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آقای جناب پروژه برای راهنمایم استاد بود. C++ زبان به برنامه�نویسی همراه

و داشتم پروژه انجام همراه به ایشان با را بسیاری درس�های که بودند فروزش

کاری که برده�ام ارث به ایشان از دانشجویانم برای را درس�ها در پروژه انجام

دکتر آقای خدمت را پروژه از نسخه یک هست. و بود دشوار و سخت بسیار

بعدها نمودند. استقبال بسیار ایشان و بردم دانشگاهی نشر مرکز در عمیدی

شهید دانشگاه در ایشان ویژه مباحث درس کالس در ارشد کارشناسی دوره در

گرفتم. فرا ایشان از فراوانی مطالب و شرکت آزاد مستمع طور به بهشتی

به و دانشگاهی نشر مرکز مختلف، دانشگاه�های آمار گروه در ایشان جای

دکتر آقای قول به ایشان است. خالی بسیار ایران آمار کنفرانس�های خصوص

تصادف انگیز غم حادثه آن از پس آمار انجمن و آمار علم جانباز محمدزاده

هستند. ایران آمار انجمن جلسه به رفتن راه در ١٣٨١ سال ماه آبان آخر در

آماری جامعه به را بازگشتشان و ایشان کامل سالمتی طلب متعال خداوند از

اساتید رثای در الفداه” له ”روحی مانند را عباراتی علمیه حوزه طلبه�های داریم.

باد”. او فدای ”جانم است ایشان و من مصداق که می�بردند کار به خود

دکتر آقای برای که حادثه این باره در سعیدی علی محمد استاد شعر زیر در

است: شده آورده داده، رخ عمیدی

د ا یروزگار دا دم جان د ا کار روا ای تحاد د و
د ا زبار تان تبار باغ از ذرد ب و وادث وم وم
د ا ھار راج ی ان ا داد د وا باد ل ورق ار

د ا دار ی ا ت امانزد د یما نجاودان باغو ان
د ا ر یشام م ت گظ ه ی رو ع ا د و غ
د ا بار ا شانو از حاد ر تادی دیا ر د و ر ن

د ا یار و د از ه حا وشو داد ن وابا آ د ید لک
د ا ظار ا از دهایدور م ش و ز گاه نان ای زا ود روا
د ا دیار ن وشز ا ه آن باد ت ا م خار ا شاو دا ی
د ا حالزار شان خا ج وش نخا ن ا ی دا ود روا

د ا مار ی ه ش ن ز ی و درکام ا ده نرا غ ا
د ا یار زبان از ی ی ی ویا واب دارد گاه

د ا سار م واره د جان را م های شا ر وده
د ا سازگار وز با و وزد جان ت ا وا و دهای نز ع نار

د ا دگار ما خ ر یک م م ت ا ده مز و ن د ود و
د ا ار دشایام دوباره جاز ا د دا ف ت د ا
د ا ار ی ی دل ر ار د شا م ی د ا د نز

سرمقاله

م مح ع د داو م
حق که رشته�ای ١۴ بین در بود من سیزدهم انتخاب بهشتی شهید دانشگاه آمار

رشته انتخاب زمان در داشتم. ١٣۶٧ سال سراسری کنکور در را آن�ها انتخاب

برخی دانشگاه در می�کردم فکر بود. صفر حد در ناچیز بسیار آمار از من اطالع

و کاغذ با دایره�ای و میله�ای مانند مختلف نمودارهای ساخت ما واحدهای از

ذهن به آمار مرکز سرشماری�های می�کردم فکر که ایده�آل است. رنگی مقواهای

١٣ انتخاب نحسی می�کردم فکر سوم ترم تا که است این حقیقت می�آمد.

تغییر به تصمیم بارها و بارها شده�ام. قبول رشته این در من و شده من نصیب

و چهاردهم انتخاب که داشتم را دانشگاه همان نظری اقتصاد به آمار از رشته

بود. انتخابم آخرین

نمونه�گیری روش�های درس عمیدی علی دکتر آقای جناب با که بود چهارم ترم در

پایه، علم این اهمیت آمار، از صحبت کالس در ایشان کردم. اخذ را دو

مختلف مراکز و سازمان�ها در آمار از استفاده مختلف، علوم در آن کاربردهای

گردید. آمار رشته به من دلبستگی مهم دالیل جمله از صحبت�ها این و می�کردند

صالبت و زیبا بسیار خط نظم، کالس، در مباحث چیدمان تدریس، شیوه درس،

دادن جواب در صدر سعه دانشجویان، با احترامشان و رفتار برخورد، ایشان،

سواالت، دقیق طراحی امتحان، در مباحث جامعیت سرانجام و دانشجویان به

قرار اختیار در برگه�ها، عادالنه تصحیخ سواالت، ظریف بسیار بندی بارم

به شفاف دادن جواب و دانشجویان به تصحیح از پس امتحان برگه�های دادن

را آمار از سرخورده دانشجوی تا بود کافی دالئل این دانشجویان، اعتراضات

نماید. آمار مجذوب

دکتر و مشکانی محمدرضا دکتر آقایان مانند دیگری بزرگوار اساتید با بعدها

گسسته متغیره چند روش�های و زمانی سری�های درس�های نوربلوچی سیامک

شدم. آمار به عالقه�مند بیشتر و آشنا آمار از دیگری جنبه�های با و کردم اخذ را

به کشور روستایی مناطق باسوادان ”برآورد من کارشناسی دوره پایانی پروژه

به ١٣۶۵ سال سرشماری داده�های اساس بر نمونه�گیری” مختلف روش�های
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”اجتماع” در زندگی نعمت از بهره�مندی بهای هم اجتماع اعضای البته است.

”مالیات” قالب در ”مقرری” یا ”موظفی” ادای با را ”جامعه” در عضویت یا

و قوام که فعالیت�هایی یا تعهدات انجام آن از فراتر یا عضویت” ”حق و

در هم افرادی مقابل در می�پردازند. آنهاست، وجود به جامعه یا اجتماع دوام

بسیار بلکه می�پردازند، را ”اجتماع” به خود مقرر دین تنها نه که هستند اجتماع

می�گیرند عهده به جامعه اداره در معین حد از بیشتر بسیار سهمی رفته فراتر

حتی یا مال صرف به ناچار محوله، وظایف انجام راه در هم مواردی در و

آحاد و ما کشور برای تأسیس بدو از که ”جامعه�ها”یی از یکی می�شوند. جان

از که کسانی از یکی و است ایران آمار انجمن بوده، سودمند بسیار اعضایش

نهایتاً و آمد، در آمار انجمن خدمت در جان و دل با انجمن تأسیس اوان همان

است. عمیدی” علی دکتر ” باخت، انجمن این اهداف راه در را خود سالمتی

عمومی مجامع در و بوده انجمن عضو قبل سال پانزده چهارده حدود در که آنها

می�آورند خاطر به را ساله ۶۵ حدوداٌ مردی کرده�اند، شرکت انجمن ساالنه دو

خندان چهره�ای و گشاده رویی با اما تمام صالبت با را مجمع جلسات که

کتابی ده�ها و انجمن نشریات طریق از پیشتر او نام با که فردی می�کرد، اداره

همین طی واقع در داشتند. آشنایی بود، کرده تألیف یا ترجمه یا ویرایش که

دفتر به عزیمت راه در عمیدی دکتر که بود آمار انجمن با مرتبط فعالیت�های

گرفتار آماری اندیشه مجله� تحریریه هیأت جلسه در حضور برای آمار انجمن

بستر به بیهوش نیمه را او حادثه زمان از که شد سواری موتور احتیاطی بی

همسر مخصوصاٌ و خانواده متوجه را فراوانی مالی و جسمی صدمات و انداخت

می�شود. محسوب او همراه و همدم تنها مراقبت نظر از حداقل که کرد فداکارش

یعنی باال، در برشمرده مورد چند همان به عمیدی دکتر علمی خدمات اما

مجمع دوره چندین ریاست و آماری اندیشه� مجله� تحریریه هیأت در عضویت

در نمی�شود. محدود کتاب ده�ها ترجمه� و تألیف و ویرایش و انجمن عمومی

است: داشته متفاوت فصل سه عمیدی دکتر کاری زندگی که گفت می�توان واقع

است ١٣۴٧ و ١٣٣٣ سال�های بین آبادان دبیرستان�های دبیری آن اول فصل

اهواز چمران شهید دانشگاه استاد کرم�زاده، شهنی امیدعلی دکتر آقای قول به که

بهترین، ”از (٨٣ ماه شهریور عمیدی”، علی دکتر نکوداشت ”مجموعه در )

ایران آمار انجمن A رتبه اخذ

توسط علمی های انجمن ارزیابی در A رتبه اخذ ایران آمار انجمن خبرنامه

گفته تبریک محترم اعضای کلیه خدمت را ایران علمی انجمن�های کمیسیون

محترم اعضای و اندرکاران دست قبلی، مدیره هیئت اعضای تالش�های از و

دبیر ٩٣/٨/٢۵ مورخ ٣/١۵٣٧٠٩ شماره نامه زیر در می�کند. قدردانی انجمن

است: شده ارائه ایران علمی انجمن�های کمیسون�های

ی عا ه
درودی محمدزاده محسن دکتر آقای جناب

ایران آمار انجمن محترم رئیس

سالم با

علمی انجمن�های فعالیت محورهای از یکی می�رساند استحضار به احتراماٌ،

ضمن می�باشد. علمی-ترویجی و علمی-پژوهشی نشریات قالب در علم ترویج

ارزیابی در A رتبه اخذ و مدیره هیئت اعضای ارزشمند زحمات از تقدیر و تشکر

نسبت مجوز اخذ ضمن صالحدید صورت در است خواهشمند علمی، انجمن�های

کمیسیون ضمن در فرمائید. اقدام تخصصی حوزه در علمی مجالت چاپ به

به نشریه دو و مستقل نشریه سه سقف تا A رتبه دارای انجمن�های به نشریات

دارای انجمن�های به و می�نماید صادر علمی-پژوهشی مجوز همکاری صورت

علمی- مجوز همکاری نشریه یک و مستقل علمی نشریه یک سقف تا B رتبه

می�توانند D C، B، A، رتبه دارای انجمن�های ضمناٌ می�نماید. صادر پژوهشی

همکاری به�صورت ترویجی علمی نشریه یک و مستقل ترویجی علمی نشریه یک

رشد انجمن�ها علمی سایه در کشور علمی نشریات که دارد آن امید باشند. داشته

نمایند. ارتقاء و

را تشکر کمال خصوص این در حضرتعالی همکاری و مساعدت از پیشاپیش

دارد.

براری مرتضی

ایران علمی انجمن�های کمیسیون دبیر

عمیدی علی دکتر جایزه
دعایی و یادی

عمیدی علی دکتر جایزه امنای هیأت رئیس اصل، وحیدی محمدقاسم دکتر

انسان پیشرفت�های از بسیاری بلکه زنده�اند، اجتماع به تنها نه انسانها

بوده اصلی اجتماعات محدوده در سازمان�ها و تشکل�ها انواع ایجاد اثر بر
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انجمن در را همکارانم و دوستان فعالیت�های و آنجاست در دلم همواره می�برم

جریان از که نیست آن از مانع جغرافیایی دوری این می�کنم. پیگیری ایران آمار

گفته�اند که بمانم غافل انجمن امور

یمنی. در منی بی و منی پیش ور منی پیش منی با و یمنی در گر

هیئت به�ویژه و همکاران و دوستان همه�ی به دور ”یمن” از مایلم رو این از

علی دکتر جایزه� اهدای به مفتخر را بنده که کسانی و ایران آمار انجمن رئیسه�

کنم. سپاسگزاری و کرده سالم کرده�اند عمیدی

شود باعث و یابد تداوم امیدوارم که نیکو اقدام این و جایزه این برقراری بانی از

قاسم محمد دکتر آقای جناب محترم استاد شود، همکاران بین در بیشتر نشاط

بود، ایشان نکوداشت نوبت امسال سپاسگزارم. صمیمانه نیز اصل وحیدی

به انجمن برای که اقداماتی همه� از ایشان برای ویژه موقعیت این تبریک ضمن

بسیار جایزه این تأسیس از ویژه به و است دراز آن�ها فهرست و آورده�اند عمل

دارم. سپاس

قدیم دوستان از شده نامگذاری ایشان نام به جایزه این که محترمی شخص

نشر مرکز کار شروع زمان و انقالب اوایل به ما دوستی آغاز است. اینجانب

بعد که شاپور جندی دانشگاه از عمیدی دکتر زمان آن در برمی�گردد. دانشگاهی

گزیده اقامت تهران در شده بازنشسته شد نامیده چمران شهید دانشگاه انقالب از

آن در هم من بودند. پیوسته دانشگاهی نشر مرکز به همکاری برای و بودند

کتاب�های ترجمه� و تألیف کمیته� در عضویت جمله از کارها بعضی برای روزگار

داغ بحثی شاهد رفتم مرکز به که روزها از یکی داشتم. مرکزهمکاری آن با آمار

دانشگاهی همکاران دیگر از یکی و عمیدی دکتر بین نمونه�ای آمارگیری زمینه� در

نظر دقت با عمیدی دکتر شدم. بود کرده تألیف نمونه�ای آمارگیری در کتابی که

شده مذکور کتاب در نارسایی�ها برخی متوجه داشت نمونه�گیری به که اشرافی و

خاتمه� از پس است. درست شده بیان مطلب که داشت اصرار مولف اما بود

آشنا رسماٌ عمیدی دکتر با بود مقارن مرکز از رفتن و همکارمان ترک با که بحث

است. داشته ادامه همکاری و دوستی این تاکنون زمان آن از و شدم

پیش موفقیت�هایی است بوده برقرار دوستی�مان که سالی اندی و سی طی در

با آن دوم فصل بوده�اند”. کشور ریاضی دبیران محبوب�ترین و دلسوزترین

آغاز ١٣۴٧ سال از کنونی) چمران (شهید اهواز شاپور جندی دانشگاه استادی

”دانشجویانی ”مجموعه”): همان (در کرم�زاده دکتر آقای قول به باز که می�شود

ریاضی رشته در شاپور جندی دانشگاه در نیز بعد به ١٣۴٧ سال�های از که

عمیدی علی دکتر آقای که دارند یاد به همیشه می�پرداخته�اند، دانش کسب به

مسئولیت�های موارد در بوده�اند. آموزشی رسالت دلبسته� و فداکار عالم، استادی

ایشان که زمانی شاپور، جندی دانشگاه کارکنان چه و دانشجویان چه نیز اجرایی

اداری مالی معاونت مسئولیت که هنگامی و ریاضی گروه مدیریت مسئولیت

زمان در ریاضی، گروه انسجام که دارند اذعان داشته�اند، عهده به را دانشگاه

معاونتشان هنگام دانشگاه در اجتماعی عدالت اجرای و گروه بر ایشان مدیریت

است.” ناشدنی فراموش دانشگاه مالی امور بر

از بازنشستگی زمان از آن، بخش پرثمرترین و کاری زندگی سوم فصل اما

در بعد مدتی و کرده عزیمت تهران به که می�آید حساب به اهواز دانشگاه

عضو به�عنوان ویژه) قرارداد (با بعداٌ و ویراستار به�عنوان دانشگاهی نشر مرکز

بود دوره همین در شدند. مشغول کار به بهشتی شهید دانشگاه علمی هیأت

کردند تألیف و ترجمه یا ویرایش را جلد) ۵٠ به (قریب متعددی کتاب�های که

هفتمین در عمیدی” علی دکتر نکوداشت ”کتاب در خدمات این همه� شرح که

است. مضبوط ایران آمار کنفرانس

برای و عمیدی دکتر فراوان زحمات از قدردانی پاس به ایران آمار انجمن اما

هنگام دیر گرچه شفایش، برای دعایی طلب و او، نام و یاد نگه�داشتن زنده

مدت�های آن بنیادگذاری بحث که را، عمیدی” علی دکتر ”جایزه� سرانجام، اما

تصویب به از پس و کرد نزدیک عمل مرحله� به بود، مطرح انجمن در مدیدی

در که فردی شایسته�ترین به جایزه اعطای صدد در جایزه، اساسنامه� رساندن

تصویب از پس که ایران آمار کنفرانس نخستین در بود، شده پیش�بینی اساسنامه

داده فردی به جایزه اساسنامه، این با مطابق برآمد. می�شد، برگزار اساسنامه

ترجمه به پرداختن و آموزش، نظر از را عمیدی دکتر عمده ویژگی�های که می�شود

”هیأت که بود این باشد. داشته استاندارد، کیفیت�های با ویرایش و تأليف و

شایسته�ترین را مشکانی محمدرضا دکتر آقای عمیدی” علی دکتر جایزه امنای

ریاست به را موضوع داده، تشخیص اساسنامه در مندرج ویژگی�های با فرد

کرد. گزارش انجمن

نامه
است علی با حق

بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه مشکانی، محمدرضا دکتر

علی دکتر جایزه� دریافت افتخار (١٣٩٣) امسال آمار کنفرانس در اطالع قرار به

به�سر مألوف میهن از دور دوران این در اگرچه شد. اینجانب نصیب عمیدی
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میرزاخانی مریم
جهان ریاضی جایزه معتبرترین برنده

آزاد دانشنامۀ ویکی�پدیا، از برگرفته

استاد و ریاضی�دان تهران) ،١٣۵۶ اردیبهشت ١٣ (زاده میرزاخانی مریم

دانشگاه در و سالگی ٣١ در میرزاخانی است. آمریکا استنفورد، دانشگاه ایرانی

در میرزاخانی رسید. استادی، مقام دانشگاهی، جایگاه عالی�ترین به استنفورد

وی است. ریاضیات در جایزه باالترین که شد، فیلدز مدال برنده ،٢٠١۴ سال

او تحقیقاتی زمینۀ است. فیلدز جایزه برنده ایرانی نخستین و زن نخستین

هم�تافته هندسه و ارگودیک نظریه هذلولوی، هندسه تایشمولر، نظریه بر مشتمل

است.

مدال برنده تهران، فرزانگان دبیرستان در تحصیل دوران در میرزاخانی مریم

(کانادا) ١٩٩۵ و (هنگ�کنگ) ١٩٩۴ سال�های در ریاضی جهانی المپیاد طالی

وی شد. کامل نمرۀ حایز ایرانی دانش�آموز نخستین عنوان به سال این در و شد

دختری نخستین یافت؛ راه ایران ریاضی المپیاد تیم به که بود دختری نخستین

مدال سال دو که بود کسی نخستین گرفت؛ طال ایران ریاضی المپیاد در که بود

کامل نمرۀ جهانی ریاضی المپیاد آزمون در که بود فردی نخستین و گرفت طال

در و گرفت شریف دانشگاه از ریاضی رشته در را خود کارشناسی سپس گرفت.

رفت. هاروارد دانشگاه به دکتری تحصیل ادامه برای ١٩٩٩ سال

از ٢٠٠۵ سال برگزیدۀ جوان ذهن ده از یکی عنوان به میرزاخانی مریم از

تجلیل ریاضیات رشتۀ در برتر ذهن و آمریکا در ساینس پاپیوالر نشریه سوی

در آمریکا ریاضی انجمن از ستر جایزه چون جوایزی برنده میرزاخانی شد.

یازدهم از وی است. ٢٠١۴ سال در فیلدز مدال و کلی جایزه ،٢٠١٣ سال

دانشگاه استاد استنفورد دانشگاه در (٢٠٠٨ سپتامبر (اول ١٣٨٧ ماه شهریور

بود. پرینستون دانشگاه استاد او این، از پیش است. ریاضیات رشتۀ پژوهشگر و

تصادف حادثه

بیست در شرکت�کننده ریاضی دانشجویان حامل اتوبوس ١٣٧۶ اسفندماه در

متشکل تیم آن در که اهواز، در دانشجویی ریاضی مسابقات دورۀ دومین و

جمله از ساختند. بیشترآشنا ایشان اجتماعی و علمی شخصیت با مرا که آمدند

کردم دعوت ایشان از بیشتر، نظر تبادل و بحث با و کذایی جلسه آن از پس

گروه این با وقت پاره همکاری به آمار گروه در و بهشتی شهید دانشگاه در که

یافت. بسیاری مشتاقان نمونه�ای آمارگیری درس بعد به زمان آن از بپردازند.

به بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه در وقت تمام عضو عنوان به بعد زمانی

دیرینه� سابقه� تجربیات، از همکاران و گروه مدت این در و دادند ادامه همکاری

بردند، زیاد بهره�هایی ایشان دلنشین تدریس از دانشجویان و آمورش در ایشان

از بیش و ایران آمار انجمن و آماری جامعه� و داد رخ اسف�انگیز پیشامد آن تا

وجود برکت از را دانشگاهی نشر مرکز و بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه همه

محروم تیزبین ویراستاری و توانا استادی و دلسوز معلّمی و دانشمند همکاری

ساخت.

شورای در یک�دیگر، کتابهای ویراستاری در ایشان و بنده همکاری بین این در

آمار و ریاضی کمیته� در آمار، واژه�گزینی شورای در آمار، دانشنامگی فرهنگ

بحث�هایی جلسات این در که است طبیعی داشت. ادامه �ایران دانشنامه بنیاد

و می�آمد عمل به غیره و نگارش نحوه� و مطالب بیان طرز واژه�ها، پیرامون

”حق شعار این که بود همانجاها و می�بردیم. بهره ایشان صائب نظر از همواره

می�شد. تکرار است” علی با

جلسات اداره� و ریاست ایران، آمار انجمن در ایشان ماندنی یاد به کارهای از

جلسات این از برخی چشمگیر کفایت و درایت با که بود انجمن عمومی مجمع

می�کرد. راهنمایی مطلوب نتیجه� و سکون ساحل به آرامی به را تشنج مستعد

مبارکشان وجود برای و می�برم پایان به ایشان از خاطره�ای ذکر با را یادداشت این

(ویراست مقدماتی آمار کتاب ویراستاری عمیدی دکتر می�کنم. آرزو سالمتی

همان در داد. رخ ناگوار اتفاق آن کار میانه� در و داشت عهده به مرا دوم)�

در پیامبرش کتاب از جبران خلیل جبران از قولی نقل جایی اولیه فصل�های

خلیل جبران ،”. ...” بود: شده نوشته صورت این به که بود آمده فصل عنوان

جبران که بودند نوشته حاشیه در ویرایش هنگام به عمیدی دکتر پیامبر. جبران،

فارسی در گفت�آوردها بیان چگونگی خواستند گویا نیست. پیامبر جبران خلیل

هم من نشود. خوانندگان ابهام موجب تا شوند یادآور را انگلیسی با آن تفاوت و

جبران، خلیل جبران ،”. ...” کردم: تصحیح صورت این به را نوشته جواب در

ابهام کتاب واژه افزودن با و است! علی با حق کردم اضافه و پیامبر. کتاب

شد. رفع ایشان نظر مورد

در کشور آمار آموزش به ایشان خدمات از یادی که شد سبب اخیر رویداد

ایشان کمک�های و مدرس تربیت و بهشتی، شهید شهیدچمران، دانشگاه�های

به جایزه�ای دریافت از اینجانب آوریم. عمل به منقّح آماری کتاب�های نشر به

خودمان مدت دراز دوستی از یادگاری را آن و شدم شادمان بسیار ایشان نام

می�کنم. سپاسگزاری صمیمانه دوباره آن بانیان از دانسته
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صورتی در کند. حل را هندسی طبیعی غیر فرم�های گوناگون ابعاد معمای تا است

حجم و شکل تعریف به وی ابتکار کند، تبعیت هذلولی هندسه قاعده از جهان که

اشکال این از برخی که است این مشکل واقع در کرد. خواهد کمک جهان دقیق

هستند نافرم بسیار ظاهری دارای amoebas یا و doughnuts هم�چون هذلولی

اما است. کرده مبدل ریاضیدانان برای جدی معمایی به را آنها حجم محاسبۀ که

و زد بزرگ عمل ابتکار یک به دست واقع در جدید راهی یافتن با میرزاخانی

محاسبه به پیچیده اشکال گونه این سطح روی بر حلقه�ها از سری یک ترسیم با

اگر ولی دارد وجود او پژوهش برای اندکی عملی کاربردهای پرداخت. آنها حجم

به می�تواند او کار می�شود، اداره هذلولوی هندسه توسط جهان که شود مشخص

کند. کمک آن حجم و شکل دقیق تعریف

جایزه برنده ریاضیات در دستاوردهایش خاطر به ٢٠٠٩ سال در میرزاخانی

این شدن برنده مناسبت به آمریکا ریاضی انجمن که اعالمیه�ای در شد. بلومنتال

”خالقیت ریاضی، مهم جایزه این گرفتن دلیل کرد، منتشر میرزاخانی برای جایزه

هندسه از گوناگونی ابزارهای آن، در که مبتکرانه (دکترای) تز و استثنایی،

سیمپلکتیک تقلیل و اتومورفیک فرمهای کالسیک روشهای تا گرفته هذلولوی

در شد. عنوان ” شده�اند ترکیب مهم مسئله سه در نتایجی آوردن به�دست برای

آمده�اند: زیر شرح به مهم مسئله سه این اعالمیه، این

پیمانه�ای فضای در وایل-پترسون حجمهای برای بازگشتی رابطه یک -١

ریمانی. رویه�های

ساده ژئودزیک�های تعداد برای (asymptotic) مجانبی تقریبی یافتن -٢

این تعداد .L شده داده طول با هذلولوی ریمانی رویه�های روی بر بسته

مساوی یا کمتر طول�های برای میرزاخانی، نتایج اساس بر ژئودزیک�ها،

g از منظور فرمول، این در دارند. L6g−6 همانند مجانبی رشدی ، L

از پیامدی نتیجه، این است. نظر مورد ریمانی رویه (genus) جنس

است. ١ مورد در شده گفته وایل-پترسون حجم�های محاسبه

در کانتسویچ ماکسیم توسط آن از پیش که ویتن حدس از نو اثباتی -٣

از تو تفسیری جدیدش اثبات در میرزاخانی بود. شده ثابت ١٩٩٢ سال

می�دهد. به�دست پیمانه�ای فضاهای در ژئودزیک�ها شمارش

فضاهای روی بر ترستن ویلیام زلزله” ”شار حدس میرزاخانی، ،٢٠١٠ سال در

رساند. اثبات به بود ریاضی در پاسخ بی و باز پرسشی مدتها که را تایشمولر

می�باشد. ارگودیک لزوما شاری چنین که می�گوید حدس این

کرد ثابت محمدی امیر و اسکین الکس همراه به ٢٠١۴ سال در میرزاخانی

خالف بر نه و هستند منظم بسیار آنها، بستارهای و مختلط ژئودزیکهای که

ژئودزیک�هایی چنین بستارهای دیگر، عبارت به فراکتالی. یا نامنظم انتظار

دارا را (rigidity) بودن صلب جمله از ویژگی�هایی بنابراین، و هستند جبری

این میرزاخانی” مریم ”کار نام با مطلبی در ریاضی جهانی اتحادیه می�باشند.

تصلب که است انگیز شگفت حقیقت، این ”یافتن کرد: توصیف چنین را نتایج

کسب را کشور اول رتبۀ آن در نمازی حسین و افتخاری ایمان میرزاخانی، از

تن شش آن طی و کرد سقوط دره به بود تهران راهی اهواز از که بودند، کرده

رضا بهرامیان، آرمان شامل شریف صنعتی دانشگاه ریاضی نخبۀ دانشجوی از

حیدری، علی و سایه�بان علیرضا المپیادجهانی)، طالی مدال دو (برندۀ صادقی

تهران دانشگاه دانشجوی رضایی مرتضی و مهرآبادی مجتبی دکتر کابلی، فرید

باختند جان بودند، ریاضی بین�المللی و ملی المپیادهای برگزیدگان از اغلب که

بود. سانحه این از بازمانده دانشجویان جمله از میرزاخانی مریم و

شخصی زندگی

ذات از بازتابی میرزاخانی سینمایی سلیقۀ

کاویدن درگیر که اوست، پژوهش مرز بدون

است. نامعمول» هندسی اشکال «خصوصیات

در می�کنم احساس مواقع «گاهی می�گوید: او

کجا به نمی�دانم و هستم بزرگ جنگل یک

می�رسم تپه�ای باالی به طریقی به ولی می�روم.

ببینم. واضحتر را چیز همه می�توانم و

او، عالقۀ مورد فیلم است.» انگیز هیجان واقعاً می�دهد، رخ گاه آن چه آن

در که گفته وی است. بزرگ رکود دوران آمریکای به خشن نگاهی داگویل،

که بود این رویایم بودم بچه که ”وقتی گفت: او شود. نویسنده داشته آرزو کودکی

واقع در می�گذراندم، رمان خواندن به را لحظاتم هیجان�انگیزترین شوم. نویسنده

پژوهشگر وندراک، یان وی همسر می�خواندم.” می�رسید دستم به را چیزی هر

او از و است چک جمهوری اهل و آی�بی�ام تحقیقات مرکز نظری کامپیوتر علوم

می�باشد. آناهیتا نام به فرزند یک دارای

افتخارات و فعالیت�ها

درخشان استعداد ١٠ نشست چهارمین در دیگر برجستۀ محقق ٩ همراه به او

تودی یواس�ای نوشتۀ به گرفت. قرار تقدیر مورد آمریکا در ساینس پاپیوالر نشریه

حوزه�های در که است جوانی نخبگان و محققان شامل نفره، ١٠ فهرست این

پنهان عموم چشم از معموال حال این با و هستند فعالیت به مشغول ابتکاری

سازمان�های سوی از شده ارائه پیشنهادهای اساس بر فهرست این مانده�اند.

این شده�اند. برگزیده علمی انتشارات ناشران و دانشگاه�ها رؤسای گوناگون،

ریاضیات تا رایانه�ای گرافیک از گوناگونی حوزه�های در جوان برجسته محققان

مریم که گشوده�اند ما اطراف جهان مرزهای در تازه�ای افق�های رباتیک، علوم و

است. آنها از یکی ایرانی سالۀ ٣٣ ریاضیدان میرزاخانی

ریاضی مشکل یک برای راه�حلی شد موفق میالدی ١٩٩٩ سال در میرزاخانی

برای عملی راه یافتن دنبال به که است طوالنی مدت�های ریاضیدانان کند. پیدا

میان این در و بوده�اند هذلولی هندسی فرم�های جایگزین رمزهای حجم محاسبه

ریاضیات از استفاده با که داد نشان پرینستون دانشگاه در جوان میرزاخانی مریم

داشت: اختیار در روشن راه�حلی به یافتن دست سوی به را راه بهترین بتوان شاید

تالش در میرزاخانی هذلولی. سطوح روی بر شده ترسیم حلقه�های عمق محاسبۀ
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(استاد سیگلر گونتر و آلمان) ریاضیدانان اتحادیه (رییس کرامر یورگ •

همچنین گفتند. تبریگ میرزاخانی به برلین) آزاد دانشگاه ریاضی

زوددویچه سایتونگ، آلگماینه فرانکفورتر اشپیگل، چون آلمانی نشریات

مطالب در دیگر رسانه�های برخی و اشپیگل تاگس تسایتونگ،

پرداختند. موضوع این به جداگانه�ای

افتخارات و جوایز

(”List of Fields Medalists”) سئول ٢٠١۴ فیلدز مدال •

٢٠١۴ سال در کلی ریاضیات بنیاد جایزه •

(Clay Mathematics Institute)

٢٠١٣ سال در آمریکا ریاضی انجمن طرف از ستر جایزه •

٢٠٠٩ سال در بلومنتال ای�ام�اس جایزۀ •

• Clay Mathematics Institute Research Fellow
2004.

• Harvard Junior Fellowship Harvard University,
2003.

• Merit fellowship Harvard University, 2003.

• IPM Fellowship, the Institute for theoretical
Physics and Mathematics, Tehran, Iran, 1995-
1999.

(کانادا ریاضی جهانی المپیاد جهان). اول نفر و کامل نمرۀ (با طال مدال •

(١٩٩۵

(١٩٩۴ (هنگ�کنگ ریاضی جهانی المپیاد طال. مدال •

جمهوری رئیس تبریک پیام

م نا ا ما
به را جهان در ریاضیات جایزه برترین کسب میرزاخانی مریم پروفسور خانم

برندۀ زن اولین که ببالند خود به می�توانند ایرانیان امروز می�گویم. تبریک شما

قدر و نشینند صدر بر شایستگان که باید آری است؛ آنان هموطن ”فیلدز” جایزۀ

هستند بوم و مرز این ملی سرمایه�های جهان کجای هر در ایرانیان همۀ ببینند.

امیدوارم می�نهم. ارج را شما علمی تالش�های ایران ملت از نمایندگی به من و

باشد. موفقیت و شادکامی از سرشار همواره زندگی�تان

روحانی حسن

ایران اسالمی �جمهوری رئیس

فضای جهان همچون ناهمگنی فضاهای در انعکاسی چگونه همگن، فضاهای در

دارد”. پیمانه�ای

ریاضیات دربارۀ وی دیدگاه

زیبایی اما بیابید. بیهوده و سرد را آن است ممکن ریاضی به داشتن عالقه بدون

بخش ارزش�ترین پر می�دهد. نشان صبور شاگردان به تنها را خود ریاضیات

فهمیدن لذت و کشف ذوق آها! می�گویی که است لحظه�ای ریاضی مطالعه

و شفاف دیدی به رسیدن و بلندی یک باالی ایستادن احساس جدید. چیزی

واضح.

فیلدز جایزه دریافت

که شد فیلدز مدال برندۀ ٢٠١۴ سال در او

و است ریاضیات رشتۀ علمی نشان باالترین

برگزیدۀ دانشمندان به یک�بار سال چهار هر

نوبل به آن از و می�شود اهدا سال ۴٠ زیر

زن نخستین وی می�شود. تعبیر نیز ریاضیات

این دریافت به موفق که بود ایرانی نخستین و

گشت. جایزه

واکنش�ها

از توجهی قابل گسترۀ در ”چیره�دست فیلدز: مدال کمیتۀ رسمی توصیف •

از است کمیاب ترکیبی تجسم او ریاضی، متفاوت حوزه�های و تکنیک�ها

ژرف.” کنجکاوی و وسیع بینش جسورانه، بلندپروازی تکنیکی، توانایی

رییس صالحی اکبر علی فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر فرجی�دانا، رضا •

علم پیشبرد بنیاد رئیس عارف محمدرضا و ایران اتمی انرژی سازمان

در را میرزاخانی مریم موفقیت جداگانه�ای پیام�های در ایران فناوری و

گفتند. تبریک وی به را جهان در ریاضیات جایزه برترین کسب

انگلیسی: (به کلی ریاضیات انستیتو از کارلسون جیمز •

یافتن در میرزاخانی می�گوید: (Clay Mathematics Institute
ساده مثال یک از سرعت به می�تواند وی است. عالی جدید، ارتباطات

برسد. عمیق و ژرف نظریه یک از کاملی دلیل به

”مریم گفت: شیکاگو ایلینوی دانشگاه ریاضی استاد تکلو، رامین •

ریاضیدانان معروف�ترین میان در هم فیلدز گرفتن بدون حتی میرزاخانی

”به گفت: کویین�مری دانشگاه استاد نوحی، بهرنگ است.” بوده جهان

است. خوب کارش که بود مشخص کرد شروع هاروارد در اینکه محض

است.” انقالبی تز یک دکترایش تز که بود مشخص

تبریک وی به را فیلدز جایزه کسب توییترش حساب در داوکینز ریچارد •

گفت.
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کمیته�های� و برنامه�ریزی شورای اعضای هماهنگی سمینار برگزاری -٢

تهران دانشگاه در آمار جهانی سال تخصصی

شورای مجلس در که کشور آمارشناسی نظام تشکیل طرح پیگیری -٣

پژوهش�های مرکز در آن بررسی و طرح و بود شده بایگانی اسالمی

آن تخصصی کمیسیون و آمار عالی شورای اسالمی، شورای مجلس

و آموزشی کارگاه سه ایران، آمار مرکز در کاربردی آمار همایش برگزاری -۴

آمار جهانی سال مناسبت به متعدد سخنرانی�های

در حکمرانی و مدیریت در آمار کاربرد همایش در سخنرانی و همکاری -۵

مدرس تربیت دانشگاه

رئیس توسط سیما و صدا و جراید ، ج.ا.ا خبرگزاری با مصاحبه انجام -۶

و انجمن اهداف و برنامه�ها راستای در انجمن مدیره هیئت اعضای و

آمار جهانی سال

سال آماری شعارهای و بروشور پوستر ویژه، خبرنامه انتشار و تهیه -٧

آمار جهانی

چاپ و آمار کارشناسی برنامه بررسی و نقد برای مقاله تهیه و سفارش -٨

آماری اندیشه نشریه در

آموزش مشکالت شناسایی برای آمار آموزشی گروه�های مدیران از تقاضا -٩

رشته�ها سایر برای آمار

همکاری با آمار جهانی سال اهداف راستای در مختلف مسابقات اجرای -١٠

اصفهان ریاضیات خانه و آمار پژوهشکده

آمار ملی روز بزرگداشت مراسم در سخنرانی ایراد و برگزاری در مشارکت -١١

آمار مرکز مانند آمار اجرایی مراکز و دانشگاه�ها در آمار برنامه�ریزی و

کشور آموزش سنجش سازمان و نیرو وزارت ایران،

و احتمال سمینار نهمین برگزاری در مشارکت و حمایت همکاری، -١٢

بلوچستان و سیستان دردانشگاه تصادفی فرایندهای

ایران آمار کنفرانس دوازدهمین برگزاری در مشارکت و حمایت همکاری، -١٣

کرمانشاه رازی دانشگاه در

و احتمال سمینار یازدهمین مجری دانشگاه�های تعیین و پیگیری -١۴

ایران آمار کنفرانس چهاردهمین و تصادفی فرایندهای

مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج بررسی همایش سه برگزاری -١۵

با فارس خلیج دانشگاه و تهران دانشگاه مشهد، فردوسی دانشگاه در

متحد ملل سازمان جمعیت صندوق و آمار پژوهشکده تقاضای

علمی قطب و آمار پژوهشکده با آموزشی کارگاه ١٢ برگزاری در همکاری -١۶

مشهد فردوسی دانشگاه فضایی و ترتیبی داده�های

ایران آمار انجمن رئیس تبریک پیام

ميرزاخانی مريم پروفسور خانم سرکار

رياضی علوم جامعه در فيلدز جايزه برندگان از يکی عنوان به سرکارعالی انتخاب

اين می�دانم الزم است. نموده ايجاد افتخار و شادی کشور آماری جامعه جمله از

تهنيت و تبريک عالی سرکار به کشور آماری جامعه طرف از را ستودنی افتخار

باشم. داشته راه ادامه در را ها بهترين آرزوی و نموده عرض

احترام با

محمدزاده محسن

ایران آمار انجمن رئیس

مدیره هیئت فعالیت�های گزارش
ایران آمار انجمن

فیروزه خانم ترکیب با ایران آمار انجمن مدیره هیئت دوره یازدهمین فعالیت

انجمن، رئیس و اصلی عضو محمدزاده محسن آقایان و اصلی عضو ریواز

و اصلی عضو اسکندری فرزاد مقام، قائم و اصلی عضو عالمت�ساز محمدحسین

عضو الهی نعمت نادر دبیرخانه، مسئول و اصلی عضو آشفته افشین خزانه�دار،

کاووس البدل، علی عضو راسخ رحمان ، اصلی، عضو چینی�پرداز رحیم اصلی،

تا و آغاز ١٣٩١ مهر از بازرس فرنوش رحمان و البدل علی عضو خورشیدیان

یافت. ادامه ١٣٩٣ شهریور

به هاشمی عاطفه و دفتر مسئول عنوان به جودی فاطمه خانم�ها دوره این در

بهرام مالی، امور مسئول عنوان به آباقری حسن آقایان و دفتر همکار عنوان

داشته�اند. صمیمانه�ای همکاری انجمن دفتر با خلج�آبادی حسین و سلیمانی اصل

و چاپی ادواری مجله ۴ و گردید برگزار مدیره هیئت جلسه ٢٢ دوره این در

دو به جهانی سال ویژه�نامه خبرنامه و انجمن خبرنامه شد. منتشر الکترونیکی

نکوداشت کتاب سه و گرفت قرار کاربران اختیار در الکترونیکی و چاپی صورت

گردید. منتشر انجمن راهنمای و نوری خواجه دکتر یادنامه آمار، پیشکسوت

مسابقه دو و ایران آمار کنفرانس و تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار برگزاری

دیگر از تخصصی سمینار ده و ١٣٩٣ و ١٣٩٢ سالهای در کشوری دانشجویی

است. بوده انجمن فعالیت�های

اشاره انجمن محترم اعضای استحضار جهت اختصار به زیر موارد ادامه در

می�گردد:

و جهانی سال ستاد ایجاد آن دنبال به و آمار جهانی سال کمیته تشکیل -١

تخصصی کارگروه ٨ شامل برنامه�ریزی شورای
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محمدرضا دکتر عمیدی، علی دکتر آقایان جوایز برای آئین�نامه سه تدوین -٣١

بزرگ�نیا ابولقاسم دکتر و مشکانی

انجمن انتشارات کمیته آیین�نامه تصویب و تدوین -٣٢

مراکز و دانشگاه�ها در آمار انجمن نمایندگان آئین�نامه تصویب و اصالح -٣٣

آمار اجرایی

آمار دانشجویی مسابقه آیین�نامه تصویب و اصالح -٣۴

انجمن مدیره هیئت انتخابات آیین�نامه اصالح -٣۵

کمیسیون در عضویت برای آمار انجمن نمایندگان معرفی و تعیین -٣۶

ریاضی انجمن آمار تخصصی

عمیدی، دکتر بهبودیان، دکتر جوایز امنای هئیت�های جلسات تشکیل -٣٧

جوایز برندگان تعیین و مشکانی دکتر

پرداخت و اعضا عضویت برای ایران آمار انجمن سایت رسانی بروز -٣٨

مختلف مراحل برگزاری امکان آوردن فراهم و حق�عضویت�ها برخط

وبگاه تهیه همچنین و سایت طریق از آمار انجمن مدیره هیئت انتخابات

ایران آمار کنفرانس و تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار برای

امور سازمان از مربوطه تاییدیه اخذ و مالیاتی جامع نظام در نام ثبت -٣٩

مالیاتی

سالهای در مقرر موعد در انجمن فیزیکی و الکترونیکی اظهارنامه ارسال -۴٠

١٣٩٢ و ١٣٩١ مالی

١٣٩٢ سال تا تاسیس بدو از انجمن مالیاتی وضعیت رسانی روز به -۴١

و حسابداری مدون اصول اساس بر مالی رویدادهای کلیه ضبط و ثبت -۴٢

انجمن�ها بر حاکم مقررات و ضوابط چارچوب در

مجمع در قهرودی) رضایی دکتر خانم (سرکار آمار انجمن نماینده شرکت -۴٣

ISI آمار بین�المللی انستیتوی ١٣٩٢ سال عمومی

جمهوری، ریاست با علمی انجمن�های مشترک جلسات در فعال حضور -۴۴

مجلسشورای علوم، وزارت جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت

آمار. مرکز اسالمی،

در انجمن مدیره هیئت تصمیمات تمام مستندسازی و شفاف�سازی -۴۵

جلسات صورت

با قرارداد عقد قالب در انجمن پرداخت�های و دریافت�ها تمام انجام -۴۶

مقابل طرف�های

بیرجند. در تصادفی فرایندهای و احتمال کارگاه برگزاری در همکاری -١٧

عالمه دانشگاه در انسانی علوم و ریاضیات همایش برگزاری در همکاری -١٨

طباطبائی

جوایز برای آماری کتاب�های معرفی و ارزیابی در کتاب خانه با همکاری -١٩

اسالمی جمهوری سال و فصل کتاب

کمیته آیین�نامه تصویب و تدوین انجمن، انتشارات کمیته تشکیل -٢٠

آئین�نامه�های اساس بر انجمن نشریات ساماندهی برای انتشارات

خبرنامه تحریریه هئیت اعضای و سردبیر احکام رسانی روز به و مربوط

مطابق آماری علوم مجله و آماری اندیشه ندا، نشریه سه و انجمن

انشااله که JIRSS مجله برای مشابه اقدام و مصوب آیین�نامه�های

شد. خواهد انجام تحریریه هیئت محترم اعضای همکاری با آن�هم

دکتر آقای جناب ریاست به ریاضیات پیشبرد کمیسیون در عضویت -٢١

جمهوری علوم فرهنگستان در آن تخصصی کمیته و عارف محمدرضا

در آینده پژوهش، آمار، سمینار برگزاری و برنامه�ریزی ایران، اسالمی

ریاضی علوم همایش برگزاری و برنامه�ریزی در همکاری و فرهنگستان

مدرس تربیت دانشگاه در ١٣٩۴ سال شهریور در چالش�ها و

علوم با مرتبط علمی انجمن�های اتحادیه تأسیس برای برنامه�ریزی -٢٢

عملیات، در تحقیق ریاضی، انجمن�های با همکاری مشارکت با ریاضی

رمز فازی، سیستم�های

و آمار عالی شورای تخصصس کمیسیون در فعال شرکت و عضویت -٢٣

جمعیت آمارهای بخشی کمیته

تهران ریاضیات خانه فعالیت�های با همکاری و امنا هیئت در عضویت -٢۴

اصفهان در آمار خانه اولین راه�اندازی در همکاری و

علمی انجمن�های شورای در فعال شرکت و عضویت -٢۵

جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت برای آمار رشته ممیزی انجام -٢۶

دو انعقاد و ایران آمار انجمن و مرکزی بانک فی�ما�بین تفاهم�نامه احیاء -٢٧

قضائیه قوه و آمار پژوهشکده با آمار انجمن همکاری نامه تفاهم

معرفی کتابچه تهیه و ١٣٩٣ سال آمار پیشکسوت تعیین و کمیته تشکیل -٢٨

پیشکسوت

نوری خواجه استاد بود یاد کتاب چاپ و تالیف برای اقدام -٢٩

ایشان همسر به هدیه اعطای و عمیدی علی دکتر آقای جناب از عیادت -٣٠

حیات قید زمان در شاهکار دکتر مرحوم از عیادت همچنین
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بستر سازی آماده منظور به انتخابات هفته�ای دو تعویق درخواست کمیته با

انتخابات کمیته استقبال مورد که داشتند را انجمن سامانه طریق از انتخابات

گرفت. قرار دوازدهم دوره برای ایران آمار انجمن

در انجمن پیوسته محترم اعضای به انتخابات آیین�نامه ۶ ماده طبق مرحله این در

صورت به انجمن پیوسته اعضای تا شد داده فرصت روز ٢٠ ،١٣٩٣ اردیبهشت

مسولیت آبیار خانم مرحله این در نمایند. انتخاب را نفر ١۴ از نفر ٧ برخط

داشتند. عهده به را انتخابات فنی اجرای

پست طریق از پیوسته اعضای همه با دیگر بار مهلت، آن پایان از پس آبیار خانم

تبصره اساس بر تا نمودند درخواست کمیته مسئول طرف از و مکاتبه الکترنیکی

نمایند. ارسال را خود رای ، انتخابات نامه آیین هفت ماده ٢

از مستخرج رای�گیری نتایج انتخابات فنی اجرای مسئول مرحله، این پایان در

نظرخواهی جهت که دادند قرار کمیته مسئول اختیار در پیوست شرح به را سامانه

شد. ارسال کمیته اعضای به

٩٣ اردیبهشت ٢۵ الی ۴ اول: مرحله برگزاری زمان

نفر ٢۶۵ دهندگان: رای تعداد

بیش (با عالمت�ساز محمدحسین دكتر و پزشک حمید دكتر آقایان اساس این بر

شدند انتخاب �مدیره هیئت اصلی اعضاء عنوان به آراء) یك اضافه به نصف از

زیر افراد میان از دوم دور در ٧ ماده ٣ تبصره اساس بر دیگر نفر ۵ شد قرار و

شوند: انتخاب

گنجعلی، مجتبی برزداران، محتشمی غالمرضا خالدی، بهاالدین آشفته، افشین

باغیشنی حسین فالح، افشین یارمحمدی، مسعود دولتی، علی اسكندری، فرزاد

بیدرام. حمید و

شرح به را سامانه از مستخرج رای�گیری نتایج آبیار خانم دوم، مرحله پایان در

کمیته اعضای به نظرخواهی جهت که دادند قرار کمیته مسئول دراختیار پیوست

شد. ارسال

٩٣ خرداد ١۵ الی ۵ دوم: مرحله برگزاری زمان

نفر ١١٠ دهندگان: رای تعداد

گنجعلی، مجتبی دکتر خالدی، دکتربهاالدین آشفته، افشین آقایان اساس این بر

كسب را آراء نصاب حد اسكندری فرزاد دکتر و برزداران محتشمی غالمرضا دکتر

زیر شرح به ایران آمار انجمن دوره دوازدهمین مدیره هیئت اعضاء لذا نمودند.

گردید: انتخاب الفبا حروف اساس بر و

آشفته افشین مهندس -١

اسكندری فرزاد دكتر -٢

پزشک حمید دكتر -٣

خالدی بهاالدین دكتر - ۴

عالمت�ساز محمدحسین دكتر -۵

گنجعلی مجتبی دكتر -۶

برزداران محتشمی غالمرضا دكتر -٧

سال در ٧٧٢/٧۵ به ١٣٩٠ سال در ١٧٨/٢۵ از انجمن امتیاز ارتقای -۴٧

وزارت علمی انجمن�های کمیسیون در ١٣٩٢ سال در ٨٢١/٧۵ و ١٣٩١

فناوری و تحقیقات علوم،

و حامی مختلف مراحل در که افرادی کلیه و اعضا نمایندگان، کلیه از انتها در

را انجمن خود، سازنده پیشنهادهای با و بوده�اند ایران آمار انجمن دهنده یاری

با آماردوستان و آمارشناسان تا است امید می�شود. قدردانی ساختند بهره�مند

www.irstat.ir آدرس به ایران آمار انجمن سایت در اطالعاتخود تکمیل

سازند. بهره�مند خود نظرات از پیش از بیش را ما سایت، امکانات از استفاده و

مدیره هیات اعضای انتخابات گزارش
ایران آمار انجمن

(١٣٩۵ ماه شهریور لغایت (مهرماه١٣٩٣ دوازدهم دوره

انتخابات کمیته مسئول پارسیان، احمد دکتر

و علم دانشگاه در ایران آمار انجمن عمومی مجمع ١٣٩١/۶/٨ تاریخ در

دکتر آقایان و حسینی فاطمه دکتر خانم از مرکب کمیته�ای تهران، در صنعت

گلعلی�زاده موسی دکتر و طالبی هوشنگ دکتر زاهدیان، علی�رضا پارسیان، احمد

کرد. انتخاب دوازدهم دوره برای ایران آمار انجمن انتخابات کمیته عنوان به را

انتخابات انجام برای انجمن سایت آماده�سازی انتظار در را مدتی انتخابات کمیته

شده) اصالح آیین�نامه هفت ماده از ۴ تبصره (موضوع الکترونیکی به�صورت

نشود. عملی کار این است ممکن که می�رسید نظر به اما ماند،

اولین در انتخابات، کمیته اعضای با ایران آمار انجمن محترم رییس مکاتبه با

عنوان به پارسیان احمد دکتر آقای و داد جلسه تشکیل انتخابات کمیته جلسه

مقرر انتخابات کمیته اول جلسه تصمیم اساس بر نمود. انتخاب کمیته، مسئول

اعضا سایر به و شود آماده ٩٢/۶/١٠ تاریخ تا ضروری فرم�های و نامه�ها کلیه شد

تمام به خطاب نامه�ایی ٩٢/٨/۵ تاریخ در شوند. نهایی ٩٢/۶/٢٠ تا و ارسال

پیوسته اعضای تمام برای انجمن دفتر طریق از ایران آمار انجمن پیوسته اعضای

اعضای جز (به شرایط واجد پیوسته اعضای اسامی همراه ،٩٢ تا ٨٨ سال�های

واعضای بوده�اند انجمن مدیره هیات عضو هم قبل دوره که فعلی مدیره هیات

شده درخواست اعضا تمام از نامه این در شد. ارسال دوازدهم) انتخابات کمیته

هیات دوازدهم دوره مدیره هیات در عضویت نامزد عنوان به را نفر ١۴ تا بود

نمایند. معرفی پیوسته، اعضای این میان از مدیره،

ترتیب به که نفر ١۴ با ابتدا نامزدها، اسامی دریافت و الزم پیگیری�های از پس

شد خواست در الکترونیکی پست طریق از داشتند، را کننده معرفی بیشترین

لیست از دوستان از نفر ١۴ سرانجام که بپذیرند، خودرا همکاران پیشنهاد تا

و علمی زندگی شرح و نمودند اعالم خودرا موافقت شده معرفی نامزدهای

نمودند. ارسال کمیته برای انتخاب، صورت در را خود برنامه�های

تماس طی ایران، آمار انجمن محترم رییس رای�گیری، فرم ارسال آستانه در
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دوره طول در انجمن نمایندگان فعالیت و وضعیت جمعبندی

١٣٩١-١٣٩٣

نفر ۵۴ نمایندگان: کل تعداد

۵ نفر( ٢٩ نبوده�اند: انجمن عضو خود جاری سال در که نمایندگانی تعداد

٩٣ سال عضویت برای کرده�اند فراموش قاعدتاً و بوده�اند عضو ١٣٩٢ تا نفر

کنند) اقدام

نیست: دست در دوره طول در آنها از گزارشی هیچ که نمایندگانی تعداد

بیش هنوز قبلی فعال غیر نمایندگان تعویض و تغییرات علیرغم یعنی نفر( ٣۴

اند). بوده فعال غیر نمایندگان کل ٪۶٠ از

بیشتر: فعالیت ترتیب به فعال نماینده ١٠ فهرست

یزد دولتی...............دانشگاه دکتر آقای -١

مدرس تربیت گلعلیزاده............... دکتر آقای -٢

مشهد .................فردوسی رزمخواه دکتر آقای -٣

..............بیرجند ثانی نیلی دکتر آقای -۴

اصفهان پناه............... ایران دکتر آقای -۵

شیراز زمانی................... دکتر خانم -۶

ایران پزشکی رودباری..............علوم دکتر آقای -٧

باهنرکرمان عربپور..................شهید دکتر آقای -٨

رفسنجان عصر طامندی...............ولی دکتر آقای -٩

ایالم نور میری...........پیام سایه دکتر ١٠-آقای

تنها نامه آیین مطابق ولی می�شوند محسوب نمونه عزیزان این همه چه گر لهذا

چارچوب همین در شود. معرفی نمونه نماینده عنوان به می�توانست رسماً نفر یک

دکتر آقای دهم، دوره در اصفهان دانشگاه از ایران�پناه نصراله دکتر آقای که بوده

دوره در دولتی علی دکتر آقای و یازدهم دوره در بیرجند دانشگاه از ثانی نیلی

شده�است. تقدیر ها آن از و معرفی منظور این به دوازدهم

مستدعی انجمن، محترم نمایندگان همه برای موفقیت آرزوی ضمن پایان در

گروه یا واحد تا نمایید اتخاذ ترتیبی خود نمایندگی حکم تاریخ پایان در است

مناسب فرد یا و مجدداً را بودن) فعال و عالقه�مندی صورت (در شما خود مربوط

نمایند. معرفی ایران آمار انجمن دبیرخانه به رسماً منظور این به را دیگری

برگزاری گزارش
ایران آمار کنفرانس دوازدهمین

ایران آمار کنفرانس دوازدهمین دبیر سیاره، عبدالرضا دکتر

اعضای عنوان به فالح افشین دكتر و دولتی علی دكتر آقایان آن بر عالوه

شدند. انتخاب علی�البدل

و ایران، آمار انجمن محترم اعضای اعتماد از قدردانی ضمن انتخابات کمیته

انتخابات امکان آوردن فراهم دلیل به ایران آمار انجمن محترم رییس از تشکر

می�نماید درخواست انجمن عمومی مجمع از انجمن، سایت طریق از الکترونیکی

رمز و انتخابات نتایج به دسترسی سطح کمیته، مستقیم نظارت و سهولت برای

قرار ایران آمار انجمن دوره همان انتخابات کمیته مسئول اختیار در کاربری

تمامی از و نمایم قدردانی و تشکر آبیار وخانم هاشمی خانم از می�دانم الزم گیرد.

می�طلبم. پوزش کاستی�ها بدلیل ایران آمار انجمن محترم اعضای

انجمن نمایندگان مسئول گزارش
برتر نماینده انتخاب و

و ایران آمار انجمن ریاست مقام قائم عالمت�ساز، حسین محمد دکتر

انجمن نمایندگان قبلی مسئول

سالی چند را آن مسئولیت که انجمن نمایندگان فعالیت اینکه به توجه با

به شما چون خوبی همکاران و شده نهادینه اکنون هم داشته�ام عهده به است

مستمر به�طور انجمن با اجرایی دستگاه�های و دانشگاه�ها در انجمن نماینده عنوان

علمی نشست�های و بزرگداشت�ها برگزاری و گزارش�ها و می�نمایند همکاری

همکاران، تشویق و (٢٠١٣ (سال آمار جهانی سال در به�ویژه عزیزان شما توسط

سایر همراه به انجمن در عضویت به کارشناسان و کاربران سایر و دانشجویان

ارتقاء در عمده�ای سهم ایران آمار انجمن یازدهمین مدیره هیأت ارزنده فعالیتهای

فناوری و تحقیقات علوم، وزارت علمی های انجمن A رتبه به انجمن رتبه

ایده ، فکر با دیگر، فردی که است رسیده آن وقت می�کنم احساس است، داشته

استعفا ضمن لذا شود. عهده�دار را انجمن نمایندگان مسئولیت تازه نیروی و

٢٩/٨/٩٣ مورخ جلسه در مناسب، جانشین�های پیشنهاد و مسئولیت این از

برای دولتی، علی دکتر آقای یازدهم، دوره نمونه نماینده انجمن مدیره هیأت

شدند. انتخاب مسئولیت این

پسگزارش�ها این از همکاری�ها ادامه ضمن دارد استدعا محترم نمایندگان شما از

علی دکتر آقای به مستقیماً را خود مسئولیت حوزه آماری رویدادهای و اخبار و

فرمایید. ارسال adolati@yazd.ac.ir آدرس به دولتی

نتوانستم کشور از خارج ناگهانی مسافرت دلیل به متأسفانه اینکه به توجه با ضمناً

نمایم شرکت کرمانشاه در ایران آمار کنفرانس دوازدهمین در نمایندگان جلسه در

گزارش مطابق که می�دارد اعالم وسیله بدین و خواسته پوزش عزیزان همه از

نمایندگان برخی فعالیت و همکاری داده�ام ارائه آمار انجمن به که زیر خالصه

بوده کننده ماُیوس و ناچیز بیشتری تعداد و تقدیر قابل و چشمگیر زیر شرح به

است:
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فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -٢

ایران آمار انجمن -٣

ایران آمار مرکز -۴

آمار پژوهشکده -۵

ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -۶

فضایی و ترتیبی داده�های علمی قطب -٧

(ع) الحجج ثامن اعتباری و مالی موسسه -٨

کرمانشاه استان شعب مدیریت انصار، بانک -٩

کرمانشاه استانداری -١٠

از پیشگیری اجتماعی معاونت شناسی، جرم و اجتماعی مطالعات مرکز -١١

قضاییه قوه جرم وقوع

پانزدهمین گزارش
کشور آمار دانشجویی مسابقه

کشور آمار دانشجویی مسابقه پانزدهمین علمی کمیته دبیر فریدروحانی، دکترمحمدرضا

یک ١٣٩٣ ماه شهریور دوم روز در کشور آمار دانشجویی مسابقه پانزدهمین

رازی دانشگاه میزبانی به ایران آمار کنفرانس دوازدهمین برگزاری از قبل روز

مسابقات از دوره این در گردید. برگزار ایران آمار انجمن همکاری با و کرمانشاه

دانشگاه�های که کردند شرکت دانشجو ٣ از متشکل هریک دانشجویی تیم ١۴

از: بودند عبارت کننده شرکت

اصفهان دانشگاه -١

تهران دانشگاه -٢

کرمانشاه رازی دانشگاه -٣

زنجان دانشگاه -۴

سمنان دانشگاه -۵

بهشتی شهید دانشگاه -۶

اصفهان صنعتی دانشگاه -٧

شیراز دانشگاه -٨

فسا دانشگاه -٩

مشهد فردوسی دانشگاه -١٠

کردستان دانشگاه -١١

۵ تا ٣ تاریخ در ایران آمار کنفرانس دوازدهمین دارید استحضار که همانطور

شد. برگزار کرمانشاه رازی دانشگاه در ١٣٩٣ ماه شهریور

از داور سه توسط یک هر و ارسال کنفرانس دبیرخانه به مقاله ۵٧١ مجموع در

میان این از که گرفت قرار بررسی مورد کشور دانشگاه�های علمی هیات اعضاء

مقاالت بین از است. بوده انگلیسی زبان به مقاله ١۴٣ و فارسی مقاله ۴٢٨

پوستر صورت به ارائه برای مقاله ١٠٨ و سخنرانی برای مقاله ٢۶۶ ارسالی،

١٨ کنفرانس روزهای طول در نیز خارجی و داخلی مدعوین شدند. پذیرفته

نمودند. ارائه مقاله

این در شده گرفته نظر در تخصصی بخش�های بار نخستین برای کنفرانس، این در

بیوانفورماتیک، آنتروپی، زمانی، فضایی و فضایی آمار شامل بخش ١٢ راستا

تحلیل اعتماد، قابلیت تصادفی، فرایندهای نمونه�گیری، ترتیبی، داده�های

آمارهای و جنایی آمار ناپارامتری، استنباط توزیع�ها، نظریه سانسوریده، داده�های

شد. معرفی کنفرانس در مرکزی بانک اقتصادی

عنوان، ٨٣ کاربردی آمار در عنوان، ۶۴ نظری آمار زمینه در سخنرانی�ها تعداد

رسمی١٠ آمار در عنوان، ٢٩ زیستی آمار در عنوان، ١۴ کاربردها و احتمال در

سایر در آمار عنوان، ٨ علوم سایر در آمار در و عنوان ١ آمار آموزش در عنوان،

شد. ارائه نیز تخصصی بخش�های در سخنرانی ۴۵ تعداد و ٧ مرتبط زمینه�های

دهنده ارائه بخش هر در و شد گذاشته نمایش به مشابه عناوین در نیز پوسترها

شد. جایزه دریافت به موفق پوستر بهترین

انجمن اعضای مشخصات همراه به فارسی و انگلیسی مقاالت خالصه همچنین

در اصل وحیدی محمدقاسم دکتر بزرگداشت و کنفرانس راهنمای ایران، آمار

این بر عالوه گرفت. قرار کنندگان شرکت اختیار در و چاپ مجزا کتابچه�های

در برگزیده پوسترهای و سخنرانی�ها شامل فارسی و انگلیسی مقاالت مجموعه

با کنفرانس این شد. کنندگان شرکت تقدیم و منتشر CD کامل مجموعه یک

سازمان�ها و ایران آمار انجمن کرمانشاه، رازی دانشگاه وپشتیبانی حمایت�ها

که کسانی همه از را خود قدردانی بدینوسیله که شد برگزار ذیل موسسات و

می�نماییم. ابراز دادند قرار مختلف حمایت�های مورد را کنفرانس

فناوری و علمی معاونت جمهوری، ریاست -١
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را نمره) باالترین درصد ۴٠ حداقل (با انفرادی برتر نفرات علمی کمیته به�عالوه

نمود: تایید زیر شرح به

گلستان دانشگاه -١٢

والیت دانشگاه -١٣

رفسنجان (عج) عصر ولی دانشگاه -١۴

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

سواالت و آوری جمع آمار اساتید و آموزشی گروه�های از علمی کمیته دبیر توسط

شدند: انتخاب زیر اعضای از متشکل مسابقه علمی کمیته توسط نهایی

اسکندری فرزاد دکتر -١

رضائی مجید دکتر -٢

كاظمی ایرج دکتر -٣

فرد مردانی دکترحیدرعلی -۴

علمی) کمیته (دبیر فریدروحانی محمدرضا دکتر -۵

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

کرمانشاه رازی دانشگاه مرکزی کتابخانه محل در ١٣٩٣ ماه شهریور دوم روز

شرح به علمی هیئت اعضای از نتایج، اعالم و اوراق تصحیح برای گردید. برگزار

آموزشی گروه�های همکاران سایر و مسابقه علمی کمیته اعضای از متشکل زیر

تصحیح به ١٣٩٣ ماه شهریور دوم ٢۴روز ١۴تا ساعت از تا آمد عمل به دعوت

بپردازند. مسابقه آیین�نامه با مطابق اولیه نتایج اعالم و اوراق

اسکندری فرزاد دکتر -١

رضائی مجید دکتر -٢

فرد مردانی حیدرعلی دکتر -٣

كاظمی ایرج دکتر -۴

پرورده افشین دکتر -۵

علیشاهی کسری دکتر -۶

علمی) کمیته (دبیر فریدروحانی محمدرضا دکتر -٧

نماینده حضور با ١٣٩٣ ماه شهریور سوم روز در جلسه�ای نتایج، اعالم جهت

سرپرستان و مسابقه برگزاری کمیته دبیر علمی، کمیته اعضای ایران، آمار انجمن

سواالت، طراحی روند از گزارشی مسابقه علمی کمیته دبیر و گردید تشکیل تیم�ها

مقرر جلسه این پایان در داد. ارائه برتر نفرات و تیم�ها انتخاب نحوۀ و آزمون�ها

شود داده تحویل علمی کمیتۀ دبیر به تیم�ها سرپرستان توسط اعتراضات گردید

و اعتراضات بررسی از پس نهایت در گردد. اعالم نهایی نتایج آنها بررسی با تا

شدند: مشخص زیر شرح به کننده شرکت برتر تیم ٨ نتایج، جمع�بندی
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رقابت�ها این در آمریکا از غیر به کشورها همه داشتند. حضور آمار بخش در

تغییر دوره�ای کشورها اما ندارد وجود محدودیتی هیچگونه ولی می�کنند شرکت

سازمان سوی از که است المپیادی سومین آمار بین�المللی المپیاد می�کنند.

و است گرفته قرار ایران بین�المللی المپیادهای زمره در کشور آموزش سنجش

جمهوری تیم�های علمی رقابت این در شد. برگزار شیراز در آن دوره نخستین

شدند. سوم تا اول امتیازی نظر از روسیه و هند ایران، اسالمی

آورد، دست به را اول مقام روس دانشجوی یک آمار، بین�المللی المپیاد در

امتیازی لحاظ به و شدند سوم و دوم نیز راسخ ثابت مریم و مفیدیان امیرعباس

سعید و قربان�زاده کاظم گرفتند. قرار طال مدال کنندگان دریافت زمره در

ایرانی دانشجوی دیگر حسینی مصطفی و نقره مدال کشورمان تیم از صفرویسی

١۴ حضور با که رقابت�ها این در آورد. به�دست را علمی رقابت این برنز مدال

دانشجوی دو شد، برگزار خارجی) دانشجوی ٩ و ایرانی دانشجوی (پنج دانشجو

کردند. کسب برنز مدال روس دانشجوی دو و هندی

گفت: مراسم این در کشور آموزش سنجش سازمان عالی مشاور توکلی حسین

اسالمی جمهوری در تنها دانشگاه�ها دانشجویان سطح در بین�المللی المپیادهای

و دانشجویان است. بی�نظیر جهان در علمی رقابت این و می�شود برگزار ایران

حسین از را خود جوایز علمی، رقابت�های از دوره این برتر تیم�های سرپرستان

معاون رحیمیان محمودرضا کشور، آموزش سنجش سازمان عالی مشاور توکلی

و دانشجویی المپیادهای مرکز رییس کاوه�ای بهروز سازمان، این آزمون�های امور

دانشگاه رییس لنگرودی ارشاد مجید سنجش، سازمان بین�الملل آزمون�های امور

روسیه مسکو و شریف صنعتی تهران، دانشگاه�های استادان از تن چهار و شیراز

کردند. دریافت

دعوتنامه
ایران آمار کنفرانس سیزدهمین

محترم ریاست ٩٣/۵/٢۴ مورخ ١١١/١۵٣٣٧١١ شماره نامه زیر در

سیزدهمین در دعوت بر مبنی فدائی دکتر آقای جناب کرمان باهنر شهید دانشگاه

می�گردد: ارائه ایران آمار کنفرانس

ی عا ه
محترم، مدعوین گرامی، دانشجویان گرانقدر، اساتید

ایران آمار انجمن محترم اعضای و آمار دوستداران

احترام و سالم با

برگزاری جهت کرمانشاه رازی دانشگاه محترم مسئولین زحمات از قدردانی ضمن

انجمن از فراوان سپاس و قدردانی همچنین ایران، آمار کنفرانس دوازدهمین

بند اصالحیه آخرین اساس بر اصفهان صنعتی دانشگاه دانشجویی تیم بنابراین

و گردید تیمی اول رتبه اخذ به موفق کشور آمار دانشجویی مسابقه نامه آیین ٧

کسب را تیمی سوم و دوم رتبه احراز برای الزم امتیاز نصاب حد دیگری تیم هیچ

تیم به باالکریشنان پروفسور جایزۀ علمی، کمیتۀ تصمیم اساس بر همچنین نکرد.

گرفت. تعلق داشتند، قرار دوم جایگاه در تیمی امتیاز نظر از که تهران دانشگاه

بیست روز در ایران آمار کنفرانس دوازدهمین اختتامیۀ جلسه در مسابقه جوایز

گردید: اعطا زیر شرح ١٣٩٢به ماه شهریور ویکم

نقدی جایزه ریال میلیون ۵ مبلغ انفرادی اول نفر خلیفه رضا آقای به -١

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن

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

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن نقدی جایزه

جایزه ریال میلیون ٢ مبلغ انفرادی سوم نفر ثابت�راسخ مریم خانم به -٣

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن نقدی

ریال میلیون ۵ مبلغ اصفهان صنعتی دانشگاه تیم اعضای از هریک به -۴

تقدیر لوح یک و ایران آمار انجمن نقدی جایزه

عنوان به ریال میلیون یک مبلغ تهران دانشگاه تیم اعضای از یک هر به -۵

باالکریشنان پروفسور جایزۀ

براساس مسابقات، در کننده شرکت دانشجویان تشویق منظور به می�شود یادآور

کلیه کشور، آمار دانشجویی مسابقه آیین�نامه ١٣ بند به الحاقی ۴ تبصره

سال ٢ مدت به دانشجویی مسابقات در کننده شرکت تیم�های عضو دانشجویان

و شد خواهند ایران آمار انجمن ناپیوسته عضو عضویت، حق پرداخت بدون

رایگان طور به را آمار انجمن مجالت از یکی خود انتخاب به سال ٢ این در

می�کنند. دریافت

برگزاری گزارش
آمار بین�المللی المپیاد اولین

شیمی بین�المللی المپیاد هفتمین ریاضی، بین�المللی المپیاد پانزدهمین

رئیس کاوه�ای، بهروز شد. برگزار شیراز در آمار بین�المللی المپیاد اولین و

کشور هشت گفت: کشور بین�الملل آزمون�های امور و دانشجویی المپیاد مرکز

این در هند و زیمباوه عراق، عمان، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، تاتارستان،

دوره این در بود قرار کویت و ونزویال نیجریه، کشور سه داشتند. شرکت دوره

شرکت ۵۵ نیافتند. حضور خودشان هماهنگی عدم دلیل به بنا که کنند شرکت

کردند شرکت المپیادها از دوره این در ایران و خارجی کشور هشت از کننده

نفر پنج و شیمی قسمت در نفر شش ریاضی، رشته د نفر شش ایران از و
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با می�تواند و است سه قانون اساس بر دارد. نیاز ابتدایی بسیار حساب به

در آن مفاهیم شود. داده توضیح متشابه مثلث�های هندسه یا متقابل ضرب�های

می�شوند. داده آموزش دنیا سراسر دبیرستان�های و ابتدایی مدارس

می�کینم شمارش که جمعیتی کنیم فرض باید فرم، ساده�ترین به آن استفاده برای

غیر ساده تصادفی نمونه�های نمونه، دو و کرد نخواهد تغییر نمونه�گیری دو بین

نمونه هر در گرفتن قرار برای برابر شانس افراد همه و هستند جمعیت وابسته

شوند. داده قرار شناسایی مورد دوم نمونه در می�توانند بازشکارها و دارند را

آبگیر، دارد. وجود ماهی چند آبگیر یک در بدانیم می�خواهیم می�کنیم فرض

می�گیریم. ماهی چند اول لذا بگیریم. را آنها همه نمی�توانیم پس است. بزرگ

می�شوند. کشیده بیرون جمعیت کل از موضوع چند است، ما نمونه اولین این

باله زدن برچسب از استفاده با شاید می�کنیم، عالمت�گذاری را ماهی معموال

یا پستاندار پای انگشت ناخن چیدن یا پرندگان پای روی حلقه یا ) ماهی�ها

فقط کنید. مشخص را ماهی هر نیست الزم شما بکنیم. را کار این ( دوزیستان

این بنابر بودید. گرفته قبال که است همانی بدانید باید گرفتید دوباره را آن اگر

گذاری عالمت افراد تعداد بگذارید کشیده�اید. بیرون را جمعیت از بخش یک

شده گذاری عالمت که جمعیتی نسب پس بنامیم، p را جمعیت کل mو را شده

است. m/p برابر

عالمت را آن�ها گرفته�ایم. نمونه اولین در ماهی ٢۵ ماهی�ها، مثال در کنیم فرض

مقدار یک می�دهیم اجازه می�کنیم. رها جمعیت در دوباره را آنها بعد می�گذاریم،

در تصادفی طور به بتوانند شده گذاری عالمت ماهی�های تا بگذرد زمان منطقی

شده گذاری عالمت افراد نسبت که می�شویم مطمئن شوند. پراکنده آبگیر کل

می�رویم. ماهیگیری به دوباره حاال شده�اند. پراکنده یکنواخت جمعیت کل در

شکار دومین که می�نامیم m′ را نمونه دومین می�گیریم. جمعیت از را دوم نمونه

۴٠ این از بعضی بگیریم. ماهی ۴٠ بار این کنیم فرض است. ما موضوع�های

تا ۵ کنیم فرض بودند. شده گذاری عالمت و گرفته نمونه�گیری اولین در ماهی

در که هستند همان�هایی اینها دارند. برچسب هایشان باله روی ماهی ۴٠ از

بازشکار حاضرند نمونه دو هر در که را آنها بودند، شده شکار نمونه�گیری، اولین

می�نامیم. r عددی به�صورت

دومین در که بازشکارهایی نسبت می�شود. وارد ابتدایی حساب اینجا در

ما نمونه�گیری اولین نسبت از است برآوردی ،r/m کرده�ایم پیدا نمونه�گیری

برآورد را اصلی جمعیت انداره می�توانیم ما بنابراین جمعیتm/pاست. کل به

ببینید. را ماهی�ها حساب مثال برای .p = mm′/r کنیم:

دسترسی آن به که است جمعیت یک اندازه ارزیابی برای خوبی سیستم این

طول در می�کنیم. چه نداریم موردش در اطالعاتی که آنچه برای ولی داشته�ایم،

دو از بیش با کار برای فرمول�هایی حاال است. شده بهتر وضع کاربرد، سال�ها

و کنیم، مشخص جمعیت اندازه برای را اطمینان فاصله می�توانیم داریم، نمونه

فرضیات آنها در که دهیم وفق جدیدی موقعیت�های با را شیوه این می�توانیم

نمی�باشند. برقرار اولیه

هیجدهم قرن اواخر در الپالس که است همان بازشکار شکار- ابتدایی روش�های

دوره سیزدهمین میزبانی به مفتخر را کرمان باهنر شهید دانشگاه که ایران آمار

جهت محترم فرهیختگان شما از بدینوسیله دانسته�اند، ایران آمار کنفرانس

دانشگاه آمار بخش میزبانی به ١٣٩۵ ماه شهریور در که کنفرانس این در شرکت

شرکت با است امید می�آید. عمل به دعوت گردد، می برگزار کرمان باهنر شهید

بیافزایید. کنفرانس این علمی های آورده بر خود فعال

الهی توفیق آرزوی و تشکر با

فدائی محمدجواد

کرمان باهنر شهید دانشگاه رئیس

مقاله
الپالس بازشکار

تهران دانشگاه آمار گروه پزشک، حمید دکتر ترجمه

نهنگ�ها جمعیت از چیزی هر برآورد برای که است فنی بازشکار، شکار-

منطقی ١٧٨٣ سال در الپالس شود. استفاده دیابتی بیماران تعداد تا گرفته

کار این چگونگی آموروس ژاوم کاربرد. به فرانسه جمعیت برآورد برای مشابه

می�دهد. شرح را

یک موفقیت باره در داوری برای شاخص�ها مطمئن�ترین از یکی ”جمعیت

از که اتفاق�هایی با مقایسه در می�کند تجربه که تغییراتی و است، امپراطوری

اخالقی و فیزیکی عوامل تأثیر اندازه�گیری راه صحیح�ترین می�گیرد، پیشی آنها

است”. انسان نژاد ناراحتی یا شادی بر

به الپالس نوشت. را باال مطلب به شبیه چیزی ١٧٨٣ سال در الپالس سمیون پیر

آمارگران است. شده شناخته بسیار شناسی ستاره و ریاضیات در سهمش دلیل

که آنچه چند، هر می�شناسند. احتماالت بیزی تفسیر پیشرفت برای را او نیز

کرده فرانسه جمعیت اندازه برآورد برای او که است کاری نیست مشهور خوب

هیجدهم قرن در داده�ها کنیم. انکار را داده�ها اهمیت نمی�توانیم ما امروزه است.

در االن از کمتر بود، که آنچه و داشت وجود آنها از کمی چیز ولی نبودند، مهم کمتر

کشورش، مردم شمارش برای تالش از را الپالس موضوع این ولی بود. دسترس

نکرد. متوقف بازشکار شکار- روش منطق و خام داده�های کمی از استفاده با

که کنیم برآورد وقتی را جمعیت یک اندازه می�دهد اجازه ما به بازشکار، �شکار–

می�تواند تقریباً جمعیت باشد. عملی غیر یا ممکن غیر مستقیم سرشماری یک

از بازشکار – روششکار مست. رانندگان تا گرفته دریا ماهی از باشد، چیزی هر

قدرکافی به نمونه اندازه و برقرارند آن فرض�های وقتی و است، ساده تئوری نظر

با روش این دهد. دست به نزدیکی خیلی برآوردهای می�تواند می�باشد، بزرگ

ثبت یا گذاری عالمت و دیگری از بعد یکی جمعیت، یک از نمونه دو گرفتن

می�شود. انجام نمونه، دومین با همپوشانی اندازه�گیری برای روشی به نمونه اولین

فقط زمینه�ای مکانیسم آید. به�دست نمونه دو این می�تواند جمعیت کل اندازه
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یعنی هستند. باله روی برچسب دارای ماهی، p از تا ٢۵ پس دارد. وجود ماهی

ماهی�گیری� دوباره است. ماهی�ها کل به عالمت�دار ماهی�های نسبت 25/p

نسبت پس دارند. برچسب آنها از تا ۵ که می�گیریم ماهی ۴٠ بار این می�رویم.

ولی است. ۵/۴٠ ما نمونه�گیری دومین در ماهی�ها کل به عالمت�دار ماهی�های

هنوز و نکرده تغییر ما اول سفر از جمعیت کل در برچسب�دار ماهی�های نسبت

ما به ساده حساب است. 25/p نااریب برآورد یک ۵/۴٠ یعنی است. 25/p

اندازه با صورتی در ما پاسخ است. ٢٠٠ ناشناس p از برآورد یک که می�گوید

که نسبت�هایی همان با ماهی�هایی ما سفر دو که بود خواهد برابر جمعیت واقعی

پاسخ پس نیست. محتمل خیلی این که می�گرفت. دارد وجود کل در آبگیر در

افزایش شده، گرفته نمونه هر اندازه افزایش با آن دقت است. برآورد یک ما

مثال برای اگر بود نخواهد درست مناسب شدن مخلوط از ما فرض می�یابد.

بمانند. آبگیر از خاصی جاهای در ترجیحاً باشند داشته دوست ماهی�ها بعضی

خواهد دقیقتر پاسخ یک شده” مخلوط ”خوب ماهی�های با بزرگتر آبگیر یک

طبیعت و شده مطالعه گونه�های زیست�شناسی به ما فرض�های عمل در بود.

مطالعاتی چنین در آمارگر و زیست�شناس برای است. وابسته بسیار نمونه�گیری

باشد. مؤفق جهت هم به�صورت فهمیدن و مطالعه که است حیاتی

پرشور” و باهوش ”شهرداران با جوامعی آیا که پرسید خواهد احتماال گاه آ آمارگر

شده گزارش اندازه�های آیا و می�دهند تشکیل جوامع همه از تصادفی نمونه یک

داریم مشابهی مشکالت ما ولی نه، یا می�شود آواره�ها و مسافران شامل جوامع

مدرن. آماری روش�های با حاال حتی

اندازه برآورد برای مردم شده ثبت فهرست�های از الپالس دیدیم، که همانطور

است واقعی شکارهای با فن این نوعی یکاستفاده کرد. استفاده فرانسه جمعیت

این�کار زندگیشان. محل در آنها دوباره کردن آزاد و وحشی حیوانات شکار یعنی

خاص منطقه یک در گونه یک وحشی جمعیت اندازه برآورد برای اکولوژی در

significance مجله در نهنگ�ها برای آن کاربرد یک می�شود. استفاده بسیار

فهرست�های از استفاده دیگری تغییر است. شده داده شرح ٢٠٠۶ ژوئن

مختلف فهرست�های در تطابق�ها جستجوی و (شکارها) موضوع�ها از موجود

به برای راهی و خود شکار و باشید خالق باید فقط شما است. بازشکارها) )

کنید. پیدا بازشکارها آوردن دست

مردم از گروه یک به را مفهوم این می�زنیم حرف جمعیت یک باره در وقتی

اشیایی ناشناس عده عنوان به ”جمعیت” واژه نمی�کنیم. محدود حیوانات یا

مردم تعداد مثل کند شکار را پنهان جمعیت�های می�تواند این که می�شود استفاده

وسواسی آدم یک که دفعاتی تعداد یا مخدر مواد کنندگان مصرف تعداد دیابتی،

می�شوید. را دستهایش

حرفه�ای یک تصورات که آنجا تا می�تواند شکار-بازشکار روش بنابراین

دنبال به ما که جمعیتی که حالی در پس برود. پیش اجرا برای می�خواهد،

در کبوترها یا باشد ١٧٨٣ سال در فرانسه مردم می�تواند هستیم، آن اندازه�گیری

تعداد مثل کنیم، ارزیابی هم را پنهان جمعیت یک اندازه می�توانیم ما بارسلونا،

جز به شهر. یک در کوکائین کنندگان مصرف تعداد یا کشور، یک در دیابتی افراد

فیزیکی ”شکار” جای به ولی کرد. استفاده فرانسه کل جمعیت برآورد برای

احوال ثبت از موجود فهرست�های از استفاده کرد. استفاده فهرست از مردم،

که مشکالتی داشتن با است. بازشکار شکار- روش کاربرد برای بدیهی راهی

نشان ثبت�های نام�ها، ثبت خطاهای مثل نشده�ای کنترل عوامل از بود ممکن

نتیجه�گیری�های به می�توانست که اریب�دار نمونه�های یا بگیرند نشأت نشده، داده

برای را بزرگ اعداد از بلندی فهرست�های او شوند، منتهی اعتمادی قابل غیر

بود، آن دنیال به که را آنچه زودی به داد. قرار کاوش مورد نظمی�ها بی کاهش

کرد. پیدا

می�کرد. ثبت را، سال هر در زنده تولدهای تعداد جامعه�ای هر زمان، آن فرانسه در

تعداد میانگین او کار، دقت برای کودکان. بود: الپالس نمونه�گیری اولین این

گرفت. را، ١٧٨٣ سال در کتابش انتشار از قبل دوسال از فرانسه در تولدها

گرفتن میانگین از ٠/۵ البته، ) است بوده ٩٧٣٠۵۴/۵ آنها تعداد دریافت او

نیاز کلی طور به مردم کل به نوزادان نسبت به جمعیت کل یافتن برای آمده).

بود. او نمونه�گیری دومین این و داشت

تولدها کنار در را خود جمعیت کل پرشور، و هوش با شهرداران با کمی، جوامع

تا چند هر او بود. اینجا داشت، نیاز او که نسبتی می�کردند. ثبت مرگ�ها و

میانگین را جمعیت/تولدها نسبت�های برداشت. جوامع این از می�خواست که

تشابهات عدم یا مختلف نواحی از ”شکار” اثر در شده تولید اریبی�های تا گرفت

به که عددی دهد. کاهش را مختلف سال�های در نام�ها ثبت به منتسب کوچک

طور به نفر ۵٢ با جامعه�ای پس بود. نفر ٢۶ هر برای تولد ١ تقریباٌ آورد دست

خواهد تولد ۴ نفر ١٠۴ با جامعه یک و داشت خواهد سال هر تولد ٢ متوسط

ترتیب. همین به و داشت

جمعیتی باشد: داشته ماهی مثال در را ما فرضیات همان بود مجبور الپالس

طی در مرگ�ها با تقریباٌ که تولدهایی اثر در کند ارزیابی می�خواست که

شده گرفته نمونه�های نسبت�های همینطور و نمی�کند تغییر متناسبند، سال�ها

که بود این او فرضیه به�عالوه نمی�کنند. تغییر کرد، استفاده که فهرست�هایی در

است. یکسان مختلف نواحی در جمعیت به تولدها نسبت

ضربدر ٩٧٣٠۵۴/۵ هستند: اتوماتیک تقریباً و آسان محاسبات بعد به اینجا از

با است برابر که می�دهد را فرانسه کل جمعیت اندازه برآورد ٢۶ از کمتر عددی

.٢۵٢٩٩۴١٧

کرد پیدا را خود دوم ”شکار” اندازه حداقل او رفت. جلوتر کمی حتی الپالس

خواهد میلیون نیم از کمتر خطایی جمعیت، از برآوردش آخرین شود مطمئن تا

آن از بزرگتر آبگیر آبگیر، یک ماهی تعداد برآورد برای بازشکار شکار- داشت.

است کدر آن از بیش آب گرفت. بتوان را آن در موجود ماهی�های همه که است

سفر دو با را ماهی�ها جمعیت کل تعداد می�توانیم ولی دید. را همه بتوان که

کنیم. برآورد نمونه، دو گرفتن و ماهی�گیری

برچسب آنها باله�های روی بگیریم. ماهی ٢۵ نمونه�گیری اولین در کنیم فرض

می�کنیم صبر و می�گردانیم بر آبگیر به را آنها بعد شوند، عالمت�گذاری تا می�زنیم

p کل در می�کنیم فرض گردند. مخلوط دیگر ماهی�های با و شوند دور شنا با تا
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ضمن الملل بین روابط و علمی همکاری�های دفتر به پیشنهادی اساسنامه تقدیم با

٢٢/١۵٢٢٩ شماره نامه طی مربوط مدارک انجمن فعالیت با اصولی موافقت

شد. ارسال کشور وزارت به ١٣۶٩/١٢/٩ مورخ

نبودن روشن خاطر به آمد، عمل به کشور وزارت در که پیگیری�هایی وجود با

در کشور ریاضی کنفرانس دومین و بیست در افتاد. تاُخیر به موضوع کار طرز

انجمن موقت عمومی مجمع ١٣۶٩ اسفند ٢۴ تاریخ در مشهد فردوسی دانشگاه

طور به البدل علی اعضای و اجرایی شورای عنوان به را زیر افراد و تشکیل

رساندن ثبت به امر انجمن فعالیت�های شروع ضمن تا شدند برگزیده موقت

بودند عبارت افراد این کنند. دنبال را آمار کنفرانس نخستین تشکیل و انجمن

دکتر رجالی، علی دکتر بهبودیان، جواد دکتر مشکانی، محمدرضا دکتر آقایان: از

داودزاده، جالل دکتر پاشا، عین�اله دکتر بزرگنیا، ابوالقاسم دکتر پارسیان، احمد

آزاده. علی آقای و اصل وحیدی محمدقاسم دکتر ارقامی، ناصررضا دکتر

را خود کار و دادند تشکیل را انجمن موقت اجرایی شورای نخستین افراد این

از پس و تدوین را نامه�ای آیین افراد این انجمن ثبت تاخیر علیرغم نمودند. آغاز

٧۵۵٨ شماره طی ١٣٧٢/۴/٢١ تاریخ در ایران آمار انجمن طوالنی مراحل طی

رسید١. ثبت به شرکتها ثبت ادراه در

آمار کنفرانس نخستین با همزمان ایران آمار انجمن عمومی، مجمع نخستین در

هیئت دوره اولین اعضای ١٣٧١/٣/۶ در اصفهان صنعتی دانشگاه در ایران

شدند: انتخاب زیر صورت به انجمن مدیره

بهبودیان جواد دکتر •

( انجمن (رئیس مشکانی محمدرضا دکتر •

پارسیان احمد دکتر •

جمشیدیان مرتضی دکتر •

ارقامی رضا ناصر دکتر •

(بازرس) پاشا عین�اله دکتر •

سخاوت محمدباقر مهندس •

شده�اند. تعیین جدید اعضای آمار كنفرانس در و سال دو هر از بعد به زمان آن از

اول دوره در است. كرده كار به شروع مدیره هیات دوازدهمین حاضر حال در

بعدی های دوره در است. داشته عهده به را انجمن ریاست مشكانی دكتر آقای

صادقی دكتر اصل، وحیدی دكتر ارقامی، دكتر بهبودیان، دكتر آقایان ترتیب به

دكتر و اصل وحیدی دكتر گرامی، دكتر پارسیان، دكتر ششم)، و پنجم (دوره

بوده�اند. انجمن قبلی دوره یازده رییس محمدزاده

بیمار یک بار چند کنیم: برآورد هم را حوادث کل تعداد می�توانیم زنده نمونه�های

به مبتال کودک یک می�شوید؟ را دستهایش وسواس ارادی غیر اختالل به مبتال

می�کند؟ عمل اراده بی چقدر توجه، نقص دچار فعالی بیش اختالل

شانس یک بازشکار شکار- و کنید شروع ؟” ”چندبار....... با را پرسشی هر

می�کند. عرضه را پاسخ تأمین برای خوب

است زیر نوشته از برگردانی فوق متن *

Recapturing Laplace, Significance 2014,vol.11,issue3 :

pp38-39.

Autonoma (Barcelon) دانشگاه در Jaume Amoros *

می�کند. تحصیل

جهان آمار انجمن�های

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار گروه چینی�پرداز، رحیم دکتر

ایران آمار انجمن

انجمن تاسیس

پیشنهادی اساسنامه یک کشور، آماردانان میان نظر تبادل از پس ١٣۶٨ سال در

آماری سازمان�های و دانشگاه�ها به بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه سوی از

اصالحی، نظرهای ارائه ضمن آمار گروه�های که گردید درخواست و ارسال کشور

تاریخ در کنند. معرفی ایران آمار انجمن تاسیس پیگیری برای را خود نمایندگان

در کشور ریاضی کنفرانس یکمین و بیست برگزاری با مقارن ١٣۶٨/١٢/٢۴

دیگر و دانشگاه�ها آمار استادان از نفر نه گردهمائی یک طی در اصفهان دانشگاه

محمدرضا دکتر بهبودیان، جواد دکتر آقایان تاتا، بانو ماه دکتر (خانم آمارشناسان

جمشیدیان، مرتضی دکتر پاشا، عین�اله دکتر بزرگنیا، ابوالقاسم دکتر مشکانی،

تا شدند انتخاب زادگان) بدیع اکبر فقیهی، محمدرضا حمیدی�زاده، محمدرضا

وزارت بین�الملل و علمی همکاری�های دفتر در تاریخ١٣۶٩/٢/١٢ در جلسه�ای

در ١٣۶٩/٣/٢٢ تاریخ در دیگری جلسه آن متعاقب و عالی آموزش و فرهنگ

دکتر آقایان کرمان)، (دانشگاه تاتا دکتر خانم حضور با بهشتی شهید دانشگاه

دکتر تهران)، (دانشگاه ایزددوستدار دکتر تهران)، پزشکی علوم (دانشگاه آزادگان

دکتر اصفهان)، صنعتی (دانشگاه جمشیدیان دکتر شیراز)، (دانشگاه بهبودیان

دانشگاهی)، نشر (مرکز عمیدی دکتر اهواز)، چمران شهید (دانشگاه حکیمی

بهشتی) شهید (دانشگاه نوربلوچی دکتر بهشتی)، شهید (دانشگاه مشکانی دکتر

مواد بررسی از بعد جلسه این در تهران). معلم تربیت (دانشگاه وحیدی دکتر و

تشکیل را موسس مجمع اولین حقیقت در شد. قرائت پیشنهادی اساسنامه

دکتر و پاشا دکتر اصل، وحیدی دکتر آقایان همچنین جمع این در می�دادند.

نمودند. مامور آن ثبت و انجمن رسمی تاسیس برای را مشکانی
بیشتر بسیار ریاضی انجمن قدمت داد. نسبت تاریخی دوره این به تنها را آماردانان فعالیت نمی�توان هستند عضو كشور ریاضی انجمن در ایران آمار انجمن اعضای اكثر كه آنجا از است ذكر به الزم ١

بود. داده انجام شیراز دانشگاه در بهبودیان جواد دكتر را كشور ریاضی كنفرانس اولین مثال عنوان به است.
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ایران آمار انجمن شاخه�های

زیستی آمار •

مدرس تربیت دانشگاه نژاد، کاظم انوشیروان دکتر شاخه: مسئول

kazem an@modares.ac.ir الکترونیک: پست

تصادفی فرایندهای و احتمال •

امیرکبیر صنعتی دانشگاه رضاخواه، سعید دکتر شاخه: مسئول

احتمال دوساالنه سمینارهای برگزاری شاخه این فعالیت�های مهمترین

است. شده برگزار سمینار نه تاکنون که می�باشد تصادفی فرایندهای و

فازی های سیستم و آمار •

کرمان باهنر شهید دانشگاه چی، ماشین ماشاءاله دکتر شاخه: مسئول

mashinchi@mail.uk.ac.ir الکترونیک: پست

فازی سیستم�های و آمار شاخه فعالیت�های مشی خط و اصول

جنبه�های در فازی مجموعه�های نظریه روزافزون گسترش به باتوجه

سو یک از احتمال و آمار نظریه که نکته این و کاربردی و نظری مختلف

اطمینان عدم گوناگون وجوه با سو دیگر از فازی مجموعه�های نظریه و

مکمل نظریه�ها این موارد از بسیاری در و دارند سروکار قطعیت عدم و

،١ مواد در مذکور اهداف به نیل منظور به همچنین و می�باشند یکدیگر

به فازی سیستم�های و آمار شاخه ایران، آمار انجمن اساسنامه ۶ و ٢

تاسیس می�شود. تاسیس ایران آمار انجمن شاخه�های از یکی عنوانی

مورخ انجمن اجرائی شورای دوره پنجمین از جلسه نهمین در شاخه این

این فعالیت�های کلیه رسید اجرایی شورای تصویب به ١٣٨٠/٢/٢٧

شاخه مسئول می�باشد. ایران آمار انجمن اساسنامه چارچوب در شاخه

می�شود. انتخاب سال ٣ مدت برای و انجمن اجرائی شورای توسط

بود: خواهد زیر شرح به شاخه این فعالیتهای اهم

نظریه به مربوط کاربردی و نظری زمینه�های در ارتباط ایجاد -١

با رشته�ای میان ارتباط�های بر تاکید با فازی مجموعه�های

احتمال و آمار شاخه�های

علمی گردهمایی�های تشکیل در همکاری و برگزاری -٢

فازی مجموعه�های نظریه کاربرد به پژوهشگران تشویق و ترغیب -٣

پیش که است ذکر به الزم تحقیقی. و علمی فعالیت�های در

و فازی مجموعه�های «نظریه سمینارهای فوق شاخه تشکیل از

است. كرده برگزار آن» کاربردهای

انجمن انتشارات

كتب ترجمه و تالیف در مشاركت و همكاری بر عالوه ایران آمار علمی انجمن

را دیگر كتب چند آمار دانشنامگی كتاب از جلدهایی جمله از ایران آمار مركز با

مجموعه صورت به كه است كتاب�هایی بر عالوه این است. رسانده چاپ به نیز

ایران آمار انجمن فعالیت�های

و آموزشی پژوهشی، علمی، زمینه�های در آماری فعالیت�های گسترش •

خدماتی

و متخصصان محققان، بین نظر تبادل برای الزم امکانات آوردن فراهم •

فعالیت آمار علم گوناگون شاخه�های در نحوی به که کارشناسانی سایر

دارند.

علمی نشریات انتشار و تدوین تهیه، •

علمی کارگاه�های و گردهمایی�ها برگزاری) در مشارکت یا (و برگزاری •

بین�المللی و داخلی

و وزارتخانه�ها سایر و فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت با همکاری •

آمار پژوهشی و آموزشی امور برنامه�ریزی در آموزشی علمی، نهادهای

اجرایی سازمان�های با مشاوره�ای و فنی علمی، آموزشی، خدمات ارائه •

کشور آمار

علمی فعالیت�های در آمار علم کاربرد به پژوهشگران تشویق و ترغیب •

تخصصی و

آمار علم متخصصان برای کارآفرینی تسهیل و آمار علم توسعه •

ها فعالیت سایر

کشور آمار دوساالنه کنفرانس�های برگزاری *

تصادفی فرآیندهای و احتمال سمینارهای برگزاری *

آمار دانشجویی سمینارهای برگزاری *

آمار دانشجویی مسابقات برگزاری *

آموزشی کارگاه�های برگزاری *

آماری المپیادهای برگزاری در مشارکت *

آموزشی برنامه�های تهیه در مشارکت *

آماری مشاوره�های ارائه *

کشور آمارشناسی نظام سازمان راه�اندازی جهت در تالش *

آمار آموختگان دانش شغلی توسعه جهت در تالش *

آماری تحقیقات گسترش جهت در فعالیت *

آماری فرهنگ توسعه جهت در تالش *
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Statistical Inference forModels withMultivariate
t-distributed Errors

صالح احسان آ.ک.ام. نویسندگان:

آرشی محمد کانادا)، کارلتون (دانشگاه

مهدی محمد سید شاهرود)، (دانشگاه

مشهد) فردوسی (دانشگاه طباطبایی

یانوسزی ملیسا ویراستار:

وایلی انتشارات ناشر:

طور (به آمریکا نیوجرسی نشر: محل

کانادا) در همزمان

٢٠١۴ سپتامبر اول، چاپ: نوبت

همراه به نرمال غیر نظریه تحت آماری مختلف مدل�های نتایج کتاب این در

شده ارائه فصل هر در آماری مرتبط و مختلف موضوعات از مختصری مرور

ارائه را چندمتغیره مشاهدات تحلیل از مختلفی کاربردهای کتاب این است.

فصل دو در نویسندگان است. صفحه ٢٧٢ در فصل ١٢ بر مشتمل که می�کند

مدل�های بعد، فصل�های در و کرده�اند ارائه را نیاز مورد مقدمات کتاب ابتدایی

در دقیق�تر، به�طور داده�اند. قرار بررسی مورد را t توزیع خطای با خطی مختلف

موازی، واریانس، تحلیل ساده، رگرسیونی مکانی، مدل�های ٩ تا ٣ فصل�های

بیزی، تحلیل ،١٠ فصل در چندمتغیره، و ریج، رگرسیون چندگانه، رگرسیونی

استاین نوع انقباضی برآورد ،١٢ فصل در و خطی پیشگویی مدل�های ،١١ فصل

داده�اند. قرار مطالعه مورد را

فصل برگزیده کتاب

اعتماد” قابلیت نظریه با ”آشنایی کتاب

عضو اسدی مجید دکتر آقای توسط که

و اصفهان دانشگاه آمار گروه علمی هیات

و ترتیبی داده�های علمی قطب هسته عضو

به دانشگاهی نشر مرکز در و تألیف فضایی

هفتمین و بیست در است، رسیده چاپ

سال پاییز در فصل کتاب جایزه دوره

ارشاد و فرهنگ وزارت سوی از ١٣٩٢

شد. شناخته تقدیر شایسته اسالمی

است. مرتبط سمینارهای مقاالت مجموعه و كنفرانس�ها مقاالت

می�شوند. چاپ ساالنه دو صورت به كه دارد علمی نشریه چهار ایران آمار انجمن

دانشگاه�ها در آمار فعالیت�های علمی خبرهای شامل انجمن خبرنامه اینكه ضمن

از: عبارتند آمار مجالت می�پردازد.

دانشجویان حد در مطالبی شماره دو سال هر كه ندا دانشجویی مجله -١

می�دهد. پوشش را ارشد كارشناسی و كارشناسی

رتبه دارای و انجمن علمی مجله قدیمی�ترین كه آماری اندیشه مجله -٢

علوم گسترش و ترویج برای مجله این مطالب است. ترویجی علمی

است. آماری

است. پژوهشی علمی رتبه با مجله كه ایران آماری علوم مجله -٣

رتبه دارای نیر مجله این شود. می نوشته التین زبان به كه JIRSS مجله -۴

است. پژوهشی علمی

كتاب معرفی

شبیه�سازی

کاربردهای به�دلیل شبیه�سازی دانش امروزه

و یافته روزافزون اهمیت فراوانش،

درنوردیده را علمی رشته�های همه مرزهای

را رشته�ای کمتر که به�گونه�ای است

دانش این پای که برد نام می�توان

کتاب این باشد. نشده باز آن به

ریاضی، آمار، رشته�های دانشجویان برای

مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، علوم

بسیار مدیریت و برق مهندسی صنایع،

است. سودمند

در انجام از پیش را کارش نتیجه می�خواهد که کسی هر به آن خواندن همچنین

خود دستان در را آینده و ببیند مجازی دنیای در کوتاه زمانی در واقعی، دنیای

مورد ED Taylor و R نرم�افزار دو کتاب این در می�شود. پیشنهاد گیرد،

گذری شبیه�سازی، معرفی شامل کتاب این مطالب است. گرفته قرار بررسی

توزیع�های شبیه�سازی داده�ها، ارزیابی تصادفی، اعداد تولید آمار، و احتمال بر

رویکردی با مطالب این است؛ پویا شبیه�سازی و ایستا شبیه�سازی آماری،

نوشته فراوان مثال�های با خودآموز و روان ساده، شیوه��ای با واکاوانه و ژرف�نگر

آمار گروه علمی هیات عضو ترابی حمزه دکتر آقای توسط کتاب این است. شده

است. شده منتشر یزد دانشگاه اتشارات طرف از و تالیف یزد دانشگاه
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بصیرت مریم دکتر خانم

از ١٣٨۶ آمار کارشناسی بابل، در ١٣۶۴ متولد

آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه

دکتری مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨٨ ریاضی

مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩٣ استنباط آمار

آزاد دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال محل

است. مشهد اسالمی

داده�های اساس بر مقاومت تنش- پارامتر برای آماری «استنباط رساله: عنوان

ترتیبی»

احمدی جعفر دکتر آقای و براتپور سیمیندخت دکتر خانم راهنما: اساتید

پورسینا داوود دکتر آقای

١٣٨۴ آمار کارشناسی اصفهان، در ١٣۶٢ متولد

آمار ارشد کارشناسی اصفهان، صنعتی دانشگاه از

اصفهان، دانشگاه ١٣٨۶ اجتماعی و اقتصادی

محل اصفهان. دانشگاه از ١٣٩٣ آمار دکتری

کاشان دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال

است.

یافته» تعمیم خطی مدل�های برخی در بهینه طرح�های «مطالعه رساله: عنوان

طالبی هوشنگ دکتر آقای راهنما: استاد

توماج عبدالسعید دکتر آقای

کارشناسی گلستان، استان در ١٣۶۴ متولد

ارشد کارشناسی شیراز، دانشگاه از ١٣٨٧ آمار

مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨٩ آمارریاضی

مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩٣ آمار دکتری

گنبد دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال محل

است. کاووس

دیدگاه از منسجم سیستم�های تحلیل در آن کاربرد و مشخصه «اثر رساله: عنوان

اطالع» نظریه

پرست دوست مهدی دکتر آقای راهنما: استاد

احمدی جعفر دکتر آقای مشاور: استاد

دکتری دوره دانش�آموختگان

احمدزاده حامد دکتر آقای

١٣٨۵از آمار کارشناسی بیرجند، در متولد١٣۶٣

آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه

آمار، دکتری اصفهان، صنعتی دانشگاه از ١٣٨٨

مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩٣ احتمال نظریه

دانشگاه آمار گروه ایشان فعلی اشتغال محل

است. بلوچستان و سیستان

« فازی تصادفی متغیرهای مجموع برای حدی «قضایای رساله: عنوان

بزرگ�نیا ابوالقاسم دکتر و امینی محمد دکتر راهنما:آقایان اساتید

طاهری محمود سید دکتر آقای مشاور: استاد

اشرفی سميه دکتر خانم

آمار کارشناسی اصفهان، استان در ١٣۶٣ متولد

آمار ارشد کارشناسی اصفهان، دانشگاه ١٣٨۵از

آمار دکتری اصفهان، دانشگاه از ١٣٨٧ ریاضی

فعلی اشتغال محل اصفهان. دانشگاه از ١٣٩٣

است. اصفهان دانشگاه آمار گروه ایشان

« وضعيتی چند شبکه�های اعتماد قابليت در «بحثی رساله: عنوان

اسدی مجيد دکتر آقای راهنما: استاد

امیری مهدی دکتر آقای

١٣٨۶ آمار کارشناسی مرودشت، ١٣۶٢در متولد

آمار ارشد کارشناسی شیراز، نور پیام دانشگاه از

آمار دکتری مشهد، فردوسی دانشگاه از سال١٣٨٨

فعلی اشتغال محل شیراز. دانشگاه از ١٣٩٣

است. هرمزگان دانشگاه آمار گروه ایشان

چوله توزیع پایه بر تی چوله و -نرمال چوله «توزیع�های رساله: عنوان

« شده یکی نرمال

جمالی�زاده احد دکتر آقای و توحیدی مینا دکتر راهنما:خانم اساتید

طاهری محمود سید دکتر آقای مشاور: استاد
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بالغی عربی رضا دکتر آقای

دانشگاه از آمار کاردانی ملکان، در ١٣۶٢ متولد

دانشگاه ١٣٨۶از آمار کارشناسی ،١٣٨٣ لرستان

دانشگاه از ١٣٨٨ آمار ارشد کارشناسی تبریز،

فردوسی دانشگاه از ١٣٩٣ آمار دکتری تهران،

آمار گروه ایشان فعلی اشتغال محل مشهد.

است. تبریز دانشگاه

« رکوردها در یافته بهبود «برآوردگرهای رساله: عنوان

طباطبایی مهدی محمد سید دکتر راهنما:آقای استاد

آرشی محمد دکتر آقای : مشاور: استاد

محمدی زهره دکتر خانم

١٣٨٢ آمار کارشناسی شیراز، در ١٣۵٩ متولد

١٣٨۵ آمار ارشد کارشناسی شیراز، دانشگاه از

دانشگاه از ١٣٩٣ آمار دکتری شیراز، دانشگاه از

آمار گروه ایشان فعلی اشتغال محل شیراز.

است. جهرم دانشگاه

بیزی» دیدگاه از شده انتخاب جمعیت پارامتر «برآورد رساله: عنوان

توحیدی مینا دکتر راهنما:خانم استاد

دانشگاه�ها اخبار

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

alamatho@sci.ui.ac.ir

بم عالی آموزش مجتمع •

انجمن نماینده عبدی، موسی آقای از تشکر با

دوازدهمین : ایران هوشمند های سیستم کنفرانس دوازدهمین برگزاری

به ١٣٩٢ ماه بهمن ١٧ لغایت ١۵ از ایران هوشمند سیستم�های کنفرانس

آقای از نقل به گردید. برگزار بم) (دانشگاه بم عالی آموزش مجتمع میزبانی

عالی آموزش مجتمع رئیس و کنفرانس علمی دبیر آبادی�پور نظام حسین دکتر

ارسال کنفرانس دبیرخانه به ایران سراسر از مقاله ٧۵٠ حدود مجموع در بم

مقالت بین از شد، پذیرفته مقاله ٢٧١ تعداد دریافتی مقاالت مجموع از که شد،

پذیرفته پوستر صورت به مقاله ٩١ و سخنرانی صورت به مقاله ١٨٠ دریافتی،

حق�بین حسن دکتر آقای

مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨۵ آمار کارشناسی مشهد، در ١٣۶١ متولد

آمار، دکتری مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨٧ ریاضی آمار ارشد کارشناسی

مشهد. فردوسی دانشگاه از ١٣٩٣ احتمال گرایش

فضایی» متناوب همبسته مقدار هیلبرت «فرآیندهای رساله: عنوان

شیشه�بر زهره دکتر خانم و سلطانی رضا احمد دکتر راهنما:آقای اساتید

رزمی اله عزت دکتر آقای

١٣٧١ آمار کارشناسی فیرورآباد، ١٣۴٧در متولد

١٣٧۴ آمار ارشد کارشناسی شیراز، دانشگاه از

دانشگاه ١٣٩٣از آمار دکتری شیراز، دانشگاه از

آزاد دانشگاه ایشان فعلی اشتغال محل شیراز.

است. فیروزآباد واحد اسالمی

زمانی» سری�های مدل�های در کاربردی تصمیم نظریه رساله:« عنوان

اللهی نعمت علیرضا دکتر و سلطانی رضا احمد دکتر راهنما:آقایان اساتید

زمینی راحله دکتر خانم

١٣٨۵ آمار کارشناسی مشهد، در ١٣۶١ متولد

آمار ارشد کارشناسی مشهد، فردوسی دانشگاه از

دکتری مشهد، فردوسی دانشگاه از ١٣٨٧ ریاضی

فردوسی دانشگاه از ١٣٩٣ احتمال گرایش آمار،

مشهد.

برش و ضربی سانسور مدل در چگالی تابع ناپارامتری «برآورد رساله: عنوان

چپ» از

آذرنوش حسنعلی دکتر و فکور وحید دکتر راهنما:آقایان اساتید

سرمد مجید دکتر آقای مشاور: استاد

هرندی شمس سلیمه دکتر خانم

از ١٣٨٧ آمار ١٣۶۵دراصفهان،کارشناسی متولد

ریاضی آمار ارشد کارشناسی اصفهان، دانشگاه

١٣٩٣ آمار دکتری اصفهان، ازدانشگاه ١٣٨٩

ایشان فعلی اشتغال محل اصفهان. ازدانشگاه

است. قم دانشگاه آمار گروه

« مرتبط موضوع�های و آلفا-چوله «توزیع�های رساله: عنوان

عالمت�ساز حسین محمد دکتر آقای راهنما: استاد
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با ایران هوشمند سیستم�های کنفرانس دوازدهمین است ذکر قابل انتها در

و مکانیک برق، مهندسی و IT،کامپیوتر آمار، ریاضی، گروه�های مشارکت

باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و برق دانشکده و بم عالی آموزش مجتمع صنایع

شد. برگزار کرمان

اصفهان ریاضیات خانه •
انجمن نماینده قائمی، مریم خانم از تشکر با

میلز تری پرفسور سخنرانی -١

عنوان با سخنرانی ،١٣٩٣ شهریور ١٠ دوشنبه روز در میلز١ تری پروفسور

دانشگاه�های در ایشان نمودند. ارائه اصفهان ریاضیات خانه در را عمر جداول

کاری دوران طول در است. کرده تحصیل التروب و فلوریدا ملبورن، سیدنی،

معادالت تخمین، نظریه همچون ریاضیات مختلف بخش�های از تعدادی با

سروکار آمار و گراف نظریه ریاضیات، تاریخ احتمال، عددی، آنالیز دیفرانسیل،

کارش وی که زمانی می�باشد. ریاضیات از بخشی آمار وی، برای است. داشته

بود. محض ریاضیات روی بر او تمرکز نمود، شروع ریاضیدان یک عنوان به را

ریاضیات کاربرد درگیر اخیرا گذراند. دانشگاه�ها در تدریس به را زیادی سال�های

به مشغول بیمارستانی در ریاضیدان یک عنوان به و سالمت مراقبت شاخه در

ریاضیات برای زیادی فرصت�های آنجا در که می�دارد اظهار وی است. کار

خودم وقت اکثر من گرچه می�گوید: وی دارد. وجود سالمت حوزه در کاربردی

ریاضیات در خود یادگیری به ولی می�دهم، اختصاص کاربردی ریاضیات به را

متوجه را الگوریتم�ها تا دارم نیاز من دارم، نیاز تعاریف به من دارم. نیاز محض

باشم. منطقی روشی به کامپیوتری برنامه�های نوشتن به قادر تا دارم نیاز بشوم.

قرار استفاده مورد مختلف طرق به می�توانند ریاضیات در شما یادگیری�های

ریاضی خواص عمر جداول است. عمر جداول پیرامون سخنرانی این گیرند.

روی بر سخنرانی این در دارد. کاربرد سالمت حوزه در و داشته زیادی گونه

داشت. تاکید احتمال یادگیری در آنها استفاده

در را میر و مرگ نرخ که هستند ریاضی جداول عمر، جداول سخنرانی: چکیده

برخی شامل عمر جدول بنابراین، می�کنند. توصیف جامعه یک مختلف سنین

صورت به مقاالت کلیه داوری به می�توان کنفرانس، این مهم ویژگی�های از شدند.

بار اولین برای انگلیسی مقاالت نمایه�گذاری مقرر، زمان در و الکترونیکی کامال

جهان علوم استنادی پایگاه�های در فارسی مقاالت و IEEE اطالعاتی پایگاه در

CIVILICA دانش مرجع و ایران اطالعات فناوری و علوم (ISC)، اسالم

کرد. اشاره

محترم اعضای حضور با ایران هوشمند های سیستم کنفرانس دوازدهمین

آقایان کلیدی: سخنرانی�های و ایران هوشمند سیستم�های انجمن مدیره هیات

و باقرمنهاج محمد دکتر ماشین�چی، ماشااله دکتر فیروزآباد، فتوحی محمود دکتر

متعددی مقاالت است ذکر شایان گردید. برگزار یون هی جین دکتر خانم سرکار

داده�کاوی فازی، احتماالت و آمار مختلف زمینه�های در آمار رشته پژوهشگران از

دکتر خانم گردید. ارائه کنفرانس در هوشمند سیستم��های با مشترک زمینه�های و

University of) یونسی دانشگاه از کلیدی سخنران عنوان به یون هی جین

ایشان سخنرانی عنوان و داشته شرکت کنفرانس این در جنوبی کره (Yonsei

F-transformation and its application

خانم سخنرانی خالصه گرفت. قرار جلسه در حاضرین توجه مورد که است بوده

است: بوده زیر شرح به یون دکتر

F-transform is introduced by “I. Perfilieva” in 2006. Re-
cently, it has been applied many fields data analysis be-
cause of its solid mathematical background and great
performances. In its applications, direct F-transform and
inverse F-transform can be used, especially in predic-
tion. F-transform is basically dependent on the choice
of the fuzzy numbers which will be used for this trans-
form. These fuzzy numbers are called basic functions.
In this talk, the basic concept of F-transform will be in-
troduced, and its application in data analysis, image pro-
cessing, and time series prediction will be introduced.

سئول سی، یون دانشگاه یون، هی جین دکتر خانم
1Terry Mills, Australia, Honorary Statistician at Bendigo Health, Emeritus Professor at La Trobe University
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پرتوی�نیا وحید دکتر سخنرانی -٣

وحید دکتر آقای توسط داده�ها خوشه�بندی بر بیزی دیدگاه موضوع با سمیناری

مرداد ١٨ شنبه روز در کانادا مونترال پلی�تکنیک دانشکده استاد نیا، پرتوی

شد. برگزار ١٣٩٣

داریم، آشنایی آن با ایرانیان ما اکثر که است واژه�ای� خوشه سخنرانی: چکیده

در خوشه�بندی، از ما منظور نقدی. یارانه تا گرفته، خرما و انگور گندم، خوشه از

استخراج مرحله اولین خوشه�بندی، است. داده�ها گروه�بندی نحوه سخنرانی، این

هر در مسائل مهمترین از یکی بنابراین و است داده�ها از اطالعات و دانش

برانگیز چالش علل سمینار این در می�رود. شمار به تحقیقاتی و علمی زمینه

تعریف ریاضی مسئله یک عنوان به چگونه این�که و خوشه�بندی مسئله بودن

مدل�های اساس بر را پیرامونشان جهان آماردانان، شد. خواهد بررسی می�شود،

برای را دیدگاهی چنین سخنرانی این در و می���کنند تحلیل و درک احتماالتی

یک زندگی به امید می��توان واقع در است. ملت یک سالمت اساسی ویژگی�های

ریاضی نظر نقطه از عمر جداول ما نمود. محاسبه عمر جدول از را جمعیت

ریاضیات از دشوار شاخه�ای عنوان به اغلب احتمال علم نمود. خواهیم بررسی

مفاهیم معرفی در مؤثر روش عمر جداول حقیقت، در می�شود. گرفته نظر در

که زمانی شرطی، احتمال قبیل از دشوار مفاهیمی می�کند. فراهم را احتمال

عالوه شد. خواهند درک آسانی به شوند، معرفی عمر جدول یک چارچوب در

و ریاضی می�دهند، تشکیل را عمر جداول اساس که ریاضی مدل�های این، بر

است. احتمال در پیشرفته�تری مفاهیم و کاربردی محاسبات

آمار مباحث با آشنایی کارگاه -٢

کاربرد و آمار با دبیرستان دانش�آموزان نمودن آشنا و آمار علم ترویج منظور به

از استفاده و تحصیل ادامه مطالعه، در بیشتر انگیزه و عالقه ایجاد نتیجه در و آن

شش طی اصفهان ریاضیات خانه در آمار» با هفته «دو عنوان با کارگاهی آن،

کاربردی موضوعات دوره، این در �شد. برگزار ،(١٣٩٣ مرداد ٢٩ الی ١٩) روز

مسئله حل و جواب و سوال سرگرمی، و بازی کارگاه، به�صورت احتمال و آمار

گردید. ارائه دانش�آموزان برای

و اول سال�های دانش�آموزان برای آمار کاربردی مبحث شش کارگاه این در

سرپرستی به که کارگاه این مباحث شد. گذاشته بحث به و مطرح دبیرستان دوم

خادم�القرآن ساناز و قائمی مریم عطایی، مریم اثنی�عشری، لیال صانعی، حمیدرضا

کاربرد و آزمایش�ها طراحی معرفی از بودند عبارت گردید، اجرا و طراحی

معرفی آزمایش، طرح قالب در ساده پروژه�ای انجام و آن در آماری روش�های

نهایت در و نمونه آماری، جامعه هدف، تعریف مانند آماری مفاهیم برخی

چند انجام همراه به تحقیقاتی و پژوهشی مباحث در توافقی جداول از استفاده

معرفی تمرین، چند با همراه کیفیت کنترل در آماری روش�های معرفی مثال،

سیستماتیک، ساده، تصادفی نمونه�گیری شامل احتماالتی نمونه�گیری روش�های

آنها، محدودیـت�های و مزایا روش�ها، برخی ادغام نحوه و خوشه�ای و طبقه�بندی

اسمارتیز، تعداد تخمین فروش، بستنی بازی شامل احتمالی بازی�های و سرگرمی�

شامل آماری سرگرمی�های و (خوک�ها) تاس�ها مجموع دهقان، و پادشاه دختر

کیسه و رنگی کاله�های است؟، لیست کدام به مربوط داده کدام بازی رگرسیون،

مهره. و
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آمار پژوهشکده اخبار

انجمن نماینده رضایی، زهرا دکتر خانم از تشکر با

١٣٩٣ ماه شهریور و مرداد در شده برگزار دوره�های *

آمار و شواهد بر مبتنی مدیرت (١

و ادیت روش�های و نمونه�گیری طرح�های در دورافتاده داده�های شناسایی (٢

R نرم�افزار از استفاده با جانهی

کالن اقتصاد در جدید نگرش�های (٣

دوم) (بخش SPSS نرم�افزار با آماری تحلیل (۴

کیفیت تضمین ملی چارچوب (۵

کالن آمارگیری�های در نمونه�گیری روش�های (۶

داده�کاوی آموزشی کارگاه (٧

اول) (بخش STATA نرم�افزار با سنجی اقتصاد (٨

دوم) (بخش R نرم�افزار با نویسی برنامه (٩

استانداردها و اصول جرم: و قضایی آماری نظام (١٠

پیشرفته) دوم: (بخش SAS نرم�افزار با نویسی برنامه (١١

فازی محیط در آماری استنباط اول) (بخش سازمان در آمار مدیریت (١٢

یافته خاتمه پژوهشی طرح�های *

خانوارهای سالمت و اقتصادی اجتماعی، ویژگی�های بررسی -١

پشتیبانی برنامه�های و سیاست�ها بر کید تأ با زن�سرپرست

آمارهای استناد به که است پدیده�ای سرپرست زن� خانوارهای افزون روز رشد

تغییرات پدیده، این کمی رشد کنار در است. پیوسته وقوع به کشور رسمی

سنی، ترکیب قبیل از زنان از گروه این اقتصادی اجتماعی- ویژگی�های در کیفی

این خانوارها، این از تأملی قابل بخش اقتصادی فقر و درامدی و تحصیلی

آمار، در مهم قضیه�ای توسط بیز، توماس می�کنیم. معرفی داده�ها خوشه�بندی

اطالعات با را پیشین اطالعات و قطعیت عدم وضعیت�های ترکیب برای روشی

روش کاربرد سخنرانی، انتهای در ما که می�کند، مطرح داده�ها از شده جمع�آوری

آمار سمینار -۴ می�دهیم. قرار بررسی و نقد مورد بندی خوشه نظریه در را بیز

تولید و

ارائه صانعی حمیدرضا آقای توسط ١٣٩٣ مهر ٣ پنجشنبه روز سمینار این

زمینه�های در آمار علم متنوع و متفاوت کاربردهای سمینار این در گردید.

کیفیت، کنترل در آماری ابزارهای کاربرد چگونگی و بحث صنعت مختلف

بررسی صنعت با مرتبط اقتصادی امور و فروش تحلیل بازاریابی، مهندسی،

معرفی شده، ذکر زمینه�های در آماری پیشرفته تا ساده روش�های کاربرد شد.

زمانی سری�های توصیفی، آمار رگرسیون، نمونه�گیری، شامل روش�ها این شد.

بهینه روش�هایی می�تواند آمار چگونه که شد داده نشان سمينار این� در که هستند

دهد. ارائه صنعتی روز مسائل حل در را علمی همچنین و

اصفهان صنعتی دانشگاه •

انجمن نماینده فروشانی، گلی دکتر خانم از تشکر با

آمار دانشجویی مسابقات نفره ٣ تیم آمار: دانشجویی مسابقات -١

دومین برای ریخته�گران ریحانه دکتر خانم سرپرستی به اصفهان صنعتی دانشگاه

کشور آمار دانشجویی مسابقه پانزدهمین در را تیمی نخست عنوان پیاپی، بار

اصفهان، صنعتی دانشگاه تیم اعضای رقابت�ها، از دوره این در کرد. کسب

ترتیب به یارعلی، اسماعیل و راسخ ثابت مریم نایینی، مفیدیان امیرعباس

نمودند. کسب را انفرادی پنجم و سوم دوم، رتبه�های

مفیدیان امیرعباس و راسخ ثابت مریم دیگر، علمی رقابت در المپیاد: -٢

سیزدهم رتبه جعفری، حامد و پنجم رتبه یارعلی، اسماعیل سوم، رتبه مشترکا

نمودند. کسب را کشور دانشجویی المپیاد نوزدهمین

که آمار المللی بین المپیاد دوره اولین در آمار: المللی بین المپیاد -٣

مریم گردید، برگزار شیراز در ٩٣ مرداد در کشورها سایر از تیم�هایی حضور با

روسیه، کشور از دانشجو یک همراه به نایینی مفیدیان امیرعباس و راسخ ثابت

نمودند. کسب را المپیاد طالی مدال مشترکا

مشهد فردوسی دانشگاه •

انجمن نماینده رزمخواه، مصطفی دکتر آقای از تشکر با

نگاه یک در مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه

از اعم مشهد، فردوسی دانشگاه آمار گروه در آمده بوجود تغییرات به توجه با

گروه، این به جدید اعضای پیوستن و پیشین همکاران ارتقای و وضعیت تبدیل

می�گردد. ارائه الفبا) حروف ترتیب (به گروه شاغل اعضای فهرست
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زن�سرپرست

گذشته سال�های در ایران که گسترده�ای جمعیتی و اجتماعی تغییرات جمله از

پرداختن است. بوده زن�سرپرست خانوارهای فراوانی در تغییر است، نموده تجربه

اختیار در نیازمند هرچیز از پیش و بیش زن�سرپرست خانوارهای موضوع به

سرپرست زنان اجتماعی و جمعیتی ویژگی�های خصوص در آمارهایی داشتن

دارند. عهده بر را آن سرپرستی آنان که است خانوارهایی اعضای و خانوار

کمک مردسرپرست خانوارهای با خانوارها این ویژگی�های مقایسه همچنین

کرد. خواهد آن�ها سرپرستی تحت خانوارهای و زنان وضعیت فهم در شایانی

اجتماعی ویژگی�های «بررسی پژوهشی طرح اجرای آمار اساسپژوهشکده این بر

مفید اطالعات به دستیابی برای را زن�سرپرست» خانوارهای جمعیت�شناختی و

که داد قرار خود کار دستور در بهتر برنامه�ریزی و تصمیم�گیری برای نیاز مورد

دسترس در اکنون آن نهایی گزارش و شد آغاز ١٣٩٢ خرداد از آن اجرای

است. گرفته قرار عالقه�مندان

ایران در زن�سرپرست خانوارهای سالمت وضعیت بررسی -۵

به اخیر سال�های در که است پدیده�ای زن�سرپرست خانوارهای افزون روز رشد

پدیده، این کمی رشد کنار است.در پیوسته وقوع به کشور رسمی آمارهای استناد

گروه این اعضای سالمت و اجتماعی-اقتصادی ویژگی�های در کیفی تغییراتی

پیش از بیش را پدیده این بررسی اهمیت که می�شود مشاهده نیز خانوارها از

می�سازد. آشکار

سالمت وضعیت «بررسی پژوهشی طرح اجرای آمار پژوهشکده اساس این بر

از شفاف و دقیق تصویری ارائه منظور به را ایران» در زن�سرپرست خانوارهای

و تصمیم�گیری به دستیابی برای جامعه از آسیب�پذیر قشر این سالمت وضعیت

اجرای که داد قرار خود کار دستور در علمی و عینی شواهد بر مبتنی برنامه�ریزی

عالقه�مندان دسترس در اکنون آن نهایی گزارش و شد آغاز ١٣٩٢ خرداد از آن

است. گرفته قرار

با مهاجران ویژگی�های مقایسه و داخلی مهاجرت جریان�های بررسی -۶

تا١٣٩٠ ١٣٨۵ زمانی فاصله طی ایران در غیرمهاجران

تحوالت مطالعه و برنامه�ریزی� در جمعیتی مهم مؤلفه�های از یكی مهاجرت

نیازهای رفع هدف با اغلب که می�شود محسوب كشور هر اقتصادی اجتماعی–

صرف�نظر می�گیرد. صورت زندگی برای مناسب�تر شرایط از برخورداری و موجود

کشور مختلف مناطق جمعیت ساختار و تعداد بر پدیده این مهاجرت، علت از

روند بررسی در جمعیتی مؤلفه این نقش دلیل به رو این از است. تأثیرگذار

اساس بر مهاجران ویژگی�های و مهاجرت جریان�های مطالعه اجتماعی، تحركات

است. برخوردار باالیی اهمیت موجوداز داده�های آخرین

نظام نیاز مورد بهنگام آمارهای تولید هدف با آمار پژوهشکده اساس این بر

و داخلی مهاجرت جریان�های «بررسی پژوهشی طرح اجرای کشور، آماری

١٣٨۵ زمانی فاصله طی ایران در غیرمهاجران با مهاجران ویژگی�های مقایسه

شد آغاز ١٣٩١ اسفند از آن اجرای دادکه قرار خود کار دستور در را «١٣٩٠ تا

است. گرفته قرار عالقه�مندان دسترس در اکنون آن نهایی گزارش و

به طبیعی نسبتاً اجتماعی پدیده یک از پیش از بیش و مرور به را موضوع

خانواده نهاد اهمیت است. کرده تبدیل آسیب جنس از اجتماعی موضوعی

وجود و سو یک از اعضا اصلی نیازهای تأمین و اداره در سرپرست نقش و

عرصه�های در نابرابری و عرفی و حقوقی محدودیت�های جنسیتی، تبعیض�های

دیگر از ما کشور نیز و جوامع بیشتر در زنان برای اقتصادی اجتماعی- مختلف

مسئوالن توجه و شده سبب را جامعه این از توجهی قابل بخش آسیب�پذیری سو،

با حاضر پژوهشی طرح است. کرده جلب خود به را کشور سیاست�گذاران و

تصویری ارائه و ایران، در خانوار سرپرست زنان موجود وضعیت بررسی هدف

تصمیم�گیری به دستیابی جهت در آسیب�پذیر قشر این وضعیت از شفاف و دقیق

این است. شده تدوین و تهیه علمی و عینی شواهد بر مبتنی برنامه�ریزی و

ویژگی�های حوزه�های در پژوهشی طرح چهار از مدیریتی خالصه�ای گزارش،

قوانین و سالمت وضعیت اقتصادی، ویژگی�های جمعیت�شناختی، و اجتماعی

پژوهشی طرح این اجرای است. زن��سرپرست خانوارهای به مربوط مقررات و

عالقه�مندان دسترس در اکنون آن نهایی گزارش و شد آغاز ١٣٩١ سال اسفند در

است. گرفته قرار

١۴٢٠ تا ١٣٧۵ ایران: در میر �و مرگ پیش�بینی و مدل�سازی -٢

الگوهای درشناخت مهمی نقش آن، بر مؤثر عوامل و میر و مرگ مطالعه

برنامه�ریزان، پژوهشگران، اختیار در آن كاهش راهکارهای و میر و مرگ

مرگ گذشته تغییرات نحوه شناخت و مدل�سازی می�دهد. قرار وسیاست�گذاران

تأثیرات و می�کند كمك آینده در میر و مرگ پیش�بینی امر به همچنین میر، و

می�دهند. نشان را میر و مرگ زمینه در آن�ها توفیق و توسعه برنامه�های احتمالی

آمارها، تحلیل خصوص در خود رسالت به توجه با آمار پژوهشکده اساس این بر

-١٣٧۵ ایران: در میر و مرگ� پیش�بینی و «مدل�سازی پژوهشی طرح اجرای

و شد آغاز ١٣٩١ بهمن از آن اجرای که داد قرار خود کار دستور در را «١۴٢٠

است. گرفته قرار عالقه�مندان دسترس در اکنون آن نهایی گزارش

روش�ها و مفاهیم آمارگیری: و نظرسنجی بر مروری -٣

و داده�ها گردآوری در وسیعی کاربرد نظرسنجی�ها و نمونه�ای آمارگیری�های

سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، زمینه�های در نیاز مورد اطالعات کسب

مهاجرت، دلیل مانند موضوعاتی با نظرسنجی�ها از برخی نتایج دارند. کشور

آموزه�های از گاهی آ ذهنی، فقر خط جوان، زوج�های نظر مورد فرزندان تعداد

اصول صحیح رعایت صورت در مشابه، موضوعات از بسیاری و بهداشتی

گیرد. قرار استفاده مورد سیاست�گذاری�ها و برنامه�ریزی�ها در می�تواند آماری،

نظرسنجی، دقیق تعریف است الزم ابتدا نظرسنجی�ها خصوص در مطالعه برای

آن کاربردهای و ویژگی�ها آمارگیری، معمول روش�های سایر با آن تمایز وجه

را نظرسنجی�ها این�گونه نتیجه�های اعتبار و دقت میزان بتوان تا شود مشخص

پژوهشی طرح اجرای آمار پژوهشکده اساس این بر داد. قرار مطالعه مورد

قرار خود کار دستور در را روش�ها» و مفاهیم آمارگیری: و نظرسنجی بر «مروری

دسترس در اکنون آن نهایی گزارش و شد آغاز ١٣٩١ مرداد از آن اجرای که داد

است. گرفته قرار عالقه�مندان

خانوارهای جمعیت�شناختی و اجتماعی ویژگی�های بررسی -۴
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                    :شماره عضويت                  تغيير مشخصات            عضو جديد  

  مشخصات فردي: . 1
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 مشخصات تحصيلي: .2

  آخرين مدرك تحصيلي:
  دهاي مربوطه:ها و ك تخصص
  

  تخصص
 

در آمار 
 پزشكي

  
  رسميآمار 

  
  آمار زيستي

  
آناليز 
  تصادفي

  
احتمال 
  تركيباتي

احتمال 
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ها آزمايش  

فرايندهاي 
  تصادفي
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  خاص
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  ماركوف

مباني 
نظريه 
  احتمال

مباني و 
  فلسفه آمار

و  ها مجموعه
  هاي ميدان
  دفيتصا

اسبات مح
  ماريآ
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 تصميم
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موضوع 
  مرتبط

آمار  
  فضايي
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