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نشرية خبري اين انجمن است كـه در  ، نامة انجمن آمار ايرانخبر
 .شودپايان هر فصل منتشر مي

، درج اخبار آماري ايران و جهان، آشنايي با بزرگان هدف اصلي از انتشار خبرنامه
آمار و ايجاد ارتباط ميان اعضاي جامعة آماري با يكديگر و نيـز بـا انجمـن آمـار     

 .ايران است

براي نيل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از همكاري و همفكري 
 :در اين راستا. شودمندان به گرمي استقبال ميهمة عالقه

ضروري است مطالب به نشاني سردبير، اعضاي هيئت تحريريه يـا مسـئولين    -
 .ها ارسال شودستون

 .شده، آزاد استخبرنامه، در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالب ارسال -

 .شودشده، بازگردانده نميمطالب دريافت -

 .مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ايران نيست
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  مجيد جعفري خالدي

  
مـاه شـاهد رويـداد مهـم برگـزاري روز       آبانپايان مهرماه و آغاز در    

آمار ايران بوديم كه بنابر اهميت آن، اين شماره از جهاني آمار و هفتة 
هفتـه  روز و هاي مربوط بـه ايـن    خبرنامه به انتشار و انعكاس گزارش

ــه اســت  ــه آن. اختصــاص يافت ــايت ر  گون ــه در س ــار ك ــاني آم وز جه
)http://unstats.un.org/unsd/wsd (    اخبار مربـوط بـه ايـن روز

ارائه شده است، نشان از برگزاري باشكوه اين مراسم در سراسـر دنيـا   
يـاري نهادهـا و    در ايران نيز با همت انجمـن آمـار ايـران و هـم    . دارد

نحـو مطلـوبي    سعي گرديد هفتة آمـار ايـران بـه    هاي مختلف، سازمان
شايسته است از طرف خبرنامه از آقاي دكتر رجالي براي . برگزار گردد

ايـن هفتـه    تـر مراسـم   زحمات فراواني كه در برگزاري هر چه باشكوه
  . عمل آوريم متحمل شدند، تشكر ويژه به

د اخبـار  ز خبرنامه كـه الزم بـو  شماره ا يناباالي   يتبا وجود حساس   
دو  يانعكـاس دهـد، از همكـار    ينحو مطلوب را به يرانآمار ا يمل ةهفت

پزشـك و   يـد دكتـر حم  يآقـا  يريه،تحر يئته ةبرجست يتن از اعضا
 يتتبـع آن مسـئول   و بـه  يممحروم بود منش يسركار خانم فرزانه صفو

دكتر پزشـك و خـانواده    يآقا يبرا. يداعضا گرد يرسا جةمتو ينيسنگ
 برنـد  يسـر مـ   در دانشگاه واترلو به يدر فرصت مطالعات شان كه محترم
 يئـت در ه يشـان مجـدد ا  يـدار د. نمـايم  يم يو سالمت يتموفق يآرزو
  . افتخار و مباهات خواهد بود يهما يريهتحر
در خبرنامـه مشـغول    ينجانـب به دو سـال كـه ا   يبمدت قر ينا در   

ـ   ياربسـ  يهستم، همكـار  يفهانجام وظ بـدون   و دريـغ  يخردمندانـه، ب
 ياربسـ  يقتـاً را حق مـنش  يداشـت سـركار خـانم صـفو     چشـم  گونه يچه
در . دانم يخبرنامه م يمحتوا يفيو ك يكم يشدر جهت افزا يرگذارثأت

 يشـان ا ياعضاء، با استعفا يباطن يلم رغم يگذشته خبرنامه، عل ةجلس
خـود را نسـبت بـه     يارزالزم است سپاسگ وسيله ينبد. يدموافقت گرد

در  يـت موفق يآرزو يشانا يابراز داشته و برا منش يفوسركار خانم ص
اسـت تـا بـا     يضرور يزانجمن آمار ن بر .دارم يزندگ يها عرصهية كل
 يمناسـب همكـار   ةينبستر و زم يشان،چون ا ياز افراد يستهشا يرتقد

 يـايي شـاهد پو  ترتيـب  ينمند و مستعد را فراهم سازد تا بد افراد عالقه
  .يمباشآمار ايران انجمن  يشترب

و  ملـي آمـار   ةهفت ةهاي برگزيد برخي از مطالب و گزارش ،در ادامه   
  .رسد به استحضار خوانندگان محترم مي روز جهاني آمار

  
  

  هفته آمار در ايران يگزارش برگزار
  علي رجالي

  و گروه آمار دانشگاه صنعتي اصفهانهيئت علمي 
  آمار در ايران ةبزرگداشت هفت ريزي مسئول برنامه

  
به عنوان روز جهـاني آمـار بـا      2010اكتبر  20به دنبال اعالم روز    

محوريـــت آمارهـــاي 
رسمي توسط مديركل 

المللـي  كميسيون بين
ــل    ــازمان مل ــار س آم
ــار  متحــد، انجمــن آم
ــنهاد    ــه پيش ــران ب اي

. گزارشگر تصميم گرفت تا مراسم بزرگداشت اين روز را برگزار نمايـد 
عنوان مسئول  آمار ايران، گزارشگر بهبا تصميم شوراي اجرايي انجمن 

ريزي بزرگداشت انتخاب شـد و پـس از انجـام اقـدامات      برنامه ةكميت
 ةكميتـ انجمـن آمـار ايـران،     ياوليه و با مشـاركت بسـياري از اعضـا   

  . را تشكيل داد ريزيبرنامه
، جهت بزرگداشت ايـن روز و وجـود روز   ISIبا توجه به درخواست    

ريـزي ثبـت شـده اسـت،     نام روز ملي آمار و برنامه ماه كه به اول آبان
آمـار از   ةاي بـه نـام هفتـ   گذاري هفتهانجمن آمار ايران تصميم به نام

نمود و روزهاي هفته را نيـز بـه طـور     4/8/89لغايت  28/7/89تاريخ 
با اين اميد كه بزرگداشت اين هفته زمينه ساز . گذاري كردجداگانه نام

كارگيري آمار و باعث شناخت جامعه از ليد و بهايجاد وحدت رويه در تو
  . اهميت اين علم بنيادين باشد

ريزي انجمن آمـار  هاي ديگر هم با برنامهاين بزرگداشت براي سال   
ايران و الگوسازي توسط اين انجمن و كمك تمـام نهادهـاي ذيـربط    

ي ريزي، روزهـا برنامه براساس جلسات اوليه كميته. باشدقابل اجرا مي
  : هفته به شرح زير اعالم شدند

  28/7/1389مصادف با  2010اكتبر  20چهارشنبه  

   آمارهاي رسمي -روز جهاني آمار        
       (World Statistics Day- Official Statistics)  

  
 

 دومگفتار  گفتار اول
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  29/7/1389مصادف با  2010اكتبر  21پنجشنبه 

  آماري آموزش و سواد
)Statistical Education and Statistical Literacy(  
  
  

  30/7/1389مصادف با  2010اكتبر  22جمعه 

  ارتقاء فرهنگ و آگاهي آماري
(Statistical Awareness)  

 

  1/8/1389مصادف با  2010اكتبر  23شنبه 

  ريزيروز آمار و برنامه
(National Statistics and Planning Day)  

 

 2/8/1389مصادف با  2010اكتبر  24يكشنبه 

  )توليد كاال و خدمات(در صنعت  نقش آمار
(Statistics in Industry [Production and Services])  

 

  3/8/1389مصادف با  2010اكتبر  25دوشنبه  

  نقش آمار در ساير علوم
(Statistics in Other Sciences) 

 
 4/8/1389مصادف با  2010اكتبر  26شنبه سه 

  نظام آمارشناسي -ايآمار و اخالق حرفه
(Statistics as a Profession)                  

  
دعـوت انجمـن آمـار و در     ، بـه 89در تيرماه  هماهنگي ةاولين جلس   

آمار ايران با حضور نمايندگان رسـمي انجمـن آمـار    ة محل پژوهشكد
بيمه، بانـك   ةآمار ايران، پژوهشكد ةايران، مركز آمار ايران، پژوهشكد

زمان صـدا و سـيماي جمهـوري    مركزي جمهوري اسالمي ايران، سـا 
اسالمي ايران، مركز آمار و اطالعات بازار كار و برخي از اساتيد خبـره  

هاي مختلفي از نمايندگان حوزه. هاي كشور برگزار شدآمار از دانشگاه
جمهوري،  وزارت آمـوزش  وري رياستامعاونت علمي و فن ةجمله حوز

زش كشـور،  و پرورش، مجلس شوراي اسالمي، سازمان سـنجش آمـو  
وري اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسـالمي  اهاي ارتباطات و فنوزارتخانه

ايران، كـار و امـور اجتمـاعي، جهـاد كشـاورزي و شـهرداري تهـران،        
  . داليل متفاوت در اولين جلسه حضور نداشتند به
هايي از اقـدامات  گزارش ،در اين جلسه نمايندگان نهادهاي مختلف   

  : ح زير ارائه دادندموازي انجام شده به شر

   همـاهنگي بـراي بزرگداشـت روز     ةمركز آمار ايران يـك كميتـ
رئـيس مركـز آمـار ايـران در ايـن      . جهاني آمار تشكيل داده بود

پيشــاني اجرايــي مركــز آمــار ايــران را بــه عنــوان  ،جلســه
آمار و انجمن آمـار ايـران را مسـئول     ةبرگزاري هفت
 .اعالم نمودند هاي برنامهاتوليد محتو

  قرار بر اين شد كه مركز آمار ايران مراسم اولين روز برنامه را با
 .حضور رسمي رياست جمهور برگزار نمايد

 ها بايد در جهت تغييـر مخاطـب   ضمناً اعالم شد كه تمام تالش
عموم مردم و مسئولين در مراسم  اندركاران آمار بهاصلي از دست

 .بزرگداشت هفته آمار باشد
 مركز اطالعـات بـازار كـار وزارت امـور     هاي از فعاليت يگزارش 

 يگذشـته ارائـه شـد و موضـوع برگـزار      يهـا  در سال ياجتماع
كه مخاطبين آن تمام كارشناسـان   يسال جار ةهمايش دو روز

 .مطرح شد ،آمار سراسر كشور خواهند بود
    ــ ــمن ارائ ــران ض ــزي اي ــك مرك ــدگان بان ــ هنماين از  يگزارش

بانـك را جهـت    آمـادگي حـال،   هاي انجـام شـده تـا بـه     فعاليت
 .اين هفته اعالم نمودند يدر برگزار يهمكار

  : قرار شد ها هدر اين جلس
       طي جلساتي بـا مسـئولين وزارت آمـوزش و پـرورش اهميـت

موضوع برايشان تشريح شـود تـا در جلسـات آتـي بـا حضـور       
هاي بيشتري انجام شود، كه با  هماهنگي  نمايندگان اين وزارت

آمـار در وزارت آمـوزش و    ةهفتـ  يـزي ر حضور مسـئول برنامـه  
 .وجود آيد به يپرورش، تالش شد اين هماهنگ

 بعدي انجام شود ةوزارت نيرو براي جلس ةدعوت از نمايند. 
 هـا   هاي مشابه در شهرسـتان  نمايشگاهي در تهران و نمايشگاه

ها به ارگاني اختصاص  برگزار شود و هر روز جهت انجام برنامه
هـا حضـور مسـتقيم     اهـداف نمايشـگاه  از مهمترين (داده شود 

و كارشناسان آماري كشور و قابل استفاده بودن بـراي  تادان اس
 .)عموم اعالم شد

هماهنگي تا پايان شـهريورماه   ةجلسه مربوط به كميت 4در مجموع    
كه هدف اصلي اين كميتـه ايجـاد و حفـظ وحـدت      ،برگزار گرديد 89

  . ها بودرويه و هماهنگي با ديگر كميته
آمار  ةريزي با مسئوليت گزارشگر و در محل پژوهشكدبرنامه ةكميت   

اعضاي اين جلسات متشكل . جلسه تشكيل داد 8يا انجمن آمار ايران 
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پناه، دكتر پارسيان، دكتر رجـالي، زاهـديان،   بودند از آقايان دكتر ايران
 ساز، دكترنيك، دكتر فقيهي، قائمي، دكتر طالبي، دكتر عالمت فراهاني

اصل و در صـورت  محمدپور، دكتر محمدزاده، مقتدايي و دكتر وحيدي
لزوم در برخي جلسات كارشناسان ديگري به عنـوان ميهمـان حضـور    

  . داشتند
 18مـرداد،   31تيـر،   9خـرداد،   26هاي جلسات اين كميته در تاريخ   

  . شهريور، يكم، هشتم، چهاردهم و بيستم مهر برگزار شد
  : توان به شرح زير نام بردرا مي ن كميتهتصميمات اي ةعمد   
      ،لزوم حضور و ارتباط بـا نماينـدگان وزارت آمـوزش و پـرورش

وزارت كار و امور اجتمـاعي، وزارت جهـاد كشـاورزي، سـازمان     
هاي تخصصي شـوراي  هواشناسي، شهرداري تهران، كميسيون

 عالي آمار، شوراي فرهنگ عمومي و وزارت ارشاد

 آمار هاي جنبه ةتوجه به هم 

 آمار در ايران ةآمار و هفت يطراحي آرم روز جهان 

 هاي مركز آمار ايـران و انجمـن     سازي سايت تجهيز و به هنگام
 ةهمراه درج آخرين اخبار و اطالعات مربوط به هفت آمار ايران به

 آمار

 ها هايي در تهران و شهرستان برپايي نمايشگاه 

 ريزي برگزاري برنامهopen door day  ي مراكـز آمـاري،   بـرا
كه البته ايـن كـار در   (جهت مراجعه مردم و پاسخگويي به آنان 

 ).پذير خواهد بودآمار نيز امكان ةهاي هفتكنار نمايشگاه
 اندركاران برگزاري سمينار تخصصي آمار رسمي با شركت دست

 هاي آماريتوليد آمار جهت هماهنگي در استانداردها و شاخص

 وحدت رويه بـين مراكـز توليـد و ارائـه     ريزي جهت ايجاد برنامه
 ها و رعايت استانداردهاآمار كشور براي تعيين شاخص

 هايي با تكيه بـر آمارهـاي رسـمي،    برگزاري سمينارها و كارگاه
 بيمه، آمارزيستي، اقتصادسنجي و غيره

 هاي مدون توسط اساتيد و متخصصان آماريبرگزاري سخنراني 

  آمار رسميترويج فرهنگ آماري با تكيه بر 

  براي اصالح كيفيت توليد آمار(مخاطب قرار دادن عموم مردم( ،
بـراي اسـتفاده   (گـران  گيـران شـامل مـديران و صـنعت    تصميم

آمـوزان، معلمـان و حتـي دانشـجويان     و دانـش ) صحيح از آمـار 
دانـش   يبـراي ارتقـا  (هاي غيرآمار و نيز دانشجويان آمار رشته
 )آمار

   دقـت در  (سـواد آمـاري    ي فقـوده م ةمورد توجه قـراردادن حلقـ
آوري اطالعات و استفاده صحيح از علم آمار و عـدم سـوء    جمع

 )استفاده از آن
    ريـزي  شناسايي كتب ضروري براي انتشار يـا ترجمـه و برنامـه

 هابراي انتشار آن

 هاي مفيد از طريق صدا و سيما و جرايدمعرفي كتاب 

  آمارهـاي مختلـف   انتشار مرجع راهنما براي معرفي مراجع توليد
 كشور

 نامه براي اين هفته و چاپ مطالـب   انتشار نشريات خاص و ويژه
 مربوط در نشريات و جرايد مختلف

 و بروشور براي عموم) مترويي(هاي كوچك  انتشار كتاب 

 تهيه مقاالت علمي جهت درج در خبرنامه و ساير نشريات 

 نمـايي  تهيه تمبر يادبود روز جهاني آمار و سكه روز جهاني و رو
 جمهورها توسط رئيسآن

 طور وسيع از طريق صدا و سيماهنگام و بهرساني بهاطالع 

 ها و غيـره در صـدا و سـيما و    هاي سريالي، مصاحبهتهيه برنامه
 سازي عموم بمباران اطالعاتي جهت آگاه

 با حضور آقايان دكتر عادل آذر، دكتر بهمني هاي خبري نشست
 و دكتر پارسيان

 گردهاي تلويزيوني و راديويي با حضور كارشناسـان  برگزاري ميز
 و متخصصان آمار كشور

 سيما 4و  2هاي گفتگوهاي خبري در شبكه 

 برگزاري ميزگردهاي تخصصي 

 ها و يا مسـابقات  برنامهميان هها يا تهيپخش تيزرها و زيرنويس
كه (راديويي و تلويزيوني براي معرفي آمار با كمك صدا و سيما 

نماينده صدا و سيما قرار شد خوراك الزم توسـط   با قول مساعد
 .)انجمن آمار ايران تهيه شود

 ها براي مشاركت در گيري مسئله ابالغ صدا و سيما به استان پي
 هاآمار در استان ةبرگزاري هفت

 تهيه شعارهاي الزم جهت تبليغ و ترويج در اين هفته 

 ايـن كـار    كه(ها نصب پالكارد، بنر و بيلبورد با كمك شهرداري
 .)در تهران و اصفهان انجام شد

  ارسالSMSهايي در اين رابطه توسط مخابرات 

  هـاي  هـاي دانشـجويي در زمينـه   نامـه اعتالي روند تهيه پايـان
 كاربردي آمار
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 جوايز به آنان  يهاي دانشجويي و اهدا نامهانتخاب بهترين پايان

 ةة پولي و بـانكي و پژوهشـكد  آمار، پژوهشكد ةتوسط پژوهشكد
 بيمه

 آموزيآمار دانش ةبرگزاري مسابق 

 هاي آموزشيهمكاري در تصحيح برنامه 

 هاي انتشارات، تبليغات ميتهكتشكيل زير 

   هـاي  هـا و گـروه  سـاي دانشـكده  درخواست انجمـن آمـار از رؤ
 هايي در هفته آمار ها جهت برگزاري برنامهدانشگاه

 آمار ةهاي آماري براي هفتتهيه سايت و وبالگ 

 هاي ضبط شده بر روي سايتادن آرشيو برنامهقرار د 

 هماهنگي جهت تأمين بودجه 

 هـاي آمـاري از جملـه پروفسـور هـدايت       دعوت از برخي چهره
 جهت ايراد سخنراني در مراسم مختلف

     تالش جهت برگزاري سخنراني آقـاي دكتـر عـادل آذر در روز
 هاي نماز جمعه تهران جمعه مصادف با هفته آمار قبل از خطبه

 ها، بدون هماهنگي انجمن آمار ايران أكيد بر عدم انجام برنامهت
 جهت حفظ وحدت رويه

    برگزاري مسابقه جهت تهيه آرم و پيشنهاد جايزه توسـط بانـك
 مركزي، انجمن آمار ايران و مركز آمار ايران

 ملي آمار ايران ةتصويب پوستر هفت 

 آموزش  هاي اداره تصميم به توزيع پوستر در همه مراكز از جمله
 و پرورش و مدارس

       تهيه پوسترهاي ديگر عالوه بـر پوسـتر اصـلي بـا درج لوگـوي
 حاميان توسط مراكز مختلف

 رساني از طرق مختلفبررسي اطالع 

  آمار الزمه توسعه پايدار"تصويب شعار مشترك هفته" 

 آمار توسط مركز آمار ايران ةآماده سازي موز 

  ــ ــا عضــويت آقايــان زاه ديان، دكتــر تشــكيل كميتــه علمــي ب
پور، دكتر فقيهي، قـائمي، دكتـر محمـدزاده، مقتـدايي،     عوضعلي

براي ) البدلبه عنوان عضو علي(پور و دكتر محمدپور دكتر نواب
ها و مقاالت براسـاس توصـيه   ريزي علمي، پذيرش برنامهبرنامه
بط، تعيين نوع و تعداد مدعوين براي حضـور در  ر يهاي ذكميته

 هفته آمارهر برنامه براي كل 

  رئيس انجمن آمار ايران بـه عنـوان    ،دكتر پارسيانانتخاب آقاي
 سخنگوي اصلي هفته

 هاي نمادين از جمله ملبس تالش در جهت انجام برخي فعاليت
هايي كه آرم هفته آمار بر  آموزان با لباسكردن تعدادي از دانش

جمعي در  ها حك شده باشد و تهيه عكس يا فيلم دستهروي آن
 مورداين 

 سازي جهت تصويب طرح نظام آمارشناسي ايرانزمينه 

 ها به شرح زيرتعيين زيركميته:  

، كه اعضـاي آن عبـارت   رسمي آمارهاي  -آمار جهاني روز .1
فراهاني نيك،  دكتر محمدپور،آقايان دكتر گرامي، : بودند از

دكتر گنجعلي، زاهـديان، مقتـدايي، زائـري، قـائمي، دكتـر      
دكتـر   ،دكتـر بهاءالـدين خالـدي     محرابي، دكتـر رادمهـر،  

 و خانم ملك پور محمدزاده

: ، كـه اعضـاي آن عبـارت بودنـد از    آماري سوادآموزش و  .2
 ،يدكتـر نعمـت اللهـ    ،يدكتر پارسيان، دكتـر رجـال  آقايان 
دكتـر   زاده، يدكتر اصـغري، آشـفته، حـاج    ،يشهرك يروغن

حـائري و خـانم    ،ينقشينه ارجمند، دكتر كسـري عليشـاه  
 آزادغالم  دكتر

، كه اعضاي آن عبارت بودند ارتقاء فرهنگ و آگاهي آماري .3
 ،يدكتر محمـدپور، دكتـر محتشـم    نيك، يفراهانآقايان : از

 زاده خان ،يگودرز زاده، يحاج ،يدكتر رجال

: ، كـه اعضـاي آن عبـارت بودنـد از    ريزي روز آمار و برنامه .4
ر پناه، دكت دكتر ايران پور، يدكتر عوضعل ،يدكتر طالبآقايان 
 جمالي

، كـه اعضـاي آن   )توليـد و خـدمات  (نقش آمار در صـنعت   .5
دكتـر مقـدم، دكتـر     ،يدكتـر فقيهـ  آقايان : عبارت بودند از

 فرد، خواجويي و دكتر پويا خوشگويان ،يمراد يعل

: علوم، كه اعضاي آن عبـارت بودنـد از   ساير در آمار نقش .6
عليـزاده،   آقايان دكتر محمدزاده، دكتر محرابـي، دكتـر گـل   

 زادهالهي و خانم رحيمر گرامي، دكتر نعمتدكت

، كه اعضـاي آن  نظام آمار شناسي -اي آمار و اخالق حرفه .7
دكتـر   ،يدكتـر اسـد   ،يدكتـر رجـال  آقايان : عبارت بودند از

 و چلويان يزاهديان، دكتر فقيه ،يطالب

، كـه اعضـاي آن   تبليغات، انتشارات و ارتباطات دانشجويي .8
، دكتـر  اصل ساز، دكتر وحيدي دكتر عالمت: عبارت بودند از

، دكتـر محمـدپور،   پناه،  دكتر فالح، دكتر ايران ،يارمحمدي
  و خانم دكتر ريواز يآشفته، سيدهاشم حسين
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ــاوت و  در مجمــوع و پــس از نشســت    ــدد، جلســات متف هــاي متع

آمـار   ةاندركاران بزرگداشت هفت هاي انجام شده توسط دست هماهنگي
  :فته به شرح زير به تصويب رسيدروزهاي ه ةدر ايران، برنام

  همـايش بـا عنـوان     يبرگزار): 28/7/1389چهارشنبه (روز اول
ي در دانشگاه عالمه طباطبايي با هماهنگي دكتـر  رسم يآمارها
 هاي با برنامه 13تا  8ي از ساعت اله نعمت

 40نژاد به ترتيـب   پور و آقاي خاوري سخنراني دكتر نواب .1
 دقيقه 30و 

الهـي و بـا حضـور     گي آقاي دكتر نعمـت ميزگرد با هماهن .2
ــر   ــدايي، زاهــديان، دكت ــان مقت پروفســور هــدايت و آقاي

 نژاد پور و خاوري نواب

  ــنبه (روز دوم ــخنراني ): 29/7/1389پنجش ــزاري س ــاي  برگ ه
با  17تا  15:30عمومي با هماهنگي انجمن آمار ايران از ساعت 

 هاي برنامه

 خانواده فرهنگسرايدر  دكتر كسري عليشاهيسخنراني  .1

 فرهنگسراي هنردر  دكتر اميد نقشينه ارجمندسخنراني  .2

 فرهنگسراي شفقدر  آقاي افشين آشفتهسخنراني  .3

ويـژه  ة ، انتشار يك شـمار انتشار كتاب يك روز با آمارهمچنين 
يگيـري  پو  زنـگ آمـار در مـدارس   رشد آموزش رياضـي،   ةمجل
 آمـوزي و حمايـت از مسـابقة    سـري دانـش  ل مسـابقه سرا ئمسا
 .هاي اين روز تعيين گرديد عنوان ديگر برنامه نشجويي آمار بهدا

 
  سخنراني رئيس مركز آمار ايران ): 30/7/1389جمعه (روز سوم

بـا   توزيع بروشورها در مراسم نماز جمعـه و  تهران ةدر نماز جمع
هاي مسـتند   پخش برنامههمچنين . هماهنگي انجمن آمار ايران

نشرياتي از جمله مجلـه اقتصـاد    مكاتبه با، )صدا و سيما(و فيلم 
هـاي ايـن    به عنوان اهم فعاليـت  جهت درج اطالعات اين هفته

 .روز در نظر گرفته شد

  توسـط مركـز    يهمايش يبرگزار): 1/8/1389شنبه (روز چهارم
برنامه آن به تصويب شد كه قرار  سالن وزارت نيرودر  آمار ايران

 .برسد يمشترك علم ةكميت

  ــنجم ــزار): 2/8/1389يكشــنبه (روز پ توســط  يهمايشــ يبرگ
و  10:30تـا   9از سـاعت   سالن وزارت نيرودر  آمار ايرانانجمن 

 هاي با برنامه 12:30تا  11

ميزگرد آمار در صنعت با مسئوليت آقاي دكتر عليمـرادي   .1
فقيهي و سـخنراني   دكتر و با عضويت آقايان خواجويي و

اء نرالسـ و دكتـر نو ) طرح آزمايشات(آقايان دكتر خدادادي 
 )كنترل كيفيت آماري(

بـا مسـئوليت   ) خدمات(ميزگرد آمار در بازرگاني و تجارت  .2
آقاي دكتر فقيهي و با عضويت آقاي دكتـر عليمـرادي و   

و دكتـر  ) پـژوهش بـازار  (سخنراني آقايـان دكتـر روسـتا    
 )رضايت مشتري(فقيهي 

  ــنبه (روز ششــم ــزار): 3/8/1389دوش توســط  يهمايشــ يبرگ
 16تـا   14در دانشگاه تربيت مدرس از ساعت  نآمار ايراانجمن 
 هاي با برنامه

 سخنراني پروفسور هدايت .1

 زاده سخنراني خانم رحيم .2

 سخنراني دكتر گنجعلي .3

  هاي در نظر گرفتـه   اهم فعاليت): 4/8/1389شنبه  سه(روز هفتم
 شده عبارت بودند از

 گيري مسئله نظام آمارشناسيپي .1

هـا   مصـاحبه  در صحبت اعضاء هيئت علمي و كارشناسان .2
 اي در ارتباط با اخالق حرفه

  : ريزي مطرح شدندعالوه بر آن، موارد زير در كميته برنامه
 ــايي نمايشــگاه ــا حضــور  ةهــايي جهــت اســتفادبرپ عمــوم و ب

آن در  ةهــا كــه نمونــمتخصصــان آمــاري در كشــور در پــارك
 1/8/89(اصفهان در محل مركز تحقيقات معلمان برگـزار شـد   

 ) 4/8/89لغايت 

 گـري  را مجري 3/8/89و  2/8/89نيك دو جلسه آقاي فراهاني
 خواهند نمود

 رئـيس انجمـن آمـار ايـران      يهاي جلسات با امضـا نامهدعوت
 شودارسال مي

 گيري تصويب نظام آمارشناسيادامه كار كميته مربوط براي پي 

 تبليغات براي ارتباط بيشتر با جرايد ةهاي كميتتوصيه 

 لي مركز آمـار ايـران و يـا بانـك مركـزي،      درصورت حمايت ما
 ةها و ابزارهـاي تبليغـاتي ديگـر تهيـه شـده توسـط كميتـ       پازل

 تبليغات تكثير خواهند شد

  
  : هاموفقيت
 اي از جوانان عضو انجمن آمار ايران و مشاركت صـميمانه  تالش عده

 .انجمن آمار ايران باعث پيشرفت كار بود يديگري از اعضا ةعد
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 بنـر   10اي را آغاز كرد و با نصب همكاري صميمانه شهرداري تهران

 .ي مسئول آمار شهرداري، اين نهاد به اين حركت پيوستيگيربا پ
  سرا براي برگزاري مراسم روز آمار و سـوادآماري   فرهنگ 3اختصاص

هـا آقايـان دكتـر    با همت شهرداري تهران انجام شد و قرار بود در آن
دانشـگاه صـنعتي   (، دكتر عليشاهي )ردانشگاه اميركبي(نقشينه ارجمند 

) كارشــناس ارشــد بانــك مركــزي(و آقــاي افشــين آشــفته ) شــريف
هـا در جهـت   ها و كوششرغم تمام تالش البته علي(سخنراني نمايند 

رسـاني كامـل،   سازي مراسم به دليل عدم اطـالع رساني و آماده اطالع
 .)ها به نحو مناسب با استقبال روبرو نشداين برنامه

 اندازي خانه رياضيات تهران با كمك شهرداري هم تگو پيرامون راهگف
 .در حال اجراست

 آموزي به انجـام رسـيده   آمار دانش ةطرح برگزاري مسابق ةمراحل اولي
رود بـا همكـاري بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي       است و اميد مي

ايران، مركز آمار ايران، سـازمان سـنجش و آمـوزش كشـور و وزارت     
 .اجرا درآيد ةبه مرحل 1390رورش در بهار و تابستان آموزش و پ

      با مشاركت انتشارات فاطمي كتاب يك روز با آمـار اثـر زيبـاي آقـاي
 ةنسـخ . سازي آمار به چاپ رسيد و توزيع شدآشفته به منظور عمومي

ديد چاپ و  اصلي هم به شهرداري ارائه شده است كه درصورت صالح
 .در متروها توزيع كنند

 3/8/89در دانشگاه عالمه طباطبايي و  28/7/89هاي روزهاي برنامه 
 .اجرا درآمد ةدر دانشگاه تربيت مدرس به نحو مطلوب به مرحل

 محترم صدا  ةنمايند يگيريبا مشاركت وحمايت كامل صدا و سيما و پ
فرجـه   ةريـزي در برنامـ  و سيما، حضور رئيس انجمن و مسئول برنامه

بانك مركـزي و دكتـر    ةمن، نمايند، حضور رئيس انج23/7/89جمعه 
طلوع صبح روز  ةدر برنام) هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي(فقيهي 
ــنبه  ــد برنامــ  1/8/89ش ــفهان از    ةو چن ــران و اص ــويي در ته رادي
ريزي بود كه بنا به داليل نامعلوم برخـي ديگـر از   هاي برنامه موفقيت
ـ  برنامه در يكـي از ايـن   . اجـرا درنيامدنـد   ةهاي مورد توافق، بـه مرحل
اي از مجلس شوراي اسالمي ايران تلفني شركت ها كه نمايندهبرنامه

كـارگيري انجمـن آمـار    داشتند، پيشنهاد نمايندگان انجمن مبني بر به
هـاي  ايران به عنوان بازوي علمي براي نظـارت مجلـس بـر فعاليـت    

 اندازي نظام آمارشناسي ايران مورد اسـتقبال قـرار گرفـت    آماري و راه
 .كه هر دو موضوع در دستور كار انجمن آمار ايران قرار گرفت

          تالش درجهـت جلـب حمايـت مركـز آمـار ايـران و بانـك مركـزي
جمهوري اسالمي ايران براي همكاري با انجمن آمار ايـران و حضـور   

 .فعال در نظام آماري كشور نيز همچنان ادامه دارد
 هـاي  ر و نيـز كارگـاه  هاي آماهاي اصفهان، مخصوصاً نمايشگاهبرنامه

آموزي آموزش آمـار بـه كمـك دانشـجويان دانشـگاه صـنعتي       دانش

ـ  اصفهان و با برنامـه  رياضـيات اصـفهان بـه خـوبي و بـا       ةريـزي خان
اجرا درآمدنـد و شـهرداري اصـفهان ضـمن قبـول       ةمرحل  موفقيت به
رياضيات اصفهان، نسبت به نصـب بنـر    ةكاوي خانداده ةجوايز مسابق

 .تلف شهر نيز اقدام نموددر جاهاي مخ

  : پيشنهادها
 هــاي ي تصــميميگيــرپيشــنهادهاي زيــر بــراي پ) الــف
  : ريزي قابل ارائه هستندبرنامه ةها و كميتكميته زير
ري تصويب نظام آمارشناسي و نيـز  يگياي براي پتشكيل كميته .1

هـاي  پيشنهاد مشاركت انجمن در امر نظارت علمي بـر فعاليـت  
 آماري در كشور

 آموزيآمار دانش ةبرگزاري مسابق ةكميت تشكيل .2

ــا نماينــدگان بانــك مركــزي جهــت ايجــاد   .3 تشــكيل جلســه ب
در (هاي الزم براي ادامه تحصيل در مقـاطع كارشناسـي    بورس
براي برندگان مسـابقات  ) در خارج(و تحصيالت تكميلي ) داخل
آموزي و دانشجويي كه مايل به ادامه تحصـيل در زمينـه   دانش

 .آمار هستند
آمـار در   ةريزي برگزاري يك سمينار مشترك براي كميتـ برنامه .4

بـراي  (و نقش آمار در ساير علـوم  ) توليد كاال و خدمات(صنعت 
بهتر است از ابتدا بـا صـنايع و نهادهـا    ) ريزي اين سميناربرنامه

 .جلسه هماهنگي داشت
ريـزي برگـزاري يـك سـمينار در     اي براي برنامهتشكيل كميته .5

 اي و نظام آمارشناسيرفهاخالق ح ةزمين

كتـاب در   4ريزي انتشـار حـداقل   اي براي برنامهتشكيل كميته .6
 سازي علم آمارعمومي ةزمين

اي بـراي تهيـه اسـتانداردهاي آمـوزش آمـار در      تشكيل كميتـه  .7
بدون توجه بـه درخواسـت يـا عـدم درخواسـت وزارت      (مدارس 

هـا و  نامـه تواند استانداردها، براين كميته مي). آموزش و پرورش
بـرداري  مطمئناً زماني مورد بهره. حتي كتبي را تهيه و ارائه دهد

 .قرار خواهد گرفت
هـاي آموزشـي آمـار بـه     اي براي اصـالح برنامـه  تشكيل كميته .8

هــا و احتمــاالً برگــزاري عنــوان دروس ســرويس ســاير رشــته
ــ  نتــايج بــه شــوراي عــالي  ةســميناري بــه ايــن منظــور و ارائ

 ورياعلوم، تحقيقات و فنريزي وزارت  برنامه
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تشكيل جلسه مشترك بين مركز آمـار ايـران و بانـك مركـزي      .9
ايران با ابتكار انجمن جهـت ايجـاد وحـدت رويـه در آمارهـاي      

 رسمي

ريزي برگزاري سميناري براي مديران و مسـئولين جهـت   برنامه .10
معرفي اهميت آمار و مشكالت عدم اجـراي نظـام آمارشناسـي    

ي كه آمار و اطالعات به صورت غلط توليـد  با بيان موارد(ايران 
 .)اندشده

فكـري   هاي آتي با همآمار در سال ةبررسي امكان برگزاري هفت .11
  ها و نهادهاي آماري كشوربا دانشگاه

آمـار   ةريـزي مسـابق  برنامـه  پيشنهاد تشكيل كميتة -ب
  آموزي دانش

من آمار آموزي انجآمار دانش ريزي برگزاري مسابقةمنظور برنامهبه    
ريـزي  برنامـه  ةكميت"ريزي تحت عنـوان  ايران يك كميته برنامه

به رياست رئيس انجمن آمار ايران يا  "آموزيآمار دانش ةمسابق
  : االختيار ايشان و عضويت افراد زير تشكيل شودنماينده تام

  ديگري از انجمن آمار ايران  ةنمايند -1
  و پرورش  االختياري از وزارت آموزشتام ةنمايند -2
  االختياري از سازمان سنجش آموزش كشور تام ةنمايند -3
  االختياري از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  تام ةنمايند -4
  االختياري از مركز آمار ايران تام ةنمايند -5
  اي از بنياد ملي نخبگان نماينده -6
  پژوهان جوان اي از باشگاه دانشنماينده -7
  هاي رياضيات ايران اي از شوراي خانهنماينده -8
هاي علمي آموزشي معلمـان رياضـي   اي از اتحاديه انجمننماينده -9

  ايران 
  : تواند به شرح زير باشدوظايف اين شورا مي

  نامه برگزاري مسابقهنييتدوين آ -1
  تعيين و تأمين جوايز مسابقه  -2
وراق مرحلـه  ها، تصـحيح ا علمي براي طرح سئوال ةتشكيل كميت -3

  ها نهايي و نظارت بر اجراي مرحله اول مسابقه در استان
ها جهت برگـزاري  سازي استانبراي آماده(تبليغات  ةتشكيل كميت -4

  )آموزانمرحله اول و جذب دانش

براي تأمين مالي، انجـام امـور اداري   (مالي و جوايز  ةتشكيل كميت -5
م تمـام امـور مـالي    هـاي تحصـيلي برنـدگان و انجـا     مربوط به بورس

  ) مسابقه
بـراي توليـد و انتشـار نشـريات و كتـب      (انتشارات  ةتشكيل كميت -6

  ) راهنما براي شركت در مسابقه
  1390در سال  ه  برگزاري دو مرحله نخستين دور -7
اعالم نتـايج نهـايي نخسـتين دوره و نظـارت بـر اهـداء جـوايز و         -8

  ها اختصاص بورس
  هاي بعدزاري دورهريزي براي برگبرنامه -9
   

      
  
  
  
  
  
آمـار در ايـران در برنامـه     ةريزي هفت به دنبال حضور مسئول برنامه   

كــه از  راديــو گفتگــو 
ــا  6ســاعت  ــد از  7ت بع

ــنبه   ــر روز دوشــ ظهــ
ــد و   3/8/89 ــش ش پخ

حضــور تلفنــي يكــي از 
نماينــــدگان محتــــرم 

مجلس شوراي اسـالمي وطـرح پيشـنهادهاي انجمـن آمـار ايـران و       
اي را رئيس محترم انجمن آمار ايـران در   ال نماينده محترم، نامهاستقب

براي ) نظام آمار شناسي -روز اخالق حرفه اي( 4/8/89روز سه شنبه 
فعاليت  ،گيري آن نماينده محترم رود با پي اميد مي .ايشان ارسال نمود

اي آمـار در جامعـه و   چندين ساله انجمن براي اعتالي اخـالق حرفـه  
   .آفريني براي فارغ التحصيالن آمار به ثمر برسدايجاد كار 

  
  برادر ارجمند جناب آقاي ثروتي

  نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي ايران
اهميـت   با سالم و احترام فراوان و با تشكر از مسائلي كه در رابطه بـا 

ريزي در برنامه گفتگوي راديـو در عصـر روز    آمار و نقش آن در برنامه
  :رساند كه مطرح فرموديد به استحضار مي 3/8/1389دوشنبه 

نامة رئيس انجمن آمار ايران به يكي از 
نمايندگان مجلس در خصوص تشكيل 

  سازمان نظام آمارشناسي ايران
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عنوان بازو و ابزار كنترل كيفيـت   انجمن آمار ايران آمادگي دارد به .1

مجلس محترم شوراي اسالمي ايران در زمينـه بررسـي و كنتـرل    
سـازي،   آوري، خالصـه  كار رفتـه جهـت جمـع    هاي آماري به روش

مجلـس  ها عمل نموده و در راستاي وظيفه نظارتي  تعيين شاخص
با مجلس محترم همكـاري  ) يعني آمار(تبيين آئينه وضعيت كشور 

 .مستمر داشته باشد
نظام آمارشناسي كشـور كـه توسـط انجمـن آمـار       پيوست طرح به .2

اين طرح از يـك  . گردد ايران تهيه شده است تقديم حضورتان مي
التحصيالن آمار كشور و از سوي  طرف براي كارآفريني جهت فارغ

هـاي   هاي آماري دسـتگاه  ترل كيفيت كارها و پروژهديگر براي كن
ريـزي فرمائيـد كـه ايـن      اميدواريم برنامه. دولتي تنظيم شده است

گيري فرمائيد  طرح در مجلس محترم شوراي اسالمي مطرح و پي
 . كه به تصويب برسد

ضمن اعالم آمادگي براي گفتگو پيرامون اجراي موارد فـوق شـماره   
قـبالً از بـذل توجـه و مسـاعدتي كـه      . گردد تلفن اينجانب تقديم مي

  .نمايم فرمائيد تشكر و قدرداني مي مي
  با احترام مجدد                                               

  احمد پارسيان                                                
  ر ايرانرئيس انجمن آما                                              

  
  
  
  

  
  حميد پزشك

  بخش آمار دانشگاه واترلو
  

  
  
 130بيش از در بار در سراسر جهان  روز جهاني آمار براي اولين   

خبرگزاري  49در اين خصوص، بيش از . كشور، گرامي داشته شد
. را پوشش دادند  المللي به اين رويداد مهم پرداختند و اخبار آن بين

لمللي زيادي از جمله انستيتوي آمار ا ها و مؤسسات بين سازمان
، 4، يونيسف3، يورواستت2، انجمن آمار كشورهاي اسالمي1المللي بين

المللي آمار  انجمن بينو  6المللي انرژي ، آژانس بين5بانك جهاني
. گيري ارائه كردند در برگزاري اين روز فعاليت چشم 7رسمي
 9جمن آمار سلطنتيو ان 8مانند انجمن آمار امريكا هاي متعددي انجمن
اي را براي اين روز تدارك ديدند و با دعوت از  هاي ويژه برنامه

بردن  هاي گوناگون در باال ها و مصاحبه سخنرانان مختلف، ارائه كارگاه
. آگاهي عمومي در خصوص آمار و كاربردهاي آن كوشيدند

 مناسبت اين روز پيام ارسال كردند هاي سياسي مختلفي به شخصيت
وزير جاماييكا؛  توان به بروس گولدينگ، نخست آن جمله ميكه از 

وزير فيجي؛ آلن گارسيا، رئيس جمهور پرو؛  ورك باين ايمارا، نخست
وزير فدراسيون روسيه و سلطان محمد ششم،  والديمير پوتين، نخست

همچنين پل چونگ، رئيس بخش آمار . پادشاه مراكش اشاره كرد
براي كلية نهادهاي مرتبط با تجليل از سازمان ملل، پيام تشكر خود را 
  :اين روز به شرح زير فرستادند

خواهم از اين موقعيت استفاده كرده و مراتب قدرداني عميق خود  مي"
هاي  را از تمام دفاتر آماري و مؤسسات وابسته به آنها، سازمان

ريزي و  ها و افرادي كه در برنامه ها، انجمن المللي، دانشگاه بين
همچنين از . اند، ابراز كنم اين رويداد مهم سهم داشتهبرگزاري 

شان را به  هاي تبريك هاي مختلف كه پيام كشورها و سازمان
UNSD10 با كمك و همكاري شما اين . اند، سپاسگذارم ارسال كرده
طور كامل به هدف درك بهتر از آمار رسمي در بين  سابقه به رويداد بي

  ".اسر جهان رسيدگذاران در سر عامه مردم و سياست

نحوي در  ذكر است كه آقاي چونگ از تمامي كساني كه به الزم به   
ها و  ها، فيلم اند دعوت كرده است عكس برگزاري اين روز نقش داشته

بروشورهاي خود را براي درج در صفحات خانگي بخش آمار سازمان 
  . ملل ارسال كنند

  :ديدن فرماييد توانيد از آدرس زير براي اطالعات بيشتر مي   
http://unstats.un.org/unsd/wsd 

                                                 
1 International Statistical Institute 
2 Islamic Society of Statistical Sciences 
3 Eurostat 
4 United Nations Children's Fund 
5 World Bank 
6 International Energy Agency 
7 International Association for Official Statistics 
8 American Statistical Society 
9 Royal Statistical Society 
10 United Nation Statistics Devision 

  دنيا  ةروز جهاني آمار در چهارگوش
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  سروش عليمرادي
  گروه آمار دانشگاه صنعتي اصفهان

  
كارگيري آن در جامعه ما  مدت زمان زيادي از رشد علم آمار و به   

ها  شماري از دانشگاه سال پيش تعداد انگشت 20كمتر از  .دگذر نمي
 هاي مختلف دولتي و داراي رشته آمار بودند و كاربرد آن در بخش

در جامعه، آمار را به سرشماري و . خصوصي در حداقل ممكن بود
. شناخنتد دهد، مي كسي كه سرشماري انجام مي به متخصص آماري

وژي ضرورت استفاده از اين علم را   مرور زمان و  پيشرفت علم و تكنول
نقش مهمي در اين پيشرفت  از طرف ديگر آمار نيز. ناپذير نمود اجتناب

. دانند به همين دليل علم آمار را علم انجام ساير علوم مي. داشته است
هاي مختلف جامعه اعم از دولتي و  بخش ةبا حركت به سمت توسع
شه راه بوده و در اين نقشه ريزي و تبيين نق خصوصي نيازمند برنامه

اين امر . بيني كرد بايست گذشته را ارزيابي و آينده را پيش مي
هاي آماري اطالعات گذشته و  پذير نبود مگر با تجزيه و تحليل امكان
امروزه با افزايش سطح آگاهي عمومي از . سازي آن براي آينده مدل

ورده است، رشد و شكوفايي آن در جامعه فراهم آ ةاين علم، زمين
سازي اين علم در ارائه نتايج، هنوز جايگاه  علت ماهيت شفاف گرچه به

  .واقعي خود را نيافته است
بر  اي از كاربردهاي اين علم را شود گوشه در اين مقاله تالش مي   

هاي صنعتي و خدماتي ارائه شود و ابتدا از صنعت شروع  اساس تجربه
فت كه از حضور علم آمار در توان گ با اطمينان زياد مي. كنم مي

صنعت از  عدم آگاهي الزم. گذرد سال نمي 15صنعت ما پيش از 
ها با  توانمندي آمار در توسعه و پيشرفت آن و عدم ارتباط دانشگاه
شروع . صنعت در اين زمينه، كاربرد آن را در صنعت ضعيف نموده بود
از . شدتب ايزو در صنايع كشور نقطه شروع آشنايي صنعت با آمار 

آنجايي كه يكي از ملزومات كسب ايزو استفاده از ابزار آماري در 
سمت استفاده از آمار سوق  اجبار صنايع را بهبه صنعت متقاضي بود، 

از طرف ديگر عدم آشنايي متخصص و فارغ التحصيالن آمار در . داد
دانشگاه با صنعت و نيازهاي آن از علم آمار، رشد اين علم را در صنايع 

تجربه اينجانب در زماني كه . ور با سرعت اندكي در پي داشتكش
سال  14براي اولين بار در بزرگترين مجتمع توليدي فوالد كشور در 

در حال حاضر، با . پيش شروع به فعاليت كردم گواه اين مدعاست

اند، شاهد  كارگيري آمار را تجربه نموده توجه به اينكه اغلب صنايع به
گرچه كه . ن آماري در اغلب اين صنايع هستيمحضور فارغ التحصيال
پرسنلي از يك مهندس  ةمنظور كاهش هزين در برخي ازصنايع به

كنند ولي جاي  هاي آماري استفاده مي صنايع براي انجام تحليل
هاي پيشرفته  اميدواري است كه با رشد نيازهاي روزافزون به تحليل

در تمامي صنايع شاهد حضور فارغ التحصيالن اين رشته  آماري،
  .شود  در ادامه به برخي از كاربردهاي آمار در صنعت اشاره مي. باشيم

هاي  اگر صنايع توليدي را در نظر بگيريم، شايد بهتر بتوان زمينه   
هاي  توان به بخش اين صنايع را مي. حضور آمار را در آن ارائه نمود

ليد از مواد در بخش تو. بندي نمود توليدي، ستادي و خدماتي تقسيم
هاي مربوطه در نهايت محصول  اوليه گرفته تا خطوط توليد و فرآيند

كنترل فرايند آماري از بهترين . تواند با آمار عجين باشد توليدي مي
توان  يندهاي توليد را ميافر. هاي توليد محصول با كيفيت است روش

 اي يا با تأخير مورد ارزيابي قرار داده و عوامل صورت لحظه به
در اين صورت . تأثيرگذار در توليد محصول معيوب را كنترل نماييم

يند االزمه كنترل فر البته. شويم كيفيت مي مانع توليد محصول بي
هاي مختلف فرايند است كه   ي اطالعات بخش آماري، ثبت كليه

استفاده از . آورد هاي آماري فراهم مي زيرساخت الزم را براي تحليل
ر كنترل مواد اوليه، مدل ارتباطي مواد اوليه با هاي آماري د تكنيك

بيني توليد، تعيين عوامل مؤثر بر توليد محصول نامرغوب  توليد، پيش
  .      هاي آماري در بخش توليد است از جمله موارد استفاده از تكنيك

توان اشاره  در بخش ستادي نيز موارد متعددي از كاربرد آمار را مي   
مندي مشتريان، آگاهي از نظرات پرسنل ستادي،  بررسي رضايت. نمود

توليد و خدماتي، ارزيابي عملكرد كاركنان، كاهش مدت زمان 
يند خريد قطعات و مواد اوليه و ايندهاي وابسته به زمان، مانند فرافر

  .  بسياري از موارد ديگر اشاره به اين كاربردهاست
پردازم كه  آمار مي كاربرد ذكر يك تجربه از به، اين بخش ةدر ادام   

در يكي از . اي جالب در برداشته است در عين سادگي در كاربرد نتيجه
صنايع بزرگ توليدي، مدير عامل مربوطه مقرر كرده بود كه تمامي 

طور  كاركنان صبح و در بدو ورود به محل كار به مدت چند دقيقه به
با آمار  پس از مدتي يكي از كارمندان آشنا. دسته جمعي ورزش نمايند
تصادف انتخاب نموده و با چند پرسش ساده  تعدادي از كاركنان را به

نظرشان را در خصوص ورزش صبحگاهي جويا شده و نتايج را به 
نتايج براي مديريت صنعت بسيار جالب بوده . دهد مديريت گزارش مي

 صنعت، خدمات و آمار
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اركنان طبق نظرسنجي، پاداش مناسبي نيز به ك و ضمن اعمال نظر
  .اعطا شد كارمند خوش فكر

در خصوص كاربرد آمار در بخش خدمات نيز مصاديق متعددي    
شايد بتوان گفت بهترين استفاده از آمار در اين بخش . وجود دارد

نظرسنجي از حسن خدمات ارائه شده توسط واحدهاي خدماتي به 
در . نامند مندي مشتري مي مخاطبان خود است كه اصطالحاٌ رضايت

ديگر از علم آمار در اين بخش بحث  ةرد سادادامه با ذكر دو كارب
  .شود خاتمه داده مي

يك فارغ التحصيل آمار را پس از چند سال ديدم و از كارش سؤال    
. يك شركت خدمات كامپيوتري را ايجاد نموده است كه كردم، گفت

اي در  هاي آماري چه بهره سؤال دوم برايم بوجود آمد كه از آموخته
هاي آماري  گفت كه تكنيك با يك حالت پيروزمندانهاي؟  اين كار برده

سپس توضيح داد كه بازار خريد و فروش . براي من بسيار با ارزش بود
. سازي نمودم سريهاي زماني مدل هاي كامپيوتر را با استفاده از تكنيك

ة بيني آيند اين كار باعث شد كه اطالعات ارزشمندي از بازار و پيش
يجه موفقيت اقتصادي در اين كار نصيب من آن داشته باشم و در نت

  .شد
هاي آماري در سطح جامعه مربوط  مصداق ديگر استفاده از تكنيك   

يكي از  ةرئيس اتحادي. يكي از اصناف اصفهان است ةبه اتحادي
 است، اصناف كه شخصي خوش فكر و داراي مدرك كارشناسي ارشد

در سطح شهر به من مراجعه كرد و در خصوص انجام يك نظرسنجي 
بحثي بين  ،طبق اطالع واصله. اصفهان درخواست همكاري نمود

گذاري يك  بازرگاني در خصوص قيمت ةاصناف اين اتحاديه و ادار
زماني كوتاهي توليد و مصرف  ةمحصول كه در سال در يك محدود

تيمي از دانشجويان كارشناسي آمار اين . شود، در جريان بود مي
دست آمده تمامي اقشار مردم  هطبق نتايج ب. دنظرسنجي را انجام دادن

نتايج . خواستار كيفيت محصول بدون در نظر گرفتن قيمت آن بودند
  . براي مسئولين بازرگاني بسيار جالب بود

در خاتمه شايان ذكر است كه بيان كاربرد آمار در صنعت و خدمات    
 خود مثنوي است كه الزمه هفتاد من كاغذ است و در اين مجال

  .گنجد نمي
  
  
  
  

  
  

 
  

  آيت اله موسوي ـ سردار مرادي
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  
ــل     ــازمان مل ــد س ــنبه  متح ــر  28روز چهارش ــتم ( 1389مه بيس

ــر  ــرد ) 2010اكتب ــالم ك ــار اع ــاني آم ــراي  .را روز جه ــن روز ب در اي
ــي      ــار گرام ــان روز آم ــامي جه ــار در تم ــين ب ــد و از   اول ــته ش داش

هـاي اجتمـاعي    بردها و نقـش علـم آمـار در  پيشـرفت    دستاوردها،كار
امـا بـه راسـتي آمـار چيسـت و چـه       . شـد و اقتصادي جوامع قدرداني 

  كند؟ نقشي در توسعه جوامع امروزي بازي مي
  آمار چيست؟

دهـيم   همه مـا در زنـدگي روزمـره و در كارهـايي كـه انجـام مـي          
وييم گـ   مـي وقتـي  . نـيم ك مـي  خواسته يـا ناخواسـته از آمـار اسـتفاده    

ــاده     ــاق افت ــه اتف ــي را ك ــه ســادگي واقعيت ــا ب ــود م ــاراني ب ــروز ب دي
آيــد  گــوييم هــم اكنــون بــاران مــي وقتــي مــي. ايــم مشــاهده كــرده

منظور ما دوبـاره مشـاهده چيـزي اسـت كـه در حـال اتفـاق افتـادن          
وييم فـردا بـاران خواهـد آمـد مـا رويـدادي را در       گـ  است يا وقتي مي

. زنـدگي مـا پـر از چنـين عبـاراتي اسـت      . كنـيم  بينـي مـي   آينده پيش
انـد يـا در حـال     كه توسـط مـا در گذشـته تجربـه شـده      هايي واقعيت

كنـيم در آينـده اتفـاق خواهنـد      كه احسـاس مـي   تجربه هستند يا اين
ــا در حــال وقــوع هســتند  چيزهــايي كــه اتفــاق افتــاده. افتــاد  ،انــد ي

اسـت   چيزهـايي كـه قـرار   . دهنـد  تجارب شخصـي مـا را شـكل مـي    
اتفــاق بيفتنــد قضــاوتي اســت كــه بــر اســاس تجــارب مــا صــورت  

هـا را بـراي خودمـان     تـا زمـاني كـه ايـن تجـارب و داوري     . گيرد مي
ــاري نخواه  ــت آم ــيم ماهي ــداري كن ــنگه ــي  ن ــط وقت ــت و فق د داش

شــكل آمــار خواهنــد گرفــت  كــه بــا ديگــران بــه اشــتراك گذاشــته 
ـ   . شوند ادگيري و طـور اساسـي مشـاهده، تحليـل، يـ      هبنـابراين آمـار ب

لزومـي  . هـا دربـاره جهـان واقعـي اسـت      به اشتراك گذاشتن واقعيـت 
ـ       ندارد كه واقعيت ي و هاي به اشـتراك گذاشـته شـده  بـه شـكل كم

اي بـه شـكل    توانـد عبـارات سـاده    بلكـه مـي   ،گيري شده باشند اندازه
  . شفاهي نيز باشند

كنـيم بـه قلمـرو     وقتي كه ما تجـارب شخصـي خـود را بيـان مـي        
ــ ــي خطرن ــا هيجــان و    . گــذاريم اكي قــدم م ــارب شخصــي ب تج

وقتـي كـه ايـن تجـارب را بـا      . شـوند  احساسات دروني ما هدايت مـي 
گـذاريم اگـر چنـين تجربيـاتي داشـته باشـند در        ديگران در ميان مـي 

هــا را بــه پــذيرش هيجــان و احساســات درونــي خــود نيــز   واقــع آن
در  .آيـد  ايـم و ايـن جـايي اسـت كـه مشـكل پـيش مـي         دعوت كرده

نقش آمار در توسعه پايدار و 
  رو هاي پيش چالش

آمار زبان مشتركي است كه ارتباط را 
 .ممكن مي سازد
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صــورتي كــه ديگــران هيجــان و احســاس درونــي مشــابهي نداشــته 
عنــوان تجــارب  باشــند هــيچ دليلــي بــراي پــذيرفتن تجــارب مــا بــه

ــد ــراي آن. شخصــي خــود ندارن ــابراين ب كــه آمــار مــورد پــذيرش  بن
بـه عبـارت   . واقع شود الزم است بـر اسـاس مشـاهدات عينـي باشـد     

طرفـي و   ين آن بـي ديگر آمار قلب ندارد و فاقـد احسـاس بـوده و آيـ    
طـور كـه توسـط شـخص      هـا را همـان   واقعيـت . نظري كامل است بي

ــه ــد نقــل مــي دور از تعصــبات و قضــاوت مشــاهده شــده و ب . كنــد ان
فقط در چنين چارچوبي اسـت كـه آمـار قابليـت كـاربرد بـراي مـردم        

  . به منظور داوري درباره جهان واقعي دارد
    آمار و توسعه اقتصادي 

وظيفــه مهــم در برابــر افــراد دارد و آن ايــن يــك  هــر اقتصــادي     
ــا      ــردم تقاض ــه م ــاني ك ــر زم ــدمات را در ه ــا و خ ــد كااله ــه باي ك

كننـد بـا بهتـرين شـكل از نظـر زمـاني، كمـي و كيفـي توليـد و           مي
كاالهـا و خـدمات را سـال بـه سـال در       ،وقتـي اقتصـاد  . عرضه نمايد

ــزرگ  ــزرگ و ب ــد مــي  حجــم ب ــر تولي ــق   ت ــدي خل ــروت جدي ــد ث كن
. شـود  شـود كـه موجـب بهتـر شـدن وضـعيت زنـدگي افـراد مـي          مي

ـ   وسـيله مـردم بـراي بـاال رفـتن سـطح رفـاهي         هادامه توليد ثـروت ب
معنـي توسـعه اقتصـادي اسـت كـه هـدف اوليـه همـه          آحاد جامعه به

وسـيله   اي بـه  امـا خلـق ثـروت در هـر جامعـه     . جوامع امـروزي اسـت  
ــاب    ــد، انتخ ــوازن در مصــرف و تولي ــاد ت ــا ايج ــردم ب ــاي  روش م ه

ــي    ــام م ــه انج ــايي ك ــول ريســك كاره ــد و قب ــب تولي ــد  مناس دهن
ــي ــرد صــورت م ــروت ي ضــروري در فرايــك ورود. گي ــق ث ــد خل ين

آمــار چيــزي نيســت جــز نــام ديگــري . اســتفاده از اطالعــات اســت
ــل      ــل تحلي ــرفته و قاب ــرم پيش ــده در ف ــه ش ــات ارائ ــراي اطالع . ب

ترين ســطح اي كــه خواهــان دســتيابي بــه بــاال بنــابراين هــر جامعــه
. توانــد اهميــت آمــار را ناديــده بگيــرد توســعه اقتصــادي اســت نمــي

ــراي بيــان اطالعــات و مقــادير  آمــار را فقــط وســيله هــا خيلــي اي ب
ــاره موضــوعات اقتصــادي، جمعيــت  شناســي، سياســي و  عــددي درب

ولــي ايــن تنهــا بخــش كــوچكي از علــم آمــار . داننــد مــياجتمــاعي 
علـم بسـيار وسـيع اسـت و لـزوم       هاي ايـن  ها و قابليت توانايي. است

 و در حـال توسـعه   توجه بـه آن امـروزه در كشـورهاي توسـعه يافتـه     
   .كامالً مشهود است

  تبادل آمار و اطالعات
ــا م    ــراد ي ــه داراي دادهؤاف ــاتي ك ــل ارا سس ــاي قاب ــه ــتند، ئ ه هس

ــي ــد     م ــاده نماين ــاربران آم ــتفاده ك ــراي اس ــت آن را ب ــن . بايس اي
ــاده ــه آم ــد ب ــدون  صــورت ســازي باي ــا، ب ــاربران آماره ي باشــد كــه ك

ســرعت مــورد اســتفاده  پردازشـي قابــل توجــه، بتواننــد آمارهـا را  بــه  
ــه   بــه. قــرار دهنــد طــور مثــال وقتــي اطالعــات ميــزان واردات رايان

را از منبعــي تقاضــا كنيــد ممكــن اســت آن را بــا ) لــپ تــاپ(كيفــي 
بـا   واحد كيلوگرم در اختيـار شـما بگذارنـد و لـذا شـما مجبوريـد كـه       

هـاي   صرف وقت و مراجعـه بـه سـاير منـابع تخصصـي تعـداد رايانـه       
سـرعت   صـورتي كـه بـه    تهيـه آمارهـا بـه   . وارد شده را برآورد نماييـد 

قابل استفاده باشـند چالشـي اسـت كـه امـروزه كشـورهاي مختلـف        
  . با آن درگير هستند

       
  هاي توليد آمار چالش

ــه      نيــاز كليــه  ن پــيشعنــوا نقــش روز افــزون آمــار و اطالعــات ب
ــر كســي  ريــزي هــا و برنامــه اريذهــا، سياســتگ گيــري تصــميم هــا ب

بـا افـزايش پيچيـدگي در بعـد اجتمـاعي      ايـن نقـش   . پوشيده نيسـت 
قــدري بــديهي اســت كــه نظــام  اطالعــات بــه و اقتصــادي در عصــر

هــاي اطالعــاتي آنهــا نــه  آمــاري كشــورها و حجــم و كيفيــت بانــك
يـافتگي كشـورها بـه     ي توسـعه هـا  تـرين شـاخص   تنها يكـي از مهـم  

هــــا و  اريذرود، بلكــــه متقــــابالً نيــــز سياســــتگ شــــمار مــــي
هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـورها،        ريزي برنامه

هنگــام  هبــدون در اختيــار داشــتن آمــار كــافي، صــحيح و دقيــق و بــ
نظـام كارآمـد و   بـا وجـود ايـن توسـعه و ايجـاد يـك       . ممكن نيسـت 

تــرين چــالش فــراروي كشــورها  مهــم ه آمــارثر در توليــد و عرضــؤمــ
  . در حوزه آمار است

  :از جمله موارد ديگري كه در اين حوزه وجود دارد عبارتند از
  ــر "نيــاز روزافــزون جوامــع بــه تصــميم ســازي و مــديريت ب

 "اساس شواهد

    شــدن اقتصــاد،   تغييـرات اقتصــادي و اجتمـاعي نظيــر جهـاني
 عيتشدن جم دگرگوني ساختارهاي صنعتي و پير

 كمبود بودجه و منابع انساني در توليد و انتشار آمار 

 هــاي آموزشــي و  بهبــود كيفيــت و ايجــاد تعامــل بــين بخــش
 اجرايي آمار

 عدم توجه به نيازهاي كاربران آمار در هنگام توليد آن  

  وان آمارهاي قابل اعتماد توليد كرد؟ت چگونه مي
ــ گيــري را مــي گيــري و خطــاي غيرنمونــه خطــاي نمونــه    وان دو ت

جهــت اعتمادســازي بــراي كــاربران .هــا دانســت آلــودگي بــراي داده
ــه صــحت و     ــا نســبت ب ــد آنه ــار و برطــرف شــدن شــك و تردي آم

ــي  ــا م ــت آماره ــ  كيفي ــدامات م ــت اق ــرل  ؤبايس ــت كنت ثري در جه
هـاي   بنگـاه . گيـري صـورت پـذيرد    گيري و غيرنمونـه  خطاهاي نمونه

ل ايـن خطاهـا   در جهـت كنتـر   توليد آمار در سراسـر جهـان همـواره   
عنـوان نمونـه برخـي از ايـن      بـه . توسط علم آمـار در تـالش هسـتند   

صــورت زيــر  بــه) المعــارف ســايبريه ردايــ(خطاهــا در ويكــي پــديا 
  :اند فهرست شده
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 ــتن داده ــار گذاش ــي    كن ــرفتن برخ ــر گ ــامطلوب و در نظ ــاي ن ه

 هاي خاص داده

 ــه ــر اســاس روش  عــدم تهيــه نمون اي هــ هــاي مــورد اســتفاده ب
 ي علم آمارگير نمونه

 اشتباه در تشخيص روابط علت و معلولي 

هــاي آمــاري  بهينــه  راه اجتنــاب از ايــن خطاهــا اســتفاده از روش   
ــ ــا جمــع هو ب ــا مــي روز در رابطــه ب الزم . باشــد آوري و انتشــار آماره

ــه   ــتانداردهاي حرف ــا اس ــود را ب ــورها، خ ــي در  اســت كش اي و اخالق
عنـي همـان چيـزي كـه در     ايـن ي . زمينه توليـد آمـار منطبـق نماينـد    

ــار    ــاني آمـ ــعار روز جهـ ــدمت(شـ ــه  خـ ــاني، حرفـ ــري،  اي رسـ گـ
  . كيد شده استأبر آن ت) كاري درست

  و اما سخن آخر   
اگــر مراكــز مــرتبط بــا آمــار، خواهــان حمايــت از توســعه پايــدار      

هســتند الزم اســت آمارهــايي دقيــق و متناســب بــا نيازهــاي جامعــه 
ــه ــد و  را ب ــوان يــك محصــول مفي ــد و عرضــه   عن در دســترس تولي
ــد كــه   در ايــن شــرايط دانشــگاه. نماينــد ــازي دارن هــا موقعيــت ممت

تواننـد مراكـز اجرايـي را در دسـتيابي بـه آمارهـاي بـا كيفيـت و          مي
قابل اعتماد جامعه يـاري داده و زمينـه رسـيدن بـه توسـعه پايـدار را       

  .فراهم آورند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  عليزاده موسي گل
  ه آمار دانشگاه تربيت مدرسگرو

  
در آنها كار  هاي علمي محدودي وجود دارد كه علم آمار واقعاً زمينه    
استفاده شده در بيشتر  منظور من شرايطي است كه تئوري. كند مي

نتايج آن ايمان  توانيم به طوري كه عموماً مي هاوقات صادق است، ب
گيري لي و نمونههاي مرتبط شامل ژنتيك مندمثال. داشته باشيم
با اينكه هيچ چيز، دست كم در كاربردهاي علم آمار . باشندپيماشي مي

شناسي  استثنا مواردي خاص در علم زيستطور  بهاما كامل نيست ، 
قوانين جداسازي مندل و پديده جديدتر نوتركيبي ژنوم وجود  نظير

توان  با بيش از يك قرن شواهد آزمايشگاهي در بيشتر موارد ميدارند 
. هاي بدست آمده از علم آمار در مورد آنها اعتماد نمود به تحليل

درستي اجرا شده باشد  ههاي پيمايشي كه ب گيرينمونه مشابه،طور  به
 "ايمان" كلمات. سال نتايج معتبري ارائه نموده است 60بالغ برحدود 

مفهومش . صورت آماري نه قطعي تعبير شوند هبايستي ب "معتبر"و 
گويد كه انتظار چه مقدار متوسطي را ت كه تئوري به ما مياين اس

  . داشته باشيم و اينكه ممكن است بطور متوسط چقدر از آن دور باشيم
چرا آمار در اين موارد كاربرد دارد؟ دليلش اين است كه ما با    

هايي روبرو هستيم كه به اندازه كافي و قابل اعتمادي  وضعيت
اكتساب  يكي  يا عدم ر بنايي مثل اكتسابحوادث زي: تصادفي هستند

گزينش شدن در  از دو صفت ژنتيكي ممكن از والدين، گزينش يا عدم
اين . دهندروند رخ ميكه انتظار مي ايي يك پيمايش،  دقيقاً به اندازه

هاي امر به خاطر اعتبار تقسيم سلولي از يك طرف و اطمينان به مولد
هيچ چيز در اقتصاد، . گر استاعداد تصادفي تركيبي از طرف دي

شناسي، يا هركدام از كاربردهاي ديگر آمار به اين سطح از اعتبار  روان
اعتبار تصادفي  در اين دو حوزه توجه من را به اين . شوندنزديك نمي

ها كامالً منطقي  واقعيت جلب كرد كه استفاده از آمار در اين زمينه
اگر فرضيات ما : چنين باشد گويد كه بايد اينتئوري به ما مي. است

كه  شرط آن هچنين باشند ب وقت نتايج ما بايد هم، اين صادق باشند آن
  . استدالل ما نقصي نداشته باشد

به اين مفهوم كه بتوان به  "بهترين" –بهترين كاربرد آتي آمار    
چيست؟ ممكن است سايرين موافق نباشند  -نتايج حاصل اعتماد كرد

- چيزي كه پيشنهاد آن. گيري فيزيكي مورد بعدي باشداما شايد اندازه

 شناسي، ن بهتر از اقتصاد و روا اي از كاربرد آمار،عنوان زمينه هش ب
كيد كنم كه أخواهم تباز هم مي. رسد مطالعه ژنوم استنظر مي هبعيد ب

د ندارد ولي آمار خيلي اوقات همراه با پيامدهاي اگرچه تضميني وجو

 ژنوم ةحساب آمار در مطالعتاثير بي

 1فراخوان شمارة 

هشتمين سمينار احتمال و فرايندهاي 
  تصادفي

  1390شهريور  20-19
  

  مندان به به اطالع كليه دانشگاهيان، پژوهشگران و عالقه
رسانيم كه هشتمين سمينار  هاي تصادفي ميمال و فراينداحت

با همكاري انجمن  "احتمال و فرايندهاي تصادفي"دوساالنه 
آمار ايران و با حمايت وزرات علوم تحقيقات و فناوري در 

خواهد  در دانشگاه گيالن برگزار 1390شهريور  دوم نيمة
  .شد

اين سمينار شركت در  مندان و پژوهشگران به  از كليه عالقه
نام اوليه كه در انتهاي خبرنامه  فرم ثبتشود تا  دعوت مي

درج شده است، را تكميل نموده و حداكثر تا تاريخ 
   .نديبه دبيرخانة سمينار ارسال نما 30/11/89
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هيچ  كه دانيمهمه ما مي. در ژنوم كاربرد دارد العاده مؤثرش فوق
آمار نيست اما من اظهار كردم كه در دو موضوع مورد  تضميني در

 "تقريباً هميشه"اگر ما . مان تقريباً هميشه بجا استاشاره فوق، ايمان
آيد؟ اوقات جايگزين كنيم، چه پيش مي "حدوداً سه چهارم"را با 
يا   "گاهي اوقات"زرگ در مقابل هنوز هم يك موفقيت ب مطمئناً

  خواهد بود؟  "ندرت هب"
. هاي يك موجود زنده استكروموزوم در DNAيك ژنوم مجموع    

اي به  دو رشته DNAيك مولكول  E. coliهاي ژنوم باكتري
 Tو  A ،C ،G است كه از نوكلئوتيدهاي ميليون جفت باز 5طول 

خطي،  وم غيرجنسىكروموز 22ژنوم انسان شامل . شكيل شده استت
طور متوسط طول آنها  هب. است Yو  Xجنسي خطي  دو كروموزوم

بيليون  3ميليون جفت باز است كه مجموعاً  بالغ بر حدود  150شامل 
ها سال نتيجه بيليون) E. coliو (ژنوم انسان . شودجفت باز مي

 ،كنندمي )جهش( ها تغييرتكامل تدريجي است كه طي آن باز
هايي شوند، بخش شكنند و با اتصال مجدد بازآرايي ميميها كروموزم

گيرند و هايي را از ارگانيسم ديگر ميشوند، بخشكم يا دو برابر مي
از  طور تقريبي نيمي هب. كنندطور خالصه تغييرات زيادي مي هب. غيره

به  منحصر DNAحداقل در يك شخص، يك توالي  ژنوم انسان،
اي تشكيل شده  هاي تكرار شونده بخش نيمي ديگر آن از فرد است و

ژنوم ما . شوند است كه در ژنوم از چند بار تا يك ميليون بار تكرار مي
منظورم اين  .و بيشتر موجودات زنده ديگر خيلي ناهمگون هستند

تكه و شبه موزائيكي  متغير، تكههايشان كامالً  است كه تركيب توالي
ژنوم ممكن است كسي  با اين حقايق در مورد خواص آماري. است

ترين گزينه جهت فكر كند كه توالي حروفي كروموزم نااميد كننده
كه در باال  طور همان با اين حال،. هاي آماري استاستفاده از روش
به برومند شدن اعتماد در  -شايد نيازمند–مند عالقه اشاره كردم آمار

  . شودشانس است و متأسفانه اين در ژنوم نقض مي
ميليون نوكلئوتيدي كه در طول يك رشته  150ترتيب توالي  اًقطع   

DNA ،بيني،  تصادفي مفهوم رايج غيرقابل پيش به انسان قرار دارند
با  توانيم آنها را در قالب آماريهيچ وجه نمي است و در نتيجه به

اي صورت دنباله هتعريف احتماالتي ب يك دستورالعمل خوش استفاده از
كار تصادفي حتي  تا به امروز هيچ راه. آوريممي دست هاز حروف ب

طور محتمل  هاست كه بتواند كروموزم انسان را ب پيچيده توصيف نشده
يندي وجود اكند و من شخصاً شك دارم كه هرگز چنين فر سازيشبيه

  . داشته باشد
هاي آماري  ظاهراً در تحليل توالي ژنوم موفق حال روش با اين   

هاي مثالً توالي(هاي كوتاه  شناسايي موتيف در ژنوم آمار :اند بوده
ها و انجام كارهاي زياد ديگر   ن ، يافتن ژ)جفت باز 10تر از  كوتاه

گيري  برعكس ژنتيك مندلي و نمونه كه نتيجه اين. كندمي خوب عمل
توانيم همواره به آمار ژنوم اعتماد كنيم بلكه تنها پيمايشي ما واقعاً نمي

مان را توسط راهكار متفاوتي بررسي كنيم لب مايليم نتايجما اغ. گاهي
. توانيمشناسي مولكولي اين است كه ما معموالً ميو زيبايي زيست
حساب رياضيات را در علوم طبيعي خاطر نشان  ثير بيأايوگان ويگنر ت

% 75مطالعه ژنوم حدوداً  آمار در. ثير دائمي آن بودأكرد و منظورش ت
كنم بايد من فكر مي. حسابي داردثير بيأب خطا، تاوقات، با احتسا

  .متحير باشيم
  
  
   

 

  فر ابراهيم نصيري
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  
يكي از متغيرهاي مهم در اقتصاد كالن سطح عمومي يا متوسط    

در واقع چون در . هاي فراواني دارد ها است كه كاربرد وزني قيمت
ار زيادي از كاالها و خدمات مواجه هستيم، اقتصاد كالن با تعداد بسي

شاخص  .ها را بيان نماييم ناچاريم با يك عدد، وضعيت همه قيمت
ميز قيمت، معياري است كه براساس آن، ارزش ثابت از ارزش جاري ت

 ةعنوان نمايند شاخص، كميتي است كه به اصوالً. شود داده مي
تواند جهت و ميزان تغيير  رود و مي كار مي هاي همگن متعدد به كميت
عدد شاخص، رقمي  .هاي مورد نظر را در طول زمان نشان دهد كميت

يا خدمات مشابه را در يك ها هاي كاال است كه تغيير نسبي قيمت
دوره  معموالً. دهد عنوان دوره مبنا نشان مي گر، بهدية دوره و هر دور

   .دهند رقم صد ارائه مي مبنا را به
ها  ترين آن كاربردهاي فراواني دارد كه مهم، قيمت هاي شاخص   

  :عبارتند از
 عنوان يك متغير كالن اقتصادي،  ها؛ به يمتمحاسبه روند ق

 ها است و چگونگي تغييرات سطح عمومي قيمت ةدهند نشان
هم  هاي مختلف با ها را در سال صورت كمي، وضعيت قيمت به

اي اهميت  اين مورد امروزه از نظر هر جامعه. كند مقايسه مي
 .خاصي دارد

  تبديل متغيرهاي كالن به واقعي؛ استفاده از شاخص قيمت
را ) مانند توليدهاي اسمي(تواند متغيرهاي كالن اقتصادي  مي

بدين صورت كه متغيرهاي . به متغيرهاي واقعي تبديل كند
اسمي را به شاخص قيمت تقسيم كرده و متغير واقعي را 

 .آوريم دست مي به

هاي  ميزان ارتباط قيمت مسكن ونهاده
 مرتبط از نگاه علم آمار
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  م؛ فرمول شاخص قيمت در يك سال مورد نظرمحاسبه نرخ تور

برابر با نسبت هزينه كل خريد يك دسته كاال در آن سال به 
 .هزينه همان دسته كاال در سال پايه است

هاي قيمت يك تحقيق عملي با  از شاخص عنوان يك كاربرد به   
 "هاي مرتبط از نگاه آماري ميزان ارتباط قيمت مسكن ونهاده"عنوان 

در شهر تهران به شرح زير انجام شده  1388الي  1371طي سالهاي 
  . است

ترين  بازار مسكن ايران طي دو دهه اخير يكي از پرنوسان   
ها قيمت مسكن  ن سالدر طول اي. هاي اقتصاد ايران بوده است بخش
توان به قيمت  ثير عوامل مختلفي بوده كه از آن جمله ميأتحت ت

مصالح ساختماني، ميزان تورم، خدمات ساختماني، نقدينگي و 
در اين بررسي قيمت مسكن و عوامل . تسهيالت بانكي اشاره كرد

به منظور حذف  1383ذكر شده به شاخص قيمت بر اساس سال پايه 
هاي آماري  اند و با استفاده از روش يري تبديل شدهگ واحد اندازه

اند،  عواملي كه بيشترين ارتباط را در افزايش قيمت مسكن داشته
   .است  بررسي شده

هاي  شاخص قيمت مسكن در شهر تهران و شاخصفوق جدول    
ثيرگذار بر آن بر اساس سال پايه هاي تأ ترين نهاده قيمت مهم

   .را نشان مي دهد 1388تا  1371هاي  ل طي سا 1383=100
نمودار هاي زير روند رشد قيمت عوامل اشاره شده را با رشد قيمت    

طبق . كند را بيان مي 1388الي  1371اي مسكن طي ساله
هاي آماري انجام گرفته ميزان ارتباط هر يك از عوامل با  تحليل

با توجه به جدول فوق مشاهده . زير آمده است قيمت مسكن در
به  1388الي  1371هاي  ردد كه از بين عوامل مذكور طي سالگ مي

 قيمت مصالح ساختماني، قيمت خدمات ساختماني، ترتيب افزايش
ميزان نقدينگي، ميزان تورم و تسهيالت مسكن بيشترين رابطه را با 

  .اند افزايش قيمت مسكن داشته
  
  

    
  
    

  
  
  

مقايسه رشد قيمت مسکن وميزان نقدينگي طي سالهاي  88‐71
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مقايسه رشد قيمت مسکن و قيمت مصالح ساختماني طي سالهاي  88‐71
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 سال
شاخص 
 تورم

شاخص 
قيمت 
 مسكن

 شاخص
 قيمت

مصالح 
 ساختماني

 شاخص
قيمت 
خدمات 
 ساختماني

شاخص 
 نقدينگي

شاخص 
تسهيالت 
 مسكن

1371 10/2 10/1 7/8 10/9 5/2 20/9 

1372 12/5 9/9 10/5 12/9 7 20/9 

1373 16/9 11 12/9 16 9 20/9 

1374 25/2 12/7 17/8 22/2 12/4 20/9 

1375 31 20/4 25/7 29/7 17 29/2 

1376 36/4 34/2 34/5 35 19/6 29/2 

1377 43 33/3 37/9 39/6 23/4 29/2 

1378 51/6 33/1 46/7 44/9 28/1 41/7 

1379 58/2 37/3 54/3 49/8 36/3 41/7 

1380 64/8 47/8 56/6 54/6 46/8 41/7 

1381 75 68/2 69/6 64/4 60/9 62/5 

1382 86/7 102/6 80/0 79/5 76/8 100 

1383 100 100 100 100 100 100 

1384 110/4 112 111/6 118/1 134/3 150 

1385 123/5 143/4 134 140/1 173/8 150 

1386 146/2 260/3 157/7 9/182 222 150 

1387 183/3 320/2 204/7 246/3 257/3 150 

1388 203 243/6 193/6 269/8 293/8 150 
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  1علي مهربان
  

  
بله باز . اين ماه كه شروع شد، باز هم سراغ تقويم روي ميزم رفتم   

خوشي   و خوب است آنها كه از اين تقويم دل هم سخن از تقويم شد
دانند، از  تبع آن عمر عزيز مي ندارند و آن را نشان گذر سريع زمان و به

  .ند، نخوانندحاال بدانند و اگر حوصله خواندن اين چند سطر را ندار
آمار "به هرحال سراغ تقويم رفتم و ديدم نخستين روز اين ماه، روز    

شايد  .ديدن همين نام، مرا به فكر فرو برد. نام دارد "ريزي و برنامه
ويژه  ههاي خاصي از جامعه ب ها اين روز را روزي متعلق به بخش خيلي
...  ريزي و ت برنامهها بدانند، جاهايي مانند سازمان آمار يا معاون دولتي

 .ها و آنچه در دست اقدام دارند براي ارائه عملكرد يا سخن از برنامه
اما شايد بتوان جور ديگري هم به اين روز يا بهتر است بگوييم به اين 

شايد بتوانيم به بهانه اين نامگذاري ـ هر چند كه چند . نام نگريست
  . نيمروزي هم از آن گذشته باشد ـ از خودمان شروع ك

دوستي دارم كه هر وقت در جمعي حاضر باشد و از كسي كه غايب    
! دانم، آمارش را دارم مي: گويد است، صحبت به ميان آيد بالفاصله مي

شود در خلوت، به دلمان رجوع كنيم و ببينيم از  نظرم رسيد مي به
هايمان  ببينيم درصد بيكاري و كم كاري خودمان هم آماري داريم؟

ببينيم آمار و ارقام كتاب و نشريه خواندن و  ه يا پايين آمده؟باال رفت
ببينيم در يك سال يا يك ماه گذشته،  مان چگونه است؟ فيلم ديدن
ها و  ببينيم آمار دوستي ايم؟ ايم و چه ميزان مانده چقدر رفته

ببينيم با دلمان چند درصد روراست  ها چگونه است؟ داشتن دوست
  ايم؟ ايم و چه نكرده چه كرده خالصه ببينيم ايم؟ بوده
ها هم مانند اصناف يك سال مالي  شد اگر ما آدم چه خوب مي اصالً   

براي خودمان داشتيم و يك روز آخر سالي كه به حساب خودمان 
اي داشتيم براي ثبت آنچه  شد دفتر روزانه چه خوب مي .رسيديم مي

هايي محرمانه دفتر .دهيم و دفتري براي ثبت كليات هر روز انجام مي
اما  !هنگام حسابرسي كه كسي به آنها دسترسي نداشت، جز خودمان به

اين رسيدگي ـ اگر بپذيريمش ـ فرقي اساسي با حساب و كتاب تجار 
ها دارد، آنجا بايد همه چيز علني و رو باشد، بايد يكي ديگر  و شركت

                                                 
ويژه نامه چارديواري روزنامه جام جم روز دوشنبه مورخ اين مطلب برگرفته از  ١
  .است 2صفحه  10/08/89

مقايسه رشد قيمت مسکن و قيمت خدمات ساختماني طي سالهاي  88‐71
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مقايسه رشد قيمت مسکن وميزان تسهيالت بانک مسکن طي سالهاي  88‐71
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مقايسه رشد قيمت مسکن و نرخ تورم طي سالهاي 88‐71
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يك  يا مدير مالي بايد پاسخگوي بيايد و دفترها را بررسي كند، تاجر
اما اينجا  .آيد تا خطايي از آن چه ثبت شده بگيرد مور باشد كه ميمأ

بايد دفتر و دستك دلمان را برداريم و برويم در خلوتي، در يك 
پستويي كه هيچ كس نباشد، خودمان باشيم و خودمان و خودمان و 

به قول آن دوست، آمار خود را بگيريم تا . به حساب خودمان برسيم
  .ايم هببينيم چه كار

ايم و چه  تا ببينيم هر روزمان چگونه گذشته، تا ببينيم چه كرده
  .ايم نكرده

توانستيم اين گونه باشيم و اين چنين  شد اگر مي راستي چه خوب مي
  .عمل كنيم

يادمان نرود كه باالخره روزي بايد حساب و كتابي پس بدهيم، چه    
رود، دفتر و دستك يادمان ن.خوب كه پيش از آن امتحان، آماده باشيم

  .يادمان نرود. دلمان را هم ورقي بزنيم
  
  
  
  

  زير نظر فيروزه ريواز
  

  يك روز با آمار
  افشين آشفته، كارشناس ارشد بانك مركزي ايران :نويسنده

  انتشارات مؤسسه فرهنگي فاطمي
  
  
به زبان اين كتاب كوشيده است تا    

 ةترفنـدها و نكـاتي در زمينـ    ،داستان
اهميــت علــم آمــار و  ،ســواد آمــاري

ـ هـاي آن ارا  برخي نيازها و چـالش  ه ئ
اي از حـوادث   داستان نقل رشته. دهد

است كه بر طبـق  مبتني بر علم آمار 
ترتيــب پيــدا مشخصــي روال زمــاني 

لــزوم رعايــت اخــالق . اســتكــرده 
بررســي برخــي  ،اي، كــار گروهــي و ســپردن كــار بــه كــاردان حرفــه
شـود كـه    دگي مشـخص مـي  هاي تحليل آماري كه در عين سا روش

هاي بسياري دارند از نكاتي است كه در طي حـوادث داسـتان    ظرافت
  .شوند ه ميئارا
آمار ايران  آمار و هفتة بزرگداشت روز جهانيبه منظور اين كتاب    

 .توسط آقاي افشين آشفته تأليف شده است
  

  
  

  
  يروزه ريواززيرنظر ف

  1سايت سواد آماري
 

ــاري     ــواد آم ــاه س در روز  وب گ
جهــاني آمــار بــا هــدف انتشــار و 
گسترش سواد و فرهنـگ آمـاري   

خصـوص   به كليه پارسي زبانان به
ــران   ــردم فهــيم و انديشــمند اي م

  . زمين تقديم شد
گاه با طراحي و راهبري  اين وب   

ـ     طـور مسـتقل فعاليـت     هآقاي افشين آشفته و بـا هزينـه شخصـي و ب
ن و آماردانـان كشـور اولـين    كند و با حمايت معنوي كليه دوستدارا مي

در حـال   .مجله الكترونيكي سواد آماري را در ايران منتشر كرده اسـت 
المللـي   عنوان نماينده ايران در انجمن بين گاه سواد آماري به حاضر وب

المللي سواد آماري پذيرفته شده اسـت و خبـر    و پروژه بين (ISI)آمار 
همچنـين از  . درج شده استانتشار آن در خبرنامه اخير اين انجمن نيز 

  . حمايت معنوي انجمن آمار ايران نيز برخوردار است
گاه با معرفي مثلث آماري با رئوس آمار مساوي با اطالعات  اين وب   

درست، آماردان و آمارخوان مساوي با عالمت سوال، مخاطبين خود را 
با عضـويت  . نمايد به چالش كشيده و موضوع سواد آماري را مطرح مي

توان توسط پست الكترونيـك از مقـاالت و مطالـب     گاه مي در اين وب
جديد با خبر شد و مقاالت، اخبار و مثالهاي خود را با موضـوع سـواد و   

  . گاه ارسال نمود ترفندهاي آماري براي درج در مجله الكترونيكي وب
هـاي تعريـف شـده     برگزاري مسابقات در سراسر كشور يكي از فعاليت

توان به مسابقه پوستر سواد آماري  ست كه براي نمونه ميگاه ا اين وب
اشاره كرد كه ابتدا در سطح ملي در حال برگزاري است و برندگان آن 

گـاه   سياسـت ايـن وب  . در مسابقه بين المللي شركت داده خواهند شد
حمايت از هرگونه اثر يا فعاليت فردي يا گروهي در زمينه سواد آماري 

  . است
  www.SavadeAmari.com :نشاني وب گاه

  A.Ashofteh@SavadeAmari.com: پست الكترونيك
                                                 

 با تشكر از آقاي افشين آشفته، براي ارسال اين مطلب ١

 آمار در آينة وب

 معرفي كتاب
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  سازحسين عالمتمحمد  نظر زير

 دانشگاه اصفهان استاد گروه آمار

  
  يزددانشگاه  

  ، نمايندة انجمنيدولت يعلآقاي دكتر با تشكر از 
      

 يلتحصـ  يگروه آمار بـرا  يانز مربا يرحسينيمحسن م يدس يآقا 
 يلمور بـه تحصـ  أمشهد مـ  يدر دانشگاه فردوس يدر مقطع دكتر

 .شدند
 برخـوردار   ياز شور و شـوق خاصـ   يزدآمار در دانشگاه  يهفته مل

بـه  ه گذشـت  يهـا  همچون سـال  ،آمار يروز جهان اشتيدگرام. بود
دان اتاسـ  يو با همكـار  يانجمن علم يواعضا يانهمت دانشجو

آبان در محل سالن  4دانشگاه روز سه شنبه  ينمار و مسئولگروه آ
 يـن در ا. برگـزار شـد   يـزد منتظر قـائم دانشـگاه    يداجتماعات شه

ــر دانشــجو  ــالوه ب ــم ع ــ يانمراس ــات يو جمع ــگاه،  يداز اس دانش
. حضور داشتند يزاستان نهاي  هها و ادارا سازمانبرخي كارشناسان 

و پخـش   يسـالم ا يسـرود جمهـور   يـد، پس از تالوت قرآن مج
دكتـر   يآمـار، آقـا   يدر هفته مل ياندانشجو هاي يتاز فعال يپيكل
گراميداشـت روز جهـاني آمـار     يرگروه آمار و دب يرمد يتراب مزهح

آمـار در   يتبه شركت كنندگان در مورد اهم ييگو آمد ضمن خوش
 يآقـا  ينمراسـم همچنـ   يندر ا. نمودند يانب يجهان امروز مطالب

 يـزي ر فتر آمـار و اطالعـات معاونـت برنامـه    از د يمهندس رحمان
اد يــرعلــوم بــه ا يرآمــار در ســا يدر مــورد كاربردهــا ياســتاندار
حتـرم  ئـيس م مراسم و بـا حضـور ر   ياندر پا.  پرداختند يسخنران

ارشـد   يو كارشناسـ  يبرتر مقطع كارشناس ياندانشگاه از دانشجو
 .شد يو قدردان يرآمار تقد

  
 دانشگاه مازندران 

  ز آقاي دكتر اكبر اصغرزاده، نمايندة انجمنبا تشكر ا

 يشآمار، هما يمل ةو هفت يزير آمار و برنامه يبه مناسبت روز مل   
معاونت  مشترك گروه آمار دانشگاه مازندران و يبا همكار يشكوه با

 در 1389ماه  ن دوم آبا يكشنبهمازندران روز  ياستاندار يزير برنامه

 يندر ا. برگزار شد ياضيعلوم ر تئاتر دانشكده يمحل سالن آمف
 دانشگاه همكاري و تعامل بيشتر كه با هدف مشترك يشهما

هاي اجرايي استان برگزار شد، استاندار  مازندران با مديران دستگاه
 ياجرايي استان، فرماندار و مقامات شهر يرانمد از يندران و تعدادزما

ندران حضور اساتيد ودانشجويان دانشگاه ماز ين،بابلسر و مسئول
  .داشتند

به  برنامه صبح. در دو بخش صبح و عصر برگزار شد يشهما اين   
  .برگزار شد يرشرح ز

  
  ابتدا آقاي دكتر اصغرزاده مدير گروه آمار دانشگاه مازندران ضمن

ريزي،  ير مقدم و تبريك به مناسبت روز ملي آمار و برنامهخ
 .ائه نمودندگروه آمار دانشگاه مازندران ار ةگزارشي دربار

 ادامه آقاي رشيدي مديركل آمار و اطالعات استان مازندران،  در
، به  هاي انجام شده توسط اين اداره ضمن ارائه گزارشي از فعاليت

سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه آمار پايه و اساس هر 
كيد أرئيس جمهور نيز ت اشاره كرد و گفت ،ريزي است برنامه

هيه آمار و اطالعات دقيق براي طراحي و وافري نسبت به ت
 .ها دارد هاي هدفمند كردن يارانه برنامه تدوين

 فردوسي مشهدو ( آقاي دكتر طاهري از دانشگاه صنعتي اصفهان (
و آقاي گودرزي از مركز آمار ايران سخنرانان ويژه اين همايش 

آقاي دكتر طاهري يك سخنراني درباره فلسفه احتمال . بودند
هاي  آقاي گودرزي نيز ضمن ارائه گزارشي از فعاليت. مودارائه ن
عنوان متولي آمار در توليد آمار و اطالعات،  هآمار ايران ب مركز

 .ديت و جايگاه مهم آمار بيان نمودناهم ةمطالبي را دربار
 نقش آمار و ةاستاندار مازندران، دربار ييادامه مهندس طاها در 

با اشاره  يو. رداختي پسخنران اديربه ا يزير آن در برنامه يتاهم
قانون هدفمند كردن  گفت ها به قانون هدفمند كردن يارانه

تر به  اي براي توجه بايسته ها ،پشتوانه ها با همه كاستي يارانه
ايشان  در . شور استك تر ريزي و اداره بهينه جايگاه آمار و برنامه

رايي نسبت به هاي اج با دستگاه ها ادامه خواستار همكاري دانشگاه
 .ها شد اجراي درست قانون هدفمندكردن يارانه

  در پايان مراسم همايش صبح، به دانشجويان برتر المپياد
دانشجويي و كنكور كارشناسي ارشد و نيز دانشجويان برتر 

 .هدايايي به رسم يادبود اهدا گرديد ،هاي مختلف ورودي

 يا نرم افزارهاب ييآشنا يدوكارگاه آموزش يشدر برنامه عصرهما   
GIS  ارائه شد ياندانشجو يكشور برا يو سالنامه آمار.  

  ها و مراكز آمارياخبار دانشگاه



  20                                                                                         خبرنامه انجمن آمار ايران                               
 

  مؤسسه آموزش عالي خيام 

 ، نمايندة انجمناميد خزين قنادبا تشكر از آقاي 

به مناسـبت روز آمـار و برنامـه ريـزي در      1389ماه  در روز اول آبان   
خيام مشهد مراسـم بزرگداشـتي توسـط انجمـن     مؤسسه آموزش عالي 

 . ي آمار برپا شدعلم

  
ابتدا آقاي دكتر بزرگ نيـا در مـورد اهميـت آمـار در دنيـاي كنـوني          

سپس آقاي دكتـر صـادقي در مـورد نقـش آمـار در            . سخنراني فرمودند
ـ دنياي امروز و بها  خصـوص در بخـش آمـوزش و     دادن بـه آمـار، بـه   ن
هـاي مختلـف    هـا و رشـته   از آمـار در اداره  نادرسـت ة پرورش و استفاد

گروه آمار آقايان دكتر  داناتپس از آن از اس. تحصيلي سخنراني نمودند
. خزين قناد با اهداي لوح سپاس قـدرداني شـد   ،دكتر صادقي ،بزرگ نيا

 point بـه  لهأتحت عنوان آمار و حـل مسـ   اي مسابقه ،در طي مراسم

problem )عنـوان   بـه حـق   بـه  سپس آقاي پناه. ارائه شد) له نقطهأمس
هـاي   راني دعوت شدند كه در خصوص جذابيتنستاد جوان جهت سخا

يادبود بـه ايشـان    عنوان تشكر لوحي به آمار مطالبي را بيان نمودند و به
  .اهدا گرديد

هاي مختلـف آمـار و    در انتهاي مراسم نيز از دانشجويان برتر ورودي   
  .شدگان در مقطع كارشناسي ارشد تقدير شد پذيرفته

  
  ندبيرجدانشگاه 

  ، نمايندة انجمنثاني دكتر حميد نيليبا تشكر از آقاي 
 

   جمـع همكـاران    اقاي دكتر محسن عارفي بورسيه گروه آمـار بـه
كارشناسـي و   هـاي  ايشان دوره. خود در دانشگاه بيرجند پيوست

مـاه از   كارشناسي ارشد را در دانشگاه بيرجند گذرانده و در مـرداد 
اط آمـاري در محـيط   اسـتنب "خـود تحـت عنـوان    دكتري رساله 
مشـاوره    طاهري و به سيدمحمود به راهنمايي آقاي دكتر"فازي

به اين ترتيب تعداد . ارقامي دفاع كرده است ناصررضا آقاي دكتر
 :استنفر، به شرح زير 8اعضاي گروه آمار 

مرتبــــــه   دانشگاه محل تحصيل  نام و نام خانوادگي
  علمي

  استاديار  )ودهلي ن(انستيتو آمارهند  محمد خنجري صادق
  استاديار  تربيت مدرس  يداله واقعي

  استاديار  شهيد بهشتي  جواد اطمينان
  استاديار  فردوسي مشهد  محمد قاسم اكبري

ــنعتي    محسن عارفي ــگاه صــــ دانشــــ
  اصفهان -اصفهان

  استاديار

  استاديار  فردوسي مشهد  سارا جمهوري
  استاديار  فردوسي مشهد  فاطمه يوسف زاده
  استاديار  فردوسي مشهد  نيحميد رضا نيلي ثا

 

  ماهانههاي سميناربرگزاري   

  :شرح زير برگزار شد سه سخنراني ماهانه در فصل پاييز به
  تاريخ  موضوع سخنراني سخنران

 n از k هاي نسبت درستنمايي طول عمر سيستم  محمد خنجري
  7/9/89  پي در پي

  9/8/89  استفاده از روشهاي عددي در استنباط آماري يداله واقعي

هاي پارامتر مقيد با استفاده از تحليل بيزي مسئله  جواد اطمينان
  11/7/89  گيري گيبز نمونه

   
  نفـر   12تعداد  ،88-89در آزمون سراسري كارشناسي ارشد سال

 .شدندپذيرفته ، آمار دانشگاه بيرجند ةالتحصيالن رشت از فارغ
 

 آموزشيهاي  برگزاري كارگاه  

ــيم    ــد   88-89دوم ســال  در ن ــار دانشــگاه بيرجن انجمــن علمــي آم
با مساعدت مركز كـارآفريني دانشـگاه تعـدادي كارگـاه آموزشـي بـه       

 .برگزار كرده است) ساعت 30هركارگاه به ميزان ( شرح زير

توسـط آقـاي دكتـر واقعـي      SPSSبرگـزاري كارگـاه آموزشـي    : الف
  و اقاي عليزاده  

  
تـر امـان و   توسـط آقـاي دك   Matlabبرگزاري كارگـاه آموزشـي  : ب

  آقاي كرماني
   
توسـط آقـاي دكتـر اكبـري      Minitabبرگزاري كارگـاه آموزشـي  : ج

  و آقاي عليزاده
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  تربيت مدرسدانشگاه 
  عليزاده، نمايندة انجمن با تشكر از آقاي دكتر موسي گل

  
مهــر  28مصــادف بــا ( 2010اكتبــر  20ســازمان ملــل متحــد روز    

ر ايـن راسـتا انجمـن آمـار     د. را روز جهاني آمـار اعـالم كـرد   ) 1389
آبـان را هفتـه آمـار ناميـده و بـراي       4مهـر لغايـت    28ايران از تاريخ 

ششـمين روز  . اي تـدارك ديـد   هر روز اين هفتـه برنامـه هـاي ويـژه    
ــار  ــه آم ــاه (هفت ــان م ــوم آب ــوم "روز ) س ــاير عل ــار در س ــش آم  "نق

تربيــت مــدرس بــا همكــاري دانشــگاه گــروه آمــار . گــذاري شــد نــام
روز ســوم آبــان بعــد از ظهــر  6تــا  2از ســاعت ايــران ر انجمــن آمــا

ــر ــود    يمج ــگاه ب ــري دانش ــهيد مطه ــالن ش ــايش در س ــن هم . اي
ــه ــالع  ب ــور اط ــاري     منظ ــگ آم ــترش فرهن ــب و گس ــاني مناس رس

ــه و در م ــاتي تهي . نصــب شــدمختلــف  هــاي كــانپوســترهاي تبليغ
هــا  و از  دانشــگاه يــهبــه كل يــرانعــالوه از طــرف انجمــن آمــار ا هبــ

و  يعلمـ  يئـت ه ياعضـا  يمـدرس بـه تمـام    وه آمار تربيتطرف گر
ــجو ــه الكترون  ياندانش ــدرس  نام ــت م ــگاه تربي ــيدانش ــال   يك ارس

اســتقبال بســيار خــوبي از همــايش بعمــل آمــد       ينــرواز ا. شــد
 بــه. نفــر در همــايش شــركت نمودنــد 250 كــه بــالغ بــر طــوري هبــ

ــركت ــار در     ش ــاربرد آم ــاوي ك ــوري ح ــايش بروش ــدگان در هم كنن
دان اتاي شـامل چكيـده مطالـب ارسـالي از اسـ      مجموعـه   علوم،ساير 

ــته ــجويان رش ــه   و دانش ــار و كتابچ ــر از آم ــايي غي ــا "ه ــك روز ب ي
   .تقديم شد "آمار
برنامه همـايش بـا عـرض خيـر        

ــروع    ــار ش ــروه آم ــدير گ ــدم م مق
ــد ــن  . شـ ــرد ايـ ــان آرزو كـ ايشـ

نشست علمـي منجـر بـه نتـايج و     
ــراي    ــدي بـ ــتاوردهاي مفيـ دسـ

سـپس  . ي كشـور شـود  جامعه علم
رئيس انجمـن آمـار ايـران، آقـاي     
ــراد   ــه اي ــيان، ب ــد پارس ــر احم دكت
سخن پرداخته و بـه گوشـه هـايي    

ويـژه حمايـت    ايشـان بـه  . از نقش آمار در ساير علوم اشـاره فرمودنـد  
هــايي بــه ســبك و ســياق همــين  انجمــن آمــار ايــران را از نشســت

و كردنــد هــاي ديگــر اعــالم نمودنــد و آرز همــايش  يــا بــه صــورت
ــه كمــك    نشســت ــار در ســطح جامع ــه پيشــرفت آم هــاي علمــي ب

  .نمايد
بعد از آن اولـين سـخنران همـايش جنـاب آقـاي پروفسـور صـمد           

نقـش آمـار در علـوم    "هدايت از دانشگاه ايلينـوي شـيكاگو در مـورد    
ــد "پزشــكي ــار صــنايع  . ســخنراني نمودن ــا بخــش آم ايشــان كــه ب

دارنــد بــا اســتفاده از يــك  غــذايي و دارويــي آمريكــا نيــز همكــاري

ــه       ــه چگون ــد ك ــان دادن ــرطان نش ــه س ــوط ب ــاربردي مرب ــال ك مث
ــين،   روش ــه محقق ــاري  ب ــاي آم ــرل    ه ــئولين  كنت ــكان و مس پزش

كنـد تـا بتواننـد     كيفيت صنايع غـذايي و دارويـي آمريكـا كمـك مـي     
ــند      ــته باش ــش آن داش ــه دارو و پخ ــراي تهي ــحيحي ب ــه ص . برنام

زينــه عظيمــي كــه دولــت بــراي ايــن  ژه اشــاره كردنــد كــه ه   وي بــه
تـر   دهـد باعـث شـده تـا نقـش آمـار پررنـگ        موضوع اختصـاص مـي  

هــاي آمــاري در  عــالوه بــر ايــن حجــم بســيار وســيع از داده. گــردد
FDA  كــاوي را بــه ميــان  ناخودآگــاه موضــوعات جديــدي مثــل داده
ــي ــاند مــ ــاي . كشــ در انتهــ

ــدايت،  ــور ه ــخنراني پروفس   س
ــرين در  ــدادي از حاضـــ تعـــ

چنــد پرســش مطــرح نشســت 
ــد و پاســخ هــاي خــود را  نمودن

  .از ايشان دريافت نمودند
ــايش   ــخنران دوم همـــ ســـ

ــيم    ــه رح ــانم فاطم ــركار خ س
زاده از پژوهشـــــــــــــكده 

ايشــان بــه . هواشناســي بودنــد
باشـند نشـان دادنـد     هاي واقعي كه خود درگيـر آنهـا مـي    كمك مثال

بينــي موضــوعات هواشناســي  توانــد در پــيش كــه چگونــه آمــار مــي
عــالوه ايشــان ســعي نمودنــد نقــش بــارز  بــه. كــار گرفتــه شــوند هبــ

هــاي هواشناســي و علــوم جــوي  هــاي آمــاري در مطالعــه دادهروش
ــد  ــه حاضــرين نشــان دهن ــر مجتبــي  . ب ســخنران ســوم، آقــاي دكت

گنجعلي از دانشگاه شـهيد بهشـتي بودنـد كـه دربـارة نقـش آمـار در        
ده از موضـوعات  ايشـان بـا اسـتفا   . ادبيات بـه ايـراد سـخن پرداختنـد    

هــاي لــگ خطــي  اي آمــار مثــل رگرســيون لجســتيك و مــدل پايــه
نشان دادند كـه آمـار قـادر اسـت  در پاسـخ بـه بخشـي از سـؤاالت         

ــه   ــات و ب ــه در ادبي ــي     مطروح ــاي فارس ــعار زيب ــي اش ــژه بررس وي
در انتهـاي ايـن سـخنراني    . شاعران ايراني نقش بسـزايي ايفـا نمايـد   
ن و ســخنران دوم همــايش  حاضــرين ســؤاالت خــود را از ايشــا   

ــه     ــه خــود ب ــه نوب ــز ب ــدام از ســخنرانان ني ــد و هــر ك مطــرح نمودن
ــد  ــخ دادن ــؤاالت پاس . س

نقطه نظـرات شـفاهي و   
ــار لطـــــــف  اظهـــــ

كننـدگان هنگـام    شركت
ــان از    ــالن نش ــرك س ت
ــندي   ــايت و خرسـ رضـ
آنهــا از يــك نشســت   

  .علمي در دانشگاه تربيت مدرس داشت
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  عالمه طباطباييدانشگاه 

  الهي، براي ارسال گزارش دكتر نادر نعمتآقاي  با تشكر از
آمـار   –روز جهـاني آمـار   "اولين روز از هفتة آمار ايران بـا عنـوان      

با حضور بـيش از سيصـد نفـر از اعضـاي      28/7/89در تاريخ  "رسمي
هـاي   هـا و دسـتگاه   ت علمي، مديران و كارشناسان آمـار سـازمان  ئهي

در  14تـا   8از سـاعت   هـا  انشگاهاجرايي و دانشجويان آمار و اقتصاد د
اقتصاد دانشـگاه عالمـه طباطبـايي برگـزار      ةسالن آمفي تئاتر دانشكد

  . گرديد
 هدر اين همايش پس از قرائت پيام رئـيس محتـرم دانشـگاه عالمـ       

اقتصاد، آقاي دكتر حميدرضـا   ةطباطبايي توسط رئيس محترم دانشكد
 –روز جهاني آمار "گروه آمار در خصوص  ت علميئپور عضو هي نواب

پـولي و   ةنژاد از پژوهشكد و سپس آقاي ابوالفضل خاوري "آمار رسمي
 .سـخنراني نمودنـد   "كيفيت در آمارهاي رسـمي "بانكي در خصوص 

آمارهاي رسمي و "همچنين در اين همايش يك ميزگرد تحت عنوان 
  . برگزار گرديد "ها چالش

  
  
  

  :اين ميزگرد با حضور
 انشگاه ايلينوي شيكاگودكتر صمد هدايت از د 

 پور از دانشگاه عالمه طباطبايي دكتر حميدرضا نواب 

 پولي و بانكي ةنژاد از پژوهشكد آقاي ابوالفضل خاوري 

  آقاي عليرضا مقتدايي از بانك مركزي 

 آقاي عليرضا زاهديان از مركز آمار ايران 

 الهي از دانشگاه عالمه طباطبايي دكتر نادر نعمت 

  :آن موارد زير مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تشكيل گرديد و در
  

 كاري در توليد آمارهاي رسمي موازي 

    ــات ــدون مشخص ــمي ب ــاي رس ــار آماره ــاي (انتش خطاه
 )گيري گيري و غيرنمونه نمونه

 هاي آموزش عالي آمار در تربيـت نيروهـاي مناسـب     برنامه
 نظام آماري كشور

 ي مناسـب  هاي آموزش عالي آمار در تربيـت نيروهـا   برنامه
 نظام آماري كشور

 شناختي آمارگيري هاي روش ضعف در پژوهش 

 گري در توليـد آمارهـاي رسـمي در برخـي از      اي  عدم حرفه
 هاي اجرايي دستگاه

 استفاده نادرست از آمارهاي رسمي 

 آماري هاي چگونگي جلوگيري از انتشار تناقض 

 مقايسه نظام آماري ايران و ساير كشورها 

 
 ايالم دانشگاه پيام نور 

 ، نمايندة انجمنميري دكتر كوروش سايهبا تشكر از آقاي 

مهرمـاه، دكتـر كـوروش     28 خيآمـار در تـار   يبه مناسبت روز جهان   
 كيـ ، الميـ ا يدانشـگاه علـوم پزشـك    يعلمـ  تئـ يعضو ه يريم هيسا

 راديـ ا الميـ نور ا اميدانشگاه پ انيدانشجو وتادان در جمع اس يسخنران
كـل سـازمان    ريمون دب يك  انب اميابتدا به پ يسخنران نيدر ا. نمودند

 نيا يگذار نام ليدال آمار و سپس به يجهان روزملل متحد در رابطه با 
 يهـا  نـه يآمـار در زم  يبـه كاربردهـا   شـان يا نيهمچن. روز اشاره شد

 علوم ،يمهندس ،يو اجتماع ياقتصاد يها يزير برنامه مختلف از جمله
امروز آمار زبان علم اسـت و نقـش   فتند گاشاره نمودند و ... و  يپزشك
 كيـ  شـان يا انيـ در پا .است تهدانش داش يدر گسترش مرزها يمهم

 در علـوم مختلـف،   زيمتا آنـال  يدر مورد كاربردها يتخصص يسخنران
 و زينـال آ متـا  يهـا  مـدل  انـواع  ز،يدر مطالعات متا آنـال  ييانواع سوگرا

د اسـتفبال شـركت   داشـتند كـه مـور    زيمتا آنـال  يآمار زيآنال يچگونگ
  .كنندگان قرار گرفت

  
  
 بهشهر دانشگاه پيام نور 

  ، نمايندة انجمنپور ناصر بهنامبا تشكر از آقاي 
اسـتاد ارجمنـد    پيام نور بهشهر با حضـور  هفته ملي آمار در دانشگاه   

 زدراين مراسم كـه ا  .جناب آقاي دكتر عين اهللا پاشا گرامي داشته شد
د، آقـاي دكتـر   برگزار شـ  مهر 29پنج شنبه ساعت يازده تا سيزده روز 

و در ادامه با ميزگرد و پرسـش   ندنمودسخنراني  پاشا در مورد احتمال 
  .و پاسخ ادامه يافت
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  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  براي ارسال گزارش، عليرضا مقتداييبا تشكر از آقاي 

  
  
ــوري         ــزي جمه ــك مرك ــادي بان ــاي اقتص ــل آماره ــديريت ك م

عنـوان يكـي از اركـان توليـد آمارهـاي رسـمي و        بـه  1مي ايـران اسال
آمارهــاي اقتصــادي در ايــران، همگــام بــا  ةتــرين توليدكننــد قــديمي

ــ  ــاير اعضــاي جامع ــتاي بزرگداشــت روز   ةس ــور، در راس ــاري كش آم
هـاي مختلفـي را بـه انجـام      ملـي آمـار فعاليـت    ةجهاني آمـار و هفتـ  

  :  باشد ميشرح ذيل  ها به اهم اين فعاليت. رساند
  

 ادبود روز جهاني آماريسكه  ضرب 

  پنجـاه سـال بانـك مركـزي، هفتـاد و پـنج       "تأليف كتاب
 "سال آمارهاي اقتصادي

 و  مشـــاركت در برگـــزاري همـــايش آمارهـــاي رســـمي
 در دانشگاه عالمه طباطبائي ها ت آنيفيت كياهم

 ها و ميزگردهاي تلويزيوني شركت در مصاحبه 

 لفطراحي و چاپ پوسترهاي مخت 

 سراي شهرداري ايراد سخنراني در فرهنگ 

      برگــزاري نمايشــگاه محصــوالت آمــاري در همــايش
 توسعه و تحول كشور يرنقش نظام بانكي در مس

 ــه ــار      برنام ــروه آم ــجويان گ ــد دانش ــت بازدي ــزي جه ري
هـــاي مختلـــف از مـــديريت كـــل آمارهـــاي  دانشـــگاه
 اقتصادي

ريـزي   رين ابـزار برنامـه  عنوان مهمت كه امروزه آمار به با توجه به اين   
 و گيري براي آينده و ارزيابي عملكرد گذشته و عامل اصلي در تصميم

اي برخوردار است، اميـدواريم بـا انجـام     بوده و از اهميت ويژه مديريت
هـاي   هـاي مشـابه در سـاير دسـتگاه     اقدامات فوق و همچنين فعاليت

آماري در  اجرايي و علمي آمار كشور، شاهد اعتالي روزافزون فرهنگ
  .ايران عزيز باشيم

  
                                                 
1 www.cbi.ir 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 

  ، نمايندة انجمنفخرالدين ميثاقبا تشكر از آقاي 
     به مناسبت گراميداشت هفته آمار و آشنايي آحاد مـردم بـا علـم

آمــار و كاربردهــاي آن، يــك برنامــه تلويزيــوني و يــك برنامــه 
ا و سـيماي  راديويي با حضـور آقايـان ميثـاق و شـاهي در صـد     

ها شامل پرسش و پاسخ در  اين برنامه. آذربايجان شرقي اجرا شد
 .ريزي بود مورد كاربردهاي آمار در اقتصاد و نقش آمار در برنامه

 

  آمـار   ةآمار با حضـور دانشـجويان رشـت    ةگراميداشت هفتمراسم
گروه در مورد كاربردهاي آمار  داناتاسمراسم در اين  .برگزار شد

هـاي   هاي شغلي مرتبط با رشته آمار به سوال رصتدر جامعه و ف
ايران هاي عضويت در انجمن آمار  دانشجويان پاسخ دادند و فرم

 .بين دانشجويان توزيع شد
  
 دانشگاه ولي عصر رفسنجان 

  ، نمايندة انجمنمصطفي طامنديبا تشكر از آقاي 
زمـان بـا    هـم  يمهرماه سال جار 28 خيروز آمار در تار مراسم سال   
گـروه   يعلمـ  تئـ يه يو اعضا انيآمار با حضور دانشجو يوز جهانر

 يمراسم آقـا  نيدر ا. عصر رفسنجان برگزار شد يآمار در دانشگاه ول
دانشـگاه علـوم    ياتيـ گـروه آمـار ح   يعلمـ  ئتيعضو ه يدكتر بانش

 يآن مطـالب  يو كاربردهـا  ياتيـ ح آماركرمان در مورد رشته  يپزشك
جلسه پرسش و پاسـخ برگـزار شـد كـه      ،در ادامه مراسم. كردندارائه 
 يكار يها نهيدر مورد زم انيدانشجو يها الؤبه س يدكتر بانش يآقا
از  زيـ جلسه ن يدر انتها. پاسخ گفتند گريو مطالب د ياتيآمار ح ةرشت

  .به عمل آمد ريدنمونه گروه آمار تق انيسه نفر از دانشجو
  

 دانشگاه پيام نور دزفول 

  ، نمايندة انجمنبزاز هيعلي پنابا تشكر از آقاي 
در سـالن ارشـاد شهرسـتان    پـنجم آبـان    مراسم روز آمار در تاريخ   

صـبح بـا تـالوت قـرآن      10اين مراسم در ساعت . دزفول برگزار شد
نمايندگي  بهبزاز  آقاي پناهي ابتدا. به پايان رسيد 12آغاز و در ساعت 

در  ين،ضـر ااز طرف رئيس دانشگاه ضمن خيـر مقـدم و تشـكر از ح   
مورد كاربردهاي رشته آمار و معرفي مقـاطع كارشناسـي ارشـد ايـن     

انجمـن آمـار ايـران و اهـداف     معرفي  سپس ايشان به. رشته پرداخت
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 .مراسم با برگزاري يك مسابقه پي گرفته شـد . پرداختند تشكيل آن 
در ادامه گروهي از هنرمندان دانشـگاه بـه پخـش مراسـم موسـيقي      

شجويان مقطع كارشناسـي ارشـد كـه در    سپس يكي از دان. پرداختند
سـميناري   بـود  مقطع كارشناسي از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده

در انتهـاي مراسـم بـه    . ارائه نمود "هموارسازي ناپارامتري" در مورد
برندگان مسابقه جوايزي اهـدا و از فعـاالن انجمـن علمـي دانشـگاه      

  .تمراسم با گرفتن عكس يادگاري خاتمه ياف. تقدير شد
  
 دانشگاه پيام نور شهركرد 

 ، نمايندة انجمنسيمين منصوري بروجني خانمبا تشكر از 

در  4/8/89شنبه مورخ آمار در روز سهة به مناسبت بزرگداشت هفت   
-دانشگاه پيام نور مركز شهركرد مراسمي  با همكاري معاونت برنامه

ايـن   در. ريزي استانداري استان چهار محال و بختياري برگـزار شـد  
 :سخنراني به شرح زير ايراد شد 3مراسم 

 آوري اطالعات و مشـكالت انجـام آن   اهميت آمار و نحوه جمع
 .ريزي استانداريتوسط آقاي اسدپور مدير عامل دفتر برنامه

 GIS پوردس ولينو كاربردهاي آن توسط آقاي مه. 
 گيري آن توسط آقاي قهرمان روغني معاونت دفتـر  تورم و اندازه

 .ريزي و از اساتيد مدعو دانشگاه پيام نورهبرنام

ريـزي  االت دانشجويان پاسخ داده شد و دفتر برنامـه ؤدر پايان به س   
هـاي آمـاري،   آن سازمان با داده هاز دانشجويان خواست تا با مراجعه ب

توانـد   ها و كارهايي كه يك آمـاردان مـي  آوري و نقش دادهنحوه جمع
  .آشنا شوند ،انجام دهد

  

 نشگاه اصفهاندا 

  پناه، نمايندة انجمن آقاي دكتر نصراله ايرانبا تشكر از 
 
 ميزگرد با حضور رئيس انجن آمار ايران   

ميزگردي با حضور رئيس انجمن آمار  15/06/1389در روز دوشنبه 
ت علمي گروه آمار ئو اعضاي هي ،آقاي دكتر احمد پارسيان ،ايران

آزمون ورودي متمركز دكتري پيرامون روز جهاني آمار و شيوه جديد 
  .در سال جاري براي دانشجويان تحصيالت تكميلي برگزار گرديد

  
  

  آشنايي با آمار فضايي و كاربردهاي آنسمينار  
آشـنايي بـا آمـار فضـايي و     "سـمينار   29/06/1389در روز دوشنبه 
هيئـت علمـي   توسط آقاي دكتر محسن محمدزاده  "كاربردهاي آن

   .بيت مدرس برگزار گرديددانشگاه ترگروه آمار 

  
  
 بازديد از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

گروهي از دانشجويان گروه آمار بـه   20/07/1389در روز سه شنبه 
پناه از اداره آمار اقتصـادي بانـك    سرپرستي آقاي دكتر نصراله ايران

ضـمن   در ايـن بازديـد  . مركزي جمهوري اسـالمي بازديـد نمودنـد   
مختلف اين اداره از موزه جواهرات سلطنتي نيز هاي  هايرآشنايي با د

بدين وسيله از آقايـان دكتـر قضـاوي، معـاون     . بازديد به عمل آمد
اقتصادي بانك مركزي و مقتدايي، مدير كل آمارهاي اقتصادي،  و 

اين اداره كه انجام ايـن بازديـد را ميسـر كردنـد     هاي  هساي دايرؤر
  .تشكر و قدرداني مي شود

  
 قاله در چهـل و يكمـين كنفـرانس رياضـي ايـران      ارائه م

 توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي

 21-24(در چهل و يكمين كنفرانس رياضي ايران در دانشگاه اروميـه  
مقاله توسط دانشجويان كارشناسي ارشد آمـار ايـن    10تعداد ) شهريور

 .گروه ارائه گرديد
 

 عضوگيري انجمن آمار ايران 

ــه آ د ــايش هفت ــ ر حاشــيه هم ــران در اصــفهان ، ب ــار اي  150از  يشم
 ياصـفهان، صـنعت   يهـا  از دانشگاه يتعضو يدو تمد يدجد يعضوگير

توسـط نماينـده    يماه سـال جـار   در مهر و آبان ييبها يخاصفهان و ش
  .انجمن در دانشگاه اصفهان انجام شد
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 مركز آمار ايران 

  براي ارسال گزارش، فاضليبا تشكر از آقاي 
  رگداشت روز جهاني آمار و هفتة ملي آمار، مركز آماربزدر راستاي    

مــاه،  اول آبــانايــران ضــمن برگــزاري همــايش ويــژة ايــن روز در 
شرح زير  ها به اهم اين فعاليت. هاي متعددي را به انجام رساند فعاليت

  :باشد مي
 هاي اطالع رساني و تبليغـات، كميتـة اجرايـي و     تشكيل كميته

 كميتة علمي همايش

 لوگوي همايش ةو تهي طراحي 

 طراحي و چاپ پوستر 

 طراحي و چاپ تمبر 

  ــار ــي و انتشـ ــوان  6طراحـ عنـ
 بروشور

  عدد بنر 7(طراحي و تهيه بنر( 
  ــي و تهيــ ــت  ةطراح  30(لميني

 )عدد
  حلقه  1500طراحي و تكثيرCD  )   ،نتايج تفصـيلي سرشـماري

ها و  سال كشور و واژه 40اقتصادي  –آمارهاي اجتماعي ةگزيد
 )ت آمارياصطالحا

 هـا،   وزارتخانـه (عكـس و خـاطره   هـاي   هارسال فراخوان مسابق
 )آمار ها و مركز استان

 تهيه شعارهاي آماري 

 روز آمار ةتهيه كليپ ويژ 

 برگزاري كنفرانس خبري 

 ــوز ــكيل م ــار  ةتش ــع(آم ــكن   جم ــديمي، اس ــريات ق آوري نش
تمبرهـاي   ةآوري ملزومـات، تهيـ   هـا، جمـع   ها و فرم پرسشنامه
 ...)گذشته، ملزومات تبليغاتي و هاي سرشماري

 بـا  (رساني، نقشه و پژوهشكده  برگزاري نمايشگاه كتاب، اطالع
 )عنوان نشريه 100بيش از 

 هاي  ها و سازمان تشكيل نمايشگاه محصوالت آماري وزارتخانه
 المللي بين

 كاران نظام آماري اندر انجام مصاحبه با مسئوالن و دست 

    ه محصـوالت آمـاري در   هماهنگي جهـت برگـزاري نمايشـگا
 اصفهان با مديركل آمار و اطالعات استان

  

 آماري ةسراسري عكس و خاطر ةبرگزاري مسابق 

 عكس خبري و عكس يادبود از مراسم، فيلم مستند ةتهي 

 قراردادن آن همراه با لوگـوي   صورت گرفته وهاي  ترجمه اقدام
 UNFPهمايش در سايت 

  معاونــان   داران،اســتانرئــيس جمهــور، همــاهنگي و دعــوت از
 ريزي و مديران كل آمار و كارشناسان برنامه

 نامه مربوط به همايش تهيه ويژه 

 هاي آماري تعيين و تقدير از برترين 

  مريم ساالري
  كارشناس ارشد اداره آمار دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  

ــار و      ــديريت آم م
فناوري اطالعـات و  
ــگاه  ــات دانش ارتباط
علوم پزشكي مشهد 
با همكاري دفتر آمار 
و فناوري اطالعـات  
وزارت بهداشـــــت، 

ي بررس"درمان و آموزش پزشكي اقدام به برگزاري همايش كشوري 
 "سازي گـردش آمـار و اطالعـات در نظـام سـالمت      هاي بهينه مدل
در ايـن همـايش كـه بـا حضـور مـديران و كارشناسـان آمـار         . نمود

هـاي علـوم پزشـكي     هاي آمار و فناوري اطالعات دانشـگاه  مديريت
هـاي   ماه در مركز گسترش مراقبت آبان 23لغايت  22كشور در تاريخ 
هـاي علـوم پزشـكي     د دانشـگاه برگزار گردي (PHC)اوليه بهداشتي

مشهد، شيراز، ايران و اصفهان به ارائه تجربيـات خـود در خصـوص    
در ابتداي اين همـايش رياسـت دانشـگاه    . موضوع همايش پرداختند

هـا و انتظـارات    علوم پزشكي مشهد از طريق ويدئو كنفرانس دغدغه
خــود و مــديران دانشــگاه را در خصــوص صــحت، يكپــارچگي و در 

در ادامه، آقاي دكتر صابري مدير آمار . ن آمار بيان نموددسترس بود
و فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي مشهد سـخنان  

  همايش كشوريگزارش 
   بررسي مدلهاي بهينه سازي گردش آمار 

  و اطالعات درنظام سالمت
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خود را با مبحث نظـم و آمـار در آيـات قـرآن كـريم آغـاز و سـپس        
موضــوعاتي را در خصـــوص ضـــرورت وجـــود نظـــام آمـــاري در  

خـانم نورسـعادت   در ادامـه،  . هاي علوم پزشكي مطرح نمود دانشگاه
كارشناس دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشـت پيـام آقـاي    
دكتر رياضي، مشاور وزير و رئـيس دفتـر آمـار و فنـاوري اطالعـات      

هـاي آن مركـز    وزارت بهداشت را قرائت نموده و در خصوص فعاليت
  .سخناني ايراد نمود

هاي علوم  نشگاههاي روز اول همايش با ارائه تجربيات دا ادامه برنامه
سازي  پزشكي شيراز و دانشگاه علوم پزشكي ايران در خصوص بهينه

ــد   ــري گردي ــات پيگي ــار و اطالع ــردش آم ــايش  .گ در روز دوم هم
تجربيات دانشگاه علوم پزشكي مشـهد در زمينـه موضـوع همـايش     

در ايـن قسـمت   . توسط كارشناسان اداره آمار دانشـگاه ارائـه گرديـد   
رت گرفتـه در اداره آمـار دانشـگاه از سـال     هاي صو مجموعه فعاليت

تاكنون ارائه و مشـكالت موجـود در خصـوص توسـعه نظـام       1384
سـپس  . آماري و نيز راهكارهاي غلبه بر اين مشكالت بيـان گرديـد  

دستاوردهاي ادارة آمار دانشگاه در زمينة ايجاد بانـك جـامع اطـالع    
وماسـيون  در محـيط ات  online رساني مديران به صورت عملياتي و

در ادامه . كنندگان به نمايش گذاشته شد آماري دانشگاه براي شركت
نيز مدير آمار و فناوري اطالعـات داشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان      

همراه يكي از كارشناسان آن مديريت تجربيـات خـود را در مقولـه     به
 .ايجاد نظام آماري و مكانمند سازي اطالعات پزشكي بيـان نمودنـد  

اني همايش كه به بحث و گفتگـو در خصـوص شـش    در قسمت پاي 
محور از پيش تعيين شده اختصاص يافته بود موضوعات مورد بحـث  

همراه نماينده دفتـر   در اين قسمت آقاي دكتر صابري به. قرار گرفت
آمار و فناوري اطالعـات وزارت بهداشـت، مـديران آمـار و فنـاوري      

و آقـاي دكتـر    هاي علوم پزشـكي شـيراز، تهـران، اصـفهان     دانشگاه
پناه عضو هيئت علمي دانشگاه اصـفهان و عضـو انجمـن آمـار      ايران

ايران به بررسي موضوعات مطـرح شـده بـا مشـاركت حاضـرين در      
مقرر گرديد توافقات حاصل از ايـن همـايش طـي    . همايش پرداختند

اي به اطالع وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و نيـز        نامه
  .ري اطالعات وزارت برسدرياست دفتر آمار و فناو

 
 

  
  
  

  
  دكتر محمد حسين عالمت ساز

 مسئول همايش 

  
برگزاري هفته آمار ايـران در كشـور، بـه    كميته گذاري  سياست پيرو   

ـ     ابتكار مدير رياضـيات اصـفهان    ةگروه آمـار دانشـگاه اصـفهان و خان
و روز  1389ريـزي سـال    ريزي شد كه روز آمار و برنامـه  طوري برنامه

ملي آمار در اصفهان با مشـاركت   ةدر چارچوب هفت 2010آمار  جهاني
طـور   هاي ذيربط و صاحبان صـنايع بـه   ها، سازمان دانشگاه و همكاري

  . مشترك و در يك محل برگزار گردد
  
ــ      ــدگان خان ــكل از نماين ــتادي متش ــذا، س ــفهان، ة ل ــيات اص رياض

و شـيخ  هاي اصفهان، صنعتي اصفهان، علوم پزشكي اصفهان  دانشگاه
بهايي، كانون مهر انديشان ايران زمين، استانداري اصفهان، اداره كـل  
آموزش و پرورش اصفهان، شهرداري اصفهان، صدا و سيماي اصفهان 
و كارخانه ذوب آهن تشكيل شد و طي جلسات متعددي كـه در گـروه   
آمار دانشگاه اصفهان و مركز تحقيقات معلمان اصفهان تشكيل گرديد 

هاي آموزشي زير  ها و كارگاه ها، نمايشگاه بليغاتي، همايشهاي ت برنامه
  :اجرا درآمد ةتدوين و به مرحل

  
 هـاي بزرگداشـت هفتـه    حفظ هماهنگي و وحدت رويه با برنامه

 ملي آمار در ايران

 ها و نهادهاي مختلف بـا تكيـه بـر لـزوم     جلب حمايت دانشگاه
 ها استفاده از آمار در مراكز و سازمان

 و طراحي سايت روز جهاني آمـار و اطـالع رسـاني در    اندازي  راه
 ماه مهر و آبان

     طراحي لوگوي فارسي روز جهاني آمـار و قـرار دادن در سـايت
 سازمان ملل

   بـورد تبليغـاتي در سـطح شـهر      بيـل  20طراحي، چاپ و نصـب
 اصفهان با حمايت شهرداري

هاي هفته ملي آمار در گزارشي از فعاليت
 اصفهان
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  لمينيت، پوستر، كاتالوگ و  3000طراحي، چاپ و توزيع بيش از

 شور تبليغاتيبرو

  دانشجويي گروه آمار -نامه اميد انجمن علمي ويژه ةشمار 2چاپ
 دانشگاه اصفهان

 نامـه تنـديس   روز جهـاني آمـار در دو هفتـه    ةچاپ آگهي مسابق 
 )279شماره ( و همشهري جوان) 183شماره (
 زاده  آقـاي حسـين حـاجي    "روز جهـاني آمـار  "برتر  ةچاپ مقال

 ةادي بانـك مركـزي در روزنامـ   آمار اقتص ةكارشناس ارشد ادار
 )2212شماره (دنياي اقتصاد 

 بخش مختلف با حمايـت   7روز جهاني آمار در  ةبرگزاري مسابق
انجمن آمار ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مركـز  
آمار ايران و دانشـگاه اصـفهان كـه نتـايج و اهـداي جـوايز در       

 .اصفهان انجام گرديد 6/8/89همايش مورخ 
 رياضيات اصـفهان و بـا    ةكاوي توسط خانداده ةزاري مسابقبرگ

حمايـت شـهرداري اصـفهان برگــزار گرديـد، كـه نتــايج آن در      
 .اصفهان ارائه شد 4/8/89همايش مورخ 

 
   در محـل   6/8/89لغايـت   1/8/89برپايي نمايشگاهي از تـاريخ

در اين نمايشـگاه دانشـجويان   . مركز تحقيقات معلمان اصفهان
بهـايي و علـوم   اصفهان، صـنعتي اصـفهان، شـيخ    هايدانشگاه

التحصــيالن و  همراهــي تعــدادي از فــارغ پزشــكي اصــفهان بــه
ــئولين،      ــي مس ــت برخ ــا حماي ــهر و ب ــاري ش ــان آم كارشناس

آموزان، معلمان و عموم مردم را به دستاوردهاي آمـاري و   دانش
از روز شـنبه   .هاي مربوط به آمار آشنا سـاختند  اهداف و مشخصه

نمايشـگاه   7:30تا  4و  12تا  8:30از ساعت  4/8شنبه يت سهلغا 1/8
آمـوزان در  هاي آموزشي خانه رياضيات اصفهان براي دانـش و كارگاه

هاي اصفهان، ها دانشجويان دانشگاهدر اين كارگاه.  آن محل داير بود
بهايي با هدايت سه نفر از دانشجويان دكتـري  صنعتي اصفهان و شيخ

ي اصـفهان، دانشـگاه شـيراز و دانشـگاه اصـفهان      هاي صنعتدانشگاه
-هاي مختلف آماري را با انجام آزمايش و درگير كـردن دانـش  روش

ها با استقبال آموزان با كارهاي عملي آماري ارائه دادند كه اين برنامه
عـالوه بـر آن    .آموزان و معلمان آمار اصفهان روبرو شدفراوان دانش

هـاي آمـاري مركـز آمـار     فعاليـت در اين نمايشگاه دستاوردها و 
-هاي معاونت برنامهو فعاليت) توسط استانداري اصفهان(ايران 

هــاي آمــاري اداره كــل آمــوزش و ريــزي اســتانداري، فعاليــت
-ها و كارهاي آماري كـانون مهرانديشـان ايـران    پرورش، پروژه

زمين كه براي نهادهاي مختلف ارائه داده بودند و نيـز كارهـاي   
هاي آماري از جمله آمـار پژوهـان اصـفهان در    تبرخي از شرك

هـاي ايـن   بيشتر فعاليت. معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت
نمايشگاه توسط خانه رياضيات اصـفهان و بـا همكـاري مركـز     

 .تحقيقات معلمان اصفهان به مرحله اجرا درآمدند
  شـنبه مـورخ    روز سـه  18الـي   16برگزاري همايشي از  ساعت

در ايــن همــايش آقــاي . كــز تحقيقــات معلمــاندر مر 4/8/89
امريكـا سـخنران   نوي پروفسور صمد هدايت، استاد دانشگاه ايلي

عهـده   اجراي اين همايش را دانشـگاه اصـفهان بـه   . مدعو بودند
 .داشت

   شـنبه مـورخ    روز پـنج  18الـي   16برگزاري همايشي از سـاعت
اد آقايان دكتر فقيهـي، اسـت  . در مركز تحقيقات معلمان 6/8/89

دانشگاه شهيد بهشتي و آقاي افشين آشـفته، كارشـناس ارشـد    
اجـراي ايـن   . سخنرانان مدعو اين همايش بودنـد  بانك مركزي

 .دار بود كانون مهر انديشان ايران زمين عهده همايش را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آمار روزي به اندازة  خواندن و نوشتن 
پويا  از ضروريات زندگي يك ملت 

  .خواهد شد
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مبني آن خوانندگان  خبرنامه ازاندركاران  دستهاي  بعد از درخواست   

و انتقادهاي خود و مشاركت در تدوين خبرنامه كه بر ارائة پيشنهادها 
 سرانجام شود، مي ي آنساز حقيقتاً وقت و انرژي بسياري صرف آماده

با "ن وست ردموانندگان محترم انتقادي در ويكي از خ
ايشان به صورت  ةمطرح كردند كه در ذيل متن نام "آموختگان دانش

  :تكامل همراه با پاسخ مسئول ستون درج گرديده اس
     

   انجمن آمار ايران سردبير محترم خبرنامة
  جناب آقاي دكتر جعفري خالدي 

  با سالم 
 رد يكي از مطالب چاپ شده در شمارةانتقاد خود را در مواحتراماً 

شرح ذيل  به "آموختگان با دانش"شصت و هفتم خبرنامه تحت عنوان 
   :دارم تقديم مي

و طرح روي جلد آن نويد  دشصت و هفتم خبرنامه نيز منتشر ش شمارة
 همة .اي درخور روز جهاني آمار نامه داد، ويژه نامه را مي يك ويژه

كرد تا اينكه به بخش مصاحبه  خود را طي مي ها روال گذشتة بخش
 احبه شونده، با مطالعةبا احترام تمام براي شخص مص. رسيدم

خصوصيات ايشان هرچه فكر نمودم دليل انتخاب ايشان را براي 
   :كنيم يكبار ديگر خصوصيات ايشان را مرور مي. احبه نيافتممص
 كارشناسي آمار و از همه بدتر دانشجوي : تحصيالت آكادميك

شود كه آيا ما  حال اين سؤال مطرح مي .كارشناسي ارشد صنايع
التحصيالن يا دانشجويان موفق تحصيالت تكميلي در رشتة  فارغ

ها  با كسب بهترين بورسيه آمار كم داريم؟ دانشجويان دكترايي كه
!!!در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند

 شخصي كه . طبق روايت نبوي، رطب خورده نبايد منع رطب كند
تواند  دهد مي خود به هر دليلي در رشتة ديگري ادامه تحصيل مي

مبلغ رشته آمار و كاربردها و مزيتهاي آن باشد؟ دانشجويان مقطع 
اندازي به  خوانند با چه چشم احبه را ميكارشناسي آمار كه اين مص

مسلماً اگر اعتقاد قلبي به !! كنند؟ آيندة خود در اين رشته نگاه مي
اين رشته و كاربردهاي آن وجود داشت، ادامه تحصيل در اين 

البته اين . رسيد تر به نظر مي رشته حتي با شرايط موجود منطقي
و وارد است نه اشكال به مصاحبه كننده و معيارهاي انتخاب ا

.مصاحبه شونده

  سال كار در چندين شركت و سازمان داخلي و  14: تجربيات
آموزش و مشاوره در صنعت و مشاورة آماري

 ،هرچند مصاحبه شونده تجربيات كامل خود را در مصاحبه ذكر نكرده
ا ه هايي كه ايشان در آن ها و شركت ولي با توجه به اسامي سازمان

 اند؟ اند آيا بهترين گزينه براي مصاحبه بوده همشغول به كار بود
 دانشجوي دكتراي آمار در(زاده  شناسايي آماردانهايي مانند آقاي جمال

هاي اجرايي  وسيعي از فعاليت و امثال ايشان با مجموعة) انگليس
گذار در كشور كار سختي نبوده و با چند پرسش قابل دستيابي است اثر

براي مصاحبه و معرفي الگو براي  كننده است مصاحبه و چه خوب
   .دانشجويان آمار دقت بيشتري به خرج دهد

، تمام لذت خواندن خبرنامة ويژة روز در پايان ضمن ابراز اين نكته
از بين  "كارشناس ارشد صنايع"يك  جهاني آمار با ديدن مصاحبة

منش داليل اين انتخاب خود را  خواهشمند است خانم صفوي. رفت
هاي بعدي توسط انجمن محترم  معياري براي انتخاب ذكر نموده و

آمار ايران تدوين گردد تا از اين پس شاهد مصاحبه با دانشجويان 
   .جوان آماري نباشيم به عنوان الگو براي جامعة... ي و زيست شناس

  
  با سپاس فراوان                                              

  مسعود ماهوش محمدي                                              
  انجمن آمار ايران عضو                                              

  
برانگيز بود  جاي بسي خوشحالي است كه اين مصاحبه قدري چالش   

اي است از  و بازخوردي جدي و خوشبختانه انتقادي داشت و اين نشانه
اما در . اند خشي از اهداف خود رسيدهاينكه اعضاي هيئت تحريريه به ب

خصوص موارد ذكر شده توسط شما ذكر موارد زير ضـروري بـه نظـر    
  : رسد مي
  با افرادي همچون به جاي ايشان در خصوص اينكه چرا در ابتدا

دانشجوي محترم دكتراي آمار در انگليس كه فرموديد مصـاحبه  
 از بهار(مه هاي قبلي خبرنا نشد الزم به ذكر است كه اگر شماره

را مطالعه ) ة جديد، يعني مقارن با آغاز فعاليت هيئت تحريري 88
هاي خبرنامه شامل سه بخـش كلـي زيـر     كرده باشيد، مصاحبه

:است
  گفتگو با استادان پيشكسوت . الف
  گفتگو با دانشجويان خارج از كشور. ب

آموختگان گفتگو با دانش. ج 

سـتوني ثابـت    ،لفعضاي هيئت تحريريه، بخش اطبق تصويب ا
است، اما در مورد بخش دوم و سوم،  تصميم بر اين شد كه اين 
دو گفتگو به صورت يك شماره در ميان انجام شوند و طبق اين 

 نامه به سردبير
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سياست، تاكنون دو گفتگو با دانشجويان دكتري خارج از كشـور  
ز تحصيل بـه  آموختگاني كه پس از فراغت ا و دو گفتگو با دانش

بـه چـاپ   ) به صورت يـك شـماره در ميـان   ( دان بازار كار پيوسته
القاعــده گفتگــو بــا افــرادي همچــون فــرد  علــي. رســيده اســت

 ظپيشنهادي جنابعـالي در دسـتة ب قـرار دارد و در صـورت حفـ     
روال فعلي توسط گروه جديد خبرنامه و ادامة وجود چنين بخشي 
. در آن، در شمارة بعد با يكي از اين عزيزان گفتگـو خواهـد شـد   

 "آموختگـان  دانـش "ين با توجه به عنوان اين بخش كه بـا  بنابرا
آمـار مصـاحبه    "آموختگـان  دانـش "ش صرفاً با خدر اين ب است،
انـد و   ادامة تحصـيل در ايـن رشـته را برنگزيـده    راه كه شود  مي

  .اند شده به فعاليت آماري در بازار كارمشغول 
  
    ــو، از   در شــماره ــاز گفتگ ــل از آغ ــه، قب  هــاي پيشــين خبرنام

خوانندگان درخواست شده بود كه در صورت آشنايي بـا يكـي از   
اين عزيزان، ايشان را به هيئت تحريرية خبرنامه معرفي كننـد و  
حتي اين امكان فراهم شده بود كه گفتگو انجام گيـرد و نتيجـة   
آن براي خبرنامه ارسال شود تا در صورت تصويب به چاپ رسـد  

اعضـاي انجمـن بـراي     دست همتـي از ميـان    كه متĤسفانه هيچ
البته ناگفتـه نمانـد كـه بـراي بخـش      . انجام دادن آن برنخاست

هاي مكرري بـراي   گفتگو با دانشجويان خارج از كشور نيز ايميل
بسياري از دانشجويان مشغول به تحصيل در خـارج از كشـور در   

كه مـورد نظـر    – ها با بهترين بورسيههاي معتبر و  دانشگاه
ها براي گفتگو دعوت به عمل  ل شد و از آنارسا -جنابعالي بود 

شـايد بـد   . آمد، اما هر يك به دليلي حاضر بـه مصـاحبه نشـدند   
حق، معتقديد بايد افراد توانمند  نباشد جنابعالي كه همچون ما، به

شناسايي و به عنوان الگو معرفي شوند، داليل اين همه دلزدگي 
.اين دوستان را جويا شويد

  
 تصور نمي رفادامه ندادن تحصيالت آكادميـك، مـالك    كنم ص

خوبي براي سنجش توانايي فرد براي ورود به بازار كـار باشـد و   
آموختگـان   دانـش برخـي از   گواه من بر اين ادعا آن اسـت كـه   
هاي شناخته شدة آماري بـر   كارشناسي ارشد در اجرا كردن روش

ــد  هــاي واقعــي  روي داده ــا مشــكل مواجــه ان و كــم نيســتند ب
وختگـان كارشناسـي كـه بـا تجربـه و مطالعـة مسـتمر،        آم دانش

مراتب، بيشتر از چند واحدي كه به صورت تئـوري در مقـاطع    به

كـاربرد  شـود در زمينـة    كارشناسي ارشد و دكتري تدريس مـي 
اند و با حفظ ارتباط خود با استادان برجسـته   تجربه اندوخته آمار

ي نظري الزم را ها، مشكالت مربوط به مبان و توانمند در دانشگاه
انـد و بـه اسـتفاده از     نيز بر خـود و كـابران آمـار همـوار سـاخته     

ها مشغولند و مگر نه اين  كاربردهاي آمار در ديگر صنايع و شاخه
هـاي علمـي    است كه آمار، علمِ علوم است و بسـياري از شـاخه  

نيازمند آن و چه تعارضي اسـت ميـان اينكـه فـردي آمـار را در      
يع به كار ببرد و براي اينكه با مبـاني علـم   اي همچون صنا حوزه

صنايع نيز بيگانه نباشد، تصميم بگيرد دو سـالي از عمـر خـود را    
صرف آموختن رسمي آن كند تا توانايي بيشـتري در اسـتفاده از   

هاي آمـاري در ايـن حـوزه داشـته باشـد و بنـابراين، چـه         روش
بـه قـول   هـاي آتـي خبرنامـه،     افتخاري باالتر از اينكه در شماره

شناسي باشيم كه بـه   جنابعالي، شاهد گفتگو با دانشجويان زيست
اند و راهي بـراي ورود   هاي علم آمار و نياز به آن پي برده توانايي

ها  اند و افق ديد آن آمار و آماردانان به دنيايي ديگر از علم گشوده
اند؟ به نظر من، منع رطبي در اين گفتگو ديـده   تر ساخته را وسيع

هاي تلخ و شيرين خـود   شونده به مدد تجربه شود و مصاحبه نمي
در راه ورود به بازار كار پـس از فراغـت از تحصـيل، بـه برخـي      

اشاره كرده بودنـد تـا شـيريني     نيازها براي ورود به بازار كار شپي
تجربگي بر ايشـان تلـخ    رطب كاربرد آمار به جرم ناآشنايي و بي

جود در نظام آموزشي و تأكيـد  هاي مو نشود و با اشاره به كاستي
هاي موجود در آمار، در نهايت انتخاب را بـه خواننـده    بر پتانسيل

واگذاشتند كه آمار را برگزيند يا نه و چـه از ايـن بهتـر كـه اگـر      
بينـد،   دانشجويي پتانسيل سروكار داشتن با آمار را در خـود نمـي  

هـاي عمـر خـود را صـرف      قبل از آنكه دير شود و بهترين سـال 
هـايي چنـين، بـه     تحصيل در اين رشته كند، به تلنگـر مصـاحبه  

راهي ديگر براي زندگي خود بينديشـد؟ و چـون بـه آن حـديث     
نبوي اشاره كرديد، بهتـر نبـود كـه بـا اطـالع از اينكـه ايشـان        
كارشناســي ارشــد صــنايعند، ايــن حــديث علــوي را نيــز ناديــده 

يد؛ ببين گو مي چه كسيبه اين توجه نكن كه "گرفتيد كه  نمي
خوانديـد و   مـي   تـر  طرفانه ؟ و بقية گفتگو را بي"گويد مي چهكه 

هاي ناب اين گفتگو را كه مـورد توجـه چنـدي     بسياري از جمله
ديگر از خوانندگان قرار گرفته بود به كفة ديگر ترازوي انصافتان 

كرديد؟ در تĤييد اين ادعا، گفتگوي شمارة قبل خبرنامه  اضافه مي
وريم كـه بـا يكـي از دانشـجويان پسـادكتري آمـار       را به ياد بيـا 
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دانشگاه ميشيگان گفتگـو شـده بـود كـه پـس از طـي مقـاطع        
منـد بـه    كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسـي صـنايع، عالقـه   

ة آمـار شـده بودنـد و اكنـون در يكـي از      تادامة تحصيل در رشـ 
...هاي معتبر آمريكا مشغول به تدريس آمارند دانشگاه


 اين نكته درستي اشاره كرده بوديد،  ه جنابعالي نيز بهطور ك همان

را نيز نبايد فراموش كنيم كه قشر وسيعي از اعضاي انجمن آمار 
دهند و خود مـن   و خوانندگان خبرنامه را دانشجويان تشكيل مي

چهار ايميل از طرف دانشـجويان كارشناسـي آمـار دربـارة ايـن      
ي بر ادامة تحصيل در گفتگو دريافت كردم كه با خواندن آن، يك

رشتة آمار مصمم شده بود و ديگـري متـأثر از يكـي از جمـالت     
شونده، كالهش را كه قاضي كرده بود، از ادامة تحصيل  مصاحبه

شناسي را انتخـاب كـرده    در رشتة آمار منصرف شده و راه جامعه
بــود و اكنــون ســخت مشــغول مطالعــه بــراي ورود بــه مقطــع  

آموزان  فراموش نكنيم كه دانش. ستكارشناسي ارشد اين رشته ا
زننـد و   تحت تأثير چه عوامل محيطي دست به انتخاب رشته مي

هايي كه بعد از چهار سال تحصيل در يك رشـته،   كم نيستند آن
... دانند و دستاوردش را هيچ ته ميجواني خود را بر باد رف

ايـن   جديـد اطمينان دارم كه اعضاي هيئت تحريريـه و مسـئول      
، از اين شماره به بعد، از توجه جنابعالي و ديگر اعضـاي انجمـن   ستون

به خبرنامه بسيار خرسند خواهند شد و از ديگر پيشنهادهاي شما براي 
اعتالي خبرنامه، كه مهمترين پايگاه ارتباطي اعضاي جامعة آماري بـا  

  . يكديگر است، استقبال خواهند كرد
جمالزاده و افـراد ديگـري   گفتگويي با آقاي : و اما تقاضاي كوچك من

مجموعـة وسـيعي از   "ها بخواهيـد   شناسيد انجام دهيد و از آن كه مي
را كـه بـه آن اشـاره كرديـد      "هاي اجرايي اثر گـذار در كشـور   فعاليت

گير، جز آشنايي  تشريح كنند كه هدف ما از اين گفتگوهاي بسيار وقت
آمـار ايـران    هـا بـا جامعـة    گيري ارتباط مؤثر آن با اين عزيزان و شكل

  . نيست
به اميد روزي كه همة اعضاي جامعـة آمـاري نسـبت بـه موضـوعات      

  .مطرح شده در رسانة انجمن خود احساس مسئوليت كنند
            

  با احترام                                                          
  منش صفوي فرزانه                                                       

  
 
  

  
  
  

  13891اسفند  5و  4

  
ــ     ــودن زمين ــراهم نم ــه منظــور ف ــ  ةب ــراي ارائ آخــرين ة مناســب ب

هاي مختلف آمار و احتمـال   دستاوردهاي علمي و پژوهشي در گرايش
و همچنين بحـث و تبـادل نظـر اسـتادان، پژوهشـگران، دانشـجويان       

 هـاي  آمـار و شـيوه   ةانـداز رشـت   تحصيالت تكميلي در خصوص چشم
نـور بـا    علـوم دانشـگاه پيـام    ةآموزش از راه دور، گـروه آمـار دانشـكد   

همـايش تخصصـي آمـار را در    ششـمين  همكاري انجمن آمار ايـران  
  :كند هاي زير برگزار مي بخشنور مركز اهواز در  دانشگاه پيام

 نور نظام آموزشي دانشگاه پيامة هاي تدريس آمار به شيو روش 

 عملي آمار هاي نوين جهت دروس روش ارائه 

 نور يابي در دانشگاه پيام هاي سنجش و ارزش شيوه 

  ــال، فر(موضــوعات تخصصــي ــار ااحتم ــدهاي تصــادفي، آم  ين
 )استنباطي و آمار كاربردي

 افزارهاي آماري نرم 

 ينتا نتايج آخر شود دعوت ميمندان و پژوهشگران  كليه عالقه از   
نويسندگان  .مايندارائه نهمايش هاي خود را در اين  تحقيقات و يافته

به آدرس  01/11/1389هاي خود را حداكثر تا تاريخ  محترم، مقاله
ر، نو سازمان مركزي دانشگاه پيام ،تهراندبيرخانه همايش وافع در 

گروه  ،علوم پايه ةدانشكد، نخل خيابان، اول شهرك نفت، سيتي ميني
 همايش به براي اخذ اطالعات بيشتر به سايت. ارسال نمايند آمار

از طريق سايت دانشگاه يا  http://194.225.116.122 آدرس
  .مراجعه كنيد www.pnu.ac.irها به آدرس  بخش همايش نور پيام

  

                                                 
  با تشكر از دكتر يارمحمدي براي ارسال اين مطلب ١

نور دانشگاه پيام ششمين همايش ملي آمار  
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بـه عنـوان    )ww.SavadeAmari.comw(سايت سواد آماري    

نماينده ايران در پروژه بين المللي سواد آماري انستيتو بين المللي آمار 
(ISI)1 انتخاب شد.  

اين سايت افتخار دارد مسابقه پوستر سواد آمـاري در سـطح دانـش       
آموزي را در مرحله اول در ايران برگزار كرده و در مرحله دوم برندگان 

   .بين المللي سواد آماري شركت دهد 2011-2010 را در مسابقه 
اين مسابقه در گروه هاي دو تا سه نفره دانش آموزي برگزار مي شود 
و اين گروه ها بايد توسط دانشجو يا فارغ التحصيل آمار، معلم، دبير يا 

هـر دانـش آمـوز تنهـا     . محل آموزش خود در مسابقه ثبت نـام شـوند  
اين مسابقه در دو گروه سني برگـزار  . ميتواند در يك گروه شركت كند

  :مي شود
يا بعـد از  ) 1995(  1374دانش آموزاني كه سال تولد آنها سال  .1

 .آن است

 1374تـا  ) 1992( 1371دانش آموزاني كه سال تولد آنها سـال   .2
 .است) 1995(

اين پوستر بايد در يك صفحه ارايه گردد كه داسـتاني را در رابطـه بـا    
  :در اين رابطه بايد. كند يك مجموعه داده بيان

     ساده باشد و يك روند منطقي شامل هـدف و روش و نتيجـه گيـري
 .باشد

 شامل نمودار و جدول فراواني و آمار توصيفي باشد. 
 شامل توضيح و تفسير نتايج و داده ها باشد. 
 بايد به تنهايي قابل درك باشد و نياز به توضيح يا ارايه نداشته باشد. 
 ذابيت باشدداراي خالقيت و ج. 

                                                 
1 International Statistical Institute 

  متري باشد 2قابل خواندن از فاصله. 

در اين رابطه توصيه مي شود مراحل زير توسط دانش آموزان طـي   
  :شود

ايـن  . يك سوال براي انجام بررسي آماري در نظر گرفتـه شـود   .1
سوال بايد مشخص و قابل فهم باشد تا بتوان داده هاي مـرتبط  

ي شـود سـوالي   همچنين توصيه م. را به راحتي جمع آوري كرد
 .انتخاب شود كه براي مردم جذاب باشد و خيلي سخت نباشد

براي پاسخ به آن جمع آوري داده با توجه به روش هاي انـدازه   .2
در ايـن قسـمت   . گيري و مقياسهاي اندازه گيـري انجـام شـود   

توصيه مي شود به تصادفي بودن نمونـه و حجـم نمونـه جمـع     
ثال اگر سوال در نظـر  براي م. آوري شده دقت الزم مبذول شود

گرفته شده نظرسنجي از دانش آموزان باشد و روش جمع آوري 
داده ها مصاحبه با دو تن از بهترين دوستان دانش آموز در نظـر  
گرفته شود در اينصورت نتيجه بررسي به هيچ وجه قابل اعتماد 

 .نخواهد بود

بررسي منابع ايجاد خطا و مقـدار خطـاي موجـود در داده هـاي      .3
وري شده و بررسي داده هاي گـم شـده در مرحلـه بعـدي     گردآ

مهم نيست كه در مراحل كـار خطـاي آمـاري    . توصيه مي شود
وجود دارد بلكه مهم اين است كه آنها را شناسـايي كـرده و در   
پوستر به آن اشاره نماييد و اگـر ايـن خطاهـا توسـط روشـهاي      

بـه   آماري يا خالقانه قابل كاهش است انجام شده و در پوسـتر 
 .آن اشاره شود

اين كار مي تواند توسط دست يا برنامـه  . داده ها را تحليل كنيد .4
در اين قسمت مي توانيد از هيسـتوگرام،  . كامپيوتري انجام شود

اسـتفاده  ... نمودار ميله اي، نمـودار پـاي و نمـودار جعبـه اي و     
معيارهايي مانند ميانگين، ميانه، مد و انحراف معيار مـي  . نماييد

 .ند كمك كنندتوا

مي توانيد اين كار را با يك صفحه كاغذ مقـوا  . پوستر را بسازيد .5
انجام داده سپس بـا  )   A1 )mm 841 mm x 594در سايز 

دوربين ديجيتال يك عكس با وضوح باال از آن تهيه كرده و به 
ــك   ــت الكترونيـــــــــــــــــ آدرس پســـــــــــــــــ

 vadeamari.comA.Ashofteh@sa ايجـاد  . ارسال كنيد
مثالً با يـك   2MBپوستر بصورت الكترونيكي با حداكثر اندازه 

پوستر مي تواند افقي يـا  . اساليد پاورپوينت نيز قابل قبول است
 .عمودي باشد

پوستر بايد حداقل شامل موضوع مطالعه، نتايج اصلي ، بحث در  .6
 .رابطه با نتايج با ادبياتي ساده باشد

بـراي  . بكار بردن تحليلهاي تكراري و مـوازي پرهيـز گـردد    از .7
مثال براي توضيح يك نتيجه نياز نيست هم از نمودار و هـم از  
. جدول فراواني اسـتفاده شـود و يكـي از ايـن دو كـافي اسـت      

مسابقه پوستر سواد آماري در ايران و ارايه 
پوسترهاي منتخب براي مسابقه بين المللي 

2010 - 2011  
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هميشه به اين نكته توجه داشـته باشـيد كـه فضـاي كـار شـما       
 .محدود است

ستر نبايد اشـاره اي بـه   دقت شود كه در مطالب ارايه شده در پو .8
 .مشخصات دانش آموزان و محل تحصيل آنها شده باشد

توجه داشته باشيد كه فايل ارسالي پوسترها برگردانـده نخواهـد    .9
 .شد

با ارايه پوسترها به مسابقه در حقيقت دانش آموزان به سايت سـواد   
آماري اجازه مي دهند تا  عالوه بر انتخاب و شركت دادن آثـار آنهـا   

مسابقه بين المللي سواد آماري از طرف كشور ايران، بتواند از اين در 
  :پوسترها در موارد زير نيز استفاده نمايد

 در كنفرانس هاي آمار ايران به نمايش گذاشته شود. 
   ــه آدرس ــاري بـــــــ ــواد آمـــــــ ــايت ســـــــ در ســـــــ

www.SavadeAmari.com  نمايش گذاشته شود. 

  1389بهمن ماه سال : آخرين زمان ارايه
موفقيت و درخشش دانش آموزان پارسـي زبـان مخصوصـاً دانـش        

چند مثال از پوسترهاي ارايـه   .آموزان ايران زمين، آرزوي قلبي ماست
 شده در مسابقات بين المللي قبلي
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  پناه دكتر نصراله ايران
  گروه آمار دانشگاه اصفهان

  
 اولين مسابقه سراسري روز جهاني آمار  با همكاري انجمن آمار   

ايران، مركز آمار ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و 
: دانشگاه اصفهان با مسئوليت آقاي دكتر نصراله ايران پناه با اهداف

لوم مختلف، فرهنگ سازي آمار، عمومي كردن آمار، كاربرد آمار درع
آمار در برنامه ريزي، آمار در سازمانهاي مختلف، نظام آماري و آشنايي 

 14(بخش  7مسابقه شامل . با آمار رسمي در مهر ماه برگزار گرديد
جمله، شعار، طنز، مقاله، پوستر، نقاشي، طراحي، تصوير ): زير بخش

ا سازي، كاريكانور، عكس، كليپ، فيلم كوتاه، وب الگ و وب سايت ب
كاربرد آمار، اهداف علم آمار، آمار رسمي، آماركاربردي، : موضوعات

آمارنظري، بزرگان آمار ايران و جهان و سمينارها و كنفرانسهاي 
نفر برگزيده در بخشهاي  21جوايز اين مسابقه براي . آماري بوده است

، )عضويت دائم انجمن آمار ايران(مختلف توسط انجمن آمار ايران 
آلبوم (، بانك مركزي )كيف تمام چرم و ساعت مچي(يران مركز آمار ا

و دانشگاه ) نفيس اسكناس و سكه ضرب شده روز جهاني آمار
  .تعيين گرديد) كتاب نفيس بسم اهللا(اصفهان 

پس از جمع آوري اثرات، آنها با تصميم تيم داوري تعيين شده    
لي، دكتر توسط انجمن آمار ايران آقايان دكتر ايران پناه، دكتر رجا

طالبي و دكتر عالمت ساز در مورد بخشهاي مختلف نتايج به شرح 
زير تعيين شدند و هداياي آنها در مراسم اختتاميه روز جهاني آمار و 

در مركز تحقيقات  06/08/1389هفته ملي آمار در روز پنجشنبه مورخ 
  .معلمان اصفهان محل برگزاري مراسم اهدا گرديد

  
 طنز، خاطره و شعر جمله، شعار،: اول بخش 

خانم آسيه رشيدي نژاد، آقاي يوسف بشيري، آقاي افشين 
 آشفته

 
 مقاله: بخش دوم 

آقاي حسين حاجي زاده، خانم الهام فتحي، خانم فاطمه 
  الياسي

 

 پوستر: بخش سوم 

آقاي اشكان خليفه، آقاي حسين نبي زاده، آقاي مصطفي 
  نيكدست، خانم نسرين حقدادي

 

 طراحي، تصويرسازي و نقاشي، : بخش چهارم
 كاريكاتور

خانم مژده كارگر راضي، خانم مهسا صدري، آقاي علي 
  سخايي

 

 عكس: بخش پنجم 

  خانم زهرا خردمند، آقاي يوسف بشيري
 

 كليپ: بخش ششم 

  آقاي علي رضا موسوي، خانم شيدا صراف زاده
 

 الگ وب: بخش هفتم 

خانم سپيده سروش مهر، آقاي سيد جمال ميركمالي، آقاي 
  سي احمديعي
 

 سايت وب: بخش هشتم 

آقاي سعيد حياتي، آقاي محمد رضا مشايخي، آقاي اشكان 
  خليفه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گزارش اولين مسابقه روز جهاني آمار 

 1شمارة اطالعيه 

المللي آمار  يازدهمين كنفرانس بين
  يرانا

  1391شهريور  8-6
  

مندان  به اطالع كليه دانشگاهيان، پژوهشگران و عالقه
المللي  يازدهمين كنفرانس بين"رسانيم كه  ميآمار   به

اول  با همكاري انجمن آمار ايران در نيمة "آمار ايران
خواهد  برگزارعلم و صنعت در دانشگاه  1390شهريور 

  .هاي بعدي باشيد منتظر اطالعيه .شد
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  محمدحسن آشفته و افشين آشفته: طراح

  
 

12 3 4 5 6789101112

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

  
  

  عمودي
 عضوي در دهان -نداري  .1

شهر   –آمار الزم است  يحدرك صح يآنچه برا .2
 كرمان زده زلزله

 رف اولتكرار ح – يالبمحل عبور س .3

م وابسته كه اندازه آنها به ه دو چيز  –متداول است  .4
 .باشد

 رف شرطح – مجموعه خالي –مخفف اگر  .5

 يسيبه انگل پايان –آوردن  يابه دن  - يكارپ .6

 سنگ مرغوب نوعي –پرنده  ينوع .7

 يدوم پادشاه ساسان يرنام سردار اردش -پسوند فعل  .8

 -رهبر نظامي و نخست وزير اندونزي  - واحد طول  .9
 طول آدمي

اشاره  - د بسيار بخشنده و صفت خداون  -كلمه سوالي  .10
 به دور

 مرتجع فلزي  -آدم دروغگو  –قدر و قيمت و مرتبه  .11

 

 
  افقي

مدلي آماري كه ارتباط يك متغير  –نوعي خاك است  .1
 .را با ديگر متغيرها نشان مي دهد

 حيواني خزنده  -گران نيست  .2

 سردار بزرگ ساساني  –يك نوع منطق است  .3

 –هواپيماي شكاري  –تكرارش صداي مرغ است  .4
 ندجامه بل

 نام بلبل و عددي سه رقمي  -اهلي  .5

 روزي كه در آنيم –حرف ربط  –من و تو  .6

 خدا و ضميري در عربي –جهان   -اطالعات آماري  .7

 –دست به عربي  -نياي بزرگ رستم و پدر سام  .8
 مخفف اگر

 در خور -كيسه به انگليسي   -ماه كم حرف  .9

 رموز .10

پسر سوم چنگيزخان است كه به  -رطوبت كم  -گياه  .11
ايت و رأي و تدبير و ثبات و وقار معروف و مشهور كف

 بوده

  حيوان مذكر –بيان اعداد به صد  - سي روز  .12

  
  

 جدول آماري
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  فرم ثبت نام اوليه
  

  هشتمين سمينار احتمال و فرايند هاي تصادفي
  1390شهريور  20-19

  
  :نام  -1
  :نام خانوادگي -2
  □مرد    □زن :  جنس -3
  □دكترا    □ارشد  كارشناسي:  دانشجوي دورة        □عضو هيئت علمي  -4
  :تحصيلي ةرشت -5
  :آخرين مدرك تحصيلي -6
  ):تحصيل يا( محل كار -7
    □نيستم         □هستم :  عضو انجمن آمار ايران  -8
  □نيستم         □هستم        :مايل به ارائه مقاله -9

      
  :عنوان مقاله      

  
  :تلفن  -10
  :گاردورن -11
  :نشاني پستي -12
  :نشاني الكترونيكي -13
  
  

  .ييدارسال نما  sempsp8@gmail.comيا   sempsp8@guilan.ac.irنام را به آدرس  لطفاً فرم تكميل شده ثبت
  
  
  



  . محترم انجمن اين فرم را مجددا تكميل و ارسال نمايندءر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاد     

                    :شماره عضويت                  تغيير مشخصات            عضو جديد  

  :مشخصات فردي . 1
     : نام

      :نام خانوادگي
 First Name:   

Last Name : 

               مرد  زن  :         جنسيت                            :       مليشماره                                                         : تاريخ تولد
  

 :مشخصات تحصيلي .2

  :آخرين مدرك تحصيلي
  :كدهاي مربوطهها و  تخصص
  

  تخصص
 

در آمار 
 پزشكي

  
  رسميآمار 

  
  آمار زيستي

  
آناليز 
  تصادفي

  
احتمال 
  تركيباتي

احتمال 
  هندسي،
هندسه 
  تصادفي

  
استنباط 
  آماري

استنباط در 
فرايندهاي 
  تصادفي

  8  7  6  5  4  3  2  1  كد
  

استنباط 
  ناپارامتري

 
تاريخ آمار و 
 احتمال

تحليل بقاء 
  هاي و داده

سانسور 
  شده

  
تحليل چند 

  متغيره

  
تحليل 

  ها داده

  
تحليل 
  شكل

  
  داده كاوي

  
هاي  روش
  اي دنباله

  
هاي  روش

  نموداري

9  10  11  12  13  14  15  16  17  
هاي  سري

  زماني
طرح 
ها آزمايش  

فرايندهاي 
  تصادفي

فرايندهاي 
  خاص

فرايندهاي 
  ماركوف

مباني 
نظريه 
  احتمال

مباني و 
  فلسفه آمار

و ها مجموعه
  هاي ميدان
  دفيتصا

اسبات مح
  ماريآ

18  19  20  21  22  23  24  25  26  
مدل هاي 
خطي و 
  ناخطي

نظريه 
 تصميم

نظريه 
  ها توزيع

هاي  نظريه
  حدي

  
  گيري نمونه

موضوع 
  مرتبط

27  28  29  30  31  32   

  :رشته تحصيلي
  :تخصص

  الويت دوم  الويت اول
  : كد  : كد

  
  

  ):براي دانشجويان(محل تحصيل                     
  
  
  
  

  :دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك                   
  
  
  
  

  :ذ مدركشهر و كشور محل اخ                    

                                                                                           

  :مشخصات شغلي. 3
    دانـشجوي كارشناسـي       دانـشجوي كارشناسـي ارشـد         دانشجوي دكتري     آموزگار  دبير  مارآ دكارشناس ارش   مارآكارشناس      مربي    استاديار    دانشيار   استاد: مرتبه علمي 

 ):ذكر شود  (  غيرهدانشجوي كارداني

  
  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

  : دورنگار           :        تلفن همراه                                                      :  ثابتتلفن
    : پستينشاني

        :رقمي10 كد پستي                                                                                                 ):     e-mail(آدرس الكترونيكي 
  

  : و اشتراك نشرياتپرداخت حق عضويت .5
     :مبلغ واريزي

    : و تاريخ واريزشماره فيش بانكي

   89 مهر – 88 مهر ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران. 6  
 پيوسته دانشجويي  وابسته دانشجويي پيوسته  وابسته  حق عضويت

   000/60   000/30   000/100   000/50  )ريال (       مبلغ

   دو شماره از هر مجله و چهار شماره از خبرنامه)  به ريال مبلغ (انجمن آمار ايراننشريات ساالنه اشتراك . 7
  نسخه اضافي  نسخه رايگان  نسخه الكترونيكي  اعضا  رتبه مجله  )نشريه(مجله 

   000/20   به دلخواهخبر نامه و يك مجله      -  خبر نامه

   000/40   دانشجويي وابسته     000/20  علمي  دانشجويي  ندا

   000/40   وابسته دانشجويي     000/20  ي ترويجيعلم  انديشه آماري

   000/40       000/20  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/40       000/20  علمي پژوهشي   

  :توضيحات
  رت درمقابل عضويت وابسته عالمت بزنيدارشد يا دكتري داريد درمقابل عضويت پيوسته و در غير اين صو هاي مرتبط با آمار درجه كارشناسي چنانچه در يكي از رشته- 1
   .گردد  ارسال مي بصورت رايگانخبرنامه و يك مجله به انتخاب عضو بصورت كاغذي.  وجود دارد براي اعضاامكان ارسال نسخه الكترونيكي تمامي نشريات- 2
ن آمار ايران نزد بانك ملي ايران واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را به همراه يك قطعه عكس نام انجم ه  ب0105657104001خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب سيبا شماره - 3

  .  انجمن ارسال فرمائيد) تصوير عكس به آدرس الكترونيكي يا(پرسنلي از طريق آدرس پستي 

  
 
 
  

               فرم عضويت در انجمن آمار ايران   

 
  
ــران: درسآ ــان يخ ،ته ــسطيناب ــر و ( فل ــين بزرگمه ب

  11، طبقه دوم، واحد 2جم، پالك  نبست بن،  )انقالب
  021-66495540:   تلفن1416843774: كد پستي

  021-66499827: نمابر
  www.irstat.ir: اينترنتي آدرس
 info@irstat.ir: الكترونيكيپست 






