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  سياست پژوهشي و توسعه
  حميد پزشك

خصـوص تأسـيس   بـه  هاي تحصيالت تكميلـي و با گسترش دوره    
 در چند دهة هاي تشويقي،همچنين اتخاذ سياست هاي دكتري ودوره
محققـين ايرانـي در مجـالت علمـي و      شـدة تعداد مقاالت چاپ ،اخير

ايـن رشـد   . پژوهشي خارجي و داخلي رشد چشـمگيري داشـته اسـت   
-هـا و بـر  نحوي بوده است كه در برخي سـال  ، بهتوليد مقاله يندةفزآ

 (Scientometry)سـنجي  اساس گزارشـات رسـمي مؤسسـات علـم    
كسـب كـرده    ،علمـي  در سرعت توليد مقالـة  معتبر، ايران رتبة اول را

  .است
ي نشان مي دهـد كـه يگانـه راه    كشورهاي صنعت ، تجربةياز سوي    

منظور افـزايش دسترسـي بـه    ها بههپايدار، پژوهش در ناشناخت توسعة
درايـن  ( تـر توليـد اسـت   هاي مناسبمنابع خداداد و دستيابي به روش

درك ). مـا نيسـت   مورد توجه، علوم انساني هاي حوزةپژوهش ،نوشتار
منظـور توسـعة   هاي كاربردي بـه منجر به پژوهش ،رخدادهاي طبيعي

هـا و  گونـه پـژوهش  ايـن  در ،كشـورهاي صـنعتي  . شـود اقتصادي مي
، كننـد تـا در درازمـدت   گذاري مـي هاي نظري پيشرو سرمايهپژوهش

هاسـت كـه رابطـة    گونـه پـژوهش  ايـن . محصول بيشتري كسب كنند
هـا و  يافتگي جوامع دارد و تعداد ايـن نـوع پـژوهش   سعهمستقيم با تو

مختلـف علـوم، رشـد علمـي واقعـي      هـاي  تحقيقات نظري در حـوزه 
-گونه پژوهشهاي اينمشخصهاز مهمترين . دهدكشورها را نشان مي

بودن ، عميقهاديگر اين پژوهش مشخصة. هاستهدفمند بودن آن ،ها
ه  اهداف توسعة علمي جامعه ها بكمك آن؛ زيرا قرار است بههاستآن

  . نزديك شويم
اد مقاالت ما چه ارتبـاطي بـا   ال اين است كه افزايش تعدسؤ ،حال    

-تواند داشته باشد؟ يا چند درصـد از پـژوهش  توسعة حقيقي كشور مي

هاي عميق هاي كاربردي يا پژوهشهاي دانشگاهي ما از نوع پژوهش
واضح است كه شوند؟ به توسعة علمي كشور مي نظري است كه منجر

سـطح آموزشـي و    ارزشمند توليد مقالـه را در ارتقـاي  نقش  ،كسهيچ
كـه حـداقل،    ؛ ولـي آيـا وقـت آن نرسـيده    كنـد ، نفـي نمـي  پژوهشي

هاي مختلف تعيين كنـيم و  شخصي را در زمينهمحورهاي تحقيقاتي م
عد از كنيم؟ آيا ب حول آن محورها ،محققين را تشويق به توليد مقاالت

 ،اشـاره كـرده انـد    ،هاي مختلف علمـي آنكه بارها فرهيختگان عرصه
رسـد كـه از اقـدام    نظر ميهبه كيفيت بپردازيم؟ ب ،جاي كميتهنبايد ب

-ذشته است و تجربـه زمان كافي گ ،هاي دكتريمبارك تأسيس دوره

گـذاران  دسـت آمـده تـا سياسـت    هب ،اي در طول اين مدتهاي ارزنده
 هاي تشويقي پژوهشي را كه غالباًقيقاتي را مجاب كند كه سياستتح

بايد باز هـم بـر   . دهند مورد بازنگري قرار ،كميت مقاالت است بر پاية
هنـوز نيازمنـد    ،اين نكته تاكيد كرد كه نهال تحقيقات در ايـن كشـور  

 تـالش نـدارد كـار    بـه هـيچ وجـه   ، تنومندتر شدن است و اين نوشتار
-كنند و آن را بهاي تهيه مي، مقالها كوشش ستودنيمحققيني را كه ب

 اهميت جلوه دهد يا مفري بـراي معـدودي ايجـاد   ، كمرسانندچاپ مي
سـعي بـر ايـن    . دست و پا كننـد تحركي خود كند تا توجيهي براي كم

 ،عبـارتي اي پژوهشي يا بـه هكيد مجدد شود كه تعيين اولويتاست تأ
اي در حركـت  تواند نقش عمده، ميداشتن سياست مشخص پژوهشي

تا پژوهشگر ما بداند كه اگـر  . داشته باشد علمي پايدار به سمت توسعة
جاي چاپ يك مقاله  را به چند مقاله تفكيك كند و به يك مقاله مثالً

ار چاپ كند بـا  اعتبر معتبر، چند مقاله در نشريات كماي بسيادر نشريه
تعداد توليدات او بهـا خـواهيم   كنيم؟ آيا همچنان به او چه رفتاري مي

از  توابعي...  و) گرنت پژوهشي(وهانه داد؟ آيا همچنان ترفيع، ارتقاء، پژ
  !كميت مقاالتند؟

 اميدواريم همكاران عزيز مـا درمباحثـات خـود در مراكـز علمـي و         
دانشگاهي به دو موضوع با اهميت  

ن سياست روشـ  داشتنِ ،عبارتي محورهاي پژوهشي يا بهتعيين  .1
 پژوهشي

 كارهاي مناسب براي تشويق كيفيت انتشاراتتعيين راه .2

گذاران پژوهشـي  را به سياست خود هاي ارزندةبپردازند و نتايج بحث
وضـعيت فعلـي پژوهشـي بـا توجـه بـه دو        بهبـود . كشور ارائه دهند

علمـي كشـور خواهـد كـرد و      كمك شاياني به توسـعة  موضوع باال
تر و هدفمندتر به تحقيقات عميقكه محققين را تشويق خواهد نمود 

. طلبـد شود و عزم جـدي مـي  ه شدت احساس مياين نياز ب. بپردازند
  .خيلي هم دير نشده است ،ثربراي اقدامي مؤ

  .افزون محققينق روزآرزوي توفي با 
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  نظر فيروزه ريواز زير

  1پزشكحميد گفتگو از    
رنامه مبني بـر گفتگـو بـا پيشـگامان آمـار      بدر پي سياست اخير خ   

آمار ايران، به چاپ رسيده  گفتگو با دو تن از استادان  تاكنونايران، 
نيـا،  رگو گفتگو با بزرگان ديگري از نسل اول آمار، همچون دكتر بـز 

آمار ايران هسـتند،  هايي ماندگار در تاريخ كه چهره ...دكتر ارقامي و 
ايـن  در  . چاپ خواهـد رسـيد  به هاي آتي خبرنامهزودي در شمارههب

بـه گفتگـو بـا    هاي تصادفي، فرايندبه بهانة برگزاري كارگاه شماره، 
كـه در حـال حاضـر، عضـو     پردازيم ميآقاي دكتر احمدرضا سلطاني 

اين گفتگو در حاشـية برگـزاري   . هيئت علمي دانشگاه كويت هستند
آذر مـاه سـال    5و  4هاي تصـادفي در تـاريخ   فرايندپنجمين كارگاه 

در دانشكدة رياضي، آمار و علوم كـامپيوتر دانشـگاه تهـران     1388
   .صورت گرفته است

  

 

     خسـته  .  آقاي دكتر سلطاني سـالم عـرض مـي كـنم
تصادفي در جريان هاي  فرايندپنجمين كارگاه . شيدنبا

ديگر از دوستان، درگيـر  بسياري  است و شما هم مانند
 ايـدة  كارگاهي هستيد كه اولين بارخودتانهاي فعاليت

-به دنبال سلسله فعاليت. ش را مطرح كرديدابرگزاري

دهد  انجمن آمار انجام مي هايي كه مدتي است خبرنامة
كند، بـه بنـده مأموريـت    مصاحبه ميو با پيشكسوتان 

اين  اميدوارم. بپرسم اند كه سؤاالتي از محضرتانداده
دانشـجويان، محققـين و سـاير     گفتگو مورد اسـتفادة 

براي شـروع،  . و احتمال قرار بگيرد آماربه مندان هعالق
هـاي  فعاليـت تحصـيلي و   لطفاً شرح كوتاهي از سابقة

ييد تا با سـؤاالت  تان بگوپژوهشي و آموزشي و اجرايي
  .دهيمديگر ادامه 

                                                 
ما را ياري  يا كه در تهيه و تنظيم اين گزارشبا تشكر از آقاي فرزاد رمضاني پو - ١

  .نمودند
  

بـراي  كـه  كـنم  كنم و تشكر ميمن هم خدمت شما سالم عرض مي
. ي كشـيديد زحمـت بسـيار   فرايندهاي تصادفيبرگزاري كارگاه پنجم 

از كارگـاه شـده اسـت و كيفيـت      اسـتقبال خيلـي خـوبي    خوشبختانه
ــت ــحالي دارد     فعالي ــاي خوش ــه ج ــت ك ــاال اس ــي ب ــم خيل ــا ه   .ه

 .1332ارديبهشـت سـال    25دقيقاً در  مدم؛اصفهان به دنيا آمن در    
تحصــيالت ابتــدايي را در دبســتان شــمس كــه گويــا در خيابــان آذر 

از  1350سـال   اً درو ديـپلم را حـدود   بـه پايـان رسـانده    اصفهان بود،
رياضي دانشگاه اصفهان  پس از آن وارد رشتة. صائب گرفتمدبيرستان 

ــدم ــال . ش ــي  1354س ــانس رياض ــرفتم و  ليس ــپس در دورةرا گ  س
موفق به اخذ  1356و در سال  ي ارشد دانشگاه شيراز پذيرفتهكارشناس

  .فوق ليسانس آمار شدم درجة
در بـه دانشـگاه ايـالتي ميشـيگان      1356يا اواخر  1357اوائل سال    

مقطع دكتري  هاي تصادفي درفرايندآمريكا رفتم و در رشتة احتمال و 
يد و يك سال سال طول كش اين دوره چهار .مشغول به تحصيل شدم

و  رفـتم دانشـگاه كارولينـاي شـمالي    بـه  پست دكتري  هم براي دورة
بـه كـار   مشـغول  گشتم و در دانشگاه شيراز ازببه ايران  1361مهرماه 

  .شدم
 چه زماني با آمار آشنا شديد؟  
بـه اسـم آقـاي    استادي از هندوستان  ،در دانشگاه اصفهان بودموقتي 

آمار به سـبك   ،اولين باربراي و  شداستخدام  در دانشگاهدكتر كرماني 
فـرا گـرفتيم و از    گذراندن دو درس با ايشان با آمار رياضي امروزي را

  .كار پيدا كردمر جدي با آمار سروطونجا بهآ
 طور جـدي ادامـه   به و ايشان هم باعث شد كه آمار را

  ؟دهيد

  .تأثيرگذار بودند ايشان بسيار ،بله   
       منابع درسي شما بـراي فراگيـري رشـتة آمـار چـه

  ؟ يادتان هست؟هايي بودكتاب

  با پيشگامان آمار ايران
 گفتگو با دكتر احمدرضا سلطاني
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ماني از كتـاب مـود و گريبيـل    درس آمار رياضي را آقاي دكتر كر. بله
؛ كـنم خيلـي كتـاب خـوبي اسـت     كردند و مـن فكـر مـي   تدريس مي

  .مخصوصاً از نظر مسئله
 كتاب ديگري يادتان هست؟  
بع ما فقط همين كتاب بود و كتاب ديگري نبود و بعد من ،موقع در آن

كارشناسي ارشد رشتة آمـار بـود و يـك     به شيراز رفتم، چون دورةكه 
ر شـيراز خـدمت   د. تر شـد هاي آماري گرفتيم، منابع وسيعسري درس

شود گفت كه تـا قبـل از اينكـه بـا     آقاي دكتر بهبوديان رسيديم و مي
چـون   ؛كـردم ه مـي بـه آمـار نگـا    از ديد رياضـي  ،ايشان درس بگيرم

شود، ممكن است ، خوب متوجه ميهايي را كه يك نفر آماردانظرافت
به عنوان يك سري اصول  ،خواندكسي كه در رشتة رياضي درس مي

بدون  ،بنابراين اگر ديدگاه مناسبي نسبت به آمار پيدا كردم. قبول كند
  .گذار بودندبهبوديان تأثير آقاي دكتر ،شك
  توانيد نام ببريـد؟ آمـاردان  كساني ديگري را ميآيا-

  .هاي ديگري كه در آن زمان مطرح بودند
آمدند و به شيراز دكتر كرماني هم خوشبختانه از اصفهان  در آن زمان،

  .آقاي دكتر دسترنج هم بودند .من باز هم با ايشان درس گرفتم
   جالـب  . ما هم با آقاي دكتر دسـترنج درس گـرفتيم

استاد  ،از دو نسل مختلف هستيماينكه  بااست كه ما 
آيا شغلي غير از تـدريس در زمينـة   . مشترك داشتيم

  آمار داشتيد؟
اما شغل رسمي مـن   ؛امدر مقاطع مختلف تحصيلم درس داده البته .نه

  .است نبوده
 ؟اندهاي آغازين كارتان چگونه بودهتجربه  

انسان فكر فردوسي شعري با اين مضمون دارد كه . سوال خوبي است
در آن زمان كـه   به خاطر دارم. كند كه همه چيز را ياد گرفته استمي

سر كالس پي بردم  ،شروع كرده بودمرا كار تدريس در دانشگاه شيراز 
 اش بـه چقدر نكات ظريفي وجود دارد كه انسان در زمـان دانشـجويي  

تدريس بـراي   .گيردياد مي ،هنگام تدريس اًكند و بعدها توجه نميآن
م كـه در  جالبي داريك خاطرة . ي خيلي مفيد استاستاد از نظر آموزش

هـاي مقـدماتي آمـار برگـزار     يك امتحان روش اولين يا دومين دوره،
االت خيلـي  ان اعتقاد دانشجوها اين بود كـه سـؤ  كردم كه بعد از امتح

  ) خنده...(ولي بعدها همه عادت كردند  ،اعتراض داشتند مشكل بود و

 آينـد،  هاي اخير به دانشـگاه مـي  ستاداني كه سالا
 به نظر شما. است فشار كارشان خيلي زياد معتقدند

؟ بـه عبـارت   است يا آن زمان االن فشار كار بيشتر
  ، در آن زمان، موظفي شماچقدر بود؟ديگر

از به خاطر اينكه يك دوران انتقالي  ؛دوران ما دوران نسبتاً سختي بود
و خيلي چيزهـا در جـاي خـودش قـرار     بود گر سيستمي به سيستم دي

تعـداد واحـدهاي    .گفت، حجم تدريس ما كمتـر بـود   توانمي. نداشت
ولـي   ؛بـود  سـاعت  12يا  10موظفي هم آن موقع براي يك استاديار 

استاد هم اضافه شد و به ساعات كار  ،كه حجم دانشجو اضافه شد اًبعد
 متأسـفانه در دانشـگاه  التدريس كـه  نظر من مسائل ديگري مانند حق

  .آموزش و پژوهش ضرر زد ج يافت، خيلي بهروا
  كارتـان   هـاي اول از نظر كارهاي پژوهشي درسـال

كـار   ،چطـور بـود؟ بـه عبـارت ديگـر      شما وضعيت
  پژوهشي را كي شروع كرديد؟ 

داديم، منتها مة تز دكتري كار پژوهشي انجام ميخب در ابتدا ما در ادا
هش نوشتن مقالـه نبـود و بيشـتر بـه خـاطر      هدف از پژو ،در آن زمان

دسـت  ها نتايجي را هم كه بـه عالقه به يك موضوع بود و خيلي وقت
بنـابراين اگـر مقايسـه    . كـرديم صورت مقاله منتشر نمي، بهآورديممي

خيلي كمتر بـود كـه   نسبت به امروز  ،كنيم، تعداد مقاالت در آن موقع
 د و همه جـاي دنيـا تقريبـاً   شوته اين موضوع فقط شامل ايران نميالب

  .طور استهمين
 اين وضع به نظرتان چطوراست؟ خوب است يا نه؟  

خـوب اسـت، اگـر    . ببينيد هر چيزي هم نكات مثبت دارد هـم منفـي  
چاپ و گرفتن صرفاً هدف از آن پژوهش فراموش نشود و  اهداف اولية
، شـود است كه اگـر روي قسـمت دوم تأكيـد     اين علتش. امتياز نباشد

دهنـد و  مـي  رود كه زود نتيجهساده مي محقق بيشتر به دنبال مسائل
ميشه يك تحقيق خوب به خاطر ه .شودكمتر درگير مسائل عميق مي

في نوشتن  از طر. آيداي كه شخص به موضوع دارد به وجود ميعالقه
-اين اپسيلوناز  مقاله در هر صورت نوعي حركت است و ممكن است

و دانشجويان بيشـتري هـم در    اي حاصل شودها در درازمدت، نتيجه
  .شوند، درگير تحقيق ميمقايسه با قديم

  
 ،؟ايدادهدمشاورة آماري هم  شما به جز تدريس  
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ولـي در حـد    ،امنه، بعضي مواقع سؤاالتي را در حد مشورت پاسخ داده
  .كار مشاوره نه

 شما مقـاالت بسـيار خـوب علمـي در     دانم كه مي
-ايد، ميچاپ كرده احتمال و آمارراز اول ت مجالت

واستم كمي در مـورد تـأليف يـا ترجمـة كتـاب      خ
دانم شـما يـك كتـاب    البته مي. نظرتان را بگوييد

آيـا كتـاب    كه من حل مسائل آن را نوشـتم؛  داريد
  ديگري هم داريد؟

ام، چون پـس ازكتـاب   توان گفت كه كوتاهي كردهدر مورد كتاب نمي
يـل ترافيـك   وشتن كتاب داشتم، اما بـه دل طرح براي ن اول، دو يا سه

مـن  . كه دست به قلم شومپيدا نكردم  زياد دانشجوي دكتري فرصت
دوست داشتم يك سال هـيچ تماسـي بـا دانشـجوي دكتـري       هميشه

شـما   ،نداشته باشم كه بتوانم كتاب بنويسم، چون براي كتاب نوشـتن 
ـ  ابتو سال فكرتـان كـامالً آزاد باشـد تـا     بايد يكي دو ك كتـاب  نيـد ي

م و  اگـر  اهاين كار را انجام نـداد  متأسفانه من هنوز. مند بنويسيدارزش
تزهـاي   البتـه اگـر بشـود   . پـردازم آن مـي در آينـده بـه    ،عمري باشد
مونـوگراف ارائـه   صـورت يـك   دكتري را جمع كنيم و بـه  دانشجويان

  .لي مفيد استخي نيز دهيم
 هـا  هـاي  واقعـي در مثـال   در تدريس آمار از داده

؟ نظرتـان را در ايـن خصـوص    كرديده مياستفاد
  .بگوييد

ه به دانشجو تكنيك اين است ك طور كلي در تدريس يك مورد مهمبه
هـا ارائـه   ها و ايدهمسئلة مهم ديگر اين است كه انگيزه .ياد داده شود

 ،خيلي خوب اسـت  ،دادنهاي واقعي براي انگيزهاستفاده از داده. شوند
نيست كه شما خودتـان را درگيـر   تكنيك، نيازي ولي براي ياد گرفتن 

  .آوري داده كنيد و وقتتان را از دست بدهيدجمع
   هـا دانشـجوي دكتـري    به عنوان كسي كـه سـال

ار را در ايران چگونه تربيت كرده، پيشرفت علم آم
  كنيد؟ ارزيابي مي

كارهاي بسـيار زيـادي انجـام    ! سؤال سختي است. من واقعاً نمي دانم
سيسـتمي در  . دانـم كجـا هسـتيم   در مقـام مقايسـه نمـي   ، ولـي  شده

 4وجود دارد كـه هـر    هاهاي علمي آنهاي خارجي يا انجمندانشگاه
 راسيسـتم  ايـن  متأسـفانه  ما  .كنندبار خودشان را ارزيابي ميسال يك

 نداريم و بايد به اين فكر باشـيم كـه يـك چنـين سيسـتم ارزيـابي را      

، دانشجوي دكتري تربيت انتشارات داريمدانم كه من مي. درست كنيم
 40يا  30با اگر  اما. توانم نظر بدهم، ولي در چه سطحي؟ نميشودمي

 كـه مقايسه كنيم، تحقيقات آماري خيلي كم بود، در حـالي سال پيش 
كارشناسي، كارشناسي  ها دورةن خيلي پيشرفت كرده و در دانشگاهاال

تشـارات در چـه سـطحي    انولي اينكـه از نظـر   . ارشد و دكتري هست
  .توانم نظر بدهمهستيم، من نمي

 تــوان فهميــد هــا تقريبــاً مــيدر ايــن قبيــل كارگــاه
دانشجويان و پژوهشگران دربارة چه موضوعاتي كـار  

-كنيد چه شـاخه المللي فكر ميدر سطح بين. كنندمي

و آمـار در حـال توسـعه و پيشـرفت     هايي از احتمال 
  ؟هستند

و احتمـال مثـل درخـت     چون آمـار  ،مشكلي استاين هم واقعاً سوال 
قدر رشد كـرده  هاي مختلف آندر شاخه) خنده! (گردوي ايراني هستند

-ند، زمينـه كه كامپيوترهاي شخصي آمدطور كلي زمانيولي به... كه 

هـا و  در انگلسـتان تكنيـك   مـثالً . هاي كاربردي آمار خيلي رشد كرد
ا هـ كارشـان آنـاليز داده   ي به وجود آمدند كـه بيشـتر  هاي جديدروش
و به تئـوري   گردندرسد كه دوباره دارند برميهرچند به نظر مي. است

توانيم تئـوري آمـار را كنـار    گاه نمي، يعني ما هيچدهندهم اهميت مي
جديـدي بـا    هايهم همين اتفاقات افتاده و زمينه احتمال در. بگذاريم

 مـثالً در آن زمـان،  . انـد پيشرفت كامپيوتر و ظهور اينترنت رشد كرده
ي خواسـتيم مثـال  و مـي كـرديم  مـال صـحبت مـي   كاربرد احت ازوقتي 

هـاي  ها مثالاين ولي... گفتيم صف بانك يا صف اتوبوسبياوريم، مي
تـرل كيفيـت شـبكه،    در كن حاال از كاربرد احتمال مـثالً . نددخوبي نبو

 كـنش هـاي بـرهم  ارتباطي، مراسالتي و يا شبكه شامل هر نوع شبكة
  .زنيمپروتئيني مثال مي
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 شناسي ارشد كارشناسي، كار هاي دورةنامهشما از بر
هاي داخلـي را چطـور   برنامه. و دكتري هم خبر داريد

  ارزيابي مي كنيد؟

كـنم آخـرين   ريزي بودم و فكر ميمن خودم زماني عضو كميتة برنامه
ه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد نوشته شداي كه براي دورهبرنامه
تـالش  . مربوط به آن دوره بود كه من هم عضـو كميتـه بـودم   است، 

 بيشتر ما روي اين بود كه تعـداد واحـدها را كـم كنـيم كـه دانشـجو      
رد و به جـاي  بيشتري بب تا از مطالب بهرة فرصت بيشتري داشته باشد

هاي زيادي بـه دانشـجو بـدهيم، تعـداد     اينكه در مدت كوتاهي، واحد
بـه نظـر مـن    . ها را خوب ياد بگيـرد آن واحدتا  دروس كمتري بدهيم

دادن به دروس اصلي يا ستون فقرات يك رشته خيلـي مهـم    اهميت
تواند يـك يـا دو   بعداً مي. ها را ياد بگيرداست كه حداقل دانشجو اين

هاي ديگر آمار و كاربردهايي كـه ممكـن اسـت داشـته     درس از شاخه
هايي به دانشجو بدهند و بعداً توانند ايدهها مياين درس. د، بگيردنباش
، منـد بـود  دكتري، خود دانشجو اگر عالقه كارشناسي ارشد يا دورةدر 
ناسي دانشجو را در كارش ولي در دورة. شودها تواند وارد آن گرايشمي

آمـار   دانشجو مـثالً حداقل  زياد خسته نكنيم و اجازه دهيمها آن زمينه
  .بگيردهاي آن را خوب ياد رياضي و تكنيك

  د واحـدهايي كـه   واقعاً اين احساس هست كه تعـدا
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشـد ارائـه   براي دوره

 .شـوند ه و زياد هم عميق ارائه نميشوند زياد بودمي
ها نمي تـوان  چون وقت كافي براي تعداد زياد درس

  .گذاشت
 ، ولي با حوصلة بيشترموضوعات را كم كنند بله، موضوعات زياد شده؛

ـ  كه چون دانشـجو مـي   البته طبيعي است. كنندكار  ا مـدرك  خواهـد ب

بايد دروسي هم بگيرد كه كاربرد آمار را  ،شودكارشناسي وارد بازار كار 
  .ياد بگيرد

 هاي از تجربياتتان از شركت در سمينارها و كنفرانس
المللـي  المللي بگوييد و اگر فعاليت بـين داخلي و بين

  دهيد؟، در موردش توضيح يداههم داشت
هاي تصـادفي و  فراينـد اندازي شد و بعد كارگاه ار راهابتدا كنفرانس آم

ها هميشه كم و بيش با انجمن رياضي هم ارتباط داشـتيم  در كنار اين
ن اها عالقـه نشـ  و نسل جوان خيلي به اين ها خيلي سودمند بودهاين
  . كننددهند و شركت ميمي
 شود كه مـا  عاً احساس نميخارجي چطور؟ يعني واق

! تـر باشـد؟  المللـي ر بـين فعاليتمان بايد يك مقـدا 
؛ امـا بعضـي   خـوب اسـت   هاي داخلي مـا كنفرانس

در مـالزي يـا كشـورهاي     بينيد مـثالً اوقات شما مي
ـ  ،ديگر مشـترك و در سـطحي    طـور هچند كشور  ب

وقت آن نيست كه . كنندفراملي كنفرانس برگزار مي
  .ها را انجام دهيمفعاليتما هم اين گونه 

-تواند برگزار شود، ولي ممكن است برخـي از زمينـه  در ايران هم مي 

كنم كه انجمـن آمـار   من فكر مي. هاي اجتماعي آن هنوز آماده نباشد
-هاي آماري و يا سـمينارها بـين  ران واقعاً تالش كرده كه كنفرانساي

   .ستشوند و كم و بيش در اين زمينه موفق بوده االمللي 
 اينكـه   هـاي خـارجي نبـود؛   كننـده من هدفم شركت

 كه چندين كشـور درگيـر   ISCBهايي مثل كنفرانس
-النه در كشورهاي مختلف برگزار ميو سا آن هستند

  .شود
خاطرم هست زماني بـه انجمـن برنـولي پيشـنهاد دادم كـه يكـي از       

. كردنـد ها هم اسـتقبال  آن. زار كنندهايشان را در ايران برگهماييگرد
، مـورد  دهـيم  و اگـر پيشـنهاد   اين گردهمايي، كنفرانس بزرگي اسـت 

 ؛ منتهـا به ايـن صـورت حركـت كـرد     توانگيرد و ميبررسي قرار مي
را بايد آماده كرد و بعـد   گفتم اول بستر اجتماعيش. موانعي وجود دارد

  .  المللي برگزار كنيدتوانيد كنفرانس بينشما مي
 يزهاي ديگري عالقـه داريـد؟   به غير از آمار به چه چ

  ... يا  علوم ديگر، ورزش، موسيقي، هنر
  .من به موسيقي سنتي خيلي عالقه دارم

 همچنان استاد تار هستيد يا كمتر تمرين مي كنيد؟  



                                                                                     خبرنامه انجمن آمار ايران                              
 

6

ك يا دو ساعت براي خـودم تمـرين   اي ي، ولي هنوز هفتهاستاد كه نه
  .كنممي
 هاي زياديشعر دانم كه شمادر مورد ادبيات هم مي 

هـا اسـتفاده   و به فراخور موقعيت از آن از بر هستيد
  .مي كنيد

ادبيـات فارسـي يـك كتـاب شـعر كوچـك        ورد فعاليت در زمينةدر م
  .ماهنوشت
 راجـع بـه موضـوع ايـن كتـاب       خواستم كميمي

  .صحبت كنيد
امـا   ،دهنـد ادبيات راجع به موضوع كتاب نظر  به نظر من بايد استادان

هاي موالنا را كـه  من يكي از داستان. به نظر من يك كار جديد است
كنم آخرين داستان ايشان است، ازجلد ششم مثنوي گـرفتم و  فكر مي
ك نمايشـنامه  صورت يتر، بهك اشعار مثنوي، منتها مثنوي سادهبه سب

كننـد، بـه زبـان    ها به زبـان شـعر صـحبت مـي    درآوردم كه هنر پيشه

هايي وجود دارد كه يا كنم در ادبيات فارسي نمايشنامهيفكر م. مثنوي
عنوان به از شعر و يا مثالً هستند يا تلفيقي از شعر و نثر به شعر بوده و

، جديـد و از  ولي اين يـك نمايشـنامه  . كنندطنز يا شوخي استفاده مي
  .است شعرابتدا تا انتها 

 آيا كتاب چاپ شده است؟  
هـر كسـي را صندوقيسـت،    « كتـاب هـم  ، كتاب چاپ شده و اسم بله

يك بحث فلسفي جالـب و برداشـت خـود    . است» صندوقت را بشكن
-من از اين داستان موالنا است كه برخالف آن اصـطالحي كـه مـي   

، »شـود، پـاك و معصـوم اسـت    موقعي كه يك بچه متولد مي«گويند 
 purificationيعنـي آن   ؛كندچنين چيزي در عمل مصداق پيدا نمي

اين است كه آن بچـه  علتش . بايد محك زده شود فرايندك در طي ي
اين داستان يـك  . چيزي نشده استآيد كه هنوز درگير كه به دنيا مي
را كنار بگـذاريم، بحـث    طنزش طنز است كه اگر پوستةداستان نسبتاً 

ا در ادبيات فارسـي  البته موالن. شودالعاده جالبي نمايان ميفلسفي فوق
كنـيم  ها بـراي خودمـان سـير مـي    د؛ ما آن پايينمانمثل يك كوه مي

  ).خنده(
 هاي انجمن برگرديماجازه دهيد دوباره به فعاليت.  

هـاي مختلـف خيلـي    به نظر مـن در زمينـه   انجمن واقعاً فعال بوده و
كنـد،  تر كار قدري در سطح كلي تواندولي انجمن مي. زحمت كشيدند

بايـد   ولـي . كار گيـرد ههاي مختلف، همه را بهاي مختلف، آدمگرايش
دانيـد كـه   مـي . هاي زيادي كشيده شـده اسـت  اذعان كرد كه زحمت

ز هايي است كه هيچ منفعتي اعم اهاي انجمني از جمله فعاليتفعاليت
از اين بابـت تشـكر   . مالي و مقامي در آن نيست و همه، زحمت است

همان يا ! رمومقداري از توزيع يونيف شود كهمنتها توصيه مي ؛كنيممي
  .هايشان پيروي كنندتوزيع يكنواخت آماري در سياست

 توضيح بيشـتري بدهيـد؟ اينكـه كجـا     خواهيد نمي
  ورم نبوده است؟يونيف

شـود و  كيد بيشتري ميهاي خاصي تأآيد كه به زمينهمثالً به نظر مي
  . ها تأكيدي كمتربه بعضي زمينه

 انتشارات انجمن چه نظري داريد؟ دربارة  
ام كـه بتـوانم در ايـن    زياد درگير نبـوده با انتشارات انجمن  حقيقتاًمن 

دهـم و بـراي   نظـري نمـي   بنابراين در ايـن مـورد   .مورد نظري بدهم
  .كنماندركارانش آرزوي موفقيت ميدست
 براي پيشرفت بيشتر انجمن چه پيشنهادي داريد؟  

يشـتر  ن داده شود و براي همكاري ببه نيروهاي جوان بايد بيشتر ميدا
  .ها دعوت شوداز آن
 سخن آخر؟  

-انـدر كنم و بـراي دسـت  شد خيلي تشكر مياي كه انجام از مصاحبه

 .  نمايمن آمار آرزوي موفقيت و پيروزي ميانجم رنامةكاران خب
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دانشگاه تبريز، تصـويب هيئـت    ئيد شوراي عمومي گروه آمارپس از تأ
 ست دانشگاه تبريز، مراحل اوليةانجمن آمار ايران و موافقت ريا مديرة

  .برگزاري دهمين كنفرانس آمار ايران آغاز شد
برگـزاري   تعيين كميتةسازي كنفرانس، از اولين كارهاي روند آماده   

لمــي كنفــرانس بــا ع انس و پــس از آن تعيــين اعضــاي كميتـة كنفـر 
ها در من بود كه فهرست اسامي و مسئوليتانج همكاري هيئت مديرة
بـه   و كميته بـا همـاهنگي كامـل اعضـا    هر د. جدول زير موجود است

  .چه بهتر آن همت گماشتند بررسي امور كنفرانس براي اجراي هر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسط هيئت رئيسة انجمن آمار ايران و كميتة در جلسات بعدي كه   
ن و ســرداوران تعيــين و علمــي كنفــرانس برگــزار شــد، اســامي داورا

آمار نظري، آمـار  (گانه هاي هشتها در هر يك از بخشمسئوليت آن
كاربردي، احتمال و كاربرد آن، آمار رسمي، آمار زيستي، آمار در سـاير  

، طي حكمي ابالغ )مارهاي مرتبط با آو ساير زمينه علوم، آموزش آمار
هــا در جــدول ت داوران و ســرداورن بــه تفكيــك بخــشفهرســ. شـد 

  .موجود است صفحات پاياني خبرنامه
ي و دبيرخانـة  هـاي علمـي و اجرايـ   از زمان شروع بـه كـار كميتـه      

سـت،  ا باقي ماه تا برگزاري كنفرانس 2كه كمتر از  ،كنونكنفرانس تا
  :مهمترين كارهاي انجام شده عبارتند از

 هـاي  روزة كميتة علمي براي اتخـاذ تصـميم  برگزاري نشست يك
 مقتضي در مورد امور علمي كنفرانس در گروه آمار دانشگاه تبريز

  اجرايـي   كميتـة  هـاي متعـدد بـراي همـاهنگي    برگزاري نشسـت
 .كنفرانس

 همـين كنفـرانس آمـار و    د اندازي پايگاه الكترونيكيطراحي و راه
بـا   كنفـرانس اعـم از ثبـت نـام، ارتبـاط     كارهاي  پيش بردن همة

نـام سـازي و ارسـال بـه     دريافـت مقـاالت، مراحـل بـي     كاربران،
در ناحيـة   سرداوران و اعالم نتايج براي كاربران ايراني و خـارجي 

 .هاكاربري شخصي آن
 ل در رساني به تمامي اعضاي انجمـن آمـار از طريـق ايميـ    طالعا

 .مورد برگزاري كنفرانس
 بـر روي   2و  1هـاي شـمارة   رساني كلي از طريق اطالعيهاطالع

 .پايگاه الكترونيكي
 هاي كشـور در خصـوص   هاي آمار دانشگاهمكاتبه و مشاورة گروه

 .پيشنهاد مدعوين داخلي و خارجي
    كنفـرانس   طراحي پوستر و قـرار دادن آن در پايگـاه الكترونيكـي

 .ربران و بازديدكنندگان پايگاهكا براي بازديد
 اي دولتي و نهادهاي مـرتبط بـراي تـأمين    ههماهنگي با سازمان

 .مالي كنفرانس بودجة

توانند با مراجعه به پايگاه الكترونيكي كنفـرانس  كاربران محترم مي   
كـه فقـط شـامل ثبـت مشخصـات      را ام اوليـه  ندر قسمت ورود، ثبت

ز طريـق  فعال نمـودن كـاربري خـود ا   انجام داده، با ها بود عمومي آن
ايميل شخصي جزو اعضاي پايگاه قرار گيرند و بـا مراجعـه بـه ناحيـة     

نـام در كنفـرانس و بارگـذاري تصـوير     كاربري خود و تكميل فرم ثبت
شخصي و فيش واريزي حق ثبت نام، نسبت به شـركت در كنفـرانس   

ت، تعـداد  كنندگان در كنفرانس، اعضاي سـاي آمار شركت. اقدام نمايند
مقاالت رسيده به كنفرانس، تعداد مقاالت پذيرفته شـده در كنفـرانس   

  :در جدول زير آمده است
  تعداد  عنوان رديف

  599  رسيدهتعداد مقاالت  1
  582  اندي كه داوري نهايي شدهمقاالت 2
    تعداد مقاالت پذيرفته شده 3
  1238  اعضاي سايت 4
  698  كنندگان در كنفرانسشركت 5

 سمت  نام و نام خانوادگي

دكتر حسين جباري 
  دبير كنفرانس  خامنه

 كميته علميدبير  دكتر حسين بيوراني
 دبير اجرايي كنفرانس  پور دكتر حسين امامعلي
 مسئول دبيرخانه  علي اكبر حيدري
 مسئول مسابقات دانشجويي  رامين ايماني
 عضو دبيرخانه  آزاده اجاللي

 عضو دبيرخانه  فرشته مختارپور
 عضو دبيرخانه  سعيد حيدري
 عضو دبيرخانه  خانم هاشمي
 عضو دبيرخانه  آقاي صيادي

كنفرانس آمارگزارش برگزاري دهمين
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علمـي مرجـوع و    مقـاالت بـه كميتـة    ،عالم نتـايج داوري پس از ا   
ري كـارب  ايج به صورت مدون و مـنظم در ناحيـة  اين نت. بررسي شدند

كـاربري   ه با مراجعه به ناحيةمقال يعني فرستندة اشخاص قرار گرفت؛
ـ   شخصي تعريف شده در پايگـاه الكترونيكـي مـي    ه توانسـت نسـبت ب

در اين ميـان تعـدادي از   . اقدام نمايد داوري مقاله خود مشاهدة نتيجة
پـذيرش  مقاالت به شرط اصالح كردن مورد يا مواردي از مقاله مورد 

 تـا را خـود   قرار گرفته بود كه بايد اين كاربران فايل اصـالحي مقالـة  
دادند كه بـا عنايـت   تاريخ معين در قسمت ويرايش مقالة خود قرار مي

 ت بـه دسـت سـرداور مربـوط    ام و مقـاال الهي اين كار با موفقيت انج
   .رسيد

مقـاالت   LaTeXيا  FTeX يلت از روي فامقاال چاپ خالصة   
ل مقـاالت از روي فايـ   بدين صورت كه چكيدة. خواهد پذيرفتانجام 

مقاالت ذخيره شـد تـا در موعـد     نامبرده برداشت و در قسمت خالصة
اين  در .آن، اقدامات مقتضي انجام پذيرد عرضةمقرر نسبت به چاپ و 

كامل مقاالت، پذيرفته  چاپ در مجموعةمقاالت نيز براي اثنا برخي از 
  .چاپ در موعد مقرر هستند آمادة شدند كه اين مقاالت نيز

 9 ،هاي پيشنهادي براي ارائه در دهمين كنفـرانس آمـار  از بين كارگاه
صـفحات   ارائه در جدول زيـر و در جـدول   مورد پذيرفته شده با زمان

  .موجود است پاياني خبرنامه

 عنوان كارگاه ارائه دهنده سازمان/دانشگاه

 STATA  كالس احمد احمدي دانشگاه پيام نور ملكان

مركز آمار و اطالعات 
 وزارت كار بازار كار

  كيانا ملك پور
 رامين بهزاد

نظام آمار و اطالعات بازار 
 كار

دانشگاه علوم پزشكي 
 شهيدبهشتي

  اكبرزادهعليرضا 
  سارا جام برسنگ
 شيما يونس پور

هاي پيشرفتة روش
افزار ناپارامتري با نرم

  

دانشكدة رياضي دانشگاه 
   كارگاه  جواد مهري  تبريز

 يداهللا واقعي دانشگاه بيرجند
هاي كارگاه تحليل داده

  فضايي با

  دانشگاه اصفهان
 دانشگاه باهنر كرمان

  ياسر مهرعلي
 بايگيسيدمهدي صالحي 

 Rافزار موزش نرمكارگاه آ

ز قبــل از كنفــرانس در مكــان مســابقات دانشــجويي كــه يــك رو   
ا حضور بـيش  كنون بشود، تاياضي دانشگاه تبريز برگزار مير دانشكدة

در حـال   سرپرسـت و اعضـاي تـيم   بـا  همـراه   تيم دانشـجويي  14از 
الزم به ذكـر  . شرح جدول زير است ها بهپيگيري است كه اسامي تيم

ز نفيسـي اعطـا   است به نفرات برگزيده در مسابقات دانشـجويي جـواي  
  .شودمي
تواننـد بـا مراجعـه بـه پايگـاه      ها كاربران مينام در كارگاهبراي ثبت   

يـك از   هـاي آموزشـي در هـر   الكترونيكي كنفرانس و قسمت كارگاه
واضـح اسـت كـه    . ينـد نما نـام و شـركت  هاي مورد عالقه ثبتكارگاه

  .ها استشركت در آن منوط به پرداخت هزينة هاشركت در كارگاه
روزة جنبـي كنفـرانس بـا عنـوان     نشسـت يـك   ذكر اسـت  هالزم ب   
مقالة  10با بيش از  "يري خانوارنشست تخصصي سرشماري و آمارگ"

نخسـت از بـين مقـاالت     مقالـة  5 كـه  شـود پذيرفته شده برگزار مـي 
پذيرفته شده در بخش آمار رسمي دهمين كنفـرانس آمـار و مقـاالت    

نشست تخصصي انتخاب  ن مقاالت ارسال شده به دبيرخانةبعدي از بي
هـاي عمـومي و   بندي و نحوة ارائة سـخنراني زمان برنامة  .شده است

ترها در دست بررسي است و پس از تأييـد و  پوس تخصصي و نيز ارائة
-ارائـه ريـزي  برنامـه منـدان و  هالقكميل كميتة علمي براي رؤيت عت

كنفـرانس قـرار خواهـد     بر روي پايگاه الكترونيكي دهندگان مقاالت،
  .گرفت
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آخـرين دسـتاوردهاي    نمودن زمينة مناسب براي ارائةمنظور فراهمبه 
هاي مختلف آمـار و احتمـال و همچنـين     علمي و پژوهشي در گرايش

ت دانشـجويان تحصـيال   و تبادل نظر اسـتادان، پژوهشـگران و   بحث
هـاي آمـوزش از راه    آمار و شـيوه  انداز رشتة تكميلي در خصوص چشم

پيشنهاد شـوراي تخصصـي گـروه آمـار، موافقـت رئـيس        دور، پس از
علوم، تأييد معاون محترم پژوهشي، موافقـت رئـيس   محترم دانشكدة 

محترم دانشگاه پيام نور مركز تويسركان و حمايت معنوي انجمن آمار 
اقدامات الزم جهت برگزاري پنجمين همايش تخصصـي آمـار     ،ايران

 هـاي زمينـه . دستان سال جاري، آغاز شـ از اوايل تاب ،دانشگاه پيام نور
برگـزار شـد،    1388اسـفند   5 هاين همايش، كـه صـبح روز چهارشـنب   

  :عبارتند بودند از
 نظام آموزشي دانشـگاه پيـام    هاي تدريس آمار به شيوةروش

 نور

 دروس عملي آماربراي  هاي نوينروش اراية 

 هاي سنجش و ارزشيابي در دانشگاه پيام نورشيوه 

   ينـدهاي تصـادفي، آمـار    احتمـال، فرا (موضوعات تخصصـي
 )استنباطي و آمار كاربردي

 تهية نقشه افزارهاي آمارينرم  

رئـيس محتـرم    ،وليئـي  ابتدا جناب آقاي دكتر حاجدر اين مراسم،     
كتر ميرشكرايي رئيس دانشگاه مركز تويسركان و سپس جناب آقاي د

كنندگان، مطـالبي را  ، ضمن خيرمقدم به شركتعلوم محترم دانشكدة
                                                 

  با تشكر ازآقاي دكتر مسعود يارمحمدي، مديرگروه علمي آمار و دبير همايش،  -1

-يت و برنامـه صوص اهميت علم آمار و جايگاه ويژة آن در مديردر خ

سـپس جنـاب   . ايراد نمودنـد  هاييريزي و لزوم برپايي چنين همايش
ـ ، پس از خير مقـدم بـه م  دبير همايش ،آقاي دكتر يارمحمدي ان همان

 ،ران همايش، پيام آقاي دكتـر معتمـدي  ااندركگرامي و تشكر از دست
 گزارشي پس از آن. وزشي و سنجش را قرائت نمودندمعاون محترم آم

 200كـه از حـدود    عالم كردندارايه داده و ا از روند برگزاري همايش
 هـا، آنپـس از داوري   مقالة رسيده به دبيرخانة همايش، كميتة علمي

صـورت  مقاله را براي ارايه به 150ني و مقاله را براي سخنرا 30تعداد 
نراني چهـار سـخ   ،پس از انجام مراسـم افتتاحيـه  . گرفتپوستر درنظر
  :شرح زير ارايه شدعمومي به 

 ئـت علمـي دانشـگاه    عضـو هي  ،اله پاشـا جناب آقاي دكتر عين
 »نوپواس فرايندتوزيع و « اي تحت عنوانبا مقالهتربيت معلم 

 ت علمـي دانشـگاه   ، عضو هيئـ جناب آقاي دكتر احمد پارسيان
ــران ــه ، ته ــا مقال ــوان  ايب ــت عن  A Review on تح

Estimation of an Unknown Parameter under 
LINEX Loss Function 

 ت علمي دانشـگاه  ، عضو هيئجناب آقاي دكتر مجتبي گنجعلي
 Longitudinal data تحت عنـوان اي مقالهبا  ،شهيد بهشتي

models to analyze them and some estimation 
methods  

 ت علمـي دانشـگاه   ، عضو هيئجناب آقاي دكتر عادل محمدپور
-آزمايشگاه مجازي روش«خود را تحت عنوان  ، مقالةاميركبير

 .ارايه نمودند» هاي آماري

سخنراني در سه سالن مختلف  20 تعداد ،بعد از ظهر روز چهارشنبه    
-در ضمن، مقاالت پذيرفته. مان توسط سخنرانان ارايه شدطور همزبه

 ،در زمان پذيرايي ،صورت پوستر در صبح و بعد از ظهر اين روزشده به
  .ه شد، ارائدر محل مخصوص
آثـار ديـدني شهرسـتان     ،هـاي روز اول سـخنراني  پس از اتمام برنامة

الـدين  ، آرامگـاه ميررضـي  )ع(قبـرة حيقـوق نبـي   م ، شـامل تويسركان
 ،كننـدگان و شهر ديدني سركان، مورد بازديـد شـركت  ) شاعر(آرتيماني

ي بـا  هـاي سـخنران  اسفندماه برنامـه  6 شنبهصبح روز پنج. قرار گرفت
  : ديگر به شرح زير ادامه پيدا كرد سخنراني عمومي 6ايراد 
     ت علمـي  ، عضـو هيئـ  جناب آقـاي دكتـر مسـعود يارمحمـدي

تحـت عنـوان   اي بـا مقالـه  ، سازمان مركزي دانشگاه پيام نـور 
  »ل عاملي استوارتحلي«

گزارش برگزاري پنجمين همايش تخصصي 
 آمار دانشگاه پيام نور
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 ت علمـي دانشـگاه   ، عضـو هيئـ  جناب آقاي دكتر عبدالرضا سياره
ــاه ــه ، رازي كرمانش ــا مقال ــوان  ايب ــت عن  Maximizedتح

Likelihood Function rule in Model Selection: A 
Tracking Interval Approach  

  خانم دكتر روشنك عليمحمدي عضو هيئت علمي دانشگاه سركار
رگرسـيون پـارامتري بـا     مقايسة«تحت عنوان  ايبا مقالهالزهرا، 
 »كاربردي در يك مسئلة ،اسپالين

 پيـام  دانشـگاه  ت علمي عضو هيئ ،ويز نصيريجناب آقاي دكتر پر
 Estimation of تحـت عنـوان   ايبـا مقالـه  ، نور مركز تهـران 

theParameter of the Zero Truncated Mixed 
Poisson Models  

 ت علمي مركز تويسركان، عضو هيئجناب آقاي رحيم محمودوند ،
ــا   Distribution of theعنــوانخــود تحــت   مقالــةب

Discounted Collective Risk model with Non-
Homogenous Poisson process 

 دانشــجوي دكتــري دانشــگاه  ،ولي احمــديجنــاب آقــاي محمــد
تعـادل بـين كـارايي و    «تحت عنوان  ايبا مقاله، فردوسي مشهد

  »حساسيت واريانسگرها بر اساس تابع برآورد-mاستواري 
پوسـتر نيـز در روز   صـورت  شده بـه همچنين مقاالت ديگر پذيرفته    
، در مراسم اختتاميـه  .كنندگان قرار گرفتبازديد شركتشنبه مورد پنج

كننـدگان  اندركاران و شـركت دبير همايش، ضمن تشكر از همة دست
موجبات غناي همايش را فراهم آوردند،  ،كه با همكاري و حضور خود

ات بسيار باال بـوده و از نكـ  اظهار داشتند كه سطح علمي اين همايش 
-تة آمـار كشـور و اسـتقبال شـركت    برجس حضور استادان آن برجستة

آقـاي دكتـر   سپس جناب . هاي سخنراني بوده استكنندگان در جلسه
نودي از ضمن ابراز خش ،عنوان قائم مقام انجمن آمار ايرانبه ،پارسيان

در  ،ابراز اميدواري كردند كه ايـن همـايش   روند برگزاري اين همايش
  .دبرگزار شو نيز با كيفيت علمي باالتر در سطح مليهاي آينده سال

قدرداني از زحمـات جنـاب آقـاي    منظور ، بهدر انتهاي مراسم اختتاميه
ت علمي مركز اصفهان كـه  ، عضو محترم هيئرادمحمدهادي خسروي

، اند، با اهـداي يـك لـوح يـادبود    نائل آمده بازنشستگي به درجة اخيراً
  .عمل آمدتقدير و قدرداني به

-، شـركت آمـده عمـل هبا هماهنگي ب ،ظهر روز پنجشنبه در بعد از    

  .ديدن كردند ،كنندگان از غار عليصدر همدان
  
  

                              
  1  

از  Yohann Foucherبـا حضـور دكتـر     ،كارگـاه آموزشـي آنـاليز بقـا    
م رضا اشـراقيان از دانشـگاه علـو   دكتر محمد ،فرانسه Nantesدانشگاه 

ميـري از دانشـگاه علـوم پزشـكي     پزشكي تهران و دكتر كوروش سايه
ر دانشگاه علوم پزشكي ايـالم  د ،ماهارديبهشت 17تا  15از تاريخ  ايالم
و دانشـجويان   نفـر از اسـتادان   100حـدود   ،در اين كارگـاه  .شد برگزار
ــري و دوره ــرشــته كارشناســي ارشــدهــاي دكت ار زيســتي و هــاي آم

هـا جهـت شـركت در    نفـر از آن  40نام نمودند كه از اپيدميولوژي ثبت
هـاي علـوم   كننـدگان از دانشـگاه  شـركت  .عمـل آمـد  هدعوت ب ،كارگاه

   .بودند ...و  قزوين گرگان، شيراز، تربيت مدرس، ايران، پزشكي تهران،
  : عبارت بودند از ،هاي كارگاهسر فصل  

١- Basic knowledge in survival analysis 
-    Introduction to time-to-event analysis (definitions) 
- Kaplan-Meier and Log Rank 
- Parametric models 
- Cox model 
- How to test the assumption of the model? 
- The stratified Cox model 

٢- The extensions of the usual models 
- The competing risk extension 
- Time dependent covariates 
- The relative survival models 
- The frailty models 
- Multi-state models 

 

                                                 
  انجمن در دانشگاه ايالم، نمايندة آقاي دكتر كوروش سايه ميريبا تشكر از  - ١

  
 
  

  كارگاه آموزشي آناليز بقا
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نگـاهي گـذرا بـه     "اي بـا عنـوان  مقالـه   در اين شماره قسـمت اول     
 اصل رانوشتة آقاي دكتر محمدقاسم وحيدي ،"تاريخچة احتماالت و آمار

چـاپ   بـه  خستين كنفرانس آمـار ايـران   در گزارش ن 1371كه درسال 
 .خوانيممي رسيده است

*************  
پندارنـد، قمـار    اي و متأسفانه عـدة زيـادي مـي    گونه كه عده آيا آن    

منشأ پيدايش حساب احتماالت بوده است؟ سيري كوتاه در تاريخ اين 
در اينجـا هـدف تطهيـر حسـاب     . كند موضوع، خالف آن را آشكار مي

وجود آمـدن ايـن   احتماالت نيست، چه به فرض هم كه قمار سبب به
امروز اين موضوع علمي به قدري گسترش يافته و  ،موضوع شده باشد

 هاي ديگر علوم نظري و علوم تجربي كاربرد دارد كـه كمتـر   در شاخه
قادر به كتمـان فاصـلة عظـيم بـين ايـن نظريـة        ،فرد آشنا به موضوع

پس چه لزومي به كاوش . متعالي و مفيد و آن عادت ناپسند قمار دارد
در گذشتة حساب احتماالت، صرف نظر از اينكه پديد آمدن آن كـي و  
در كجا و از كجا باشد وجـود دارد؟ جـواب ايـن اسـت كـه بـه قـول        

يي اجمـالي بـا خـود    كم بـدون آشـنا   تاريخ يك موضوع را دست«1ايوز
گويـد كـه    مـي  2و گليشر» طور شايسته درك كردتوان به وضوع نميم
شـتر از رياضـيات از تـالش بـراي     من يقين دارم هيچ موضـوعي بي «

و حساب احتماالت بخشـي  » بيند كردن آن از تاريخش آسيب نميجدا
جاسـت كـه نگـاهي هـر چنـد گـذرا بـه        هبنابراين ب. از رياضيات است

طور مختصـر از  يخ تحول آن را بهموضوع بيفكنيم و تارتاريخچة اين 
ابتـدا نشـان    ،براي اين منظـور . دم تاريخ تا به امروز مرور كنيمسپيده
عنصـر تصـادف را شـناخته بـوده      ،دهيم كه بشر از دورترين اعصار مي

بينيم كه اين عنصـر تصـادف بـه يـك انـدازه در دو       سپس مي. است
امور مربوط به شـعائر مـذهبي و    دربخش متضاد از زندگي بشر يعني 

. مورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت   ) و گاهي تفريحات مذموم(تفريحات 
آميـز   هاي تصـادف يعني بازي ،همچنين مالحظه خواهيم كرد كه قمار

ها پس از شناخت عنصر تصادف و استفاده همراه با برد و باخت، مدت
وجـود آمـده   بـه  ها به مناسك مذهبي و سرگرمي از آن در امور مربوط

اشاراتي به معمول بودن استفاده از عامـل تصـادف در    ،عالوهبه. است
ة عربسـتان و نيـز بـه رسـميت     دوران پيش از اسـالم در شـبه جزيـر   

شدن استفاده از آن در موارد محدودي مانند استجازه و تقسـيم  شناخته

                                                 
١ Howard W.Ewos 
٢ J.W.Glaisher 

 و نيز بعد از آن خواهيم) ص(سهام در صدر اسالم از طرف پيامبر اكرم
تصـادف از   خواهيم ديـد كـه بـا وجـود شـناخته شـدن عامـل       . داشت

هـايي از زنـدگي    بودن استفاده از آن در پهنـه دورترين اعصار و معمول
اروپا بوده است ) يا عصر نوزايي( انسان، تنها بعد از آغاز عصر رنسانس

هاي  شانسي و ارتباط بين مفهوم ذهني احتمال و تجربهكه مفهوم هم
غيـره برقـرار    س وهـاي تصـادفي بـا پرتـاب تـا     زمايشعملي انجام آ

توانسته منشأ پيـدايش   آميز نمي هاي تصادفشود و لذا قمار و بازي مي
طي ايـن بحـث بـه دو نظريـة مهـم موجـود در       . احتماالت بوده باشد

سير تحـول   ،پديدايي حساب احتماالت اشاره خواهيم كرد و در نهايت
 آن در قرن شانزدهم مـيالدي تـا  حساب احتماالت را از زمان پيدايش 

بخشي از بحث خود را نيز بـه سـيري   . عصر حاضر دنبال خواهيم كرد
  .در تاريخچة آمار و نقش احتماالت در آن اختصاص خواهيم داد

افتـد كـه   اتفـاق مـي   بسـيار . شناخت عامل تصادف در اعصار قديم   
هـاي تـاريخي، مربـوط بـه     شناسان در موقع حفـاري در محـل   باستان
شـوند، بـه مقـادير     شروع مي. م.ق 5000هايي كه از حدود سالدوران

هـا ممكـن   ايـن سـنگ  . خورند هاي مختلف برميكمي سنگ به رنگ
بوده باشند كـه در نـوعي شـمارش اوليـه     » چوبخط«هاي است سنگ

هايي براي  شايد هم نوعي پول يا مهره. اندگرفته مورد استفاده قرار مي
همچنـين در ايـن   . انـد  آميز بـدوي بـوده   دفهاي تصااستفاده در بازي

كه استخواني در پاي )يا قاب( حفريات معموالً تعداد قابل توجهي قاپ
بـودن  شايد سفت. اند دست آمدهايم، به همه آن را ديدهو گوسفند است 

پوسد و  ا گذشت زمان نميهاي تو پوك بقاپ كه مانند ديگر استخوان
ها ارائه شـود؛  براي اين تجمع قاپ عنوان توضيحيرود، به از بين نمي

هاي ديگر بوده ها حدود دوازده برابر استخوانولي در مواردي مقدار آن
  .است

گرچه معلوم نيست كه در ادوار پيش از تاريخ چگونه از قاپ استفاده    
حدس  ، صرفاً جنبةشده است و هر گونه اظهار نظري در اين مورد مي

-ها و رومـي ها، يونانيها، مصريو گمان دارد، اما وقتي به عصر بابلي

توان در اين باره با قطعيت رسيم، مي هاي پيش از عصر مسيحيت مي
ترديدي نيست كه يكي از موارد استفاده از قـاپ  . بيشتري سخن گفت

گرچه معلوم نيست كه قـاپ در چـه نـوع    . هاي كودكانه استدر بازي
هـايي  شده، اما الاقل در يك مورد از نقاشي كارگرفته ميبه هاييبازي

اي  يابيم كـه دايـره  يكه روي گلدانهاي يوناني كشيده شده است، درم
هـا قـاپ را بـه داخـل دايـره      شـده و بـازيكن  روي زمين كشيده مـي 

  .اند انداخته مي

 نگاهي گذرا به تاريخچة احتماالت و آمار



                                                                                     خبرنامه انجمن آمار ايران                              
 

12

هـا در بـازي بـا قـاپ از بزرگترهـا تقليـد        معلوم نيست كه آيا بچه    
قـدر  همـين . انـد  دكان خود را پيشه كـرده اند يا بزرگترها بازي كو كرده
-يا بـازي » روميزي«هاي به اصطالح توان گفت كه قاپ در بازي مي

حدود پنج ( گيرد، در سلسلة اول يك سطح صاف انجام مي هايي كه بر
براي كساني كه به . گرفته است مصر مورد استفاده قرار مي) هزاره قبل
مندنـد، شـواهد ايـن دوره     هاي روميزي عالقـه كامل بازيپيدايش و ت

شناسي در اختيار مـا هسـتند،    شواهد باستان. معماهاي زيادي دربردارد
. انـد  هاي همراه آن از زير خاك درآورده شده ها و مهره يعني خود تخته

هـا را  هـايي از بـازي   هاي روي قبرها هم موجودند كـه صـحنه  نقاشي
ها كه توسط سـازندگان  ها، نظير آناين بازي بعضي از. دهند نشان مي

شده است، بسيار شبيه به بازي موسـوم بـه ضـربدر و     اهرام انجام مي
-دايرة امروزي است و عامل تصادف جايي نداشته، اما در بعضي بازي

ها پـس از پرتـاب يـك قـاپ، مطـابق       ها يا پياده ها، بدون شك مهره
 ،روي قبـر مصـري   ك نقاشيي .اند شده قوانين مدوني حركت داده مي

دهـد كـه در زنـدگي پـس از مـرگ خـود        اي را نشان مـي  زادهاشراف
اي را كه در زمـان حيـاتش مـورد عالقـة او بـوده اسـت انجـام         بازي
هـايي روي آن  »پياده«اي شبيه به صفحة شطرنج كه  صفحه. دهد مي

ظرافـت خاصـي در نـوك     چيده شده و قاپي با قرار دارند، در مقابل او
  .ت او تعبيه شده استانگش

» 1هـا هـا و شـغال  تازي«شناسان آن را بازي  اي كه باستان در بازي    
ها مطابق با قاعدة معيني با ريختن يك قاپ ها و شغالنامند، تازي مي

دست آمده اسـت، بـه حركـت    راه ساير لوازم بازي در حفاري بهكه هم
يگـري پيـدا   هاي مربـوط بـه بـازي د    تعداد زيادي صفحه. آمدند درمي
هـا  هـا و شـغال  اي به صفحة بازي تازي هاي عمدهاند كه شباهت شده

  .توان آن را شكلي بدوي از بازي تخته نرد دانست دارند و مي
. دهد شان ميها نارتباط قاپ را با سرگرمي تر از اين هم،آثاري قديمي

اي اسـت كـه بـه دوران    »خانـه  قهوه«از مانده جاشاهدي بر آن آثار به
يي در تركيـة  هـا تعلـق داشـته و در حفـاري   ) ع(پيش از ميالد مسـيح 

ــه  ــاك ب ــروزي از دل خ ــت  درام ــده اس ــاري . آم ــن حف ــي اي ــا ط ه
خانه پيدا شده كه احتماالً در نـوعي   قاپ در اين قهوه) 77(هفتهفتادو

  .گرفته است ميقرار بازي مورد استفاده 
ولي در  ،ممكن است كه از مصر سرچشمه گرفته باشندها اين بازي    

هــا تــر اســت كــه ايــن بــازيماننــد مفهــوم عــدد محتمــل ،مجمــوع
از خاورميانـه يـا حتـي    هايي تر داشته و در قسمت هايي قديم سرچشمه

                                                 
١ Hounds and Jackals 

. سپس به طـرف غـرب گسـترش يافتـه اسـت      ،وجود آمدهدور به خاور
شد، گر چـه هـرودوت،   ها از يونان بابسيار نامحتمل است كه ريشة آن

نوشته، ميل دارد كـه ايـن    مي .م.ق 450مورخ يوناني كه حدود اولين 
وي كـه دربـارة   . ها نسبت دهـد اختراع را به مردم خود يا متحدان آن

نويسـد، ضـمن اشـاره بـه      مـي .) م.ق1500در حدود (در لوديهقحطي 
دادن ديه و مـردم يونـان، عـالوه بـر نسـبت     فرهنگ مشترك مردم لو

ــه اســتفابعضــي  هــاي زر و ســيم در  ده از ســكهاز اختراعــات از جمل
هاي گوناگوني را كه در فروشي كاالها، اختراع بازي ستدها و خردهدادو
هـا نسـبت داده و   بـه آن  ،شـده  ها از قاپ و گوي وغيره استفاده ميآن

كشـي و   هـا جهـت وقـت   علت ايـن اختـراع را اسـتفاده از ايـن بـازي     
ها به ايـن ترتيـب يـك    آن. دانسته استكردن رنج گرسنگي  فراموش
اند و روز بعد دست از بازي شده طوركامل به بازي مشغول ميروز را به
هجـده   ،اند و به اين ترتيـب پرداخته ، به خوردن و آشاميدن ميكشيده

  .اند سال را سپري كرده
هاي بازي 2شود كه پاالمد در تفسير ديگري از هرودت به ماگفته مي   

كرده و هـدف از ايـن اختـراع     آميز را در جنگلهاي تروا اختراع تصادف
كردن و تقويت روحية سربازاني بوده است كه به مدت ده سال مشغول

  .اند تروا را در محاصره داشته
بدون ترديد تا اين زمان، تاس در صحنه پديدار شده بوده است، اما    

. يزي قـاپ بـوده اسـت   انگهاي باستاني، عامل اصلي تصادفدر دوران
هاي باستاني مربوط بـه  هاي رنگي و قاپ در محل ريزههمراهي سنگ

ــاريخ و مهــره ــيش از ت ــازي  دوران پ ــاپ در ب هــاي هــاي رنگــي و ق
انـد، امـا    )برانگيـز و در عين حال سـؤال (بخش اوليه، الهام» روميزي«

ت دسـ ها بهدادن آن توان شواهد قطعي براي ارتباط نمياحتماالً هرگز 
  .آورد

هـم سـنگريزه و هـم قـاپ در     شخص ممكن است حدس بزند كه    
اند و بـه علـت خوشـايند بـودن ريخـتن قـاپ،        رفته كار ميشمارش به

با ايـن حـال بايـد    . اند هاي روميزي تدريجاً از اين راه پديدار شدهبازي
  .توجه كرد كه اين فقط يك حدس و گمان است

يعنـي   ،»بـازي «از درون » يقماربـاز «منشأ قمار ممكن است كـه     
 با آنكـه انجـام بـازي   . وجود آمده باشدآميز به هاي تصادفانجام بازي

توسـعه  . م.ق 3500طور رسمي در مصر در حـدود  آميز به هاي تصادف
توسـط بطليمـوس در    شود كـه قمـار بـازي    است، گفته مييافته بوده 

راين بنـاب . از طريق يونان به مصـر آورده شـده اسـت   . م.ق 300حدود
                                                 
٢ Palamedes 
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شـدن  كرد كه قماربـازي بـر اثـر انتزاعـي     شايد بتوان چنين اظهارنظر
هاي روميزي بوده اسـت كـه عامـل آن تصـادف حفـظ و      بيشتر بازي

بـا ايـن حـال بـه همـان انـدازه       . صفحه به كناري گذاشته شده است
كشـي و   قرعـه  بنـدي از  ، شرطبندي متحمل است كه قمار بازي شرط

  .آمده باشدوجود كشي از تفأل به قرعه
ها به عنوان قدرت برتر اروپـا، قمـار بـازي تفريحـي     با ظهور رومي    

كـه  طوريهر طبقه و قشري از مردم بود، به براي قاطبة مردم در بين
به نظر . وضع شود الزم شد قوانيني براي جلوگيري از مبادرت به قمار

تكـرار و   ها مؤثر بوده باشند، چون بارهاگونه ممنوعيتآيد كه اين نمي
در .) م.ق141حدود  69حدود ( سوئترنيوس،. اند بعداً ناديده گرفته شده

كتاب زندگي سزارها اشارات متعددي به شوق و ذوق امپراطـوران بـه   
رسد ممنوعيـت قمـار در ايـن دوره ناديـده      به نظر مي. بازي قمار دارد

  .گرفته شده است
شـده   انجـام مـي  هاي قماري به وسـيلة مـردم   اينكه چه نوع بازي    

ها هـر چـه   است، معلوم نيست، اما به نظر محتمل است كه اين بازي
در قـرون وسـطي   . اي داشـته اسـت   ها نقش عمدهاند، قاپ در آن بوده

هـاي  مطالب زيادي دربارة قاپ به نگارش درآمده و يكـي از پـژوهش  
مورد عالقة علماي دورة رنسانس، پيدا كردن امتيازات مناسـب بـراي   

  .ه قابل فرود قاپ بوده استچهار وج
قاپ به تاس احتماالً بيشتر از هزاران سـال طـول كشـيده     انتقال از   

ي از سـاييدن دو وجـه برآمـده و    ممكن است اولين تاس بـدو  است و
هـا  تعداد زيادي از اين تاس. وجود آمده باشدكردن نسبي قاپ بهصاف

بخـش بـوده   تانـد رضـاي   توانسته يي نميهاچنين تاس. هنوز موجودند
بـر روي  . زيرا كه بافـت اسـتخواني در آنهـا بيـرون زده اسـت     باشند، 

هـاي  بعضـي قـاب  . ها حرف يا حروفي حك شده اسـت بسياري از آن
-اين. اند ساختگي نيز وجود دارند كه از استخوان يكپارچه درست شده

هـاي  ها سعي كرده كه قسمتولي سازندة آن ،ها تقريباً مكعب شكلند
  ترين تاس پيدا شـده،   قديم. ها را به شكل قاپ طبيعي سازدفوقاني آن

  .از سفال خوب پخت و مربوط به آغاز هزارة سوم است
دار،  در آغاز دورة مسيحيت خود را با تاس، قاپ، منشورهاي شـماره     

 هـا نـه تختـه   آميزي كـه در آن  هاي تصادفهاي روميزي و بازيبازي
كليـة امكانـات   . شـويم  رفته، مواجـه مـي  كار اي به و نه پياده) صفحه(

آميز براي سـرگرمي و تفـريح انسـان تجهيـز شـده       هاي تصادفبازي
هـا  آميزي، الهة كور، بخت، اقبال و هر نامي كـه بـه آن   تصادف. است

امـا بـراي درك    ابل قبول از زندگي انسان شده است،بدهيم، بخشي ق

في و تصـور  تصاد ها و پيشامدهاي نحوة برخورد ذهني انسان به پديده
طور كلي، الزم اسـت كـه توجـه خـود را بـه      او از شانس و تصادف به

  .توان عنوان تفأل به آن داد جريان ذهني ديگري معطوف كنيم كه مي
يكي از سنن رايج در بين پيروان اغلب اديـان، نـوعي مكانيسـم     تفأل

گيرد و شخصـي   است كه به كمك آن پروردگار مورد مشورت قرار مي
شود به كمك ابزارهاي مختلف سعي در  وسل به چنين كاري ميكه مت

 ،گونه امورتوان به اين كند، مي كشف مشيت الهي در مقدرات خود مي
شناشـان، ريشـة    برخـي از انسـان  . يا تفأل مـذهبي را داد  1عنوان تفأل

اما به قول . كنند ها جستجو ميآميز را در چنين تفأل هاي تصادفبازي
ند داستان مرغ و تخم مرغ است و حقيقتاً مقدور نيست ، اين مان2دديوي

بـا ايـن حـال يـك     . كه تقدم يكي را بر ديگري با قطعيت معلوم كرد
هـاي  انگيز بـازي ن است كه برابر نهادن عنصر تصادفامكان قطعي آ

هاي الهي در مورد بندگانش، آن عنصر تصـادف  آميز با مشيت تصادف
برده است كه فكر و تأمل دربـارة آن،   اي از اسرار فرو را در چنان هاله

  .رسد براي بسياري از منتقدين دور از تقوي به نظر مي
ترين كاربرد عنصر تصادف در تفأل كشـيدن قرعـه يـا كـاري      ساده   

مثالً مـا در ديـن اسـالم، نـوعي تفـأل بـه نـام        . معادل آن بوده است
بر فرهنـگ  بنـا . گيـرد  الرقاع داريم كه با قرعه انجام مـي  استخاره ذات
ارتكاب امـري بـر    ي است از استخاره كه براي استجارةمعين، اين نوع

نويسد و آن  مي) مكن(»التفعل«و بر رقعة ديگر) بكن(»فعلا«اي  رقعه
پس از اداي نماز چشـم  . گذارند زير گوشة مصال مي ،ها را پيچيده رقعه

بـدان  نهي هر چـه آيـد    و آورند و امر را بسته يكي از آن رقعه را برمي
  از قول تأثير: كنند كار مي

  »الرقاع خوب آمد به استخاره ذات     پوشي من من و لباس تجرد كه خرقه«
  ويا نعمت خان عالي

  » الرقاع ذات اذن همچون رقع م و رويش بوسه داد اندر وداع    چش«
و برخي  6نامة دهخدا توضيح داده شده است كه بعضي بر  در لغت    

مبناي تفـأل و اسـتخاره در   . نويسند پارة كاغذ افعل و التفعل مي 9بر 
و چـه بسـا مـورد    (اسالم بايد به توسط علماي اسالمي مطالعـه شـود  

كشـي و   ، اما آنچه محقق اسـت اينكـه قرعـه   )مطالعه قرارگرفته باشد
پيش از اسـالم در بـين اعـراب شـبه جزيـرة      توسل به عنصر تصادف 

) ص(عربستان معمول بوده و به طوري كه خواهيم ديد، پيامبر اسـالم 
در امور خاصي بر آن صحه گذاشته و آن را در مواردي مـورد اسـتفاده   

                                                 
١ divination 
٢ F.N.David 
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در اين مورد تنها يكـي دو مـورد اشـاره كـافي بـه نظـر       . اند قرار داده
هـاي  يـا تـاريخ جنـگ   » يمغاز«رسد و براي اين منظور به كتاب  مي

اين كتاب . عمر واقدي مراجعه خواهيم كرد تأليف محمدبن) ص(پيامبر
) ص(قديميترين و لذا نزديكترين كتاب به زمان زندگي حضرت پيامبر

مقدمة  6(و از معتبرترين و مفصلترين كتب مغازي و سيرة پيامبر است
تصـميم و   كشي در اتخـاذ  در اين كتاب مكرراً به انجام قرعه). مترجم

از ) ص(در جنگ بـدر چـون حضـرت رسـول    . شود ساير امور اشاره مي
خواننـد و   شـوند مسـلمانان را فرامـي    حركت كاروان قريش آگـاه مـي  

در ايـن كـار شـتاب    «مسلمانان در همراهي با ايشان به قول واقـدي  
گرفتند، حتي براي بيرون رفتن از مدينه گاهي پدر و پسر قرعه كشـي  

سـعد بـه   . خثيمه و پـدرش قرعـه كشـيدند    ه سعدبناز جمل. كردند مي
رفتم و تو را  اگر حساب بهشت نبود به نفع تو كنار مي: گفت پدرش مي

گزيدم و من آزرومندم كه در اين راه بـه درجـة شـهادت     بر خود برمي
خثيمـه گفـت   . خثيمه گفت كه مرا برگزين ولي سعد نپـذيرفت . برسم

كه قرعه كشيدند و قرعـه بـه نـام     اين بود. ناچار يكي از ما بايد نماند
در همين جنگ قريش نيز به  .»سعد بيرون آمد كه در جنگ شهيد شد

براي اينكه عازم جنگ شوند با تيرهاي خود پيش هبـل  «قول واقدي 
. قرعـه كشـيدند  ) نام يكي از بتهاي بسـيار معـروف در مسـجدالحرام   (

كننده قرعه  هيخلف و عتيه و شيبه هبل با تيرهاي امركننده و ن بن اميه
امـا  . كننده بيرون آمد تصميم گرفتند در مكه بماننـد  تير نهي. كشيدند

ما هرگـز از كـاروان   . ابوجهل به آنها پيچيد و گفت من قرعه نكشيدم
اسود هم به محـض خـروج از مكـه، در     بن زمعه. كشيم خود كناره نمي

و هاي مكه است تيرهاي خود را بيـرون آورد   طوي كه يكي از دره ذي
تا : كننده بيرون آمد، تير را شكست و گفت تير نهي. تيري بيرون كشيد

  ).25، ص 5. (»امروز تيرهايي كه مثل اين دروغگو باشد نديده ام
نويسـد   در پايان جنگ بدر واقدي دربارة نحوة تقسـيم غنـايم مـي       
غنايم مشتمل بر شتران كاالهاي مختلـف، چـرم و پارچـه بـود و در     «

چنانكه گاهي به كسي يك شتر و مقـداري  . كشي شد تقسيم آن قرعه
تيرهـايي  . به ديگري دو شتر و به ديگري چرم و غيره. رسيد  اثاث مي

كه با آنها قرعه كشيدند سيصدو هفده تير بود و حال آنكه افرادي كـه  
براي دو نفـر اسـب چهـار تيـر     . در بدر بودند سيصدو سيزده نفر بودند

موسي، از  بن قدامه«نويسد  اقدي باز ميو) 25، ص6(» .منظور شده بود
. حـزام بـرايم نقـل كـرد كـه گفتـه اسـت        محمدبن عمروبن بن بكر ابي

عبدالعزيز در هنگام خالفتش به من نوشـت كـه دربـارة كتيبـه      عمربن
من از عمره دختر عبدالرحمن پرسيدم، او : گويد. براي من تحقيق كن

لحقيق يهودي صلح ا با فرزندان ابي) ص(گفت همگامي كه رسول خدا
كرد، نطاه و شق و كتيبه را به پنج تقسيم فرمود و كتيبه هم جزئـي از  

پنج مهـره انتخـاب كـرد و يكـي از آنهـا را      ) ص(آنگاه پيامبر . آن بود
اي كـه بـه ايـن مهـره باشـد از آن       هر قرعـه : نشانه گذاشت و فرمود

پروردگارا، سـهم خـودت را در كتيبـه    : و سپس عرضه داشت. خداست
بنـابراين  . اي كه كشيدند به نـام كتيبـه درآمـد    و اولين قرعه. قرار بده

بـود و حـال آنكـه    ) ص(كتيبه در واقـع خمـس و از آن رسـول خـدا     
نام و نامشخص و به صـورت مشـاع بـود و شـامل      هاي ديگر بي سهم

نويسـد در تقسـيم    و باز واقدي مـي   )5289،ص6(» .هجده سهام بود
ده سهم به نـام رؤسـايي كـه رسـول خـدا      ها خيبر را به هجآن«خيبر 

اند كه عمر نخست رؤسا  تقسيم كردند و گفته ،تعيين فرموده بود) ص(
را معين كرد و سپس دو منطقة شق و نطاه را به هجده سـهم تقسـيم   
كردند و هجده قرعه و گوي به نـام رؤسـا فـراهم كردنـد كـه مهـرة       

آمـد   يهركس مشخص بود و قرعة هركس به نام هر بخش بيرون مـ 
   ».شد براي او تعيين مي

اي اهل ايمان شراب و قمـار  «كه  7از سورة  90حال با توجه به آية   
هـا پليـد و از   همة ايـن  ،)كشي قرعه(پرستي و تيرهاي گروبندي  و بت

و بـاز بـا   » .از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد ،عمل شيطان است
روز فـتح مكـه دريافـت بهـاي     ) ص(پيـامبر «توجه به قول واقدي كه 

ها و همچنين پرداخت پول و اجـرت بـه   شراب و خوك و مردار و بت
توان چنين نتيجه گرفـت كـه   مي) 661ص ،6( ،»كاهن را حرام فرمود

كشي و استفاده از عنصر تصـادف را در   توسل به قرعه) ص(اوالً پيامبر
طـوري كـه ديـديم بـدان عمـل      انـد و بـه   كارهاي خير مبـاح دانسـته  

كشـي   اند و ثانياً پيش از عصر اسالم، مشركين از تيرهاي قرعه فرموده
رسول به حكم گويي يا اموري از اين قبيل كه حضرت  احتماالً در غيب

انـد و ايـن كـار توسـط      كـرده  استفاده مي ،خدا آن را حرام كرده بودند
جزيـرة  اين كار مخـتص اعـراب شـبه   . فته استگر كاهنان صورت مي

شـود اقـوام    گفتـه مـي  . عربستان در دوران پيش از اسالم نبوده اسـت 
 كلمة. اند توتني قديم، كشيدن قرعه را در مراسم مذهبي مرسوم كرده

»lot« هـاي التـين   خود ريشة آلماني دارد و راه خود را از طريق زبان
پيموده و سپس از اين طريق بـه زبـان    »lottery« به كلمة ايتاليايي

» آزمايي بخت«دانيم كه اين كلمه معني  انگليسي وارد شده است و مي
شود كه غيبگويي با تـاس احتمـاالً همـراه بـا      همچنين گفته مي. دارد

محتمل است كـه قـاپ   . مصر وارد آنجا شده است ورود بطليموس به
  .گرفته است نيز در مقاصد تفأل در مصر مورد استفاده قرار مي

آتي خبرنامه چاپ خواهد هاي ادامة اين مقاله در شماره
  .شد
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  1فيروزه ريواز: مترجم
  گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي

  
 3در روتـرگلن  1909در پانزدهم جوالي سال  2ويليام گمل كوكران    

پـدر او كارمنـد راه   ( كامالٌ معمولي متولد شد انوادةدر يك خ اسكاتلند
شـركت   4دانشـگاه گالسـگو  بـورس  در آزمون  1927او در  .)آهن بود

د دانشـگاه كمبـريج   وار بعد از گالسگو،. ول را كسب كردا نمود و رتبة
رياضيات، رياضيات كاربردي و آمار با جـان ويشـارت    و به مطالعة شد

در . درس عملي در مدرسة كشاورزي گرفتاو همچنين يك . پرداخت
عنوان رئيس بخش آمـار  به رونالد فيشرجانشين ، فرانك ييتس، 1943

عنـوان دسـتيارش   و كوكران را بـه شد  5هاي رتمستد ايستگاه آزمايش
هـاي   در سـخنراني  ،كـرد  د كار ميته در رتمستا زماني ك. انتخاب كرد

  . كرد فيشر در دانشگاه لندن شركت مي
دربارة حركت سـياالت بـود و پـس از آن در سـال      اش اولين مقاله    

هـاي   توزيع فـرم  را با عنوان "قضية كوكران"مقالة معروف به  1934
مقـاالت انجمـن    در مجموعـة را  6"دوم در يك سيستم نرمـال  درجة

كوكران در مدت شش سالي كـه در  . دانچاپ رسبه " 7فلسفي كمبريج
اش يعنـي   رتمستد بود، تعداد زيادي مقاله در موضوعات مـورد عالقـه  

او با بتي ميشل ازدواج . اي نوشت هاي نمونه ها و بررسي طرح آزمايش
جـايي  ، 8، كوكران از امس آيـوا 1938در  .كرد و صاحب سه فرزند شد

در  .كـرد  ديـدار  بعد در آن يك موقعيت شغلي پـذيرفت، يك سال  كه
بـا گـروه تحقيقـات آمـاري      ، او1943-1944طول جنگ جهاني دوم، 

                                                 
  .است ISIخبرنامة 29جلد  3اصل اين مقاله برگرفته از شمارة  -1

٢ William Gemmell Cochran 
٣ Rutherglen 
٤ Glasgow Bursary 
٥ Rothamsted 
٦ The distribution of quadratic forms in a normal system 
٧ Proceedings of Cambridge Philosophical Society 
٨ Ames, Iowa 

، 1946در . بـه رياسـت سـاموئل ويلكـس همكـاري كـرد       ،پرينستون
آمار را در كارولينـاي شـمالي تأسـيس كـرد و      مؤسسةگرترود كاكس 

در  يطـرح آزمايشـ   رنامةترغيب به پذيرش رياست بخش ب كوكران را
كه هارولد هتلينگ رئيس بخش برنامه آمار رياضي كرد، در حالي 9الير

 ز، كـوكران بـه دانشـگاه جـان    1949در . بـود  10رياضي در چپـل هيـل  
آمـار در   عدها رئيس بخـش زيسـت  هاپكينز نقل مكان كرد، جايي كه ب

هشت سال بعد، او به هاروارد . بهداشت و سالمت عمومي شد مدرسة
  .جا ماند ، در آن1976، سال  ا زمان بازنشستگيرفت و ت

بسياري  وسيلة ه بهبعد از جنگ، كوكران دو كتاب نوشت ك در دورة    
كتاب اول كه با گرترود . ها مورد استفاده قرار گرفته است شناس از آمار

مربـوط   يبـه طـرح آزمايشـ    ،نوشته شده اسـت  1950كاكس در سال 
گيري اختصاص دارد كه در سـال   ههاي نمون كتاب دوم به روش. است

 11دكور هاي آماري اسنه روش 1967او همچنين در . منتشر شد 1953
  .را تجديد چاپ كرد) چاپ ششم(

هاي اخالقي و توانايي علمي كـوكران باعـث شـد تـا او در      ويژگي    
 عنوان رئـيس مؤسسـة  او به. ها مشاركت داشته باشد يتهبسياري از كم

رئـيس  ، 1953در  انجمـن آمـار آمريكـا   رئيس ، 1946آمار رياضي در 
المللي  انجمن آمار بينرئيس و  1955تا  1954سنجي از  انجمن زيست

 هـاي ديگـري  كميته او همچنين عضو. ت كردخدم 1971تا  1967از 
شناسـي و   گيـر  همـه  له كميسـيون تلفـات بمـب اتمـي، كميتـة     از جم(

. بـود ) آمـار سنجي در انجمن ملي سالمت، كميتة مشاور مركـز   تزيس
ادمي ملي علوم انتخاب شـده  آكادمي علوم و هنر و آك به عضويت يو

و داراي جـوائز و   تيهمچنين عضو افتخاري انجمن آمـار سـلطن   . بود
ـ هاي متعـدد و   مدال  زي افتخـاري از دانشـگاه گالسـگو و جـان    دكتري

  .هاپكينز بود
سـت  نز ماساچوورلئـا ويليام گمل كوكران در بيست نهم مارس در ا    

هـاي شخصـي و    موفقيـت  او در بـاالترين درجـه از لحـاظ   . درگذشت
گفتار  ريك موستلر در پيشطور كه فرد همان. داشت يش جاااي حرفه

منتشر شد در تجليـل از   1982كه در سال  12آمار هايي دركتاب مقاله
-او را آن"كلمات قصار جاري كرد كـه  كالم را در اين  جانكوكران، 

   ".ش نداشته باشمگونه نديدم كه دوست

  

                                                 
٩  Raleigh 
١٠ Chapel Hill 
١١ Snedecor’s Statistical Methods 
١٢ Contributions to Statistics 

 نامه به سردبير

  يادمان مشاهير آماري جهان
 1ويليام گمل كوكران
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آري يا خير؟: موضوعات جديد آمار  

  زاده، گروه آمار دانشگاه تربيت مدرسعليموسي گل
بـر كسـي پوشـيده     ،كامپيوتر و مباحث جديد آمار پيشرفت فناوري    

نقـش بـارز خـود را بـه     هنگـامي   ،سازيهاي جديد شبيهروش. نيست
العادة كـامپيوتر در توليـد   كه توانايي فوق ماري، نمايان ساختآ جامعة
ايـن اسـت كـه     نكتـة جالـب،  . ، بيشتر و بهتر درك شدتصادفي نمونة

 ؛كمك شاياني به حل بسياري از مسائل آمـاري كـرد   ،گرچه كامپيوتر
هايي غير از آمار در رشته اما وجود خود مسئله و يا مسائل، كه معموالً

ـ . فت آمار داشته و دارنـد يي در پيشراند، سهم بسزامطرح شده طـور  هب
اولـين بـار در حـل     ،هستينگز -پوليس، ايدة اصلي الگوريتم مترومثال
فيزيك مطرح شد و پس از آن آماردانـان دريافتنـد   اي از شيميمسئله
 ، بـراي توليـد نمونـة   توان با تركيب قابليت كامپيوتر و اين ايدهكه مي

ايـن   ،بحـث نوشـتار حاضـر   موضوع  ،حالبا اين. تصادفي استفاده كرد
چقدر در زندگي ما مؤثر بوده است؟ و يا اينكـه،   ،نيست كه تكنولوژي

 ،افتنـد جديـد آمـاري كـه در خـارج اتفـاق مـي       هايآيا ما از پيشرفت
ابـزاري   ، باور دارد كـه فنـاوري،  بلكه نگارنده! يا خير؟اطالعي نداريم 

ه همگـي مـا،   مؤثر و كارا در پيشرفت آمار بوده و به لطف آن است كـ 
ـ . شـويم حداقل، از تحقيقات جديد اطرافمـان بـا خبـر مـي     ، عـالوه هب

مـا هـم نشـان از ايـن دارد كـه       و دانشجويان عزيز تحقيقات استادان
 كشـورهاي آمـار   ي همگام بـا جامعـة  آماري كشور نيز تا حدود جامعة
قصد نگارش در  ،اما موضوعي كه نگارنده. رودبه پيش مي يافتهتوسعه

راجع به عـدم اسـتفاده از موضـوعات جديـد آمـار در       ،را دارد مورد آن
  . مسائل كاربردي داخلي است

مشكالتي كه محققين غير آماري در انجام و يا تحليل موضـوعات      
هـاي آمـار   تاً با مراجعة آنها به گروهو تحقيقات آماري خود دارند، قاعد

در . گيـرد مـي  ، مـورد بحـث قـرار   آماري ها و يا مراكز مشاورةدانشگاه
ن ت گفت كـه مراجعـه بـه دانشـجويا    توان به جرأمي ها، البتهدانشگاه

جاي بحـث  در  .  هيئت علمي است آماري بيشتر از مراجعه به اعضاي
 ،رود در زمان و مكان ديگـر و اميد مي ، اينجا نيستمورد اين موضوع

ايـن اسـت كـه     حكايـت اينجـا،  . لعه قرار گيرداين قصه هم مورد مطا
خود پاي مسائل جديدي از آمـار   ،چه شايد موضوعات مورد مشاورهاگر

را قـانع بـه انجـام چنـد      خود ،ولي مراجعين محترم ،را به ميان بكشد
سري را "معروف المثل كنند و با يادآوري ضربآزمون سادة آماري مي

درگيـري بـيش از حـد خـود و      ،"بندندكه درد نمي كند، دستمال نمي
، خـود  حتـي گـاهي اوقـات   . بيننـد ن را صالح نميمشاور يا مشاورانشا

بهتر است بگوييم (نهند و در مقام كارشناس ارشد آمار پيش ميگامي 
دو بـراي ايـن   من مطمئنم كه توزيع كـاي " :گويندمي ، مثالً)آماردان
. "دار خواهد شـد معني دهد و نتايج حاصل هم كامالًجواب مي ،مسئله

شكالت مالي موجود، بـه  دليل جبران مبه مشاورين آماري هم، معموالً
. دهنـد سر و سـامان مـي   ،آماري صورت سادةهآنها را ب اصطالح پروژة

هـايي بـا نمودارهـاي    بعضـاً خروجـي   ،واضح است كه در اين رهگـذر 
هـايي زيبـاتر از   هاي قبلي و يا شـكل تر از پروژهفرمرنگارنگ و خوش

البتـه ايـن   ( قيم داردتأثير مسـت  ،رقيب همكار مشاور بر دستمزد نهايي
بنـدي  فرض و يـا مـدل  ادعاي نگارنده هم  بايد از طريق  يك آزمون 

ـ ). !، مورد ارزيابي قرار گيـرد رگرسيوني مناسب هـر حـال، چـه بسـا     هب
ب آمـاري در بسـياري از مسـائل    هايي از موضوعات جديد و نـا نشانه
اما مشاور محترم نيز رغبتي بـه   ؛شده توسط مراجعين يافت شودمطرح
-دهد و نتيجه اينكه هـيچ نمودن خود به اين موضوع نشان نميدرگير

كس كاربرد موضوعات جديد آمـار را در مسـائل و مشـكالت داخلـي     
  . بيندنمي

-ديد آماري بهواضح است كه مسائل تئوري مرتبط با موضوعات ج    

ا اينكـه محققـين آمـاري    كم تر قابل اثبات هستند؛زيبايي هر چه تمام
-، انجام داده و مـي هاي درخور تحسيني در اين زمينهفعاليت ،مملكت

كار بسـتن موضـوعات تئوريـك جديـد آمـاري در      حال بهبا اين .دهند
كاربردي است كه شايد شروع  ، مستلزم طرح يك مسئلةمسائل داخلي

. بپيوندد عووقهآن در هنگام دادن مشاوره به افرادي غير از رشته آمار ب
 ،هاي جديد آمار در اين سرزمينشدن پيشرفت، ملموسعبارتي ديگرهب

نـه   ،آيـد راجعات محققين غيرآماري بيرون مـي چه بسا از دل همين م
  :  توانيم از خودمان بپرسيم كهبا باور به اين نكته مي. جاي ديگر

قين و نيازهاي محق ،آيا با پيشرفت كامپيوتر و موضوعات جديد آماري
  فراتر نرفته است؟  ،آماري هاي داخلي از سطح سادةشركت

ها بايد خود را همگام با سطح توقع مراجعين خود قرار آيا ما آماري    
سال قبل يا بيشتر بوديم برگرديم  10داده و نتيجتاً به همان جائي كه 

برابـري  بـه آزمـودن    ،و كـاي دو   tهـاي  و كما في السابق با آزمـون 
  واريانس مشغول شويم؟ميانگين و 

-، هيچايرگرسيون دايره آيا مباحثي مثل رگرسيون چند سطحي و    

  محققين غيرآماري داخلي نخواهد بود؟ وقت قابل استفادة
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نمـودن مباحـث جديـد آمـاري در     تـوانيم بـا مطـرح   آيا مـا نمـي        
  سطح توقع مراجعين و جامعه را باالتر ببريم؟ ،موضوعات كاربردي

مانـدگي مـا هسـتند يـا     ، آيا مراجعين ما باعـث عقـب  طور كليهب     
-ير مسائل كاربردي جديد آماري نمـي درگ ،خودمان كه بنا به داليلي

  ؟شويم
از  ، خوانندة محترم نيز سؤاالتي بيشـمار با احتمال قريب به يقين      

در كمال انصاف و از سر دلسـوزي  . اين دست را از خود خواهد پرسيد
هاي ديگر فكر كرد و با جستجوي پاسخ مناسـب بـه   "آيا"توان به مي
بـرد و سـپس   مـان در مسـائل كـاربردي پـي    ها به داليل درجا زدنآن

.  ، ارائـه نمـود  اندركارپيشنهادي مناسبي به مسئولين دست راهكارهاي
شـود بسـتر   اران و دلسـوزان آمـار هـم تقاضـا مـي     اندركدست از همة

 ، بـه طريقـي بـه جامعـة    جديد آمـاري مناسبي فراهم نمايند تا مباحث 
توقعات آماري نيازمندان بـه آمـار    ،در پي آن معرفي شود و ،غيرآماري

باعث پيشرفت بيشـتر آمـار در ايـن     وقوع آن، نيز بيشتر شود كه قطعاً
   ...روزبه اميد آن. سرزمين خواهد شد

  
  

  
  زير نظر فيروزه ريواز

 

  آشنايي با آمار مقدماتي
  سامانيمجتبي گنجعلي، احسان بهرامي : نويسندگان

  نگارندة دانش: ناشر
  1388چاپ اول 

اين كتاب، شامل پنج فصـل  
آن اســت كــه در فصــل اول 

ــابرد    ــيفي و كـ ــار توصـ آمـ
طــور بــهنمودارهــاي آمــاري 

سعي . بيان شده استمبسوط 
شده است معيارهاي مركزي 
ــل    ــه در مقاب ــي ك و پراكنش

ارند هاي دورافتـاده اسـتو  داده
.  شود معرفينيز در اين فصل 

شـده اسـت تـا     بيـان هاي متنـوع  مباني احتمال با مثال ،در فصل دوم
 ،در فصـل سـوم  . ي كمـك كنـد  تدر درك مطالب احتمـاال  خواننده را

تـر از آنچـه در   تخصصـي  ،متغيرهاي تصـادفي و بردارهـاي تصـادفي   

د اميـ  ،در فصـل چهـارم  . اسـت  هاي دبيرستان آمده، مطرح شدهكتاب
آمـاري مـورد    هـاي رياضي و كاربردهاي آن و در فصل پـنجم توزيـع  

-كتاب، پيوستي از مطالب مربوط به نرمهمچنين  .اندبحث قرار گرفته

هـا در سـطح مقـدماتي    را در بردارد كه براي تحليل داده SPSS افزار
  .مفيد است

  
هاي تصادفي فرايندمقدماتي احتمال و  نظرية

  مالياي بر رياضيات  با مقدمه

  
  كاي الي چانگ، فريد ايت سهليه: نويسندگان

  اصل، ابوالقاسم ميامئي محمدقاسم وحيدي: ترجمه
  مركز نشر دانشگاهي: ناشر

  1388چاپ اول 
اين كتاب، يـك مـتن درسـي    

احتمـال و كاربردهـاي    دربارة
اي  هـاي پايـه   مفهوم. آن است

احتمـال، متغيـر    از قبيل اندازة
تصادفي، توزيع و اميد رياضي 

ــه ــل  ب ــور كام ــدون   ،ط ــا ب ام
هاي فني مورد بحث  پيچيدگي

ــه  ــرار گرفت ــد ق ــتدالل . ان اس
احتماالتي، اساسي اسـت كـه   

كـافي، بيـان و    دقت گزينش شـده، بـا انگيـزة    مثال بهبا تعداد زيادي 
انـد بـر مسـائل تركيبيـاتي،      مباحث خاص مشـتمل . تشريح شده است

هـاي   هاي تصـادفي، مـدل   زدن هاي پواسون، قدمفرايندوهاي آوند، الگ
ها در انتهـا  هاي آن ژنتيكي و زنجيرهاي ماركوف با مسائلي كه جواب

سبك آسان و بحث مكفي، اين كتاب را نه تنها به يـك  . اند ارائه شده
هاي رياضي و آمـار، بلكـه     متن درسي سودمند براي دانشجويان رشته
شناسي و علـوم اجتمـاعي    براي دانشجويان مهندسي و فيزيك، زيست

دو فصل جديد شامل كاربردهاي  ،در ويرايش حاضر. گرداند مي تبديل
هـاي   اصول داشتمان نوين و نظريـه . رياضيات مالي افزوده شده است

رد، مـتن  اين رويكـ . اند اختيارمندي به تفصيل و بياني دقيق ارائه شده
هـاي   تر يا كتـاب  هاي از لحاظ رياضي پيشرفته حاضر را از ديگر نوشته

  .    سازد تر متمايز مي فني

 معرفي كتاب
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  منشفرزانه صفوي گفتگو از

  

با آقاي علي شجاعي كـه در   ي اينترنتي يدر اين شماره، به گفتگو     
دكتري آمار در دانشگاه ميشـيگان مشـغول    در مقطع پساحاضر حال 

الب توجه براي دعوت يكي از موارد ج. ايمبه تحصيل هستند، پرداخته
 دكتـر  رشتة تحصـيلي ركت در اين گفتگو اين بود كه از ايشان به ش

سي ي كارشناسي و كارشناسي ارشد، مهندشجاعي در مقاطع تحصيل
خـود در   مـة تحصـيل  ، رشتة آمار را براي اداصنايع بوده و پس از آن

باعـث   اين  امر گرچه . اندو پسا دكتري انتخاب نمودهمقاطع دكتري 
 هاي آموزش آمـار در ايـران و  شد ايشان به سؤاالتي مبني بر تفاوت

، اين گفتگو حاوي مطالب خواندني ديگري ساير كشورها پاسخ ندهند
  .مندان قرار گيرداميدواريم مورد استفادة عالقه است كه

  

 و شرحي كوتاه از مراحل مختلف  لطفاً خودتان را معرفي
 .تحصيلي خود ارائه فرماييد

آمـار در دانشـگاه    يدكتـر  ةآموخت ، دانششجاعي هستم  اينجانب علي
امام جعفر صـادق   ةدبيرستان را در دبيرستان نمون من دوره. ميشيگان

سپس . وارد دانشگاه شدم 1372 كردم و در سال  طي آباددر شهر خرّم
صنايع آغاز كرده و مقاطع كارشناسـي    مهندسي تحصيالتم را در رشته

اميركبير صنعتي هاي علم و صنعت و  دانشگاه و كارشناسي ارشد را در
بعـد از آن در سـال   . رسـاندم  بـه اتمـام  ) 1378و  1376هاي در سال(

 Michigan(ن ميشيگاي تحصيل به دانشگاه ايالت ةبه قصد ادام 1381

State University(       رفتـه و دومـين مـدرك كارشناسـي ارشـد را در
ي آمـار  دكتر وارد دوره 1383پس در سال س. رشته آمار دريافت كردم
 شـده و مـاه   (University of Michigan) در دانشـگاه ميشـيگان  

  .دفاع نمودم، خود ةنامپاياناز  ،گذشته
   مقطعـي در حال حاضر، در كدام گرايش آمار و در چـه 

مشغول بـه تحصـيل هسـتيد؟ همچنـين مختصـري از      
هايي كـه شـركت   رزومة تحصيلي خود اعم از كنفرانس

 .نموديد و نيز مقاالت خود بفرماييد

در دانشـگاه ميشـيگان مشـغول     يدر مقطع پسا دكتـر  ،در حال حاضر
-آمار در مسائل با ابعاد بزرگ، بههاي  كاربرد ةتحقيقات در زمين انجام

هـاي   زمينـه . تخمين و استنباط بر روي شبكه هستم مسائل ،خصوص
 ،هاي بيولـوژيكي  روي تحليل سيستم بيشتر بر ،كاربردي تحقيقات من

. دهم انفورماتيك انجام ميبيو ةزمين را نيز در  متمركز بوده و تحقيقاتي
ــاكنون  ــه  5تـ ــه در مجلـ ــون مقالـ ــايي همچـ  Journal of هـ

Computational Biology  وBiometrika   چند منتشر نموده و در
  . امشركت نموده الملليكنفرانس بين

 زماني تصميم به ادامة تحصيل در خـارج از كشـور    هاز چ
 ؟تغيير رشته داديدگرفتيد و چه شد كه 

از  تحصيل در خارجة تصميم به ادام ،كارشناسي ارشد رةآغاز دو از من
ة در واقـع در ابتـدا قصـد مـن ادامـه تحصـيل در زمينـ        .گرفتمكشور 

 Georgia Institute of دانشگاهبود و در اين زمينه از  صنايع  مهندسي

Technology  دليـل اينكـه همسـرم در    بـه  ، امـا پذيرش گرفته بـودم
تصميم گرفتم كـه   دانشگاه ايالتي ميشيگان پذيرفته شده بود، من هم

دروسـي   اما پس از گذراندن. مار تحصيل كنمآة در رشت ،طور موقتبه
 تصميم ،تيابيشتر شد و در نه من به اين زمينه ةآمار، عالقة در زمين

 بـا  و دنبـال كـنم   آمـار  تةي خود را در رشدكترگرفتم كه تحصيالت 

  برخـي  هاي عالقه در حين كارشناسـي ارشـد و حضـور    توجه به زمينه
 تحصيل ةدانشگاه ميشيگان را براي ادام ،هاي مرتبط با زمينه تاداناس

   .انتخاب كردم

 چه مراحلي را براي پذيرش طي نموديد؟ 

و  تحصـيلي  ترجمـه مـدارك  ، GRE وTOEFL  هـاي  گذراندن امتحـان 
تر هاي مختلف و مهم در دانشگاه تاداناس تحقيقاتيهاي  زمينه  رسي بر

  با دانشجويان خارج از كشور
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و برقـراري  دريافت اطالعـات  راي ب تادان،ارسال ايميل به اس ،از همه
 .ارتباط

 هاي ايران هايي ميان آموزش آمار در دانشگاهچه تفاوت
كنيـد؟ نقـص   هاي خارج از كشور مشاهده ميو دانشگاه

دانيـد و چـه   هـاي داخـل را در چـه مـي    عمدة دانشگاه
مدت و بلندمدت بـراي حركـت   راهكارهايي اعم از كوتاه

  كنيد؟در جهت رفع اين مشكالت پيشنهاد مي

ة در زمينـ  ،عرض كردم، تحصيالت مـن در ايـران   طور كه قبالًهمان
هاي  تدريس دروس آمار در دانشگاه ةصنايع بود و لذا از نحو  مهندسي

بـه همـين علـت، امكـان مقايسـه      . چنداني نـدارم  داخل كشور اطالع
  .من وجود ندارد آموزش آمار در داخل و خارج براي

 جود در ايران آيا منابع درسي، مطالعاتي و تحقيقاتي مو
 دانيد؟را مناسب و كافي مي

 كارشناسـي ارشـد در   رةدو ةنام به خاطر دارم كه در زمان انجام پايان

تـر از  به كتـب و مهـم    دسترسي ةهاي زيادي در زمين ايران محدوديت
اگر چه از وضعيت حاضر به . وجود داشت  معتبر تحقيقاتي مجالت ،آن

هـا   از ايـن محـدوديت    كـه برخـي  ندارم، اميدوارم  طور مستقيم اطالع
  .طرف شده باشد بر

 هاي خارج از كشـور  دانشگاه وضع دانشجويان ايراني در
 هـا اي كه با آنكنيد؟ مشكالت عمدهارزيابي مي گونهرا چ

 روبرو هستند چيست؟ 

تحصيل در مقـاطع تحصـيالت تكميلـي در     ةبه نظر من، مشكل عمد
 از دانشـجويان در حـين  بـراي حمايـت     وجـود سيسـتمي   عدم ،ايران

در كنـار    اغلـب دانشـجويان ايرانـي   ر، به همـين خـاط  . تحصيل است
 ،و ايـن امـر   شـوند مـي  به كار در خارج از دانشـگاه مشـغول   ،تحصيل

. كننـد  بر انجام تحقيق تمركز ،طور كاملشود كه نتوانند بهموجب مي
تواند چندان دارد و مي اهميت دو ي،در مقطع دكتر ويژهبه ،اين موضوع

از سوي . اثر بگذارد ،دانشجويان در داخل  كيفيت كارهاي تحقيقاتي بر
 هاي داخـل، در مقطـع كارشناسـي، غالبـاً     درسي دانشگاه ةرنام، بديگر
تري  مطالب گسترده ،داخل آموختگاندانشتر است و  متمركز تر و جامع

  .گيرندرا فرا مي

  تا به به نظر شما چه شرايطي بايد در ايران فراهم شود
انـد اميـدوار   هـايي كـه مهـاجرت كـرده    بازگشت آماري

 باشيم؟

 هاي غربي كه در جايگاه علم آمار در ايران و كشور  ترين تفاوتي عمده

  شئون زنـدگي ة ت اين رشته در صنعت و در واقع هموجود دارد، اهمي
متنـوع و در    دانـان مسـائلي  شود كه آماراين امر باعث مي. مردم است

هاي  تنها به كالس ،تحقيق داشته باشند و آمار مرتبط برايل اعين ح
و   گســترش چنــين فرهنگــي. درس و تحقيقــات پايــه محــدود نشــود

ــا ــامي  به ــات در تم ــل اطالع ــت تحلي ــه اهمي ــتر ب ــان   دادن بيش ارك
  .ن خارج موثر باشداآموختگ تواند در جذب دانشمي ،گيري تصميم

 ادامـة كـه قصـد   داريـد  هايي بـراي افـرادي   چه توصيه 
 ؟تحصيل در خارج از كشور را دارند

نيازهـا بـراي    مهمتـرين پـيش   ،نويسي برنامه  دانش رياضيات و توانايي
عالوه بر ايـن، دانشـجوياني كـه قصـد     . آمار هستندة ر رشتت دموفقي
ـ     ،خارج از كشور را دارند تحصيل در ةادام  ربايسـتي تسـلط مناسـب ب
 .باشند نيز داشته  هاي خارجي زبان

 نياز"و  "رويكرد"در حال حاضر در دنيا، ر شما به نظ" 
 هاي آمار، بيشتر است؟يك از شاخهبه كدام

هـاي   باعـث تولـد شـاخه    ،هاي كاربرد جديـد  زمينه ،هاي اخيردر سال
هـاي آمـار در    عنوان مثال، كـاربرد به. آمار شده استة شتر جديدي در

بـراي   هـاي جديـد   ور تكنولـوژي و همچنين ظهر تصوي پردازش ةزمين
هـاي تحليـل    به روشمولكولي، نياز  در سطح هافعاليت سلول ةمطالع
جديـدي در  ة افزايش داده و شـاخ  با تعداد متغير باال را هاي انبوه داده
نيز باعـث    هاي ديگر علمي ها در زمينه اربردك. توجود آمده اس هآمار ب

  .شوندآمار مي هاي جديد در ايجاد شاخه
  دكتري آمار، جز تدريس در دانشگاه،  آموختةدانشيك

 تواند ايفاي نقش كند؟هاي ديگري ميدر چه موقعيت

 آموختگان هاي مختلف علم، دانش هاي آمار در شاخه با افزايش كاربرد

سـيار متنـوعي در   هـاي كـاري ب   موقعيـت  ،آمار در حـال حاضـر  ة رشت
 هـاي  رصـت عـالوه بـر ايـن، ف   . و صنعتي دارند  مالي سسات اداري،ؤم

و   فعـال در علـوم زيسـتي     تحقيقـاتي ت سسـا ؤنيز در م  فراواني  شغلي
  .وجود دارد آموختگان آمار براي دانش ،صنايع دارويي
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 هاي آتي شما چيست؟آل شما در آمار و نيز برنامهايده 

و  يپسـا دكتـر  ة مـن تكميـل دور   ةدر طول سال تحصيلي آتي، برنام
پس . خواهد بود يدكتر ةنام پايانة تحقيقات تكميلي در ادام تمركز بر

هاي آمار و  عنوان استاديار در دانشكدهبه، 2011از آغاز سال از آن نيز 
، )University of Washington( در دانشـگاه واشـنگتن    آمار زيستي

  .مشغول به كار خواهم شد
 گرديد؟آيا به ايران بازمي 

 اما زمان ؛وجود داردآتي من ة در برنام ،طور قطعبه ،بازگشت به ايران

 .مشخص نيست ،ي در حال حاضرا اجراي چنين برنامه

 نگاه شما به آينده آمار در ايران چگونه است؟ 

 هاي بيشتري از علم آمار در ايران مورد توجه قرار اميدوارم كه كاربرد

 ،هـاي روزمـره  گيـري  در تصميم ،نقش اطالعات ،در حال حاضر. گيرد
در تمامي شئون  ،اين امر باعث شده كه آماريافته و  چندان اهميتي دو

آرزوي من اين است كه روند مشـابهي در  . اهميت داشته باشد  زندگي
  .خود را باز يابدة شايست جايگاه ،ايران نيز شكل بگيرد و آمار

 هاي شما به دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف توصيه
 چيست؟

اين بود كه هر  ،به من كرد ستاداناز ا  اي كه يكي ترين توصيه با ارزش
پژوهشـي را بـا هـدف اشـراف بـر      ة از دروس دانشگاه و هر پروژك ي

اهميت اين توصيه براي من  ،گذرد هر چه مي. برسان به انجام ،مطلب
  .شودميآشكار بيشتر 

 آمار در يك جمله؟ 

 .ها در شرايط عدم قطعيت علم تحليل داده

 حرف آخر؟ 

كـنم و اميـدوارم    شـكر مـي  ديـد ت از شما براي فرصتي كه بـه مـن دا  
آمــار مفيــد باشــد و ة رشــت بــراي ســاير دانشــجويانن تجربيــات مــ

ب تحصـيلي خـود انتخـا    ةزمينـ  نشجويان بيشتري آمار را به عنـوان دا
  .كنند

افزون خبرنامه براي آقاي شجاعي آرزوي موفقيت روز
داشته و از همكاري صميمانة ايشان براي انجام اين 

   .كندگفتگو قدرداني مي

  
  
    

نظر فرزانه صفوي منش زير  
 

1سامانة اطالعات بازار كار  

سامانة اطالعات بـازار كـار، بـا هـدف توسـعه، انتشـار و پشـتيباني از        
. انداري شده اسـت روز در حوزة بازار كار راههاطالعات جامع، دقيق و ب

مخـاطبين خـود   اين سامانه پاسخگوي نيازهـاي آمـاري و اطالعـاتي    
گيـري بـوده و   ريزي و تصميمجهت عمليات اجرايي، پژوهشي، برنامه

  .د شدهمنجر به افزايش يكپارچگي و جامعيت اطالعات بازار كار خوا
ــه آدرس    ــازار كــار ب ــه ســامانة اطالعــات ب ــا مراجعــه ب مخــاطبين ب

www.amarkar.ir آمـار و اطالعـات حـوزة    توانند به آخرين مي
-هاي بانك آمار و اطالعات بازار كار، گزارشبازار كار از طريق بخش

. هاي آماري مرتبط با بازار كار دسترسي يابندهاي آماري و نتايج طرح
هاي آموزشي فني و همچنين راهنماي جويندگان كار و راهنماي دوره

  .است مندان در اين سامانه ارائه شدهاي براي عالقهحرفه
هاي اقتصادي امكان دسترسـي بـه آخـرين    در بخش سامانة بنگاه    

هـاي اقتصـادي كشـور كـه از آمارهـاي ثبتـي       آمار و اطالعات بنگـاه 
-كاربران سيستم مـي . شود، وجود داردهاي مربوطه فراهم ميسازمان

هاي مورد نظر بر اساس استان، شهرسـتان،  توانند به جستجوي كارگاه
.... نـوان فعاليـت، تعـداد شـاغلين، نـام كارگـاه و       بخش اقتصـادي، ع 

همچنـين  . بپردازند و آمار و اطالعات مورد نظر خود را دريافت نمايند
تري دربارة مشخصات كارگاه، وضعيت امكان مشاهدة اطالعات جزئي

  .شاغلين و مزد و حقوق پرداختي نيز وجود دارد
بـا مراجعـه بـه     ندتوانآمار و اطالعات كاربران ميجهت درخواست     

هاي آماري و اطالعاتي خود را بخش مربوطه در اين سامانه درخواست
صـورت  بـودن، بـه  ها در صورت كامـل پاسخ اين درخواست. كنندثبت 

  .الكترونيكي ارسال خواهد شد
                                                 

بازار كار وزارت كار و  با تشكر از آقاي رضا شريعت، رئيس مركز آمار و اطالعات - ١
  و امور اجتماعي براي ارسال اين مطلب

  

 آمار در آينة وب
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نامـة جـايزة   آماري كشور برسانم كه آئينافتخار دارم به اطالع جامعة 

در نشسـت مـورخ    "جايزة دكتـر بهبوديـان  "انجمن آمار ايران به نام 
مايت بخـش آمـار   حهيئت مديرة انجمن آمار ايران، كه با  30/02/89

دانشگاه شيراز و معاونت علمـي و فنـاوري رياسـت جمهـوري شـكل      
همزمان بـا   1391گرفته است، به تصويب رسيده و اين جايزه از سال 

برگزاري يازدهمين كنفرانس آمار ايـران كـه اختصـاص بـه محققـين      
  .سال دارد اهدا خواهد شد 40جوان زير 

مركـب از آقايـان دكتـر     "جـايزة دكتـر بهبوديـان   "هيئت امنـاي      
عبدالرسول برهاني حقيقي، دكتر احمد پارسـيان، دكتـر علـي رجـالي،     

الهي و دكتر عليرضا نعمت دكتر هوشنگ طالبي، دكتر عادل محمدپور
  .است
نامة اجرايي جايزه است و بـه  سازي آئينهيئت امنا موظف به آماده    

سازي و اظهار نظر هيئت مديرة انجمـن آمـار ايـران بـه     محض آماده
-از كلية عزيزان دعـوت مـي  . اطالع جامعة آماري كشور خواهد رسيد

اجرايـي از طريـق    نامـة شود كه نظرات خود را براي غناي بيشتر آئين
به اينجانب   ahmad_p@khayam.ut.ac.irالكترونيكيپست 

  .ارسال فرماييد
، كـه بـه تصـويب    "جايزة دكتر بهبوديان"نامة اعطاي در زير آئين    

  .رسدهيئت مديرة انجمن آمار ايران رسيده است، به اطالع اعضا مي
  

  مقدمه
، در دانشگاه شـيراز پيشكسوت  استاد ،جناب آقاي دكتر جواد بهبوديان

نزديـك   كه تقريباً راد شاخص علم آمار در كشور هستندمعدود اف زمرة
آماري، تـرويج و گسـترش    ، صبورانه در راه اعتالي جامعةبه نيم قرن

. انـد اي داشتهتالش مجدانه ،ها و تربيت آماردانانعلم آمار در دانشگاه
دة اين استاد و نيز لمي و به پاس خدمات ارزنمنظور تجليل از مقام عبه

هاي اصيل آماري در بين جوانان كشور، بـه پيشـنهاد   تشويق پژوهش
آن شـد   انجمن آمار ايران بـر  ،جمعي از شاگردان و دوستداران ايشان

را تحت  "ايجايزه"، با حمايت خيرين و پشتيباني مسئولين كشوركه 
بـار در  ال يـك سـ  2هـر   ،"دكتر جواد بهبوديـان  جايزة"عنوان 

به برترين نويسندگان مقاالت از ميان  "كنفرانس آمار ايران"امية اختت
پيرو اين تصميم و با تصويب انجمـن آمـار   . محققين جوان اهدا نمايد

ايـن جـايزه از    سرماية اوليـة . ، مقدمات اعطاي جايزه فراهم شدايران

نـاوري  ف بخش آمار دانشگاه شيراز و معاونت علمي و هايمحل كمك
 ،نامـه بـراي اختصـار   در ايـن آئـين  . مين شديران تأرياست جمهوري ا

و  "هيئت مـديره "انجمن،  ، هيئت مديرة"انجمن"من آمار ايران، انج
  .شوندناميده مي "هيئت امناء"جايزه،  يمناهيئت اُ
  هدف: 1 مادة

جنـاب   ،منظور تجليل از خدمات ارزنده و مقام علمـي اسـتاد فرزانـه   به
لـم  سال ع 40و تشويق محققين جوان زير  ،آقاي دكتر جواد بهبوديان

دكتــر جــواد  جــايزة"اي بــا عنــوان آمــار، انجمــن آمــار ايــران جــايزه
  .كنداعطا مي "بهبوديان

  هيئت اُمنا: 2ةماد
انجمن، پنج نفر از اعضاي انجمن و يك  دارمركب از خزانه هيئت امنا،

ورت صـ ، بـه هيئت علمي بخـش آمـار دانشـگاه شـيراز     نفر از اعضاي
 افتخاري و براي يك دورة سه ساله، پس از مشورت بـا اعضـاي دورة  

  .شود، توسط هيئت مديره انتخاب ميقبل
  1 ةتبصر

در هر دوره، سه يا چهار نفر از اعضاي هيئت امنا از بين اعضاي دورة 
تواند بيش يك فرد نمي. يد انتخاب خواهند شدجد قبل و ساير اعضاي

  .باشد امنات عضو هيئ ،متوالي از دو دورة
  2 تبصرة

 كـه بـه دعـوت    هيئت امنا در نخستين نشست دورة مربوط بـه خـود،  
عنوان دبير را به شود، يكي از اعضارئيس انجمن آمار ايران تشكيل مي

  .كندانتخاب مي هيئت عنوان منشيو فرد ديگري را به
  3 تبصرة

جلسات هيئت امنا با حضور بيش از نصف كل اعضا رسـميت يافتـه و   
  . شودحاضرين اتخاذ مي 3/2 يمات بر اساس حداقلتصم

  4 تبصرة
جلسات و سـاير اوراق الزم بـه   جلسات، ثبت و نگهداري صورت ادارة
گيري امور اداري و اجرايي به منشي و انجام مكاتبات مربوط، پي عهدة
  .دبير هيئت امنا است عهدة

  5 تبصرة
 ه جلسـة نا در سـ در صورت انصراف يا عدم شركت هر عضو هيئت ام

تاييد تواند با معرفي و يئت مديره با مشورت با هيئت امنا ميمتوالي، ه
  .نمايدبت به جايگزيني عضو مذكور اقدام هيئت مديره نس

  
  

 آئين نامه اعطاي جايزة دكتر جواد بهبوديان
)انجمن آمار ايران(  
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   وظايف هيئت امنا: 3مادة 
  .جايزه نظارت بر اهداي يند داوري وتدوين معيارها، فرا 3-1
ها، از طريق هزينهور تأمين منظتالش براي تقويت منابع مالي به 3-2

ارتباط با اشخاص حقيقي و حقوقي و ترغيـب آنـان بـراي كمـك بـه      
  .تداوم و اعتالي سطح اعطاي جايزه

  .گيري در موردقبول هداياتصميم  3-3
  .اعطاي جايزه تعيين نوع، ميزان و نحوة  3-4
هـاي  هـا و دسـتورالعمل  بنـدي امتيـاز  هـا، تدوين و تصويب فرم  3-5

  .مربوط
 بـرآورد اب برنـدگان جـوايز و   ينـد انتخـ  ه گزارش، شامل فراارائ 3-6

  .به هيئت مديره براي اطالع ،هاهزينه
زاري كنفـرانس بـراي   برگـ هماهنگي با هيئت مديره و كميتـة    3-7

  . مراسم اعطاي جايزه برگزاري شايستة
انجمن  با توجه به اهداف و مفاد اساسنامةهاي الزم انجام اقدام  3-8

  نامهيينو اين آ
ي و ارسال به هيئت مديره بـراي  هاي اجرايتدوين دستورالعمل  3-9
  .  يدتأي
نامـه ديـده نشـده بـه هيئـت      پيشنهاد مواردي كه در اين آئين 3-10

  .مديره براي بررسي و تائيد
  جوايز روش انتخاب برندگان: 4 مادة

هـا و  بنـدي ها، امتيازساس معيارها و با استفاده از فرمبر ا هيئت امنا   
نسبت به انتخاب   5-3و  4-3، 1-3هاي موضوع بندهاي دستورالعمل

آنـان را بـه    برندگان اقدام و حداقل دو ماه قبل از برگزاري كنفـرانس 
  . كندمديره معرفي ميهيئت 
  منابع و امور مالي :5 مادة

ريال و  000/000/250دو حساب ويژة بلندمدت با سرماية اولية  5-1 
ريـال نـزد بانـك پارسـيان، شـعبة       000/50 وليـة غ امدت به مبلكوتاه

انـد  افتتـاح شـده   به نام انجمن 1001 كد شعبة ....... مركزي به شمارة
برداشـت از ايـن   . ختصـاص دارنـد  ا "دكتـر بهبوديـان   جـايزة "كه به 
مجموع مبالغي . نامه مجاز استها تنها بر اساس مفاد اين آيينحساب

موجـودي  % 85نبايد از  ،شوديهزينه مكه به منظور اعطاي هر جايزه 
  .زماني مربوط تجاوز كند مدت مزبور در فاصلةحساب كوتاه

يئـت امنـا بـه    توسط دبيـر ه  هاي مترتب بر اعطاي جايزههزينه 5-2
پس از كسـب مجـوز هيئـت     هيئت امنا. شودهيئت مديره گزارش مي

رداشت جايزه ب مدت ويژةبلغ مصوب جايزه را از حساب كوتاهم ،مديره
  .كندهزينه ميو 

  6 تبصرة
ار به مجمع عمومي انجمن ارائه بمالي كه هر دو سال يك در ترازنامة

بدهكاري، بستانكاري و موجودي ايـن دو   حساب شاملشود، صورتمي
-دار انجمن، ارائه ميط خزانهحساب با ذكر نام جايزه به تفكيك، توس

  .شود
  6 مادة

امنا و تصويب    نامه، با پيشنهاد هيئت هرگونه تغيير در مفاد اين آيين  
  .شودمتن آن در خبرنامة انجمن درج مي يئت مديره انجام وه

  7مادة 
ــاده و شــش تبصــره در نشســت مــورخ    نامــهآيــين ايــن  درشــش م

-مديره رسيد و از زمـان تصـويب الزم  به تصويب هيئت  30/2/1389

  .االجرا است
  
  
  
  

هـاي اجرايـي انجمـن آمـار ايـران       نامة تشكيل كميتـه به استناد آيين
انجمن، مسئوليت انجـام   از سوي هيئت مديرة، 29/11/1388مصوب 

به جناب آقاي دكتـر  اجرايي آمار رسمي  كميتةامور مربوط به تشكيل 
بــا  29/1/1389بــرده از تــاريخ نــام .محســن محمــدزاده محــول شــد

ت علمي دانشگاه علـوم  عضو هيئ(محرابي همكاري آقايان دكتر يداله 
ت علمـي  عضـو هيئـ  (الهـي   ، دكتر نـادر نعمـت  )پزشكي شهيد بهشتي

ت علمـي  عضو هيئـ (، دكتر عادل محمدپور )دانشگاه عالمه طباطبايي
ت علمي دانشگاه علوم عضو هيئ(دكتر فريد زايري  ،)دانشگاه اميركبير

اي آمـاري  هـ  معـاون طـرح  (، عليرضا زاهـديان  )پزشكي شهيد بهشتي
هاي آماري مركز آمار  كارشناس طرح(و مهدي مداح ) مركز آمار ايران

اجرايي آمار رسـمي   نامة كميتةآييننويس پيش ،طي سه جلسه) ايران
يشـنهاد  انجمـن پي  راي طي مراحل تصويب به هيئت مديرةرا تهيه و ب

انجمـن آمـار    ،اميد است با تشكيل و شروع فعاليت ايـن كميتـه  . كرد
ها، مركز آمار  بتواند در راستاي اهداف خود و با همكاري دانشگاهايران 

، بـراي توسـعة   هـاي اجرايـي كشـور    ايران و واحدهاي آماري دستگاه
تـرويج فرهنـگ    ها، تقويت بنية علمي، ارتقاي سـطح كيفـي و   فعاليت
  . ثري برداردهاي مؤ گامآمار رسمي  در زمينةآماري 

  
  
  

اجرايي آمار رسمي تشكيل كميتة  
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  گروه آمار دانشگاه تربيت مدرس، زادهعليگلموسي 
هـاي  ها و رسالهنامهيانپا مقاالت چاپ شده، اضر نقدي بهنوشتار ح    

رسد نكاتي است كه به نظر مي ؛ بلكه توصيةدر داخل نيست دفاع شده
تـر از  و مهـم  ة نتايج تحقيقاتيها موجب بهبود روش ارائكارگيري آنهب

اصـلي   انگيـزة . بين نويسنده و خواننـده خواهـد شـد    آن ارتباط مناسب
-ه خطور كـرد كـه داوري پايـان   نگارش اين متن وقتي به ذهن نگارند

 هـاي داخلـي و   ا و مقاالت ارسـالي از تعـدادي از مجلـه   هها، رسالهنامه
جـالبي از   مطالعـة مقالـة   در همان زمـان، . عهده داشت كنفرانس را بر

موضوع اصلي بحث . نگيزه را بيشتر كرداين ا) 2002(گلمن و همكاران 
قتـي كـه   جـدول، و رانش ارجحيت استفاده از نمـودار بـر   گلمن و همكا

از قضا اين موضوع با آنچـه  . شود، استضرورت آن كامالً احساس مي
ه كـ  مـتن حاضـر   لذا. بسيار نزديك بود گذشتكه در ذهن نگارنده مي

قابـل  . هيه شده اسـت ، تها استآن ترجمه و تلخيصي از مقالة ،اصلدر
ـ  فاده از نمودارهاي مناسـب و آگـاهي  است ذكر است كه جـاي  هبخـش ب

. توسط محققين ديگر نيز مورد مطالعه قرار گرفته است ،جداول نامربوط
اما در اين نوشتار از ارجاع به كتب و مقاالتي كه در اين زمينه به چـاپ  

-استفاده كـرده ها از آنگلمن و همكاران  و همچنين منابعي كه رسيده

 ةمنـد را بـه مطالعـ   عالقـه  جاي آن، خوانندةهب شود وخودداري مي اند،
ــة ــه آدرس   هــا و همچنــين وبــالگ پروفســور گلمــن نآ اصــل مقال ب

http://www.stat.columbia.edu/~gelman/blog دهيم ارجاع مي
   .و حاوي مطالب علمي بسيار مفيدي استشده روز كه روزانه به

اجازه دهيد آنچـه را  "ي با عنوان امقاله 2002در سالگلمن و همكاران 
در شمارة "جداول به نمودارها تبديل :كنيم، تمرين نماييمكه توصيه مي

قصـد  . چاپ كردند The American statistician مجلة 56دوم جلد 
ها، آن. استفاده از نمودار به جاي جدول بود داليل مستدل در ها ارائةآن
را  JASA مجلـة  2000ت چاپ شده در ماه مارچ ، مقاالعنوان شاهدبه

. نـد اهجدول بوده، مورد بررسي قـرار داد  60نمودار و  72شامل  كه كالً
ها ادعـا  ، آنشده در مجله مناسب هستندي رسمبا قبول اينكه نمودارها

-از جداول موجود در آن شـماره مـي   اطالعات تعداد زيادي نمودند كه

ـ   شـكلي جـامع   به توانست نمودارهـاي آمـاري    وسـيلة هتـر و گويـاتر، ب
شـده  در اصـل، جـداول ارائـه    هـا گفت كه آن توانمي. جايگزين شوند

. مورد انتقاد قرار دادنـد  را JASA ؤلفين آن شمارة خاص مجلةتوسط م

اعتقـاد   (!) علمـي  اين منازعةطرفي در با اعالن بي نگارندة اين نوشتار
كسـاني كـه    كارگيري پيام كلـي مقالـه، بـراي همـة    هدارد كه فهم و ب

سـتفاده از جـدول يـا    بـا ا  به انتشار دستاوردهاي علمي خـود مند عالقه
اين نوشتار به چند پيـام مهـم   در  .نمودار هستند، بسيار مفيد خواهد بود

كه تأكيد فراواني بر و همچنين بعضي از نكاتي  همكاران گلمن و مقالة
 . شوداشاره مي اند،ردهها كآن

هـايي كـه   هـاي خـام، آن  شـامل داده  الً نمايش نتايج عددي،معمو    
دهنـدة توزيـع   ه نشـان هايي كـ و آن بيانگر نتيجة تحليل آماري هستند

-كوشـش ، با اين حال. گيردوسيله جداول صورت مياحتمال هستند، به

ـ  حتـي  ها نيـز كه آن) گيردو مي(هاي زيادي صورت گرفته  ا المقـدور، ب
هاي احتمال ، نمايش چگاليمثال عنوانبه. شوند ارائهنمودار از  استفاده

 ، خيلـي بهتـر از ارائـة   ي به كمك نمودارهاي مـرتبط او اطالعات نقشه
اعتقـاد دارنـد كـه     كه هنوز برخـي در حالي. جداول است ها در قالبآن
توان گفت كه مي شخصي است، تفاده از جدول يا نمودار يك سليقةاس

ـ    معموالً استفاده از جداول براي ارائـة  كـارگيري  هاطالعـات خـاص و ب
  .بهتر است ،بينيپيش منظور انجام مقايسه و نيزنمودارها به 
كنند، معموالً ل شامل اعداد و ارقام استفاده ميكه از جداو پژوهشگراني

هـاي قبلـي   هاي مورد مطالعه بـا روش روش يا روش قصدشان مقايسة
عداد و ارقام داخل جـداول توجـه   كه خوانندگان كمتر به ا از آنجا. است
مودارهـاي گويـا،   بـه كمـك ن   رسد انجام مقايسـه كنند، به نظر ميمي

ن چنـد نمـودار در يـك    عبارتي ديگر، خواننده با ديدبه. تر باشدمناسب
هـاي ديگـر را   يك روش نسبت به روش تواند ارجحيتصفحه بهتر مي

طويـل   ها را در قالب يك يا چند جدول عريض ودرك كند تا اينكه آن
تن بسياري از نتـايج علمـي،   البته اين مطلب به معني ناديده گرف. ببيند
شـوند،  ه با داليل آماري مستدل ارائه ميهاي مناسب همراجدول كه با

با  نمودارها، با اطالعاتي معادلكه رسم شود بيني ميبلكه پيش نيست،
-روش بر براي مقايسـة تواند راهي ميانكنند، ميآنچه جداول ارائه مي

  .هاي مورد مطالعه در يك تحقيق علمي باشد
مقايسـة   ،شد، هدف اصلي اكثر تحقيقـات گونه كه قبالً اشاره همان    

يك  يةلذا در مطالعة اول. اصل از آن تحقيق با نتايج قبلي استح نتيجة
داد واقعـي مربـوط بـه يـك آمـاره،      ديدن اعـ  ،نامه يا رسالهمقاله، پايان

ا عدم بهبود يـك روش  منظور درك بهبود ي، بلكه بهمهم نيست چندان
ز اهميـت بـااليي برخـوردار    نتايج حاصل از آن تحقيق ا مقايسة جديد،
گـر  برآوردمثـال، دانسـتن ايـن كـه خطـاي اسـتاندارد        عنـوان به. است

% 54 ،روش ديگر و با استفاده از% 29، پارامتري خاص تحت يك روش

!جدول يا نمودار؟  
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، بلكه مهم اين است كـه عـدد   از اهميت چنداني برخوردار نيست ،است
دو برابر عـدد متنـاظر بـا آن بـا اسـتفاده از       در روش دوم تقريباً مربوط

  .روش اول است
تبييني روي يرهاي متغشده كه هنگام  رسم نمودار،  معموالً متداول    

. نمـايش داده شـوند  هـا   yيرهاي پاسـخ روي محـور   و متغها x محور
يـا  ) ايدوجملـه (اگر پاسخ يك مـدل بـه صـورت دو دويـي      ،حالبااين

اي بـا  جملـه چند( هـاي كوچـك  گسسته با مقادير متفاوت بـراي گـروه  
براي متغيرهـاي   yو  xباشد، در نظر گرفتن هر دو محور ) جمالت كم

تي بـا  دكـار  نمودن مقـدار پاسـخ مـدل روي صـفحة    تبييني و مشخص
در هـر  . تـر اسـت  مناسب... هاي كوچك و نمادهايي مثل ضربدر، دايره

-شـود پاسـخ  ، پيشنهاد ميمتغيري توصيفي باشد ،ر پاسخ، اگر متغيحال

هـا و  xوقتي كه محور  در ضمن،. صورت افقي رسم شوندههاي مدل ب
yسـعي   ،شـوند براي متغيرهايي با مقياس يكسان در نظر گرفته مي ها

اگر مقادير  همچنين. شود شود از كادر مربعي براي رسم نمودار استفاده
نوعي در رسـم  بهموضوع  اين ،بندي شده باشندرتبه رهااي متغيمشاهده

 . نمودار منعكس شود

مبناي  ، نقطةباشد نتايج ، مقايسةنمودار از ارائة هنگامي كه قصد ما    
اين نكته از آن لحـاظ حـائز اهميـت    . كندايفا مي ، نقش بارزيمقايسه

مقـدار صـفر پـارامتر،    ) مبنـا  نقطـة (است صفر نمـودار  است كه ممكن 
ـ  . خطاي استاندارد صفر، احتمال صفر و يا هر چيز ديگـر باشـد    هاگـر ب

ـ   ،مختصات نيسـت ) هاي(صفر محور  داليلي نقطة مبنا نقطة ن بايـد اي
خواننـده بتوانـد مبنـاي     تـا  عيت به طريقي در نمودار مشخص شـود واق

  .نظر بگيردعددي درست در يك مقدار مقايسه را
هـا  هاي اختياري به جاي اصل برچسبتوجه كنيد كه قرار دادن كد    
در  شـده كند هر بار به متن نوشـته خواننده را مجبور مي ،ر يك نمودارد

نمـوده و مجـدداً بـه نمـودار اصـلي      آن صفحه يا صفحات قبل مراجعه 
چـه چيـزي    دهندةبازگردد تا متوجه شود عالئم موجود در نمودار نشان

ودار گنجانده برچسب واقعي متغيرها در نم شود حتماًتوصيه مي. هستند
 براي خواننده هم قابـل فهـم   ،نظر نويسندهمورد  شود تا مبناي مقايسة

  .باشد
خطـوط نمـودار، دوري    داشتن، نازك نگههاي فوقعالوه بر توصيه    

-ها و خوانـا نمودن نمادروشن در نمودارها، تفكيكجستن از ايجاد سايه

.  بيفزايـد  تواند بر زيبايي نمودارهاي محورها ميها بر رونوشتن برچسب
چند روش يـا الگـوريتم    همچنين هنگامي كه مبناي تحليل ما مقايسة

  . با خطوط نيز كاري ارزشمند استكردن نقاط ، وصلشدبا

ر مـورد  كه نمودارهاي جامع و گويا اطالعـات كـاملي را د  در عين حال 
هـاي توضـيحي   كننـد، زيرنـويس  نتايج يك تحليـل آمـاري ارائـه مـي    

شـده كـه    بسـيار مشـاهده  . از ارزش بـااليي برخوردارنـد   نيـز  نمودارها
هاي آماري تنها بـه قـرار دادن   ها و رسالهنامهنويسندگان مقاالت، پايان

در . كننـد نويس يك نمودار يا جـدول اكتفـا مـي   عنوان زيرچند كلمه به
 ،را دارد از آنچه نمودار قصد بيـان آن  صورتي كه تهية تصويري روشن

كند تـا  به خواننده كمك ميشود، صورت متن زيرنويس ارايه ميهكه ب
ـ  .مايـد عات بيشتري از نمودار كسب ناطال  عـالوه، ايـن كارخواننـدة   هب

 وع تحقيق مورد مطالعه را با عالقـة كند تا موضمند را تشويق ميعالقه
  . بيشتري دنبال كند

افزار مورد اسـتفاده بـراي رسـم نمـودار نيـز      توجه كنيد كه نوع نرم    
گلمـن و همكـاران،   . جايگاهي خاص در بيان نتايج يـك تحقيـق دارد  

تفاده اسـ  Rي افزار آمـار از نرم اصدشان در مقاله،تر مقبراي بيان روشن
ايش افـزار در نمـ  هـاي بـاالي ايـن نـرم    نمودند و همچنين بـر قابليـت  

كيفيـت  . كيد فراوانـي داشـتند  شده تأگرافيكي مناسب نمودارهاي رسم
هـاي  ها در مقايسه با جـداولي كـه شـامل داده   نمودارهاي ترسيمي آن

. سـازد افزار را بيشـتر نمايـان مـي   اين نرمهاي باالي قابليت ،اوليه بوده
شماري در اين زمينه وجود دارد كه افزارهاي بينرم ،در حال حاضر البته

افزار رو، انتخاب يك نرماز اين. هاي خاص خود را دارندهر كدام توانايي
از  R، در حـال حاضـر   حالبا اين. شخصي است نيز يك سليقة مناسب

  .  ها برخوردار استيمحبوبيت بااليي بين آمار
كار دارنـد و  كه به نوعي بـا آمـار سـرو    كساني نكتة آخر اينكه همة    

ـ است ها ارائة دستاوردهاي علمي خودقصد آن صـورت اعـداد و   ه، كه ب
بـر و  دهند يك راه ميـان گاهي اوقات ترجيح مياند، ارقام خالصه شده

 بـراي جاي صرف وقـت الزم  هعبارتي ديگر، بهب. انتخاب كنندرا آسان 
دهند نتايج خود را حجـيم  جداول و نمودارهاي مناسب، ترجيح مي تهية

منجـر  اين سياست شايد . كنندو پيچيده و در عين حال نامفهوم منتشر 
وجـه  خوانا و نامناسـب شـود كـه بـه هـيچ     به جداول و يا نمودارهاي نا

گفـت كـه اگـر     وانتبه طعنه مي. كنداي درخوانندگان ايجاد نمينگيزها
و  مستلزم صرف وقت زياد ،فرم و جامعو نمودارهاي خوش رسم جداول

بودن وجـود  ، پس داليل خوبي براي تنبلايجاد دردسرهاي اضافي شود
كـار   ،نمودارهـاي گويـا و جـامع    حال، اگرچه تهيةبا اين! خواهد داشت

شتر هاي يك تحقيق را بيانجام آن برجستگي رسد،اي به نظر نميساده
  . نموده و براي جمع وسيعي از خوانندگان قابل استفاده خواهد بود
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  ساززيرنظر حسين عالمت
 

  دانشگاه تبريزگروه آمار 

  انجمن ز آقاي دكترحسين بيوراني، نمايندةباتشكر ا

 : طور خالصه در زير آمده استبه اخبار دهمين كنفرانس آمار ايران 

  لي و اعـالم نتـايج داوري بـه ارسـال    پايان داوري مقاالت ارسـا-

 .كنندگان مقاله

  200ت سـخنراني و بـيش از   صـور مقاله به 220پذيرش بيش از 
 .صورت پوسترمقاله به

  كارگاه عمومي و تخصصي در طول  8برگزاري بيش از هماهنگي
 .كنفرانس

  هاي متعددبر پايي غرفه ه كتاب ومايشگابرگزاري نهماهنگي. 

 در  "سرشماري و آمـارگيري خـانوار  "گي برگزاري نشست هماهن
 .دومين روز كنفرانس

هاي پاياني خبرنامه جدول برنامة سمينارهاي گروه آمار نيز در صفحه
  .آمده است

  
  دانشگاه رازي كرمانشاهگروه آمار 

  آقاي دكتر هاشمي، نمايندة انجمنباتشكر از 
 

 مهرداد نياپرست در دورة دكتـري در دانشـگاه ماگـدبورگ     آقاي
نامـة  عنوان پايان. آموخته شده و به كشور بازگشتندآلمان، دانش

 Optimal designs for mixed effects poisonايشان،

Regression models    ــايي ــت راهنمـ ــه تحـ ــت كـ اسـ
انجـام   9/12/1388در تـاريخ    Rainer Schwabeپروفسـور 
  .شده است

   آزمون دكتري تخصصي آمار در گرايش آمار رياضي در اسفندماه
واجـدين شـرايط، پـس از شـركت در     از ميان . برگزار شد 1388

اي كه با حضور اعضاي گروه و نيـز آقـاي دكتـر جعفـر     مصاحبه
عنوان استاد مـدعو برگـزار   احمدي از دانشگاه فردوسي مشهد به

ـ هاي الزم دو نفـر  ، پس از بررسيشد مراحـل اداري   راي طـي ب

عنوان دانشـجوي دكتـري، تحـت    كه قرار است به معرفي شدند
 .راهنمايي آقاي دكتر بهاءالدين خالدي، ادامة تحصيل دهند

 

    دانشگاه تربيت مدرسگروه آمار  
  نمايندة انجمن زادهعلي كر از آقاي دكتر گلبا تش

  
 آموختگان دكتريدانش  

كردسـتان   در قروة 1358اميد كريمي در سال 
تحصيالت دبيرستاني خود را در وي . متولد شد

در دبيرسـتان توحيـد بـه    فيزيـك  رشتة رياضي
وفـق بـه اخـذ    م 1381در سـال  . دپايان رسـان 

آمـار از دانشـگاه    مدرك كارشناسـي در رشـتة  
عالمه طباطبـايي شـد و در همـان سـال  بـه      

ه عالمـه طباطبـايي در سـومين    عنوان عضو تيم دانشـجويي دانشـگا  
فق بـه كسـب مقـام    دانشجويي آمار كشور شركت نموده و مو ابقةمس

آمـار   تةكارشناسـي ارشـد خـود را در رشـ     وي دورة. دوم انفرادي شد
تحـت   نامة خود با دفاع از پايان 1383ر سال دانشگاه تربيت مدرس د

 گرسيون فضايي با خطاهـاي خودهمبسـتة  آناليز بيزي مدل ر"عنوان 
 تر محسن محمدزاده به پايان رسـانيد و به راهنمايي آقاي دك "فضايي

دكتـري آمـار دانشـگاه تربيـت      در همان سال در آزمون ورودي دورة
يـك دورة فرصـت    1387بـرده در زمسـتان   نـام . پذيرفته شد مدرس

فسـور هنينـگ امـره    وماهـه را تحـت نظـر آقـاي پر    مطالعاتي  شـش 
)Henning Omre(  ــگاه ــد NTNUدر دانش ــروژ گذران در  وي. ن

ويي فضايي پيشگ«از رسالة دكتري خود با عنوان  11/12/1388تاريخ 
تحت راهنمايي آقاي دكتـر   »براي ميدان تصادفي چولة گاوسي بسته

كتـري  د مقاالت زير از رسالة. ت دفاع نمودمحسن محمدزاده با موفقي
  :اندو سمينارهاي علمي ارائه شده ها ايشان استخراج و در مجله

 Karimi, O., Omre, H. and Mohammadzadeh, 
M. (2010). Bayesian Closed-Skew Gaussian 

Inversion of Seismic AVO Data for Elastic 
Material Properties. Geophysics, Vol. 75, No. 

1, R1-R11; Doi:10.1190/1.3299291 

 
 Karimi, O. and Mohammadzadeh, M. (2010). 

Bayesian Spatial Regression Models with CSN 
Correlated Errors and Missing Observations. 
In press in Statistical Paper. 

 
 Karimi, O. and Mohammadzadeh, M. (2009). 

Bayesian Spatial Prediction for Discrete 

  ها و مراكز آمارياخبار دانشگاه
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Closed Skew Gaussian Random Field. In press 
in Mathematical Geosciences. 
 

 Karimi, O. and Mohammadzadeh, M. (2007). 

Bayesian Spatial Prediction for Closed Skew 
Gaussian Random Field.  The 12th Conference 

of the International Association for 
Mathematical Geology (IAMG), 684-687, 
Beijing, China, August 26-31. 

 Karimi, O., Omre, H. and Mohammadzadeh, 
M. (2009). Bayesian Closed Skew Gaussian 

Inversion of Seismic AVO Data into Elastic 
Material Properties, 71st EAGE Conference\& 

Exhibition - Amsterdam, The Netherlands, 
June 8 - 11. 

 Mohammadzadeh, M and Karimi, O. (2008). 

Problems in Bayesian prediction of Non-
Gaussian Spatial Data, August  20-22, 9th 

Iranian Statistical Conference, Isfahan 
University, Isfahan, Iran. 

 Karimi, O., and  Mohammadzadeh, M. (2008). 

Bayesian Analysis of Closed Skew Probit 
Model for Spatially Autocorrelated Data with 
Missing Observations, August  20-22, 9th 

Iranian Statistical Conference, Isfahan 
University, Isfahan, Iran. 

 Karimi, O., and  Mohammadzadeh, M. (2007). 

Bayesian Analysis of CSG Random Field, 
September 5-6, 6th Seminar on Probability & 

Stochastic Processes,  Mazandaran University, 
Babolsar, Iran. 

  
ــالح در ســال     ــين ف ــاي افش در  1354آق

. فارس متولد شد شهرستان مرودشت استان
كارشناسـي  دورة  ي تحصيالت خود را تـا و

در سال  سپري نمود وآمار در استان فارس 
ــار در   در دورة 1380 ــد آم ــي ارش كارشناس

دانشگاه تربيت مدرس تهران پذيرفته شد و 
خـود بـا عنـوان     نامةاز پايان 1382در سال 

تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر  "كاويهاي آماري براي دادهروش"
ـ  1383در سال  وي. محسن محمدزاده دفاع نمود ه عنـوان نفـر اول   ب

ربيـت مـدرس پذيرفتـه    ر دانشـگاه ت دكتري آمار د آزمون ورودي دورة
تحـت راهنمـايي دكتـر     1386پژوهشي را در  دورةهمچنين يك . شد

خود تحـت   از رسالة 1388ماه ع نمود و در ديمحسن محمدزاده شرو
دفـاع و   "هاي پيوند يافتـه پيوند ركوردها و تحليل آماري داده"عنوان 

 در حال وي. آموخته شد، دانشبا درجة عالي از دانشگاه تربيت مدرس
المللـي امـام خمينـي    نعلمي گروه آمار دانشگاه بي هيئتعضو  ،حاضر

:دكتري ايشان عبارتنـد از  آثار پژوهشي مرتبط با رسالة. قزوين هستند
    

  
 Fallah,  A .  and  Mohammadzadeh,  M.  (2010). 

Bayesian Regression Analysis with  Linked Data, 

Statistical Papers, DOI: 10.1007/s00362-009-0208‐x. 
 Fallah,  A.  and  Mohammadzadeh,  M.  (2009), 

Iterative  Maximum    Likelihood  Estimation  of 

Regression  Coefficients  in  Logistic  Regression 

Analysis with Linked Data, Submitted. 

 Fallah,  A.  and  Mohammadzadeh,  M.  (2009), 
Logistic  Regression  Analysis  for  Linked  Data, 

International  Conference  on  Mathematical 

Sciences. 4-10 August 2009, Istanbul, Turkey 
  و زاهـديان، ع . پيشكاري، ش. مالنوري، م. فالح، ا. محمدزاده، م .

سـازي  كارگيري آن در بهنگامهانطباق آماري ركوردها و ب ،)1387(
   آمار ايران هاي كشور، طرح پژوهشي، پژوهشكدةچارچوب كارگاه

   ي ركوردهـاي  ، پيونـد احتمـاالت  )1387. (و محمـدزاده، م . فالح، ا
هاي آماري ايـران، دورة  پژوهش شده، مجلةهاي گم فارسي با داده

  .91-107، صفحات 1386، بهار و تابستان 1 ، شمارة4

  پيونـد ركوردهـاي سرشـماري    )1387. (و محمـدزاده، م . فالح، ا ،
و آمـارگيري از هزينـه و درآمـد     1385عمومي نفـوس و مسـكن    

هـاي سرشـماري عمـومي نفـوس و     كنفرانس تحليل يافته. خانوار
  .مسكن، دانشگاه تهران

  هاي يوند ركوردهاي سرشماري، پ)1387. (و محمدزاده، م. فالح، ا
كارگاهي براساس مـدل احتمـالي، نهمـين كنفـرانس آمـار ايـران،       

 .اصفهان

  
  دانشگاه گيالن 

  با تشكر از آقاي دكتر بهروز فتحي، نمايندة انجمن 
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آمـار   هيئـت علمـي رشـتة   آقاي دكتر بهروز فتحـي واجارگـاه، عضـو    
بـه مرتبـة    از مرتبـة اسـتادياري   1388مـاه  دانشگاه گيالن در بهمـن 

  .انددانشياري ارتقا يافته
  
  
  

  دانشگاه شهيد بهشتيگروه آمار 

  نمايندة انجمن ،ريوازفيروزه باتشكر از خانم دكتر 

  

  گـروه  ماهانـة  سمينارهاي عمـومي  سلسلهاز نهمين سمينار
اله پاشـا  با سخنراني آقاي دكتر عين 4/2/89در تاريخ ، آمار

مين سـخنراني  و ده "كاربردهاي آنآنتروپي و "با موضوع 
با سخنراني آقاي دكتـر مجتبـي    1/3/89در تاريخ عمومي 

هـاي آمـاري در شـعر و ادب    تحليـل "گنجعلي با موضـوع  
 .در دانشكدة علوم رياضي برگزار شد "پارسي

    كـه مرحلـة كتبـي آن در تـاريخ    مصاحبة آزمـون دكتـري 
ماه ارديبشت 8شده بود، روز چهارشنبه برگزار  9/11/1388

-نفر، به 4شدگان مرحلة اول، ر شد و از ميان پذيرفتهبرگزا

 .عنوان دانشجوي دكتري معرفي شدند
    آقاي علي شريفي از دانشجويان كارشناسـي آمـار، مرحلـة 

را با موفقيت پشت سر گذاشته و به مرحلة  اول المپياد آمار
 .دوم راه يافتند

 منظور ترويج تفكر بيزي و سهولت انجام محاسـبات مربـوط و    به
ه
م
چ
ن
ي
ن
 
ب
ر

اي ارتقاي سـطح علمـي اعضـاي هيئـت علمـي و دانشـجويان       
تحصيالت تكميلي، هستة اسـتنباط بيـزي گـروه آمـار دانشـگاه      
شهيد بهشتي با همكاري دانشكدة علوم رياضي، كارگاه آموزشي 

را در روزهـاي  " WinBugsافزار  تحليل بيزي با استفاده از نرم"

، برگـزار  1388اسـفندماه سـال    20و  19شـنبه،   چهارشنبه و پنج
 . كرد

  :سرفصل مطالب ارائه شده، عبارتند از
 اي بر استنباط بيزي  مقدمه 

 هــاي زنجيــر مــاركوفي مونــت كــارلو  الگــوريتم
)MCMC (افزار  با استفاده از نرمWinBugs 

 افزار  نرمWinBugsاز نصب تا تحليل ، 

 هاي بيزي نرمال اي بر مدل دمهمق 

 افزار  هاي بيزي با استفاده از نرم اي به مدل ورود متغيرهاي رسته
WinBugs  

 اي بر  مقدمهGLM اي و پواسـون بـا    هـاي دوجملـه   و داده
 WinBugsافزار  استفاده از نرم

 به روش بيزي) هاي گمشده داده(ها  پاسخي جانهي بي 

خـانم  : مدرسين كارگاه، به ترتيب حروف الفبا عبـارت بودنـد از   
، آقايـان دكتـر احسـان    )دانشجوي دكتري آمار(سمانه افتخاري 

بهرامي ساماني، دكتر امير تيمور پاينده، دكتر مجتبي گنجعلـي و  
آمار دانشـگاه  اعضاي هيئت علمي گروه (دكتر عليرضا طاهريون 

نفر از دانشجويان تحصـيالت   45در اين كارگاه، ). شهيد بهشتي
 .تكميلي و اعضاي هيئت علمي، شركت داشتند

 

 گروه آمار دانشگاه خليج فارس 

 با تشكر از آقاي دكتر محمود افشاري، نمايندة انجمن

 

  فـارس گشـايش يافـت و     در دانشگاه خلـيج  1379رشتة آمار در سال
گـروه رياضـي بـا عنـوان گـروه رياضـي و آمـار         ،1379رسماً از مهـر  

را بـا   كارشناسي ، پذيرش دانشجوي آمار در دورةدانشگاه خليج فارس
سال فعاليت  9در مدت . ز نمودآمار آغا دو نفر عضو هيئت علمي رشتة

آمـوختگي تعـداد زيـادي    اه خليج فـارس و دانـش  آمار در دانشگ رشتة
آمـار و   ئـت علمـي رشـتة   با همـت اعضـاي هي   ،دانشجو در رشتة آمار

رات زيادي نصيب اين رشته تالش دانشجويان ساعي اين رشته، افتخا
رقمي و دو رقمـي در كنكـور   هاي تككسب رتبه ،از جمله .شده است

كارشناسي ارشد توسط دانشجويان رشتة آمار اين دانشـگاه كـه تعـداد    
ها در مقطـع دكتـري در حـال ادامـه تحصـيل هسـتند و       زيادي از آن

كشـور در سـال    6لمپياد قطـب  نين رتبة اول تيمي در مسابقات اهمچ
در ايـن مسـابقات و همچنـين كسـب     كسب مدال كشـوري   و 1387
ي كشور تا جـايي كـه   هاي قابل قبول تيمي در مسابقات دانشجويرتبه

بـاالتر از بعضـي از    ،هـا رتبـة تـيم آمـار ايـن دانشـگاه      در بيشتر دوره
  .بوده استكشور و مطرح  هاي بزرگدانشگاه



                                                                                     خبرنامه انجمن آمار ايران                              
 

28

  با تصويب دورة كارشناسي ارشد آمار رياضي توسـط   88در آذرماه
رسمأ گـروه آمـار از گـروه رياضـي      شوراي گسترش وزارت علوم،
 نفـر  3نفـر عضـو هيئـت علمـي و      5مستقل و فعاليت خود را بـا  

با مدير گروهي دكتـر   آمار دانشجو در رشتة 130بورس دكتري و 
نيز مديريت گروه رياضي و آمار  1386 ي كه از سالمحمود افشار

در مقطـع   1389اين گروه از مهـر  . آغاز نمود را  بر عهده داشت،
  .دانشجو خواهد داشتپذيرش كارشناسي ارشد آمار رياضي 

  به سمت  88آمار در سال آقاي دكتر لك عضو هيئت علمي گروه
 .كاربردي استان بوشهر منصوب شدندرياست دانشگاه جامع علمي

  يئت علمي گروه آمار در سـال  دكتر محمود افشاري عضو هآقاي
دانشگاه و پژوهشگر برتر اسـتان بوشـهر    عنوان استاد نمونةبه 88

 .انتخاب شدند
 ًآمار بورس گروه  آقاي دكتر محمد اسمائيل دهقان منفرد كه قبال

تحصـيل   بوده و در مقطع دكتري در دانشگاه شهيد بهشتي ادامة
از رسالة دكتري خود دفـاع نمـوده و از    88 ماه، در بهمندادندمي
وقـت در گـروه آمـار    عنوان استاديار تمامبه  88-89سال دوم نيم

 .خدمت شدندبه دانشگاه خليج فارس مشغول 
 ضمن شركت  در دو سال گذشته اعضاي هيئت علمي اين گروه

هايي سخنراني مقاله، هاي داخلي و ارائةدر سمينارها و كنفرانس
 .اندالملي خارجي نيز ارائه كردههاي بينسنسمينارها و كنفرادر 

هـاي اسـتانبول و   اي دكتر محمود افشاري در دانشگاهآق: ازجمله
-اهللا لك  در دانشـگاه كواالالمپور و شارجة امارات و دكتر فضل

صـورت سـخنراني   مپور، مقاالت خود را بـه نكارا و كواالالهاي آ
 .ارائه نمودند

  
  هاي بنياديدانشپژوهشگاه 

ماه سال جاري و بـا  ششمين كارگاه فرايندهاي تصادفي در ارديبهشت
هـاي  حضور دانشجويان و استادان مقاطع تحصيالت تكميلي دانشـگاه 

  . مختلف كشور برگزار شد

توانيــد بــه پايگــاه   بــراي دســتيابي بــه اطالعــات بيشــتر مــي     
http://math.ipm.ac.ir مراجعه نماييد .  

 گروه آمار دانشگاه گلستان 

با تشكر از آقاي عيسي احمدي، دانشجوي مقطع كارشناسي رشتة آمار 
  دانشگاه گلستان

 علوم دانشگاه هايرشته به آمار ، رشتة1380 سال ماه مهر در
 مقطع در رشته اين و شد اضافه گرگان طبيعي منابع و كشاورزي
 تعداد به سال هر آن از پس و بود دانشجويان پذيراي كارداني

 و وقفهبي كوشش و تالش با اما .شدمي اضافه رشته اين دانشجويان
 منابع و كشاورزي علوم دانشگاه مسئولين و گروه استادان هايرايزني
 ماهمهر در دانشگاه اين سرانجام ،تحقيقات و علوم وزرات با طبيعي
 پس .گرفت را كارشناسي مقطع در دانشجو پذيرش مجوز ،1383 سال
 بزرگ هايموفقيت سوي به راه ،علمي هئيت كادر شدنكامل با آن از

 با و المپياد در توانستند دانشجويان وشد  هموارتر دانشجويان براي
 1386سال  در ارشد كارشناسي آزمون در رقمي دو هايرتبه كسب
 تفكيك و گلستان دانشگاه تأسيس با .زنند رقم را درخشاني نتايج
 در ،طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه از پايه علوم هايرشته
 دانشگاه هايرشته فهرست در رشته اين 1387 تحصيلي سال آغاز

 و شد دانشجويان براي سبز ايآينده نويدبخش و گرفت قرار گلستان
 به 1388 سال مهرماه در را رشته اين ارشد كارشناسي مقطع

  . كرد تقديم دانشجويان
  :اعضاي هيئت علمي گروه آمار دانشگاه نيز به قرار زيرند

 
خانوادگي نام و نام علمي مرتبه  مدرك اخذ محل   

يغمايي فرهاد شيراز دانشگاه-ايران استاديار   
 عظيم مجيد

 محسني
شيراز دانشگاه-ايران استاديار  

خلفي مهناز  
)گروه مدير(  

شيراز دانشگاه-ايران استاديار  
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بابانژاد منوچهر گنت دانشگاه- بلژيك استاديار   
دانشجوي  كامل عبداهللا نژاد

 دكتري
شيراز دانشگاه-ايران  

 
 شاهد ،نزديك در آيندة آمار گروه روزيشبانه تالش ادامة با اميد است
 همچـون  دانشـجويان  مـا  و باشـيم  دكتري مقطع در دانشجو پذيرش

 نامـه  از ،يمادهنرسان مقصد به را محتواو  نامه تا كه باشيم اينامه تمبر
  .نشويم جدا
  
  
  
  
 گروه آمار دانشگاه اصفهان 

  انجمن پناه، نمايندةبا تشكر از آقاي دكتر ايران
  
 گـروه   عنوان مدير جديـد ساز بهآقاي دكتر محمدحسين عالمت

 .و آغاز به كار كردند انتخاب شده
  دانشـياري بـه اسـتادي ارتقـا      آقاي دكتر مجيد اسدي از مرتبـة

 . يافتند

   بـا تعـداد    9/2/89آزمون كتبي دكتري تخصصي آمار در تاريخ
مصاحبه نفر براي  10از ، كه از اين تعداد داوطلب برگزار شد 50

عمـل آمـد و در صـورت كسـب     دعـوت بـه   15/2/89در تاريخ 
ها مورد پـذيرش قـرار خواهنـد    نفر آن 6، حداكثر حدنصاب الزم

 .گرفت
  دانشـجويي آمـار كشـور     -اول پانزدهمين المپياد علمـي  مرحلة

-هايي از دانشگاهبا حضور تيم 9/2/89در تاريخ ) 5قطب  مركز(

تان، لرســتان، مركــزي و ســهــاي اصــفهان، خوزهــاي اســتان
محال و بختياري در دانشگاه اصـفهان برگـزار گرديـد كـه     چهار

 .اعالم خواهد شد نتايج آن بعداً
  دكتري از رسالة  5/12/88ي جزي در تاريخ آقاي منصور آقاباباي

هـاي سـري   برخي خواص سـاختاري توزيـع  "عنوان  خود تحت
تحت راهنمايي آقاي دكتر  "تواني و وايبل و  موضوعات وابسته

 آموختـه موفققيت دفاع كرده و دانشساز با حسين عالمتمحمد
  .ادامه آمده است جزئيات بيشتر در. شدند

وي . در شهر اصفهان متولد شـد  1356صور آقابابائي جزي در سال من
در  1375فيزيك در سال رياضي ةتحصيالت دبيرستاني خود را در رشت

مقطـع  دبيرستان هاتف اصفهان به اتمام رسانيد و در همـان سـال در   
بـا   1379در سـال   وآمار دانشگاه صنعتي اصفهان پذيرفته  كارشناسي

در همان سال درمقطع كارشناسي ارشد آمـار   و آموختهدوم دانش ةرتب
 ةوي در اولـين دور . هان پذيرفتـه شـد  نظري دانشـگاه صـنعتي اصـف   
دانشـگاه   عضو تـيم  1379در سال  يمسابقات دانشجويي آمار سراسر

اول  ةرتب .انفرادي نائل شداول  ةرتب به كسبصنعتي اصفهان بود كه  
  .دتوسط همين تيم كسب ش در اين دوره تيمي نيز

خـود بـا عنـوان    كارشناسي ارشـد  نامه از پايان 1382در تيرماه  وي   
دكتر احمد  آقاي با راهنمايي "بيز و نااريبي تحت تابع زيان الينكس"

عـالي دفـاع    ةدكتر علي رجالي با كسب درجـ آقاي  ةپارسيان و مشاور
ظـري و كـاربردي   اول كارشناسـي ارشـد آمـار ن    ةكرد و با كسب رتبـ 

  زير پـرچم  انجام طرح خدمت براي 1382از مهرماه . شدآموخته دانش
به مدت دو سال به عنوان مربي در دانشگاه غير انتفاعي شـيخ بهـايي   

 در آزمون دكتري مشترك 1384در سال . اصفهان به تدريس پرداخت
دانشگاه صنعتي اصفهان پذيرفته شـد و در اسـفند   و دانشگاه اصفهان 

هـاي  رخي خواص ساختاري توزيـع ب"عنوان خود تحت از رسالة 1388
بـا راهنمـايي آقـاي دكتـر      "و موضوعات وابسته و وايبلسري تواني 

 ايشـان  ان دفاعيـة داور .ساز با موفقيت دفاع نمودمحمدحسين عالمت
 ،آقايان دكتر مجيد اسدي و دكتر افشين پـرورده از دانشـگاه اصـفهان   

تـر عبدالحميـد   لدين خالدي از دانشگاه رازي كرمانشاه و دكءادكتر بها
 فرصـت تحقيقـاتي   ةدور وي. بودندرضايي از دانشگاه فردوسي مشهد 

فسور چـين ديـوالي   وپر با همكاريرا در دانشگاه ماسي نيوزيلند  خود
 .علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان است هيئتاكنون عضو  د وگذران

در مجامع داخلـي  شده هاي ارائهمستخرج از رساله و سخنرانيمقاالت 
  :ازعبارتند  توسط ايشان خارجيو 

 M. Aghababaei Jazi and M.H. Alamatsaz (2009), 

Ordering Comparison of  Logarithmic Series Random 
Variables with their Mixtures, Journal of  
Communication in Statistics: Theory and Methods, to 
appear. 
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Methodology, 7, 121-132. 

 M. Aghababaei Jazi and M.H. Alamatsaz (2009), 
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 M. Aghababaei Jazi and M.H. Alamatsaz 
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Mixtures, Fifth International Conference of Applied 
Mathematics and Computing, 12-18 Aug. 2008,  Plovdiv 

Technical University, Plovdiv, Bulgaria. 
 M. Aghababaei Jazi, “Some Extensions of Geometric 

Distribution”, 60th Annual New Zealand Statistical 

Association Conference, 2 to 3 Sep. 2009, Victoria 

University, Wellington, New Zealand. 
 M. Aghababaei Jazi and M.H. Alamatsaz, “A Test for 

Strong Unimodality by Order Statistics”, International 
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Mashad, Iran. 
 اي تحـت عنـوان   مقاله ارائةModality and Divisibility of 

Some  Inflated‐Parameter  GPS    Distributions  در
، 1386هاي تصـادفي، شـهريور   فرايندششمين كنفرانس احتمال و 

 .دانشگاه مازندران
  اي تحــــت عنــــوانمقالــــهOn  Self‐Characteristic 

Probability  Density  Functions  در هشــتمين كنفــرانس
  .، دانشگاه شيراز1385آمار ايران، شهريور  

  
 جلسات انجمن آمار ايرانصورت 

  باتشكر از آقاي صيادي، دفتر انجمن آمار ايران
 

 24/10/1388 پنجشنبه: 172جلسة  هايتصميم    
  هاي اعضاي هيئت مديره نتيجه بر اين شـد كـه    بررسيپس از

 2010برگــزاري كنفــرانس آمــار كشــورهاي اســالمي در ســال
. نيسـت  پـذير  ميالدي با توجه به زمان انـدك باقيمانـده امكـان   

هاي الزم را  گرديد آقاي دكتر علي رجالي بررسي همچنين مقرر
ميالدي تا مشخص  2011براي برگزاري اين كنفرانس در سال 

شدن اعضاي هيئت مديرة دورة بعد انجام داده و اطالعات جمع 
مقتضي در جلسات هيئـت مـديرة وقـت     آوري شده را در زمان

 .مطرح نمايند
 هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پـس   نامه پرسش

دكتـر محمـدپور   از تكميل توسط اعضاي هيئت مديره، به آقاي 
 .حويل داده شدت

 لينك مجالت و نشريات انجمن آمار ايـران در اختيـار    مقرر شد
 .مركز اطالعات و مدارك علمي ايران قرار گيرد

 اي تحت عنوان  نامه آقاي دكتر محسن محمدزاده آيين شد مقرر
تهيـه   هاي اجرايي انجمـن آمـار ايـران    نامة تشكيل كميته آيين

 .وندنامة كلي نوشته ش ها تحت اين آيين نامه نموده و بقية آيين
 اي در جواب نامة سـازمان اسـتاندارد و تحقيقـات     نامه شد مقرر

پارسـيان و     صنعتي ارسال شده و در اين نامه آقاي دكتـر احمـد  
خانم دكتر فيروزه حقيقي به عنوان نمايندگان انجمن آمار ايران 
به سازمان اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي معرفـي شـوند و در      

 .شركت نمايند مربوطجلسات 
 29/11/1388پنجشنبه  :١٧٣جلسة  هايتصميم 

 و بـه تصـويب   شـد  هاي تخصصي انجمـن نهـايي    نامة كميته آئين
 .اعضاي هيئت مديره رسيد

 روند برگزاري كنفـرانس دهـم    خامنه، گزارشي از آقاي دكتر جباري
عضـا مهلـت   اي بـه تمـام ا   گرديد طي اطالعيه نمودند و مقررارائه 

 .ارسال مقاالت اعالم شود
  پاسـخ   ،نامـة طـرح مميـزي آمـار     برخي از سؤاالتي كه در پرسـش

در جلسه مطـرح و نسـبت بـه     ،ها ارائه نشده بودصريحي براي آن
 .گيري شد ها تصميمحذف و يا ارائة پاسخ دقيق براي آن

 نامـة   ،گرديد آقاي دكتر اسدي در جلسـة كميتـة پـژوهش    مقرر
ــن  ــيون انجم ــد از   كميس ــد و بع ــرح كنن ــي را مط ــاي علم  ه

مذكور به  گيري نهايي و با تأييد رئيس انجمن پاسخ نامة تصميم
 .اين كميسيون ارسال شود

  بعـد از   شـد  در خصوص پيشنهادهاي خانة رياضي تهران مقـرر
 .گيري نهايي صورت گيرد زم تصميمهاي ال بررسي

  الهـي در خصـوص ارسـال اطالعيـة      نامة آقاي دكتر نادر نعمـت
 000/000/8نام هر تـيم   ثبت مسابقة دانشجويي مطرح و هزينة

هـاي آمـار    اطالعيـة مـذكور بـه گـروه     ريال تعيين و مقرر شـد 
 .ها ارسال شود دانشگاه
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 26/01/1389پنجشنبه : 174جلسة  هايتصميم 

 خامنه گزارشي از روند برگـزاري كنفـرانس دهـم     آقاي دكتر جباري
همچنـين اعضـاي هيئـت مـديره نظـرات خـود را در       . ارائه دادنـد 
پوســتر كنفــرانس اعــالم كردنــد و رهنمودهــايي بــراي خصــوص 

 . اي مالي براي كنفرانس اتخاذ شده كمك گيري جذب  پي

 نامة جايزة دكتر بهبوديان مورد بحث و بررسي قرار  نويس آيين پيش
آقاي دكتـر پارسـيان نظـرات اعضـاي هيئـت مـديره را در       . گرفت
دكتر بهبوديان را  نامة جايزة نامه اعمال كرده و فرم نهايي آيين آيين

 .براي تصويب در جلسة آينده مطرح خواهند كرد
 را در خصـوص   هـاي الزم  اي دكتر محمـدزاده بررسـي  آق شد مقرر

هـاي علمـي،   پيشنهادهاي مطرح شده از طرف كميسـيون انجمـن  
 .انجام دهند

 يئت ساز، مورد موافقت اعضاي ه نامة پيشنهادي آقاي دكتر عالمت
نـام نماينـدگان در    هزينـة ثبـت  % 50 ر شدمديره قرار گرفته و مقر

برگـزاري كنفـرانس،    نامة نمايندگان در زمان ها طبق آئين كنفرانس
  .از طرف انجمن پرداخت گردد

  كليات درخواست پژوهشكدة آمار براي برگزاري نشست سرشماري
و جزئيــات رگيري خــانوار در كنفــرانس دهــم تصــويب شــد و آمــا
 .ارجاع شدانس دهم نامه به كميتة علمي كنفر تفاهم

 دانشگاه شهيد بهشتي  جلسة آيندة هيئت مديرة انجمن در مقرر شد
 .برگزار شود
 30/02/1389پنجشنبه : 175جلسة  هايتصميم    

 االت و تعـداد  خامنه گزارشي از نحـوة داوري مقـ   آقاي دكتر جباري
همچنـين اعضـاي هيئـت مـديره     . ارائه نمودنـد  مقاالت ارائه شده

 .نظرات خود را درمورد پوستركنفرانس مطرح كردند
 نفر از آماردانان خارجي معروف را كه  3انجمن آمار هزينة  مقرر شد

پرداخـت نمايـد و    ذار استهاي آمار تأثيرگ حضورشان در كنفرانس
 .انتخاب افراد مذكور را آقاي دكتر پارسيان پذيرفتند

 نامة جايزة دكتر بهبوديان در جلسة هيئت مديرة انجمـن آمـار  نآيي 
نامـه را  نسخة نهايي ايـن آيـين   ايران به تصويب رسيد و مقرر شد

 .آقاي دكتر طالبي براي چاپ در خبرنامه آماده كنند
 عـدم اسـتقبال   "اي در مـورد  آقاي دكتراسـدي سـرمقاله   مقرر شد

بـراي درج   "اي آمـار هها از كنفرانس اعضاي هيئت علمي دانشگاه
 .در خبرنامة انجمن آماده نمايند

 ي انصار از انجمن آمار، مقرر شددرخصوص درخواست كانون اسالم 
هاي الزم را انجام داده و نتيجه را اعـالم  آقاي دكتر طالبي بررسي

 .نمايند
 دانـد  هيئت مديرة انجمن آمار، هيئت تحريرية خبرنامه را مجاز مي

را  "هاي علمي در فضاي مجازيارك انجمنپ"كه اخبار مورد نظر 
 .ها قرار دهدبار تهيه و در اختيار آن هر سه ماه يك

 هـاي   ها و كنفـرانس  نامة پيشنهادي برگزاري همايشآئين مقرر شد
هاي علمي براي تعيين نقاط ضعف و قـوت آن و همچنـين    انجمن
آمــار ايــران، بــراي هــاي انجمــن  نامــة برگــزاري كنفــرانس آئــين
پور قرار گيـرد  فارسيدر اختيار خانم دكتر سنجري هاي الزم بررسي

تا ايشان نتيجه را براي طرح در جلسة آينـدة هيئـت مـديره ارائـه     
 .دهند

 هـاي  ي انجمننامة پيشنهادي تشكيل شاخة دانشجويدر مورد آئين
هاي اوليه را انجـام   اصل بررسيآقاي دكتر وحيدي علمي مقرر شد

با اساسنامة انجمن مغـايرتي نداشـته باشـد و     نامهدهند تا اين آئين
ساز قرار دهند نامة مذكور را در اختيار آقاي دكتر عالمتسپس آئين

 .به همراه يك نامه براي نمايندگان ارسال شودتا 
 هاي ملـي   نامة تشكيل و ادارة دبيرخانة دائمي همايشبررسي شيوه

تـة پـژوهش   هاي علمي بـه كمي  المللي انجمنهاي بينو كنفرانس
 .ارجاع شد

  هاي علمي در  آقاي دكتر محمدزاده پيشنهادهاي كميسيون انجمن
خصوص مدت زمان تصدي هيئت مديرة انجمن را بررسي كرده و 

 .پاسخ را به هيئت مديره ارائه نمودند
 افه نمودن بندي با اين نامة انتخابات انجمن براي اضآئين مقرر شد

 ،دوم كشـيده شـد   مـديره بـه دور  اگر انتخابات هيئت «موضوع كه 
در اختيار آقاي دكتـر رجـالي    ،»ديگر به مجمع عمومي آورده نشود

قرار گيرد تا ايشان اين موضوع را با همكاري دكتر پارسيان بررسي 
 .نمايند

 طور دقيق بازبيني شودهنامة انجمن آمار بآئين مقرر شد. 
 آقاي دكتر اسدي گزارشي از كميتة پژوهش، آقـاي دكتـر    مقرر شد

محمدزاده گزارشي از كميتة آمـار رسـمي و آقـاي دكتـر پارسـيان      
گزارشي از كميتـة آمـوزش بـراي درج در خبرنامـة انجمـن آمـاده       

 .نمايند
 براي برگـزاري هشـتمين سـمينار احتمـال و فراينـدهاي       مقرر شد

هـاي سـمنان و زنجـان،     هتصادفي، آقاي دكتر محمدزاده با دانشگا
آقاي دكتر طالبي با دانشگاه كردستان و خـانم دكتـر سـنجري بـا     

اي هـ  صـورت بـا دانشـگاه   در غيراين. دانشگاه الزهرا مذاكره نمايند
 .، اردبيل و همدان وارد مذاكره شوندديگر نظير دانشگاه گيالن، يزد

      درخصوص نامة آقاي دكتر رجـالي در مـورد برگـزاري مراسـم روز
 يئت مديره افراد ديگـري را بـه فهرسـت   المللي آمار، اعضاي هنبي
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جلسة مـذكور   ين جلسه اضافه نمودند و مقرر شدشدگان به ادعوت
در محل پژوهشكدة آمار تشكيل  26/03/89در نامة فوق در تاريخ 

 .شود
  ت مـديره، ايـن مـاده بـه     گيري از اعضـاي هيئـ   پس از انجام رأي

مشـترك در هيئـت تحريريـة    وجـود اعضـاي   "تصويب رسيد كـه  
 ."استمجالت انجمن بالمانع 

 افزار براي كليـة نشـريات   كميتة نشريات انجمن يك نرم مقرر شد
 .تهيه نمايد

   هيئت تحريرية پيشنهادي مجلة علوم آماري براي يك دورة ديگر
در مـورد   شـد  مورد تأييد هيئت مديرة انجمن قرار گرفـت و مقـرر  

 .لسة آينده تصميم نهايي اتخاذ شودهيئت تحريرية مجلة ندا در ج
   حـل  و در م 27/03/89جلسة آيندة هيئت مديرة انجمن در تـاريخ

 .شوددفتر انجمن آمار تشكيل مي

 
  
  
 

  آمار ايرانالمللي بيندهمين كنفرانس 
 1389مرداد  15و  14: زمان 

 دانشگاه تبريز: مكان 

 پايگاه: http://www.tabrizu.ac.ir/isc10 

 ١٩th International Workshop on Matrices 
and Statistics (IWMS ٢٠١٠) 

 
 چين: مكان 

 2010ژوئن  8تا  5: زمان 

 پايگاه :www١.shfc.edu.cn/iwms/index.asp 

٢٠١٠ International Symposium on 
Financial Engineering and Risk 

Management (FERM٢٠١٠)  
  

 تايوان: مكان 

 2010ژوئن  12تا  10: زمان 

 پايگاه: www.fin.ntu.edu.tw/~ferm٢٠١٠/  

٥٨th ISI World Statistics Congress 
   

 دوبلين: مكان 

 2011اوت  26تا  21: زمان 

 پايگاه: www.isi2011.ie  

International Workshop in Applied 
Probability ٢٠١٠ (IWAP ٢٠١٠) 

 اسپانيا: مكان 

 2010جوالي  8تا  5: زمان 

 پايگاه : 

www.fundacion.uc٣m.es/IWAP٢٠١٠/Index.html  

٩th International Conference on Order 
Statistical Data and Their Applications 

 
 مصر: مكان 

 2010جوالي  13تا  11: زمان 

 پايگاه: www.stat.osu.edu/~hnn/osda٢٠١٠.html 

١١th International Meeting on Statistical 
Climatology 

 
 اسكاتلند: مكان 

 جوالي 16تا  12: زمان 

 پايگاه: cccma.seos.uvic.ca/imsc.١١imsc.shtml 

١٦th ISSAT Int'l Conference on Reliability 
and Quality in Design  

 
 آمريكا: مكان 

 2010 اوت 7تا  5: زمان 

 پايگاه: www.issatconferences.org 

SAMSI ١١-٢٠١٠ Program on Complex 
Networks  

  
 آمريكا :مكان 

 سپتامبر 1تا  اوت 29 :زمان 

 پايگاه :www.samsi.info/workshops/index.shtml 

ISBIS-٢٠١٠ International Symposium on 
Business & Industrial Statistics 

  

  تقويم آماري
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 كرواسي: مكان 

 2010جوالي  9تا  5: زمان 

 پايگاه :action‐m.com/isbis٢٠١٠ 

  



 

 

  


