
                                         
  55 شماره پياپي – 86 تابستان -دهمپانز   سال                                                                                                      

 

 

 
  

  
  1 سرمقاله

براساس گزارش ارجاع ) 54شماره (در خبرنامه قبلي 
) IF (3، ضريب تأثير2006در سال ) JCR (2مجالت

 ارائه "آمار و احتمال"برخي از مجالت معتبر علمي 
در آن شماره، به طور خالصه به روش محاسبه . گرديد

 ولي با توجه به .اين ضريب براي مجالت اشاره شد
اين كه در اكثر مجامع علمي داخل كشور از اين 
ضريب به عنوان شاخصي مناسب جهت تقسيم سرانه 
                                                 

با تشكر از آقاي دكتر ناصر رضا ارقامي عضو محترم هيأت تحريريه . 1
  سردبير.  خبرنامه كه اينجانب را در تهيه اين سرمقاله ياري نمودند

2. Journal Citation Report 
3. Impact Factor 
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 اعضاي 4بودجه علمي و تعيين ميزان سهميه پژوهه
هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي استفاده 
مي شود، ضرورت توجه هر چه بيشتر به مزايا و 

با توجه به ماهيت . معايب اين شاخص مبرهن است
ضريب تأثير و روش محاسبه آن، برخي از مجالت 
آماري به خصوص مجالتي كه نوعي جنبه كاربردي در 

بسيار  داراي ضريب تأثير ،تسا مقررآن اهداف 
 رشته به ويژه آمار اينمعتبر علمي بزرگتري از مجالت 

رياضي كه به چاپ نتايج مطالعات بنيادي اختصاص 
  . باشندمي يافته اند، 

ضريب تأثير معياري براي اندازه گيري تعداد ارجاعات 
اين . به مقاالت چاپ شده در مجالت علمي است

 كه بنيانگذار مؤسسه 5ضريب ابتدا توسط ايگن گارفيلد
 ميالدي با چاپ 1955 است، در سال 6اطالعات علمي

مؤسسه اطالعات .  پيشنهاد شد7مقاله اي در مجله علوم
.  مي باشد8ر بخشي از تامسونعلمي در حال حاض
 توسط مؤسسه ، در پايان آن سال،ضريب تأثير هر سال

علمي تامسون براي مجالتي كه در اين مؤسسه انديس 
 به چاپ JCR شده اند، محاسبه شده و در مجموعه

 ديگري نيز توسط همين يها شاخص. رسد مي
  : محاسبه شده و به چاپ مي رسد كه عبارتند ازمؤسسه

 متوسط تعداد ارجاعات به :9يتشاخص فور - 
  . در سالت يك مجلهمقاال

 ميانه سن مقاالت چاپ :10نيمه عمر ارجاع مجله - 
هر سال، مورد  JCRشده در آن مجله كه در 

 . ارجاع قرار مي گيرند
                                                 
4. Grant  
5. Eugen Garfield  
6. Scientific Information 
7. Science magazine 

8) .Thomson(تي بزرگ اجمله مؤسسات انتشاراز  ، اين مركز
  .فعاليت مي نمايد سطح دنيادر ست كه آمريكا

9. The immediacy index  
10. The journal cited half-life 

 براي يك موضوع علمي 11ضريب تأثير جمعي - 
 اين شاخص با لحاظ كردن تعداد ارجاعات :خاص

اد مقاالت چاپ به مجالت در آن موضوع و تعد
 .شده در آن موضوع خاص، محاسبه مي گردد

  :نحوه محاسبه ضريب تأثير
ضريب تأثير يك مجله بر اساس يك دوره در هر سال، 

سه ساله محاسبه مي گردد و مي توان آن را به عنوان 
كه در نظر گرفت تقريبي از متوسط تعداد دفعاتي 

 طي دو سال پس از ،مقاالت چاپ شده در آن مجله
به عنوان مثال ضريب . اند چاپ مورد ارجاع قرار گرفته

 به صورت زير محاسبه 2006 در سال Xتأثير مجله 
  :گردد مي
A = تعداد دفعاتي كه به مقاالت چاپ شده در مجلهX 

  توسط كليه مجالت2005ِ تا 2004طي سال هاي 
 ارجاع صورت گرفته 2006انديس شده در طول سال 

  .است
B =تمامي مقاالت به غير از (اپ شده تعداد مقاالت چ

 طي سال هاي Xدر مجله ) سرمقاله و نامه به سردبير
  .2005 تا 2004

 برابر حاصل 2006 در سال Xضريب تأثير مجله 
  .IF=A/B يعني . استB بر Aتقسيم 

با كمي مسامحه مي توان گفت كه اگر مجله اي به ازاي 
ع قرار هر مقاله اي كه چاپ مي كند، يك بار مورد ارجا

  . داراي ضريب تأثيري برابر يك خواهد بود،گيرد
عليرغم اين كه ضريب تأثير تا حد زيادي مي تواند 
ميزان كيفيت يك مجله را مشخص كند، ولي هنگام 

  :استفاده از آن بايد به نكات زير توجه نمود
ضريب تأثير در حقيقت شاخصي براي ارزيابي  - 1

ايسه پژوهشگران مجالت است و معيار مناسبي براي مق
 2004 در سال Natureبه عنوان مثال در مجله . نيست

                                                 
11. The aggregate impact factor 



  3                                                                                                  55 شماره پياپي – 86تابستان  –دهم پانزسال 
  

 درصد ضريب تأثير بر مبناي يك چهارم 90در حدود 
 كيفيت يك ،در نتيجه. مقاالت آن مجله بوده است

چهارم مقاالت كمتر از واقعيت و كيفيت سه چهارم 
لذا . ديگر بهتر از آنچه هست، ارزيابي شده است

تأثير براي تعيين وضعيت پژوهشي استفاده از ضريب 
اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

 .عالي و مقايسه آن ها كفايت نمي كند

مجالت مقايسه حتي استفاده از ضريب تأثير براي  - 2
 در استفاده از آن بايد به ونيز خالي از اشكال نيست 

معايب اين شاخص، كه به برخي از آن ها در اينجا 
 .شود، توجه نمود  ياشاره م

نوع ارجاع، محل آن و تعداد ارجاعات در متن  •
مقاله در محاسبه ضريب تأثير مد نظر قرار 

به عنوان مثال در محاسبه ضريب تأثير، . گيرد نمي
اگر به يك مقاله فقط يك بار و آنهم در مقدمه و 
براي كامل بودن پژوهش هاي پيشين اشاره شده 

ه چندين بار و در باشد، در مقايسه با زماني ك
قسمت هاي مهم مقاله به آن ارجاع شده باشد، 

 .تفاوتي وجود ندارد

بزرگي تيراژ، معروفيت، موضوع علمي، كاربردي  •
دوره (مجله و بزرگي پنجره ماهيت يا بنيادي بودن 

از عواملي هستند كه مي توانند مقدار ) دو ساله
 .ضريب تأثير را تغيير دهند

تعداد بسيار محدودي از ضريب تأثير تنها براي  •
مجالتي كه به زبان هاي غير انگليسي منتشر 

 .شود، محاسبه مي گردد مي

ضريب تأثير به ميزان توسعه يافتگي كشوري كه  •
 .بستگي داردمجله در آن تهيه و چاپ مي شود، 

برخي از مجالت به زباني غير از انگليسي چاپ  •
چون ارجاع به مقاالت غير انگليسي . مي شوند

تر در مقاالت چاپ شده در مجالت غير بيش

انگليسي صورت مي گيرد، براي بسياري از مقاالت 
 در نظر گرفته تعداد ارجاعاتغير انگليسي 

شود و اگر محاسبه شود كمتر از مقدار واقعي  نمي
 .خواهد بود

ارجاع صورت مي گيرد، آن كيفيت مجله اي كه در  •
 .در محاسبه ضريب تأثير نقشي ندارد

ريب تأثير تنها به طور نسبي در داخل يك مقدار ض •
مثالً ضريب تأثيري برابر . رشته قابل استفاده است

 در مورد يك مجله در ميكروبيولوژي بسيار كم دو
ارزش تر از همين مقدار براي ضريب تأثير در 

بنابراين مقايسه . حوزه علوم اقيانوس شناسي است
ضريب تأثيرهاي مجالت دو رشته مختلف علمي 

يعني نبايد از ضريب تأثير براي . تبر نيستمع
مقايسه و رتبه بندي گروه هاي مختلف آموزشي و 

 .پژوهشي يك دانشگاه استفاده كرد

در بعضي از رشته هاي دانشگاهي نتيجه تحقيقات  •
لذا در . شود بيشتر به صورت كتاب منتشر مي

. چنين رشته هايي ضريب تأثير قابل استفاده نيست
 رشته ها كه نتايج تحقيق در حتي در برخي از

گزارش كنفرانس ها، گزارشات فني و يا در دفاتر 
ثبت اختراعات درج مي شود، ضريب تأثير كارايي 

 .الزم را ندارد

چون مقاالت مروري بسيار بيشتر و زودتر از  •
مقاالت تحقيقي اصيل مورد ارجاع واقع مي شوند، 
يك مجله علمي مي تواند از طريق پذيرش بيشتر 

ين گونه مقاالت، ضريب تأثير خود را افزايش ا
 .دهد

ممكن است برخي از مجالت علمي، بيشتر  •
مقاالتي را پذيرش نمايند كه در آن ها به مقاالت 

مسلماً . چاپ شده در همان مجله اشاره شده باشد
اين كار نيز باعث افزايش ميزان ضريب تأثير آن 
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فته مجله خواهد شد، بدون آن كه كيفيت آن باال ر
  .باشد

 مطالب فوق الذكر در جهتاميدواريم از اين رو 
 يصحيح ضريب تأثير مجالت علمي، كمكبكارگيري 
  .مؤثر باشد

  :منابع
1. http://scientific.thomson.com/free/essays/
journalcitationreports/impactfactor/ 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor 
3. Garfield E. “Citation indexes to science: a 
new dimension in documentation through 
association of ideas,”Science 122(3159): 
108-11 (1955). 
4. Garfield, E. "Citation analysis as a tool in 
journal evaluation, "Science, 178 (4060): 
471-479 (1972). Reprinted in: Current 
Contents No. 6, 5-6 (February.7, 1973); 
Essays of an Information Scientist, 
Volume.1, 527-544 (1977). 

  
                   سردبير                                         

  
  12اخبار انجمن 
 جلسه مينششچهل و و  خالصه مصوبات يكصد ●
  ت مديره انجمن آمار ايران أهي

نهمين جلسه از هشتمين دوره هيأت مديره انجمن آمار 
روز ) صد و چهل و ششمين جلسه پياپييك(ايران 

گروه آمار دانشگاه صنعتي محل  در 31/3/86پنجشنبه 
و در غياب اميركبير و با حضور اعضاء هيأت مديره 

آقايان دكتر اسدي و دكتر طالبي و خانم دكتر سنجري 
جلسه آقايان دكتر يهمانان اين  م.فارسي پور برگزار شد

اميني، دكتر رجالي، دكتر خرم، دكتر رضاخواه و دكتر 
وعات زير مورد در اين جلسه موض .بودندمحمدپور 

  :گيري قرار گرفت  بررسي و تصميم،بحث

                                                 
تشكر از خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتـر انجمـن آمـار ايـران بـراي                 با. 12

  ارسال اين اخبار

در ابتدا آقاي دكتر خرم، مدير محترم گروه آمار  - 
 گروه،  دانشگاه صنعتي اميركبير، گزارشي از تاريخچه

هاي  تعداد اعضاء هيأت علمي، دانشجويان دوره
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري آمار، 

پژوهشي و ي علمي ها التحصيالن و ساير فعاليت فارغ
در ادامه جلسه . ارائه دادندآمار اين دانشگاه گروه 

محترم هيأت اعضاء شورا از آقاي دكتر خرم و اعضاي 
تشكر  آمار دانشگاه صنعتي امير كبير گروهعلمي 
  .نمودند

در خصوص پيشنهاد برگزاري كنفرانس آمار  - 
كشورهاي اسالمي توسط انجمن آمار ايران، مقرر شد 

دكتر پزشك و دكتر رضاخواه پس از انجام آقايان 
 برگزاري اين  هاي الزم در خصوص نحوه بررسي

هاي اخير، گزارش خود را در  كنفرانس در سال
  .جلسات آتي ارائه نمايند

آقاي دكتر رجالي گزارشي در مورد روند امور مربوط  - 
 ارائه نمودند ،به تشكيل سازمان نظام آمارشناسي كشور

اي با حضور  يرماه سال جاري جلسهو مقرر شد در ت
و در مورد نحوه ادامه شده ها تشكيل  مسئولين كميته

 آنانها و مسئولين  ميتهكروند امور و نيز توجيه 
  . گيري گردد تصميم

آقاي دكتر اميني نماينده انجمن در كميته علمي  - 
در ي نهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران، گزارش

 علمي اين كنفرانس ارائه مورد برگزاري جلسات كميته
  . نمودند

مقرر شد موضوع آموزش آمار كه در حال حاضر  - 
يك بخش از نهمين هاي گذشته  همانند كنفرانس

 ،به اين موضوع اختصاص داردنيز كنفرانس آمار ايران 
نهمين و در مورد توجه قرار گيرد تر  به طور جدي

 از اساتيد متخصص جهت ارائه آمار ايرانكنفرانس 
با مرتبط   هاي آموزشيا برگزاري كارگاهيخنراني و س
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در ضمن قرار شد .  دعوت به عمل آيد،اين موضوع
هي، نماينده انجمن در كميته لنعمت النادر آقاي دكتر 

طرح اين موضوع را معلمي نهمين كنفرانس آمار ايران، 
  .هاي الزم را مبذول فرمايندو پيگيري نموده 

 گرديد مقرراخالق علمي،   با توجه به اهميت رعايت- 
به طور  اين موضوعدر يكي از جلسات آتي انجمن 

  . كامل مورد بحث قرار گيرد
 آقاي دكتر رجالي در مورد لزوم تشكيل جلسات  نامه - 

 شوراي  و آمار ورياضيعلمي هاي  مشترك انجمن
هاي رياضيات مطرح گرديد و در اين خصوص  خانه

به عنوان نمايندگان آقايان دكتر گرامي و دكتر رجالي 
  .انجمن انتخاب شدند

 در خصوص يهي، گزارشلنعمت النادر آقاي دكتر  - 
برگزاري جلسات كميته علمي ششمين سمينار احتمال 
و فرآيندهاي تصادفي و نهمين كنفرانس آمار ايران ارائه 

جلسات كميته در مورد خالصه گزارش ايشان . نمودند
  :بارتند ازعلمي نهمين كنفرانس آمار ايران ع

قطعي شدن تاريخ  برگزاري نهمين كنفرانس آمار  •
   برابر با 1387 مرداد تا اول شهريور 30(ايران 

20-22, 2008  August(.  

تهيه اطالعيه شماره يك كنفرانس و ارسال آن به  •
 .15/6/86سراسر كشور تا تاريخ هاي  دانشگاه  كليه

اين تصويب طرح پوستر بررسي و بحث و  •
مورخ (آتي كميته علمي  در جلسهكنفرانس 

27/4/86(.   
نظرات خود را انجمن ر شد اعضاي هيأت مديره اقر - 

به آمار ايران كنفرانس نهمين در مورد فرم مدعوين 
لهي جهت انعكاس به كميته لنعمت انادر آقاي دكتر 

  .كنفرانس ارائه نماينداين علمي 
د آقايان دكتر شاه جهان خان و دكتر گرديقرر  م- 
يموند چمبرز به عنوان مدعوين پيشنهادي انجمن آمار ر

كنفرانس نهمين  كتباً به كميته علمي ،ايران در گروه اول
معرفي شوند و در مورد مدعوين گروه دوم آمار ايران 

و سوم، اعضاي هيأت مديره پيشنهادات خود را به آقاي 
كميته   هي جهت طرح در جلسهلنعمت النادر دكتر 
  . ارائه نمايندآمار ايرانرانس كنفنهمين علمي 

آمار ايران اي انجمن  سسهؤ شد اسامي اعضاي م قرار- 
در هر شماره اعالم انجمن در صفحه پاياني خبرنامه 

  .و از ايشان تشكر گرددشده 
هاي آتي  مقرر شد در پيشگفتار يكي از شماره - 

تواند در مورد  خبرنامه، در خصوص كتُُبي كه انجمن مي
مار براي عام ترجمه نمايد، نظرخواهي اشاعه علم آ

  .شود
  
 جلسه هفتمينو چهل و  خالصه مصوبات يكصد ●

  هيأت مديره انجمن آمار ايران 
دهمين جلسه از هشتمين دوره هيأت مديره انجمن آمار 

روز ) صد و چهل و هفتمين جلسه پياپييك(ايران 
دفتر انجمن آمار محل  در 3/5/86چهارشنبه مورخ 

بجز آقايان دكتر حضور اعضاء هيأت مديره با و ايران 
تشكيل گرديده و  دكتر طاهري  وپزشك، دكتر طالبي

گيري قرار  بررسي و تصميم، موضوعات زير مورد بحث
  :گرفت

در خصوص اعالم نتايج چاپ مقاالت ارائه شده به  - 
توسط ي اهشتمين كنفرانس آمار ايران مقرر شد، نامه 

ارسال گردد كنفرانس اين دبير تهيه شده و براي انجمن 
 نتيجه چاپ مقاالت ارائه شده ، اعالمتا در صورت لزوم
  .برسدبه اطالع ارائه دهندگان در اين كنفرانس 

موريت آموزشي خانم دكتر ناهيد سنجري أبه علت م - 
فارسي پور، آقاي دكتر كاووس خورشيديان به عنوان 

  . نماينده انجمن در دانشگاه شيراز منصوب شدند
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ه علت پايان يافتن دوره نمايندگي آقاي محمدعلي ب - 

مهديزادگان، خانم مريم واعظ هوس به عنوان نماينده 
  .انجمن در مركز آمار ايران منصوب شدند

در پي درخواست كميسيون انجمن هاي علمي مبني  - 
 جهت ي مناسبراهكارهاارائه نظارت و اعمال بر 

دكتر آقاي پيشنهادي هاي علمي، نامه  حمايت از انجمن
 نظرات هيأت مديرهقرائت گرديد و اعضاي  رجالي

  .خود را در مورد اين نامه ارائه نمودند
 بررسي وضعيت در موردپيشنهاد آقاي دكتر طاهري  - 

 و نشريه ندا و )JIRSS(انجمن آمار ايران  پژوهشنامه
مطرح شد و   هاراهكارهاي بهبود و ارتقاء كيفيت آن

 انجمن آمار ايران و  موضوع نشرياتمقرر گرديد
و راهكارهاي ارتقاي كمي   هاآنكيفيت سطح بررسي 

و كيفي اين نشريات در يكي از جلسات آتي انجمن و 
با حضور كليه سردبيران  به طور كامل مورد بحث قرار 

  .گيرد
با تشكيل مجمع عمومي فوق العاده انجمن آمار ايران  - 

 رگزاريمحل ب دفتر انجمن در نشانيبا موضوع تغيير 
ششمين سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي موافقت 
به عمل آمد و در اين خصوص مقرر شد اقدامات الزم 

  .صورت پذيرد
هاي مشترك انجمن  در خصوص بررسي همكاري - 

ر شد با توجه به تغيير اآمار ايران و پژوهشكده آمار، قر
 از ايشان جهت برگزاري يك ،پژوهشكدهاين رياست 

ك با حضور رئيس و نايب رئيس انجمن جلسه مشتر
  .دعوت به عمل آيد

 ،مايندگان انجمنن  پيشنهادات اصالحي آيين نامه - 
الزم به    .يد اعضاء قرار گرفتأيمورد بررسي و ت

 كه پس از انجام آيين نامهيادآوري است متن كامل اين 
اصالحات به تصويب اعضاي هيأت مديره رسيده 

رم انجمن آمار ايران در است، جهت اطالع اعضاي محت
  .همين شماره خبرنامه ارائه مي گردد

دبير نهمين كنفرانس آمار ايران  آقاي دكتر اسدي - 
اين برگزاري جلسه كميته علمي نتايج گزارشي از 

  :كنفرانس به شرح زير ارائه نمودند
كنفرانس نام اوليه   و فرم ثبتيكاطالعيه شماره  •

 با اصالحاتي به وگرديده  تدوينانگليسي به زبان 
اين اطالعيه رسيد و مقرر شد اين كميته تصويب 

از طريق  و اعالم كنفرانس پايگاه الكترونيكيدر 
 همربوطعلمي هاي   به كليه انجمننيز دفتر انجمن 

 .ارسال گردداز كشور داخل و خارج در 

نام اوليه كنفرانس   و فرم ثبتيكاطالعيه شماره  •
اصالحات به تصويب پس از اعمال فارسي به زبان 

در  با همكاري دبيرخانه انجمنرسيد و مقرر شد 
براي ارسال آنها سال جاري  شهريورماه 15تاريخ 

ها،  ، سازماني آموزشيها به تمام گروه
آمار  و اعضاء پيوسته انجمن ي علميها انجمن
 اقدام و الكترونيكي يپستنشاني از طريق ايران 
 .گردد

ي كنفرانس نسبت به د مسئولين برگزارگرديمقرر  •
تهيه پاكت نامه و سربرگ كنفرانس تا اوائل 

 پايگاه الكترونيكيشهريورماه اقدام نمايند و 
كنفرانس نيز با همكاري آقاي دكتر كاظمي جهت 

 آماده ،اي تا آن زمان نام رايانه امكان ثبت
 .برداري شود بهره

محورهاي مختلف هر يك از مسئولين علمي 
گيري در مورد  و تصميمكنفرانس جهت بررسي 

  .داوري مقاالت تعيين شدند
 در پيشنهادات واصله در مورد مدعوين كنفرانس •

 بحث و تبادل كميته علمي مطرح گرديد و پس از
 ي كميته اين موضوع به جلسه بعددش مقرر ،نظر
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موكول شود تا ساير پيشنهادات نيز به دبيرخانه 
 .كنفرانس واصل گردد

ط به اطالعيه شماره درخصوص برخي مواد مربو •
گيري  بحث و تصميممورد  زير موارد ، كنفرانسدو

 :قرار گرفت

) در حد دو صفحه(مقرر شد چكيده مبسوط  
 تا در داوري و گرديدهجايگزين چكيده مقاله 

 .اطمينان بيشتري حاصل شودمقاالت گيري  تصميم

پذيرش يا عدم پذيرش قطعي براساس چكيده  
 .مبسوط صورت پذيرد

نام در  قاله، گزارش و يا پوستر منوط به ثبتارائه م 
 .باشد كنفرانس و ارسال مقاله كامل در زمان مقرر 

چاپ يا عدم چاپ مقاله در مجموعه مقاالت منوط  
 .باشد به نظر داوران 

  :هاي مهم به صورت زير اعالم گردند تاريخ 
: تاريخپايان ارسال چكيده مبسوط مقاالت تا 

20/11/86.  
  :تاريخش و نحوه ارائه از پاسخ رد، پذير

20/12/86.  
  20/2/87   :پايان ارسال اصل مقاالت پذيرفته شده

  20/2/87                          : نام نهايي پايان ثبت
  30/3/87                        :نام با تأخير پايان ثبت

هي گزارشي از روند امور لنعمت النادر آقاي دكتر  - 
مال و فرآيندهاي تصادفي ارائه ششمين سمينار احت

  .نمودند
با توجه به سمت جديد آقاي دكتر فقيهي در دانشگاه  - 

شهيد بهشتي و عدم امكان حضور ايشان در جلسات 
فرد كميته علمي نهمين كنفرانس آمار ايران، مقرر شد 

  .ديگري جايگزين ايشان گردد
  

 جلسه هشتمينو چهل و  خالصه مصوبات يكصد ●
  انجمن آمار ايرانهيأت مديره 

يازدهمين جلسه از هشتمين دوره هيأت مديره انجمن 
روز ) صد و چهل و هشتمين جلسه پياپييك(آمار ايران 

دانشگاه مازندران با محل  در 13/6/86سه شنبه مورخ 
و در غياب آقايان دكتر حضور اعضاء هيأت مديره 

ي و خانم دكتر سنجري فارسي پور لباسدي و دكتر طا
دكتر آقايان جلسه اين  يهمانان م.رديدتشكيل گ

در اين جلسه  .دبودنپوردرويش و دكتر صادقپور 
گيري قرار   بررسي و تصميم،موضوعات زير مورد بحث

  :گرفت
 در يآقايان دكتر صادقپور و دكتر پوردرويش گزارش - 

ششمين سمينار احتمال و مورد روند امور برگزاري 
  .ارائه نمودندفرآيند هاي تصادفي 

جهت تهيه جوايز در خصوص كمك هاي اهدائي  - 
من جمله آمار كشور  دانشجويي اتبرگزيدگان مسابق

 اين ،جايزه اهدائي پروفسور باالكريشنان مقرر شد
جايزه نام شخصي نداشته باشد و از طرف انجمن در 

هنگام اهداي جايزه آن  بانيان اسامينظر گرفته شود و 
جلسات آتي انجمن  شد در قرار همچنين .اعالم گردد

جوائز اهدايي افراد تدوين الزم در مورد نامه  آيين
  . گردد

 گزارشي ،رئيس انجمن آمار ايرانآقاي دكتر گرامي  - 
در خصوص روند امور مربوط به انجام پروژه سازمان 

  .آتش نشاني ارائه نمودند
مدت  هاي پژوهشي كوتاه قرر شد فراخوان طرح م- 

مندان در خبرنامه و   عالقه جهت اطالع،پژوهشكده آمار
  . انجمن درج گرددالكترونيكي گاه پاي
قرائت شد  آمار ايران،  انجمنونامه خانم ثناجو عض - 

 ليست  دادنو مقرر گرديد پيشنهاد ايشان مبني بر قرار
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الكترونيكي  گاهپاي در منتشر شدهكتب آماري تازه 
  .درد گاجراانجمن 

 مبني بر در خصوص پيشنهاد آقاي دكتر خالدي - 
محققين جوان آمار «برگزاري كنفرانسي تحت عنوان 

 دو پيشنهاد ذيل توسط ، توسط انجمن آمار ايران»كشور
ر شد در جلسه آينده انجمن ا و قرگرديداعضاء مطرح 

  .اين موضوع به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد
كنفرانس « به »سمينار دانشجويي آمار كشور«نام  •

 . تغيير يابد»محققين جوان آمار كشور

 توسط ،ي موردييها همايشدر صورت امكان  •
با اين عنوان و با حمايت هاي كشور  دانشگاه
  .برگزار گرددآمار ايران انجمن 

  
پايگاه الكترونيكي اختصاصي خبرنامه انجمن آمار  ●

   ايران
اختصاصي خبرنامه انجمن آمار ايران الكترونيكي گاه پاي

كليه عالقه مندان به . طراحي و راه اندازي شده است
ويژه اعضاي انجمن آمار ايران براي مشاهده 

توانند به   مي، هاي مختلف خبرنامه انجمن شماره
  نشاني 

www.issnl.um.ac.ir 
كه از طريق اين پايگاه،  است شايان ذكر. مراجعه نمايند

 ،اخبارتوانند  مي و نمايندگان انجمن ءكليه اعضا
  . نمايندرا ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود 

  
در مورد درگذشت ناگهاني مرحوم پيام تسليت  ●

  دكتر علي ميريان
با خبر شديم كه آقاي دكتر سيد علي ميريان عضو 

گروه آمار دانشگاه عالمه طباطبايي و مدير هيأت علمي 
 اثر عارضه و بر ه طور ناگهاني ب16/5/1386در تاريخ 

ضايعه  با نهايت تأثر و تأسف. به ديار حق شتافتندقلبي 
را تسليت عرض نموده درگذشت اين همكار ارجمند 

 ، علو درجات را براي آن مرحوم،و از درگاه ايزد منان
اعضاي هيأت مديره انجمن آمار ايران نيز . آرزومنديم

ضمن تسليت اين ضايعه اسفناك به جامعه آماري 
را  درگاه خداوند متعال مغفرت واسعه الهياز كشور، 

  .مسئلت مي نمايندبراي آن مرحوم 
  
   نمايندگان جديد انجمن●

   براساس تصويب هيأت مديره انجمن آمار ايران 
و و فخرالدين ميثاق  دكتر كاووس خورشيديان انآقاي

به ترتيب به عنوان نمايندگان خانم مريم واعظ هوس 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، شيرازانجمن در دانشگاه 

  .انتخاب شدند مركز آمار ايران و تبريز
  
  رانيد انجمن آمار اي جدياعضا ●

علـوم و تحقيقـات      واحـد    دانشگاه آزاد اسـالمي    
     :فارس

  فاطمه شريف -                          فادل زينالي -
   محمد جامعي-                پريسا يوسفي زوج    -

  نور يامپدانشگاه  
 عليرضا عمراني -     آرش ميرترابي -    :اروميه مركز

  مريم پارسائيان -  :نهرات مركز
   محمد جعفري كفراني -  :دولت آباد مركز
  زهرا ذوالفقاري رزجي -   :قم مركز
  بيرجندشگاه دان 

  حسين علي محتشمي برزادران -
  )ره(بين المللي امام خميني انشگاه د 

 سميه رنجبر شهرستاني -              آسيه طاهرخاني -

 بهناز طاولي -              سمانه حميدي -

 منا صفري -                 سميه نوري -

 هاجر گلريز جيرنده -      زهرا سادات محمدي -
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 مهرك كريمي -             صغري رضايي -

  آرزو حاج رجبي -
  تهران دانشگاه 

  سميرا صادقي -
  يد باهنر كرمانشهدانشگاه  

  نصرت اله شجره پور صلواتي -
   شهيد بهشتيه دانشگا

 مهديه نظاره -         اميدعلي آقابابايي جزي -

 آناهيتا متقي گلشن -                   نسرين ابراهيمي -

  الهه تركاشوند -       سيدحسين زاهد زاهداني -
  دانشگاه شيراز

 مريم رخ بخش زمين -                     مريم شرفي -

  مرجان كمالي سروستاني -
  صنعتي اميركبير دانشگاه 

  ساسان حسينعلي زاده -                  نويده مدرسي -
  علم و صنعت دانشگاه 

  شبنم آزاده -
  گاه علوم پزشكي اصفهاندانش 

  محمد غالمي فشاركي -          سيد محسن حسيني -
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

  مرتضي قوجازاده -
  دانشگاه فردوسي مشهد 

  جليل جراحي فريز -
  دانشگاه مازندران 

  پريسا حسنعلي پور -                     روشنك زمان -
  دانشگاه شيخ بهايي اصفهان 

  ميترا شيدان -
   دانشكده بيمه اكو

  حميد حاتمي -
  مركز آمار ايران

  مريم واعظ هوس -
   شركت خودروسازي سايپا

  مليحه صالحي -
  بوهلرشركت  

  سروش آوخ -
 عـضو محتـرم   نام محل تحصيل يا خـدمت        (متفرقه 

  ):زير براي خبرنامه ارسال نشده است
                     فرهاد علي نسب -                      زهره عسگري -
  علي مالكي -
  

  يها و مراكز آمار  اخبار دانشگاه
  13دانشگاه اصفهان ●
   التحصيلي  مراسم جشن فارغي برگزار -

 تيرماه سال جاري مراسم 20مورخ عصر چهارشنبه     
التحصيلي دانشجويان   جشني به مناسبت فارغ

 روزانه و شبانه رشته آمار 1382كارشناسي ورودي 
برگزار اين شهر دانشگاه اصفهان در تاالر شهيد آويني 

در اين مراسم كه به همت دانشجويان ورودي . گرديد
برگزار آمار اين دانشگاه  و انجمن علمي دانشجويي 82
ساز به نمايندگي از طرف   ابتدا آقاي دكتر عالمت،شد

آمدگويي به  ضمن خوشدانشگاه اصفهان گروه آمار 
 ،ها مقدم به خانواده آن دانشجويان حاضر و خير

هاي روشن  خصوص جايگاه آمار و افق سخناني در
از كشور به نيروهاي آينده آمار در علم و عمل و ني

دانشجويان اين متخصص در اين رشته ايراد و براي 
 قاطعهاي شغلي و ادامه تحصيل در م آرزوي موفقيت

                                                 
 نماينده محترم محمد حسين عالمت ساز قاي دكترآبا تشكر از . 13

  انجمن آمار ايران در دانشگاه اصفهان جهت ارسال اين خبرها
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سپس آقاي مهندس اميني عضو اتاق فكر . دندنموباالتر 
شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان و از فعاالن 

خصوص   سخناني مبسوط در،صنعت و كارآفريني
آموختگان   عات جامعه از دانشكارآفريني و توق

آموختگان از   هايي چون آمار و نيز توقعات دانش رشته
 . ايراد كردند،جامعه و همسو كردن اين دو

موسيقي، سرگرمي، مسابقه و همچنين اجراي برنامه 
ارائه تصويري خاطرات دوران چهارساله تحصيلي 

و آمار دانشجويان در كالس درس، دفاتر اساتيد، گروه 
 شادابي مراسم را ،هاي ويژه ها و موقعيت جشن

 لوح تقدير و ، به رسم يادبوددر پايان. دوچندان كرد
التحصيالن اهدا  يك شاخه گل رز به هر يك از فارغ

هاي يادگاري خاتمه  شد و مراسم با گرفتن عكس
  .يافت

كميته علمي نهمـين كنفـرانس      سومين جلسه   برگزاري   -
  آمار ايران

ته علمي نهمين كنفرانس آمار سومين نشست كمي   
با حضور سال جاري  تيرماه 27ايران روز چهارشنبه 

كميته تشكيل گرديد و موارد مختلف مورد اين اعضاي 
هاي مهم،  بويژه تاريخ. بحث و تبادل نظر قرار گرفت

كنندگان داخلي و خارجي،  هاي ثبت نام شركت هزينه
 متنهاي علمي كنفرانس،  بخش مسئولين علمي زير

فارسي و التين  به زبان كنفرانس يكاطالعيه شماره 
 . گيري قرار گرفت مورد بحث و تصميم

   برگزاري آزمون جامع-
دكتري آمار مشترك دانشجويان دوره آزمون جامع    

اصفهان و صنعتي اصفهان با حضور هاي دانشگاه 
اساتيد دو دانشگاه و اساتيد مدعو روزهاي چهارشنبه 

 مردادماه 25و پنجشنبه ) ن كتبيآزمو( مردادماه 24
به ترتيب در دانشگاه صنعتي اصفهان ) مصاحبه علمي(

 .و دانشگاه اصفهان برگزار گرديد

 بازگشت از فرصت مطالعاتي -

فرصت كه براي استفاده از آقاي دكتر هوشنگ طالبي    
 دانشگاه والونگونگ استراليا به ماهه ششمطالعاتي 

 .ازگشتندبه كشور باعزام شده بودند، 

كه براي شركت در يك دوره آقاي دكتر مجيد اسدي    
 در تابستان سال جاري بهماهه  مشترك يكتحقيقاتي 

 دعوت شده بودند، پس از اتمام دوره به فرانسهكشور 
  .دانشگاه اصفهان بازگشتند

  
  14سيستان و بلوچستاندانشگاه  ●
دانشجويان اولين دوره كارشناسي ارشد آمار اين  - 

و خانم  حسين حضرتيو  حبيب نادري انآقاياه دانشگ
مهديس آزادبخش كه با همكاري دانشگاه بيرجند در 

 با موفقيت و ، پذيرش شده بودند1383سال مهرماه 
  .ندنموددرجه عالي از پايان نامه خود دفاع 

اين دانشگاه مار آاولين دوره كارشناسي دانشجويان  - 
  . پذيرش شدند1385 سال از بهمن ماه

ه جهانشاهي و حبيب نادري بامير مهدي سيد آقايان  - 
جديد گروه آمار اين ت علمي أ هيايعضاعنوان 
 شروع به كار 1385 سال از بهمن ماه ،دانشگاه

 .ندا  هنمود

  
  15مازندران دانشگاه ●
يند هاي تصادفي آششمين سمينار احتمال و فر - 

 و در دانشگاه مازندرانماه  شهريور 15 و 14 روزهاي

                                                 
دكتر محمد اميني نماينده محترم انجمن آمار ايـران         ز آقاي   تشكر ا با   .14

   مطالباين  ارسالبراي تهيه و در دانشگاه سيستان و بلوچستان 
دكتر احمد پوردرويش نماينده محترم انجمن آمـار        با تشكر از آقاي     . 15

   اين اخبار ارسالبراي تهيه و ايران در دانشگاه مازندران 
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 و با موفقيت به كار خود ه بابلسر برگزار گرديدردر شه
  . پايان داد

محترم ابتدا پيام وزير اين سمينار، افتتاحيه مراسم در 
دكتر بهرام آقاي توسط علوم، تحقيقات و فناوري 

دانشگاه پس معاون پژوهشي س .صادقپور قرائت شد
 آقاي ،بعدي مراسم افتتاحيهران نسخ. سخنراني نمودند

همچنين در  . ايران بودند رئيس انجمن آماردكتر گرامي
دكتر پوردرويش دبير كميته علمي اين مراسم آقاي 

ي از روند برگزاري اين سمينار ارائه  گزارش،سمينار
از ميان كه  نداظهار داشتايشان در اين گزارش . نمودند

 مقاله توسط كميته 39 ، مقاله دريافت شده200بيش از 
مقاله  47رت سخنراني و صوه داوران براي ارائه ب

 كه چكيده شد برگزيدهپوستر جهت ارائه به صورت 
اين مقاالت و مجموعه مقاالت مدعوين براي توزيع در 

ايشان تصريح . آماده گرديده استبين شركت كنندگان 
كردند كه مقاالت كامل و يا چكيده آنها چهار بار 
توسط پست الكترونيك براي داوران ارسال شده و 

 چاپ در جهتبراي ويرايش نهايي نيز  تعدادي
براي نويسندگان ارسال گرديده  ،مجموعه مقاالت كامل

  .است
كارشناسي ارشد دانشگاه دوره اولين فارغ التحصيالن  - 

در خانم ها عادله فالح و روشنك زمان  ،مازندران
با موفقيت  از پايان نامه خود 1386 شهريور31تاريخ 

  .دفاع نمودند
  
  16دوسي مشهددانشگاه فر ●
   جديد گروه آمار هيأت علميايعضا -

غالمرضا محتشمي برزادران دانشيار آقاي دكتر ) الف
و به گروه آمار دانشگاه بيرجند به مدت يك سال 

                                                 
معصومه فشندي مدير محترم گروه آمار خانم دكتر با تشكر از . 16

  مطالباين ه و تنظيم ـ تهيدانشگاه فردوسي مشهد جهت

هيأت علمي گروه آمار صورت مأمور به جمع اعضاي 
  .اين دانشگاه پيوستند

 گروه رياضيآقاي دكتر محمد اميني دانشيار ) ب
ابتداي مهرماه سال  از ،ن و بلوچستاندانشگاه سيستا

به گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد منتقل جاري 
  .دخواهند ش

  مقاطع تحصيالت تكميليفارغ التحصيالن  -
   : دكتري- الف

دانشجوي دوره دكتري  هادي جباري نوقابيآقاي  - 
دكتري  از رساله 21/6/1386در تاريخ اين دانشگاه آمار 

راهنمايي درجه عالي با سب موفقيت و با كبا خود 
  .دنمودفاع  آذرنوشحسنعلي آقاي دكتر 

  :كارشناسي ارشد -ب
 نفر از دانشجويان 15در تابستان سال جاري تعداد 

ه از دوره كارشناسي ارشد آمار رياضي اين دانشگا
دفاع نمودند كه اسامي آنان با موفقيت نامه خود  پايان

نامه درج التحصيالن همين شماره خبر در بخش فارغ
  .گرديده است

  دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدتشركت در  -
اين استاديار گروه آمار  دكتر وحيد فكورآقاي    

گذراندن يك دوره تحقيقاتي كوتاه مدت دانشگاه براي 
  .ند روزه به دانشگاه مك گيل كانادا عزيمت نمود45
  فرصت مطالعاتي شش ماهه -

وره دكتري آمار و   خانم مليحه عباس نژاد دانشجوي د
بورسيه اين دانشگاه براي گذراندن دوره تحقيقاتي شش 

  .ندماهه به كشور سوئيس اعزام شد
ششمين نشست مؤسسه بين و پنجاه  شركت در -

  المللي آمار
خانم نرگس حسينيون دانشجوي دوره دكتري آمار اين 

پنجاه و ششمين نشست  در دانشگاه براي شركت
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اعزام به كشور پرتغال  )ISI( مؤسسه بين المللي آمار
  . شدند

  قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي -
قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي فعاليت ) الف

در گروه آمار دانشگاه فردوسي  1384خود را از سال 
مشهد با اهداف توسعه و گسترش فعاليت هاي 
پژوهشي در زمينه تخصصي داده هاي ترتيبي و فضايي 

ها و مؤسسات   به خصوص دانشگاه،وردر داخل كش
در اين راستا . آموزش عالي كشور آغاز نموده است

از جمله . تاكنون فعاليت هاي زيادي انجام شده است
هاي آتي اين قطب علمي برگزاري كارگاه هاي  برنامه

  :است 1386تا پايان سال آموزشي زير 
  آن كارگاه قابليت اعتماد و كاربردهاي - 1
ليل داده هاي ترتيبي و فضايي با استفاده  كارگاه تح- 2

  از نرم افزارهاي آماري
همچنين برنامه ريزي در خصوص ايجاد گرايش هاي 

و احتمال در مقطع كارشناسي ارشد و آمار كاربردي 
و ) پسا دكتري(اندازي دوره هاي فوق دكتري  راه

   .دكتري پيوسته در حال انجام است
خصصي داده هاي هشتمين كنفرانس بين المللي ت) ب

 2008ترتيبي روزهاي هفتم تا هشتم مارس سال 
 آلمان برگزار Rwthaachenميالدي در دانشگاه 

آقاي دكتر ناصررضا ارقامي عضو هسته قطب . گردد مي
علمي داده هاي ترتيبي و فضايي دانشگاه فردوسي 

.  يكي از مدعوين اين كنفرانس مي باشند،مشهد
ات بيشتر مي توانند به مندان براي كسب اطالع عالقه

  نشاني پايگاه الكترونيكي اين كنفرانس به 
http://Osda2008.rwth-aachen.ed 

 الزم به يادآوري است كه پنجمين .نمايندمراجعه 
 خردادماه سال ، تخصصي داده هاي ترتيبيسكنفران
  .د برگزار شد در دانشگاه فردوسي مشه1385

  17شيراز دانشگاه ●
خانم دكتر ناهيد سنجري فارسي پور عضو هيأت  - 

علمي گروه آمار اين دانشگاه از مرتبه دانشياري به 
  .استادي ارتقاء يافتند

آقاي دكتر عليرضا نعمت اللهي عضو هيأت علمي  - 
گروه آمار اين دانشگاه از مرتبه استادياري به دانشياري 

  .ارتقاء يافتند
آقاي دكتر عليرضا نعمت اللهي به عنوان سخنران  - 

  مدعو در كنفرانس 
Joint Statistical Meeting and International 

  .كه در كشور هند برگزار شد، شركت نمودند
 دو نفر از فارغ التحصيالن ممتاز دوره دكتري آمار - 

اين دانشگاه، خانم دكتر مريم شرفي و آقاي دكتر امين 
گروه وفي به عنوان عضو هيأت علمي قلمفرساي مست

  .استخدام شدنددانشگاه شيراز آمار 
 آقاي دكتر عبدالرضا بازرگان الري به عنوان - 

  .انتخاب شدنداين دانشگاه  1385پژوهشگر نمونه سال 
 آقاي دكتر عليرضا نعمت اللهي به عنوان دانشيار - 

 معرفي 1386در سال اين دانشگاه نمونه آموزشي 
  .گرديدند

 در گروه آمار 1385 سخنراني هاي زير در سال - 
  :برگزار شدشيراز دانشگاه 

  عنوان  باامين قلمفرساي مستوفي 

Bayesian Semiparametric inference under ... 
  .19/6/1385تاريخ در 

عنوان آزمون ناپيوستگي يا  با حسين نگارستاني 
 .19/9/1385تاريخ  در نوع توزيع

 عنوان معرفي پارامتر  بااكرم فخاري اسفريزي 
 تاريخ  درضريب دمي وايبل و برآورد آن

26/9/1385. 

                                                 
انجمن محترم نماينده آقاي دكتر كاووس خورشيديان با تشكر از . 17

  مطالب اين ارسال براي دانشگاه شيرازآمار ايران در 
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قابليت اعتماد در عنوان مطالعاتي   بامهشيد شقاقيان 
 .26/9/1385 تاريخ  درتوزيع نرمال چوله

عنوان تحليـل مـدل هـاي سـري          با   رسول روزگار  
 .28/9/1385 تاريخ  درزماني اتورگرسيو

  در وزيـع بتـا نمـائي      عنوان معرفـي ت     با نگار فردرو  
 .28/9/1385تاريخ 

  در  عنوان معرفي توزيع نـيم نرمـال        با مهناز شيراني  
 .5/10/1385تاريخ 

 عنوان معرفي كـالس جديـدي از         با نجمه احمدي  
 .12/10/1385 تاريخ  درتوابع مفصل دو متغيره

        عنـــوان معرفـــي توزيـــع    بـــاســـارا بنـــائي  
Birnbaum – Sauders 17/10/1385تاريخ  در. 

عنوان ساختاربندي دو  با زهرا رضايي ديندارلو 
 .19/10/1385 تاريخ  در ...توزيع گاماي دو متغيره

 عنوان بررسي سره يا ناسره بودن  بارويا نصيرزاده 
 .24/10/1385 تاريخ  در ...توزيع پسين

  عنوان آنتروپي، آنتروپي تعميم يافته بافاطمه غربي 
 .24/10/1385 تاريخ  در...

هـاي    عنوان مقدمـه اي بـر مـدل    باوطن پور شبنم   
  .26/10/1385تاريخ   درماركف پنهان

بنـدي و     عنـوان درجـه     با فرنوش عباس آقابابازاده   
ــاس روش    ــر اس ــر ب ــاب متغي ــاريخ  در  ...انتخ ت

3/11/1385. 
  عنوان  بادكتر عليرضا نعمت اللهي 

On comparison of the Tail index of 
heavy tail … 

  .3/11/1385تاريخ در 
ــخي   ــر راس ــي اكب ــاعل ــرض   ب ــون ف ــوان آزم  عن

 .8/11/1385تاريخ   درهاي مجزا خانواده
  18 فارغ التحصيالن دوره دكتري آمار دانشگاه شيراز-

عيسي محمودي، استاد راهنما، خانم دكتر ناهيد  
، 13/3/1385سنجري فارسي پور، تاريخ دفاع 

 عنوان رساله
                                                 

اين اسامي بدون ارسال تصاوير و شرح كامل مشخصات افراد . 18
همكاري نماينده انجمن در دانشگاه اميدواريم با . ه استارسال شد

شيراز، زندگي نامه اين عزيزان را در بخش فارغ التحصيالن دكتري آمار 
  سردبير    .  خبرنامه، در شماره هاي آينده به چاپ برسانيم

Sequential Point Estimation in Scale 
Family of Distribution. 

مهرناز محمد پور، استاد راهنما، آقاي دكتر سلطاني  
  ، عنوان رساله29/5/1385تاريخ دفاع 

Multivariate Stationary Processes: 
Moving Average representation and 
Interpolation. 

مجيد صادقي فر، اساتيد راهنما، آقايان دكتر  
عمت اللهي، تاريخ دفاع سلطاني و دكتر عليرضا ن

    عنوان رساله ، 29/5/1385
Autoregressive Gaussian Random 
Vectors and the Median Unbiased 
Estimators of the Regression 
Coefficients. 

مجيد عظيم محسني، استاد راهنما، آقاي دكتر  
  ، عنوان رساله 29/5/1385سلطاني تاريخ دفاع 

A New approach for the asymptotic 
studies on the periodograms of 
periodically correlated or Multivariate 
Stationary Processes. 

مريم شرفي، استاد راهنما، آقاي دكتر بهبوديان،  
، عنوان رساله، چگالي نرمال 8/6/1385تاريخ دفاع 

  .چوله باالكريشنان
يان، علي دولتي، استاد راهنما، آقاي دكتر بهبود 

    ، عنوان رساله 8/6/1385تاريخ دفاع 
Measures of Association and Copulas. 

عليرضا سليماني خيبري، استاد راهنما، آقاي دكتر  
  ، عنوان رساله19/6/1385بهبوديان، تاريخ دفاع 

Similarity Measures Mixture Models and 
Simplification. 

 هنما، آقايرا استاد بهاءآبادي، زاده جمالي احد 
، عنوان 15/9/1385دكتر بهبوديان، تاريخ دفاع 

  رساله 
Skew normal and skew Cauchy 
distribution. 

امين قلمفرساي مستوفي، استاد راهنما، آقاي دكتر  
  ، عنوان رساله8/6/1385بهبوديان، تاريخ دفاع 
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Bayesian Semiparametric inference 
under Mixture of Dirichlet Process 
Models. 

عباس رسولي، استاد راهنما، آقاي دكتر ناهيد  
، 20/10/1385سنجري فارسي پور، تاريخ دفاع 

  عنوان رساله
Exact Likelihood and Bayes Inference 
on the n-class of distributions. 

  
  19دانشگاه شهيد بهشتي ●
  ارتقاء مرتبه -

آمار  ت علمي گروهأ عضو هيدكتر مجتبي گنجعليآقاي 
 ءاز مرتبه استادياري به دانشياري ارتقااين دانشگاه 

  .يافتند
   سخنراني علمي-
   عنوان بادكتر محمدرضا مشكانيآقاي  - 1

Regression analysis for finite markov jump 
maximum: Processes likelihood approach. 

برآورد عنوان   بادكتر محمدرضا فريد روحانيآقاي  - 2
  .امترهاي ميدان تصادفي گاوسي فضاي مقياسبيزي پار

  
  20دانشگاه عالمه طباطبايي ●
  فقدان يك همكار -

نوشتن درباره همكاري كه قريب به ربع قرن حداقل 
چهار روز در هفته و هر روز حداقل هشت ساعت با او 
از نزديك ارتباط و همكاري صميمانه داشتم، كاري 

 اين ،مكاراناما به ناچار از ميان ه. است بس دشوار
مهم به اين حقير سپرده شد تا شايد بتوانم گوشه اي از 
فعاليت ها و خاطرات اين بيست و اندي سال منتهي به 

و به خصوص از نموده پايان عمرش را بازگو 

                                                 
محترم نماينده آقاي دكتر محمدرضا فريد روحاني با تشكر از . 19

  اخبار اين ارسال براي گاه شهيد بهشتيدانشانجمن آمار ايران در 
آقاي دكتر محمد جواد زالي عضو محترم هيأت علمي با تشكر از . 20

  يادواره اين ارسالبراي دانشگاه عالمه طباطبايي 

هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي آن عزيز از   فعاليت
  .دست رفته چند سطري ياد كنم

واده اي مذهبي  در خان1329سيد علي ميريان در سال 
اصالتاً اهل اصفهان . و علم پرور ديده به جهان گشود

پس از پايان . بوده اما در تهران پرورش يافت
 در مؤسسه 1350تحصيالت ابتدايي و متوسطه در سال 

آموزش عالي آمار و انفورماتيك در رشته آمار پذيرفته 
شد و تحصيالت خود را تا مقطع كارشناسي ارشد در 

 قبل از پيروزي انقالب ،سپس. ادامه داداين مؤسسه 
 عازم كشور ،اسالمي ايران به منظور ادامه تحصيل

آمريكا گرديد و از دانشگاه استانفورد، دكتري خود را 
با درجه عالي  Educationدر رشته آمار و با گرايش 

 اوايل انقالب به قصد خدمت نامبرده در. دريافت كرد
ان مراجعت نمود و به مردم مسلمان كشورمان به اير

مدتي را در مركز آمار ايران و چندي نيز در وزارت 
با . مسكن و شهرسازي به خدمت مشغول بود

 ،1362بازگشايي دانشگاه هاي كشور در مهرماه سال 
فعاليت علمي و آموزشي خود را در مجتمع عالي علوم 
 ،اداري و بازرگاني كه بعدها با ادغام مؤسسات ديگر

دانشگاه عالمه طباطبايي شد، موجب شكل گيري 
هاي آموزشي،  استخدام و تا زمان فوت به فعاليت

  .پژوهشي و اجرايي در اين دانشگاه ادامه داد
 با مجوز رسمي از وزارت علوم، 1368در سال 

 گروه آمار، رياضي و كامپيوتر ،تحقيقات و فناوري
دانشگاه عالمه طباطبايي با پذيرش دانشجو در مقطع 

شته آمار شروع به فعاليت كرد كه در ايجاد كارشناسي ر
 مرحوم دكتر ميريان در كنار ،و راه اندازي اين دوره

دوستانش تالش وافري داشت و به عنوان اولين مدير 
در دوره هاي بعد . گروه آمار انتخاب و منصوب گرديد

 ايشان اين افتخار را داشت كه در ،نيز چهار بار ديگر
و پژوهشي، گروه آمار را كنار فعاليت هاي آموزشي 
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اداره نمايد و خاطرات خوبي را در ذهن همكارانش به 
ند روز قبل از فوتش چمرحوم ميريان . يادگار بگذارد

براي پنجمين بار به عنوان مدير گروه آمار اين دانشگاه 
  .منصوب شده بود

 ابتدا دوره شبانه كارشناسي ،در جريان توسعه گروه آمار
 دوره كارشناسي ارشد 1372آمار و سپس از سال 

اجتماعي و يك سال بعد دوره - گرايش اقتصادي
در حال . اندازي شد كارشناسي ارشد آمار رياضي راه

حاضر گروه آمار اين دانشگاه در مقاطع كارشناسي آمار 
در دو دوره روزانه و شبانه، كارشناسي ارشد آمار 

 اجتماعي و آمار رياضي در دوره هاي روزانه - اقتصادي
يقيناً نقش مرحوم .  هر ساله دانشجو مي پذيرد،و شبانه

دكتر ميريان در اين امر كم نظير بود، تا جايي كه اخيراً 
  .ايشان به دنبال تأسيس دوره دكتري آمار بود

از فضايل اخالقي آن مرحوم عشق و عالقه به شغل 
هاي   ايشان عليرغم داشتن موقعيت. شريف معلمي بود

گز  در خارج از دانشگاه، هركاري و امكانات مادي
نمايد و تا آخر عمر حاضر نشد لحظه اي به آن توجه 

  .پر بركتش معلم ماند
آن مرحوم معلمي بلند نظر و آينده نگر بود تا جايي كه 

ه  ن،جذب همكاران جوان با توان علمي باال در گروه را
پنداشت بلكه در   تنها مغاير با اهداف مادي خود نمي

اد انگيزه بيشتر در آن ها تالش جذب آنان و ايج
فراواني را به عمل آورد طوري كه گروه آمار اين 

 عضو پنج با 1368دانشگاه با آغاز فعاليت خود در سال 
هيأت علمي، در حال حاضر به عنوان يك گروه 

 عضو هيأت 20آموزشي توانمند از نظر علمي، داراي 
اين امر جز با تالش . علمي با مدرك دكتري است

حوم دكتر ميريان و همكاري تنگاتنگ با ساير مر
  . امكان پذير نبود،اعضاي هيأت علمي

 16مرحوم دكتر علي ميريان روز سه شنبه مورخ 
 1428 رجب سال 23مقارن با  (1386مردادماه سال 
به رحمت ايزدي پيوست و همكاران و ) هجري قمري

. دانشجويانش را در حسرت فقدانش اندوهگين نمود
شايد مولود رجب بود كه نام علي بر او . بود نامش علي

دو در   ميالد و عروجش هر،نهادند و اگر چنين باشد
خدايش بيامرزد و با . ماه پربركت رجب شكل گرفت

  ....ان شاء ا. محشور فرمايد) ع(جد بزرگوارش علي 
  
  21 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان●
 خانم مرجان منصوريان فارغ التحصيل - 

ارشد آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي   كارشناسي
، در آزمون كتبي ورودي دوره 1385اصفهان در سال 

دكتري آمار زيستي دانشگاه تربيت مدرس در سال 
  . حائز رتبه اول گرديدند1386

خانم آسيه عشوري فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  - 
 در آزمون 1384دانشگاه در سال اين آمار زيستي 

وره دكتري آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي ورودي د
  . پذيرفته شدند1386تهران در سال 

  
  22خيام مشهدغير انتفاعي  مؤسسه آموزش عالي  ●
خيـام  غير انتفـاعي غيـر دولتـي       سسه آموزش عالي    ؤ  م

 اقـدام بـه     ،1385 -86ابتداي سـال تحـصيلي      مشهد از   
از طريــق آمــار  كارشناســي دورهپــذيرش دانــشجو در 

و مؤسسات آمـوزش عـالي   ها   سراسري دانشگاه آزمون  
پـذيرش دانـشجو در دوره      ظرفيـت   . نموده است كشور  

همچنـين  . دمي باش  نفر   50كارشناسي آمار اين مؤسسه     

                                                 
انجمن آمار محترم نماينده آقاي دكتر مهدي تذهيبي با تشكر از  .21

  رهاخب اين ارسال براي دانشگاه علوم پزشكي اصفهانايران در 
انجمن آمار ايران در محترم نماينده آقاي اميد خزين قناد با تشكر از  .22

  خبر اين ارسال براي مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي خيام مشهد



  16                                                                                                               خبرنامه انجمن آمار ايران                
 

مـدير  (نيـا    آقايان دكتر ابوالقاسم بـزرگ     در حال حاضر  
ت علمـي   أاعضاي هي به عنوان   و اميد خزين قناد     ) گروه

  .مي باشند  مشغول خدمت،اين مؤسسه گروه آمار
  

  آيين نامه نمايندگان انجمن آمار ايران 
اصالحات آيين نامه نماينـدگان انجمـن كـه در          آخرين  
 بــه تــصويب هيــأت مــديره انجمــن 3/5/1386تــاريخ 

  :رسيده است، به شرح زير مي باشد
  مقدمه

آورده نمودن اهداف انجمـن       انجمن آمار ايران جهت بر    
هـا و     ها، درهر دوره سه ساله در دانـشگاه         در كليه زمينه  

مؤسسات در داخل و خارج از كشور افرادي را از ميان           
اعضاي انجمـن بـراي همكـاري بـا انجمـن طبـق ايـن              

نامه انتخاب كرده و براي آنها ابالغ نمايندگي صادر           آئين
نامـه منظـور از انجمـن، شـورا،           ايـن آئـين   در  . نمايد  مي

ترتيب انجمن آمـار ايـران، هيـأت        ه  نماينده و مؤسسه ب   
ايـران و    مديره انجمن آمار ايران، نماينده انجمـن آمـار        

 .باشد سسات مي ها و مؤ  دانشگاه

  مشخصات عمومي
اي كه صالح بداند  سسه  شورا در هر مؤ- 1 ماده
معرفي كتبي آن اي را با مشورت و  تواند نماينده مي
  .سسه انتخاب نمايد مؤ

 مسئول دبيرخانه انجمن، مسئول هماهنگي - 2ماده 
  .نمايندگان انجمن مي باشد

 موظف ، مسئول هماهنگي نمايندگان انجمن- 3ماده 
هايي كه داراي نماينده  است مؤسسات و دانشگاه

باشد را مشخص نمايد تا در اسرع وقت براي آنان  نمي
  .دنماينده انتخاب شو

ظفند مشكالت و  نمايندگان انجمن مو - 4ماده 
پيشنهادات مربوط به حوزه نمايندگي خود را با مسئول 

  .هماهنگي نمايندگان انجمن در ميان گذارند

 مسئول هماهنگي نمايندگان انجمن موظف - 5ماده 
گان انجمن و  است مسائل مربوط به امور نمايند
  .مشكالت آنها را به اطالع شورا برساند

 نماينده انجمن بايد عضو پيوسته انجمن در - 6ماده 
  .محل باشد

 مدت نمايندگي انجمن براي يك دوره سه - 7ماده 
ساله است و با پيشنهاد مسئول هماهنگي نمايندگان 

تواند  انجمن، موافقت نماينده و تصويب شورا مي
  .تمديد شود

حسب تقاضاي نماينده، گواهي انجام  - 1تبصره 
 ،سسه يا دانشگاه ذيربطؤئه به مهمكاري جهت ارا

  .  صادر خواهد شد
 انجمن از نمايندگان فعال به نحو مقتضي تقدير - 8ماده 

  .به عمل خواهد آورد
  ظايف نماينده انجمن   و

 نماينده انجمن در امور زير با انجمن همكاري - 9ماده 
  :نمايد مي
  هاي انجمن   مشاركت در اجراي اهداف و رسالت- 1- 9
ها و  ها، پوسترهاي كنفرانس گهي نصب آ- 2- 9

  ها، بروشورها و آخرين شماره هاي انجمن، فرم همايش
  .نشريات انجمن و اعالن به موقع آنها

 تشويق مستمر همكاران و دانشجويان جهت - 3- 9
عضويت در انجمن، يادآوري لزوم تمديد عضويت به 
  ويژه در مهرماه با كمك ساير همكاران و اعضاي زبده

  مي دانشجويي آمارانجمن عل
 دريافت حق عضويت، توزيع فرم درخواست - 4- 9

عضويت، كنترل دقيق مندرجات فرم هاي تكميل شده 
 پستي و پست الكترونيك و نشانيبه ويژه قسمت 

  .ارسال آنها به دبيرخانه انجمن در اولين فرصت
سسه ذيربط براي ؤ تالش در جهت جذب م- 5- 9

  سسه اي در انجمن ؤعضويت م
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آوري حق عضويت افراد حوزه نمايندگي و  مع ج- 6- 9

  دار انجمن  ارسال آنها به خزانه
گي براي   تشويق اعضاي انجمن در حوزه نمايند- 7- 9

  تهيه مقاالت مناسب جهت چاپ در نشريات انجمن
سسه ؤ تالش براي جلب حمايت مالي و علمي م- 8- 9

  ذيربط جهت پيشبرد اهداف انجمن
گي و ارسال آنها   نمايند تهيه اخبار آماري حوزه- 9- 9

دبير خبرنامه انجمن جهت بررسي و درج در  براي سر
  خبرنامه 

 ارائه گزارش عملكرد حوزه نمايندگي خود در - 10- 9
صورت نياز و به ويژه در پايان هر دوره به مسئول 

  هماهنگي نمايندگان انجمن 
 مسئول هماهنگي نمايندگي انجمن موظف - 10ماده 

گان انجمن به طور  اسب با نماينداست كه از طريق من
  .مستمر ارتباط بر قرار كند

 در صورتي كه نماينده انجمن به هر دليلي از - 11ماده 
 الزم است ،ظايف محوله خود معذور باشد ادامه و

گان  مراتب را در اسرع وقت كتباً به مسئول نمايند
  .انجمن گزارش دهد

 در جلسه 13/6/86تاريخ به   ماده11نامه در اين آئين 
هيأت مديره  انجمن آمار ايران به تصويب رسيد و از 

  . باشد اين تاريخ  قابل اجرا مي
  

مدت  هاي پژوهشي كوتاه فراخوان طرح 
   آمار پژوهشكده

عمومي نفوس و عنايت به اعالم نتايج سرشماري  با
 ، پژوهشكده آمار آماده است1385 مسكن در سال

 ژوهشگران را در زمينهپيشنهادهاي استادان، محققان و پ
هاي  و در چارچوب فرمي تحليل نتايج سرشمار
 قابل بازيابي از طريق نشاني(پژوهشي پژوهشكده 

مورد بررسي  )ir.ac.csrt.www://http الكترونيكي

موضوعات پيشنهادي به شرح ذيل  مجموعه. قرار دهد
ررسي پيشنهادهاي جديد از ب اين پژوهشكده. است

 همربوط هاي  آماده همكاري و ارائه داده واستقبال نموده
هاي كوتاه مدت   شايان ذكر است كه طرح.باشد مي

 ماه و با سهزماني كمتر از   بايد در مدت،پژوهشكده
  .  ريال انجام پذيرد30/000/000اي تا سقف  هزينه

  وركشهاي  استان هاي جمعيتي بيين ويژگيتتوصيف و - 
  هاي كشور  ن استادر هاي مهاجرت  ويژگي - 
  هاي كشور استاندر هاي جنسيتي  شاخص - 
  كشور هاي استاندر تابعيت  - 
  هاي كشور دين در استان - 
  جابجايي و شناوري جمعيت - 
  در استان هاي كشور وضع زناشويي - 
  هاي كشور معلوليت در استان - 
  كشورهاي  زندگي استانبه اميد  محاسبه باروري و - 
  كشور هاي وسايل و امكانات خانوار در استان - 
  هاي كشور تسهيالت مسكن در استان - 
  هاي كشور مسكن و خانوار در استان - 
  ها هاي همگني استان شاخص - 
   گانه تهران22هاي مناطق  شاخص - 
اقتصادي  - هاي اجتماعي  هاي ويژگي  شاخص - 

  ي كشورها  آبادي
 

  فارغ التحصيالن آمار 
  23غ التحصيالن دكتري آمارفار ●
  عبدالرحيم بادامچي زاده دكتر -1

در سال عبدالرحيم بادامچي زاده 
 يو .شد در تبريز متولد 1343

تحصيالت دبيرستاني خود را در 

                                                 
خانم دكتر معصومه فشندي مدير محترم گروه آمار با تشكر از  .23

  مطالب اين ارسال براي دانشگاه فردوسي مشهد
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 به پايان  دبيرستان فردوسيفيزيك دررياضي رشته 
  موفق به اخذ مدرك1366 در سالايشان  .رسانيد

وي . شدانشگاه بيرجند رياضي از ددر رشته كارشناسي 
خود را در رشته  كارشناسي ارشد دوران تحصيالت 

به پايان  1369سال در رياضي دانشگاه صنعتي شريف 
ت علمي أ به عنوان عضو هي1370سال رسانيده و در 

.  شدخدمت به در دانشگاه عالمه طباطبايي مشغول 
 مدرك دانشوري رياضي را از 1378سپس در سال 
 1382در سال ايشان . مدرس اخذ نموددانشگاه تربيت 

خارج، در دوره دكتري آمار بديل بورسيه تحصيلي با ت
 درمشغول به تحصيل گرديد و دانشگاه فردوسي مشهد 

راهنمايي با خود دكتري  از پايان نامه 30/3/86تاريخ 
بررسي «تحت عنوان آقاي دكتر غالمحسين شاهكار 

موفقيت  با »سامانه هاي صف با تعطيلي سرويس دهنده
زير از رساله ايشان  تمقاال. درجه عالي دفاع نمودو با 

   :استاستخراج شده 
1. Badamchi-zadeh, A. (2005). Estimation 
of the Diffusion’s Mean in Branching   
Processes. 5th Probability and Stochastic 
Processes Conference, Iran.     
2. Badamchi-zadeh, A. and Shahkar, G.H. 
(2006). On BSVGGGM k //),,,/( 21 L . Far 
East Journal of Theorrtical Statistics, 
imprint. 
3. Badamchi-zadeh, A. and Shahkar, G.H. 
(2006). Two Phases Queue System with 
Bernoulli Feedback and Bernoulli Schedule 
Server Vacation. To appear in International 
Journal of Information and Management 
Science. 
4. Shahkar, G.H. and Badamchi-zadeh, A. 
(2006). On M/(G1,G2)/1/G(BS)/V2 with 
Optional Second Services. Submitted. 
5. Badamchi-zadeh, A. and Shahkar, G.H.  
(2006). On M/(G1,G2)/1/G(BS)/Vs with 
feedback on each Services. Submitted. 

 عبدالرحيم ، بادامچي زاده وغالمحسين، شاهكار. 5
صف با دو نوع ورودي، دو نوع سرويس و ). 1386(

، 1، جلد مجله علوم آماريتعطيلي با شيوه برنولي، 
  .1شماره 

 هادي جباري نوقابي دكتر -2

هادي جباري نوقابي در سال 
. د شد در شهر گناباد متول1357

وي تحصيالت مقدماتي خود را 
در شهر گناباد به پايان رسانيد و 

دبيرستان  در رشته رياضي فيزيك از 1375در سال 
شهر گناباد فارغ التحصيل شد و نمونه مالمظفر گنابادي 

در همان سال در آزمون سراسري دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي كشور در دوره كارشناسي آمار 

وسي مشهد پذيرفته شده و در تاريخ دانشگاه فرد
.  فارغ التحصيل گرديد، با كسب رتبة اول20/1/1379

ايشان به عنوان عضو تيم دانشجويي دانشگاه فردوسي 
ة دانشجويي آمار كشور كه در  در نخستين مسابقمشهد

 در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، 1379بهار سال 
. فرادي گرديدموفق به اخذ مقام دوم انشركت نموده و 
ارشد آمار  كارشناسي در دورة 1379وي در سال 

دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شده و در تيرماه زيستي 
 از پايان نامة كارشناسي ارشد خود تحت 1382سال 

برآورد مخاطرة متناسب تابع بقاء شرطي و پيش «عنوان 
بيني بقاي بيماران مبتال به سرطان معده براساس 

و با  »اي انجام شده قبل از عمل جراحيگيري ه اندازه
 .راهنمايي آقاي دكتر فقيه زاده با موفقيت دفاع نمود

 در آزمون ورودي دورة دكتري 1382نامبرده در سال 
پذيرفته شده و اين دوره آمار دانشگاه فردوسي مشهد 

. را با دريافت بورسيه تحصيلي از آن دانشگاه آغاز نمود
 از رسالة دكتري خود با 21/6/1386ايشان در تاريخ 

توابع نرخ هاي همگرايي براي برآوردگرهاي «عنوان 
چگالي، توزيع دو متغيره، چندك شرطي و مجموع 

 تحت راهنمايي آقاي دكتر »متغيرهاي تصادفي وابسته
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با موفقيت و كسب درجة عالي دفاع حسنعلي آذرنوش 
 مقاالت زير از رسالة دكتري ايشان استخراج .نمود
   :اند شده

1. Jabbari Nooghabi, H. and Azarnoosh, 
H.A. (2007). Exponential inequality for 
negatively associated random variables. 
To appear in Statistical Papers. 

2. Jabbari, H., Azarnoosh, H.A. and 
Fakoor, V. (2006). Almost sure 
convergence of two-dimensional 
distribution function under negative 
association. To appear in Journal of 
Applied Probability and Statistics. 

3. Jabbari, H. and Azarnoosh, H.A. (2007). 
Almost sure convergence rates for the 
estimation of a covariance operator for 
negatively associated random variables. 
To appear in JIRSS. 

4. Jabbari, H. and Azarnoosh, H.A. (2007). 
An exponential inequality for negatively 
associated random variables. To appear 
in Electronic Journal of Statistics. 

5. Jabbari, H., Fakoor, V. and Azarnoosh, 
H.A. (2007). Strong uniform 
convergence rate of kerenel conditional 
quantile estimator under random 
censorship for α -mixing random 
variables. Far East J. Theo. Stat., 21(1), 
113-126. 

6. Zarei, H., Jabbari, H., Dewan, I. and 
Azarnoosh, H. A. (2007). A general 
method of density estimation for 
negatively associated random variables. 
To appear in J. Probab. And Statist. 
Sciences. 

7. Jabbari, H., Jabbari, M. and Azarnoosh, 
H.A. (2006). Exponential convergence 
rates of kernel density function for 
negatively associated random variables. 
Submitted in Journal of Nonparametric 
Statistics. 

  

  فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار ●
  مازندران دانشگاه -1
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  عادله فالح - 

استنباط براي توزيع نمايي  عنوان پايان نامه،/ رياضي

  تاريخ دفاع / هاي ركوردي يافته براساس داده تعميم
  .دكتر اصغرزادهآقاي  استاد راهنما، / 31/6/1386
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  روشنك زمان - 

 قضاياي حدي براي عنوان پايان نامه،/ رياضي
 تاريخ دفاع / متغيرهاي فازي با وابستگي منفي

  .دكتر صادقپورآقاي استاد راهنما، /  31/6/1386
  
  سيستان و بلوچستان دانشگاه -2
آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد ادريحبيب ن - 
مجموع موزون متغيرهاي  عنوان پايان نامه،/ ياضير

 تاريخ دفاع / تصادفي زيرنمايي و برخي كاربردهاي آن
  .دكتر محمد امينيآقاي  استاد راهنما،  /16/4/1386
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهديس آزادبخش - 

ون رتبه عالمتدار آزم عنوان پايان نامه،/ رياضيآمار 
تاريخ  / ويلكاكسون براي متغيرهاي تصادفي مرتبط

دكتر محمد آقاي  استاد راهنما،  /16/4/1386 دفاع
  .اميني

آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  حسين حضرتي - 
مفاهيمي از قضاياي حدي به  عنوان پايان نامه،/ رياضي

  16/4/1386 تاريخ دفاع / كمك اندازه هاي اطالع
  .دكتر غالمرضا محتشمي برزادرانآقاي ستاد راهنما، ا

  
  شيراز دانشگاه -3
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد نجمه يارمحمودي - 

كنكاشي در رگرسيون  عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي
خانم  استاد راهنما،  /20/4/85 تاريخ دفاع / ناپارامتري

  .دكتر مينا توحيدي
آمار كارشناسي ارشد فارغ التحصيل  زهرا مفاخري - 

 توابع مفصل و فرآيندهاي عنوان پايان نامه،/ رياضي
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خانم  استاد راهنما،  /20/6/85 تاريخ دفاع / تصادفي
  .دكتر زهره شيشه بر

آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد زهرا يوسفيان - 
 برآورد فاصله اي تعميم يافته عنوان پايان نامه،/ رياضي

دكتر آقاي  استاد راهنما، / 26/6/85 تاريخ دفاع/ 
  .بهبوديان

آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  زهرا شناوري - 
 برآورد پارامترهاي توزيع عنوان پايان نامه،/ رياضي

 / IIوايبل نمايي شده تحت داده هاي سانسور شده نوع 
  .دكتر حيدري استاد راهنما،  /20/6/85 تاريخ دفاع

آمار شناسي ارشد  فارغ التحصيل كارزهره محمدي - 
 برآوردگرهاي مكاني عنوان پايان نامه،/ رياضي
  /28/6/85 تاريخ دفاع / هاي آميخته متناهي  توزيع

  .خانم دكتر ناهيد سنجري فارسي پوراستاد راهنما، 
آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد الله تفكري - 

 برآورد شاخص پايداري عنوان پايان نامه،/ رياضي
 تاريخ دفاع / در توزيعهاي دنباله سنگين) αپارامتر (

دكتر عليرضا آقاي  استاد راهنما،  /29/6/85
  .اللهي  نعمت

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مريم احمدي جم - 
يافتن برآوردهاي بيز بر  عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي

تاريخ  /  پارتوعاساس نمونه هاي آرايش شده از توزي
خانم دكتر ناهيد سنجري  استاد راهنما،  /4/7/85 فاعد

  .فارسي پور
آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد بنفشه ميرزايي - 

م پارامترها در أبرآورد تو عنوان پايان نامه،/ رياضي
تاريخ  / هاي رگرسيوني با خطاي خود بازگشتي مدل
  .آقاي دكتر خورشيديان استاد راهنما،  /9/7/85 دفاع

آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد ين حق بينحس - 
تحليل رگرسيون پارامتري،  عنوان پايان نامه،/ رياضي

 / ناپارامتري و نيمه پارامتري با مقادير گمشده در پاسخ

آقاي دكتر  استاد راهنما،  /3/10/85 تاريخ دفاع
  .عبدالرسول برهاني حقيقي

  
  شهيد بهشتي دانشگاه -4
رغ التحصيل كارشناسي ارشد  فاسعيد قاسمي زاده - 

هاي   روشعنوان پايان نامه،/ اجتماعي - اقتصادي آمار
هاي خطي تعميم يافته با متغيرهاي  مدرن تحليل مدل
 استاد  /19/4/1386 تاريخ دفاع / تبييني گم شده

  .دكتر مجتبي گنجعليآقاي راهنما، 
آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آيدا اسالمي - 

تحليل مخاطره هاي رقيب   پايان نامه،عنوان/ رياضي
 استاد  /24/5/1386 تاريخ دفاع/  م با پوشيدگيأتو

   .دكتر احمد خداداديآقاي راهنما، 
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد محي الدين ايزدي - 

 مقايسات تصادفي و عنوان پايان نامه،/  رياضي آمار
وابستگي ميان متغيرهاي همراه آماره هاي ترتيبي 

  /4/6/1386 تاريخ دفاع / IIسوريده فزاينده نوع سان
   .دكتر بهاء الدين خالديآقاي استاد راهنما، 

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد سپيده فارسي نژاد - 
مقايسات تصادفي آماره  عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي

هاي ترتيبي از مجموعه متغيرهاي تصادفي مستقل و 
تاريخ  / گاماو  وايبل ،اي نماييه توزيع       غير همتوزيع

دكتر بهاء الدين آقاي  استاد راهنما، / 4/6/1386 دفاع
  .خالدي

 فارغ التحصيل اعظم بخشي محمدي -
محاسبه  عنوان پايان نامه،/ آمار بيمهارشد   كارشناسي

 تاريخ دفاع / حق بيمه در مخاطرات دم سنگين
دكترعبدالرحيم آقاي  استاد راهنما،  /21/6/1386

  .شهاليي
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد فاطمه زرين آميزي - 

معرفي انواع  عنوان پايان نامه،/  اجتماعي- اقتصادي آمار
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تضمين، تحليل ادعاها و هزينه تضمين در سيستم هاي 
 استاد راهنما،  /31/6/1386 تاريخ دفاع / چند مؤلفه اي

  .دكتر احمد خداداديآقاي 
آمار رشناسي ارشد  فارغ التحصيل كاحسن حسني - 

نظرية رگرسيوني براي سري  عنوان پايان نامه،/ رياضي
 تاريخ دفاع/ اي با رهيافت بيزي  زماني رسته

دكتر محمدرضا آقاي  استاد راهنما،  /31/6/1386
  .مشكاني

 فارغ التحصيل مهدي حاجي محمدي - 
عنوان پايان /   اجتماعي- اقتصادي آمارارشد   كارشناسي

راحي فيلترهاي بهينه در داده هاي  روش هاي طنامه،
  /31/6/1386 تاريخ دفاع/ خود همبسته جهت كنترل 

  .دكتر احمد خداداديآقاي استاد راهنما، 
آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد پريسا نيلوفر - 

انواع جانهي با استفاده از  عنوان پايان نامه،/ رياضي
اد  است /31/6/1386 تاريخ دفاع/  شبكه هاي بيزي

  .دكتر مجتبي گنجعليآقاي راهنما، 
  
   دانشگاه فردوسي مشهد-4
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار جالل چاچي - 

خواص مجانبي برآوردگر عنوان پايان نامه، / رياضي
درستنمايي ماكسيمم ناپارامتري غير شرطي تابع بقا 

تاريخ  /  اريب و سانسور از راست- هاي در طول  داده
 استاد راهنما، آقاي دكتر حسنعلي  /6/4/86دفاع 

  .آذرنوش
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  مهدي جعفري - 

رگرسيون ناپارامتري تصادفي  عنوان پايان نامه،/ رياضي
تاريخ  / با استفاده از طرح پذيرش شده هموار موجكي

دكتر حسينعلي آقاي  استاد راهنما،  10/5/86 دفاع
  .نيرومند

آمار  التحصيل كارشناسي ارشد فارغ مهدي روزبه - 
محاسبه اطالع فيشر در  عنوان پايان نامه،/ رياضي

آمارهاي مرتب و بررسي آن در چند توزيع آماري 
آقاي  استاد راهنما، / 25/4/86 تاريخ دفاع / كالسيك

  .سيد محمد مهدي طباطباييدكتر 
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  علي داورزني -  

 / الگوريتم تحليل خوشه اي ايان نامه،عنوان پ/ رياضي
دكتر علي آقاي  استاد راهنما، / 22/5/86 تاريخ دفاع

   .مشكاني
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  محمد بلبليان - 

ترسيم و تفسير نمودارهاي  عنوان پايان نامه،/ رياضي
 / رگرسيوني با استفاده از مفهوم كاهش بعد بسنده

دكتر آقاي استاد راهنما،   /21/5/86 تاريخ دفاع
  .ناصررضا ارقامي

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  مهدي مهدي زاده - 
آزمون هاي جايگشتي و  عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي

 استاد راهنما، / 10/6/86 تاريخ دفاع / بازه هاي اطمينان
  .دكتر ناصررضا ارقاميآقاي 

آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  عاطفه رضايي - 
مباحثي در آزمون فرضيه بر  عنوان پايان نامه،/ رياضي

 استاد راهنما، / 10/6/86 تاريخ دفاع / اساس آنتروپي
  .دكتر سيميندخت براتپور خانم

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  مژگان عرب پور - 
اي دخانواده لمب عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي

 استاد راهنما، / 10/6/86  تاريخ دفاع / يافته تعميم
  .دكتر ناصررضا ارقاميآقاي 

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار سليمه ياسايي - 
آنتروپي باقيمانده و گذشته و عنوان پايان نامه، / رياضي

 استاد راهنما، / 10/6/86تاريخ دفاع   / مشخصه سازي
  .دكتر جعفر احمديآقاي 
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  فارغ التحصيلمير مصطفاييكامل سيد محمد تقي  - 

عنوان پايان نامه، / كارشناسي ارشد آمار رياضي
 / الگوهاي آماري تعميم يافته مبتني بر داده هاي ترتيبي

دكتر جعفر  استاد راهنما، آقاي / 11/6/86تاريخ دفاع 
  .احمدي

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد محمد خراشاديزاده - 
خانواده توزيع هاي طول عنوان پايان نامه، / آمار رياضي

/  11/6/86تاريخ دفاع /  گسسته در قابليت اعتماد عمر
  .عبدالحميد رضايي ركن آباديدكتر استاد راهنما، آقاي 

 فارغ التحصيل امير حسين همايي شانديزي - 
عنوان پايان نامه، / كارشناسي ارشد آمار رياضي

اي  جمله  خطي و چند- رگرسيون چندگانه، تكه اي
اد راهنما، آقاي دكتر است / 12/6/86تاريخ دفاع   / فازي

  .علي وحيديان كامياد
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار سميرا نايبان - 

داده هاي سانسور شده عنوان پايان نامه، / رياضي
 استاد راهنما، آقاي / 19/6/86تاريخ دفاع  / هيبريد

  .دكتر ابوالقاسم بزرگ نيا
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد صديقه دالور داغيان - 
بررسي خواص مجانبي عنوان پايان نامه، / مار رياضيآ

برآوردگر درستنمايي ماكسيمم تابع بقاي نااريب در 
 استاد / 20/6/86تاريخ دفاع /  نمونه گيري مقطعي

  .دكتر حسنعلي آذرنوشراهنما، آقاي 
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار محياء باقي زاده - 

اهد آماري و بررسي شوعنوان پايان نامه، / رياضي
 استاد / 24/6/86تاريخ دفاع  / مسائل مرتبط با آن

  .دكتر ناصررضا ارقاميراهنما، آقاي 
  

 مسابقه دانشجويي آمار هشتمينگزارش  
  24كشور

هشتمين مسابقه دانشجويي آمار كشور روز سيزدهم 
 در محل دانشكده علوم پايه 1386شهريور ماه سال 

جمن آمار ايران با همكاري انو دانشگاه مازندران 
 تيم و هر تيم 19جمعاً در اين مسابقه . برگزار گرديد

از دانشگاه هاي ) به ترتيب حروف الفبا( نفر 3شامل 
 بين المللي ، بيرجند، اصفهان،آزاد اسالمي واحد مشهد

 ، رازي كرمانشاه، تبريز، خليج فارس،)ره(امام خميني 
 ،واز شهيد چمران اه، شهيد بهشتي،شهيد باهنر كرمان

 عالمه ، صنعتي اصفهان، شيراز،شيخ بهايي اصفهان
 ، محقق اردبيلي، مازندران، فردوسي مشهد،طباطبايي

  .شركت داشتند  يزد ومنابع طبيعي و كشاورزي گرگان
يك نفر از دانشجويان عضو تـيم دانـشگاه بـين المللـي             

و يك نفر از اعضاي تيم دانشگاه منابع        ) ره(امام خميني   
. زي گرگان در مسابقه حضور نداشـتند      طبيعي و كشاور  

بنابراين تيم هاي اين دانشگاه ها به صورت انفـرادي در      
مسابقه شركت داشتند و از نظر تيمي در مجموع هفـده           

  .ندحضور داشت مسابقه در اينتيم 
آزمون هاي مسابقه در دو بخش نظري و كاربردي 
طراحي شد به نحوي كه سؤاالت آزمون توسط دبير 

ي مسابقه از گروه هاي آموزشي و اساتيد كميته علم
آمار جمع آوري گرديده و توسط كميته علمي طراحي 

 صبح و 12 تا 9آزمون بخش نظري از ساعت . ندشد
 روز سيزدهم 17 تا 14آزمون كاربردي از ساعت 

  .شهريور ماه در محل دانشگاه مازندران برگزار گرديد
                                                 

نادر نهمت اللهي دبير محترم كميته علمي آقاي دكتر با تشكر از . 24
 اين ارسال براي مسابقه و عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

  گزارش
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أت علمي  اعضاي هي،براي تصحيح اوراق و اعالم نتايج
زير كه توسط كميته علمي دعوت شده بودند، از 

 بامداد روز دو روز سيزدهم تا ساعت 14ساعت 
عالم نتايج به تصحيح اوراق و اچهاردهم شهريور ماه 
  :ابقه پرداختندمطابق با آيين نامه مس

   دكتر ماه بانو تاتا -2          دكتر حميد پزشك -1
 طاهري محمود دكتر -4            دكتر مجيد سرمد -3

 دكتر عباس گرامي -6           دكتر ايرج كاظمي -5

 دكتر نادر نعمت اللهي -8 آقاي سيد باقر مير اشرفي -7

  دكتر عليرضا نعمت اللهي -9
، جلـسه اي روز     آنو اعـالم    نتـايج   نهايي كـردن    جهت  

 بـا حـضور رئـيس       1386چهاردهم شهريور مـاه سـال       
ضاي كميتـه علمـي، دبيـر       انجمن آمار ايران، دبير و اعـ      

تـيم هـا    كميته برگزاري مسابقه و جمعي از سرپرسـتان         
 و دبير كميته علمـي مـسابقه بـه شـرح            هتشكيل گرديد 

ــايج   ــد طراحــي ســؤاالت، آزمــون هــا و اعــالم نت رون
هشتم و  در پايان جلسه نتايج تيم هاي اول تا         . پرداخت

 2 و   1نفرات اول تا پانزدهم به شـرح جـداول شـماره            
  .تأييد قرار گرفتمورد 

جــوايز مــسابقه در جلــسه اختتاميــه شــشمين ســمينار  
در روز پانزدهم شـهريور     احتمال و فرآيندهاي تصادفي     

به نفرات و تيم هاي اول تا سوم و گروه هاي آموزشـي             
  :آنان به شرح زير اعطا گرديد

 4جمعـاً   (يك از اعضاي تـيم اول        به نفر اول و هر     - 1
  و يك لوح تقدير سكه تمام بهار آزادي 2) نفر

 4جمعـاً   (يك از اعضاي تيم دوم       به نفر دوم و هر     - 2
  سكه تمام بهار آزادي و يك لوح تقدير5/1) نفر

 4جمعاً  (يك از اعضاي تيم سوم       به نفر سوم و هر     - 3
  سكه تمام بهار آزادي و يك لوح تقدير1) نفر

 از گروه هاي آموزشي يك لوح تقدير به هر يك - 4

سابقه آماري توسط انجمن ضمناً جايزه نفرات برتر م
آمار ايران كه در حال حاضر باني آن آقاي پرفسور باال 
كريشنان مي باشد، به شرح زير به نفرات برتر اهدا 

  :گرديد
 2جمعاً (به هر يك از نفرات تيم اول كاربردي  -1

 يك نيم سكه بهار آزادي) نفر

يك )  نفر3جمعاً (به نفرات اول تا سوم انفرادي  -2
 آزاديربع سكه بهار 

 
 نتايج نهايي انفرادي هشتمين مسابقه: 1جدول شماره 

  از نفرات اول تا پانزدهم آمار دانشجويي كشور

ـبه
رت

 

 دانشـگـاه نـام و نـام خـانـوادگي

نمره 
امتحان 
نظري از 

60 

 48 صنعتي اصفهان اميدعلي آقابابائي جزي 1

 44 شيراز مرضيه دوست فاطمه 2

 43,25 اصفهان محبوبه خلفي 3

 41,75 رازي كرمانشاه تابان باغفلكي 4

 40,75 محقق اردبيلي بهداد مصطفائي 5

 40,5 رازي كرمانشاه عابدين حيدري 6

 39,5 شيراز مرجان كمالي سروستاني 7

 38,5 صنعتي اصفهان اعظم ارشدي پور 8

 37,5 محقق اردبيلي داريوش نجار زاده 9

 37,25 صنعتي اصفهان محمد غالمي فشاركي 10

 34 بيرجند حميد حاتمي 11

 32 شهيد بهشتي فرزانه صفوي منش 12

 31,75 شهيد باهنر كرمان اميد خوارزمي 13

 31,5 رازي كرمانشاه بنفشه ميرزائي 14

 29,75 يزد اعظم دهقاني 15
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مسابقه تيمي هشتمين نتايج نهائي : 2جدول شماره 
  تيم هاي اول تا هشتم دانشجويي آمار كشور

تبه
ر

  

  اسامي دانشجويان  اهـگـدانش

نمره 
امتحان 
نظري 

  60از 

ميانگين 
نمره 
از نظري 
60  

نمره 
امتحان 
ي كاربرد

  40از 

جمع 
نمره 
  تيم

 38,5 اعظم ارشدي پور

 48  جزياميدعلي آقابابائي 

  
1  

  
  صنعتي اصفهان

 37,25  محمدغالمي فشاركي

41,25 20,15 61,40 

 41,75  فلكيتابان باغ

 40,5  عابدين حيدري
  
2  

 رازي كرمانشاه

 31,5  بنفشه ميرزائي

37,92 20,5 58,42 

 44  مرضيه دوست فاطمه

 28,5  سيد روح اله روزگار
  
3  

  شيراز

 39,5  سروستاني اليكم مرجان

37,33 19,0 56,33 

 43,25  محبوبه خلفي

 28,25 الناز كريميان سيچاني
  
4  

  اصفهان

 15,5  سميه ميره

29 20,0 49,00 

 31,75  اميد خوارزمي

 29,25  علي دست برآورده
  
5  

 هنرشهيد با
  كرمان

 28,0  امير حسين نكوئي

29,67 17,13 46,80 

 29,25  نسرين ابراهيمي

 32,0  فرزانه صفوي منش
  
6  

  شهيد بهشتي

 24  مهديه نظاره

28,42 17,7 46,12 

 18,75  يم حيدر پورابراه

 28,75  رضا عربي بالغي
  
7  

  تبريز

 16,5  يوسف قادري

21,33  18,25  39,58  

 26,25  سميرا صادقي

  عالمه طباطبايي  8 18,75  محدثه صفا كيش

 24,25  آناهيتا متقي گلشن

23,08 15,15 38,23 

  
   آماريكتب و مجالت 
   كتب تازه منتشر شده●
هاي   ني، روشتحليل سريهاي زما -

: تأليف/  يك متغيري و چند متغيري
دكتر : ترجمه/ وي .اس.ويليام دبليو

انتشارات :  ناشر/حسينعلي نيرومند 
  .دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ دوم

  

  نشريات مركز آمار ايران ●
خرداد  - شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت - 

1386 

 -آبينتايج آمارگيري از فعاليتهاي كمكي حمل و نقل  - 
 1383سال 

آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي  - 
 1384 - كشور

نتايج آمارگيري از مؤسسات كراية ماشين آالت و  - 
 1383- تجهيزات با اپراتور

اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط  - 
 1385نيمة اول - شهرداري هاي كشور

ري آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شه - 
 1384 - كشور

ات پرورش قارچ خوراكي سنتايج سرشماري از مؤس - 
 1385 - كشور

 1383- هاي بازرگاني نتايج آمارگيري از كارگاه - 

 1385پاييز  - نشرية شاخص توليد كنندة بخش معدن - 

- نشرية شاخص قيمت توليد كنندة بخش صنعت - 
 1386ارديبهشت 

- نشرية شاخص قيمت توليد كنندة بخش معدن - 
 1385تان تابس

- نشرية شاخص قيمت كاالهاي صادراتي ايران - 
 1385تابستان 

 1384 سال - يينة آمارآنشرية ايران در  - 

پاييز  -نشرية شاخص قيمت كاالهاي صادراتي ايران - 
1385 

آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در  - 
 1385نيمة اول  - طرحهاي عمراني
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در شده توسط اطالعات پروانه هاي ساختماني صا - 

ها براي احداث ساختمان در شهرهاي  شهرداري
 1384 - كشور

 1385زمستان  - نتايج آمارگيري از نيروي كار نشرية - 

 1384 - شاخص قيمت توليد كنندة بخش معدن - 

 1385 - نشرية نتايج آمارگيري از نيروي كار - 

هاي زيست محيطي  نتايج آمارگيري از ويژگي - 
 1383-  كاركن و بيشتر كشور نفر10هاي صنعتي كارگاه

 نفر 10هاي صنعتي داراي  نتايج آمارگيري از كارگاه - 
 1383 - كاركن و بيشتر كشور

 نفر 50هاي صنعتي داراي  نتايج آمارگيري از كارگاه - 
 1383 - كاركن و بيشتر

 تيرماه - شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت - 
1386 

اير نتايج آمارگيري از سازمان هاي سياسي و س - 
 1384 - سازمان هاي داراي عضو

نتايج آمارگيري از كارگاه هاي خدمات فرهنگي و  - 
 1384 - هنري

 نفر 49 تا 10هاي صنعتي  نتايج آمارگيري از كارگاه - 
 1383 - كاركن

 نيمه - آمارگيري از قيمت مصالح ساختمانينتايج  - 
 1385اول 

مارگيري از كرايه ماشين آالت منتخب مورد نتايج آ - 
 1385 نيمه اول - فاده در طرح هاي عمرانياست

 - سسات جوجه كشي كشورؤنتايج سرشماري از م - 
1385 

سسات پرورش مرغ مادر ؤنتايج سرشماري از م - 
 كشور

نتايج سرشماري از مرغداري هاي پرورش مرغ  - 
 1385 - تخمگذار و پولت كشور

 سال - شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت - 
1385 

 مقررات و آيين نامه هاي نظام ،مجموعه قوانين - 
  آماري كشور

- STATISTICAL POCKETBOOK OF THE 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN- 1384 

شايان ذكر است جداول آماري نشريات مذكور از     
  مركز آمار ايران به نشانيپايگاه الكترونيكي طريق 

http://www.sci.org.ir  
  .ابل دسترسي استـق) پايگاه اطالعاتي نشريات(
   ساير نشريات●
 دوره ،مجلــه علمــي دانــشگاه علــوم پزشــكي ايــالم  -

ــستان ، شــماره دوم،چهــاردهم ــه مداراي  (1385 تاب رتب
 ) پژوهشي-علمي

 ،22 شـماره    ، سـال هفـتم    ،خبرنامه فرهنگستان علـوم    -
 1386بهار 

ي، پژوهـشي    فصلنامه علم  ،اخالق در علوم و فناوري     -
 سـال اول،    ،انجمن ايراني اخـالق در علـوم و فنـاوري         

  1385، زمستان 1شماره 
  
  
  
  
  

  درخواست از نمايندگان انجمن براي ارسال خبر
از نمايندگان محترم انجمن آمار ايـران صـميمانه         

ترجيحـاً بـه صـورت      (تقاضا مي شود كه با ارسـال        
اخبار، گزارش همايش ها، اسـامي و       ) الكترونيكي

التحـصيالن تحـصيالت تكميلـي و       مشخصات فارغ 
هر گونه مطالب خواندني آمـاري، مـا را در چـاپ            

  .هر چه بهتر خبرنامه ياري نمايند
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  فرم عضويت در انجمن آمار ايران

  . تكميل و ارسال نماينددر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاء محترم انجمن اين فرم را مجدداً

   شماره عضويت  تغيير مشخصات  عضو جديد 
 

  :شخصات فردي م. 1
  : نام

  :نام خانوادگي
First Name: 
Last Name: 

         مرد  زن          :             جنسيت       :                                              كد ملي                                                         : تاريخ تولد
 : مشخصات تحصيلي.2

 : رشته تحصيلي          : ين مدرك تحصيليآخر

  :ذسال اخ          : نام دانشگاه محل تحصيل يا اخذ مدرك

 : ذ مدركنام شهر محل تحصيل يا اخ          :  اخذ مدركنام كشور محل تحصيل يا

  : مشخصات شغلي.3
 : سمتشغل يا  :  يا تحصيلمحل كار

   . مرتبه علمي را قيد نماييد،ر صورت مثبت بودن پاسخد         ت علمي هستيد؟أآيا عضو هي
  :ها ها و تماس  آدرس.4

  : دورنگار  : تلفن
                                                                                                                                   :آدرس پستي

  :ده رقميكدپستي 
 ):Homepage(آدرس اينترنتي                                                 ):E-mail(كترونيكي آدرس ال

  

  :ها زمينه. 5
                 -2                                                              -1:      زمينه هاي آماري مورد تخصص

  :همكاري با انجمن زمينه هاي مورد عالقه
  هاي تخصصي انجمن          همكاري در كميتهها و سمينارها              همكاري در برگزاري كنفرانس  همكاري در داوري مقاالت

  هاي پژوهشي انجمن                          همكاري در فعاليتهاي آموزشي انجمن   همكاري در فعاليت
  

  پرداخت حق عضويت. 6
  :ريخ واريز حق عضويتتا  :مبلغ واريزي

  :عضويت مربوط به سال  :شماره فيش بانكي

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

   ريال000/000/1   ريال000/60    ريال000/30  )ريال (مبلغ

  واريـز  ) 731كد شعبه    ( نجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه دكتر فاطمي تهران         نام ا ه   ب 5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره            
  .  ارسال فرمائيدآمار ايران  پستي يا الكترونيكي به دفتر انجمن نشانيرا به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق   آن،و پس از تكميل فرم درخواست عضويت
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  )1/7/86 تا 1/7/85از تاريخ (آمار ايران حاميان انجمن  
  

آمـار ايـران    انجمـن   . انـد   حمايت نمـوده    را  انجمن آمار ايران   ،خودهاي   ها و پشتيباني   ها و نهادهاي زير با كمك      دانشگاه
  . ها سپاسگزار است صميمانه از اين حمايت

  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران •
  پژوهشكده آمار •
  )هاي خبرنامه چاپ برخي از شماره(ي مشهد  فردوسدانشگاهداده هاي ترتيبي و فضايي قطب علمي  •
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري •
 دانشگاه بيرجند •
 دانشگاه تربيت مدرس •
 دانشگاه شهيد چمران اهواز •
 

  1386سسه اي انجمن در سال ؤاعضاي م
 از انجمــن آمــار ايــران حمايــت ،1386 ســال در اي ســسهؤبــا پرداخــت حــق عــضويت م ســسات زيــرؤهــا و م دانــشگاه

 . شود از رؤسا، مسئوالن و نمايندگان انجمن در اين مؤسسات قدرداني ميبدين وسيله  .اند هنمود
 سپه بانك .1
 كشاورزي بانك .2
   ايران اسالمي يجمهور مركزي بانك .3
 ايران بيمهشركت سهامي  .4
 آمار پژوهشكده .5
 بيمه پژوهشكده .6
  هواشناسي پژوهشكده .7
 اجتماعي تأمين سازمان .8
 اناصفه استان فاضالب و آب تكشر .9

 سايپا خودروسازي شركت . 10
  خزر پارس صنعتي شركت . 11
  قدس مهاب مشاور مهندسي شركت . 12
  مشهد واحد اسالمي آزاد دانشگاه . 13
 )ره( خميني امام المللي بين دانشگاه . 14
 طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه . 15
 رفسنجان پزشكي علوم دانشگاه . 16
 همدان پزشكي علوم دانشگاه . 17
 )ره( خميني امام امداد كميته . 18
 مؤسسه تحقيقاتي اصالح و تهيه نهال و بذر -ارت جهاد كشاورزيزو .19
   دفتر آمار و فناوري اطالعات-كشاورزي جهاد وزارت . 20

  معادن و صنايع وزارت . 21
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