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نشرية خبري اين انجمن است كـه در  ، انجمن آمار ايراننامة خبر
 .شودپايان هر فصل منتشر مي

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

 .ايران است

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

 ضروري است مطالب به نشاني سردبير، اعضاي هيئت تحريريه يا مسئولين -
 .ها ارسال شودستون

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

 .شودشده، بازگردانده نميافتمطالب دري -

 .مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ايران نيست 
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سال "عنوان ه ببدليل نام گذاري آن  2013بي شك سال ميالدي  

براي جامعه آماري كشور بايستي از اهميت خاصي  "جهاني آمار
براي اطالع از فعاليت هاي جهاني در اين راستا مي . برخوردار باشد

انتظار مي . مراجعه نمائيد statistics2013.orgتوانيد به آدرس 
رود گروه هاي آمار دانشگاه ها و مراكز اجرايي آمار كشور فعاليت هاي 
خود را در اين راستا براي اطالع رساني و درج در خبرنامه به پست 

طبعا هيئت مديره دوره بعد كه از . دينالكترونيكي انجمن ارسال نما
عهده خواهند داشت  مسئوليت انجمن را به 91نيمه دوم شهريور ماه 

  .برنامه هاي خاصي را بدين منظور تدارك خواهند ديد
به همت عمدتا  "مسابقات دانشجويي آمار ايران "ب خوشبختانه كتا

آقاي دكتر نادر نعمت اللهي منتشر و از طريق دفتر انجمن آمار ايران 
  .در اختيار عالقمندان قرار دارد

در مجلس شوراي  "ناسيسازمان نظام آمارش"ب مجددا مساله تصوي
اسالمي را به يكايك اعضاء انجمن آمار ايران جهت پيگيري تا 

 خبرنامهكرد م يتالش خواه. حصول نتيجه يادآوري مي نمائيم
تابستان را به صورت يك ويژه نامه به اين امر اختصاص داده تا كليه 

جا در اختيار اعضاء محترم انجمن  و مستندات مربوطه يكفعاليت ها 
  . آمار ايران قرار گيرد

دنبال بازنگري برنامه درسي دوره ه همانطور كه اطالع داريد ب
كارشناسي، قرار است بزودي برنامه درسي كارشناسي ارشد آمار نيز 

از كليه گروه هاي آمار كشور درخواست مي . مورد بازنگري قرار بگيرد
با برنامه دوره كارشناسي ارشد آمار  در ارتباطشود نقطه نظرات خود را 

  .و چارچوپ هاي كلي آن به پست الكترونيكي اينجانب ارسال نمايند
دانشجويي آمار  همتاسفانه برخي از گروه هاي آمار دانشگاه ها از مسابق

استقبال نكردند، عليرغم اينكه بعضي از اين  در سال جاري كشور
از جمله اين دانشگاه ها مي . داشتند گروه ها در المپياد آمار شركت

توان از يزد، شهيد چمران اهواز، سيستان و بلوچستان، مازندران و 
   . شهيد باهنر كرمان ياد كرد

، برخي از مطالب 91بدليل تاخير بيش از حد در انتشار خبرنامه بهار 
مربوط مي شود بدليل اطالع  1391اين شماره عليرغم اينكه به تيرماه 

ع اعضا از چگونگي انتخابات هيئت مديره دوره بعد انجمن آمار به موق
  . ايران و گزارشي از هشتمين المپياد آمار در اين شماره آمده است

تقريبا به روز شده است و اقدامات  JIRSSسخن آخر اينكه مجله 
شدن در حال فراهم شدن است، اما براي اينكار  ISIالزم براي 

  . تيمنيازمند حمايت هاي شما هس
مرتضي نجيبي مساله پرداخت  نظر مي رسد با پيگيري هاي آقاي به

  .به نتيجه برسد 91حق عضويت الكترونيكي انجمن  تا پايان مرداد 
  

  
  

  ي رشته آمار سيب شناسي آيندهآ
  مجيد سرمددكتر آقاي 

  دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه آمار
-عالي كشور، ثمربخشي و هدفاندركاران آموزش هاي دستيكي از دغدغه

اگر . هاي تحصيلي مختلف استهاي ارائه شده در رشتهدار بودن آموزش
آموزش صرفاً منتهي به تربيت معلمين براي آموزش به سايرين باشد و اين 

ها در گاه آموختهمطلوب نخواهد بود و هيچكامالً ي امر ادامه پيدا كند، نتيجه
هاي در حال انجام با نگاهي ديگر، اگر آموزشاز . عمل به كار نخواهند آمد

ها خواني نداشته باشد، باز هم آموختههمدر جامعه شده نيازهاي شناخته
التحصيالن دانشگاهي در غير آن مانند و شاهد مشغوليت فارغمحبوس مي
هاي هاي درسي، يكي از راهتغيير و اصالح برنامه.اند، خواهيم بودچه آموخته
هاي خوبي در اي پيشين است كه خوشبختانه گامضعيت كليشهمقابله با و

هاي جديد هاي اخير برداشته شده است گرچه بررسي بازخورد برنامهسال
دار و واضح است كه يك برنامه درسي وقتي هدف. رسدضروري به نظر مي

يكي ديگر از . ها تدوين شده باشدثمربخش است كه بر اساس نيازسنجي
شده در هر رشته مانده، تعداد دانشجويان پذيرشمغفول موضوعات ظاهراً

 ،هاي مختلف نيستتحصيلي است كه مسلماً نه تنها عددي ثابت براي رشته
-به. ي اين عدد نيز تنها تابعي از متقاضيان نبايد باشدبلكه زياد شدن ساالنه

آموزان با محدوديت اطالع از خصوص كه خيل عظيمي از متقاضيان را دانش
دهند و هدف هاي مختلف دانشگاهي تشكيل ميتواي دروس رشتهمح

ي در اين ميان رشته. مقطعي بسياري از آنان صرفاً ورود به دانشگاه است
طور خاص هاي انجمن آمار ايران بهآمار نيز مستثني نيست و يكي از رسالت

م، طور عااند، بهدار شدهو مراكز دانشگاهي كه وظيفه آموزش آمار را عهده
دار كردن محتواي درسي اين رشته و مطابقت آن با نيازهاي قابل هدف

ي دانشجو براي اين رشته در اغلب مراكز پذيرش ساالنه. لمس است
ريزي براي اشتغال آموزش عالي كشور اعم از دولتي و غيردولتي، برنامه

-مانده بهيكي ديگر از مشكالت باقي. سازدمتناسب را غيرقابل كنترل مي
ي مطالب تئوري بر مطالب صوص در تحصيالت تكميلي اين رشته، غلبهخ

گاهي دانشجويان به اميد توانايي در كاربرد، دروس مشخصي . كاربردي است
شوند، ي دوم تئوري قرار دارند و اصطالحاً كاربردي گفته ميرا كه در اليه

واقعي ها و مسائل شدن به دادهگذرانند ولي هنوز از نزديكخوبي ميبه
شايد يك دليل اين هراس، تكيه بر موضوعات نظري در اين قبيل . هراسانند

ي برنامه درسي اين رشته بايد با هدف تنظيم سرفصل و ارائه. ها باشددرس
در  .ي واقعي باشدآموختگان در مواجهه با يك مسئلهمند بودن دانشقدرت

و مجاز بودن ايشان ) هاغيرآماري(توان از احساس توانايي سايرين انتها، مي
هاي آماري به عنوان معضل ديگر در ناكامي ها و مشاورهدر انجام تحليل

اين در حالي است كه حتي براي . ي آمار نام بردآموختگان رشتهدانش
روز ماندن و اي پس از فراغت از تحصيل براي بههاي دورهها، آموزشآماري

هاي جديد ضروري ها و روشژگيهاي گوناگون با ويتوانايي تحليل داده
  .است

  

  گفتار اول ستون سردبير موقت
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  دكتر فيروزه ريواز خانم زير نظر
  

ابقة تحصيل و كارهاي آموزشي، س از كوتاه حيشر ●
تان براي خوانندگان بيان فرماييد تا  پژوهشي و اجرايي

  .ها بپردازيم بعد به پرسش
كه خبرنامة انجمن  !دكتر ريواز به ته ديگ خورده باشدگويا كفگير خانم 

آمار ايران سراغ جرجيس رفته و از اين معلم رياضي خواسته شده است كه از 
سوابق تحصيلي خود سخن گويد؛ ولي به هر حال دستور بزرگان بوده است 

حتماً بايد  ،شنو هستيمو حرف(!) هاي نجيب و ما هم كه به طور كلي انسان
   .كنيماطاعت 
از دبيرستان سعدي اصفهان ديپلم رياضي گرفتم و براي ادامة  1348در سال 

دليل عالقة وافر به رياضي و تدريس، وارد دورة كارشناسي  تحصيل به
رياضي دانشگاه شيراز شدم و چون از همان آغاز قصد ادامه تحصيل داشتم 

 ،روز هم بخوانمهاي بهكه از نظر زبان هم تقويت شوم و برنامهبراي اين
  .دانشگاه شيراز را انتخاب كردم

ليسانسم يك و نيم سال طول كشيد دوره ليسانس من سه و نيم سال و فوق
اي با عالقه. ليسانس رياضي گرفتم قواز دانشگاه شيراز ف 1353و در خرداد 

كه در دورة كارشناسي به دروس آمار پيدا كردم، بخش آمار دانشگاه 
ي ادامة تحصيل انتخاب و با استفاده از بورس تحصيلي را برا 1استانفورد

از . در آن دانشگاه به تحصيل اشتغال داشتم 1357دانشگاه شيراز تا سال 
نامة خود در زمينة نظرية احتمالي اعداد زير نظر پروفسور پرسي پايان

با  4و پروفسور ديويد سيگموند 3و با مشاورة پروفسور چارلز استاين 2دياكونس
  .دفاع نمودم) 1357حدود مردادماه ( 1978ت در سال موفقي

در جلسة آزمون شفاهي اينجانب عالوه بر افراد فوق، پروفسور برادلي 
، پروفسور 7، پروفسور سيدني رزنيك6، پروفسور اينگرام الكين5افران

شناس جزء داوران  ،، پروفسور سيگموند و يك متخصص زمين8اندرسون
آور بود، ن جلسة دفاعيه براي اينجانب چالشمطمئناً حضور در اي. بودند

هاي زلزله سؤال جا كه در ارتباط با فاصلة زماني بين پس لرزهمخصوصاً آن
  !شد

هاي پروفسور دياكونس كه با اخبار رسيده از رغم توصيهدر اوج انقالب علي
كرد مرا از تالش مي ،ايران و وقايعي همچون انفجار سينما ركس آبادان

. به ايران بازگشتم 1357شهريورماه  14به ايران منصرف نمايد، در بازگشت 

                                                 
1 Stanford University, California, USA 
2 Persi Diaconis  
3 Charles Stein  
4 David Siegmund 
5 Bradley Efron 
6 Ingram Olkin  
7 Sidney Resnick 
8 T.W. Anderson 

در همان سال دانشگاه شهيد بهشتي اولين سمينار آمار را برگزار كرده بود و 
  اي ديگر از آمار شناسان داخلي و خارجي بود در شهريورماه ميزبان ما و عده

سال  در نيم) .ياد دكتر دانشمند بخير، اميدوارم هر كجا هست موفق باشد(
ولي بعد از پيروزي . ها تشكيل نشدكالس 58-57تحصيلي  سال اول

 6ها با عالقة دانشجويان فعاالنه شكل گرفت و حتي در انقالب كالس
هاي دانشگاه شيراز با حضور تمامي دانشجويان كالس 1358ماه  فروردين

در دل به پيشرفت و توسعه هنوز هم  نيازاي كاش آن همدلي و (تشكيل شد 
تمام ايرانيان مخصوصاً جوانان وجود داشت و عملكردها باعث دلسردي و 

در آن سال غير از مسئوليت !). شدجوانان نميبرخي از عدم عالقه در 
تدريس دروس احتمال و فرايندهاي تصادفي، دروس رياضي عمومي و 

وقايع كالس درس . نمودمنظرية اعداد را هم در آن دانشگاه تدريس مي
  !سرنوشت كاري مرا تغيير داد) 105رياضي ( 1ضي عمومي ريا
- ما وارد دانشگاه شيراز شده بوديم و علي 1348سال قبل از آن در سال  9

كه مفاهيم به اصطالح رياضيات جديد را در دبيرستان نخوانده رغم اين
بوديم، ولي توانستيم با موفقيت و به راحتي كتاب حساب ديفرانسيل و 

كه در آن زمان (پور را در خدمت آقاي دكتر مهدي رجبعلي 9لانتگرال آپوست
بخوانيم و نمرة عالي هم كسب كنيم، ولي در ) مربي دانشگاه شيراز بودند

دانشجويان جديد اگر چه با اسامي و اصطالحات مطرح شده در  1357سال 
دانستند و حتي كتاب حساب ديفرانسيل كتاب آشنا بودند، ولي مفاهيم را نمي

سئوالي براي اين . توانستند به خوبي درك كنندرا نمي 10انتگرال ليتهولدو 
ها عاشق معلمي بود و حتي در دوره كارشناسي و  كار كه سالمدرس تازه

! كارشناسي ارشد و دكتري تدريس دروس آمار را بر عهده داشت مطرح شد
هاي درسي و مشكالت همين چرا، مرا به مدارس، بررسي برنامه) چرا؟(

آموزش رياضي در ايران كشاند، كه اكنون بر خالف همة دوستانم كه مدارج 
روند، من به دبستان كنند و باال و باالتر مي عاليه را پشت سر هم طي مي

آموزان اي يك روز در كنار دانشكنم هفتهام و تالش ميكشيده شده
  .دبستاني باشم

شناختند و ساله را نمي 27وارد  چون در آن زمان معلمان شيراز، جوان تازه
توانستم به آموزش و پرورش رخنه كنم، به  مطمئناً از آن طريق هم نمي

پدر و مادرم قصد انتقال  خواستاالصل و بهانة ازدواج با يك دختر اصفهاني
يعني  ،تر جايگزينبا تالش در جهت تأمين نيروي كيفي. به اصفهان كردم

ت بانك مركزي جمهوري اسالمي آقاي دكتر صدوقي الوندي و اخذ موافق

                                                 
9Apostol, Tom, Calculus, Volume 1, One-Variable Calculus 
with an Introduction to Linear Algebra 
10 Leithhold, Lois,The calculus with analytic geometry 

 با پيشگامان آمار ايران
  گفتگو با دكتر علي رجالي
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ايران به انتقال ايشان به شيراز، آقاي دكتر بهبوديان كمك كردند كه هم 
دانشگاه شيراز از دست من راحت شود و هم نيروي مفيد و توانمندي به 

به هر حال با انتقال حق بورس . جمع كادر علمي دانشگاه شيراز اضافه گردد
ان، پس از يك سال تدريس موقت در ام به دانشگاه صنعتي اصفهتحصيلي

  .به اين دانشگاه انتقال پيدا كردم ،دانشگاه اصفهان
از نكات ظريف و زيباي دوران تحصيل در دانشگاه استانفورد، خاطره حضور 

ايشان و آقايان . يك روز در هفته در اين دانشگاه بود، 11پروفسور پال ارديش
- بودند كتاب جديدالتأليف روشپروفسور دياكونس و استاين تصميم گرفته 

پروفسور دياكونس از من خواست كه در اين . را با هم بخوانند 12هاي غربالي
اي بود و مرا به مطالعة نظرية تجربة بسيار زيبا و آموزنده. كالس شركت كنم

ابتدا قصد داشتم با . اعداد و تحقيق در زمينة نظرية احتمالي اعداد سوق داد
كار كنم، ولي به دليل  14زمينة  احتماالت  هندسي در، 13پروفسور سالمون

شد، اجازه كه پژوهانة ايشان توسط نيروي دريايي آمريكا تأمين مياين
گرفتم كه تغيير استاد راهنما دهم و با پروفسور دياكونس در زمينة نظرية 

  .احتمالي اعداد كار كنم
شگاه استانفورد، غير از سابقة تحصيل موفق در اصفهان، دانشگاه شيراز و دان

هاي مرتبط فعاليت! گرد كردنكار مهم ديگري شايد نكرده باشم بجز عقب
ها   لقب زيبائي كه سال(عنوان يك معلم رياضي  با آموزش رياضي من را به

.) كنم بعد معلمان رياضي استان فارس به من عطا نمودند و به آن افتخار مي
مطرح شده است و لذا بهتر است در ام، چه كردهدانند و بيشتر از آن همه مي

 3اندازي ريزي براي راهبرنامه. اين مورد وقت عزيز خوانندگان را نگيرم
دهندة علوم در دانشكدة رياضي، فيزيك و شيمي و تبديل بخش سرويس

- سازي زمينه براي راهدانشگاه صنعتي اصفهان به دانشكدة علوم و آماده
اندازي مركز ال، پويا و پيشرو بودند، راهدانشكده كه زماني فع 3اندازي اين 

هاي مركز تحقيقات معلمان، محاسبات دانشگاه صنعتي اصفهان، اجراي طرح
هاي ها، كنفرانسهاي ورودي دانشگاهها، مسائل آزمونسمينار بررسي روش
كه (هاي آموزش رياضي ايران، مسابقات رياضي آمار ايران، كنفرانس

هاي علمي و شركت موفق جوانان ايران در عرصه زيربناي المپيادهاي علمي
هاي رياضيات ايران، هاي رياضيات و شوراي خانه، خانه)المللي شدبين

براي جلوگيري از خطرات فعلي (برگزاري آزمون فرهنگستان علوم 
- ، تشكيل انجمن!)هاي كارشناسي ارشد و متأسفانه دكتريكنكورهاي دوره

ها، قائم مقامي فدراسيون جهاني حاديه آنهاي علمي آموزشي معلمان و ات
آموزي و ريزي برگزاري مسابقات آمار دانش، برنامه15مسابقات ملي رياضي

دهند، البته هاي اجرايي اينجانب را تشكيل ميچند كار جزئي ديگر فعاليت
عنوان مسئول در كنار  ام و همه جا بهجا رئيس، مدير يا مدير كل نبوده هيچ

مثالً نخستين . امد و عالقمند به صورت پادو كار كردهدوستان توانمن
با كمك بزرگاني چون دكتر مشكاني،  1371كنفرانس آمار ايران را در سال 

                                                 
11 Paul Erdos 

12 Heine Halberstam, Hans Egon Richert, Sieve Methods 

13 Herbert Solomon 
14 Geometric Probability 
15 World Federation of National Mathematics Competitions 
(WFNMC) 

دكتر پارسيان، دكتر جمشيديان، دكتر بهبوديان، دكتر صدوقي و غيره 
  !ها زحمت كشيدند و به اسم من تمام شدآن. ريزي كرديم برنامه
 چگونه با آمار آشنا شديد؟ز چه زماني و ا ●

در دانشگاه شيراز در محضر دكتر بهبوديان و دكتر حديدي به آمار عالقمند 
هاي آقاي دكتر حديدي كه در برخي از شدم و مخصوصاً به دليل تشويق

هاي خود مرا هم شريك نموده بودند، من به آمار كارهاي تحقيقاتي و پروژه
  .عالقمند شدم

 فتيد در رشتة آمار ادامة تحصيل دهيد؟شد كه تصميم گرچه   ●

همان عالقه و احساس نياز جامعه در قرن بيستم به آمار و اطالعات، مرا به 
هاي دنيا در اين آمار كشاند و شانس داشتم كه در يكي از بهترين دانشگاه

گزار يك رشته در آمار بودند، زمينه از حضور استادان بزرگي كه هر كدام پايه
  .تلمذ كنم

 ابع درسي شما در آمار در آن زمان چه بود؟من ●

را  17و هوئل، پورت و استون16هاي هاگ و كريگدر دوره كارشناسي كتاب
هم  و كارلين و تيلور18هاي مود و گربيلطور شخصي با كتاب ولي به ،خواندم

 19هاي جامعاين دو كتاب براي آزمون. كردمها را مطالعه ميآشنا شدم و آن
هاي مختلف آمار و احتمال و دست آوردن ديد در زمينه بسيار مفيد و براي به

  .ها مفيد بودندنيز فرايندهاي تصادفي و حتي كاربردهاي آن
 يد؟ ا هآيا شغلي غير از تدريس در زمينة آمار داشت ●

تدريس و تحقيق در زمينة آمار، فرايند هاي تصادفي، آموزش رياضي، 
هاي ذكر اندازي در زمينههاي راهموزش و نيز فعاليتبه آ هاي مبتالچالش

هميشه عالقه داشتم در . اندشده مورد نياز جامعه همواره كار جانبي من بوده
كالس درس با دانشجويان باشم و آرزويم اين است كه در كالس درس 

  .جان به جان آفرين تسليم كنم
 چه شد كه به شغل دانشگاهي و تدريس روي آورديد؟ ●

علمان خوب ز دبستان به معلمي و تدريس عالقه داشتم و اين استعدادم را ما
گفتند رشتة مهندسي را البته اكثراً به من مي .دبستان كشف كرده بودند

  !ها را گوش ندادم انتخاب كن، ولي بسيار خوشحال هستم كه حرف آن
 آيا قبل از اخذ  درجة دكتري هم به تدريس اشتغال داشتيد؟ ●

در . آموختمها رياضي ميكردم و به آنهايم كار ميدبستان با همكالسياز 
خوانديم، ياد دارم كه دوران دانشگاه هم به صورت گروهي با هم درس مي

زاده در اي از دوستان منجمله آقاي دكتر لشكريدرس آناليز تابعي را با عده
مسائل آناليز زاده در حل دكتر لشكري. خوانديمدانشگاه شيراز با هم مي

كرد، ولي در زمان تابعي از همة ما جلوتر بود و خيلي زود مسائل را حل مي
  .همه منتظر بودند كه من صحبت كنم ،توضيح دادن حل يا مفاهيم ديگر

 تان چگونه بودند؟ هاي آغازين كار دانشگاهي تجربه ●

از تجربة نخستين در دانشگاه شيراز در مقدمه صحبت كردم، ولي در 
شگاه صنعتي اصفهان در بدو ورود فقط درس احتمال و كاربرد براي دان

                                                 
16Hogg,R and Craig,A., Introduction to Mathematical 
Statistics 
17Hoel,P.,Port,S. and Stone,C., Introduction to Stochastic 
Processes 
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اندازي كردم، ولي با راههاي مهندسي و رياضي عمومي را تدريس ميرشته
البته از ابتدا تالش من . نمودمساير دروس آمار را هم تدريس مي ،دانشكده

رش دهيم ريزي گستاين بود كه استادان آمار را جذب و دانشكده را با برنامه
  !و بعد دانشجو بگيريم

چه زماني براي اخذ دكتري اقدام كرديد؟ براي چه  ●
 هايي تقاضا فرستاديد؟ دانشگاه

شروع به  1351پس از دريافت ليسانس از دانشگاه شيراز يعني در سال 
آيد كه دانشگاه استانفورد به من پذيرش داد،  ارسال تقاضا نمودم و يادم مي

  .به من پذيرش نداد، ولي بقيه را ياد ندارم 20ولي دانشگاه تگزاس
از چه زماني رسماً در دانشگاه صنعتي اصفهان كار خود را  ●

 شروع كرديد؟ 
. تدريس در اين دانشگاه را شروع نمودم و تاكنون ادامه دارد 1359از سال 

فقط مدت كوتاهي به دليل مسائلي كه برايم در دانشگاه صنعتي اصفهان 
. بهايي هم تدريس كنمشدم در دانشگاه غير انتفاعي شيخپيش آمد مجبور 

) بهايي شيراز، اصفهان، صنعتي اصفهان و شيخ(دانشگاه  4غير از اين 
  .امخوشبختانه در هيچ جاي ديگر تدريس نكرده

هاي موظف تدريس در آن زمان چند ساعت در هفته  ساعت ●
 بود؟

كري و صميميت بر فدر آن زمان مثل خيلي چيزهاي ديگر همكاري و هم
كرديم ها حاكم بود و مخصوصاً در ابتداي انقالب كه همه تالش ميدانشگاه

كرديم، ولي ممكن بود واحد تدريس مي 9نياز دانشكده را تأمين كنيم، حدود 
هايمان را طور كه ما معلمان پولهمان. ها كمتر يا بيشتر تدريس كنندبعضي
شمرديم، و حجم كار را هم نمي ها و تعداد واحدهاشمرديم، درسنمي

  !كرديمهمكاري مي
هاي اول كار شما، وضعيت  از نظر كارهاي پژوهشي، در سال ●

 چگونه بود؟

شد، ولي من هميشه در در آغاز انقالب به پژوهش اهميت چنداني داده نمي
كنار آموزش به تحقيق مشغول بودم، البته ممكن است به دليل نياز و عالقة 

  .تحقيقاتم بيشتر در زمينة آموزش بوده استجديد، 
 شما خودتان كار پژوهشي را از چه زماني شروع كرديد؟ ●

من از دوران كارشناسي در دانشگاه شيراز با تشويق آقاي دكتر حديدي كار 
  .پژوهش را آغاز كردم

 آماري مشاورة به يا كرديد مي پژوهش و تدريس صرفاً آيا ●
 پرداختيد؟ مي هم

اندازي مركز پژوهشي آمار در دانشگاه صنعتي اصفهان به كارهاي با راه
ام و در كنار آقايان دكتر پارسيان، دكتر  مشاورة آماري هم مشغول بوده

هايي را نيز با ام و پروژههمداني و دكتر عليمرادي خيلي آموزش ديده
البته حتماً . امهمكاري و جلب مشاركت دانشجويان براي صنعت انجام داده

هاي تحقيقاتي من در زمينة كاربردهاي مورد دانيد كه بسياري از پروژهمي
نياز سيستم آموزشي كشور بوده است، ولي در فوالد مباركه، مركز تحقيقات 
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مخابرات، وزارت كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت نيرو و غيره هم با كمك 
   .ايمدوستان و دانشجويان كارهايي را انجام داده

هايي را هم براي طرح در كالس يا  ها نكته از مشاورهآيا  ●
 ايد؟ هايي براي پژوهش داشته انگيزه

تجربيات حاصل از مشاوره و انجام تحقيقات صنعتي و اجتماعي در امر 
ها در ارائه راهكارهاي آموزشي اند و از آن تدريس من خيلي نقش داشته

وصاً در تدريس دروس نكات بسيار زياد آموزشي مخص. امبسيار بهره برده
   .اندآمار، حاصل تجربة كار با صنعت براي اينجانب بوده

اند؟ تأليف كتاب و  كارهاي شما در زمينة انتشارات چه بوده ●
 نويسي؟ مقاله

اي را دوست نداشته باشم، من اگر جمله. يكي از نقاط ضعف من ترجمه است
چون در ترجمه بايد نظر توانم بنويسم و يا به آن اعتقاد نداشته باشم، نمي

در مورد تأليف هم اينقدر كتاب . امنويسنده حفظ شود، اصالً ترجمه نكرده
! شود كه نيازي به كار من نيستطور مرتب چاپ مي خوب به زبان اصلي به
ام، چون اعتقاد دارم دانشجو آموزان و معلمان نوشتهمن فقط براي دانش

-در ضمن همه مي. به زبان اصلي بخواندبراي اين كه بتواند پويا باشد، بايد 
ام، ولي دانند كه من محقق نيستم، من بيشتر معلم و خدمتگزار علمي جامعه

  .مقاالتي هم دارم
ها به غير از الزامات كاري برايتان چه  اصوالً اين فعاليت ●

 اي داشته است؟ بهره

اري انجام خوشبختانه تا حال هيچ كاري را براي الزامات زندگي، مالي و يا ك
وقت هم مجبور نشوم به منظور الزامات، كاري را  كنم هيچام و آرزو مينداده

  .انجام دهم
 روست؟ هايي روبه تأليف كتاب در ايران با چه چالش ●

من هر چه بگويم همكارانم . در اين مورد بهتر است از يك مؤلف سؤال كنيد
بگويند خودش توان ندارد، توانند مي. كنم و البته حق هم دارندرا ناراحت مي
  !كندنقد هم مي

هاي واقعي نيز  رگرديم به تدريس، در تدريس آمار از دادهب  ●
 كنيد؟  ها استفاده مي ها و مسئله در مثال

  !ساز هم شده است مرتب، كه البته برايم مشكل
 رشتة در تدريس و كار، تحصيل، طوالني سابقة به توجه با ●

 كوتاهي به ايران در را آمار آيندة و حال گذشته، وضع آمار،
 .كنيد مقايسه

التحصيل تازه نفس و آشنا به علوم روز در آمار اگر پويايي و تزريق فارغ
نباشد و اگر به گفتة يكي از وزاري اسبق احساس كنيم كه در آمار خودكفا 

مند و  آموزان عالقهاز سوي ديگر بايد دانش. ايم، اميدي به آينده نيستشده
ما با استفاده از موقعيت . د را به وارد شدن به رشتة آمار تشويق كردمستع

هفتة ملي آمار در ايران خيلي تالش كرديم محمل اين كار فراهم شود، ولي 
مسئوالن و ! متأسفانه آموزش و پرورش ما حيات خود را از دست داده است

  پ.از داردفهمند كه جامعة آموزشي ما به چه چيزي نيآن نمي(!) كارشناسان 
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 كنيد؟ پيشرفت علم آمار را در ايران چگونه ارزيابي مي  ●

  .من آدم بدبيني هستم، بهتر است ديگران جواب دهند
 يابي اين علم داريد؟ جهت يهايي برا آيا توصيه  ●

كارگيري آمار در علوم ديگر، جذب نخبگان  هاي جديد آمار، بهشناسايي رشته
-هاي خارج فارغنفس كه در دانشگاهتازه به رشتة آمار، استخدام افراد

-اند، ايجاد يك مركز پژوهشي پويا همانند پژوهشگاه دانشالتحصيل شده
هاي بنيادي، زير نظر انجمن آمار ايران و اجراي طرح نظام آمارشناسي ايران 

  .كنم را توصيه مي
 هايي از آمار در دنيا بيشتر در حال رشدند؟ چه شاخه  ●

ي كه بتوانند در حل مسائل جامعه، پيشرفت و تحقيقات هاي كاربردشاخه
  .هاي ديگر مفيد باشندرشته
در در كشور ترين چالش تدريس و پژوهش در آمار  مهم  ●

 حال حاضر چيست؟

هاي دكتري، كنكورهاي كارشناسي ارشد و متأسفانه برنامه دورهگسترش بي
دانشجويان با صنعت آمار، توجهي به آموزش و عدم ارتباط اخيراً دكتري، بي

آموزان به آمار و انجام كارهاي آماري توسط غير عدم توجه وعالقة دانش
  .متخصصان

افزارهاي آماري، تقاضا  به نظر شما آيا فراواني انواع نرم ●
 براي كمك گرفتن از آمارشناسان را كاهش خواهد داد؟

  .به هيچ وجه
كارشناسي بايد چه به نظر شما يك برنامة خوب در دورة  ●

ويژه برنامة جديد رشتة آمار و  به مشخصاتي داشته باشد؟
 كنيد؟ كاربردها را چگونه ارزيابي مي

بايد غير از . ريزي درسي هميشه با مشكل روبرو هستيممتأسفانه در برنامه
بايد برويم . مطالعة تطبيقي، نيازها و استانداردهاي آموزشي ابتدا تبيين شوند

-كه يك كارشناس آمار يا كارشناس ارشد آمار بايد چه مهارتتحقيق كنيم 
  .هايي را بداند و بعد بر اساس آن برنامه بنويسيم

ها و  از تجربه و مفيد بودن شركت در سمينارها، كارگاه ●
 .المللي صحبت كنيد هاي بين كنفرانس

ها، سمينارها و متأسفانه بسياري از دوستان ما هدف از شركت در كنفرانس
با اين هدف هيچ يك . دانندها را ارائه كارهاي خود و كسب امتياز ميكارگاه
ها، ها براي آگاهي از چالشولي شركت در اين برنامه. ها فايده ندارداز آن

  .هاي جديد بسيار مفيد و پر اهميت استها و مهارتكارهاي ديگران و رشته

 ايد؟ المللي داشته هاي بين چه فعاليت ●

ريزي دانند، در زمينة آمار هم در برنامهآموزش رياضي كه همه مي در زمينة
و هم  1390بخش آموزش آمار كنفرانس كشورهاي اسالمي مصر در سال 

  .امدر مطالعة مشترك شركت داشته
منديد؟ علوم ديگر،  به غير از آمار به چه چيزهاي ديگر عالقه  ●

 ورزش، ادبيات، موسيقي؟ هنر؟

دانم و در ورزش هم أسفانه ادبيات، موسيقي و هنر نميآموزش و تاريخ، مت
  .امهميشه ضعيف بوده

خواهند به رشتة آمار  اي براي دانشجوياني كه مي آيا توصيه ●
 وارد شوند، داريد؟

من در اين زمينه از ديد خيلي از دوستان فرد موفقي نيستم، و خود را 
عنوان يك پيرمرد  ي بهول. اي داشته باشم دانم كه توصيهكوچكتر از آن مي

شويد سعي كنيد كه آن را اي كه وارد ميكنم، به هر رشتهتوصيه مي
براي درك آمار بايد رياضيات قوي داشته . مند شويد بشناسيد و به آن عالقه

ها كاربرد باشيد، با مسائل اجتماعي آشنا باشيد و بدانيد كه آمار در همة رشته
افزارها و اگر چه بايد به استفاده از نرم. است دارد، آمار علم انجام علوم ديگر

ولي بدانيد كه يك  ،ها آشنا باشيد و مهارت كافي داشته باشيدتوسعة آن
كند، بلكه اين كار يك افزارها اكتفا نميآمارشناس فقط به كار كردن با نرم

افزارها را درك كنيد، تا در تكنسين است، شما بايد علم و الگوريتم پشت نرم
  .هاي آماري دچار مشكل نشويدبطه با تحليلرا
 تان در زمينة تأليف و پژوهش چيست؟ هاي آينده برنامه  ●

كنم معلمي خوب باشم و در رابطه با انشاءاهللا تا پايان عمرم تالش مي
  .مسائل مورد نياز جامعه تحقيق كنم

 اي داريد؟ ربارة انجمن آمار ايران چه نظر و توصيهد ●

اگر كمك و همدلي همه . ايران را اعضاي آن بايد بچرخانندانجمن آمار 
المللي انجمن بايد تقويت ارتباطات بين. نباشد، انجمن موفق نخواهد شد

انجمن بايد كار كيفي انجام دهد و براي تأمين نظر مسئولين و . شود
تعامل با واحدهاي آماري و . ارزش ارائه دهدها نبايد انتشارات كمبخشنامه
هاي آماري نبايد انتظار  بايد بيشتر شود، ولي مسئولين موقت دستگاه صنايع

بايد حمايت كنند و از اين نيروي . ها كار كندداشته باشند انجمن زير نظر آن
گيري تصويب نظام پي. سازي كارهاي خود بهره گيرند بالقوه جهت علمي

اي آموزشي و هاندازي پژوهشگاه آمار، اصالح برنامهآمارشناسي ايران، راه
دوري جستن از كمك به تصميمات غلط منجمله كنكور، جزء كارهاي عمدة 

  .انجمن بايد باشد
 .است، بفرماييد  صحبتي ماندهاگر در انتها  ●

روحية خدمتگزاري در مسئولين، احساس تعهد كاري در مسئولين و معلمان، 
واند همة تهاي فرمايشي، آموزش بهتر و صحيح مي درگير نشدن با بخشنامه

كه همة ما احساس كنيم كار ما براي به اميد اين. ها را جبران كندضعف
كيشان ما و جوانان است و از خود بگذريم پيشرفت و توسعة كشورمان، هم

  .تا به خدا و خلق خدا برسيم
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  زير نظر آقاي دكتر محمد قاسم وحيدي اصل

  
Discriminate analysis  

بين   ر يكي به يكيظدر امر واژه گزيني نمي توان تنا درست است كه
قرار كرد اما از آنجا كه هر  بريگر د  هاي زباني هاي يك زبان با واژه واژه
اي خاص را با خود  زمينه اب طنايي و مفهومي مرتبعبخشي از بار م  علمي واژه

 اجنبي به دل براي هر واژهعاكند، ضروري است كه در انتخاب م  حمل مي
د نمان  علمي هيك واژ براي گزيني دلعادر واقع م. نيز توجه شود جنبه اين

  نيست كه  كسي چيزي يا رنهادن نام ب

  پرنيان خواني و حرير و پرند/ ار او راسه نگردد بريشم 
، هم  اصلي كلمه در انتخاب معادل ضروري است كه هم ريشهبراين او بن 

مفهومي كه واژه حامل آن است، و هم نكات دستوري مورد توجه قرار 
كند كه ما چندين اصطالح   بيشتر خودنمايي مي  اين مطلب زماني. گيرند

يك كلمه يا   ،داشته باشيم و در انتخاب معادل  متفاوت در يك زبان خارجي
  .به كار ببريم فارسي راهاي مشابه  ز كلمها  تركيبي

ها و اصطالحات  واژه"كتاب ها در  ظاهراً در انتخاب معدودي از معادل
به زبان  يموجود از اصطالحات آمار ترين مجموعه كاملكه  ]1[ "آماري
 است، از اين نكته غفلت شده يا اين كار به حكم ضرورت يا سليقه  فارسي

  سه براي حال اگر استدالل باال مورد قبول باشد ،ر هبه . الب بوده استغ
از    آنها در زبان فارسي كه براي معادل ) متفاوتي در ظاهر  قلاحد (اصطالح

اصطالح عبارت اند از  اين سه. فكري بايد كرد تشخيص استفاده شده كلمه: 

  )Discriminant analysis( تحليل تشخيصي)1
  )Diagnostics( مباحث تشخيصي)2
 )Pattern recognition( تشخيص الگو)3

در ] 2 ["فرهنگ آمار كمبريج"را از   مختصر اين اصطالحاتحال تعريف 
  :مي كنيم نقل زير

Discriminant analysis: A term that covers a large 
number of techniques for the analysis of 
multivariate data that have in common the aim to 
assess whether or not a set of variables distinguish 
or discriminate between two (or more) groups of 
individuals.  
Diagnostics: Procedures for indentifying 
departures from assumptions when fitting 
statistical models. See, for example, DFBETA and 
DFFITS. [Residuals and Influence in Regression, 
1994, R.D. Cook and S. Weisberg, CRC/Chapman 

and Hall, London.  
Pattern recognition: A term used primarily in 
electrical engineering for classification 
techniques. 
Unsupervised pattern recognition is synonymous 
with cluster analysis. Supervised pattern 
recognition is synonymous with discriminant 

analysis. See also artificial intelligence and 
artificial neural networks. [MV2 Chapter 1.] 

 از سايت ار كلمات اين  معاني لغويهم چنين 
thefreedictionary.com مي آوريم:  

dis·crim·i·nate  
v. dis·crim·i·nat·ed, dis·crim·i·nat·ing, dis·crim·i·nates 
v.intr. 
1. 
a. To make a clear distinction; distinguish: discriminate among the 
options available. 
b. To make sensible decisions; judge wisely. 
2. To make distinctions on the basis of class or category without 
regard to individual merit; show preference or prejudice: was 
accused of discriminating against women; discriminated in favor of 
his cronies. 
v.tr. 
1. To perceive the distinguishing features of; recognize as 
distinct: discriminate right from wrong. 
2. To distinguish by noting differences; differentiate: unable to 
discriminate colors. 
3.�To make or constitute a distinction in or between:�methods that 
discriminate science from pseudoscience. 
rec·og·nize 
tr.v. rec·og·nized, rec·og·niz·ing, rec·og·niz·es 
1. To know to be something that has been perceived 
before: recognize a face. 
2. To know or identify from past experience or 
knowledge: recognize hostility. 
3. To perceive or show acceptance of the validity or reality 
of: recognizes the concerns of the tenants. 
4. To permit to address a meeting: The club's president recognized 
the new member. 
5. To accept officially the national status of as a new government. 
6. To show awareness of; approve of or appreciate: recognize 
services rendered. 
7. To admit the acquaintance of, as by salutation: recognize an old 
friend with a cheerful greeting. 
8. Law To enter into a recognizance. 
9. Biology To exhibit recognition for (an antigen or a substrate, for 
example). 
di·ag·nose  
v. di·ag·nosed, di·ag·nos·ing, di·ag·nos·es 
v.tr. 
1. To distinguish or identify (a disease, for 
example) by diagnosis. 
2. To identify (a person) as having a particular 
disease or condition by means of a diagnosis. 

 ستون واژه ها، نام ها و ويرايش
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3. To analyze the nature or cause of: diagnose 
the reasons for an economic downturn. 
v.intr. 
To make a diagnosis. 

و ) كمبريج يفرهنگ آمار"از (به تعريف مختصر اين اصطالحات  با نگاهي
از  كه رسد  مناسبتر به نظر مي ، باالكلمات از سايت  اين  نيز معاني لغوي
و  استفاده كنيم Discriminant analysisبراي  كلمه ديگري

رايج هم  كه سابقاً،فرق قائل شدن=از تمييز دادن("مميزيتحليل "اصطالح 
امروزه در "مميزي"اما از آنجا كه اصطالح . بود، بهتر وافي به مقصود است

 كلمه توان سراغ   مترادف شده است مي "سانسور"كلمه  مه با عاتداول 
 ”ني خاصعم“به  نا را داشته باشد بدون اينكه عديگري رفت كه همين م

   .از آن برداشت شودديگري 
به  "باز شناختن"كنيم كه   مالحظه مي "دهخدا لغت نامه"با مراجعه به 

فرق گذاشتن،  ،شناختن، امتياز كردن، تمييز كردن، تمييز دادن"معني
 "تمييز دادن"  تواند معادل مناسبي براي   مي "تشخيص تفاوت بين دو چيز

ل باز ليتح"توانيم بگوييم  مي "تحليل تشخيصي"براين به جاي   بنا. باشد
  ."شناختياتحليل و"يا  " شناختي

تشخيص استفاده  توان همچنان از ريشه  مي Diagnostics در مورد  اام 
  مي در همه جا قابل استفاده نيست اما "مباحث تشخيصي"كرد و هر چند كه

ابزارهاي "يا  "صيا تتشخي"توان به تناسب مضمون از اين اصطالح يا 
  . يا نظاير آنها استفاده كرد "هاي تشخيصه شيو"يا "يصيتشخ

به (در باال  "   Pattern recognition "به تعريف   نگاهي سرانجام با
شود كه اين اصطالح در بدو امر در   آشكار مي) نقل از فرهنگ آمار كمبريج

مطرح شده و اصطالح) در ارتباط با رده بندي(برق  مهندسي رشته" 
Supervised pattern recognition "  مترادف با

"Discriminant analysis" فرهنگ تشريحي اصطالحات "در . است
استفاده شده "و الگوشناسي "تشخيص الگو"هاي  از معادل] 3[ "كامپيوتري

تشخيص در اينجا هم استفاده نكنيم،  بنا بر اين اگر بخواهيم از كلمه. است
صورت با  تر باشد هرچند كه در اينبه جاي آن مناسب "ي الگويشناسا"شايد 

معادل  ”شناسايي "شويم كهمي و راين تناقض رو به رو 
"Identification "است. 

  .مراجع
، ويرايش دوم، از انتشارات پژوهشكده آمار ها و اصطالحات آماري واژه ]1[

  .، تهران1382ايران، 
[2]The Cambridge Dictionary of Statistics, B.S. 

Everitt, Third edition, Cambridge University 
Press, 2006.                

روسافت، مترجم مجيد ماك فرهنگ تشريحي اصطالحات كامپيوتري ]3[
  .، تهران1378سماوي، انتشارات ناقوس، 

  
  

  نامه رسيده براي ستون واژه ها، نام ها و ويرايش
  

  ، پژوهشكده آمارزاده فرشيد خان
  آقاي دكتر وحيدي اصلاستاد ارجمند، جناب 
عالي و سردبير  بسيار خوشحالم كه به همت حضرت .با سالم و احترام

ي انجمن آمار ايران به موضوع ويرايش و  محترم، ستوني در خبرنامه
گزارم و اميدوارم تداوم  از اين بابت سپاس. گزيني اختصاص يافته است واژه

موجب افزايش آگاهي و انتشار مطالب مفيد و جالب توجه در اين ستون، 
دانش مرتبط در ميان دانشجويان و متخصصان علم آمار شود و به امر 

عالي در هفتاد و  ي شيواي حضرت مقاله .گزيني تخصصي نيز كمك كند واژه
كه كيفيت  با وجود اين. ي خبرنامه را با دقّت مطالعه كردم سومين شماره

ز چشمگيري بهبود يافته است، طر به) و نه قالب و ظاهرش(محتواي خبرنامه 
كنندگان آن  و با وجود عالقه و احترام فراواني كه براي مسئوالن و تهيه

ي انجمن آمار ايران بسيار متفاوت با همتاي  قائلم، معتقدم كه خبرنامه
ي  دارد؛ اما مقاله» گزارشي«و » خبري«اش است و اصوالً ماهيت  آمريكايي
گمانم  از اين رو به. بود» تأليفي«و » قيتحقي«عالي داراي ماهيت  حضرت

گونه  شأن چنين مطالبي قاعدتاً فراتر از خبرنامه است و جاي خالي اين
ي آمار در ايران، كامالً حس  تخصصي رشته-هاي علمي ها در مجلّه مقاله
تري دارد، كه در اين مقال  اين موضوع البته نياز به بحث بيش. شود مي
  .گنجد نمي

ايد، جاي هيچ شكّي در  مطالب مستدلّي كه در مقاله ارائه فرموده با توجه به
باقي  profileي  ازاي واژه به» نيمرخ«ي  خصوص نامناسب بودن برابرنهاده

كنم نامناسب بودن اين برابرنهاده در همان  مانَد؛ هرچند كه گمان مي نمي
رد زير هاي پيشنهادي، موا اما در خصوص واژه. نگاه نخست نيز مشهود بود

  :رسانم اختصار به عرض مي را به
رود؛ زيرا  به كار نمي» شاخص«ي  جاي واژه معموالً به» نماگر«ي  واژه. 1
ي  است، در حالي كه واژه indexي  ي واژه برابرنهاده» )عددي(شاخص «
به  indicatorي  ي واژه عنوان برابرنهاده هاي آماري، به در متن» نماگر«

گزيني تخصصي فرهنگستان  هاي واژه ي گروه رود؛ هرچند كه عمده كار مي
هاي ديگر،  در رشته) فرهنگستان: از اين پس(زبان و ادب فارسي 

به هر حال، گمان . اند ي مذكور پذيرفته ازاي واژه را به» نشانگر«ي  برابرنهاده
فارسي، داراي از حيث ساختارشناسي واژه در زبان » نماگر«ي  كنم واژه مي

  .اشكال است و معناي درستي ندارد
فرهنگستان و » عمومي«گزيني  چه از سوي گروه واژه» نمايه«ي  واژه. 2

ي  عنوان برابرنهاده ، به»رياضي«گزيني تخصصي  چه از سوي گروه واژه
به تصويب رسيده ) »شاخص«به مفهومي متفاوت با مفهوم (indexي  واژه

ي علمي كامالً  رود و در جامعه اي هم به كار مي گستردهطور  است و البته به
  .پذيرفته شده است

رسد؛ ولي  ي ديگر به نظر مي تر از دو واژه مناسب» نمودگار«ي  واژه. 3
  .اي ثقيل است و شايد هرگز فراگير نشود واژه

از اين رو هر . در رايانه و اينترنت است profileي  ي واژه كاربرد عمده. 4
. شود، بايد در اين حوزه نيز مناسب باشد اي كه براي آن انتخاب مي هبرابرنهاد

رايانه و «گزيني  ي اين واژه از سوي گروه واژه در واقع، بهتر است برابرنهاده
. هاي ديگر تعيين شود در فرهنگستان و با هماهنگي گروه» فناوري اطالعات
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اي عمومي در ميان  ه واژهدليل كاربرد گسترده در اينترنت، تقريباً ب اين واژه به
جوانان و نوجوانان تبديل شده است؛ اما متأسفانه هنوز توافق بر سر 

 .ي رايانه حاصل نشده است اي مناسب براي آن در حوزه برابرنهاده

جاي  اي نو به واژه» ساختن«ام به  در چنين مواقعي گرايش شخصي. 5
جاي  به» سازي واژه«ي، يعن(يك واژه از ميان واژگان موجود است » انتخاب«
حسن . تري دارد انديشي بيش اين كار نيز نياز به انديشه و هم). »گزيني واژه«

ي حاصل، داراي معناي واحدو كامالً  سازي اين است كه برابرنهاده واژه
» سوبسيد«كه معنايي جز » يارانه«متمايز از مفاهيم ديگر خواهد بود؛ مانند 

  .ندارد
هاي ديگر نيز  در حوزه profileي  ي آمار و رايانه، واژهها عالوه بر حوزه. 6

هاي  هاي گوناگوني در حوزه داراي كاربردهاي تخصصي است و برابرنهاده
كثرت  مختلف از سوي فرهنگستان براي آن تعيين و تصويب شده، كه

نيز بيش از بقيه است و بعضاً داراي مفهومي » نيمرخ«ي  همان برابرنهاده
بنابراين، هر گونه بازنگري در تعيين . وم آماري اين واژه استيكسان با مفه

هاي  اش، هزينه ، حتا صرفاً به مفهوم آماريprofileي  ي واژه برابرنهاده
جانبي نيز به دنبال خواهد داشت، كه نخست بايد امكان جبران آن بررسي 

  .1391خرداد  3، زاده فرشيد خان، با سپاس و ارادت فراوان .شود
  
  
  

  
  

  شركت خودروسازي سايپا ،محمد حبيبي دوست
در شماره قبل به يك سوال مديريتي، پاسخي آماري داديم كه نتيجه آن اين 
شد كه در فرايند سنجش رضايت شغلي كاركنان سايپا بايستي هر مديريت 

ديگر واحدهاي سازماني در نظر گرفته به عنوان جامعه اي آماري و مجزا از 
سپس اين سوال مديريتي مطرح شد كه چگونه مي توان از تكنيك . شود

هاي آمار براي رفع مشكالت زير در فرايند سنجش رضايت شغلي كاركنان 
  :كمك گرفت

تعداد نفراتي كه مسئول تكثير، توزيع، جمع آوري، ورود اطالعات و . 1
بود و لذا حجم كار سنگيني بر اين افراد تحميل تحليل نتايج بودند، محدود 

لذا بايستي حجم كار عملياتي اجراي فرايند سنجش رضايت شغلي . مي شد
 .كاركنان كاهش مي يافت

اين افراد در عين حال كه در اين فرايند مشغول به كار بودند، در . 2
شدن فرايندهاي ديگري نيز اشتغال به كار داشتند كه اين امر موجب محدود 

لذا بايستي زمان اجراي فرايند سنجش رضايت شغلي . زمان آنها مي شد
 .كاركنان نيز كاهش مي يافت

نامه به  در مباحث روان سنجي و روش شناسي تحقيق، تعدد ارائه پرسش. 3
. افراد موجب پديده اي مي شود كه اصطالحا به آن پرسشنامه زدگي گويند

نامه خسته شود و اعتبار  پرسش اين پديده موجب مي شود فرد از تكميل
 . نتايج  كاهش يابد

بنا بر اين ترديدي باقي نمي ماند كه بايستي از روش هاي نمونه گيري 
همان گونه كه در بخش قبل اين نوشتار، . حجم عملياتي فرايند كاهش يابد

در خصوص نتيجه آزمون كروسكال واليس بيان شد، پاره اي از متغيرهاي 
 دخيل در سنجش رضايت شغلي از يك واحد سازماني به واحد ديگر تغييرات

لذا جامعه ساختاري طبقه اي پيدا مي كند و مي بايست از . معني داري دارند
از سويي ديگر در نظر بود . روش هاي نمونه گيري طبقه اي استفاده مي شد

رضايت شغلي كاركنان براي هر مديريت به صورت جداگانه و به صورت 
نمونه  خاص آن مديريت نيز سنجيده شود و در واقع به دو سوال مجزا با يك

توضيح اينكه در برآورد حجم نمونه از يك جامعه طبقه اي، . پاسخ داده شود
حجم نمونه به دست آمده از فرمول هاي مربوط، براي برآورد پارامتر اصلي 
كل جامعه بهينه است نه برآورد آن پارامتر در طبقه ها، بنابر اين روشي مورد 

ضايت شغلي كل جامعه سايپا نياز بود كه حجم نمونه اي تعيين كند كه هم ر
واحدهاي سازماني يا (را بسنجد و هم براي برآورد رضايت شغلي هر طبقه 

در اين راستا با توجه به رايزني هايي كه با . بهينه باشد) همان مديريت ها
برخي متخصصان دانشگاهي انجام شد، مقرر شد تا از روشي كه ورما در 

مشكل . ست، بهره گرفته شودارائه كرده ا sampling methodsكتاب 
كوجكي كه اين روش دارد، فرايند محاسباتي حجيم برآورد حجم نمونه طبقه 

متاسفانه در زماني كه اين روش انتخاب شد، آشنايي الزم با نرم . ها است
افزاري كه به صورت مكانيزه بتواند اين كار را انجام دهد، نبود و لذا براي 

كيل شد و هر فرد انجام بخشي از حل اين مشكل تيمي سه نفره تش
محاسبات را به عهده گرفت و نهايتا حجم نمونه مناسب براي هر طبقه به 

در مرحله بعد پرسشنامه ها با توجه به نتايج طرح نمونه گيري . دست آمد
توزيع و جمع آوري شد و رضايت شغلي كاركنان شركت سايپا هم در سطح 

غ از مشكالت سرشماري به دست كل شركت و هم در سطح مديريت ها فار
  .آمد
  

  
  

  ربردهاي دانش آماركا
 )بخش دوم(در مديريت صنايع
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  با تشكر از آقاي دكتر علي رجالي، مسئول كميته انتخابات
  

مجمع عمومي انجمن آمار ايران در تبريز،  14/5/1389در تاريخ 
رضا زاهديان، دكتر اي مركب از آقايان دكتر جعفر احمدي، عليكميته

اصل را علي رجالي، دكتر هوشنگ طالبي و دكتر محمدقاسم وحيدي
به عنوان  كميته انتخابات انجمن آمار ايران براي دوره يازدهم انتخاب 

العاده انجمن آمار ايران در تاريخ پس از آن مجمع عمومي فو ق. كرد
مديره انجمن آمار نامه انتخابات هيئتدر رشت، آيين 19/6/1390

  .ايران را با اصالحاتي به تصويب رساند
سازي سايت براي  انجام كميته انتخابات مدتي را در انتظار آماده

- از ماده هفت آيين 4موضوع  تبصره (انتخابات به صورت الكترونيكي 
نااميد شد، ولي تالش  ماند، تا باالخره از اين مساله) نامه اصالح شده

  .الكترونيكي انجام دهدكرد ساير مراحل انتخابات را از طريق پست
در اولين قدم با مكاتبات رييس انجمن آمار ايران با  اعضاي  كميته 
انتخابات، آقاي دكتر علي رجالي به عنوان مسئول كميته، انتخاب 

طاب به تمام اي را خاو با مشورت با ساير اعضاي كميته، نامه. گرديد
 28/8/90اعضاي پيوسته انجمن آمار ايران تهيه نمود كه در تاريخ 

نفر عضو پيوسته  472توسط خانم هاشمي و آقاي صيادي براي  تمام 
، همراه اسامي اعضاي پيوسته به جز اعضاي 91تا  88هاي سال
اند و مديره انجمن بوده مديره فعلي كه دوره قبل هم عضو هيئتهيئت

ها در اين نامه از آن. ميته انتخابات فعلي ارسال شداعضاي ك
-نفر را به عنوان  نامزد عضويت در هيئت 14درخواست شده بود تا 

  .مديره دوره يازدهم، از ميان اين اعضاي پيوسته، معرفي نمايند
نفر از اعضاي پيوسته انجمن، در  82متاسفانه در مرحله اول فقط 

با چند مرحله تمديد و مكاتبات و  3/10/1390تا (فرصت ارايه شده 
جواب مثبت دادند و فرم اعالم ) هاي الكترونيكي و تلفنيگيريپي

 اسامي نامزدها را تكميل و از طريق پست الكترونيكي  به 

election11@irstat.ir نفر كه به  14ابتدا با . ارسال نمودند
ها از آنكننده را داشتند مكاتبه و با بسياري ترتيب بيشترين معرفي

ها تلفني مذاكره و از همه آن) رغم ناراحتي صداي مسئول كميتهعلي(
از طريق پست الكترونيكي دعوت خصوصي و درخواست دوستانه شد 
تا پيشنهاد همكاران خود را بپذيرند و حتي از برخي از اعضاي كميته 

متاسفانه در فرصت . انتخابات و دوستان انجمن كمك گرفته شد
نفر از اين عزيزان دعوت همكاران خود را  5فقط  تمديد شده،

اين !) انديشي داردكه البته اين مسئله جاي بررسي و چاره(پذيرفتند 

به ترتيب طبق تبصره ) علي رغم تشديد بيماري مسئول كميته(مسير 
نفر از دوستان  14نامه انتخابات ادامه يافت، تا سرانجام آيين 5ماده  1

هاي خود را نمودند و شرح زندگي علمي و برنامهموافقت خود را اعالم 
  .در صورت انتخاب، براي كميته ارسال نمودند

هاي معرفي با ماين مرحله از پذيرش نامزدي و ايجاد هماهنگي در فر
هاي نهايي توسط مشورت با اعضاي كميته انتخابات و با تاييد متن

انتخابات يازدهمين فرم معرفي نامزدهاي . (ها طول كشيدنامزدها ماه
  ). 1391-1393مديره انجمن آمار ايران دوره هيئت

نامه انتخابات به اعضاي محترم آيين 6در اين مرحله طبق ماده 
، يك ماه  فرصت داده شد تا در 1390پيوسته انجمن در ارديبهشت 

 20نفر را انتخاب و براي مسئول كميته تا 14نفر از  7فرم تنظيم شده 
خانم هاشمي پس . با پست الكترونيكي ارسال نمايند  1390خرداد ماه 

از پايان مهلت باز با همه اعضاي پيوسته مكاتبه و از طرف مسئول 
نامه ماده هفت آيين 2كميته درخواست نمودند تا بر اساس تبصره 

در بسياري از مراحل انتخابات و . (انتخابات، راي خود را ارسال نمايند
م كدخدايي از خانه رياضيات اصفهان مخصوصاً اين مرحله خان
  .)همكاري صميمانه داشتند

مديره انجمن آمار ايران جلسه كميته انتخابات هيئت در اين مرحله،  
-رضا زاهديان و محمدقاسم وحيديبا حضور آقايان علي رجالي، علي

در دفتر انجمن  24/3/91روز چهارشنبه  15تا  13اصل از ساعت 
تر هوشنگ طالبي و دكتر جعفر احمدي كه به ن دك آقايا. تشكيل شد

رئيس كميته وكالت داده بودند به دليل مسافرت در جلسه حضور 
ناظر جريان ) به عنوان بازرس انجمن(آقاي دكتر جباري . نداشتند

  . انتخابات بودند
   :ابتدا مشكالت انتخابات به شرح زير مطرح گرديد -1

ير برگه آراء به عنوان دهندگان زوجود مشخصات هويتي رأي - الف
ريزي شود تا يك مشكل مطرح گرديد و توصيه شد كه سيستمي طرح

  . دهندگان همراه آراء نباشداسامي رأي
بازرس انجمن بايد بر جلسه انتخابات نظارت كند و اگر خود نامزد  -ب

پيشنهاد شد كه در مجمع عمومي (آيد باشد اشكال به وجود مي
  ) تخابات، انتخاب شودبازرسي هم براي كميته ان

اعضاء قبل از انتخابات به خوبي تعريف شوند و چون انتخابات هر  -ج
- 91و يا  89-90هاي اي كه در سالدو سال است تمام اعضاء پيوسته

اند به اضافه اعضاء پيوسته دائم به عنوان حق عضويت پرداخته 90
  . ها مجوز رأي دادن داده شودكساني باشند كه براي آن

مورد فوق به اطالع انجمن رسانده شود تا در آينده  3قرار شد  -2
  . مورد توجه قرار گيرد

گزارشي از مراحل مختلف انتخابات تاكنون مشكالت عديده از  -3
  . عدم جوابگويي نامزدها مطرح و تمام مراحل به تائيد اعضاء رسيد

گزارش انتخابات اعضاي هيات مديره 
  انجمن آمار ايران

 )1393لغايت شهريور ماه  1391مهرماه  (دوره يازدهم 
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ه  آراء رسيده ب 7تبصره  2اطالع داده شد كه چون براساس ماده  -4

نصف به عالوه يك تعداد كل اعضاء نرسيده يود، رئيس كميته در نامه 
مجددي از اعضاء خواست رأي خود را ارسال نمايند تا باالخره تعداد 

آوري شد كه اسامي جمع 24/3/1391رأي تا ظهر روز چهارشنبه  172
  . دهندگان كنترل شدرأي

   :اعالم گرديد سپس آراء قرآئت و نتيجه شمارش آراء به شرح زير -5
  142  الهينادر نعمت

  99  محسن محمدزاده
  90  سازمحمدحسين عالمت

  86  پردازرحيم چيني
  78  فيروزه ريواز
  73  افشين آشفته

  64  عبدالرحمن راسخ
  62  فرزاد اسكندري

  56  كاووس خورشيديان
  51  حمزه ترابي

  49  افشين فالح 
  48  غالمعلي پرهام
  48  عبدالرضا سياره

  43  حسين جباري خامنه
الهي، دكتر محسن محمدزاده بر اين اساس آقايان دكتر نادر نعمت -6

با بيش از نصف به اضافه (ساز درودي و دكتر محمدحسين عالمت
مديره انتخاب شدند و قرار شد به عنوان اعضاء اصلي هيئت) يك آراء

  :اب شونداز ميان افراد زير انتخ 7ماده  3نفر ديگر براساس تبصره  4
پرداز، فيروزه ريواز، افشين آشفته، عبدالرحمن راسخ، فرزاد رحيم چيني

  اسكندري، كاووس خورشيديان، حمزه ترابي، افشين فالح
مرحله  27/3/91قرار شد آقاي دكتر رجالي حداكثر تا روز شنبه  -7

-اي آراء را جمعهفته 1دوم انتخابات را به اعضاء اعالم و در فرصت 
  .بندي انتخابات تشكيل شوداي در تير ماه براي جمعسهآوري و جل

-دومين جلسه شمارش آراء كميته انتخابات هيئت: در مرحله نهايي
مديره انجمن آمار ايران با حضور آقايان دكتر علي رجالي، دكتر 

  . رضا زاهديان برگزار گرديدهوشنگ طالبي و علي
رأي رسيده نتيجه آراء به ترتيب به شرح  140در اين جلسه از ميان 

  : زير شمارش شد
  

  73  افشين آشفته 
  74  فرزاد اسكندري

  47  حمزه ترابي

  80  پردازرحيم چيني
  59  كاووس خورشيديان
  59  عبدالرحمن راسخ

  72  فيروزه ريواز
  58  افشين فالح
پرداز، آقايان دكتر رحيم چينينامه انتخابات در نتيجه بر اساس آئين

دكتر فرزاد اسكندري، افشين آشفته و خانم دكتر فيروزه ريواز حد 
  . نصاب آراء را كسب نمودند

لذا هيئت مديره دوره يازدهم انجمن آمار ايران به شرح زير و براساس 
  : حروف الفبا انتخاب گرديد

  مهندس افشين آشفته  -1
  دكتر فرزاد اسكندري -2
  پردازرحيم چيني دكتر -3
  دكتر فيروزه ريواز -4
  سازدكتر محمدحسين عالمت -5
  دكتر محسن محمدزاده -6
  الهيدكتر نادر نعمت -7

عالوه بر آن آقايان دكتر كاووس خورشيديان و دكتر عبدالرحمن راسخ 
  . البدل انتخاب شدندبه عنوان اعضاي علي

محترم انجمن آمار كميته انتخابات ضمن قدرداني از اعتماد اعضاي 
گيري، آخرين پيشنهاد خود مبني بر ايران، با اعالم نتيجه راي

وكسب نصف به "، يعني 7ماده  3درخواست حذف جمله آخر تبصره 
و فقط اضافه  "دهندگان در اين مرحله كافي استعالوه يك راي

، براي تسهيل مرحله نهايي انتخابات را مطرح ".شودمي"كردن لغت 
رود در يكي از جلسات مجمع عمومي انجمن كه اميد مينمايد، مي

  . آمار ايران به تصويب برسد
در پايان از اين كه به دليل عدم آماده شدن سايت انجمن، بيماري 
مسئول كميته انتخابات و سختي مراحل اعالم آمادگي توسط نامزدها، 
مراحل انتخابات با تاخير صورت گرفت، از تمامي اعضاي محترم 

  .طلبمن آمار ايران پوزش ميانجم
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 دانشگاه بيرجند 
  دكتر حميد نيلي ثاني آقاي با تشكر از نماينده محترم انجمن،

  .نوگشايي شد 1390دانشجو در بهمن  4 دوره دكتري آمار با پذيرش
  : فارغ النحصيالن كارشناسي ارشد رشته آمار به شرح زير مي باشد

، عنوان پايان نامه استنباط آماري براي مفاصل، خانم سعيده راسخي نژاد
 .دكتر سارا جمهوري استاد راهنما دكتر حميد رضا نيلي ثاني و استاد مشاور

هايي با مولفه عنوان پايان نامه قابليت اعتماد سيستم ، خانم مريم لطيف زاده
استاد مشاور دكتر و  اد راهنما دكتر محمد خنجري صادق،است هاي وابسته

  .حميد رضا نيلي ثاني
  

 دانشگاه سيستان و بلوچستان 
  انجمن، آقاي دكتر منصور آقابابائي محترم مايندهن ازبا تشكر 

آقاي دكتر حسن زارعي فارغ التحصيل دكتري آمار دانشگاه فردوسي مشهد 
  .  به گروه آمار دانشگاه سيستان بلوچستان پيوستند 91-90ل دوم از نيمسا

  
 دانشگاه پيام نور بوشهر 

  با تشكر از نماينده محترم انجمن، خانم شهره انعامي
گروه آمار دانشگاه پيام نور بوشهر فعاليت خود را با جذب دانشجو در مقطع 

هر ساله پذيراي تاسيس  از بدو اين گروه. نمودآغاز  1386كارشناسي از سال 
در . است ودهبدانشجويان جديدالورود عالقمند به تحصيل در اين رشته 

اولين گروه دانشجويان اين رشته فارغ ) 1390- 1391(تابستان امسال

التحصيل خواهند شد، كه تعدادي از آنها در كنكور كارشناسي ارشد رتبه 
انجمن علمي  با تالش دانشجويان اين رشته. هاي خوبي را كسب نموده اند

   .در اين دانشگاه تشكيل گرديده است 1387آمار از سال 
  

  عج(رفسنجان دانشگاه ولي عصر( 
  مصطفي طامنديانجمن آقاي  محترم نمايندهبا تشكر از 

) عج(ارديبهشت ماه در دانشگاه ولي عصر  12مراسم روز معلم در تاريخ  -1
اساتيد و دانشجويان گروه در اين مراسم كه با حضور . رفسنجان برگزار شد

آمار دانشگاه برگزار شد، انجمن علمي آمار دانشگاه با اهداي لوح تقديراز 
رياست  اين مراسم كه همچنين در .زحمات اساتيد گروه تقدير و تشكر نمود

دانشجويان برتر  حضور داشتند از  محترم دانشگاه و معاون آموزشي دانشگاه
  .گروه با اهداي جوايزي تقدير شد

آقايان مالك فتحي زاده و عباس مهدوي به عنوان اعضاي هيئت علمي   -2
) عج(رفسنجان دانشگاه ولي عصر  جديد ، همكاري خود را با گروه آمار 

  .شروع نمودند
 

 دانشگاه يزد 
  با تشكر از نماينده محترم انجمن، آقاي دكتر دولتي

دانشگاه يزد به آقاي دكتر حمزه ترابي عضو هيات علمي گروه آمار . 1
 .مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند

اول سال تحصيلي دانشجو  از  5 دوره دكتري آمار با پذيرش. 2
  .نوگشايي مي شود  91- 92

 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  با تشكر از نماينده محترم انجمن، آقاي دكتر مسعود رودباري
 در تاريخ كاناداآقاي دكتر عباس خليلي عضو هيئت علمي دانشگاه مك گيل 

 عنوان تحت سخنراني يك  1391تيرماه  5

A New Regularization Technique for Fixed and 
Random Effect Selection in Finite Mixture of 
Linear Mixed Effect Models 

را با سرفصل هاي مشروح زير ارائه دادند، كه مورد استقبال عالقمندان قرار 
 :گرفت

1. An Overview of the New Regularization 

Techniques for feature selection in Linear and 
Generalized Linear Regression Models: Theory 
and Applications. 
2. Feature Selection in Finite Mixture of 

Regression (FMR) Models 
2.1. Definition of FMR Models 

2.2. Parameter Estimation and Theory  

2.3. A New Regularization Method for Feature 

Selection in  
FMR Models  
3. Finite Mixture of Linear Mixed Effect Models 

 اخبار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

 1390عكس مربوط به روز جهاني آمار در سال                    
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3.1. An Overview of Linear Mixed Effect (LME) 

Models 
3.2. Finite Mixture of LME Models: Definition  

3.3. Fixed and Random Effect Selection in Finite 

Mixture of LME Models Using a New 
Regularization Technique: Methodology, Theory 
and Application.  
 

   شهيد بهشتيدانشگاه 
دكتر فيروزه ريوازخانم با تشكر از نماينده محترم انجمن،   

دكتر سيامك نوربلوچي كه به ايران آمده بودند، به دعوت  1390در اسفندماه 
 گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني تحت عنوان 

"Dimension Reduction, Confounding Bias and 
Sufficiency" 

يان در اين سخنراني عالوه بر دانشجو. در دانشكده علوم رياضي انجام دادند
و اعضاي هيئت علمي دانشكدة علوم رياضي دانشگاه شهيد بهشتي، جمع 

ن آمار نيز مهاي ديگر و رئيس انج كثيري از دانشجويان و استادان دانشگاه
  .چكيدة سخنراني ايشان در زير آمده است. حضور داشتند

  
Covariate imbalance in observational studies will 
be reformulated as an elimination of the nuisance 
variables problem. I argue that classical 
conditioning, and marginalization techniques can 
be used to reduce bias due to a possibly large 
number of imbalanced baseline confounders. The 
notions of X-sufficient and X-ancillary quantities 
are discussed and, as an example, we show how, 
for example, sliced inverse regression and related 
methods provide alternative conditioning 
summaries to propensity based analysis. Examples 
for exponential families and elliptically symmetric 
families of distributions are provided. 
 

  
  
  

  شهيد بهشتيدانشگاه 
  با تشكر از خانم دكتر فبروزه ريواز

  
نورآباد در  1357 در سال رامين كاظمي

 در سال. متولد گرديد دلفان در استان لرستان
فيزيك از دبيرستان  رياضي ةدر رشت 1375

. خود را دريافت نموديپلم اميركبيركوهدشت د
پذيرفته رازي كرمانشاه آمار دانشگاه  ةكارشناسي رشت ةدر دور 1376 در سال

در  1381در سال  .كارشناسي را به پايان رسانيد ةدور 1380 شد و در سال
 شانزدهم ةبا كسب رتبشهيد بهشتي كارشناسي ارشد آمار دانشگاه كنكور 

نامة  پاياناز  1383 سالماه ماه و در تير 21در مدت . پذيرفته گرديد

-توزيع مجانبي درجة خروجي در درخت«كارشناسي ارشد خود تحت عنوان 
دفاع  اصلمحمد قاسم وحيديبا راهنمايي دكتر » هاي بازگشتي تصادفي

عنوان عضو هيئت علمي طرح خدمت سربازي در  به 1383از مهرماه . ودنم
در از پايان دورة طرح پس . گروه رياضي دانشگاه لرستان مشغول به كار شد

آقاي كاظمي . شدپذيرفته  شهيد بهشتيدانشگاه  1386 آزمون دكتري سال
واريانس نمايه «اي  تحت عنوان  رسالهة دكتري خود را با تدوين و تهي ةدور

-محمد قاسم وحيديدكتر به راهنمايي » هاي جستجوي رقوميدر درخت
 .به پايان رسانيدصنعتي وين  اصل و مشاورة دكتر مايكل درموتا از دانشگاه

وي يك دورة فرصت مطالعاتي را نيز در دانشگاه صنعتي وين نزد دكتر 
تربيت دانشگاه از  عين اهللا پاشادكتر داوران رسالة ايشان  .درموتا گذراند

و حسين حاجي ابوالحسن ، دكتر تبريزدانشگاه از  رامين ايماني، دكتر معلم
 ةرسال. شهيد بهشتي بودنددانشگاه حميده داريوش همداني از دكتر خانم 

هاي درختاي بر  كه در فصل اول مقدمه استايشان شامل پنج فصل 
- به تعريف تابعفصل دوم . ها ارائه شده است آنرقومي و برخي كاربردهاي 

ها در بررسي متغيرهاي تصادفي در هاي مولد معمولي و نمايي و كاربرد آن
هاي تركيبيات تحليلي روشدر فصل سوم، . پردازد ميقومي هاي ردرخت

شامل تحليل تكيني، پواسوني سازي، از پواسوني سازي در آوردن و تحليل 
فصل چهارم شامل نتايج گذشته روي ميانگين . شوندنقطه زيني معرفي مي

. شامل نتايج اصلي در بررسي واريانس نمايه استفصل پنجم . نمايه است
عنوان يك تخمين خوب براي  به كمك واريانس پواسون بهدر اين فصل 

واريانس، در نهايت با فني نو و البته تازه در تركيبيات تحليلي يعني كسب 
فني نو و (نتيجة مطلوب بدون از پواسوني سازي در آوردن در مرحلة اول 

نشان داده شد كه واريانس نمايه از )  البته غير معمول در تركيبيات تحليلي
. به بزرگي يكساني با ميانگين آن در حال درخت نامتقارن برخوردار استمرت

المللي امام  عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه بين اكنون به ايشان هم
مقاالت مستخرج از رسالة دكتري . كار هستند خميني قزوين مشغول به

  :ايشان عبارتند از
Ramin Kazemi and  Mohammad Q Vahidi-Asl, The 
Variance of the Profile in Digital Search Trees, 
Discrete Mathematics and Theoretical Computer  
Science, Vol. 13:3, 21-38, 2011. 
The variance of the external profile in digital search 
trees, Proc. ICCS-11, Lahore, Pakistan, 2011.  
Concentration in digital trees, AMAT 2012 Conference, 
Ankara, Turkey, 2012. 

 
 1364در سال  سمانه افتخاري مهابادي

در شهر اصفهان متولد گرديد و تحصيالت 
دبيرستاني خود را در رشتة رياضي فيزيك در 

در دبيرستان نمونة مردمي بهشت  1380سال 
در سال . آئين شهر اصفهان به اتمام رسانيد

در دورة كارشناسي رشتة آمار  دانشگاه  1380
دورة  1384تهران پذيرفته شد و در سال 

در كنكور  1384در سال . با كسب رتبة اول به پايان رسانيدكارشناسي را 
كارشناسي ارشد آمار دانشگاه شهيد بهشتي با كسب رتبة نهم پذيرفته 

تحليل "از رسالة كارشناسي ارشد خود با عنوان  1386در شهريور .  گرديد

  دانش آموختگان دوره دكتري
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، با "شده  هاي گم هاي ترتيبي مقطعي، طولي و طولي چندمتغيره با داده پاسخ
در مهرماه سال . مايي دكتر مجتبي گنجعلي و با درجة عالي دفاع نمودراهن

در مقطع دكتري آمار در دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته و مشغول به  1386
با  1390در بهمن سال دكتري خود را خانم افتخاري دورة  .تحصيل شدند
تحليل حساسيت موضعي در مطالعات "با عنوان اي  رسالهة تدوين و تهي

به راهنمايي دكتر مجتبي  "پوشي شدگي غيرقابل چشم ي داراي گمطول
داوران . گنجعلي و مشاورة دكتر احمد خدادادي با درجة عالي به پايان رسانيد

الهي از دانشگاه عالمه طباطبائي، دكتر  ايرج  رسالة ايشان دكتر نادر نعمت
سان كاظمي از دانشگاه اصفهان، دكتر محمدرضا فريدروحاني و دكتر اح

رسالة ايشان شامل چهار فصل است . بهرامي از دانشگاه شهيد بهشتي بودند
شدگي و تحليل حساسيت ارائه شده  اي بر مفاهيم گم كه در فصل اول مقدمه

پوشي  شاخص تحليل حساسيتي نسبت به غيرقابل چشمدر فصل دوم . است
هاي  مطالعات طولي چندمتغيره با پاسخ براي ISNIشدگي به نام  بودن گم

و روش ارائه داده شده اسمي، ترتيبي و پيوسته محاسبه و گسترش ة آميخت
ميان ة اي طولي كه با هدف بررسي رابط شده براي تحليل مجموعه داده

هاي شناختي و يادگيري آنها جمع آوري  ناهنجاري رفتاري كودكان و مهارت
 شاخص شامل گسترش اينفصل سوم . گرديده استشده است، استفاده 

 است كه آميختهة در حالت بيزي براي مطالعات طولي چندمتغيرساسيت ح
اي كاربردي با  مطالعه باشند همچنين داراي بيش از يك پارامتر حساسيت مي

كارآيي و ايمني دو ة طولي كه با هدف مقايس اي  استفاده از مجموعه داده
آوري  عدر طول زمان جم  مختلف براي درمان بيماري قارچي ناخن پا  داروي

تحليل حساسيت  در فصل چهارم شاخص . گرديده است ، ارائه شده است
ISNI شدگي تعميم  مطالعات طولي بقا با متغيرهاي كمكي داراي گم براي

سازي به منظور ارزيابي اين شاخص  اي شبيه همچنين مطالعه ه شده وداد
ه، ي لوزالمعد هاي سرطان دهانه انجام و اين روش را براي تحليل داده

ملي سرطان در اياالت ة هاي مربوط به موسس برگرفته از مجموعه داده
  .گرديده است، استفاده  آمريكاة متحد

Journal Papers: 
Eftekhari S. and Ganjali M. (2010), An index of 

local sensitivity to non-ignorability for 
multivariate longitudinal mixed data with potential 
nonrandom dropout, Statistics In Medicine, 29, pp. 

1779-1792.  

Eftekhari S. and Ganjali M. (2010), A Bayesian 

Approach to Estimate Parameters of a Random 
Coefficient Transition Binary Logistic Model with 
Non-monotone Missing Pattern and some 
Sensitivity Analyses. Journal of Iranian Statistical 
Sciences (JIRSS), Vol. 9, No, 2, pp. 1-21. 

 
Conference Papers: 
Eftekhari Mahabadi, S. and Ganjali, M. (2009), An 

index of sensitivity to non-ignorability for 
multivariate longitudinal mixed data with potential 
nonrandom missing values, Proceedings of the 5st 

Conference Of The Eastern Mediterranean Region 

Of The International Biometric Society, Istanbul-
Turkey. 

  
  
  
  
  
  

وي در در سال . ، كرمانشاه است1362متولد  عبداله جليليان
در دانشگاه اصفهان دوره كارشناسي آمار را آغاز كرد و در سال  1380
المپياد  6ارشد و  آزمون كارشناسي 5ي  با كسب رتبه 1384

با . دانشجويي در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد
اصل به عنوان استاد راهنما و به  انتخاب دكتر محمد قاسم وحيدي

اي فضايي را براي  راهنمايي ايشان موضوع فرايندهاي نقطه
با  1386عبداله جليليان در سال . ارشد برگزيد ي كارشناسي نامه پايان
فرايند "ارشد خود با عنوان  ي كارشناسي نامه ياني عالي از پا درجه
دفاع كرد و در همان سال در آزمون دكتري دانشگاه  "فضايي كاكس

هاي  پس از گذراندن درس. ي يك پذيرفته شد شهيد بهشتي با رتبه
دكتري و آزمون جامع، وي كار پژوهشي خود را با راهنمايي  ةدور

ارشد بر روي استباط  يكارشناس ةدور ةاصل در ادام دكتر وحيدي
ة هدف اصلي رسال. آماري براي فرايندهاي كاكس فضايي آغاز كرد

ها به منظور بررسي نيكويي  يافتن يك روش تحليل ماندهايشان 
كار به مسائل ديگري  ةهاي كاكس فضايي بود كه در ادام برازش مدل

واريانس براي  ةتجزيبراي مثل يك روش برآورد پارامترها و يك روش 
فرصت   ةوي در طي يك دور. هاي كاكس نيز پرداخته شد دلم

ماهه در دانشگاه آلبورگ دانمارك  از همكاري با دكتر  8مطالعاتي 
حاصل دستاوردهاي پژوهشي . ترسن نيز بهره برد پي راسموس واگه

پنجم بهمن در . زير به چاپ رسيده استة نامبرده در قالب دو مقال
چند استنباط «ليليان با عنوان ي دكتري عبداله ج رساله 1390

توسط آقايان دكتر محسن » آماري براي فرايندهاي كاكس فضايي
محمدزاده، دكتر خليل شفيعي، دكتر محمدرضا فريدروحاني و سركار 

عالي  ةخانم دكتر حميده همداني مورد داوري قرار گرفت و با درج
انشاه وي در حال حاضر در گروه آمار دانشگاه رازي كرم. تصويب شد

مقاالت زير مستخرج از . هستندكار  عنوان هيئت علمي مشغول به به
  :رسالة دكتري ايشان است

Journal Papers 
Jalilian, A. and Vahidi-Asl, M. Q. (2011). Residual 
Analysis for Inhomogeneous Neyman–Scott 
Processes. Scandinavian Journal of Statistics, 
38(4), 617-630. 
Jalilian, A., Guan, Y. and Waagepetersen, R. 
(2011). Decomposition of Variance for Spatial Cox 
Processes, To appear in Scandinavian Journal of 
Statistics. 
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سازي مكان  مدل.  اصل،محمد قاسم و جليليان، عبداله  وحيدي
، جلد ي علوم آماري جلهم.  هاي زاگرس با مدل كاكس فضايي زلزله

 .1386، 189-171، ص 2، شماره 1
Conference Papers: 
Jalilian, A. and Vahidi-Asl, M. Q. Model checking 
for Neyman-Scott Processes using Laplace 
functionals. 16th Workshop on Stochastic 
Geometry, Stereology and Image Analysis, 
Sønderborg, Denmark, June 5-10, 2011. 
Jalilian, A. and Vahidi-Asl, M. Q. Asymptotic 
Normality of the Innovations for Spatial Poisson 
Process. 8th Seminar on Probability and Stochastic 
Processes, Rasht, Iran, September 10-11, 2011. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 –و هشتمين المپياد علمي (دانشجويي  –هفدهمين المپياد علمي 
در دانشگاه تربيت مدرس  1391تيرماه  21و  20در روزهاي ) دانشجويي آمار
دانشجويي آمار در روز اول دو دو  –سواالت المپياد علمي . برگزار مي شود

اختصاص به سواالت احتمال و آمار رياضي  12:00الي  8:30بخش از ساعت 
اختصاص به سواالت رياضي عمومي، آناليز  17:00الي  14:30و از ساعت 

رياضي و جبر خطي دارد و در محل سالن ورزشي دانشگاه تربيت مدرس 
ص به سواالت آمار كاربردي دارد اختصاسواالت روز دوم  .برگزار خواهد شد

در محل سازمان سنجش آموزش كشور  12:30الي  8:30كه از ساعت 
  . برگزار شد

يق كنكور كارشناسي ارشد در المپياد آمار سال جاري، دانشجويان از طر
به مرحله نهايي راه يافته ) نفر 31(يا امتحان نيمه متمركز ) نفر 15(متمركز 

دگان از دانشگاه هاي مختلف در رشته آمار به شرح فراواني پذيرفته ش. اند
، زنجان )1+3(، رازي كرمانشاه )1+1(تهران  ،)2+1(اصفهان : زير است

، شهيد )0+3(، شهيد بهشتي )1+2(، شهيدباهنركرمان )1+0(، سمنان )2+1(
، )2+0(، كردستان )2+2(،  فردوسي مشهد )1+0(، شيراز )1+1(چمران اهواز 

، ولي عصر )1+0(البرز قزوين  غيرانتفاعيموسسه  ،)1+3(مازندران 
  ).0+2(، يزد )0+1(رفسنجان 

  
  
  
  
  

  
  
  

Journal of Hyperstructures 
راه  فوقدانشكده علوم رياضي دانشگاه محقق اردبيلي مجله اي با عنوان 

هدف از انتشار اين مجله گسترش همكاري بين كليه . اندازي نموده است
اين مجله . اساتيد و دانشجوياني است كه در زمينه علوم رياضي فعاليت دارند

مقاالت با زمينه ساختارها و ابرساختارها در علوم رياضي و آمار را منتشر 
مي   www.jhs-uma.comنشاني اينترنتي اين مجله .  خواهد نمود

  .باشد و كليه امور مربوط به مقاالت به صورت آنالين انجام مي پذيرد
  
  
  
  
  

با توجه به گذشت دوازده دوره از مسابقات دانشجويي آمار كشور، ضرورت 
انتشار سواالت و نتايج مسابقات دانشجويي در يك مجموعه شديدا احساس 

شركت در مسابقات دانشجويي  كتاب حاضر براي عالقه مندان به. مي شد
آمار و افرادي كه مايلند مجموعه سواالت و پاسخ آن ها و يا نتايج اين 
مسابقات از ابتدا تاكنون را به صورت يكجا در اختيار داشته باشند مي تواند 

) 021-66495540(براي خريد كتاب با دفتر انجمن آمار ايران . مفيد باشد
  .تماس حاصل فرمائيد

  فراخوان ارسال مقاله

  گزارشي از هشتمين المپياد
  دانشجويي آمار –علمي  

  معرفي كتاب
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