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يـشان در نـشر و گـسترش        خاطر فعاليت هـاي ارزنـده ا      
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 ،نمسئوالن و دست اندركاران حوزه علم و فناوري بـه آ          
باعث گرديده است از توانمندي و جايگاه واالي معلمـي          

در ايـران عليـرغم   . و امر آموزش كمتر سخن به ميان آيد     
 با وجود   ،نياز به توسعه و گسترش آموزش علوم رياضي       
 اين مهم   ،اساتيد برجسته و استعدادهاي درخشان جوانان     

حــال آن كــه پژوهــشگران . مهجــور بــاقي مانــده اســت
 معلمان و مدرسان توانمند پرورش مـي        برجسته در دامن  

 اصوالً ايجاد عالقه به يك موضوع علمي در افـراد،           .يابند
از داشتن يك معلم و استاد خوب در آن زمينه نشأت مي            

ــ . گيــرد ان مطــرح وقتــي پــاي ســخن هريــك از آماردان
 شانو موفقيت به رياضي   وافر  كشورمان مي نشينيم، عالقة     

. دنان خوب خود مي دان    را مرهون تدريس بي نظير معلم     
بركسي پوشيده نيست كه معلمي هنر اسـت، هنـري كـه            

فكـر و    دانـشمندان و صـاحبان       ،تأثير آن در ظهور نوابـغ     
 آمـوزش آمـار و      ،در ايـن راسـتا    .  تجلي مي يابد   ،انديشه

احتمال كه اخيراً در دوره متوسطه نيز مورد توجـه قـرار            
جايگـاه   از   ،گرفته است، به عنوان زيربناي روش تحقيـق       

ويژه اي در تربيت معلمان، مديران و دانش پژوهان علوم          
  .مختلف برخوردار است

                           سر دبير                                

  
 اخبار انجمن 
مين جلسه هشت بيست و و صديكخالصه مصوبات  ●
   انجمن آمار ايران ت مديرهئيه
 يئت مديره انجمـن آمـار  مين جلسه از هفتمين دوره ه   ده

در سـاعت   ) مين جلـسه پيـاپي    هـشت صدوبيست و (ايران  
سازمان مركـزي دانـشگاه      در   7/7/84شنبه  پنج روز   8:30

 واعـضاء هيئـت مـديره    كليـه    با حـضور     ،پيام نور تهران  
ــسه آقايــ   ــان جلــ ــر    :انميهمان ــشمي، دكت ــر محت دكت

  : و تصميمات زير اتخاذ شدتشكيل گرديديارمحمدي، 
نجمن آمـار ايـران ضـمن خوشـامدگويي بـه           رئيس ا  -

ــرين  ــاران    از حاض ــدي و همك ــر يارمحم ــاي دكت آق

محترمشان بـه خـاطر فـراهم آوردن شـرايط برگـزاري            
ر ســازمان د جلــسه هيئــت مــديره انجمــن آمــار ايــران

  . ندمركزي دانشگاه پيام نور تشكر نمود
گزارشي از فعاليت و     مدير گروه آمار دانشگاه پيام نور،      -

نور در خصوص رشـته آمـار ارائـه            دانشگاه پيام  عملكرد
  .نمودند

 در رابطه با معرفي ،نامه رئيس انجمن ترويج علم ايران     -
عضو حقيقي يا حقوقي كه در زمينه ترويج علوم فعاليت          
چشمگير كرده است، مطرح شد و قرار شـد آقـاي دكتـر      
پزشك در پاسخ به نامه فوق، انجمن آمار ايران را معرفي           

  .دنماي
الملـل و روابـط       نامه مديركل دفتـر رياسـت، امـوربين        -

 14/7/84 مـورخ    21156/13به شماره    عمومي مركز آمار  
در ريزي  در رابطه با مراسم گراميداشت روز آمار و برنامه  

گـردد     كه در اول آبان سال جاري برگزار مي        ،1384سال  
 نفر اسـتاد    10 در اين نامه تقاضا شده بود كه         .دشمطرح  
 نفر دانـشجوي رشـته آمـار بـراي شـركت در             10آمار و   

ضـمن موافقـت بـا ايـن        . ندشـو مراسم روز آمار معرفي     
شركت كننده در    نفر دانشجويان    9 درخواست، مقرر شد  

مـسابقه  برتـر  دانـشجوي  آمار سال جـاري و سـه        المپياد  
بـه ايـن مركـز      ،  1384كـشور در سـال      آمـار   دانشجويي  

كـه بـه ايـن      همچنين تصميم گرفتـه شـد       . معرفي گردند 
هاي آمار دانـشگاه       گروه انمركز پيشنهاد شود كه از مدير     

  .ديكشور دعوت بعمل آهاي 
الملـل و روابـط       نامه مـديركل دفتـر رياسـت امـوربين         -

 26/6/84 مـورخ    20255/13عمومي مركز آمار به شماره      
دانشجوي برتر براي   استاد و يك    معرفي يك   با  در رابطه   

 نفـر  4مقرر شـد    . ديد مطرح گر  1383-84سال تحصيلي   
دانشجويي كه در المپياد آمار و مسابقه دانـشجويي مقـام           

بـراي  اي     همچنـين كميتـه    . معرفي شـوند   ،كسب نمودند 
  .تشكيل گرديداستاد برترمعرفي اين 
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نامه مدير گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد به شماره          -

 در رابطه با معرفي اعـضاي كميتـه         4/7/84 مورخ   609/4
هـاي ترتيبـي و مباحـث         داده”ار تخصـصي    علمي سـمين  

آقـاي   ،دبيـر خـارجي     در ايـن نامـه     .مطرح شـد  “ مرتبط
  استاد دانشگاه مك مستر كانادا و      -پرفسور باال كريشنان    

 اسـتاد گـروه آمـار       -دكتـر ارقـامي     آقـاي    ،دبير داخلـي  
 . شدندپيشنهاد دانشگاه فردوسي مشهد

د شده هيئت مديره با فهرست اعضاي كميته علمي پيشنها 
  .موافقت كردمشهد از طرف دانشگاه فردوسي 

، دكتـر    دكتـر پارسـيان     آقايـان  ،مقـرر شـد   در اين رابطـه     
 دكتر خالدي به عنوان نماينـدگان        و احمدي، دكتر اسدي  

 كليـه  و نمايند ته علمي اين سمينار شركت   انجمن در كمي  
مكاتبات مربوط به سمينار تخصصي با آرم انجمن انجـام         

آنها بعـد از داوري در صـورت پذيرفتـه          گردد و مقاالت    
) JIRSS(شدن در مجله علمي پژوهـشي انجمـن آمـار           

  .دشوچاپ 
هاي رياضيات ايران در رابطـه        نامه رئيس شوراي خانه    -

با استفاده از محلـي بـراي شـورا در سـاختمان سـازمان              
هاي علمي و صنعتي ايران بـراي انجـام فعاليـت             پژوهش

اريهاي مشتركي كه تاكنون    مطرح گرديد، با توجه به همك     
هـاي رياضـيات وجـود        بين انجمن آمار و  شوراي خانه      

هاي رياضـيات     موافقت شد كه شوراي خانه    است،  داشته  
بتواند از اين پس به طور مـشترك از دفتـر انجمـن آمـار        

  . استفاده نمايدآن محل ايران در
نامه رئيس سازمان نظام مهندسـي كـشاورزي و منـابع            -

بـه  ايـران،  ر برقراري ارتباط با انجمن آمـار       طبيعي مبني ب  
هاي متقابل مطـرح شـد و         منظور تبادل علمي و همكاري    

مقرر شد آقاي دكتر رجـالي پيگيـري الزم در ارتبـاط بـا              
راهكارهاي  و   اساسنامه آن    ،نحوه همكاري با اين سازمان    

  . متقابل را در جلسه آينده مطرح كنند همكاري
آمـار  به عنوان نماينده انجمن     آقاي دكتر محمدزاده كه      -

 مجلس شـوراي اسـالمي      برگزار شده در  در جلسه   ايران  

. نـد كردند، گزارشي از اين جلسه ارائه       ه بود شركت نمود 
هـاي   در اين جلسه هدف مجلـس  از دعـوت از انجمـن         

علمــي، اســتفاده از نظــرات بــه منظــور ارتقــاي كيفيــت 
نمودنـد،  اعضاء هيئت مديره پيشنهاد     . ها عنوان شد    اليحه

مجلـس  اهميت موضوع همكاري مـستمر بـا        به  با توجه   
  . دصورت گيرشوراي اسالمي 

ت .ت.آقاي دكتر محتشمي در مورد مشكالت طـرح آ         -
 ،در كنكور كارشناسي ارشـد    ) آزمون تحصيالت تكميلي  (

مطالبي ارائـه كردنـد و گفتنـد اجـراي ايـن طـرح بـراي         
ــي   ــدگي م ــاده زن ــاطق دور افت ــه در من ــرادي ك ــ اف د، كنن

هاي طـوالني ايجـاد نمـوده         مشكالتي به  لحاظ مسافرت    
آقايان دكتر رضايي،   اي متشكل از    كميته  ر شد،   اقر. است
بـراي  الهي، دكتر پزشك، دكتر محتشمي        نعمتنادر  دكتر  

بـا آقـاي    . دگـرد بررسي مشكالت اجرايي طرح تـشكيل       
دكتر آسرايي مذاكره نمايند و نتيجه مذاكرات را به اطالع          

نامه آقـاي   همچنين   .ئت مديره  انجمن برسانند    اعضاء هي 
اسـتفاده  فوأد بيگي دانشجوي كارشناسي آمار در رابطه با     

 غير از آزمون رسمي بـراي ورود بـه          ،راههاي ديگري از  
   مطرح گرديد و قرار شد كميتـه       ،مرحله كارشناسي ارشد  

 موضـوع   ،الهي  نعمتنادر   به مسئوليت آقاي دكتر      مذكور
نيز و با آقاي دكتر آسرايي در اين زمينه         نموده   يپيگيررا  

  .مذاكره كنند
نامه آقاي دكتر بهرام صادقپور مدير گروه آمار دانشگاه          -

مازندران در پاسخ به نامه رئيس انجمن آمـار بـه شـماره             
 كه با برگزاري سمينار احتمال و      22/9/83 مورخ   1447/7

فرايندهاي تصادفي موافقت نمودند مطرح گرديد و مقرر        
د ششمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي در اين         ش

اي   دانشگاه ياسـوج نيـز طـي نامـه         .دشودانشگاه برگزار   
موافقت خود را براي برگزاري هفتمين سمينار احتمال و         

  .ه استفرايندهاي تصادفي اعالم نمود
الهـي از طـرف دبيـر هـشتمين           نعمـت نـادر   آقاي دكتر    -

ئـه نمودنـد و قـرار شـد         گزارشـي ارا  ايران  كنفرانس آمار   
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 2 مـرداد تـا      31بـه   ايـران   كنفرانس آمـار     تاريخ هشتمين 
  .دياب تغيير 1385شهريورماه سال 

الهي دبير كميتـه علمـي شـشمين          نعمتنادر  آقاي دكتر    -
 شـهريور   شـشم مسابقه دانشجويي آمار كشور كه در روز        

و بـا   اصـفهان   بهايي      در موسسه آموزش عالي شيخ     1384
 گزارشـي ارائـه     برگـزار شـد،    آمار ايران    همكاري انجمن 

 تيم  19در اين مسابقه جمعاً     براساس اين گزارش،    . كردند
بخـش   آزمونهـاي مـسابقه در دو      . نفري شركت نمودند   3

سـئواالت آزمـون    . نظري و كاربردي طراحـي شـده بـود        
هـاي آموزشـي و اسـاتيد     توسط دبير كميته علمي از گروه   

 .مي طراحي شده بـود    توسط كميته عل   و آمار جمع آوري  
ــمينار     ــين س ــه پنجم ــسه اختتامي ــسابقه در جل ــوايز م ج

 بـه   1384دانشجويي آمار ايـران در روز هـشتم شـهريور           
ــا ســوم ي هــانفــرات و تيم و همچنــين گروههــاي اول ت

  .آموزشي آنها به شرح زير اعطاء گرديد
)  نفـر 4جمعاً ( به هريك از نفرات اول انفرادي و تيمي   . 1
   بهار آزادي و يك لوح تقديرسكه تمامعدد  دو
)  نفر 4جمعاً  ( به هريك از نفرات دوم انفرادي و تيمي       . 2

  سكه بهار آزادي و يك لوح تقديريك و نيم 
)  نفر 4جمعاً  ( به هريك از نفرات سوم انفرادي و تيمي       . 3

   سكه تمام بهار آزادي و يك لوح تقديريك
 به هر يك از گروههاي آموزشي يك لوح تقدير. 4

يزان افزايش حق عضويت اعضاي انجمن آمـار ايـران          م -
كه بر طبق اساسنامه بايد توسـط مجمـع عمـومي عـادي             

 : تصويب شود به قرار زير پيشنهاد شد

  به بعد1385 سال ماه مهرازحق عضويت 

  ريال50,000 دانشجويي

  ريال100,000 ساير افراد

  ريال2,000,000 اي موسسه

عالم آمادگي انجمن آمار ايران قرار شد در مورد نحوه ا  -
جهـت هــدايت طرحهــاي آمـاري كــه توســط ســازمانها   

اي متـشكل از       كميتـه  ،شـود   ونهادهاي مختلف ارائـه مـي     

آقايان دكتر پارسيان، دكتـر محرابـي، دكتـر محمـدزاده و          
دكتر گرامي، به مسئوليت آقاي دكتر محرابي تشكيل شود     

هـا بـه      انسـازم اين  و راههاي اجرايي همكاري انجمن با       
  .صورت يك طرح در جلسه بعدي انجمن ارائه گردد

  
مين جلسه نه بيست و صدويك خالصه مصوبات ●
    انجمن آمار ايرانئت مديرهيه

 جلسه از هفتمين دوره هيـأت مـديره انجمـن           يازدهمين
در سـاعت   )  جلسه پياپي  و نهمين صدوبيست  (ايران   آمار

نـشكده  حوزه رياست دا   در   19/8/84شنبه  پنج روز   8:30
در اعضاء هيأت مـديره       و با حضور   علوم دانشگاه تهران  

 ميهمان ايـن    .تشكيل گرديد زاده    غياب آقاي دكتر مقدس   
ر ايـن جلـسه     د. جلسه آقاي دكتـر علـي رجـالي بودنـد         

  :گيري قرار گرفت موضوعات زير مورد بحث و تصميم
رئيس انجمـن آمـار ايـران ضـمن خوشـامدگويي بـه              -

 مـشكال ت اسـتفاده از ماشـين         حاضرين، ابتدا در مـورد    
حــساب در جلــسات كنكــور كارشناســي ارشــد آمــار و 
مذاكراتشان بـا مـسؤولين مربوطـه در ايـن زمينـه و نيـز               

به دليل ايجاد اختالل در نظم كنكور و نيز         (مخالفت آنان   
اشاره نمودند و چاره را در نحوه       ) ها  اعتراض ساير رشته  

حاسـباتي  سؤاالت كنكور و عدم وجود سـؤاالت م       طرح  
  . دانستندپيچيده 

،  )آزمـون تحـصيالت تكميلـي     (ت.ت.در زمينه طرح آ    -
نظرات مختلفي مطرح گرديد مبني بـر اينكـه ايـن طـرح             

 و نظرات   ه هاي مختلف  ممكن است به دليل اعمال سليق     
كننــدگان و احتمــال اينكــه دانــشجو  شخــصي مــصاحبه

همزمان براي مصاحبه به دو مكان دعوت گردد، كارآمـد          
هاي ديگر اين طرح بـه ايـن مـورد       ضعف  از نقطه . اشدنب

 برابـر ظرفيـت     3اشاره نمودند كه  اسامي قبول شـدگان         
هاي نفـرات برتـر بـا         گردد كه اختالف بين رتبه      اعالم مي 

 نفـرات   ترتيـب، نفرات آخر بسيار فاحش بوده و به ايـن          
به دليل اعمـال نفـوذ،      ممكن است   هاي پايين     آخر با رتبه  
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براي حل اين مشكل پيشنهاد گرديد كه به        . دنشوپذيرفته  
 برابرظرفيـت، بـه     5/1 و حتـي     2 برابـر ظرفيـت،      3جاي  

اعالم گردد تا اين گـزينش      در مرحله اول    عنوان پذيرفته   
كي از مزاياي اين طـرح      ديگر، ي از طرف   . تر باشد   عادالنه

كــه از  ايــن اســت كــه ممكــن اســت داوطلبــاني باشــند
 توجهي برخوردارند اما بـه    معلومات و دانش آماري قابل    

داليلي قادر به كسب نمره و رتبه خوبي در امتحان تستي           
باشند كه اين افراد و قابليتشان براي پـذيرش           كنكور نمي 

در دوره كارشناسي ارشـد، در مـصاحبه قابـل تـشخيص            
همچنين بـراي جلـوگيري از بخـشي از اعمـال           . باشد  مي

بهتر  رسد،به نظر مي     ه گان نظرات شخصي مصاحبه كنند   
 كننـده   نمره كتبي كنكور داوطلب به اطالع مصاحبه      است  
امـا در مجمـوع   . تر باشد   ها منصفانه    نرسد تا قضاوت   گان

نتيجه گرفتـه  شـد كـه بهتـر اسـت بـه جـاي مـصاحبه                  
از سوابق علمـي و نيـز معـدل داوطلـب           تنها  حضوري،    

  .براي گزينش او كمك گرفته شود
رياضـي و  هـاي  انجمـن  تر بين   ارتباط بيشتر و منسجم    -

 .از ديگر موارد مورد بحث در اين جلـسه بـود    ايران  آمار  
  ايـن همكـاري بـسيار كـم و غيرمنـسجم     در حال حاضر  

بـين دو انجمـن وجـود        مشترك چنداني     فعاليت است و 
 پيـشنهاد نمودنـد     ءاعضا ،براي ايجاد ارتباط بيشتر   . ندارد

هـاي مـشتركي بـا همكـاري دو           كنفـرانس جلسات و   كه  
هـاي     همچنـين برخـي از شـماره       .ن برگـزار گـردد    انجم

خبرنامه بين دو انجمن مشترك باشد و براي كليه اعضاي      
و تقويم كنفرانس     مهم اخبارو يا    .دو انجمن ارسال گردد   

درج ديگـر   انجمن در خبرنامه انجمن     هر  مربوط به   هاي  
  . شود

از ايـران   هاي دبيرخانـه انجمـن آمـار          گسترش فعاليت  -
ايـن   از جمله    .طرح شده در اين جلسه بود     ديگر موارد م  

نظم بيشتر امور دبيرخانـه، انتقـال       فعاليت ها مي توان به      
هاي نشريات انجمـن بـه دبيرخانـه و بـسياري از              فعاليت

امور ديگر كه اكنون بـه صـورت پراكنـده توسـط افـراد،          

. ، اشـاره نمـود    گـردد   ن و يا رئيس انجمن انجام مي      مديرا
ط به افزايش درآمدها و منـابع       منودرخواست   اين   اجراي

  . انجمن دانسته شد
هـاي مختلفـي      در رابطه با افزايش اعتبارات انجمن راه       -

پيشنهاد گرديد، از جمله اينكـه افـزايش اعتبـارات بايـد            
ساالنه و نهادينه گردد، به طوريكه با تغيير يافتن رياسـت           

. ايـن اعتبـار قطـع نگـردد       تـأمين   يك نهاد و يا سازماني      
هــاي   پيــشنهاد گرديــد كــه بخــشي از كمــكهمچنــين
و بخـشي از    ي انجمن آمار ايران     ها  ها به كنفرانس    سازمان

 بـه انجمـن آمـار ايـران         ،ها  كنفرانس  اين  نام در     حق ثبت 
ــدين  ــا ب ــد ت ــصاص ياب ــد در    اخت ــن بتوان ــيله انجم وس

كننـده برگزاركننـدگان       حمايت ،هاي بعدي خود    كنفرانس
رديـد كـه در شـرايط        همچنـين عنـوان گ     .كنفرانس باشد 

هـا بـسيار كـم و     كنوني ارتباط انجمن با نهادها و سازمان 
محدود به چند نهاد و سازمان از جمله مركز آمار ايـران،            
پژوهشكده آمار و بانك كـشاورزي مـي باشـد كـه ايـن              
ارتباطات بايد با نهادهاي ديگري از جمله بانك مركـزي          

امــه مــديريت و برنجمهــوري اســالمي ايــران،  ســازمان 
ديگر و  درمان و آموزش پزشكي     ، وزارت بهداشت    ريزي

 نهـاد هـايي كـه داراي فعاليـت هـاي آمـاري              هـا   سازمان
ــدهــستند، گــستر ــد در . ش ياب ــشنهاد گردي ــين پي همچن

هاي آمار به جاي دبير كنفـرانس، انجمـن آمـار             كنفرانس
  .ها اقدام نمايد ايران براي جلب حمايت مالي از سازمان

انجمن كه باعث كـاهش     العمر    مادامر مورد عضويت    د -
گـردد،    ت انجمن و  اعضاي انجمن مي      بسياري از مشكال  

ايـن نـوع عـضويت در    براي مبلغ پيشنهادي  بحث شد و    
 ريال  تعيين و تـصويب گرديـد، و           700000حال حاضر   

 ريال، در مجمـع     1800000به مبلغ   مقرر شد افزايش آن     
  . عمومي سال آينده  مطرح گردد

 با برگزاري هشتمين كنفرانس آمـار ايـران در          در رابطه  -
دانشگاه شيراز مقرر گرديد كـه آقايـان دكتـر پارسـيان و             

 26/8/84الهي در جلسه روز پنجشنبه مـورخ          دكتر نعمت 
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در دانشگاه شيراز شـركت نمـوده و شـرايط و امكانـات             
برگزاري كنفرانس در دانشگاه شيراز و روند و پيـشرفت          

ايـن   در صورت لـزوم    و   .نمايندامور كنفرانس را بررسي     
اي كه بـه همـين منظـور در           العاده  در جلسه فوق  موضوع  

 در دانـشگاه تهـران بـا حـضور          30/8/84تاريخ دوشـنبه    
  . شودمطرحگردد،  اعضاي هيأت مديره انجمن برگزار مي

ترين نماينـدگان انجمـن آمـار         تشويق و تقدير از فعال     -
ير نماينـدگان   ها، به علـت تـشويق سـا         در كنفرانس ايران  

  . فت گرقراريد كبراي فعاليت بيشتر مورد تأ
در مورد تشكيل سازمان نظـام آمـاري كـشور و لـزوم              -

دكتر پارسيان در آقاي . تشكيل آن پيشنهاداتي ارائه گرديد
 نمودند كه آقايان دكتـر ارقـامي، رجـالي،          پيشنهادنهايت  

شفيعي، گرامي، محرابي، محمدزاده و مشكاني، در رابطه        
ا اين طرح نشستي داشته باشند و ضـمن بررسـي كليـه             ب

جوانب و گردآوردن اطالعات دقيق، در زمينه اين طـرح          
چــارچوب و گــزارش مــدوني تهيــه كننــد و پــس از آن 

كه اين پيشنهاد مورد تأييـد      . اقدامات بعدي صورت گيرد   
  .اعضاي هيأت مديره قرار گرفت

غ آقاي دكتر علي رجالي، طي يك فقـره چـك بـه مبلـ         -
 4،950،000(چهار ميليون و نهصد و پنجـاه هـزار ريـال            

در اين   نجمن آمار ايران كمك مالي نمودند كه      ، به ا  )ريال
از انجمن آمار ايـران     رئيس و اعضاي هيأت مديره      رابطه  

  .ايشان تشكر و قدرداني نمودند
  
مين جلسه هيئت  اسي  خالصه مصوبات يكصدو●

  مديره انجمن آمار ايران 
جلسه از هفتمين دوره هيأت مـديره انجمـن          دوازدهمين

 14سـاعت   )   جلسه پيـاپي   امين  صد و سي  يك(ايران   آمار
دفتر انجمن آمـار    محل جديد    در   17/9/84شنبه  پنجروز  
و در غياب آقاي  اعضاء هيأت مديره    كليه   با حضور    ايران

 دكتـر    ميهمان جلــسه آقاي   .دكتر محرابي برگزار گرديد   

وعات زيــر مــورد بحــث و موضــ و د بودنــپــرداز چينــي
  :گيري قرار گرفت تصميم

رئيس انجمـن آمـار ايـران ضـمن خوشـامدگويي بـه              -
حاضرين در مورد تجهيزات مورد نياز دفتر جديد انجمن         
ــه    ــن زمين ــد و در اي ــواهي نمودن ــضا نظرخ ــاير اع از س
. پيشنهاداتي از جانب اعضاي هيأت مـديره ارائـه گرديـد      

ها و فرمهاي انجمن  تهمچنين مقرر گرديد سربرگها، پاك    
بنا به اطالعات دفتـر جديـد انجمـن تـصحيح و مجـدداً              

   .چاپ گردد
اي از نماينــدگان فعلــي  از آنجائيكــه كــه عمــالً  عــده -

لذا پيشنهاد گرديد كه از اين       انجمن چندان فعال نيستند،     
شـان مبنـي بـر ادامـه فعاليـت،            نمايندگان در مورد عالقه   

دم تمايلـشان، نماينـده    نظرخواهي گردد كه در صورت ع     
  . جديدي را به انجمن معرفي نمايند

) سردبير نشريه انديشه آمـاري    (پرداز    آقاي دكتر  چيني    -
پـاييز  (گزارشي از چاپ و ارائه آخرين شمارة اين نشريه   

بنـابر اظهـارات ايـشان      . ارائـه نمودنـد   ) 1383و زمستان   
 950 نـسخه از ايـن نـشريه چـاپ و تعـداد              1500تعداد  
مقـرر  همچنـين   .  براي  اعضا ارسال گـشته اسـت        نشريه

در صـفحه   اين نشريه   جهت بارگذاري   گرديد اقدام الزم    
هزينـه  فرمودند تـأمين    ايشان     .انجمن صورت گيرد  وب  
 دانشگاه شـهيد    به وسيله انتشار اين شماره از نشريه      هاي  

 اعـضاي هيـأت     صورت گرفتـه اسـت كـه      چمران اهواز   
و دانشگاه شهيد چمران    مديره انجمن از همكاري ايشان      

  . صميمانه سپاسگزاري نمودند،اهواز در اين زمينه
نيـز   در مورد سطح كيفـي نـشريه         آقاي دكتر چيني پرداز   

به مشكل داوري مقاالت اشاره     و  نكاتي را مطرح نمودند     
دكتـر پارسـيان ضـمن تقـدير و         آقاي   در نهايت    .نمودند

 پـرداز و همكـاران      تشكر از زحمات آقـاي دكتـر چينـي        
ــشان  ــشاراي ــراي انت ــشريه ب ــاري” ن ــشه آم ــار “ اندي اظه

 مجلـد سـال     نـد اميدواري نمودند كه تا پايان امسال بتوان      
جهـت تقـدير از      .ندبـه اتمـام برسـان     نيـز   دهم نشريه را    
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را در موعـد مقـرر داوري       اين نشريه   داوراني كه مقاالت    
 ايـن افـراد    پيشنهاد گرديد كـه در خبرنامـه از          ،نمايند  مي

همچنين جهت رفـع مـشكل پاسـخ داوران،       . دتقدير گرد 
 پرسـشنامه قبلـي بـازبيني گـردد و تعــداد     ،دشـ پيـشنهاد  

سؤاالت بيشتري در مورد نحوه داوري و ارزيـابي مقالـه           
همچنـين  . تنظـيم شـود   ) بلـي، خيـر   (در قالب دو گزينه     

پيشنهاد گرديد كه در رابطه با  داوران و داوري مقـاالت             
تـوان     بـه ايـن ترتيـب مـي        بانك اطالعاتي تهيه گردد كه    

شـان، مشخـصات      مشخصات داوران و زمينـه تخصـصي      
مقاالت و نحـوه داوري و ارزشـيابي مقـاالت را در ايـن              

  . بانك ثبت نمود
پيـشنهاد  عضويت انجمن آمار ايران،     هاي    در زمينه فرم   -

 مـشاركت در امـور      بـاره  افـراد در      مندي  گرديد كه عالقه  
ــه  ــف انجمــن و زمين ــاري مختل ــاي آم ــه،  ه ــورد عالق م

هـا و      آزمـون  تمندي جهت داوري و تهيـه سـؤاال         عالقه
سؤال گردد و در    ) براي اعضاي پيوسته انجمن   (مسابقات  

ترتيـب    بـدين . ق ثبـت گـردد    يـ پايگاه اطالعاتي ايـن عال    
هـاي    منـد در زمينـه      توان در مواقع لزوم از افراد عالقه        مي

 . د ايـشان اسـتفاده نمـو       مختلف ليستي تهيه و از همكاري     
هـاي  خبرنامـه  يكـي از  همچنين مقـرر گرديـد سـرمقاله      

 در  ءهمكـاري اعـضا   (جديد در رابطه با همين موضـوع        
  .دكتر پارسيان تهيه گرددآقاي توسط ) امور مختلف

الهي در مورد برگـزاري كارگـاهي دو          آقاي دكتر نعمت   -
در  “ها و كاربردهاي آمار بيـزي       روش”روزه تحت عنوان    

ــاريخ  ــفند13و 12ت ــصاد  1384ماه  اس ــشكده اقت  در دان
رسـاني نمـوده، و نمونـه         دانشگاه عالمه طباطبايي اطـالع    

ها را جهت بـازبيني در        پوستر، اطالعيه و برنامه سخنراني    
اختيار ساير اعضا قرار دادند كه در اين زمينه پيـشنهاداتي           

  .از جانب اعضا ارائه گرديد
هـاي   آقاي دكتر پارسيان در زمينه برگـزاري كنفـرانس         -

فـارس، آسـياي ميانـه، پاكـستان،          حاشيه خليج (اي    منطقه
هـاي     با انجمـن    و افزايش ارتباط انجمن   ...) هندوستان و   

به اين دليـل    . آمار ساير كشورها پيشنهاداتي ارائه نمودند     
كــه در حــال حاضــر امكــان برقــراري ارتبــاط بــا كليــه  

كـشورهاي غربـي ميـسر      در  دنيا به ويژه    آمار  هاي    انجمن
هـاي   باشد، پيشنهاد گرديد كه ابتدا ليـستي از انجمـن         نمي

آنهـا جهـت    از  تعـدادي   ساير كـشورها تهيـه گرديـده و         
تهيه اين ليست را خـانم      . دنهمكاري متقابل انتخاب گرد   

دكتر تاتا برعهده گرفتند، تا در جلسه بعدي انجمن، مورد        
 . ارزيابي قرار گيرد

  
 Paulيزه انتخاب آقاي دكتر رجالي براي دريافت جا ●

 Erdös 20061 در سال  
استاد ارجمنـد آقـاي دكتـر علـي         
رجـــالي عـــضو هيـــأت علمـــي 
دانشكده رياضي دانشگاه صـنعتي     

ــأت موســس اصــفهان ، عــضو هي
  و يكي از فعـال     انجمن آمار ايران  

از سـوي   ،  اي آن انجمن  عضاترين  
فدراسيون جهاني رقابت هاي ملي رياضي براي دريافـت         

 به خاطر نقـش فعـال و   ،2006سال  Paul Erdösجايزه 
مـوزش رياضـي در     آثمر ثمر ايـشان در نـشر و اغنـاي           م

الزم به ذكر است اين جايزه هـر     .  برگزيده شده اند   ،ايران
دو سال يك بار و هر بار به سه نفر از سه كشور مختلف              

  . اهداء مي گرددجهان، 
اعضاي هيأت مديره انجمن آمار ايران و هيأت تحريريـه          

قـاي دكتـر   آخبرنامه انجمن آمار ايران ضمن تبريـك بـه          
رجالي، توفيـق بـيش از پـيش ايـشان را در خـدمت بـه                

  .جامعه علمي كشور آرزو مي نمايد
 عبارتند از آقـاي     2006برندگان ديگر اين جايزه در سال       

و آقـاي   فيليپـين از كشور ) Simon Chua(سيمون چوا 
از كــشور ) Alexander Soifer(الكــساندر ســويفر  

  به آدرس الكترونيكي بيشتر  براي كسب اطالعات .آمريكا
                                                 

   با تشكر از رئيس محترم انجمن آمار ايران براي ارسال اين خبر. 1
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http://www.amt.canberra.edu.au/wfnmcann06.html 
  .مراجعه نمودمي توان 

  2اخبار هشتمين كنفرانس آمار ايران ●
دبير ( دكتر عبدالرسول برهاني حقيقي سوي آقاي از

دكتر عليرضا آقايان ) هشتمين كنفرانس آمار ايران
 دبير كميته اجرايي و عضو كميته علمي،( الهي نعمت

دبير كميته (ديان ، دكتر جواد بهبو)مسؤول امور رايانه
عضو كميته برگزاري (عبدالرضا بازرگان الري و  )علمي

دكتر ناهيد سنجري ها خانم  و )و مسؤول انتشارات
، دكتر زهره )عضو كميته علمي و برگزاري(پور  فارسي

، )هعضو كميته برگزاري و مسؤول دبيرخان(شيشه بر 
عضو كميته برگزاري و مسؤول امور (دكتر مينا توحيدي 

  . تعيين گرديدند)مالي
  
فهرسـت  بـه    اضافه شدن درس آمار و مدلسازي        ●

  13853منابع سوواالت آزمون سراسري سال 
  درس آمار و مدلسازي به عنوان يك واحد درسي وكتاب

به عنوان يك ) 1382چاپ  (3/234اين درس با كد 
انساني و هاي علوم رياضي و علوم درس تخصصي گروه

به عنوان درس تخصصي گروه ) 1383چاپ  (5/258 كد
علوم تجربي در فهرست منابع سواالت آزمون سراسري 

  . منظور گرديده است1385سال 
  
برگزاري ششمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي      ●

  4در هفته پژوهش
اين نمايشگاه از   

 26 الـــــي 22
آذرماه در محل   

ايشگاه  نم دائمي
المللي   بينهاي  

                                                 
براي از دفتر انجمن آمار ايران با تشكر از خانم ماندگاريان . 4 و 3، 2

   هاارسال اين خبر
  
  

  برگــزار گرديــد  و بعــدازظهر17-10ســاعت تهــران از 
آخــرين دســتاوردهاي پژوهــشي و انتــشارات علمــي و  

هـاي    ها،  نهادهـا و سـازمان        پژوهشي مخترعين، دانشگاه  
 .هاي علمي به نمايش گذاشـته شـد         منمختلف و نيز انج   

انجمن آمار ايران نيـز در ايـن نمايـشگاه حـضور فعـال              
  .داشت

  
دانشگاه علوم پزشـكي    حمايت اعضاي هيأت علمي      ●

 47سـرمقاله شـماره     مطالب منـدرج در     اصفهان از     
  5خبرنامه انجمن آمار ايران

 47سردبير خبرنامه انجمـن آمـار ايـران شـماره           سرمقاله  
 مبني بر ضرورت اقـدام در       1384سال سيزدهم، تابستان    

 از  زمينه ايجاد نظام آماري كـشور بـه منظـور جلـوگيري           
زيان هاي پنهان و آشكار ناشي از مشورت هـاي آمـاري            
افراد غير متخصص قرائت گرديد و ضمن تأييد مفـاد آن           
. مقرر شد حمايت كامل گروه از اين مسأله اعـالم گـردد           

ضمناً متن كامل سرمقاله مزبور جهـت اطـالع و دسـتور            
ــراي رياســت و معاونــت محتــرم ،اقــدام در مــورد آن  ب

وم پزشــكي اصــفهان و روســا و پژوهــشي دانــشگاه علــ
  .معاونين دانشكده هاي وابسته ارسال گرديد

  
  : انتصاب دو نماينده جديد انجمن● 

آمـار  به عنـوان نماينـده انجمـن        نيز  ي  آقاي احمد عبداله  
آقـاي  همچنين  .  منصوب شدند  در دانشگاه اميركبير  ايران  

در آمـار ايـران   كيومرث مترجم به عنوان نماينده انجمـن        
  .انتخاب شدندموزش عالي غيرانتفاعي صدرا مؤسسه آ

  
 رانيد انجمن آمار اي جدياعضا ●

  پيام نور دانشگاه -
   الهام عيدي-2حسين طبسي                   -1
   مشهدي دانشگاه فردوس-

                                                 
   ا تشكر از اقاي دكتر بهرام سليماني براي ارسال اين خبرب. 5
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  احسان زمان زاده -2               محمد شفاعي -1
  عباس افتخاريان -4    مليحه قيصري رمضانيان-3
  جالل چاچي  -6                               عفريمهدي ج  -5
  سيده شيما سيدي فرخد -7
  علوم پزشكي مشهد دانشگاه -
   مريم ساالري-2 وحيد قوامي                       -1
  

  ي اخبار دانشگاهها و مراكز آمار

امسال به دليل مصادف بودن روز آمار و برنامه ريزي بـا            
 در مـاه مبـارك رمـضان،      )ع(ايام شهادت حضرت علـي      

امكان برگزاري مراسم گراميداشـت ايـن روز در اغلـب           
دانشگاه ها و مراكز آمـاري هماننـد سـال هـاي گذشـته              

به همين دليل از چاپ اخبار مربوط به آن         . فراهم نگرديد 
ــم  ــه صــرفنظر نمــوده اي ــه جداگان ــزه نام ــن . در وي و اي

گزارشات در بخش اخبار دانـشگاه هـا و مراكـز امـاري             
  .همراه با ساير اخبار اين مراكز، ارائه گرديده است

  6دانشگاه اصفهان ●
كتاب روشهاي تحقيق كمي و كيفي كه بـا مـشاركت             -

ساز و همكـاران ترجمـه        آقاي دكتر محمدحسين عالمت   
 1384شده بود بـه عنـوان يكـي از كتابهـاي برتـر سـال                

توسط وزارت ارشاد اسالمي برگزيده شد و لـوح تقـدير           
  . كرددريافت

 24 الـي    19( هفتـه پـژوهش      به مناسبت گراميداشـت      -
مراسمي در دانشگاه اصفهان به شرح زير برگـزار     ) آذرماه
  :شد

هاي زير در گروه آمار        سخنراني 21/9/84در روز دوشنبه    
 .ارائه گرديد

انتخـاب مـدل خطـي چنـد        : دكتر منوچهر خردمندنيا   -1
  متغيره به روش بيزي در عمل

  :ظميدكتر ايرج كا -2
Dynamic Panel Data Models with 
Random Effects 
                                                 

  ر از آقاي دكتر عالمت ساز براي ارسال اخباربا تشك. 6

آزمون والد در بررسي پارامترهاي مدل      : حميد بيدرام  -3
  رگرسيوني غيرخطي

تعيين روش آمـاري جهـت تـشخيص        :  افشين آشفته  -4
  نقطه سفارش كاال در انبارها

  :منصور آقابابايي -5
A Test for Strong unimodality 

  : دكتر مجيد اسدي-6
Properties and Estimation of the Mean 
Past Lifetime 

  :  دكتر افشين پرورده-7
Mean Residual life and Reversed Mean 
Residual life Monotonic ties in Markov 
Chain 

  :توانگر مهدي -8
A Concept of mean past lifetime of the 

components of a system 

  :زاردشت اهللا ولي -9
A Characterizations of the multivariate 

normal distribution by relationship between the 

reversed hazard gradient and right truncated 

mean vector 
همايش دانـشجويي    نخستين   23/9/84روز چهارشنبه   در  

آمار و رياضي كه توسط بسيج دانشجويي آمار و رياضي          
هــاي علمــي  مــشاركت انجمــنا بــو دانــشگاه اصــفهان 

تدارك ديده شـده    اين دانشگاه   دانشجويي آمار و رياضي     
 با حضور استاد مدعو جناب آقـاي دكتـر ابوالقاسـم            ،بود

بزرگنيا استاد دانشگاه فردوسي مشهد در دانشكده علـوم         
 در اين همايش عالوه بـر سـخنراني      .  برگزار گرديد  2و  1

د آمـار و    هايي كه توسـط دانـشجويان كارشناسـي ارشـ         
رياضي دانـشگاههاي اصـفهان و صـنعتي اصـفهان ارائـه         

 دانـشجويان كارشناسـي بـه       تمقـاال از  گرديد، تعـدادي    
سخران مراسـم افتتاحيـه آقـاي        .دشصورت پوستر ارائه    

 ،محمد بهرامـي بودنـد و دانـشجويان كارشناسـي ارشـد           
 ريحانـه حـسيني،   -قايـان نـسرين سـليميان   آخانم هـا و     

 علي حـسيني، غالمرضـا ضـيايي،       مرضيه هاشمي، فرشته  
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احمدي، سـميه    عاطفه طالبي، مريم قنبريان، رضا مومني،     
 مقـاالتي   عباسي، سيانوش رضاشاهي و فهيمـه نيكبخـت       

ــه نم ــدارائ ــهال  . ودن ــشجويان، ش ــاالت دان ــين مق همچن
 راضيه نمـازي،    -مريم هادي پور  -جواليي، مريم خرميان  

 كـارجو، و     زيبـا  -منصوري، الناز كريميان، فاطمه كارنامه    
  .به صورت پوستر ارائه شدفكاري 
 كه سخنراني آقاي دكتـر بزرگنيـا كـه          شود  نشان مي   خاطر

 مـورد   ، ايـراد گرديـد    "منفيهاي    وابستگي"تحت عنوان   
دانشجويان بـسيج و    .  گرفت كنندگان قرار   استقبال شركت 

 لوح تقدير و سـبد       ء    انجمن علمي دانشجويي آمار با اهدا     
همچنين در پايان   .  كردند تشكربزرگنيا  گل از آقاي دكتر     
 ،دهنـدگان مقـاالت بـا اهـداي هـدايايي           همايش از ارائـه   

 آقايـان دكتـر بزرگنيـا و دكتـر          ،توسط مدير گـروه آمـار     
ــدگان  عالمــت ــدگي از طــرف برگزاركنن ــه نماين  ،ســاز ب

  .قدرداني به عمل آمد
  
  7ت مدرسيتربدانشگاه  ●
  سمينارهاي تخصصي -1
دوهفتگـي گـروه آمـار دانـشگاه      سمينارهاي تخصصي    -

  روزهاي دوشنبه در     15 الي   14تربيت مدرس از ساعت     
سالن سمينار دانـشكده علـوم پايـه بـشرح زيـر برگـزار              

  . گرديد
ت علمـي دانـشگاه     أ عـضو هيـ    حميد پزشـك  آقاي دكتر   

و عــضو  قطــب علمــي رياضــيات زيــستي ايــن تهــران 
ــشگاه،  ــخنرانيدان ــوع س ــال در " موض ــدلهاي احتم م

  . "ي ژنپيشگوي
ت علمـي دانـشگاه     أ عـضو هيـ    حميد قربـاني  آقاي دكتر   

فرايندهاي نقطه اي  " موضوع سخنراني ،صنعتي اصفهان
  ."وكاربرد آنها

ت علمـي سـازمان     أ عضو هي  ابراهيم خدايي آقاي دكتر    -
روشـهاي  " موضـوع سـخنراني    ،سنجش آموزش كشور  

  ."جديد جانهي

                                                 
   با تشكر از آقاي دكتر محمدزاده براي تهيه و ارسال اين خبرها. 7

 گراميداشت روز آمار و برنامه ريزي مراسم -2

، امسال نيز در روز يكشنبه اول       سال پياپي چهارمين  براي  
  روز آمار و برنامه ريـزي      مراسم گراميداشت  ،1384آبان  

ايـن  .  شـد   تربيت مـدرس برگـزار     در گروه آمار دانشگاه   
مراسم با حضور اساتيد، دانشجويان و ميهماناني از سـاير     

 اساتيد گـروه آمـار دانـشگاه     بويژه ،ها و دانشگاهها   گروه
 دكتر پزشـك و     ،ان، آقايان دكتر پارسيان، دكتر گرامي     تهر

در ايـن مراسـم ابتـدا آقـاي دكتـر           .  برگزار شد  دكتر پاشا 
آمار دانشگاه تربيت مدرس    محسن محمدزاده مدير گروه     

ـ گزارشي از تاريخچـه و نحـوه شـروع بـه كـار دا              شگاه ن
و بيـان   . ارائـه كردنـد   آن،  تربيت مـدرس و گـروه آمـار         

ار دانشگاه تربيت مدرس در مهر مـاه        دند كه گروه آم   نمو
نفر  82 فعاليت خود را شروع كرده و تاكنون         1362سال  

از .  زن در اين رشته پذيرفته شده اند       21 مرد و    61شامل  
 نفـر   21 نفر دانش آموختـه شـده انـد كـه            71اين تعداد   

آنها موفق به ادامـه تحـصيل در مقطـع دكتـري            %) 2/35(
ز هم اكنون بعنـوان عـضو       آنها ني %) 4/70( نفر   50شده و   

ت علمي در دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي           أهي
 ضمن معرفي اساتيدي كـه      ايشان. مشغول خدمت هستند  

همكـاري  ايـن دانـشگاه،     سيس بـا گـروه آمـار        أاز بدو ت  
نامه  صميمانه اي در راه اندازي، تدريس، راهنمايي پايان       

 از زحمــات آنــان ،انــد هــا و برگــزاري آزمونهــا  داشــته
، گروه آمـار پـس از       ند و اضافه كرد   هقدرداني بعمل آورد  

 سال فعاليـت در مقطـع كارشناسـي ارشـد، توانـست           17
. راه اندازي نمايـد    1379دوره دكتري آمار را نيز در سال        

 نفر دانشجوي   11 در مجموع  1383طي سه دوره تا سال      
مجيـد جعفـري     آقاي   اند كه تا كنون    دكتري پذيرش شده  
  . ته شده اندخالدي دانش آموخ
هيـأت مـديره    احمـد پارسـيان رئـيس       سپس آقاي دكتر    
به ايراد سخناني در رابطـه بـا اهميـت           ،انجمن آمار ايران  

آمار و برنامه ريزي و همچنـين فعاليتهـاي انجـام شـده،             
 هـاي انجمـن آمـار ايـران          ها، مـشكالت و دغدغـه       برنامه
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به تنهايي   و اضافه كردند كه حل اين مشكالت         پرداختند
آيد و اسـاتيد و دانـشجويان را بـه            ز عهده انجمن برنمي   ا

. دنـد دعـوت نمو  همكاري و همفكري بيشتر بـا انجمـن         
 خانم فيروزه ريـواز دانـشجوي دكتـراي آمـار بـه             سپس

ــدگي از  ــرف نماين ــشجويانط ــسائل   ،دان ــرح م ــه ط  ب
پــس از آن . دانــشجويان تحــصيالت تكميلــي پرداختنــد

هـاي   ده بـه پرسـش    محمدزادكتر   و   دكتر پارسيان  آقايان
جويان در خصوص نيازها و مشكالت جامعه آماري        نشدا

ان يدر پا.  پاسخ دادند  ،كشور و راهكارهاي مواجهه با آنها     
دانشجويان و ميهمانان در ضـيافت افطـاري گـروه آمـار            

  .شركت كردند
  
  8دانشگاه بيرجند ●

 روز آمار و برنامه ريزيبزرگداشت مراسم 

روز در مـه ريـزي مراسـمي     به مناسـبت روز آمـار و برنا       
 ، نفـر از دانـشجويان     150 آذرماه با حضور بيش از       هپانزد

آقاي دكتر  ،  دانشگاهجديد اين   اساتيد گروه آمار و رئيس      
محمدرضــا ميــري و بــا همكــاري انجمــن علمــي آمــار 

 در تـاالر واليـت دانـشگاه        ،دانشجويان دانشگاه بيرجنـد   
 بـا مـاه     از آنجـا كـه روز اول آبـان همزمـان          . برگزار شد 

 برگزاري اين مراسم با     ،رمضان و شبهاي قدر بود    مبارك  
ــ ــه ت ــراه أدو هفت ــدخير هم ــشتري از گردي ــداد بي ــا تع  ت

  . دانشجويان و اساتيد بتوانند در اين مراسم شركت نمايند
 ،در ابتداي اين مراسـم دبيـر سـابق انجمـن علمـي آمـار              

. نـد گزارشي از عملكرد سال گذشته اين انجمن ارائه داد        
 بـه معرفـي     ، مدير گروه آمـار    ،س آقاي دكتر خنجري   سپ

آقـاي دكتـر    همچنـين   . برخي فعاليتهاي گـروه پرداختنـد     
 دبيــر پنجمــين ســمينار احتمــال و ،محتــشمي بــرزادران
ي ايـن   گزار گزارشي از چگونگي بر    ،فرايندهاي تصادفي 

 در 1384دوم و سـوم شـهريور   روزهـاي  در كـه   سمينار  
  . ارائه دادندد، دانشگاه بيرجند برگزار شده بو

                                                 
  با تشكر از آقاي دكتر واقعي براي تهيه و ارسال اين اخبار. 6

  
سپس با اهداي جوايزي از دانشجويان برتـر آمـار و نيـز             
 ،دانشجوياني كه با انجمـن علمـي همكـاري داشـته انـد            

مهدي اميرجهانـشاهي نيـز بـه        تقدير شد و از آقاي سيد     
 پاس زحمات بي دريغ ايشان در مديريت آزمايشگاه آمار        

يـان  در پا . بـه عمـل آمـد     و آموزش نرم افزارها قدرداني      
 مـشكالت آموزشـي خـود را در         ،جلسه نيز دانـشجويان   

  . حضور اساتيد گروه و رياست دانشگاه مطرح كردند

  
  9 مشهديدانشگاه فردوس ●
  : و برنامه ريزيروز آمارگراميداشت مراسم  -1

مراسمي به مناسبت بزرگداشت روز ملي آمـار و برنامـه           
اه  در گروه آمار دانشگ    1/8/84يكشنبه،   عصر روز    ،ريزي

 توسط دانشجويان انجمن علمي آمـار و        ،فردوسي مشهد 
برگـزار  اين دانشگاه به شرح زيـر،      با همكاري گروه آمار     

  . شد
دكتر فراهي سرپرست حوزه پژوهـشي      آقاي  سخنراني   -

دانشكده علوم رياضـي در خـصوص اهميـت روشـها و            
  فنون آماري در مسائل بهينه سازي

 ســازمان ســخنراني آقــاي مهنــدس حــسينيون معــاون -
با عنـوان   رضوي،  برنامه ريزي استان خراسان     مديريت و   

گزارشـي از چگـونگي برنامـه      ارائـه   رسمي و   ه هاي   آمار
 سازماناين هاي 

                                                 
  هاخبراين  با تشكر از آقاي دكتر احمدي جهت تهيه .9
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مـدير  نوقـابي   جبـاري   مهـدي   سخنراني آقاي مهندس     -

مركز تحقيقات و برنامه ريزي شركت شهركهاي صـنعتي         
رضوي و مشاور سازمان صنايع كوچك و       ان خراسان   است
در خـصوص كـاربرد آمـار در        هركهاي صـنعتي ايـران      ش

  كشورصنايع

 معـاون آموزشـي وقـت       سخنراني آقاي دكتـر ارقـامي      -
  دانشگاه در مورد اهميت ايجاد نظام آماري در كشور

ــاي  - ــر احمــدي ســخراني آق ــه گزارشــي از و دكت ارائ
مـسابقه دانـشجويي آمـار    شـشمين  چگـونگي برگـزاري   

  آمار ايران ويي المپياد دانشجنخستين و كشور 
دانـشگاه فردوسـي    تقدير از اعـضاي تـيم دانـشجويي          -

آقايان محمدتقي كامل مير مصطفايي، احسان ارمز،     مشهد  
دوم  كه موفق به كسب رتبـه     و خانم منصوره روشن نژاد      

  شدندكشورمار آمسابقه دانشجويي   ششميندرتيمي 

 در  افطاري بـا حـضور اسـاتيد و دانـشجويان          ضيافت   -
 راسم پايان م

  :برگزاري مراسم هفته پژوهش -2
هفته پژوهش امسال نيز همانند سالهاي گذشته با شور و          

 در روزهـاي   هيجان خاصي در دانشگاه فردوسي مـشهد        
شروع ايـن مراسـم     .  برگزار شد  1384 آذرماه   24 الي 19

ايـن  . با افتتاحيه پنجمين جشنواره فردوسي همزمان بـود       
  :به شرح زير برگزار شدمراسم در دانشكده علوم رياضي 

ت علمـي   أنمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي اعضاي هي     -
  با محتويات مقاالت پژوهشي 

 آموزش نرم افزارهاي آماريهاي  برگزاري كارگاه -

هاي مـشهد از     دانش آموزان دبيرستان  برخي از   بازديد   -
 آزمايشگاه رايانه دانشكده

اي  اعض نمايشگاه كتب تخصصي و طرحهاي تحقيقاتي      -
  هيأت علمي

از كارخانـه پـارت     اساتيد و دانشجويان دكتري     بازديد   -
الستيك، پارك علم و فنـاوري خراسـان، شـركت لعـاب       

  آستان قدس رضويكتابخانه مشهد و 

ــا موضــوع بررســي زمينــه هــاي   - ميزگــرد پژوهــشي ب
 همكاري صنعت و دانشگاه

 مراسم تقدير از دانشجويان پژوهشگر و ممتاز -

 ارهاي تخصصيارائه سمين -

  كارگاه آموزشي استنباط شواهديبرگزاري  -3
 23 و   22 روزهايكارگاه آموزشي استنباط شواهدي در      

 در گروه آمـار دانـشگاه فردوسـي مـشهد           1384آذر ماه   
در اين كارگاه كه دبير آن آقاي دكتر ارقامي         . برگزار شد 

ها و محققين و      نفر از اساتيد دانشگاه    50بودند، بيش از    
سات ؤسـ ويان تحصيالت تكميلي و كارشناسان م     دانشج

دولتي از سراسر كشور شركت نمودند و با ارائـه نقطـه            
 مدرسـين   .نظرات خود به بحث و تبادل نظـر پرداختنـد         

 آقايان دكتـر ارقـامي، دكتـر عمـادي، دكتـر            ،اين كارگاه 
از و يوســف زاده راد دوســتي و خــانم هــا حبيبــي    

  .بودنددانشجويان دكتري اين دانشگاه 
نشست اعضاء هسته قطب علمي آناليز داده هـاي          -4

  ترتيبي و فضايي
جلــسه هــسته قطــب علمــي آنــاليز داده هــاي ترتيبــي و 

ــشهد   ــي م ــشگاه فردوس ــضايي دان ــنبه در ف روز چهارش
 اعضاي هـسته قطـب علمـي شـامل          با حضور   23/9/84

 دكتـر آذرنـوش،   دكتـر   ارقامي،  دكتر  بزرگنيا،  دكتر  آقايان  
دكتر محتشمي   و   دكتر محمدزاده مدي،  احدكتر  شاهكار،  

 گــروه آمــار دانــشگاه غيــاب آقــاي دكتــر اســدي دردر 
 كليات برنامـه    هدر اين جلس  . تشكيل شد مشهد  فردوسي  

  .چهارساله اين هسته مورد بررسي قرار گرفت
  فارغ التحصيالن مقاطع تحصيالت تكميلي -5
ز رسـاله    ا 23/9/84تـاريخ   آقاي وحيد فكور بافنده در       -

قضاياي حدي و نابرابري ها     «ه دكتري خود با عنوان      دور
 راهنمايي آقـاي دكتـر      با »براي متغيرهاي تصادفي وابسته   
  .آذرنوش با موفقيت دفاع نمودند

 ســه تــن از دانــشجويان دوره جــاري،در پــاييز ســال  -
مـريم   خـانم    ، رياضي اين دانـشگاه    كارشناسي ارشد آمار  
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 عليزاده از پايـان  عباس زاده و آقايان مهدي مودي و مراد    
  .نامه خود دفاع نمودند

اين دانشجوي دوره دكتري آمار     راد   خانم آرزو حبيبي     -
پس از گذراندن دوره تحقيقاتي شـش ماهـه در       ،  دانشگاه

تحت راهنمـايي پروفـسور بـاال    دانشگاه مك مستر كانادا     
مشغول تـدوين   اكنون  هم  به ايران بازگشتند و      ،كريشنان

  .باشندرساله دكتري خود مي 
  همايش تخصصي داده هاي ترتيبي -6

 انجمـن   47 كه در خبرنامه شماره      1پيرو اطالعيه شماره    
آمار ايران به چاپ رسيد، دومين اطالعيـه ايـن همـايش            

 هـاي داخـل     براي گروههاي مجري دوره آمـار دانـشگاه       
و  تعـداد زيـادي از محققـين         كشور ارسال شد و تاكنون    

، ، تركيه انسه، لهستان، يونان  كشورهاي كانادا، فر  آماردانان  
آمــادگي خــود را  وســتاناردن، عربــستان، بحــرين و هند

  .نده انموداعالم براي شركت در اين همايش تخصصي 
  جشنواره فردوسي -7

كـه هرسـاله در ايـن       مراسم پنجمين جشنواره فردوسـي      
 در محـل    19/9/84صـبح روز    دانشگاه برگزار مي گردد،     

 .ردوسي مشهد برگزار شد   فرهنگي دانشگاه ف  هاي  كانون  
در اين مراسم آقايان دكتـر عاشـوري رياسـت دانـشگاه،            

نماينـده مـردم مـشهد در مجلـس         يـزدي،   دكتر سرافراز   
ت علمي دانـشگاه فردوسـي      أو عضو هي   شوراي اسالمي 

رضـوي و    اسـتاندار خراسـان      محمدي زاده  آقاي   مشهد،
آقاي دكتر رحيمي زاده معاون پژوهشي دانشگاه فردوسي    

 پژوهـشگر   64در اين مراسم از     .  سخنراني نمودند  ،مشهد
هاي پژوهشي، كتـاب و پايـان نامـه          در بخش هاي طرح   

كه در بخش طرحهاي پژوهـشي علـوم        . تقدير بعمل آمد  
آقايـان دكتـر احمـدي و       مـشترك   پايه، طـرح پژوهـشي      

 حائز   دانشجوي دكتري آمار اين دانشگاه،     دوست پرست 
  .كسب رتبه اول شد

  

  10د چمران اهوازشهيدانشگاه  ●
گـروه  علمـي   ت  أدكتر رحيم چيني پرداز عضوهي    آقاي   -

استادي ارتقـاء    دانشگاه شهيد چمران اهواز به مرتبه      آمار
  .آرزوي موفقيت داريم براي اين همكار گرامي. يافت

شـهيد   ي آمار دانـشگاه   ويانجمن علمي دانشج  با تالش    -
و برنامـه   ر  روز آمـا  گراميداشـت    مراسـم  ،چمران اهـواز  

در . پارسيان برگزار شد   دكتر احمد آقاي   حضوربا  ريزي  
 بـه  سـپس  .نـد پرداخت  به ايراد سخنراني  ايشانمراسم   اين

در حاشـيه ايـن     . دانـشجويان پاسـخ دادنـد      هاي پرسش
همكـاران   از ظهر همان روز در نشستي با       بعدو   همايش

تبـادل نظـر    آماري بحـث و     گروه در زمينه هاي مختلف      
  .شد

  
  11مشهدم پزشكي دانشگاه علو ●

اداره آمار و خدمات ماشيني دانشگاه علوم پزشكي مشهد      
ــار و    ــديريت آم ــا هــدف اجــراي طــرح ســاماندهي م ب

آشنايي بيشتر با روشهاي مختلف آمـاري در         اطالعات و 
تحقيقــات پزشــكي، اقــدام بــه برگــزاري اولــين كارگــاه 

 .  رابطين آمار دانشگاه نمودبرايتخصصي آمار 

 در محـل مركـز     1384سـال   آبـان مـاه      كارگاه كه  اين در
 بـا   مديريت مراقبتهاي اوليه بهداشـتي    گسترش و توسعه    

دانـشگاه علـوم    وقـت   حضور آقاي دكتر بهرامي رياست      
 وقـت   پزشكي مشهد و خانم دكتـر فـضلي بـزاز معـاون           

 دكتـر دانشگاه برگزار گرديد، آقـاي      اين  محترم پژوهشي   
كي ارقامي در خصوص كاربردهـاي آمـار درعلـوم پزشـ          

ايشان مثالهـايي عملـي از مباحـث         .فرمودند مطالبي ايراد 
مختلف آماري همچون روشهاي نمونـه گيـري، تحليـل          

ــاي گســ  ــهاي   سداده ه ــسيتك، روش ــيون لج ته، رگرس
 ،ناپارامتري، جداول توافقي چند بعـدي، تحليـل عـاملي         

كــه در  ،ROCته و نمودارهــاي ستحليــل مميــزي گســ

                                                 
   هاسال اين خبر براي تهيه و ارپرهامبا تشكر از اقاي دكتر . 10
   با تشكر از آقاي وحيد قوامي براي ارسال اين خبر. 11
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براي حاضـرين ارائـه      ،رابرد دارند   تحقيقات پزشكي كار  
درخاتمـه  . استقبال حاضرين قرار گرفت   مورد  نمودند كه   

 آمار در امر تحقيقـات مـورد         متخصصين لزوم حضور  بر
  . كيد شدأ دانشگاه علوم پزشكي مشهد تزنيا
  
  12دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ●

آقاي مهدي محمدي مدرس آمار دانشگاه علوم پزشـكي         
بـراي  پزشـكي زاهـدان     علـوم   اصفهان با بورس دانشگاه     

   .ادامه تحصيل به دانشگاه نيوكسل انگلستان اعزام شدند
  
  13پيام نور مركز اصفهاندانشگاه  ●

نسخه  SASاولين دوره كارگاه آموزشي نرم افزار آماري
ره گسسته از روشهاي چند متغي وكاربرد آن در 1/9

 با حضور 1384 شهريور ماه سال 18 لغايت 16تاريخ 
ت علمي گروه آمار دانشگاه پيام أي هي نفر از اعضا15
 در دانشگاه پيام نور مركز اصفهان برگزار ،نور

به اين كارگاه . )16/07/1384تاريخ ارسال خبر(گرديد
  آقاي دكتر مسعود يارمحمدي مدير گروه آمار ووسيله

دانشگاه پيام ت علمي أخانم دكتر نرگس عباسي عضوهي
  . شدبرگزار مركز شيراز نور 

  
  14گاه آزاد اسالمي واحد مشهددانش ●
 از سوي گروه آمار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد و -

 مراسـمي جهـت     ،كميته علمـي دانـشجويان ايـن گـروه        
بزرگداشت روز آمار و برنامه ريـزي در دانـشكده علـوم            

ــد  ــزار گردي ــشهد برگ ــشگاه آزاد اســالمي م ــاريخ  (دان ت
 نـشده   برگزاري و جزئيات اين مراسم در اين خبر اعالم        

  ).است
   مشهد در واحد اسالمي  آزاد  تيم دانشجويي دانشگاه -

                                                 
    براي ارسال اين خبردكتر رودباريبا تشكر از آقاي . 12
  با تشكر از آقاي دكتر يارمحمدي براي تهيه و ارسال اين خبر. 13
   ها براي تهيه و ارسال اين خبرخانم ايرانمنشبا تشكر از . 14

  تـيم 17 در بـين   مسابقه دانشجويي آمار كـشور  ششمين 
اين تـيم   اعضاي  . شركت كننده به مقام دهم دست يافت      

  سعيده احمدي سـيماب    ،عطيه خورسند چوبدار  خانم ها   
  .بودند زهره غيور مراديو 
  
  15يسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهؤم ●

  مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزي
در اين مراسم ابتدا آقاي عرفانيان مدير جديد گروه آمار 

همانان، از موقعيت گروه يسسه ضمن خير مقدم به مؤم
هاي آن در يكسال گذشته  سسه و موفقيتؤآمار م

 آقاي حسني سرپرست تيم  سپس.گزارشي ارائه نمودند
ه ششمين مسابقه سسه بؤماين اعزامي دانشجويي 
گزارش مبسوطي از اين مسابقات ، دانشجويي آمار كشور

ارائه نمودند و موفقيت بسيار مناسب تيم گروه آمار 
را كه براي اولين بار در اين مسابقات ) رتبه ششم تيمي(

  . ند تبريك گفت،شركت نموده بودند
به تقدير  از زحمات آقاي گلدسته،  اين مراسمدر ادامه
 دانشجوياني كه مقاالت آنان در كنفرانسهاي  از.عمل آمد

داخلي و خارجي پذيرش شده بود نيز به طور جداگانه 
در پايان مراسم نيز مهمانان روزه خود را  .دشقدرداني 

  .افطار نمودند
  

  فارغ التحصيالن آمار 
   آماريدكترفارغ التحصيالن  ●
  وحيد فكور بافندهدكتر  -

 در  1354وحيد فكـور در سـال       
هد متولـد شـد و تحـصيالت     مش

ــتاني خــود را در رشــته    دبيرس
ــتان    ــك در دبيرس ــي فيزي رياض
ابـوذر غفــاري مـشهد بــه اتمــام   

دانـشگاه پيـام    از   مـار آ در رشته    1378او در سال    . رساند
                                                 

   براي تهيه و ارسال اين خبر گلدستهآقايبا تشكر از . 15
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و گرديد   موفق به اخذ درجه كارشناسي       ، مشهد مركزنور  
ــشگاه     ــد دان ــي ارش ــال در دوره كارشناس ــان س در هم

ــه شــد  ــال . فردوســي پذيرفت ــاله 1380وي در س  از رس
قانونهـاي اعـداد    «  تحـت عنـوان      ،خودكارشناسي ارشد   

دفاع كـرد   » چزارو بزرگ و بطور يكنواخت انتگرال پذير     
و در همان سال در دوره دكتري آمار دانـشگاه فردوسـي            

 از رساله خود    1384ذرماه سال   آمشهد پذيرفته شد و در      
قضاياي حـدي   «نوان  آقاي دكتر آذرنوش با ع    با راهنمايي   

 با درجـه    ،»و نابرابري ها براي متغيرهاي تصادفي وابسته      
  . عالي دفاع نمود

شش ماهه خـود در     همچنين ايشان در فرصت مطالعاتي      
تحت نظر آقاي دكتر مسعود      ،كانادادانشگاه مك گيل     در

برآورد تابع چگـالي بـراي داده هـاي         «اصغريان در زمينه    
  .ختبه تحقيق پردا» سانسور شده

  :مقاالت مستخرج از رساله ايشان عبارتند از
1. Fakoor, V. and Azarnoosh, H.A. (2005). 
On the complete convergence of weighed 
sums for dependent random variables.  
JIRSS.4, No 1, 57-64. 
2. Fakoor, V. and Azarnoosh, H.A. (2005). 
Maximal inequalities for associated random 
variables. J. Sci. I.R.I. 16, No 1, 69- 72 
3. Fakoor, V. and Azarnoosh, H.A. (2005). 
Probability inequalities for sums of 
negatively dependent random variables. Pak. 
J. Statist. 21, No 3, 257-267. 
4. Fakoor, V. and Azarnoosh, H.A. A note on 
the strong law of large numbers. To appear in 
JIRSS. 
5. Fakoor, V. and Azarnoosh, H. A. A note 
on the strong law of large numbers for 
negatively associated random variables. 
Submitted. 

  
   ارشد آماريفارغ التحصيالن كارشناس ●
   مشهدي دانشگاه فردوس-1
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد       زاده مريم عباس  -

 همگرايـي مجمـوع متغيرهـاي       عنوان پايان نامه،  / رياضي

اسـتاد  /  27/7/1384  تاريخ دفاع  / تصادفي وابسته منفي  
  .دكتر بزرگ نيا راهنما، آقاي

فارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد آمـار          مهدي مودي  -
ت كاربرد علـم آمـار در سـاخ       عنوان پايان نامه،    / رياضي

د اســتا /  2/9/1384تــاريخ دفــاع  / نقــشه هــاي ژنتيــك
  .دكتر بزرگ نياآقاي  ،راهنما

فـارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد آمـار           مراد عليزاده  -
كنتـرل فراينـد سـرويس در       عنوان پايـان نامـه،      / رياضي

 /  از طريق باز و بسته كردن باجـه        G/ M/1سيستم صفي 
ــاع  ــاريخ دف ــا  /2/9/1384ت ــتاد راهنم ــا ،اس ــر ي آق دكت

  .شاهكار
   16 دانشگاه اصفهان-2
فـارغ التحـصيل كارشناسـي       پـور   آقاي فريدون ايران   -

فـاكتور بيـز بـراي      عنوان پايان نامـه،     / ارشد آمار رياضي  
 استاد راهنما، /   26/7/1384: تاريخ دفاع  / مدلهاي خطي 

  .دكتر منوچهر خردمندنياآقاي 
شناسـي  فارغ التحصيل كار   نژاد  آقاي فرزاد قلمكاريان   -

  رگرسيون بيزي چند   عنوان پايان نامه،  / ارشد آمار رياضي  
، آقـاي    اسـتاد راهنمـا    / 30/7/1384: تاريخ دفاع  / متغيره

  .دكتر منوچهر خردمندنيا
  

هشتمين كنفرانس آمار   اطالعيه شماره دو     
  ايران

  
  

  هشتمين كنفرانس آمار ايران
مرداد 31   شهريور 2 -    1385  

   دانشگاه شيراز
ي خداوند متعال، دانشگاه شيراز با همكاري انجمن با يار

هشتمين كنفرانس آمار ، آمار ايران و مركز آمار ايران
 برگزار 1385ماه   شهريور2 مرداد  تا پايان 31 از ايران را

                                                 
   مطلببا تشكر از آقاي دكتر عالمت ساز براي ارسال اين. 16
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ي دانشگاهيان، پژوهشگران، كارشناسان و  از كليه. كند مي
شود با شركت در اين  مندان آمار دعوت مي عالقه

ي آخرين دستاوردهاي علمي در مباحث   و ارائهكنفرانس
ي ارتقاي دانش و فرهنگ  مختلف علوم آماري، زمينه

   .آماري در كشور را فراهم آورند
  زمينه هاي كنفرانس 
)  فرض برآورد و آزمون  ( استنباط آماري    -1101: آمار نظري  -11

هاي بيزي و نظريه تـصميم؛         روش -1103 مدلهاي خطي؛    -1102؛  
 -1106 آمـار ناپـارامتري؛      -1105وشهاي چنـد متغيـره؛       ر -1104

    ساير-1107نظريه اطالع؛ 
هـاي    روش-1202گيـري؛    نمونــه  -1201 :آمار كـاربردي   -12

هـاي زمـاني؛        ســري  -1204 رگـرسيــون؛    -1203گيـري؛     بازنمونه
 -1207هـاي واريانــس؛        مــؤلفه  -1206ها؛     طـرح آزمايش  -1205

   آمــار فـضائي؛    -1209بليـت اعتــماد؛      قا -1208آمار محاسـباتي؛    
 -1212 كنتـــرل كيفيـــت آمـــاري؛ -1211كـــاوي؛    داده-1210
 -1214 آمار و سيستمهاي فـازي؛       -1213هاي آماري؛       سازي  شبيه
  ساير
 احتمال كـاربردي؛    -1302 نظرية احتمال؛    -1301 :احتمال -13

هــاي تـصـادفـي؛     سيستـم -1304هاي تصـادفـي؛        فرآيند -1303
   ساير-1306ها؛   احتمال روي گروه-1305

  -1402 برآورد بـراي ناحيـه كوچـك؛         -1401 :آمار رسمي  -14
گيـري     انـدازه  -1403گيري براي كاهش خطاي كل؛          طراحي نمونه 

هــاي   هــا در آمــارگيري  كيفـــيت داده-1404كيفيــت  آمــارگيري؛ 
هــاي    مــديريت نظــام-1406 فنـــون جانهـــي؛ -1405پيـــچيده؛ 

هـاي    هـاي استفـاده از داده     ها و محـدوديت     فرصـت -1407آماري؛  
ــي؛   ــسه-1408ثبت ــذيري داده   مقـاي ـــح   پ ــاري  در سط ــاي آم ه
ــين ـــللي؛  بــ ــتي و  -1409المــ ــاي بهداشــ ــي نماگرهــ  طراحــ

 -1411هــاي  محرمــانگي آمــار؛   ابزارهــا و روش-1410اجتمــاعي؛
 -1412فعاليــت؛  هــاي آمــاري بــراي كــار و كــسـب و رشتـــه روش

 آمـار جمــعيت؛     -1413گيري فقر،  نابرابري و توزيع درآمد؛            دازهان
گيـري و  تعيـين         انـدازه  -1415 آمار قيمــت و دستمــزد؛        -1414

 كـاربرد   -1416هاي بدون دستمزد؛  ارزش كار خانوار و ديگر فعاليت  
 -1417هـاي نفـوس و مـسكن؛     هـاي جديـد در سرشـماري        فناوري

   ساير-1419هاي جمعي؛  رسانه آمار و -1418آمارهاي جنسيتي؛  
ــستي  -15 ــار زيـ ـــاتي؛ -1501: آمـ ــار حيـ ــار در -1502 آمـ  آمـ

 تحلـيل  -1504 آمار در  پزشكي؛        -1503شناسي و ژنتيك؛      زيست
   ساير-1505بقا؛ 
 آمـار   -1602 آمار كـشاورزي؛     -1601 :آمار در ساير علوم    -16

حيط  آمارهاي م  -1604 آمار در علوم  اجتماعي؛       -1603در صنعت؛   

 آمـار در    -1607آمـار؛      زمين -1606 آمار مهندسي؛    -1605زيست؛  
 آمار در  حقـوق؛      -1609 آمار در هواشناسي؛       -1608علوم تربيتي؛   

 آمـار در    -1612 آمـار در اقتـصاد ؛          -1611 آمار در ورزش؛   -1610
   ساير-1614 آمـار در گردشگري؛ -1613 -مديريت و بازرگاني؛

 تـاريخ   -1701 :)ز راه دور  حضوري و ا  (آموزش آمار    -17
   ساير-1702آمار؛ 
  بيمـه امـوال ،     -1802،    اشـخاص    بيمـه    -1801 :آمار بيمه  -18

   ساير-1804 امور مالي و سرمايه گذاري، -1803
 -1902 آمار و فنـاوري اطالعـات؛        -1901 :آمار و فناوري   -19

   ساير-1903اينترنت و آمار؛ 
  هاي كنفرانس  فعاليت

اي توسط سـخنرانان       دقيقه 50 يهاي عموم   سخنراني .1
  مدعو

ي  اي در زمينـه   دقيقـه 20هـاي تخصـصي    سـخنراني  .2
  انجام شده در علوم آماريآخرين تحقيقات

ي گــزارش تحليلــي كارهــاي اجرايــي آمــاري  ارائــه .3
 20هـاي     بـه صـورت سـخنراني     توسط كارشناسان آمـار     

 اي دقيقه

كارهـاي تحقيقـاتي يـا      ي پوستر جهت معرفـي        ارائه .4
  مارياجرايي آ

 هاي آموزشي و تخصصي گزاري كارگاهبر .5

ــه   .6 ــصي در زمين ــاي تخص ــزاري ميزگرده ــاي  برگ ه
فرهنـگ آمـاري و سـاير       , آموزش آمـار، مـديريت آمـار      

 هاي آماري  فعاليت

 هـاي   افزار، كتـاب، سيـستم      هاي نرم   برپايي نمايشگاه  .7
 هاي آماري رساني و فعاليت اطالع

  ي سخنراني و پوستر  ارائه

ـ    عالقه  الزم اسـت    ،ي مقالـه در كنفـرانس       ه ارائـه  مندان ب
هـاي فارسـي يـا        ي خود را به يكي از زبان        خالصه مقاله 

 كلمه در يك    240 و حداكثر    150انگليسي شامل حداقل    
 FarsiTeXافزارهـاي      بـا يكـي از نـرم       A4برگ كاغذ   

براي مقـاالت فارسـي     ) ي دانشگاه صنعتي شريف     نسخه(
ه نماينـد و بـه       براي مقاالت  انگليـسي تهيـ       LaTeXيا  
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 بـه   84/ 11/ 18يكي از دو طريق زير حداكثر تـا تـاريخ           
   :ي هشتمين كنفرانس آمار ايـران ارسـال نماينـد           دبيرخانه

ــه آدرس    - ــك بـــ ــست الكترونيـــ ــق پـــ از طريـــ
isc8@susc.ac.ir     

طريـق   ديسكت حاوي فايـل خالصـه مقالـه از           ارسال -
  پست

 ي كاغذي خالصه مقالـه       ارسال نسخه  ،در هر صورت  
 .ضروري است

ي علمـي كنفـرانس       هايي كه توسـط كميتـه       خالصه مقاله 
 به صورت سـخنراني يـا پوسـتر ارائـه           ،شوند  پذيرفته مي 

 گزارش و يـا پوسـتر منـوط بـه           ،ي مقاله   ارائه. گردند  مي
  .نام در كنفرانس است ثبت

   شرايط پذيرش مقاله براي چاپ

 رابطه بـا    هاي مهم در    ي يافته   ها بايد در برگيرنده     مقاله. 1
موضوعات مذكور بوده و در جايي ديگـر منتـشر نـشده            

  .باشند
هـا و     هاي بـديع از طـرح       ها بايد حاوي تحليل     گزارش. 2

 .هاي اجرايي آمار باشند فعاليت

ها بايد كامل و شامل عنوان، چكيده،      ها و گزارش    قالهم. 3
ــا       ــزارش ب ــا گ ــه ي ــواي مقال ــه، محت ــدواژه، مقدم كلي

ي   ايج و مراجع بـوده و در انـدازه        هاي مربوط، نت    سرفصل
A4شود  طبق فرمتي باشند كه در زير توضيح داده مي. 

افزارهـاي    هـا بايـد بـا يكـي از نـرم            ها و گزارش    مقاله. 4
FarsiTeX) بـراي  ) ي دانشگاه صـنعتي شـريف       نسخه

 براي مقاالت  انگليسي تهيـه       LaTeXمقاالت فارسي يا    
هـا بـا     و گزارش  ها  براي تهيه خالصه و اصل مقاله     . شوند

FarsiTeX ــا  Style File الزم اســت از LaTeX ي
هاي تهيه شده كـه در        مخصوص كنفرانس و مطابق نمونه    

نرم افزار  . استفاده شود , ي وب كنفرانس قرار دارد      صفحه
FarsiTeX  ــق صــفحه ــل از طري ــور كام ــه ط ي وب   ب

افـرادي كـه بـه اينترنـت        . كنفرانس قابل دسترسي اسـت    

توانند تقاضاي خود را براي دريافت        يم, دسترسي ندارند 
CDافزار مذكوريا ديسكت حاوي  ي حاوي نرمStyle 

Fileي كنفرانس ارسال نمايند به دبيرخانه, ها  و نمونه.  

الزم است فايل اصل مقاله يا گزارش به آدرس پـست           . 5
الكترونيك كنفرانس و يا ديسكت حاوي فايل اصل مقاله         

در .  كنفرانس ارسال شود   ي  يا گزارش به آدرس دبيرخانه    
ارسال سه نسخه از اصل مقاله يـا گـزارش بـه            , هر حال 

نام و نام خانوادگي،    : همراه مشخصات نويسندگان شامل   
, آدرس پـست الكترونيـك    , نام دانشگاه يا مؤسسه متبوع    

ي    به دبيرخانه  20/2/85 حداكثر تا تاريخ     A4روي كاغذ   
  .الزامي است, كنفرانس

هـاي ارسـالي از طريـق دورنگـار           شهـا و گـزار      مقاله. 6
 .شوند پذيرفته نمي

 منوط بـه پـذيرش آن توسـط         ،چاپ اصل مقاله  : 1تذكر  
مقـاالتي كـه در مجموعـه مقـاالت         . ي علمي است    كميته

 انتـشار آنهـا پـس از برگـزاري          ،شوند  كنفرانس چاپ مي  
  .كنفرانس در مجالت علمي بالمانع است

تواند يـك     ا مي كننده در كنفرانس تنه      هر شركت  :2تذكر  
  .سخنراني ارائه نمايد

  اري نمايشگاه   برگز

توانند پيـشنهادهاي     مي, مندان به برگزاري نمايشگاه     عالقه
ي كنفرانس اعـالم       به دبيرخانه  20/3/85خود را تا تاريخ     

  .كنند
   برگزاري كارگاه آموزشي

توانند عنوان،    مندان به برگزاري كارگاه آموزشي مي       عالقه
صل مطالـب، مـدت، مخاطبـان و امكانـات          اهداف، سرف 

ــاريخ     ــا ت ــداكثر ت ــشنهادي را ح ــاه پي ــاز كارگ ــورد ني م
ــه 18/11/84 ــه دبيرخان ــد    ب ــال نماين ــرانس ارس . ي كنف

ي علمـي     برگزاري كارگاه آموزشي منوط به تأييد كميتـه       
  .كننده است  شركت15نام حداقل  كنفرانس و ثبت
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  نام در كنفرانس  ثبت
، الزم اسـت فـرم        در كنفـرانس  منـدان بـه شـركت         عالقه
نام پيوست را تكميل كـرده، همـراه بـا اصـل رسـيد                ثبت

هـاي شـركت در كنفـرانس، بـه حـساب              هزينـه   ي  حواله
 نـزد بانـك ملـت شـعبه گلـستان          105825جاري شماره   

به نام هشتمين كنفرانس آمـار      ) 39214: كد بانك (شيراز  
  .يندي كنفرانس ارسال نما ايران  واريز و به دبيرخانه

  هاي شركت در كنفرانس  هزينه

حـق شـركت در كنفـرانس،       : نـام شـامل     ي ثبت   هزينه. 1
ي   هـا، ملزومـات كنفـرانس مجموعـه         پذيرايي بين جلسه  

 :ها، به شرح جدول زير است خالصه مقاله

  متقاضي
عضويت 
در انجمن 
  آمار ايران

نام تا  ثبت
تاريخ 

20/2/1385  

نام در  ثبت
ي  فاصله

21/2/85 
تا 

30/3/85  

  عضو
100،000 
  ريال

140،000 
  ريال

  دانشجو
  غير عضو

130،000 
  ريال

170،000 
  ريال

  عضو
210،000 
  ريال

250،000 
  ريال

  سايرين
  غير عضو

250،000 
  ريال

290،000 
  ريال

 ريـال و بـه      30،000ي هر وعده شام يـا ناهـار           هزينه. 2
 .عهده متقاضي است

سـه شـب،   بـراي  ) شـامل صـبحانه  (ي خوابگاه   هزينه. 3
 ريـال و بـه     150،000 ريال، سايرين    90،000دانشجويان  

ي اسـكان در هتـل كـالً بـه          هزينه. . عهده متقاضي است  
 .عهده متقاضي است

ــه. 4 ــخنرانان و   مجموع ــراي س ــرانس ب ــاالت كنف ي مق
ي آن بـراي سـاير        دهندگان پوستر رايگـان و هزينـه        ارائه

  . ريال است50،000متقاضيان  

   ايرانمين كنفرانس آمارنام هشت فرم ثبت
مرداد31 شهريور 2-    1385  

  دانشگاه شيراز
  :نام كد ثبت                                                        

  :نام) 2:                                      نام خانوادگي) 1
قالـه خـود را بـر    در صورت تمايل به ارائه مقالـه در كنفـرانس، زمينـه م            ) 3

هـاي مـذكور در قـسمت محورهـاي كنفـرانس، منـدرج در                اساس شـماره  
  .مشخص نماييد) 2(اطالعيه شماره 

  :عنوان مقاله) 4
  :فارسي

  
  

  :انگليسي
  
  
  ):براي مقاالت مشترك(نام ارائه دهنده مقاله ) 5

  :وسايل مورد نياز جهت ارائه مقاله) 6
   پروژكتور         ويدئو پروژكتور      اساليد    اورهد      وايت بورد 

مـشخص  (*) هاي غذايي مورد نظر را در جدول زيـر بـا عالمـت                وعده) 7
  .نماييد

  وعده غذايي        
 روز

  ناهار
  ريال30000

  شام
   ريال30000

31/5/1385   
1/6/1385   
2/6/1385   

  
  :هاي پرداختي بابت هزينه) 8

  :خوابگاه:                                غذا:                         ثبت نام
            :               هاي فارسي گزارش اصل مقاله

  جمع مبلغ پرداختي 
  :تاريخ پرداخت فيش          :          شماره فيش بانكي) 9:

  
فــرم تكميــل شــده بايــستي بــه همــراه خالصــه مقالــه و فــيش : 1تــذكر 
  .به دبيرخانه كنفرانس ارسال شودهاي شركت در كنفرانس  هزينه
متقاضياني كه فرم تقاضاي شـركت در كنفـرانس را قـبالً تكميـل     : 2تذكر  
اند، الزم است فرم شماره يك را نيز تكميل و به همراه فرم ثبت نـام            نكرده

  .به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند
اه  دانـشگ  – دانـشكده علـوم      - بخـش آمـار    –شراز چهارراه ادبيات    : نشاني

  2288197: تلفاكس71454شيراز كدپستي 
E-mail:    isc8@shirazu.ac.ir  
              isc8@susc.ac.ir 
URL:www.shirazu.ac.ir/isc8 



  19                                                                                                     46 شماره پياپي – 84 بهار –سال سيزدهم 
  

  تذكرهاي مهم

  .پذير نيست نام امكان شركت در كنفرانس بدون ثبت. 1
نام پرداخت شود و   همزمان با ثبتها بايد ي هزينه  كليه. 2

شـدگان غيرقابـل اسـترداد        هاي دريافتي از پذيرفتـه      هزينه
 .است

ــدوديت  . 3 ــه مح ــه ب ــا توج ــه  ب ــود، كميت ــاي موج ي  ه
ي كنفــرانس از پــذيرش همراهــان معــذور  برگزاركننــده

 .است

كنفرانس تالش خود را بـراي رزرو اتـاق در هتلهـاي            . 4
 .به عمل خواهد آوردمناسب و نزديك به محل كنفرانس 

  
 دانـشكده   - بخـش آمـار    –شيراز چهارراه ادبيات    : نشاني

 71454 دانـــــشگاه شـــــيراز كدپـــــستي –علـــــوم 
  2288197:تلفاكس

E-mail:    isc8@shirazu.ac.ir  
              isc8@susc.ac.ir 
URL:www.shirazu.ac.ir/isc8 

 
 گزارش يـازدهمين كنفـرانس بـين المللـي          

  17سيستم هاي فازي
بـين اللملـي سيـستم هـاي        ) دوساالنه(يازدهمين كنفرانس   

 مرداد سـال جـاري      9 تا   6در تاريخ   ) IFSA (2005فازي  
در دانشگاه تسين هوا در شهر پكـن، و         )  جوالي 31 تا   28(

و سيستم هاي   با همكاري دانشگاه شوان، انجمن رياضيات       
فازي چين و مركز تحقيقات وزارت آموزش چـين برگـزار          

 سـال   93شايان ذكر است كه دانشگاه تسين هـوا، كـه           . شد
پيش تأسيس شده است، معتبرترين دانـشگاه چـين بـشمار           

اين دانشگاه، كه در يك پرديس بزرگ در يكي از          . مي رود 
 عضو هيأت   2100نواحي مدرن شهر پكن قرار دارد، داراي        

ــي  ــامل(علم ــتاد و900ش ــتاديار 1200اس ــشيار و اس و )دان
دانشجوي كارشناسـي،   12000شامل( دانشجو   21000حدود
) دانشجوي دكتري 2800دانشجوي كارشناسي ارشد و   6200

                                                 
  با تشكر از آقاي دكتر سيد محمود طاهري براي ارسال اين گزارش. 17

در بسياري از رشته ها، دانـشگاه تـسين هـوا اولـين             . است
   .انتخاب متقاضيان ورود به دانشگاه در چين است

 كشور، 41شركت كننده از  340در اين كنفرانس تعداد 
  و چندين ايراني مقيم كشورهاي ( نفر از ايران 7از جمله 

 5برنامه هاي اين كنفرانس شامل  .شركت داشتند) ديگر
 36 سخنراني توسط مدعوين و 11سخنراني كليدي، 

بخش موازي براي سخنراني هاي تخصصي، هر بخش 
ي  مقاله ي ارسالي برا620از مجموع ( سخنراني 6شامل 
، نشست كميته اجرايي، جشن چهلمين سال )ارائه

سيس انجمن بين اللملي سيستم هاي فازي و برخي أت
  .برنامه هاي ديگر بود

جلسه ي افتتاحيه كنفرانس شامل مواردي از جمله ارائه 
 و IFSAگزارش توسط پروفسور بين رياست وقت 

نظريه دقيق « دقيقه اي پروفسور زاده درباره 75سخنراني 
  . بود»  معناسازي

پروفسور بين سال گذشته آقاي خاطر نشان مي شود كه 
سخنران افتتاحيه پنجمين كنفرانس سيستم هاي فازي 

 دو و) 83 شهريور 17-19)ع(دانشگاه امام حسين(ايران 
 و يك ندروز مهمان دانشگاه صنعتي اصفهان بود

سخنراني نيز در دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي 
  .ندد نموداصفهان ايرا

سخنراني هاي تخصصي كنفرانس در بخش هاي زير 
  :تنظيم شده بود

Fuzzy Mathematics 
Fuzzy Database and Data Mining 
Fuzzy Control, Robotics and Intelligent 
Techniques 
Signal/Image Processing and Pattern 
Recognition Fuzzy Systems 
Neural Network, Genetic Algorithms and 
Soft Computing  
Uncertainty in Decision Sciences and 
Optimization 

 در اًمجموعه مقاالت كنفرانس در سه جلد، مجموع
 صفحه، چاپ شده بود كه در اختيار شركت 1820

  . كنندگان قرار گرفت
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مقاله هاي برگزيده اين كنفرانس نيز در شماره هاي ويژه 
 و Fuzzy Sets and Systemsاي از مجالت 

Information Sciencesحدود .  چاپ خواهد شد
 مقاله از مقاله هاي ارائه شده، در زمينه هاي آمار و يا 18

  .احتمال فازي، به ويژه متغير هاي تصادفي فازي، بودند
جلسه ي پاياني كنفرانس نيز شامل سخنراني پروفسور 
زاده درباره ي رويكرد آينده در نظريه مجموعه هاي 
فازي، و به طور كلي تر در زمينه ي محاسبات نرم 

در اين جلسه ارائه . ، بود)Soft Computing(افزاري
. دهندگان مقاالت برتر دانشجويي نيز معرفي شدند

، مقرر IFSA گفتني است، طبق تصميم شوراي اجرايي
شده است كه در هر كنفرانس حداكثر تا پنج مقاله ي 

 دانشجويان ارائه مي شود برتر از بين مقاالتي كه توسط
اين . انتخاب و به صاحبان مقاالت جوايزي داده شود

جوايز شامل لوح تقدير، جايزه نقدي و هزينه شركت در 
جاي بسي افتخار است كه در . كنفرانس بعدي است

كنفرانس چين، مقاله هاي آقايان رامين حالوتي 
و ايمان ) دانشجوي دكتراي دانشگاه صنعتي شريف(

 به عنوان) دانشجوي دكتراي دانشگاه آخن آلمان(كريمي 
مقاله هاي برتر دانشجويي انتخاب شدند و از اين افراد 

در اين . در جلسه پاياني كنفرانس، تقدير به عمل آمد
، پروفسور  اين كنفرانسجلسه، از طرف شوراي اجرايي

پدريچ، فازي دان برجسته ي لهستاني االصل مقيم كانادا، 
 2005 – 2007 در دوره ي IFSA به عنوان رئيس

  .معرفي شد
دوازدهمين و سيزدهمين كنفرانس بين اللملي سيستم 

، به ترتيب در 2009 و 2007هاي فازي، در سال هاي 
با توجه . كشورهاي مكزيك و پرتقال، برگزار خواهد شد

به سنت چرخشي بودن قاره اي كشورهاي ميزبان، اگر 
ي و آكادميك مسئولين مربوطه تالش و پيگيري جد

مي تواند موافقت شوراي نيز انجام دهند، كشور ايران 
(  را براي برگزاري چهاردهمين كنفرانس IFSAاجرايي 

 هجري 1390 ميالدي، مطابق سال 2011در سال 
  .جلب كند) شمسي

اطالعات بيشتر درباره كنفرانس دريافت  رايعالقمندان ب
هاي سال جاري و همچنين انجمن بين اللملي سيستم 

  .فازي، مي توانند به سايت هاي زير مراجعه كنند
http://www.cmplx.cse.nagoya-u.ac.jp/~ifsa 
http://www.ifsa2005.em.tsinghua.edu.cn 

  
  تخصـصي داده هـاي ترتيبـي و        كنفرانس 

  مباحث مرتبط
  
  
  
  

  
  2اطالعيه شماره 

، با كمال مـسرت بـه اطـالع كليـه           1پيرو اطالعيه شماره    
اعضاي هيات علمي و دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي          
آمار مي رساند به منظور ارتقاء سطح همكاريهاي علمـي          
بــين المللــي، گــروه آمــار دانــشگاه فردوســي مــشهد بــا 

تيبي و فـضايي و  همكاري قطب علمي آناليز داده هاي تر   
  انجمن آمار ايران همايش تخصصي

  »داده هاي ترتيبي و مباحث مرتبط«
  . برگزار مي كند1385 خرداد ماه سال 27 تا 25از را 

اين همايش در سالهاي گذشته در كشورهاي اروپـايي و          
سـعي بـر آن     .  در كشور تركيه برگزار شد     1384در سال   

جويان  و دانـش است فرصت مناسـبي بـراي پژوهـشگران     
تبـادل نظـر بـا      بـراي   داخـل كـشور     تحصيالت تكميلي   

ي ارائـه شـده      سخنراني ها  برجسته و استفاده از   محققين  
  .بوجود آيد

   ريال500،000: )شامل نهار(  ثبت نامهزينه
در صـورت   ) همراه با صـبحانه   (  ستاره   5اقامت در هتل    

  :درخواست
   ريال800،000چهارشب : اطاق يكنفره
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   ريال500،000 هر نفر چهارشب  براي:اطاق دونفره
براي شركت در همـايش الزم اسـت حـداكثر تـا تـاريخ          

 29657/4250 هزينه هاي مربوطه را به حساب        31/1/85
همايش داده  «بانك تجارت شعبه دانشگاه فردوسي به نام        

همـراه فـرم   ه واريز نموده و اصل رسيد را ب» هاي ترتيبي 
 ال نماييـد  ثبت نام بـه نـشاني دبيـر خانـه همـايش ارسـ             

توصيه مي شود تصوير فرم ثبت نام و رسـيد بـانكي را             (
  .)نزد خود نگه داريد

از عالقه منـدان دعـوت      . زبان همايش انگليسي مي باشد    
ميشود براي چگونگي آماده سازي مقاله و ارسـال آن بـه            

  .مراجعه نمايند) به آدرس زير(صفحه خانه همايش 
http://osdrt.um.ac.ir/ 
 
 كميته برگزاركننده
 

اطالعيــه شــماره يــك كارگــاه تخصــصي  
  روشها و كاربردهاي آمار بيزي

                                   
  اطالعيه شماره يك

ت علمي و دانشجويان أبه اطالع كليه اعضاء محترم هي
  گروه آمار دانشگاه عالمه،تحصيالت تكميلي مي رساند

 كارگاه تخصصي ،طباطبايي با همكاري انجمن آمار ايران
 در تاريخ زيرروشها و كاربردهاي آمار بيزي را به شرح 

ه از عالق.  برگزار مي نمايند1384 اسفندماه 12 و 11
 فرم ،دمي شومندان به شركت در اين كارگاه دعوت 

و به آدرس دبيرخانه نموده تقاضاي ثبت نام را تكميل 
  .ارسال نمايندكارگاه اين 

در صورت نياز به هر گونه اطالع بيشتر در خصوص 
مندان مي توانند از طريق تلفن يا پست ه كارگاه، عالق

  .الكترونيكي با دبير خانه كارگاه تماس حاصل نمايند
  كارگاهكميته برگزاري                                          

 نامه سخنراني ها و شيوه ثبت نامبر

   برنامه سخنراني ها-الف
 اصول كلي نظريـه بيـزي، انتخـاب توزيعهـاي           :روز اول 

پيشين، رهيافت بيزي در مدلهاي خطي تعميم يافته، آمار         
  فضايي بيزي

، آموزش  )مقدماتي (BUGSآموزش نرم افزار    : روز دوم 
ـ       ،)پيشرفته (BUGSنرم افزار    رم  آشنايي و اسـتفاده از ن

  افزارهاي آمار فضايي
 در جدول زير )شامل دو وعده نهار(  هزينه ثبت نام -ب

  :درج شده است
  

 متقاضي
عضويت در انجمن آمار 

  ايران
 هزينه به ريال

 دانشجو
  عضو

 غيرعضو

400000 
500000 

 ساير
  عضو

 غيرعضو

500000  
600000 

  
 بنـام درآمـدهاي   49/871لطفا مبلغ فـوق را بـه حـساب     

 نـزد بانـك مركـزي       ،نشگاه عالمه طباطبايي  اختصاصي دا 
جمهوري اسالمي ايـران واريـز و اصـل رسـيد آن را بـه         

  .درس دبيرخانه ارسال فرمائيدآهمراه مدارك به 

خيابان دكتر بهشتي، نبش شهيد احمد قصير  :آدرس

، دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي، )بخارست(
       ،مار بيزيدبير خانه كارگاه روشها و كاربردهاي آ

   .1513615411كد پستي
  neda@ssss.ir                           :پست الكتونيك

   286 داخلي 88725400-2 :تلفن
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  فرم تقاضاي شركت در
  گاه روشها و كاربردهاي آمار بيزي كار

  :نام
 :نام خانوادگي

    د زن             مر:    جنسيت
  ساير       عضو هيات علمي           دانشجو 

   نيستم          عضو انجمن آمار ايران      هستم
  :  محل كار يا تحصيل

  :شغل
  :  عنوان پست سازماني

  :آخرين مدرك تحصيلي
  :  رشته تحصيلي

  :محل اخذ مدرك
  :هزينه ثبت نام

  :شماره رسيد بانكي
  :نشاني دقيق پستي

  :همراه                          :تلفن
  :پست الكترونيك

:تاريخ و امضاء                                              
  

لطفاً اين فـرم را همـراه بـا اصـل فـيش ثبـت نـام بـه آدرس                    
  .دبيرخانه كارگاه ارسال نماييد

، دانشكده )بخارست(خيابان دكتر بهشتي، نبش شهيد احمد قصير : آدرس
 و كاربردهاي اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي، دبير خانه كارگاه روشها

 .1513615411آمار بيزي، كد پستي 

  286 داخلي 88725400-2: تلفن
 

  
  
  
  
  
  

   آماريكتب و مجالت 
آلتمن داگالس، گاردنر، : ينلفؤم/ آمار با اطمينان  -

 و مسعود رودباريآقايان دكتر : هترجم/ مارتين جان 
/ انديشمندانتشارات : ناشر / سيد حسن صانعيدكتر 

اين كتاب كه به سفارش  / 1383تابستان : تاريخ انتشار
  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به چاپ

برآورد كردن با : رسيده است، شامل مطالب زير مي باشد
فواصل اطمينان به / فواصل اطمينان در عمل/ اطمينان

ميانه ها و / ميانگين ها و تفاضل آنها/  Pجاي مقادير
مطالعات /  و تفاضل آنهانسبت ها/ تفاضل بين آنها

  .اپيدميولوژيك و غيره
 اگوهاي خطي تعميم يافته با كاربردهاي آن در -

ميرز، داگالس . ريموند اچ: تأليف/ مهندسي و علوم 
دكتر : ترجمه/ جئوفري وينينگ . منتگمري، جي. سي

/  مشهدانتشارات دانشگاه فردوسي/ حسينعلي نيرومند 
با ن كتاب براي كساني كه اي/ 1384پاييز : تاريخ انتشار

رگرسيون و برازش مقدماتي الگوها و مفاهيم مقدماتي 
از و . شيوه هاي استنباط آماري آشنا هستند، مفيد است

اول اينكه طرز عمل . چند جنبه منحصر به فرد است
كاملي از رگرسيون لجستيك و پواسن كه حاالت خاص 

GLM  ي از دوم اينكه مقدمه ا. ارائه مي كندرا هستند
معادالت برآورد تعميم يافته را فراهم مي كند كه اين 

 دارد و بسيار با اهميت GLMمطلب ارتباط نزديكي با 
 دارد كه GLMسوم اينكه مثالهاي زيادي در . است

دامنه آن از كاربردهاي كالسيك در علوم زيستي و علوم 
  .دارويي زيستي تا مهندسي مي باشد

 :تأليف/   )يراست دوم و- جلد دوم ( آمار مقدماتي -
 دكتر :ترجمه / ووناكت. رانلد جي و ووناكت. تامس اچ

رويكرد اين كتاب آن است كه  / محمدرضا مشكاني
پيش از بيان و اثبات قضايا به زبان رياضي، مفهوم عملي 
و علمي آنها را با مثالهاي ملموس پرشمار كه از كار و 

  درخواست از نمايندگان انجمن براي ارسال خبر
از نمايندگان محترم انجمن آمار ايران صميمانه تقاضا مي         

اخبـار،  ) ترجيحاً بصورت الكترونيكي  (شود كه با ارسال     
التحصيالن گزارش همايش ها، اسامي و مشخصات فارغ        

تحصيالت تكميلي و هر گونه مطالب خواندني آماري، ما         
  .را در چاپ هر چه بهتر خبرنامه ياري نمايند
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 ذهن زندگي روزانه برگرفته شده اند، روشن و ملكه
  .دانشجويان سازد

  نشريات مركز آمار ايران
  )ريزي به مناسبت روز آمار و برنامه(دانيد كه  آيا مي -
مرداد  -ي بخش صنعت اخص قيمت توليدكنندهش -

1384  
 1382 -نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي -

  استان قزوين
 1382 -نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي  -

  استان هرمزگان
هاي خدمات فرهنگي و  نتايج آمارگيري از  كارگاه -

  1382 -هنري
ي خدمات  قيمت فروش محصوالت و هزينه -

  1383 -كشاورزي در مناطق روستايي كشور
طبقه بندي بين المللي عملكرد ناتواني و سالمت  -
)ICF(  
 -هاي آموزش بزرگساالن نتايج آمارگيري از كارگاه -

1382  
نيروي انساني شاغل در آمارگيري از دستمزد  -

 1383ي دوم   نيمه-هاي عمراني طرح

هاي  نتايج آمارگيري از آمار كشتار دام كشتارگاه -
 1383 -كشور

 1383 نيمه دوم -آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني -

 1384 تابستان -هاي آمار تازه -

هاي خدمات شستشوي  نتايج آمارگيري از كارگاه -
 1382 -منسوجات

هاي خدمات بهداشت و   آمارگيري از كارگاهنتايج -
 1382 -درمان 

 -برداري كشور نتايج آمارگيري از معادن در حال بهره -
1382 

ها و نماگرهاي اقتصادي،  ي شاخص نشريه گزيده -
 .1384تابستان  -اجتماعي و فرهنگي كشور

به  ي آماري  سالنامه،1383سال سالنامه آماري كشور  -
اي از  ند آماري، حاوي مجموعهترين س عنوان جامع

 ،هاي اقتصادي آخرين اطالعات آماري موجود در زمينه
 فصل 22اين سالنامه  در . باشد اجتماعي و فرهنگي مي

طبقه بندي شده و در دو مجلد فارسي و انگليسي منتشر 
  شود اي نيز تهيه مي ي دو زبانه و به صورت لوح فشرده

 وب مركز آمار جداول آماري نشريات مذكور از صفحه
پايگاه ( ir.org.sci.www://httpايران به نشاني 
  .قابل دسترسي است) اطالعاتي نشريات

  
فراخوان مقاله بـراي مجلـه علـوم آمـاري           

 پژوهشي انجمـن    -ايران نشريه فارسي علمي   
  آمار ايران

 مـسئول و    متن زير از سوي آقاي دكتر محمـدزاده مـدير         
سردبير اين مجله براي چـاپ در خبرنامـه انجمـن آمـار             

  :ايران ارسال شده است
بدينوسيله خوشوقت است به اطالع برساند كـه انجمـن          
آمار ايران به منظور نيل به اهداف خود در جهت پيشبرد           
و ارتقاء امر پژوهش هاي آماري در كشور و نشر علوم و         

ي آمـاري، بـا اخـذ       دستاورد هاي تحقيقاتي در زمينه هـا      
 از وزارت   12/7/1384 مورخ   812/2910/3مجوز شماره   

مجله علوم «علوم، تحقيقات و فناوري نشريه دو فصلنامه 
 پژوهـشي و بـه زبـان        -را با اعتبـار علمـي     » آماري ايران 

ــذا از تمــامي اســاتيد، . فارســي منتــشر خواهــد نمــود  ل
و متخصصين علوم آماري دعوت مـي نمايـد      دانشجويان  

 همـين   25كه در صفحه    (طابق راهنماي نويسندگان    كه م 
تهيه شده باشند را به دفتر    ) خبرنامه به چاپ رسيده است    

بديهي است مقـاالت دريافـت شـده        . مجله ارسال نمايند  
پس از طي مراحـل داوري و تأييـد هيـأت تحريريـه در              

  . مجله به چاپ خواهد رسيد
   يق الهي                                  با آرزوي توف

                                 دكتر محسن محمدزاده
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 نويسندگان راهنماي

 ايران آماري علوم مجله
 انجمن پژوهشي علمي نشريه ايران آماري علوم مجله

 در .شود مي منتشر فارسي زبان به كه است ايران آمار

 حـاوي  كـه  شـد  خواهنـد  چاپ هايي مقاله نشريه اين

 در اي توسـعه  و كـاربردي  يـادي، بن پژوهـشهاي  نتايج

 كلي نكات رعايت با و آماري علوم مختلف هاي حوزه

 .باشند شده تهيه زير

 رعايـت  كامـل  طـور  بـه  فارسي زبان نگارش آئين -1

 هاي واژه همچنين و التين كلمات بردن بكار از و شود

 دارند فارسي زبان در رسايي و دقيق معادل كه خارجي

 تواننـد  مـي  كلمـات  ليـسي انگ عـادل م .شود خودداري

 فارسي معادل است الزم .شوند آورده پاورقي بصورت

 نامـه  واژه ويرايش آخرين براساس آماري اصطالحات

 .شود تعيين آمار پژوهشكده توسط شده منتشر آماري

 اي نـشريه  هـيچ  در نبايـد  آن ترجمه يا مقاله اصل -2

 و ارزيـابي  براي ديگر هاي نشريه به همزمان يا چاپ،
 .باشد شده فرستاده چاپ

 شـامل  واژه، 180حـداكثر  بايـستي  فارسـي  چكيده -3

 و آمده بدست عمده نتايج و حل روش مساله، تعريف
 .باشد پاورقي يا فرمول هرگونه فاقد

 نـام  و نـام  مقالـه،  عنـوان  شـامل،  بايد اول صفحه -4

 پـژوهش،  انجام محل) نويسندگان (نويسنده خانوادگي

 .باشد فارسي هاي واژه كليد و مقاله چكيده

 اولـين  خانوادگي نام الفباي حروف ترتيب به منابع -5

 در آنهـا  شناسـي  كتـاب  مشخـصات  و تهيـه  نويـسنده 

 .شود ارائه زير شرح به منابع فهرست

 نـام  اول حـرف  خـانوادگي،  نـام  :كتاب بصورت منابع

 محـل  ناشـر،  نام لف،ؤم نام كتاب، نام ،)سال(نويسنده

 .انتشار

 نـام  اول حـرف  خـانوادگي،  نـام  :لهمقا بصورت منابع

 جلـد،  شـماره  مجلـه،  نام مقاله، عنوان ،)سال(نويسنده

 .صفحات مجله، شماره

 در و تهيه Postscript بصورت نمودارها و عكسها -6

   .گيرند قرار مقاله نظر مورد محل
 و تهيه نمونه فايل در مندرج جدول مطابق جداول -7
 .گيرند قرار مقاله نظر مورد محل در

 بـا  و A4كاغـذ   طـرف  يـك  روي مقالـه  مطالـب  -8

 آخـرين ) FarsiTeX(تك فارسي افزار نرم از استفاده

 فايـل  از اسـتفاده  بـا  و شـريف  صنعتي دانشگاه نسخه

 Template(نمونـه   فايـل و ) Style File (سـاختار 

File (ايران آمار انجمن سايت در كه مجله مخصوص  

 تايپ ،تندهس دسترسي قابل www.irstat.ir آدرس به

  .شود
 هـاي  چكيده و مقاله اصل است الزم مقاله مسئول -9

 همـراه  بـه  و تهيـه  نسخه سه در را انگليسي و فارسي

 آدرس و تمــاس تلفــن آدرس، شــامل تقاضــانامه
 فايـل  و نمايـد  ارسـال  مجلـه  دفتر به خود الكترونيكي

 صورت در(تصاوير هاي فايل همراه به نيز را آنها هاي

  .  نمايد ارسالزير لكترونيكي ا آدرس به) وجود
amar@modares.ac.ir  

 ضـمن  شـود،  مـي  درخواسـت  مقـاالت  نويسندگان از

 شـماره  جديـدترين  سـاختار  الذكر، فوق موارد رعايت

 .دهند قرار توجه مورد نيز ار مجله

   :مجله دفتر نشاني
 تربيت دانشگاه چمران، و احمد آل جالل تقاطع تهران،

 آمـاري  علـوم  مجلـه  دفتر ه،پاي علوم دانشكده مدرس،

  ايران،
  14115-175 پستي صندوق
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  فراخوان مقاله براي مجله ندا  
  فرا خوان زير از سوي آقاي دكتر محتشمي سردبير مجله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جهـت چـاپ    ) نشريه دانشجويي انجمن آمار ايران    ( ندا  
  .در خبرنامه ارسال گرديده است
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  فرم درخواست اشتراك يك ساله نشريات انجمن آمار ايران
  ) ايران نيستندويژه افراد و مؤسساتي كه عضو انجمن آمار(

 

  11، طبقه دوم، واحد 56بزرگمهر و انقالب،  كوچه نجم، پالك بين , فلسطينخيابان  ،تهران : دفتر انجمنآدرس
 ir.irstat@info :آدرس الكترونيكي  ir.irstat.www :آدرس اينترنتي             021-82122688 :تلفكس

                مشترك جديدتمديد اشتراك           .لطفاً با خط خوانا و يا با ماشين تايپ تكميل نماييد
  اشتراك فردي) الف
  .................................................................نام خانوادگي...................................................                 خانم / آقاي: نام

  ................................................................رشته تحصيلي........................................                آخرين مدرك تحصيلي
  اشتراك مؤسسه اي ) ب

  ..................................................................زمينه فعاليت..........................                 .................................نام مؤسسه
  نشريات درخواستي) ج

حق اشتراك ساالنه 
  )ريال(

  عنوان نشريه
تعداد 

شماره در 
  فردي  سال

مؤسسه 
  اي

تعداد سري 
  درخواستي

  مبلغ
  )حق اشتراك ساالنه*تعداد سري درخواستي(

      50000  18000  2  انديشه آماري
پژوهشنامه انجمن آمار 

  )JIRSS(ايران 
2  36000  120000      

نشريه دانشجويي ( ندا 
  )انجمن آمار ايران

2  9000  40000      

          2  مجله علوم آماري ايران
در بانـك ملـي ايـران شـعبه         ........................... اره  ريـال بـه حوالـه بـانكي شـم         : ..................... مجموع مبلغ پرداختـي   ) د

به نـام انجمـن     ) 731كد  ( بانك ملي ايران شعبه خيابان دكتر فاطمي تهران          5135واريز شده به حساب شماره      .................... 
  آمار ايران 

  ..................................................................................................:............................................................آدرس پستي) ه
  : .........................................................آدرس پست الكترونيكي: ..............................  دور نگار: .........................  تلفن
  امضاء: ..............................          تاريخ: ..................................                          و نام خانوادگي تكميل كنندهنام
  بطور منظم دريافت كرده ايد؟) درصورت مشترك بودن(آيا شماره هاي پيشين را ) و

  ننموده ايد؟اگر پاسخ منفي است چه شماره هايي را دريافت 
 در صورت هرگونه تغيير در مشخصات مندرج در اين فرم، انجمن را از تغييرات مزبور مطلع فرماييد. 1 :تذكرات) ز

 .لطفاً اصل فيش بانكي را به پيوست اين فرم ارسال فرماييد .2     
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  فرم عضويت در انجمن آمار ايران

  .ن فرم را مجددا تكميل و ارسال نماينددر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضا محترم انجمن اي

 شماره عضويت تغيير مشخصات عضو جديد

 :مشخصات فردي) الف

 : نام خانوادگي : نام

 :كد ملي : سال تولد

  : جنسيت

 :مشخصات تحصيلي) ب

 : سال اخذ : آخرين مدرك تحصيلي

 : رشته تحصيلي : نام دانشگاه محل اخذ مدرك

 : نام شهر محل تحصيل : ذ مدرك اخنام كشور محل تحصيل

براساس زمينه هاي مورد عالقه 
  :طبقه بندي انجمن رياضي آمريكا

1-  2-  3-  4-  5-  

  :مشخصات شغلي) ج
 : سمتشغل يا  :  يا تحصيلمحل كار

   .در صورت مثبت بودن پاسخ مرتبه علمي را قيد نماييد         آيا عضو هيات علمي هستيد؟
  :آدرسها و تماسها) د

  : دورنگار  : تلفن
  : آدرس پستي

:Email  آدرس الكترونيكي 

 :Homepage  آدرس اينترنتي

  پرداخت حق عضويت) ه
عضويت مربوط به سال تاريخ واريز حق عضويت شماره فيش بانكي مبلغ واريزي

    

  ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران
 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت

 000/700 000/30  000/15  مبلغ

 بنام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه 5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره 
واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را از طريق آدرس پستي يا آدرس ) 731كد شعبه (دكتر فاطمي تهران 

  .   فرمائيدالكترونيكي به دفتر انجمن ارسال
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