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

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

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

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

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

نمیشود. بازگردانده شده، دريافت مطالب -
نيست. ايران آمار انجمن نظر لزومًا خبرنامه، در مندرج مطالب
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گفتند پاشا دکتر مراسم از بعد گرديد. انتخاب وابسته” مشاهدات و زمانی
بودن کاربردی به که بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه که است جالب
به که مصاحب دکتر رياضيات مؤسسه و نظری بخش در است معروف

است! گرفته جايزه کاربردی بخش در است معروف بودن نظری
به: میتوان کشور آماری جامعه برای پاشا دکتر برکات و خيرات از
هيئت عضو مؤسس)، هيئت اعضای (از ايران آمار انجمن تاسيس
رشته تأسيس يا و آمار گروههای در فعاليت ايران، آمار انجمن مديره
دانشگاه خوارزمی، دانشگاه مصاحب دکتر رياضيات مؤسسه در آمار
آزاد دانشگاه نور، پيام دانشگاه صنعت، و علم دانشگاه مدرس، تربيت
کميتههای عضو تهران، تحقيقات و علوم شمال تهران واحد اسالمی
و آموزش وزارت همچنين و عالی آموزش و فرهنگ وزارت برنامهريزی
آمار کتاب جمله از پرورش و آموزش درسی کتابهای تاليف پرورش،
ارائه دانشگاهی، کتاب عنوان ۲۱ ترجمه و تاليف دبيرستان، مدلسازی و
کشور، خارج و داخل کنفرانسهای و سمينارها در مقاله ۴۲ از بيش
ارشد، کارشناسی پاياننامه ۷۳ از بيش و دکتری رساله ۱۶ راهنمايی

نمود. اشاره
سالمتی و شادی و گذشته مانند عزت با عمر طول بزرگ، خداوند از
سيزدهمين در که ايشان سپاس لوح متن زير در میکنم. طلب ايشان برای
در آمار پيشکسوت استاد بهعنوان کرمان دانشگاه در ايران آمار کنفرانس

است: شده آورده گرديد اهدا ايشان به ۱۳۹۵ سال ماه شهريور

پاس وح

ند تادار ا
پاشا نا ر ید نابآ

ور، دعمآمار ا ی عا نا ی ش و داومو ی تازتالش ها یارشا
ش آمارو یو یریا ه ز تاب ه فو تأ صآماری، روی
وتآمار وان هاید، دا ان ا آمار ن ا ر سو تأ ی ؤ

ر ی تادا دارا وروا ی را ملآید، قد یو ا د ان اسآمارا ن زد
د. ها گاهدا وزان نو رارو و دا اغ ت یا عا نا

ید ر د
ان نآمارا سا ر

سرمقاله

عم د داو م

معلم مقام در پاشا دکتر
شهيد دانشگاه از آمار کارشناسی مدرک اخذ از پس ۱۳۷۲ سال در من
دکتر رياضيات مؤسسه رياضی آمار ارشد کارشناسی مقطع در بهشتی
شدم. قبول سابق) معلم (تربيت خوارزمی دانشگاه مصاحب غالمحسين
دکتر آقای جناب با پاياننامهام همچنين و درسها بيشتر دوره اين در

بود. عزيز پاشای
شدهاند همکالم پاشا دکتر آقای با که کسانی همچنين و ايشان دانشجويان
تاريخچه سادهگويی، همچنين و داستان تشبيه، تمثيل، استاد ايشان میدانند
فکر درس در میآيد يادم هستند. پيچيده و سخت مسائل پيدايش و
همبستگی ضريب به اشارهای وقتی ايشان پيوسته، چندمتغيره آناليز میکنم
مثبت اثبات(۱-بين قابل خاصيت سه دارای اينکه و داشتند پيرسون خطی
به توجه با مقياس و مکان تغيير به نسبت ۲-پايايی بودن، يک منفی و
رابطه به توجه با يک منفی و مثبت ۳-همارزی و خط شيب عالمتهای
برای معياری يافتن جهت در بار اولين برای پيرسون ولی است، خطی)
و باشد داشته را خاصيت سه اين که بود کمی متغير دو بين خطی ارتباط
توضيح را کشف اين روند و نمود کشف را خطی همبستگی ضريب آنگاه

دادند.
مطلق قدر تابع موضوع با ايشان سمينارهای از يکی در تحصيل، دوران در
و آموزش مناطق از يکی در ايشان همراه دبيرستانی دانشآموزان برای
اين کامل و جذاب سادگی، تبحر، چنان با ايشان و بودم تهران پرورش
دانشجوی يک بهعنوان من برای که نمودند بيان را آن خواص و تابع
با من درسی جزوههای که میکنم اقرار داشت! تازگی ارشد کارشناسی
و مطالب بيشترين که میکنم افتخار اما داشت را حجم کمترين ايشان

گرفتم. فرا ايشان مختلف کالسهای از را آمار مباحث
شهيد دانشگاه در که ۱۳۷۷ سال در ايران آمار کنفرانس چهارمين در
طرف از بار!) آخرين متاسفانه (و بار اولين برای گرديد برگزار بهشتی
بخش دو در ارشد کارشناسی پاياننامههای برترين برای ايران آمار مرکز
آقای پاياننامه از نظری بخش در گرديد. اهدا جوايزی کاربردی و نظری
نوربلوچی سيامک دکتر آقای جناب راهنمايی تحت چنوری شجاعالدين
دانشگاه در اکنون هم عزيز نوربلوچی دکتر (آقای بهشتی شهيد دانشگاه از
مشغول کانادا واترلوی دانشگاه در چنوری دکتر آقای و آمريکا مينسوتای
راهنمايی تحت اينجانب پاياننامه کاربردی بخش در و هستند) کار به
سریهای در بوتاسترپ ”روشهای عنوان با پاشا دکتر آقای جناب
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ايران آمار انجمن عضو تاکنون ۱۳۷۰ -
پيامنور دانشگاه آمار گروه مدير ۱۳۷۳-۱۳۷۲ -

وزارت پژوهشی معاونت حوزه رياضی كميته رئيس ۱۳۷۴-۱۳۷۲ -
عالی آموزش و فرهنگ

شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه آمار گروه مدير ۱۳۸۴-۱۳۷۲ -
رياضی آموزش رشد مجله تحريريه هيئت عضو ۱۳۸۰-۱۳۷۵ -

دانشگاه احتمال، اندازههای اصلی مؤلفه تحقيقاتی طرح مجری ۱۳۷۵ -
تهران معلم تربيت

كميته پوششگيری تحت ضابطه تعيين تحقيقاتی طرح مجری ۱۳۷۵ -
خمينی امام امداد

معلم تربيت دانشگاه رياضی گروه تخصصی کميته عضو تاکنون ۱۳۷۵ -
تهران

دانشگاه رياضی دانشکده تکميلی ت تحصيال کميته عضو تاکنون ۱۳۷۵ -
تهران معلم تربيت

تهران معلم تربيت دانشگاه تكميلی تحصيالت كل مدير ۱۳۸۰-۱۳۷۶ -
ايران آمار انجمن اجرايی هيئت عضو ۱۳۷۹-۱۳۷۷ -

تهران معلم تربيت دانشگاه مميزه هيئت عضو ۱۳۸۰-۱۳۷۸ -
و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه آمار گروه مدير ۱۳۸۴-۱۳۷۸ -

تهران تحقيقات
آموزشی ارزشيابی و تحقيقات مطالعات، مركز رئيس ۱۳۸۱-۱۳۸۰ -

كشور آموزش سنجش سازمان
در درمان و اشتغال درآمد، و هزينه آمارگيری طرح مجری ۱۳۸۳ -

امداد کميته پوشش تحت خانوارهای
خمينی امام امداد كميته ثبتی آمارهای طرح مجری تاکنون ۱۳۷۵ -

آنتروپی نظريه و تصادفی فرايند تحقیقاتی: زمینه�های
تصادفی فرايندهای و احتمال نظريه درس�ها:

در مقاله ۳۶ و خارجی مجالت در مقاله ۲۱ مجالت: در مقاالت
داخلی مجالت

داخل کنفرانسهای و سمينارها در مقاله ۴۲ کنفرانس�ها: و سمینارها
کشور خارج و

دانشگاه انتشارات احتمال، نظريه کتاب جمله از کتاب، ۱۵ تالیفات:
(۱۳۸۷ سال برگزيده (کتاب معلم تربيت

اسکرويش، و دگروت آمار، و احتمال کتاب جمله از کتاب، ۶ ترجمه�ها:
(۱۳۸۵ سال تشويقی (کتاب مبتکران انتشارات جلد، دو

پاياننامه ۷۳ از بيش راهنمايی ارشد: کارشناسی پایان�نامه�های
ارشد کارشناسی

دکتری رساله ۱۶ راهنمايی دکتری: رساله�های

پاشا عین�اله دکتر علمی زندگینامه

استاد علمی: مرتبه
تحصیالت:

۱۳۶۱ آمريکا ميشيگان، ميشيگان، ايالتی دانشگاه ،. Ph.D
۱۳۵۷ آمريکا ميشيگان، ميشيگان، ايالتی دانشگاه ،.M.Sc

۱۳۵۰ تهران دانشگاه رياضی ليسانس ،. B.Sc
۱۳۵۲ تهران، معلم تربيت دانشگاه رياضيات، مؤسسه رياضی، مدرسی

۱۳۷۵ تهران معلم تربيت دانشگاه دانشياری، مرتبه به ارتقا
۱۳۸۶ تهران معلم تربيت دانشگاه استادی، مرتبه به ارتقا

پالک طالقانی، راه سه و بهار چهارراه بين طالقانی، خيابان تهران، آدرس:
خوارزمی دانشگاه کامپيوتر و رياضی علوم دانشکده ،۵۰

(۰۲۱) ۷۷۶۳۰۰۴۰ تهران - كامپيوتر و رياضی علوم دانشکده تلفن:
(۰۲۶) ۳۴۵۷۹۶۰۰ کرج – كامپيوتر و رياضی علوم دانشکده

pasha@khu.ac.ir ايميل:

مسئولیت�ها:
ايران رياضی انجمن عضو ۱۳۵۲ -

تهران معلم تربيت دانشگاه رياضيات مؤسسه رئيس ۱۳۶۵-۱۳۶۳ -
مدرس تربيت دانشگاه آمار گروه مدير ۱۳۷۵-۱۳۶۴ -

رياضيات درسی كتب تأليف و برنامهريزی كميته عضو ۱۳۸۰-۱۳۶۴ -
پرورش و آموزش وزارت

برنامهريزی عالی شورای آمار تخصصی كميته رئيس ۱۳۷۵-۱۳۶۵ -
مرکزی سازمان استاد گزينش رياضی کميته عضو ۱۳۸۴-۱۳۶۵ -

اسالمی آزاد دانشگاه
ايران آمار انجمن مؤسس هيئت عضو ۱۳۶۸ -

وزارت پژوهشی معاونت حوزه رياضی كميته عضو ۱۳۷۱-۱۳۶۹ -
عالی آموزش و فرهنگ

ايران آمار انجمن اجرايی هيئت عضو ۱۳۷۱-۱۳۶۹ -
رزمندگان علمی بنيه تقويت رياضی گروه مدير ۱۳۸۰-۱۳۷۰ ·
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تعريف تخصصش و دقت از زمان آن در دوستانم که بودند پاشايی دکتر
و ما بحث از بعد بالفاصله که دفاع جلسه برای بايد من و بودند کرده

میشدم! آماده میشد، شروع استاد وارد ايراد
نيز را همکاران ارتقا جلسات در ايشان همراهی افتخار همچنين بنده
برايم باال استانداردهای رعايت همراه به ايشان مثبت نگاه داشتهام.

بود. آموزنده
با که تجربياتی از گوشهای به فقط آن در که کوتاه نوشته اين پايان در
به نمیتوانم کردم، اشاره داشتم پاشا دکتر آقای با همراهی و همکاری
و مثالزدنی استاد تواضع نکنم. اشاره ايشان اخالقی شاخص مهمترين
بارها میدهند. اخالق درس است. نکردنی باور موارد از بسياری در
اين و بودند جوانان حامی مختلف جمعهای در ايشان که بودهام شاهد
ايشان برای میگذاشتند. نمايش به فروتنی و تواضع درس با را حمايت

میکنم. آرزو سعادت و سالمتی با همراه عمری

بهشتی شهيد دانشگاه آمار گروه وحيدیاصل، محمدقاسم دکتر

پاشا دکتر با دوستی و همكاری عمر يك خاطرات بر مروری

ت یرودارادتاو رما ت رتدو تان رارادتما،وآ
ت لرخدو قا ه ھادمآ و از دیدم؛ا ت ردو

ظ حا

با من است. داشته بسياری تالقی نقاط پاشا دکتر و من زندگی مسيرهای
مسيرهای اين واقع در شدم. آشنا ببينم را او اينکه از پيش پاشا دکتر نام
در بودهاند. هم مجانب ديدار اولين از پيش کردم، ياد آن از که زندگی
رشتهی دانشجوی دو هر پاشا دکتر و من که بگويم بايد آن توضيح
دو يکی پاشا دکتر مختلف. سالهای در اما بوديم تهران دانشگاه رياضی
من از ديرتر هم سال دو يکی علت همين به و است جوانتر من از سال
اغلب بودم تهران” دانشگاه ”کوی ساکن چون من آمد. تهران دانشگاه به
بیواسطه را خود از بعد يا قبل سال دو يکی رياضی رشته دانشجويان
در تحصيل دوره در را پاشا دکتر با آشنايی اما میشناختم باواسطه و
به خود کمسعادتی حساب به را اين که نمیآورم ياد به تهران دانشگاه

میگذارم. سالها آن در مشترک دوستی نداشتن دليل
آيندهی برای انتخاب چند سالها آن در رياضی رشتهی دانشجويان
ارشد کارشناسی محدود دوره چند در کمی عدهی داشتند: خود شغلی
بخش میدادند، تحصيل ادامه تهران دانشگاه در جمله از رياضی رشته
رفتن احيانًا و شغل انتخاب برای دستشان که میرفتند سربازی به عمده
”دورههای جذب هم نفری چند باشد باز تحصيل ادامهی برای خارج به
آمار ارشد کارشناسی خاص دورههای اين از يکی میشدند. خاص”
از ديگری و خواجهنوری دکتر شادروان سرپرستی به آمار مؤسسهی

پاشا عین�اله دکتر نکوداشت

ايران آمار انجمن رئيس پزشک، حميد دکتر

اخالق و علم آموزگار پاشا؛ عین�اله دکتر
است شايستهای فوقالعاده افراد از يکی پاشا عيناله دکتر آقای جناب
به ايشان داشتهام. را ايشان با آشنايی افتخار زندگی، طول در من که
خصائل به مبادی و اخالق با انسانی آشنايان، و دوستان تمامی اعتراف
نقش ستايشند. خور در محققی و دلسوز معلمی همچنين و بشری واالی
بر کشور اين معلمان و دانشجويان آموزش در ويژه به ايشان ارزندهی
در ايشان متعدد تأليفات از میتوان را نقش اين نيست. پوشيده کسی
اثر فعاليتهای همچنين و احتمال و آمار پايهای دروس مهم حوزههای
خانههای وزارت دو هر در درسی برنامهريزی کميتههای در ايشان گذار
تصادفی فرايندهای سواد اشاعه کرد. مالحظه علوم و پرورش و آموزش
از آمارپيشهگان بين در احتمال علم از شاخه اين متعدد کاربردهای و
فعاليتهای ديگر از زمينه، اين کليدی کتاب چند ترجمه و تأليف طريق
با سخنرانیهای و مقاالت ارائهی شاهد اخيرا است. استاد شاخص
مهمی انگيزشی نقش که هستيم احتمال و آمار تاريخ خصوص در ارزشی
دانشجويان مخصوصًا سخنرانیها شنوندگان و مقاالت خوانندگان در

میکند. ايجاد آمار رشته تکميلی تحصيالت
خود ارشد کارشناسی پاياننامه از بود قرار که ۱۳۶۷ سال ماه اسفند در
در اعتماد” قابليت در آن کاربردهای و ضربه ”مدلهای عنوان تحت
دکتر آقای جناب راهنمايم استاد کنم، دفاع شيراز دانشگاه آمار بخش
نام صاحب و بينالمللی متخصصان از نيز خود که سلطانی احمدرضا
ايشان نام هستند، استاد رشتهایهای هم از و تصادفی فرايندهای حوزه
لذا نمودند. معرفی بنده پاياننامه از دفاع جلسه خارجی داور بهعنوان را
با که صحبتی ساعت يک و ۱۳۶۷ سال به برمیگردد من آشنايی سابقه
بخشی در بود. کمنظيری بحث داشتم. دفاع جلسه شروع از قبل استاد
فرايند محاطی زنجير بودن کراندار بر مبنی خاصی لم از پاياننامه از
(Shifted Levy لوی يافته انتقال فرايند توسط نظر مورد ضربهای
نقطهای حد وجود برای میرسيد نظر به که میشد استفاده Process)
مطرح را ايرادی درستی به استاد بود. الزم فرايند آن محاطی زنجير
ايشان اشراف نظر. مورد حد وجود اثبات تغيير به شد منجر که کردند
دکتر آقای میانگيخت. بر شدت به مرا تعجب که بود حدی به مطلب به
زيبا ايدهای با بعدها البته ) است وارد ايراد که کردند موافقت هم سلطانی
منجر و حل کلیتری حالت در اصلی مسئله سلطانی دکتر آقای طرف از
همان ايشان بله! شد). ايران رياضی انجمن بولتن در مقالهای چاپ به
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درسهای مواقعی در و فيزيک، رشته در آمار گاهی و احتمال۲” و ”آمار
دکتر و من برای درسها اين تکرار که زد حدس میشود بود. حسابان،
خستهکننده بود بازگشته ايران به دکتری دورهی اتمام از پس که پاشا
و ترجمه کار درگير بيشتر من بوديم. مفری دنبال هرکدام میشد.
و دانشگاهی نشر مرکز مجله تحريريهی هيئت نوع از اجرايی کارهای
پيشرفته درسهای تدريس برای محلی درجستجوی عمدتًا پاشا دکتر
مدرس، تربيت دانشگاه کار به شروع با که بود چنين اين احتمال. و آمار
اين آمار گروه احتمال درسهای تدريس ثابت استاد به عمالً پاشا دکتر
سهم رشته اين فارغالتحصيالن نخستين تربيت در و شد تبديل دانشگاه
پيشنهاد نتيجه در بود. باقی خود جای به من مشکل اما داشت. بهسزايی
دکتر به را معلم تربيت دانشگاه در آمار ارشد کارشناسی دوره تشکيل
نظر جلب برای کردند. استقبال بهشدت مسأله اين از ايشان دادم. پاشا
خداوند که هم عميدی دکتر از زمان آن علوم وزارت گسترش شورای
کار در که نيز ايشان کرديم. همکاری درخواست دهد عاجلش شفای
و کرد موافقت ما درخواست با نمیديد استخاره به حاجت هيچگاه خير

شد. تأمين ما هدف و تأسيس رشته بنابراين
آمار گروه راهاندازی با عميدی دکتر متعاقبًا و من و پاشا دکتر همکاری
که دوستی درخواست درپی من يافت. تازهای بعد نور پيام دانشگاه
سمتی داشت، عهده به را نور پيام دانشگاه آموزشی معاونت مسئوليت
توجه با که آمد نظرم به چندی پساز و پذيرفتم را دانشگاه اين در اجرايی
میتواند دانشگاه اين در آمار رشتهی وجود دانشگاه ساختاری اهداف به
دانشگاههای برنامه با آن امكان که دهد گسترش سطوحی در را آمار
نياز معاش امرار برای که افرادی اغلب برای يعنی نداشت؛ وجود سنتی
در و هفته آخر روزهای در میتوانستند اما داشتند وقت تمام کار به
پيام دانشگاه که (بگذريم کنند دنبال را تحصيل و درس فراغت ساعات
در گرفتن دانشجو شور شهرستانها در دانشگاه اين مراکز و مرکزی نور
هسته نفر سه ما درآوردند.) را ديگر رشتههای از بسياری و رشته اين
نويسندگان میبايست و میداديم تشكيل را پيامنور دانشگاه آمار گروه
به خود را كتابها بعضی نوشتن كنيم. انتخاب را خودآموز كتابهای
نظر از كه گذاشتيم آماردانانی عهده به را آنها اغلب و گرفتيم عهده
به میداديم. انجام خود را كتابها ويرايش كار البته بودند. بهترين ما
در مناسبی درسی كتابهای همكاران، غالب و دانشجويان اغلب تصديق
آنها از توجهی قابل تعداد هم هنوز كه آمد فراهم دوره اين در رشته اين
كتابهايی عناوين است. ديگر جاهای و دانشگاه اين در درسی مرجع
برای او تأليفات جمله از اما ندارم ياد به کرد ويراستاری پاشا دكتر كه را
خاطر به را آمار برای رياضی و تصادفی فرايندهای كتابهای دوره آن

میآورم.
ترجمهی بودهام، انجامش جزئيات جريان در که پاشا دكتر از ديگری كار

معلم تربيت دانشگاه رياضيات مؤسسه پرچالشتر اما آيندهدارتر جهتی
غالمحسين دکتر شادروان که بود مشهور بود. کنونی) خوارزمی (دانشگاه
ورودی دانشجويان بود مؤسسه اين همهکاره و بنيانگذار که مصاحب
در سال يک را آنها اما میپذيرد دوره به مقدماتی امتحان از پس را
کتابخانه در شب تا صبح از کالسها اتمام از پس میبايست که حالی
در و میگيرد نظر زير بگذرانند وقت يادگيری و مطالعه به مؤسسه اين
به توجه با بنابراين میدهد. انجام را خود نهايی انتخاب اول سال پايان
میشدند اخراج اول سال پايان در دوره اين از هم توکی و تک اينکه
پرتنش سالی دوره اين دانشجويان برای اول سال که کرد تصور میشود

باشد. بوده اضطراب و
تحصيل از فراغت از پس بالفاصله کامل نفس به اعتماد با حتمًا پاشا دکتر
اتمام از پس و رفتم سربازی به من شد. دوره اين وارد تهران دانشگاه از
آمار مؤسسه ارشد کارشناسی کنکور در نسبی آمادگی کسب با آن،
اثر بر عمدتًا دوره اين به ورود از پس ماه يک حدود اما شدم پذيرفته
بود رسانده اتمام به را دوره اين که نزديک بسيار دوستان از يکی تلقينات
تحصيل. ادامه مترصد همچنان اما شدم کار بازار وارد کرده تحصيل ترک
در که معلم تربيت دانشگاه آگهی يک مشاهدهی با و شد هم طور اين
کنکور در میداد خارج به اعزام بورس تحصيلی رشتههای از تعدادی

رفتم. امريکا به شده پذيرفته مربوط
تربيت دانشگاه در بازگشته ايران به فارغالتحصيلی از پس ۱۳۵۸ سال
پس رياضيات مدرسی دورهی فارغالتحصيالن شدم. کار به مشغول معلم
زمان در میشدند. اعزام خارج به تحصيل ادامهی برای کار سال چند از
مشغول خارج در پاشا دکتر جمله از و آنها از تعدادی من استخدام
منتظر که نبود الزم پاشا دکتر با آشنايی برای من بودند. تحصيل به
گروه در را او از ”جزوه” دو ورود محض به چه میماندم او بازگشت
توجه با آمار. يکجزوه ديگری و احتمال يكجزوه يکی يافتم. رياضی
مدرسی دورهی درسی برنامهی در احتمال و آمار درسهای اينکه به
ذوق با را جزوهها اين پاشا دکتر که بود معلوم نداشت وجود رياضيات
تحصيل دورهی در درس دو اين از پيشين دانش مقداری البته و شخصی
اين سطح که بگويم بايد صادقانه است. کرده تهيه تهران دانشگاه در
ليسانس دوره در ما خود آنچه از مراتب به احتمال بهخصوص جزوهها
که آنجا تا بود. منسجمتر و پيشرفتهتر بوديم، خوانده تهران دانشگاه در
رابرت بنيادی” ”احتمال کتاب روی از احتمال جزوه میآورم، خاطر به
آمار جزوه کردم. استفاده آن از ترمی چند من و بود شده تهيه اش ب.
مبنای را ديگری کتاب من نتيجه در و بود توصيفی آمار به معطوف بيشتر

دادم. قرار خود کار
داير رياضی رشتهی فقط معلم تربيت دانشگاه در که کنم اضافه هم را اين
و احتمال۱” و ”آمار تدريسدرسهای برای موجود درسهای تنها و بود
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بهخصوص و کشيدهاند درسی کتب تدوين برای زيادی زحمات نمودهاند،
و کردهاند، درسی کتب در آماری مفاهيم گنجاندن برای وافری تالش
فرهنگ اشاعه و آمار علم توسعه در که ايشان شايسته اقدامات ديگر
برازنده را ايران آمار پيشکسوت عنوان بالشک است، بوده موثر آماری
را اينجانب که ايشان بفرد منحصر و بارز ويژگی اما میکند. ايشان
و تالش که است فرزانه استادی از تقدير ضرورت نمود، قلم به دست
رابطهای و گذشت و ايثار با توام همواره تربيت و تعليم در ايشان کوشش
و دلنشين فضايی ايجاد و دانشجويان با هدايتگرانه و دوستانه صميمی،
معرفت، ادب، همواره است. بوده دلسوزی با همراه آنان شرايط درک
زبانزد همکاران و دانشجويان با معاشرت در ايشان تواضع و بزرگواری
فيض کسب در ايشان شاگردی توفيق نيز اينجانب است. بوده همگان
را علمی امور مديريت و اداره مهارت فراگيری و ارشد کارشناسی دروس
لذا بودهاند. معلمیام حرفه در ويژه الگويی همواره که گونهای به داشتهام
ارزشمند خدمات و زحمات از شاگردی کسوت در میدانم وظيفه خود بر
برايشان متعال خداوند درگاه از نموده تشکر و تقدير گرانقدر استاد اين
مسئلت افزون روز موفقيت و شادی سالمتی، با همراه عزت با عمر طول

نمايم.

خوارزمی دانشگاه رياضی دانشکده ثانی، رحيمزاده اکبر علی دکتر

همکاری و دوستی سال پنجاه
که يافتم اطالع آمار انجمن محترم رياست طرف از ۱۳۹۴ ماه آذر در
از است قرار ،۱۳۹۵ تابستان در آمار کنفرانس ساالنه دو سيزدهمين در
علم پيشکسوت بهعنوان تالش، عمر يک پاس به پاشا عيناله دکتر استاد
ارجمند استاد اين نکوداشت کتابچه تهيه مسئول بنده و شود تقدير آمار
شده نصيبم همکاری و دوستی سال پنجاه پاس به که را افتخار اين هستم.
خوارزمی دانشگاه افتخارات از پاشا دکتر پذيرفتم. اشتياق کمال با بود،
با مهربان، و دلسوز استادی است. رياضی دانشکده عالیقدر استاد و
در است. تالشگر و متدين متعهد، آرام، انسانی است. سختگير و انضباط
مختلف دانشگاههای در بلکه ننموده اکتفا خوارزمی دانشگاه به تدريس
دانشگاه آمار ارشد گروه تالشها اين نتيجه است. کاشته را تدريس بذر
آزاد دانشگاه تحقيقات علوم واحد آمار دکترای گروه و شمال تهران آزاد
است. شده تشکيل پاشا دکتر مديريت با گروه دو هر که است اسالمی
گروه بهعالوه بودهاند. مدرس تربيت دانشگاه آمار گروه مدير سالها
آقای کمک با خوارزمی دانشگاه آمار ارشد گروه و نور پيام دانشگاه آمار
هر است. شده ايجاد وحيدیاصل، قاسم محمد دکتر آقای و پاشا دکتر
و تحقيق مرکز يک خود حاضر حال در آموزشی، گروههای اين از يک
چاپ به ارزشی با علمی مقاالت که هستند باال سطح محققين با تدريس
تشنگان نيز ديگری دانشگاههای در پاشا دکتر تدريس کار میرسانند.

كتاب اين از كپی يك من است. راس شلدون تصادفی فرايندهای كتاب
كتاب بودم. آورده ايران به خود با مطالعاتی فرصت از بازگشت در را
مقايسه در و مناسب تصادفی فرايندهای درس تدريس برای من نظر به
پاشا دكتر هم را آن كه ) تيلور و كارلين تصادفی فرايندهای كتاب با
بود. جورتری و جمع كتاب بود) كرده ترجمه همكاری كمك به پيشتر
ايشان توسط كتاب كردم. پيشنهاد پاشا دكتر به را كتاب اين ترجمهی من
دانشگاهی نشر مركز سوی از و ويرايش عميدی دكتر دست به و ترجمه
كه میدانم چه است بوده خوب بسيار كتاب اين از استقبال شد. منتشر

است. رسيده چاپ چندين به
هنوز بهشتی، شهيد دانشگاه به معلم تربيت دانشگاه از من انتقال وجود با
بيگاه و گاه ديدارهای بر عالوه را، پاشا دكتر كه دارم را شانس اين هم
در منظم بهطور سخنرانیها، يا پاياننامهها از دفاع جلسات در مثالً
از ايشان و بنده كه ايران، آماری پژوهشهای مجلهی ادواری جلسات
مدت به يعنی بودهايم، آن تحريريهی هيئت عضو مجله تأسيس ابتدای

كنم. زيارت سال، ده از بيش
ترجمه و تأليف كارهای نوع اين از است سرشار پاشا دكتر كارنامهی
پاشا دكتر آنچه نظرم به اما اجرايی. كارهای و آموزش و پژوهش و
فقط من اوست. اخالقی ويژگیهای میكند، ممتاز همگنان بين در را
و آرام است انسانی پاشا دكتر میكنم: اشاره آنها از مهم جنبه چند به
نغزگو؛ و نكتهپرداز و نكتهسنج خانوادهدوست؛ احساس؛ پر مسالمتجو؛
با عمر دراز ساليان او برای است. معلمی” ”عاشق چيز هر از بيش اما

دارم. آرزو گذشته سالهای همهی همچون خلق، به خدمت و بركت

مدرس تربيت دانشگاه آمار گروه محمدزاده، محسن دکتر

پاشا عین�اله دكتر استاد
ميان از يکبار سال دو هر حسنه سنتی اجرای در ايران آمار انجمن
داشتهاند، توجهی قابل تأثير کشور در آمار علم اشاعهی در کسانیکه
است قرار که خوشحالم بسيار مینمايد. معرفی و تعيين را آمار پيشکسوت
مراسمی ۱۳۹۵ ماه شهريور در ايران آمار کنفرانس سيزدهمين با همزمان
شود. برگزار پاشا عيناله دكتر آقای جناب گرانقدر استاد نکوداشت برای
علمی جايگاه از که اخالق خوش و خوشنام استاد اين است، واضح پر
متخصص نيروهای تربيت و پژوهش آموزش، امر در برخوردارند، وااليی
آماری علمی ارزشمند كتاب چندين داشتهاند، وافری تالشهای آماری
در تحرير رشته به را متعددی علمی مقاالت کردهاند، تأليف و ترجمه را
فعال بسيار آمار رشته آموزشی برنامههای بازنگری و تدوين در آوردهاند،
و خوارزمی دانشگاههای در آمار آموزشی گروههای مديريت بودهاند،
بسيار نقش آمار دکترای دوره ايجاد در داشتهاند، عهده به را مدرس تربيت
گستردهای مشارکت ايران آمار انجمن فعاليتهای در داشتهاند، موثری



۹۱ شماره -۱۳۹۵ تابستان -۲۴ سال ان نآمارا ا ر ۶

سال يک از پس که داشتيم نفری ۶۰ تقريبًا کالس ابتدا شد. شروع
دوم سال از رفتند. فنی دانشکدههای به داده رشته تغيير زيادی عدهی
دانشجويان و درس به بستگی که شديم نفری ۳۰ تا ۲۵ کالس يک
دکتر میآورم. بهخاطر را نفر ۲۵ آن همهی تقريبًا داشت. قبل دورههای
کارش در تأخير يا غيبت بود. کالس آرام و مؤدب دانشجوی پاشا
شرکت کالسها همهی در بود، کرج ساکن زمان آن در اينکه با نبود.
میگرفت، عالی نمرات میخواند دقت با و بهخوبی را درسها میکرد.
درس بهتر درک برای ايشان بود. کالس ممتاز دانشجويان عضو هميشه
فرانسه از و يافته علوم دانشکده کتابخانه از را آن مرجع کتاب توپولوژی،
با باشد. استاد جزوه برای کمکی کتاب تا بود کرده ترجمه فارسی به
در شده، خوانده مطالب همهی گفت میتوان دارم که شناختی به توجه
جزوهای يا کتاب کمتر که روست اين از و دارد قرار ايشان خودآگاه ضمير
ايشان به ليسانس دوره در مطالب عميق درک همين میبرند. کالس سر
خرداد در تهران دانشگاه از فارغالتحصيلی از بعد بالفاصله تا داد اجازه
از و شده قبول مصاحب غالمحسين دکتر رياضيات مؤسسه در ،۱۳۵۰

نمايد. تحصيل به شروع تابستان همان
در ۱۳۵۵ مهر از رياضيات، مؤسسه از اينجانب فارغالتحصيلی از پس
پاشا دکتر آقای با تهران) معلم (تربيت خوارزمی دانشگاه رياضی گروه
مؤسسه برتر فارغالتحصيالن از همکاران همهی تقريبا شديم. همکار
سياست روزها، آن در دانشجويان با رفتار بودند. جوان و رياضيات
يکی درس و کالس به دانشجويان توجه جلب میکرد. طلب را خاصی
پاشا دکتر جوان، همکاران ميان در بود. همکاران اصلی دغدغههای از
ايشان زيرا بود. دانشجويان احترام و اعتماد مورد داشت، موفقی رفتار
عارفانه نگاه با نمیکرد. توهين دانشجويان به و میداد درس خوب
واقف نکات اين به دانشجويان و میديد يکسان را همه دانشجويان، به
حاضر او کالس سر عالقه با داشتند اعتماد ايشان گفتار صداقت به بودند،

میشدند.
عهدهدار بعد، ترم از که خواست بنده از پاشا دکتر روزی ،۱۳۵۶ بهار در
من گفتم داد. برايم بود کرده تهيه که را جزوهای و باشم احتمال درس
از بودم. نخوانده هم من گفت نخواندهام. احتمال رياضيات، مؤسسه در
از پس بود. من هفتگی برنامه دروس از يکی احتمال درس زمان آن
احتمال و آمار های درس کشور، از خارج تحصيالت از ايشان بازگشت
اداره وحيدیاصل محمدقاسم دکتر آقای و پاشا دکتر با را کارشناسی
مراکز و دبيرستانها آمار کتب تأليف و برنامهريزی در بهعالوه میکرديم.
تأليف آن نتيجهی داديم. تشکيل را آمار گروه و کرده شرکت معلم تربيت
پرورش و آموزش وزارت معلم تربيت مراکز احتمال و آمار کتابهای

بود.
آمار ارشد گروه کشور، از خارج تحصيالت از اينجانب بازگشت از پس

دانشگاه رياضی دانشکدههای در سالها است. کرده سيراب را علم
رياست نمودهاند. تدريس تهران دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعت، و علم
کل مدير و داشتهاند عهده بر را خوارزمی دانشگاه رياضيات مؤسسهی
مطالعات، مرکز رئيس بودهاند. خوارزمی دانشگاه تکميلی تحصيالت
بودهاند کشور آموزش و سنجش سازمان آموزشی ارزشيابی و تحقيقات
است. شده اشاره آنها به شخصی رزومه در که ديگری مديريتهای و
کميته جلسات در شرکت علمی، مجالت تحريريه هيئت در شرکت
تخصصی کميته و خوارزمی دانشگاه تکميلی تحصيالت و تخصصی
است. ايشان اجرايی کارهای از ديگری بخش تهران نور پيام دانشگاه
و کارلين ساموئل تصادفی فرايندهای در درس نخستين کتاب ترجمه
تصادفی فرايندهای کتاب و ديگران) همکاری (با تيلور ام. هوارد
زبانان فارسی برای تصادفی فرايندهای خوب مراجع از راس، م. شلدون
ضرافت با را احتمال موضوع اصول واقعًا که احتمال نظريه کتاب است.
سال در سال کتاب بهحق میکند، معرفی خوانندگان به روان نگارشی و
مختلف سطوح در زيادی ترجمهی و تأليفی کتابهای است. بوده ۱۳۸۷
مجالت در که داخلی و خارجی مهم مقاالت نوشتهاند. دانشجويان برای
و کنفرانسها همايشها، در که زيادی مقاالت شدهاند. چاپ معتبر
رسالههای و ارشد پاياننامههای راهنمايی کردهاند. ارايه سخنرانیها
همه است. شده انجام دقت با است زمانبر الحق که دانشجويان دکترای
به خدمت در را خود گرانمايه عمر که است مرد بزرگ اين تالش گويای
است. کرده سپری مقالهها و کتاب نوشتن و کالسها نمودن داير با خلق
شناساندن برای است. پاشا دکتر کارهای از کوچک فهرستی باال مطالب
از آمار، انجمن رسم به توجه با شود. نوشته بايد کتابها فرزانه، استاد اين
دانشگاههای در پاشا دکتر قديم شاگردان و دوستان همکاران، از تعدادی
همه بنويسند. نکوداشت کتابچه برای مقالهای کرديم خواهش مختلف
نمیتواند چه اگر محترم، همکاران کار حاصل پذيرفتند. ميل کمال با
ابعادی اميدواريم بنماياند، را نور مختلف طيفهای همهی منشور، همچون
جويندگان راهنمای تا دهد نشان را آمار علم پيشکسوت اين زندگی از
ديگری افراد بايد بود. کاملی انسان تا زيست بايد چگونه که باشد علم
دست آنها از نتوانستيم متنوع داليل به که مینوشتند کتابچه اين در نيز

بپذيرند. را ما پوزش خواهشمنديم لذا باشيم. داشته خطی
محيط ايجاد با که نمود تشکر پاشا دکتر گرامی همسر از بايد اينجا در
نوشتن و تحقيق صرف را خود وقت دادهاند اجازه ايشان به خانه، در آرام
در فرزند چهار هر و نبوده غافل فرزندان تربيت از بهعالوه بنمايند.

رسيدهاند. دکترا درجه به تحصيالت
گذشته خاطرات از میخواهم اجازه ولی نيستم خوبی نويسندهی اينجانب
در بودن همکالس به مربوط پاشا دکتر با آشنايی اولين کنم. بيان مطالبی
۱۳۴۶ ماه مهر از که است تهران دانشگاه علوم دانشکده رياضی رشته
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و مکاتبه آماری گروههای با آمار پيشکسوت انتخاب زمينه در -۴
اقدام نظر مورد افراد معرفی به نسبت ۹۴/۸/۳۰ تاريخ تا شد خواسته

نمايند.
ساير ميان در ۱۳۹۳ سال در ۱۰۰۵/۲۵ به ايران آمار انجمن رتبه -۵

يافت. ارتقا علمی انجمنهای
گرديد اخذ پژوهشی و علمی مجلههای مقاالت برای DOI شناسه -۶
از آمار انجمن مجالت برای DOI اخذ موضوع پشتيبانی هزينههای و

میشود. پرداخت انجمن توسط يکتاوب سامانه طريق
منعقد آماری سيستمهای زمينه در تاجيکستان کشور با تفاهمنامهای -۷

گرديد.
برگزار مدرس تربيت دانشگاه در چالش و رياضی علوم سمينار -۸

گرديد.
شدند. تعيين جديد دوره در بهبوديان دکتر جايزه امنای هيئت اعضای -۹
حسب بر زير بهصورت آمار انجمن نشريات ساالنه اشتراک ۱۰-نرخ

شد: تصويب ريال

دريافت مجالت، کاغذی نسخه انتشار عدم يا انتشار ۱۱-درخصوص
شد. تصميمگيری نشريات کميته در غيره، و مقاالت انتشار بابت وجه

در ايران آمار انجمن رئيس نايب عنوان به عالمتساز دکتر آقای -۱۲
ملی روز و آمار جهانی روز برگزاری برای اصفهان آمار خانه فعاليتهای

نمودند. ارائه گزارشی داشتند، حضور برنامهريزی و آمار
علوم شورای پايه علوم کميسيون از گزارشی محمدزاده دکتر آقای -۱۳
اولويتهای تبيين در که نمودند تاکيد و ارائه (عتف) فناوری و تحقيقات

گيرد. قرار اولويت در آمار و رياضی علوم میبايست پايه، علوم
ششمين برگزاری درخصوص شاهرود صنعتی دانشگاه درخواست با -۱۴
نماينده عنوان به ربيعی دکتر آقای و موافقت فازی احتمال و آمار کارگاه

شد. معرفی خصوص اين در ايران آمار انجمن
حمايت از استفاده درخصوص درخواستهايی اخيرا که اين به نظر -۱۵
مصوب است، شده واصل انجمن دفتر به انجمن) آرم از (استفاده معنوی
ارجاع انتشارات کميته به کلی دستورالعمل يک تهيه برای موضوع شد

شود. داده

دکتر آقای با را خوارزمی دانشگاه رياضی دانشکده کارشناسی دروس و
وحيدیاصل محمدقاسم دکتر آقای زمان آن در میکرديم. اداره پاشا
با همکاری سال همان از بودند. يافته انتقال بهشتی شهيد دانشگاه به
شروع شمال تهران آزاد دانشگاه آمار ارشد گروه در را پاشا دکتر آقای
آن مؤسس و گروه مدير پاشا دکتر بود. تأسيس تازه گروه اين کرديم.
تحصيالت تکميل از پس اغلب و داشتيم خوبی فارغالتحصيالن بودند.
که ۱۳۷۸ سال در شدند. مشغول مختلف دانشگاههای در دکترا اخذ و
کردند شروع را اسالمی آزاد دانشگاه تحقيقات علوم واحد آمار دکترای
رسيدند جامع امتحان به دانشجويان وقتی پرداختم. ايشان با همکاری به
داشتن شرط دکترا، رساله از دفاع برای که گفت برايم پاشا دکتر روزی
به سنگين سالها آن در شرط اين گذاشتهام. را معتبر خارجی ISI مقاله
شنيدم تحقيقات مرکز دکترای فارغالتحصيالن از بعدها ولی میرسيد. نظر
مصالحه اهل پاشا دکتر میکردند. افتخار خود خارجی ISI مقالهی به که
واحد فارغالتحصيالن نداشت. فرقی غيردولتی و دولتی دانشجوی نبود.

هستند. کشور دانشگاههای برجسته استادان اکنون تحقيقات، علوم
احتماالت رشته در تحصيل ادامه و رياضيات مؤسسه در تحصيل اينجانب
در بودن، همکار سال چهل در هستم. پاشا دکتر راهنمايی مديون را
ايشان بزرگوارانه رفتار از هميشه غيره و مصاحبه دفاعيه، جلسات
بدينوسيله نمودهاند. برخورد برابری و انصاف با هميشه شدهام. بهرهمند

میکنم. تشکر پاشا دکتر از صميمانه آوردهام بهدست آنچه تمام از

مدیره هیئت تصمیمات و فعالیت گزارش
گذشته یکسال در ایران آمار انجمن

ماه مهر از ايران آمار انجمن مديره هيئت تصميمات و فعاليت از گزارشی
شرح به انجمن محترم اعضای حضور به ۱۳۹۵ ماه شهريور تا ۱۳۹۴

میگردد. تقديم زير
کليدی تخصصی سخنرانیهای است شده پيشنهاد آماری گروههای به -۱
برای را آنها فايل و و نموده ضبط میگردد برگزار واحدها آن در که را
روی فايلها اين دهند. قرار انجمن اختيار در آماری جامعه استفاده

شد. خواهد داده قرار ايران آمار انجمن وبگاه
در فعال مشارکت برای انجمن اعضای همه از محمدزاده دکتر آقای -۲

نمودند. دعوت چالشها و رياضی علوم سمينار
و طراحی فرايند خصوص در ايرانپناه دکتر گزارش به توجه با -۳
پرورش، و آموزش متوسطه دوم دوره در احتمال و آمار کتابهای تأليف
درسی کتب تأليف دفتر با همکاری برای ايران آمار انجمن نمايندگان

شدند. معرفی
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اعضای از تشکر ضمن پزشک دکتر آقای شود. تنظيم جديد آييننامهای
انجمن برای مذکور آييننامه نهايی نسخه که نمودند درخواست کميته،

نمايند. ارسال
مسئول توسط انجمن انتشارات کميته مصوبات و نظرات از گزارشی -۲۹

گرديد: تصويب زير شرح به و شد ارائه عالمتساز دکتر آقای کميته

نگرفت. قرار تأييد مورد مقاالت داوران به هزينه پرداخت الف-

مورد خبرنامه در دکتری فارغالتحصيالن مقاالت فهرست چاپ ب-
نگرفت. قرار تأييد

شود. اصالح مقاالت ارسال فرم پ-

کاهش آمار انجمن نشريات سخت چاپ نسخههای شمارگان ت-
يابد.

هيئت جديد اعضای معرفی برای خراشاديزاده دکتر آقای نامه -۳۰
برای و موافقت جديد تحريريه هيئت اعضای با و مطرح ندا مجله تحريره
هيئت اعضای از نامهای طی و صادر حکم تحريريه هيئت جديد اعضای

شد. تشکر مجله قبلی تحريريه
تصادفی های فرايند و احتمال سمينار يازدهمين برگزاری موضوع -۳۱
قرار بررسی و بحث مورد قزوين خمينی(ره) امام بينالمللی دانشگاه در
طرف از سمينار علمی کميته عنوان به نفر سه آئيننامه اساس بر گرفت.

شود. معرفی دانشگاه
فعلی مديره هيئت جلسه آخرين که ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ مورخ جلسه در -۳۲
همچنين و شد ارائه انجمن جاری امور از گزارشی بود، انجمن دفتر در
شد. تشکر و قدردانی سال دو اين در مديره هيئت اعضای زحمات از

هيئت در انجمن نماينده عنوان به گلعلیزاده موسی دکتر آقای -۳۳
شد. معرفی ايران رياضيات خانههای شورای مديره

دکتر آقای نکوداشت درخصوص خوارزمی دانشگاه رئيس نامه -۳۴
شد. قرائت پاشا

ارائه برتر داوران انتخاب درخصوص عالمتساز دکتر آقای گزارش -۳۵
شد.

آقای ايران، آمار کنفرانس سيزدهمين دبير انجمن جلسات اکثر در -۳۶
بررسی کنفرانس مقدمات اجرای روند و داشتند حضور مددی دکتر

میگرديد.
در انجمن توسط که سمينارهايی و کنفرانسها اجرايی کميته در -۳۷
نماينده عنوان به نفر يک میشود، برگزار مختلف مؤسسات و دانشگاهها
آئيننامههای و قوانين اجرای حسن بر نظارت برای ايران، آمار انجمن

باشد. داشته حضور انجمن،
عمومی مجمع تأييد جهت انجمن اعضای عضويت حق مبلغ افزايش -۳۸

دانشجويی مسابقات آتی دوره دبير عنوان به روحانی فريد دکتر آقای -۱۶
شدند. تعيين آمار

و تهران در متمرکز بهصورت پس اين از آمار دانشجويی مسابقات -۱۷
آمار کنفرانس از غير زمانی در مرتبط سازمانهای يا دانشگاهها از يکی در

شود. برگزار تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار يا
کشور آموزش سنجش سازمان به نامهای آمار انجمن جانب از -۱۸
مسائل ساير و محرمانگی قوانين رعايت خصوص در آن طی و ارسال

شد. داده الزم تذکرات آمار دکتری آزمون به مربوط
اين مديريت و راهاندازی تلگرام سامانه در ايران آمار انجمن کانال -۱۹

شد. واگذار دولتی علی دکتر آقای به کانال
اعطای کميته مورد در تا شد خواسته رجالی دکتر آقای از نامهای ۲۰-طی
ارسال آمار، انجمن مديره هيئت برای گزارشی آمار متخصصين به رتبه

نمايند.
ماه مرداد دوم شنبه روز آمار دانشجويی مسابقه هفدهمين شد مقرر -۲۱
آقای جناب جهت همين به گردد. برگزار سنجش سازمان محل در ۱۳۹۵

دهند. انجام را الزم هماهنگیهای تا شدهاند مأمور اسکندری دکتر
دانشجويی مسابقه هفدهمين در کننده شرکت تيمهای نام ثبت هزينه -۲۲

شد. تعيين ريال ۱۲۰۰۰۰۰۰ مبلغ آمار
علوم تخصصی کميسيون جلسه از گزارشی محمدزاده دکتر آقای -۲۳
کار دستور در پايه علوم به که ويژهای توجه و عتف عالی شورای پايه
آمار انجمن سوی از گرديد مقرر و نمودند ارائه گرفته قرار کميسيون
فرصت به آنها توجه و ارسال دانشگاهها آمار گروههای به و تهيه نامهای

شود. جلب پايه علوم رشتههای برای شده فراهم
دوازدهمين برگزاری با موافقت خصوص در سمنان دانشگاه نامه -۲۴
کميته دبير معرفی و (۱۳۹۸ تصادفی(سال فرايندهای و احتمال سمينار
اميد دکتر آقای علمی( کميته دبير و زالزاده) سعيد دکتر آقای اجرايی(

گرديد. مطرح کريمی)
انجمن، اهداف پيشبرد جهت در اعضا ظرفيت از بهتر استفاده برای -۲۵
معرفی برای آمار گروههای به انجمن رئيس طرف از نامهای گرديد مقرر
شود. ارسال انجمن مختلف کميتههای در همکاری به عالقهمند اعضای
انديشه مجله جديد سردبير عنوان به اسکندری فرزاد دکتر ۲۶-آقای

شدند. منصوب آماری
صادر حکم آماری انديشه نشريه تحريريه هيئت جديد اعضای ۲۷-برای

شد. تشکر مجله قبلی تحريريه هيئت اعضای از نامهای طی و
به رتبه اعطای جلسه خصوص در گزارشی اسکندری دکتر آقای -۲۸
مديريت سازمان که کردند اشاره ايشان دادند. ارائه آمار متخصصين
آييننامهای کشور داخل در مشاغل رتبهبندی برای کشور برنامهريزی و
خارجی، مشابه موارد با مقايسه با و گيرد قرار کار مبنای میتواند که دارد،
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۱۳۹۳ ماه دی مشهد فردوسی دانشگاه در cations
۱۳۹۴ آبان ۲۷-۲۸ نرم محاسبات ملی کنفرانس نخستين -

۱۳۹۳ آمار پژوهشکده در پژوهش هفته سخنرانی -
۱۳۹۳ اسفند ۷ و ۶ وابستگیها انواع و مفصل نظريه کارگاه سومين -

کرمان باهنر دانشگاه
آبان و۶ ۵ سياستها و پيامدها الگوها، مهاجرت: بينالمللی کنفرانس -

مدرس تربيت دانشگاه ۱۳۹۳
۱۳۹۳ بهمن ۹ و ۸ آن کاربردهای و اطالعات اندازههای کارگاه دومين -

مشهد فردوسی دانشگاه
۹۴ خرداد تا ۹۳ بهمن بيزی سمينارهای برگزاری -

۱۳۹۵ سال در آن کاربردهای و ناپارامتری آمار سمينار اولين -
ملی روز بزرگداشت مراسم سخنرانی ايراد و برگزاری در مشارکت -
آمار مرکز مانند آمار اجرايی مراکز و دانشگاهها در برنامهريزی و آمار
و مديريت سازمان و کشور آموزش سنجش سازمان نيرو، وزارت ايران،

آمار جهانی روز به توجه با گيالن استان برنامهريزی
ایران آمار انجمن در مدیره هیئت تصمیم�های .۴

JIRSS نشريه سردبير انتصاب -
آماری انديشه نشريه سردبير انتصاب -
ندا نشريه تحريريه هيئت اعضا تعيين -
منظم جلسات و انتشارات کميته احياء -

ايران آمار انجمن با نمايندگان رابط عنوان به دولتی دکتر انتصاب -
انجمن مجالت آئيننامه بازنگری و اصالح -

آمار پيشکسوت انتخاب کميته تشکيل -
آمار متخصصين به رتبه اعطای کميته تشکيل -

دهمين اختتاميه مراسم در بزرگنيا دکتر جايزه دوره نخستين اعطای -
تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار

سازمان همکاری اعالم و تهران در کشور دانشجويی مسابقه برگزاری -
کشور آموزش سنجش

جلسات تشکيل و کميته تعيين و آمار متخصصين به رتبه اعطای طرح -
همکاری برای سازمان�ها به نامه� .۵

اسالمی شورای مجلس رئيس الريجانی دکتر آقای به نامه ارسال -
جهت قانونگذاری فرايند در پژوهش نقش همايش سومين به توجه با
جاللی دکتر آقای برای آن رونوشت ارسال و وپژوهشی علمی همکاری

اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز رئيس
و جمهوری رياست فناوری و علمی معاونت به همکاری نامه ارسال -

شکوفايی و نوآوری صندوق
صندوق و آمار پژوهشکده با آمار انجمن همکاری نامه تفاهم دو انعقاد -

فناوران و پژوهشگران از حمايت

ريال، ۵۵۰۰۰۰ پيوسته ريال، وابسته۳۵۰۰۰۰ شد: تعيين زير شرح به
پيوسته قبل)، دوره به نسبت تغيير ۱۵۰۰۰۰ريال(بدون دانشجويی وابسته
دائم عضويت قبل)، دوره به نسبت تغيير ريال(بدون ۳۰۰۰۰۰ دانشجويی

ريال. ۸۰۰۰۰۰۰
تبصره دو اصالح خصوص در انتخابات کميته اصالحی ۳۹-پيشنهادات
مورد عمومی مجمع به ارائه جهت ايران آمار انجمن انتخابات آئيننامه

گرفت. قرار تأييد و بررسی

انجمن مدیره هیئت فعالیت�های گزارش
عمومی مجمع در دوازدهم دوره ایران آمار

١٣٩۵/٠۶/٣ مورخ

در مشارکت و حقوقی عضو عنوان به انجمن حضور .١
سازمان�ها

کشور رياضيات پيشبرد کميسيون و علوم فرهنگستان -
رياضی علوم با مرتبط انجمنهای اتحاديه -

اصفهان آمار خانه -
آمار عالی شورای تخصصی کميسيون -

تهران رياضيات خانه -
جمعيت آمارهای بخشی کميته -
رياضيات خانههای شورای -

رياضی معلمان اتحاديه -
علمی انجمنهای شورای -

ايران استاندارد ملی سازمان -
آتی کنفرانس�های و سمینارها برای برنامه�ریزی .٢

يزد تصادفی فرايندهای و احتمال سمينار دهمين -
ايران آمار کنفرانس سيزدهمين -

امام بينالمللی تصادفی(دانشگاه فرايندهای و احتمال سمينار يازدهمين -
قزوين) خمينی

سمنان) تصادفی(دانشگاه فرايندهای و احتمال سمينار دوازدهمين -
شاهرود) صنعتی (دانشگاه ايران آمار کنفرانس چهاردهمين -

آمار با مرتبط برنامه�های از حمایت .٣
چالشها و رياضی علوم سمينار -

آن کاربردهای و اعتماد قابليت نظريه تخصصی سمينار دومين -
نور) پيام (دانشگاه آمار تخصصی و ملی همايش نهمين -

فازی احتمال و آمار کشوری کارگاه ششمين -
Information Measures and Their Appli- سمينار دومين -



۹۱ شماره -۱۳۹۵ تابستان -۲۴ سال ان نآمارا ا ر ۱۰

(١٩۵٢٠١٢-١) کسه�ال جرج درگذشت سوگنامه

مشکانی محمدرضا دکتر

دهیادآر ع یادآرز

”استنباط کتاب از که سالهاست ايران در آمار استادان و دانشجويان
میکنند. استفاده تکميلی تحصيالت دورههای در برگر و کسهال آماری”
تهيه برای کارلويی” مونت آماری ”روشهای او ديگر کتاب از هم برخی
مناسبت بی اينرو از گرفتهاند. بهره پژوهشهايشان رايانهای برنامههای
را برجسته پژوهشگر و استاد اين زندگینامهی چند دقيقههايی که نيست

دارند. گرامی را او ياد و نمايند مرور
از پس ۲۰۱۲ ژوئن ۱۷ روز نوين، آمار پيشتازان از يکی کسهال جورج

درگذشت. سالگی ۶۸ سن در استخوان مغز سرطان با مبارزه سال نه
دکتریام رساله تهيهی هنگام که شد شروع زمانی وی با من آشنايی
را مقالههايش از برخی تا گرفتم تماس کورنل دانشگاه در وی دفتر با
بيز زمينهی در که بود کسانی معدود از هم او زمان آن دارم. دريافت
هم بار چند و بودم کارهايش پيگير آن از پس میکردند. کار تجربی
با قدری اگرچه يادداشت اين دادم. درس را او استنباطی آمار کتاب
دينی ادای دارم، و داشتم کارهايش و وی به که عالقهای با اما ديرکرد

فرهيخته. مرد اين به است
طول در بود. گسترده و ژرف آمار آموزش و پژوهش بر کسهال تاثير
منتشر پژوهشی علمی مجالت در مقاله ۲۰۰ از بيش علمیاش زندگی
کارشناسی دانشجوی ۴۸ و داشت شرکت کتاب ۹ تأليف در وی کرد.
کتابهايیاند و مقالهها شامل وی آثار کرد. راهنمايی را دکتری و ارشد
بيز بازهای، برآورد خوشهبندی، بيزی، تحليل بر عميق تاثيری که
روشهای گزينی، مدل فرض، آزمون بسامدی، تصميم نظريه تجربی،
کتابهايش، بين از گذاشتهاند. سهتيغی رگرسيون و مونتکارلويی،
آمار تدريس برای پرطرفداری کتاب برگر) راجر (با آماری” ”استنباط
شده ارشد کارشناسی دانشجويان از پرشمار گروههايی برای رياضی
است. داشته آماری جامعهی بر ژرف تاثيری که است کتابی و است
از استنباطی روشهای کردن جدا برای کتاب اين در مؤلفان ابتکار

خارجی برنامه�های .۶
مرداد ۲۸ استراليا آمار انجمن رئيس با ايران آمار انجمن ديداررئيس -

۱۳۹۴
سايت در فارسی لوگوی درج و آمار جهانی روز برنامه در شرکت -

آمار جهانی روز
تاجيكستان با نامه تفاهم -

فعالیت�ها دیگر و جدید فعاليت�های نوآوری، .٧
IMS و ISIسايت روی بر ايران آمار کنفرانس سيزدهمين شدن نمايه -

ISC و
ايران آمار مرکز انحصاری مرجعيت تحليلی ميزگرد -

دفتر کل مدير ايران، آمار مرکز معاون حضور با تحليلی ميزگرد -
يک و ايران آمار انجمن رئيس ايران، آمار مرکز اقتصادی حسابهای
ايران اسالمی جمهوری خبرگزاری تالش با که توسعه اقتصاد تحليلگر
معايب و مزايا و آمار شورای اخير مصوبه بررسی به شد، تشکيل (ايرنا)

پرداخت. ايران آمار مرکز انحصاری مرجعيت
عضو دکترمحمدزاده و انجمن رئيس پزشک دکتر تلويزيونی مصاحبه -
آمار مرکز انحصاری مرجعيت مورد در اسبق رئيس و انجمن مديره هيئت

۱۳۹۴ تير ۱۹ ايران
و احتمال سمينار دهمين در بزرگنيا دکتر جايزه نخستين اعطاء -

تصادفی فرايندهای
برنامهريزی و تاليف دفتر با تعامل و درسی کتابهای کميته تشکيل -

پرورش و آموزش درسی کتابهای
آمار انجمن فعاليت سال امين -۲۵ برای ويژه خبرنامه انتشار و تهيه -

ايران
در آمار آموزش راستای در مختلف دورههای اجرای در همکاری -

اصفهان آمار خانه توسط پرورش و آموزش
بيوانفورماتيک انجمن با همکاری -

گزاران حق آن کوشش نام به نوری خواجه استاد بود ياد کتاب چاپ -
باد ياد

عميدی، دکتر بهبوديان، دکتر جوايز امنای هيئتهای جلسات تشکيل -
جوايز برندگان تعيين و بزرگنيا دکتر مشکانی، دکتر

الکترونيک تجارت توسعه مرکز از الکترونيکی اعتماد نماد دريافت -
الکترونيکی پرداخت درگاه برای

موفقیت�ها .٨
آماری علوم و JIRSS انگليسی نشريه برای برتر رتبه كسب -

۱۰۰۵/۷۵ به امتياز افزايش و علمی انجمنهای بين در A رتبه کسب -
پژوهشی و علمی نشريات برای DOI شناسه کسب -
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میشناسند. میورزيد تاکيد يافته انتشار
”انجمن پيوستهی عضو عنوان به کسهال آمار، علم به خدماتش بهخاطر
آمار”، بينالمللی ”مؤسسهی رياضی”، آمار ”مؤسسهی آمار”، آمريکايی
ISI پژوهشگر عنوان به شد. برگزيده علم” پيشبرد آمريکايی ”انجمن و
پادشاهی ”فرهنگستان عضويت به است داشته زيادی ارجاعات که
لقب آماررياضی” ”مؤسسهی همچنين شد. برگزيده اسپانيا” علوم
جايزهی نيز کورنل دانشگاه از و کرد اعطا وی به را برجسته سخنران

کرد. دريافت را برجسته دانشآموحتهی
در و شد زاده نيويورک برانکس در ۱۹۵۱ ژانويه ۲۲ در کسهال جورج
از را رياضی کارشناسی درجهی رفت. برانکس علم دبيرستان به آنجا
پردو دانشگاه در را آمار دکتری و ارشد کارشناسی و فوردهام دانشگاه
۲۰۰۲-۲۰۰۳ سال در بود. گلدسر لئون راهنمايش استاد دريافت.
دوستش با ثمری پر همکاری و گذراند اسپانيا در را مطالعاتیاش فرصت

نهاد. بنا مورينو الياس
سهم بر افزون میبرد. را لذت بيشترين خصوصیاش زندگی از کسهال
در و دويد ماراتن دو در بار ۱۳ حرفهای، زندگی در گونهاش رستم
عين در بود. داوطلب آتشنشان کورنل، در کارش زمان در واما دهکدهی
داشت. را اول مقام خانوادهاش هميشه میورزيد، عشق کارش به که حال
از لشکری و برادرش، دختر، و پسر فرزند دو او، همسر بازماندگانش
وی آمار، علم در وی سهم از فراتر هستند. آمار دنيای در دوستانش
خواهند ياد به پايانناپذيرش خوشبينی و يگانه شوخطبعی بهخاطر را

باد. رهرو پر راهش و باد شاد روحش داشت.

علمی-پژوهشی مجله از گزارشی
آماری علوم

ايران آمار انجمن انتشارات کميته مسئول عالمتساز، حسين محمد دکتر

علوم مجله سردبير از بار اين انجمن، نشريات قبلی گزارش دنبال به
آبيار خانم همکاری با تا شد درخواست محمدزاده دکتر آقای آماری
آشنايی برای را مجله اين از مختصری گزارش انجمن نشريات کارشناس
جامع گزارش از تشکر ضمن کنند. تهيه زير شرح به عالقمندان بيشتر
و نزديک همکاری خاطر به مجله تحريريه هيئت از بدينوسيله ايشان،

میشود. قدردانی نيز تصميمگيریها و داوریها در موثرشان
ايران آمار انجمن علمی-پژوهشی نشريات از يکی آماری علوم مجله
وزارت ۱۳۸۴/۷/۱۲ مورخ ۳/۲۹۱۰/۸۱۲ شماره مجوز با که است
۱۳۸۵/۵/۱۴ مورخ ۱۲۴/۲۵۰۶ ثبت شماره و فناوری و تحقيقات علوم،

خوانندگان به را موضوع از دلچسب تصويری آنها ارزيابی روشهای
در ليمن اريک آمار، افسانهای مرد به ۱۹۹۶ سال در وی کرد. ارائه
کالسيک کتاب از کاملی بازنگری که پيوست برکلی کاليفرنيا، دانشگاه
در تنهايی به ليمن را کتاب اين آورد. بهعمل نقطهای” برآورد ”نظريه
گستردهتر، مدرنتر، کتابی همکاری اين حاصل بود. نوشته ۱۹۸۳ سال
است. آماررياضی درسهای در اساسی مرجع هم هنوز که شد ژرفتر و
”شانس” آماری مجلهی کتاب نقد بخش که بدانيم نيست لطف از خالی

يافت. اختصاص کسهال کتاب پنج به ۴ شمارهی ۲۵ جلد
آمار گروههای عضو عنوان به برجستهاش خدمات دوران خالل در
پيشبرد در مأثر نقشی کسهال فلوريدا، و کورنل، راتگرز، دانشگاههای
دانشگاهی متعالی سطوح سوی به افراد جذب و آموزش، پژوهش،
به و بود کورنل دانشگاه در که سالی ۱۹ طی نمونه، عنوان به داشت.
آمار کرسی استاد عنوان با پايان در پيوست، آنجا به استاديار عنوان
رفت، فلوريدا دانشگاه به آنجا از بيلی ليبرتیهايد بهنام زيستشناختی
آماری جامعهی استوانههای از يکی و داشت شرکت آمار بخش ايجاد در
شاغل کشاورزی دانشکدهی در کورنل دانشگاه در کسهال شد. دانشگاه
تا گرفته رياضی گروه از دانشکدهها ديگر اعضای با همکاری به اما بود
مصاحبتها و همکاریها اين از و میداد ادامه نيز دامپزشکی دانشکدهی
در فلوريدا دانشگاه آمار گروه به پيوستن از پس بود. شادمان بسيار
دانشکدهی در هم آمار برجسته استاد آنجا در ،۲۰۰۰ سال در گينزويل
مؤسسهی برجستهی عضو و آزاد هنرهای دانشکدهی در هم و کشاورزی

شد. ژنتيک
ارزنده خدمات مصدر آموزشی گروه سه اين در خود پايانناپذير انرژی با
کسهال شد. علمیشان توليدات و آنها افراد زندگی در مؤثر عاملی و
برانگيختن در سهيم عضوی عنوان به اساسی نقشی میرفت که جا هر
انديشههای از آکنده که پژوهشهايی میکرد، ايفا مشترک پژوهشهای
برای وی شوق و شور بودند. جديد مسئلههای به پاسخ يافتن و جديد
و تشويق، بينش، با همراه شوق و شور اين و بود مسری کار و پژوهش
او با همکاری در دانشجويان و همکاران شکفتن باعث بازی دل و دست

میشد.
بخش سردبير آمار”، ”علم مجله اجرايی سردبير عنوان به کسهال جورج
”مجلهی سردبير و آمار”، آمريکايی انجمن ”مجله روشهای و نظريه
درگذشت، که زمانی کرد. خدمت نيز ”B ”سری آمار”، پادشاهی انجمن
بود رسانده پايان به را اخير مجلهی سردبيری چهارسالهی دورهی تازه
میشدند چاپ آن در که مقالههايی کيفيت و شرايط بر آشکار تاثيری و
وارده، مقاالت در افزايش علیرغم وی سردبيری مدت در گذاشت.
بهعنوان را کسهال يافت. تقليل نصف به مجله اين مجالت اندازهی
مقالههای باالی کيفيت بر و داشت چشمگيری کارآمدی که سردبيری
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کردهاند. تمايل ابراز مجله اخبار و اطالعات دريافت برای نفر ۳۹۸
حاوی ايميل آماری، علوم مجله شماره هر چاپ از پس بالفاصله لذا
و حقيقی عضو ۱۲۱۵ به مقاالت فايل دريافت لينک و مقاالت اطالعات

میشود. ارسال حقوقی
روز به مجله آئيننامه مطابق همواره مجله تحريريه هيئت اعضای ترکيب

دارد. ادامه ۱۳۹۶ سال تا موجود تحريريه هيئت احکام و شده
مقاالت داوری برای آماری علوم مختلف زمينههای در متخصص ۱۵۹
علوم مجله با نفر ۱۰۱ ميان اين از که رسيدهاند ثبت به مجله سايت در
که بودهاند موثرتر و تر فعال بسيار آنها نفر ۷۲ که داشته همکاری آماری
به شده ارسال داوری ۱۴۸۷ از کلی بهطور دارند. تشکر و تقدير جای

است. شده انجام داوری ۹۴۸ داوران،
ثبت به مجله سايت در مقاله ۷۷ کنون تا ۱۳۹۴ فروردين ابتدای از
تشخيص آماری علوم مجله در چاپ شرايط واجد مقاله ۲۴ که رسيده
دیماه از ضمنا هستند. بررسی حال در ديگر مورد ۵۳ و نشدند داده
اين که شده ارسال آماری علوم مجله به مقاله ۹۲ تاکنون گذشته سال
نشان را برابر يک از بيش تقريبی افزايش گذشته سال سه به نسبت رقم

میدهد.
آورده ذيل در عينا عالقمندان بهرهبرداری و اطالع جهت مجله آييننامهی

است: شده
آيين�نامه���ی

« آماری علوم مجله »
ايران آمار انجمن پژوهشی علمی- نشريه�ی

مقدمه اول: فصل
و پيشبرد جهت در ايران آمار انجمن اهداف به نيل بهمنظور
سياست به عنايت با و کشور در آماری پژوهشهای امر ارتقاء
زبان به علوم نشر برای فناوری و تحقيقات علوم، وزارت
نام با را علمی-پژوهشی نشريهای ايران آمار انجمن فارسی،

(Journal of Statistical Sciences) آماری علوم مجله
منظور آييننامه اين در مینهد. بنيان میشود ناميده JSS اختصار به که
مجله و ايران آمار انجمن مديره هيئت ترتيب به مجله و مديره هيئت از

است. آماری علوم

کلی مشخصات دوم: فصل
سياسی، گروه جمعيت، هيچ به و است علمی-پژوهشی مجله، -١ ماده

نيست. وابسته صنفی يا سازمان
کليهی در اصيل مروری و پژوهشی مقاالت حاوی مجله -٢ ماده
است. وابسته رشتههای و احتمال و آمار کاربردی و محض زمينههای

دوفصلنامه بهصورت فارسی زبان به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
بنيادی، پژوهشهای نتايج حاوی مقالههای مجله اين میشود. منتشر
چاپ به را آماری علوم مختلف حوزههای در توسعهای و کاربردی

میرساند.
آقای سردبير و مسئول مدير ايران، آمار انجمن مجله اين امتياز صاحب
و مدرس) تربيت دانشگاه آمار، گروه (استاد محمدزاده محسن دکتر
آمار، گروه (استاد احمدی جعفر دکتر آقايان آن تحريريه هيئت اعضای
دانشگاه آمار، گروه (استاد پزشک حميد دکتر مشهد)، فردوسی دانشگاه
چمران شهيد دانشگاه آمار، گروه (استاد چينیپرداز رحيم دکتر تهران)،
دانشگاه آمار، گروه (استاد برزاداران محتشمی غالمرضا دکتر اهواز)،
دانشگاه حياتی، آمار گروه (استاد محرابی يداله دکتر مشهد)، فردوسی
آمار، گروه (دانشيار نعمتالهی نادر دکتر و بهشتی) شهيد پزشکی علوم

هستند. طباطبائی) عالمه دانشگاه
و محمدزاده محسن دکتر آقای عهده به مجله اين مقاالت ويراستاری
است. آبيار آمنه خانم سرکار عهده به آن فنی و اجرايی امور مسئوليت

، SID دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پايگاههای در مجله اين
استنادی پايگاه و (MagIran) ايران مگ ، Google Scholar
شده اخذ DOI شناسه کد مقاالت برای میشود. نمايه ISC اسالم جهان
اوليه اقدامات شد. خواهند منتشر کد اين درج با مقاالت بعد به اين از که

است. شده انجام نيز Scopus در مجله شدن نمايه برای
میرساند چاپ به مقاله ۷ شماره هر در آماری علوم مجله فصلنامه دو
چاپ به مجله اين متوالی شماره ۱۹ در مقاله ۱۳۲ کنون تا مجموع در و
شهريور در که است ۱ شماره ۱۰ جلد مجله چاپ آخرين است. رسيده
مقاله ۳ هماکنون است. شده منتشر مقرر موعد از زودتر ۱۳۹۵ سال ماه
بهعالوه است. آتی شماره در چاپ آماده و شده منتشر برخط بهصورت
نرخ هستند. مجله سايت در برخط چاپ برای ويرايش حال در مقاله ۱۶
بهطور مقاالت بررسی زمان مدت و درصد ۲۰ کنون تا مقاالت پذيرش

است. بوده هفته ۲۵ متوسط
صفحه در آن نتايج و شده ساخته مجله اين Google Scholar صفحه
۵۲۴ از مقاله ۴۰۴ تاکنون میشود. داده نمايش مجله سايت اصلی
مقاله ۱۸۴ شامل که رسيده ثبت به آماری علوم مجله سايت در نويسنده
مقاله ۱۴ و بررسی حال در مقاله ۸۲ و شده منتشر مقاله ۱۲۵ شده، رد

هستند. انتشار حال در
و دارد بازديدکننده هزار از بيش تقريبا روزانه آماری علوم مجله سايت
مجله اين سايت به بار هزار سی و ششصد و ميليون دو از بيش تاکنون
مجله اين سايت در شده منتشر مقاالت از برخی فايل است. شده مراجعه
سايت در کاربری ۸۱۶ تعداد است. شده دريافت بار هزار سه از بيش
همچنين است. مقاله کننده ارسال نفر ۲۹۵ شامل که رسيده ثبت به مجله
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است. تحريريه هيئت عضو سردبير :۲ تبصره
حق اعضاء و است افتخاری تحريريه هيئت در عضويت :۳ تبصره

ندارند. سياسی تبليغات در را انجمن يا مجله نام از استفاده هيچگونه
سردبير دعوت به که جلساتی در تحريريه هيئت اعضاء حضور :۴ تبصره

است. الزامی میشود، تشکيل
عضويت به میتواند تحريريه، هيئت پيشنهاد به مديره هيئت -٨ ماده
دهد: خاتمه زير داليل از يکی به مجله تحريريه هيئت اعضای از يک هر

آييننامه مقررات از عدول الف-

متناوب جلسه سه يا متوالی جلسه دو در حضور عدم ب-

محوله وظايف انجام عدم ج-

موجب مدت کوتاه مسافرتهای يا مطالعاتی فرصتهای :۱ تبصره
شد. نخواهد عضو برکناری

نشريات در نبايد مجله تحريريه هيئت اعضاء عضويت خاتمه :۲ تبصره
میشود. حذف تحريريه هيئت فهرست از وی نام فقط و گردد اعالم خبری
برجسته افراد از مجله کيفيت ارتقاء منظور به میتواند سردبير -٩ ماده
و ارزيابی برای مشاور) عنوان (به کشور از خارج و داخل در آمار علم

نمايد. استفاده مقاالت داوری
تحريريه هيئت تأييد و سردبير پيشنهاد به مشاوران انتخاب :۱ تبصره

است.
ندارد. وجود مجله مشاوران اعضاء تعداد در محدوديتی هيچ :۲ تبصره
به رسيد صدور نويسنده(گان)، از تحقيقی مقاالت دريافت -١٠ ماده
به داوران نظرات جمعبندی و متخصص داور دو به مقاله ارسال نويسنده،
تصميمگيری است. سردبير وظايف از تحريريه هيئت در بررسی منظور

میشود. انجام تحريريه هيئت توسط صورت هر به نهايی
بهعهده را مقاالت از هريک داوری روند میتواند مجله سردبير :۱ تبصره
موظف فرد اين کند. واگذار مشاوران يا تحريريه هيئت اعضاء از يکی
و مطرح تحريريه هيئت در تا کند ارسال سردبير به را داوری نتيجه است

شود. تصميمگيری
با مجازی يا حضوری بهصورت تحريريه هيئت جلسات -١١ ماده

میشود. تشکيل سردبير دعوت
است. محرمانه مجازی يا حضوری جلسات اعضای آراء :۱ تبصره
میيابد. رسميت اعضاء دوسوم حداقل حضور با جلسات :۲ تبصره

الزماالجرا حاضران نسبی اکثريت با تحريريه هيئت تصميمات :۳ تبصره
است.

نباشد، داوران نظرات جمعبندی به قادر تحريريه هيئت چنانچه :۴ تبصره
مجددا سوم، داور نظر دريافت از پس و میگردد ارسال سوم داور به مقاله

است. فارسی زبان به مجله مقاالت -٣ ماده
است. الزامی انگليسی زبان به مقاله چکيده درج :١ تبصره

بهصورت وزيری قطع در شماره دو در و جلد يک ساالنه مجله -۴ ماده
میشود. منتشر کشور سطح در الکترونيکی و چاپی

است. افزايش قابل سال در شماره چهار تا شمارگان تعداد :۱ تبصره
تحريريه هيئت نام نوشتن جای مقاالت، ارسال و نگارش طريقه :۲ تبصره
مخففنويسی و شمارهگذاری نحوه جلد، ظاهر و رنگ آنها، نشانی و
نشانی و نويسنده(گان) نام دادن قرار جای مقاالت، باالی و جلد روی
مقاالت، پذيرش و نظر تجديد دريافت، تاريخ و مقاالت چکيده آنها،
در (که تحريريه هيئت توسط آن، شمارهگذاری نحوه و صفحات تعداد

میشود. تدوين و تعيين شد) خواهد تعريف سوم فصل
هماهنگی با سردبير توسط شماره هر چاپی نسخههای تعداد :۳ تبصره

میشود. تعيين انجمن دبيرخانه

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

برای مجله سردبير عنوان به انجمن پيوسته اعضای از يکی -۵ ماده
میشود. انتخاب سال چهار مدت

میشود. تعيين مديره هيئت توسط سردبير اولين :۱ تبصره
تحريريه هيئت سردبيری، دوره هر پايان به مانده يکسال حدود :۲ تبصره
حداقل ايران، آمار انجمن پيوسته و ذيصالح اعضاء يا خود بين از مجله
تا میکنند پيشنهاد مديره هيئت به آينده دورهی سردبيری برای را نفر دو

شود. تعيين مجله سردبير بهعنوان نفر يک آنها بين از
تحريريه هيئت از میتواند صالحديد صورت در مديره هيئت :۳ تبصره

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

داليلی به سردبيری دورهی پايان از قبل مجله سردبير هرگاه :۵ تبصره
اعضای از يکی مديره هيئت بعدی، سردبير انتخاب تا کند، کنارهگيری
بیدرنگ تحريريه هيئت و کرده مجله مسئول موقتا را تحريريه هيئت
انتخاب صورت در میکند. فراهم را جديد سردبير انتخاب مقدمات
جزو بوده موقت مسئول وی که مدتی سردبيری، به مجله موقت مسئول

نمیشود. محسوب او سردبيری ساله چهار دوره
تأييد با مجله اجرايی مدير بهعنوان را نفر يک میتواند سردبير -۶ ماده

کند. انتخاب مديره هيئت
ساير و سردبير پيشنهادی افراد ميان از تحريريه هيئت اعضاء -٧ ماده
و تعيين مديره هيئت توسط آماری برجسته محققين و پژوهشگران

میشوند. منصوب
است. نفر ۹ حداکثر و نفر ۵ حداقل تحريريه هيئت اعضاء تعداد :۱ تبصره
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میشود. واريز انجمن حساب به آن

آيين�نامه تغيير راه�های پنجم: فصل
تغييرات يا و نشده پيشبينی موارد در تصميم هرگونه -١٩ ماده
در مديره هيئت يا تحريريه هيئت اعضای انجمن، اعضای پيشنهادی

است. مديره هيئت توسط آن تصويب به منوط آييننامه اين
تاريخ در تبصره ۲۸ و ماده ۲۰ فصل، ۵ در آييننامه اين -٢٠ ماده

رسيد. ايران آمار انجمن مديرهی هيئت تصويب به ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

ایران آمار انجمن نمایندگان به نامه

ايران آمار انجمن نمايندگان مسئول دولتی، علی دکتر

مؤسسات و دانشگاه�ها در آمار انجمن محترم نمایندگان

سالم با
با مرتبط رويدادهای و اخبار انعکاس در همکاری از سپاسگزاری ضمن

مینمايم: يادآوری زير شرح به را نکته چند آمار،
آبان اول روز کشور رسمی تقويم در هستيد، مستحضر که گونه همان -۱
است. شده نامگذاری برنامهريزی و آمار ملی روز نام به سال، هر ماه
برای ترغيب و تشويق ضمن خود، نمايندگی حوزه در است خواهشمند
اين در شده انجام فعاليتهای اخبار روز، اين بزرگداشت مراسم برگزاری
اينجانب به آمار انجمن پاييز شماره خبرنامه در درج برای نيز را زمينه

نماييد. ارسال
پرداخت آمار، انجمن به جديد اعضای پيوستن برای تشويق ضمن -۲
خود نمايندگی حوزه در انجمن اعضای به را ۹۶-۹۵ سال عضويت حق

نماييد. يادآوری
از آسان ارتباط امکان و اجتماعی شبکههای گسترش به توجه با -۳
Representatives ISS نام با گروهی تلگرام در شبکهها، اين طريق
زير لينک طريق از که است شده ايجاد آمار انجمن محترم نمايندگان برای

https://telegram.me/joinchat/BHrNbwmC۴۶۹۶XhtXLw-i-A

از بيشتر بهرهگيری و نظر تبادل ای بر است. عضويت و دسترسی قابل
اولين در است خواهشمند انجمن، مديره هيات به انعکاس و شما نظرات

بپيونديد. گروه اين به فرصت
انجمن خبرنامه از شماره يک هرفصل هستيد مستحضر که همانگونه -۴
نمايندگی حوزه رويدادهای و اخبار است خواهشمند میشود. منتشر
از قبل امکان حد تا را زير موارد مانند آمار با مرتبط زمينههای در خود

نماييد: ارسال اينجانب به تحصيلی ترم هر يا فصل هر پايان

میشود. تصميمگيری و طرح تحريريه هيئت در داوران نظرات
داوران نام و شد نخواهد منتشر داوری بدون مقالهای هيچ -١٢ ماده

ماند. خواهد محرمانه
در نظر تبادل و بحث از پس تحريريه، هيئت جلسه هر در -١٣ ماده

شد. خواهد تصميمگيری زير بهصورت مقاالت، مورد

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

اساس بر اشکال موارد با دارند بازنويسی به احتياج که مقاالتی ب-
کتبا و شده تعيين آنان، نام شدن مشخص بدون داوران، نظرات

میگردد. اعالم نويسنده به اجرايی مدير يا سردبير توسط

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

گردد. اعالم نويسنده

يا سردبير اختيار در جلد يک برای مصوب مقاالت کليه -١۴ ماده
بازبينيی و نهايی اصالح جهت را آنها وی میگيرد، قرار اجرايی مدير
موظف مقاله هر مسئول نويسندهی مینمايد. ارسال مسئول نويسندهی به

دهد. عودت و تصحيح را مقاله هفته يک حداکثر ظرف است
خواهد اجرايی مدير يا سردبير بهعهده توزيع و چاپ امور کليه :۱ تبصره

بود.
میباشد. انجمن دبيرخانه بهعهده شده آماده مجله توزيع :۲ تبصره

است، شده چاپ آن در مقاله که شمارهای از جلد يک -١۵ ماده
میگردد. ارسال مقاله نويسندهی برای رايگان

نويسنده طرف از هزينه پرداخت به منوط مجله اضافی نسخ :۱ تبصره
شود. تقاضا نويسنده توسط مقاله تصحيح زمان در بايد که است

انتشار در را خود کوشش نهايت است موظف تحريريه هيئت -١۶ ماده
و نشريات مبادله منظور به علمی انجمنهای با تماس مجله، بهموقع
فعاليتها اين کليه هماهنگی برند. کار به مجله علمی کيفيت بردن باال

است. مجله سردبير بهعهدهی

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

هيئت طرف از تنخواهی مجله، ضروری هزينههای انجام برای :۱ تبصره
صورتحساب است موظف سردبير میگيرد. قرار سردبير اختيار در مديره

نمايد. حساب تسويه و ارائه انجمن خزانهدار به را هزينهها
غير برای آن ساليانه اشتراک وجه و مجله شماره هر بهای -١٨ ماده
فروش از حاصل منافع کليه و میشود تعيين مديره هيئت توسط اعضاء
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محترم معاون احتشامزاده دکتر خانم سرکار دانشگاه، قبلی محترم رياست
دانشکده محترم رياست فدايی دکتر آقای جناب دانشگاه، پژوهشی
بخش محترم اعضای دانشکده، رئيسه هيئت محترم اعضای و رياضی
کامپيوتر، علوم بخش و رياضی بخش در عزيز کارکنان و همکاران و آمار
اجرايی کميته اعضای و کنفرانس محترم دبير مددی دکتر آقای جناب
علمی کميته محترم دبير تاتا دکتر خانم سرکار کنفرانس، دبيرخانه و
و مديره هيئت اعضای پوسترها، و مقاالت داوران و کميته اعضای و
مربوط مسائل که بزرگوارانی و دوستان ايران، آمار انجمن دفتر کارکنان
وزارت طريق از هم و علوم وزارت طريق از هم را خارجی مهمانان به
کنفرانس طول در که عزيزی دانشجويان کردند، پيگيری خارجه امور
کردند، کمک که افرادی همه و بود خواهيم اهميتشان با حضور شاهد

تقديرند. شايسته
آرزوی و کنفرانس در شرکتکنندگان همه به مقدم خير ضمن مجددا
جمع در حضورم عدم از کرمان، زيبای و تاريخی شهر در خوش اقامتی
میسپارم. بزرگ خدای به را همه و میکنم عذرخواهی بزرگواران شما

باشيد. پيروز و شاد
احترام تجديد و تشکر با

پزشک حميد
ايران آمار انجمن رئيس

ایران آمار کنفرانس سیزدهمین برگزاری گزارش

کرمان باهنر شهيد دانشگاه در ايران آمار انجمن نماينده عربپور، عليرضا دکتر

با ۱۳۹۵ شهريور ۴ تا ۲ تاريخهای در ايران آمار کنفرانس سيزدهمين
دانشگاه در نهادها و ارگانها ساير کمک و ايران آمار انجمن همکاری
مقاله ۵۳۰ تعداد سيزدهم کنفرانس در گرديد، برگزار کرمان باهنر شهيد
مقاله ۲۸۰ تعداد داوری، از پس که گرديد ارسال کنفرانس دبيرخانه به
تخصصی ويژه بخشهای در سخنرانی يا و تخصصی سخنرانی بهصورت
اساتيد از نفر ۹۵ است. شده پذيرفته پوستر بهصورت مقاله ۱۳۵ تعداد و
اسامی که داشتند عهده به را کنفرانس مقاالت داوری کشور سراسر آمار
کنفرانس سايت در که فارسی مقاالت مجموعه نسخهی آخرين در آنها
از نفر ۷۰۰ تعداد کنفرانس اين در است. شده آورده است، دسترسی قابل
کشور اجرايی دستگاههای آمار با مرتبط کارمندان و دانشجويان اساتيد،
ايران آمار انجمن عمومی مجمع کنفرانس دوم روز در کردند. شرکت
داخلی کنندگان شرکت برای گردشگری تورهای همچنين گرديد، برگزار

شد. گرفته نظر در خارجی مدعوين و

آموختگان دانش مشخصات رياضی، و آمار کتابهای و نشريات چاپ
اعضای کارگاهها، و همايشها برگزاری به مربوط اخبار آمار، دکتری
گروههای علمی هيات اعضای ارتقاء آمار، گروههای جديد علمی هيات
سازمانها اعضای يا آمار گروههای علمی هيات اعضای شرکت آمار،

کشور. از خارج همايشهای و کنفرانسها در

احترام با
دولتی علی

انجمن نمايندگان مسئول

ایران آمار انجمن رئیس پیام
افتتاحیه مراسم در

ایران آمار کنفرانس سیزدهمین

انجمن رئيس نايب عالمتساز محمدحسين دکتر آقای توسط پيام اين

گرديد. قرائت ايران آمار
تعالی بسمه

گرامی، همکاران محترم، حضار خدمت احترام و ادب عرض و سالم با
شهر دانشگاه، محترم مسئولين کارشناسان، محققان، دانشجويان، استادان،

عزيز. پيشهگان آمار تمام و کرمان استان و
امسال که ايران آمار کنفرانس سيزدهمين در اينکه از هرمطلبی، از قبل
عذر ندارم، حضور توفيق میشود برگزار کرمان باهنر شهيد دانشگاه در
همکاران چشمگير فعاليت شاهد گذشته سال يک طی میکنم. خواهی
اين از بودم. کنفرانس اجرايی و علمی مختلف کميتههای در عزيزم
اميدوارم مینهم. ارج را بزرگواران اين زحمت و سپاسگزارم بسيار بابت
يابند دست مهم گردهمآيی اين متعالی اهداف به کنفرانس دستاندرکاران

باشد. کشور اجرايی و علمی جامعه فايده مفيد آن از حاصل نتايج و
دوره دوازدهمين فعاليتهای گزارش ارائه قصد مختصر، نوشته اين در
را مفصل گزارش و ندارم را ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۳ سالهای طی مديره هيات
در انجمن مجترم رئيس نايب عالمتساز دکتر آقای جناب گرامی استاد
جزئيات به راجع ندارم قصد همچنين داد. خواهند ارائه عمومی مجمع
مددی دکتر آقای جناب هم را کار اين دهم، گزارش کنفرانس برگزاری
اين برگزاری شرايط که بزرگوارانی از میدانم الزم فقط دادند. انجام
به و ايران آمار انجمن طرف از نمايندگی به آوردند پديد را مهم رويداد

کنم: سپاسگزاری زير شرح
فدايی دکتر آقای جناب دانشگاه، محترم رياست طاهر دکتر آقای جناب
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آمار روزه�ی یک همایش .٣
يک همايش کرمان استان پرورش و آموزش کل اداره هماهنگی با
برگزار دانشگاه وحدت تاالر در ماه شهريور اول در آمار آموزش روزه
دکتر پاشا، دکتر رجالی، دکتر آقايان حضور با ميزگردی همچنين گرديد.
همراه به زير موضوعات در تاتا دکتر خانم و محمدپور دکتر ايرانپناه،

شد: برگزار ذيل شرح به معلمين حضور با پاسخ و پرسش جلسه

مدارس در آن تدريس نحوه و احتمال و آمار تدريس لزوم •

مدلسازی و آمار کتاب تدريس نحوه و تاليف تاريخچه •

آموزشی جديد و قديم نظام در احتمال و آمار آموزش بر مروری •

آموزشی جديد نظام دهم سال آمار و رياضی کتاب بر مروری •

رياضی دبيران برای SPSS افزار نرم آموزشی کارگاه همايش اين در
گرديد. برگزار کرمان استان

تخصصی میزگردهای .۴
برگزار سيزدهم کنفرانس در زير موضوعات با تخصصی ميزگرد دو

گرديد:

کارشناسی، آموزشی برنامههای وضعيت بررسی و بحث •
آمار دکتری و ارشد کارشناسی

ساير و ايران تجربيات ،۱۳۹۵ مسکن و نفوس عمومی سرشماری •
چالشها و فرصتها کشورها،

تخصصی ویژه نشست�های .۵
و زير جدول موضوعات با ويژه تخصصی نشست ۱۲ کنفرانس اين در

گرديد. برگزار زمينه اين در متخصص اساتيد از يکی مديريت

کنفرانس: ها�ی برنامه از مختصری شرح

عمومی های سخنرانی .١
زمانبندی برنامه طبق کنفرانس زمان در عمومی سخنرانی ۲۰ تعداد

میباشند: زير شرح به کنفرانس اين مدعو سخنرانان گرديد. برگزار
شيراز دانشگاه از بهبوديان جواد دکتر

تهران) معلم (تربيت خوارزمی دانشگاه از پاشا عيناله دکتر
Professor Hirbod Assa, University of Liverpool, United Kingdom.

Professor Adelchi Azzalini, University of Padova, Italy.

Professor Avner Bar-Hen, University Paris Descartes, France.

Professor Andrej Blejec, National Institute of Biology, Department of Entomology,

University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.

Professor Anna Dembinska, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland.

Professor Yadolah Dodge, Professor Emeritus, University of Neuchâtel, Switzerland.

Profssor Ali Ghodsi, University of Waterloo, Canada.

Professor Ong Seng Huat, Institute of Mathematical Sciences, Faculty of Science,

University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Professor Rue Havard, Norwegian University of science and Technology, Norway.

Professor Tsung-I Lin, National Chung Hsing University, Taiwan.

Professor Mehdi Maadooliat, Marquette University, USA.

Professor Jorge Mateu Mahiques, University Jaume I of Castellón, Spain.

Professor Leda Minkova, University of Sofia, Bulgaria.

Professor Hosam Mahmoud, The George Washington University, USA.

Professor Franco Pellerey, Polytechnic University of Turin, Italy.

Professor Giuliana Regoli, Department of Mathematics and Informatics, Italy.

Professor Mohammad Salehi, Department of Mathematics Statistics and Physics, Qatar.

Professor Mahmoud Torabi, University of Manitoba, Canada.

Professor Mahmoud Zarepour, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada.

زحمت آمار قبلی کنفرانسهای همانند که پارسيان دکتر آقای جناب از
مدعوين ذهاب و اياب بر نظارت و اداری کارهای انجام و هماهنگی

مینماييم. تشکر صميمانه داشتند، عهده بر را خارجی

کشور آمار پیشکسوت استاد از قدردانی .٢
تالشهای و ارزنده خدمات از کشور آماری جامعه سيزدهم، کنفرانس در
قدردانی پاشا عيناله دکتر آقای جناب کشور بزرگوار استاد بیوقفهی

گرديد. برگزار کنفرانس افتتاحيه برنامهی در مراسم اين کردند.
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اعضای انتخاب از پس که میرساند استحضار به احترام، و سالم با
دوازدهمين حاشيه در ايران آمار انجمن انتخابات کميته سيزدهمين
چهار و حضوری جلسه سه طی در اعضا اين ايران، آمار کنفرانس
انتخابات انجام به مبادرت الکترونيکی بهصورت و حضوری غير جلسه
به آن مراحل که نمودند ايران آمار انجمن مديره هيئت دوره سيزدهمين

میشود: گزارش شما حضور ذيل شرح
اعضای کليه به ايميل ارسال با اول) (مرحله مقدماتی مرحله در .۱
پيوسته عضو نفر ۱۴ تا شد خواسته ايشان از ايران، آمار انجمن پيوسته
از پس نمايند. معرفی کميته به پيشنهادیشان نامزد عنوان به را انجمن
آراء بيشترين که نامزدهايی از علمی رزومه اخذ و موافقت کسب مکاتبه،
ترتيب به ذيل نفر ۱۴ داشتهاند را شده معرفی نامزدهای بين در ممکن
دوره سيزدهمين انتخابات (دوم) بعدی مرحله انجام برای الفبا حروف

شدند: مشخص ايران آمار انجمن مديره هيئت

تنها ايران آمار انجمن سايت انتخابات بخش مديريت گرفتن قرار با .۲
طريق از انتخابات دوم مرحله انجام فرايند نعمتالهی، نادر دکتر اختيار در
انتخابات قانونی مدت طی پساز ابتدا مرحله اين شد. شروع انجمن وبگاه
مدت به آن مجدد تمديد بعد و روز ۱۰ مدت به آن مهلت تمديد سپس و
ترغيب برای ايران آمار انجمن پيوسته اعضای با تماس همچنين و روز ۷
انتخابات در نفر ۱۷۵ تعداد پيوسته عضو ۳۱۹ از نهايت در و انجام ايشان

بود: زير ترتيب به ماخوذه آرا نتايج که کردند مشارکت

آموزشی کارگاه�های .۶
موضوعات با آموزشی کارگاه دو آمار کنفرانس برگزاری با همزمان
«کارگاه و « (SEM) ساختاری معادالت مدلبندی «کارگاه
و رياضی دانشکده سايتهای در «R افزار نرم با مقدماتی برنامهنويسی
زحمات و بیشائبه تالشهای از است شايسته گرديد. برگزار کامپيوتر
و آمار گروه دانشجويان علمی، هيئت همکاران مسئولين، همه صادقانه
باشيم. داشته را تقدير و تشکر کمال دانشگاه مختلف قسمتهای کارکنان
مقاالت، محترم داوران و اجرايی علمی، کميتههای اعضای از همچنين
و کنفرانس حامی سازمانهای همهی ايران، آمار انجمن مديره هيئت
نمودهاند، ياری کنفرانس اين برگزاری در را ما که عزيزانی تمامی همچنين

نماييم. سپاسگزاری و قدردانی

ایران آمار کنفرانس چهاردهمین دعوت�نامه
شاهرود” صنعتی ”دانشگاه

سالم با

ايران آمار کنفرانس سيزدهمين محترم برگزارکنندگان زحمات از احتراما،
و میکنيم قدردانی ايران آمار انجمن و کرمان باهنر شهيد دانشگاه در
شاهرود صنعتی دانشگاه در ايران آمار کنفرانس چهاردهمين که مفتخريم
کنفرانسهای رسالت ايران آمار کنفرانس چهاردهمين شد. خواهد برگزار
برای مناسب بستر نمودن فراهم ضمن تا داد خواهد ادامه را آمار قبلی
به مؤثری کمک خارجی، و ايرانی محققين بين علمی ارتباط و تعامل
ايران آمار کنفرانس چهاردهمين برنامهی نمايد. آمار دانش توسعهی
بود خواهد احتماالت و آمار موضوعات از وسيعی گستره دربرگيرنده
و نظری موضوعات قالب در را تحقيقاتی دستاوردهای جديدترين که

میآورد. ارمغان به کاربردی
آمار کنفرانس چهاردهمين در حضور برای گرامی سروران شما همهی از
تنوع با کوچک قاره خود که شاهرود اخالق، و دين معلمان شهر در ايران

مینماييم. دعوت است، کوير تا جنگل از متفاوت اقليمی و زيستی

احترام و تشکر با
فاتح محمدمهدی دکتر

دانشگاه رئيس

مدیره هیئت دوره سیزدهمین انتخابات گزارش
ایران آمار انجمن

ايران آمار انجمن عمومی مجمع محترم اعضای
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برای و ايران آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين عضو ۵ تکميل از بعد .۵
رای اخذ فرايند علیالبدل، عضو دو و اصلی باقيمانده عضو دو انتخاب
عمومی مجمع در و کرمان در ايران آمار کنفرانس سيزدهمين حاشيه در
بين از انتخابات شد. برگزار مجمع محترم رئيسه هيئت توسط انجمن
خانم و فالح افشين پرورده، افشين برزادران، محتشمی غالمرضا آقايان
است: ذيل شرح به ترتيب به آراء نتايج که انجام قهرودی رضايی زهرا

و اصلی اعضاء عنوان به پرورده افشين و فالح افشين آقايان ترتيب بدين
به قهرودی رضايی زهرا خانم سرکار و برزادران محتشمی غالمرضا آقای
معرفی ايران آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين علیالبدل اعضاء عنوان

شدند.
توسط انتخابات از دوره اين مراحل برگزاری تجربه به توجه با .۶
مناسب بهبود به نظر و ايران، آمار انجمن انتخابات کميته سيزدهمين
رئيسه هيئت حضور پيشنهادات پايان در آتی، انتخابات اجرای فرايند
اعضای همچنين و انجمن آتی مديره هيئت محترم اعضای مجمع، محترم

میشوند: ارائه ايران آمار انجمن انتخابات کميته چهاردهمين محترم
دبيرخانه از مستقل انتخابات بخش انجمن وبگاه در حاضر حال در الف-
کميته جاری انتخابات در نياز مورد استقالل برای رو، اين از نيست.
سايت مديريت به دسترسی تمامی گرفتن اختيار در به مجبور انتخابات
فعاليت اخالل موجب موضوع اين شد. رای اخذ دوره طی در انجمن
در میشود پيشنهاد بود. شده زمان از مقطعی در ايران آمار انجمن کلی
که آن کنترل و نظارت مديريت، برای مستقلی کامال بخش آتی، انتخابات

شود. طراحی است، دسترسی قابل انتخابات کميته توسط تنها
مانند داليلی به اگر انتخابات، آئيننامه ۱۰ ماده ۲ تبصره به بنا ب-
در ايران آمار انجمن مديره هيئت اعضای تکميل حاضر حال وضعيت
مجمع در اجبار به آن انجام میبايست نباشد، امکانپذير سوم مرحله
شرح به تبصره اين میشود پيشنهاد لذا، پذيرد. صورت انجمن عمومی

گردد: تصحيح زير
آرای حائز است الزم مديره هيئت در عضويت برای نامزد هر تبصره۲:
برای اعضا تعداد چنانچه گردد. رأیدهندگان يك عالوه به نصف حداقل
دو بين از آنان انتخاب ننمايند كسب را الزم آرای مديره، هيئت تكميل
همان به باقيمانده نامزدهای از رأی بيشترين دارای نياز مورد تعداد برابر
مديره هيئت اعضای سپس شود. انجام انتخابات كميته توسط صورت

شوند. معرفی رای اکثريت با ماخوذه آراء ترتيب به نياز مورد

نفرات ايران، آمار انجمن انتخابات آئيننامه به بنا و حاصل آراء به توجه با
دهندگان رای کل آراء يک بهعالوه نصف نصاب حد حائز چهارم تا اول
سيزدهمين در نياز مورد عضو هفت از عضو چهار عنوان به لذا و شده
انجام مراتب شدند. معرفی مرحله اين در ايران آمار انجمن مديره هيات
الکترونيکی بهصورت و حضوری غير جلسات در موارد اين توافق و
قرار ايران آمار انجمن انتخابات کميته سيزدهمين اعضاء کليه تائيد مورد

گرفت.
سه انتخاب برای انتخابات، آييننامه ۱۰ ماده ۲ تبصره به توجه با .۳
مرحله در ايران آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين مانده باقی عضو
بهعنوان فوق) فهرست (از رایگيری دوم مرحله در ۱۱ تا ۵ نفرات سوم،
آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين اعضاء تکميل برای انتخابی نامزدهای
سوم مرحله در رایگيری انجام برای انجمن سايت در معرفی و ايران
رای) ۵۵) مساوی آراء داشتن دليل به اينکه توضيح شدند. مشخص
فالح افشين (آقايان آنها دوی هر فوق فهرست از ۱۱ و ۱۰ نفرات
در مرحله اين گرفتند. قرار سوم مرحله فهرست در اصغرزاده) اکبر و
با تماس همچنين و روز چهار تا آن تمديد با و پذيرفت انجام هفته دو
سايت در رایدهی انجام در ايشان ترغيب برای انجمن پيوسته اعضای
در نفر ۱۵۳ تعداد پيوسته عضو ۳۳۳ از مرحله اين در يافت. خاتمه
نتايج که کردند شرکت ايران آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين انتخابات

است: زير شرح به رای اکتساب ترتيب به آراء

نفر ايران، آمار انجمن انتخابات آئيننامه ۱۰ ماده ۲ تبصره به توجه با
نصف حداقل کسب با درودی) محمدزاده محسن (آقای مرحله اين اول
اعضاء از ديگر يکی عنوان به مرحله اين ماخوذه آرا کل يک بهعالوه

شدند. شناخته ايران آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين
انتخاب برای انتخابات، آئيننامه ۱۰ ماده ۴ تبصره مطابق اکنون .۴
نفر ۴ ايران، آمار انجمن مديره هيئت سيزدهمين باقيمانده عضو دو
آقايان ترتيب به ۵ تا ۲ (رديفهای انتخابات سوم مرحله فهرست اول
زهرا خانم و فالح افشين پرورده، افشين برزادران، محتشمی غالمرضا
برگزاری به نسبت تا شدند معرفی عمومی مجمع به ( قهرودی رضايی
به مقتضی اقدام مجمع محترم رئيسه هيئت توسط آنها بين از انتخابات

آيد. عمل
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کسب تيمی و انفرادی نمرات به توجه با مسابقات از دوره اين در بنابراين
مسابقات آييننامه ۷ بند به توجه با و کننده شرکت تيمهای توسط شده
تيم و تيمی اول رتبه تهران دانشگاه دانشجويی تيم کشور، آمار دانشجويی
هيچ متاسفانه و کردند کسب را تيمی دوم رتبه يزد دانشگاه دانشجويی
همچنين نياورد. بهدست را سومی رتبه کسب برای الزم شرايط تيمی
به نيز کاربردی بخش ويژه جايزهی علمی، کميتهی تصميم اساس بر
اختتاميهی جلسه در مسابقه جوايز گرفت. تعلق شيراز دانشگاه تيم
چهارم روز در و کرمان دانشگاه در ايران آمار کنفرانس سيزدهمين

گرديد: اعطا زير شرح به ۱۳۹۵ سال ماه شهريور
نقدی جايزه ريال ميليون ۵ مبلغ انفرادی اول نفر باقری آرزو خانم -۱

تقدير لوح يک و ايران آمار انجمن
نقدی جايزه ريال ميليون ۳ مبلغ انفرادی دوم نفر روشنی شاهين آقای -۲

تقدير لوح يک و ايران آمار انجمن
ريال ميليون ۲ مبلغ انفرادی سوم نفر سجاسی طاهری يوسف آقای -۳

تقدير لوح يک و ايران آمار انجمن نقدی جايزه
انجمن نقدی جايزه ريال ميليون ۵ مبلغ تهران دانشگاه تيم اعضای -۴

تيمی اول رتبه کسب بابت تقدير لوح يک و ايران آمار
آمار انجمن نقدی جايزه ريال ميليون ۳ مبلغ يزد دانشگاه تيم اعضای -۵

تيمی دوم رتبه کسب بابت تقدير لوح يک و ايران
ويژه جايزه بابت ريال هزار ۷۰۰ مبلغ شيراز دانشگاه تيم اعضای -۶

کاربردی بخش

کشور آمار دانشجويی مسابقه هفدهمین گزارش

علمی کميته دبير فريدروحانی، محمدرضا دکتر

نحوه در تغييراتی با همراه امسال کشور آمار دانشجويی مسابقه هفدهمين
آموزش سنجش سازمان در ۱۳۹۵ شهريورماه دوم روز در آن برگزاری
از دوره اين در گرديد. برگزار ايران آمار انجمن همکاری با و کشور
تيم ۱ و دانشجو ۳ از متشکل تيم هر کامل دانشجويی تيم ۱۱ مسابقات
کننده شرکت دانشگاههای کردند. شرکت دانشجو ۲ از متشکل دانشجويی

از: عبارتند

که بود شده طراحی کاربردی و نظری بخش دو در مسابقه سوالهای
اساتيد و آموزشی گروههای از علمی کميته دبير توسط آزمون سواالت
از متشکل مسابقه علمی کميته توسط نهايی سواالت و جمعآوری آمار

شدند. انتخاب زير اعضای

ساعت از کاربردی بخش و ۱۱/۵ تا ۸/۵ ساعت از نظری بخش آزمون
برگزار سنجش سازمان محل در ۱۳۹۵ ماه شهريور دوم روز ۱۷ تا ۱۴

گرديد.
کاربردی بخش آزمون برگزاری با زمان هم نظری بخش اوراق تصحيح
اتمام از پس بالفاصله نيز کاربردی بخش اوراق تصحيح و گرديد آغاز
شد. آغاز مسابقه علمی کميته اعضای تمامی حضور با بخش اين آزمون
حضور با ۱۳۹۵ ماه شهريور سوم روز در جلسهای نتايج، اعالم جهت
تشکيل تيمها سرپرستان و علمی کميته اعضای ايران، آمار انجمن نماينده
سواالت، طراحی روند از گزارشی مسابقه علمی کميته دبير و گرديد
اين پايان در داد. ارائه برتر نفرات و تيمها انتخاب نحوهی و آزمونها
کميتهی دبير به تيمها سرپرستان توسط اعتراضات گرديد مقرر جلسه
در گردد. اعالم نهايی نتايج آنها بررسی با تا شود داده تحويل علمی
همچنين۶ و انفرادی برتر نفر ۱۰ علمی کميته اعتراضات، بررسی با نهايت

نمود: تاييد زير جداول شرح به را دانشجويی برتر تيم
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بزرگ�نیا دکتر جایزه ١٣٩۵ سال برندگان گزارش

کميته مسئول و جايزه امنای هيئت عضو عالمتساز، حسين محمد دکتر

انجمن انتشارات
برای همکاران انگيزه افزايش و تشويق منظور به بزرگنيا دکتر جايزه
مجالت مقاالت موقع به و دقيق داوری انجام و داوری زحمت پذيرش
کيفی و کمی سطح بردن باال نتيجه در و آماری همايشهای و ادواری
ايران آمار انجمن دوره دوازدهمين مديره هيئت توسط انجمن انتشارات
سردبيران از هرساله جايزه، امنای هيئت ترتيب بدين گرديد. ايجاد
و آمار (کنفرانس سال آن همايش علمی کميته دبيران و ادواری مجالت
درخواست کتبًا مورد) حسب تصادفی، فرايندهای و احتمال سمينار يا
اين از که را خود داوران از نفر يک خود تحريريه هيئت نظر با تا میکند
هيئت عضو يا و مجله آن تحريريه هيئت عضو ولی هستند شاخص نظر
در سپس نمايند. معرفی جايزه امنای هيئت به نيستند انجمن وقت مديره
در جايزه دريافت و تقدير جهت مديره، هيئت توسط آنها تاييد صورت

شد. خواهند معرفی همايش اختتاميه جلسه
کرمان کنفرانس در زير شرح به برتر۱۳۹۵ داوران جايزه برندگان از لذا،

شد: تقدير
آماری انديشه مجله برتر داور اسمعيلزاده: نبز دکتر آقای -۱

آماری علوم مجله برتر داور خراشاديزاده: محمد دکتر آقای -۲
ندا دانشجويی نشريه برتر داور فربد: داود دکتر آقای -۳

ايران آمار انجمن پژوهشنامه برترمجله داور آرشی: محمد دکتر ۴-آقای
کنفرانس سيزدهمين مقاالت برتر داور باغيشنی: حسين دکتر ۵-آقای

ايران آمار

دانشگاه�ها اخبار

تبریز دانشگاه
ریاضی علوم دانشکده رئیس .١

عنوان به تبريز دانشگاه آمار گروه دانشيار خامنهای جباری حسين دکتر آقای انتصاب

است ذکر شايان جاری. سال ماه شهريور از تبريز دانشگاه رياضی علوم دانشکده رئيس

بودند. شده معرفی و انتخاب دانشکده علمی هيئت اعضای اکثريت رای با مشاراليه

گروه محترم همکار بازنشستگی .٢

آمدند. نائل بازنشستگی درجه به زاده النقیبادامچی علی آقای جناب گروه محترم همکار

آمار گروه همکار علمی مرتبه ارتقا .٣

ارتقاء استادی به دانشياری از رياضی علوم دانشکده آمار گروه مدير بيورانی حسين دکتر

بهبودیان جواد دکتر جایزه دوره سومین گزارش

بهبوديان دکتر جايزه امناء هيئت دبير اللهی، نعمت عليرضا دکتر

آقای جناب فرزانه استاد علمی مقام و ارزنده خدمات از تجليل منظور به
آمار، علم سال ۴۰ زير جوان محققين تشويق و بهبوديان، جواد دکتر
ماه شهريور دوم در بهبوديان” جواد دکتر جايزهی ” اهداء دوره سومين
دانشگاه در ايران” آمار کنفرانس ”سيزدهمين افتتاحيه مراسم در ۱۳۹۵
استاد بهبوديان، جواد دکتر آقای جناب گرديد. برگزار کرمان، باهنر شهيد
در آمار علم شاخص افراد معدود زمرهی در شيراز، دانشگاه پيشکسوت
جامعهی اعتالی راه در صبورانه قرن، نيم به نزديک تقريبًا که هستند کشور
آماردانان، تربيت و دانشگاهها در آمار علم گسترش و ترويج آماری،
تشويق و استاد اين ارزندهی خدمات پاس به داشتهاند. مجدانهای تالش
از جمعی پيشنهاد به کشور، جوانان بين در آماری اصيل پژوهشهای
حمايت با که شد آن بر ايران آمار انجمن ايشان، دوستداران و شاگردان
را بهبوديان”، جواد دکتر ”جايزهی کشور، مسئولين پشتيبانی و خيرين
به ايران” آمار ”کنفرانس افتتاحيه يا اختتاميهی در بار يک سال ۲ هر
اهدا سال چهل زير جوان محققين ميان از مقاالت نويسندگان برترين
اعطای مقدمات ايران، آمار انجمن تصويب با و تصميم اين پيرو نمايد.
بخش کمکهای محل از جايزه اين اوليهی سرمايهی شد. فراهم جايزه
ايران جمهوری رياست فناوری و علمی معاونت و شيراز دانشگاه آمار
جايزه دريافت نامزد ۱۰ جايزه اين دوره سومين فراخوان در شد. تأمين
بهبوديان دکتر جايزه محترم امناء هيئت شدند. معرفی جايزه دبيرخانه به
جايزه، اين انگيزههای و مفاهيم درباره آمد کار و مفيد بحثهای از پس
مذاکره و جايزه دريافت متقاضی ۱۰ اين تحقيقات و مقاالت دقيق بررسی
توجه با داوطلبان، تمامی از تقدير ضمن نظر؛ صاحب افراد با مشاوره و
به منجر اصيل تحقيقات انجام بر مبنی خود مهم الويتهای از يکی به
در جايزه اهداء خصوص در را زير تصميمات آمار، علم رشد و توسعه

نمود: اتخاذ ۱۳۹۵ سال
صنعتی دانشگاه علمی هيئت عضو به بهارآزادی سکه نيم و دو اهداء الف-
پيشرفت و توسعه در ايشان برجسته و ارزنده تحقيقات به توجه با شريف

معتبر. مجالت در کيفيت با مقاالت چاپ جهت حداقل و آمار
محمد دکتر آقايان از کدام هر به بهارآزادی سکه ربع و يک اهداء ب-
توانگر مهدی دکتر شاهرود، صنعتی دانشگاه علمی هيئت عضو آرشی
عضو فلکی باغ تابان دکتر خانم و اصفهان دانشگاه علمی هيئت عضو
ايشان توجه قابل تحقيقات به توجه با مدرس تربيت دانشگاه علمی هيئت
افتتاحيه مراسم در جوايز باال. کيفيت با مجالت در موثر مقاالت ارايه و

گرديد. اهداء جايزه برندگان به بهبوديان، دکتر حضور با کنفرانس
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مازندران دانشگاه
دکتر آقای پوردرويش، دکتر آقای جناب زحمات از قدردانی ضمن -۱
دانشگاه در ايران آمار انجمن نماينده عنوان به قمی نقیزاده مهران

گرديدند. تعيين مازندران
علمی انجمن توسط LISREL و AMOS آموزشی کارگاه دوره يک -۲
دانشجويی و فرهنگی معاونت طرف از و برگزار آمار گروه نظر زير و

شد. صادر رسمی گواهی شرکتکنندگان برای دانشگاه

آمار پژوهشکده�ی اخبار

آمار پژوهشکده��ی عمومی روابط
شاخصهای رصد و ”شناسايی عنوان با پژوهشی طرح گزارش -
دنبال به پژوهش اين شد. منتشر آمار” نگاه از جمعيت کلی سياستهای
بعدی، چند رويکرد با بتواند که بوده شاخصهايی از مجموعهای ارائه

دهد. قرار ارزيابی مورد را جمعيت» کلی «سياستهای
ايران” در شغلی فرصت ”برآورد عنوان با پژوهشی طرح گزارش -۲
بررسی و تطبيقی مطالعات انجام از پس پژوهشی طرح اين در شد. منتشر
به شغلی، فرصت برآورد روشهای مرور و مختلف کشورهای تجربيات

است. شده پرداخته ايران در شغلی فرصت برآورد
حساب ايران: روستايی اقتصاد ” عنوان با پژوهشی طرح گزارش -۳
شد. منتشر ”۱۳۹۱ سال روستايی حوزه در اقتصاد بخشهای توليد
رياست محروم مناطق و روستايی توسعه معاونت سفارش به طرح اين
شده انجام آمار پژوهشکدهی و ايران آمار مرکز همکاری با جمهوری،

است.
پژوهشکدهی وبگاه فروشگاه بخش در پژوهشی طرحهای اين فايل

است. دسترسی قابل www.srtc.ac.ir نشانی به ايران آمار

اصفهان آمار خانه

:(١٣٩۵ (تابستان آموزشی فعالیت�های

(پيشدبستانیها) آمار کوچک مسافران کارگاه .۱
ابتدايی) دوم و اول (دانشآموزان انديشه و آمار کار، کارگاه .۲

چهارم، سوم، پايههای (دانشآموزان کوچک آماردانان تابستانی دوره .۳
ششم) و پنجم

اول دوره (دانشآموزان آمار علم کاربردهای با آشنايی کارگاه .۴
دبيرستان) دوم و متوسطه

نامبرده تبريز دانشگاه مميزه هيات اعضای اکثريت رای با است ذکر شايان يافتند. مرتبه

گرديدند. نايل ارتقاء اين به

آمار دکتری دوره شروع .۴

(نامه به فناوری و تحقيقات علوم، وزارت برنامهريزی و گسترش شورای مجوز استناد به

دوره اولين دکتری، دانشجوی دو پذيرش با و مورخ۹۴/۱۱/۱۷) ۲/۲۴۵۲۵۶ شماره

صورت ۹۵-۹۶ تحصيلی سال اول نيمسال از تبريز دانشگاه در آمار تخصصی دکتری

پذيرفت.

گروه جدید همکاران .۵

نجارزاده داريوش دکتر و مشهد فردوسی دانشگاه التحصيل فارغ عربی رضا دکتر آقايان

کار به شروع آمار گروه همکاران بهعنوان اخيرًا بهشتی شهيد دانشگاه التحصيل فارغ

نمودند.

گروه محترم همکار توسط آمار تخصصی دکتری درجه اخذ .۶

عالمه دانشگاه در تحصيل به مامور و آمار گروه محترم همکار حيدری اکبر علی آقای

مشاوره و مقدم بامنی محمد دکتر آقای جناب راهنمايی تحت خود رسالهی از طباطبائی

نمودند. دفاع موفقيت با اسکندری فرزاد دکتر آقای جناب

دانشگاهی برون پژوهشی و تحقیقاتی های طرح .٧

دو طی آمار گروه همکاران يافته خاتمه دانشگاهی برون پژوهشی و تحقيقاتی های طرح

از: عبارتند اخير سال

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

17 کنگره در گروه اعضای از رسولی دکتر خانم توسط پوستر ارايه -
Eval- عنوان با ايرلند کشور در th annual nata symposium
uation of acute of normovolaemic haemodilution in

.۱۳۹۵ ماه فروردين در cardiac surgery
از صالحی مسعود دکتر توسط ۱۳۹۵ خرداد عاملی تحليل کارگاه -۲

گروه. اعضای
توسط (GCP-بالينی مطالعات انجام بهينه (اصول روزه سه کارگاه -۳
تهران پزشکی علوم دانشگاه بالينی کارآزمايی مرکز در جانانی دکتر خانم

.۱۳۹۵ مرداد
CONFERENCE INTERNATIONAL کنگره در مقاله ارايه -۴
STA- LINEAR IN PERSPECTIVES AND TRENDS ON
۱۳۹۵ شهريور در ترکيه استانبول در INFERENCE TISTICAL

گروه. اعضای از ابوالقاسمی دکتر خانم توسط
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با رابطهای چه آماری استنباط چيست؟ استقرا و آمار بين رابطه است؟
هنگام چه آماری مدلهای دارد؟ واقعيت و حقيقت صدق، مانند مفاهيمی
و مدلها آيا میکنند؟ بازنمايی را عليت مفهوم از نوعی چه و چگونه و

تأييدی؟ جنبه يا دارند تبيينی جنبه آماری تحليلهای
از شاخهای در که دارند اشاره موضوعهايی به باال، بنيادين پرسشهای
مضاف فلسفه يک آمار فلسفه میشوند. بررسی آمار” ”فلسفه نام به علم
به کلی بهطور که هنر) فلسفه اخالق، فلسفه رياضی، فلسفه (مانند است
مبانی جمله: (از آمار علم هستیشناسی و روششناسی اصول، مبانی،
زمينه در میپردازد. آماری) روشهای آماری، مدلهای آماری، استنباط
که جايی تا ولی، است. شده نگاشته متعددی مقاالت تاکنون آمار فلسفه
و است نشده تدوين اينباره در مستقلی مجموعه دارد، آگاهی نگارنده
هفتم جلد کتاب، اين است. اينباره در بديع و نوين مجموعهای باال کتاب
(مانند مختلف علوم فلسفههای درباره که است جلدی شانزده مجموعه از
فلسفه رياضی، فلسفه علومشناختی، و روانشناسی فلسفه فيزيک، فلسفه
اين عنوان است. شده منتشر اقتصاد) فلسفه مهندسی، علوم و تکنولوژی

از است عبارت شده، چاپ Elsevier انتشارات توسط که مجموعه
Handbook of the Philosophy of Science

در دارد، صفحه ۱۲۶۰ باال) مجموعه از هفتم (جلد آمار فلسفه کتاب
است. مقاله دوازده تا يک شامل بخش هر و شده تنظيم بخش چهارده

از: عبارتاند بخشها موضوع
آمار و احتمال (۱

شرطی احتمال باره در فلسفی مناقشههای (۲
پارادايم بيزی، پارادايم کالسيک، پارادايم آمار: پارادايم چهار (۳
بخش گستردهترين مقاله، ۱۲ با بخش (اين آکائيکی پارادايم درستنمايی،

است.)
درستنمايی اصل (۴

مدل انتخاب (۵
بودن تصادفی مختلف جنبههای (۶
احتمالی و آماری پارادوکسهای (۷

استقرايی استنباط و آمار (۸
علّی استنباط مختلف جنبههای (۹

آماری يادگيری فلسفی وجوه برخی (۱۰
درستی و استنباط سادهسازی، (۱۱

کامپيوتر علوم و آمار (۱۲
آمار کاربردی مساله يک مختلف جنبههای (۱۳

آمار و احتمال به تاريخی رويکردهای (۱۴
فلسفه کتاب در مقاله ۳۷ تعداد باال، عنوان چهارده قالب در مجموع، در

است. شده درج آمار

بازدید�ها: و سخنرانی

در نماها پويا و شده شبيهسازی دادههای (کاربرد بلجک آندره .۵
۱۳۹۵/۵/۳۰ آماری) مفاهيم تدريس

:(١٣٩۵ (شهریورماه دستاورد�ها

آمار کنفرانس سيزدهمين حاشيه در مدرسهای آمار آموزش ميزگرد .۶
معلمان با پاسخ و پرسش جلسه بههمراه کرمان در ايران

در ايران آمار کنفرانس سيزدهمين در اصفهان آمار خانه حضور .۷
کرمان

ستاد با سرشماری طرح اطالعرسانی و تبليغات هماهنگی جلسه .۸
شهرداری و ۱۳۹۵ سال سرشماری

سال رياضی کتاب تاليف در آماری سواد و ترفندها کتاب از استفاده .۹
۱۳۹۵-۱۳۹۶ تحصيلی سال دهم

كتاب معرفی

تهران دانشگاه فنی دانشکده طاهری، محمود سيد دکتر

آمار” ”فلسفه

Philosophy of Statistics

فاستر مالکوم و (امريکا)) مونتانا ايالتی (دانشگاه اوپاديا باندی ويرايش:
(امريکا)) ويسکانسين دانشگاه و (چين) هوا تسين (دانشگاه

تحليل و مدلسازی در بنيادين اصول چيست؟ آماری استنباط مبانی
را خود خاص متدولوژی) /) روششناسی آمار، علم آيا چيست؟ آماری
استنباط از هدف دارد؟ مؤلفههايی چه روششناسی اين آری، اگر دارد؟
تصميمگيری؟ چيست: آمار) علم وظيفه ديگر: ديدگاهی از (و آماری
دادهها؟ شواهدی تحليل يا و اعتقاد)؟ /) باور از ميزان يک به رسيدن
احتمال مختلف وجوه است؟ اساسی چه بر آماری استنباطهای اعتبار
يک مطلوبيت دارند؟ آماری استنباطهای با ارتباطی چه و هستند کدامها
سنجش اين و شود سنجيده بايد چگونه آماری تحليل يا آماری استنباط
بازنمايی را واقعيت از چيزی چه آماری مدلهای است؟ اصولی چه بر
چه طبق و چگونه و میشود گفته اطالعاتی چه به آماری شواهد میکنند؟
چگونه فرضيه و مشاهده بين رابطه شوند؟ ارزيابی و بررسی بايد اصولی
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دانشگاه کامپيوتر و رياضی علوم دانشکده جمشيديان، رضا احمد تاليف:
بهايی شيخ

دانش ارکان انتشارات ناشر:
توزيعهای مورد در دسترس قابل و مناسب مرجع يک عنوان به کتاب اين
بگيرد، قرار آمار علم به عالقهمندان و محققين توجه مورد میتواند آماری
آمار درس برای مناسب مرجع يک عنوان به میتواند کتاب اين همچنين

بگيرد. قرار استفاده مورد دانشجويان برای يک احتمال و
نظريه اجمالی معرفی به اول فصل میباشد، فصل پنج شامل حاضر کتاب
توابع متغيرتصادفی، معرفی به دوم فصل در میشود، پرداخته احتمال
و مولد توابع غيرمركزی، و مركزی گشتاورهای نظير پرکاربرد، و معروف
فصل در میپردازد، كشيدگی و چولگی مفاهيم و نامساویها از بعضی
كاربردهای و آمار نظريه در كه گسسته احتمال توزيعهای معرفی به سوم
فصل در شده مطرح مباحث و میشود پرداخته دارند كاربرد آمار علم
همانند چهارم فصل در میدهد، قرار بررسی مورد آنها برای را دوم
فصل در و میشود پرداخته پيوسته تصادفی متغيرهای به سوم فصل روند
توزيعهای که Minitab17 نرمافزار از قسمتهائی معرفی به پنجم
فصل هر پايان در میشود. پرداخته میکنند ايفا نقش آنها در آماری
توجه مورد میرود اميد که است آمده نيز متنوعی جوابی چند سوالهای
افزار نرم از استفاده با آمده پيوست قسمت در که جداول کليه گيرد. قرار

است. شده Minitab17تهيه

اداری داده�های برای آماری روش�های مبنا: ثبتی آمارهای

ارتقای زمينه در خود رسالت و نقش ايفای راستای در آمار پژوهشکدهی
اجرای بر عالوه ايران، آمار ملی نظام به کمک و جامعه آماری دانش
کوتاه آموزشهای برگزاری و علمی مقالههای توليد پژوهشی، طرحهای
کشور در آمار علم تقويت به منجر همگی که رسمی کاربردیِ مدت
رسمی آمارهای مبحث با مرتبط کتابهای ترجمهی و تأليف میشوند،

دارد. خود کار دستور در را
مباحث جملهی از ثبتیمبنا آمارهای توليد نتيجه در و ثبتی آمارگيری
آمارهای توليد در بسياری کاربردهای اخير ساليان در که است آماری

نيز و آمار فلسفه کاربردی و نظری مباحث تنوع کتاب، مثبت وجوه از
آمار فلسفه در رشتهای چند و رشتهای ميان مباحث برخی دادن پوشش
فلسفه در بنيادين مباحث برخی که است اين کتاب کاستیهای از است.
است، شده پرداخته آنها به کم بسيار اينکه يا است مانده مغفول آمار
و آمار روششناسی تفاوت آماری، مدلهای بازنمايی مانند مباحثی
ساير و آماری تحليلهای قطعيتهای عدم مقايسه رياضی، روششناسی
بررسی و رياضی، فلسفههای انواع با آمار فلسفه رابطه قطعيتها، عدم
مقاالت برخی ضمنا تبيين. و تأييد منظر از آماری مدلهای و تحليلها
دارند. تکنيکی جنبه باشند داشته فلسفی-مبنايی جنبه که آن از بيشتر

از و علم فلسفه جلدی شانزده مجموعه باره در بيشتر آگاهی برای
کنيد مراجعه زير نشانی به آمار” ”فلسفه عنوان با آن هفتم جلد جمله
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws- home/BS HPH-

S/description

دائرهالمعارف در آمار فلسفه مدخل آمار، فلسفه مباحث به عالقمندان برای
بود: خواهد مفيد زير نشانی به استانفورد فلسفه

http://plato.stanford.edu/entries/statistics
فلسفه به آن، مباحث برخی (که احتمال فلسفه موضوع در است گفتنی
”نظريههای عنوان با گيليز رونالد کتاب میيابد)، ربط آماری استنباط
فارسی به مشکانی محمدرضا دکتر آقای جناب توسط احتمال” فلسفی
کتاب، اين نقد و بررسی برای عالقمندان، است. شده چاپ و ترجمه
مراجعه زير مقاله به آمار، فلسفه و احتمال فلسفه باره در نکاتی با همراه

نمايند:
فرهنگ احتمال”، فلسفی ”نظريههای کتاب نقد ،(۱۳۹۱) س.م. طاهری،
وبسايت از بازيابی (قابل .۱-۲۳ صص ،۴۹ شماره رياضی، انديشه و

ايران) رياضی انجمن
دروس برای آمار” ”فلسفه کتاب مقاالت از میتوان اينکه، پايانی سخن
استنباط و آماری يادگيری بيز، آمار پيشرفته، احتمال آماری، استنباط
مهندسی، علوم رياضی، آمار، تکميلی تحصيالت دورههای در شواهدی

نمود. استفاده کامپيوتر علوم و حياتی آمار

Minitab17 در آن�ها کاربرد و آماری توزیع�های



۹۱ شماره -۱۳۹۵ تابستان -۲۴ سال ان نآمارا ا ر ۲۴

از ۱۳۷۷ آمار ارشد كارشناسی اصفهان، صنعتی دانشگاه از ۱۳۷۵ آمار
از ۱۳۹۵ آماری استنباط گرايش آمار دکتری اصفهان، صنعتی دانشگاه
استان بودجه و برنامه سازمان ايشان فعلی اشتغال محل يزد. دانشگاه

است. بختياری و چهارمحال
تحت گاما، توزيع مقياس پارامتر دنبالهای «برآورد رساله: عنوان

« مخاطره تابع محدوديت
محمودی عيسی دكتر راهنما: استاد

محمودی علیرضا دکتر آقای

دانشگاه از ۱۳۸۵ آمار کارشناسی فارس، استان ارسنجان در ۱۳۶۳ متولد
اسفند آمار دکتری شيراز، دانشگاه از ۱۳۸۷ آمار ارشد کارشناسی شيراز،
دانشگاه آمار گروه ايشان فعلی اشتغال محل شيراز. دانشگاه از ۱۳۹۴

است. فسا
« ساده فرايندهای دورهنگار مجانبی توزيع «بررسی رساله: عنوان
نعمتاللهی عليرضا دکتر و سلطانی احمدرضا دکتر راهنما: اساتید

زهرایی مرادی شیرین دکتر خانم

عالمه دانشگاه از ۱۳۸۸ آمار کارشناسی تهران، در ۱۳۶۰ متولد
عالمه دانشگاه از ۱۳۹۰ رياضی آمار ارشد کارشناسی طباطبايی،

يزد. دانشگاه از ۱۳۹۵ استنباط گرايش آمار دکتری طباطبايی،
يک در تعميميافته بيز برآوردگرهای بودن «مجاز رساله: عنوان
درجهی لگاريتمی خطای زيان تابع تحت توزيعها از نامنظم خانوادهی

دو»
ذاکرزاده الله حجت دکتر آقای راهنما: استاد

کشور در لذا است. داشته جهان آماری پيشروی کشورهای رسمی
ثبتهای جامع سيستم ايجاد و طراحی اصول از آگاهی نيز ايران عزيزمان
توليد نهايت در و ثبتی آمارگيریهای برای روشهايی تشريح آماری،
کشور علمی جامعه در حاضر، حال در است. ضروری ثبتیمبنا آمارهای
اميد است. مشهود کامال موضوع اين با مرتبط مرجع کتاب يک فقدان
دادههای برای آماری روشهای مبنا: ثبتی آمارهای کتاب انتشار است
حاضر، کتاب کند. ترميم را موجود خأل توجهی قابل حد تا بتواند اداری
تالشمیکند و میکند بيان را ثبتی آمارگيری نظری مبانی و اصول مفاهيم،
دادههای از آماری استفاده کردن نظاممند چگونگی با را خوانندگان تا
آماری ثبتهای جامع سيستم يک ايجاد نظری پايههای توسعه و اداری

کند. آشنا

دکتری دوره دانش�آموختگان

خولنجانی باقری نیره دکتر خانم

پيام دانشگاه از ۱۳۸۳ آمار کارشناسی اصفهان، (لنجان) در ۱۳۵۹ متولد
شيراز، دانشگاه از ۱۳۸۷ رياضی آمار ارشد کارشناسی خوانسار، نور

اصفهان. دانشگاه از ۱۳۹۵ آمار دکتری
آماری پردازش در آن کاربردهای و اطالع «نظريه رساله: عنوان

سيگنالها»
ساز عالمت محمدحسين دکتر آقای راهنما: استاد

شهرکی روغنی قهرمان دکتر آقای

كارشناسی بختياری، و جهارمحال استان كيان شهر در ۱۳۵۱ سال متولد














