
  ي مسابقه دانشجویی آمار کشوري مسابقه دانشجویی آمار کشورنامهنامهآیینآیین
 

ها و مؤسسات آموزش عالی، افزایش سطح علمی هاي آمار دانشگاهآمار و گروه يایجاد رقابت سالم بین دانشجویان رشتههدف :  -1
آموزشی بین  ها به جوامع علـمی، برقراري ارتباط علمی و فرهنگی ودانشجویان آمار، شناخت استعدادهاي درخشان و معرفی آن

 ها.دانشگاه
 

ها یا سمینارهاي انجمن آمار ایران برگزار یکی از کنفرانس يحاشیه این مسابقه به طور ساالنه وترجیحاً دردوره برگزاري:  -2
 شود.می

 

باشد ، ت علمی ئدانشجوست که با یک سرپرست که باید عضو هی 3مسابقه به صورت تیمی و هر تیـم مرکب از نوع مسـابقه : -3
تواند یک تیم به مسابقه اعزام کند. کارشناسی آمار می يهمراهی خواهند شد. هر واحد دانشگاهی یا مؤسسه آموزشی مجري دوره

 اعضاي تیم باید در زمان شرکت در مسابقه، دانشجوي دوره کارشناسی آن دانشگاه یا مؤسسه باشند.
 

هیئت نفر منتخب  5ظارت بر حسن انجام مسابقات کمیته علمی مرکب از ن ریزي وبراي برنامهلیت  علمی  مسابقه : ؤومس-4
انجمن  هیئت مدیرهشود. دبیري این کمیته به عهده یکی از  اعضاي این کمیته است که توسط انجمن آمار ایران تشکیل می مدیره

 شود.تعیین می
وقت حداقل دو نفر از اعضـاي این کمیـته علمی را  هیئت مدیرهانجمن آمار ایران،  هیئت مدیرهدوره از  در هر – 1تبصره   

 نماید.جایـگزین می
لیت هماهنـگی اعضاي کمیـته علمی، تشـکیل جلسات و دیگر اقـدامات الزم براي انجـام وظایـف کمیته ومسـئو – 2تبصره  

 علمی با دبیر این کمیته است.
ماه قبل از مسابقه کتباً به دبیر  3اگر عضو کمیته علمی قادر به ادامه همکاري با کمیته نباشد، باید انصراف خود را الاقل  -3تبصره 

 کمیته علمی اعالم کرده و دبیر کمیته بایستی از هیئت مدیره انجمن آمار درخواست تعیین عضو جانشین کند.
 

 شرح زیر است : وظایف کمیته علمی به وظایف کمیته علمی :  -5
مکاتـبه با مدیر گـروه آمـار هر واحد دانشـگاهی مبنـی بر درخواسـت از همـکاران خود براي طـرح حـداقل دو سـؤال در  -5-1

 ها ) و ارسال محرمانه به دبیر کمیته علمی در مهلت مقرر.( همراه با پاسخ دقیق آن 6هر یک از مواد بند 
ی تواند به تشخـیص خود، از اسـاتید آمار به طور انفـرادي و مستقیمـاً درخواسـت طرح و ارسال کمیـته علمی م -1تبصره        

 سؤال نماید.
کمیتـه علـمی حـداقل یک ماه پیـش از زمـان برگزاري مسـابقه، و به منـظور ارزیـابی میـزان کفـایت تعـداد  -2تبصره 

حضـور اکثریـت اعضا بازبیـنی  اي بافـت شده را در جلسـههـاي دریـاهاي مناسـب در هر موضـوع، سـؤالسـؤال
 هاي بیشتر، اقدام الزم به عمل آید.در صورت لـزوم براي درخواست طرح و ارسال سؤال تا نمـایدمی

 ها.هاي سؤالها و بارمهاي مسابقه و تنظیم جوابتشکیل جلسه به منظور بررسی و انتخاب و تنظیم سؤال -5-2
 هاي مسابقه.سازي و تکثیر سؤالبر آمادهنظارت -5-3



دار قابل تفکیک مناسبی را براي دار و سربرگدبیرخانه انجـمن موظـف است حسـب نظر دبیر کمیته علمی، اوراق آرم-5-4
 دهد. مسـابقات انجـمن تهیه نماید و در هر دوره مسـابقه، به تعداد درخواسـت شده از طرف دبیـر کمیتـه علمـی به وي تحـویل

 نظارت بر جلسات امتحانی.-5-5
 تصحیح اوراق امتحانی.-5-6

هاي اصلی نزد کمیته علمی شود. نسخهها جدا و اوراق دردو نسخه تکثیر میها کدگذاري، سربرگقبل از تصحیح، ورقه– 1تبصره   
شود. در صورتی که داده میماند و دو نسخه به تفکیک مسأله همراه با راه حل و امتیازبندي به دو مصحح مختلف می

نمره کامل باشد از مصححان درخواست  %10اي داده باشند که اختالفشان بیش از ال نمرهؤدو مصحح به پاسخ س
شود با قانع کردن یکدیگر اختالف را به حد مجاز برسانند. در پایان معدل نمرات دو مصحح، امتیاز آن مسأله می

 محسوب می شود.
لیت نهایی تصحیح اوراق وتواند از افراد دیگر براي تصحیح اوراق امتحانی کمک بگیرد. در هر حال مسئومی میکمیته عل– 2تبصره  

 به عهده کمیته علمی است.
 ها، و تنظیم گزارش مسابقه .تشکیل جلسه تعیین امتیاز افراد و تیم-5-7

 حضور سرپرستان در این جلسه بالمانع است. –تبصره 
بندي نهایی مسابقه و کلیه مدارك امتحان (از جمله ارش از کلیه مراحل اجرایی همراه با صورتجلسه ردهتهیه و ارسال گز-5-8

 ها) به انجمن آمار ایران.و پاسخنامه هاپرسشنامه
ها، ها و پاسخهمکاري با انجمن آمار ایران در تدوین و انتشار کتابنامه مسابقات مشتمل بر شرح مسابقات، مجموعه سؤال-5-9

 فهرست برندگان و دیگر موارد الزم.
 بدیهی است کلیه حقوق مادي و معنوي هر نوع انتشارات مسابقه متعلق به انجمن آمار ایران است.  –تبصره 
ها یا طراح سؤاالت انتخابی مسابقه به انجمن آمار ایران جهت شرکت آنان در یکی از کنفرانسمعرفی همکاران -5-10

 نام و به انتخاب طراح سؤال.ایران بدون پرداخت حق ثبتسمینارهاي انجمن آمار 
 مرجع رسیدگی به کلیه اعتراضات و شکایات، کمیته علمی است.-5-11

 
مواجهه با  ارزیابی قدرت استدالل، تسلط برمفاهیم، میزان ابتکار و توان تشخیص وحل مسأله در به منظورمواد امتحانی:  -6

 است. 4:  6ها به ترتیب به نسبت شود. ضرائب این بخشر دو بخش ارائه میاالت مسابقه دؤسهاي واقعی، داده
 .گرسیونشامل: ریاضیات عمومی، احتمال، آمار ریاضی، ر بخش نظري،–الف 
با تکیه بر مبانی  هاافزارهاي رایج آماري براي تجزیه و تحلیل مسائل آماري و تفسیر آناستفاده از نرم ،ديکاربربخش –ب 

 در حد معلومات مربوط به دروس مختلف دوره کارشناسی آمار. ظري،ن
گردد. ) از طرف کمیته علمی تعیین و اعالم می…افزارهاي هر دوره مسابقه و مشخصات آن (از جمله: محیط، نسخه، نرم –تبصره   

مسابقه به کمیته علمی اعالم  ماه قبل از برگزاري 3افزار دیگري استفاده کند، باید حداقل نرم چنانچه تیمی مایل باشد از
 و در صورت تأیید کمیته علمی از آن استفاده نماید.

 
 پذیرد:زبندي به دو صورت انفرادي و تیمی به صورت زیر انجام میامتیاامتیازبندي: -7

 بخش نظري مسابقه به صورت انفرادي و بخش کاربردي به صورت تیمی برگزار خواهد شد. -7-1
بندي تیمی شرکت داده گردد. تنها افرادي در ردهبر پایه امتیازات کسب شده از بخش نظري محاسبه می امتیاز انفرادي -7-2

 کنندگان در بخش نظري باشد.باالترین نمره تمام شرکت %40ها حداقلآنشوند که نمره بخش نظري می



 گردد. هاي اعضاي تیم در بخش نظري و نمره بخش کاربردي تیم محاسبه میامتیاز تیمی بر اساس مجموع نمره -7-3
هر یک از اعضاي عضو داشته و نمره بخش نظري  3شوند که دقیقاً بندي تیمی شرکت داده میهایی در رتبهتنها تیم -تبصره

باالترین نمره تمام  %40تیم حداقلنمره بخش کاربردي در بخش نظري و  کنندگانباالترین نمره تمام شرکت %40تیم حداقل
شوند و در صورت وجود، یک، بندي میها به ترتیب از باالترین امتیاز رتبهکننده در بخش کاربردي باشد. این تیمهاي شرکتتیم

 شود.دو یا حداکثر سه برنده تیمی تعیین می
 

ال به طور ؤگردد و براي پاسخ به هر سسؤال ارائه می هفتراي بخش الف مجموعاً باالت مسابقه و مدت زمان آن: ؤس -8
 40گردد و براي پاسخ به هر سؤال به طور متوسط شود. براي بخش ب مجموعاً سه سؤال ارائه میبینی میدقیقه زمان پیش 20متوسط 

 ه دانشجو است.ها کالً به عهدهاي حل آنشود که انتخاب شیوهبینی میدقیقه زمان پیش
 هاي الف و ب نباید از سه ساعت بیشتر باشد.زمان مسابقه مربوط به هر یک از بخش –تبصره 

 

به منظور هماهنگی و تدارکات الزم جهت برگزاري شایسته مسابقه و در راستاي همکاري با  لیت برگزاري مسابقه :ومسئو -9
 :شودماه پیش از برگزاري مسابقه) تشکیل می 9نفره مرکب از افراد زیر (حداقل  3کمیته علمی، کمیته برگزاري 

 دبیر کمیته علمی مسابقه (یا نماینده وي از اعضاي کمیته علمی). -9-1
نده دبیر اجرایی کنفرانس یا سمیناري که مسابقه در حاشیه آن برگزار می شود (این فرد دبیر کمیته برگزاري مسابقه، و نمای -9-2

 الذکر خواهد بود).کننده امور اجرایی مسابقه با امور مربوط به کنفرانس یا سمینار فوقرابط و هماهنگ
 وقت. هیئت مدیرهانجمن آمار ایران به انتخاب  هیئت مدیرهنماینده  -9-3

 

 وظایف کمیته به شرح زیر است : وظایف کمیته برگزاري : -10

 موارد دیگر افزارهاي آماري مصوب ونام نرم محل برگزاري، بندي انجام مسابقه،تنظیم وارسال آگهی مسابقه شامل زمان-10-1
 3واحدهاي دانشگاهی ومؤسسات آموزشی مذکور دربند ياین آگهی حداقل شش ماه پیش ازانجام مسابقه باید به کلیه. الزم

 ارسال گردد.
 ت علمی به عنوان سرپرست تیم.أبراي معرفی یک عضو هی 3ها و مؤسسات آموزشی مذکور در بند مکاتبه با دانشگاه -10-2
 مکاتبه با سرپرست هر تیم به منظور معرفی دانشجویان آن تیم. -10-3
 تري مناسب و نصب نرم افزارهاي آماري مصوب.آماده کردن سایت کامپیو -10-4
 هاي مسابقه تحت نظارت کمیته علمی.تکثیر سؤال -10-5
 ها و سرپرستان در طول برگزاري مسابقه و ...، اسکان، تغذیه اعضاي تیمهتهیه و تأمین جوایز مسابق -10-6
ها گیرد تا دانشگاهدانشگاه مجري مسابقه قرار میهاي انجمن آمار ایران و زمان با آغاز مسابقه، سؤاالت در سایتهم -10-7

 مند نیز مسابقه را برگزار نمایند.بتوانند به طور همزمان بین سایر دانشجویان عالقه
 

 ها : وظایف سرپرستان تیم-11

نفره از بین دانشجویان دانشگاه یا مؤسسه آموزشی مربوطه و ارسال نام  3انتخاب اعضاي تیم  -11-1
 میته برگزاري در زمان مقرر.ها به کآن



 هاي الزم با مؤسسه متبوع براي شرکت فعال تیم در مسابقه.انجام هماهنگی -11-2
 هماهنگی امور مربوط به تیم و هدایت تیم در مراحل مسابقه. -11-3
 ها.شرکت در جلسه تعیین امتیاز افراد و تیم -11-4
 علمی باشند. توانند عضو کمیتهها نمیسرپرستان تیم–  1تبصره 
 کنند.ها در جلسات طرح و انتخاب و تصحیح سؤال و برگزاري آزمون شرکت نمیهیچیک از سرپرستان تیم -2تبصره 

 
نام و نحوه پرداخت آن در هر دوره از طرف کمیته برگزاري تعیین و به واحدهاي دانشگاهی و هزینه ثبتنام : هزینه ثبت-12

 عالم خواهد شد.ا 3مؤسسات آموزشی مذکور در بند 
روز پیش از برگزاري مسابقه دانشجویی از شرکت در مسابقه  45از پرداخت هزینه ثبت نام و تا  سکه تیمی پدر صورتی– 1تبصره 

 گردد.هزینه ثبت نام عودت می %40شود، اما در صورت انصراف پس از این تاریخ انصراف دهد کلیه هزینه ثبت نام عودت داده می
 

نفرات اول، دوم و سوم انفرادي تعلق   هاي اول، دوم و سوم و نیزجوایز مسابقه که به تمام اعضاي تیمابقه : جوایز مس-13
 گیرد، عبارتند از :می

 هاي تقدیرلوح -13-1
 هاي اول، دوم و سوم به نسبت مشخص گردیده توسط کمیته برگزاري مسابقه براي مقام جوایز مالی -13-2

هاي اول، دوم و سوم نیز تقدیر به عمل کننده تیمهاي آموزشی معرفیهایی، ازگروهبا اهداء نشان درهر مسابقه -1تبصره 
 آید.می

 نام آن دوره و به تشخیص کمیته برگزاري مربوطه خواهد بود.هاي ثبتارزش مالی جوایز هر دوره، متناسب باهزینه -2تبصره 
ي توانند جوایزي را به این افتخارآفرینان تخصیص دهند. نحوهر نیز میهاي) دیگافراد حقیقی یا حقوقی (سازمان-3تبصره 

ي علمی مسابقه ، توسط کمیتهانجمن يمدیره گیرد با اطالع هیئتاهداء جایزه و نفراتی که جایزه به آنان تعلق می
 .گرددکنندگان اعالم میشود و در هنگام اهداء جوایز اسامی اهداءتعیین می

سال بدون پرداخت حق عضویت،  2هاي شرکت کننده در مسابقات دانشجویی به مدت انشجویان عضو تیمکلیه د-4تبصره 
سال به انتخاب خود یکی از مجالت انجمن آمار را به طور  2عضو ناپیوسته انجمن آمار ایران خواهند شد و در این 

 . می کنندرایگان دریافت 
 

و از این زمان  انجمن آمار ایران رسید يئت مدیرههیبه تصویب  01/03/1393 مورخ يهتبصره درجلس 19 بند و 13نامه دراین آیین
 شود.نامه پیشین میجایگزین آیین

 


