
 

 گزارش برگزاری مسابقه جهانی پوستر تحلیل داده و سواد آماری

 سفری از یک تحقیق تا داستان رسانی با داده

 

کند تا به گردآوری  ها را به چالشی دعوت م دانشجویان دوره کارشنایس در همه رشته   و   متوسطهاول و دوم    دوره آموزان  این رقابت دانش 
دازند و نتایج را در قالب یک پوسپر ارائه دهند.  موضویع مشخص  نظرسنجی در مورد  طرح  داده یا یک   - ۲۰۲۱موضوع مسابقه سال  بپر

های برتر مسابقه میل، در مسابقه بی   محیط زیست، علوم زیستر یا توسعه پایدار بود. پو   ۲۰۲۰
در در کشور هلند    ISLPالملیل  سپر

کت داده  ۲۰۲۱ژوئیه  کت . برای شوند م شی در مدارس توسط ییک از نفره   ۵تا    ۲ آموزی یا دانشجوی  های دانش در این مسابقه تیم شی
 کنند.  م ثبت نام صورت رایگان در سایت انجمن آمار ایران شوند و بهتشکیل م ط ییک از اساتید ها توسمعلمان و در دانشگاه

با تعیی     ۱۳۹۹و موافقت هیئت مدیره در مهر ماه  ایران  در جلسه انجمن آمار  مسابقه پس از طرح    ۲۰۲۰-۲۰۲۱سال  ریزی  برنامه 
وع گردید. اعضای کمیته برگزاری مسابقه، آقایان دکپر عبدالرحمن راسخ رئیس انجمن آمار و عضو هیئت   کمیته برگزاری مسابقه شی
علیم دانشگاه شهید چمران، دکپر عیل رجایل عضو هیئت موسس خانه ریاضیات اصفهان و هیئت علیم دانشگاه صنعتر اصفهان،  

 افشی   آشفته نماینده 
مدیریت اطالعات دانشگاه آمار و  دانشکده    استاد مدعو و  (  ISLP)سواد آماری در ایران  الملیل  بی   پروژه    دکپر
، نرصاله ایرانی لیسبوننوا پناه عضو هیئت ، دکپر احسان بهرام عضو هیئت مدیره انجمن آمار و هیئت علیم دانشگاه شهید بهشتر

 زهرا رضای  عضو هیئت مدیره انجمن آمار و هیئت علیم دانشگاه تهران مدیره انجمن آمار و هیئت علیم دانشگاه اصفهان  
و خانم دکپر

ایط، زمانبندی، داوری، نحوه ثبت اطالعیه. تهیه بودند  کت،  های مسابقه شامل شی نام و ارسال و همچنی   تعیی   تیم داوران، گوایه شی
 ی   جوایز نقدی از جمله وظایف کمیته برگزاری مسابقه است. های برتر و تالش برای جذب حام مسابقه جهت تامها تیم تقدیرنامه 

 هایهای ثبت نام و ارسال آثار و تمدید آن، در اطالعیهاطالعات تکمییل نحوه ثبت نام و ارسال آثار، معیارهای داوری و مهلت زمان 
وع مرحله داوری    ۱۳۹۹/ ۱۱/ ۲۴. آخرین زمان ثبت نام و ارسال آثار  ند ابه پیوست آمده   ۴ایل    ۱  شماره یط بازه    ۱۳۹۹/ ۱۱/ ۲۵و شی

ها در اطالعیه شماره  ای بوده است.  زمای  دو هفته ایط مسابقه و زمان ثبت نام و ارسال پوسپر کت، ثبت نام و شی ارائه شده    ۱نحوه شی
ها در اطالعیه    ۳ه شماره  اطالعات بیشپر و زمان بندی مجدد مسابقه در اطالعیاست.    زمان نهای  و نحوه ارسال پوسپر

و همچنی  
 اند.  ارائه شده  ۴شماره 

در نظر گرفته   ۱۰تا  ۰اند. برای هر سوال نمره معیارهای داوری که همان جدول امتیازات داوران است ارائه شده   ۲در اطالعیه شماره 
اعالم گردید. قابل ذکر است داوران در هر یک از    ۲۰تا    ۰بر اساس امتیاز  وران  با جمع نمرات تمام داشده و در نهایت نمره هر پوسپر  

ان با تجربه مدارس، اساتید رشته آمار دانشگاه  ۳ ه سازمانبخش، دبپ  های آماری کشور بودند که خود در بخش  ها و آمارشناسان خپی
 آمده است.   ۵در اطالعیه شماره  بخش   ۳مورد نظر شپرست تییم نبودند. فهرست داوران به تفکیک هر یک از 

کت    ۲۲تیم و کارشنایس    ۱۰تیم، متوسطه دوم    ۴در بخش متوسطه اول    پایاندر    ، تیم ثبت نام کرده  ۸۵در مرحله ثبت نام تعداد تیم شی
کتداشته که آثار خود را تا زمان مقرر ارسال و  به رقابت پرداختند. فهرست مشخصات کامل تیم  ها  کننده به همراه امتیاز آنهای شی

کت در مسابقه  توسط انجمن آمار ایران  آمده است.    ۶در اطالعیه شماره   کتبرای تمام تیم گوایه شی صادر  گردید که  کننده  های شی
تیم در مقطع متوسطه   ۵تیم در مقطع متوسطه اول،    ۲برای  از طرف انجمن آمار ایران  از آن به پیوست آمده است. همچنی    ای  نمونه
های برتر هر بخش    ای از آن در پیوست آمده است. تیم در مقطع کارشنایس تقدیرنامه صادر گردید که نمونه  ۱۲دوم و   در نهایت پوسپر

 افشی   آشفته نماینده پروژه  یازات به مسابقه بی   در مسابقه میل بر اساس جدول امت
الملیل در کنگره جهای  آمار هلند توسط آقای دکپر

های در ایران معرف  گردیدند. انجمن آمار ایران به دنبال جذب حام برای این مسابقه جهت اهدای جوایز برای تیم ISLPسواد آماری 
باعث افتخار جامعه آماری   و الملیل نپ   موفق به کسب امتیاز شده  یل در مسابقه بی   های برتر در مسابقه مبرتر است. امید است تیم 

های  کشور باشند. انجمن آمار ایران امیدوار است با توجه به برگزاری نخستی   بار این مسابقه و کسب تجربیات قابل توجه، در سال
ده  ماری کشور ها و مراکز آها، سازمان آینده نپ   با کمک و پشتیبای  وزارتخانه کت کننده  تری از تیم این مسابقه را در سطح گسپر های شی

 .   برگزار نموده و شاهد برگزاری مسابقه پرشورتری باشد ها مدارس و دانشگاه از 


