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ها، درصد باسوادي و نظائر آن  اقتصادي، افزايش قيمت
اي از قبيل  اختصاص يافته و اصطالحات آماري ويژه

 شاخص ،ا تعلق مي گيرده نآي كه يارانه به يها دهك
ها مي توان ديد، با  را در آنو غيره خط فقر ، تورم
تري نسبت به آمار پيدا  كه دولتمردان نگاه مهربان اين

ماه و به خصوص  كرده و همه ساله در هفته اول آبان
آمار  ي نظيريها ها پر از شعارگونه روز اول آبان روزنامه

آمار  ،قايق است آمار ابزار كشف ح،هاست آئينه واقعيت
هاي اجتماعي، فرهنگي و   ريزي پايه و اساس برنامه

، آمار جزء جداناپذير مديريت است  واقتصادي است
با اين حال هنوز هم در كشور ما، آمار به معني . هستند

واقعي كلمه براي عامه مردم و حتي بعضي تحصيل 
ن أها و مديران كشور بخوبي شناخته نشده و در ش كرده

  .كار نمي رودخود به 
هاي آماري كشور كه آقاي دكتر  با توجه به چالش

سال  (40وحيدي اصل در خبرنامه شماره محمد قاسم 
و آقاي دكتر علي رجالي در خبرنامه ) 82يازدهم، پائيز 

به خوبي و ) 82سال يازدهم، زمستان  (41شماره 
ها پرداخته اند، نياز به آموزش آمار را در   استادانه به آن

در اغلب ميزگردهائي كه . سطوح احساس مي كنيمهمه 
 به اين مهم ،هاي آمار تشكيل شده است در كنفرانس

 هاي عمومي كيد فراوان شده است كه يكي از راهأت
كردن آمار و شناساندن اهميت و كاربرد آن در جامعه، 

البته با كوشش . آموزش صحيح آن در مدارس است
ن مهم انجام انجمن آمار ايران بخش كوچكي از اي

پذيرفته و فعالً در برنامه درسي سال آخر دبيرستان 
در نظر گرفته شده و ) آمار و مدلسازي( درسي به نام 

تدريس مي شود، كه اين ناكافي است و الزم است كه 
آمار در برنامه درسي از سطح ابتدائي تا دانشگاه وارد 

  .شود
شود با نگاهي گذرا به تاريخچه آموزش آمار معلوم مي 

كه اولين حركت هاي منظم در جهت آموزش آمار در 
 ميالدي به وقوع پيوسته است كه 1870حدود سال 
هايي براي ايجاد كرسي آمار در دانشگاه  شامل كوشش

در ) آمار در مدارس(آكسفورد، ايجاد كميته كوتاه مدت 
المللي شده  انجمن آمار لندن و بعضي از ابتكارات بين

المللي  تكارات تشكيل كنگره بينيكي از اين اب. است
) 1869(آن نشست  بود كه در هفتمين )ISC( 2آمار

يكي از تصميمات اين بود كه بايد آمار در همه سطوح 
  .آموزشي از ابتدائي تا دانشگاه تدريس شود

مد و آ ركودي به وجود ، در آموزش آمار1876از سال 
خوشبختانه در سال . آخرين آن نيز بودISC نهمين 
تشكيل ) ICOTSيا ( 3مؤسسه بين المللي آمار 1885

 در دانشگاه 1982آن در سال نشست كه اولين گرديد 
  .دششفيلد انگلستان برگزار 

امروزه در آمريكا، كانادا، اروپاي غربي و ساير 
كشورهاي پيشرفته عالقه و فعاليت زيادي در زمينه 

 آمار در .آموزش آمار در سطح مدارس ديده مي شود
 مورد بي توجهي قرار گرفته زياديهاي  طح مدتاين س

ولي تقاضاي فعلي . عملي تلقي مي شد بود يا غير
هاي آماري دارند  صنعت براي كاركناني كه مهارت

اي و نياز به احياي مجدد آموزش  همراه با انقالب رايانه
                                                 

2. International statistical congress 
3. International statistical Institute 
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علوم و رياضيات باعث شكل گيري نهضت پرقدرتي 
وم و رياضيات موزش علآدر جهت گنجاندن آمار در 

آموزش آمار در سطح مدارس . عمومي شده است
هاي  هاي عملي در زمينه كار با داده معموالً شامل تجربه

في و يكيد جدي بر فنون توصأواقعي و شبيه سازي، با ت
به طور كلي در برنامه اغلب كشورهاي . نموداري است

و بدان عمل است پيشرفته آنچه كه مورد اهميت 
  : است ازگردد عبارت مي

 )6-12هاي سني  گروه(آموزش آمار در مدارس  

 )12-15هاي سني  گروه(آموزش آمار در مدارس  

 )16-18 سني هاي گروه(آموزش آمار در مدارس  

 تحقيقات كالسي در مدارس 

 بازآموزي دبيران آمار 

 هاي غير رياضي آموزش آمار در دوره 

هاي آماري كشورهاي در  آموزش كارمندان بخش 
 هحال توسع

 تاريخ آموزش آمار 

 هاي مهندسي آموزش آمار در دوره 

 هاي پزشكي و علوم زيستي آموزش آمار در رشته 

هاي علوم اجتماعي و  آموزش آمار در رشته 
 .اقتصاد

ها و  سفانه، در ايران به آموزش آمار در دبستانأمت
ها بها داده نشده و فقط تدريس آن در   دبيرستان
هاي  اهي كوتاه به برنامهبا نگ. ها مرسوم است دانشگاه

كه ) آمار و مدلسازي(آموزشي مدارس، جدا از درس 
شرح آن داده شد، متوجه مي شويم كه تنها در سال اول 

 صفحه به آمار 5راهنمايي و در درس رياضي فقط 

و  ماريآهاي  اختصاص داده شده كه چيزي جز داده
هم به صورت ناقص در آن يافت  اي آن نمودار ميله

تا سال سوم رياضي ديگر چيزي در مورد . دشو نمي
در اين سال آن هم در درس . آمار نخواهيد يافت

رياضي، آمار توصيفي را تا محاسبه واريانس و بدون 
جالب است كه اين . كاربرد عملي مشاهده مي كنيم

مطالب در رشته ادبيات و علوم انساني هم يافت 
  . كه هدف آن روشن باشد شود بدون آن مي
 كه، دولتمردان دلسوز اين كشور بيشتر به آمار و اميد

نقش آن اهميت دهند و وزارت آموزش و پرورش را 
وادارند كه فكري در اين خصوص كرده و اجازه دهند 

 مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان دركه آموزش آمار 
  . شودآغاز

  حسن صادقي                                              
  

  4خبار انجمنا 
 هيـأت  جلـسه  ميننه و پنجاه و يكصد هصورتجلس ●

  ايران آمار انجمن مديره

 ت مديره انجمن آمارأ دوره هينهمينجلسه از اولين 
روز )  جلسه پياپيصد و پنجاه و نهمينيك(ايران 

در محل دفتر انجمن آمار  18/7/87 پنجشنبه مورخ
وره  دوره هشتم و دت مديرهأبا حضور اعضاء هيايران 

 مجيد اسدي، دكتر احمد پارسيان، دكتر نهم آقايان دكتر
هوشنگ چيني پرداز، دكتر رحيم دكتر حميد پزشك، 

                                                 

و آقاي صيادي مسئول  سابقبا تشكر از خانم ماندگاريان مسئول . 4
   دفتر انجمن آمار ايران براي ارسال اين اخبارجديد
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گرامي، عباس طاهري، دكتر سيد محمود طالبي، دكتر 
عادل ، دكتر  برزادرانمحتشميغالمرضا دكتر 

محمد قاسم الهي و دكتر  نعمتنادر محمدپور، دكتر 
ناهيد دكتر و تاتا ماه بانو دكتر و خانم ها وحيدي اصل 

ر د .شدتشكيل و در غياب آقاي دكتر گنجعلي سنجري 
بررسي و  ،اين جلسه موضوعات زير مورد بحث

  :گيري قرار گرفت تصميم
 انجمن، رأي  ت مديره بر طبق اساسنامهأاعضاي هي -

كتبي خود را ارائه نموده و بر اين اساس آقايان دكتر 
 هوشنگ طالبي به محمدقاسم وحيدي اصل و دكتر

دار انجمن آمار ايران در  نهترتيب  به عنوان رئيس و خزا
  .نهم انتخاب شدنددوره 

 ه انجمن در دورجديدآقاي دكتر وحيدي اصل رئيس  -
 ،دوره هشتم نهم، ضمن تشكر از اعضاي هيأت مديره

دو دوره هيأت اعضاي ها بين  خواستار تداوم  همكاري
ايشان و موافقت اعضاي  بنابه پيشنهاد. مديره شدند

ت مديره آقاي دكتر احمد پارسيان به عنوان نايب أهي
رئيس و آقاي دكتر عادل محمدپور به عنوان دبير 

  .برگزيده شدند) مسئول دبيرخانه(انجمن 
همچون (ت مديره أالبدل هي مقرر شد اعضاي علي -

ت مديره حق رأي داشته أدر جلسات هي)  دوره قبل
  .باشند

 مجيد اسدي، دبير نهمين كنفرانس آمار آقاي دكتر -
ايران، گزارشي از نحوه برگزاري كنفرانس و ساير 
مسائل و مشكالت و نقاط قوت و ضعف آن ارائه 

انجمن ضمن تشكر از  اعضاي هيأت مديره. نمودند
ايشان و ساير همكارانشان در برگزاري شايسته اين 

كنفرانس، نظرات خود را در اين خصوص اعالم 
  .دنمودن

پوركاظمي، دانشيار   حسين آقاي دكتر محمدنامه -
دانشگاه شهيد بهشتي، در خصوص يازدهمين كنگره 

در  23/4/87الي  19/4/87آموزش رياضي كه از تاريخ 
 شهر مونتري كشور مكزيك برگزار شده بود مطرح شد

 59شماره گزارش در خبرنامه شايان ذكر است كه اين (
رسيده چاپ  بهشتي به در بخش اخبار دانشگاه شهيد

  . )است
آمار كشور مقرر  انداز بيست ساله در خصوص چشم -

 اطالعات الزم از آقايان دكتر رجالي و دكتر ،شد
طاهري و خانم دكتر شمس اخذ شده و پس از بررسي 

هاي انجمن  توسط آقاي دكتر طالبي چشم انداز فعاليت
  .ت مديره انجمن ارائه گرددأتهيه و به هي

هاي ترويج فرهنگ آماري مقرر شد  ص راهدر خصو -
غالمرضا از فهرست تهيه شده توسط آقاي دكتر 

ها شناسائي و دسته بندي  ، اولويت برزادرانمحتشمي
شوند و سپس از اعضاي انجمن در خصوص اين موارد  

 راستاهمچنين پيشنهاد شد در اين . نظرخواهي شود
  . اي تشكيل دهد انجمن كميته

نامه برگزاري  آئيندر ري در خصوص بازنگ -
د از طريق پست گرديهاي آمار ايران مقرر  كنفرانس

هاي آمار و همچنين  الكترونيك از دبيران كنفرانس
  .پيشكسوتان آمار نظرخواهي شود

 مقرر شد قبل از  انتخاب كميته هاي انجمنمورددر  -
ي الزم به  هماهنگآنانبا انتخاب اعضاي اين كميته ها 
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 صورت امكان اعضاي منتخب از  و درعمل آمده
  . اعضاي هيأت علمي همكار و از يك دانشگاه باشند

هاي پيشنهادي اعضاي هيأت مديره  قرر شد برنامه م-
در زمان انتخابات بر اساس موضوع دسته بندي شده و 

  .مسئولين پيگيري هر امر مشخص شوند
 
 مديره هيأت جلسه تمينشص و يكصد هصورتجلس ●

  اناير آمار انجمن
 ت مديره انجمن آمارأ دوره هينهمينجلسه از دومين 
پنجشنبه روز )  جلسه پياپيصد و شصتمينيك(ايران 
با در محل دفتر انجمن آمار ايران  30/8/87 مورخ

اسدي، مجيد  آقايان دكتر  ت مديرهأحضور اعضاء هي
ناهيد چيني پرداز، دكتر رحيم پارسيان، دكتر احمد دكتر 

 محتشميغالمرضا طالبي، دكتر هوشنگ ، دكتر سنجري
محمد قاسم محمدپور، دكتر عادل ، دكتر برزادران

وحيدي اصل و ميهمانان جلسه آقايان دكتر بيوراني و 
دكتر جباري خامنه و در غياب آقاي دكتر گنجعلي 

بررسي و  ،موضوعات زير مورد بحثشده و تشكيل 
  :گيري قرار گرفت تصميم

 ،انجمن رئيس ،صلوحيدي امحمد قاسم آقاي دكتر  -
مقدم به حضار به خصوص  ضمن خوشامدگويي و خير

ميهمانان جلسه، پيشنهاداتي در خصوص موضوعات 
ت مديره دوره نهم أمورد بررسي در طي جلسات هي

همچنين ايشان گزارشي از شركت خود . ارائه نمودند
هاي علمي تحت عنوان  در جلسه كميسيون انجمن

 كه در »اوري در كشورطرح تحول راهبردي علم و فن«
  . ارائه نمودند، تشكيل شده بود21/8/87تاريخ 

آقايان دكتر بيوراني و دكتر جباري خامنه ضمن  -
از مقدمات برگزاري ي  گزارش،تشكر از دعوت انجمن

نهمين كنفرانس آمار ايران در دانشگاه تبريز ارائه 
ضمن تشكر و استقبال نيز ت مديره أ اعضاي هي.ندنمود

 ياني دانشگاه تبريز و زحمات ايشان پيشنهاداتاز ميزب
  .جهت برگزاري هر چه بهتر اين كنفرانس ارائه نمودند

مقرر شد جهت برگزاري يازدهمين كنفرانس آمار  -
چمران  هاي آمار دانشگاه تهران، شهيد ايران با گروه

  .اهواز، كرمانشاه و صنعتي اميركبير مكاتبه شود
مقرر شد  ،ندي وظايفب جهت تسهيل امور و تقسيم -

كميته اخالق علمي، كميته همانند هاي مختلفي  كميته
انتشارات، كميته آموزش آمار، كميته بازنگري 

رسمي، كميته  ها، كميته تخصصي آمار نامه آئين
ها در نهادها، كميته ترويج  تخصصي هماهنگي نماينده

. تشكيل شود فرهنگ آماري، كميته روابط عمومي
هاي مذكور بر حسب مورد در  يتهتعيين اعضاي كم

  .جلسات آتي صورت خواهد پذيرفت
  طالبي به عنوان نمايندههوشنگ مقرر شد آقاي دكتر  -

عالي آمار باقي  انجمن در كميته تخصصي شوراي
  .بمانند

 رياضيات اصفهان مبني بر  در خصوص پيشنهاد خانه -
 خانه رياضيات را به عنوان ،كه انجمن آمار ايران اين
عبه خود در استان اصفهان تعيين نمايد، مقرر شد طي ش

اي ضمن تشكر از رئيس خانه رياضيات به ايشان  نامه
نامه  اطالع داده شود كه انجمن در حال تهيه آئين

باشد و پس از تدوين، نتيجه به اطالع ايشان  مربوطه مي
  .خواهد رسيد
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نامه تأسيس شعبات انجمن  نويس آئين مقرر شد پيش -
  .آقاي دكتر رجالي تهيه شودتوسط 

در خصوص معرفي نماينده انجمن جهت عضويت  -
 ،در كميته علمي يازدهمين كنفرانس آموزش رياضي

همچنين . مقرر شد با آقاي دكتر صادقپور مذاكره شود
چه بيشتر اعضاي انجمن جهت  جهت تشويق هر

اي توسط  شركت در اين كنفرانس مقرر شد اطالعيه
از طريق  ءتهيه شده و به نشاني اعضاآقاي دكتر رجالي 

  . شودپست الكترونيك ارسال
د پرچم انجمن در صورت تقاضاي گرديمقرر  -

  .اي در اختيارشان قرار گيرد اعضاي مؤسسه
ت مديره با نمايندگي آقاي فروتن به أعضاي هي ا-

انجمن آمار ايران در جاي آقاي نائيني به عنوان نماينده 
  .موافقت نمودندمي ايران جمهوري اسالبانك مركزي 

ساز،  نامه آقاي دكتر محمدحسين عالمت استعفا -
نماينده انجمن در دانشگاه اصفهان قرائت شد و اعضاي 

هاي  انجمن ضمن سپاسگزاري از زحمات و فعاليت
هاي گذشته، با نمايندگي آقاي دكتر  ايشان طي سال

پناه به عنوان نماينده جديد انجمن در  نصراله ايران
  .انشگاه اصفهان موافقت نمودندد
  
انتخاب انجمن آمار ايران به عنوان انجمن برتر از  ●

 تحقيقات و ،سوي وزارت علوم
  فناوري

انجمن آمار ايران در نهمين 
پژوهشگران  جشنواره تجليل از 

برتر كشور كه در هفته پژوهش 

ي سال جاري برگزار گرديد به واسطه خدمات ارزشمند
انجمن «موفق به كسب عنوان ست، كه ارائه نموده ا

اعضاي اين موفقيت ارزشمند را به همه . گرديد» برتر
تبريك و جامعه آماري كشور انجمن آمار ايران 

  .ييمگو مي

  
پيغام رئيس انجمن آمار ايران به مناسبت  ●

  گراميداشت روز ملي آمار و برنامه ريزي
  به نام خداوند جان و خرد

 مي دانم كه روز آمار و براي خود مايه بسي خوشوقتي
برنامه ريزي را به همه اعضا و همه كوشندگان در راه 

سنگ   اعتالي علم آمار و بهره گيري از اين دانش گران
  .در جهت تعالي و بهروزي هم ميهنان شادباش بگويم

مايه خوشوقتي بيشتر است كه همه ساله دوستان جوان 
 هاي باهمت و پرتالشي كه تازه به خدمت دستگاه

اند، به مجموعه ديگر  اداري و صنعتي كشور درآمده
شوند  سسات اضافه ميؤت و مافعاالن آمار در ديگر ادار

  .و بر شكوه بزرگداشت آمار در اين روز مي افزايند
تعريف  روز آمار فرصت مغتنمي است كه به باز

وظايف خود براي انطباق هر چه بيشتر با سطح 
ه خدمت گرفتن تحوالت اين علم در جهان و نيز ب

ابزارهاي نيرومند اين علم براي رفع نيازهاي توسعه 
كشور و ارتقاي علمي آن بپردازيم و اتحاد خود را 
حول انجمن آمار ايران كه يكتا تشكيالت رسمي آمار 

تر كنيم و بكوشيم   محكم،علمي مردم نهاد كشور است
كه با معرفي انجمن و اهداف واالي آن در جمع و 

مي در جهت ترويج فرهنگ آماري و محيط خود قد
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هاي گسترش هر چه بيشتر اهداف انجمن در كشور   راه
  .فراهم كنيم

مار را آوظيفه تك تك ماست كه تا سرحد امكان، علم 
درست فرا گيريم، آن را به جا به كار ببريم، شناخت 
اعضاي جامعه در مورد ماهيت واقعي اين علم را بيشتر 

 با ادله و استدالل، از سوء كنيم، همه را در حد توان،
  ...استفاده از آن برحذر داريم،

ت أ استفاده كرده از اعضاي هي،جا دارد از فرصت
مديره دوره قبل، برگزاركنندگان موفق نهمين كنفرانس 

هاي  هاي تحريريه نشريه تأآمار ايران، مسئوالن و هي
ها و همه دوستاني  انجمن، نمايندگان انجمن در دانشگاه

  .ي پيشرفت انجمن در تالشند، سپاسگزاري نمايمكه برا
تندرستي، شادكامي، توفيق و سرافرازي همه اعضاي 
انجمن را از خداوند توانا خواستارم و دست خود را از 
طرف انجمن براي گرفتن ياري هر چه بيشتر به سوي 

  .شما دراز مي كنم
  محمد قاسم وحيدي اصل                                   

  رئيس انجمن آمار ايران                                    
  
  انجمن جديد نمايندگان ●

 آقايان ،ت مديره انجمن آمار ايرانأبراساس تصويب هي
 خانم دكتر  و، حسين فروتننصراله ايران پناهدكتر 

به عنوان نمايندگان انجمن در  به ترتيب فيروزه ريواز
 هوري اسالمي ايرانبانك مركزي جم، اصفهاندانشگاه 

  . انتخاب شدندشهيد بهشتي دانشگاه و

  

  ايران آمار انجمن دائمي جديد اعضاي ليست ●
 عضويت به نيز زير افراد قبلي، دائمي اعضاي بر عالوه
  :اند آمده در ايران آمار انجمن دائمي
  ) دانشگاه اصفهان(دكتر مجيد اسدي  
  )  دانشگاه اصفهان(دكتر محمد حسين عالمت ساز  
  )دانشگاه اصفهان(دكتر هوشنگ طالبي  
  )دانشگاه اصفهان(دكتر نصراله ايران پناه  

  
  رانيا آمار انجمن ديجد ياعضا ●

     اسالمي آزاد دانشگاه  
  :تبريز واحد

  عاطفه علي اصغري -
  :مشهد واحد

   روح اله قويدل خراساني   -محمد زاغيان                -
  مه نخعي راد نج- شبنم معيني فيض آبادي  -

  نور پيام دانشگاه 
  :مركز اردبيل

  حضرتي رامين -   تمجيد سلطان آباد ايرج -
  ديانت مهدي -      خليلي الناز -
  ستاروند مريم -   رعبي ونوس -
  وند مهدي محمد -   شيخ نواز جاهد شيرين -
  وطن خواه  ناصر -

  :بهشهر مركز
  نوراله صادقي -

  :تهران مركز
  ليال مرويان -
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  :تويسركان ركزم
  منزه بيات -

  :كرمان مركز
   فرشته زماني -

  :نير مركز
 احمدپور يگانه -                      اباذري مالك -

   توكلي امين -                     بخشندهسميه  -
    جهانگير پيشه زهرا -                      جامعي سميه -
  خزاعي نامس  نرگ-               حبيبي سوها فاطمه -
   دادخواه بهار -                          خير عذرا -
    شاكر جهانبخش -               دولت نژاد صغري -
  نجفي معصومه -                  محمدي نسترن -

  اصفهان دانشگاه 
  فاطمه اسدي -           امير حسين آقاجاني -
  ن پيرمراديانمحس -                     پريا بهرامي -
  ندا حاتمي پور -                   مريم چنگيز -
   نرگس خادميان زاده-      مريم سادات خاتمي    -
   سهيال دخيلي اردستاني-         آذين خسروي راد    -
   آرزو صادقي-     فرزانه دشتي اردكاني    -
   فائزه عابد كريمي-       سيده مرضيه طهوري  -
   مسعود عنايتي-         بابايي     نسترن علي-
   سيمين محمدپور-                فاطمه قديري  -
   خليل نجاري-             عليرضا موسوي  -
   امير مسعود هراتيان-       كيميا سادات هاشمي  -

   اصفهان واحد خوانساردانشگاه 
   مجتبي حاتمي-                 زينب آقابزاز   -

  مائده سادات غضنفري -              دي     سعيد زهي-
   سارا وطن دوست-                 مهرانگيز فالحتي   -

  بيرجند دانشگاه 
  مرتضي شايقي راد -

 تربيت مدرس دانشگاه 

  فرخي عاطفه -                       توكليسميه  -
   موسوي سيده سميه -                       قيطولي انور -
  ناجي زهرا -                ميرزائي كليرا  زه-
  نوريان سجاد -

  خليج فارس دانشگاه 
  بخشي سعيده -            ابوالحسينيسميه  -
  بنافي مريم -           بشيرديلمي فاطمه -
  تيموري زاد نرگس -              بهروزي عاطفه -
  جعفري سيده حوا -            جباري فرد مريم -
  حيات هنديجاني زهرا -              جعفريد  فرشا-
  خدري شهرزاد -              حيدري عباس -
  ديلمي شايسته -                  داخته الهام -
  زارع پور سرور -                رزمجو سميه -
  زماني توابع محمد كاظم -           زحمتكش سكينه -
  سعادتي  شادي-                ساالري زهرا -
  عبادي سوران -                صابري هديه -
  عظيمي سارا -             عباسي پور زهرا -
  قبادي زاده مريم -                   فرازي مريم -
  همتي سوق مريم -             محمودي عليرضا -
 كوكبي زاده حميده -            هوشمندمهرنوش  -

 نشهيد باهنر كرما دانشگاه 
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  احمدي موسوي سيد جواد -     ابراهيميحميدرضا  -
   بابائي سعيده -               اكبري الهام -
  جعفري محمد امين -              تقي پناه ندا -
  طاهري زاده هوشنگ -          صعصعي مهسا -
   محمود موالئي كرمان مهسا -              عليزاده ليال -

  شهيد بهشتي دانشگاه 
   الفتاميد  -  آل حسينيفاطمه سادات  -
  تات سمانه -              بركت سيده آوا -
  تفقدي سهيل -                 تبريزي الهام -
  جليلي شيما -                 تقوايي پوريا -
  حاجي ابوالحسن حسين -               جمالي سعيده -
  اتميخ هانيه سادات -            حيدري روح اله -
  دادمهر الهام -            خاورزاده رامين -
  رعيتي مرضيه -                   ديبا كامليا -
  صفري مهتاج طاهره -                شريفي علي -
  عزيزيها شادي -             طوسي مسعود -
  قادري مريم السادات -               عصاره عادله -
  گنجي زاده زهرا -            قنبرنژاد حسين -
  مرتضوي آرزو -            محمدي سمانه -
  مسعودي سحر -                    مستأجران فهيمه -
  ميررفيعسيد اميد  -    مشكاني فراهاني زهرا سادات -
  نجمي نرگس -                       نجفي محسن -
  نكوئي امير حسين -                         نوابي زينت -
  كاظمي رامين -                      كارواني وحيد -
  كريمي الميرا -

 شهيد چمران اهواز دانشگاه 

  كريم زارع -
  صنعتي اصفهان دانشگاه 

  شهسواريان سعيد -                        انشائيميالد  -
  عالمه طباطبائي دانشگاه 

  مزارعي حسن -                ظريفيان شفيعيمحسن  -
  واحدي نرگس -

  شهركرد پزشكي علوم دانشگاه 
  سميرا مردانيان -

 فردوسي مشهد دانشگاه 

  ندا دانشگر -
  گيالن دانشگاه 

  رفيعي دهبنه سحر -                    امامي ندا -
  اكتسابي بناب محدثه -              مرادي مجتبي -
  رحماني دنيا -          حقيقي فر نرگس -
  عالي كپورچال سميرا -             نياصمد ساجده -
  غالمي كتيگريزهرا  -             علي بلندي نيما -
  فرح بخش طولي يلدا -         فتاحي سيده طاهره -
 مجتهد كياسرائي حديث - قره داغي شيخ طبقي مريم -
  مهردوست فرشيد -           مسيبي امشي الهام –
  هنرمند شيما -

  نمازندرا دانشگاه 
  موسوي سيد مجيد -                   حسين پورزهرا  -
  اخوت شكيبا -  ابراهيمي حسيني سيده صديقه -
  اصابت طبري ايمان -                       اسدي ساناز -
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  اقبالي هادي -                      اقبالي صديقه -
  بيات حمزه -                      باقري محسن -
  پناهي حسن -                پژميد  قربان محم-
  پورزكريا نيكو -              پور رحيم فاطمه -
  خليل زاده معصومه -          تقي زاده امير حسن -
  خوشخو اميريزهرا  -          خليلي فومش زهرا -
  رحيمي زهرا -              درواري سروناز -
  ستمير معصومه -                 رستمي الهام -
  رهنما كرد آسيابيسميرا  -            رضواني خديجه -
  شيخي حسين -            شاهپوري شقايق -
  طالب زاده فاطمه -              شيخ زاده ابيها -
  ظهيري مهسا -            طاهري مصطفي -
  عمادي سيده راضيه -         عباس زاده حسين -
  فضل الهيضا  محمدر-  فاضل نژادملكشاه زهرا -
  كرباسچي شهره -            فضلي ريحانه -
  محسن پور قاديكاليي سميرا -        گيتي فر نرجس -
  مقيم سيما -        محمودي زهره -
  مهدي پور تاري الهام -    مالمحمدعلي زهرا -
  نوروزي فيروز آزيتا -             نوازي رقيه -
  ه پور عربييدال صمد -        نيك آئين روجا -
  كرمي رنجبر فر امير حسين -      كريمي پور عطيه -
  كيا حسين -

  يزد دانشگاه 

  انتظار قائم شكوه السادات -      اسمعيلي تفتيسيما  -
  قاسم زاده مرتضي -   باغبان سيچاني مرضيه -

  كريمي مصطفي -              كاظمي فائزه -
  ي فشاركيمطلب منصوره -          مستوري طاهره -
  نظري كهنگي شهناز -

 مؤسسه غير انتفاعي بصير  

   ظفريسيد محمد  -
  سسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي صدراؤم 

  كاظمي نژاد آذين -                    آبيار آمنه -
   مؤسسه آموزش عالي خيام مشهد 

  اشرف زاده مهشاد -       اسماعيل زادهعاليه  -
  تاتاري محدثه -              اعتمادي رؤيا -
  خداشاهي بتول -                حسيني مينا -
  درخشش فرناز -            داورزني سميرا -
  رحيميان فاطمه -           ديوساالر ريحانه -
  رمضاني وجيهه -            رضايي فرنوش -
  عباسي مليحه -              ظفري محدثه -
  عربشاهي اعظم -              عبدالهي زهرا -
  فراست فاطمه -   عليخاني خامسي فهيمه -
  يوسفي ثمره مينا -              كاسب سيمين -

   سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان 
  نقيبي ركني سيد محمود -

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار 
  مطهري مريم -

 ءاعـضا  ايـن  خـدمت  يـا  تحصيل محل نام (متفرقه 
  ):است نشده ارسال خبرنامه براي

  ياري پروين -                    نيك سيرت محمد -
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  يآمار مراكز و ها دانشگاه اخبار 
  5دانشگاه خليج فارس ●

 آمار  6سيزدهمين دوره المپياد غير متمركز قطب  -
 كهكيلويه و ،هاي فارس، بوشهر استانشامل كشور 

 20و 19خ در تاريبوير احمد، يزد و هرمزگان 
 در دانشگاه شيراز برگزار شد 1387سال ارديبهشت ماه 

به ) بوشهر(و تيم دانشجويي دانشگاه خليج فارس 
اين دكتر محمود افشاري مقام اول آقاي سرپرستي 

در اين مسابقات آقايان مهدي . را كسب نمودقطب 
به ترتيب حائز حسين پوري و سيد مرتضي نجيبي 

 و به مرحله كشوري راه هدگرديدوم و اول هاي  رتبه
 هم اكنون در الزم به يادآوري است كه نامبردگان .يافتند

دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس مشغول 
  . تحصيل مي باشندبه 
شاهد ، 1386كارشناسي ارشد سال ورودي در آزمون  -

از دانشجويان آمار دانشگاه خليج فارس نفر  13قبولي
تبه هاي تك رقمي و دو رقمي  كه در اين ميان ربوديم

ت أالزم به ذكر است كه اعضاء هي. نيز ديده مي شود
 طي چند سال اخير ،علمي گروه آمار اين دانشگاه

هاي زيادي براي موفقيت دانشجويان در المپياد ججتالش
ه  كارشناسي ارشد بآزمون ورودي دورهو آمار علمي 

الي از كه چند س غم اينير تا جايي كه عله اندعمل آورد
عمر رشته آمار در دانشگاه خليج فارس نمي گذرد، 

                                                 

محترم هيأت علمي  عضومحمود افشاري  دكتر قايآ از تشكر اب. 5
دانشگاه خليج فارس و نماينده انجمن آمار ايران در اين دانشگاه براي 

  ارسال اين خبرها

اولين دوره رشته آمار اين تعدادي از دانشجويان 
در مقطع دكتري در حال ادامه هم اكنون  دانشگاه

   .تحصيل هستند
آقايان دكتر محمود افشاري و دكتر فضل اله لك  -

، ت علمي گروه آمار دانشگاه خليج فارسأاعضاء هي
س بين المللي و ارائه مقاله در نر كنفرابراي شركت د

 به آن 1387سال  مالزي در آبان ماه UKMدانشگاه 
كشور مسافرت و مقاله هاي خود را به صورت 

   .سخنراني ارائه نمودند
  
  6كرمان باهنر شهيد دانشگاه ●
  و برنامه ريزي آمارملي مراسم بزرگداشت روز  -

همانند ريزي و برنامه آمار ملي  روز گراميداشتمراسم 
 با حضور اساتيد و 1/8/87هاي گذشته در تاريخ  سال

در دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشجويان بخش آمار 
در اين . تاالر وحدت دانشگاه برگزار گرديدمحل 
 عضو هيأت علمياحمد پارسيان   آقاي دكترمراسم

  

                                                 

با تشكر از آقاي دكتر عليرضا عربپور نماينده محترم انجمن آمار  .6
  اين گزارش ارسالراي ايران در دانشگاه شهيد باهنر كرمان ب
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در مورد و رئيس اسبق انجمن آمار ايران دانشگاه تهران 
و آقاي  آماري كشور يش روي نظامهاي پ چالش

مهندس خيرانديش از دفتر آمار و اطالعات معاونت 
در زمينه اهميت آمار برنامه ريزي استانداري كرمان 

اين از اعضاي تيم دانشجويي همچنين . سخنراني كردند
تيمي در نهمين رتبه اول موفق به كسب كه دانشگاه 

 با ،ندده بودكشور شمسابقات دانشجويي آمار دوره 
  .اهداي جوايزي قدرداني شد

  
 از دانشجويان رتبه اول هر ورودي و در ادامه مراسم

نيز كشور آمار علمي المپياد چهارمين دوره نفرات برتر 
  .تقدير به عمل آمد

  
  7مشهد فردوسي دانشگاه ●
   مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه ريزي-

هاي  سالهمايش بزرگ داشت روز ملي آمار همانند 
محل  در 1387سال گذشته روز چهارشنبه اول آبان ماه 

 سالن آمفي تئاتر دانشكده علوم اداري و اقتصاد
با حضور اساتيدي از و  دانشگاه فردوسي مشهد

                                                 

 آمار گروه محترم مدير فشندي معصومه دكتر خانم از تشكر با. 7
  مطالب اين تنظيم و تهيـه جهت مشهد فردوسي دانشگاه

مشهد اسالمي واحد فردوسي مشهد، آزاد  هاي دانشگاه
و دانشجويان و كارشناسان مركز مشهد و پيام نور 

 شهرداري مشهد برگزار  وداريها، مديران استان سازمان
  .شد

اين مراسم بعد از تالوت قرآن مجيد و برنامه هاي 
  :به شرح زير برگزار شدايران سرود جمهوري اسالمي 

 ضمنمدير گروه آمار فشندي معصومه خانم دكتر  
 گزارشي از ،خيرمقدم به شركت كنندگانعرض 
موزشي آمار و برنامه هاي آتي آهاي گروه  فعاليت
هاي   كه تالشند اشاره كردايشان. نمودندارائه 

هاي كاربردي آمار  اندازي گرايش  زيادي براي راه
با در اين راستا . است شده كشور در شمال شرق 

 مار و دانشگاه علوم پزشكيآهمكاري گروه 
 رشته آمار زيستي در مقطع كارشناسي ،مشهد

.  دانشجو پذيرفت1387ارشد از مهرماه سال 
فردوسي مشهد دانشگاه گروه آمار  قرار است اًضمن

در رشته آمار علوم اقتصادي  1388 ماه سالاز مهر
دانشجوي ارشد  مقطع كارشناسيو اجتماعي در 

 .بپذيرد

استاد فعاليت هاي علمي نماهنگ كوتاهي از  
ابوالقاسم آقاي دكتر آمار كشورمان، پيشكسوت 

 ايشان به ايراد ،آندنبال به نيا پخش شد و  بزرگ
در خصوص تاريخ آمار و احتمال و ني سخنرا

 .نددر كشورمان پرداختآمار تاريخچه نگاهي به 

ارقامي استاد گروه آمار و ناصررضا آقاي دكتر  
 ،اين دانشگاههاي آماري  رئيس مركز پژوهش

انجام هاي  گزارش كوتاهي از فعاليتارائه ضمن 
 درباره سخناني ،مركز پژوهشيشده توسط اين 



  13                                                                                                                 60 شماره پياپي – 87 پاييز –سال شانزدهم 
  

 نكات بر با تأكيد يبيزآمار هاي  كاربرد روش
هاي  در مقايسه با روشها   ضعف و قوت آن

 .ارائه نمودندكالسيك آماري 

 آقاي مهندس شمقدري معاون امور اجتماعي 
درباره اهميت  ،ستانداري خراسان رضويا

در ها  آناربرد كو هاي آماري   روش
 هاي كالن و مديريت راهبردي ريزي برنامه

 .سخنراني نمودند

ور نگاهي به جايگاه فارغ التحصيالن آمار به منظ 
هاي آماري در جامعه   كه در زمينه استفاده از روش

فعاليت دارند، از آقاي امير معتبررودي مدير عامل 
عمل آمد كه ه  دعوت بهاي آماري  شركتيكي از 

كيد نمود دانشجويان با أوي در سخنراني خود ت
تماد به توجه به تسلط به نرم افزارها و با داشتن اع

 اندورعلمي هاي   نفس مي توانند از اندوخته
 به خوبي در جامعه استفاده يدانشگاهتحصيل 

 .كنند

ادامه مراسم همراه با تقدير و تشويق دانشجويان  
با توجه به كسب رتبه دوم تيمي توسط . ممتاز بود

خانم ها زينب اين دانشگاه اعضاي تيم دانشجويي 
قاي رامين هاتفي صباغيان و فاطمه عباس پور و آ

 كه كشوردر نهمين مسابقه دانشجويي آمار 
در اصفهان همزمان با نهمين كنفرانس آمار ايران 

 اعضاي اين تيم با اهداي هدايايي از ،برگزار شد
 .ه عمل آمدبگروه آمار از دانشجويان برتر و تقدير 

  ژوهشهفته پبرنامه هاي  -
هاي  وهبا همكاري ساير گرامسال مراسم هفته پژوهش 

 در سطح دانشكده  محض و كاربرديآموزشي رياضي

  و ترجمهليفأهاي ت  در اين مراسم كتاب.برگزار شد
 و ساير خاتمه يافتهپژوهشي هاي  و طرح شده

و اعضاي هيأت علمي هاي پژوهشي همكاران  فعاليت
به نمايش گذاشته شد كه مورد استقبال دانشجويان قرار 

  .گرفت
پژوهشي هاي   ايشگاه فعاليتهمزمان با برگزاري نم

ساير مؤسسات آموزش عالي استان و ها و  دانشگاه
نمايشگاه بين المللي مشهد، محل سازمانهاي دولتي در 

قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي با شركت فعال 
ها قرار   در اين نمايشگاه مورد استقبال شركت كننده

  .گرفت
  ت تحريريه مجالت خارجيأهيعضويت در  -
هاي   هاي اخير قطب علمي داده  توجه به فعاليتبا

 دو تن از اعضاي ،ترتيبي و فضايي در سطح بين المللي
با دعوت سردبير مجله به عنوان علمي اين قطب 
ت تحريريه مجالت خارجي از ابتداي سال أاعضاي هي

  :اسامي اين افراد عبارتند از.  انتخاب شدند2009
  :آقاي دكتر ناصررضا ارقامي -1

Journal of Statistical Planning and Inference 
  : آقاي دكتر جعفر احمدي-2

Communications in Statistics - Theory and 
Methods 
Communications in Statistics - Simulation 
and Computation  

  نشست با دانشجويان تحصيالت تكميلي برگزاري -
يان به منظور بررسي مشكالت پژوهشي دانشجو

با آنان تحصيالت تكميلي و آشنايي هاي   دوره
ت علمي أهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هي فعاليت

با حضور دانشجويان دكتري مشتركي گروه آمار، جلسه 
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ارشد به ويژه ورودي هاي جديد برگزار كارشناسي و 
  .شد

  

  Rنرم افزار ايجاد يك مخزن موازي جديد براي  -

 با قابليت Rرافيكي افزار آماري، رياضي و گنرم
 به سرعت در ،مندالعاده ساده و تواننويسي فوقبرنامه

 و تحقيقاتي علميحال گسترش در تمامي مراكز 
يكي از داليل عمده اقبال . كشورهاي مختلف است

  . رايگان بودن آن است،عموم به اين نرم افزار

  
براي اولين  ،1387سال دي ماه ابتداي خوشبختانه از 

به همت و  جديد )Mirror (خزن موازييك مبار 
در دانشگاه فردوسي تالش آقاي دكتر مجيد سرمد 

 ليست رسمي مخازني كه  شده و بهمشهد ايجاد
.  را بارگيري كرد، اضافه شده استRافزار  نرمتوان  مي

  اين ليست نشاني الكترونيكي 
http://cran.r-project.org/mirrors.html 

  اين مخزن جديد الكترونيكي  مستقيم نشانياست و 
http://cran.um.ac.ir  

هايي كه توانند تمام بارگيري  مندان ميعالقه. باشدمي
 اعم از هسته ، الزم دارندR  نرم افزاردر خصوص
بر خط هاي رعي و كتابهاي مختلف فاصلي، بسته

)Online(  اين مخزن انجام طريق از را با سرعت بيشتر
  .دهند

  8 دانشگاه شيراز●
 برپايي كمپ استقبال از دانـشجويان جديـدالورود در           -

  محل دانشكده

انجمن علمي دانشجويان آمار با همكـاري بخـش آمـار           
براي استقبال هر چـه بهتـر از دانـشجويان          اين دانشگاه   
 ضــمن خــوش ، طــي هفتــه اول مهرمــاه،دجديــدالورو

ــه    ــدايايي ب ــداي ه ــدگويي و اه ــن آم ــشجويان، اي دان
بروشورها و دفترچه هاي تهيـه شـده شـامل اطالعـات            
اساسي و مورد نياز دانشجويان درباره رشـته تحـصيلي          

  .را در اختيار آنان قرار دادغيره و
و و برنامه ريزي    آمار  ملي   برگزاري همزمان جشن روز      -

   87انشجويان جديدالورود در آبان ماه معارفه د

و برنامـه ريـزي،      آمارملي  به مناسبت يكم آبان ماه روز       
. دمراسمي نموبخش آمار دانشگاه شيراز اقدام به برپايي     

 معارفـه دانـشجويان     مراسـم اين جشن كه همزمـان بـا        
جديدالورود برگزار شد، شامل بخش هـاي متنـوعي از          

ن جديــدالورود، قبيــل خــوش آمــدگويي بــه دانــشجويا
عـضاي هيـأت علمـي      معرفي بخـش آمـار، سـخنراني ا       

، برگـزاري    برتـر  ، تقدير از اسـاتيد و دانـشجويان       بخش
  . بودغيرهمسابقه و 

  ها ساير فعاليت -

كارشناسـي ارشـد    برگزاري آزمون مصاحبه دانشجويان     
  3/7/87در تاريخ  واحد بين الملل قشم

                                                 

نماينده محترم انجمن آمار  كاووس خورشيديان دكترآقاي  از تشكر با. 8
  مطالب اين ارسال و تهيـه جهت شيراز دانشگاهايران در 
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ــشجويان دور   ــارغ التحــصيلي دان ــزاري جــشن ف ه برگ
  86كارشناسي در مهرماه 

 در سه   SPSSبرگزاري كالس هاي آموزش نرم افزار       
سطح مقدماتي، متوسـط و پيـشرفته در سـال تحـصيلي            

  جاري
 جهت دانشجويان   Rبرگزاري كالس آموزش نرم افزار      

  1387-88تحصيالت تكميلي در سال تحصيلي 
  
  9مازندران  دانشگاه●
آمار و لي مامسال نيز به مناسبت گراميداشت روز  -

و دانشجويان ريزي، مراسمي با شركت اساتيد  برنامه
گروه آمار دانشگاه مازندران و حضور مسئولين دانشگاه 

در اين . و دانشكده با شكوه هر چه تمام تر برگزار شد
همايش آقاي دكتر پوردرويش مدير گروه آمار اين 
دانشگاه، اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

 سال را 10 و ادامه آن با فاصله هر 1345ايران در سال 
اي براي استخراج اطالعات مفيد در راستاي  سرچشمه

ايجاد ظرفيت هاي الزم در يك برنامه ريزي همه جانبه 
ايشان همچنين . براي رشد و توسعه سيستمي دانست

دانشجويان را به فعاليت در انجمن علمي دانشجويي 
را ايران آمار ترغيب نموده و عضويت در انجمن آمار 

مندي هر بيشتر به جامعه   موجب تعلق خاطر و عالقه
آماري و تالش در جهت تعالي هر جه بيشتر آن 

در اين جلسه از دانشجويان ممتاز دوره . برشمرد

                                                 

نماينده محترم انجمن آمار  احمد پوردرويش دكترآقاي  از تشكر با. 9
   دانشگاه مازندران براي ارسال اين خبرهاايران در

كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز با اعطاي هدايايي 
  .تقدير به عمل آمد

 رشته آمار زيستي در مقطع كارشناسي ارشد به همت -
با همكاري آقايان دكتر خليليان و دكتر اعتمادي نژاد 

در اعضاي هيأت علمي گروه آمار دانشگاه مازندران 
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ساري ايجاد 

   .شده است
   
   علوم پزشكي ايران دانشگاه●

آقاي دكتر مسعود رودباري عضو هيأت علمي سابق 
ي سال تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از ابتدا

 به دانشگاه علوم پزشكي ايران منتقل 88-1387
  . اند  شده

  
  10ساوهمركز  پيام نور  دانشگاه●
   مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه ريزي-

براي و برنامه ريزي مراسم گراميداشت روز ملي آمار 
  ماه سال آباندومشنبه پنج سومين سال متوالي روز 

 گروه آمار و همكاري مسئولين  به پيشنهاد مدير1387
 خصوصبه دانشگاه و به همت دانشجويان گروه آمار 

با شكوه تمام برگزار اين دانشگاه اعضاي كانون آمار 
خانم دكتر صالحي اصفهاني در اين مراسم ابتدا . گرديد

ضمن پيام نور مركز ساوه معاون آموزشي دانشگاه 
بين اسالم با اشاره به تأكيدات دين متبريك روز آمار 

                                                 

پيام نور دانشگاه مدير گروه آمار  مجيدرضا كتابدارآقاي  از تشكر با. 10
  گزارشبراي ارسال اين مركز ساوه 
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در مورد اهميت استفاده از روش هاي آماري سخنراني 
  . نمودند

سخنران دوم آقاي مجيد رضا كتابدار مدير گروه آمار 
 مريم ه سوره مبارك95بودند كه سخنانشان را با ذكر آيه 

و مفهوم واژه احصائيه در قرآن و ارتباط اين آيه با 
   .از كردندمسئوليت خطير آمارشناسان در امور آماري آغ

در اين روز بجاست تا يادي از «ايشان تأكيد كردند 
مرحوم آقاي دكتر  خصوصبه مار آپيشكسوتان علم 

خواجه نوري و دكتر مدوي اردبيلي و ديگر 
درگذشتگان پيشكسوت اين علم نمائيم و براي تمامي 

استاد براي اساتيد آرزوي سالمت و طول عمر نموده و 
وي سالمتي روزافزون دكتر علي عميدي آرزآقاي 
 20 ايشان ضمن بيان اهداف سند چشم انداز .نمودند

 دانشجويان را به ،ساله كشور در بخش آموزش عالي
سمت و سوي اين هدف كه مسلماً دست يافتني است 

   .فراخواندند
 ،با پذيرايي و برگزاري مسابقه حضوري بين حاضران

دوم ن بخش آبخش اول برنامه به پايان رسيد و پس از 
 ئيسبرنامه با قرائت پيام آقاي دكتر وحيدي اصل ر

توسط خانم جوادي و نيز سخنراني ايران مار آانجمن 

اساتيد محترم آقايان عليپور و سركار خانم ميرزايي 
گاه جلسه پرسش و پاسخ   آن.آغاز و ادامه يافت

دانشجويان با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدير 
قدر ادامه يافت و سرانجام و اساتيد گرانآمار گروه 

مراسم با اهداي جوايز به برندگان مسابقه حضوري و 
ها  تقدير از دانشجويان فعال كانون آمار از جمله خانم

  .وادي مقدم، يادگاري و آبروش به پايان رسيدج
  
  مركز آمار ايران ●

آمار و ملي روز به مناسبت گراميداشت اول آبان ماه 
محل ط مركز آمار ايران در  توسي مراسم،برنامه ريزي

 آقايان  ،در اين مراسم. تاالر وزارت كشور برگزار شد
دكتر داوودي معاون اول رئيس جمهوري، اسكندري 
وزير جهاد كشاورزي، مهندس برقعي معاون نظارت و 

يس مركز آمار ئراهبردي رياست جمهوري، دكتر مدد ر
 حضورايران  معاونين و كارمندان مركز آمار  وايران

 .داشتند

اجراي تواشيح و اهداي لوح تقدير به همكاران نمونه 
و آمار ملي هاي روز  از جمله برنامه ،آمار ايرانمركز 

  . در وزارت كشور بودبرنامه ريزي 
الزم به ذكر است كه در اين مراسم از آقاي دكتر 

ت علمي دانشگاه تربيت أمحسن محمدزاده عضو هي
 همچنين خانم مدرس و عضو انجمن آمار ايران و

نعيمه آبي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه 
طباطبايي به عنوان استاد و دانشجوي برتر در  عالمه

 توسط معاون رياست ،1387رسمي در سال  شاخه آمار
  .  آمدجمهوري  و رئيس مركز آمار ايران تقدير به عمل
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  وزارت كار و امور اجتماعي ●
ار و پنچمين همايش گراميداشت روز ملي آم

ريزي به همت معاونت برنامه ريزي و توسعه  برنامه
با ، منابع انساني و مركز آمار و اطالعات بازار كار

، جمعي از معاونين و وزير كار و امور اجتماعيشركت 
مديران وزارت متبوع، معاون مركز آمار ايران، اساتيد 

   ها  خبرنگاران و اصحاب رسانه،ها، كارشناسان دانشگاه

   
حل سالن كنفرانس تالش واقع در مجموعه در م

  .تشكيل شدو امور اجتماعي فرهنگي وزارت كار 
همايش آقاي محمد عليزاده محقق بازار اين سخنرانان 

كار، آقاي زاهديان معاون مركز آمار و اطالعات بازار 
كار و آقاي دكتر فقيهي استاد دانشگاه شهيد بهشتي 

رسي بازار كار موضوعات مورد بحث در باب بر. بودند
و تعادل عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص 
كشور، پيش بيني تحوالت جمعيت و نيروي كار در 

داشتن هاي آتي و اهميت علم آمار براي  ايران در سال
اي كه تصميمات  گونهه اي مبتني بر خردورزي ب جامعه

در پايان  . بود، صورت پذيردداناييدر آن بر مبناي 
  وزير كار و امور اجتماعي ي دكتر جهرمي نيز آقامراسم 

هاي   در مورد اهميت علم آمار در تصميم گيري
هاي بلند مدت توضيحاتي را  برنامه ريزي مديريتي و

همايش، نمايشگاه كتابي اين در حاشيه . بيان نمودند
حاوي مقاالتي در خصوص بازار كار و نتايج حاصل از 

  . ديدبرپا گرغيره هاي آماري و  اجراي طرح
  
  راه آهن جمهوري اسالمي ايران ●

،  و برنامه ريزيآمارملي رسيدن روز  به مناسبت فرا
فناوري اطالعات راه آهن جمهوري  دفتر آمار و
 گردهمايي را به همين مناسبت تدارك ،اسالمي ايران

  ومعاونين ،ديده بود كه با حضور جمعي از مديران
برگزار   ايرانجمهوري اسالمي كارشناسان آمار راه آهن

اي حاوي   در بدو ورود به ميهمانان، پوشه. گرديد
اي  پرسشنامه و هديه  جداول آماري مورد نياز،،بروشور

  .فناوري اطالعات ارائه شد از سوي دفتر آمار و
و مهندس  ه مهندس ناصر زادان با سخنراني آقايمراسم
آقاي در ادامه  .گرديداين سازمان آغاز  معاونين كمالي
 هاي در زمينه آموزش كارشناس مجرب آمار بياطيا

جمهوري اسالمي آماري و برنامه هاي آتي راه آهن 
كارشناسان سطح دانش و مهارت در جهت ارتقاء ايران 
 به برگزاري دوره هايي به صورت آمار و كاربرد ،آماري

 .آن در امور اداري در مركز آموزش اشاره نمودند
 وري، سخناني  بهرهمدرس دكتر فروزندهآقاي همچنين 
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در خصوص علم آمار ايراد كردند كه مورد توجه 
 ايشان اشاره كردند كه .حضار و ميهمانان قرارگرفت

. عدد از قديم مورد توجه فيلسوفان بوده است«
داند كه نشان  فيثاغورث مبناي هستي را وحدت مي

. علم آمار در پيشبرد اهداف سازمان استكاربرد دهنده 
 در عصر انقباض و تاريك بني عباس، در همين راستا

پيشگامان تاريكي شكن، نهضتي ايجاد كردند تحت 
عنوان نهضت حروفيه كه از عدد براي اثبات حقيقت 

در ابتداي هزاره «ايشان افزودند  .»كردند استفاده مي
سوم يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه آمار، نظام 
 آماري و حجم و كيفيت نظام آماري است و هر

از نظر توسعه  ،اين نظام قوي تر باشد كشوري كه در
آنچه كه مهم است خصوصيت . در خط مقدم است

يكي از مهمترين . علم آمار كه بايد به روز باشد
متخصص . هاي كارشناس آمار دانش اوست ويژگي

عشق به . آمار و تحليل گر سيستم سرمايه شركت است
ل كاري  از مهم ترين اصو،كار و داشتن روحيه تالش

  .است
پس از آن آقاي دكتر محمد زاده، استاد دانشگاه تربيت 
مدرس و عضو انجمن آمار ايران كه دعوت راه آهن 

ايراد  به ،را پذيرفته بودندجمهوري اسالمي ايران 
سخنراني پيرامون ضرورت استفاده از علم آمار در 

  .پرداختندبرنامه ريزي و تحقيقات علمي 
 ،ه در زمينه آمار فعال و پويا بودند از افرادي ك،پاياندر 

به بود  به رسم ياد ي و هدايايشدهتشكر و قدرداني 
  .تقديم گرديدآنان 

  

  فارغ التحصيالن آمار 
   فارغ التحصيالن دكتري آمار ●
   11نصراله ايران پناه دكتر -1

 1342نصراله ايران پناه در سال 
در سال . در تهران متولد گرديد

فيزيك -ضي در رشته ريا1362
. از دبيرستان دانشمند تهران ديپلم خود را دريافت نمود

دوره  در 1367پس از انقضاي خدمت سربازي در سال 
كارشناسي رشته آمار دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته 

موخته و آ  با كسب رتبه اول دانش1371در سال . شد
 در دوره كارشناسي ارشد آمار دانشگاه 1372در سال 

 سال در شهريور. پذيرفته گرديدتهران تربيت معلم 
الگوريتم بوت « از پايان نامه خود با عنوان 1375

 به »هاي زماني و مشاهدات وابسته استرپ در سري
پايان نامه . اله پاشا دفاع نمود راهنمايي آقاي دكتر عين

 از طرف مركز ،ايشان در چهارمين كنفرانس آمار ايران
مه برتر آمار كاربردي آمار ايران به عنوان پايان نا

ت أ به عنوان عضو هي1375در سال . انتخاب گرديد
خدمت به مشغول علمي گروه آمار دانشگاه اصفهان 

 1378سال در وي در آزمون اعزام دكتري آمار  .دش
خارج  به داخل در به قبول گرديد و با تبديل اعزام 

 دوره دكتري خود را در گروه  آمار 1381سال مهرماه 
ايشان در مهرماه  .نموددانشگاه تربيت مدرس شروع 

                                                 

عضو محترم هيأت  محسن محمدزاده درودي دكترآقاي  از تشكر  با.11
ار نماينده محترم انجمن آمعلمي گروه آمار دانشگاه تربيت مدرس و 
  ايران در اين دانشگاه براي ارسال اين مطلب



  19                                                                                                                 60 شماره پياپي – 87 پاييز –سال شانزدهم 
  

 براي دوره تحقيقاتي شش ماهه به دانشگاه 1386سال 
ليدز انگلستان اعزام و با همكاري استاد راهنما و آقايان 

 تحقيقات ،پرفسور جان كنت و پرفسور چارلز تيلور
 در امه داد و نهايتاًخود را با تدوين دو مقاله اد

خود تحت دكتري  از رساله 1387 ماه سالشهريور
هاي بوت استرپ براي تجزيه و تحليل  روش«عنوان 

 با راهنمايي آقاي دكتر محسن »هاي فضايي داده
محمدزاده و مشاوره آقاي دكتر محمد قاسم وحيدي 

با داوري خانم دكتر ناهيد سنجري استاد و اصل 
اله پاشا استاد دانشگاه  ايان دكتر عيندانشگاه الزهرا و آق

تربيت معلم، دكتر حميد پزشك دانشيار دانشگاه تهران 
و دكتر محمدابراهيم حسيني نسب استاديار دانشگاه 
تربيت مدرس با موفقيت و كسب درجه عالي دفاع 

  . نمود
باشد كه در فصل اول  رساله ايشان شامل پنج فصل مي
اي بوت استرپ ارائه ه آشنايي با آمار فضايي و روش

روش بوت استرپ بلوكي در تحليل . شده است
ميانگين داده هاي مشبكه اي در فصل دوم و در تحليل 
برآورد پارامترهاي تغييرنگار و كريگيدن در فصل سوم 

 روش ،در فصل چهارم. مورد بررسي قرار گرفته است
بوت استرپ نيم پارامتري در آمار فضايي و در فصل 

 اين روش در تحليل داده هاي واتنش در پنجم كاربرد
. كستر ذغال سنگ ارائه گرديده استزمين شناسي و خا

از رساله ايشان پنج مقاله به صورت سخنراني و چاپ 
در مجموعه مقاالت سومين سمينار دانشجويي آمار در 

شگاه فردوسي مشهد، هفتمين كنفرانس آمار ايران ندا
بايي، هشتمين در دانشگاه عالمه طباط) دو مقاله(

كنفرانس آمار ايران در دانشگاه شيراز و ششمين 
سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي در دانشگاه 
مازندران در بابلسر و همچنين دو مقاله در نهمين 
كنفرانس بين المللي آمار كشورهاي اسالمي در مالزي 

ارائه برگزار شده، كشور پرتقال كه در  ISIو كنفرانس 
زير در مجالت هاي  به عالوه مقاله .گرديده است

اي ديگر  ارسال گرديده و مقالهبراي چاپ يا شده چاپ 
 :باشد در دست تهيه مينيز 

). 1384(ايران پناه، نصراله و محمدزاده، محسن  -1
روش بوت استرپ بلوك مجزا در آمار فضايي، نشريه 

      ، 4، شماره 5 علوم دانشگاه تربيت معلم، جلد
664-653 . 

). 1386(ايران پناه، نصراله و محمدزاده، محسن  -2
برآورد اندازه هاي دقت كريگيدن به روش خودگرداني 

، 33مجله علوم دانشگاه تهران، جلد، بلوكي فضايي
  .19-24، 3شماره 

محمدزاده، محسن، ايران پناه، نصراله و افشار،  -3
تصحيح اريبي پارامترهاي تغييرنگار به ). 1386(سمانه 
بوت استرپ بلوك مجزا براي پيشگويي فضايي، روش 

، 1، شماره 18 مجله علوم دانشگاه شهيد چمران، جلد
52-46.  

4-Iranpanah, N., Mohammadzadeh, M, 
Vahidi Asl, M.Q. and Yassaqhi, A. (2007). 
Spatial Data Analysis of Finite Strain Data 
across Thrust Sheet Using R Package, 
Computer and Geosciences, (In Press). 
 5- Iranpanah, N., Mohammadzadeh, M and 
Vahidi Asl, M.Q. (2007). Optimal Block 
Size in Separate Block Bootstrap to 
Estimate the Variance of Sample Mean of 
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Lattice Data, Journal of Sciences, I.R. of 
Iran (Submitted).  
6- Iranpanah, N., Mohammadzadeh, M and 
Taylor, C.C. (2008). Comparison Between 
Block and Semi-Parametric Bootstrap 
Methods for Spatial Data Analysis, 
Computation Statistics and Data Analysis, 
(Submitted).  

  
  نادر اسديان فيلي دكتر - 2

 در سال نادر اسديان فيلي
 در يكي از روستاهاي 1343

 وشده خرم آباد  متولد 
تحصيالت ابتدايي خود را 

دبيرستان و راهنمايي هاي  دورهسپس   ودر همان روستا
در بهمن سال . خود را در شهر خرم آباد به پايان رساند

 تحصيالت دانشگاهي خود را در رشته آمار 1366
 اما به دليل حمالت موشكي .آغاز نمود دانشگاه شيراز

،  عليه ايرانو هوايي در دوران جنگ تحميلي عراق
  تحصيل در اين رشته را1367ً از ابتداي سال   عمال
 فارغ التحصيل 1371 و در تيرماه سال ه نمودآغاز

كارشناسي تحصيالت دوره در بهمن همان سال . گرديد
كرده رشته آمار دانشگاه شيراز شروع خود را در ارشد 

بعد از آن در . به پايان رساند 1374در مردادماه سال  و
دانشگاه لرستان به عنوان مربي مشغول به كار گرديد و 
پس از قبولي در آزمون ورودي دوره دكتري آمار 

 تحصيالت خود 1382دانشگاه فردوسي مشهد در سال 
را آغاز نمود و پس از گذراندن امتحان جامع، تحت 

محمد تر نيا و دك بزرگابوالقاسم راهنمايي آقايان دكتر 

 تحقيق و پژوهش خود را آغاز و 1384اميني در بهمن 
 از رساله خود با موضوع 1387 سال ماهدر شهريور

ساختار وابستگي متغيرهاي تصادفي، تابع مفصل و «
هايي براي متغيرهاي تصادفي وابسته منفي  نابرابري
از . دفاع نمودبا موفقيت و كسب درجه عالي » همراستا

  : زير استخراج شده استاين رساله مقاالت
1- Asadian, N., Amini, M. and Bozorgnia, 
A. (2008) Aspects of dependence in Lomax 
distribution. Communications of the Korean 
Statistical Society, 15, No. 2, 193-204. 
2- Asadian, N., Amini, M. and Bozorgnia, 
A. (2006) Rosenthal's type inequalities for 
negatively orthant dependent random 
variables. JIRSS, 5, Nos. 1-2, 69-75. 
3- Asadian, N., Amini, M. and Bozorgnia, 
A. (2007) Some concepts of negative 
dependence for bivariate distributions with 
applications. Submitted. 

)  2008. (نيا، ا  بزرگ و.ان، ن، اسدي.اميني، م -4 
بررسي ساختار وابستگي منفي در برخي توزيع هاي دو 

  .ارسال شده. متغيره
  
   فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار●
 12طباطبايي عالمه دانشگاه - 1

علوم  آمار ارشد كارشناسي التحصيل رغفا نعيمه آبي -
ه تعيين انداز نامه، پايان عنوان /اقتصادي اجتماعي 

 / 20/7/87تاريخ دفاع،  / نمونه در آمارگيري پيچيده
  .پور حميدرضا نوابدكتر آقاي  راهنما، استاد

                                                 

انجمن آمار محترم نماينده آقاي دكتر فرزاد اسكندري با تشكر از . 12
  دانشگاه عالمه طباطبايي براي ارسال اين اساميايران در
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  13شگاه مازندراندان - 2
 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ ياسر جمشيدي -
//∞مدل صف بندي  نامه، پايان عنوان / MM با 

يا و بررسي پارامترهاي فازي در حالت هاي گذار و پا
 راهنما، استاد / 23/6/87تاريخ دفاع،  / صف مجدد
  .احمد پوردرويشآقاي دكتر 

 ارشد كارشناسي التحصيل  فارغپور پريسا حسنعلي -
 توزيع نرمال چوله باال كريشناننامه،  پايان عنوان  /آمار

اكبر آقاي دكتر  راهنما، استاد / 23/6/87تاريخ دفاع، / 
  .اصغرزاده

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ اللهيرضا ولي  -
برآورد و پيش بيني براي توزيع بر  نامه، پايان عنوان /

 نوع دوازده بر اساس نمونه هاي سانسور شده نوع دوم
اكبر آقاي دكتر  راهنما، استاد / 24/6/87تاريخ دفاع، / 

  .اصغرزاده
 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ پويا مرادي نژاد -
استنباط براي پارامترهاي توزيع  نامه، پايان انعنو /

 نرمال چوله براساس نمونه هاي سانسور شده نوع دوم
اكبر آقاي دكتر  راهنما، استاد / 26/6/87تاريخ دفاع، / 

  .اصغرزاده
 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ مهريار فالح نژاد -

برآورد قابليت اعتماد براي  نامه، پايان عنوان  /آمار
تاريخ  /  توزيع هاي طول عمر از خانواده نماييبرخي

احمد آقاي دكتر  راهنما، استاد / 26/6/87دفاع، 
  .پوردرويش

                                                 

انجمن آمار محترم نماينده آقاي دكتر احمد پوردرويش با تشكر از . 13
  رسال اين اسامي دانشگاه مازندران جهت اايران در

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ فرشته رضا نژاد -
تشخيص مرتبه فرآيندهاي ميانگين  نامه، پايان عنوان /

 / 23/6/87تاريخ دفاع،  / متحرك با واريانس نامتناهي
  .مهرناز محمدپور دكتر خانم هنما،را استاد

  /آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ زينب عباسي -
انديس ناكارايي فازي فرآيندهاي  نامه، پايان عنوان
آقاي دكتر  راهنما، استاد / 30/6/87تاريخ دفاع،  / توليد

  .بهرام صادقپور
 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ مهدي حسين زاده -

تاريخ  / شاخص كارايي فازي نامه، انپاي عنوان  /آمار
بهرام آقاي دكتر  راهنما، استاد / 30/6/87دفاع، 
   .صادقپور

  14آزاد اسالمي واحد مشهد دانشگاه - 3
 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ هاشمي ميترا -

 كاهش اي رتبه هاي مدل نامه، پايان عنوان/ رياضي 
دفاع، تاريخ  / چندگانه زماني هاي سري در يافته

  .ارشادي آقاي راهنما، استاد / 86تابستان 
 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ ذات نيك فرشته -

 كردن برآورد روش نامه، پايان عنوان/ رياضي 
تاريخ دفاع،  / آن كاربردهاي و يافته تعميم گشتاوري
  .دكتر حسن صادقي آقاي راهنما، استاد / 86تابستان 

 كارشناسي التحصيل رغفا كاديجاني حيدري سحر -

 زماني تجمع نامه، پايان عنوان/ رياضي  آمار ارشد
تاريخ /  در سري زماني ARCH, GARCH هاي مدل

                                                 

 انجمن آمار ايران درمحترم نماينده آقاي امير دانشگر با تشكر از  .14
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد براي ارسال اين اسامي
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آقاي دكتر ابوالقاسم  راهنما، استاد / 86دفاع، تابستان 
  .بزرگ نيا

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ بوستاني اشكان -

 براي زيمرك حد قضيهنامه،  پايان عنوان/ رياضي 
 استاد / 86تاريخ دفاع، تابستان /  موزون متغيرهاي
  .آقاي دكتر ابوالقاسم بزرگ نيا راهنما،

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ فر بهروزي آذر -

 آن كاربرد و پايدار توزيهاينامه،  پايان عنوان/  رياضي
آقاي دكتر  راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، / 

  .لاحمد زنده د
 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ آهنچي سميه -

 متغيره چند هاي تعميمنامه،  پايان عنوان/  رياضي
 85زمستان تاريخ دفاع، /  سام كيو كيفيت كنترل روش

  .آقاي دكتر احمد زنده دل راهنما، استاد/ 
 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ طائفي مريم -

 ,ARCHهاي لمدنامه،  پايان عنوان / رياضي

GARCH 85زمستان تاريخ دفاع، /  در سري زماني / 

  .نيا آقاي دكتر ابوالقاسم بزرگ راهنما، استاد

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ راد كريمي مهدي -

 تحليل بر اي مقدمهنامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار

آقاي  راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، /  مميزي

  .قيدكتر حسن صاد

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ سپهوند كريم -

 تك بندي صف سيستمنامه،  پايان عنوان/  رياضي

 برنامه تحت ناهمگين اي مرحله دو سرويس با اي باجه

زمستان تاريخ دفاع، /  دلخواه فراغت اوقات و برنولي

  .آقاي دكتر غالمحسين شاهكار راهنما، استاد / 85

 كارشناسي التحصيل فارغ يقدرت جليليان راحله -

 برآوردگر آزموننامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار ارشد

/  النيكس زيان تابع تحت نمايي توزيع مقياس پارامتر

آقاي دكتر  راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، 

  .حسن صادقي

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ زاد راه اعظم -

 عمر طول هاي توزيعنامه،  پايان عنوان/  رياضي

آقاي  راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، /  گسسته

  .دكتر عبدالحميد رضايي ركن آبادي

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ اميرزاده آرزو -

در  MSE مقايسهنامه،  پايان عنوان/  رياضي

زمستان تاريخ دفاع، /  برآوردگرهاي مختلف آنتروپي

  .قاي دكتر حسن صادقيآ راهنما، استاد / 85

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ ميرعلي مليحه -

 كميته در بهينه سياستنامه،  پايان عنوان/  رياضي

 گيري تصميم فرآيندهاي در ريسك هاي مدل سازي

آقاي  راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، /  ماركف

  .ارشادي

 اسيكارشن التحصيل فارغ مونا ثنائي فيض آبادي -

 سازي مشخصهنامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار ارشد

 استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، /  عمر طول هاي توزيع

  .آقاي دكتر عبدالحميد رضايي ركن آبادي راهنما،
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 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ ابراهيمي فائزه -

 رياضي اميد هاي كراننامه،  پايان عنوان/  رياضي

 استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، /  يترتيب هاي  آماره

  .آقاي دكتر حسن صادقي راهنما،

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ گوهر پاك عليرضا -

 در آمار كاربردنامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار

/  لجستيك رگرسيون به موضوعي نگرش با كاوي داده

آقاي دكتر  راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، 

  .رقاميناصررضا ا

 كارشناسي التحصيل فارغ يخداني خليلي محدثه -

رگرسيون  مقايسهنامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار ارشد

 / 85زمستان تاريخ دفاع، /  لجستيك و تحليل مميزي

  .آقاي دكتر حسن صادقي راهنما، استاد

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ علياني سبز حسين -

 تابع خطي برآوردگره، نام پايان عنوان/  رياضي آمار

/  موجك روش به گسسته زمان فرآيند براي چگالي

  .آقاي ارشادي راهنما، استاد / 85زمستان تاريخ دفاع، 

 كارشناسي التحصيل فارغ سيد جمال الدين موسوي -

 بهترين معرفينامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار ارشد

 و كمكي متغير دو از استفاده با رگرسيوني برآوردگر

 / 85زمستان تاريخ دفاع، /  اي مرحله دو گيري نمونه

  .آقاي دكتر حسن صادقي راهنما، استاد

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ غالمحسن خردنيا -

 متغيرهاي كوواريانسنامه،  پايان عنوان/  رياضي آمار

زمستان تاريخ دفاع، /  منفي و مثبت پيوندي تصادفي

  .آقاي ارشادي راهنما، استاد / 85

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد طائبي عنايتي نفيسه -

 يك كردن نايفي جكعنوان پايان نامه، / آمار رياضي 

 85تاريخ دفاع، زمستان /  برآوردگرها از عمومي كالس

 .استاد راهنما، آقاي دكتر غالمحسين شاهكار/ 

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار بزرگمنش زهره -

 براي كنترل نمودارهاي نامه، عنوان پايان/ رياضي 

 بوت هاي روش اساس بر مستقل و وابسته هاي اندازه

اساتيد راهنما،  / 85تاريخ دفاع، تابستان /  تپرتاس

  .آقايان دكتر غالمحسين شاهكار و ارشادي

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار آزاده تنها -

برآورد گشتاوري جديد از عنوان پايان نامه، / رياضي 

/  ارامترهاي توزيع گاما با بكارگيري مشخصه سازيپ

اد راهنما، آقاي دكتر تاس / 84تاريخ دفاع، زمستان 

 .نيا ابوالقاسم بزرگ

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار هانيه پناهي -
 پارامتر توزيع برعنوان پايان نامه، برآورد / رياضي 

(BURR XII) 12تاريخ /  ان مختلفي تحت توابع ز
استاد راهنما، آقاي دكتر ابوالقاسم  / 85ع، تابستان دفا

   .نيا بزرگ
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد فريد دانشور مظفري -

بازه هاي اطمينان تعميم عنوان پايان نامه، / آمار رياضي 
يافته براي بزرگترين مقدار برخي از تابعهاي پارامتري 
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 / 85تاريخ دفاع، تابستان /  تحت فرض نرمال بودن
   .استاد راهنما، آقاي ارشادي

 فارغ التحصيل كارشناسي ماندانا نوروززاده رحيمي -
بهينه سازي كنترل عنوان پايان نامه، / ارشد آمار رياضي 

 / 84تاريخ دفاع، زمستان /  M/G/I بنديسيستم صف 
  .غالمحسين شاهكاراد راهنما، آقاي دكتر تاس
شد آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارنيره خسروي -

صف تك سرويس دهنده با عنوان پايان نامه، / رياضي 
تاريخ دفاع، زمستان /  دو مرحله سرويس نا هماهنگ

  .استاد راهنما، آقاي دكتر غالمحسين شاهكار / 84
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار نيره خسروي -

صف تك سرويس دهنده با عنوان پايان نامه، / رياضي 
تاريخ دفاع، زمستان /   هماهنگدو مرحله سرويس نا

  .استاد راهنما، آقاي دكتر غالمحسين شاهكار / 84
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد صديقه چهارتكاب -

آزمون فرض نمايي عنوان پايان نامه، / آمار رياضي 
تاريخ دفاع، /  بودن بر اساس تابع اطالع كوبيك ليبلر

لقاسم استاد راهنما، آقاي دكتر ابوا / 84زمستان 
  .نيا بزرگ

 فارغ التحصيل كارشناسي نادره سريوزي دندابي -
كنترل فرآيند عنوان پايان نامه، / ارشد آمار رياضي 

 / 84تاريخ دفاع، زمستان /  /1M/Gسرويس صف 
  .استاد راهنما، آقاي دكتر غالمحسين شاهكار

 فارغ التحصيل اعظم سادات ميرزايي خاور -
بهينه عنوان پايان نامه،  /كارشناسي ارشد آمار رياضي 

 از ديدگاه سيستم و GI/G/I/Kسازي ظرفيت سيستم 

 / 84تاريخ دفاع، زمستان /  ها مقايسه آن متقاضي و
   .استاد راهنما، آقاي دكتر غالمحسين شاهكار

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مليحه ساالرحسن -
هاي بيزي  كاربرد روشعنوان پايان نامه، / آمار رياضي 

استاد  / 84تاريخ دفاع، زمستان /   استنباط آماريدر
   .نيا ابوالقاسم بزرگراهنما، آقاي دكتر 

 فارغ التحصيل كارشناسي شبنم رضازاده موسوي -
برآوردگر عنوان پايان نامه، / ارشد آمار رياضي 

 مينيماكس پارامتر توزيع پارتو تحت توابع زيان
MLINEX, QLF  / استاد  / 84تاريخ دفاع، زمستان
   .حسن صادقيراهنما، آقاي دكتر 

 فارغ التحصيل كارشناسي روح اله قويدل خراساني -
طراحي يك خط عنوان پايان نامه، / ارشد آمار رياضي 

 *M/G/Cتوليد از طريق بهينه سازي پارامترهاي سيستم
استاد راهنما، آقاي دكتر  / 84تاريخ دفاع، زمستان / 

   .غالمحسين شاهكار
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار اق يزدسپيده دق -

قضاياي حدي براي عنوان پايان نامه، / رياضي 
 / 84ستان تابتاريخ دفاع، /  متغيرهاي تصادفي وابسته

  .نيا ابوالقاسم بزرگاستاد راهنما، آقاي دكتر 
 فارغ التحصيل كارشناسي اميررضا فردوسي مكان -

شريح و تعميم تعنوان پايان نامه، / ارشد آمار رياضي 
/  ره در صنايعهاي كنترل فرآيند آماري چند متغي طرح

استاد راهنما، آقاي دكتر  / 84تاريخ دفاع، تابستان 
  .نيا ابوالقاسم بزرگ



  25                                                                                                                 60 شماره پياپي – 87 پاييز –سال شانزدهم 
  

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد بي بي مريم طاهري -

توزيع بتاي تعميم يافته عنوان پايان نامه، / آمار رياضي 

استاد راهنما،  / 84 تابستان تاريخ دفاع،/  و كاربرد آن

   .حسن صادقيآقاي دكتر 

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار محمد طالئي -

نگاهي مشخص به قضيه عنوان پايان نامه، / رياضي 

تاريخ دفاع، /  باسو و كاربردهاي آن در استنباط آماري

  .غالمحسين شاهكاراستاد راهنما، آقاي دكتر  / 84بهار 

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  احمد وجداني -

 آن چه هست و :مقدار -pعنوان پايان نامه، / رياضي 

استاد راهنما،  / 83 زمستانتاريخ دفاع، /  چه نيست

   .غالمحسين شاهكارآقاي دكتر 

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار علي بصيرت -

گشتاورهاي برخي از توزيع عنوان پايان نامه، / رياضي 

 83ستان زمتاريخ دفاع، /  تمال تغيير شكل يافتههاي اح

   .حسن صادقياستاد راهنما، آقاي دكتر / 

 فارغ التحصيل مريم سادات محدث كسايي -

كالسي عنوان پايان نامه، / كارشناسي ارشد آمار رياضي 

تاريخ /  ويلكاكسون-ويتني-از انواع آماره هاي من

حسن تر استاد راهنما، آقاي دك / 83ستان زمدفاع، 

  .صادقي

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهران شمشيربندي -

هاي سمقايسه روشعنوان پايان نامه، / آمار رياضي 

برآورد تابع چندك توزيع و كاربرد آن در در 

استاد راهنما،  / 83تاريخ دفاع، تابستان /  هيدرولوژي

  .نيا  آقاي دكتر ابوالقاسم بزرگ

رشناسي ارشد آمار  فارغ التحصيل كانعيمه نادري -

 قانون قوي همگرايي كامل وعنوان پايان نامه، / رياضي 

تاريخ دفاع، /  رهاي تصادفياعداد بزرگ براي متغي

استاد راهنما، آقاي دكتر ابوالقاسم  / 83تابستان 

  .نيا بزرگ

  

  15 شماره مجله علوم آماريدومين انتشار 

 ت تحريريه و مشاورين محترم،أبا تالش همكاران، هي

. شماره دوم از جلد اول مجله علوم آماري منتشر گرديد

با توجه به گستردگي مخاطبين اين مجله كه عالوه بر 

محققين علوم آماري، پژوهشگران ساير علوم و كاربران 

گردد، اصل و  هاي آماري را نيز شامل مي فنون و روش

چكيده انگليسي مقاالت اين مجله از اولين شماره از 

در  http://JSS.irstat.irله به آدرس طريق سايت مج

بعالوه مقاالت اين مجله . مندان قرار گرفت اختيار عالقه

نشاني در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي به 

www.SID.ir نمايه شده و در اختيار عموم 

اميد است با تسهيل . مندان قرار گرفته است عالقه

دسترسي محققين به مقاالت اين مجله بتوان شرايط 

                                                 

دكتر محسن محمدزاده درودي نماينده محترم با تشكر از آقاي . 15
انجمن آمار ايران در دانشگاه تربيت مدرس و سردبير مجله علوم آماري 

  راي ارسال اين خبرب
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بهتري براي تحقق اهداف انجمن آمار در پيشبرد و 

هاي آماري كشور، نشر علوم آماري به  ء پژوهش ارتقا

با علوم و فنون زبان فارسي و آشنايي بيشتر كاربران 

  .آماري فراهم نمود
  

 فهرست مطالب آخرين شماره نشريات 

  انجمن آمار ايران

، شماره يكم، بهار و دوازدهم انديشه آماري سال ●
شماره پياپي  (1386تابستان 

احتمال  ، ويژه كارگاه آمار و )23
  فازي

  : فهرست مطالب

   پيشگفتار-

 بابك نجار  شفر،-مروري بر مباني نظريه دمپستر -

  اعرابي، طاهر شهبازي ميرزا حسنلو

 تعميمي از آزمون نسبت درستنمايي براي فرض هاي -

  فازي، حمزه ترابي، رقيه شمشيري

 احتمال بر روي مشبكه هاي متعادل، مهديه صائب، -

  ماشاء اله ماشين چي

مروري بر چند رويكرد، شهره :  رگرسيون فازي-

  ميرزايي يگانه، ناصررضا ارقامي

 رگرسيون خطي فازي با استفاده از برنامه ريزي -

آرماني، حسن حسن پور، حميدرضا ملكي، محمد علي 

  يعقوبي

 رگرسيون فازي مبتني بر كمترين قدرمطلق انحرافات، -

  مريم كلكين نما، سيد محمود طاهري

 كيفيت فازي و نسل جديدي از شاخص هاي كارايي، -

  عباس پرچمي، ماشاء اله ماشين چي

رآورد بيزي براساس توزيع پسين امكاني با داده  ب-

  هاي فازي، محسن عارفي، سيد محمود طاهري

   قابليت اعتماد در محيط فازي، رضا زارعي-

  
پژوهشنامه انجمن آمار ايران  ●
)JIRSS(2006 سال 2  و1هاي  ، شماره  
  

  : فهرست مطالب
− Muralidharan, K., A Test for Weibull IFR/DFR 

Alternatives Based on Type-2 with Replacement 
Censored Samples 

− Eskandari, F. and Meshkani, M.R., Bayesian 
Logistic Regression Model Choice via Laplace-
Metropolis Algorithm 

− Abbasnejad, M. and Arghami, N. R., Relations 
between Renyi Distance and Fisher Information 

− Abbasnejad, M. and Arghami, N. R., Potential 
Statistical Evidence in Experiments and Renyi 
Information 

− Jabbari, H. and Azarnoosh, H.A., Almost Sure 
Convergence Rates for the Estimation of a 
Covariance Operator for Negatively Associated 
Samples 

− Asadian, N., Fakoor, V. and Bozorgnia, A., 
Rosenthal’s Type Inequalities for Negatively 
Orthant Dependent Random Variables 

 

جلد يك، ، علوم آماري ● 
پاييز و زمستان ، دوشماره 

1386  

  : فهرست مطالب
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مقايسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسيون  -

د آرشي و سيد  چندگانه، محمtچندگانه با خطاي 

  محمد مهدي طباطبايي

 آزمون متقارن بودن تويع براساس آنتروپي، آرزو -

  حبيبي راد و ناصررضا ارقامي

 برآورد بيزي پارامترهاي سيگنال در يك ميدان -

تصادفي گاوسي، محمدرضا فريد روحاني و خليل 

  شفيعي هوليقي

 تحليل بيزي مدل دو متغيره ترتيبي نامتقارن بر پايه -

غير پنهان، رسول آغاجي، محمدرضا مشكاني، سقراط مت

فقيه زاده، انوشيروان كاظم نژاد، غالمرضا بابايي و فريد 

  زايري

 تحليل پيشامدهاي بازگشتي با استفاده از مدل -

شكنندگي وابسته به زمان، محمودرضا گوهري، محمود 

  محمودي، كاظم محمد و عين اله پاشا

رس با مدل كاكس  مدلسازي مكان زلزله هاي زاگ-

فضايي، محمدقاسم وحيدي اصل و عبداله حسني 

  جليليان
  1386ستان زم و پاييز ، سال پنجم،دومشماره ندا  ●

  : فهرست مطالب

آشنايي با علم آمار، توانايي  -

ها و كاربردهاي آن، 

  محمدرضا مشكاني

   ركورد چيست، ركورد شكن كيست، جعفر احمدي-

ماركف پنهان، حميد  مقدمه كوتاهي بر مدل هاي -

  پزشك

 كاهش بعد در تحليل رگرسيون، محمد بلبليان و -

  ناصررضا ارقامي

 آزمون نيكويي برازش توزيع الپالس براساس -

  آنتروپي، عاطفه رضايي و سيميندخت براتپور

  

   آماريمجالت و كتب 

   كتب تازه منتشر شده●

  مقدمه اي بر فرآيند تصادفي -

و  اميني محمد دكتر: تأليف

 گروه، نيا دكتر ابوالقاسم بزرگ

/  مشهد فردوسي دانشگاه آمار

  1387، سال  انتشارات گسترش علوم پايه،چاپ دوم

يندهاي تصادفي مطابق با آاي بر فر مقدمهكتاب در اين 

براي  تحقيقات و فناوري ،سرفصل وزارت علوم

  دانشجويانوآمار و رياضي دانشجويان كارشناسي 

شته هاي علوم رياضي و مهندسي  ر دركارشناسي ارشد

ين لحاظ در نگارش كتاب سعي از ا .شده استتدوين 

هاي متنوع كاربردي در متن كتاب و  شده است كه مثال

   .ه شودائ ارهر فصلمسايل كاربردي نيز در انتهاي 
  

   نشريات مركز آمار ايران ●

خرداد ( شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت -

1387(  
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 10هاي صنعتي كشور كه   از كارگاهنتايج آمارگيري -

  )1385(نفر كاركن و بيشتر 
  رياتنش ساير ●

  وزارت علوم تحقيقات و فناوري -
هاي علمي و صنعتي   سازمان پژوهش1386كارنامه سال 

  ايران

  خبرنامه -

، 8شماره ( انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري -1

  )1387پاييز 

 1387، خرداد 130شماره ( دانشگاه تربيت مدرس -2

  )1387 تيرماه 131و شماره 

  سازمان ثبت احوال كشور -
  )1386سال ( سالنامه آماري -1

  )1386، پاييزو زمستان 62 و61شماره( فصلنامه جمعيت -2

  )1387نيمه اول سال ( خبرنامه آماري -3

  بنياد ايران شناسي -
  1385، زمستان 16 گزارش ايران شناسي، شماره -1

  1386، بهار 17ن شناسي، شماره گزارش ايرا-2

  1386، تابستان 18 گزارش ايران شناسي، شماره -3

داراي رتبه  (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم -
  ) پژوهشي-علمي

، شماره 86، زمستان 4 دوره پانزدهم، شماره -1

   1563-4728المللي  بين

المللي  ، شماره بين86، پائيز 3 دوره پانزدهم، شماره -2

4728-1563  

، شماره 86، تابستان 2 دوره پانزدهم، شماره -3

   1563-4728المللي  بين

  )1386 سال 7شماره (سالنامه رياضي  -

دوره (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم  -

 )1387تابستان  ،2 شماره شانزدهم،

  

  معرفي مشاهير آماري جهان 

  16)1893 -1985 (كارل هارالد كرامر •

 25ر در هارالد كرام

 در استكهلم 1893سپتامبر 

او در . سوئد به دنيا آمد

 وارد دانشگاه 1912سال 

 در سال  واستكهلم شد

 به عنوان استاديار اين دانشگاه مشغول به خدمت 1919

او ابتدا به شيمي و رياضي عالقه بسياري داشت  .دگردي

وي مقاالت . انجام داد زياديو در اين دو رشته فعاليت 

به  .رباره تئوري تحليل اعداد ارائه داده استبسياري د

              چون كرامر  غير از تحقيق در مورد تئوري اعداد،

                   در شركت بيمه عمر سونسكا

)Svenska Life Assurance Company ( به عنوان

كرد به تئوري احتمال بسيار  يك آمارگير كار مي

                                                 

عضو هيأت علمي  عليرضا نعمت الهيبا تشكر از آقاي دكتر . 16
دانشگاه شيراز و سركار خانم بهناز بهروزي دانشجوي كارشناسي آمار 

  اين دانشگاه جهت تهيه و ارسال اين مطلب 
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احتمال و آمار زمينه اصلي به اين ترتيب . مند شد عالقه

 به عنوان 1929كرامر در سال . تحقيقات بعدي وي شد

كرامر  .مار رياضي در سوئد معرفي شدآاولين پروفسور 

بندي احتمال توسط    به فرمول1930در اوايل دهه 

 Paul (    رياضيدانان فرانسوي و روسي، نظير پال لوي

Levy( سرگي برنشتاين ،)Sergei Bernstein (و 

مند  عالقه) Alexander Khinchin(الكساندر خينچين 

اما به طور مسلم بيشترين عالقه او به كلموگروف . شد

)Kolmogorov (مقاله چاپنتيجه تحقيقات او . بود 

 1937در سال » متغيرهاي تصادفي و توزيع احتماالت«

 توجه كرامر به سمت 1930در اواسط دهه . بود

، )Fisher(يي نظير فيشر آماردانان انگليسي و آمريكا

، )Egon Pearson(و اگن پيرسن ) Neyman(نيمن 

در زمان جنگ جهاني  .فرزند كارل پيرسن، جلب شد

بعد  .دوم كرامر تقريباً از محيط دانشگاهي فاصله گرفت

                      از جنگ جهاني دوم، او شاهكار 

                              آمار علم رياضي هاي  روشيعني كتاب  خود

)Mathematical Methods of Statistics ( را به

چاپ اول اين كتاب در سال . رشته تحرير درآورد

 كرامر رئيس ،1950سال  در.  منتشر گرديد1945

با وجود اين كه او تا زمان . دانشگاه استكهلم شد

 اين مسئوليت سنگين 1961بازنشستگي اش يعني سال 

 اما هنوز براي تحقيقاتش وقت پيدا را بر عهده داشت،

  .مي كرد

غاز فعاليت كرامر در زمينه آ) Masani(مساني 

اولين «فرآيندهاي تصادفي را اين گونه توصيف مي كند 

وي نتايج . مرحله در ابتداي جنگ جهاني دوم آغاز شد

مطالعات خينچين بر روي فرآيندهاي تصادفي يك 

. ايستا تعميم دادمتغيره را به فرآيندهاي چند متغيره 

 به مطالعه ارتباط بين 1930همچنين او در سال 

وهش هاي اوليه نوربرت وينر ژتحقيقات خينچين و پ

وي به دو نتيجه مهم  .»درباره تحليل توافقي پرداخت

. پي برد كه سهم عظيمي در پيشرفت علم آمار داشت

يكي از آن ها نظريه حد مركزي بود و ديگري تئوري 

 بيان مي كرد اگر جمع دو متغير جالبي است كه

تصادفي مستقل نرمال باشد، آن گاه توزيع هر كدام از 

   .آن ها نيز نرمال است

 در 1985در پنجم اكتبر سال سرانجام هارالد كرامر 

  .لم سوئد چشم از جهان فرو بستهاستك

  
  خبر ارسال براي انجمن نمايندگان از درخواست  

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              
  .چاپ هر چه بهتر خبرنامه ياري نمايند
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  . اعضاء محترم انجمن اين فرم را مجدداً تكميل و ارسال نماينددر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است
  شماره عضويت  تغيير مشخصات  عضو جديد 

  :مشخصات فردي.  1
  

  : نام
  :نام خانوادگي

 
First Name: 
Last Name: 

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

 :          رشته تحصيلي : آخرين مدرك تحصيلي

  :ذ         سال اخ : مدرك اخذ يا تحصيل محل دانشگاه نام

 : ذ مدركاخ يا تحصيل محل شهر نام          :  اخذ مدركيا تحصيل محل كشور نام

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

   .نماييد قيد را علمي مرتبه ،پاسخ بودن مثبت صورت در         هستيد؟ علمي هيأت عضو آيا
  :آدرس ها و تماس ها. 4

 : دورنگار  : تلفن

                                                                                  :                                                 پستي آدرس
 :ده رقمي كدپستي

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

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

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

  هاي پژوهشي انجمن                          همكاري در فعاليتنجمن  هاي آموزشي ا همكاري در فعاليت
  پرداخت حق عضويت. 6

  :تاريخ واريز حق عضويت  :مبلغ واريزي

  :عضويت مربوط به سال  :شماره فيش بانكي

  ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران
 عضويت دائمي )ساليانه( *پيوسته )ساليانه( *وابسته حق عضويت

 ريال  000/500/1   ريال000/100    ريال000/50  )ريال (مبلغ

  .انه برخوردارندي درصد حق عضويت سال40 اعضاي دانشجويي از *
واريـز   )  731كد شعبه ( به نام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه دكتر فاطمي تهران                5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره            

 .  پس از تكميل فرم درخواست عضويت، آن را به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق نشاني پستي يا الكترونيكي به دفتر انجمن آمار ايران ارسال فرمائيدو

  
  فرم عضويت در انجمن آمار ايران
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  1387اعضاي مؤسسه اي انجمن در سال 

 آمـار  انجمـن  از ،1387 سـال  در اي سسهمؤ عضويت حق پرداخت با) به ترتيب حروف الفبا    (زير سساتؤم و ها دانشگاه
  . شود مي قدرداني مؤسسات اين در انجمن نمايندگان و مسئوالن رؤسا، از وسيله بدين .اند نموده حمايت ايران

  سسهؤ منشاني پايگاه الكترونيكي  سسهؤآرم م  سسهؤنام م  رديف

 نوين اقتصاد  بانك  1
  

www.enbank.ir 

 كشاورزي  بانك  2

  

www.agri-bank.com 

ايران  اسالمي يجمهور مركزي  بانك  3
 

www.cbi.ir 

 البرز  بيمه  4
 

www.alborzins.com/ 

 ايران  بيمه 5

 

www.iraninsurance.ir  

 آمار پژوهشكده 6

 

www.srtc.ac.ir 

 كشور  احوال  ثبت سازمان  7
 

http://www.sabteahval.org/ 

  سايپا خودروسازي شركت 8

 

www.saipacorp.com 

 قدس مهاب مشاور  مهندسي شركت  9

 

www.mahabghodss.com 

 )ره(   خميني امام  امداد كميته  10
 

http://www.emdad.ir 

 كشاورزي جهاد  وزارت  11

   

www.agri-jahad.ir  
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