی برتر دانشگاه ۱۰ و است شده متوجه را همين نيز علوم
فکر بايد بنويسند. را خود برنامههای که گشتهاند مخير بزرگ دانشگاه
حدی تا آمار، انجمن رئيس عنوان به پزشک دکتر آقای شايد که کنند
برنامه يک آمار انجمن خود و بگيرند فاصله علوم وزارت برنامههای از
از قبل ايران رياضی انجمن ديدهام که همينطور باشد. داشته درسی
اتاقم در هم هنوز را مهاد» و «کهاد برنامهی همين داشت. برنامه انقالب
آمار، انجمن نوشت. انقالب از قبل را آن ايران رياضی انجمن دارم.
برای رسالتهايی بايد خود جای در ديگر انجمن هر و رياضی انجمن

بنويسند. برنامهی و باشند قائل خويش

حاضرین: صحبت�های و پرسش�ها
مطرح آموزشی مسائل دربارهی زيادی موارد حضار: از یکی -١
برای «آمار ما رسالت آيا دارم. فلسفی ذهنی دغدغهی يک من شد.
جامعه از مشکلی که کنيم اجرا گونهای به را آمار بايد يا است آمار»
برطرف را مشکلی توانستهاند آمار ISI مقاالت از درصد چند نمايد؟ حل
ساير و آمار انجمن است. شده ISI مقاله نوشتن هدف همهی سازند؟
کسانی برای است الزم بينديشند. نظام اين بهينهسازی به میتوانند نهادها
شود. گرفته نظر در امتيازی مینويسند کاربردی و ارزشمند مقاالت که

صحبتهای بر نقد يک یزد: دانشگاه از براورده دست دکتر -٢
بايد درسی برنامهی اهداف نمودند اشاره ايشان دارم. محمدپور دکتر
نياز اساس بر خارجی کشورهای برنامهی شود. تعريف نياز اساس بر
داريم اطالع بدانيم. را خودمان نياز بايد ما و است شده تعريف خودشان
عقبماندگیها هنوز که حالی در هستيم. عقب خيلی مسائل بعضی در که
شدهاند پيشرو ديگران که علومی در میتوانيم چطور نکردهايم جبران را

کنيم؟ رقابت آنها با
میکنيم تأکيد دائم مدرس: تربیت دانشگاه از باغفلکی دکتر -٣
البته ندارم. قبول را حرف اين من شدهاند. ضعيف آمار دانشجويان که
وقتی ولی میشوند وارد دانشگاه به ضعيفی دانشجويان که میپذيرم
تقويت را او بايد دانشگاه میگردد دانشگاه وارد کارشناسی دانشجوی
میدهيم. ياد را آمار اوليهی دروس و عمومی رياضی او به ما کند.
باال را دانشجويان بايد که هستند استادان و میآيد باال پايه از دارد پس
به دائم که نداريم اين به نيازی گيرد انجام درستی به کار اين اگر بکشند.

بزنيم. بودن ضعيف انگ دانشجويان

فقط بايد است. خطرناک بسيار بدهيد ياد ليسانس دانشجويان به را
بعد و بشوند خالق و بگيرند ياد خوب تا بگوييد را تکنيکها بعضی
و آچار مجموعه يک اگر دهند». قرار استفاده مورد را اينها بتوانند
کند. استفاده همهشان از نيست قادر بريزيد فرد جلوی را پيچگوشتی
تربيت دانشگاه همين در باشد. متخصص نيست قرار ليسانس دانشجوی
دادهام آمار دانشجويان به پيشرفته احتمال درس بار چندين مدرس،
بسيار دانشجويانی است. بوده من آموزشی غنی تجربههای از يكی و
آنها از بعضی توانايیهای متاسفانه که داشتهام باهوش اغلب و عالقمند
تعداد بود. نيافته پرورش رياضی و تصادفی فرايندهای احتمال، زمينه در
به مختلف دروس گذراندن و بودند گرفته زمينهها اين در درس زيادی
چندان نكردند استفاده عميقتری رياضی از بعدی مراحل در اينكه دليل
برنامه متاسفانه نكرد، كمك آنها احتمالی و تصادفی شهود انسجام به
كرده محروم احتمال گرفتن ياد از را آنها تكراری، و نامناسب درسی
در را خود ليسانس فوق بودند هم باهوش خيلی كه آنها از بعضی بود،
قابل و فرسا طاقت زحمات با كه گذراندند اقتصادی و اجتماعی آمار
آنها پشتكار و تالش از من شدند، احتمال يادگيری به موفق تحسين
حال هر در بود، خواهند موفقی آماردانان الله انشاء آنها و بردم لذت
نگذشت. علمی بیپشتوانه برنامههای نوع اين مسؤليت از سرسری بايستی

اگر ولی کنيد تربيت پزشک میخواهيد شما مشکانی: دکتر
توانست نخواهد دکتر اين ندهيد! درس او به فيزيولوژی و زيستشناسی

بگيرد! نبض

چند میدهد نشان است. مهمی بحثهای اينها پزشک: دکتر
وحيدی دکتر آقای خدمت در اکنون کنيم. صحبت بايد هم ديگر جلسهی

هستيم. بهشتی شهيد دانشگاه استاد

وقت چند محمدپور، دکتر آقای صحبت با رابطه در وحیدی: دکتر
«از بود: نوشته میخواندم. کرانيکل» «هيوستون در را مقالهای پيش
که نيست اينطور دادههاست». علوم يکی آينده پردرآمد شغل ۱۰
مذهب و مسلک تغيير يکدفعه و بگيريم ناديده را آمار رشتهی وجود
به را NSF گزارش دارد. اصالت خودش برای آمار رشتهی بدهيم.
آن عنوان است. مهم همچنان آمار که میکند معلوم دادم. نشان شما
عنوان تغيير با نيستم معتقد بود. آتی» قرن رويکردهای و «چالشها
بحثهايی است. ديگر جای در مشکل باشيم. داشته دستاوردی بتوانيم
ولی میکند روشن را مسائل بعضی میگيرد صورت بزرگواران شما بين که
مشکلمان بود. سليقه به متکی نيز قبلی برنامهی است. سليقه به مربوط
اصفهان دانشگاه نيست. فعلی يا قبلی برنامهی صددرصدی بودن اشتباه
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واقعی دنيای در ولی ببينند صفحه يک در هميشه را دادهها کردهاند
بدانيم بايد میگذاريم درسی چارت در را کدنويسی وقتی نيست. اينطور
صفحهی دو در ديگر هستند. قبل با متفاوت کامال جديد دادههای که
بايد و دارد زيادی اهميت دادهها پايگاه ساختار ديدن نمیگنجند. کتاب

بيايد. درسها در

پرسش�ها: برخی به میزگرد اعضای پاسخ�های
رشتهی مورد در تجربهای شريف صنعتی دانشگاه در ما زنگنه: دکتر
وقت هر بگيريم. را دانشجويان بهترين میکرديم سعی داشتيم. رياضی
نفر ۲۰ فقط االن میکرديم. کم را پذيرش نمیشد پيدا ممتاز دانشجوی
صورت به هم تعدادی ولی میگيريم کنکور طريق از رياضی دانشجوی
مهندسی رشتههای و مکانيک برق، با همزمان که داريم کهاد و رشتهای دو
احتمال، تصادفی، فرايندهای پيشرفتهی درسهای میخوانند. رياضی
واقعا که میدهيم ياد را غيره و احتمال نظريهی کاربردی، تابعی آناليز
نفر ۴۰ بدهم درس میخواهم که را احتمال نظريهی مثال هستند. پربار
برای که میآموزم آنها به را کتابهايی همان دارم. ليسانس دانشجوی
داريم. خوب دانشجوی که است اين علت هستند. ليسانس فوق دورهی
کسانی فقط که داشته وجود سنت اين شريف صنعتی دانشگاه در ابتدا از
ديگری مهندسی رشتهی هر به میتوانستند که بيايند رياضی رشتهی به
در هميشه رياضی که اين کردهاند. انتخاب را رياضی خودشان بروند. هم
ديگر رشتههای در که باشد کسانی برای محلی و گيرد قرار دوم انتخاب
استادان به پيشنهاد يک قبال است. استادان ناراحتی باعث نشدهاند قبول
بگذاريد وقت همه اين بايد «چرا کردم: مطرح را سؤال اين و دادم آمار
درستی به مشکانی دکتر آقای کنيد؟». برگزار را آمار ليسانس دورهی که
برنامهی يک اجرای برای بفرستيد را تدريس دستياران بايد که فرمودند

استاد! نه و دارد دوست را آن دانشجو نه که بد
دکترا و ارشد کارشناسی رشتهی فقط آمار اروپا، قارهی کشورهای در
و ليسانس فوق دورههای روی است بهتر معتقدم میشود. محسوب
گوناگون رشتههای از را دانشجويان بهترين تا گرديم متمرکز آمار دکترای
استنفورد دانشگاه میکند. پيدا ارج آمار که است وقت آن بگيريم.
است کرده ايجاد را ( صنعتی (رياضی محاسباتی و رياضی علوم رشتهی
کردم اشاره ميزگرد اول که همانطور شريف صنعتی دانشگاه در ما که
دانشجويان کرديم. ايجاد صنعتی رياضيات اسم با را آن بازنگری از بعد
چيزهايی و ديتابيس هم آمار، هم میآموزند، رياضی هم رشته اين در
مثال آنهاست. دروس از جزئی هم آمار گفتند. عزيزمان دوست که

دارند. را آماری درسهای تمام و نمونهگيری
میآيند. آمار سمت به شريف صنعتی دانشگاه المپيادی دانشجويان بهترين
۳ نفر ۵ اين از گرفتيم. محض رياضی در دکترا دانشجوی نفر ۵ پارسال

آقای که همانطور اصفهان: دانشگاه از ایران�پناه دکتر -۴
در مهمی فاکتور بايد هم دانشآموختگان نظرات فرمودند، مشکانی دکتر
میروند مختلف مراکز و سازمانها به بعدا اينها باشد. درسی برنامهريزی
عمدتا بنشينيم، دانشآموختگان دل درد پای اگر میشوند. کار مشغول و
هنگام ارشد، کارشناسی يا کارشناسی دورهی گذراندن از بعد معتقدند
پزشک، دکتر آقای جناب داشتهاند. ناتوانی احساس کار محيط به ورود
میدهند. انجام اصفهان دانشگاه در را کارشناسی دورهی برنامهريزی
ولی بيايند امروز بود قرار هم بازنگری کميته دبير پرورده دکتر آقای
نقدهای و نظرات دوستان که فرستادند پيام ايشان نتوانستند. متأسفانه

کنند. منعکس کميته به تا ارسال ايشان به مکتوب بهصورت را خود
بنده که است اين ندارد، ميزگرد اين به مستقيمی ارتباط که سوم نکتهی
موافقت ولی دادم را مدرسهای آمار آموزش ميزگرد برگزاری پيشنهاد
به نظام اين االن که شد، صحبت ۶-۳-۳ نظام دربارهی امروز صبح نشد.
دبيرستان مدلسازی و آمار کتاب تنها متأسفانه است. رسيده دهم سال
و شد همکاری درخواست انجمن از است. شدن حذف حال در نيز
داليل از يکی نگرفتيم. نتيجهای ولی نمودند معرفی را نفر ۴ نيز انجمن
افراد است. همين دکترا و ارشد کارشناسی، دورههای در تحصيلی افت
طراحی نهم سال تا کتابهای میآيند. بار ضعيف دبيرستان دورهی در
اينباره در حتما بايد آمار انجمن هستند. تدوين حال در هم بقيه و شده
قطعا بيايند آمار رشتهی به کنکور از ضعيف ورودیهای اگر بدهد. نظر

بود. نخواهد روشن مملکت اين در آمار علم آيندهی
تربیت دانشگاه از آمار دکتری دانشجوی خاورزاده آقای -۵
تربيت بنگرم. موضوع به دانشجو يک ديد از میخواهم مدرس:
وقت هيچ ولی میگيرد قرار بحث مورد مجامع در هميشه آمار دانشمند
در میرود بيرون که دانشجويی نمیکنند. نگاه قضيه به دانشجو ديد از
استفاده میتواند گرفته ياد دانشگاه در که تکنيکهايی کدام از کار بازار
کدام به را رشتهها که اين به داشتند درستی اشارهی محمدپور دکتر کند؟
بازار در گرفتن برای حرفی میآيند بيرون که دانشجويانی تا ببريم سمت
در آمار فارغالتحصيالن که است امکانپذير چگونه باشند. داشته کار
قادر و باشند داشته گفتن برای حرفی رشتهها ساير دانشآموختگان مقابل
اسپانيا در که مطالعاتی فرصت دوره يک خوشبختانه باشند. کردن کار به
آمار متخصصين که شدم متوجه و ديدم را مختلفی پروژههای گذراندم
دانشجويان آشنايی کردهاند. تمرکز مختلفی کاربردی مطالعات روی آنجا
دانشجوی يک میگرفت. قرار توجه مورد خيلی دادهها پايگاه با آمار
وقتی باشد. آشنا دادهها ساختار با و بشناسد را داده علوم بايد آمار
ذکر نيز را کدنويسی آماری دروس برای میکنيم طرح را درسی چارت

،R نرمافزارهای با کدنويسی مثال کنيم.

عادت آمار متخصصين بدهند. آموزش ما به را C++ يا پاسکال
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میکنند استخدام را کاو داده نفر چندين بزرگ سوپرمارکتهای در آمريکا
را آب بطری که کسی میکنند بررسی مثال بياورند. در پول آمار راه از که
کاغذی دستمال آيا میدارد. بر ديگری محصول چه کنارش در میخرد
که محصوالتی میکنند. ايجاد همبستگی اينها برای نه؟ يا میخرد هم را
دنبالش شخص آن که میگذارند يکديگر کنار را میشوند خريده هم با
دارد؟ فايدهای چه ما برای ولی میآورد در پول برايشان کار اين نگردد.
بيش قصه يک میکند؟ استفاده کسی چه اما میشود توليد داده همه اين

است! نامکرر میشنوم که زبان هر کز عجب، وين عشق غم نيست

آمار تخصصی سمینار اولین برگزاری گزارش
آن کاربردهای و ناپارامتری

سمينار دبير اسکندری، فرزاد دکتر

و ناپارامتری آمار از استفاده در مختلف علوم و جامعه نياز به توجه با
کاربردهای و ناپارامتری آمار تخصصی سمينار اولين دادهها، استنباط
از ايران آمار انجمن حمايت با و طباطبائی عالمه دانشگاه همت با آن
رايانه و رياضی علوم دانشکده در ۱۳۹۵ ماه ارديبهشت ۹ لغايت ۸ تاريخ
را زير موارد سمينار اين محورهای شد. برگزار طباطبايی عالمه دانشگاه

میشد: شامل
در استنباط .۳ تاوان تابع و متغير انتخاب .۲ چگالی تابع برآورد .۱
آميزهای بررسی .۵ ناپارامتری آمار در يادگيری .۴ ناپارامتری آمار
.۷ ناپارامتری چندمتغيری دادههای تحليل .۶ ناپارامتری مدلهای از

بزرگ دادههای برای ناپارامتری مدلسازی
در که شد ارسال سمينار در ارائه برای مقاالتی مباحث اين راستای در
مقاله ۵ که شد پذيرفته مقاله ۱۶ دبيرخانه به ارسالی مقاالت بين از مجموع
سخنرانی بهصورت و بود فارسی زبان به مقاله ۱۱ و انگليسی زبان به
قرار کنندگان شرکت اختيار در و چاپ سمينار اين مقاالت شدند. ارائه
دوم روز کارگاه در نمودند. شرکت سمينار در نفر ۱۲۰ حدود گرفت.
آنها پذيرای توانست سمينار که داشت را نفر حدود۹۰ استقبالی سمينار
نمايند. استفاده تخصصی روزه دو سمينار اين از بتوانند همگان تا باشد نيز
ايران، آمار انجمن رئيس پزشک حميد دکتر آقايان حضور با همايش اين
زاهديان ايران، آمار انجمن مديره هئيت عضو محمدزاده محسن دکتر
همچنين و طباطبائی عالمه دانشگاه معاونان ايران، آمار مرکز معاون
ناپارامتری آمار حوزه به عالقمندان و پژوهشگران و اساتيد از جمعی

شد. برگزار
دکتر آقای مقدم خير با ناپارامتری آمار سمينار افتتاحيه برنامه و اول روز
پس شد. شروع شرکتکنندگان به سمينار دبير عنوان به اسکندری فرزاد

آمار در خاص بهطور آنها از نفر ۲ آمدند. آمار و احتمال سراغ به نفر
احتمال درس آمدم شريف دانشگاه به من که موقعی میکردند. فعاليت
میگرفتند. را آن عالقه بدون دانشجويان و نداشت محبوبيتی هيچگونه
کرده! پيدا محبوبيت آمار هم االن شد. محبوب احتمال درس مدتی از بعد
که نيست اينطور است. پيچيدهای فرايند دانشجو، جذب روش معتقدم
داشته انتظار و بکنيم نظارت نتوانيم بعد و بيندازيم راه را رشتههايی صرفا
آمار ليسانس همه اين االن شود. حفظ رشته آن که کند کمک خدا باشيم
داشتهاند خوب استاد نه که میشوند فارغالتحصيل مختلفی شهرهای در
شناختی هر فاقد هم دبيرستان دانشآموز مناسب. درسی برنامهی نه و
ورود برای کنکور در که داريم انتظار چگونه بنابراين است. آمار علم از

کند. انتخاب را آمار رشته دانشگاه به

آمار هسته دروس من که گفتند دوستان از يکی مشکانی: دکتر
دهد انجام حرفهای آمار کار میخواهد که کسی هر نکردهام. معرفی را
فرايندهای آزمايشها، طرح نمونهگيری، از اعم دادهها توليد طرز بايد
بگيرد ياد را آنها مبانی ضمنا بداند. را زمانی سریهای و تصادفی
هم ديگری مهارتهای هدف، اين برای کند. تحليل و تجزيه بتواند که
هواپيما يا اتوبوس نيازمند طبيعتا کربال برويد بخواهيد اگر است. الزم
را خود خاص مراحل بپريد. آنجا به نمیتوانيد يکدفعه بود. خواهيد
«علم حالت مقاالت درصد ۹۹ آمار، رشتهی در کردند اشاره دارد.
رشتهها تمام در میدانم. درست کامال را شما حرف دارد. علم» برای
به يعنی باشد رشته خاکیترين بايد جامعهشناسی مثال دارد. مصداق
را ايران جامعهی مسائل آيا جامعهشناسی، استادان االن بپردازد. جامعه
ما از کسی ندارد. وجود بيرونی تقاضای چون نمیکنند! میکنند؟ بررسی
بايد که است درست شما حرف کنيم. کار زمينههايی چنين در نمیخواهد
معيارهای به وابسته استادان ما ارتقای ولی نماييم حل را مملکت مسائل
ولی نيستم ليسانس دورهی کردن تعطيل با موافق من است. ديگری
دکتر آقای همکارم بخير يادش است. خطرناک بسيار بیرويه گسترش
است. UC Davis دانشگاه در االن که آذری ستارزادهی عبدالرحمن
که افرادی بعضی رفتم. اندونزی به کنفرانس يک «برای میگفت ايشان
میافتد. هم ايران در دارد اتفاق همين بودند». اقتصاد ليسانس آمدند آنجا
غيرانتفاعی دانشگاههای و نور پيام آزاد، دانشگاه در ليسانس همه اين
شود، منقبض شرايط اگر نيست. برايشان کار ولی میشوند فارغالتحصيل
شايد صورت آن در برسند. هستند نياز مورد واقعا که عدهای به میتوانند
دوستمان اين سبک به عده يک کنيم. پياده را بهتری ايدههای بتوانيم
هم ديگران باشد. عملی محور با کارشان من مثل عدهای و شوند عالم
شما سراغ به کسی چه حال به تا گردند. متمرکز حجيم دادههای روی
در کنيد؟ تحليل برايشان را روز در داده هزار ۱۰۰ که آمده آماردانها
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۷ و اساتيد دانشجويان، شرکت با کامپيوتر علوم و رياضی دانشکده
فرانسه کشورهای از خارجی مدعو سخنران ۹ و داخلی مدعو سخنران
برگزار ايران در بار اولين برای که دوره، اين در شد. برگزار آلمان و
و مطالعات آخرين جهانی، مطرح پژوهشگران و محققان از تعدادی شد،
مهدادهها کاربرد و تحليل زمينه در را خود علمی دستاوردهای جديدترين
از بيش ميزبان کارگاه اين گذاشتند. بحث به و مطرح زندگی علم برای
مختلف علمی مراکز و دانشگاهها از که بود شرکتکنندگانی از نفر ۱۰۰
برای استفاده مورد آماری و رياضی ابزارهای و مهدادهها با آشنايی برای

بودند. آمده هم گرد دادهها اين تحليل
و کردند ارائه را خود مطالب مختلف روزهای در سخنرانان کارگاه، اين در
خارجی و داخلی مدعوين دادند. پاسخ شرکتکنندگان متعدد سؤاالت به
مفاهيم شامل که کردند ارائه مقاله ١۶ کارگاه، برگزاری روزهای طول در
اين تحليل برای الزم ابزارهای و مهدادهها مورد در پيشرفته و مقدماتی
بود. بيوانفورماتيک و پزشکی علوم در آنها مختلف کاربردهای و دادهها
محققان و دانشجويان کارگاه، برگزاری سوم روز در است ذکر به الزم
ارائه مهدادهها، با مرتبط موضوعات زمينه در را خود پوسترهای جوان

کردند.
دانشهای پژوهشگاه و اميرکبير صنعتی دانشگاه همکاری با کارگاه اين
و شد برنامهريزی تهران در فرانسه سفارت فرهنگی بخش با بنيادی
سوپلک عالی مدرسه فرانسه، ملی علمی تحقيقات مرکز حمايت با
و ايران آمار انجمن پاريس، ساکلی دانشگاه ،۱۱ پاريس دانشگاه پاريس،
گرديد. فراهم آن برگزاری امکان گردشگری و فرهنگی ميراث پژوهشگاه
شود. برگزار نيز آينده سال در کارگاه اين است قرار انجامگرفته، توافق با
برای و وبگاه به رويداد اين کامل اطالعات برای میتوانند عالقهمندان
زير نشانیهای با آن تلگرام کانال به سخنرانها اساليدهای بازيابی

کنند. مراجعه

نظریه تخصصی سمینار دومین برگزاری گزارش
آن کاربردهای و اعتماد قابلیت

سمينار اجرايی دبير شمهسوار، سودابه دکتر

با و آن کاربردهای و اعتماد قابليت نظريه تخصصی سمينار دومين
فضايی، و ترتيبی دادههای علمی قطب ايران، آمار انجمن مساعدت
ارديبهشت ۲۹-۳۰ روزهای در فضا و هوا پژوهشگاه و آمار پژوهشکده
کامپيوتر علوم و آمار رياضی، دانشکده آمار گروه ميزبانی به ۱۳۹۵ ماه

زاهديان و پزشک دکتر دانشگاه، پژوهشی معاون نيسی دکتر آقايان آن از
پرداختند. سخنرانی ايراد به

علمی هئيت عضو محمدپور عادل دکتر آقای علمی سخنرانان ادامه در
Non-Parametric Meth- موضوع با کبير امير صنعتی دانشگاه
دکتر آقای سخنرانی با آن از پس بود. ods in Data Mining
” مورد در شريف صنعتی دانشگاه علمی هئيت عضو کشاورز غالمرضا
خانوارهای سيگار مصرف بر نقدی يارانههای مشهود غير پرداخت اثر
سخنران سومين نمود. پيدا ادامه دوز” به واکنش تابع کمک به ايرانی
با اصفهان صنعتی دانشگاه از ريختهگران ريحانه دکتر خانم صبح مدعو
A semi-parametricmodel-based clustering of موضوع
ادامه در بودند. subjects with longitudinal observations
با يارانهای قيمتهای تحليل تخصصی” نشست اول، روز بعدازظهر برنامه
آماردانان حضور با سنجی” اقتصاد و ناپارامتری آمار مدلهای از استفاده
دکتر و طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هيئت عضو اسکندری فرزاد دکتر
اقتصاددانان و بهشتی شهيد دانشگاه علمی هيئت عضو گنجعلی مجتبی
عالمه دانشگاه علمی هيئت عضو مشيری سعيد و محمدی تيمور دکتر
و گرديد برگزار ايران آمار مرکز معاون زاهديان عليرضا آقای و طباطبائی
پرداختند. مربوطه موضوع پيرامون نظرات نقطه ايراد و مناظره و بحث به
با اسکندری فرزاد دکتر سخنرانی با ۱۳۹۵/۲/۹ مورخ سمينار دوم روز
Variable Selection in the Presence of Missing موضوع
استفاده با ناپارامتری روشهای تحليل کارگاه پايان در شد. Dataآغاز
آقای و ارمز احسان دکتر اسکندری، فرزاد دکتر توسط Rافزار نرم از
توسط برنامه اين به مربوط اطالعات که گرديد ارائه رضازاده حسين

بود. شده تهيه و گردآوری نقیزاده سيما دکتر خانم

آموزشی کارگاه نخستین برگزاری گزارش
مه�داده�ها ریاضی و آماری ابزارهای

زندگی علم برای

کارگاه دبير امينغفاری، مينا دکتر

First International Workshop on Big Data
Mathematical and Statistical Tools

for Life Science

آمار گروه توسط روز ۵ مدت ۱۳۹۵به ارديبهشتماه ۲۵ تاريخ از
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کشوری کارگاه ششمين شاهرود، صنعتی دانشگاه رياضی علوم دانشکده
و مهندسی پرديس مرکزی کتابخانه تاالر در را فازی احتمال و آمار

کرد. برگزار نوين فنآوریهای
آبان در که فازی احتمال و آمار کارگاه پنجمين ادامه در کارگاه اين
آمار گروه پيشنهاد تصويب با شد، برگزار گيالن دانشگاه در ۱۳۹۴
آمار انجمنهای حمايت و آن برگزاری برای شاهرود صنعتی دانشگاه
۱۳۹۵ ارديبهشت ۳۰ و ۲۹ تاريخهای در ايران، فازی سيستمهای و ايران
کشور، سراسر از تخصصی سخنرانان و مدعو و کليدی سخنرانان حضور با

شد. برپا
عنوان به فاتح، محمدمهدی دکتر آقای شاهرود، صنعتی دانشگاه رئيس
آن کاربردهای و فازی سيستمهای معرفی به افتتاحيه، ويژه سخنران
استاد ماشينچی، ماشاالله دکتر آقای بزرگداشت برای ادامه، در پرداختند.
پاس به کشور، فازی آمار پيشکسوت و کرمان باهنر شهيد دانشگاه

شد. قدردانی هدايا، تقديم و سپاس لوح اهدا با وی زحمات
سيدمحمود دکتر ماشينچی، ماشاالله دکتر آقايان کارگاه، برگزاری طی در
دانشيار گيلده، صادقپور بهرام دکتر و تهران دانشگاه دانشيار طاهری،
سخنرانی ايراد به کليدی سخنرانان بهعنوان مشهد، فردوسی دانشگاه
زمانی، محدوديت بهدليل نيز دريافتشده مقالههای بين از پرداختند.
شده ارايه برگزيده مقالههای شدند. انتخاب تخصصی سخنرانی ۱۸ تعداد
خواهد چاپ به دوباره داوری از پس نرم، محاسبات مجله در کارگاه، در
تکميلی تحصيالت دانشجويان و اساتيد از نفر ۷۰ به نزديک رسيد.

کردند. شرکت کارگاه اين در علم، از حوزه اين به عالقهمند
بازديد شامل نيز، جانبی برنامههای کارگاه، تخصصی فعاليتهای کنار در
نامی عارف دو بسطامی، بايزيد و خرقانی ابوالحسن شيخ مقبرههای از
شرکتکنندگان استقبال مورد بسطام، شهر باستانی مجموعههای و کشور

گرفت. قرار
کارگاه ششمين دبير ربيعی، رضا محمد دکتر کارگاه، اختتاميه برنامه در
دانشگاه، مسئولين همکاری از تشکر ضمن فازی، احتمال و آمار کشوری
ميهمانان، حضور از تکميلی، تحصيالت دانشجويان و آمار گروه اعضای
از پايان در آورد. عمل به تقدير شرکتکننده دانشجويان و اساتيد
تحصيالت دانشجويان و آمار گروه علمی هيات محترم اعضای همکاری
از همچنين سپاسگزارم. صميمانه شاهرود صنعتی دانشگاه آمار تکميلی
قدردانی ايران فازی سيستمهای و ايران آمار انجمنهای حمايتهای
عزيزمان کشور در دانش از حوزه اين روزافزون توسعه اميد به مینمايم.

ايران.

ماه خرداد تخصصی سمينار اين نخست دور شد. برگزار تهران دانشگاه
بهصورت گرديد مقرر و گرديد برگزار اصفهان دانشگاه در ۱۳۹۴ سال

گردد. برگزار کشور دانشگاههای در ساالنه
کشور مختلف دانشگاههای از کننده شرکت ۱۰۰ حدود سمينار اين در
توسط تخصصی و عمومی سخنرانی ۴۷ مجموع در و کردند شرکت
همچنين شد. ارايه تکميلی تحصيالت دانشجويان و علمی هيات اعضای
اعضای جمله از شد. گذاشته نمايش به سمينار طول در نيز پوستر ۲۹
ارائه به سمينار اين در که اعتماد قابليت حوزه در فعال علمی هيات
دکتر اصفهان، دانشگاه از اسدی مجيد دکتر به میتوان داشتند سخنرانی
بيرجند، دانشگاه از خنجری محمد دکتر تهران، دانشگاه از حقيقی فيروزه
اصغرزاده اکبر دکتر و مشهد فردوسی دانشگاه از پرست دوست مهدی دکتر
بيشتر هرچه ارتباط راستای در همچنين کرد. اشاره مازندران دانشگاه از
محمد دکتر آقای از مهندسی و فنی حوزه در اعتماد قابليت متخصصين با
کنفرانس دبير و سهند صنعتی دانشگاه علمی هيات عضو محمد پورگل
دانشگاه در ۱۳۹۵ ماه ارديبهشت در که اعتماد قابليت مهندسی المللی بين
همچنين آمد. عمل به دعوت مدعو سخنران عنوان به شد برگزار تبريز
پيشگامان از مصلح علی دکتر آقای شده آماده پيش از سخنرانی فايل
ارائه پروژکتور ويدئو بهصورت نيز مريلند دانشگاه در اعتماد قابليت
شرکتکنندگان استقبال پيشکسوتان، و متخصصين نظر اظهار به بنا گرديد.
پيشرفت نشانه شده ارائه سخنرانیهای باالی کيفيت و سخنرانیها از
سمينارهای موفقيت و کشور دانشگاههای در اعتماد قابليت گرايش
سمينار، جانبی برنامه بهعنوان است. شده عنوان اعتماد قابليت تخصصی
صرف و بازديد برنامه ارگانها برخی مساعدت و همکاران تالش با
فردوسی دانشگاه معرفی با سمينار شد. ديده تدارک ميالد برج در شام
اعتماد قابليت تخصصی سمينار سوم دور برگزاری مکان عنوان به مشهد
به رسيد. پايان به برتر پوستر جايزه اهدای همچنين و آن کاربردهای و
تخصصی سمينار با متخصصين بيشتر چه هر مشارکت و آشنايی منظور
يک و اسدی دکتر آقای با حضوری مصاحبه يک اعتماد قابليت نظريه
ايران صلح خبرگزاری طريق از همدانی دکتر آقای با تلفنی مصاحبه

است. شده انجام

احتمال و آمار کشوری کارگاه ششمین گزارش
فازی

کارگاه دبير ربيعی، رضا محمد دکتر

گرامیداشت و فازی مجموعههای نظريه معرفی سال پنجاهمين مناسبت به
آمار گروه نظريه، اين مبتکر زاده، پروفسور تولد سال پنجمين و نود
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رجالی دکتر نمودند. صادر را انتخابات جلسه رسمی آغاز دستور
همچنين ايشان شدند. آمار خانه فعاليت و اعضا گسترش خواستار
متذکر را کشور کل در شناسی آمار نظام تحقق در کانون جايگاه اهميت
همانند را خود شايسته جايگاه بتواند آمار رشتهی کردند آرزو و شدند
زمينهی تا کند پيدا را است وقوع حال در پيشرفته کشورهای در آنچه

شود. فراهم ايران کشور پيشرفت
جهت را خود آمادگی تا خواستند حضار از رجالی دکتر ادامه در
اصفهان استان آمار دانشآموختگان کانون مرکزی شورای کانديداتوری

کنند. اعالم
و رایگيری اتمام با و آغاز رایگيری فرآيند نامزدها، اسامی اعالم با
و ناظرين توسط ماخوذه آرای شمارش رجالی، دکتر طرف از آن اعالم

است: زير شرح به انتخابات نتيجه شد. آغاز جلسه رئيس
بروجنی، شبانيان ،عطيه خوندابی زهره کلکيننما، مريم دکتر خانمها
وحيد دکتر آقايان کاظمی عطيه و صادقی آرزو طهرانی، شيبانی دلآرام

معينی علی و خوئی صدرزاده اميد نکوخو،
مقرر انتخابی، اصلی عضو هفت با کانون مرکزی شورای جلسه اولين در
از لذا باشند داشته رای حق جلسات در نيز علیالبدل اعضای که شد
بنابراين میباشد. رای صاحب عضو ۹ شامل مرکزی شورای تاريخ اين
خواهد برگزار آينده روز ده طی که بعد جلسه به نيز کانون دبير انتخاب

گرديد. موکول شد،

اصفهان آمار خانه

علمی- شورای یازدهم جلسه در اصفهان آمار خانه نشانه تصویب .١

(١٣٩۵/٢/۶ (دوشنبه اصفهان آمار خانه اجرایی

مسابقه يک قالب در فراخوانی اصفهان آمار خانه نشانه تعيين بهمنظور
آمار خانه به طرح ۱۳۵ که شد گرفته نظر در ۱۳۹۴ سال دیماه در
که تغيير چند انجام با محمدی کريم آقای طرح و گرديد ارسال اصفهان
نشانه بهعنوان گرفت، صورت علمی-اجرايی شورای اعضای پيشنهاد به

گرديد. تعيين اصفهان آمار خانه

آمار خانه از تهران مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه بازدید .٢

(١٣٩۵/٢/١۵ (چهارشنبه اصفهان

کانون عمومی مجمع نخستین برگزاری گزارش
اصفهان استان آمار دانش�آموختگان

با اصفهان استان آمار دانشآموختگان کانون عمومی مجمع نخستين
۲۳ مورخ کانون اين مرکزی شورای اعضای انتخابات برگزاری هدف
آياتی تالوت پخش با علم شهر تئاتر آمفی سالن در ۱۳۹۵ ارديبهشتماه
به آغاز رسما ايران، اسالمی جمهوری سرود و مجيد الله کالم از چند

کرد. کار
آمار گروه علمی هيئت عضو و اصفهان آمار خانه (مدير ايرانپناه دکتر
دانشآموختگان کانون شکلگيری چگونگی بيان به اصفهان) دانشگاه
پرداختند. آن اساسنامهی تصويب و نگارش اهداف، اصفهان، استان آمار
خانه تاسيس ابتدای از شده انجام کارهای و برنامهها بيان با ايشان
به اشاره با همچنين ايشان دادند. ادامه را خود سخنرانی اصفهان آمار
صدرزاده آقای کلکيننما، دکتر خانم همکاری با شده تصويب اساسنامه
برگزاری برنامه که کردند بيان شيبانی، و شبانيان خوندابی، خانمها و
برگزاری که میباشد اساسنامه در شده اشاره مهم موضوعات از انتخابات
دکتر است. شده برنامهريزی شده بيان هدف پيرو به همايشی چنين
با ماهانه مختلف سمينارهای برگزاری برای برنامهريزی از ايرانپناه
دولتی مختلف مؤسسات و مراکز در آمار رشته فارغالتحصيالن حضور
تاکيد شده بيان هدف تحقق در کانون جايگاه اهميت بر و دادند خبر
نهادهای و دانشآموختگان بين مستمر ارتباط برقراری ايشان نمودند.
خرسندی ابراز با ايرانپناه دکتر برشمردند. کانون وظايف از را مختلف
در بار اولين برای آمار، رشته دانشآموختگان برای کانونی تشکيل از
علم در بزرگانی وجود دليل به اصفهان اهميت که نمودند بيان کشور،
نيز آينده در بايد امر اين که میباشد رجالی دکتر نظير آمار و رياضی

يابد. ادامه
را جلسه در کنندگان ثبتنام و حضار از آماری و تعداد ادامه در ايشان
سوی از جلسه رسميت اعالم با کردند، بيان جلسه رسميت اعالم برای
زعفرانی آقای جناب حضار، تاييد و ايشان پيشنهاد با و ايرانپناه دکتر
(عضو تذهيبی دکتر آقای و نفت) شرکت بازنشسته و آمار ليسانس (فوق
ناظرين عنوان به ( اصفهان پزشکی علوم دانشگاه زيستی آمار علمی هيئت
تعيين منشی، عنوان به آمار) ليسانس (فوق بهبودی خانم سرکار و جلسه
(مؤسس رجالی دکتر آقای جناب برعهده نيز جلسه رياست گرديدند.
صنعتی دانشگاه آمار گروه علمی هيئت عضو و اصفهان رياضيات خانه

گرفت. قرار اصفهان)
فرايند آغاز جهت الزم افراد حضور تاييد با رجالی، دکتر آقای جناب
کانون) اعضا کل از سوم يک (يعنی کانون اساسنامه اساس بر انتخابات
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خاصی علی آقای و افق) گستر آمار شرکت (مديرعامل زهرانی
شرکتهای با آشنايی جهت شاخص) آمار تحليلگران شرکت (مديرعامل

داشتند. سرشماری طرح با متقابل همکاری نحوه و آماری

انجمن همکاری با اصفهان آمار خانه کتاب نخستین آنالین چاپ .٨

آشفته) افشین (مؤلف: آماری سواد و ترفند�ها عنوان با ایران آمار

١٣٩۵/٢/٢٩

بسط که خود اهداف راستای در ايران آمار انجمن و اصفهان آمار خانه
سال پنجمين و بيست مناسبت به است، آماری سواد و فرهنگ ترويج و
روز بزرگداشت و اصفهان آمار خانه افتتاح ايران، آمار انجمن تاسيس
همکار تأليف آماری، سواد و ترفندها کتاب چاپ به اقدام آمار جهانی
(ISLP) ايران در آماری سواد پروژه نماينده آشفته افشين آقای گرامی

است.) آمده خبرنامه ۲۴ صفحه در کتاب اين (معرفی است. نموده

كتاب معرفی

تهران دانشگاه فنی دانشکده طاهری، محمود سيد دکتر

نسبی باور از استفاده با آماری شواهد اندازه�گیری

Measuring Statistical Evidence Using Relative
Belief

تورنتو) دانشگاه آمار، (گروه ايوانز مايکل نويسنده:
عنوان با کتابهای مجموعه از کتاب جلد اُمين ۱۴۴ فوق، کتاب
MONOGRAPHS ON STATISTICS
AND APPLIED PROBABILITY

است. شده منتشر تازگی به که است، Taylor Francis انتشارات از
متدولوژی در که میباشد کتابهايی معدود از يکی فوق کتاب
برای کتاب اين است. رسيده چاپ به آماری استنباط (روششناسی)
بود. خواهد مفيد و جذاب کتابی آماری، استنباط مبانی به عالقمندان
پی در کتاب واقع در است. آماری شواهد باره در کتاب اصلی سخن

تربيت دانشگاه آمار گروه دکتری و ارشد کارشناسی دانشجويان بازديد
علمی هيئت (عضو باغفلکی تابان دکتر خانم سرکار بههمراه تهران مدرس
ساعت از ۱۳۹۵/۲/۱۵ چهارشنبه مورخ اصفهان آمار خانه از آمار) گروه

گرفت. صورت ۱۲ الی ۹

دانش�آموزان ویژه اصفهان آمار خانه آموزشی بخش از بازدید .٣

دبیرستان و اول متوسطه

پنجم پایه دانش�آموزان ویژه کوچک آماردانان دوره برگزاری .۴

دبستان

آمار دانش�آموختگان کانون عمومی مجمع ”نخستین برگزاری .۵

(١٣٩۵/٢/٢٣ (پنجشنبه اصفهان” استان

با اصفهان استان آمار دانشآموختگان کانون عمومی مجمع نخستين
۲۳ مورخ کانون اين مرکزی شورای اعضای انتخابات برگزاری هدف
کرد. کار به آغاز علم شهر تئاتر آمفی سالن در ۱۳۹۵ ارديبهشتماه

است.) آمده خبرنامه ۲۲ صفحه در مراسم اين (گزارش

آمار�های و آماری طرح�های (معاون زاهدیان آقای سخنرانی جلسه .۶

(١٣٩۵/٢/٢٩ (چهارشنبه ایران) آمار مرکز ثبتی

حضور با ۱۳۹۵/۲/۲۹ چهارشنبه زاهديان عليرضا آقای سخنرانی
طرح پيرامون اصفهان آمار خانه آماری دانشجويان و التحصيالن فارغ
اين ادامه در گرديد. آغاز ۱۳۹۵ سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری
ايرانپناه، دکتر آقايان و کننده شرکت حضار پيرامون صحبتهايی جلسه
و مديريت سازمان اطالعات و آمار (معاون لعلی آقای و زاهديان
خصوصی شرکتهای همکاری نحوه پيرامون اصفهان) استان برنامهريزی
کردن شرکت نحوه طرح، اين با همکاری جهت اصفهان استان آماری
صورت نيرو جذب طرح در آماری التحصيالن فارغ و دانشجويان

پذيرفت.

زاهدیان آقای با اصفهان شهر در فعال آماری شرکت�های جلسه .٧

آقای و ایران) آمار مرکز ثبتی آمار�های و آماری طرح�های (معاون

استان برنامه�ریزی و مدیریت سازمان اطالعات و آمار (معاون لعلی

(١٣٩۵/٢/٢٩ (چهارشنبه اصفهان)

رياضيات خانه از بازديدی زاهديان آقای سخنرانی يافتن پايان از پس
جلسهای اصفهان آمار خانه در و داشتند اصفهان آمار خانه و اصفهان
جهان)، نقش آمار دقيق شرکت (مديرعامل خالقزادگان الهام خانمها با
فاطمه پارتاک)، صنعت آمار مشاور مهندسين (مديرعامل رنجبر سميه



۹۰ شماره -۱۳۹۵ بهار -۲۴ سال ان نآمارا ا ر ۲۴

اختياری درس يک برای اصلی منبع را کتاب اين میتوان اينکه، سرانجام
میتوان نيز نمود. منظور رياضی و آمار تکميلی تحصيالت دورههای در
استنباط درسهای در جانبی يکمرجع يا مرجع کتاب يک بهعنوان آن از
آمار و رياضی آمار دورههای در بيز آمار و شواهدی استنباط آماری،
استفاده بيمه آمار و حياتی آمار دورههای در مشابه دروس و کاربردی

نمود.

آماری سواد و ترفندها
اصفهان آمار خانه کتاب نخستین

آشفته افشين مؤلف:
بسط که خود اهداف راستای در ايران آمار انجمن و اصفهان آمار خانه
سال پنجمين و بيست مناسبت به است، آماری سواد و فرهنگ ترويج و
روز بزرگداشت و اصفهان آمار خانه افتتاح ايران، آمار انجمن تاسيس
همکار تأليف آماری، سواد و ترفندها کتاب چاپ به اقدام آمار جهانی
ISLP’ ايران در آماری سواد پروژه نماينده آشفته افشين آقای گرامی

است. نموده
شده، متمرکز کلمات از استفاده بر نوشتن و خواندن سواد که همانگونه
مدرک و سند عنوان به آمار از استفاده با تصميمگيریها بر آماری سواد
زندگی دادههای تا میکند کمک ما به آماری سواد است. شده متمرکز
آن توسط و میکنيم تبديل درست و اعتماد قابل اطالعاتی به را خود
آماری روشهای بر تمرکز با کتاب اين باشيم. داشته صحيحی برنامهريزی
سال پنجمين و بيست با مقارن اقتصادی-اجتماعی، مطالعات در معمول
روز بزرگداشت و اصفهان آمار خانه افتتاح ايران، آمار انجمن تاسيس
آماری فرهنگ و سواد ارتقای در گامی تا است شده منتشر آمار جهانی

شود. برداشته کشور
دانلود قابل رايگان بهصورت اصفهان آمار خانه سايت طريق از کتاب اين

است. کردن

است: پرسش دو به پاسخ
آماری استنباط میتوان چگونه (۲ و دارند، اهميت آماری شواهد چرا (۱
نمود. تنظيم و تدوين شواهد بر مبتنی مناسب رويکرد يک اساس بر را
کتاب، محوری و اصلی مفهوم و است بيزی رويکرد يک کتاب، رويکرد
گسسته، حالت در و ساده سخن به نسبی، باور است. نسبی باور مفهوم

پيشين. احتمال به پسين احتمال نسبت از است عبارت
نخست فصل است. شده تنظيم فصل شش در صفحه، ۲۳۰ شامل کتاب،
هستند؟ مسائلی چه آماری مسائل که است شده پرداخته موضوع اين به
دادههای آماری، مدلهای (نيز: آماری مسائل صورت و محتوا و مبنا
مفهوم به دوم، فصل در است؟ چگونه و چيست آماری) تحليل آماری،
پرداخته ذهنی، احتمال بهويژه احتمال، مختلف تفسيرهای و تعبير و
به آماری) شواهد مشخصهسازی عنوان: (با سوم فصل است. شده
مباحثی و آماری، شواهد با مرتبط رايج روشهای و رويکردها بررسی
آزمونهای مقدار، -p بسندگی، درستنمايی، بر مبتنی استنباط همچون
يافته اختصاص بيزی استنباط و نيمن-پيرسنی، آزمونهای معنیداری،
اندازهگيری است، کتاب محوری موضوع که چهارم، فصل موضوع است.
فصل، اين در میباشد. نسبی باور اساس بر آماری شواهد سنجش و
آن ارتباط و آن ويژگیهای باره در و است شده تعريف نسبی باور مفهوم
برآورديابی در آن کاربردهای نيز و بيز فاکتور مانند مفاهيم از برخی با
رويکرد کاربردهای به پنجم، فصل در است. شده بحث فرضيه آزمون و
بررسی و ارزيابی و مدل بررسی و ارزيابی زمينههای در پيشنهادی
شده پرداخته کليدی بحث اين به نيز است. شده پرداخته پيشين توزيع
آن، اندازهگيری و آماری شواهد از استفاده با میتوان، چگونه که است
بر فصل اين در برد. پی آماری تحليل يک بودن) (مناسب درستی به
و پايه مدل بودن مناسب بررسی است: شده تاکيد موضوع دو تفکيک
توزيع انتخاب/تعيين اينکه بر تاکيد (با پيشين توزيع بودن مناسب بررسی
و بحث به ششم فصل است). پايه مدل انتخاب/تعيين بر مبتنی پيشين
بر مبتنی آماری استنباط حوزه در پژوهش آينده مسيرهای و نتيجهگيری
توزيع ايوانز، شواهدی رويکرد در که است گفتنی دارد. اختصاص شواهد
رويال ريچارد شواهدی رويکرد در که حالی در دارد، کليدی نقش پيشين
(Statistical آماری شواهد کتاب انتشار با قبل دهه دو حدود (که

نيست. پيشين توزيع به نيازی شد) مطرح Evidence)
است: عبارت اين کتاب، عصاره و چکيده بسا کتاب، جمله فرجامين

Evidence is what causes beliefs to change
and so evidence is measured by change in belief.

تغييرات بررسی با میتوان لذا میشوند، باورها در تغيير به منجر ”شواهد
کرد.” اندازهگيری را شواهد باورها، در














