
                                         
  56 شماره پياپي – 86 پاييز -دهمپانز   سال                                                                                                      

 

  

  

  

  
   سرمقاله

يكي از رمزهاي موفقيت و پيشرفت همه جانبه هر 
كشور انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در كليه 

هاي اجرايي، توليدي و صنعتي و استفاده از  بخش
اري كلي آن ذگ ها در جهت برنامه ريزي و سياست آن

نشان تجربه كشورهاي توسعه يافته . هاست بخش
دهد كه رشد اقتصادي آن ها مبتني بر طراحي و  مي

در كشور ما نيز . هاي كاربردي است انجام پژوهش
براساس سياست هاي كالن مديريتي و بخصوص سند 
چشم انداز بيست ساله، جايگاه تحقيق و پژوهش به 

اين موضوع تا آنجا مهم . خوبي مشخص شده است
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ر بر انجام است كه همواره مسئوالن و مجريان امو
صحيح تحقيقات و استفاده به جا از نتايج آن تأكيد مي 

هاي  ريزي هرساله نيز در هفته پژوهش با برنامه. نمايند
انجام شده نتايج و دستاوردهاي فعاليت هاي پژوهشي 
تمامي مراكز و نهادهاي اجرايي و علمي به نمايش 

گرچه تحقيق و پژوهش علمي . گذاشته مي شود
نه حركت به سمت رشد و پيشرفت همه تواند نشا مي

 و خوشبختانه هم اكنون شاهد به باشدكشور جانبه 
 بارنشستن آن در برخي از رشته هاي علمي هستيم،
ولي بايد دانست كه نحوه و كيفيت پژوهش نبايد به 

در سرمقاله خبرنامه شماره . دست فراموشي سپرده شود
 اخالق  به گوشه هايي از آفات ناشي از عدم رعايت54

موضوع ديگري كه . علمي در پژوهش اشاره شد
فراروي انجام تحقيقات در اغلب كشورها و از جمله 
كشور ما قرار دارد، اين است كه پرداختن به امور 
پژوهشي نبايد تنها به برگزاري نمايشگاه ها و مراسمي 

بلكه . نمادين صرفاً در هفته پژوهش منحصر شود
 نمايند كه توجه به مسائل مديران امور بايد طوري عمل

ها در تمامي  ريزي براساس نتايج آن پژوهشي و برنامه
توجه به پژوهشگران و تشويق . ها نهادينه گردد  دستگاه

 جوان و استفاده بيش از محققينآنان بويژه نخبگان و 
شود كه نقش و جايگاه  پيش از نظرات آنان سبب مي

  . تحقيق و پژوهش در كليه سطوح برجسته گردد
از آنجا كه در انجام هر پروژه تحقيقاتي بايد از 

هاي آماري استفاده كرد، توجه به مشاورين   روش
متأسفانه در . آماري زبده بر هيچكس پوشيده نيست

كشور ما بعضاً مشاهده مي شود كه موضوع تحقيق و 
پژوهش و حمايت از پژوهشگران تنها به صورت 

ص به علت بخصو. ظاهري مورد توجه قرار مي گيرد
عدم رعايت قوانين و مقرارت آموزشي و پژوهشي 
توسط برخي از مجريان، موارد بسيار زيادي از سوء 

تا استفاده از مشاورين آماري را مي توان مشاهده نمود 
جايي كه متأسفانه برخي از پژوهشگران با زير پا 

 عليرغم استفاده از مشاوره ،گذاشتن ارزش هاي اخالقي
، هيچ سهمي از پژوهش براي رشناسانو راهنمايي آما

بايد دانست كه هنگامي مي توان . آنان قائل نيستند
شاهد انجام درست تحقيقات و پيشرفت همه جانبه بود 

 موانع فراروي مسائل پژوهشي ،كه از اين حيث نيز
بنابراين از مسئولين مربوطه انتظار مي . برداشته شود

 نموده و رود كه بيش از پيش به اين موضوع توجه
 موجود تواناييشرايط را براي استفاده از تخصص و 

  .آماردانان فراهم آورند

   ردبير                                       س                 
  

  1اخبار انجمن 
 جلسه نهمينچهل و و  خالصه مصوبات يكصد ●
  ت مديره انجمن آمار ايران أهي

هيأت مديره انجمن  دوره هشتمين جلسه از دوازدهمين
روز )  جلسه پياپيصد و چهل و نهمينيك(ايران  آمار

محل دفتر انجمن آمار  در 26/7/86 پنجشنبه مورخ
و در غياب آقاي  با حضور اعضاء هيأت مديرهايران 
 ، موضوعات زير مورد بحث وشدتشكيل  پزشكدكتر 

  :ندگيري قرار گرفت بررسي و تصميم
نگ آماري، مقرر جهت ترويج هر چه بيشتر فره -

گرديد در كنفرانس آموزش رياضي پيشنهاد برگزاري  
 توسط آقاي دكتر ،كارگاهي در خصوص آموزش آمار

 همچنين مقرر شد يكي از .رجالي طرح و پيگيري گردد
هاي ترويج  راه«جلسات آتي انجمن  موضوعات دستور

  . باشد »فرهنگ آماري

                                                 
تشكر از خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر انجمن آمار ايران براي ارسال          با. 1

  اين اخبار
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در خصوص بازديد دانشجويان از مراكز و  -
باشند،  هايي كه داراي بخش هاي آماري مي زمانسا

موضوع معرفي اين مراكز و سازمان ها به مقرر شد 
ت علمي أاعضاي هيرنامه به اطالع ب از طريق خ،انجمن

كشور رسانيده شود آمار هاي آموزشي و مديران گروه 
  . دگردتا در اين زمينه اقدام 

ه عضو هيأت علمي دانشگاطالبي هوشنگ آقاي دكتر  -
به عنوان نماينده انجمن در كميسيون تخصصي اصفهان 

  .شوراي عالي آمار انتخاب شدند
ت علمي دانشگاه يزد به أآقاي دكتر ذاكرزاده عضو هي -

عنوان نماينده انجمن در كميته علمي دهمين كنفرانس 
  .آموزش رياضي كشور انتخاب شدند

انجمن در  آقاي فخرالدين ميثاق به عنوان نماينده -
  .نشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين گرديدنددا
هاي نهمين  هزينه هاي ثبت نام و ساير هزينه -

 تصويب 1جدول شماره كنفرانس آمار ايران به شرح 
  .گرديد

  نام در نهمين كنفرانس آمار ايران   هزينه ثبت1جدول 
  

عضويت 
 در انجمن

نام تا  ثبت
20/2/87  

نام با  ثبت
تأخير تا 

30/2/87  

 شجوياندان

  عضو
  

  غيرعضو

13,000 
  تومان

17,000 
  تومان

16,000 
  تومان

20,000 
  تومان

  سايرين

  عضو
  

  غيرعضو

27,000 
  تومان

32,000 
  تومان

35,000 
  تومان

40,000 
  تومان

هزينه هر وعده ناهار يا شام به صورت زير تعيين 
  :گرديد

   تومان4,000: سايرين،          تومان3,500: دانشجويان
براي غذا نوع و محل سرو يادآوري است كه الزم به 

  .كنندگان يكسان خواهد بود همه شركت
هزينه مجموعه مقاالت كنفرانس براي افرادي كه ارائه 

دهنده در  تنها ارائه(اند  مقاله، پوستر يا گزارش داشته
رايگان و براي سايرين ) صورت مشترك بودن اثر

  . تومان خواهد بود6,000
 شب به صورت زير 3ابگاه براي هزينه اسكان در خو

  :تعيين گرديد
   تومان18,000 سايرين      ،  تومان12,000دانشجويان 
 اسكان در هتل به عهده  مقرر شد هزينههمچنين 

در مورد كنفرانس  دبيرخانه اما ،كنندگان باشد شركت
 و مشخصات و خواهد داشت همكاري ،رزرو هتل

 كنفرانس ترونيكياز طريق پايگاه الكها نيز   هتل قيمت
  .به اطالع عالقه مندان رسانيده خواهد شد

كنندگان خارج از كشور به  نام شركت هزينه ثبت
  :صورت زير تعيين گرديد

  ،  دالر50 :دانشجويان
  ،دالر 100 :اعضاي انجمن آمار ايران

  . دالر120 :سايرين
دبير نهمين كنفرانس آمار اسدي مجيد آقاي دكتر  -

كنفرانس اين مراحل اجرايي و وند ي از رگزارشايران 
  :به شرح زير ارائه نمودند

كنفرانس تاكنون چهار جلسه اين كميته علمي  •
برگزار كرده است كه طي اين جلسات اطالعيه 

آماده و به صورت پستي به آدرس ) 1(شماره 
پست اعضاي انجمن آمار ايران و توسط 

هاي مختلف علمي در خارج   به انجمنالكترونيكي
. شور براي ثبت نام اوليه ارسال شده استاز ك

و جهت تصويب شده نيز آماده ) 2(اطالعيه شماره 
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مطرح خواهد آينده نهايي در جلسه كميته علمي 
 .شد

 دبيرخانه كنفرانس كار 1386سال از اول مهرماه  •
 . ده استنمو آغازخود را به طور رسمي 

طراحي و آماده  هاي كنفرانس ها و پاكت سربرگ •
 .دشده ان

 اولين 9/7/86كميته برگزاري كنفرانس در تاريخ  •
در اين جلسه پس از . جلسه خود را برگزار نمود

اين  كميته هاي مختلف رؤساي ،بحث و بررسي
  .تعيين شدندكنفرانس 

 كنفرانس جهت استفاده پايگاه الكترونيكي •
. رفته استبرداري قرار گ مندان مورد بهره عالقه

 مجهز ايگاه الكترونيكياين پالزم به ذكر است كه 
افزاري است كه داراي يك سيستم مديريت  به نرم
ي جداگانه  اكه به افراد امكان داشتن صفحهاست 

شود ارسال و داوري  اين قابليت باعث مي. دهد مي
در اين . مقاالت با سهولت بيشتري انجام شود

مشهد به ويژه فردوسي از همكاران دانشگاه رابطه 
 .مي نماييم تشكر آقاي دكتر ارقامي

ظهار  جهت ااست وطراحي شده پوستر كنفرانس  •
 علمي در جلسه نظر نهايي توسط اعضاي كميته

  .خواهد شدمطرح  كميتهآينده اين 
  
 جلسه هيأت مينپنجاهو  خالصه مصوبات يكصد ●

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

روز )  جلسه پياپي و پنجاهمينصديك(ايران  آمار
دانشكده رياضي، محل  در 24/8/86 پنجشنبه مورخ

 يبا حضور اعضاو آمار و علوم كامپيوتر دانشگاه تهران 
بجز آقايان دكتر پزشك، دكتر طالبي، دكتر  هيأت مديره

ر اين جلسه د .تشكيل گرديداسدي و دكتر پارسيان 

ي قرار گير بررسي و تصميم ،موضوعات زير مورد بحث
  :گرفت

 مشترك ايشان، تر گرامي در خصوص جلسهآقاي دك -
هاي  دكتر پارسيان با مركز پژوهش دكتر رجالي و

 سازمان نظام آمارشناسي كشور گزارشي پيرامونمجلس 
  .ارائه نمودند

عالوه بر آقايان دكتر گرامي به عنوان رئيس انجمن و  -
، ايرانآمار كنفرانس نهمين دكتر اسدي به عنوان دبير 

اصل، دكتر محرابي و دكتر  آقايان دكتر وحيدي
محمدزاده به عنوان اعضاء كميته انتخاب پيشكسوت 

  . شدند تعيينآمار
انجمن اطالع علمي مقرر شد به سردبيران نشريات  -

، داوري كه بيشترين داوران مقاالتداده شود تا از بين 
 داشته است، جهت انو بهترين همكاري را با سردبير

نهمين كنفرانس آمار حاشيه دير و اهداي لوح در تق
  . ايران معرفي نمايند

 در مورد معرفي انجمن  ايدر خصوص تهيه مقاله -
انجمن   خبرنامهو چاپ درهاي آن  آمار ايران و فعاليت

نويس   مقرر شد پيش)Amstat News (رياضي آمريكا
 پس از صالحديد ،دكتر مشكانيآقاي تهيه شده توسط 

 خبرنامه انجمن آمار آمريكا ارسال رايجمن برئيس ان
  .گردد

نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان در ششمين  -
سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي و نيز نتايج 

هاي نظرخواهي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر  فرم
هي گزارشي از اين نظرات لنعمت النادر شد آقاي دكتر 

نفرانس آمار ايران ارائه تهيه نموده و به دبير نهمين ك
ها و  همچنين مقرر گرديد در كنفرانس. نمايند

 فرم نظرخواهي جزء ملزومات ،سمينارهاي آتي
كنفرانس قرار گيرد و جهت اخذ اين فرم ها صندوقي 

  .گرفته شود در نظردر محل غرفه انجمن 
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با توجه به نامه مدير گروه آمار دانشگاه تبريز در  -

ي دكتر خليلي صدقياني و مورد بازنشستگي آقا
با استعفاي ايشان از نمايندگي انجمن در آن دانشگاه، 

 آقاي دكتر حسين بيوراني به عنوان نماينده پيشنهاد
  .دانشگاه تبريز موافقت به عمل آمدجديد انجمن در 

 علمي هاي اسامي برگزيدگان المپيادگرديدمقرر  -
 دانشجويي كشور در بخش آمار كه هر ساله از طرف
سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد، در 

  . خبرنامه انجمن درج گردد
با توجه به فراخوان انجمن ترويج علم ايران در  -

جهت آمار نظر انجمن  خصوص معرفي نامزدهاي مورد
كانديداتوري در دهمين دوره جايزه ترويج علم ايران، 

 بهبوديان، دكترجواد  آقايان دكتر ،اعضاي هيأت مديره
نيا را انتخاب  بزرگابوالقاسم مشكاني و دكتر محمدرضا 

  .نمودند
ها و  در خصوص ارتقاء سطح كيفي و كمي كنفرانس -

سمينارهاي انجمن پيشنهاداتي مطرح گرديد و مقرر شد 
اي شامل آقايان دكتر طاهري، دكتر محمدزاده و  كميته
نادر هي با مسئوليت آقاي دكتر لنعمت النادر دكتر 

هي جهت ارائه راهكارهايي در اين زمينه لنعمت ال
تشكيل گردد و اين موضوع در جلسات آتي انجمن به 

 .تفصيل مورد بحث قرار گيرد

  
 مين جلسهپنجاه و يك خالصه مصوبات يكصد و ●

  هيأت مديره انجمن آمار ايران
 دوره هيأت مديره هشتمين جلسه از چهاردهمين
 جلسه ينصد و پنجاه و يكميك(ايران  انجمن آمار

دانشكده محل  در 29/9/86 پنجشنبه مورخروز ) پياپي
و با رياضي، آمار و علوم كامپيوتر دانشگاه تهران 

و در غياب آقايان دكتر  حضور اعضاء هيأت مديره
 پزشك، دكتر طاهري، دكتر محتشمي و خانم دكتر تاتا

ر اين جلسه موضوعات زير مورد د .تشكيل گرديد
  :ري قرار گرفتگي بررسي و تصميم ،بحث

گيري در   اختيار تصميمهيأت مديرهاعضاي  -
 اساسنامه انجمن آمار ايران و 11 بند 14  خصوص ماده

نامه نمايندگان انجمن آمار ايران در   آيين1ي  ماده
خصوص انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن آمار ايران 

  .را به رئيس انجمن واگذار نمودند
هاي علمي  ون انجمندرخواست دبير كميسينامه  -

ايران در خصوص تدوين برنامه راهبردي انجمن آمار 
ايران مطرح گرديد و آقاي دكتر طالبي به عنوان مسئول 

 تعيين ،انجمناين تدوين برنامه راهبردي كميته 
 .گرديدند

هاي پژوهشي انجمن آمار ايران  مقرر شد كليه فعاليت -
ها،  ارگاهها، سمينارها، ك از قبيل برگزاري كنفرانس

به صورت يك ...  مجالت و ات،ها، انتشار سخنراني
برنامه تقويم ساالنه به دبير ستاد ملي هفته پژوهش و 

  . فناوري اعالم گردد
هاي علمي  درخواست دبير كميسيون انجمن نامه -

 جهت بررسي و اظهارنظر تخصصي انجمن آمار ،ايران
كاوي  انجمن داده"سيس أايران در خصوص ضرورت ت

 مطالباعضاي شورا با توجه به .  مطرح گرديد"ايران
شاخه  كاوي را به عنوان يك زير  تشكيل شاخه داده،زير
 .انجمن آمار ايران پيشنهاد نمودنداز 

همانطور كه در نامه دبير كميسيون فوق نيز اشاره  •
كاوي با تخصص آمار ارتباط   داده،شده است

تفاده موضوعي تنگاتنگي دارد و اين موضوع با اس
هاي اخير در سراسر  هاي آماري در سال از تكنيك

كاوي  اهميت موضوع داده. دنيا توسعه يافته است
نمايد كه در ايران به آن پرداخته شود و  ايجاب مي

اين گسترش در . تر گسترش يابد هر چه سريع
هاي كشور به دليل بروكراسي  ها و بخش سازمان
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مي ممكن است از طريق تشكيل يك انجمن عل
اين اساس شايد ايجاد و  بر. مستقل محقق نشود

پژوهشي و  و هاي آموزشي گسترش آن در سيستم
 .تري باشد ها گزينه مناسب در دانشگاه

اينك با توجه به فعال بودن انجمن آمار ايران و  •
ارتباط داده كاوي با تخصص اين انجمن، مناسب 

آمار ايران  در انجمن ،است اين زمينه تخصصي
  .نمايدفعاليت 

عضاي توسط ابه منظور سهولت واريز حق عضويت  -
انجمن، با افتتاح يك حساب سيبا در بانك ملي موافقت 

  .گرديد
در مورد جوايزي كه افراد حقيقي يا حقوقي به  -

تبادل نظر شد و دهند بحث و  مسابقه اختصاص مي
 اتنامه مسابق  زير به بند جوايز آئينمقرر گرديد تبصره

 : اضافه گرددكشور ويي آمار دانشج

ديگر نيز ) هاي سازمان(افراد حقيقي يا حقوقي «
توانند جوايزي را به اين افتخارآفرينان تخصيص  مي

نفراتي كه جايزه به انتخاب ايز و ونحوه اهداء ج. دهند
، توسط  انجمنگيرد با اطالع هيأت مديره آنان تعلق مي

اهداء شود و در هنگام  كميته علمي مسابقه تعيين مي
  »گردد كنندگان اعالم مي  اسامي اهداء،جوايز

نامه، بهترين   مانند برترين پايان،در مورد جوايز خاص -
د كه گرديبحث و تبادل نظر شد و مقرر ... مقاله و 

 توسط آقاي ،و نحوه اهداي اين جوايزمربوطه نامه  آئين
ي هيأت مديره دكتر پزشك تهيه و در جلسات بعد

  . قرار گيرد مورد بحثانجمن،
خانم سميه نوري و آقاي حسن رنجي به عنوان  -

سسه آموزش عالي ؤنمايندگان انجمن به ترتيب در م
  .نجف آباد و پژوهشكده آمار منصوب شدند

  

خالصه صورتجلسه شوراي انتخاب پيشكسوت  ●
  آمار
روز  »شوراي انتخاب پيشكسوت آمار ايران « جلسه

جمن آمار ايران با  در دفتر ان28/9/86چهارشنبه مورخ 
آقايان دكتر محرابي، دكتر (شورا اين حضور اعضاي 

دكتر گرامي و آقايان  و )اصل  و دكتر وحيديمحمدزاده
 پس از استماع  در اين جلسه.دكتر اسدي تشكيل شد

يس انجمن مبني بر طي شدن تمام مراحل ئگزارش ر
بيني شده براي انتخاب پيشكسوت آمار، با توجه به  پيش

هاي آمار و اعضاي پيوسته   رسيده از گروهنظرات
 بررسي و ملحوظ داشتن محورها ،بحثاز  پسانجمن، 
دكتر ، آقاي  آمارهاي انتخاب پيشكسوت و مالك

و ، اولويت وانب جهمه كه از محمدرضا مشكاني
ند، به اتفاق آرا به عنوان پيشكسوت آمار شرايط را دار

   .نديدردگايران براي دوره اخير معرفي 
شورا ضمن آرزوي تندرستي هميشگي و عضاي اين ا

واري اميد ابراز ،براي ايشانهاي روزافزون  موفقيت
به هر چه بيشتر توفيق خدمتگزاري ايشان  كه نمودند

 .جامعه علمي كشور را همچنان داشته باشند
  
پيام تسليت در مورد درگذشت ناگهاني مرحوم  ●

  دكتر پرويز عظيمي
قدر آقاي دكتر پرويز گذشت همكار گران خبر در

عظيمي، استاد گروه رياضي دانشگاه سيستان و 
بدينوسيله فقدان اين عزيز . بلوچستان موجب تأثر شد

ه، گفتگرامي تسليت  را به خانواده ايشان و همكاران
از درگاه خداوند  براي ايشان آمرزش و علو درجات

  .ئيمنما ت ميألمتعال مس
  
  آمار ايران انجمن جديد دائمياعضاي ليست  ●

 هيأت مديره انجمن 135    براساس تصميم جلسه 
آمار ايران از اين پس، عضويت جديدي تحت عنوان 
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عالوه بر اعضاي . عضويت دائمي ايجاد شده است
به عضويت دائمي انجمن دائمي قبلي، افراد زير نيز 

  :اند آمده آمار ايران در
ت علمي أعضو هي، آقاي دكتر حميد قرباني 

 صنعتي اصفهاندانشگاه 

ت علمي أعضو هي، دكتر رحيم چيني پردازآقاي  
 دانشگاه شهيد چمران اهواز 

عضو ، آقاي دكتر سيدمحمدابراهيم حسيني نسب 
 ت علمي دانشگاه تربيت مدرسأهي

 دانشگاه پيام مدرس آمار، آقاي مجيدرضا كتابدار 
 نور مركز ساوه

دانشگاه آمار مدرس ، زاده گروي آقاي احسان گل 
  نور مركز آملپيام 

  
  رانيد انجمن آمار اي جدياعضا ●

     دانشگاه آزاد اسالمي 
  :واحد تبريز

  حياتي فرمليحه  -                   شهرياريمريم  -
  كسكيني تبريزيبهرام  -                      پناهيسميه  -
   قليپوراحسان  -                    عبادي مهدي -
  صنم ايماني اقدم -                    امير نورآبادي -
   خادم تبريزيافشين  -                   فرجيانسولما  -
   صراحتيسارا  -                     كريمانينلي  -
  باقرپورشيماء  -

   اورمز الناز :واحد گرگان
  امين جوادي :واحد سمنان

  نور پيامدانشگاه  
  تح آبادففرشته  -  پورفرزانسمانه  - :اراك مركز

  نورورزي زهرا -              حسن بيگيفاطمه  -
   فاطمه جيريايي شراهي -        ورواني فراهاني مريم -
 آقايي راضيه -          كندي دايتي مرتضي -

  ترك ريمم -          مينا كريم صفت - :مركز تفت
  يمور وقاصي لمرت -  :نهرات مركز
   نصيري الهام  -  :خدابنده مركز

  قاسميراضيه  -      فاطمه داودآبادي -   : خمينركزم
  جعفري نيا سنجابيسميه  -

  حاصليعلي  -     :مركز ساوه
  حاصليناهيد  -        :مركز قم

  قرباني اطمهف -          قربانلوكبري  -    :مركز قيدار
  ميهميحسين  -  :مركز سنندج

  فرزانه خدادادي چمگرداني -  :زرين شهرمركز 
  اراكشگاه ندا 

  مرادي فيجانيمرضيه  -                  سميرا رضايي -
  آبابائيالهام  -                       پيريليدا  -

  اروميهانشگاه د 
  محمودزادهسجاد  -

  اصفهان دانشگاه 
   آرش پيشدست -           متفقي هاله سادات -
   ن آبادمهرباني زي كامران -                   معيني علي -
   عليرضا نيلي احمدآبادي -      دالرام شيباني طهراني -
  ترابي سروش -

   ايرواندانشگاه 
  داود فربد -

   تربيت مدرسدانشگاه 
   آبادي فراهاني آمنه فيض -                  فيروز اماني -
   زاده كيوي ميترا رحيم -             معصومه وكيلي -
  حميد نجاتي -            بهزاد محموديان -

   تهراندانشگاه 
  ملك پور نرگسي سيدامير -  شهرام عزيزي سازي -
   سيدمسعود حسيني محمودي -           مسلم ناظمي -
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  خليج فارسدانشگاه  
  فاطمه بازيار -                      پريسا چمن پرا -
  وحيد تدين -                    علمداري يوسف -
  فهيمه طائب -

  رازي كرمانشاه ه دانشگا
  فقيهي اسداله -

 سمنان دانشگاه 

   عليرضا خالصي -                    محمد نبي لو -
  مزرعه شاهي -                  طالبي مصطفي -
   وجيهه جعفري -                 سارا خدمتگذار -
   فرشاد داريا -        ميثم تسلي زاده خمس -
   حميد نيكونام ايراني -              نيلوفر قليچ خاني -
   فاطمه عباسي -                 بهناز شمسعلي -
   يفسانه شيعا -                   زهرا ترحمي -
   حسين مسعودي مطلق -               مرضيه غني پور -
  نصيبه خزلي -          محمدحسين فخري -

   شهيد باهنر كرماندانشگاه 
   اكرم جاذبي -           يپرديس بابك -
   سميه زرنگارپناه اسفندآبادي -          احد جماليزاده -
   حديث پوراسمعيلي -         رضا پورموسي -
   آرميتا بهمردي -     فاطمه سليمان پور -
   مال حسني محمد مهدي -            محسن آزاد -
  مريم آزادي -            مهديه اميني -

  هيد بهشتيش دانشگاه 
  يلدا زرنگارنيا -

  شهيد چمران اهوازگاه دانش 
   نجفي كچويي زين العابدين -           زهره قنواتيان -
   صمد خوانساري نژاد -         مينا سياهمردان -
  زهرا عالقي -          مكوندي الهام -

  شيرازدانشگاه  
  خسروي معصومه -                   مريم اسدسنگابي -

  صنعتي اصفهاندانشگاه  
  محمد مرادي -

  صنعتي اميركبيردانشگاه  
  حامد ميرزائي -

  علم صنعت دانشگاه 
   بهجت شهسواري -                      حميد لشكري -
  رجائي سلماسي مهدي -

  فردوسي مشهددانشگاه  
   نگوييزامين  -                   پطروس اصغري -
   اميري مهدي -                        امير شاهيني -
   دست برآورده علي -       ترشيزي سارا سلحشوري -
   احمدي قربانعلي -                 بهجت شوشتري -
   حسين بنكچي -                    سارا عالم زاده -
   سمانه رشيدي -                     مجيد جانفدا -
  رشيدي رستمكاليي محمدمهدي -

  گاه علوم پزشكي تهران دانش
  منتظر لطف پرستو -

   دانشگاه كردستان
  اميد مرادي -

   دانشگاه مازندران
   عبدالحكيم ضروري -       غفاري سيده زهرا -
   خوريه ظهيريان -        پورابراهيم هدي -
  فاطمه نوروزي بزمين آبادي -         وجيهه اصغري -

   دانشگاه يزد
   محمدجمال نصيري زاده -             سفيرا تعجبيان -
   الهه افسريه -        زهرا امامي ميبدي -
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   مژگان بقايي پور -            مژده كرباسيان -
   عليرضا صحرايي اردكاني -  اعظم عابدي جعفرآباد -
   ناهيد يزداني -             مليحه كميلي -
   حكيمه زنجيريان اردكاني -   مينا وجود سردرودي -
   سلطاني گردفرامرزي مهدي -        مجيد كاغذگران -
   مريم برزوئي بيگدلي -              حسنيه نبي پور -
  مهدخت انتظاري - تقي زاده حريرباف مهري -
   فاطمه اسفندياري -         پور فريده بخشنده - 
   السادات مشكوتي رحمت -         نسب رقيه حكمت -
   مريم محمدي -  ديآبا نجمه حقيرابراهيم -
   ندا محجوب -           مرضيه دهشيري -
   مليحه نيك رفتار -             سحر درخشان -
  فاطمه محمدي -

   دانش جاويدمؤسسه 
   حميد پارسازاده -

  غير انتفاعي شيخ بهايي دانشگاه 
  زهرا خدادادي -                             شيدا چابك -

  مركز آمار ايران

  محمد حداد سليماني -
  مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي صدرا 

  آرزو هاشمي   -                   لهام بابائيان ا-
  الهام خلجي مهر -                  محمدقاسمي -
   فريده اعتمادي فرد -               ملنيا دهقانشعار -
   ريحانه عزيزاده -              زهرا كوه نادري -
   ساره چوپاني -          عصومه ذوالفقاريم -
   نيلوفر صفوي سهي -        ويردي برزليق...ا مينا -
   مهسا اسماعيل كوره پز -                 ساره مفتاحي -
   ريحانه سوري -                     ندا نظري -
   مريم عبدلي زفرقندي -                  پريسا فرزانه -
   زعيم زادهادات مرجان الس -
 

  مؤسسه آموزش عالي خيام 
   سعيده ترابي نيا -                   مرجان حسني -
   ندا مقداديان -                     مجيد قنبري -
   نسترن عسكري -                      رضا نخعي -
   عادله خبيري -                    الهه رحيمي -
   مهسا سبحاني -              شيما حاجي زاده -
   قدسيه زاهدي محبوب -                  احمد دهنوي -
   اكرم لعل روشن -                      قدس نورا -
 الهه يوسفي -                     هاره مازار ب-

  محبوبه قرباني -
   مؤسسه علوم و فنون كيش

  زهرا علي اكبرلو -
   شركت ايران رنگ كار

   مهرمنير سعدآباديسميرا -
  محتـرم  ايعضانام محل تحصيل يا خدمت       (متفرقه 

  ):زير براي خبرنامه ارسال نشده است
   نعمتيفريبا  -                     غفاريحوريه  -
  پاكعباس  -             منوچهري زادهز ايلنا -
   يحيي زادهسعيد  -               پيوندي قاسمزينب  -
   محسنيمهنازسادات  -                      نيكفرطمه فا -
  محمديانفاطمه  -
 

  يها و مراكز آمار  اخبار دانشگاه
  2دانشگاه اصفهان ●

   3ريزي  مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه-
ريزي به همت انجمن  امسال نيز جشن روز آمار و برنامه

گروه محل در دانشگاه اصفهان علمي دانشجويي آمار 
به منظور جلوگيري از . دانشگاه برگزار گرديداين آمار 

                                                 
ه محترم  محمد حسين عالمت ساز نمايندقاي دكترآبا تشكر از . 2

  مطالبانجمن آمار ايران در دانشگاه اصفهان براي ارسال اين 
 گزارشاين با تشكر از خانم سعيده نيكوكار براي تهيه . 3
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 اين جشن با همايشي كه به همين مناسبت روز همزماني
زمين و با   اول آبان ماه توسط كانون مهر انديشان ايران
هاي استان  حضور اساتيد و دانشجويان آمار دانشگاه

اصفهان اصفهان در تاالر كتابخانه مركزي شهرداري 
 چند روز تأخير روز اين مراسم بابرگزار شده بود، 

.  گرديدبرگزار آبان ماه در تاالر شهيد باهنر 6يكشنبه 
همايش آقاي علي معيني عضو انجمن اين دبير اجرايي 

 كه با راهنمايي استاد مشاور ندعلمي دانشجويي آمار بود
ساز موفق به برگزاري جشني   آقاي دكتر عالمت،انجمن

  .مطلوب شدند
ي از دانشجويان و زياده تعداد در اين مراسم ك

آمار شركت كرده بودند، پس از به علم مندان  هعالق
سخنان كوتاه مدير گروه آمار آقاي دكتر خردمندنيا و 

 جمالت و شعارهاي آماري، ،پخش كليپي از تصاوير
آقايان آمار اساتيد گروه حضور  پرسش و پاسخ با  برنامه

ر اسدي، دكتر ساز، دكتر خردمندنيا، دكت دكتر عالمت
در اين قسمت . كاظمي و دكتر پرورده اجرا گرديد

ها و بعضاً مشكالت  دانشجويان سئواالت، درخواست
 مشتاقانه و شركت كنندهخود را مطرح كردند و اساتيد 

سپس دو تن از دانشجويان . با عالقه به آنها پاسخ دادند
هفتمين و علمي دانشجويي موفق گروه در المپياد 

 تجربيات ،1386سال در كشور نشجويي آمار  داهمسابق
 ارائه يل موفقيت خودها و دال خود را در مورد فعاليت

  . دندنمو
عضو محترم ساز  نيز آقاي دكتر عالمتمراسم در پايان 

و آمار ملي ضمن تبريك روز اين دانشگاه، هيأت علمي 
آمار، دانشجويي از اعضاء انجمن علمي برنامه ريزي 

ريه اميد بويژه از آقاي علي معيني هيأت تحريريه نش
 را با يدبير اجرايي همايش قدرداني كرده و جوايز

تك  به تكآمار اعضاي هيأت علمي گروه ساير همراهي 
 و همچنين  اميد هيأت تحريريه نشريه،افراد فعال انجمن

 »بهترين جمله در مورد آمار«برندگان جايزه مسابقه 
  .اهداء كردند

زي كانون ري آمار و برنامهملي گزارش همايش روز  -
  زمين مهرانديشان ايران

زمين متشكل از جمعي از   كانون مهرانديشان ايران
هاي استان اصفهان با  التحصيالن آمار دانشگاه فارغ

 روز اول ،دعوت از كليه اساتيد و دانشجويان آمار استان
 15ريزي را از ساعت  آمار و برنامهملي آبان ماه، روز 

كه ر تاالر كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان  د18الي 
  . جشن گرفتندبا استقبال كم نظير دانشجويان مواجه بود، 

  نهمين كنفرانس آمار ايران -
چهارمين و پنجمين نشست كميته علمي و اولين 
نشست كميته برگزاري نهمين كنفرانس آمار ايران كه 

  شهريورماه سال1 مردادماه الي 31قرار است روزهاي 
 به ترتيب در ،آينده در دانشگاه اصفهان برگزار گردد

مورخ ، پنجشنبه 20/6/86مورخ شنبه  روزهاي سه
گروه آمار محل  در 23/7/86مورخ  و دوشنبه 3/8/86

ها  در اين نشست. دانشگاه اصفهان برگزار شد
و   فارسي و انگليسي، پوستر2 و 1هاي شماره  اطالعيه

س مورد بررسي قرار كنفراناين  پايگاه الكترونيكي
هاي مختلف اجرايي و علمي  گرفتند و مسئولين بخش

فرانس و همچنين فهرست مقدماتي مدعوين خارجي نك
  .كنفرانس تعيين شدنداين و داخلي 

   هفته پژوهشمراسم -
در محل ماه  آذر25 روز يكشنبه مراسم هفته پژوهش

 9 در اين مراسم. برگزار شدگروه آمار دانشگاه اصفهان 
 پوستر توسط اساتيد و دانشجويان 11 و نرانيسخ

به شرح اين دانشگاه تحصيالت تكميلي گروه  آمار 
  .ارائه گرديد 2 و 1شماره  جداول
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  ي مراسم هفته پژوهشسخنراني ها، عناوين 1جدول شماره 
 سخنران عنوان سخنراني

برآوردهاي بيزي پارامترهاي موجود در مدل هاي 
نامعلوم با استفاده از فرآيند لفه ؤآميخته با تعداد م

 مرگ زاد و

 بهرامي دكترمحمد

Ordering Comparison of Negative 
Binomial Random Variables with 

Their Mixtures 

دكترمحمد حسين 
  عالمت ساز

Optimal Bayesian Design for Small 
Experiments Applied to Simple 

Logistic Regression Models 

شنگ دكترهو
 طالبي

A Study on Dynamic Panel Data 
Models using H – Likelihood 

 دكترايرج كاظمي

توزيع هندسي پارامتر آماسيده و ارتباط آن با 
 هندسي -مركب پواسون و -هاي مركب توزيع

  منصور آقابابايي
يي  راهنمابا

 دكترعالمت ساز

طرح بهينه ميني ماكس براي مدل لجستيك با تابع 
 نمائي جريمه شدهدرست

  داوود پورسينا
يي راهنمابا 

 طالبيدكتر

Characterizations of the Power and 
Exponential Distributions 

  مهدي توانگر
يي راهنمابا 

  دكتراسدي
 

بررسي مفاهيم چند متغيره ترتيب تصادفي زير 
پيمانه اي روي زير كالس مفاصل ارشميدسي و 

  مقادير فرين مفاصل

  پورمحسن رضا
يي  راهنمابا

 دكترعالمت ساز

  متقارن-بينهايت بار تقسيم پذيري توزيع هاي چوله

  وحيد نكوخو
يي  راهنمابا
 المت سازعدكتر

  
  ، عناوين سخنراني هاي مراسم هفته پژوهش2جدول شماره 

 استاد راهنما عنوان پوستر
نام ونام 
 خانوادگي

چوله كردن با استفاده از خرد كردن 
 سپارامتر مقيا

 دكتر
 ساز عالمت

 محمدشريعتمداري

محاسبه بيزي براي فرآيندهاي 
پواسن ناهمگون در قابليت اعتماد 

 نرم افزاري

 روردهپدكتر 
عبدالرسول 
 مستاجران

بعضي خواص ومشخصه سازي ها 
 براي توزيع هاي پارتو ونيمه پارتوي

 نگار سيد كاللي دكتر پرورده

كنترل چند متغيره بيزي براي نمودار
 دار ميانگينبر

دكتر 
 خردمندنيا

  صديقه كياني
 

 عليرضاخواجوي پروردهدكتر  رادوكس سن پيترزبورگاپ

با اثرات آميخته هاي بيزي  مدل
 سنگين-توسط توزيع هاي دم

 ليال جباري دكتر كاظمي

 براي ماتريس Vنمودار كنترل 
  كوواريانس

دكتر 
 خردمندنيا

 سيما گيوچي

ثرات هاي خطي با ا تحليل بيزي مدل
 هاي سانسور شده آميخته درداده

 سكينه صادقي دكتر كاظمي

آميخته در   هاي كاربرد توزيع
 هاي رگرسيوني مدل

 راضيه جعفر آقايي دكتر كاظمي

اي  هاي دوجمله اي بر توزيع مطالعه
 منفي تعميم يافته

دكتر 
 ساز عالمت

سيد محمد جواد 
 طاووسي

روش بيزي انتخاب مدل در طرح 
 ها آزمايش

 هدي محمدي دكتر طالبي

  

  آمار كشور علمي دانشجويي المپياد در  كسب مقام سوم -
گروه آمار از كننده   خانم الناز كريميان تنها شركت

دانشگاه اصفهان در سومين المپياد علمي دانشجويي آمار 
  . موفق شد رتبه سوم را به خود اختصاص دهد،كشور

  
  4)ره(بين المللي امام خميني دانشگاه  ●
و برنامه ريزي با آمار ملي  مراسم گراميداشت روز -

 دكتر آل ، دانشگاهسيئر  دكتر غفوري فردانآقايحضور 
يس ئرخانلري   دكتردانشگاه، ي آموزشمعاون بويه

ت علمي گروه آمار و أ هيي اعضا،دانشكده علوم پايه
در . برگزار شددانشگاه اين دانشجويان آمار  جمعي از

آقاي دكتر اسماعيل اميري مدير گروه  ،مراسماين ي ابتدا
 »آشنايي با آمار «مطالبي تحت عنواناين دانشگاه آمار 

 باره سپس رياست دانشگاه مطالبي در. بيان  نمودند
در اين . آمار ايراد فرمودندعلم منزلت و  ، كاربرداهميت
 در ،آقاي افشين فالح دانشجوي دكتري آمار نيزمراسم 

                                                 
 اسماعيل اميري نماينده محترم انجمن آمار قاي دكترآبا تشكر از . 4

قزوين براي ارسال اين ) ره(ايران در دانشگاه بين المللي امام خميني 
  اخبار
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در .  كردندسخنراني ،يرانخصوص توزيع جمعيت در ا
مراسم از دانشجويان برتر دوره هاي آمار تقدير به پايان 

  .عمل آمد
ت علمي گروه أآقاي دكتر اسماعيل اميري عضو هي -

در كنفرانس آمار كاربردي كه از تاريخ اين دانشگاه آمار 
 در كشور اسلووني برگزار 2007 سپتامبر 26 تا 23

  . د را ارائه نمودندخو مقاله ، شركت كرده وگرديد
  
  5تبريزدانشگاه  ●
 دوره كارشناسي آماردروس سرفصل در  بازنگري -

با بررسي برنامه درسي و سرفصل هاي دوره كارشناسي 
 و نيز كمبود ها و نواقص ي كشورآمار ساير دانشگاه ها

موجود در دوره كارشناسي آمار كه پس از برگزاري 
گروه اين جلسات منظم و پيوسته توسط همكاران 

، سرفصل دروس دوره انجام پذيرفتآموزشي 
 .كارشناسي آمار اين دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت

 دو اضافه نمودن دروس بهجمله مي توان آن از 
واحدي روش تحقيق و آمار توصيفي، اجباري نمودن 

 و زبان تخصصي و 2دروس روش هاي نمونه گيري 
اشاره ع دروس همچنين كامل نمودن سرفصل ها و مناب

  . كرد
آمار و ملي روز گراميداشت برگزاري مراسم  -

 ريزي  برنامه

 روز مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه ريزي
و با اين دانشگاه  توسط  انجمن علمي آمار  ماهاول آبان

اين . همكاري گروه آمار دانشگاه تبريز برگزار گرديد
ر، اهداي جوايز هاي كوتاه، تئات برنامه شامل سخنراني

اجراي   وبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ورودي
 .مسابقه دانشجوئي بود

                                                 
 نماينده محترم انجمن آمار ايران حسين بيوراني قاي دكترآ تشكر از با. 5

  در دانشگاه تبريز جهت ارسال اين خبرها

 انجام طرح ارزيابي دروني گروه آمار -

براي اولين بار طرح ارزيابي دروني گروه آمار دانشگاه 
تبريز توسط  همكاران گروه و با حمايت مالي سازمان 

 ،حطراين مجري  .آموزش كشور اجرا گرديدسنجش 
 انآقاي دكتر حسين بيوراني و همكارن طرح آقاي

 .حسين جباري خامنه و علي اكبر حيدري بودند

 كارشناسي ارشدآزمون ورودي دوره  -

در اين دانشگاه  نفر از فارغ التحصيالن گروه آمار 19
 1385كارشناسي ارشد سال آزمون ورودي دوره 

آمار دو نفر از فارغ التحصيالن رشته پذيرفته شدند كه 
 ،آقاي توحيد جعفريو خانم ليال جاناني اين دانشگاه 

 .زيستي شدندرتبه اول رشته آمار موفق به كسب 

 مسابقات دانشجوئي -

گروه آمار دانشگاه تبريز براي تيم دانشجويي منتخب 
كه همزمان كشور اولين بار در مسابقات دانشجوئي آمار 

 در يند هاي تصادفيآ احتمال و فرسمينارششمين با 
 شركت نمود و برگزار شد،) بابلسر(دانشگاه مازندران 

آقايان رضا اعضاي اين تيم . رتبه هفتم را كسب نمود
عربي، ابراهيم حيدر پور و يوسف قادري بودند كه 

  .دشووسيله از زحمات آنان تشكر و قدرداني مي  بدين
  بازنشستگي همكاران -

ار اين آمهمكار گروه آقاي دكتر محمد خليلي صدقياني 
جاري به افتخار بازنشستگي نائل  سالدانشگاه در 

از آمار دانشگاه تبريز گروه اعضاي هيأت علمي . آمدند
خدمات بي شائبه ايشان كمال تشكر را دارد و اميدوار 

  .است همچنان از خدمات ارزنده ايشان بهره مند باشد
  هفتگي گروه آمار دانشگاه تبريزهاي سمينار  -

سمينار برنامه  ،سال تحصيلي جاريدر نيمسال اول 
شرح جدول هاي هفتگي گروه آمار اين دانشگاه به 

 .   است3شماره 
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برنامه سمينار هفتگي گروه آمار دانشگاه ، 3جدول شماره 
  86-87نيمسال اول  در تبريز

 موضوع سمينار ارائه دهنده

دكتر حسين 
 بيوراني

 شبيه سازي آماري

علي اكبر 
 حيدري

 ترهاي توزيع پارتوي تعميم يافتهبرآورد پارام

دكتر حسين 
 جباري خامنه

 رتبه بندي و انتخاب

 فرهاد ذوقي
محاسبه خطاي اندازه گيري در بررسي هاي 

 اي نمونه

 آشنائي با انتگرال هاي تصادفي فخرالدين ميثاق

دكتر حسين 
 بيوراني

 جانبيمتوزيع تي به عنوان يك توزيع 

 التي در علوم رياضيهاي احتما روش امين ايمانير

  
  6تربيت مدرسدانشگاه  ●
  ريزي مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه -

براي ششمين سال پياپي، گروه آمار دانشگاه تربيت 
، آمارمدرس با همت اساتيد و همكاري دانشجويان 

روز ملي آمار و اي براي گراميداشت مراسم ويژه
ار ايران، رئيس با حضور رئيس مركز آمو  ريزيبرنامه

اساتيد، معاونين دانشكده علوم پايه، پژوهشكده آمار، 
. ها برگزار نمود دانشجويان و ميهماناني از ساير دانشگاه

 ... ادر اين مراسم پس از قرائت آياتي چند از كالم
مجيد و اجراي سرود جمهوري اسالمي ايران،  آقاي 

 ضمن عرض ،آماردكتر محمدزاده مدير گروه 
  آمدگويي و آرزويبه حاضرين و خوش مقدم رـخي

دانشجويان جديدالورود، گزارش موفقيت براي 
آموزشي گروه اين هاي  مختصري از سوابق و فعاليت

آموزشي ايشان اعالم داشتند كه اين گروه .  دندنموارائه 
 چهار با پذيرش 1362فعاليت خود را از مهرماه سال 

                                                 
دكتر محسن محمدزاده نماينده محترم انجمن آمار تشكر از آقاي با . 6

  خبرايران در دانشگاه تربيت مدرس براي ارسال اين 

و طي مدت دانشجوي كارشناسي ارشد شروع نموده 
 دانشجو در مقطع 103  سال فعاليت، جمعا24ً

از اين تعداد . ده استكركارشناسي ارشد پذيرش 
 )%35( نفر 28اند كه  آموخته شده  نفر دانش80تاكنون 
موفق به ادامه تحصيل در مقطع دكتري شده و آن ها 

ت أعنوان عضو هيه  نيز هم اكنون ب)%5/67( نفر 54
سسات آموزش عالي كشور ؤها و م علمي در دانشگاه

وي اضافه كرد، دوره دكتري . مشغول خدمت هستند
 چهارو طي شده اندازي  راه 1379آمار نيز در سال 

اند كه   دانشجوي دكتري پذيرش شده14 دوره جمعاً
آموخته شده و بقيه در  ها دانش آناز  نفر چهارتاكنون 

ا تدوين رساله قرار دارند و يك يمراحل امتحان جامع 
در فرصت مطالعاتي  نفر نيز در دانشگاه ليدز انگلستان

سيس با أسپس از اساتيدي كه از بدو ت. بردبسر مي
اي در  هاي صميمانه همكارياين دانشگاه گروه آمار 

ي ها نامه ها، تدريس، راهنمايي پايان  اندازي دورهراه
هاي دكتري و برگزاري  و رسالهكارشناسي ارشد

هاي انجام شده  ياد نمودند و فعاليت،اند ها داشته آزمون
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را مرهون زحمات آموزشي گروه اين و دستاوردهاي 
هاي پس از آن ضمن معرفي زمينه. اين اساتيد دانستند

هاي مهم انجام برخي از فعاليتآمار، تحقيقاتي گروه 
شده از جمله برگزاري ششمين كنفرانس آمار ايران، 

اسي ارشد، كارشندوره برنامه درسي در بازنگري 
هاي علمي كشور، همكاري همكاري با شوراي قطب

در زمينه كشور آمار تخصصي با تنها قطب علمي 
هاي ترتيبي و فضايي در دانشگاه فردوسي تحليل داده

مشهد، نشر مجله علمي پژوهشي علوم آماري وابسته به 
 گروه پايگاه الكترونيكياندازي  انجمن آمار ايران و راه

كه   با عنايت به اينپاياندر . دندآمار را برشمر
نفوس و مسكن به عنوان يكي از عمومي سرشماري 

 1385هاي آماري در سال  مهمترين و بزرگترين طرح
توسط مركز آمار ايران برگزار شد و نتايج اين 

 در ...سرشماري به مرور در حال استخراج است و انشاا
رار ها و مطالعات علمي مورد استفاده ق ريزي برنامه

خواهند گرفت از آقاي دكتر مدد رئيس مركز آمار ايران 
تقاضا نمودند تا ضمن ايراد سخنراني خود به مناسبت 

ريزي، نظرات خود را در  روز ملي آمار و برنامه
ها و مركز آمار  خصوص نقش و ارتباط متقابل دانشگاه

هاي آمارگيري  ها و طرح تر شدن برنامه ايران براي علمي
  .يفي توليدات آماري كشور اعالم فرمايندو ارتقاي ك

آقاي دكتر مدد ضمن ارائه گزارشي از  نحوه 

عمومي هاي سرشماري  گيريزي، اجرا و ويژه برنامه

، آخرين نتايج استخراج 1385نفوس و مسكن سال 
شده از سرشماري را مطرح نموده و اعالم داشتند 
 برخي آمارهاي استخراج شده از سرشماري مانند نرخ

ها يا سفرهاي روزانه به مراكز  مهاجرت بين استان
هاي خاصي است كه بايد  ها حاكي از وضعيت استان

ايشان اضافه نمودند . ريزان قرار گيردمورد توجه برنامه
آهن، ها مانند باسوادي، راهنرخ اغلب شاخص

واحدهاي داراي اسكلت فلزي، لوله كشي آب، جاده 
نترنت و غيره نسبت به آسفالته، تلفن، دسترسي به اي

در ادامه ايشان  .اند رشد چشمگيري يافته1375سال 
سخنراني خود به ضرورت استفاده از آمار و اطالعات 

كيد كرده و اظهار داشتند مركز أها ت ريزي دقيق در برنامه
آمار ايران تمام تالش خود براي توليد و انتشار 

 و آورد و از اساتيدعمل ميه آمارهاي دقيق را ب
دانشجويان خواستند با همكاري و همفكري بيشتر با 

هاي بهينه علمي استفاده از   روش،مركز آمار ايران
ها را مورد مطالعه قرار داده و در ريزي آمارها در برنامه

  .اختيار مسئولين قرار دهند
هاي  سپس آقاي دكتر محمدزاده با اشاره به همكاري

ا مشكاني استاد ارزنده و صميمانه آقاي دكتر محمدرض
گرانقدر رشته آمار دانشگاه شهيد بهشتي با گروه آمار 

 به افتخار بازنشستگي دانشگاه تربيت مدرس كه اخيراً
 مراتب قدرداني مسئولين دانشگاه تربيت ،اندنائل شده

مدرس و همكاران و دانشجويان گروه آمار را اعالم 



  15                                                                                                      56 شماره پياپي – 86پاييز  –دهم پانزسال 
  

مات هاي تقدير و هدايايي را به پاس زحداشتند و لوح
 سال فعاليت گروه 24ثر ايشان در طول ؤگرانقدر و م

آنگاه آقاي دكتر . تقديم نمودنداين دانشگاه آمار 
محمدرضا مشكاني در خصوص نحوه شكل گيري 
مقاطع كارداني تا دكتري رشته آمار در ايران سخنراني 

نخستين حضور علم آمار ايشان اظهار داشتند . نمودند
ن مربوط به آقاي دكتر تواها را مي در دانشگاه

پور استاد دانشگاه تهران دانست كه در  افضلي
هاي خود   آمار را در كالسمباحث نظري 1316 سال

از آنجا كه دانشكده كشاورزي . كردندتدريس مي
دانشگاه تهران براي حل مسائل كاربردي خود، همواره 

 آموزش آمار در اين دانشكده نيز ،نيازمند علم آمار بود
از جمله آقاي دكتر مهدوي . ت پيگيري مي شدبه جدي

بعدها آقاي دكتر . در اين زمينه بسيار فعال بودند
آموخته كشور يوگسالوي بودند نوري كه دانشخواجه

. به ايران آمده و به تدريس در اين دانشكده پرداختند
هاي كاربردي علم آمار توجه ايشان بسيار به جنبه

 افراد مختلفي ،شاورزي به موازات دانشكده ك.داشتند
دانشكده بهداشت به  هاي ديگر از جملهدر دانشكده

بعدها اين جريانات كه در . پرداختندآموزش آمار 
به يكديگر ، هاي مختلف شكل گرفته بود دانشگاه

 آمار با آموزشوصل شد و منجر به رسمي شدن 
وسيله آقاي دكتر خواجه نوري  ه سسه آمار بؤتشكيل م

 اين ،البته بداليل برخي مشكالت. يددر تهران گرد
سسه زياد دوام نياورد و مرحوم خواجه نوري ؤم
. طور مستقل داير كرده سسه آمار و انفورماتيك را بؤم

سسه به دانشگاه ؤ اين م، نيز اسالميبعد از انقالب
دوره نيز شگاه ديگر نشهيد بهشتي انتقال يافت و چند دا

اما راه اندازي . دكارشناسي ارشد آمار را اجرا نمودن
ها از جمله دانشگاه تربيت  هاي دكتري در دانشگاهدوره

توان نقطه عطفي براي رشته آمار در نظر مدرس را مي
گرفت كه موجب رشد چشمگير علم آمار و ترويج 
تحقيقات آماري و افزايش توليدات علمي آمار در ايران 

  .گرديد
 پيام سپس آقاي حسين باغيشني دانشجوي دكتري آمار،

رئيس محترم انجمن آمار ايران به مناسبت روز ملي 
ريزي را قرائت نموده و به نمايندگي از آمار و برنامه

 در خصوص لزوم بازنگري ،دانشجويان گروه آمار
هاي درسي مقاطع مختلف رشته آمار سخنراني  برنامه
كيد داشتند بايستي دانشجويان به كارهاي أ و تندنمود

ازند و تجربيات بيشتري در انجام گروهي بيشتر بپرد
ايشان پيشنهاد كردند، . كارهاي عملي كسب نمايند

اي صورت پذيرد كه گونهه ريزي دوره دكتري ببرنامه
موضوع و استاد راهنماي رساله دانشجويان از ابتداي 

  .شروع دوره مشخص باشد
االت مطروحه از سوي ؤپس از آن آقاي دكتر مدد به س

ند و در پايان از حضار، سخنرانان و حاضرين پاسخ داد
، دانشجويان،  گروه آمارهمچنين همكاري همكاران

مسئولين دانشكده و روابط عمومي دانشگاه براي فراهم 
مراسم تشكر و قدرداني اين آوردن امكانات و برگزاري 

عمل آمد و مراسم با ذكر صلوات و پذيرايي خاتمه ه ب
  .يافت
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  7زشهيد چمران اهوادانشگاه  ●
 عضو هيأت علمي گروه عبدالرحمن راسخ آقاي دكتر -

 از مرتبه 14/8/1386آمار اين دانشگاه در تاريخ 
  .دانشياري به استادي ارتقاء يافتند

  
  8صنعتي اصفهان دانشگاه ●
مركز پژوهشي آمار كاربردي و سيستم هاي تأسيس   -

 تصادفي

هاي تصادفي   مركز پژوهشي آمار كاربردي و سيستم
با هدف اين دانشگاه ه به دانشكده علوم رياضي وابست

هاي نوين  ايجاد محيط مناسب براي انجام پژوهش
هاي  علمي در زمينه هاي علوم آمار، احتمال و گرايش

 شروع 1386سال وابسته و با وظايف زير از مرداد ماه 
  . بكار نمود

هاي  انجام پژوهش با رويكرد مبتني بر پژوهش •
 اصيل 

 تقابل و سازنده با ساير مراكز علمي ايجاد ارتباط م •

اي در جهت رفع  گسترش ارتباطات ميان رشته •
 مشكالت اجتماعي، اقتصادي و صنعتي كشور

هاي نوين علمي  عقد قرارداد و انجام پژوهش •
مورد نياز جوامع اجتماعي، اقتصادي و صنعتي 

 كشور

هاي  ايجاد بستر مناسب جهت انجام پروژه •
 دانشجويي 

آموزشي هاي  ارها و كارگاهبرگزاري سمين •
  تخصصي 

                                                 
محترم انجمن آمار ايران  نماينده غالمعلي پرهامدكتر تشكر از آقاي با  .7

   مطالباين  ارسالبراي تهيه و در دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مسئول امور خبري دانشكده علوم  عاطفه قربانيبا تشكر از خانم . 8

  اين خبر ارسالبراي  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي

آقاي دكتر امير نادري دانشيار دانشكده علوم رياضي 
به پيشنهاد شوراي مركز از دانشگاه صنعتي اصفهان 

 معاون پژوهش و ،سوي آقاي دكتر قاضي عسكر
دانشگاه به عنوان مدير اين مركز منصوب اين فناوري 
به  گروه پژوهشي دوداراي پژوهشي اين مركز . شدند

گروه پژوهشي آمار كاربردي و گروه پژوهشي «نام هاي 
در حال حاضر گروه .  است»هاي تصادفي  سيستم

ت علمي،  أ عضو هينهپژوهشي آمار كاربردي داراي 
هر عضو  با گرايش وابسته به آمار كاربردي و گروه 

ت أعضو هي 12هاي تصادفي داراي  پژوهشي سيستم
هاي  ه سيستمعلمي،  هر عضو با گرايش وابسته ب

ها و مراكز  ت علمي دانشگاهأاعضاي هي. تصادفي است
هاي پژوهشي مي توانند به  علمي با تأييد يكي از گروه
هاي  اعضاي كنوني گروه. عضويت آن گروه در آيند

به شرح هاي تصادفي  پژوهشي آمار كاربردي و سيستم
   :اند زير

آقايان دكتر سعيد : گروه پژوهشي آمار كاربردي
دساز، دكتر محمد صالحي، دكتر سيدمحمود پوال

طاهري، دكتر حميد قرباني از دانشكده علوم رياضي، 
دكتر مجيد افيوني از دانشكده كشاورزي، دكتر 
محمدرضا طرقي نژاد از دانشكده مهندسي مواد، دكتر 
جواد عسگري از دانشكده برق و كامپيوتر و آقايان 

 گروه آمار دكتر هوشنگ طالبي و دكتر ايرج كاظمي از
  .   دانشگاه اصفهان

 آقايان دكتر: هاي تصادفي گروه پژوهشي سيستم
محمدتقي جهانديده، دكتر حميدرضا ظهوري زنگنه، 

خانم دكتر صفيه محمودي از  دكتر امير نادري، و
االسالم،  دانشكده علوم رياضي، آقايان دكتر فريد شيخ

دكتر سيدجمال الدين گلستاني از دانشكده برق و 
مپيوتر، دكتر كيقباد شمس از دانشكده مهندسي كا

شيمي، و دكتر ابراهيم شيراني از دانشكده مهندسي 
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مكانيك، و آقايان دكتر مجيد اسدي، دكتر افشين 
پرورده از گروه آمار دانشگاه اصفهان، آقاي دكتر 

دانشگاه كاشان و   جهاني پور از بخش رياضي...ا روح
ش آمار دانشگاه آقاي دكتر احمدرضا سلطاني از بخ

شيراز و بخش آمار و تحقيق در عمليات دانشگاه 
  . كويت

  
  9دانشگاه فردوسي مشهد ●
  مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه ريزي -1

نهمين همايش گراميداشت روز ملي آمار و 
 توسط 1386 روز دوم آبان ماه سال ،ريزي برنامه

مشهد با انجمن علمي دانشجويي آمار دانشگاه فردوسي 
حمايت قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي و 
همكاري گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد برگزار 

اين مراسم ابتدا آقاي دكتر جعفر احمدي به  در .گرديد
  گزارشي از،نمايندگي از طرف گروه آمار اين دانشگاه

 
عملكرد و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه آمار 

  . ارائه نمودندسال گذشته  طي يك
جهت ارتباط هرچه بيشتر با بنگاه هاي اقتصادي و 
برنامه ريزي كشور و آشنايي بيشتر دانشجويان با كاربرد 
روش هاي آماري در بخش هاي مختلف جامعه، از 

                                                 
خانم دكتر معصومه فشندي مدير محترم گروه آمار با تشكر از . 9

  مطالباين ه و تنظيم ـ تهيوسي مشهد جهتدانشگاه فرد

يزدانبخش قائم مقام گروه عالي ... آقايان مهندس عبدا
يكي از موفق ترين گروه هاي صنعتي (پارت الستيك 

و مدير عامل شركت صنايع غذايي )  كشورشمال شرق
ايران چاشني و مهندس تبرائي رئيس سابق سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان خراسان و معاون 

كه  ريزي شهرداري مشهد دعوت به عمل آمد برنامه
 دقيقه در مورد كاربرد روش هاي 30هريك به مدت 

آماري در حيطه تخصصي و مديريتي خود به ايراد 
 اين سخنراني ها با استقبال بي نظير .راني پرداختندسخن

در ادامه . دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي همراه بود
 ،مراسم از جمعي از پيشكسوتان گروه آمار اين دانشگاه

آقايان دكتر حسنعلي آذرنوش، دكتر ناصررضا ارقامي و 
 الزم به .دكتر حسينعلي نيرومند تقدير به عمل آمد

كه اين بخش از مراسم، با پخش يادآوري است 
هاي كوتاهي از دوران دانشجويي و زندگي  كليپ

علمي اين بزرگواران كه قبالً توسط اعضاي انجمن 
علمي دانشجويي آمار اين دانشگاه تهيه شده بود، 

به تقدير از نيز پاياني اين همايش بخش . برگزار شد
ر مقاطع مختلف تحصيلي دانشجويان ممتاز گروه آمار د

  .اختصاص يافت
   برگزاري مراسم هفته پژوهش-2

 گذشته با هماهنگي معاونت  هايامسال نيز مطابق سال
پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد، گروه آمار 

 نمايشگاهي از ،اين دانشگاه طي هفته پژوهش
ها و دستاوردهاي پژوهشي سال گذشته اعضاي  فعاليت

برگزار ر سطح دانشكده علوم رياضي دهيأت علمي را 
رگاه آموزشي آشنايي با  برگزاري تعدادي كا.نمود
افزارهاي آماري و سخنراني هاي كوتاه مدت از  نرم

. پژوهش در سال جاري بودجمله فعاليت هاي هفته 
عالوه بر موارد فوق، گروه آمار اين دانشگاه در 
 نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهشي استان خراسان
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رضوي كه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي 
  .مشهد برگزار شد، حضوري فعال داشت

  شش ماهه تحقيقاتي بازگشت از دوره -3
خانم مليحه عباس نژاد دانشجوي دوره دكتري آمار اين 

دوره تحقيقاتي موفقيت آميز گذراندن  پس ازدانشگاه 
  .به كشور بازگشتندكشور سوئيس خود در شش ماهه 

 كشورهاي يآمارعلوم نهمين كنفرانس  شركت در -4
  اسالمي

كه در نهمين كنفرانس علوم آماري كشورهاي اسالمي 
 آذرماه 23 لغايت 21 مورخ روزهاي چهارشنبه تا جمعه

سال جاري در كشور مالزي برگزار شد، جمعي از 
خانم دكتر (اعضاي هيأت علمي گروه آمار اين دانشگاه 

 دكتر  وتر حسن دوستيان دكآقايآرزو حبيبي راد و 
و تعدادي از دانشجويان دوره دكتري ) مهدي عمادي

 خانم ها آقايان آرشي و رزمخواه،(آمار اين دانشگاه 
رائه مقاله و ايراد سخنراني ابا ) جمهوري و حسينيون

   .شركت نمودند
  استخدام عضو هيأت علمي -5

آقاي دكتر هادي جباري نوقابي فارغ التحصيل دوره 
ري آمار و بورسيه گروه آمار اين دانشگاه از ابتداي دكت

مهرماه سال جاري با موافقت دانشگاه به عنوان عضو 
طرح خدمت سربازي به جمع و در قالب هيأت علمي 

  .اعضاي هيأت علمي گروه آمار پيوستند
  فقدان يك همكار -6

با نهايت تأسف و تأثر با خبر شديم كه مرحوم آقاي 
ضو هيأت علمي گروه رياضي  عيدكتر محمود ياس

. به رحمت ايزدي پيوستنددانشگاه فردوسي مشهد 
 ضمن ابراز همدردي ،همكاران گروه آمار اين دانشگاه

با بازماندگان، مصيبت وارده را به جامعه رياضي و آمار 
 ،كشور تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال

هي و علو درجات براي روح آن مرحوم لمغفرت ا
  .دنألت مي نمايمس
  كارشناسي ارشد فارغ التحصيالن -7

 نفر از دانشجويان 2 سال جاري تعداد فصل پاييزدر 
دوره كارشناسي ارشد آمار رياضي اين دانشگاه از 

نامه خود با موفقيت دفاع نمودند كه اسامي آنان  پايان
التحصيالن همين شماره خبرنامه درج  در بخش فارغ
  .گرديده است

  ي سمينارهاي تخصصي هفتگي  برگزار-8
 سخنراني تخصصي در گروه آمار اين 7در فصل پاييز 

عناوين و مشخصات اين . دانشگاه برگزار گرديد
  .  است4شماره سخنراني ها به شرح جدول 

   مركز پژوهش هاي آماري دانشگاه-9
يكي از بارزترين فعاليت هاي اين مركز در فصل پاييز، 

 شركت هاي توليدي مشهد ارتباط با مديران صنايع و
در اين راستا چند جلسه مشترك با مديران صنايع . بود

همچنين اعضاي اين مركز . برتر استان برگزار گرديد
پژوهشي به دعوت انجمن علمي مهندسي مكانيك 

در همايش تخصصي اين انجمن ) شاخه خراسان(ايران 
  .شركت نمودند

  

 فتگيهاي تخصصي هبرنامه سمينار  ،4جدول شماره 

  86-87نيمسال اول  درمشهد گروه آمار دانشگاه 
  عنوان  تاريخ  ارائه دهنده

 جباري مهدي
  نوقابي

30/8/86 
برآورد پارامترهاي توزيع گاما 
  در مواجه با داده هاي پرت

  7/9/86  دكتر مجيد سرمد
آناليز واريانس استوار در تحليل 

  طرح هاي آزمايشي
دكتر ناصررضا 

  ارقامي
14/9/86  

ر حذف عرض از مبداء در تاثي
  الگوي رگرسيون خطي

دكتر غالمرضا 
  محتشمي

21/9/86  
هايي از توزيع هاي  ويژگي

  گسسته نرمال و الپالس
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دكتر سيميندخت 
  براتپور

  معرفي اندازه جديدي از اطالع  5/10/86

  12/10/86  دكتر محمد اميني
همگرايي كامل و برخي 
  نامساويهاي ماكزيمال

 –Arbitrag theory in non  19/10/86  احسان آزموده
semimartingale models  

  

   قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي-10
 از فعاليت هاي اين قطب علمي در فصل پاييز يبخش

  :به شرح زير است
   جذب دو عضو-

با توجه به فعاليت هاي آقاي پروفسور باال كريشنان 
ينه عضو هيأت علمي دانشگاه مك مستر كانادا در زم

تخصصي داده هاي ترتيبي در سطح دنيا و مكاتبات به 
عمل آمده از سوي مدير اين قطب علمي با ايشان، وي 
عضويت افتخاري قطب علمي داده هاي ترتيبي و 
فضايي گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد را پذيرفته 

عالوه بر ارتباط علمي با ساير اعضاي  ايشان نيز .است
 در جهت ارتقاي ومكاري به نشانه هقطب علمي، 

قطب با محافل علمي المللي  سطح روابط علمي بين
برتر دنيا، در مقاالت خود به اين موضوع اشاره نموده 

 همچنين آقاي دكتر هادي جباري نوقابي استاديار .است
گروه آمار اين دانشگاه از ابتداي مهرماه سال جاري به 

  .دعنوان مدير اجرايي اين قطب علمي منصوب شدن
  شركت در مراسم هفته پژوهش -

سال اعضاي اين قطب علمي در مراسم هفته پژوهش 
ي بين المللي كه در محل دائمي نمايشگاه هاجاري 

 ،، با گشايش يك غرفه اختصاصيمشهد برگزار گرديد
را  ءستاوردهاي پژوهشي و فعاليت هاي علمي اعضاد

  . ئه نمودنداارطي دو سال گذشته 
ي همايش روز ملي آمار و حمايت از برگزار -

  ريزي برنامه

در سال جاري اين قطب علمي جهت برگزاري هرچه 
با شكوه تر مراسم گراميداشت روز ملي آمار و 

 از برگزار كنندگان اين همايش حمايت ،ريزي برنامه
  .نمود

تشويق نويسندگان جهت چاپ مقاالت در راستاي  -
  اهداف قطب

ي در راستاي به منظور گسترش فعاليت هاي پژوهش
اهداف اين قطب علمي، آيين نامه ويژه اي تهيه و 

از نويسندگان آن تدوين شده است كه بر اساس 
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر دنيا كه به 
موضوع حمايت قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي 

 الزم به .اشاره نموده اند، تقدير به عمل مي آيد
مقاالت چاپ شده بايد در يادآوري است كه موضوع 

  .راستاي محورهاي پژوهشي اين قطب علمي باشد
  برگزاري كارگاه هاي آموزشي -

يكي از اهداف اين قطب علمي برگزاري كارگاه هاي 
در اين راستا . آموزشي و پژوهشي تخصصي مي باشد

 روزهاي ،كارگاه آموزشي داده كاوي و كاربرد هاي آن
اسفندماه سال جاري در  16 و 15رشنبه و پنجشنبه اچه

محل گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد برگزار 
  .گردد مي
  
  10دانشگاه كردستان ●
 دوره كارشناسي رشته آمار از ابتداي سال تحصيلي -

 دانشجو از طريق آزمون 36 با پذيرش 1385 -86
سراسري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور 

                                                 
آقاي دكتر خسرو فضلي عضو محترم هيأت علمي با تشكر از . 10

ه ـتهيدانشگاه كردستان و نماينده انجمن آمار ايران در اين دانشگاه براي 
  اين مطلب ارسالو 
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م به يادآوري است الز. در اين دانشگاه راه اندازي شد
كه در حال حاضر آقايان دكتر خسرو فضلي، كورش 
ارزيده، نبز اسماعيل زاده و شاهو زارعي به عنوان 
اعضاي هيأت علمي گروه آمار دانشگاه كردستان 

  .مشغول خدمت مي باشند
  
  11 شهيد باهنر كرماندانشگاه ●
  آمار و برنامه ريزيملي گراميداشت روز  مراسم -

آمار و برنامه ريزي،  ملي اشت روز مراسم گراميد
  در 86روز اول آبان ماه   هاههمزمان با ساير دانشگا

گروه تاالر وحدت دانشگاه شهيد باهنر كرمان توسط 
اين  آمار ييآمار و با همكاري انجمن علمي دانشجو

 دو ،در اين مراسم سه ساعته. برگزار گرديددانشگاه 
نظريه «اتا با عنوان تماه بانو سخنراني توسط خانم دكتر 

مقدمه اي بر نرم «  و آقاي روحاني با عنوان »بازي ها
از مراسم در خاتمه . ئه گرديدا ار»Rآماري افزار 

 آمار با اهداي جوايزي تجليل به گروهدانشجويان ممتاز 
  .عمل آمد

  
  12مازندران دانشگاه ●
  ريزي مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه -

 انجمن علمي آمار ماه سال جاري،روز پنجم آبان 
اين دانشگاه مازندران با همكاري و هدايت گروه آمار 

                                                 
و   آمارگروه مدير محترممحمد علي يعقوبي  دكتر انآقايبا تشكر از . 11

 ايران در اين دانشگاه انجمن آمارمحترم عربپور نماينده عليرضا دكتر 
  گزارشاين  ارساله و ـتهيبراي 

دكتر احمد پوردرويش نماينده محترم انجمن آمـار        با تشكر از آقاي     . 12
   اين اخبار ارسالبراي تهيه و ايران در دانشگاه مازندران 

 با حضور جمعي از اساتيد و دانشجوياندانشگاه و 
پس از . جشن گرفتندرا » آمار و برنامه ريزيملي روز «

علمي مختصري توسط نماينده انجمن ارائه گزارش 
ردرويش دكتر پو آقاي ، آمار اين دانشگاهدانشجويي

حق ه  را ب1345روز اول آبان  مدير گروه آمار، سال
و كشور دانستند ي روزي ارجمند براي جامعه آمار

در روش هاي آماري نقش مؤثري  كه اظهار نمودند
ساله  هاي ده  و سرشماريها داشتهراستاي برنامه ريزي 

هاي مورد نياز و  اي براي استخراج داده سرچشمه
كيد بر أتايشان با . ي باشندمها  به و تحليل آنزتج

علمي انجمن آمار ايران و همچنين انجمن  عضويت در
در كنار و همكاري با اين انجمن ها آمار دانشجويي 

هاي   دانشگاهي، چنين فعاليتعلميهاي  فعاليت
مندي هر چه ه صنفي را موجب تعلق خاطر و عالق

هاي  بيشتر دانشجويان براي حل معضالت و چالش
ه  آمار بكه علم ايشان افزودند .ه دانستندآماري آيند

عنوان مادر علوم و شاخه هاي بالنده آن در شكل گيري 
موضوعات بين رشته اي جالب و مدل سازي تحليلي و 

  . نقش بسزايي داردشبيه سازي 
رشته ها، به ساير در ارتباط با تعامل گروه آمار با 

پور دكتر شارع  آقاي  ازآقاي دكتر پوردرويشپيشنهاد 
نيز دعوت اين دانشگاه دانشيار گروه علوم اجتماعي 

علوم  رشته ،ضمن ايراد مطالبيشده بود كه ايشان 
نوعي مديون كاربرد هاي مفيد آمار ه را باجتماعي 

 هاي آموزشي آمار و  و بر همكاري بيشتر گروهدانستند
پذيرايي از  با اين همايش.  نمودندتأكيدعلوم اجتماعي 

دكتر شارع پور و آقاي به تقدير وح  و اهداي لحضار
موسيقي سنتي پايان اجراي  و آماردانشجويان ممتاز 

  .يافت
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  13علوم پايه دامغان دانشگاه ●
 ،آمار و برنامه ريزيملي روز گراميداشت  به مناسبت -

رياضي دانشجويي مراسمي با تالش انجمن علمي 
در اين مراسم . دانشگاه علوم پايه دامغان برگزار شد

قاي مهندس قاسميان پيرامون اهميت علم آمار و نيز آ
  1385نفوس و مسكن سال عمومي سرشماري 

  .سخنراني كردند
ت علمي دانشگاه أ خانم الهه ظهوريان آزاد عضو هي-

گرايش علوم پايه دامغان در مقطع دكتري آمار 
نامبرده . فرآيندهاي تصادفي فارغ التحصيل شدند

اسي ارشد خود را در هاي كارشناسي و كارشن  دوره
 .با موفقيت به پايان رساندنددانشگاه فردوسي مشهد 

راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد ايشان را آقاي 
خانم دكتر ظهوريان در . دكتر شاهكار به عهده داشتند

 پذيرفته شده و در 1382سال به خارج آزمون اعزام 
فرانسه و تحت راهنمايي هنري پوينكار دانشگاه 

 خود تحت رساله دكتري از فيليپ چاساينگفسور پرو
  عنوان

Asymptotic behaviour of statistics of 
random words and trees 

  .با موفقيت دفاع نمودند
  
  14 زاهدانوم پزشكي دانشگاه عل●
 آقاي دكتر مسعود رودباري عضو هيأت علمي گروه -

ياري آمار حياتي اين دانشگاه از مرتبه استادياري به دانش
  .ارتقاء يافتند

 در 26/9/86در مراسم هفته پژوهش كه در تاريخ  -
علوم پزشكي زاهدان برگزار شد از تعدادي از  دانشگاه

                                                 
 ايران در انجمن آمارمحترم نماينده  مسيب احمديآقاي با تشكر از . 13

  اخبار اين ارسالبراي  دانشگاه علوم پايه دامغان
مسعود رودباري عضو محترم هيأت علمي آقاي دكتر با تشكر از . 14

  اخبار اين ارسالبراي  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 تقدير به 1386دانشگاه در سال اين نمونه  پژوهشگران
گروه دانشيار  دكتر مسعود رودباريآقاي . عمل آمد

ن جمله اين پژوهشگرا دانشگاه نيز ازاين حياتي آمار 
  . كه مورد تقدير قرار گرفتندبودند

  
  15دانشگاه يزد ●
   دانشگاهپژوهان آمار دانشهمايش اولين -

اولين همايش دانش پژوهان آمار دانشگاه يزد روز 
آمار و ملي  مصادف با روز 1/8/86نبه مورخ ش سه

برنامه ريزي با حضور تني چند از اساتيد، مقامات 
 پرورش و  جمعي از معلمان آموزش و استاني،

  .دانشجويان برگزار شد
روزه با حضور دو تن از اساتيد اين همايش يك

 آقاي دكتر بهبوديان عضو ،برجسته و نام آشناي كشور
عضو آقاي دكتر طاهري  ت علمي دانشگاه شيراز وأهي

ت علمي أعضو هيو انجمن آمار ايران هيأت مديره 
ر به عنوان سخنرانان مدعو، د دانشگاه صنعتي اصفهان
  .برگزار شددو قسمت صبح و عصر 

هاي عمومي صبح روز همايش شامل  جلسه سخنراني
يس دانشگاه يزد، استاندار يزد ئسخنراني دبير همايش، ر

و سخنرانان مدعو پيرامون عمومي كردن فرهنگ 
  .استفاده از آمار و لزوم بكارگيري آمارهاي صحيح بود

 دكترآقاي در عصر روز همايش، پس از سخنراني 
  كارگاه آموزشي»چيستي احتمال«طاهري تحت عنوان 

 ساعت 3 به مدت SPLUS آشنايي با نرم افزار آماري
همچنين به  .در محل دانشگاه يزد برگزار گرديد

كاربردي آمار  - نمايشگاه تخصصي،مناسبت اين روز
 و 29به همراه نمايشگاه كتب تخصصي آمار روزهاي 

بخش  .برپا شده يزد، ماه در مجتمع علوم دانشگا مهر30

                                                 
انجمن آمار محترم نماينده  حسيني محسن مير  سيدآقايبا تشكر از  .15

  خبر اين لارسا براي دانشگاه يزدايران در 
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اي از   با عنوان تاريخچه علم آمار، شامل تاريخچهاول
شناسي آمار و تاريخ علم آمار در شروع علم آمار، واژه

نامه چند تن از  شامل زندگيبخش دوم . بودايران
المللي، معرفي آمار دانان برجسته آماردانان برجسته بين

در معروف كشور و بيان نقش تني چند از آماردانان 
تشريح شامل نيز بخش سوم  . بودپيشرفت علم آمار

هاي كاربردي علم   معرفي زمينه علوم مرتبط با آمار و
  .  بودآمار در مسائل مختلف

هاي بخش چهارم در برگيرنده مسائل و سرگرمي
   . بود و احتمالجذاب آمار

 سعي بر آن بوده است تا كتب مفيد ،نمايشگاهاين در 
در بخش . انشجويان معرفي گرددمنتشر شده به د

افزارهاي آماري كه جنبه افزارها آن دسته نرم  نرم
  .دارند، در اختيار دانشجويان قرار گرفتي ترعمومي

همايش و آشنايي مقدماتي با اين در راستاي اهداف 
علم آمار و همچنين همگاني كردن فرهنگ و تفكر 
به آماري سعي بر آن بوده كه در حد امكان همايش جن
  .تخصصي نداشته باشد و قابل استفاده براي عموم باشد

در پايان شايان ذكر است كه برگزاري اين همايش از 
توان حركتي به سوي گروه آمار دانشگاه يزد را مي

هاي بزرگتر دانست و اميدوار بود كه با ياري سوي گام
 قادر به ارائه فعاليتي آيندههاي در سالمتعال خداوند 

به اميد  .در خور جامعه آماري كشور باشيمشايسته و 
روزي كه شاهد جايگاه واقعي علم آمار در جامعه 

  .ايراني باشيم
  
  16ساوهمركز  دانشگاه پيام نور ●
  ريزي مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه -

 سال جاري ماه مهر30روز مراسم گراميداشت روز آمار 
اه پيام نور با حضور مسئولين و دانشجويان دانشگو 

                                                 
دانشگاه پيام نور  مدرس محترم مجيد رضا كتابدار آقايبا تشكر از . 16

  گزارش اين ارسالبراي ساوه مركز 

قيصري ابتدا آقاي  ،مراسمدر اين . ساوه برگزار گرديد
در اين مراسم  ايشان. رئيس دانشگاه سخنراني نمودند

تحقيق و پژوهش در ساير علوم بدون تأكيد كردند كه 
تحقيقات مطمئناً دانستن علم آمار موفق نخواهد بود و 

 اقتصادي با بكارگيري دانش آمار توانمندتر و موفق تر
از پيام نور ساوه ضمن تشكر رئيس دانشگاه . است

ه  خصوصاً مديريت گروه ب،همكاري اساتيد گروه آمار
 از ، دانشجويانرفع مشكالتخاطر تالش و جديت در 

خاطر جديت در تحصيل و ه بنيز دانشجويان 
  . زحماتشان در برگزاري اين مراسم قدرداني نمودند

اين روه آمار كتابدار مدير گآقاي در ادامه مراسم 
دانشگاه درباره جايگاه و اهميت علم آمار در عصر 

 افزايش ركيد بأ ضمن تايشان .حاضر سخنراني كردند
روحيه پژوهش و آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان با 

افزارهاي   گزارش نويسي، نرم، تحقيقروش هاي
مختلف آماري و كاربرد آمار به همراه دانستن حد 

يسي و علوم رايانه افزودند كه مناسبي از زبان انگل
ها همراه  فراگيري عميق مفاهيم درسي و بكارگيري آن

به  زبا نظم و دقت در امور بايد مدنظر دانشجويان عزي
  .خصوص دانشجويان آمار قرار گيرد

دكتر گرامي آقاي  قرائت پيام ،مراسماين برنامه ديگر 
توسط يكي از اعضاي انجمن ايران رئيس انجمن آمار 

هاي سال گذشته و در دست   كه در آن به فعاليتدبو
آقايان مراسم اين در ادامه . اقدام انجمن اشاره شده بود

 در مورد علم آمار و ،حائري و جهاني از اساتيد دانشگاه
با مراسم  سرانجام .ندجايگاه آن مطالبي ايراد نمود

و   آمار گروهمدير به دانشجويان برتر و ايييا هدعطايا
 ،دانشجويانتوسط جلسه پرسش و پاسخ برگزاري 

  .خاتمه يافت
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  17مركز آمار ايران●
سخنراني آقاي دكتر مشكاني، استاد محترم دانشگاه  -

تحليل سري هاي زماني «شهيد بهشتي تحت عنوان 
گسسته به روش بيزي و كاربرد آن در پيش بيني 

 7/9/1386 روز چهارشنبه مورخ »آلودگي هواي تهران
 توسط پژوهشكده آمار و با ،12 الي 10ساعت 

مركز آمار ايران و محل همكاري انجمن آمار ايران در 
 پايان اين مراسم،در .  برگزار شدمندان با حضور عالقه

توسط آقايان دكتر پژوهشكده اين هديه اي از طرف 
محمد زاده عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و 

آقاي تقديم  ،گودرزي مسئول آموزش پژوهشكده آمار
به هاي ايشان تقدير    و از فعاليتشدهدكتر مشكاني 

  . عمل آمد
 سخنراني آقاي دكتر محمدزاده، استاد محترم دانشگاه -

آمار فضايي و كاربردهاي «تربيت مدرس، تحت عنوان 
 الي 10 ساعت 21/9/1386 روز چهارشنبه مورخ »آن
 توسط پژوهشكده آمار و با همكاري انجمن آمار 12

مركز آمار ايران و با حضور عالقه مندان محل  ايران در
  .برگزار گرديد

  
علمي المپياد برگزاري  گزارش 

  18كشور آماردانشجويي 
  

 
  

 انجمن آمار ايران مطلع هستند كه اولين مسابقه ياعضا
آمار المپياد علمي دانشجويي كشور، با تالش و كوشش 

                                                 
انجمن آمار ايران  مريم واعظ هوس نماينده محترم خانمبا تشكر از . 17

  اخبار اين ارسالبراي در مركز آمار ايران 
حتـرم كميتـه علمـي     آقاي دكتر احمد پارسيان مـسئول م      با تشكر از    . 18

 كه گزارش اين ارسالبراي ي كشور در رشته آمار     يالمپياد علمي دانشجو  
  .عيناً به چاپ رسيده است

انجمن آمار ايران و موافقت اعضاي هيأت مديره 
 چهارمين 87تابستان .  برگزار شد84لين در سال مسئو

مسابقه آمار المپياد علمي دانشجويي كشور برگزار 
خواهد شد كه مصادف با برگزاري سيزدهمين المپياد 

  .علمي كشور است
براساس مصوبات شوراي المپياد، قرار است مسابقات 
المپياد علمي دانشجوئي كشور در دو مرحله نيمه 

 لغايت 25(و متمركز ) 87 ارديبهشت 20 و 19(متمركز 
  .برگزار شود) 87 تيرماه 28

 قطب زير برگزار 7مسابقه نيمه متمركز توسط 
، تنها دانشگاه شهيد 7بدليل اينكه درقطب . (شود مي

باهنر كرمان داراي رشته آمار است لذا، براي رشته آمار، 
  .) ادغام خواهد شد6 در قطب 7قطب 

  .ن تهران به مركزيت دانشگاه تهراندانشگاه هاي استا: 1قطب  - 1
دانشگاه هاي استان هاي قزوين، گيالن، مازندران، : 2قطب  - 2

 .گلستان، به مركزيت دانشگاه مازندران

دانشگاه هاي استان هاي خراسان شمالي، خراسان : 3قطب  - 3
رضوي، خراسان جنوبي، سمنان، به مركزيت دانشگاه فردوسي 

 .مشهد

اي آذربايجان شرقي و غربي، دانشگاه هاي استان ه: 4قطب  - 4
اردبيل، كردستان، كرمانشاه، زنجان و همدان به مركزيت 

 .دانشگاه تبريز

دانشگاه هاي استان هاي قم، مركزي، اصفهان، : 5قطب  - 5
چهارمحال و بختياري، لرستان، ايالم و خوزستان به مركزيت 

 .دانشگاه اصفهان

لويه و دانشگاه هاي استان هاي فارس، بوشهر، كهكي: 6قطب  - 6
 .بويراحمد و يزد به مركزيت دانشگاه شيراز

 دانشگاه هاي استان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان: 7قطب  - 7
 . هرمزگان به مركزيت دانشگاه كرمانو

دانشجويان برتر انتخاب شده از مسابقه نيمه متمركز كه 
 15توسط مسئولين قطب ها معرفي مي شوند همراه با 

 87كارشناسي ارشد آمار دي نفر رتبه برتر آزمون ورو
 در سيزدهمين المپياد علمي دانشجويي 87در تيرماه 
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. شركت خواهند كرد) چهارمين مسابقه آمار(كشور 
جدول  المپياد آمار به شرح امتحان نهاييبرنامه هاي 

  . است5شماره 
  

  ، برنامه امتحان نهايي المپياد علمي آمار5جدول شماره 
   امتحانزمان  نام درس  تاريخ امتحان
چهارشنبه 

26/4/87  
احتمال و (آمارنظري 

  )آماررياضي
11-8  

چهارشنبه 
26/4/87  

رياضي عمومي، آناليز (رياضي 
  )، جبر خطي1رياضي 

30/15-14  

پنجشنبه 
27/4/87  

مجموعه آمار كاربردي 
رگرسيون، طرح و تجزيه (

هاي چند  ها، روش آزمايش
هاي چند  متغيره گسسته، روش

  )هاي زماني  سريمتغيره پيوسته، 

12-8  

  

نيمه آزمون  يامتحانالزم به يادآوري است كه مواد 
عمومي، آناليز رياضي ات رياضيدروس  شامل ،متمركز

رياضي خواهد  ، احتمال و آمار براي آمار، جبر خطي1
  .بود
كه اطالعات فوق براي دانشجويان عالقه مند آن اميد با 

 آمار  از مديران محترم گروه هاي،راهگشا باشد
درخواست مي شود تا نسبت به ترغيب دانشجويان 
جهت شركت در امتحانات المپياد نيمه متمركز و 

  . متمركز بطور فعال عمل نمايند
كسب دانشجويان عزيز و مديران محترم گروه ها جهت 

 المپيادپايگاه الكترونيكي  بيشتر مي توانند به اتاطالع
  به نشاني 

http://olympiad.sanjesh.org   
  

تماس  09125987683مراجعه يا با اينجانب به شماره 
  .حاصل نمايند

در پايان الزم مي دانم اضافه نمايم كه در سه دوره 
گذشته اين المپياد، اسامي حائزين رتبه هاي برتر به 

  .است 8 تا 6شماره شرح جداول 

 المپياد علمي  ان اولين دورهبرگزيدگ، 6جدول شماره 
  1384 سال دركشور آمار دانشجويي 

  نام و نام خانوادگي  دانشگاه  رتبه

  سپيده فارسي نژاد  عالمه طباطبايي  اول

  رازي كرمانشاه دوم
اله شجاعي  سيدروح

  كياسري

  فردوسي مشهد سوم
سيدمحمدتقي كامل 

  ميرمصطفائي

  

مپياد علمي  ال  برگزيدگان سومين دوره، 7جدول شماره 
  1385سال در كشور آمار دانشجويي 

  نام و نام خانوادگي  دانشگاه  رتبه
  زاده سميه زارع اصفهان  دوم
  سميه اشرفي  اصفهان  دوم
  زاده احسان زمان  فردوسي مشهد  سوم
  داوود شمسي  صنعتي شريف  سوم

  

 المپياد علمي   برگزيدگان سومين دوره، 8جدول شماره 
  1386سال ر دكشور آمار دانشجويي 

  نام و نام خانوادگي  دانشگاه  رتبه
 بابائي جزياميدعلي آقا  صنعتي اصفهان  دوم

  تابان باغ فلكي  رازي كرمانشاه  دوم
  محمد غالمي فشاركي  صنعتي اصفهان  سوم
  الناز كريميان سيچاني  اصفهان  سوم

  
   نهمين كنفرانس آمار ايران

  
 همكاري با ياري خداوند متعال، دانشگاه اصفهان با

 30انجمن آمار ايران، نهمين كنفرانس آمار ايران را از 
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از .  برگزار مي كند1387 شهريور ماه 1مرداد لغايت 
كليه دانشگاهيان، پژوهشگران، كارشناسان و 

مندان آمار دعوت مي شود با شركت در اين  عالقه
كنفرانس و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي در مباحث 

 ارتقاي دانش و فرهنگ آماري در مختلف آمار، زمينه
عالقه مندان جهت كسب  .كشور را فراهم آورند

توانند به پايگاه الكترونيكي اين  اطالعات بيشتر مي
  كنفرانس به نشاني

 www.ui.ac.ir/isc9  
  .مراجعه نمايند

  
گزيده مطالب  فراخوان مقاله براي مجله 

  19ريآما
 - اي است علمي  مجلّه،مطالب آماري  گزيده  مجلّه

بار و به زبان فارسي  تخصصي كه هر شش ماه يك
هاي ترويجي، توصيفي  اين مجلّه، مقاله. شود منتشر مي

افزار  يا نرم هاي علمي، و نقد كتاب و و مروري، گزارش
شناسي آمارگيري، آمار رسمي و  هاي روش را در زمينه

  .كند ه منتشر ميهاي وابست زمينه
هاي مربوط به  مجلّه چاپ و انتشار مقالهاين هدف 
هاي آمار با تأكيد بر جنبه كاربردي در  ها و نظريه روش

هاي گردآوري، پردازش، تحليل، ارائه و  زمينه روش
ها  هايي از اين زمينه مثال. هاي آماري است انتشار داده

هاي  دهورد، استفاآگيري، بر طرح نمونه: اند از عبارت
نامه، كنترل كيفيت  ها، طراحي پرسش تحليلي داده

اي، محرمانگي،  هاي داده هاي آماري، مديريت پايگاه داده
  رساني، آموزش آمارشناسان، نقش آمار در جامعه اطالع

                                                 
مجله گزيده مطالب   محترمسردبير خانم صديقه شمسبا تشكر از . 19

   مطلب اين ارسالبراي  آماري

امروز، روابط بين توليدكنندگان و كاربران و 
هاي  سازماني، همكاري پاسخگويان، همكاري درون

  . زيابي و شناسايي نيازهاي آماريمللي و ارال  بين
كننده مطالب نظري، كاربردهاي  توانند ارائه ها مي مقاله

هاي مختلف يا  هاي موجود، مقايسه روش جالب روش
  . مرورهاي موثق باشند

شده، حداكثر طي چهار ماه داوري  هاي دريافت مقاله
ت تحريريه به نويسندگان أشوند و نظر نهايي هي مي

  .د گرداعالم مي
هاي خود را با  شود مقاله مندان درخواست مي از عالقه

  ترجيحاً به،رعايت همه موارد راهنماي نويسندگان
 و در josi@srtc.ac.irصورت الكترونيكي به نشاني 

تهران، خيابان دكتر فاطمي، غير اين صورت به نشاني 
، 52خيابان باباطاهر، خيابان سرتيپ فكوري، شماره 

مطالب آماري   گزيدهيرخانه مجله پژوهشكده آمار، دب
  .ارسال فرمايند

د با نتوان براي كسب اطالعات بيشتر ميمندان  عالقه
   يا با شمارهjosi@srtc.ac.ir نشاني الكترونيكي

 تماس )دبيرخانه مجلّه( 88638244-6 هاي تلفن
  .حاصل نمايند

  
  دهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران 

  

  
  

وسعه مديريت وزارت آموزش معاونت برنامه ريزي و ت
و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان يزد، 
دهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران را با هدف 
ارتقاي كيفيت آموزش رياضي در سطوح مختلف 

برگزار كنندگان از . تحصيلي در ايران برگزار مي كند
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معلمان، اساتيد دانشگاه، آموزشگران، محققان، 
مندان آموزش رياضي   اير عالقهاندركاران و س دست

انتظار دارند تا ضمن حضور فعال در اين كنفرانس، با 
ارائه مقاله، شركت در نمايشگاه و ساير برنامه هاي 
علمي اين كنفرانس، در ارتقاي آموزش رياضي كشور 

   .مشاركت نمايند
آخرين مهلت درخواست شركت در اين كنفرانس، 

هادات برگزاري ارسال اصل و چكيده مقاالت، پيشن
.  مي باشد10/2/1387نمايشگاه و كارگاه هاي آموزشي 

عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به 
  پايگاه الكترونيكي اين كنفرانس به نشاني

www.imec10yazd.com 
  .مراجعه نمايند

 
  فارغ التحصيالن آمار 
  لتحصيالن كارشناسي ارشد آمارفارغ ا ●
  20اصفهان دانشگاه -1
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  وحيد نكوخو -

 توزيع هاي نرمال چوله و عنوان پايان نامه،/ رياضي
 استاد راهنما،  /19/6/86 تاريخ دفاع / خواص آن ها

  .محمد حسين عالمت سازدكتر آقاي 
اسي ارشد فارغ التحصيل كارشن ساره گلي فروشاني -

 ميانگين باقيمانده عمر و عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي
تاريخ  / ميانگين گذشته عمر با نگرشي بر سيستم ها

  .مجيد اسديدكتر آقاي  استاد راهنما،  /20/6/86 دفاع
فارغ التحصيل  ابراهيم صالحي طبس -

 عنوان پايان نامه،/ آمار رياضيارشد   كارشناسي
تاريخ  /  و مباحث مرتبط با آنBurn-inاي بر  مطالعه
  .مجيد اسديدكتر آقاي  استاد راهنما،  /24/6/86 دفاع

                                                 
 آقاي دكتر محمدحسين عالمت ساز نماينده محترمبا تشكر از . 20

  اسامي اين ارسالبراي مار ايران در دانشگاه اصفهان انجمن آ

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  زينب حجي پور -
 خانواده توزيع هاي عنوان پايان نامه،/ آمار رياضي

 استاد  /21/6/86 تاريخ دفاع / الپالس و خواص آن
  .محمد حسين عالمت سازدكتر آقاي راهنما، 

فارغ التحصيل  الهام جاللي حبيب آبادي -
 عنوان پايان نامه،/ آمار رياضيارشد   كارشناسي

 تاريخ دفاع / هاي كاوش اثر اصلي به اضافه يك طرح
  .هوشنگ طالبيدكتر آقاي  استاد راهنما،  /28/6/86
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  ليدا كلهري -

ركوف زمان  زنجيرهاي ماعنوان پايان نامه،/ رياضي
قابليت  پيوسته و يكنوايي آن ها بر مبناي اندازه هاي

آقاي  استاد راهنما،  /23/6/86 تاريخ دفاع/ اعتماد 
  .افشين پروردهدكتر 

آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  داوود پورسينا -
ها   طرح آزمايشعنوان پايان نامه،/ اجتماعي  -اقتصادي

 تاريخ دفاع/ هاي خطي تعميم يافته  براي مدل
  .هوشنگ طالبي دكترآقاي  استاد راهنما،  /25/6/86
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  بهرخ مهرآسا -

اي   مطالعهعنوان پايان نامه،/ اجتماعي  -اقتصادي
هاي  هاي برآورديابي در مدل تطبيقي از روش

 استاد  /28/6/86 تاريخ دفاع/ هاي پنلي دوتايي  داده
  .كاظميدكتر آقاي راهنما، 

آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  فرشته كاجي -
هاي   روشعنوان پايان نامه،/ اجتماعي  -اقتصادي

هاي پنلي   هاي داده  يافته در مدل گشتاورهاي تعميم
دكتر آقاي  استاد راهنما،  /29/7/86 تاريخ دفاع/ پويا 

  .كاظمي
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  محمودي... روح ا -
 تحليل عنوان پايان نامه،/ اجتماعي  -اقتصادير آما

  /25/7/86 تاريخ دفاع/ مميزي بيزي سريع و نيرومند 
  .منوچهر خردمندنيادكتر آقاي استاد راهنما، 
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فارغ التحصيل  ريحانيكمال الدين سيد سيد -

تحليل  عنوان پايان نامه،/ آمار رياضيكارشناسي ارشد 
  /30/8/86 اريخ دفاعت / بيزي مدل اتو رگرسيو برداري

  .دكتر منوچهر خردمندنياآقاي استاد راهنما، 
  
  21شهيد چمران اهواز دانشگاه - 2
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رضا فالحي خواه -

بررسي ناپارامتري توزيع  عنوان پايان نامه،/ ياضيرآمار 
 تاريخ دفاع / بقا با استفاده از تعديل متغيرهاي كمكي

 ...دكتر فضل اآقاي ستاد راهنما،  ا /1386تير ماه 
  .عزيزي

آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  ابوذر بازياري -
احتماالت ورشكستگي و  عنوان پايان نامه،/ رياضي

تاريخ  / شكستن كران الندبرگ با خسارت هاي وابسته
دكتر آقاي استاد راهنما،    /1386 ماه شهريور دفاع

  .غالمعلي پرهام
 فارغ التحصيل كارشناسي  كجوئيزين العابدين -

روش هاي  عنوان پايان نامه،/ رياضيآمار ارشد 
تاريخ  / اي هاي طولي و خوشه استنباطي براي داده

قاسم  دكتر آقاي  استاد راهنما،  /1386ماه آبان  دفاع
  .تارمست

  
   دانشگاه فردوسي مشهد-3
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد اسماعيل شيرازي -

برقراري نظم در  عنوان پايان نامه، /آمار رياضي
استاد  / 25/7/86تاريخ دفاع  / هاي موجك تقريب

  .نيرومندنعلي يراهنما، آقاي دكتر حس

                                                 
انجمن آمار  آقاي دكتر غالمعلي پرهام نماينده محترمبا تشكر از . 21

  اسامي اين ارسالبراي ايران در دانشگاه شهيد چمران اهواز 

فارغ التحصيل  محمد شفاعي نوقابي -
استفاده  عنوان پايان نامه،/ آمار رياضيارشد   كارشناسي

     از اطالعات درون بلوكي و بين بلوكي در تحليل
         تاريخ  / اقص و ناقص متعادلطرح بلوكي ن

    علي دكتر آقاي  استاد راهنما،  28/9/86 دفاع
  .مشكاني

  
   آماريكتب و مجالت 
   كتب تازه منتشر شده●
سايه : ناشر / اسماعيل اميري: تأليف/  احتمال آمار و -

  . نسخه1000 :تيراژ/  گستر قزوين
  
  نشريات مركز آمار ايران ●
و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي گزيده شاخص ها  -

  1385 -و فرهنگي كشور
  :نگاهي به مندرجات اين نشريه نشان مي دهد

 درصد 62/1جمعيت كل كشور، با متوسط رشد ساالنه 
، براساس سرشماري عمومي 1375-85هاي   در سال

.  نفر مي باشد70495782، 1385نفوس و مسكن در سال 
را زنان  درصد اين جمعيت 12/49شايان ذكر است 

 ساله و بيشتر 6 درصد از جمعيت 61/84تشكيل داده و 
همچنين نتايج اين سرشماري نشان . باسواد مي باشند

 نفر بوده 03/4دهد متوسط بعد خانوار در كشور  مي
  .است

 درصد اعالم 2/11، حدود 1385نرخ بيكاري در سال 
 درصد كاهش يافته 3/0شده كه نسبت به سال گذشته 

  .است
اي كاالها وخدمات مصرفي خانوارهاي شهري شاخص به

 نسبت به سال 1385و خانوارهاي روستايي در سال 
 . درصد افزايش يافته است4/12 و 7/13گذشته به ترتيب 
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شاخص كرايه مسكن اجاره اي در مناطق شهري ايران در 
، 1384 بوده كه نسبت به سال 9/126، حدود 1385سال 

 .ست درصد افزايش يافته ا7/13حدود 

 ميليارد 151621، حدود 1385درآمدهاي مالياتي در سال 
 درصد افزايش 7/12ريال بوده، كه نسبت به سال گذشته 

 .يافته است

 7/15808، حدود 1385ارزش صادرات غيرنفتي در سال 
 2/51، حدود 1384ميليون دالر بوده كه نسبت به سال 

 .درصد افزايش داشته است

ق تعقدم معامله شده در  ارزش سهام و ح1385در سال 
 ميليارد ريال بوده 55644سازمان بورس و اوراق بهادار 

 درصد را 6/1است كه نسبت به سال قبل كاهشي به ميزان 
 .نشان مي دهد

 با افزايشي به 1385خسارت پرداختي بازار بيمه در سال 
 15353درصد نسبت به سال قبل، معادل  5/10ميزان 

 .ميليارد ريال بوده است

 5/4051، حدود 1385توسط توليد نفت خام در سال م
 هزار 6/2432هزار بشكه در روز و متوسط صادرات آن 

 3/1بشكه در روز بوده كه نسبت به سال گذشته به ترتيب 
 . درصد كاهش يافته است5/6و 

 - 6/0، حدود 1385خالص صادرات گاز طبيعي در سال 
صرف ميليارد متر مكعب و همچنين نسبت صادرات به م

 . درصد مي باشد2/5داخلي گاز طبيعي 

 نسبت به سال 1385متوسط مصرف بنزين موتور در سال 
 . درصد افزايش يافته است9/12، حدود 1384

 درصد افزايش 6/10، با 1385مصرف نيروي برق در سال 
 ميليون كيلووات 147001، حدود 1384نسبت به سال 

د ناخالص شايان ذكر است ميزان تولي. ساعت بوده است
 1384 درصد افزايش را نسبت به سال 9/7نيروي برق 
 .نشان مي دهد

 ميليون شماره تلفن 4/15، حدود 1385در پايان سال 
 6/22و بيش از ) ارايه شده از سوي بخش دولتي(همراه 

ميليون شماره تلفن ثابت مشغول به كار بوده كه نسبت به 
يش داشته  درصد افزا5/11 و 8/80سال گذشته به ترتيب 

 .است

 تعداد ازدواج ثبت 1384 نسبت به سال 1385در سال 
 6/11 درصد كاهش و تعداد طالق ثبت شده 2/1شده 

 . درصد افزايش يافته است

تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته امداد 
 هزار خانوار 835، حدود 1385امام خميني در پايان سال 

 درصد افزايش 9/3 ، حدود1384بوده كه نسبت به سال 
  .داشته است

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي  -
  1386 بهار -و فرهنگي كشور

 سال - شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن -
1385 

 زمستان -شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن -
1385  

 سال -شاخص قيمت كاالهاي صادراتي كشور -
1385 

 زمستان - كشورشاخص قيمت كاالهاي صادراتي -
1385 

 بهار -شاخص قيمت كاالهاي صادراتي كشور -
1386 

نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در  -
 1385 نيمه دوم -طرح هاي عمراني

نتايج آمارگيري از معادن در حال بهره برداري  -
 1384 -كشور

قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات  -
 1385 -كشوركشاورزي در مناطق روستايي 
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نتايج آمارگيري از كرايه ماشين آالت مورد استفاده  -

 1385 نيمه دوم -در طرح هاي عمراني

 نيمه -نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني -
 1385دوم 

 1385 -آمار كشتار دام كشتارگاه هاي كشور -

 مرداد -شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت -
1386 

 شهريور - بخش صنعتشاخص قيمت توليدكننده -
1386 

 )69شماره  (1385 تابستان -گزيده مطالب آماري -

 )56شماره  (1386 بهار -تازه هاي آمار -

  )57شماره  (1386 تابستان -تازه هاي آمار -
  هاي اقتصادي ايران طبقه بندي فعاليت -
  1380 ستانده -جداول داده -
  1384 -هاي كشور  نتايج آمارگيري از دامداري-
 - شريه شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت ن-

 1386مهر 

 -  نشريه شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن-
  1386بهار 

شايان ذكر است جداول آماري نشريات مذكور از     
  به نشانينشريات پايگاه الكترونيكي طريق 

www.amar.org.ir  
  .ابل دسترسي استـق

  
   ساير نشريات●
 مربوط -خبرنامه آماري سازمان ثبت احوال كشور -

به اطالعات ثبت وقايع حياتي شش ماهه اول سال 
1386  

سالنامه آماري سازمان ثبت احوال كشور در سال  -
1384  

 آماري سازمان ثبت احوال كشور در سال  سالنامه-
1385  

  1386خبرنامه آماري شش ماهه اول سال  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و مديران 
  دانشگاه هاگروه هاي آموزشي آمار 

  

ــصميم ــسه براســاس ت ــديره 149 جل ــأت م  هي
ــد   ــصوص بازديـ ــران، در خـ ــار ايـ ــن آمـ انجمـ
دانشجويان از مراكز و سازمان هايي كـه داراي         
فعاليت هاي آماري مي باشند، خواهشمند است       

مراكز و  اين  مدنطر خود در مورد     ليست اسامي   
سازمان ها را به دفتر انجمن آمار ايـران ارسـال        

  .نماييد

  خواست از نمايندگان انجمن براي ارسال خبردر
  

از نمايندگان محترم انجمن آمار ايران صميمانه       
ترجيحاً به صـورت    (تقاضا مي شود كه با ارسال       

اخبار، گزارش همايش ها، اسـامي      ) الكترونيكي
التحصيالن تحصيالت تكميلي    و مشخصات فارغ  

و هر گونـه مطالـب خوانـدني آمـاري، مـا را در              
  . بهتر خبرنامه ياري نمايندچاپ هر چه
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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 
 

  : مشخصات فردي. 1
  : نام

  :نام خانوادگي
First Name: 
Last Name: 

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

 : رشته تحصيلي          : آخرين مدرك تحصيلي

  :ذسال اخ          :  مدركنام دانشگاه محل تحصيل يا اخذ

 : 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،در صورت مثبت بودن پاسخ         ت علمي هستيد؟أآيا عضو هي
  :ها ها و تماس  آدرس.4

  : دورنگار  : تلفن
                                                                                                                                   :آدرس پستي

  :ده رقميكدپستي 
 ):Homepage( اينترنتي آدرس                                                ):E-mail(آدرس الكترونيكي 

  

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

  :همكاري با انجمن زمينه هاي مورد عالقه
  هاي تخصصي انجمن          همكاري در كميتهمينارها   ها و س           همكاري در برگزاري كنفرانس  همكاري در داوري مقاالت

  هاي پژوهشي انجمن                          همكاري در فعاليتهاي آموزشي انجمن   همكاري در فعاليت
  

  پرداخت حق عضويت. 6
  :تاريخ واريز حق عضويت  :مبلغ واريزي

  :عضويت مربوط به سال  :شماره فيش بانكي

  ق عضويت انجمن آمار ايرانميزان ح
 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت

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

  ريـز وا ) 731كد شعبه    ( نام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه دكتر فاطمي تهران          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( فردوسي مشهد دانشگاهداده هاي ترتيبي و فضايي قطب علمي  •
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري •
 شگاه بيرجنددان •
 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 ني مياز رؤسا، مسئوالن و نمايندگان انجمن در اين مؤسسات قدردابدين وسيله  .اند نموده

  بانك سپه .1
 بانك كشاورزي .2
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران .3
 شركت سهامي بيمه ايران .4
 پژوهشكده آمار .5
 پژوهشكده بيمه .6
 پژوهشكده هواشناسي .7
 سازمان تأمين اجتماعي .8
 شركت آب و فاضالب استان اصفهان .9

 شركت خودروسازي سايپا .10
 شركت صنعتي پارس خزر .11
 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس .12
 گاه آزاد اسالمي واحد مشهددانش .13
 )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  .14
 دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد اصفهان .15
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي .16
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .17
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان .18
 دانشگاه علوم پزشكي همدان .19
 )ره(كميته امداد امام خميني  .20
  مؤسسه تحقيقاتي اصالح و تهيه نهال و بذر-د كشاورزيوزارت جها .21
  دفتر آمار و فناوري اطالعات-وزارت جهاد كشاورزي .22
وزارت صنايع و معادن .23
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