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آینده پژوهش، آمار، سمینار

ستاد حمایت با ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان پایه علوم گروه

جهانی سال گرامی�داشت برای ایران آمار انجمن همکاری و آمار جهانی سال

علوم، فرهنگستان اعضای از جمعی حضور با را آینده پژوهش، آمار، سمینار آمار

پنجشنبه روز در تهران دانشگاه�های دانشجویان و اساتید و آمار انجمن اعضای

نمود. برگزار علوم فرهنگستان کنفرانس سالن در ١٣٩٣ ماه اردیبهشت چهارم

پیوسته اعضای از تعدادی و پایه علوم گروه رئیس که روزه نیم سمینار این در

دانشجویان و علمی هیأت اعضای از تعدادی علوم، فرهنگستان وابسته و

خوارزمی، مدرس، تربیت شهیدبهشتی، تهران، دانشگاه�های تکمیلی تحصیالت

پزشک حمید دکتر آقایان داشتند، حضور آمار پژوهشکده و البرز اسالمی، آزاد

تربیت دانشگاه آمار استاد محمدزاده محسن دکتر و تهران دانشگاه آمار استاد

کردند. سخنرانی ایران آمار انجمن رئیس و مدرس

گزارش ارائه و آمار جهانی سال گرامی�داشت با محمدزاده دکتر آقای جناب ابتدا

جهانی سال برنامه�ریزی شورای و ستاد فعالیت�های و برنامه�ها از مختصری

داشتند اظهار و نمودند ارائه پژوهش و آمار عنوان تحت را خود سخنرانی آمار

اجرای که است مراحلی از متشکل مختلف سطوح و زمینه�ها در پژوهش فرایند

دارند. حاصل نتایج صحت در اساسی نقشی آن�ها از یک هر دقیق و صحیح

را پژوهش مراحل با متناسب فنونی و روش�ها علمی، ابزاری عنوان به آمار

به اطمینان و اعتبار دقت، تنها نه آن�ها صحیح به�کارگیری که می�آورد فراهم

سرمقاله

ب حا د داو م
از استفاده بدون آمار مقدماتی حتی و پیشرفته محاسبات انجام امروزه

است. ممکن غیر موارد برخی در حتی و مشکل بسیار امری آماری نرم�افزارهای

یا کلیک چند زدن با و نرم�افزار در اطالعات از باالیی حجم کردن وارد با اینکه

و جدول نمودار، قالب در آماری پیچیده محاسبات دریافت به قادر ساده دستور

به سادگی به ما دانشجویان است. آور تعجب مسئله�ای هستیم مختلف آماره�های

پارامترهای برآورد و عاملی تحلیل در عامل�ها جدول تنظیم داده�ها، بافتنگار رسم

انجام پیچیده و مختلف مراحل اینکه بدون می�پردازند فضایی آمار در تغییر�نگار

محاسبات، این انجام چگونگی بر تسلط و اشراف بدانند. را دستورات این

است. آمار علم از دیگری جنبه در دانشجو توانمندی نشانگر

روش از مسائل اثبات در آمار نظری مباحث کنار در امروزه دیگر، طرف از

کلی به�طور می�گردد. استفاده آماری شبیه�سازی�های قالب در عینی�تری و شهودی

مباحث نظری اثبات تایید اول، کارکرد دارند: کارکرد دو شبیه�سازی مطالعات

محاسباتی روش�های طریق از می�رسند معینی و مشخص جواب به که آماری

به آماری مسائل نظری اثبات که است زمانی دوم کارکرد است. عددی و

و شهودی صورت به شبیه�سازی روش�های از و نمی�رسند بسته�ای و معین جواب

و تحقیقات از برخی به نگاهی با رسید. قبولی قابل نتایج به می�توان محاسباتی

شبیه�سازی ارزشمطالعات و اهمیت به نیستند هم کم که جدید آماری پژوهشهای

علم از جنبه این به بیشتر نیز معتبر آماری مجالت از برخی رویکرد می�بریم. پی

می�باشد. آماری شبیه�سازی�های و محاسبات قالب در آمار،

و روش�ها در گسترده تحولی MCMC روش�های شد نمی�توان آن منکر

بازنمونه�گیری روش�های همچنین است. کرده ایجاد اخیر دهه دو در بیزی دیدگاه

و کاربردی روش یک به�عنوان اخیر دهه سه آماری استنباط و مباحث اکثر در

مدیون زمینه�ها این در اخیر دهه سه پیشرفت�های است. گردیده مطرح محاسباتی

سخت�افزار خصوص به و نرم�افزار در کامپیوتر علم عظیم بسیار پیشرفت�های

مختلف زبانهای در مطالعات این در شده نوشته برنامه�های از بسیاری می�باشد.

قدرت با سخت�افزاری به نیاز تواما که است مشکل و پیچیده بسیار برنامه�نویسی

پژوهش و آموزش در آنچه متاسفانه دارد. محاسبات انجام برای باالیی توانایی و

بهای و اهمیت شبیه�سازی مطالعات قالب در آمار از بخش این به می�بینیم آمار

شبیه�سازی درس کارشناسی دوره در آمار گروه�های اکثر در نمی�شود. داده الزم

نوع این با چندانی آشنایی نیز دکتری مقطع تا دانشجویان بعضا ندارد. وجود

درس به آمار دروس بازنگری در می�گردد توصیه ندارند. شبیه�سازی مطالعات از

پیشرفت�های به توجه با آماری پژوهشهای و تحقیقات در همچنین و شبیه�سازی

گیرد. صورت الزم توجه آمار علم از مهم جنبه این به اخیر
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حمید دکتر بهبودیان، جواد دکتر مدقالچی، علیرضا دکتر آقایان چپ: به راست از

محمدزاده محسن دکتر ثبوتی، یوسف دکتر اخوان، محمد دکتر پزشک،

پناه��بحق، بردیا دکتر علیشاهی، کسری دکتر اسالمی، میثم چپ: به راست از

انور محسن��خانی، فالح زهره کلهری، لیدا کلیدری، اکرم معدنی��پور، سودابه

دکتر مدقالچی، علیرضا دکتر رضایی، مانی دکتر اصغری، نسیم دکتر محمدی،

دکتر ثبوتی، یوسف دکتر اخوان، محمد دکتر پزشک، حمید دکتر بهبودیان، جواد

اللهی، آیت فرحناز آبیار، آمنه ناصری، زهرا مهرنوشروزبهان، محمدزاده، محسن

ستوده. هانیه

نامه�ها

ریاضی علوم برنامه�ریزی کمیته دبیر پارسیان احمد دکتر آقای

ریاضی علوم برنامه�ریزی کمیته دبیر پارسیان احمد دکتر آقای جناب نامه

که کارشناسی دوره در کاربردها و آمار و کاربردها و ریاضی رشته دو مورد در

دیدگاهها، نظرات، منتظر همچنان آمار انجمن خبرنامه می�رسد. چاپ به زیر در

می�باشد. کاربردها و آمار رشته مورد در محترم اساتید انتقادات و پیشنهادات

لیلن

دکترمحمدزاده و دهقان دکتر آقایان محترم همکاران

لیلن ایران آمار و ریاضی انجمن�های محترم روسای

سالم با

علوم جامعه اعضای و همکاران از تعدادی نام ذکر با پیوست نامه که آنجا از

وزارت پشتیبانی و برنامه�ریزی دفتر محترم کل مدیر طریق از و ایران ریاضی

نظر، اظهار از تشکر با شده، واصل کمیته این به فناوری و تحقیقات علوم

با که می�سازد فراهم شرایطی هنرمندانه بلکه می�کند تضمین را پژوهش نتایج

صرفه�جویی ضمن می�توان نتایج، تعمیم و مطالعه مورد مجموعه از بخشی تحلیل

هرچند داد. افزایش نیز را عمل سرعت و نتایج دقت هزینه�ها، و وقت در

ضرورت گاهی اما نیست، پنهان پژوهش�گری هیچ بر آمار از استفاده اهمیت

مورد کمتر اطالعات، با متناسب و صحیح روش�های به�کارگیری و شناسایی

هر در آن نقش و آمار علم جایگاه تعیین ضمن سخنران می�گیرد. قرار توجه

ضرورت و توجهی کم این از ناشی مشکالت پژوهش، فرایند مراحل از یک

را آماری فنون از یک هر ویژگی�های با مسئله شرایط انطباق به نظر دقت

پژوهشگران نیازهای تامین در کاربردی آمار متخصصین رسالت و نمود مطرح

ایران آمار انجمن داشت اظهار به�عالوه کرد. بیان را علمی مختلف رشته�های

اجرایی دستگاههای اطالعات و آمار واحدهای حمایت و آمار مرکز همکاری با

طرح�ها انجام تا است کشور آمارشناسی نظام سازمان تشکیل دنبال به کشور

صورت آماری متبحر و متخصص افراد توسط تنها کشور آماری فعالیت�های و

پذیرد.

ارائه آمار آینده عنوان تحت را خود سخنرانی پزشک دکتر آقای جناب سپس

مقیاس بزرگ داده�های آمار را نوزدهم قرن آمار برخی داشتند اظهار و نمودند

از وسیعی حجم تحلیل مشغول نوزدهم قرن در کتله آدلف مانند افرادی می�دانند.

این می�آمد. به�دست سرشماری�ها از که بودند ساده سواالتی به پاسخ برای داده�ها

پیرسون بود. مرگ و طالق ازدواج، تولد، چهارگانه وقایع به راجع غالبا سواالت

از جدید دورانی به ورود کلید بیستم، قرن ابتدای در مشهور مقاله�ای ارائه با

قرن یا بیستم قرن دادند. نام استقرایی آمار آن به که زد را آماری تحلیل�های

از سرشار پیچیده�تر، کمی سواالت به پاسخ برای مقیاس، کوچک داده�های آمار

مانند نابغه�ای افراد قرن این در است. نمونه�ای نظریه�های بر مبتنی ایده�های

کردند. پی�ریزی را استقرایی آمار اصلی بنیان�های ... و هتلینگ نیمن، فیشر،

برای سرشماری�ها، از کوچکتر بسیار نمونه�های بلکه سرشماری�ها نه بار این

می�کند؟” تاثیر ب تیمار از بهتر الف تیمار ”آیا که این نظیر سواالتی به پاسخ

بزرگ آمار قرن بتوان شاید را یکم و بیست قرن اما گرفتند. قرار استفاده مورد

آمار و اطالعات از عظیمی سیل قرن این در نامید. پیچیده سواالت با مقیاس

مسئول دانان آمار می�آورند. همراه به� را سواالت از عظیمی سیل که می�شود تولید

بیستم قرن در فیشر که جاده�ای از سواالت این به پاسخ اما هستند. گویی پاسخ

واحتمال آمار تاریخچه به گذرا اشاره�ای ضمن وی نمی�گذرد! است کرده پی�ریزی

از استفاده نقش و پرداخت یکم و بیست قرن آمار بررسی به گذشته قرن دو طی

راهبرد عنوان به را داریم مطالعه تحت که آزمایش�هایی درطرح دیگران اطالعات

نمود. بیان داده�ها تحلیل برای بیزی آمار
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دانشجو توسط ریاضی علوم کارشناسی برنامه در کهاد انتخاب ب)

توسط کهاد وجود بدون حتی برنامه این و نیست اجباری وجه هیچ به

٢-۴ و ٣-٣ بخش�های (لطفاً است. اجرا و تنظیم قابل مجری دانشگاه

ببینید) را برنامه

با قطعاً دانشجویان هدایت و دروس ارائه چگونگی و اجرا مدیریت ج)

عوامل تأثیر تحت نباید کمیته دیدگاه از اساساً و است مجری های گروه

لحاظ به که دروسی از برخی از غیر به لذا گیرد؛ قرار علمی غیر و خارجی

به سراسری آزمون�های در هماهنگی همچنین و کیفیت حداقل تضمین

باید دروس مابقی اخذ چگونگی قاعدتاً شده�اند، تعیین اجباری صورت

وزارت جاری مقررات و برنامه در شده واگذار اختیارات چارچوب در

و گرایی تمرکز هرگونه از پرهیز با و مجری های گروه هدایت با عتف،

در پذیرد. صورت مجری گروه توانمندی�های و اهداف و نیازها بر تاکید

است: آمده برنامه
تعیین پیش از کلی ساختار یک دارای باید برنامه چارچوب ١-١-٢

تعیین و باشد باشند، شده تثبیت الزم حداقل�های فقط آن در که شده

گیرد. قرار مجری اختیار در باید جزئیات مابقی
مالی ریاضیات (نظیر شده�اند مطرح نامه ۵ بند در که عناوینی د)

مقطع در که دارند دوره�هایی به اشاره اساساً زیستی) ریاضیات و

می�شوند اجرا و هستند مطرح تکمیلی) (تحصیالت ارشد کارشناسی

برنامه عنوان به ثبت قابل کارشناسی مقطع در که نمی�رسد نظر به و

دروس بسته یا کهاد تعریف امکان کماکان گرچه باشند. مستقل آموزشی

مقررات چارچوب در مجری های گروه تمایل صورت در مربوطه انتخابی

است: آمده برنامه در دارد. وجود عتف وزارت و برنامه
مطابق موظفند هستند ممیزه هیئت دارای که دانشگاه�هایی .٢-۴-۵

را برنامه از بخش�هایی دانشگاه جاری مقررات و برنامه این مقررات

گردند، تعیین گروه و دانشکده دانشگاه، اختیارات به توجه با باید که

نسبت دانشجویان به مربوطه مقررات و برنامه کل اعالم از پس و نهایی

و جداول عمومی اعالم و تعیین باالخص نمایند. اقدام آن اجرای به

و هسته انتخابی دروس پایه، مشترک انتخابی دروس سرفصل�های

است. الزامی موجود کهاد�های و اختیاری دروس

چارچوب در می�توانند نیستند ممیزه هیئت دارای که دانشگاه�هایی

واحد هجده هرچند دهند، ادامه خود فعالیت به برنامه این مقررات

از باید دانشگاه�ها این در کهاد) / جدول١٠(اختیاری اول بخش از

دانشگاه�ها این همچنین شوند. اختیار ١٣ و ١٢ ،١١ جداول دروس

به درسی ریزی برنامه اختیارات واگذاری نامه آیین مطابق می�توانند

انتخاب را ممیزه هیئت دارای دانشگاه�های از یکی برنامه دانشگاه�ها،

کل است موظف مجری دانشگاه صورت این در نمایند. اجرا �را آن و

ترکیب و نماید اجرا و انتخاب یکجا صورت به را مادر دانشگاه برنامه

علوم جامعه اطالع جهت نکات برخی ذیال عزیزان، این لطف اظهار و دلسوزی

می�رسند. عرض به کشور ریاضی

ریاضی علوم جامعه طرف از که محترم همکاران این تایید از تشکر ضمن -١

خود عنایت و لطف مورد را ریاضی علوم ریزی برنامه کمیته کشور

واصل نظرات کلیه تاریخ این تا که می�رساند اطالع به داده�اند، قرار

لزوم صورت در و گرفته قرار بررسی مورد دقت به کمیته این به شده

اطالع جهت صرفاً ضمناً است. پذیرفته صورت نیز مربوطه اقدامات

صورتجلسات اساس بر که برنامه تهیه روند در که می�رساند استحضار به

دو در حداقل است، شده شروع ١٣٨۶ ماه دی از ریزی برنامه کمیته

اول مورد در که آمده عمل به خواهی نظر عمومی صورت به نیز مورد

تاریخ در کشور کل در مجری گروه�های نمایندگان از حضوری دعوت با

از ریزی برنامه کمیته در برنامه جزئیات تصویب از قبل ١٣٨٧/١٢/٢٢

مواد ریز تهیه برای دوم مورد در و آمد عمل به نظرخواهی درگیر جامعه

١١٠ ارسال با کسوت پیش و متخصص اساتید از نفر ۴٧ از دروس

شد. نظرخواهی و دعوت نیز رسمی نامه

انتقادات و نظرات اظهار همفکری، از همواره کمیته اعضای همچنین

جهتشرکت ایشان از که مواردی کلیه در و کرده استقبال محترم همکاران

احساس با باشد، آمده عمل به دعوت نیز بررسی و نقد جلسات در

در نیز را مربوطه بازخورد و آورده عمل به فعال مشارکت مسئولیت

داده�اند. قرار بررسی مورد کمیته کار دستور

انتقادات و نظرات دقیق�تر و بهتر دریافت و هماهنگی جهت نهایت در

ریاضی علمی انجمن�های طریق از مهم این که می�شود پیشنهاد مربوطه،

و نزدیک�تر ارتباط ایجاد عین در بتوان تا پذیرد صورت ایران آمار و

قرار بررسی و نقد مورد تر کارشناسانه و بهتر را مربوطه مباحث دقیق�تر،

داد.

ریاضی علوم ریزی برنامه کمیته دیدگاه�های تایید از مجدد تشکر ضمن -٢

به و عمل آزادی با مجری گروه�های و دانشکده�ها فعالیت نیاز بر مبنی

نسبی مزیت�های و توانمندی�ها اساس بر صرفاً و گرایی تمرکز از دور

تأمل قابل زیر موارد است، بوده برنامه اصلی اهداف از یکی که خود،

هستند.

نظام چارچوب (در آموزشی ریزی برنامه در «گرایش» مفهوم الف)

کارشناسی برنامه در که «کهاد» مفهوم با کشور) عالی آموزش فعلی

این به است الزم است. متفاوت بسیار است شده دیده ریاضی علوم

به نیاز شده، تعیین دانشجو پذیرش زمان در گرایش که شود تاکید نکته

به نیاز نیز سراسری آزمون سیستم در و داشته مستقل مصوب برنامه

تحصیل انتهایی مراحل در کهاد آنکه حال و دارد مشخص ظرفیت تعیین

به می�تواند و شده انتخاب وی توسط بهتر شناخت و دانش با دانشجو

شود. حذف یا ایجاد مجری دانشگاه صالحدید با پویا صورت
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تامین سازمان آمار، ارشد کارشناس سجادی، السادات فرخنده خانم

اجتماعی

پیشنهادات و نظرات آماری�ها، و آمار مشکالت دل، درد حاوی زیر متن

درمان مدیریت آمار، ارشد کارشناس سجادی، السادات فرخنده خانم سرکار

به خطاب انعکاس و چاره�جویی جهت که است اصفهان استان اجتماعی تامین

زمینه این در باید انجمن قطعا که اقداماتی ضمن است. ایران آمار انجمن رئیس

با که، سالی در آن انتشار با که دید ملزم را خود نیز انجمن خبرنامه دهد، انجام

معرفی آمار جهانی سال جوامع، در آن اهمیت و آمار نقش کردن عمومی هدف

مشکل این حل به شاید و باشد برداشته آمار کردن عمومی جهت گامی بود شده

نماید: کمک مشابه مشکالت و

تحلیل در عمده�ای نقش سازمان هر در صحیح اطالعات و آمار وجود *

و فعالیتها ارزیابی در موثری کمک و نموده ایفاء سازمان آن عملکرد

سازمان�های عملکرد اینکه به نظر می�نماید. آینده برای برنامه�ریزی

آمار وجود دارد، بستگی انسانها حیات به مستقیما درمانی، بهداشتی

بیمارستان زمینه، این در است. برخوردار زیادی ارزش از اطالعات و

تخصصی کامال واحد یک پزشکی، و اجتماعی سازمان یک عنوان به

مدیریت دیدگاه از تخصصی، فعالیتهای نوع حسب بر آمار تهیه و است

کنترل و برنامه�ریزی و شده ارائه خدمات کیفیت و کمیت بر نظارت و

اهمیت می�شود، انجام گوناگون بخش�های در که مختلف فعالیت�های

دارد. فراوان

درخواست و آمار جهانی سال عنوان به ٢٠١٣ سال نامگذاری به توجه با

گذاشتن نمایش به برای دنيا سراسر در سازمان�ها و دولت�ها کليه از ملل سازمان

حکومت، کار، و کسب علمی، گستره�های در آن کاربردهای و آمار علم اهميت

تمام از ايران آمار انجمن دعوت همچنین و جامعه و سياستگذاری رسانه�ها،

کشور آماری سازمان�های و آموزشی موسسات و دانشگاه�ها آموزشی گروه�های

جهانی سال اهداف با موثر و مناسب فعاليت�هايی انجام و مراسم برگزاری برای

مشکالت رفع جهت در ایران، آمار محترم انجمن سوی از است خواهشمند آمار،

الزم اقدامات درمان و بهداشت بخش در آمار کارشناسان شغلی وضعیت بهبود و

وزارت تشکیالتی چارت طبق می�رساند استحضار به راستا این در گیرد. صورت

سرپرستی تحت آمار مسئول/کارشناس کشور، پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

که بیمارستان آمار و پزشكی مدارك پذيرش، اطال�عات، اداره رئيس مستقيم

است ذکر به الزم می�کند. فعالیت است، پزشکی مدارک رشته التحصیل فارغ

اطالعات آوری فن مدیریت رشته نام به پزشکی مدارک رشته اخیر سال�های در

در و بوده مرسوم کشور بیمارستان�های در آنچه است. داده نام تغییر سالمت

فارغ که فردی است این اجراست، حال در بیمارستان�ها اکثر در نیز حاضر حال

طبق می�باشد. بیمارستان در آمار مسئول است، پزشکی مدارک رشته التحصیل

اجرایی”، دستگاه�های مستخدمین مشاغل ارزشیابی و طبقه�بندی ”طرح کتاب

رسته در که پزشکی مدارک و پذیرش مسئول مسئولیت�های و وظایف نمونه از

از بخش�هایی انتخاب یا و دانشگاه چند از مختلف برنامه�های

دانشگاه�های در اجرا برای ممیزه هیئت دارای دانشگاه�های برنامه�های

نیست. مجاز وجه هیچ به ممیزه هیئت بدون

می�توانند فی�السابق کما ممیزه هیئت بدون دانشگاه�های است بدیهی

خود کارشناسی برنامه خود توانمندی�های و نیازها به توجه با مستقال

به اجرا مجوز اخذ و تصویب جهت و تنظیم شده ارائه چارچوب در را

نمایند. ارسال عتف وزارت

شورای جاری مصوبات و مقررات مبنای بر دروس بودن واحدی سه -٣

شدن واحدی چهار مورد در گیری تصمیم و است ریزی برنامه عالی

در نمی�تواند و نبوده ریزی برنامه کمیته اختیارات حدود در برنامه دروس

گیرد. قرار کمیته این کار دستور

و ریاضی علوم های رشته به ورودی دانشجویان کیفی سطح بررسی -۴

اجتماعی، مختلف جوانب دارای که است مهمی مسئله آن بر موثر عوامل

با کارشناسی و تخصصی صورت به می�تواند و است علمی و اقتصادی

هر به گیرد. قرار بررسی مورد ایران آمار و ریاضی انجمن�های همکاری

مدت طوالنی در اساساً اجتماعی تحوالت این�گونه که می�رسد نظر به حال

تجارب از تاریخی حافظه و ذهنی سوابق گذشته، تجارب اساس بر و

نظرخواهی با باید اساساً موثر عوامل و می�افتند اتفاق جامعه در عینی

گیرند. قرار بررسی مورد و آوری جمع نظر مورد جامعه از

جلسات از تعدادی در ریاضی علوم ریزی برنامه کمیته اعضای کنون تا -۵

شرکت شده�اند اجرا و تنظیم ایران ریاضی انجمن توسط که مرتبط

و هم�اندیشی جلسات برگزاری کمیته این نظر از اینکه علی�رغم کرده�اند.

ذکر به الزم باشند، داشته ادامه باید و شده تلقی مثبت قطعاً هماهنگی

با بعضاً که �جلسات دستور دقیق تنظیم عدم دلیل به متأسفانه که است

وقت اتالف با جلسات این می�شود همراه نیز جلسه نامناسب مدیریت

موثری و بهینه نتیجه�گیری از و بوده همراه شرکت�کنندگان از بسیاری

نیستند. برخوردار

انجمن�های چنانچه که باورند این بر ریاضی علوم برنامه�ریزی کمیته اعضای

کشور ریاضی علوم جامعه سطح در هماهنگی ایجاد با ایران آمار و ریاضی

از فارغ را مربوطه اساتید عمومی همت ریاضی علوم پیشبرد راستای در بتواند

دلسوزی همکاران پیشنهادات و نظرات بر تکیه با کنند، راهبری صنفی مسائل

عالی اهداف به می�توان قطعاً دارند، مدنظر را کشور در ریاضی علوم اعتالی که

کشور علمی جامعه در نیز را ریاضی علوم وضعیت و یافته دست نظر مورد

بخشید. ارتقاء عزیزمان

ریاضی علوم ریزی برنامه کمیته
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آمار بیمارستان. در کار به اشتغال از قبل بیمارستانی آمار با آشنایی عدم -١

در چه بیمارستان فعالیت�های کلیه انعکاس از است عبارت بیمارستانی

”آمار اورژانس. و بستری بیماران مورد در چه و سرپایی بیماران مورد

اما نمی�شود. ارائه دانشگاه�ها در مجزا رشته یک عنوان به بیمارستانی”

خود دروس برخی در درمانی بهداشتی خدمات مدیریت رشته دانشجویان

اشاره بیمارستانی آمار به آن از فصلی در که کتابی به مرجع عنوان به

بیمارستانی آمار شاخص�های کتاب این در می�کنند. مراجعه است، شده

بیمارستانی آمار از مفاهیمی که اینجاست است. شده داده آموزش

و... بیمار اقامت متوسط تخت، اشغال درصد فعال، روز تخت مانند

مدارک دانشجویان برای حتی بیمارستانی آمار متاسفانه می�گردد. ارائه

بیمارستانی آمار و حیاتی آمار با کامل طور به هستند مدعی که پزشکی

نمی�شود. ارائه دانشگاهی درس یک عنوان به دارند، آشنایی

ماهیت دلیل به درمانی، و بهداشتی مراکز در آمار واحدهای مسئول -٢

رشته در التحصیالن فارغ یا و پزشکان اغلب مراکز، این بودن درمانی

اینگونه بودن پزشک-محور دلیل به دیگر عبارت به هستند. درمانی های

عمل این می�یابد. اختصاص پزشک به آمار واحد مسئول پست مراکز،

و بهداشت بخش در آمار حاضر حال در متاسفانه که است شده باعث

سقم و صحت از مواقع از بسیاری در بلکه نکرده پیشرفت تنها نه درمان

و درمان بهداشت، وزارت سوی از که سامانه�ای نباشد. برخوردار کافی

کار به بیمارستانی آمار ثبت برای بیمارستان�ها در کشور پزشکی آموزش

به است. مواجه نادرست گزارش�گیری�های و فراوان اشکاالت با می�رود

دلسوزی نبوده�اند آماری خود آمار، حوزه�های متولیان چون می�رسد نظر

آمار حوزه رییس نمونه، عنوان به ندارد. وجود عرصه این در نیاز مورد

پزشک یک کشور، پزشکی علوم دانشگاه�های از بسیاری در اطالعات و

آمار مختلف رشته�های التحصیل فارغ اینکه با متاسفانه است. عمومی

وجود حوزه این در حیاتی آمار دکتری حتی و ارشد کارشناسی مقاطع در

بهداشت/درمان-محوری، دلیل به نمی�توانند آنها از هیچیک باز اما دارد،

همانگونه تا شده باعث امر این باشند. آمار واحد رئیس پست دار عهده

زمینه در خود علم و تجارب از آمار کارشناسان شد، اشاره نیز باال در که

کنند. برداری بهره مطلوب نحو به نتوانند آمار

وزارت درمان امور اعتباربخشی و نظارت دفتر اخیر، سال�های در -٣

اصلی مأموریت به عمل راستای در پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

مراقبتی خدمات ارائه از اطمینان جهت کنترل و نظارت اعمال که خود

سیاستگذاری ضمن است، روز علمی شواهد بر مبتنی و ایمن کیفی،

اعتباربخشی مدل جایگزینی سالمت، نظام عالیه اهداف راستای در

داده قرار خود کار دستور در کشور، درمانی مراکز ارزشیابی جای به را

اجرای و وجود از عمومی اعتماد ایجاد منظور به اعتباربخشی است.

به سالمت، پیامدهای گرفتن نظر در و استاندارد بر مبتنی فرآیندهای

تعداد از ساالنه و ماهانه روزانه، آمار تنظیم و تهیه دارد، قرار درمانی و بهداشتی

منظور آنهاست. تحلیل و بیمارستان درگذشتگان و مرخصشده و بستری بیماران

تهیه است. نموده اشاره غیره و تخت اشغال درصدهای احتساب نیز را تحلیل از

و داروخانه آزمایشگاه، رادیولوژی، سرویس�های درمانگاه�ها، به مراجعین آمار

نظر از احراز شرایط آنهاست. وظایف شرح از دیگر نمونه�ای نیز واحدها سایر

تجربه و تحصیالت

رشته در ارشد کارشناسی یا کارشناسی کاردانی، تحصیلی مدرک دارابودن •

پزشکی مدارک

خدمات مدیریت رشته در ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا •

پزشکی مدارک کارشناسی مدرک داشتن به مشروط درمانی و بهداشتی

بیمارستان�های به�خصوص و بیمارستان�ها در دلیل همین به است. شده ذکر

به هستند. نیز پزشکی مدارک مسئولین آمار، مسئولین دانشگاه، به وابسته

را بیمارستان آمار کار پزشکی، مدارک رشته در کرده تحصیل فرد دیگر عبارت

می�دهد. انجام

چهار دارای و است اجتماعی امور رسته فرعی های رسته از آمار کتاب، همین در

آمار کارشناس و آمار کاردان موضوعی، آمار کارشناس آمارشناس، شغلی: رشته

احراز شرایط است. داده�ها تحلیل رسته این وظایف شرح نمونه از است. کشوری

رشته�های از یکی در تحصیلی مدرک بودن دارا نیز تجربه و تحصیالت نظر از

است. آمار گروه تحصیلی

فارغ مواقع، اکثر در که است این است وارد تشکیالت این در که اشکالی اما

می�شود، کار به مشغول بیمارستان�ها آمار واحدهای در که آمار رشته التحصیل

اداره مجموعه زیر آمار واحد بیمارستان، تشکیالتی چارت در اینکه دلیل به صرفا

پرونده اطالعات آوری جمع به تنها واحد این در است، پزشکی مدارک و پذیرش

علم از عمال و می�پردازد سرپایی کنندگان مراجعه اطالعات یا بستری بیماران

در اینکه جای به دیگر، بیانی به نمی�گردد. استفاده است شایسته که آنچنان او

متخصص کارشناس و باشد داشته وجود مستقل آمار واحد یک بیمارستان هر

کلیه مسئول بلکه پزشکی، مدارک واحد آمار مسئول تنها نه واحد آن در آمار

مسئولین برنامه�ریزی جهت آمار تحلیل به و باشد بیمارستان در شده تولید آمار

منتقل پزشکی مدارک اداره در موجود آمار واحد به متاسفانه بپردازد، بیمارستان

است ذکر شایان می�شود. مشغول واحد این امور انجام به صرفا و می�گردد

واقف آمار علم اهمیت بر بیمارستان مدیر یا رئیس که بیمارستان�ها برخی در

مسئول اگر حتی می�کند. فعالیت رئیس/مدیر نظر زیر مستقال آمار واحد هستند،

شخص تغییر با متاسفانه باز اما باشد. پزشکی مدارک رشته التحصیل فارغ آمار

می�کند. تغییر نیز ساختار این مدیر یا رئیس

از یکی التحصیالن (فارغ آمار کارشناسان مشکالت فوق، مطالب به توجه با

شرح به کشور بیمارستانهای در شاغل زیستی) کاربردی، محض، آمار های رشته

می�باشد: زیر



٨١ شماره -٩٢ زمستان یکم- و بیست سال ۶

آن در که آید

حوزه�های مسئولیت گردند، موظف کشور خصوصی و دولتی مراکز کلیه -١

نمایند. واگذار آمار رشته متخصصین عهده به را آماری مختلف

حد در و اصالح بیمارستانی آمار و اطالعات جمع�آوری سیستم -٢

گیرد. قرار موجود استانداردهای

درمان بهداشت، وزارتخانه در بیمارستانی تشکیالت چارت اصالح با -٣

اعم کشور درمانی مراکز و بیمارستان�ها کلیه در پزشکی، آموزش و

بیمارستان�های پزشکی، علوم دانشگاه�های به وابسته بیمارستان�های از

آمار واحد سازمانها، سایر به وابسته و اجتماعی تامین خیریه، خصوصی،

بیمارستان رئیس/مدیر نظارت تحت مستقیما و مستقل بیمارستان در

نماید. فعالیت

سازمان�ها، فعالیت نوع با متناسب کشور در می�گردد پیشنهاد نیز آخر در

موسسات ایجاد منظور، این برای شود. داده آموزش سازمان آن آمار کارشناس

آموزش و معرفی به حرفه�ای و فنی مراکز همانند که کشور سطح در آماری

آنها در که موسساتی می�رسد. نظر به ضروری می�پردازند، متفاوت شغل�های

عملی هم و نظری به�طور هم آموزشی های دوره گذراندن ضمن آمار کارشناسان

گردند. آشنا شوند، فعالیت مشغول آنجا در است قرار که سازمانی حرفه با

جهان آمار انجمن�های

اهواز ران شهید دانشگاه آمار گروه چی�پرداز، رحیم دک

Chinipardaz r@scu.ac.ir

امریکا آمار انجمن

آمار انجمن دومين قدمت نظر از ASA اختصاری نام با ١ امريكا آمار انجمن

اين اعضای تعداد است. امریکا در علمی انجمن�های قدیمی�ترین از و جهان

می�شوند. نیز دولتی سازمان�های بعضی شامل كه است ١٨٠٠٠ حدود انجمن

تشکیالت •

انجمن تقسیم�بندی يك می�شود. بندی تقسيم صورت سه به امريكا آمار انجمن

٧٨ میان این در می�شود. خوانده فصل که است جغرافیایی منطقه صورت به

مستقل فعاليت�های اصلی انجمن كنار در كه دارد وجود کانادا و امریکا در منطقه

ايالت) نام (معموال منطقه آن نام با معموال فصل�ها اين نام می�كنند. دنبال را

هستند انجمن بخش�های ديگر تقسيم�بندی يك در است. انجمن نام سپس و

تعداد می�دهند. تشکیل را انجمن (علمی) موضوعی تقسیم�بندی حقيقت در كه

فعاليت�های می�باشند، ۶٠ از بیش که انجمن کمیته�های است. ٢٢ بخش�ها اين

همایش�ها، برای كميته�ها دارند. خاصوجود عناوين با اهدافخاصو و اجرایی

بیمار، ایمنی تأمین جهت هدفمند، و سیستماتیک ابزار یک عنوان

در ارائه قابل خدمات تمام کیفیت مستمر بهبود و کارکنان و همراهان

خطیر وظایف به عمل در را سالمت نظام رهبران و مدیران بیمارستان،

اعتباربخشی استانداردهای [کتاب می�نماید یاری مراقبتی حوزه در خود

بر کشور بیمارستان�های راستا این در .[١٣٨٩ ايران، در بيمارستان

بدین می�گیرند. قرار ارزیابی مورد بخشی اعتبار استانداردهای اساس

یک هر برای و دارد وجود بخشی اعتبار با ارتباط در سنجه�هایی منظور

شده گرفته نظر در سنجه�ای آمار) واحد جز (به بیمارستانی واحدهای از

به بخشی سنجه، هر انتهای در که اینجاست توجه جالب نکته است.

ضمن بایستی بیمارستان آمار کارشناس و دارد اختصاص داده�ها تحلیل

شاخص آن تحلیل و اندازه�گیری به اقدام واحد، هر برای شاخص تعریف

به این و نیست موجود آمار واحد ارزیابی برای سنجه�ای اما بپردازد.

است پزشکی مدارک واحد مجموعه زیر آمار واحد که است آن دلیل

بسیار بیمارستان در را آمار واحد نقش واحد، این به جزئی نگاه و

پزشکی، مدارک واحد سنجه�های در حتی است. داده جلوه رنگ کم

اینجا، در بحث این از منظور البته است. نشده برده آمار واحد از نامی

و واحد این انگاشتن نادیده بلکه نیست، آمار واحد برای سنجه نداشتن

است. بیمارستان کلیدی واحدهای از یکی عنوان به آن نگرفتن نظر در

مدارک مجموعه زیر آمار واحد تشکیالتی، چارت طبق اگر همچنین

نیست؟! بیمارستان تشکیالت طبق آن وظایف شرح چرا است پزشکی

مستقل خواستار خود، حق آوردن به�دست برای که آنجا دیگر عبارتی به

سالهاست که کشور تشکیالتی چارت طبق هستند، بیمارستان در شدن

قرارگرفتن به موظف نگرفته، قرار زمینه این در اصالح و بازنگری مورد

که آنجا اما باشند، پزشکی مدارک اداره جزئی واحدهای از یکی در

کشور، پزشکی مدارک تشکیالت وظایف شرح طبق می�کنند اعتراض

پاسخ این با نیست، آنها عهده بر بیمارستان در محوله امور از بسیاری

موظفید. آنها اجرای به هستید، آماری” ” چون که می�شوند مواجه

دارد. وجود کیفیت بهبود واحد نام به واحدی بیمارستان�ها در اکنون هم

انجام بیمارستان آمار کارشناسان توسط آماری تحلیل�های کلیه گرچه

گزارش بیمارستان کیفیت بهبود واحد نام به نتایج تمامی ولی می�گیرد

آماری تحلیل�های می�پندارند افراد از بسیاری که گونه�ای به می�گردد.

یک که نیست شکی البته می�گیرد. انجام بهبود دفتر کارشناسان توسط

جایگاه اینکه اما نیست. داده�ها تحلیل به قادر تنهایی به آمار کارشناس

می�گردد باعث نشده، تعریف است، شایسته که آنچنان بیمارستان در او

شغلی، رضایت عدم به توجه با و رفته تحلیل آمار کارشناسان انگیزه�های

باشند. پشیمان خود بودن ” آماری ” از ای گونه به

در اجرا به طرحی ایران آمار انجمن سوی از ملی سطح در است خواهشمند لذا
1 American Statistical Association
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از غیر تحصیلی رشته�های از افراد این شتوک. لموئل و بادی۵ پی الیور فیشر۴،

نگهداری آوری، جمع آنان اولیه هدف بودند. امریکا معتبر دانشگاه�های از و آمار

مربوط انسانی علوم به که بود مختلفی بخش�های در آماری اطالعات انتشار و

می�شد.

فلچر بود، تأسیسشده امریکا» آمار «انجمن عنوان تحت که انجمن رییس اولین

در انجمن ساالنه جلسه اولین بود. (١٨۴۵-١٨٣٩) ساله هفت دوره یک برای

شد. برگزار ١٨۴٠

خارجی افراد اولین می�شد. شامل را امريكا ساكن افراد ابتدا انجمن این

اولين عنوان به نایتینگل٧ فلورانس سپس و کتله۶، آدولف انجمن این عضو

در انجمن فعالیت�های حوزه تأسیس اول سال پنجاه در بودند. (١٨٧۴) زن

بود. بوستون ایالت

در و شد ملی سازمان یک به تبدیل انجمن این والکر٨ ریاست دوران در

كرد. منتشر فصلنامه به�صورت را (JASA) آمار اصلی مجله ١٨٨٨ سال

پژوهش به دریچه�ای

امیرکبیر صنعتی دانشگاه محمدپور عادل و آمار پژوهشکده�ی خان�زاده فرشید

farshid.khanzadeh@yahoo.com

داوری�نشده) (مقاله�های خاکستری نوشتگان -٣

معموال انتشارش زمان تا علمی-تخصصی مجلّه یک به مقاله ارسال زمان از

و ارزیابی مراحل باید مقاله زیرا می�کشد؛ طول سال�ها حتّی یا ماه�ها، هفته�ها،

اطالعات گردش به نیاز سختگیرند. بسیار هم داوران اغلب و بگذراند را اصالح

پژوهشگران، که است شده� موجب یافته�ها جدیدترین باره در علمی جامعه در

مقاله�هایی چنین کنند. منتشر داوری، یا ارزیابی از پیش را خود مقاله�های

نیز گاهی می�نامند. workingpaper یا preprint انگلیسی، زبان در را

سریع انتشار می�گویند. خاکستری»٩ «نوشتگان مقاله�ها این�گونه مجموعه به

افراد نظر که می�دهد نویسندگان�شان به را امکان این داوری�نشده، مقاله�های

کنند. اصالح مجلّه�ها به ارسال از پیش را مقاله و کنند دریافت را مختلف

آن�ها به ارجاع میزان مقاله�ها، این به دسترسی بودن آزاد به توجه با همچنین

نامه�های و مدارک اغلب می�شوند. تشكيل غيره و آموزش مسائل انتشارات

آورد. به�دست ایوا ایالتی دانشگاه سایت در می�توان را انجمن این اولین

انتشارات •

بر عالوه است. فعال علمی مجالت كتاب، چاپ زمينه در هم انجمن

عنوان تحت را آماری ساالنه نشست�های در برگزیده مقاالت سال هر آن

می�کنند. چاپ JSMProceedings

از: عبارتند انجمن علمی مجالت

• Journal of the American Statistical Association
(JASA)

• The American Statistician (TAS)

• Journal of Business Economic Statistics (JBES)

• Journal of Agricultural, Biological, and Environ-
mental Statistics (JABES)

• Journal of Computational and Graphical Statistics
(JCGS)

• Technometrics (TECH)

می�كند: چاپ آنالين به�صورت ديگر علمی مجله دو انجمن

• Journal of Statistics Education (JSE)

• Journal of Statistical Software (JSS)

انجمن تشكيل چگونگی •

شهر در امریکا آموزش انجمن از اطاقی در نفر پنچ ١٨٣٩ نوامبر ٢٧ تاریخ در

دادند. جلسه تشکیل آمار انجمن تشکیل برای آمریکا بوستون

دیکس جان فلچر٣، ریچارد کوگسول٢، ویلیام از بودند عبارت نفر پنج این
2William Cogswell
3Richard Fletcher
4John Dix Fisher
5Oliver Peabody

كه است كسانی اولين از كتله داد). نام تغيير انگليس آمار سلطنتی انجمن نام به بعدها (كه لندن آمار انجمن موسس بلژيك، آمار نوزدهم قرن بزرگ نظران صاحب از ( ١٧٩۶-١٨٧۴) كتله آدولف ۶

است. كتله علمی ابتكارات از می�شود محسوب سالمت مهم معيارهای از كه بدن توده شاخص داد. انجام را بلژيك در علمی سرشماری كه است كسی اولين داد. توسعه اجتماعی علوم به را آمار حوزه
استفاده به متوسل جنگی تلفات كاهش برای فعاليت ادامه در او اما می�شود. محسوب جنگی مجروحين گذار خدمت و پرستار يك بسياری برای اگرچه ايتاليايی (١٩١٠-١٨٢٠) نايتينگل فلورانس ٧

١٨۵٨ سال در او كرد. آمار علم وارد نيز را سايه�دار ميانگين�های و دايره�ای چارت�های ، سطحی چارت�های او بعدها داد. آموزش آماری های روش با را جنگی تلفات كاهش برای روش�هايی و شد آمار از

(١٣٩١) پرداز چينی تاليف احتمال و آمار تاريخ كتاب به می�توان كتله و نايتينگل فعاليت�های از بيشتر اطالع برای شد. اكسفورد دانشگاه استاد ١٨٩١ سال در و انگليس آمار سلطنتی انجمن عضو

كرد. مراجعه
8Francis A. Walker (1837-1873)
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می�دهند.

(arXiv) «آرخیو» وب�گاه در عمدتاً آماری�اند، علوم به مربوط که مقاله�هایی

در کنید. نام ثبت باید نخست وب�گاه، این به مقاله ارسال برای می�شوند. منتشر

فایل سپس کنید. تعیین نیز را عالقه�تان مورد علمی زمینه�های باید نام ثبت حین

می�کنید. (upload) ارسال را LaTeX نرم�افزار با مقاله حروف�نگاری�شده

و ایجاد مقاله�تان از PDF فایل گیرد، انجام موفقیت با فایل ارسال چنانچه

به مقاله�تان تأیید، از پس کنید. تأیید را آن باید که می�شود، داده نشان شما به

که می�شود فرستاده کسانی همة برای بالفاصله خبرش و افزوده «آرخیو» دادگان

است. یکسان شما با عالقه�شان مورد علمی زمینه یک دست�کم

سریع انتشار با افراد �که این همه از مهم�تر اما شود. بیش�تر است ممکن نیز

مجلّه) انتشار تاریخ در (نه اصلی تاریخ در رسماً را خود ایده می�توانند مقاله�شان

برسانند. حداقل به را آن سرقت خطر و کنند ثبت

منتشر اینترنت طریق از داوری�نشده مقاله�های اکثر میالدی، ١٩٩١ سال از

دادگان�هایی که است شده باعث مقاله�ها این�گونه تعداد افزون روز رشد می�شوند.

پژوهشی مؤسسه�های و دانشگاه�ها بعضی یابد. اختصاص آن�ها به اینترنت در

ایجاد پایان�نامه�ها و علمی گزارش�های و داوری�نشده مقاله�های از مخزنی١٠ نیز

بعضی است. دست�یابی قابل اینترنت، طریق از نیز آن�ها از بسیاری که کرده�اند

معرفی ١ جدول در داوری�نشده مقاله�های اینترنتی دادگان�های مشهورترین از

انجام رایگان به�صورت را خود خدمات وب�گاه�ها این همه تقریباً شده�اند.

داشته وجود همگان چشم از دور ولی مفید هایی داده است ممكن سازمان، از

تبدیل و ها داده اين شناسایی برای هـایی راه دنبال بـه بايد كه است طبیعی باشد،

تصمیم�گیری رویه در اطالعات این بکارگیری با تا باشيم، مفید اطالعات به آنها

نماییم. ارایه را خردمندانه مدیریتی و گرفته محور دانش تصمیماتی بتوانیم

شناسایی جهت در انسانی، منابع حوزه مخصوصاً و سازمان در آماری مطالعات

کمک مدیران به ابعاد تمام در مستمر بهبود و سازمان داخلی و خارجی محیط

می�كند.

عنصر سه نيازمند مستمر، بهبود و پیوسته ارتقاء و حفظ براي سازمانها تمامی

باعث كه سيستمهایی از يكي می�باشند. وری بهره و خالقيت دانش، اساسي

آن روشهای از استفاده و آمار علم می�شود، عنصر سه اين مستمر و دائمی ارتقای

دانش بدون عادتها تکرار و تصمیم�گیری فضای از نادانی غبار زدودن منظور به

مدیریت فکری توان نمودن فعال برای که است روشهایی حاوی آمار علم است.

مستمر بهبودی رود. به�کار می�تواند مربوط کارهای در مستمر بهبود�های ایجاد در

آماری سواد

(ISLP) ایران در آماری سواد پروژه اینده آشفته، افش

A.Ashofteh@SavadAmari.com

مدیران برای آماری سواد

و جنسیت هر با جامعه افراد کل به آماری سواد مباحث شد گفته که همانطور

الزم نوشتن و خواندن سواد حد در آن دانستن و می�شود مربوط سنی گروه هر

برای آماری سواد با را ستون این مبحث می�خواهم اجازه است. شده دانسته

کنیم. شروع مدیران

استفاده بدون كه كنند ادعا نمیتوانند نیز مديران قويترين حتی است مسلم آنچه

بهترين می�توانند و داشـته سـازمان جوانب تمامی از كافی اطالعات آمار، علم از

سطحي هـر در بپـذيريم اگـر نمايند. ارائه مشكالت حل برای را ها حل راه

institutional repository١٠
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متن و مفهوم با صددرصد ارتباط آماری اطالعات که گفت باید دیگر علوم با علم

نشان�دهنده تنهايی به آماری، ارقام و اعداد و دارد آماری گزارش در شده ارائه

تجزیه قابل مجرد، به�صورت آماری مباحث دقیقتر، به�طور بود. نخواهند چیزی

انجام برای قبول قابل عدد يک درصد ده گرچه مثال برای نیستند. تحلیل و

سوال این و ندارد مفهومی آماری تفکر در تنهايی به ولی است ریاضی محاسبات

اعداد بيان حقيقت در موضوعی؟ چه یا چیزی چه درصد ده که می�آورد پیش را

اعداد آن بين ارتباط برقراری و استنباط توانايی به نياز شده ارائه مفهوم يک در

دارد. اشاره مورد مفهوم و

تمامی بتواند سازمان، یک مديريت خدمت در آماردان فرد يا مدير يک شايد

بيان ولی دهد، انجام را آماری اطالعات آوردن دست به برای الزم محاسبات

درک مثال برای است. ديگری چيز شده ارائه آمار از صحيح استنباط و درست

ولی نمی�دهد نشان را معلولی و علت رابطه لزوماً همبستگی ضریب که مطلب اين

راهگشا می�تواند ارتباط مقدار دانستن معلولی و علت رابطه يک مطالعه برای

وجود آن دادن نشان توانايی همبستگی فرمول�های در که است نکته�ای باشد،

بهداشت سطح و ملی ناخالص رشد بهترين کشوری که مطلب اين شنيدن ندارد.

ولی باشد، جالب ندارد آماری تفکر که فردی برای شايد دارد، خود منطقه در را

”بهترين” لغت در نيست آمار رشته متخصص لزوماً که آماری سواد با مدیر يک

کرد خواهد جستجو را بعدی کشورهای با معنی�دار اختالف و کرده کنجکاوی

نداشته خود رقبای با معنی�داری اختالف لزوماً کشور بهترين است ممکن چراکه

ندارد نياز معنی�داری اختالف فرمول�های بر کامل تسلط به مطلب اين باشد.

است. آماری تفکر دارد نياز آنچه بلکه

تحت را آماری بررسی يک نتايج می�تواند آماری فرضيات می�دانیم که همانطور

نظر در الزم نمونه حداقل را بررسی مورد نمونه اگر مثال برای دهد. قرار تاثير

شود داده نشان بيشتر گروه�ها بين اختالفات باشيم اميدوار می�توانيم بگيريم

حجم افزايش با شايد بررسی مورد گروه�های بين اختالفات کاهش برای يا و

نظر در که می�داند آماری سواد دارای مدير يک برسيم. بهتر مقصود به نمونه

روی بر می�تواند چقدر داده اساس بر آماری بررسی يک ابتدايی فرضيات گرفتن

زمانی مخصوصاً بگذارد. تاثير آماری مطالعه یک از آمده دست به درصدهای

ممکن ارشد مدير يک مثال برای دارند. وجود مداخله�گر و مرتبط فاکتورهای که

حال کند بازخواست کارایی نرخ بودن پایین اساس بر را بخش يک رييس است

است. نکرده دقت بیرونی گذار تاثیر عوامل و محیطی نامناسب وضعيت به آنکه

فرضيات و مداخله�گر متغيرهای شناخت توانايی آماری سواد دارای مدير يک

دارد. توجه آن به آماری گزارش�های و اخبار تفسير در و کرده کسب را آماری

مقدار درک قابليت دارای باید مديران است. ارزيابانه تفکر به توجه بعدی نکته

يک برای باشند. مديريتی تصميم يا نتيجه�گيری يک از آماری شواهد حمايت

شايد که نيست مهم لزوماً ذهنی محاسبات سریع انجام یا و اعداد شناخت مدير

عنوان به اعداد ارزيابی هنر به نياز بلکه باشد. نيز عادی فرد يک در توانايی اين

بتواند آماری تحقيق يک نتايج استنباط در اينکه و است مطرح آماری شواهد

متوجه مثال عنوان به و کرده تحليل واضح و صحیح به�طور را شده ارائه مطالب

بیافریند. سنگین و زشت کرمی از را بال سبک و زیبا پروانه�ای می�تواند که

کنیم. بازتر را بحث دهید اجازه

اطالعات و آمار اصلی کنندگان مصرف از يکی اينکه علی�رغم مديران از برخی

تفسیر و موقع به آمار به خود روزانه نياز به توجه به�جای می�دهند ترجيح هستند

به مديران که است واضح پر کنند. تکیه مديريت دانش به تنها آن، درست

درست تصميمات گرفتن و برنامه�ريزی برای آماری داده�های تفسير و استفاده

روز سال هر ماه آبان اول که است همين علت به شايد دارند. نياز موقع به و

موضوع اهمیت نشانگر نامگذاری این و است شده نامگذاری برنامه�ريزی و آمار

است.

کرد خواهد کمک مديريت، علم الزم مباحث به آماری سواد مباحث کردن اضافه

خود مدیریت حوزه داده�های با ارتباط در درستی و سیستمی تفکر مديران تا

و آمار سنگين تئوريک مباحث از دور به مديران برای آماری سواد کنند. پيدا

ارايه آمارهای و داده�ها از موقع به استفاده و صحيح درک روی بر احتماالت،

را کار و کسب محيط واقعی شواهد و روابط درک قابليت تا می�کند تمرکز شده

نگاه در است ممکن آمار تئوريک صرفاً مباحث از دوری کند. اهدا مديران به

ايجاد واقع در ولی دهد نشان ساده را مديران برای آماری سواد مباحث اول،

ای ساده کار وجه هيچ به آمار زمينه در کاربردی و عميق صحيح، درک يک

معروف قول به دارد. حوزه اين متخصصان توسط فراوان تالش به نياز و نيست

است. سخت گفتن، ساده سخن

یک نبايد احتمال و آمار علم محض و ریاضی مباحث از اطالع می�آید نظر به

دنيا سراسر در مديران مي�گوييم وقتی حقيقت در شود. تلقی مديران برای الزام

علم تئوری مباحث به آمار از و می�گيرد صورت تفاهمی سوء دارند نياز آمار به

نمونه�گيری احتماالت، مانند مباحثی بنابراين می�شود. برداشت احتمال و آمار

معنی�داری، فرض، آزمون اطمينان، فاصله آماری، توزيع�های آن، خطاهای و

مباحثی می�شود. تجويز آنها برای قبيل اين از مباحثی و بینی پیش مدلسازی،

مبانی گرچه نمی�کند، متصور مديران برای را آمار از شايسته�ای کاربرد شايد که

از برداشتی و می�دهد قرار آنها روی پيش را حتمی غير و احتمالی تفکر و آمار

می�سازد. ميسر خطا درصدی با را داده

واضح پر اند کرده تجربه را آمار عملی و علمی محيط دو هر که افرادی برای

نیاز دارند کار و سر آن با عمل در آنچه با مديران به شده ارايه آمار علم که است

آماري، خطاهای صحيح درک ايجاد برای راستی به دارد. بیشتری همخوانی به

بيان به نيازی چه مديران برای غیره و نمونه بودن تصادفی فوايد داري، معنی

نرمال توزيع بداند مديری اينکه است؟ آن رياضی فرمولهای و فنی نکات کليه

خواهد استفاده آن از مديريت و عملی کار کجای در است فرمولی چه دارای

درست درک به بپردازد مباحثی چنين به آنکه از بيشتر آماری، سواد مبحث �کرد؟

مصرف�کنندگان از يکی آنها که چرا می�دهد، اهمیت مدیریتی آمارهای از مديران

هستند. اطالعات و آمار اصلی

تفاوت دهند قرار توجه مورد می�توانند آماری تفکر در برنامه�ریزان که مهمی نکته

این قوی ارتباط علی�رغم است. غیرآماری تفکر به نسبت اطالعات به آمار نگاه
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است. موثر و کاربردی مدیریت ايجاد کليد آماری، سواد و تصمیم�گیری

یک در (Statistical Literacy) آماری سواد اصول رعایت نویسنده نظر به

نتايج از برخی که مطلب اين قبیل از مطالبی درک می�تواند مديریتی گزارش

را می�کنند پيدا مفهوم وقایع مناسب تعداد در دنيا در موجود تصادفی فرآيندهای

یک با رابطه در اطالع منابع محدودی تعداد که زمانی حقیقت، در کند. سهل

مورد صحيح اطالعات به می�توان سخت است، اختیار در تصمیم�گیری فرآیند

و هنگام به صحیح، داده�های از مطلوبی تعداد به باید و کرد پيدا دست انتظار

جایگاه شناخت شده�اند. گردآوری علمی صورت به که داشت دسترسی مرتبط

تشخیص جهت سازمان داخلی و خارجی محیط بررسی�های در آماری مطالعات

تا راهبردی و کالن برنامه�ریزی�های تمام راستای در مطلوب و موجود وضعیت

و وضعیت ارزیابی و کنترل جهت مناسب شاخص�های تهیه همچنین و جزیی

باشد. حیاتی می�تواند موثر مدیریت یک برای برنامه اهداف شدن احراز میزان

کلی آشنايی و ناکامل مطالعه یک از خوب آماری مطالعه يک تشخيص توانايی

نیاز بدون داده، تحليل مختلف روش�های ضعف و قوت نقاط و کارکردها با

است کار اساس و پایه آنها، احتمالی محض مبانی يا رياضی فرمول�های به

مديريت سازی، مدل شاخص�سازی، مانند آماری روش�های بر بيشتر تمرکز که

می�طلبد. را شده ارائه مدل�های و آمار علم اساس بر آینده پیش�بینی و ريسک

روش�های انواع یا کارلو مونت شبيه�سازی روش کارکرد با آشنايی مثال برای

عصر در آن به مربوط نتایج تفسیر نحوه و ریسک تحلیل در شبیه�سازی دیگر

روابط در بروز و شيوع رابطه درک نیست. انتظار از دور و پیچیده کاری حاضر

درک که است الزم مدیریتی مجموعه یک برای همانقدر آمار، توسط شده بيان

است. الزم حسابداری در بودجه کسر و بدهی يا اقتصاد در بازده و سهام بين رابطه

در بيکاری نرخ ثابت و مشخص زمان يک در است ممکن می�دانیم که همانطور

زمان، طول در بيکاری شيوع ولی باشد تکرار و کاربرد قابل خاص تجارت يک

در و کرد خواهد تغيير زمان گذشت با نتايج و داده تغيير را بيکاری افزايش نرخ

نتايج است ممکن کنوني، يافته بروز رفتار نتيجه در واقعه، يک شيوع حقيقت

وقايع و گروه�ها برخی آماری بررسی فايده و نياز درک �سازد. متفاوت را آينده

قديمی سازمان�های ریسک جداگانه بررسی الزام درک مانند جداگانه، به�صورت

اساس بر بلکه آنها تعداد اساس بر تنها نه شکايات آماری بررسی يا و جديد و

نياز که است حسابداری مفاهيم برخی مانند سازمانی اعتبار در آنها تاثير شدت

و کنترل قابل غير و کنترل قابل متغير، و ثابت هزينه�های جداگانه بررسی به

در مطلوب مدیریتی گزارش یک در باید الزام این و دارند مستقيم غير و مستقيم

شود. گرفته نظر

می�شود پیشنهاد است گرفته قرار آمار جهانی سال مجاورت در که کنونی زمان در

زیر موارد مانند آماری تخصصی چندان نه مباحثی با را خود آشنایی میزان

آبان اول بتوانیم تا کنیم ارزیابی آماری تفکر زمینه در را خود جایگاه و بسنجیم

ملی روز یک عنوان به برنامه�ریزی کنار در را آمار نام صالبت با امسال، ماه

کنیم. بیان

تصادفی از بيشتری اهميت دارای تحقيق يک نتايج در شده ايجاد اريبی که شود

خیر. یا می�دهد قرار تاثير تحت بيشتر را نتايج و است نمونه�ها نبودن يا بودن

او به مدير يک در تفکر قدرت اين است. قضاوت�گرانه تفکر دیگر موضوع

اساس بر يا کند باور را چيزی چه اينکه مورد در که مي�دهد را امکان اين

اين چرا می�داند او حقيقت در بگيرد. درست تصميم دهد، انجام آماری داده�های

اینکه مگر شود نمی محقق امر اين چيست. آن داليل و است بهترين تصميم

هنگام در ريسک و احتمال با آن ارتباط و هزينه-فايده مانند مفاهيمی با وی

کند. تحليل را زمينه�ها اين در شده ارائه آماری نتايج و باشد آشنا تصميم�گيری

مخصوصاً سازمان�ها، کارکنان که است آمار علم از مفاهیمی شده، ارایه مطالب

اساس بر را درست تصميمات بتوانند تا هستند درگير مطالب اين با مديران،

شايد آورند. ارمغان به خود سازمان برای شده، ارائه آمارهای از صحيح درک

سال اینکه به توجه با و بناميم مديران برای آماری سواد را اين باشد شايسته

خود از آن پیش از بیش گسترش جهت می�دانیم، آمار جهانی سال را ٢٠١٣

رسانه�ها سازمان، خارجی و داخلی محيط در آماری اطالعات ”چه کنیم سوال

باعث که دارد وجود برنامه�ریزان و مديران مخصوصاً و کارکنان برای جامعه و

شوند؟” داده قرار یکدیگر کنار ملی، روز یک در آمار، و برنامه�ریزی می�شود

تعريف آمارهايی اساس بر را آنها آماری نيازهای مديران، برای آماری سواد

هدف مطمئناً و دارند سروکار آن با خود مدیریتی فعالیت در روز هر که می�کند

نيست. تئوريک و علمی آماردان يک ايجاد آن

جنس کنونی، دنیای در و است افزايش حال در روز به روز آماری داده�های حجم

داده�های به آزمايش�ها، اساس بر آمده دست به داده�های از آماری اطالعات

مانند جديدی نسبتاً مباحث است. کرده پيدا تغيير مشاهدات از شده حاصل

طرح مانند سنتی مباحثی کنار در حجیم داده�ای منابع تحلیل و داده�کاوی

خود جای بعدي، و قبل مطالعات و شده�اند مطرح نمونه�گیری و آزمايش�ها

غيره و رکورد شده، سانسور فضايي، پنل، داده�های و چندسطحی مطالعات به را

بر تصمیم�گیری به نياز کنار در که هنگامی را تغييرات اين است. کرده واگذار

روز نیاز و قضيه عمق بگذاريم، علمی و مستند تحليل�های و اطالعات اساس

می�شود. مشخص آمار زمینه در دانش افزایش به افزون

تحليل توسط خردمند، مدیر یک تا است الزم آیا است. اين اصلی سوال

صحیح، و علمی بررسی�های اساس بر موقع به واکنش انجام و موقعيت درست

است، مثبت پاسخ اگر باشد؟ خود مدیریت حوزه واقعی نيازهای پاسخگوی

پیش از بیش را آماری تفکر و سواد تقویت راهبرد مدیران، که است منطقی

انجام تجربه اساس بر که را چیزی آن نام و کنند تقویت خود مدیریتی حوزه در

بشناسند. نیز علمی بطور را می�دهند

مباحثی نيازمند مدیریتی گزارش�های که می�رسد نظر به چنین امروز دنیای در

بیش آماری تفکر داشتن به را مدیران که هستند آمار علم از استنباطی و عددی

بوده منطبق آنها روزانه نيازهای و تجربيات با که مباحثی می�دهد. سوق پیش از

ببينند. شده طرح مباحث در کاربردی کامال طور به را خود مسايل بتوانند تا

مدیریت، مثلث�گونه همراهی امروزی، دانش و اطالعات دنیای در حقيقت در
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بیافزایند. مطلب پختگی بر خود مفید توصیه�های و مطالعه با محترم خوانندگان

دهد پاسخ زیر سواالت به نیز کشور آماری جامعه است شایسته فضا، این در

اساتيد و مدرسان مطالعاتی، منابع و کتب کنندگان تهيه درسي، برنامه�ريزان تا

به توجه با را خود راهبردهای ذیربط، مسئولین و تحقيقاتی مراکز و دانشگاه�ها

مسيرهای و اهداف اساس بر و داده تغيير موقع به داخلی و محيطی تحليلهای

دهند. شکل را خود حرکت صحيح،

دانشجويان و مديران تا گردد مطرح می�بايست حد چه در و مباحثی چه -١

درک با و دهند گسترش را خود آماری سواد بتوانند مرتبط های رشته

به و درست تصميمات بتوانند آماری گزارشهای و اطالعات از صحيح

نمايند. اتخاذ موقع

و آماری داده�های انواع با ارتباط در مديران برای روزمره�ای نيازهای چه -٢

دارد. وجود جامعه و رسانه�ها سازمان، داخلی محيط در آنها تحليل�های

در غيره و تحليل ابزار تحليل، روشهای داده�ها، نوع در تغييراتی چه -٣

مديران برای الزم مباحث در می�تواند که است داده رخ اخير سالهای

باشد. گذار تاثير

جديد فناوري�های از استفاده با و شده ساده�تر داده گردآوری اينکه وجود با -۴

از کوچکتر تغييرات نبايد آيا است يافته افزايش موجود داده�های ميزان

شوند؟ تلقی معنی�دار بود شده استاندارد گذشته در آنچه

تغيير بزرگ داده�های حجم وجود با آماری اطالعات تحليل روشهای آيا -۵

است؟ نکرده

برخی برای که است نرسيده فرا آن زمان آماری افزارهای نرم وجود با آيا -۶

آماری سواد کالم يک در و آماری تفکر و مفاهيم به مديران مانند کاربران

شود؟ پرداخته

بسیار تبحر آن در که سنتی روشهای جای به که نرسيده فرا آن زمان آيا -٧

کنيم؟ توجه نیز کاربران جدید نيازهای به داريم،

پرتاب سنتی مثالهای جای به آماری شده ارايه دروس در نيست بهتر آيا -٨

بياوريم؟ رو لمس قابل و واقعی مثالهای به تاس و سکه

به می�توان آماری سواد با مرتبط مقاالت مطالعه جهت می�دانیم که همانطور

نمود. مراجعه زیر آدرس

http://www.savadeamari.com/tarfand.html

در دادگستری رسمی كارشناسان با آشنايی
آمار رشته

دادگسی ری كارشناس و آمار امن پيوسته عضو كتابدار، يدرضا

مقدمه •

حوزه�ها تشخیص مانند مدیریتی مباحث در آمار علم نقش با حد تاچه -١

غیره و انگیزشی بررسی�های دانش، مدیریت به مربوط دانشی گپ و

درمدیریت خارجی و داخلی محیط تحلیل انسانی، منابع مدیریت در

در تصادفی فرآیندهای و شبیه�سازی مدل�های از استفاده راهبردی،

تا موجود وضعیت بین مسیر طی ارزیابی و کنترل ریسک، مدیریت

هستیم؟ آشنا علمی شاخص�های توسط مطلوب وضعیت

نمودارهای درصدها، و نرخ�ها و آماری جداول با مواجه در حد چه تا -٢

نمودارهای و تغيير درصدهای مطلوب، و موجود وضعيت درک و آماری

تفسیر غیره و پارتو شبکه�ای، فرآیند، کنترل نمودارهای مانند کاربردی

می�دهیم؟ ارایه صحیح

تحليل يک انجام برای الزم گام�های و آماری پروژه مديريت توانایی آیا -٣

است؟ شده تقویت مطلوب اندازه به ما مديريت درحوزه آماری مناسب

هستیم؟ آشنا آماری معيارهای نکات و صحیح تفسیر نحوه با آیا -۴

طراحی مدلسازي، و زمانی سري�های اعتماد، قابليت با آشنايی میزان -۵

اطمينان، فاصله با آشنايی و آزمايش�ها طرح و آماری بررسی يک

است؟ اندازه چه به ما مدیریت تحت فرضدرحوزه آزمون و مقداراحتمال

آماری شاخص�های و همبستگی ضرايب تفسیر نحوه با ما آشنايی میزان -۶

است؟ اندازه چه به اقتصادی و

رعایت و مناسب و موثر آماری گزارش يک الزامات با ما آشنایی میزان -٧

توانايی و موقع به انتشار داده، فرا بودن، مانع و جامع مانند آن اصول

رسانه�ای و مديريتی معمول گزارش�های از صحيح برداشت و خواندن

است؟ چقدر

سنتی مباحث کنار در داده�کاوی مانند بزرگ داده�های حجم بررسی با آیا -٨

مشاهده داده�های با برخورد در آماری نتایج تفسیر قابلیت و نمونه�گيری

آشنا آزمايشی تصادفی داده�های به�جای غيرتصادفی و ثابت بعضاً شده

هستیم؟

داده�های و زمان به وابسته داده�های و طولی داده�های بررسی قابلیت با آیا -٩

داریم؟ آشنایی آنها کاربردی جایگاه و عرضی برش

راحتی به که غيره و سيمپسون پارادوکس مانند پارادوکس�ها با آیا -١٠

کنند گمراه آماری گزارش یک نتایج صحیح تفسیر در را ما می�توانند

داریم؟ آشنایی

تمامی برای نوشتن و خواندن سواد با هم�رده آماری سواد که امروز دنیای در

آماری، سواد گسترش هدف با آمار جهانی سال می�شود، معرفی جامعه سطوح

تا است امید و شد آماری سواد به مدیران نیاز یادآوری جهت در مناسب بهانه�ای
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آمار كارشناسی

دعاوی، و محاكم امور در خبره اهل و كارشناس طوالنی نسبتا سابقه�ی علي�رغم

اين كه دارد ساله ١٣ حدود ای سابقه آمار رشته در دادگستری رسمی كارشناسی

كارشناسان كل البته و است كمتر هم اين از ١٨٧ ماده كارشناسان برای سابقه

نباشند. هم نفر ٢٠ شايد (١٨٧ ماده و كانون (در رشته اين رسمی

از پس آمار رشته در دادگستری رسمی كارشناسان كانون در عضويت داوطلبان

نام ثبت به نسبت سراسری و محلی نشريات كانون�ها، سايت در فراخوان اعالم

است. ضروری نام ثبت برای زير شرايط بودن دارا كه كرد خواهند اقدام

مجلس ١٨/١/١٣٨١ مصوب دادگستری رسمی كارشناسان قانون ١۵ ماده طبق

بايد وثاقت بر عالوه رسمی كارشناسی پروانه اخذ متقاضيان اسالمی، شورای

باشند. ذيل شرايط واجد

در شده شناخته دينی های ازاقليت يكی يا و اسالم دين به تدين الف)

اساسی. قانون

ايرانی تابعيت داشتن ب)

كيفری پيشينه نداشتن ج)

مخدر مواد به اعتياد عدم د)

قانونی غير گروههای در هواداری و عضويت سابقه و وابستگی نداشتن ه)

اسالم مخالف يا

پنج حداقل و تقاضا مورد رشته در باالتر يا كارشناسی دانشنامه داشتن و)

مذكور؛ تحصيلی مدرك اخذ از بعد مربوط رشته در تجربی سابقه سال

نداشته وجود باالتر يا كارشناسی تحصيلی دوره نياز؛ مورد رشته در هرگاه

يا كارشناسی دانشنامه مدرك بودن دارا با افراد صورت اين در باشد

می�توانند رشته آن در كار سابقه سال ١۵ حداقل و رشته هر در باالتر

باشند. كارشناسی پروانه اخذ متقاضی

نام. ثبت مهلت پايان در سن سال پنج و بيست حداقل بودن دارا ز)

گزينش و شفاهي) و تجربي(كتبی و علمی آزمون در موفقيت ح)

اخالقی. اولويت�های صالحيت

كارشناس نظر تحت سال يك مدت به آموزی كار دوره گذرانيدن ط)

به و باشد داشته رسمی كارشناسی سابقه سال ده از بيش كه رسمی�ای

مربوط. كانون مديره هيات معرفی با راهنما كارشناس عنوان

عمومی. وظيفه خدمت پايان كارت يا معافيت داشتن ی)

كارشناسان كانون در آمار كارشناسی رشته متقاضيان برای كه است توضيح به الزم

مالك رياضی يا آمار رشته در ليسانس مدرك حداقل داشتن دادگستری رسمی

است.

جز به گروه اين در كه دارد قرار مالی) امور (گروه كانون ۴ گروه در آمار رشته

قرار بيمه و حسابرسی و حسابداری نفقه، تعيين بازرگانی، امور رشته�های آمار،

دارند. قرار گروه ١١ در رشته ٧٠ از بيش كانون در كل در دارد.

آمار رشته رسمی كارشناسان فعلی وضعيت •

در قضات اينكه و قضايی محاكم در شده طرح دعاوی كثرت و تنوع به نظر

عادالنه دادرسی تحقق راستای در ندارند؛ تخصص فنی و علمی رشته�های همه

می�يابد. ضرورت كارشناس عقيده كسب به نياز مواردی در

قضاوت در مهم راههای از يكی كارشناسی نظرات از استفاده گفت بايد عبارتی به

قضاوت امروزه دعاوی، موضوعات در تنوع و پيچيدگی به نظر به�طوريكه است.

بود. نخواهد مطلوبی نتيجه به منجر و كامل قضاوت، كارشناسان، حضور بدون

ضرورت فنی و علمی مختلف رشته�های در كارشناس وجود كه است جهت اين از

است. انكار قابل غير محاكم و دعاوی در كارشناس به نياز و يافته

كارشناسی تاريخچه •

محاكمات اصول موقتی قوانين با كارشناسی مبحث تقنينی تاريخی سابقه

در قانون اين سوم مبحث است. خورده ١٢٩٠/٨/١٨پيوند مصوب حقوقی

ماده است. خبره اهل عقيده به مربوط كه مي�باشد ٣٢٩ تا ٢١٧ مواد برگيرنده

تحقيقات موضوع كه مواردی ”در كه: می�داشت مقرر چنين مذكور قانون ٣١٧

يا خودش نظر به می�تواند محكمه دارد الزم مخصوصه اطالعات كه است مطلبی

كند.” رجوع خبره اهل عقيده به متداعبين از يكی خواهش به

مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آئين قانون كه امروزه

برداری كپی صدرالذكر قانون ٣١٧ ماده از كه آن ٢۵٧ ماده دارد، حكومت ١٣٧٩

دعوا اصحاب از يك هر درخواست به راسا می�تواند می�گويد:”دادگاه است شده

است. تاريخی پيوند اين نمايد...”مويد صادر را كارشناسی به امر ارجاع قرار

[١]

دارای كه استانی دادگستری رسمی كارشناسان كانون�های حاضر حال در

و می�باشند سياسی غير و انتفاعی غير دولتی، غير مستقل حقوقی شخصيت

استان) در مقيم كارشناس ٣٠ حداقل (با است آمده قانون در كه شرايطی تحت

كانون استانی، مراكز در كه وقتی تا و گردند تشكيل استان هر مركز در می�توانند

كانون نزديكترين عضو استان، آن كارشناسان است، نگرديده تشكيل مستقل

بود. خواهند استانی

كارشناسان عالی شورای استانی؛ دادگستری رسمی كارشناسان كانونهای راس در

و بوده استانی كانونهای نمايندگان از متشكل كه دارند وجود دادگستری رسمی

مربوطه قانون در آن ماموريتهای و اختيارات وظايف، و دارند استقرار تهران در

است. گرديده ذكر

سوم برنامه قانون ١٨٧ ماده محاكم، در كارشناس كمبود جبران منظور به البته

آئين�نامه�های و ١٣٧٩/١/١٧ مصوب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

حقوقی، مشاوران امور مركز تشكيل به نسبت تا داد اجازه قضایيه قوه به مربوطه

دو حاضر حال در كه شد متذكر بايد نمايد. اقدام قضائيه قوه كارشناسان و وكال

[٢] و می�نمايند.[١] فعاليت جامعه در فوق شرح به رسمی كارشناس نوع

دادگستری رسمی كارشناسان بيشتر شناسايی و ورود نوشتار اين هدف البته

می�باشد. دادگستری رسمی كارشناسان كانون عضو

رشته در تاكيد با رسمی كارشناسان كانون در جذب فرايند •
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آمار دانشجويی مسابقه چهاردهمين گزارش
کشور

علمی کمیته دب ،فریدروحا مدرضا دک

١٣٩٢ شهريورماه نوزدهم روز در کشور آمار دانشجويی مسابقه چهاردهمين

دانشکده در تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار نهمین برگزاری از قبل روز يک

برگزار ايران آمار انجمن همکاری با و بلوچستان و سیستان دانشگاه رياضی

دانشجو ٣ از متشکل هریک دانشجویی تيم ٩ مسابقات از دوره این در گردید.

از: عباتند کننده شرکت دانشگاه�های که کردند شرکت

بيرجند دانشگاه -١

تهران دانشگاه -٢

کرمانشاه رازی دانشگاه -٣

زنجان دانشگاه -۴

بهشتی شهيد دانشگاه -۵

اصفهان صنعتی دانشگاه -۶

طباطبایی عالمه دانشگاه -٧

رفسنجان (عج) عصر ولی دانشگاه -٨

یزد دانشگاه -٩

سواالت که بود شده طراحی کاربردی و نظری بخش دو در مسابقه سوال��های

و آوری جمع آمار اساتيد و آموزشی گروه�های از علمی کميته دبير توسط آزمون

شدند: انتخاب زير اعضای از متشکل مسابقه علمی کميته توسط نهايی سواالت

اسکندری فرزاد دکتر -١

امينی محمد دکتر -٢

كاظمی ايرج دکتر -٣

اللهی نعمت دکترعليرضا -۴

علمی) کميته (دبير فريدروحانی محمدرضا دکتر -۵

١٧:٣٠ تا ١۵ ساعت از کاربردی و ١١ تا ٨ ساعت از نظری بخش آزمون

و سیستان دانشگاه رياضی دانشکده محل در ١٣٩٢ ماه شهريور نوزدهم روز

گرديد. برگزار بلوچستان

به علمی کميته توسط که علمی هيئت اعضای نتايج اعالم و اوراق تصحيح برای

ماه شهريور نوزدهم روز ٢٢ ساعت ١۴تا ساعت از بودند، شده دعوت زير شرح

پرداختند. مسابقه نامه آيين با مطابق نتايج اعالم و اوراق تصحيح به ١٣٩٢

مشاوره�ها در بايد كه آنچنان آمار رشته رسمی كارشناسان داليلی به حاضر حال در

از: است عبارت داليل برخی كه ندارند حضور محاكم و

بحثهای در رشته اين توانايی�های معرفی عدم و كانون در رشته بودن جديد (١

كارشناسی

مردم مختلف اقشار ميان در آماری فرهنگ ضعف (٢

آمار رسمی كارشناس از استفاده در قانونی ضرورت�های وجود عدم (٣

آنچه مشابه آماری، روشهای و آمار از استفاده و ارائه و توليد درتهيه،

و معامالت در ساختمان و راه كارشناسی جمله از رشته�ها ساير برای

است. آمده غيره

تخمينها جمله از مختلف امور در آمار كارشناسی تيم�های به�كارگيری عدم (۴

رشته�ها. ساير برای برآوردها و

اطالعات و آمار از بهره�برداری و استفاده در متخصصان برخی توجه عدم (۵

موارد. بودن كارشناسی و علمی و اصلیت به نسبت آماری روشهای و

پيشنهاد •

امور در آمار رسمی كارشناسان پتانسيل و توان از استفاده موانع رفع منظور به

اطاله از جلوگيری منظور به كه است ذكر قابل متعددی موارد جامعه، مختلف

داشت: دور نظر از نبايد را ذيل شرح به چند نكاتی كالم،

نظر از استفاده با گروهی رسانه�های توسط الزم رسانی اطالع الف)

ايران آمار انجمن البته و آمار اندركاران دست ساير و اساتيد و متخصصان

كارشناسان اهميت و صحيح آماری روشهای و آمار خصوصشناخت در

رابطه. اين در آمار رسمی كارشناسان و

نيازمند و مجری دستگاههای و آماری اساتيد و آمار انجمن همراهی ب)

مبتالبه. امور در آنها معرفی در همراهی و رسمی كارشناسان با آمار به

آمار جهانی سال ملی ستاد آماری تشكلهای از حمايت كميته تعامل ج)

آمار. رسمی كارشناسان با

منابع •

جمهوری، رياست مقررات و قوانين تنقيح و تدوين پژوهش، معاونت [١]

رسمی حسابداران و مترجمان كارشناسان، مقررات و قوانين مجموعه

نشر. و چاپ اداره اول) (ويرايش دوم چاپ دادگستری،

رسمی كارشناسان مقررات و قوانين كامل مجموعه باختر، احمد سيد [٢]

نشر اصفهان، استان دادگستری رسمی كارشناسان كانون دادگستری،

.١٣٨۶ چهارباغ،
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محمدپور عادل دکتر -۵

علمی) کميته (دبير فريدروحانی محمدرضا دکتر -۶

شد: مشخص زیر شرح به کننده شرکت تیم ٩ نتایج جمع�بندی، از پس

اسکندری فرزاد دکتر -١

امينی محمد دکتر -٢

پور صادق بهرام دکتر -٣

كاظمی ايرج دکتر -۴

نکرد. کسب را سوم و دوم

تیم به باالکريشنان پروفسور جايزۀ علمی، کميتۀ تصمیم اساس بر همچنین

تعلق گرفتند، قرار چهارم جایگاه در تیمی امتیاز نظر از که زنجان دانشگاه

آمار، دانشجویی مسابقات سیزدهمین مانند نیز دوره این در به�عالوه گرفت.

میلیون ١٠ مبلغ به جمهوری ریاست پژوهشی معاونت طرف از نقدی جوایزی

تیم به ریال میلیون ٢۵ مبلغ و انفرادی سوم تا اول نفرات از یک هر به ریال

گردید. اهدا سوم تیم به ریال میلیون ١٠ و دوم تیم به ریال میلیون ١۵ اول،

حضور ١٣٩٢با ماه شهريور بیستم روز در جلسه�ای نتايج، اعالم جهت

مسابقه برگزاری کميته دبير علمی، کميته اعضای ايران، آمار انجمن نماینده

روند از گزارشی مسابقه علمی کميته دبير و گرديد تشکيل تيم�ها سرپرستان و

پایان در داد. ارائه برتر نفرات و تيم�ها انتخاب نحوۀ و آزمون�ها سواالت، طراحی

علمی کمیتۀ دبیر به تیم�ها سرپرستان توسط اعتراضات گردید مقرر جلسه این

بررسی با نهایت در گردد. اعالم نهایی نتایج آنها بررسی با تا شود داده تحویل

نمره) باالترین درصد ۵٠ حداقل (با برتر انفرادی نفرات علمی کميته اعتراضات،

تیمی و انفرادی نمرات به توجه با دوره این در متاسفانه نمود. تاييد زير شرح به را

مسابقات آيين�نامه ٧ بند به توجه با و کننده شرکت تیم�های توسط شده کسب

اول، رتبه احراز برای الزم امتياز نصاب حد تيمی هيچ کشور، آمار دانشجویی
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برتر نشریه و کتاب

برتر کتاب •

آن” کاربردهای و فضایی ”آمار کتاب

اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط

و بیست در تقدیر شایسته کتاب به�عنوان

١٣٩١ بهار فصل کتاب جایزه دوره یکمین

تربیت دانشگاه توسط به�عالوه شد. برگزیده

١٣٩١ سال برتر کتاب عنوان به نیز مدرس

قرار تقدیر مورد و شده شناخته دانشگاه

نیز ١٣٩٢ بهمن�ماه در نهایتا است. گرفته

ایران اسالمی جمهوری سال کتاب دوره یکمین و سی جایزه تقدیر شایسته

گردید.

دانشگاه آمار دکترای دانش�آموخته محمدزاده، محسن دکتر آقای توسط کتاب این

قطب هسته عضو مدرس، تربیت دانشگاه آمار گروه استاد انگلستان، لیدز

کمیسیون عضو و مشهد فردوسی دانشگاه فضایی و ترتیبی داده�های علمی

است. شده تصنیف ایران، اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان ریاضیات پیشبرد

آمار استاد مشکانی محمدرضا دکتر آقای عهده به کتاب این علمی ویراستاری

مرسده خانم سرکار توسط آن ادبی ویراستاری است. بوده بهشتی شهید دانشگاه

آثار نشر مرکز و شده انجام صفری رحیم آقای عهده به آن فنی امور و برنجی

است. کرده منتشر و چاپ �را آن نیز مدرس تربیت دانشگاه علمی

برتر نشریه •

به وابسته ریاضی پیشرفته مدل�سازی مجله

دانشگاه کامپیوتر و ریاضی علوم دانشکده

برتر نشریه عنوان به اهواز چمران شهید

علوم، وزارت سوی از پایه علوم زمینه در

و گردید انتخاب فناوری و تحقیقات

از تجلیل ملی جشنواره چهاردهمین در

مورد ١٣٩٢ سال برتر فناوران و پژوهشگران

گرفت. قرار تقدیر

زمینه در علمی-پژوهشی نشریه اولین ریاضی پیشرفته مدلسازی مجله�ی

مقاله�هایی مجله این می�شود. منتشر فارسی زبان به که است ایران در مدل�سازی

را مختلف حوزه�های در توسعه�ای و کاربردی بنیادی، پژوهش�های نتایج حاوی

به می�کنند، استفاده ریاضی مدل�سازی یا و آماری مدل�سازی از نحوی به که

می�باشد. http://jamm.scu.ac.ir مجله این وبگاه می�رساند. چاپ

می�باشد. راسخ عبدالرحمن دکتر آقای عهده بر مجله این سردبیری

تصادفی فرایندهای و سمیناراحتمال نهمین اختتاميۀ جلسه در مسابقه جوايز

گرديد. اعطا زير شرح به ١٣٩٢ ماه شهريور یکم و بیست روز در

ریال میلیون ۵ مبلغ انفرادی اول نفر دلفاردی حیدری معین آقای به -١

معاونت طرف از ریال میلیون ١٠ ایران، آمار انجمن نقدی جایزه

تقدير لوح يک و جمهوری ریاست پژوهشی

نقدی جایزه ریال میلیون ٣ مبلغ انفرادی دوم نفر خوشروان امیر آقای به -٢

ریاست پژوهشی معاونت طرف از ریال میلیون ١٠ ایران، آمار انجمن

تقدير لوح يک و جمهوری

میلیون ٢ مبلغ انفرادی سوم نفر نایینی مفیدیان امیرعباس آقای به -٣

معاونت طرف از ریال میلیون ١٠، ایران آمار انجمن نقدی جایزه ریال

تقدير لوح يک و جمهوری ریاست پژوهشی

از ریال میلیون ٢۵ مبلغ جمعا اصفهان صنعتی دانشگاه تیم اعضای به -۴

جمهوری ریاست پژوهشی معاونت طرف

از ریال میلیون ١۵ مبلغ جمعا بهشتی شهید دانشگاه تیم اعضای به -۵

جمهوری ریاست پژوهشی معاونت طرف

طرف از ریال میلیون ١٠ مبلغ جمعا تهران دانشگاه تیم اعضای به -۶

جمهوری ریاست پژوهشی معاونت

جایزۀ عنوان به ریال میلیون یک زنجان دانشگاه تیم اعضای از هریک به -٧

باالکريشنان پروفسور
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احمدی مسیب دکتر آقای

١٣٧۴ آمار کارشناسی بهشهر. در ١٣۵٢ متولد

آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه از

دکتری اهواز، چمران شهید دانشگاه از ١٣٧٧٨

محل مشهد. فردوسی دانشگاه ١٣٩٢از آمار

است. دامغان دانشگاه ایشان فعلی اشتغال

منظر از ترتیبی داده�های بر مبتنی یافته تعمیم مدل «بررسی رساله: عنوان

« پیتمن محک و اطالع معیارهای

� برزادران محتشمی غالمرضا دکتر آقای راهنما: استاد

اسماعیلیان مهدی دکتر آقای

خراسان استان از درگز شهرستان در ١٣۴۴ متولد

دانشگاه از ١٣۶٨ آمار کارشناسی رضوی.

از ١٣٧٣ آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی

از ١٣٩٢ آمار دکتری مدرس، تربیت دانشگاه

فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه

است اردبیلی محقق دانشگاه ایشان

« دنباله�ای ترتیبی آماره�های مبنای بر استنباط » رساله: عنوان

پرست دوست مهدی دکتر آقای راهنما: استاد

�

چهکندی مجید دکتر آقای
آمار کارشناسی زاهدان، در ١٣۶٣ متولد

ارشد کارشناسی بیرجند، دانشگاه از ١٣٨۵

دکتری بهشتی، شهید دانشگاه از ١٣٨٨ آمار

محل مشهد. فردوسی دانشگاه ١٣٩٢از آمار

بیرجند دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال

است.

منسجم» سیستم�های اعتماد قابلیت در «مباحثی رساله: عنوان

� احمدی جعفر دکتر آقای راهنما: استاد

دکتری دوره آموختگان دانش

محمد آل نفیسه سیده دکتر خانم

از ١٣٨۴ آمار کارشناسی فسا، در ١٣۶٢ متولد

آمار ارشد کارشناسی بوشهر، فارس خلیج دانشگاه

آمار دکتری و امیرکبیر صنعتی دانشگاه از ١٣٨٧

اشتغال محل امیرکبیر. صنعتی دانشگاه ١٣٩٢از

است. شاهد دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی

به نسبت متغیر ضرایب با آرچ فرایندهای آمیخته های «مدل رساله: عنوان

زمان»

سلطانی احمدرضا دکتر آقای رضاخواه، سعید دکتر آقای راهنما: اساتید

داور امین حمیدرضا دکتر آقای مشاور: استاد

گاهی آ حمزه دکتر آقای

استان در واقع فردوس شهرستان در ١٣۶٢ متولد

دانشگاه از ١٣٨۵ آمار کارشناسی جنوبی، خراسان

از ١٣٨٧ آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی

١٣٩٢ آمار دکتری و کرمان باهنر شهید دانشگاه

امیرکبیر. صنعتی دانشگاه از

مرکزی» حد قضیه�های و احتمالی نابرابری�های از «تعمیم�هایی رساله: عنوان

واعظ�پور منصور سید دکتر آقای محمدپور، عادل دکتر آقای راهنما: اساتید

دانشگاه (از مسيار رادكو دکتر آقای غفاری، امین مینا دكتر خانم مشاور: اساتید

� اسلواكی)

احمدی محمدولی دکتر آقای

١٣٨۴ آمار کارشناسی بیرجند. در ١٣۶١ متولد

آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه از

آمار دکتری مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨٨

مشهد. فردوسی دانشگاه ١٣٩٢از

توام» و نمونه�ای تک سانسور طرح�های پایه بر آماری «استنباط رساله: عنوان

احمدی جعفر دکتر و پرست دوست مهدی دکتر آقایان راهنما: اساتید

�
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« تی چوله و نرمال چوله جدید متغیره چند «توزیع�های رساله: عنوان

زاده جمالی احد دکتر و اللهی نعمت رضا علی دکتر آقایان راهنما: استاد

زاده زارع جمالیسميه احد دکتر و
زاده زارع سميه دکتر خانم

از ١٣٨۵ آمار کارشناسی يزد، در ١٣۶٣ متولد

از ١٣٨٧ آمار ارشد کارشناسی اصفهان، دانشگاه

دانشگاه از ١٣٩٢ آمار دکتری اصفهان، دانشگاه

آمار گروه ايشان فعلی اشتغال محل اصفهان.

است. شيراز دانشگاه

« شبکه�ها اعتماد قابليت «مدل�سازی رساله: عنوان

اسدی مجيد دکتر آقای راهنما: استاد

شعاعی شیرین دکتر خانم

١٣٨۵ آمار کارشناسی تهران، در ١٣۶١ متولد

ریاضی آمار ارشد کارشناسی تهران، دانشگاه از

دکتری و امیرکبیر صنعتی دانشگاه از ١٣٨٨

امیرکبیر. صنعتی دانشگاه از ١٣٩٢ آمار

لیلن

مقاومت – تنش مدل�های برای اعتماد قابلیت آماری «تحلیل رساله: عنوان

شده» سانسور نمونه�های تحت

خرم. اسماعیل دکتر آقای راهنما: استاد

محمد�پور. عادل دکتر آقای مشاور: استاد

شمس مهدی دکتر آقای

رياضی کارشناسی اصفهان، در ١٣۵٧ تولد

کارشناسی اصفهان، دانشگاه ١٣٧٩از کاربردی

اصفهان، صنعتی دانشگاه از ١٣٨٣ آمار ارشد

مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩٢ آمار دکتری

دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال محل

است. کاشان

گروه��های ديدگاه از آماری استنباط در ناوردايی «نظريه رساله: عنوان

توپولوژيکی»

عمادی مهدی دکتر آقای راهنما: استاد

ارقامی رضا ناصر دکتر آقای مشاور: استاد

حسامیان غالمرضا دکتر آقای
اصفهان، دانشگاه ١٣٧٩از آمار کارشناسی

دانشگاه از ١٣٨٣ ریاضی آمار کارشناسی��ارشد

دانشگاه از ١٣٩٢ آمار دکتری اصفهان، صنعتی

ایشان فعلی اشتغال محل اصفهان. صنعتی

است. نور پیام دانشگاه

نادقيق» اطالعات اساس بر ناپارامتری آماری «استنباط رساله: عنوان

� طاهری محمود سید دکتر آقای راهنما: استاد

برآورده دست علی دکتر آقای

یزد. استان از میبد شهرستان در ١٣۶٢ متولد

باهنر شهید دانشگاه از ١٣٨۶ آمار کارشناسی

دانشگاه از ١٣٨٨ آمار ارشد کارشناسی کرمان،

دانشگاه ١٣٩٢از آمار دکتری مشهد، فردوسی

ایشان فعلی اشتغال محل مشهد. فردوسی

است. یزد دانشگاه

و قضاوتی پساطبقه�بندی نمونه�گیری اساس بر آماری استنباط » رساله: عنوان

« رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری

� سرمد مجید دکتر و ارقامی ناصررضا دکتر آقایان راهنما: اساتید

ربیعی محمدرضا دکتر آقای

دانشگاه از ١٣٧٧ آمار کارشناسی .١٣۵۴ متولد

و اقتصادی آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی

دکتری بهشتی، شهید دانشگاه از ١٣٨٠ اجتماعی

محل مشهد. فردوسی دانشگاه ١٣٩٢از آمار

شاهرود صنعتی دانشگاه ایشان فعلی اشتغال

است.

« ای-مقدار بازه فازی محیط در رگرسیونی سازی مدل » رساله: عنوان

� طاهری محمود سید دکتر و ارقامی رضا ناصر دکتر آقایان راهنما: اساتید

روزگار روح��اله دکتر آقای

آمار کارشناسی مرودشت، در ١٣۶١ متولد

آمار ارشد کارشناسی شیراز، دانشگاه از ١٣٨۶

از ١٣٩٢ آمار دکتری شیراز، دانشگاه از ١٣٨٨

شیراز. دانشگاه
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نوریان سجاد دکتر آقای

١٣٨۵ آمار کارشناسی ایالم، در ١٣۶٢ متولد

١٣٨٧ آمار ارشد کارشناسی تبریز، دانشگاه از

١٣٩٢ آمار دکتری بهشتی، شهید دانشگاه از

مدرس. تربیت دانشگاه از

برای مارکوف مدل�های همگنی آزمون بر کید تأ با بیزی تحلیل » رساله: عنوان

« طولی داده�های

� گنجعلی مجتبی دکتر آقای راهنما: استاد

آمار جهانی سال مسابقه

خانه ،٢٠١٣ آمار جهانی سال در

انجمن همکاری با اصفهان رياضيات

زير اهداف با را مسابقه�ای ايران، آمار

کرد: برگزار

آماری فرهنگسازی •

آمار کردن عمومی •

مختلف علوم در آمار کاربرد •

برنامه�ريزی در آمار •

مختلف سازمان�های در آمار •

آماری نظام •

رسمی آمار با آشنايی •

طراحی، نقاشی، کليپ، وبالگ، عکس، موضوعات با بخش ٧ در مسابقه اين

برگزار پوستر آماری، داستان آماری، شعار يا جمله کاريکاتور، سازی، تصوير

آمار انجمن رايگان ساالنه دو عضويت و نقدی جوايز شامل مسابقه جوايز شد.

بود. بخش هر در اول نفرات به ايران

داده شرکت آثار می�شود. اعالم زير شرح به روزمره زندگی و آمار مسابقه نتايج

در اثر ٣ عکس، بخش در اثر ١١ پوستر، بخش در اثر ٨ شامل، مسابقه در شده

١ وبالگ، ۵ آماری، شعار و جمله بخش در اثر ٩ کاريکاتور، و نقاشی بخش

از کدام هيچ کوتاه، فيلم و کليپ بخش در بود. داستان ٢ و کليپ بخش در اثر

بختياروند عجمی مسعود دکتر آقای

کارشناسی خرمشهر. شهرستان در ١٣۵۴ متولد

ارشد کارشناسی اصفهان، دانشگاه از ١٣٧٩ آمار

آمار دکتری مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨١ آمار

اشتغال محل مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩٢

رفسنجان عصر ولی دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی

است.

« اریب طول- در های داده چگالی تابع برآورد » رساله: عنوان

� فکور وحید دکتر آقای راهنما: استاد

نما کلکين مريم دکتر خانم

آمار کارشناسی اصفهان. در ١٣۶٣ متولد

کارشناسی اصفهان، صنعتی دانشگاه از ١٣٨۵

اصفهان، صنعتی دانشگاه از ١٣٨٧ آمار ارشد

محل اصفهان. دانشگاه از ١٣٩٢ آمار دکتری

صنعتی دانشگاه آمار گروه ايشان فعلی اشتغال

است. اصفهان

« منسجم سيستم�های اعتماد قابليت مدل�سازی در مطالعه�ای » رساله: عنوان

� اسدی مجيد دکتر آقای راهنما: استاد

میرحسینی محسن سید دکتر آقای

١٣٧۶ آمار کارشناسی یزد. در ١٣۵۴ متولد

آمار ارشد کارشناسی بهشتی، شهید دانشگاه از

معلم) (تربیت خوارزمی دانشگاه از ١٣٧٨

فردوسی دانشگاه از ١٣٩٢ آمار دکتری تهران،

یزد دانشگاه ایشان فعلی اشتغال محل مشهد.

است.

ساختار بررسی و مفصل توابع ساخت جدید روش چند » رساله: عنوان

« آنها وابستگی

� امینی محمد دکتر آقای راهنما: استاد
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مرکزی بانک •

انجمن نماینده فروتن، حسین آقای از تشکر با

کرد؛ بيان آمار روز همايش در مرکزی بانک کل رييس

آمار حوزه�ی در وحدت ايجاد به اميد و تدبير دولت اهتمام

بسياری سرگذاشتن پشت ضمن توانست اميد و تدبير شعار با که يازدهم دولت

ايجاد به بگشايد، کشورمان عزيز مردم روی به را اميد دريچه�های موانع، از

ورزيد. خواهد اهتمام نيز آمار يعنی حاکميت اصلی حوزه�های از يکی در وحدت

مرکزی بانک کل رييس سيف ولی�اله مرکزی، بانک عمومی روابط گزارش به

کشور وزارت غدير سالن در ريزی برنامه و آمار روز بزرگداشت همايش در که

توجه آماری، سواد توسعه کرد: خاطرنشان فوق مطلب بيان با می�گفت، سخن

توجه و استانداردها رعايت و کيفيت سطح باالبردن آماری، فرهنگ تقويت به

جزو با�يد حتما ثبتی آمارهای توسعه و اطالعاتی بانک�های ايجاد در بيشتر

گيرد. قرار کشور آماری استراتژی�های

رسمی آمارهای توليد مراکز بيشتر تعامل استراتژی مهم، اين تحقق� افزود: وی

لذا می�طلبد. هستند- ايران آمار مرکز و مرکزی بانک آن�ها مهم�ترين که - را

زمينه، اين در تصميم�گيری اصلی مرجع به�عنوان آمار عالی شورای به من توصيه

تقويت با و نموده بهينه استفاده کشور آماری ظرفيت�های همه از که است اين

مختلف بخش�های کردن تخصصی به اثربخش و غيرمتمرکز آماری نظام يک

شفاف محيطی در بتوانند برنامه�ريزان و سياستگذاران تا نمايد کمک آمار توليد

بزرگترين که عمومی اعتماد و نموده عمل موفق�تر خويش وظايف انجام در

اين دستاورد مطمئنا دهند. گسترش پيش از بيش را است حاکميت سرمايه

بود. خواهد آينده در جانبه همه� توسعه به� اميد و تورمی انتظارات کاهش عمل

در و می�کند تعريف را پديده�ها علم، که اين بيان اعتباربا و پول شورای رييس

علمی نظريه يک بين ارتباط کرد: تصريح است آن�ها علت بيان و شناخت صدد

که است منطقی اصول بر مبتنی روش�های کمک به امروز دنيای در آن اثبات تا

اقتصاد است مبرهن می�باشد. آماری روش�های روش�ها، اين مهم�ترين از يکی

دنيای و اقتصادی نظريات بين ارتباطی حلقه و نيست مجزا مقوله اين از نيز

قالب در اقتصادی، تفکر که است آماری روش�های کمک به است. آمار واقعی،

١٣٩٣به مرداد ٢٠ الی ارديبهشت ٢٠ روز از مسابقه، جوايز نشدند. برنده آثار

شد. خواهد اهدا برندگان

«پروردگار، نام با داستانی بشيری، يوسف آقای داستان بخش در

با روحی ليال خانم آماری جمله و شعار بخش در خانوار»، سرپرست

برنامه�ریزی و حال برای تصمیم�گیری گذشته، از ارزیابی کلید «آمار جمله

وبگاه آدرس با حرفتی زهرا خانم وبگاه بخش در است.»، آینده در

الهه خانم نقاشی بخش در ،http://amar2013.persianblog.ir

ولی نوید آقای بخشپوستر در و سروشمهر سپیده بخشعکسخانم در شهرکی،

ریاضیات خانه سایت به برندگان آثار مشاهده برای بودند. مسابقه برندگان زاده

نمائید: مراجعه زیر آدرس به آمار بخش خانه، بخش�های اصفهان،

http://www.mathhouse.org/VisitorPages/

show.aspx?IsDetailList=trueItemID=1780,11

آماری مراکز و دانشگاه�ها اخبار

اصفهان دانشگاه آمار گروه ساز، عالمت حسین محمد دکتر نظر زیر

alamatho@sci.ui.ac.ir

اصفهان دانشگاه •

انجمن نماینده ایران�پناه، نصراله دکتر آقای از تشکر با

انتخاب ٩٢ سال در نمونه مدرس عنوان به اسدی مجید دکتر آقای -١

آمد. عمل به تقدیر ایشان از دانشگاه در معلم روز مراسم در که گردیدند،

نظر گردید. راه�اندازی اصفهان دانشگاه آمار گروه آماری مشاوره مرکز -٢

خدمات، مختلف بخشهای در توسعه و طرح افزون روز گسترش به

زمينه�های در تحقيقات توجه قابل رشد همچنين و کشاوزری صنعت،

به محققين نياز و آمار علم از استفاده اخير، سال�های در علمی مختلف

معرفی تحقيقات اين اغلب در است. محسوس پيش از بيش آن کاربرد

داده�ها تحليل و تلخيص شيوه گيری، نمونه و آزمايشی مناسب طرح�های

هميشگی دغدغه�های از آماری صحيح روش�های کاربست مجموع در و

پژوهشگران و محققان پژوهشی نيازهای به پاسخ در است. پژوهشگران

رفع راستای در است. ضروری امری آماری مشاوره مراکز توسعه و ايجاد

گروه موجود، پتانسيل از الزم بهره�برداری همچنين و مشاوره�ای نيازهای

مرکزی ايجاد به اقدام آمار جهانی سال با همزمان اصفهان دانشگاه آمار

مرکز خدمات جمله از است. نموده آماری” مشاوره ”مرکز نام به مستقل

مشاوره ارائه آماری، طرح�های و پروژه�ها اجرای در مشارکت به می�توان

آموزشی کارگاه�های برگزاری همچنین و آماری مشکالت رفع جهت در

اشاره مختلف زمينه�های در مديران و محققين کاربران، برای نياز مورد

نمود.
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جهت اين در رسمی آمارهای توليد مراکز اميدواريم است. بوده آن برای مشخص

از مختلف آحاد استفاده جهت در را الزم بستر بتوانند و بوده کوشا پيش از بيش

کنند. مهيا ثبتی آمارهای مزايای

را آمار توليد فرآيند در بين�المللی آماری استانداردهای رعايت همچنين وی

حقيقت در بين�المللی، آماری استانداردهای افزود: و داد قرار تاکيد مورد

منابع طريق از آمار توليد برای را رهنمودها و توصيه�ها از جامعی مجموعه

می�دهد نشان آمده به�دست تجربيات می�کند. فراهم آمارگيری طرح�های و ثبتی

موضوعات زمينه در و داده زيادی اهميت امر اين به بين�المللی سازمان�های

استانداردها اين کرده�اند. ارائه استانداردهائی آماری، طرح�های به مربوط مختلف

شده�اند. مطرح �نامه�ها اساس و توصيه�ها دستورالعمل�ها، قالب در بيشتر

مباحث �در کرد: بيان اقتصادی سياستگذاری و آمار اهميت به اشاره ضمن وی

اقتصاد ارکان همه و بوده سازگار بايستی سياستگذار نظر مورد اهداف اقتصادی

است، تورم تثبيت و کاهش هدف چنانچه مثال، برای ببيند. مجموعه يک در را

نمود. توجه نيز اقتصادی رشد بر پيشنهادی سياستهای جانبی آثار به بايستی

اندازه�گيری ابزار خويش سياستهای عملکرد ارزيابی در می�بايستی آن تبع به لذا

منظور به ديگر، طرف از ببندد. کار به بگيرد بر در را مشخصه�ها همه که دقيقی

آن کمک به که است ابزارهايی به نياز گذشته از درس�پذيری و سياستگذاری

پيش�بينی های مدل از بايد که باوريم اين بر امروزه کرد. پيش�بينی را آينده بتوان

کنيم. استفاده آينده ساختن در بردن بهره برای

حداقل با پيش�بينی عوامل؛ اين به توجه با افزود: مرکزی بانک کل رييس

که پيش�بينی کيفيت اساس اين بر می�گردد. بهينه تصميمات اتخاذ موجب خطا،

بود. خواهد اهميت حائز بسيار است، مدل�سازی نحوه و داده�ها کيفيت از منتج

اين و کرد عمل و فکر خوب آن ساختن مورد در می�توان آينده، پيش�بينی ضمن

شد. خواهد محقق سيستمی نگرش سايه در مهم

و بين�الملل اقتصاد گسترش �با کرد: خاطرنشان آماری� خصوصنيازهای در سيف

سياستگذاری�های و دولت�ها سياست�های اهميت به توجه با و جهانی رقابت�های

گرفته قرار توجه مورد گذشته �از بيش تصميم�گيری�ها دقت مرکزی، بانک�های

اطالعاتی خالءهای احصاء به می�توان کشور آماری نيازهای جمله از است.

تشتت از جلوگيری ثبتی، آمارهای توسعه و اطالعاتی بانک�های تشکيل موجود،

اين در تحصيل به مستعد افراد ترغيب آمار، عمومی آموزش آماری، سردرگمی و

نمود. اشاره دانشگاهی متون در نظر تجديد و رشته

يکی دقيق اطالعات و آمار �امروزه اينکه بيان با مرکزی بانک کل رييس

تصميم�گيری�های و تصميم�سازی و برنامه�ها هدايت برای اساسی ابزارهای از

دهد پاسخ نيازها به است توانسته زيادی حد تا و می�گردد محسوب اقتصادی

رخ اتفاقی چه آينده در که است مطرح سوال اين همواره ولی نمود: اضافه

با شک بدون کرد. خواهد تغيير اندازه چه تا بشری نيازهای و داد خواهد

نيز آماری نيازهای گسترده اطالعاتی بانکهای تشکيل و ثبتی آمارهای توسعه

با قاعدتا شد. خواهد نهادی تغييرات دستخوش کاربردی و نظری جنبه�های از

نيز پاسخ سطح از انتظار و شده دقيق�تر و پيچيده�تر سواالت حوزه اين گسترش

می�کند. احراز را علم عنوان اقتصاد�سنجی و رياضی مدل�های

آنها پذيری آزمون در را معرفتی شاخه�های ساير با تجربی علوم تفاوت وی

اين شايستگی که است زمانی دير نيز اقتصاد علم نمود: تاکيد و برشمرد

اعتبار است توانسته آماری روش�های و آمار به اتکا با زيرا يافته، را عنوان

البته دهد. قرار ارزيابی مورد تجربی آزمون�های بوته در را اقتصادی فرضيه�های

بيشتر غنای موجب بلکه نبوده سويه يک رابطه�ای آمار، به اقتصاد علم نياز

به انسان عقاليی رفتار چون موضوعاتی است. شده نيز آماری روش�های و آمار

نظاير و استقراض سرمايه�گذاری، پول، توليد، مصرف، جمعی، يا فردی صورت

و گرفته قرار بررسی مورد انسانی جوامع در که هستند مقوالتی مهمترين آن

شده�اند. آزمون آماری روش�های اساس بر بوده مطرح آنها به راجع که فرضياتی

نظريات و فرضيات ارزيابی منظور به اقتصاد بپذيريم اگر اينکه بيان با سيف

است، متکی کمی داده�های به خود روش�شناسی و موضوع حوزه در شده مطرح

توليد برای تجربی داده�های بکارگيری روش که گفت می�توان آنگاه افزود:

اغلب �اعتبار است. رياضی مفاهيم و آمار دانش، به آنها تبديل و اطالعات

آماری روش�های طريق از می�شوند تصميم�گيری مبنای که اقتصادی سياست�های

با آينده وضعيت پيش�بينی ديگر، طرف از گرفت. خواهد قرار آزمون مورد

نيازهای از يکی دقيق و علمی های روش اساس بر گذشته داده�های از استفاده

انجام آماری روش�های و نظريه�ها سايه در مهم اين و است برنامه�ريزان اصلی

می�شود.

تهيه فرآيند در رسمی� آمارهای �الزامات به اشاره با مرکزی بانک کل رييس

و کيفيت با و دقيق آمارهای ارائه الزمه کرد: خاطرنشان رسمی آمارهای

ارتباط مختلف، بخش�های نيازهای رفع در آمارها اين اثربخشی ميزان همچنين

�توليد است. دولت و اقتصادی بنگاه�های خانوارها، آمار، توليدکنندگان بين موثر

مختلف بخش�های از را داده�ها المللی، بين استانداردهای رعايت با آمار کنندگان

و موجود وضعيت سازی شفاف باعث نياز مورد گزارش�های ارائه با و دريافت

اقتصادی بنگاه�های خانوارها، بخش سه در آينده پيش�بينی برای الزم بستر ايجاد

استفاده قابل آمار به داده�ها تبديل و اخذ جريان بودن روان اما می�شوند دولت و

می�طلبد. را الزاماتی

داده�ها نمود: تصريح آماری سواد تقويت بر تاکيد با اعتبار و پول شورای رييس

مشخص سيستم يک مورد در اطالعاتی حامل بلکه نيستند، اعداد شامل تنها

لذا می�کند. ايفا را مهم نقش اين اطالعات، به داده تبديل جريان و می�باشند

شوند.� تفسير اختصاصی مفاهيم با مربوطه سيستم در اطالعات است الزم

و عمومی روابط مهارت�های و آمار علم رياضی، توانايی�های از آمارشناس�ها

استفاده جامعه موجود مسايل و مشکالت از بسياری حل برای ارتباط برقراری

بر نظارت داده�ها، جمع�آوری و نمونه�گيری روش�های تعيين در آنها می�کنند.

را اصلی نقش نتايج مورد در نظر اظهار و داده�ها پردازش آماری، بررسی اجرای

می�کنند. ايفا

کرد: خاطرنشان ثبتی آمارهای تقويت و ايجاد بسترسازی، خصوص در سيف

نظام يک ايجاد و ثبتی آمارهای گسترش کشور، آماری نظام اهداف از يکی
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پژوهشکده / ١٣٩٢ ١٧مهر / نایقینی شرایط تحت رگرسیونی مدل�سازی •

آمار

همایش�ها برگزاری

ملی ستاد برنامه�ریزی شورای تخصصی کمیته�های اعضای همایش اولین •

سالن در ١٣٩٢ ماه فروردین ٢٨ تاریخ در آمار جهانی سال بزرگداشت

تهران دانشگاه دهشور شهید

شهریور ٢٠ -٢١ تاریخ در تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار •

بلوچستان و سیستان دانشگاه ١٣٩٢در

خدمات و کاال تولید در آمار کاربرد توسعه�ی راهکارهای بررسی نشست •

ایران آمار مرکز در ١٣٩٢ مهرماه ٣ تاریخ در آن فراروی چالش�های و

وزارت در ١٣٩٢ آبان�ماه ١ تاریخ در برنامه�ریزی و آمار روز همایش •

کشور

عالمه دانشگاه در ١٣٩٢ آبان ٢٩ تاریخ در کاربران و آمار همایش •

طباطبایی

١٣٩٢ ماه آذر ۵ -۶ تاریخ در ١٣٩٠ سرشماری نتایج تحلیل همایش •

مدرس تربیت دانشگاه در

تاریخ در حرفه�ای اخالق و آماری فرهنگ ارتقای راهکارهای همایش •

تهران دانشگاه در ١٣٩٢ آذر ١٣

تربیت دانشگاه در ١٣٩٢ آذر ٢٧ تاریخ در پژوهش در آمار همایشنقش •

مدرس

فعالیت�ها سایر

آمار جهانی سال ویژه�نامه�ی ماهانه انتشار •

آدرس به آمار جهانی سال وب�گاه راه�اندازی •

http://stat2013.srtc.ac.ir

جراید و رسانه�ها طریق از رسانی اطالع •

و دانشگاه�ها در آموزشی کارگاه�های و عمومی سخنرانی�های برگزاری •

علمی مراکز

سطح در آن انتشار و آمار جهانی سال اطالع�رسانی به�منظور بنر تهیه�ی •

تهران شهر

آماری سواد ارتقای به�منظور عمومی مقاله�های انتشار و تهیه •

برای اسالمی شورای مجلس در قانونی ماده�ی تصویب برای اقدام •

آمار جهانی سال برگزاری

گشود. خواهد را جديدی پنجره�های و يافت خواهد افزايش اندازه همين به

به مربوط اطالعات و آمار نظير بيشتری اطالعات و آمار وجوه به توجه وی

مضامين ساير و پايدار توسعه زيست، محيط کار، و کسب تسهيل رقابت�پذيری،

مغفول دليل به متاسفانه افزود: و خواند الزم را انداز چشم سند اساس بر

المللی، بين مقايسه�های در آمارها، از برخی موقع به انتشار يا تهيه ماندن

از برخی از تر پائين سياسی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد در کشورمان رتبه

وضعيت شهودی به�طور که است درحالی اين است. گرفته قرار منطقه کشورهای

دليل به صرفاً که است کشورهايی از باالتر ما کشور در مقايسه مورد شاخص�های

قرار باالتری رتبه در مقايسه مورد آمارهای مجموعه در مذکور شاخص�های وجود

مراکز بالقوه توان به توجه با آمارها از بسياری که است اينجا نکته گرفته�اند.

است. تهيه قابل کشور رسمی آمارهای کننده توليد

بم عالی آموزش مجتمع •

انجمن نماینده عبدی، موسی آقای از تشکر با

ایران هوشمند های سیستم کنفرانس دوازدهمین برگزاری

مکانیک برق، مهندسی و IT،کامپیوتر ریاضی، گروه�های مشارکت با آمار گروه

باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و برق دانشکده و بم عالی آموزش مجتمع صنایع و

١٧ لغایت ١۵ از را ایران هوشمند های سیستم کنفرانس دوازدهمین کرمان

پژوهشگران از متعددی مقاالت کنفرانس این در کرد. ١٣٩٢برگزار ماه بهمن

های زمینه و داده�کاوی فازی، احتماالت و آمار مختلف زمینه�های در آمار رشته

هی جین دکتر خانم گردید. ارائه کنفرانس در هوشمند سیستم�های با مشترک

کنفرانس این در جنوبی کره یونسی دانشگاه از کلیدی سخنران به�عنوان یون

عنوان تحت ایشان سخنرانی و داشتند شرکت

F-transformation and its application
گرفت. قرار جلسه در حاضرین توجه مورد

آمار پژوهشکده •

انجمن نماینده صادقی، مرجان خانم از تشکر با

پژوهشکده حمایت و همکاری با یا توسط شده انجام فعالیت�های از خالصه�ای

می�باشد: زیر شرح به آمار جهانی سال مناسبت به ایران آمار

آمار جهانی سال به�مناسبت یک�روزه کارگاه�های گزاری بر

/ ١٣٩٢ شهریور ۴ / اندازه�گیری و سنجش حوزه�ی در تحقیق روش •

کشور آموزش سنجش سازمان

سازمان / ١٣٩٢ مهر ٣ / (مقدماتی) صف�بندی حوزه در بهینه�سازی •

کشور آموزش سنجش

سازمان | ١٣٩٢ ١٣مهر / صنعتی مراکز در آن کاربرد و نمونه�گیری •

کشور آموزش سنجش
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دانشجویان دوره اولین جامع امتحان ١٣٩٢ سال آذرماه ابتدای در -٢

دکتر آقایان محترم داوران حضور با و مرحله دو در آمار رشته دکتری

و جمهوری سارا دکتر خانم�ها و احمدی جعفر دکتر و محمدزاده محسن

گردید. برگزار یوسف�زاده فاطمه دکتر

تبریز دانشگاه •

انجمن نماینده حومه�ای، هژیر دکتر آقای از تشکر با

گردیدند. معرفی آمار گروه سرپرست عنوان به بیورانی حسین دکتر آقای -١

تصویب از پس آمار، دکتری مقطع در دانشجو جذب جهت الزم مدارک -٢

گردید. ارسال تهران به بررسی جهت تبریز دانشگاه

مدرس تربیت دانشگاه •

انجمن نماینده زاده، گل�علی موسی دکتر آقای از تشکر با

پژوهش در آمار نقش همایش گزارش

فعالیت�ها ایران،سایر آمار مرکز ایران، آمار انجمن همکاری با مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه

آمار دانشجویی علمی انجمن و متحد ملل جمعیت صندوق آمار، پژوهشکده

ماه آذر ٢٧ پژوهش هفته در آمار جهانی سال ملی ستاد برنامه�های راستای در

کرد. پژوهش در آمار نقش همایش برگزاری به اقدام ١٣٩٢

دانشگاه آمار گروه مدیر و همایش دبیر گل�علی�زاده دکتر آقای مراسم ابتدای در

توضیح را همایش برگزاری روند مهمانان، به آمدگویی خوش مدرسضمن تربیت

معرفی به ادامه در و کردند تشکر و تقدیر همایش برگزاری مجریان از و دادند

پرداختند. مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه

ایران آمار انجمن مدیره هیئت محترم عضو نعمت�اللهی نادر دکتر آقای سپس

شورای رئیس و ایران آمار انجمن رئیس محمدزاده دکتر آقای از نمایندگی به

٨ کمیته�های و شورا این های فعالیت از گزارشی آمار، جهانی سال برنامه�ریزی

سال�های در ها فعالیت و اقدامات این کردند نشان خاطر و دادند ارائه آن گانه

کرد. خواهد پیدا ادامه نیز آتی

آمار جهانی سال برگزاری برای دولت هیئت از مصوبه اخذ برای اقدام •

دولت به آماری امور در همکاری برای آمادگی اعالم •

ایران اسالمی شورای مجلس در آمارشناسی نظام تصویب برای اقدام •

آمار رشته برنامه�های اصالح پیشنهاد برای برنامه�ریزی •

آمار جهانی سال با همزمان آمار موزه�ی افتتاح •

وزارت جمله از مختلف سازمان�های و وزارت�خانه�ها برنامه�های اعالم •

و فرهنگ وزارت خارجه، امور وزارت اجتماعی، رفاه و کار تعاون،

سازمان کشور، بهزیستی سازمان ایران، مرکزی بیمه�ی اسالمی، ارشاد

سراسر استانداری�های خمینی، امام امداد کمیته کشور، آموزش سنجش

منظور به ... و اصفهان آمار خانه�ی اصفهان، ریاضیات خانه�ی کشور،

آمار جهانی سال بزرگداشت

نویسی وبالگ مسابقه برگزاری •

آمار جهانی سال برتر شعار مسابقه برگزاری •

آمار آموزی دانش مسابقات برگزاری •

آمار زمینه در دانشگاهی مسابقات برگزاری •

آماری فرهنگ و آماری سواد ارتقای به مربوط برنامه�های پیگیری •

خصوصی بخش و آماری تشکل�های از حمایت راهکارهای پیشنهاد •

مدرسه�ای آموزش بهبود راهکارهای پیشنهاد •

آماری پژوهش�های و آمارشناسان اطالعاتی بانک اندازی راه •

امار جهانی سال یادبود تمبر چاپ برای اقدام •

آمار دانش�آموختگان مشکالت و آمار رشته شناسی آسیب •

آمار کاربرد زمینه در عمومی کتاب�های چاپ •

استانداری�ها، در برنامه�ریزی و آمار ملی روز بزرگداشت مراسم برگزاری •

دانشگاه�ها و وزارت�خانه�ها

بیرجند دانشگاه •

انجمن نماینده ثانی، نیلی دکتر آقای از تشکر با

و تصادفی فرایندهای کارگاه دوازدهمین ١٣٩٢ آذرماه ٢٨-٢٧ در -١

دانشجویان همکاران، مدعوین، از جمعی حضور با آن کاربردهای

محترم ریاست گویی خوشامد با و عالقمندان سایر و تکمیلی تحصیالت

گردید. برگزار کنندگان شرکت به بیرجند دانشگاه
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کاربردهای و آمار استانی همایش اولین

و سیستان دانشگاه میزبانی به آن

علمی انجمن همکاری با بلوچستان

گروه و فرهنگی معاونت آمار، دانشجوئی

در بلوچستان و سیستان دانشگاه آمار

سال ماه اردیبهشت ١٩ و ١٨ تاریخ

می�شود. برگزار ١٣٩٣

را خود مقاالت می�شود دعوت مقاطع و رشته�ها تمامی در دانشجویان کلیه از

این اصلی هدف کنند. ارسال کنفرانس دبیرخانه به همایش محورهای زمینه در

در است. جامعه در آن کاربردهای و آمار مفاهیم گسترش و بسط همایش

آماری سواد عنوان با آمار زمینه در دانشجویی مسابقه همچنین همایش، این

و آمار همایش می�شود. اهدا ارزنده�ای هدایای برتر افراد به که شده برنامه�ریزی

بخش پژوهشگران و متخصصان تشویق منظور به دارد نظر در آن کاربردهای

ویژه� در را همایش شده پذیرفته مقاالت و دهد اختصاص مقاالت به را ویژه�ای

ویژه�ای هدایای و تقدیر لوح برتر، مقاالت به همچنین می�کند. منتشر نامه�ای

http://amarusb.blogfa.ir همایش: وبگاه می�گردد. اهدا

(١٣٩٢ بهمن (ورودی آمار جدیدالورود دانشجویان معارفه مراسم -٢

و مدیر حضور و ریاضی دانشکده آمار علمی-دانشجوئی انجمن همکاری با

اسفندماه هفتم چهارشنبه روز در کامپیوتر و آمار گروه علمی هیات اعضای

آشنایی بر عالوه مراسم این در گردید. برگزار دانشگاه سینما-تئاتر سالن در

برخی کامپیوتر، و آمار گروه علمی هیئت اعضای با جدیدالورود دانشجویان

که گردید معرفی اخیر سالهای در آمار علمی-دانشجوئی انجمن فعالیت�های

گرفت. قرار حضار توجه مورد

بلوچستان و سیستان دانشگاه آمار دانشجوئی علمی انجمن ٣-نشریه

علمی انجمن�های دستاوردهای (ویژه حرکت ملی جشنواره دوره ششمین در

تندیس اهدای با پایه علوم نشریات بخش در کشور) دانشگاه�های دانشجوئی

از: عبارتند انجمن این اخیر سالهای فعالیتهای از دیگر برخی گردید. برگزیده

و انجمن روی پیش مسائل زمینه در انجمن هفتگی جلسات تشکیل •

آنها. برای تصمیم�گیری

amarusb.blogfa.com علمی وبالگ رسانی روز به و ایجاد •

آماری. افزارهای نرم کامل پکیج و درسی جزوه�های از برخی تهیه •

پراش. نشریه گاهنامه شماره پنج چاپ و تحریریه هیات جذب •

الورود. جدید دانشجویان معارفه جلسه دوره چند برگزاری •

آمار. محترم اساتید حضور با آماری همایش دوره چند برگزاری •

فعالیت�ها جمعیتسایر صندوق نماینده احمدزاده سودابه خانم همایشسرکار برنامه�های ادامه در

به کشور، در نهاد این فعالیت�های از گزارشی ارائه ضمن ایران در متحد ملل

و پرداختند تهران دانشگاه و آمار پژوهشکده با نهاد این همکاری�های تشریح

را خانوار سرپرست زنان مسئله و جمعیت پیری نظیر کشور جمعیتی مولفه�های

کردند. مطرح

تشریح به سخنانی در مشکانی محمدرضا دکتر آقای گرانقدر استاد آن از پس

نقش ارجمند، استاد این نظر از پرداختند. پژوهش شدن پربارتر در آمار نقش

بیان ضمن ایشان ادامه در است. ساری و جاری پژوهش مراحل تمام در آمار

و دادند توضیح را مشاهده و آزمایش بین تفاوت پژوهش، یک مختلف مراحل

کردند. اشاره مختلف زمینه�های در علمی پژوهش�های در آمار کاربرد به

فعالیت�ها سایر

توسعه و �برنامه�ریزی گروه علمی هیات عضو یوسفی محمدقلی دکتر آقای ادامه در

آمار عنوان با سخنانی در طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده اقتصادی

اقتصاد زمینه در آمار علم کاربردهای و کارکردها تشریح به واقعی، دنیای برای

شاخص�های برای مختلف تعاریف و مفاهیم وجود به اشاره با ایشان پرداختند.

مختلف افراد و ارگانها طرف از اقتصادی آمارهای بین تناقض دلیل اقتصادی،

اجتماع و فرهنگ با متناسب مدل�هایی ساختن فراهم اهمیت و دادند توضیح را

را دیگر کشورهای برای شده تهیه اقتصادی مدل�های از استفاده جای به ایرانی

کردند. نشان خاطر

اشاره ضمن ایشان کردند. سخنرانی پاشا عین�اله دکتر آقای ارجمند استاد سپس

علم پیشبرد از جلوگیری در غلط باورهای نقش به علم، تکامل تاریخی روند به

را آنها جایگاه و کرده بیان را استقرا و قیاس بین تفاوت ادامه در پرداختند.

پژوهشی فعالیت�های در مشاهده اهمیت به و دادند توضیح آمار و احتمال در

پرداختند.

بلوچستان و سیستان دانشگاه •

انجمن نماینده آقابابایی، منصور دکتر آقای از تشکر با

آن کاربردهای و آمار استانی همایش اولین -١



٨١ شماره -٩٢ زمستان یکم- و بیست سال ٢۴

انجمن�های همكاری با کارگاه این

علوم دانشكده دانشجویی علمی

علوم دانشكده و اقتصادی و اداری

١٣٩٢/٩/۶ چهارشنبه روز در رياضی

و اداری علوم دانشكده محل در

مشهد فردوسی دانشگاه اقتصادی

گردید. برگزار

مورد و مطرح اقتصادی و اداری علوم در آمار كاربردهای از برخی كارگاه اين در

و نكات طرح به تكميلی تحصيالت دانشجويان و گرفت قرار بررسی و بحث

آقای کارگاه این مدرس پرداختند. مرتبط داده�های تحليل در مربوطه مشكالت

بودند. نوقابی جباری مهدی دکتر

آلمان کارلسروهه تحقیقاتی موسسه دکتری دانشجوی سخنرانی -٣

مشهد فردوسی دانشگاه در

هفتگی سمینار مشهد، فردوسی دانشگاه آمار گروه دانشجویان آشنایی منظور به

عدالتی علیرضا آقای سخنرانی به ١٣٩٢ آذرماه ١٣ تاریخ در آموزشی گروه این

بر «مقدمه�ای عنوان با آلمان کارلسروهه تحقیقاتی موسسه دکتری دانشجوی

فرآیند از کلی شمایی ابتدا سمینار، این در یافت. اختصاص بيمه» در آمار کاربرد

قرار بررسی مورد آماری دیدگاه از فرایند این اجزا سپس شد. ارایه بیمه�گری

دانشجویان آموزش برای که بیمه» صنعت سازی «شبیه درس پایان، در گرفت.

شد. معرفی خالصه طور به می�شود، استفاده آلمان کشور در بیمه صنعت فعاالن و

یزد دانشگاه •

انجمن نماینده دولتی، علی دکتر آقای از تشکر با

از پس آمار، گروه علمی هیات عضو میرحسینی محسن سید دکتر آقای -١

ماه بهمن از مشهد، فردوسی دانشگاه در خود دکتری تحصیالت اتمام

شدند. کار به مشغول ١٣٩٢

تحصیالت اتمام از پس آمار، گروه بورسیه برآورده دست علی دکتر آقای -٢

به ١٣٩٢ سال ماه اسفند از مشهد، فردوسی دانشگاه در خود دکتری

پیوستند. آمار گروه همکاران جمع

دانشجوئی مسابقه و پژوهش افزار، نرم آموزش کارگاه دوره چند برگزاری •

آمار. موضوع با

شیراز دانشگاه •

انجمن نماینده زمانی، دکتر خانم از تشکر با

کردند. پیدا ارتقا استادی درجه به نعمت�اللهی علیرضا دکتر آقای -١

به شیراز، دانشگاه آمار بخش فارغ�التحصیالن از تفکری، الله دکتر خانم -٢

نمودند. آغاز بخش این با را خود همکاری استادیار عنوان

شیراز دانشگاه آمار بخش در مراسمی برنامه�ریزی، و آمار روز مناسبت به -٣

تالوت با مراسم گردید. برگزار دانشجویان و اساتید از جمعی حضور با

و شد آغاز اسالمی جمهوری سرود شدن نواخته و مجید قرآن از آیاتی

علوم، دانشکده محترم ریاست بهاالدینی، دکتر آقای سخنرانی با سپس

بخش محترم ریاست نعمت�اللهی، علیرضا دکتر سپس، یافت. ادامه

سخنانی آمارشناسی نظام اهمیت و برنامه�ریزی و آمار روز مورد در آمار،

پیشکسوتان از بهبودیان، جواد دکتر سخنرانی با مراسم کردند. ایراد

ممتاز دانشجویان از پایان در و یافت ادامه شیراز، دانشگاه آمار بخش

جداگانه�ای مراسم همچنین آمد. عمل به قدردانی تقدیر لوح اهدای با

اساتید با تکمیلی تحصیالت دانشجویان بیشتر چه هر آشنایی جهت

برگزار شیراز دانشگاه در آموزشی مقررات نیز و آنها گرایش و آمار بخش

گردید.

مشهد فردوسی دانشگاه •

انجمن نماینده رزمخواه، مصطفی دکتر آقای از تشکر با

مالی: های داده تحليل در آماری رایج اشتباهات کارگاه -١

موسسات کارشناسان و مدیران آشنایی برای

رشته�های دانشجويان و اساتيد به�ویژه دولتی

رایج اشتباهات با اقتصاد و حسابداری

حاشیه در مالی، داده�های تحلیل در آماری

حسابداری سراسری همايش يازدهمين

آماری رایج اشتباهات آموزشی کارگاه ايران،

شنبه پنج روز در مالی های داده تحليل در

برگزار مشهد فردوسی دانشگاه اقتصادی و اداری علوم دانشکده در ١٣٩٢/٧/١٨

نوقابی جباری مهدی دکتر و سرمد مجید دکتر ارقامی، ناصررضا دکتر آقایان شد.

بودند. کارگاه این مدرسین

حسابداری: و مديريت اقتصاد، در آمار كاربرد آموزشی كارگاه -٢



 

 به نام خدا

 دوازدهمین کنفرانس آمار ایران

 1393شهریور ماه  5الی  3

 دانشگاه رازی کرمانشاه

 3اطالعیه شماره 

 

 5تا  3ز ازدهمین کنفرانس آمار ايران را ابا ياری خداوند متعال، دانشگاه رازی کرمانشاه با همکاری انجمن آمار ايران، دو 

به شرح زير به اطالع  ازدهمین کنفرانس آمار ايرانهای شرکت در دوهزينه بدين وسیلهکند. برگزار می ۹3۱3شهريور ماه 

 شود.عالقمندان رسانده می

 اعضای انجمن آمار ایران دانشجویان تحصیالت تکمیلی نام آزادثبت 

 موقعنام بهثبت

 (01/4/0131)تا 
 ریال 2600000

 ریال 1400000عضو انجمن 

 ریال 1600000غیر عضو 
 ریال 2300000

 خیرأنام با تثبت

 (01/4/0131)پس از 
 ریال 2700000 ریال 1800000 ریال 310000

اسکان  ه منظورمجردی دانشجویی ب تعداد محدودی خوابگاه همچنیناست.  ريال ۹01111غذا مبلغ  ی هر وعدههزينه 

 و ریال ۰۴۱۱۱۱ی اقامت به ازای هر شب برای هر نفر با صبحانه . هزینهشده است در نظر گرفتهگان شرکت کنند

را انتخابی و اسکان غذا م، ناتهای ثبگان در کنفرانس مجموع هزينهکنندشرکت .خواهد بودنفر  ۴ظرفیت هر اتاق حداکثر 

 حساب زير واريز نمايند. به شماره منحصراً

 501۹، شعبه مرکزی کرمانشاه، کد شعبه ملیبانک  بانک

 درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی صاحب حساب

 2177333702009 ی حسابشماره

I ی شباشماره R-870170000002177333702009 

 

 پرداختپرداخت شوند.  "دستور واریز"یا  "فیش"های کنفرانس باید از طریق حضور در شعبه بانک و تکمیل هزینه

سه های در صورت پرداخت از شعب بانک ملی، از فیش غیرحضوری )اینترنت بانک، همراه بانک و ...( قابل قبول نیست.

رسید ی اسکن خوانا تهیه کنید. همراه داشتن اصل نسخه صاحب حساب رسید یاستفاده نمایید و از نسخه اینسخه

ی ها )توسط سامانهدر صورت پرداخت از شعب سایر بانک صاحب حساب در زمان پذیرش در کنفرانس ضروری است.

که دارای چاپ ماشینی است اسکن تهیه کنید. همراه داشتن اصل این فرم  فرم دستور واریز مستقیمپایا(، از پشت و روی 

با مراجعه به پایگاه اینترنتی کنفرانس به آدرس در زمان پذیرش در کنفرانس ضروری است. 

http://isc12.razi.ac.ir صاحب حساب یا فرم دستور واریز مستقیم با رسید ی اسکن خوانا از فیش واریزی )نسخه

وارد نمایید تا  ایگاه اینترنتی کنفرانس در نظر گرفته شده در پصات خواسته شده در فرم چاپ ماشینی( را همراه با مشخ

های کنفرانس نام و عدم ارسال اسکن فیش هزینهبدیهی است عدم تکمیل فرم ثبت شما مورد تایید قرار گیرد.ثبت نام 

 گردد.ی انصراف از شرکت در کنفرانس تلقی میبه منزله

http://isc12.razi.ac.ir/
http://isc12.razi.ac.ir/



