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

خبرنامه، درج اخبار آماري ايران و جهان، آشنايي با بزرگان هدف اصلي از انتشار 
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 
 :راستا در اين. شودمندان به گرمي استقبال ميهمة عالقه

 ضروري است مطالب به نشاني سردبير، اعضاي هيئت تحريريه يا مسئولين -
 .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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 رسد اينجانب را بايستي  نظر مي تا تعيين سردبير جديد خبرنامه به
در اين شماره از نظرات آقاي  بنابر قولي كه داده بودم. تحمل كنيد

دكتر ارقامي در ارتباط با ضرورت تشكيل سازمان نظام آمارشناسي 
رود تا هر فرد آنچه  آماري كشور انتظار مي ةاز جامع. كنيم استفاده مي

براي ) از طريق انجمن(صورت منسجم  كه در توان خود دارد و به
دوست و همكار گرامي . نهاد مستقلي تالش نمايندتشكيل چنين 

هاي  هالهي پس از هفت دوره هدايت مسابق آقاي دكتر نادر نعمت
عنوان دبير  به) هاي ششم تا دوازدهم دوره(دانشجويي آمار كشور 

هاي  ضمن تشكر از تالش. علمي از اين سمت استعفا دادند ةكميت
ها، برايشان  ايشان در طول اين سال ةصادقانه و خدمات شايست

جا دارد از آقايان دكتر محمد اميني، دكتر . كنيم ها را آرزو مي بهترين
جعفر احمدي، دكتر محمدرضا فريدروحاني، دكتر ايرج كاظمي، دكتر 

الهي، دكتر مجيد سرمد، دكتر حميد پزشك، دكتر عادل  عليرضا نعمت
ده داريوش همداني، دكتر محمدپور، دكتر يداهللا واقعي، دكتر حمي

ة عبدالحميد رضايي و دكتر مجتبي گنجعلي به خاطر عضويت در كميت
هاي مختلف و همكاري با آقاي دكتر نادر  علمي مسابقه در دوره

الهي و تشريك مساعي اين عزيزان تشكر و قدرداني ويژه داشته  نعمت
ايران من آمار جهمچنين انتظار داريم اين دوستان همچنان ان. باشيم

فريدروحاني محمدرضا آقاي دكتر  1390 از مهرماه. را ياري نمايند
دانشجويي آمار كشور را ة علمي مسابق ةمسئوليت دبيري كميت

   .آرزوي توفيق فراوان داريم براي ايشان. اند پذيرفته
آوري  فن ةثيرگذارترين افراد در حوزأ، فقدان يكي از ت2011 اكتبر 5 در

شايد . هاي خبري دنيا قرار گرفت ر بيشتر رسانهاطالعات در صدر اخبا
هاي عصر  استيو جابز، يكي از پديده ةنام نگاهي اجمالي به زندگي
دكتر جواد بهبوديان  ةاز جايز هاولين دور !حاضر، خالي از فايده نباشد

در اختتاميه يازدهمين كنفرانس  1391 شااهللا در شهريورماه ان
از . ور دكتر بهبوديان اهداء خواهد شدايران و با حضالمللي آمار  بين

نامه و  آئين ةشود پس از مطالع پژوهشگران جوان درخواست مي
دستورالعمل اجرايي جايزه كه در سايت انجمن قرار دارد نسبت به 

از اين شماره ستوني تحت  .نامزدي خود براي اين جايزه اقدام نمايند
عنوان واژه ها، نام ها و ويرايش زير نظر آقاي دكتر وحيدي اصل 

داستان شكل گيري آن را در همين ستون خواهيد . شكل گرفته است
از جامعه آماري كشور انتظار مي رود كه نسبت به اين ستون . خواند

ه حساسيت نشان داده و نظرات و پيشنهاد هاي خود را به خبر نام
قرار است همه نظرات رسيده با هماهنگي آقاي دكتر . ارسال نمايند

گزارشي آگاهي بخش تحت . وحيدي در اين ستون منعكس شود
توسط همكار خوبمان  1390عنوان نگاهي به آزمون دكتري آمار سال 

  .خانم دكتر نقي زاده در اين شماره آمده است

  
  

  شناسيآمارنظام  سازمان ضرورت تشكيل
  ارقامي ناصر رضا

  فردوسي مشهددانشگاه  گروه آمارته ساستاد بازنش
گويند اختراع جدول لگاريتم عمـر مفيـد منجمـين را بـه دو برابـر       مي

تـر   بار اعداد نجومي را بسيار سـاده  افزايش داد، چون محاسبات مشقت
كاربران در مورد اختراع رايانه هم شايد بتوان گفت كه عمر مفيد . كرد

ترين محاسبات  سهولت انجام پيچيده. آمار را به چهار برابر افزايش داد
توان  دهيم، نمي آماري را، كه امروز به كمك رايانه به راحتي انجام مي

بـه  (سـاده  ) به تعريف امروز(ها وقتي كه صرف يك محاسبه  با ساعت
د گرچه رايانه عمر مفيـ . كرديم، مقايسه كرد مي) كمك ماشين حساب

افـزار آمـاري    آمارشناسان را افزايش داد ولي رواج بيش از يكصـد نـرم  
، SPSSتـوان از   كه از انواع عمومي آن مـي (هوشمند، كارآمد و متنوع 

SAS  وMINITAB      نام برد و از انواع تخصصـي آن مـي تـوان بـه
LISREL ،EVIES  وWinpepi آور  و سـهولت حيـرت  ) اشاره كرد

كاربرد علم آمار، به تعبيـري، بـه    شده است كهها، باعث  استفاده از آن
گونه  خصوص در جوامعي كه هيچ امروزه، به. ابتذال كشانده شود ةورط

هـا،   اسـتخراج اطالعـات از داده   ةقوانين مدوني براي نظارت بـر نحـو  
هـاي اسـتنتاج از ماحصـل محاسـبات و صـحت تفسـيرِ        درستي روش

افزارها توسـط عـالم و    ين نرمهاي آماري وجود ندارد، استفاده از ا يافته
طبيعي اين آشفتگي و عـدم نظـارت، آن    ةنتيج. عامي رايج شده است

پذير، بـه   ليتئولين مسئوويژه مديران و مس است كه اعتماد عمومي، به
طور كلي به علم آمار و كاربرد آن و كارآيي و ضرورت آمارشناسان و به

نون براي ايـن كـه يـك    اك هم .اتكاء به آن، در حال از بين رفتن است
آمارشناسان  ها شاگرد مشاور آماري صاحب نام شويد، الزم نيست سال

خـود   عنـوان پشـتوانة   ها  تحصيل آمار را به با سابقه بوده باشيد يا سال
دار و  حتي الزم نيست يك شـركت و دفتـر نـام و نشـان    . داشته باشيد

با طـرز كـار    راي اين كار آشناييب. قانوني و تحت نظارت داشته باشيد
 ةايـن كـه نتيجـ   . كافيست "تهور"افزار آماري و داشتن كمي  يك نرم

يك طرح تحقيقاتي پرهزينه يا يك تصميم مهـم دولتـي يـا ملـي يـا      
اي، به صحت محاسـبات و درسـتي تفسـيرهاي شـما از نتـايج       منطقه

در ايـن  . نگرانـي شـما باشـد    ةمحاسبات بستگي دارد، الزم نيست ماي
هـاي   گيـر جوامـع علمـي و حـوزه     ي كـه گريبـان  ميان، معضل اساسـ 

گيري و مديريت است، نبـود هرگونـه مرجـع ذيصـالح و آگـاه       تصميم
اول، كار آماري درست را از نادرست تشخيص دهد  ةاست كه، در درج

هـايي باشـد كـه قربـاني      و همچنين بتوانـد مرجـع حقـوقي بـراي آن    
هـاي آمـاري    هاي آماري نادرست يـا اجـراي نادرسـت پـروژه     مشاوره

عبارت ديگر، ما نيازمند يك مرجع قانوني هستيم كه بتوانـد   به. اند بوده
هـاي   هاي آماري پژوهش هاي آماري و جنبه هاي علمي پروژه بر جنبه

 ستون سردبير موقت  گفتار اول
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حل اين مشـكل در   .علمي نظارت داشته ودر موارد مرجوعه حكم كند
سيس نهادي است كه از اهم وظايف آن ايـن خواهـد بـود كـه     گرو تأ
آمـاري   ةمشـاور  ئـة ان حاصل نمايد از اينكه كسـاني كـه بـه ارا   اطمين

هاي نظري استنباط آماري آگاهي كافي  نمايند، هم بر جنبه مبادرت مي
ـ    الزم را  ةداشته باشند و هم در كاربرد آمار تعليم كـافي ديـده و تجرب

اي از جانـب   نامه چنين افرادي استحقاق دريافت گواهي. اندوخته باشند
شناسـي آمـار و    خواهند داشت كه تسلط آنـان را بـر روش   اين نهاد را

هاي آمـاري و   آوري، تلخيص و تحليل داده آنان را بر ابزار جمع ةاحاط
نظارت قـانوني  مهم ديگر اين نهاد  ةوظيف .تفسير نتايج، تضمين نمايد

ي علمي أرخواهد بود كه هاي آماري كشور  هاي علمي فعاليت بر جنبه
خوشبختانه انجمن آمار ايران با   .نشاء اثر باشدآن در دعاوي حقوقي م

هاست كـه تأسـيس    پيگيري تعدادي از آماردانان طراز اول كشور مدت
نظـام  "، "نظـام پزشـكي  "چنين نهـادي را، كـه بـه سـياق نهادهـاي      

ايران ناميـده خواهـد شـد،     "نظام آمارشناسيِ"و امثال آن،  "مهندسي
جلسـات متعـددي از پـانزده    باره  در اين. وجهه همت خود ساخته است

سال پيش در جهت نيل بـه ايـن هـدف تشـكيل شـده اسـت و مـتن        
هاي  نظام آمارشناسي تهيه شده و برخي پيگيري ةنويس اساسنام پيش

تفصــيل برخــي از ايــن مــوارد در (قــانوني هــم انجــام گرفتــه اســت 
هاي پيشين اين خبرنامه، توسط آقايان دكتـر فقيهـي و دكتـر     سرمقاله
سـفانه تـاكنون دسترسـي بـه ايـن هـدف       أولـي مت ). ده استرجالي آم

اميد اسـت   .آماري كشور باقي مانده است ةهمچون آرزويي براي جامع
با تالش مضاعف همكاران انجمن آمار ايران و همياري متوليـان آمـار   
كشور همچون مركز آمار ايران و بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي     

  .يردايران، اين مهم به زودي رنگ تحقق پذ
  

  

 
  فيروزه ريواز دكترزير نظر

 آموزشي، كارهاي و تحصيل سابقة از كوتاه شرحي ●
 تا يدفرماي بيان خوانندگان براي تاناجرايي و پژوهشي

  .بپردازيم هاپرسش به بعد
. عمل آمده متشكرماز دعوتي كه خارج از نوبت براي مصاحبه به 

قبل از . حداقل چهار يا پنج نفري هستند كه بر من حق تقدم دارند
كه در پاسخ به اين آنكه جواب سؤال را بدهم، الزم است به سبب آن

راجع به خودم  هاي بعدي مجبورم زياد از حدسؤال و احتماالً سؤال
. عذرخواهي كنم، پسندمطور صحبت كردن را نمياين و صحبت كنم

طور صحبت كردن در اين مصاحبه آن است كه من دليل عمدة اين
-من حلقه ،چه شما موافق باشيد يا نباشيد ،چه بخواهم و چه نخواهم

خصوص  هاي آماري اين كشور هستم و اين حق جامعه، بهاي از حلقه
تري هايش اطالع بيشتر و روشنجامعة آماري است كه دربارة داشته

ديپلم رياضي را در سال  .سر اصل مطلب حال برويم .داشته باشد
با رتبة اول در امتحان ) دهخداي فعلي(از دبيرستان فارابي كرج  1346

و  1350ليسانس رياضي را از دانشگاه تهران سال . نهايي گرفتم
، فوق ليسانس آمار و 1352مدرسي را از مؤسسة رياضيات سال 

گاه ايالتي ميشيگان از دانش 1361تا  1356هاي دكتري آمار را در سال
تاكنون عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت  1352از سال . آمريكا گرفتم

هاي تربيت مدرس، علم و صنعت و معلم هستم و البته با دانشگاه
طور  واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد همكاري گسترده داشتم و به

 محدود هم با دانشگاه تهران، دانشكدة رياضي و گروه آمار زيستي
طيف آموزشي شامل رياضيات عمومي، آناليز . امهمكاري كرده

، فرايندهاي تصادفي رياضي، آناليز حقيقي در رشتة رياضي و آمار
در . شود، مي)ارشد و دكتري(و نظرية احتمال ) ارشد و دكتري(

دكتري خود را گرفتم و دو مقاله از آن  ةپژوهش، ابتدا دنبال كار رسال
هاي متفرقه قدري بيراهه رفتم و روي زمينه چاپ كردم، بعد از آن

كارهايي را انجام دادم ولي سرانجام روي مبحث آنتروپي متمركز 

كنم كه از ابتدا خط مشي ثابتي را ها توصيه ميجا به جوانهمين. شدم
. پيش بگيرند تا موجبات هدر رفتن زمان و انرژي خود را فراهم نسازند

، مدير )سال 10(دانشگاه تربيت مدرس  سوابق اجرايي، مدير گروه آمار
 3(يس مؤسسة رياضيات ئ، ر)سال 5(گروه آمار واحد علوم و تحقيقات 

، )سال 4(، مدير كل تحصيالت تكميلي دانشگاه تربيت معلم )سال
و البته برخي ) سال 1(يس مركز مطالعات سازمان سنجش كشور ئر

ي شوراي انقالب ريزهاي برنامهها در انجمن آمار و كميتهمسئوليت
  .امفرهنگي و غيره داشته

  شديد؟ آشنا آمار با چگونه و كي شما ●
اولين درس آماري را  1346طور رسمي و مشخص در ترم دوم سال  به

با مرحوم دكتر قيني داشتم و اين اولين آشنايي من با مفاهيم آماري 
- توزيعاين درس بيشتر شبيه آمار توصيفي اين روزگار است و تا . بود

  با پيشگامان آمار ايران
 اهللا پاشاگفتگو با پروفسور عين
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هاي مربوط به محاسبة ضريب همبستگي هاي توأم دو بعدي و جدول
درس بعدي احتمال بود كه سال بعد، آن هم با دكتر قيني . پيش رفتيم
ل جالب ئمسا. اين درس بيشتر از نوع احتمال هندسي بود. بود، گرفتم

ل ئاين درس مسأله سوزن بوفون، تناقض برتراند و از اين قبيل مسا
آمد بايد آمار به نظر مي(ال آخر دانشكده يك درس آماري در س. بود

اگرچه ايشان جزوه . پور داشتيم با مرحوم دكتر افضلي) استنباطي باشد
پور ترجمه  وسيلة دكتر افضلي گفتند ولي ما كتاب كرامر را كه به مي

خوانديم كتابي كه هر چه بيشتر از روي آن مي. شده بود، تهيه كرديم
يم هم به دليل سطح كتاب و هم به دليل ادبيات فهميدكمتر مي

-بعدها در دورة دكتري، اين كتاب يكي از كتاب. خاص ترجمة كتاب
البته مراجع معرفي شده براي آن دو درس قبلي . هاي مرجع ما بود

  .هم وضع بهتري نداشتند، كتاب گندنكو يكي از مراجع ما بود
 دهيد؟ تحصيل ادامة آمار رشتة در گرفتيد تصميم كه شد چه ●

در اين مؤسسه (التحصيل شدم روزي كه از مؤسسة رياضيات فارغ
، قرار شد من در دانشسراي عالي عالوه بر )هيچ درس آماري نداشتيم

هاي جبري يك درس آماري هاي هندسه ديفرانسيل و ساختماندرس
-چه سنخيتي بين اين سه درس هست، هنوز نمي(نيز تدريس كنم 

مايل بود من براي ادامه تحصيل سراغ آمار بروم ولي  گروه). دانم
براي سه  56خودم در باطن راضي به اين كار نبودم،  سرانجام سال 

آمار را در دانشگاه ايالتي ميشيگان، . دانشگاه در آمريكا اقدام كردم
. هندسه ديفرانسيل را در دانشگاه يوتا و توپولوژي را در دانشگاه آيوا

يشيگان زودتر از بقيه جواب داد و من هم به دنبال دانشگاه ايالتي م
البته من هنوز تسليم نشده بودم، قصد داشتم در آمريكا تغيير . آن رفتم

بينيد كه به نوعي اجباراً توفيق تحصيل در مي. رشته بدهم كه نشد
البته آمار در دانشگاه ايالتي ميشيگان بيشتر به . رشتة آمار را يافتم
و اين با سابقة تحصيلي من در مؤسسة رياضيات  رياضيات شبيه بود
  .آمدبيشتر جور در مي

  بود؟ چه زمان آن در آمار در شما درسي منابع ●
طوري كه قبالً در دانشكدة رياضي كه بيشتر جزوه بود، ولي همان

هاي سطح باال مانند گندنكو، كرامر هم معرفي شدند كه گفتم كتاب
را در همين ) Loeve(و ئنام كتاب لوقابل استفاده نبودند من حتي 

-با معرفي اين مراجع قدري دلم براي خودم و همكالسي. ايام شنيدم
توجهي بود كه كسي دنبال آمار شايد قدري از اين بي. سوزدهايم مي
اي واقعي از آمار به بار پنجره اما اولين كتابي كه براي اولين. را نگرفت

در اين كتاب آماري بود . دبيلي بودرويم باز كرد كتاب دكتر مهدوي ار
توانستم جستجو كه من مفاهيم آماري را در البالي برگ درختان مي

هاي برگرفته از گياهان كنم و در همين كتاب بود كه روي داده
  .دادهاي آماري را انجام ميمحاسبات و تحليل

 در تحصيل ادامة براي شما تصميم در منابع اين تأثير ●
 بود؟ چه آمار رشتة

طور كه گقتم، منابع غير از آن كتاب دكتر مهدوي، سازنده  همان
انتخاب رشتة آمار، مطابق با سرشت . اي ايجاد نكردندنبودند و انگيزه

  .اين مبحث، كامالً تصادفي و اتفاقي بود
عنوان استاد آمار يا آمارشناس  چه كساني به ●

 غيردانشگاهي در آن زمان مطرح بودند؟

پور، دكتر  قبال اشاره كردم، دكتر قيني، دكتر افضلي طور كههمان
اردبيلي كارهاي مؤثر و زيربنايي انجام دادند به اين جمع بايد مرحوم 

اي براي آمار نوري هم كه با تأسيس مؤسسة آمار، پايه دكتر خواجه
من مستقيماً شاگرد دكتر خواجه نوري نبودم . فراهم آوردند نام ببرم

  .كردمكه در مؤسسة آمار منتشر شد استفاده ميهايي ولي از كتاب
  داشتيد؟ آمار زمينة در تدريس از غير شغلي آيا ●

هاي من در طيف درس. امهاي ديگري هم درس دادهالبته درس
بار هم درس فلسفة علم  يك. رياضيات تا آناليز حقيقي هم بوده است

. جلوه كردبخشي   را دادم كه اگر چه برايم مشكل بود ولي درس لذت
  .امها به كار ديگري نپرداختهغير از اين

 آورديد؟ روي تدريس و دانشگاهي شغل به كه شد چه ●

ها، يك هاي دانشجويي و تعطيلي دانشگاهدر اوج اعتصاب 49ماه  دي
آنجا . ام از كتاب خواندن سر رفت، و رفتم كوي دانشگاهروز حوصله

كني گفت روزها چه كار ميهايم را ديدم، گفتم يكي از همكالسي
كنم، گفتم امروز چه كار كردي گفت رفتم خيابان ها را گز ميخيابان

اين دفترچه، . و اين دفترچه را گرفتم) طالقاني فعلي(تخت جمشيد 
-خورد ميگفت به درد من نمي. راهنماي دورة مدرسي رياضي بود

مطابق آن وقتي كه آن را خواندم به نظرم جالب آمد، . خواهي مال تو
راهنما عمل كردم و سر از مؤسسة رياضيات در آوردم كه مطابق 

اين . شدندالتحصيالن آن، مدرس دانشگاه مي مصوبات وزارتخانه، فارغ
شد كه من مدرس دانشگاه شدم، به همين سادگي و نه تصميم قبلي 

بار ديگر نقش تصادف را در زندگي  اين داستان يك. و نه چيز ديگر
  .كندمن روشن مي

 اشتغال تدريس به هم دكتري درجة اخذ از قبل آيا ●
   داشتيد؟

قبل از اخذ درجة دكتري، مدت چهار سال در همين دانشگاه تربيت 
ها  هاي جور واجور كه قبالً به آندادم، آن هم درسمعلم درس مي

-آن وقت به درس آمار مانند يك درس رياضي نگاه مي. اشاره شد
كردم آمار و گمان مي. آمار در كاربرد نداشتم كردم و هيچ ديدگاهي از
. هايي را حساب كنيماي را بيندازيم و احتمالاحتمال يعني اينكه سكه

اي از خودم كه خودم در كارم تغيير ايجاد كرده باشم، مسأله براي آن
اندازيم بار مي kوجهي را  nطرح كردم به اين صورت كه يك تاس 

با زحمت زياد آن را . شود mها مارهمطلوبست احتمال آنكه جمع ش
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حل كردم و وقت 
ها را سر كالس بچه

گرفتم، با آن مي
- بعدها كه در دوره

هاي دانشجويي 
- تدريس هم مي

آمار براي (كردم 
هاي مديريت و دوره

) رياضيات گسسته
كم آزمون فرض  كم

و برآورد و برخي از 
مباحث مبنايي علم 
آمار را درك كردم، 

تر از گذشته داشتم، هر  گشتم ديدگاهي پخته و وسيعاين بار كه بر
تر شدند، تدريس چقدر كه جلوتر رفتم و مفاهيم در ذهن من عميق

  .برايم دلپذيرتر شد
هاي  هاي موظف تدريس در آن زمان را با زمان ساعت ●

 كنيد؟ هاي اخير چگونه مقايسه مي ويژه سال بعد به

هاي اخير متفاوت به نظر لها در مقايسه با ساساعات تدريس آن سال
. آيدها موضوع ساعات موظف بسيار به چشم مياين سال. رسدمي

سال اول كارم، شايد سخني از ساعت موظف  10ها تا حدود آنوقت
-نشنيده بودم ولي اين روزها اين اصطالح بد جوري به رخ كشيده مي

. ستشود و اين خود نشاني از تفاوت ساعات تدريس در اين دو دوره ا
كنند، بايد قدري فرصت داده شود به كساني كه تازه شروع به كار مي

با تدريس زياد و . هاي خود را شكوفا كنندتا خود را باز يابند و توانايي
البته چنين . شودخسته كردن تازه كارها شكوفايي علمي حاصل نمي

شرايطي براي كساني كه سابقة طوالني در دانشگاه دارند نيز حاكم 
از وجود اين افراد نبايد صرفاً با توسل به شمشير ساعات موظف، . تاس

ترتيبي بايد داده شود تا از تجربة اين . انتظار كار كردن داشته باشند
  .ها نبايد بودافراد استفاده شود و در پي خسته كردن آن

ها  هاي اخير وارد دانشگاه استاداني كه در سال ●
ها  تر است يا آن زمانشوند، فشار كار برايشان بيش يم

 بيشتر بود؟

چه براي . هاستتر از آن سالهاي كار خشن ها محيطاصوالً اين سال
ها و  نامه ينيشنويم آبارها مي. واردها چه براي كهنه كارها  تازه

بينيم براي ي جور واجور چاره كار نيست ولي باز مي هانامهتصويب
فشار رواني و قانوني حاكم ها نوعي پژوهش افزايش تعداد مقاالت و

است و اين شرايط سبب شده است تا افرادي دست به سوي 
  .ها دراز كنندنادرستي

 

 شما، كار اول هاي سال در پژوهشي، كارهاي نظر از ●
 بود؟ چگونه وضعيت

ها فقط دورة اوالً دانشگاه. ها پژوهش چندان مطرح نبودآن سال
-ش چشمگيري اتفاق نميكارشناسي داشتند و در اين سطح، پژوه

ها كه حداكثر دورة كارشناسي ارشد افتاد، حتي در برخي از دانشگاه
اندازي دورة دكتري  با راه. داشتند باز هم پژوهش نقش پررنگي نداشت

التحصيلي، فعال شدن  و قراردادن شرايط چاپ مقاله براي فارغ
 هاي پژوهشي، امر پژوهش امروز نقشي فعال و پررنگ درمعاونت
ولي بايد مواظب بود كه حياتي كردن ضرورت . ها دارنددانشگاه

پژوهش سبب نشود تا افرادي اقدامات ناصواب انجام دهند و يا به 
- رسد عادت كردهبه نظر مي(هايي با سطح نازل عادت كنيم پژوهش

  ).ايم
شما خودتان كار پژوهشي را از چه زماني شروع  ●

 كرديد؟

سال (سال بعد از اخذ دكتري بود  4تم حدود اي را كه نوشاولين مقاله
  .گذشت سال از شروع به كار من مي 13و اين موقع ) 64-65
 مشاورة به يا كرديد مي پژوهش و تدريس صرفاً آيا ●

 پرداختيد؟  مي هم آماري

صورت آشكار هم به  ولي به. كار من صرفاً تدريس و پژوهش نبود
هاي آماري برخي مشاوره 70اوايل سال . مشاورة آماري نپرداختم

  .انجام دادم
 ايد؟ كرده كارهايي چه مشخصاً آماري مشاورة زمينة در ●

ها به دنبال آن. آماري من در همكاري با كميتة امداد امام بود مشاورة
در اين . اي عيني براي تحت پوشش گرفتن مددجويان بودندضابطه

بندي جدولي تهيه  خوشههاي اصلي و جهت با استفاده از مفاهيم مؤلفه
گيري را تعيين  هاي تحت پوشششد الويتكردم كه بر اساس آن مي

تر و در  ها پررنگدر برخي سال. اين همكاري كماكان ادامه دارد. كرد
  .تر رنگ ها كمبرخي سال

و مشاوره با هم چه تعاملي در كار  تدريس، پژوهش ●
 اند؟ شما داشته

تدريس درس آناليز . ايجاد كردمشاوره ديدگاه جديدي در من 
-در سال. شد، تغيير دادچندمتغيره كه اوايل بسيار نظري تدريس مي

. اندازمهاي اين درس مينگاهي به كاربردها و توانايي هاي اخير نيم
هاي اين درس، بسيار جالب و ها و تكنيكاستفادة بجا و مؤثر از روش

آماري به مسألة ويژه مقادير هاي در همان مشاوره. تواند باشدمفيد مي
هاي با بعدنامتناهي برخوردم، كارهايي در آن و بردارهاي ماتريس

هاي تابعي به نوعي اخيرًا داده. اي نرسيدمانجام دادم ولي به نتيجه
پاسخگوي مسألة مذكور است كه افرادي مانند رمزي و هكاران او در 

  .اين زمينه بسيار فعالند
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ي كردم در كارهاي كميتة امداد استفاده كنم هاي چرنوف سعاز صورت
در اين زمينه تقالي زيادي كرد ) آقاي دخاني(و يكي از دانشجويانم 

افزارهاي كامپيوتري در آن زمان نتيجة ولي به علت محدوديت نرم
شايد در آينده بخاطر فراهم آمدن شرايط جديد . مطلوب حاصل نشد

  .ومافزارها دوباره سراغ اين مسأله برنرم
تأليف، (اند؟   كارهاي شما در زمينة انتشارات چه بوده ●

 ) نويسي ترجمه و مقاله

. امدرسي آموزش و پرورش همكاري داشته البته در تأليف چند كتاب
ها كه بگذريم، كتاب فرايند تصادفي راس، فرايند تصادفي از اين

اقتصاد  كارلين و تيلور، كتاب احتمال و آمار دگروت و كتاب آمار براي
) البته برخي از آنها را به كمك همكاران(و علوم اجتماعي مندنهال را 

خير شد و از طرف  ترجمة كتاب دگروت قدري عاقبت به. ترجمه كردم
در تأليف، هم چند كتاب كمك . وزارت ارشاد مورد تشويق قرار گرفت

ها، ورودي به درسي با انتشارات مدرسه همكاري كردم كه يكي از آن
كتاب ) هاي كوچك رياضياز سري كتاب 13شمارة (ية احتمال نظر

خوبي از آب در آمد و آن هم در جشنوارة تأليفات آموزش و پرورش 
كتابي كه بيش از همه، هم . اي را بردمورد تفقد قرار گرفت و جايزه

است،  "نظرية احتمال"گير و پر زحمت شد،  تأليف و هم چاپ آن وقت
عنوان  داريد اين كتاب با سعة صدر داوران بهطوري كه اطالع همانو 

مقاالت گوناگون در . كتاب سال جمهوري اسالمي برگزيده شد
-آموزي مانند برهان، مجالت دانشمجالت مختلف، از مجالت دانش

آموزي و معلمي مانند رشد رياضي تا برخي مجالت پژوهشي داخلي و 
 .امخارجي نوشته

ري برايتان چه از الزامات كا ها به غير اصوالً اين فعاليت ●
 ؟اي داشته است بهره

هاي كشور حدود چهل سال يك جوري بايد نشان دهم كه در دانشگاه
ها باقي گذاشتن آثار يكي از آن. اثبات اين بودن ساده نيست. امبوده

اند، خوبي برايم فراهم آورده ةاگرچه دانشجويانم آواز. مكتوب است
آنچه . هنگام ضرورت قابل استناد نيستند به. ها شفاهي استولي اين
ها استناد كنم همين ميراث مكتوب توانم براي بودنم به آنكه مي
ام از ها تفرج كردهاگر فردا بگويم چهل سال در گلزار دانشگاه. است

گر تو (من سؤال نخواهند كرد كه پس دسته گل كو براي ارمغان؟ 
  ))موالنا(اي ارمغان اي گل كو بر دسته/ آيي ز گلزار چنانمي
  ؟علت چيست. ايد در امر تأليف كتاب چندان فعال نبوده ●

اتفاقاً بسيار هم فعال . در اين زمينه بايد بگويم كه با شما موافق نيستم
ام اين كافي نيست؟ اگر بيش از اين انتظار ام من سه كتاب نوشتهبوده

) زد آن خشت كه پر توان(داشته باشيد خشت تحويل خواهم داد 
هاي آخر عمر دانيد كتاب خوب را مؤلفين  در سالطور كه ميهمان

اند، بگذريم در زمانة ما و در جامعة ما كه هنوز جوهر خود نوشته

هاي كارشناسي ارشد كسي هنوز خشك نشده است، صاحب كتاب
نويسنده بايد  ،در تأليف كتاب. اي استمتعدد تأليفي و ترجمه

مايش بگذارد و خود را در قالب كتاب براي اي خود را به ن گونه به
بنابراين بايد بسيار با احتياط و . ارزيابي تيزبينان به زمان بسپارد

بار،  سنجيده و پخته گام برداشت، نكند شيشة عمر كار چهل سال يك
در مقدمة كتب نظرية احتمال . بشكند و دود شود و به آسمان برود

ايزد تعالي گفتن و نوشتن را ": ويدگاي از ابن فندق آوردم كه ميجمله
ليفات بيشتر باشد أهر چه تعداد ت ."اسباب ندامت در قيامت نگرداند

  .تر خواهد شد اسباب ندامت فراهم
  روست؟ روبه هايي چالش چه با ايران در كتاب تأليف ●

اصالً آن كس كه با كتاب سر و كار دارد . مدينه گفتي و كردي كبابم
خمش اي عاشق مجنون به مگو شعر و بخور (بايد خون دل بخورد 

به غير از كتاب ورودي به نظرية احتمال و )). غزليات شمس(خون 
ترجمه و (انگيز نوشتن و تصحيح  كتاب دگروت كه فقط زحمت دل

و غيره را )  تصحيح كتاب دگروت برايم آرتروز گردن را سوغات آورد
اگر به كتاب فرايند . دها دارنها داستانهمراه داشتتند، ساير كتاب به

كنيد نور تأليف كردم مراجعه كنيد مالحظه مي تصادفي كه براي پيام
سال  10تاريخ امضاي مقدمه در كتاب تا تاريخ چاپ كتاب حدود 

هاي فراوان در سلسله سال كلنجارها، قهر و آشتي 10در اين . است
بان به گمانم آخر سر حتي نگه. مراتب مديريتي در دانشگاه رخ داد

يي و كرد كه آقا چقدر مياكم داشت اعتراض مي دانشگاه هم كم
هاي دراز از حمايت همكاران خوبم كه جا اگرچه در اين سال! روي مي

ها ياد كنم و ايشان دكتر عميدي بودند كه دارد حداقل از يكي از آن
سر اين كتاب و طراحي آموزشي آن چند بار با طراح آموزشي كتاب 

بود، خداوند سالمت را به ايشان برگرداند، برخوردار  روي ترش كرده
چاپ كتاب فرايند تصادفي راس . بودم ولي سبب تسكين اساسي نبود

پس از تحويل دست نويس كتاب و اعمال (سال  4در مركز نشر حدود 
. طول كشيد) هاي ويراستار كه آن هم دكتر عميدي بودويراستاري

را در اينجا باز كنم  ولي تنها در ها خواهم كارنامة تك تك كتابنمي
گيرد و از دست خواهم بگويم كه وقتي كتابي شكل مييك جمله مي

شود مشكالت خود را مؤلف براي آراسته شدن به زيور چاپ خارج مي
اگر اطاعت نكني، كتاب . هر كس سليقة خود را دارد. دهندنشان مي

ت كني، كتاب ها هدر خواهد رفت و اگر اطاعچاپ نخواهد شد زحمت
دهند كه متأسفانه افراد به خود اجازه مي. ديگر كتاب نويسنده نيست

البته بر تمام اين دردسرها و . در تمام امور كتاب دخالت كنند 
. الزحمة ناچيز را هم اضافه كنيد هاي اعصاب خرد كن حقمكافات

الزحمة تايپ  از حق "نظرية احتمال"الزحمة من در تأليف كتاب  حق
گويند اگر ندهي تايپ ها با قدرت ميچون آن. كمتر بود كتاب
را ثمن بخس توانم به دلم بگويم كه اگر اين كنم ولي من نمي نمي
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نويسد كه زاده مي باستاني پاريزي دربارة جمال(نويسم قبول نكني نمي
هايش را به دانشگاه تهران هديه كرد و من در دلم  التأليف كتاب او حق

كرد آن  يرمرد خوش باور خنده زدم، چون گمان ميبه سادگي اين پ
التأليف كالني خواهد داشت، داستان را  هاي پيرفروش البد حق كتاب

  ).به قلم باستاني پاريزي  بخوانيد 44در دو ميراث مكتوب شمارة 
  ترين چالش آمار در دنيا چيست؟ مهمبه نظر شما  ●

تواند  شود، و هم مي تواند خوب استفادهآمار هم مثل هر علم ديگر، مي
استفادة نابجا از آمار ابزاري در دست قدرتمندان . نابجا استفاده شود

  .شده است
 هايي از آمار در حال حاضر در دنيا بيشتر  چه شاخه

 اند؟ مورد توجه

 .سازي آماري، فرايندهاي تصادفي و رياضيات تصادفي مدل
آماري، افزارهاي  به نظر شما آيا فراواني انواع نرم ●

تقاضا براي كمك گرفتن از آمارشناسان را كاهش خواهد 
 داد؟

. طلبي است طلبي و راحت اين هم آفتي است كه ناشي از منفعت
آفريند،  ايد كه در بسياري از موارد فاجعه مي درمان  خودسرانه را ديده

نسخه دارو  ها هستند كه بي افزارهاي آماري مانند داروخانه اين نرم
جاي مراجعه به پزشك از آنها مسكني،  و مردم بهفروشند مي

كنند ولي چند سال بخش تهيه مي هاي تقويتي، پمادهاي آرام قرص
كس كاري  شود كه ديگر از دست هيچبعد سر و كلة سرطان پيدا مي

ها را قدر بدانيم و از  ساخته نيست، چه بهتر نعمت وجود اين داروخانه
  .آنها استفادة صحيح بكنيم

 بينيد؟ هاي آمار را چگونه مي ة گروهآيند ●

شود، اما اگر چه در فرايند تصادفي روي توزيع مانا بسيار تبليغ مي
طور كه در فرايند تصادفي  همان. مانايي در برنامه چيز خوبي نيست

شود كه تحت شرايط معيني فرايند در دراز مدت به مانايي ثابت مي
الً هر گروه ديگر هم پس از هاي آمار و اصو رسد، به نظر من گروهمي

اميدوارم اين . رسند، بايد جلوي اين كار گرفته شودمدتي به مانايي مي
آنطور كه از . اي باشد كه از عهدة اين مهم برآيدگونه تغيير برنامه به

رسد كه آيندة آيد به نظر ميميهاي قبل بر ها با سال مقايسة اين سال
. ها باشند تر از اين سال تر و سازنده تر، باانگيزه هاي آمار فعال گروه
. اي در اينجا اضافه كنم كه خودم انتقادي بر اين جملة اخير دارم نكته

گويم كه جمالت كيفي ارزش علمي ندارند، الزم است  سر كالس مي
م تا توانستم بگويچقدر خوب بود كه مي. آنها را با كميت همراه كنيم

هاي آماري هاي آماري، انگيزه ليتپنج سال آينده وضع ما از لحاظ فعا
حداقل يك فاصلة اطمينان (و سازندگي چقدر پيشرفت خواهد كرد 

  .)اين را شما بگوييد... يك طرفه با سطح اطمينان 
  

ها پيشنهاد  هايي براي ايفاي بهتر نقش گروه چه راه ●
 كنيد؟ مي

دارند هاي پزشكي كه چند بيمارستان  هاي آمار هم مانند دانشكده گروه
شوند بايد مراكز صنعتي، و دانشجويان در آنجا با مسائل عملي آشنا مي

كشاورزي، اقتصادي و غيره در كنارشان باشند تا با لمس مسائل به 
. پايه نيست شود بيها مطرح مي اين مراكز دريابند كه آنچه در كالس

  .ضرورتي ايجاب كرده است تا آن مطالب شكل بگيرند
ويژه  بينيد؟ به شناسي آمار را چگونه ميبرنامة دورة كار●

 برنامة اخير رشتة آمار و كاربردها؟

رسد كه برنامه در حال تغيير است البته نه تنها وقت آن هم به نظر مي
اي  رسيده است بلكه دير هم شده است، حال بايد بيشتر روي برنامه

 كه در دست تهيه است و ظاهراً در حال اجرا، متمركز شويم تا چند
  .پشيماني نشود ةسال بعد ماي

به نظر شما، يك برنامة خوب در دورة كارشناسي بايد  ●
 چه مشخصاتي داشته باشد؟

هاي  هاي گرايش هاي آماري از كارداني تا دكتري در رشته تمام برنامه
شد آشي بود ها تدريس مي مختلف كه تا يكي دو سال قبل در دانشگاه

ريزي آمار شوراي  تخصصي برنامهكه من و ساير همكاران در كميتة 
آن موقع . ها پختيم عالي انقالب فرهنگي براي دانشجويان و دانشگاه

خواهد باالي كوه آش خوبي بود ولي جوابگوي ورزشكار فعلي كه مي
-كند و نمي او را سنگين مي. خورداي را شكار كند نمي برود و پرنده

كند در هر ا دارد تغيير ميه تواند چاالك راه برود كه البته االن برنامه
حال در دورة كارشناسي آمار الزم است مفاهيم اساسي به خوبي در 

در حين دوره الزم است دانشجو عالوه بر . ذهن دانشجويان جا بيفتد
متأسفانه كارآموزي . مفاهيم، الفباي كارهاي عملي را هم تمرين كند

ارهاي  عملي با اين قبيل ك. شودانگاري برگزار مي با مسامحه و سهل
هاي  بود اگر اساتيد پروژهچقدر خوب مي. جديت بيشتر پيگيري شود

داشتند و دانشجويان در سطوح مختلف كارشناسي،  جاندار ملي مي
  .شدندعنوان بازوي آنها درگير مسائل زنده مي ارشد و دكتري به

ها را به كاربرد و يا تمام  البته نبايد جو زده شويم، يعني تمام وزن
خواهد در آمار افقي دور را آنكس كه مي. ها را به تئوري بدهيم وزن

بدون درك صحيح از . ببيند الزم است بر بلنداي تئوري ايستاده باشد
برنامة ارشد و . فايده و گاه مضر استتئوري آن كار عملي ابتر، بي

كه  اين. دكتري بايد چارچوب محكم رياضي و نظري داشته باشد
خواهيم، در واقع داريم تكنسين تحويل كاربرد مي بگوييم ما فقط 

كس كه فقط تئوري كار كرده باشد و نظري به كاربردها  آن. دهيممي
اي خوب است كه برآمده برنامه. خوردنداشته باشد به درد برج عاج مي

حتي مسائل تئوريك بايد برخاسته از . از احتياجات و نيازها باشد
  .مسائل عملي باشد
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ها و  هاي شركت در سمينارها، كارگاه  ربهاز تج ●

 .تان بگوييد المللي هاي بين كنفرانس

تر  ها كه جوان كنم، آن وقتهاست كه در سمينارها شركت نمي مدت
اي چون كاكس، ايتو،  رفتم افراد پرآوازهبودم و به اين سمينارها مي

بخش  الهامديدن اين افراد برايم . و و زيگموند را از نزديك ديدمئرا
بود، آنها هم مثل ما بودند دو چشم و دو گوش و يك دهان داشتند 

شنيدند و ديدند و ميدانم چطور بود كه بيشتر و بهتر مي ولي نمي
  .گفتند مي
منديد؟ علوم  به غير از آمار به چه چيزهاي ديگر عالقه ●

 ديگر، ورزش، ادبيات، موسيقي؟ هنر؟

ايد كه حاال دنبال نتيجه گرفته منديم را به آماراز كجا عالقه
را متوجه  رويد؟ به هر حال متشكرم كه منهاي ديگر ميمندي عالقه

از ديگر علوم، ادبيات . مندماين نكته كرديد كه واقعاً به احتمال عالقه
موسيقي سنتي ايران به قول نيما يوشيج گرميم . جاي خود را دارد

ية سالمت است، در جواني سر كمي ورزش ما بخشد، در اين پيرانه مي
كردم و البته حاال به شهادت  رفتم و پينگ پونگ  بازي ميكوه مي

  .كنمروي مي بسياري از همكاران زياد پياده
خواهند به رشتة  اي براي دانشجوياني كه مي آيا توصيه ●

 آمار وارد شوند، داريد؟

ني كه همان خواست(كس كه قدم اول  راستش را بخواهيد نه، زيرا آن
كس هم كه به  آن. را برداشته، قدم دوم را هم برخواهد داشت) است

اهللا كه موفق  انشا. آمار نيامده حتماً دلش در گرو خواستن ديگري است
  .باشد
مند كردن  نقش افراد نامي در اين زمينه براي عالقه ●

 بينيد؟  دانشجويان به آمار را چگونه مي

ترها بلكه براي همه الگو  راي جوانالبته افراد نامي همواره، نه تنها ب
تر  توانند الگوپذيري كنند و شادابها زودتر مي تر منتهي جوان. هستند

تواند بسيار طرح زندگي و روش حل مسائل افراد نامي مي. قدم بردارند
  .آموزنده باشد

 تان در زمينة تأليف و پژوهش چيست؟ هاي آينده برنامه ●

دوست دارم كه . ام ترها سپرده جوان در چند سال اخير پژوهش را به
اي را كه از چهار سال قبل در زمينة فرايند كاره هاي نيمهكتاب

هاي رسد سرباالييبه نطر مي. ام به پايان برسانم تصادفي شروع كرده
ترها در اين راه نفسي جوانالبته هم. كننداين راه كمي دارند اذيت مي

ي را كه در زمينة تاريخ احتمال هايمايلم يادداشت. اميد بخش است
ها در اين نقص اين يادداشت. ام به كتاب تبديل كنمآوري كرده جمع

كتاب نظرية . است كه از گذشتة ايران تقريبا چيزي در آن نيست
اگر اين كارها انجام شود، كار . احتمال سخت محتاج بازنگري است

ه در انتها داستان سعدي يادم آمد ك(ديگري ظاهراً نخواهم داشت 
البته در آن موضوعي كه سعدي اشاره ... چشم تنگ دنيادار را : گفت

هاي دور و دراز پسنديده نيست ولي در كارهاي ما كه  كند برنامه مي
نوشتن است و خواندن و گفتن، آرزوهاي دور و دراز اشكالي نخواهد 

  ).  داشت
 اي داريد؟ دربارة انجمن آمار ايران چه نظر و توصيه ●

آمديم گمان روزهايي كه براي تأسيس انجمن آمار گرد هم مي
اين درخت . نداشتيم كه آن نهال نوپا امروز درخت تناوري شود

  .اي گسترده دارد ولي انتظار داريم ثمر آن بيش از اين باشد سايه
 نظرتان دربارة انتشارات انجمن چيست؟ ●

نتشارات انجمن بين باشيم با توجه به شرايط و امكانات، ا اگر واقع
نشرية دانشجويي ندا، خبرنامه و مجلة انجمن . بسيار خوب بوده است

اند،  اندازهايي كه با آنها دست به گريبان بوده آمار ايران عليرغم دست
  .اند در حد خوبي ادامه راه دهند توانسته
براي پيشرفت بيشتر انجمن آمار ايران چه پيشنهادي  ●

 داريد؟

ر پاسخ به چنين سؤالي دربارة انجمن رياضي ها قبل د بار سال يك
انجمن . كنم پيشنهادي دادم كه همان را دربارة انجمن آمار تكرار مي

هاي فعلي خود، نوعي  آمار الزم است ضمن ارتقا بخشيدن به فعاليت
خود را درگير مطالب درسي آماري از ابتدايي تا دانشگاه، جهت دادن 

ت ريز مواد درسي مورد بررسي و الزم اس. هاي آماري كندبه پژوهش
هاي ارزيابي مداوم انجمن آمار باشد و در اين دنياي متحول برنامه

تهيه و تدريس منابع . آماري از حالت ايستايي به پويايي منتقل شوند
هايي درسي متناسب با مواد درسي تدوين شده نيز از جمله فعاليت

بد نيست هر از . دتواند نظارت و هدايت كناست كه انجمن آمار مي
گاهي طرحي آماري را كه در مملكت در حال اجراست و يا اجراي آن 
پايان يافته است به دست نقد و ارزيابي بسپارد، نقاط قوت و يا ضعف 

هاي چشمگير انجمن آمار برگزاري يكي از فعاليت .آن را گوشزد نمايد
فت خوبي ها از نظر كمي پيشرالبته اين كنفرانس. كنفرانس آمار است

ديگر وقت . رسد كيفيت آنها رو به افول است اند ولي به نظر ميداشته
تعداد . آن رسيده است كه از كميت كاسته و بر كيفيت افزود

هاي داغ و كنندگان كمتر، مقاالت كمتر ولي در عوض بحث شركت
  .ها بيفزايندتوانند بر غناي اين كنفرانسطرح مسائل عميق مي

هرگاه كه كتابي براي چاپ آماده . كنم تشكر ميدر انتها مجدداً 
كردم كه آخرين كتاب باشد ولي راهي را كه در  كردم، عهد مي مي

  : است كهاز موالنا ايم مصداق اين بيت  پيش گرفته
  خنك آن قمار بازي كه بباخت آنچه بودش

  ماند هيچش اال هوس قمار ديگربن
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  مشايخ ةبا تشكر از مهندس ابراهيم نقيب زاد
گذاران شركت اپل و يكي از تأثيرگذارترين  استيو جابز، يكي از بنيان

 56 و در سن 2011 اكتبر 5 افراد در حوزة فناوري اطالعات، در
هاي  خبر درگذشت او در صدر اخبار تمام خبرگزاري. سالگي درگذشت

ها نفر از كاربران محصوالت اپل را در  گرفت و ميليونجهان قرار 
نامة اين  اندازيم به زندگي در زير، نگاهي مي. سراسر جهان متأثر كرد

كارآفرين بزرگ كه از چند منبع اينترنتي گردآوري و ترجمه شده 
از سوي  1388 كه در سال» ماجراهاي پشت پرده«در كتاب . است

گرديده و به تشريح چگونگي تأثيرات  انجمن انفورماتيك ايران منتشر
گيري  ميالدي در آمريكا بر شكل 1960 جنبش ضد فرهنگ دهة

هاي جالبي از  هاي شخصي پرداخته است نيز داستان صنعت رايانه
هاي استيو جابز در دوران جواني و در محافل مرتبط با رايانش  فعاليت

توصيه مندان  شخصي نقل گرديده است كه خواندنش را به عالقه
  . كنيم مي

  )1975تا  1955(دوران كودكي و جواني 
در سانفرانسيسكو به دنيا آمد و  1955فورية  24استيون پل جابز در 

تر از سطح متوسط آمريكايي، پل و كالرا  توسط يك خانوادة پائين
پل و كالرا بعداً دختري به نام . جابز، به فرزندخواندگي پذيرفته شد

پدر و مادر اصلي استيو جابز، . واندگي پذيرفتندپتي را نيز به فرزندخ
هاي عبدالفتّاح جندلي، يك مسلمان مهاجر سوري،  دو دانشجو به نام

آن دو بعدها با هم ازدواج كردند . و جون سيمپسون آمريكايي، بودند
ا سيمپسون كه در واقع خواهر تني نو صاحب يك دختر به نام مو

 1986 براي نخستين بار در سالاستيو جابز . استيو جابز است شدند
اش را مالقات كرد و با او روابط نزديكي پيدا كرد و از آن  خواهر تني
كرد و از طريق او اطالعاتي از پدر  طور مرتب مالقات مي پس او را به

استيو جابز چند بار مادر واقعيش را به . گرفت و مادر اصليش مي
ي پدرش براي مالقات ها ميهماني دعوت كرد اما هرگز با درخواست

عبدالفتّاح جندلي كه بعداً استاد علوم سياسي در . موافقت نكرد
يك هتل كازينو در دانشگاه نوادا شد و در حال حاضر نايب رئيس 

خواسته فرزندشان را پيش خودشان  كند كه مي عا ميباشد اد نوادا مي
با  نگاه دارد اما پدر و مادر جون سيمپسون موافق ازدواج دخترشان

هاي  بار در مصاحبه استيو جابز چندين. اند يك پسر سوري نبوده
عنوان پدر و مادر واقعي خود ياد كرده  مختلف، از پل و كالرا جابز به

استيو جابز دوران مدرسه را در كاپرتينو كاليفرنيا گذراند و در . است
هاي شركت هيولت  هاي فراغت پس از مدرسه در سخنراني ساعت

يافت و بعداً هم در همان شركت  پالوآلتو حضور ميپاكارد در 
عنوان كارمند تابستاني، همكار استيو وزنياك  استخدام شد و به

تمام كرد و تصميم  دبيرستان را 1972 استيو جابز در سال. گرديد
كالج ريد، كالج . در ايالت اورگان برود 1گرفت كه به كالج ريد

انوادة متوسطي چون خانوادة هايش براي خ قيمتي بود و هزينه گران
اما چون اين خانواده به هنگام در اختيار گرفتن . او بسيار سنگين بود

داده بودند كه شرايط تحصيل او را  هداستيو به مادر واقعيتش تع
اما استيو . فراهم خواهند ساخت، هر طور بود شهرية كالج را پرداختند

نشگاهي انصراف داد و جابز تنها پس از يك ترم از ادامة تحصيل دا
هاي درس حضور  آزاد در برخي كالسع صورت مستم فقط به

در كف اتاق . در اين زمان او وضع مالي نامناسبي داشت. يافت مي
هاي كوكاكوال را براي دريافت چند سنت  خوابيد، بطري دوستانش مي

گرداند و هر هفته براي خوردن يك وعده غذاي   ها باز مي به مغازه
كرد و به معبد كريشنا  گان مسافت زيادي را پياده طي ميگرم راي

مند شد و مدت  در همين دوران به مذاهب شرقي عالقه. رفت مي
از رژيم غذايي . ها كرد زمان زيادي را صرف آموزش تعاليم آن

  .خورد كرد و فقط ميوه مي عجيبي هم پيروي مي
وزنياك در ، جابز به كاليفرنيا بازگشت و به همراه 1974 در پاييز

عنوان تكنيسين، كاري  او به. يافت حضور مي 2برو باشگاه رايانة هوم
دست آورد با اين  هاي ويديويي، به در شركت آتاري، توليدكنندة بازي

 19 او باالخره در .نيت كه براي سفر معنوي به هند پول جمع كند
 3كههمراه يكي از دوستانش در كالج ريد به نام دانيل كوت سالگي به

كه بعداً نخستين كارمند شركت اپل شد، براي مالقات با نيم كارولي 
در بازگشت، . بابا و در جستجوي تزكية روحي به هند سفر كرد

هاي سنتي  بودايي شده بود، موهاي سرش را تراشيده بود و لباس
در همين دوران بود كه به تجربة داروي . هنديان را پوشيده بود

يكي از دو يا سه «او اين تجربه را . اختدي پرد اس گردان ال روان
گفت  او مي. ناميده است» كار مهمي كه در زندگي انجام داده است

كساني كه دور و برش هستند و فاقد تجربيات او در جنبش ضد 
جابز . طور كامل افكار او را درك كنند توانند به باشند نمي فرهنگ مي

فة توليد يك تخته مدار به كار سابقش در آتاري بازگشت و به او وظي
توانست  آتاري به هر كس كه مي. سپرده شد Breakoutبراي بازي 

جابز . داد دالر پاداش مي 100 يك تراشه را از طراحي حذف كند
او با . عالقه و دانش چنداني در زمينة طراحي تخته مدار نداشت

اند، ها را به حداقل برس وزنياك قرار گذاشت كه اگر بتواند تعداد تراشه
تراشه را از  50وزنياك توانست . جايزه را با او قسمت خواهد كرد

طراحي تخته مدار كم كند كه اين كار شگفتي شركت آتاري را 
اكنون طراحي آنقدر ظريف شده بود كه باز توليد آن . همراه داشت به

به گفتة وزنياك، جابز به . بر روي يك خط توليد غيرممكن شده بود

                                                 
1 Reed College 
2 Homebrew Computer Club 
3 Daniel Kottke  

  نامة استيو جابز زندگي
 )2011اكتبر5-1955فورية  24(
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به او داده ) دالر 5000 به جاي(دالر   700آتاري تنها او گفته بود كه 
  .شود دالر مي 350 و سهم او

  )1981تا  1975(روزهاي اولية اپل 
العادة وزنياك در طراحي تخته مدار قرار  جابز تحت تأثير مهارت فوق

هايي براي طراحي  سال از جابز بزرگتر بود و ايده 5وزنياك . گرفت
كه در آن زمان تنها از يك تخته مدار تشكيل (رايانة شخصي 

مندي ديگران به كارهاي  استيو جابز با مشاهدة عالقه. داشت) شد مي
ها  هايش را به آن درخشان وزنياك، به او پيشنهاد كرد كه طرح

نخستين سال فعاليت  .شد دمتولبه اين ترتيب، شركت اپل . بفروشد
اپل به سر هم كردن تخته مدارها در گاراژ خانة استيو جابز و بردن 

در . ها گذشت هاي رايانه و تالش براي فروش آن ها به فروشگاه آن
تري به  همين دوران، وزنياك بر روي رايانة جديد و بسيار پيشرفته

. ان رسيدبه پاي 1977كرد كه سرانجام در سال  كار مي 2 نام اپل
يك رايانة انقالبي و  2 دانستند كه اپل جابز و وزنياك هر دو مي

به همين خاطر، . هاي موجود در بازار است تر از رايانه بسيار پيشرفته
گذار براي توسعة شركت اپل برآمد و پس  جابز به دنبال جلب سرمايه

از مدتي، موفق شد موافقت مايك ماركوال، مدير بازاريابي قبلي 
گذاري در كسب و  هزار دالر سرمايه 250ت اينتل، را براي شرك

ها اطمينان داد كه شركت اپل  ماركوال به آن. كارشان جلب كند
  .خواهد شد» 500فورچون «سال وارد ليست  2ظرف 

به زودي نماد انقالب جهاني رايانش شخصي  2اپل . حق با او بود
افزاري  خت، يكي امكانات س2دو عامل كليدي موفقيت اپل . شد

، نخستين VisiCalc افزار  و ديگري نرم) شامل گرافيك رنگي(
در نتيجه، شركت اپل با . عرضه شده به بازار بود 1افزار كاربرگ نرم

سال پس از تأسيس به  4اي روبرو گشت و تنها  العاده رشد فوق
 200، سرماية خالص استيو جابز از 1980در دسامبر . بورس راه يافت

در سال  .سال داشت 25فراتر رفت، در حالي كه او تنها  ميليون دالر
هاي شخصي، موفقيت اپل به  ام به بازار رايانه بي با ورود آي 1981

اپل وجود يك رقيب قوي و خطرناك را در كسب و . مخاطره افتاد
وارد بازار شده بود و اپل  3در آن زمان، رايانة اپل . كار خود حس كرد

. اي به نام ليزا معطوف كرده بود پروژه تمام انرژيش را بر روي
رايانة ليزا نيز در بازار خوش . سرپرست اين پروژه استيو جابز بود

از رابط گرافيكي كاربر  2درخشيد زيرا به جاي رابط خط فرمان
هاي ديگر كه  اين فناوري نيز مثل بسياري فناوري. كرد استفاده مي

پژوهشي شركت زيراكس انقالبي در رايانش پديد آوردند، در مركز 
ا اپل نخستين شركتي بود كه ابداع شده بود ام (PARC)آلتو  در پالو

  .كرد آن را به بازار عرضه مي
  

                                                 
4 spreadsheet 
5 command- line interface 

  )1985تا  1981(مكينتاش 
جاذبه براي اپل با وجودي كه جابز يك مدير كاريزماتيك و پر

مزاجي و نامتعادل   ا برخي از كارمندانش از دمدميشد ام محسوب مي
به همين خاطر، جابز از پروژة ليزا كنار گذاشته . بودنش شاكي بودند

ت عصباني شده بود، پروژة و او كه از اين اقدام شركت به شدشد 
پروژة مكينتاش از سال . كوچكي با نام مكينتاش را به دست گرفت

آن  اي بود كه كار كردن با آغاز شده بود و هدفش توليد رايانه 1979
جابز با به دست گرفتن مديريت اين . به سادگي يك توستر باشد

تري با رابط گرافيكي كاربر بسازد  قيمت خواست رايانة ارزان پروژه مي
 1983استيو جابز در سال . كه فروش ليزا را تحت تأثير قرار دهد

جان اسكولي را از شركت پپسي كوال جدا كرد و او را به مديرعاملي 
خواهي تا آخر عمرت به  آيا مي«جابز به او گفته بود . اپل گماشت

خواهي با من همراه شوي و  فروش اين مايع شيرين بپردازي يا مي
مايك ماركوال رئيس اپل بود كه   پيش از آن» دنيا را تغيير دهي؟

خواست بازنشسته شود و معتقد بود كه جابز فاقد نظم و انضباط  مي
  .الزم براي ادارة شركت اپل است

انگيز بود و  با وجودي كه پروژة مكينتاش در داخل شركت بحث
انداخت اما استيو  و ليزا را به مخاطره مي 2هاي اپل  موفقيت رايانه

رايانة ليزا كه در بازار با . جابز در مقابل بقية شركت قد علم كرده بود
شكست روبرو شده بود همچنان از سوي جان اسكولي پشتيباني 

هاي مكينتاش با تبليغات فراوان وارد  رايانه 1984در سال . شد مي
هاي نخست  ماهبا وجودي كه فروش مكينتاش در . بازار شدند

ها به زودي رو به نزول گذاشت و اين  ا فروش آنكننده بود ام دلگرم
هراس را در شركت به وجود آورد كه اين سومين شكست متوالي 

تنش ميان . بازار خارج سازدي از ، اپل را به كل)، ليزا، مكينتاش2اپل (
  .ت گرفته بودجابز و اسكولي نيز شد

هاي  مديرة شركت اپل به اسكولي دستور داد كه فعاليت  تئهي
طور كامل  تبليغاتي پرهزينة جابز براي محصوالتي كه هنوز به

اسكولي دريافت كه جابز درصدد . اند را محدود سازد آزمايش نشده
بدين خاطر . مديرة شركت عليه اوست  تئسازماندهي كودتايي در هي

مديره را ترتيب داد و موضوع را با   تئجلسة هي 1985ي م 24 در
مديره جانب اسكولي را گرفتند و جابز   تئهي. ها در ميان گذاشت آن

 تئاو فقط رئيس هي. هاي مديريتي كنار گذاشتند را از كلية مسئوليت
شركت اپل در . ار جا خورداو از اين تصميم بسي. مديره باقي مانده بود 

اين بود كه به مسافرت پرداخت و به دنبال . واقع تمام زندگيش بود
ماه بعد از اپل  5او . هاي ديگري براي صرف انرژيش بر آمد يافتن راه

  .را در همان سال تأسيس كرد 3استعفاء كرد و شركت نكست
  
  

                                                 
6 NeXT  
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  )1995تا  NeXT )1985هاي  سال
ميليون دالر تأسيس  7با سرماية  1985جابز شركت نكست را در سال 

هدف از تأسيس شركت جديد، توليد يك رايانة پيشرفته براي . كرد
خواست تعدادي از  او مي. هاي علمي و آموزش عالي بود پژوهش

همراه خود به  هاي تيم مكنيتاش را بهترين مهندسان و بازارياب
ديد به شكايت ا اپل با آن مخالفت كرد و او را تهشركت جديد آورد ام

در اين موقعيت بود كه استيو جابز عطاي شركت . خواهي كرد و غرامت
  .اپل را به لقايش بخشيد و تقريباً تمام سهام خود را به فروش رساند

خواست كه رايانة نكست داراي باالترين استانداردهاي ممكن  جابز مي
را افزار ممكن  ترين نرم افزار و پيشرفته او بهترين سخت. باشد
عامل رايانة نكست، به نام   او تصميم گرفت كه سيستم. خواست مي

بر پاية سيستم عامل يونيكس باشد و در عين حال،  1نكست استپ
به عالوه، اين . خواست كار كردن با آن به سادگي مكينتاش باشد مي

افزار را واقعاً  نويسي شيءگراي خود، توليد نرم رايانه با محيط برنامه
طلبانه، تاريخ عرضة رايانة نكست را تا  اين برنامة جاه. دكر ساده مي

سال پس از تأسيس شركت  جابز يك .به تعويق انداخت 1988اكتبر 
پول شد و چون محصولي نيز در آيندة نزديك به توليد  نكست بي

سرانجام توانست نظر . گذار گشت رسيد، دوباره به دنبال سرمايه نمي
ه نام راس پرو را جلب كند و او سناتور ميلياردر آمريكايي ب

 2نخستين ايستگاه كار .گذاري سنگيني در شركت نكست كرد سرمايه
دالر در  9999نكست، پس از تأخيرهاي فراوان، سرانجام با قيمت 

ايستگاه كار نكست نيز مثل رايانة ليزا از نظر . به بازار آمد 1990سال 
اد، مورد استقبال بخش ت قيمت زيري بسيار پيشرفته بود اما به علفناو

  .آموزشي كه به خاطر آن طراحي شده بود، قرار نگرفت
. به بازار آمد 1990نسل دوم ايستگاه كار نكست نيز در همان سال 

خواند كه جايگزين رايانة  مي 3»بين شخصي«جابز آن را يك رايانة 
اي به نام  با يك سيستم پست الكترونيكي چندرسانه. شخصي شده بود

توانست براي نخستين بار صدا، تصوير،  ل، اين رايانه ميمي نكست
هاي ويديويي را از طريق پست الكترونيكي به  سازي و فيلم نگاره

هاي نكست ادامه  تالش ناموفق براي فروش رايانه. اشتراك گذارد
تر، بازار هدفش را از  قيمت هاي ارزان داشت و جابز با عرضة رايانه
با . ها و كسب و كارها نيز توسعه داد انصرفاً بخش آموزشي به سازم

تمام . ها از چند صد عدد فراتر نرفت وجود اين، فروش ماهانة رايانه
شدند و سرانجام راس پرو  شركاي اولية شركت يكي يكي خارج مي

  .نيز به پشتيباني خود از شركت نكست پايان داد
از  هزار رايانة نكست به فروش رفته بود و 50تنها  1993در سال 

افزارش را تعطيل كرد و صرفاً به  رو، شركت نكست بخش سخت اين
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، اين شركت وب آبجكت كه 1996در سال . افزار روي آورد توليد نرم
. چارچوبي براي توليد كاربردهاي  تحت وب بود را به بازار عرضه كرد

كه شركت اپل، شركت نكست را خريداري  ، پس از آن1997در سال 
  .استفاده شد 4براي ساختن و مديريت فروشگاه اپلكرد از وب آبجكت 
  پيكسار و ديزني

كه بعداً به پيكسار تغيير (، جابز شركت گرافيكس گروپ 1986در سال 
هدف اولية . ميليون دالر خريداري كرد 10را به قيمت ) نام يافت

فروش . افزار با قابليت گرافيكي باال بود شركت جديد، توليد سخت
پس . هاي نخست سودي به همراه نداشت سار در سالهاي  پيك رايانه

از آن، شركت پيكسار قراردادي با شركت والت ديزني براي توليد 
بر طبق اين قرارداد، . منعقد كرد) انيميشن( ماييتعدادي فيلم پويان

كرد و توزيع  ها مشاركت مي گذاري توليد فيلم شركت ديزني در سرمايه
  .گرفت ها را نيز بر عهده مي آن

بازي  نخستين فيلمي كه بر اثر اين همكاري توليد شد، داستان اسباب
در . به نمايش در آمد و شهرت زيادي يافت 1995بود كه در سال 

هاي توليد شده توسط  سال بعد، برخي ديگر از كارتون 15طول 
، )2003(، يافتن نيمو )1999( 2بازي  پيكسار نظير داستان اسباب

بازي  و داستان اسباب) 2009(، آپ )2008(اي  -، وال)2007(راتاتوي 
ها  اي دست يافتند و بسياري از آن العاده هاي فوق به فروش) 2010( 3

  .موفق به دريافت جايزة اسكار براي بهترين فيلم پويانمايي شدند
قرارداد پيكسار و ديزني خاتمه يافت و  2004و  2003هاي  در سال

شركت ديزني بر سر عقد قرارداد  جابز و مايكل ايسنر مدير عامل وقت
ايگر جانشين ايسنر در  باب 2005در اكتبر . جديدي به توافق نرسيدند

د با جابز بر ت درصدد برقراري ارتباط كاري مجدديزني شد و به سرع
جابز و ايگر اعالم كردند كه ديزني موافقت  2006ژانوية  24در . آمد

. يارد دالر خريداري كندميل 4/7كرده است شركت پيكسار را به قيمت 
پس از عقد قرارداد، جابز به عنوان بزرگترين سهامدار شركت والت 

 تنين پس از ادغام دو شركت، عضو هيئجابز همچ. ديزني در آمد
  .مديرة شركت ديزني شد 

  )2011تا  1995(بازگشت به اپل 
هاي حياتش را  شركت اپل يكي از بدترين سال 1995در سال 

توسط  95از عرضة سيستم عامل ويندوز پس . گذراند مي
مايكروسافت، سيستم عامل مكينتاش كه يك دهه پس از رفتن استيو 
جابز هنوز تكامل چنداني پيدا نكرده بود، به سرعت سهم بازار خود را 

، جيل آمليو، مدير عامل تازة اپل، به 1996در سال . داد از دست مي
يستم عامل مكينتاش افزار جديدي براي جايگزيني سس دنبال نرم

او سرانجام سيستم عامل نكست استپ شركت نكست را . گشت مي
ميليون دالر  429اپل، شركت نكست را به قيمت . انتخاب كرد
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عنوان رسمي . ترتيب جابز دوباره به اپل بازگشت خريداري كرد و بدين
  .بود» مشاور غير رسمي مدير عامل«او 

ميليون دالري اپل در  700ان كه آمليو زي ، پس از آن1997در سال 
مديرة شركت   تئرا اعالم كرد، هي 1997سه ماهة نخست سال 

هاي پنهاني كه با  استيو جابز با رايزني. تصميم گرفت او را كنار بگذارد
عنوان مدير  به 1997مديره به عمل آورد، در جوالي   تئاعضاي هي

شركت را مورد او بالفاصله ساختار سازماني . عامل اپل برگزيده شد
هاي در دست انجام شركت را از  تجديد نظر قرار داد و تعداد پروژه

افزاري  تعداد محصوالت سخت. پروژه كاهش داد 12صدها پروژه به 
  .تقليل يافت 4نيز به 

شركت . بازگشت استيو جابز، اعتماد به نفس را به جامعة اپل بازگرداند
بوك را به بازار عرضه و پاور 3چند محصول جديد نظير پاورمك جي 

كرد و شش ماه پس از بازگشت جابز، شركت دوباره به سوددهي 
  .رسيد

، استيو جابز در كنفرانس مك ورلد در سانفرانسيسكو 2001در ژانوية 
در حالي كه بسياري از . مأموريت جديدي را براي شركت ترسيم كرد

ظرف  هاي شخصي گران در آن زمان اعتقاد داشتند كه رايانه تحليل
هاي اينترنتي جايگزين خواهند  چند سال از بين خواهند رفت و با پايانه

ديجيتال براي  1خواهد مركز يا ناف شد، جابز اعالم كرد كه اپل مي
او گفت رايانة شخصي بخش . زندگي ديجيتالي انسان معاصر گردد

هاي ديجيتال،  مركزي زندگي ما خواهد بود و پيرامون آن را دوربين
هاي  هاي هوشمند و ساير دستگاه ، تلفنMP3هاي  دهكنن پخش

راهبرد مركز ديجيتال، اپل را به سوي توليد . ديجيتال پر خواهند كرد
اي از كاربردهايي كه براي مديريت سبك جديد زندگي  مجموعه

ي به طور كل كاربردهايي كه به. ن ساختطراحي شده بودند رهنمو
، )iTunes )2001(  ، iDVD)2001 :شود گفته مي iAppsها  آن

iPhoto )2002( ،iCal  وiSync )2002 ( و سرانجامiweb 
)2006.(  

شركت اپل پس از آن وارد عرصة توليد ساير محصوالت ديجيتالي 
پاد بود كه در سال  نخستين محصول انقالبي از اين دست، آي. شد

به اين ترتيب اپل وارد عرصة . MP3كنندة  پخش: به بازار آمد 2001
پاد  براي نخستين بار درآمد اپل از آي 2006در سال . قي شدموسي

  .برابر با فروش رايانه شد
هاي مكينتاش  ها فروش رايانه باالخره پس از سال 2006در سال 

يكي موفقيت . چند عامل در اين رونق نقش داشت. رونق گرفت
پاد و تقويت نشان تجاري اپل و ديگري تصميم جابز مبني بر  آي

هاي  رايانه. هاي مكينتاش هاي اينتل در رايانه ز پردازندهاستفاده ا
تر بودند اما مزيت اصليشان اين بود  تر و سريع مكينتاش جديد ارزان

بدين ترتيب، . ها قابل اجرا بود كه سيستم عامل ويندوز نيز بر روي آن
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افزار مورد  كه نرم توانستند بدون نگراني از اين كاربران ويندوز مي
هاي مكينتاش  روي مكينتاش يافته نشود، به خريد رايانه نظرشان بر

  .بپردازند
هاي همراه شد و تلفن آيفون را  ، اپل وارد بازار تلفن2007جون  29در 

يك تلفن همراه با صفحة نمايش لمسي كه . روانة بازار كرد
پاد را نيز به همراه داشت و داراي مرورگر خاص خود  هاي آي ويژگي

هاي همراه ايجاد كرد و به  يز انقالبي در بازار تلفناين تلفن ن. بود
  .عنوان تلفن هوشمند شناخته شد

پد بود كه  آي 2آخرين و مهمترين محصول انقالبي اپل، رايانة لوحي
پد آغاز دورة  به گفتة استيو جابز، آي. رونمايي شد 2010ژانويه  27در 

اين مرد، اگر اين حرف درست باشد، . هاي شخصي است پس از رايانه
اي هم در تولد و هم در مرگ صنعت  يعني استيو جابز، نقش عمده

از مدير  2011استيو جابز در آگوست  .هاي شخصي داشته است رايانه
مديرة شركت باقي   تئعنوان رئيس هي عاملي اپل استعفاء كرد اما به

  .ماند
  وضعيت سالمتي  

براي استيو جابز تشخيص سرطان لوزالمعده داده  2003در اواخر سال 
به گفتة . خوشبختانه، غده از نوع نادري بود كه كشنده نبود. شد

ه برداشته شود نجات كرد كه غد پزشكان چنانچه جابز موافقت مي
ماه به رژيم غذايي خاصي  9ا او موافقت نكرد و به مدت ام. يافت مي

سرانجام در . گرداند ز ميكرد سالمتيش را با پرداخت كه فكر مي
ة سرطاني با موفقيت غد. با عمل جراحي موافقت كرد 2004آگوست 

درماني يا  برداشته شد و پس از عمل جراحي نيز جابز از شيمي
خود وي نيز اعالم كرد كه . نياز تشخيص داده شد پرتودرماني بي

 ت نداشت و ظاهر بسياراما چنين چيزي صح. ان يافته استكامالً درم
هاي بيماري او را بر سر  دوباره زمزمه 2008ضعيف و الغر او در سال 

و شركت اپل، وجود هر نوع مشكل جدي البته خود او . ها انداخت زبان
اعالم شد كه جابز  2008كه در دسامبر  تا آن. ي را انكار كردندو حاد

در . ندك در سخنراني ساالنة خود در كنفرانس مك ورلد شركت نمي
ماه مرخصي گرفت و در اين مدت  6، استيو جابز به مدت 2009ژانوية 

. ، عمل پيوند انجام شد2009 در اپريل. در انتظار پيوند كبد به سر برد
او دوباره به صحنه بازگشت و اين سال در واقع زندگي  2010 سال
اوج اين بازگشت، شركت در كنفرانس ساالنة . اي براي او بود دوباره

  .پد بود و معرفي رايانة لوحي آي 2010 ويةژان 27مك ورلد در 
سال و نيم پس از پيوند كبد، شركت اپل  ، يك2011 ژانوية 17 در

اعالم كرد كه جابز به مرخصي استعالجي رفته است و تيم كوك به 
هاي روزانه را انجام خواهد داد اما جابز كماكان بر  جاي او فعاليت

سرانجام او در . هد داشتهاي راهبردي عمده نظارت خوا گيري تصميم
گرفتن بيماري سرطان، در  ت شدتبه عل 2011 اكتبر 5تاريخ 
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اكتبر  7اي در  اش درگذشت و طي مراسم تدفين خصوصي و ساده خانه
  .به خاك سپرده شد 2011

  زندگي شخصي 
اين دو صاحب . با لورن پاول ازدواج كرد 1991مارچ  18جابز در تاريخ 

او همچنين داراي يك دختر ديگر به نام . يك پسر و دو دختر شدند
جابز به مدت . اش با يك خانم به نام كريسان برنان است ليزا از رابطه

عنوان  ا باالخره او را بهكرد كه پدر ليزا است ام انكار ميسال  2
  .دخترش پذيرفت

ها بود و چندين بار در  اران پر و پا قرص بيتلاستيو جابز از طرفد
ها نيز  هاي آن در برخي كنسرت. ها نام برده است هايش از آن سخنراني

دقيقه،  60بار در برنامة معروف تلويزيوني به نام  يك. شركت كرده بود
  :گفت» مدل كسب و كار شما چيست؟«در پاسخ به اين سؤال كه 

ها چهار نفر هستند كه  آن. ا هستنده مدل من براي كسب و كار بيتل«
ها همديگر  آن. كنند تمايالت و خصوصيات منفي يكديگر را كنترل مي

تر از  ها عالي و نتيجة كار گروهي آن. سازند را متوازن و متعادل مي
يك كار عالي در كسب و كار  نيز . هاست تك آن حاصل جمع كار تك

توسط تيمي از افراد  شود، بلكه هرگز به وسيلة يك نفر انجام نمي
  ».گيرد صورت مي

  زندگي مالي
 5 ا اومبا وجودي كه حقوق ساالنة جابز در اپل تنها يك دالر بود ا

ميليون سهم شركت والت ديزني  138هزار سهم اپل و  426ميليون و 
گفت كه حقوق يك دالريش بر  جابز به شوخي مي. را در اختيار داشت

سنت براي عملكردش در  50و  سنت براي حضور در جلسه 50اساس 
  .شركت در نظر گرفته شده است

بالغ بر  2010بيني مؤسسة فوربس، ثروت جابز در پايان سال  به پيش
ميليارد دالر بوده و او چهل و دومين آمريكايي ثروتمند بوده  8/3
  .است

  افتخارات
ي فناوري آمريكا ك، مدال مل، همراه با استيو وزنيا1984جابز در سال 

. جمهوري وقت آن كشور، رونالد ريگان، دريافت كرد از دست رئيسرا 
. جايزة جفرسون را به خاطر خدمات عمومي كسب كرد 1987وي در 

استيو جابز از سوي مجلة فورچون به عنوان  2007نوامبر  27در 
آرنولد  2007دسامبر  5در . قدرتمندترين مرد كسب و كار برگزيده شد

يفرنيا، نام جابز را در سالن مشاهير كاليفرنيا شوارتزنگر، فرماندار كال
شده از  عنوان كارآفرين تحسين ، جابز به2009در آگوست  .قرار داد

مجلة فورچون، جابز را  2009نوامبر  5در . سوي جوانان دست يافت
، جابز در ليست 2011در سپتامبر . ناميد» مدير عامل دهه«

شود،  فوربس اعالم مي قدرتمندترين افراد جهان كه از سوي مؤسسة
مجلة فايننشال تايمز، جابز را  2010در دسامبر  . نفر هفدهم بود

پس از استعفاء از مدير عاملي اپل در  .عنوان مرد سال معرفي كرد به
  .، او را توماس اديسون و هنري فورد زمان خود ناميدند2011سال 

  اختراعات و ابداعات 
اختراع ثبت شده در  342جابز در ، نام استيو 2011اكتبر  9تا تاريخ 

اين اختراعات . آمريكا به نام مخترع اول يا مخترع همكار آمده است
هاي قابل حمل  ها از رايانه و دستگاه در محدودة وسيعي از فناوري

  .اند گرفته تا رابط كاربر لمسي، بلندگو و صفحه كليد بوده
  سخنراني استيو جابز در دانشگاه استنفورد

هاي استيو جابز، سخنراني او در جمع  مترين سخنرانييكي از مه
عنوان  است كه به 2005التحصيالن دانشگاه استنفورد در سال  فارغ

  :حسن ختام اين گزارش، در زير نقل شده است
التحصيلي شما، در يكي از  خيلي خوشحالم كه امروز در مراسم فارغ

وقت از دانشگاه  من خودم هيچ. هاي دنيا، حضور دارم بهترين دانشگاه
اي  راستش را بخواهيد، اين نزديكترين فاصله. ام التحصيل نشده فارغ

خواهم  امروز مي! ام التحصيلي دانشگاه داشته است كه تاكنون با فارغ
. گيرم خيلي وقتتان را نمي. سه داستان از زندگيم را برايتان بازگو كنم

  .فقط سه داستان كوتاه
ربط  اتفاقات به ظاهر بي دپيونداستان مربوط به  اولين

  .ستازندگي 
در كالج ريد ترك تحصيل كردم  تحصيلمن بعد از شش ماه از شروع 

رفت و آمد دانشگاه  بهتحصيل  تا حدود يك سال و نيم بعد از ترك اما
خواهم براي  حاال مي .كه براي هميشه دانشگاه را رها كردم داشتم تا آن

من قبل از   زندگي و مبارزه .شما بگويم كه چرا ترك تحصيل كردم
مادر بيولوژيكي من يك دانشجوي مجرد بود كه . تولدم شروع شد

يك خانواده مرا  تاتصميم گرفته بود مرا در ليست پرورشگاه قرار بدهد 
 او شديداً اعتقاد داشت كه مرا يك خانواده با. به سرپرستي قبول كند

ه چيز را براي اين تحصيالت دانشگاهي بايد به فرزندي قبول كند و هم
يك وكيل و زنش قبول كرده بودند كه مرا بعد از . كار آماده كرده بود

كه بعد از تولد  تولدم از مادرم تحويل بگيرند و همه چيز آماده بود تا اين
خواهند و دوست دارند كه دختر  من اين خانواده گفتند كه پسر نمي

من نصف شب يك اين جوري شد كه پدر و مادر فعلي . داشته باشند
تلفن دريافت كردند كه آيا حاضرند مرا به فرزندي قبول كنند يا نه و 

مادر بيولوژيكي من بعداً فهميد كه مادر من هيچ . آنان گفتند كه حتماً
التحصيل نشده و پدر من هيچ وقت دبيرستان را  وقت از دانشگاه فارغ

ط به فرزند مادر اصلي من حاضر نشد كه مدارك مربو. تمام نكرده است
بزرگ  كه ها قول دادند كه مرا وقتي كه آن خواندگي مرا امضا كند تا اين
   .شدم حتماً به دانشگاه بفرستند

كه  اين جوري شد كه هفده سال بعد من وارد كالج شدم و به خاطر اين
  آن   ةيدر آن موقع اطالعاتم كم بود دانشگاهي را انتخاب كردم كه شهر
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انداز عمر پدر و مادرم را به  ه استنفورد بود و پستقريباً معادل دانشگا
بعد از شش ماه متوجه شدم . كردم دانشگاه خرج مي  سرعت براي شهريه
خواهم با  اي كه مي هيچ ايده. چنداني برايم ندارد  كه دانشگاه فايده

به من  در اين زمينه خواهد زندگي چه كار كنم و دانشگاه چه جوري مي
ه جاي اين كه پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج كمك كند نداشتم و ب

. شود كنم ترك تحصيل كردم ولي ايمان داشتم كه همه چيز درست مي
بينم كه  كنم مي اولش يك كمي وحشت داشتم ولي اآلن كه نگاه مي

  .هاي زندگي من بوده است يكي از بهترين تصميم
ي را هاي اي كه من ترك تحصيل كردم به جاي اين كه كالس لحظه

اي نداشتم شروع به كارهايي كردم كه واقعاً  ها عالقه بروم كه به آن
من . زندگي در آن دوره خيلي براي من آسان نبود. دوستشان داشتم

هاي خالي  قوطي. خوابيدم اتاقي نداشتم و كف اتاق يكي از دوستانم مي
هر . ها غذا بخرم دادم كه با آن را به خاطر پنج سنت پس مي كوكا
كردم كه يك غذاي مجاني توي  هفت مايل پياده روي ميبه شب يكشن
من به خاطر . هايشان را دوست داشتم غذا. بخورم »هار كريشنا«معبد 

راهي افتادم كه تبديل به يك  درام  دروني شهودحس كنجكاوي و 
  .گرانبها شد  ةتجرب

. داد كشور مي درهاي خطاطي را  كالج ريد آن موقع يكي از بهترين تعليم
شد و چون از  هاي دانشگاه با خط بسيار زيبا خطاطي مي تمام پوستر

. هاي خطاطي را برداشتم عادي ترك تحصيل كرده بودم، كالس  برنامه
ها خيلي جالب، زيبا، هنري و تاريخي بود و من خيلي از آن  سبك آن
هاي خطاطي نقشي در زندگي  اميدي نداشتم كه كالس. بردم لذت مي

ها موقعي  من داشته باشد ولي ده سال بعد از آن كالس  اي آينده حرفه
كرديم تمام  كه ما داشتيم اولين كامپيوتر مكينتاش را طراحي مي

ها در  آن از ذهن من برگشت و من بههاي خطاطي من دوباره  مهارت
اولين كامپيوتر با  ينتاشمك. طراحي گرافيكي مكينتاش استفاده كردم

   .قشنگ بود هاي كامپيوتري هنري و فونت
 ينتاشهاي خطاطي را آن موقع برنداشته بودم مك اگر من آن كالس

همچنين چون كه ويندوز . هاي هنري اآلن را نداشت هيچ وقت فونت
. را كپي كرد، احتماالً هيچ كامپيوتري اين فونت را نداشت اطراحي م
 كند شايد تأثير اتفاقات مشخص بينيد آدم وقتي آينده را نگاه مي خب مي

ها  كند متوجه ارتباط اين اتفاق نباشد ولي وقتي گذشته را نگاه مي
پس اطمينان داشته باشيد كه اتفاقات زندگي امروزتان نيز در  .شود مي

اين يادتان نرود شما بايد به يك  .آينده به هم ارتباط پيدا خواهند كرد
يا  تان چيز ايمان داشته باشيد، به شجاعتتان، به سرنوشتتان، به زندگي

اين چيزي است كه هيچ وقت مرا نااميد نكرده است و . هر چيز ديگري
  .خيلي تغييرات در زندگي من ايجاد كرده است

  و شكست است عشقداستان دوم من در مورد 
كه چيزهايي را كه دوستشان داشتم خيلي زود شانس بودم  خوشمن 

پدر و مادرم   شركت اپل را در گاراژ خانه وزنياكمن و . پيدا كردم

ما خيلي سخت  .وقتي كه من فقط بيست سال داشتم شروع كرديم
 ميلياردكار كرديم و در مدت ده سال اپل تبديل شد به يك شركت دو 

ترين مخلوق  ما جالب. دالري كه حدود چهارهزار نفر كارمند داشت
يك سال بعد از . شمكينتا :خودمان را به بازار عرضه كرده بوديم

اپل   ةت مديرئدرآمدن مكينتاش وقتي كه من فقط سي ساله بودم هي
تواند از شركتي كه  چه جوري يك نفر مي. مرا از شركت اخراج كرد

شركت رشد كرده بود . خيلي ساده ؟كند اخراج شود خودش تأسيس مي
شركت   ةكرديم توانايي خوبي براي ادار و ما يك نفري را كه فكر مي

رفت  همه چيز خيلي خوب پيش مي. اشته باشد استخدام كرده بوديمد
ركت من با او ة شآيند راهبردتا اين كه بعد از يكي دو سال در مورد 

ت مديره از او حمايت كرد و من رسماً اخراج ئاختالف پيدا كردم و هي
. ام ام را از دست داده كردم كه كل دستاورد زندگي احساس مي .شدم

من رسماً شكست . دانستم كه چه كار بايد بكنم هي نميحدود چند ما
سيليكان نبود ولي يك احساسي در  ةدر خورده بودم و ديگر جايم در
احساسي كه من خيلي دوستش داشتم و . وجودم شروع به رشد كرد

شايد . از نو شروع كردن احساس. اتفاقات اپل خيلي تغييرش نداده بود
ز اپل يكي از بهترين اتفاقات زندگي من آن موقع متوجه نشدم اخراج ا

سنگيني موفقيت با سبكي يك شروع تازه جايگزين شده بود . من بود
در . آن دوره از زندگي من پر از خالقيت بود. و من كامالً آزاد بودم

طول پنج سال بعد يك شركت به اسم نكست تأسيس كردم و يك 
شنا شدم كه بعداً العاده آ فوقشركت ديگر به اسم پيكسار و با يك زن 

 يكامپيوتر )انيميشن(گاري فيلم پويانپيكسار اولين  .با او ازدواج كردم
ترين  اآلن موفق وبه وجود آورد بازي  داستان اسبابدنيا را به اسم 
اتفاقات،   العاده دريك سير خارق. در دنياست پويانگاري استوديوي توليد

نكست را خريد و اين باعث شد من دوباره به اپل برگردم  ،شركت اپل
اگر من از . انقالبي در اپل ايجاد كرد ،ابداع شده در نكست فناوريو 

خوردن . افتاد هيچ كدام از اين اتفاقات نمي مطمئناًشدم  اپل اخراج نمي
بعضي . دارو ناگوار است اما بيمار به آن نياز دارد و بايد آن را بخورد

نبايد كوبد ولي شما  زندگي مثل سنگ توي سر شما مي ها وقت
من مطمئن هستم تنها چيزي كه باعث شد . دهيدبايمانتان را از دست 

انجام  بودم كهكاري  عاشقاين بود كه  به حركتم ادامه دهممن 
  .شما بايد آن كاري را كه عاشقانه دوستش داريد، پيدا كنيد .دادم مي

  استداستان سوم من در مورد مرگ 
يك جايي خواندم كه هر روز جوري زندگي  كه من هفده سالم بود

اين جمله روي من . استتان  كنيد كه انگار آن روز آخرين روز زندگي
وقتي  صبح تأثير گذاشت و از آن موقع به مدت سي و سه سال هر روز

پرسم اگر امروز آخرين روز  كنم از خودم مي كه توي آينه نگاه مي
انجام  خواهم ميآيا باز هم كارهايي را كه امروز زندگي من باشد 
هر موقع جواب اين سؤال نه باشد . دهم يا نه بدهم، انجام مي

به خاطر . ام به يك سري تغييرات احتياج دارم زندگي درفهمم  مي
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خره يك روزي من خواهم مرد براي من به يك داشتن اين كه باال
ام  هاي زندگي از تصميمكمك كرد خيلي  وابزار مهم تبديل شده بود 

چون كه تمام توقعات بزرگ از زندگي، تمام غرور، تمام  ،را بگيرم
حدود يك سال  .شرمندگي از شكست، در مقابل مرگ رنگي ندارند

ساعت هفت و سي . قبل دكترها تشخيص دادند كه من سرطان دارم
من  ةلوزالمعده در غدصبح بود كه مرا معاينه كردند و يك   دقيقه
دانستم كه لوزالمعده چي هست و  من حتي نمي. ص دادندتشخي

كجاي آدم قرار دارد ولي دكترها گفتند اين نوع سرطان غيرقابل 
دكتر به من توصيه . مانم درمان است و من بيشتر از سه ماه زنده نمي
منظورش اين بود كه . كرد به خانه بروم و اوضاع را رو به راه كنم

الً چيزهايي كه در مورد ده سال بعد قرار براي مردن آماده باشم و مث
اين به . ها يادآوري بكنم هايم بگويم در مدت سه ماه به آن بود به بچه

من با آن تشخيص  ...اين معني بود كه براي خداحافظي حاضر باشم 
 ديگريتمام روز دست و پنجه نرم كردم و سر شب روي من آزمايش 

ها يك آندوسكوپ را توي حلقم فرو كردند كه از  آن. انجام دادند
همسرم گفت كه وقتي . شد ام مي گذشت و وارد لوزالمعده ام مي معده

كردن  اختيار شروع به گريه دكتر نمونه را زير ميكروسكوپ گذاشت بي
هاي سرطان  ترين نمونه كرد چون كه او گفت كه آن يكي از كمياب

مرگ يك واقعيت مفيد و  !باشد ميقابل درمان  هكلوزالمعده است 
هايي  هيچ كس دوست ندارد كه بميرد حتي آن .هوشمند زندگي است

وجود اين مرگ  ولي با .خواهند بميرند و به بهشت وارد شوند كه مي
شايد مرگ بهترين اختراع . ماست  واقعيت مشترك در زندگي همه

ها را از  مرگ كهنه .است زندگي باشد چون مأمور ايجاد تغيير و تحول
يادتان باشد كه زمان  .كند ها باز مي دارد و راه را براي تازه ميان بر مي

هيچ وقت توي دام غم  .شما محدود است، پس زمانتان را هدر ندهيد
و غصه نيفتيد و هيچ وقت نگذاريد كه هياهوي بقيه صداي دروني 

اين را داشته و از همه مهمتر اين كه شجاعت  .شما را خاموش كند
موقعي كه من  .تان و ايمانتان پيروي كنيد باشيد كه از احساس قلبي
كامل زمين  فهرستخيلي خواندني به نام   ةسن شما بودم يك مجل

اين . هاي نسل ما بود شد كه يكي از پرطرفدارترين مجله منتشر مي
موقعي كه هيچ خبري از كامپيوترهاي  .شصت بود  ةمجله مال ده

مت نبود تمام اين مجله با دستگاه تايپ و قيچي و دوربين ارزان قي
شايد يك چيزي شبيه گوگل اآلن ولي سي و . شد ويد درست ميرپوال

هفتاد   در وسط دهه .كه گوگل وجود داشته باشد پنج سال قبل از اين
آن موقع من سن اآلن شما . را منتشر كردند مجله ةها آخرين شمار آن

شان يك عكس از صبح زود يك   شمارهبودم و روي جلد آخرين 
از آن نوعي كه شما ممكن است براي . روستايي كوهستاني بود  ةمنطق
زير آن عكس نوشته . روي كوهستاني خيلي دوست داشته باشيد پياده
ها بود وقتي  اين پيغام خداحافظي آن. گرسنه بمان، احمق بمان :بود

شه همين آرزو را در و من همي .كردند كه آخرين شماره را منتشر مي

التحصيل  و اكنون براي شما نيز كه تازه فارغ. ام مورد خودم داشته
: ايد و زندگي جديدي را آغاز خواهيد كرد همين آرزو را دارم شده

  .گرسنه بمان، احمق بمان
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  اصل دكتر محمدقاسم وحيديآقاي زير نظر 

 درآمد پيش

كنم كسي امروزه با ويرايش ـ يا همان پيرايش ـ متون  تصور نمي
گونه كه هر يك از ما، با هر مقام  همان. فارسي موافقتي نداشته باشد

باشيم، هنگام حضور در مأل عام تالش  قائلو موقعيتي كه براي خود 
هاي ما هم هر  كنيم كه وضع ظاهري مطلوبي داشته باشيم، نوشته مي

لحاظ محتوايي ارزشمند باشند اگر به لحاظ ظاهري؛ اندازه كه به 
هاي سجاوندي، و از همه مهمتر  يعني، رعايت دستور زبان، نشانه

يكنواختي و انسجام در نوشتار، نظم و آراستگي دلپسندي نداشته 
توانند به هدف خود كه رساندن پيام مطلب و  زحمت مي باشند، به

هر چه قدر هم پر  "مظروف" عبارت ديگر، به. نوشتار است دست يابند
مناسبي عرضه نشود كمتر  "ظرف"مقدار باشد، اگر در  ارزش و عالي
درست مثل . گيرد قرار مي "كننده مصرف"يا  "مشتري"مورد اقبال 

خصوص  غذايي كه با وجود ارزش غذايي باال اگر درست طبخ نشود، به
ممكن ندرت  پاكيزگي و چينش سفره و اسباب سفره مناسب نباشد، به

اگر اين حرفها را قبول داريم . كنندة غذا قرار گيرد است باب ميل تناول
پس دليل اين همه آشفتگي در متون فارسي ـ مشخصاً در 

 هاي آماري ـ كدام است؟ ها، و مقاله ها، رساله نامه پايان

هاي اخير  هاي مندرج در شماره خواهيد به مقاله اگر نمونه مي     
هاي كارشناسي  نامه اي از پايان كه اغلب خالصه مجلة انديشه آماري،

ارشد و بعضاً دكتراست، نگاهي بيفكنيد تا تفاوت در سبك و سياق 
روالي حاكم بر تدوين  ها را، كه طبيعتاً متأثر از روال يا بي نوشته
البته اينجا . در جاهاي مختلف است، دريابيد) ها و رساله(ها  نامه پايان

هيچ كس نيست، چون اصالً تقصيري در بين قصدم مقصر جلوه دادن 
به نظرم مشكل تنها از يك . نيست كه مقصري هم وجود داشته باشد

دليلي هم كه براي اين گفتة خود دارم . شود ناشي مي "غفلت"
اغلب (هاي بسيار دلچسب و دلگشايي است كه استادان "پاورپوينت"

. كنند يه ميو دانشجويان ما در موارد سخنراني خود ته) نسل جديد

  ها و ويرايش ها، نام ستون واژه
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پس هم امكان و هم توان خوب نوشتن و درست نوشتن در ما وجود 
دارد، اما به هر علتي ـ باز به نظر من ـ آن اهميتي را كه در 

 "ظاهر"دهيم به  مطلب مي "باطن "يا  "محتوا"هاي خود به  نوشته
   .شود دهيم و اشكال از همين ناشي مي آن نمي

اسنادي هستند كه ) ها و نيز مقاله(ها  رسالهها و  نامه در واقع، پايان
اهميت كيفي آنها تنها در محتوا؛ يعني نتايج يافته شده و مندرج در 
آنها، خالصه نمي شود و پاكيزه بودن نوشتار و فاخر بودن نثر نه تنها 

افزايد بلكه فقدان آن ممكن است چه بسا اصل  بر ارزش متن مي
   .ا از اعتبار بيندازدارزش كرده و يا آن ر مطلب را كم

رود كه وقتي سي و چند سال قبل، پس از آنكه نتايج حاصل  يادم نمي
مورد  "ميزان"و  "عمق"از تحقيقاتم براي نوشتن رساله به لحاظ 

رساله  مرا  "تحرير"پيش از  تأييد استاد راهنماي رساله قرار گرفت، او
دادند و از جملة به گروه و گروه مرا به ادارة تحصيالت تكميلي ارجاع 

كردم آن بود  موارد الزامي دانشگاه كه بايد در حين نگارش رعايت مي
  كه كتاب

Manual for Writers of Research Papers, Theses, 
and Dissertations 

مندرج  "آيين نگارش"را تهيه و از  Kate Turabian1نوشتة خانم 
آيين "ما هم  بنابراين اگر دانشگاه محل خدمت. در آن تبعيت كنم

با وجود اعمال (مدوني ندارد، يا از اعمال اين آيين نگارش  "نگارش
ها غفلت  ها و مقاله ها و رساله نامه بر پايان) آن بر ساير نشريات

ورزد، خود ما مثل اغلب انتشارات بزرگ داخلي يا خارجي، يك  مي
 معيار تهيه كنيم يا چنين) نامه شيوه( "آيين نگارش"يا  "راهنما"

) مثالً مركز نشر دانشگاهي(راهنمايي مربوط به يكي از ناشران مرجع 
ها،  يا در مورد مقاله(هاي خود قرار دهيم و دانشجويان  را مالك نوشته

البته در مورد . را ملزم كنيم كه از اين راهنما تبعيت كنند) استادان
نوشتارهاي آماري شايد راه حلي كه به يكنواختي بيشتر بينجامد آن 

خود در تهية اين آيين نگارش يا  "انجمن آمار ايران "باشد كه 
نامه همت گمارد يا با بررسي انواع چنين متوني كه تعدادشان هم  شيوه

هاي آمار كشور  كم نيست يكي را انتخاب و استفاده از آن را به گروه
 "فارسي را پاس داشت"توان  بدين ترتيب نه تنها بهتر مي. توصيه كند

هاي كاري بايد  شجويان كارشناسي ارشد ما، كه بعداً در محيطبلكه دان
تهيه كنند، ضمن فراگرفتن رموز تحقيق علمي  "گزارش علمي"

نيز خواهند  "نويسي درست"نامه، فرصتي براي  هنگام نوشتن پايان
كه در  "يافته هاي پژوهشي"يافت كه قطعاً ارزش آن كمتر از 

هاي  اين مطلب در مورد رساله. وداند نخواهد ب نامه مدون كرده پايان
كند  دكتري و دانشجويان دكتري نيز با درجة بيشتري صدق پيدا مي

                                                 
شيكاگو  هاي ادارة تحصيالت تكميلي دانشگاه نامه پايان "منشي" 1958 تا 1930 خانم ترابيان از سال  1

منتشر كرده قريب به  2007بوده  و بنا بر برآورد اين دانشگاه كه ويرايش هفتم اين كتاب را در سال 
  . به فروش رفته است 1937هشت ميليون نسخه از آن پس از انتشار در سال 

هاي علمي بايد مقاله بنويسند، جزوه تهيه كنند و  كه عالوه بر گزارش
ذات نايافته از هستي، بخش؛ كي تواند كه "فراموش نكنيم كه ... . 

  بخش؟ شود هستي
ها از لحاظ  ها و رساله نامه قاي كيفي پاياناما اتخاذ چنين روشي به ارت

يا در واقع اغلب (شود؛  چون كم نيستند داوراني  علمي نيز منجر مي
كه در جلسات دفاع حداقل بخشي از سؤاالت خود دربارة ) ها آن

دهي، و موارد  نامه يا رساله را متوجه شيوة نگارش، نحوة ارجاع پايان
رت رعايت نكات درست نگارش، در حالي كه در صو. كنند مشابه مي

نامه يا رساله  هاي علمي پايان ها خود به خود متوجه جنبه همة پرسش
هاي موجود در متن، كه اغلب ناشي از  عالوه از ابهام خواهد شد و به

  .اند، جلوگيري خواهد شد طرز نگارش
خوبي  اما از اجزاي مهم يك نوشتار پاكيزه كه در آن نكات ويرايش به

 "تحريف"ها يا  و نحوة ضبط نام "گزيني واژه"شده باشد رعايت 
است؛ يعني عالوه بر اينكه در نوشتة خود آداب و ) خارجي(اسامي 

كنيم، از  را رعايت مي) يا هر زبان نوشتاري ديگر(رسوم زبان فارسي 
جا  درست و به... ) ويرگول  نقطه، ويرگول، نقطه(هاي سجاوندي  نشانه

عالمت جمع فارسي را، همه جا به  "آن"يا  "اه"كنيم،  استفاده مي
نامة مورد  بسته به شيوه(نويسيم  طور يكنواخت، جدا يا سرهم مي

؛ ... كنيم، و  نويسي مناسب و يكنواختي را اتخاذ مي ، شيوة مرجع)عمل
يا اصطالحات علمي فارسي مناسبي را جايگزين  "ها واژه"بلكه 

بار  "واژه"كنيم كه  نمي نموده، فراموش "التين"اصطالحات علمي 
بنابراين . كند مي "حمل"را با خود  "مفهوم"اي  معنايي دارد و تا درجه

گذشته از موارد دستوري مربوط كه (اگر واژة مناسب انتخاب نشود 
ممكن است نه تنها در انتقال مفاهيم كاربرد الزم را ) بحثي ديگر دارد

خواننده و به تبع  نداشته باشد، بلكه حتي ممكن است سبب سردرگمي
يا  "درست نويسي". آن ايجاد دشواري در فهم موضوع مرتبط شود

آيا ما دوست داريم كه اسم . اسامي نيز اهميت كمي ندارد "تحريف"
ما را به طرز غلط يا گاهي مضحك يا به صورتي بنويسند و بخوانند 
كه خود ما هم متوجه نباشيم كه مقصود خود ماييم؟ چرا بايد 

بنويسيم و بخوانيم و فراموش  "نابرابري جنسن"را  "ري ينسننابراب"
فوت  -1859 والدت(اهل دانمارك ) Jensen(كنيم كه ينسن 

تلفظ  "ي"، j،  )و ژرمن(هاي اسكانديناوي  بوده و در زبان) 1925
  )."ژ"و در فرانسه  "جي"در انگليسي (شود؟  مي

    :اما شأن نزول و مراد از اين نوشته
مردي جلو در خانة : شود اين نوشته با داستان زير روشن ميشأن نزول 

مرد به تعارف او . آشنايي سوار بر اسب بر او گذشت. خود ايستاده بود
تا . خانه اصرار بود و از رهگذر الحاح از صاحب. را به خانه دعوت كرد

اينكه مرد رهگذر آشنا تسليم شد و قصد كرد كه به خانة آن مرد 
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اسب را  "از اسب پياده شد و از او پرسيد كه . او شوددرآيد و ميهمان 
  !) اصل مثل تركي است ( "زبانم"؛ وي گفت به "كجا ببندم؟

در معيت جناب دكتر پارسيان در . داستاني مشابه براي من اتفاق افتاد
از رشت،  "سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي"بازگشت از هشتمين 

از هر دري سخن . اللهي بوديم نعمتطفيلي خودروي جناب دكتر نادر 
كنيم  "برپا"ي انجمن "خبرنامه"كردم كه ستوني در  "تعارف"رفت و 

هاي جديد، يا  واژه "ضرب"به قصد نوشتن برخي نكات ويرايشي، 
در هر . هاي موجود و نيز طرز نوشتن اسامي خارجي اصالح برخي واژه

اسب را  به "اصله شمارة خبرنامه يكي يا چند تا و دكتر پارسيان بالف
عمل  "تعارفم"و تكليف فرمود كه از همين شماره  به  "زبانم بست

: "كنيم چرخ را از نو اختراع نمي"اما   ).كه تعارف آمد نيامد دارد(كنم 
كنيم و فقط در مواردي  االمكان استفاده مي از منابع معتبر موجود حتي

د محل مناقشه باشد، كه واژه يا نامي در اين منابع نباشد يا واژة موجو
 هاي كنيم و البته مقبوليت تصميم مورد را در اين ستون مطرح مي

ها زماني بيشتر خواهد شد كه با مبادلة نظر  ها يا نام نهايي در مورد واژه
در عين حال منابعي كه  .خوانندگان و اهل ذوق و عالقه همراه باشد

  : اند از  مبناي كار اين ستون خواهد بود عبارت
ها و اصطالحات آماري، ويرايش دوم، از انتشارات پژوهشكدة  واژه  -1

  آمار ايران؛
نامة رياضي و آمار، از انتشارات مركز نشر دانشگاهي با  واژه – 2

  همكاري انجمن رياضي ايران؛ 
نامة رياضي، از انتشارات شوراي علمي رياضي، بنياد دانشنامة  واژه -3

  بزرگ فارسي؛ 
هاي خاص، تأليف فريبرز مجيدي، از انتشارات  فرهنگ تلفظ نام -4

  .      فرهنگ معاصر
  ! پس بدرود تا شمارة بعد

  
 

  
  دكتر رحمان فرنوش، دبير كنفرانسآقاي با تشكر از 

دانشگاه علم و صنعت ايران مجري برگزاري يازدهمين كنفرانس آمار 
در اين . مي باشد  91 شهريورماه سال  8و  7، 6در تاريخ هاي ايران 

نشست علمي برگزار كرده است و  9 راستا كميته علمي تاكنون
  :اقدامات زير صورت گرفته است 

  .پوستر، سربرگ و بنر كنفرانس طراحي شده است -1
  http://isc11.iust.ac.irوب كنفرانس به آدرس صفحة -2

  .طراحي و قابل مشاهده عموم مي باشد
مندان  نام اوليه در صفحه وب فعال شده و تاكنون عالقه فرم ثبت -3

  .اند نام نموده زيادي ثبت
  

  .فرم ارسال مقاالت در سايت فعال شده است -4
در سايت اعالم  فارسي و انگليسي ،2و  1ة هاي شمار اطالعيه -5

  . شده است
هاي  هاي مختلف اجرايي، علمي و دبيران كميته مسئولين بخش  -6

  .اند داوري مقاالت كنفرانس تعيين شده
  .المللي به ثبت رسيده است سايت كنفرانس در چندين سايت بين -7
فهرست مقدماتي مدعوين داخلي و خارجي تعيين شده و  -8

  .برخي از آنها ارسال شده است ةنام دعوت
  :باشد هاي مهم به شرح زير مي تاريخ -9

 90/9/30 ارسال مقاله كامل  پايان  

  90/11/30 ها حداكثر تاارسال نتايج داوري مقاله 

 90/12/15 دريافت اصالحات از نويسندگان حداكثر تا  

 91/1/31 ها حداكثر تا اعالم نتايج نهايي داوري مقاله  
  

  بخش آموزش آمار يازدهمين كنفرانس آمار ايراناطالعيه 
 علي رجالي مسئول كميته آموزش آماردكتر آقاي با تشكر از 

شهريور ماه  8تا  6كميته علمي يازدهمين كنفرانس آمار ايران ، كه از 
شود، بخشي را به در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي 1391

مندان به مسايل عالقه از تمام. آموزش آمار اختصاص داده است
دبستان، دوره پيش(اي هاي تحصيالت مدرسهآموزش آمار در دوره

، محتوي )ابتدايي، دوره راهنمايي و دوره دبيرستان مراكز تربيت معلم
هاي ديگر به عنوان دروس سرويس، و نحوه آموزش آمار براي رشته

- اسيهاي كارشناسي، كارشنها و نحوه آموزش آمار در دورهسرفصل
هاي آموزش آمار در مقاطع مختلف ارشد و دكتري آمار، چالش

التحصيالن آمار، براي انجام سازي فارغتحصيلي، نيازهاي آماده
ها بر آموزش هاي ورودي و تأثير آنكارهاي آماري، مشكالت آزمون

شود مقاالت خود را جهت آمار و ساير مسايل مرتبط، درخواست مي
  . كميته علمي كنفرانس ارسال فرمائيد ارائه در اين بخش براي

 isc11@iust.ac.irتوان به جهت كسب اطالعات بيشتر مي(

مندان براي ارائه برنامه منتظر حمايت تمام عالقه.) مراجعه نمود
  .مفيدي در بخش آموزش آمار اين كنفرانس هستيم

 
  
  

  علمي مسابقات ةدبير كميت، دكتر نادر نعمت اللهيآقاي با تشكر از 
 دانشجويي آمار كشور در روز هيجدهم شهريورماه ةدوازدهمين مسابق

يندهاي ايك روز قبل از برگزاري هشتمين سمينار احتمال و فر 1390
علوم رياضي دانشگاه گيالن با همكاري  ةتصادفي در محل دانشكد

به شرح زير در  هنفر 3 تيم 21 جمعاً. تانجمن آمار ايران انجام پذيرف
  :مسابقه شركت نمودند

اولين گزارش يازدهمين كنفرانس آمار

دانشجويي آمار  ةدوازدهمين مسابقگزارش 
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دانشگاه خليج  ،دانشگاه تهران، دانشگاه بيرجند، دانشگاه اصفهان
، دانشگاه سمنان، دانشگاه زنجان ،دانشگاه رازي كرمانشاه، فارس

دانشگاه شهيد ، دانشگاه شهيد باهنر، دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه صنعتي ، دانشگاه شيراز، چمران اهواز دانشگاه شهيد، بهشتي
دانشگاه ، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه عالمه طباطبائي، اصفهان
 ،دانشگاه مازندران، دانشگاه گيالن، دانشگاه گلستان، كردستان

  .رفسنجان) عج(عصر  دانشگاه ولي، دانشگاه محقق اردبيلي
طراحي شده بود كه هاي مسابقه در دو بخش نظري و كاربردي   الؤس

هاي آموزشي و اساتيد  علمي از گروه ةسواالت آزمون توسط دبير كميت
علمي مسابقه متشكل از  ةآوري و سواالت نهايي توسط كميت آمار جمع

  :اعضاي زير انتخاب شدند
، دكتر ايرج كاظمي، دكتر محمدرضا فريدروحاني، دكتر محمد اميني

اللهي  دكتر نادر نعمت، اللهي نعمتدكتر عليرضا ، دكتر عادل محمدپور
  ).علمي ةدبير كميت(

 17 ات 14و كاربردي از ساعت  12 تا 9 آزمون بخش نظري از ساعت
رياضي   علوم ةدر محل دانشكد 1390 اهمروز هيجدهم شهريور

براي تصحيح اوراق و اعالم نتايج  .دانشگاه گيالن برگزار گرديد
علمي به شرح زير دعوت شده  ةاعضاي هيئت علمي كه توسط كميت

به  1390 وز هيجدهم شهريورماهر 24 تا ساعت 14 بودند، از ساعت
  :مسابقه پرداختند ةنام تصحيح اوراق و اعالم نتايج مطابق با آيين

، دكتر محمدرضا فريدروحاني، دكتر افشين پرورده، دكتر محمد اميني
 و  اللهي عمتدكتر عليرضا ن، دكتر عادل محمدپور، دكتر ايرج كاظمي
  .اللهي دكتر نادر نعمت

تيم داراي باالترين مجموع امتياز به شرح  8بندي نتايج،  پس از جمع
  :زير مشخص گرديد

   
  

 ساعت 1390 اي در روز نوزدهم شهريورماه جهت اعالم نتايج، جلسه
 ئيس انجمن آمار ايران، اعضاي كميتةبا حضور ر 14:30 تا 13:30

ها  برگزاري مسابقه و جمعي از سرپرستان تيم ةعلمي، دبير كميت
علمي مسابقه گزارشي از روند طراحي  ةتشكيل گرديد و دبير كميت

در . برتر ارائه داد هايها و نفر انتخاب تيم ةها و نحو آزمون ،ها الؤس
 ةمسابقات دانشجويي آمار كشور، كميت ةنام آيين 7 پايان براساس بند

  . ييد نمودأبه شرح زير ت علمي نفرات انفرادي برتر را

هاي  دام از تيمك سفانه با توجه به نمرات كسب شده، هيچأمت
اول تا سوم را  ةكننده حد نصاب امتياز الزم براي احراز رتب شركت

انجمن آمار ايران كه  ةعلمي جهت اهداء جايز كميتة. كسب ننمودند
باشد بحث و تبادل نظر كرده و  باني آن پروفسور باالكريشنان مي

كه  شهيد بهشتيتصميم گرفته شد اين جايزه به تيم دانشگاه 
  .اند تعلق گيرد عملكردي مناسب در آزمون بخش كاربردي داشته
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يس انجمن آمار ايران و موافقت سرپرستان ئبا توجه به پيشنهاد ر
درصد  50 دانشجوياني كه حداقل ةا، قرار شد در اين دوره به كليه تيم

اي از طرف  اند جايزه باالترين امتياز بخش نظري را كسب نموده
اختتاميه هشتمين  ةجوايز مسابقه در جلس. انجمن آمار ايران اهدا گردد

 1390 در روز بيستم شهريورماه يندهاي تصادفياسمينار احتمال و فر
  :طا گرديدبه شرح زير اع

  زادي و يك لوح تقدير آتمام بهار  ةسك 2 به نفر اول انفرادي
  سكه تمام بهار آزادي و يك لوح تقدير 1/5 به نفر دوم انفرادي
  سكه تمام بهار آزادي و يك لوح تقدير 1 به نفر سوم انفرادي

  ليك ميليون  ريا شهيد بهشتياعضاي تيم دانشگاه هر يك از به 
 يك گرمي طال چهارم تا سيزدهم انفرادي سكةت به هر يك از نفرا

  
  

  
  

  انجمن در كنگره ، نمايندهتر سيد محمود طاهريدكآقاي با تشكر از 
 21طي شش روز از يكشنبه  جهاني آمار ةپنجاه و هشتمين كنگر 

در شهر ) 1390شهريور  4مرداد تا  30( 2011اگوست  26تا جمعه 
اين كنگره كه بزرگترين  . برگزار شد) مركز كشور ايرلند(بلين اد

تجمع جهاني آماردانان و آمارپژوهان است، هر دو سال يك بار 
 ISI: International)المللي آمار بين موسسةتوسط 

Statistical Institute) سال جاري  ةدر كنگر. گرددبرگزار مي
هاي علمي برنامه. شركت نمودندكشور  94از نفر  2250تعداد 

سخنراني كليدي توسط  7ايراد : كنگره شامل موارد زير بود
) بخش 195در قالب (مقاله تخصصي  840 ئةآماردانان برجسته، ارا

صورت به) بخش 12در قالب (مقاله  205صورت سخنراني، ارايه به
كشورهاي هاي آمار ساي انجمنؤمشترك ر ةپوستر، برگزاري جلس

بزرگ  مختلف، برگزاري نمايشگاه كتاب توسط هشت انتشارات
هاي  هاي مختلف توسط برخي انجمن، برگزاري نمايشگاهعلمي

المللي، برگزاري چندين ميزگرد علمي در سسات بينؤعلمي يا م
 برگزاري مراسم اعطاي جوايز مختلف،موضوعات مرتبط با آمار، 

بحران آب در جهان و /يتبرگزاري يك بخش ويژه در مورد وضع
مجمع در روز پنجم كنگره،  .در اين باره شناسانآمار/نقش آمار

هاي مجمع شامل برنامه .المللي آمار برگزار شدبين موسسةعمومي 
، )ISIرئيس وقت (خيرمقدم پروفسور جف تگل : موارد زير بود

ييد آن و تأ) ميالدي 2010سال (ة انجمن قرائت گزارش ساالن
 ييد آن توسط اعضا،ئة گزارش مالي انجمن و تأ، اراتوسط اعضا

انجمن، ارائه  ةتصويب پيشنهادهاي مربوط به تغييرات در اساسنام
گزارش وضعيت نشريات انجمن،  ئةها، اراگزارش وضعيت عضويت

-2011براي دوره (جديد انجمن  ةت رئيسئگزارش انتخابات هي
ام در كشور برزيل  شصت ، اعالم پيشنهاد برگزاري كنگره)2013

ميالدي و تصويب آن توسط  2015در سال ) شهر ريدو ژانيرو(
به تفكيك و ( ISIمجمع، قرائت گزارش هفت بخش وابسته به 

-شامل انجمن برنولي، انجمن بين) هاتوسط مسئوالن اين بخش
انجمن  ،المللي آمار محيطيالمللي آمار رسمي، انجمن بين

المللي آماردانان پيمايشي، نجمن بينالمللي محاسبات آماري، ا بين
المللي آمار تجاري و المللي آموزش آمار، انجمن بينانجمن بين

  . صنعتي
 47هاي آمار كشورها با حضور ساي انجمنؤدر روز چهارم، جلسة ر

المللـي آمـار   نفر و با رياست پروفسور تگل رئيس وقت موسسة بين
بـا معرفـي و همـاهنگي     در اين جلسه، كه اينجانب نيز. برگزار شد

رئيس محترم انجمن آمار ايران از طرف اين انجمن حضور داشـتم،  
ل ئكنندگان با يكديگر، در مورد مساپس از معرفي و آشنايي شركت

هاي آمار در كشورهاي مختلف و مشكالت مربوط به آمار و انجمن
كنندگان نظرات خود را در باره، تعدادي از شركت در اين. گفتگو شد

هاي آمار و همچنين مشـكالت مربـوط   ورد بهبود وضعيت انجمنم
هاي اجرايي آمـار در كشـور مربوطـه    به آموزش، پژوهش و فعاليت

گسست بين آماردانان و مراكـز كـاربردي و همچنـين    . بيان داشتند
گسست بين آماردانان دانشگاهي و آماردانان رسمي، دو موضـوعي  

مقرر شد، بـراي ارتبـاط   . بود كه توسط بسياري از حضار مطرح شد
هاي آمار كشورها تمهيـداتي انديشـيده شـود و از    بيشتر بين انجمن

ها فعـال  ساي انجمنؤهاي الكترونيكي بين رجمله ارتباط و رايزني
شركت داشتند و سخنراني اي در اين كنگره آماردانان برجسته .شود

هي از آنها كنيم و معرفي كوتانمودند كه به تعدادي از آنها اشاره مي
  .دهيميمئه ارا
  
  
  
  
  
پروفسور كاكس  .(D.R. Cox)پروفسور ديويد كاكس  -1

  هـاي مـيالدي در زمينـه   1950ة از آماردانان نامدار است كه از دهـ 

  هشتمين و پنجاه از گزارشي
آمارجهاني ةكنگر  
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 و هاي مجانبيهاي آماري، فرايندهاي تصادفي، روشطرح آزمايش
اي تحقيقـات گسـترده  ) هاي پزشكيويژه در زمينهبه(آمار كاربردي 

ـ بسياري هاي كتابو  داشته وي تـاكنون  . اسـت ليف نمـوده  أهم ت
نگاشـته  ) طور مشـترك به تنهايي يا به(مقاله و كتاب  300 بيش از
و در چنـدين آكـادمي   است علمي كسب نموده  ةچندين جايز. است

  :هاي وي عبارتند ازبرخي از كتاب. معتبر عضويت دارد
 Planning of Experiments (1958)  

 The Theory of Stochastic Processes (1965). 
With H.D. Miller 

 Analysis of Binary Data (1969). With J.E. Snell 

 Theoretical Statistics (1974). With D.V. Hinkley 

 Point Processes (1980). With V. Isham 

 Analysis of Survival Data (1984). With D. 
Oakes 

 Asymptotic Techniques for Use in Statistics. 
(1989) With Ole E. Barndorff-Nielsen 

 Inference and Asymptotics (1994). With Ole E. 
Barndorff-Nielsen 

 Multivariate Dependencies, Models, Analysis 
and Interpretation (1995). With N. Wermuth 

 The Theory of Design of Experiments. (2000). 
With N.M. Reid. 

 Complex Stochastic Systems (2000). With Ole 
E. Barndorff-Nielsen and C. Klüppelberg 

تـازگي  بـرد، بـه  سالگي به سر مـي  87از پروفسور كاكس، كه در سن 
  :كتاب زير چاپ و منتشر شده است

Cox, D.R., Donnelly, C.A. (2011), Principles of 
Applied Statistics, Cambridge Univ. Press. 

  :  پروفسور كاكس يك سخنراني عمومي با عنوان
Current Challenges in the Theory of Statistics 

هـاي فعلـي در علـم آمـار     در كنگره ايراد نمود كـه در آن بـه چـالش   
هـاي  در اين سخنراني وي بيان داشـت كـه يكـي از چـالش    . پرداخت

گـردد كـه از   هـا بـاز مـي   حجم بسـيار زيـاد داده  اصلي امروزه آمار به 
هاي كيهاني را شـامل  هاي ژنتيكي و دادههاي ذرات اتمي تا داده داده
ايشان سپس اين پرسش را مطرح نمود كه آيا چنين تغييرات . شودمي

هـا، اصـول و مبـاني تفكـر و اسـتنباط آمـاري را       در نوع و حجـم داده 
   دهد؟الشعاع قرار مي تحت

 ،9)3( ةشـمار در  Statistical Science ةمجلشايان ذكر است كه 
انجام داده است كـه بـراي   پروفسور كاكس اي با مصاحبه 1994سال 

ايـن  تـوان بـه   مـي ايشـان  آگاهي بيشتر در مـورد زنـدگي و كارهـاي    
   .مراجعه نمود مصاحبه

، آمـاردان  پروفسور هـوبر   .(P.J. Huber)پروفسور پيتر هوبر 
ــا آمــار اســتوار    ــام وي ب  Robust)نامــدار سوئيســي اســت كــه ن

Statistics) 75كتـاب و بـيش از    5وي تـاكنون  . عجين شده است 
همچنـين تحقيقـات و   . نگاشته اسـت  نظري و كاربردي مقاله در آمار

  شماري هاي تاريخ و رياضيات بابلي، نجوم و گاهليفاتي در زمينهتأ
  :   پروفسور هوبر در بارة آمار استوار عبارتند از هايكتاب. داشته است

 
* Huber P.J. (1981), Robust Statistics, John 
Wiley. 
* Huber, P.J. (2006), Robust Statistics: 
Theory and Methods, John Wiley. 
* Huber P.J. Ronchetti, E.M. (2009), Robust 
Statistics, 2nd ed., John Wiley. 

تازگي كتاب برد، بهسالگي به سر مي 77، كه در سن هوبراز پروفسور 
  :زير چاپ و منتشر شده است

Huber, P.J. (2011), Data Analysis, J. Wiley.  
با عنوان زير ايراد  ISI ةپروفسور هوبر يك سخنراني عمومي در كنگر

  :نمود

Prolegomena to the Theory and Practice of Data 
Analysis 
Or: What We Should Have Learned From the Past 
50 Years 

تحليلـي بـر رويكردهـاي    /وي در اين سخنراني يـك مـرور تـاريخي   
وي اين رويكردها را بر اساس . نظري، محاسباتي و كاربردي آمار نمود

هايي بينييك روند حلقوي تبيين نمود و بر پاية آن توضيحات و پيش
  . آيندة علم آمار مطرح كرددر مورد وضعيت 

ـ      23)1( ةشـمار در  Statistical Science ةگفتنـي اسـت كـه مجل
انجام داده اسـت كـه بـراي    پروفسور هوبر اي با مصاحبه) 2008سال (

مراجعـه   آنتوان به ميايشان آگاهي بيشتر در مورد زندگي و كارهاي 
  .نمود

ـ  عبدالحميد پروفسور -3  .(A.El-Shaarawi)راوي عالش
خـاطر  راوي، آماردان مصـري مقـيم كانـادا اسـت كـه بـه      عپروفسور ش

ويـژه آمـار   بـه (هـاي آمـار كـاربردي    اش در زمينـه تحقيقات گسـترده 
گـذار و تـا سـال قبـل     وي بنيان. نامدار است) محيطيزيست/محيطي

ــوده اســت Environmetrics ةســردبير مجلــ همچنــين ايشــان . ب
ـ . محيطي اسـت  المللي آمارگذار انجمن بين بنيان  Statistical ةمجل

Science  اي با ايشـان انجـام   مصاحبه) 2003سال ( 18)4( ةشماردر
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داده است كه براي آگاهي بيشتر در مورد زندگي و كارهـاي پروفسـور   
گفتنـي اسـت كـه از    .  مراجعه نمود اين مصاحبهتوان به راوي ميعالش

راوي بـراي  عالشـ  جايزه"اي به نام المللي آمار جايزهبين موسسةطرف 
منظور شده است كـه در هـر سـال بـه      2001از سال  "محققان جوان

 ةكه تحقيقات برجسـته در زمينـ  ) سال 41زير (دانان جوان ريكي از آما
در براي اطالعات بيشـتر  . شوداعطا مي ،باشدآمار محيطي انجام داده 

مراجعـه   gwww.environmetrics.orبه نشـاني  مورد اين جايزه 
  . كنيد

پروفسـور روبـين     .(D.B. Rubin)پروفسور دانلد روبين  -4
اسـتنباط  هـاي  نـه در زمياي است كـه تحقيقـات وي   آماردان برجسته

 ةاز دهـ ( وي. اسـت  و استنباط بيـزي   (Causal Inference)علّي
ـ چندين مقا )ميالدي 1970 ورد بـر اسـاس   آبـر  ةثيرگـذار در زمينـ  أت ةل
نيـز   مشـترك كتـاب زيـر    ةنويسـند و  نگاشته اسـت هاي ناكامل  داده
  .باشد مي

Gelman, A.G., Carlin, J.B., Stern, H.S., Rubin, 
D.B.  (1995), Bayesian Data Analysis, Chapman-
Hall. 

ـ  ISIروبين يك سخنراني عمومي در كنگرة  پروفسور ا عنـوان زيـر   ب
  :ايراد نمود

The Evaluation of the Field of Statistics  
 پروفسور استيگلر .(S. Stigler)پروفسور استفن استيگلر  - 5

محقق برجسته در تاريخ آمار و احتمال است و دو اثر معروف وي 
   :هاي زير هستندكتاب

 Stigler, S.M. (1986), The History of Statistics: 
The Measurement of Uncertainty before 1900, 
Harvard Univ. Press. 

 Stigler, S.M. (1999), The Statistics on the 
Table: The History of Statistical Concepts and 
Methods, Harvard Univ. Press. 

فيتل، پروفسور   .(R. Viertl)راينهارد فيتل پروفسور  - 6
برجسته در استاد انستيتو آمار و احتمال دانشگاه صنعتي وين، محقق 

لف دو كتاب و ؤوي م. زمينة آمار و احتمال در شرايط نايقيني است
به تازگي كتاب زير از ايشان چاپ و منتشر . مقاله است 40بيش از 
  : شده است

Viertl, R. (2011), Statistical Methods for Fuzzy 
Data, J. Wiley. 

استاد  بيالرد،پروفسور . (L. Billard) لين بيالردپروفسور  - 7
اي، هاي تحليل دنبالهآمار دانشگاه جيورجيا، محقق برجسته در زمينه

ايشان از حدود . هاي آمار حياتي استهاي زماني و برخي جنبهسري
مقدار ايهاي بازهده سال گذشته تحقيقات خود را در زمينة تحليل داده

(Interval-Valued Data) اي نشانه/هاي سمبوليكو تحليل داده
(Symbolic Data) ر از يدر اين زمينه كتاب ز. متمركز نموده است

    :ايشان  منتشر شده است
Billard, L., Diday, E. (2007), Symbolic Data 
Analysis, J. Wiley. 

. (F.R. Hampel)فرانك رودلف همپل پروفسور  - 8
سوئيسي است كه شهرت -همپل، آماردان برجستة آلمانيپروفسور 

به همراه پيتر (وي . وي به خاطر تحقيقات وي در آمار استوار است
 1970يكي از سه آمارداني است كه در سال ) هوبر و پيتر بيكل

ميالدي از طرف دانشگاه پرينستون دعوت شد تا با پيوستن به جان 
آن سال، . آمار استوار انجام دهند اي تحقيقاتي را در زمينةتوكي پروژه

 Princetonكننده در اين شاخه از آمار بود، به كه سالي تعيين

Robustness Year ر از ايشان يدر اين زمينه كتاب ز. شهره است
  :  چاپ و منتشر شده است

Hampel, F.R., Ronchetti, E.M., Rousseeuw, P.J., 
Stahel, W.A. (1988), Robust Statistics - The 
Approach Based on Influence Functions, J. Wiley. 
(republished 2005) 
 . گفتني است ايشان مطالعات و تحقيقاتي در زمينة فلسفة آمار نيز دارد

   2013 كنگره جهاني آمار
 ةكنگ از هماي از كشور هنگنماينده ISI2011در مراسم اختتاميه 

جهاني  ةامين كنگر59 شركت دركنندگان و آماردانان براي شركت
اين دعوت همراه بود با نمايشي سنتي . كنگ دعوت نمودآمار در هنگ

هاي بزرگ به شمايل اژدها نمايش عروسك( گكناز كشور هنگ
اي در دقيقه 15 و نيز نمايش يك فيلم حدود) سنتيهمراه با موسيقي 
 ةامين كنگر59 طبق اعالم دبير كنگره،. كنگمورد كشور هنگ

برگزار  2013اگوست  30تا جمعه  25جهاني آمار در روزهاي يكشنبه 
اگوست و  25روز يكشنبه  14:30مراسم افتتاحيه ساعت . شودمي

برگزار  2013اگوست  30 روز جمعه 16:30 مراسم اختتاميه ساعت
ام اشاره نمود كه، براي نخستين بار در 59ة دبير كنگر. خواهد شد

بدين . بيني شده استزي در كنگره پيش، شركت مجاISIهاي كنگره
توانند ، افراد مي)ده دالر(نام مجازي ترتيب كه با پرداخت حق ثبت

هاي كنگره را طور زنده برنامهكننده در كنگره باشند و بهشركت
  .پيگيري نمايند
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  مراسم اهداي جوايز    
همچنان كه 
اشاره شد، يكي 

هاي از برنامه
 ISIهاي كنگره

اعطاي جوايز 
مختلف به 

نيز در بعد از  ISI2011در كنگره . محققان و پژوهشگران آمار است
مايه خوشبختي . ظهر روز پنجم، مراسم ويژه اهداي جوايز برگزار شد

است كه يكي از برندگان در بخش مقاالت برگزيده آماردانان جوان 
راي دانشجوي وقت دكت(كشورهاي در حال توسعه، آقاي مهدي روزبه 

ت علمي دانشگاه گاه فردوسي مشهد، و اكنون عضو هيئآمار دانش
  :يات اين جوايز به شرح زير استبود جزئ) سمنان

1- ISI Mahalanobis International Award in 
Statistics 

هر دو ) دان هنديفيزيك - آمار -به ياد رياضي(ماهاالنوبيس  ةجايز
در حال توسعه اعطا  سال به يكي از آماردانان برجستة كشورهاي

ماهاالنوبيس به پروفسور ويكتور يوهايي  ةدر اين دوره، جايز. شود مي
(Victor Yohai) آيرس آرژانتين اعطا شداز دانشگاه بوئنوس .  

2- TIES Abdel El-Shaarawi Young Investigator 
Award 

هاي برجسته در زمينه آمار ساالنة عبدالشعراوي، براي پژوهش ةجايز
در سال جاري، اين جايزه به پروفسور . محيطي منظور شده است

  .    از كشور امريكا اعطا شد (Mark Genton)مارك گنتن 
3- ISI Jan Tinbergen Awards 

در هر دوره به سه تن از ) آماردان هلندي-اقتصاد(جايزة يان تينبرگن 
سعه، بر اساس مقالة آنها كه به آماردانان جوان كشورهاي در حال تو

شود، اعطا ارسال مي) ISIهاي كنفرانس از زير كميته(مربوطه  ةكميت
 :در اين دوره سه جايزه به افراد زير اعطا شد. گرددمي

و  )توگو(نو آلبو ، آقاي كودژووي سه)ايران(آقاي دكتر مهدي روزبه 
  ). هند(ها كاويتا مهندال و مانجوال كالورايا خانم

4- IAOS Prizes for Young Statisticians 
المللي آمار رسمي، به بهترين مقاالت از طرف انجمن بين اين جايزه

در اين دوره، سه . شودآماردانان جوان در زمينة آمار رسمي اعطا مي
 :جايزه به افراد زير اعطا شد

خانم ) دومجايزه (، )آلمان(دكتر يوليا هونينگر  خانم) جايزه نخست(
 ). نيوزيلند(خانم كتي اسماعيل ) جايزه سوم( و) استراليا(سارا كن 

5- IASC ERS Young Researchers Awards 
المللي اي است كه از طرف بخش اروپايي انجمن بيناين جايزه

ه شده به ئارا( محاسبات آماري به بهترين مقاالت آماردانان جوان
در اين دوره، سه . شودعطا ميا )المللي محاسبات آماريكنفرانس بين

  :جايزه به افراد زير اعطا شد
آقاي دكتر  خانم جين رو نيو و، )فرانسه(اي دكتر چارلز بوويرن آق

خانم ژرالدين لورنت و آقاي دكتر سدريك ، )سنگاپور(الدين وي 
 ). بلژيك(نه هوچه

6- ISBIS Best Y-BIS Paper Award 
اي دوساالنه گاني و صنعتي، جايزهالمللي آمار بازرجايزة انجمن بين

است كه به محققان جوان در زمينة آمار بازرگاني، مالي و صنعتي اعطا 
كا چالر از كشور فرانسه شود و در اين دوره به خانم دكتر ورونيمي

  .اعطا شد
7- IASS Cochran-Hansen Prize 

آماردانان المللي اي دوساالنه است كه از طرف انجمن بيناين جايزه
هاي پيمايشي به بهترين مقاالت آماردانان جوان در زمينة بررسي

جايزة اين دوره به خانم دكتر سوالنگ كوري . شودپيمايشي اعطا مي
  .از كشور برزيل اعطا شد

  در حاشيه
نفر در  79المللي آمار، تعداد بين موسسةس وقت ئيطبق گزارش ر -1

يا /اي مختلف علمي وهتئهي يت در عضو(امور علمي كنگره 
 193چنين تعداد مه. مشاركت داشتند) هاي مختلفبخش يتمسئول

 ةجلس 70بيش از . نفر در امور اجرايي همكاري نمودند
صبح، پيش از  8تا  7ساعت (اجرايي در روزهاي كنگره /هماهنگي
  . اجرايي برگزار شد/جهت هماهنگي امور اداري) هاآغاز برنامه

 بليناهاي دكنگره، ساختماني به نام مركز همايشمكان برگزاري  -2
(CCD: The Convention Centre Dublin)  بود كه يك

نفره، چهار سالن  1500 ةشامل يك تاالر دو طبق(طبقه  5ساختمان 
ها، پذيرايي، مراسم شام و نفره، يك سالن وسيع براي نمايشگاه 400

ق جلسات و تعدادي اتا 6و ) نفره 50تا  30(اتاق سمينار  14غيره، 
براي . اين مركز در سال گذشته افتتاح شده است. استدفتر اداري 

 www.theccd.ieيات بيشتر و ديدن تصاويري از اين مركز به ئجز
  .مراجعه كنيد
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 ةبلين، رودخانااصلي شهر د ةندر كنار رودخا CCDساختمان  -3

كه در  سيس و زيباأدر كنار يك پل تازه تو  ،(River Liffey)ليفي 
نامدار  ةبه ياد نويسند ،اين پل. ، قرار داردافتتاح شد 2009 سال

 (Samuel Beckett Bridge)ايرلندي، پل ساموئل بكت 
  .گذاري شده است نام

  
المللي آمار، هاي مجمع عمومي موسسة بيندر ابتداي برنامه -4

، از حاضران خواست به احترام و ياد ISIيس وقت ئپروفسور تگل، ر
حدود (اند رداناني كه در طول دو سال گذشته دار فاني را وداع گفتهآما
همزمان، اسامي اين . يك دقيقه به پا خيزند و سكوت كنند) نفر 30

تعدادي از اين آماردانان . افراد در تابلو بزرگ سالن نشان داده شد
 عبارت بودند از

S. Kots, J.A. Nelder, B. Harris, D. Blackwell, J.N. 
Srivastava, A. Zellner, A.V. Skorokhod, D. 
Schwartz. 

مع عمومي انجمن، برگزاري طور كه گفته شد، در مجهمان -5
در شهر ريدو ژانيرو، مركز كشور  2015در سال  ISI ةكنگرامين 60

ام از حاضرين براي 60ة باره، دبير كنگر در اين. برزيل تصويب شد
ة وي اعالم نمود كه كنگر. آوردعمل شركت در اين كنگره دعوت به

وي، . برگزار خواهد شد 2015ژوالي  31تا  27ام در روزهاي 60
از جمله نمايش (همزمان با پخش يك مستند تصويري از برزيل 

كه بر  (Christ Redeemer Statue)) ع(مجسمة عيسي مسيح 
خاطر نشان كرد كه ) بلنداي يك كوه ايستاده و آغوش باز نموده است

در  2014جه به برگزاري بيستمين جام جهاني فوتبال در سال با تو
در اين كشور، سال  2016كشور برزيل و نيز برگزاري المپيك سال 

  .سال بسيار خوبي براي سفر به كشور برزيل است 2015
در روزهاي قبل از كنفرانس دوبلين، چندين سمينار و كارگاه  -6

سسة ؤا هماهنگي ماقماري در دوبلين و برخي كشورهاي ديگر ب
: كنيم براي نمونه به چند مورد  اشاره مي. المللي آمار برگزار شد بين

اگوست در شهر بلفاست در  19تا  17(المللي آمار رسمي كنفرانس بين
هاي فضايي در هاي مبتني بر داده، كنفرانس روش)ايرلند شمالي

ر المللي آماتوسط بخش اروپايي انجمن بين(فرايندهاي محيطي 

هاي  ، كارگاه تجسم داده)سپتامبر در شهر فوجيا ايتاليا 2و  1) (محيطي
، كنفرانس )اگوست در شهر ريكياويك ايسلند 18تا  15(آب و هوا 

ورد آ، كنفرانس بر)اگوست در دابلين 19و  18(آموزش آمار و توسعه 
  ).اگوست در شهر تريه آلمان 13تا  11(ناحيه كوچك 

. شش نفر از كشور ايران شركت كرده بودند ام تعداد58 ةدر كنگر -7
از جمله به دليل مشكالت اخذ (قبل نيز  ةگفتني است كه در دو دور

 .ر(كنندگان از ايران، در حد دو يا سه نفر بوده است تعداد شركت) ويزا
انجمن آمار ايران، گزارش دكتر عادل  63شماره  ةبه خبرنام .ك

ترين اجتماع آماردانان جهان مهم رسد ارتباط بابه نظر مي). محمدپور
عنوان يك به. تر گرفته شودبايد توسط جامعة آماري ايران جدي

توان براي برگزاري يك كارگاه يا سمينار اقماري در پيشنهاد مي
جهاني  ةامين كنگر59 يعني سال برگزاري(ايران، براي دو سال ديگر 

  .  ريزي نمودبرنامه) كنگآمار در هنگ
هاي مختلف  جلسه مربوط به كميته 14ية كنفرانس حدود در حاش -8

كميتة توسعة آمار در : مانند. المللي آمار برگزار شدموسسة بين
امريكاي التين، كميتة توسعة آمار در آسياي شرقي، كميتة زنان در 
آمار، كميتة آماردانان جوان، كميتة انتشارات، كميتة خوارزمي آمار در 

سسة ؤاي است كه ماخير كميته ةاست كميتگفتني . كشورهاي عربي
هاي آمار كشورهاي المللي آمار جهت گسترش همكاري با انجمنبين

دان ايراني عربي تشكيل داده است و به پاس خدمات رياضي
كميتة ) دان عربرياضي: الملليمتاسفانه، در اغلب مجامع بين(

نيز در سال  نخستين كنفرانس الخوارزمي. الخوارزمي ناميده شده است
  .    در دوحه قطر برگزار شد 2010

 Jef)المللي آمار پروفسور جف تگل رئيس وقت موسسة بين -9

Teugels) براي دوره (سسه ؤرئيس فعلي م. از كشور بلژيك بود
جنوبي  از كشور كره(Jae C. Lee) پروفسور ژائه لي ) 2011-2013
 Vijay)نيز پروفسور ويجي ناير  2015-2013براي دوره . است

Nair) سسه را بهؤاالصل مقيم امريكا رياست مييآماردان مالزيا-
 .عهده خواهد گرفت

به نشاني  ISI2011مندان براي آگاهي بيشتر در مورد كنگره  هعالق
www.isi2011.ie مايندمراجعه ن .  

از آقايان دكتر ناصررضا ارقامي و دكتر محمد آرشي، كه متن  پاياندر 
پيش از چاپ اين گزارش را مطالعه كردند و نكاتي را در تصحيح 

   .برخي موارد يادآور شدند، ممنون هستم
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  )IPM( نسيم اجاللي، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي
هاي  نسخه. نويسي است افزاري با كيفيت باال براي رياضيتك نرم 
افزارها جدولي  در اين نرم. افزار ارائه شده است اين نرم متعددي از

كليك كنيد دستور  ԑبراي مثال اگر روي . ازحروف يوناني موجود است
با . شود ظاهر مي روي فايل مبدأ varepsilon\متناظر با آن يعني 
، ديگر نيازي به خاطر سپردن هزاران دستور در ها وجود جداول نشانه

  . تك نيست
WYSIWYG در مقابل تك  

توان بر روي  ، شكل خروجي را ميwordگر  هنگام كار با پردازش
ها،  فونت ةهاي مختلف، انداز اين خروجي با فونت. صفحه نمايش ديد

.  شود صورت چاچي نمايش داده مي ها و غيره به شكل فونت
WYSIWYG دست  هبينيد، آن چيزي است كه ب آنچه كه مي :يعني

تايپ شده   Wordصورت درشت و ايتاليك در مثال زير، به. آوريد مي
  ):Timesدر فونت (است 

It is not unusual for a continuous function to 
exhibit pathological properties. 

شود و به همين  اين جمله به همين شكل روي صفحه ديده مي 
با فونت (براي نوشتن همين متن در تك  .شود صورت هم چاپ مي

CM (كنيم صورت زير عمل مي به:  
It is \textbf{not} unusual for a continuous function 
to exhibit \textit{ pathological } properties. 

\textbf  و\textit تك تمام كلمات با  در. باشند دستورات تك مي
براي تغيير فونت كلمات، بايد آنها را در  و شوند مييك فونت تايپ 

  .تايپ كنيد textbf\دستورات تعريف شده مثل 
هاي رياضي، بايد از دستورات رياضي استفاده  براي نوشتن فرمول

براي نوشتن   .در نظر بگيريدرا  c/(a2+b) براي مثال فرمول. كنيد
 $frac{a^{2}+b}{c}\$           :در تك تايپ كنيد ،اين فرمول

،  با αقادر به چاپ نماد   Leoافزار  نرم 1980 پيش از اين، در سال
افزار  اين نرم. كامپيوتر بود أ،  بر روي صفحةدر كد مبد alpha\تايپ 

بعضي از كاربران ويندوز . قابل استفاده بود Dosدر سيستم عامل 
Xp هنوز از ،Leo  در جعبهDos كنند استفاده مي .  

را كه  Word Scientificافزار  نرم ،MacKichan، 1992در سال 
، Word Scientific. [1]افزار براي تك بود منتشر كرد  اولين نرم

WYSIWYG  نيست بلكهWYSIWYM  است يعني آنچه كه
ها،  ها، قضيه بخش. بينيد، آن چيزي است كه منظورتان بوده است مي

شوند اما نه مثل  مي طور مناسب و بصري نمايش داده عالئم به
  . شوند عالئمي كه در خروجي تك ديده مي

  
  

Lyxافزار  ، آخرين نرمWYSIWYM  

"Lyx" وب سايت  ةصفح: را در گوگل جستجو كنيدLyx  اولين
وارد سايت شويد و بر روي . شود لينكي است كه در صفحه ظاهر مي

يا  Macدستورالعمل روي صفحه را براي ويندوز، . دانلود كليك كنيد
Linux وارد . كار راحتي است. دنبال كنيدLyx شويد، گزينة Help  و

يك راهنماي  Lyxگروه . را انتخاب كنيد tutorial سپس گزينة
 با درست كردن يك فايل نمونه. اند ساختاري و كوتاه ارائه داده

)lyxifying(افزار را بياموزيد هاي اساسي اين نرم توانيد ويژگي ، مي .
)example_raw.lyx(  اماexample_raw.lyx راحتي قابل  هب

را جستجو كنيد،  example_raw.lyxدر گوگل (دسترس نيست 
اگر در ) اند مي بينيد كه بسياري از مردم همين مشكل را داشته

. گيريد اي نمي را جستجو كنيد، نتيجه example_raw.lyxكامپيوتر 
  :صورت زير عمل كنيد به

Program Files\ Lyx2.0\ Resources\ examples 
 Show Packageكنترل كليك كنيد و گزينة Lyxروي  Macدر 

contents فايل . را انتخاب كنيدContents  را باز كنيد، سپس فايل
Resource  و در آخر فايلexemples در اين فايل، . را باز كنيد

example_raw.lyx طبق راهنما عمل كنيد و  .را خواهيد يافت
 Lyx ةيعني گزين(برويد  Helpسوم در منوي  ةبه گزين سپس

User’s Guide( . اين راهنما  خيلي واضح و خوب نوشته شده
 Additional Lyx)ة چهارم اين راهنما در گزين ةادام. است

Feature)  منويHelp پنجم منوي  ةگزين .استHelp، 
Embedded Objects  يح را توض...  ها و نمودارها و است كه شكل

هاي رياضي  عالئم و فرمول ة، دربارMathششم،  ةگزين. دهد مي
هاي  اين فصل به استفاده از فرمول.  كاربرد دارد 18 است كه در فصل

بيش از نه دستورالعمل راهنما در منوي .  چندخطي پرداخته است
Help موجود است.  
  Lyxاي از  نمونه

و چند   Lyxاي مختصر در مورد كاربرد  كوتاه، مقدمهدراين مقالة 
شويد و در  Lyxوارد فايل . مثال در رابطه با آن ارائه خواهيم داد

 انتخاب كنيد در اين صورت يك صفحة را New ةگزين Fileمنوي 
را انتخاب  Toolbars ةگزين Viewدر منوي . ودش جديد باز مي

 Mathو View/Update ،Extra،  Math هاي كنيد، سپس گزينه

Panels ابزار در باالي  ةصورت دو پنجر در اين. را انتخاب كنيد
ابزار رياضي در پايين صفحه ظاهر  ةويندوز و دو پنجر صفحة

مل بر روي هر آيكن از اين چهار پنجره، جعبه متني أبا ت. شوند مي
 ةاگر در زير گزين. شود شامل توضيحات در مورد آن آيكن ظاهر مي

Toolbars ،Other Toolbars و سپسGreek   ،را انتخاب كنيد
  .خواهد شد ظاهر Greekابزار  ةجعب

 LaTeX WYSIWYG:  تازه ها در تك
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 AMS documentهاي رياضي تايپ كنيد، از خواهيد فرمول اگر مي

class amsart در منوي . استفاده كنيدDocument ةگزين 
Settings… جديدي باز  ةرا انتخاب كنيد، در اين صورت پنجر

و فايل را پنجره را ببنديد ). AMS(نيد را انتخاب ك article. شود مي
كنيد،  تايپ مي  Wordعنوان زير را مشابه آنچه كه در  .ضبط كنيد

  A taste of Lyx                :بنويسيد
-environment dropبه طرف باال و چپ پنجره برويد و بر روي 

down menu ةكليك كنيد، سپس گزين Title حال . را انتخاب كنيد
 AMS عنوان تيتر در مقالة به A taste of Lyxيد كه كن مشاهده مي

را تايپ كنيد  by Very Beginnerدر خط بعد . چاپ شده است
حال  .را انتخاب كنيد و تغيير را مشاهده كنيد Authorسپس محيط 

 .My first sentence         :تايپ كنيد

اين كلمه را انتخاب كنيد و روي آيكن ، first ةكيد كلمأبراي ت
toggle emphasize در اين صورت اين كلمه به . كليك كنيد

 ،sentence ةبراي درشت نوشتن كلم. چاپ خواهد شد first شكل 
آن را انتخاب كنيد و از دستور متداول صفحه كليد، براي درشت كردن 

  :حال براي فرمول نويسي، تايپ كنيد. كلمات استفاده كنيد
The Greek letter delta: 

  :ق مي توانيد حرف دلتا را تايپ كنيدبه سه طري
آيكن ششم از (كليك كنيد  Insert math modeبر روي آيكن  -1

 c/(a+b) ابزار بااليي كه به شكل ةسمت راست در اولين پنجر
هاي آن به رنگ قرمز  آبي رنگ كوچكي كه گوشه ةجعب )باشد مي

با يك فاصله (را تايپ كنيد  delta\حال . شود است در مقاله ظاهر مي
  .شود ظاهر مي δ،  كاراكتر )بعد از آن

نهمين آيكن از سمت چپ، (كليك كنيد  Greekبر روي آيكن  -2
، جدولي با تمام )باشد  مي αابزار پاييني كه به شكل  ةدر دومين پنجر

كليك كنيد، اين نماد روي  δروي نماد . شود يحروف يوناني ظاهر م
  .ودش صفحه ظاهر مي

 : حال تايپ كنيد. كليك كنيد δبر روي  Greekدر ابزار  -3
A fraction with an exponent: 

  :صورت زير عمل كنيد به c/(a2+b) براي نوشتن فرمول
اين (كليك كنيد  Insert standard fractionبر روي آيكن  -4

آبي، يكي باال و  ةصورت دو جعب ، در اين)است a/b آيكن به شكل
  .شوند امتداد يك خط افقي ظاهر مي ديگري در پايين، در

روي : صورت عمل كنيد باال به اين ةدر جعب (a2+b) براي نوشتن -5
هاي  را در جعبه 2 و a كليك كنيد، سپس Superscriptآيكن 

  Superscript از وضعيت Spaceتوسط كليد . مربوطه تايپ كنيد
  .را تايپ كنيد b+خارج شويد و 

در صفحه  c/(a2+b)فرمول .  را تايپ كنيد cپاييني  ةدر جعب -6
براي تايپ اين عبارت در تك، به صورت زير عمل  .شود ظاهر مي

  :كنيد

\frac space a^2 space +b down-arrow c space 
space space 

 alignها در خطوط متوالي از رديف نوشتن فرمول براي هم

environment خواهيم بنويسيم كنيم، مي استفاده مي:  
X2+3=y, U=a/c 

  :به صورت زير عمل كنيد  Lyxدر 
 AMS alignو سپس   Mathگزينة Insert در منوي -1

Environment  را انتخاب كنيد.  
ديف ر خط بعد هم ةشود، اين دو جعبه با دو جعب دو جعبه ظاهر مي -2

  .تايپ كنيدرا  y=و در دومي  x2+3شوند، در اولي  مي
. را فشار دهيد  Command-Returnبراي شروع خط بعد -3

را تايپ  a/b= و در دومي  	uدر اولي . شود مجدداً دو جعبه ظاهر مي
  .كنيد

 Lyxهاي  ويژگي

به سايت آن مراجعه كنيد،   Lyxهاي  ليستي از ويژگي ةبراي مشاهد
كه در . ها ذكر شده است در قسمت تازه 2.0 ةسي ويژگي جديد نسخ
است و براي جلب توجه  1.6ة هاي نسخ حقيقت همان ويژگي

ها شامل حمايت  ذكر شده است، اين ويژگي 2.0 ةبازديدكنندگان نسخ
، AMS mathهاي رياضي، شامل همه جانبه براي تايپ فرمول

، )Bib TEXشامل(نامه  ويراستار، مراجع، فهرست و كتاب ةصفح
اين سيستم قابليت  .باشد بررسي صحت نوشتار و تيزرها مي

هاي ديگر را هم دارد مانند عربي، چيني، عبري و  چيني به زبان حروف
 2.0 ي ديگري به نسخة ها قابليتها،  عالوه بر اين ويژگي .ژاپني

 ةها، سبك و شيو متن ةجستجوي گسترده، مقايس: است اضافه شده
يي بهتر براي مرتب كردن  هاي گوناگون، برنامه مراجع، فهرست

، جستجو براي ها  نمايش، رنگ ةها، بهبود صفح ها و زيربخش بخش
 ، خروجي آزمايشي به فرم DVI/PDFهاي  فايل

MathML+XHTML   هاي ديگر و ويژگي.  
  
    

  روش هاي آماري ناپارامتري
  ليف اكبر گلدستهأت

  عضو هيئت علمي دانشگاه علم و فرهنگ
  جهاد دانشگاهي :ناشر

  
  

 
  
  
  
  

 معرفي كتاب
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كتاب پنج بخش دارد كه شامل يك مقدمه، دوازده فصل و ين ا

هاي  كتاب ضمن تعريف روش ةدر مقدم. هاي الزم است پيوست
مختصري از  ةتاريخچ ،هاي متفاوت آمارشناسان ناپارامتري از ديدگاه

اي تنظيم  گونه تركيب كتاب به .شود مي هاي ناپارامتري مرور روش
توان  سال تحصيلي مي شده است كه با تدريس آن در يك نيم

هاي ناپارامتري در مقاطع كارشناسي پيوسته و  سرفصل درس روش
 آمار زيستي ةآمار و مقطع كارشناسي ارشد رشت ةرشت  ةناپيوست

تواند بخشي  همچنين مطالب اين كتاب مي. را پوشش داد) حياتي(
ها به خود  هاي آماري پايه را در ساير رشته اساسي از يك دوره روش

توسط  1390صفحه در شهريورماه  455اين كتاب در . ص دهداختصا
  .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي منتشر شده است

  
  
  

 
 دانشگاه اصفهان 

   انجمنمحترم  ةنمايندپناه،  آقاي دكتر نصراله ايرانبا تشكر از 

  1ريزي در اصفهان برگزاري روز ملي آمار و برنامه
اول آبان هر سال در تقويم رسمي كشور عزيزمان ايران به روز ملي 

هر نهاد و سازماني براي نظم  .گذاري شده است ريزي نام آمار و برنامه
ريزي و آمار  بخشيدن به امور داخلي و ارائه بهتر وظايف خود، به برنامه

نند ك عنوان علمي ياد مي امروزه از آمار به. نياز دارد تا موفق عمل كند
داشتن آمار دقيق و . هاي توسعه نقش بسزايي دارد كه در شاخص

ريزي براي آينده  ها را در برنامه جستجو در ارقام و اطالعات، كار دولت
رو مركز پژوهشي علوم انساني و مطالعات  از اين. كند تر مي آسان

بهره نيست و  اجتماعي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان نيز از اين امر بي
. جويد هاي كاربردي و علمي خود از اين علم بهره مي ثر پژوهشدر اك

صورتي فراگير در سطح شهر  الزم به ذكر است كه اين همايش به
شهرداري . رساني گرديد اطالع... ها و  ها، سازمان اصفهان، دانشگاه

 نةنور استان اصفهان و خا اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه پيام
  . اميان اين همايش بودندرياضيات اصفهان از ح

بعد از قرائت قرآن كريم و  1390 روز يكشنبه اول آبان 16 در ساعت
سرود جمهوري اسالمي ايران و همچنين پخش سرود جهاد 

مهندس فرهاد . صورت رسمي آغاز گرديد دانشگاهي مراسم به
طاهريون رئيس جهاد دانشگاهي واحد اصفهان بعد از خير مقدم به 

اساتيد و دانشجويان شركت كننده در همايش، به اهميت ولين، ئمس
سپس آقاي دكتر . ها اشاره نمود ها و نهاد يزي در سازمانر آمار و برنامه

                                                 
 اين گزارش ةپور دانشجوي كارشناسي آمار دانشگاه اصفهان براي  تهي با تشكر از خانم الهه صالح 1

اطالعات استانداري اصفهان در مورد  قاسمي سرپرست دفتر آمار و
همايش  ةدر ادام .سرشماري نفوس و مسكن امسال صحبت نمودند

مله پخش مستند با موضوع آمار، هاي متنوع ديگري از ج برنامه
مناظره بين اساتيد و كارشناسان آمار با حضور آقاي دكتر حسيني از 

مهندس افشين  گروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،
هاي صنعتي بانك مركزي جمهوري اسالمي آشفته رئيس بخش آمار

ايران، مهندس رضا جوشن مدير عامل شركت فراروش صبا و دكتر 
پور مسئول مركز پژوهشي انساني و مطالعات اجتماعي  هدي ژيانم

جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، سخنراني تخصصي آقاي دكتر اسدي 
از گروه آمار دانشگاه اصفهان، اجراي تئاتر با محوريت آمار و همچنين 

  .اجراي موسيقي سنتي برگزار گرديد
ت آمار زن ايران بانو تاتا، پيشكسو در پايان همايش از پروفسور ماه

توسط جهاد دانشگاهي واحد اصفهان و همچنين برخي از اساتيد 
حاضر در جمع با تقديم هداياي نفيس، لوح و تنديس تجليل به عمل 

اين همايش مركز پژوهشي انساني و  ةالزم به ذكر است در حاشي .آمد
ركز مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان و همچنين م

اصفهان و برخي از  ةشعب) ايسپا( دانشجويان ايران سنجيافكار
دستاوردهاي پژوهشي و  ةهاي آماري استان اصفهان به ارائ شركت

  . علمي خود پرداختند
  

  2ريزي در دانشگاه اصفهان برگزاري روز ملي آمار و برنامه
به مناسبت بزرگداشت روز آمار مراسمي با همت و تالش انجمن  

در دانشگاه  داناتاس گروه و ةآمار و به پشتواندانشجويي گروه - علمي
 در اين مراسم كه در روز دوشنبه مورخ. اصفهان برگزار گرديد

رياضي  علوم آمار و ةدر تاالر دانشكد 16-14 در ساعت 90/7/30
ابتدا مدير . و دانشجويان حضور داشتنددان اتبرگزار گرديد، اكثر اس

آمد گفته و روز آمار را  وشخاضرين ساز به ح گروه آقاي دكتر عالمت
گروه در خصوص روز ملي دان اتتبريك گفتند و كليپي از نظرات اس

از  داناتاس شجويان ونپس از آن دا. ريزي پخش گرديد آمار و برنامه
دانشگاه  بانو تاتا كه به همين مناسبت از سخنان خانم دكتر ماه

بعد از آن آقاي . كمال استفاده را بردند ،باهنركرمان دعوت شده بودند
عضويت جديد يا تمديد عضويت و در واقع  آنچه  ةپناه نحو دكتر ايران

در خصوص انجمن تازه وارد ويژه دانشجويان  الزم بود دانشجويان به
در انتها از جناب آقاي . را براي ايشان  باز گو نمودند آمار ايران بدانند
اعضاي انجمن در  د مشاور انجمن علمي وعنوان استا مجيد اسدي به

هدايايي به رسم يادبود تقديم  سال تحصيلي گذشته قدرداني شد و
  .آنها گرديد

 

                                                 
  با تشكر از خانم سپيده اسحاقي دانشجوي كارشناسي آمار دانشگاه اصفهان 2

 اخبار دانشگاه ها و مراكز آماري
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 دانشگاه تهران 
  انجمن محترم ، نمايندةدكتر سودابه شمه سوارخانم با تشكر از 

به منظور گراميداشت سالگرد روز جهاني آمار، روز ملي آمار و 
منظور بحث و تبادل نظر پيرامون سرشماري عمومي ريزي و به  برنامه

، انجمن آمار ايران با همكاري گروه آمار 1390 نفوس و مسكن سال
، انجمن UNFPAآمار،  ةدانشگاه تهران، مركز آمار ايران، پژوهشكد

شناسي ايران، سميناري تحت  شناسي ايران و انجمن جامعه جمعيت
از  1390 سال» مسكن نگاهي به سرشماري عمومي نفوس و«عنوان 
در سالن شهيد دهشور  1390/7/27 روز چهارشنبه 17 الي 14 ساعت

  .پرديس علوم دانشگاه تهران برگزار نمود
سرشماري در ايران، ة در اين سمينار با نگاهي كوتاه به تاريخچ

اندركاران  ، صاحب نظران دانشگاهي، دستتادانميزگردي با حضور اس
پور، دكتر  ايان دكتر ميرزايي، دكتر نوابطراحي و اجراي سرشماري آق
االتي كه در ؤبه سها  آنو  برگزار شدفقيهي، زاهديان و نوراللهي 

. كنندگان مطرح شد پاسخ دادند بخش پرسش و پاسخ از طرف شركت
اين سمينار با . آقاي دكتر محمدزاده بود ةاين ميزگرد به عهد ةادار

هيئت علمي دانشگاه روبرو  ياستقبال دانشجويان، كارشناسان و اعضا
  .   شد
  

 دانشگاه تربيت مدرس 
  انجمن  محترم ةنمايند، آقاي دكتر موسي گلعليزادهبا تشكر از 

گروه آمار دانشگاه تربيت مدرس در راستاي اهداف انجمن آمار و 
در  90 آبان 3 شنبهگراميداشت روز آمار مراسمي را در روز سه

در اين . علوم رياضي دانشگاه تربيت مدرس برگزار كرد ةدانشكد
كاربرد آمار در بيمه  ةزاده در زمينمراسم جناب آقاي دكتر امين حسن

طور مختصر در  هعالوه تعدادي از دانشجويان گروه ب هب. سخنراني نمود
هايي از نمايش كليپ. هاي موجود گروه سخنراني كردندمورد گرايش

هاي اين مراسم گروه آمار از ديگر بخش ةگذشت هايهاي سالفعاليت
  .بود
  

 بيرجند دانشگاه 
 انجمن    محترم ةنمايند ،ثاني با تشكر از آقاي دكتر نيلي

 10 تعداد 1390-1389 در آزمون سراسري كارشناسي ارشد سال 
 .آمار دانشگاه بيرجند پذيرفته شدند التحصيالن رشتة نفر از فارغ

 آمار دانشگاه بيرجند در  ةارشد رشت التحصيالن كارشناسي فارغ
  :دنشرح زير مي باش به 1390 تابستان

قضاياي حدي براي متغيرهاي : نامه عنوان پايانآقاي مسعود عبدالهي، 
دكتر محمد و  ثاني دكتر حميدرضا نيلي: ستادان راهنما، اتصادفي فازي
  دكتر اميد ربيعي: استاد مشاور، قاسم اكبري

هاي  سازي تغييرنگار داده مدل: نامه عنوان پايان، خانم الهه رجبيون
دكتر يداله : استاد راهنما، پذير فضايي زماني با تابع كوواريانس تفكيك

  ثاني دكتر حميدرضا نيلي: استاد مشاور، واقعي
بررسي خواص تابع : نامه عنوان پايان، خانم مليحه ابراهيمي موخر

: استاد مشاور، ادقدكتر محمد خنجري ص: استاد راهنما، شدت عمر
  دكتر غالمحسين محتشمي برزادران

 

  زنجاندانشگاه 
  امحمدي، نمايندة محترم محترم انجمن آقبا تشكر از آقاي دكتر 

يكشنبه، اول آبان ماه ريزي  و برنامهمراسم بزرگداشت روز ملي آمار 
سال جاري با حضور آقاي دكتر احمد پارسيان، رئيس انجمن آمار 

هيأت علمي دانشگاه تهران، به همت  گروه آموزشي ايران و عضو 
انشجويي آمار دانشگاه زنجان در د -آمار و همچنين انجمن علمي

در اين مراسم پس از قرائت .  سالن سهروردي آن دانشگاه برگزار شد
مجيد و اجراي سرود جمهوري اسالمي ايران، ... آياتي چند از كالم ا

مار ضمن عرض خيرمقدم به محمدي مدير گروه آآقاي دكتر آقا
آمدگويي و آرزوي موفقيت براي آقاي دكتر پارسيان  حاضرين و خوش

ميهمان ويژه  اين مراسم، گزارش مختصري از تشكيل و وضعيت  
  .گروه آمار دانشگاه زنجان ارايه كردند

  
  

آقاي دكتر پارسيان نيز در اين مراسم ضمن گراميداشت روز ملي آمار، 
در . پرداختند "پيرسون-نگاهي به لم نيمن"ي با عنوان به ايراد سخنران

نژاد   همراه ايشان  آقاي علي كريم ،پايان مراسم از آقاي دكتر پارسيان
ي آمار در مقاطع كارشناسي و هاي مختلف رشتهو نفرات برتر ورودي

  .ارشد با اهداي جوايز و لوح تقدير، تجليل بعمل آمدكارشناسي
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اي مشترك و  اتمام همايش نيز جلسهشايان ذكر است پس از 
صميمانه  بين دانشجويان و اساتيد گروه آمار با حضور آقاي دكتر 
پارسيان برگزار گرديد كه  طي آن، سواالت دانشجويان توسط آقاي 

   .دكتر پارسيان و اساتيد گروه پاسخ داده شد
  

 دانشگاه سمنان 
  انجمن ة محترم نمايند، زاده با تشكر از آقاي دكتر زالي

انند هم روز اول آبان، روز ملي آمار ايران در گروه آمار دانشگاه سمنان
گذرد  اين دانشگاه مي سيس اين رشته درأگذشته كه از تدو سال 

در سالن  اي همايش يك روزهبه همين مناسبت . جشن گرفته شد
علوم كامپيوتر دانشگاه سمنان  رياضي، آمار و ةاتر دانشكدئآمفي ت

مقدم آقاي محمودي  اين همايش يك روزه با خير  . يدبرگزار گرد
 رياضي، ةيس دانشكدئسخنراني آقاي دكتر صافي ر دبير همايش و

 محمدزاده در ادامه آقاي دكتر .شروع گرديد علوم كامپيوتر و آمار
 ارتباط با نقش آمار،در  مهمان همايش از دانشگاه تربيت مدرس

 ةانجام تحقيقات علمي به ارائ ضرورت  استفاده از آن در چگونگي و
 ةسخنراني پرداختند كه اين سخنراني بسيار مورد استقبال و استفاد

ديگر سخنران اين مراسم آقاي دكتر علي  .دانشجويان قرار گرفت
 پيرامون فيزيك دانشگاه سمنان به موضوعاتيخرميان استاد گروه 

 CERN  )Europeanتحقيقاتي  ةتحقيقات انجام شده در مجموع

Organization for Nuclear Research( چگونگي  و
انجام  هاي انبوه حاصل از هاي آماري در تحليل داده بكارگيري تكنيك

تجليل از دانشجويان . ن مجموعه سخنراني نمودندآ درهاي  آزمايش
تقديم  لوح تقدير از مهمانان اين همايش،  برتر گروه آمار و

  .بخش اين مراسم بود پايان
  

 ياسوج دانشگاه 
  پور، نمايندة محترم انجمن   با تشكر از آقاي دكتر انوشيروان غفاري

آمار  ةدر رشتكارشناسي ارشد بار در مقطع  دانشگاه ياسوج براي اولين
نام از پنج نفر  با ثبت 90 اين دانشگاه در مهرماه سال. دانشجو پذيرفت

كار خود را در مقطع محض، آمار  ةر رشتدشدگان  از پذيرفته
همچنين دانشگاه ياسوج، سه نفر . ارشناسي ارشد اين رشته آغاز كردك

بورسيه خود جهت تكميل كادر  يآمار در مقطع دكتر ةرا نيز در رشت
سيس تأ 1378 دانشگاه ياسوج در سالالزم به ذكر است . نموده است

در مقطع تحصيالت  اين دانشگاه تعداد دانشجويان شده است و 
كد رشته در كارشناسي ارشد  68 به 84 در سالكد رشته  4 تكميلي از

  .كد رشته در مقطع دكتري افزايش يافته است 3 و
  

 ره(خميني  المللي امام دانشگاه بين( 
  انجمن  ة محترم، نماينداسماعيل اميريبا تشكر از آقاي دكتر 

  
 1390 از مهرماهكار خود را سيس و أكارشناسي ارشد آمار ت ةدور 

 .كردبا پذيرش دانشجو آغاز 

 التحصيل دكتري آمار دانشگاه  آقاي دكتر رامين كاظمي فارغ
ت علمي در  ئعنوان عضو هي به 1390 شهيد بهشتي از مهرماه
 .مشغول به كار شدند) ره(خميني  المللي امام گروه آمار دانشگاه بين

 ت ئريزي با حضور اعضاي هي مراسم گراميداشت روز آمار و برنامه
آمار برگزار و آقاي دكتر  ةلمي گروه آمار و دانشجويان رشتع

عنوان سخنران مدعو، سخنراني خود را تحت عنوان  محمدزاده به
 .ضرورت كاربرد آمار در تحقيقات علمي ارائه نمودند

 

 مراسم بزرگداشت هفته آمار در  گزارش
  سازمان سنجش آموزش كشور

  زاده، عضو هيئت علمي سازمان سنجش  كتر سيما نقيدبا تشكر از خانم 
به منظور بزرگداشت هفته آمار در ايران، مراسمي در روز سه شنبه 

در محل سازمان سنجش آموزش كشور از طرف دانشكده آمار  3/8/90
در اين مراسم كه با حضور رياست . و انفورماتيك آن سازمان برگزار شد
و نيز مسئولين، مديران و كاركنان دانشكده ، اساتيد و دانشجويان 

ان سنجش و ساير مدعوين برگزار شد، از يكي از پيشكسوتان علم مساز
آمار، استاد فرهيخته آقاي دكتر پارسيان دعوت به عمل آمد تا براي 

حضور ايشان در اين مراسم شور و انگيزه . مدعوين سخنراني نمايند
سيان در سخنان خود دكتر پار. زيادي براي دانشجويان فراهم نمود

ضمن اشاره به علم آمار و پيوند ناگسستني آن با ساير علوم به جنبه 
هاي كاربردي اين علم اشاره نموده و از دانشجويان خواستند كه استفاده 
درست از اين علم را مد نظر قرار داده و همانند يك پزشك كه 

در اختيار آنها نمايد، اطالعاتي را كه اطالعات بيمار خود را محفوظ مي
ايشان . گيرد به منزله يك امانت با ارزش در نظر بگيرندقرار مي

همچنين به درست بودن اطالعات مورد تجزيه و تحليل اشاره نمودند و 
  .نكات با ارزشي را يادآوري كردند

الزم به ذكر است كه دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش در 
اپيوسته آمار و كارشناسي آمار سنجش چند رشته از جمله كارشناسي ن

. دانشجو مي پذيرد) تنها دانشكده مجري اين رشته(آموزشي 
دانشجويان دانشكده، اساتيد و كليه مدعوين، برگزاري مراسم بزرگداشت 
هفته آمار و مطالب عنوان شده را در معرفي بيشتر علم آمار بسيار مفيد 

  .دانستند
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 دانشگاه اصفهان 

 1363 در سال محسن رضاپور
 .ولد شد مت كرمان در شهر

 رشتة در 1381 سال در وي
 را ديپلم خودك فيزي-رياضي
 كارشناسي دورة .نمود دريافت
تهران  دانشگاه آمار رشتة را در

 .التحصيل گرديد فارغ سال 3 در مدت و نمود شروع 1381 سال در
 دانشگاهمحض  آمار ارشد كارشناسي دورة در 1384 سال در وي

 خود ارشد كارشناسي رسالة از 1386 در سال شد و پذيرفته بيرجند
بندهاي تصادفي  ها و ترتيب تحليل احتمالي وابستگي"عنوان  تحت

و  ثاني نيلي دكتر راهنماييبا  "هاي ارشميدسي تحت فرض مفصل
كرد و با  دكتر غالمرضا محتشمي برزادران با موفقيت دفاع ةمشاور
 آزمون دكتري در آن از پس. تحصيل شدلا ارغف نخست رتبة عنوان
دكتري  ةوي در طول دور. شد پذيرفته اصفهان دانشگاه 1386سال

فرصت مطالعاتي را در كشور دانمارك و  ةشش ماه ةخود  يك دور
حدي مقادير  ةتحت راهنمايي پروفسور ميكوش بر روي مفاهيم نظري

ها و  مفصل"تحت عنوان  خود ةضاپور از رسالردكتر  .فرين گذرانيد
 آقاي دكتر با راهنمايي "هاي وابسته و كاربردهاي آنها مدل

 .نمود با موفقيت دفاع 1390مهرماه  در ساز محمدحسين عالمت
فردوسي  دانشگاه از محمد اميني دكتر آقايان داوران رساله را ةكميت

 اصفهان دانشگاه و دكتر افشين پروده از اسدي مجيد مشهد و دكتر
ايشان پذيرش يا چاپ  ةتاكنون مقاالت زير از رسال .بر عهده داشتند

  .شده است
 

Conference Papers: 
1. Rezapour, M. and Alamatsaz, M. H. (2009) 

Archimedean copula and multivariate hazard 
rate ordering, Proceedings of the 9th Iranian 
Statisical Conference, University of Isfahan. 

2. Rezapour, M. and Alamatsaz, M. H. (2010) 
Extreme value theory for continuous non-iid 
spacetime processes, Proceedings of 7th 
Seminar on Prob. and Stoch. Proc., Isfahan 
University of Technology, 197-206. 
 

Journal Papers: 
1. Rezapour, M., Alamatsaz, M. H. and 

Pellerery, F. (2011) Multivariate aging with 
Archimedean dependence structure in high 
dimensions, Commutation in Statistics: 
Theory and methods, to appear. 

2. Rezapour, M., Salehi, E. and Alamatsaz, M.H. 
(2011) Stochastic Comparison of the Past 
Lifetime of (n - k + 1)-out-of-n Systems with 
Dependent Components,  Commutation in 
Statistics: Theory and methods, to appear. 

 1362 در سال ابراهيم صالحي طبس 
 سال در وي. در شهر بيرجند متولد شد

ديپلم فيزيك -رياضي ةدر رشت 1380
در همان سال در  .نمود فتدريا را خود

آمار دانشگاه  ةكنكور سراسري در رشت
 1384 بيرجند پذيرفته شد و در سال

تحصيالت خود را در مقطع  1384 وي در سال. التحصيل گرديد فارغ
 دو سال مدت طيكارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان آغاز و 

عنوان  تحت خود ارشد كارشناسي رسالة از تحصيلي توانست
 راهنمايي آقاي با "آن با مرتبط مباحث و Burn-Inاي بر  مطالعه"

 كارشناسي نامة پايان از. عالي دفاع نمايد ةبا درجمجيد اسدي و  دكتر
المللي آمار ايران و  هشتمين كنفرانس بين در دو مقاله ارشد وي

 از پس. رائه شده استا ششمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي
در آزمون دكتري تخصصي آمار  1386 ماه وي در ارديبهشت آن

تحصيالت خود در  1386 دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و از مهرماه
 ةدكتري وي تحقيقات مربوط به رسال ةدر دور. اين مقطع را آغاز نمود
بحثي در قابليت اعتماد "اي تحت عنوان  رساله ةخود را با تدوين و تهي

 در رسالة خود از و رسانده پايان به "n از kهاي متوالي  سيستم
وي  دكتري رسالة راهنمايي .نمود دفاع عالي درجة با 1390 مهرماه

 دكتر آقايان وسيلة به آن و داوري مجيد اسدي دكتر توسط آقاي

 دانش آموختگان دوره دكتري
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محمدحسين  فردوسي مشهد، دكتر دانشگاه استاد جعفر احمدي
. گرفت انجام اصفهان دانشگاهز ا ساز و دكتر افشين پرورده عالمت
  :است شده چاپ ايشان پذيرش ياة رسال از زير مقاالت

 
 
Conference Papers: 

1. Salehi, E. T. and Asadi, M. (2010). Results on 
the past lifetime of (n-k+1)-out-of-n structures 
with nonidentical components. The 10th 
Iranian Statistical Conference, University of 
Tabriz, Tabriz, Iran. 

Journal Papers: 
1. Salehi, E. T. and Asadi, M.(2011). Results 

on the past lifetime of (n-k+1)-out-of-n 
structures with non-identical components. 
Metrika. DOI 10.1007/s00184-010-0335-3. 

2. Salehi, E. T., Asadi, M. and Eryılmaz, 
S.(2011a). On the mean residual lifetime of 
consecutive k-out-of-n systems. TEST. DOI: 
10.1007/s11749-011-0237-3. 

3. Salehi, E. T., Asadi, M. and Eryılmaz, S. 
(2011b). Reliability analysis of consecutive 
k-out-of-n systems with non-identical 
components lifetimes. Journal of Statistical 
Planning and Inference,141, 2920–2932. 

در شهر اصفهان  1361 وحيد نكوخو در سال
رشتة  رد 1379 وي درسال. متولد شد

. فيزيك ديپلم خود را دريافت نمود-رياضي
 ةدر همان سال در كنكور سراسري در رشت
 آمار دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و در سال

التحصيل  دوم فارغ ةبا كسب رتب 1383
تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي  1384 وي در سال. گرديد

خود تحت  ةنام از پايان 1386 ارشد در دانشگاه اصفهان آغاز و در سال
به راهنمايي آقاي  "ها نرمال و خواص آن-هاي چوله توزيع"عنوان 

وي در . دعالي دفاع نمو ةساز با درج عالمتحسين دكتر محمد
در آزمون دكتري دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و  1386 ماه ارديبهشت
 ةدر دور. تحصيل خود در اين مقطع را آغاز نمود 1386 از مهرماه

اي در  مطالعه"خود را با عنوان  ةدكتري وي تحقيقات مربوط به رسال
تحت راهنمايي آقاي دكتر محمدحسين  "هاي چوله بعضي توزيع

 ة خود با درجةاز رسال 1390 پايان رساند و در مهرماه ساز به عالمت
آقايان دكتر نادر بر عهدة ايشان  ةرسالي داور. عالي دفاع نمود

دكتر مجيد اسدي و دكتر ايرج  ،الهي از دانشگاه عالمه طباطبايي نعمت

ايشان استخراج  مقاالت زير از رسالة. بودكاظمي از دانشگاه اصفهان 
   :استشده 

  
Conference Papers: 

1. Nekoukhou, V. and Alamatsaz, M.H. (2010).  
Generalized skew-symmetric-Laplace-normal 
distribution. The 10th Iranian Statistical 
Conference, University of Tabriz, Tabriz, 
Iran. 

 
Journal Papers: 
1. Nekoukhou, V. and Alamatsaz, M.H. (2011). A 

family of skew-symmetric-Laplace 
distributions. Statistical Papers, DOI 
10.1007/s00362-011-0372-7. 

2. Nekoukhou, V.; Alamatsaz, M.H. and 
Aghajani, A.H. (2011). A flexible skew-
generalized normal distribution. 
Communications in statistics: Theory and 
methods, to appear. 

3. Nekoukhou, V.; Alamatsaz, M.H. and Bidram, 
H. (2011). A discrete analogue of the 
generalized exponential distribution. 
Communications in statistics-Theory and 
methods, to appear. 

4. Nekoukhou, V.; Alamatsaz, M.H. and Bidram, 
H. (2011). Discrete generalized exponential 
distribution of a second type. Statistics, to 
appear. 

 
 

  
  با تشكر از دكتر عليرضا نعمت اللهي، دبير هيئت امناء جايزه

دكتر جواد بهبوديان به منظور حمايت از  ةجايز يهيئت امنا ةدبيرخان
آمار و  ةسال در زمين 40 تحقيقات برتر و تشويق محققان جوان زير

هاي آموزشي  از گروه. كند اين جايزه را برگزار مي ةاحتمال، اولين دور
رياضي، اقتصاد، صنايع، كشاورزي، علوم  هاي آمار، گروه( مرتبط

شود نامزدان دريافت  دعوت مي نهادهاي آماري كشور و )...انساني، 
 ماه محقق برتر تا پايان بهمن ةجايزه را جهت شركت در اين دوره جايز

معرفي كنندگان نامزد دريافت . جايزه معرفي نمايند ةبه دبيرخان 1390
جايزه  ةجايزه در اين رقابت علمي بايستي مدارك زير را به دبيرخان

بست  ، بن)هر و انقالببين بزرگم(واقع در تهران، خيابان فلسطين 
به يا از طريق پست الكترونيكي  )11طبقه دوم، واحد  ،2 نجم، پالك

بهبوديان دكتر جواد ةفراخوان جايز  



   31                                                                                                          72شماره پياپي  – 90پائيز  – نوزدهمسال 
  

 همراه با يك نسخه به(  info@irstat.ir آدرس
  :ارسال نمايند) nematollahi@susc.ac.ir درسآ

 شرح حال كامل نامزد )CV( 
 سال گذشته در مجالت معتبر  5 آماري كه درهاي  هفايل مقال

پژوهشي داخل و خارج كشور توسط نامزد به چاپ  - علمي
 .باشد مي DOI يا داراي رسيده 

  ةهر مقال يبرا) بجا غير خود و(تصوير ليست ارجاعات 
 .يارسال

  :تبصره 
 يپايگاه الكترونيك در يدستورالعمل اجراي جايزه وة نام آئين 

 قرار   http://www.irstat.irانجمن آمار ايران به آدرس 
 .دارد

 خود را نامزد  توانند شخصاً يسال م 40 محققان جوان زير
 .نمايند

 ارزيابي  ها مورد ها و رساله نامه هاي مستخرج از پايان مقاله
 .گيرند قرار نمي

 خاتمه  يمل يها گزارش طرح ي،عالوه بر مقاالت پژوهش
 نامزد داراي باالترين امتياز .باشد يم ينيز قابل بررس ...يافته و 

 دكتر جواد ةجايز ةعنوان برند به) كسب حداقل امتيازبه شرط (
يازدهمين  ةجايزه در افتتاحي ةاز برند. شود بهبوديان انتخاب مي

كنفرانس آمار ايران در دانشگاه علم و صنعت ايران تقدير و جايزه 
طريق در صورت نياز به اطالعات بيشتر از  .شود به وي اعطا مي

دبير هيئت با  2277194-0711 نمابريا  2288197-0711 تلفن
  .نماييدتماس حاصل  امناء جايزه

 
 
 

  زاده، عضو هيئت علمي سازمان سنجش آموزش كشور كتر سيما نقيد 
طور  ابتدا به 1390دكتري تخصصي در سال  ةآزمون ورود به دور

مجاز به  سپس افراد. متمركز توسط سازمان سنجش برگزار گرديد
در . ها و مراكز آموزش عالي براي مصاحبه معرفي شدند دانشگاه

شدگان  اكتسابي و ساير شرايط آزمون، پذيرفته ةاساس نمر نهايت بر
كنندگان و  جداول زير تعداد شركت. نهايي مشخص شدند

آمار را با توجه به دانشگاه اخذ مدرك كارشناسي  ةشدگان رشت پذيرفته
كه بيشترين  شود مالحظه مي. دهد مي ارشد و جنسيت نشان

درصد و پس از آن  17/98 با كننده متعلق به دانشگاه شيراز شركت
درصد است و دانشگاه شهيد بهشتي و  12/36 دانشگاه اصفهان با
كننده در  از نظر شركت درصد 11/24 طور برابر با صنعتي اصفهان به
هاي  يز در دانشگاهكننده ن كمترين تعداد شركت. مقام سوم قرار دارند

هاي تهران، رازي كرمانشاه، يزد با يك نفر  دولتي متعلق به دانشگاه

از . كنندگان استدرصد از كل شركت 1/12 يعني كننده شركت
كننده در واحدهاي دانشگاه آزاد نيز تنها واحد مشهد با يك نفر شركت

دانشگاه  شدگان، اما در ميان پذيرفته .آزمون شركت كرده است
درصد را به خود اختصاص داده  21/74 نفر پذيرفته شده 5 اصفهان با

هاي تربيت مدرس و  و در مقام اول قرار دارد و پس از آن دانشگاه
شدگان در درصد از پذيرفته 17/39 دست آوردن هشهيد بهشتي با ب

درصد به دانشگاه شيراز  13/04 سوم با ةگيرند و رتب دوم قرار مي ةرتب
شدگان يك  كنندگان و پذيرفته مچنين اگر تعداد شركته. تعلق دارد

كنندگاني كه مدرك  عبارت ديگر شركت دانشگاه را در نظر بگيريم، به
هاي  كارشناسي ارشد خود را از يك دانشگاه خاص گرفته و در دانشگاه

 شود، در دانشگاه شهيد چمران اند در نظر گرفته مختلف پذيرفته شده
اند كه باالترين درصد  دگان پذيرفته شدهكنن درصد از شركت 66/67

قبولي را به خود اختصاص داده است و پس از آن دانشگاه تربيت 
دانشگاه . دوم قرار دارد ةدرصد قبولي داشته و در رتب 50 مدرس

نفر قبولي داشت كه  5 خود كنندة نفر شركت 11اصفهان نيز از ميان 
سوم قبولي  ةو رتب دهند كنندگان را تشكيل مي رصد شركتد 50حدود 
گان از نظر جنسيت دشكنندگان و پذيرفتهبررسي تعداد شركت .را دارد

درصد  38/2 كنندگان مرد ودرصد از شركت 61/8 دهد كهنشان مي
 43/48 شدگان زنان به درصد باالتراما در ميان پذيرفته. اندزن بوده

. داندرصد را به خود اختصاص داده 56/52 دست يافته و مردان
 ةالتحصيل رشت كنندگان مقطع دكتري آمار، فارغ شركت ةهمچنين كلي

بررسي ميانگين معدل . اند آمار در مقطع كارشناسي ارشد بوده
كنندگان دهد كه شركتكنندگان نشان ميكارشناسي ارشد شركت

هاي اول اسالمي مشهد، يزد و رازي كرمانشاه رتبه هاي آزاد دانشگاه
اما دو دانشگاه آزاد و رازي . اندختصاص دادهالي سوم را به خود ا

-معدل كارشناسي شركت. شدگان نيستندكرمانشاه در ميان پذيرفته
كنندگان نيز با توجه به دانشگاه اخذ مدرك كارشناسي مورد توجه قرار 

هاي  ها به دانشگاهكنيم باالترين معدلگرفته است كه مالحظه مي
در خصوص  .كرمان تعلق دارد غيرانتفاعي و دانشگاه شهيد باهنر

شدگان، از نظر معدل كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي پذيرفته
. ها را دارندطباطبايي به ترتيب باالترين معدل اميركبير، يزد و عالمه
البته . شدگان را دارنددرصد از كل پذيرفته 4/35 كه هر سه دانشگاه

 كننده، نفر شركت 8 با بايد توجه داشت كه از دانشگاه صنعتي اميركبير
 كنندهدرصد يعني يك نفر، از دانشگاه يزد با يك نفر شركت 12/5
نفر  6 طباطبايي با درصد يعني همان يك نفر و از دانشگاه عالمه 100

شدگان درصد يعني يك نفر در رديف پذيرفته 16/67 كنندهشركت
نيز به  شدگانهاي كارشناسي پذيرفتهباالترين معدل. اندقرار گرفته

هاي شهيدباهنر كرمان، محقق اردبيلي و شيراز اختصاص دانشگاه
- قابل ذكر است كه دانشگاه تربيت مدرس در ميان شركت .دارد

درصد از  17/39 ارشد بوده و كنندگان داراي كمترين معدل كارشناسي

1390 نگاهي به آزمون دكتري آمار سال  
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14.39دانشگاه صنعتي اميركبيردانشگاه اراك
دانشگاه ازاداسالمي دانشگاه ازاداسالمي واحدگرگان

16.09واحدمشهد
دانشگاه فردوسي مشهددانشگاه ازاداسالمي واحدمشهد

16.89
17.37دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشگاه اصفهان
16.52

دانشگاه تربيت معلم تهران
13.79

دانشگاه شهيدباهنركرمان
16.4

دانشگاه شهيدبهشتي
14.52

دانشگاه صنعتي خواجه دانشگاه بيرجند
15.7نصيرالدين طوسي

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره 
/-قزوين

دانشگاه تربيت مدرس
16.38

دانشگاه شهيدچمران اهوازدانشگاه پيام نورخوزستان -ابادان
16.91

15.35دانشگاه شيرازدانشگاه پيام نورفارس -صفاشهر
دانشگاه پيام نوركرمانشاه -

كرمانشاه
دانشگاه صنعتي اميركبير

15.79
15.23دانشگاه صنعتي اصفهاندانشگاه پيام نورمركزخوي
دانشگاه شيرازدانشگاه پيام نورمركزشيراز

17.97
دانشگاه صنعتي اميركبير

15.08
17.61دانشگاه اصفهان

17.59دانشگاه تربيت مدرس
16.79دانشگاه شهيدچمران اهواز

15.05دانشگاه تربيت معلم تهراندانشگاه تربيت معلم تهران
15.22دانشگاه شهيدبهشتيدانشگاه تهران

17.22دانشگاه تربيت مدرسدانشگاه خليج فارس بوشهر
14.88دانشگاه تربيت مدرس

14.9دانشگاه شهيدچمران اهواز
15.05دانشگاه شيراز

16.18دانشگاه رازي كرمانشاه
12.74دانشگاه عالمه طباطبايي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تبريز

دانشگاه رازي كرمانشاه

 دانشگاه اخذ مدرك 
كارشناسي ارشد  دانشگاه اخذ مدرك كارشناسي

ميانگين معدل كارشناسي 
شركت كننده

18.17دانشگاه اصفهان
16.66دانشگاه شيراز

16.92دانشگاه عالمه طباطبايي
15.1دانشگاه شهيدبهشتي

15.33دانشگاه عالمه طباطبايي
15.96دانشگاه تهران

15.22دانشگاه فردوسي مشهد
13.35دانشگاه اصفهان

12.79دانشگاه شهيدبهشتي
15.28دانشگاه تربيت مدرس
16.04دانشگاه صنعتي اميركبير
16.46دانشگاه شهيدبهشتي
14.74دانشگاه تربيت مدرس

15.81دانشگاه شيراز
16.71دانشگاه صنعتي اصفهان
14.06دانشگاه شهيدبهشتي

14.09دانشگاه شيراز
15.78دانشگاه صنعتي اصفهان

16.22دانشگاه اصفهان
15.2دانشگاه عالمه طباطبايي

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران 
/غيرانتفاعي /

دانشگاه صنعتي اميركبير
18.18

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع 
طبيعي گرگان

دانشگاه صنعتي اميركبير
16.13

17.32دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه صنعتي خواجه 

15.33نصيرالدين طوسي
17.13دانشگاه شيراز

14.75دانشگاه شهيدباهنركرمان
14.2دانشگاه شهيدبهشتي
14.65دانشگاه تربيت مدرس
17.75دانشگاه شهيدبهشتي

16.82دانشگاه عالمه طباطبايي
14.3دانشگاه صنعتي اصفهان

15.87دانشگاه يزد
موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-نجف 

اباد
دانشگاه صنعتي اصفهان

18.94

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه مازندران -بابلسر

دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل

دانشگاه شهيدباهنركرمان

دانشگاه شهيدبهشتي

دانشگاه شهيدچمران اهواز

دانشگاه شيراز

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه عالمه طباطبايي

دانشگاه يزد

14.3قبل از 80
8314.3

85417.4

8628.7
87313
88521.7
89417.4
90313

23100كل

سال اخذ كارشناسي 
ارشد پذيرفته 

شدكان
درصدتعداد

شدگان نيز دانشگاه در ميان پذيرفته. شدگان را داراستكل پذيرفته
ارشد است كه اين  اي كمترين معدل كارشناسيشهيدبهشتي دار

مقايسه سال  .شدگان را داراستدرصد از پذيرفته 39/17دانشگاه نيز 
دهد، بيشترين كنندگان نشان ميارشد شركتاخذ مدرك كارشناسي

را مدرك كارشناسي خود  89و  88هاي  كنندگان در سالدرصد شركت
 83ارشناسي آنها به سال اند و باالترين سال اخذ مدرك كاخذ كرده
شدگان بيشترين تعداد كارشناسي خود را در ميان پذيرفته. تعلق دارد

. اندبه پايان رسانيده 88و كارشناسي ارشد خود را سال  86سال 
كنندگان و پذيرفته  جداول و نمودارهاي زير گوياي وضعيت شركت

  .ها در رشتة آمار است شدگان هريك از دانشگاه
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مردزن

10118.71.1200.000.00دانشگاه ازاداسالمي واحدمشهد 
741116.7412.36545.4521.74دانشگاه اصفهان 

17816.418.99450.0017.39دانشگاه تربيت مدرس  

03316.933.3700.000.00دانشگاه تربيت معلم تهران  
10116.911.121100.004.35دانشگاه تهران 

10118.381.1200.000.00دانشگاه رازي كرمانشاه  
20217.002.2500.000.00دانشگاه شهيدباهنركرمان 

0101016.6411.24440.0017.39دانشگاه شهيدبهشتي 

03317.003.37266.678.70دانشگاه شهيدچمران اهواز 

881617.0017.98318.7513.04دانشگاه شيراز 

551016.6111.24110.004.35دانشگاه صنعتي اصفهان 
35817.838.99112.504.35دانشگاه صنعتي اميركبير 

11216.482.2500.000.00نشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس

15616.616.74116.674.35دانشگاه عالمه طباطبايي 
24617.26.7400.000.00دانشگاه فردوسي مشهد 

10118.551.121100.004.35دانشگاه يزد 
345589100.002325.84100.00جمع

38.2061.80100.00درصد شركت كننده براساس جنسيت 

درصدقبوليتعداد پذيرفته شده درصد پذيرفته شدهدرصد شركت كننده  دانشگاه اخذ كارشناسي ارشد 
ميانگين معدل ارشد   

شركت كننده تعداد كل شركت كننده
جنس

مردزن

314ازاددانشگاه اصفهان
101ازاددانشگاه عالمه طباطبايي 

011ازاددانشگاه رازي كرمانشاه  

011ازاددانشگاه شهيدبهشتي 
101ازاددانشگاه شهيدچمران اهواز 
011ازاددانشگاه عالمه طباطبايي 

1016.911ازاددانشگاه شهيدبهشتي دانشگاه تهران 
022ازاددانشگاه شهيدبهشتي 

011ازاد

011مربي 

011ازاددانشگاه شهيدبهشتي 
011ازاددانشگاه شهيدچمران اهواز 

011ازاددانشگاه رازي كرمانشاه  

112ازاددانشگاه شيراز 
1016.791ازاددانشگاه عالمه طباطبايي دانشگاه صنعتي اصفهان 
1019.461ازاددانشگاه شهيدبهشتي دانشگاه صنعتي اميركبير 
0118.161ازاددانشگاه شهيدبهشتي دانشگاه عالمه طباطبايي 

1018.551ازاددانشگاه شهيدبهشتي دانشگاه يزد 
101323

43.4856.52100.00 درصدقبولي براساس جنسيت

جنس قبولي

دانشگاه اصفهان 

دانشگاه تربيت مدرس  

دانشگاه شهيدبهشتي 

دانشگاه شيراز 

دانشگاه قبولي دانشگاه اخذ كارشناسي ارشد 

دانشگاه عالمه طباطبايي 
16.65

ميانگين معدل  
ارشد قبولين

17.37

17.00

جمع كل

تعداد كل 
قبولي سهميه قبولي

17.87دانشگاه شهيدچمران اهواز 

17.8
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