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 از نيز علميو كاربران  گيران تصميم انميجامعه و در 
همه اذعان داريم كه . است برخوردار اي ويژه اهميت
 و داشته ضرورت علم هاي زمينه همه در شناخت
 در اي حرفه و علمي اخالق بحث نظير اي مقدمه

 توجه قابل و مهم علم توليد و بكارگيري ارزيابي،
 پاسخگويي براي علمي دانش و علم بكارگيري. است

 كيفيت ارتقاء به كمك و بشري روزافزون نيازهاي به
 هاي دهه در علم توليد گيري جهت از مردم، زندگي
  .باشد مي آينده و اخير

 و علمي نشريات علم، توليد مهم هاي عرصه از يكي
 نقدي مقوله اين در كه است خارج و داخل پژوهشي

 علمي هايجفعاليت افزايش و سازي ظرفيت روشهاي بر
 دستاوردهاي و عالم و علم شئون حفظ و ركشو در

  .دگرد مي ارائه علمي

 و امور اهم از علمي مقاالت كيفيت بردن باال
و  علمي مسائل اندركاران دست همه هاي دغدغه

 استاندارد معتبر هاي مالك اين از يكي. است تحقيقاتي
  .است ISI در شدن نمايه مقاالت، ارزيابي براي

 ISI در كه انگليسي بانز به پژوهشي علمي مقاالت

 ارزيابي استاندارد كيفيت يك اساس بر شود مي نمايه
 انساني علوم جمله از علوم تمام زمينه در و است شده
 در مجالت از بسياري. پذيرد مي صورت امر اين نيز

 باشيم آن دار عهده بايد ما شايد كه انساني علوم زمينه
 ISI رد آن مقاالت و دارد وجود ديگر كشورهاي در

 جهت در مستمر حركت زمانيكه تا. شود مي نمايه

 نخواهيم باشيم نداشته خود مجالت سطح ارتقاء
  . باشيم داشته حضور داريم وظيفه جاهائيكه در توانست

 مجالت مقاالت كشورها، از بسياري در آنكه رغم علي
 حضور ،شود مي نمايه ISI در ها رشته همه در علمي

 جهت در قدم مواقع بسياري و بوده كمرنگ بسيار ما
 .داريم برمي آن گرفتن ناديده و ابطال

 ،جديد و اصيل مطالب ارائه نظر از رسد مي نظره ب
 زبان به مطالب ارائه ،ضعف ولي نداريم ضعف

 تجهيز ما وظيفه علم اشاعه براي قطعاً كه است انگليسي
ه ب يا و تقابل در. باشد مينيز  مهارت اين به محققين
 سازي نمايه المللي، بين سازي نمايه ناي موازات

ه بو  ISC ناما ب اسالمي كشورهاي برايديگري را 
 راه اسالم جهان مقاالت سازي نمايه پيشتاز عنوان
 كننده خوشحال و جالب ،مهم بسيار كه ايم، انداخته
 پنج حدود اسالمي كشورهاي كه آن به توجه با .است
 در رقابت ،هستند دارا را جهان علمي توليدات درصد
 .است اهميتي حائز پتانسيل ديگر، درصد پنج و نود

ISC دنيا در علمي انزواي از رهايي هاي  روش از يكي 
 توجه مورد شدته ب بايد انساني علوم بخش و است
 نقطه فارسي مقاالت سازي نمايه قسمت. گيرد قرار
، است انتظار كه است مالحظاتي به توجه با آن قوت
 آن حداقل و دهد تقليل را برداري يكپ و كاري دوباره

 انتشار ديگر هاي زبان به كه هايي نوآوري اين است كه
  .دنگير مي قرار عزيز هموطنان دسترس در ،يابد نمي

 آري پاسخ بايد انگليسي مقاالت سازي نمايه بخش در
 ISI در شود مي نمايه ISC در كه اي مقاله آيا «سئوال به



  3                                                                                                            58 شماره پياپي – 87 بهار –سال شانزدهم 
  

 كه شود داده »بالعكس و ؟است شدن نمايه قابل نيز
 كيفيت از و گير همه جامع، ISC استاندارد است انتظار

 علمي هاي عرصه در بتوانيم و باشد مند  بهره بسيارخوبي
 علمي، آبروي و هويت به تا نمائيم وجود اظهار جهاني

 .نشود وارد اي لطمه  است،آمده بدست سختيه ب كه

 با علمي مجالت انتشار در اقتصادي هاي بنگاه بسياري
 اي مقاله گاه. دهند مي انجام را خود تجارت پول، گرفتن

 پس و گرفته قرار قبول مورد مجله به رسيدن محض به
ه ب روند اين كه ندنك مي چاپ را آن ،وجه دريافت از

 .دارد ادامه رسد مي نظر

 ماجرا اين از اصيل علمي مقاالت صف كه  اين براي
 جلوي ،واقع در. خواهد مي انديشي چاره ،شود جدا
 اي ارزيابي راهكارهاي و گرفت توان نمي را لهأمس اين
 قالبي در بتوانند ارزشمند مقاالت منجالب، اين در كه

 نظره ب ضروري بسيار ،دهند ادامه را خود راه صحيح
 .رسد مي

 در مختلفي هاي بنگاه از توان مي راستا همين در
 اخيراً. برد نام ...  وآمريكا بلغارستان، هند، كشورهاي

 با است فعال ها رشته همه در كه هايي بنگاه از يكي
 با و http://ansijournals.comنشاني الكترونيكي 

 بنگاه اين در. است شده متولد واحد اجرايي مديريت
 ولي شده چاپ جلد چند در اي مجله گاه ،سيسأت تازه

 تعدادي سفانهأمت. ندارد تحريريه تأهي عضو يا سردبير
 در تحريريه تأهي عضو يا سردبير عنوانه ب انايراني از

 مقاله نيز خود بعضاً كه دارند فعاليت بنگاه اين مجالت
 افراد اين كه ست اآن بيم. ندارند توجه قابل علمي

 مقاالت شدن نمايه مجوز براي اخذ خوبي حاميان
 به توجه با همچنين .باشند ISC در بنگاه اين توليدي

 نمايه مجوز، است المياس كشوري پاكستان كه اين
 تسهيل است ممكن نيز بنگاه اين ضعيف مجالت شدن
 .شود

 نمايه اين كه است اميد و است ملأت قابل نكات اين 
 آن در تا شود برخوردار خوبي بسيار كيفيت از سازي
 مستند، علمي مقاالت داراي مجالت فقط االمكان حتي
 ميعل مقاالت كيفي سطح بردن باال در كه شود نمايه
 شاهد و داشت خواهد را مهمي نقش آينده در ايران

 خواهيم آتي هاي دهه در سازي نمايه اين شكوفايي
 . بود

 مقاالتي چاپ با انكار قابل غير و آشكار هاي تخلف گاه
 و آبروريزي جز كه گيرد مي انجام مجالت اين در

 صورت در و علمي جامعه و نويسندگان براي بدنامي
نيست و ، شده نمايه كه ييجا آن براي شدن نمايه

. ندارد همراه به را چيزي ناپذير، جبران اي ضربه جز هب
 نمايه در نگري ژرف و وسواس، دقت، نكات اين همه

 خطر اين از را ما جامعه مصونيت تا طلبد مي را سازي
  .نمايد بيشتر

 ها نشيب و فراز اين از هم آمار رشته در علمي مقاالت
 رشته در حداقل بايد كشور دانانآمار و نبوده نصيب  بي

 از و باشند داشته توجه و عنايت موضوع اين به خود
 از و نموده ويژه حمايت آمار علمي وزين مقاالت كيان
  .ننمايند فراموش زمينه اين در محققين شبه با تقابل

  غالمرضا محتشمي برزادران                                 
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  2اخبار انجمن 

 هيأت جلسه چهارمين و پنجاه و صديك هصورتجلس ●
  ايران آمار انجمن مديره

 هيأت مديره ي  دورههشتمين جلسه از هفدهمين
 جلسه صد و پنجاه و چهارمينيك(ايران  انجمن آمار

دفتر محل  در 22/1/87 پنجشنبه مورخروز ) پياپي
 آقايان و با حضور اعضاء هيأت مديرهانجمن آمار ايران 

هوشنگ پزشك، دكتر حميد دكتر اسدي، مجيد دكتر 
 محتشميغالمرضا گرامي، دكتر عباس طالبي، دكتر 

بانو   و خانم دكتر ماهنعمت الهي نادر ، دكتر برزادران
 .تشكيل گرديدو بازرس انجمن آقاي دكتر پارسيان تاتا 
بررسي و ، ر اين جلسه موضوعات زير مورد بحثد

  :گيري قرار گرفت تصميم

دانشگاه صنعتي اصفهان در با توجه به موافقت  -
خصوص برگزاري هفتمين سمينار احتمال و فرآيندهاي 

، مقرر شد از گروه آمار آن 1388تصادفي در سال 
اعضاي كميته علمي شود كه دانشگاه درخواست 

و زمان برگزاري سمينار معرفي گرديده منتخب دانشگاه 
سوم مردادماه چهارم تيرماه يا در هفته حتي االمكان نيز 

  .دشومشخص 

 همكاري و مشاركت بانك مركزي  نامه تفاهم -
جمهوري اسالمي ايران در خصوص برگزاري نهمين 

  .كنفرانس آمار ايران به اطالع اعضاء رسانده شد

                                                 

 ايران آمار انجمن دفتر محترم مسئول ماندگاريان خانم از تشكر با. 2
  .اخبار اين ارسال براي

هاي دانشجويي  مصوب گرديد هزينه مشاركت تيم -
آمار مسابقه دانشجوئي برگزاري نهمين براي دانشگاه ها 

 آمار ايرانكنفرانس نهمين  در كنارقرار است كه كشور 
 ريال به ازاء هر 000/500/3شود،  در اصفهان تشكيل 

  .تيم باشد

ي تهيه شده توسط آقاي دكتر رجالي  نامهپيش نويس  -
در خصوص اعالم نقطه نظرات و انتظارات انجمن از 

به اطالع اعضاء شوراي اسالمي ي آتي مجلس  دوره
 .ديرس

تهيه (مومي ي مجمع ع فهرست موضوعات جلسه -
در اختيار ) الهي نعمتنادر شده توسط آقاي دكتر 

هيأت مديره اعضاء قرار گرفت و مقرر شد اعضاء 
ي  نظرات خود را در اين خصوص در جلسه ،انجمن

  .آينده مطرح نمايند

در خصوص پيشنهاد برگزاري ميزگرد نشريات  -
اي با  انجمن و سردبيران اين نشريات مقرر شد جلسه

يران با موضوع بررسي راهكارهاي مناسب حضور سردب
براي ارتقاء سطح كيفي، تسريع در داوري، اخالق 

دفتر انجمن محل در غيره علمي، انتشار الكترونيكي و 
برگزار شده و در اين خصوص بحث و تصميم گيري 

  .شود

بنا به پيشنهاد آقاي دكتر محتشمي مقرر شد جهت  -
ان و همچنين تسهيل در ارسال مقاالت توسط نويسندگ

امور داوري مقاالت سايتي جهت نشريات انجمن 
  . طراحي شود
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 ساله آمار كشور، ضمن تشكر 20انداز  در مورد چشم -
انداز  طالبي، مقرر شد ايشان چشمهوشنگ از آقاي دكتر 
  .ندنمايي كشور را تهيه و ارائه   ساله20ي  آمار در برنامه

 در در خصوص راهكارهاي ترويج فرهنگ آماري -
كشور، ضمن تشكر از آقاي دكتر محتشمي، مقرر 

پيشنهادات ايشان در جلسات آينده مورد بررسي و شد
  .تصميم گيري قرار گيرد

ي  ي همكاري انجمن با مجله در خصوص نحوه -
 مقرر شد ،المللي علوم جمهوري اسالمي ايران بين

ي  دكتر پزشك با اعضاي هيأت تحريريهآقاي  اتمذاكر
  . ادامه پيدا كند، رسيدن به تصميم مشخصمجله تااين 

  

 هيـأت  جلسه مينپنج و پنجاه و صديك  هصورتجلس ●
  ايران آمار انجمن مديره

 هيأت مديره ي  دورههشتمين جلسه از هجدهمين
 جلسه صد و پنجاه و پنجمينيك(ايران  انجمن آمار

گروه آمار  محل  در2/3/87 پنجشنبه مورخروز ) پياپي
 آقايان  با حضور اعضاء هيأت مديرهودانشگاه اصفهان 

محمود طالبي، دكتر هوشنگ اسدي، دكتر مجيد دكتر 
محتشمي غالمرضا گرامي، دكتر عباس طاهري، دكتر 

ر اين د .تشكيل گرديد الهينعمت نادر و دكتر برزادران 
بررسي و ، جلسه موضوعات زير مورد بحث

  :گيري قرار گرفت تصميم

هاي مالي، مقرر شد  برسينظر به نياز انجمن به حسا -
الهي، فردي را جهت حسابرسي  نعمتنادر آقاي دكتر 

هاي  انجمن معرفي تا ضمن رسيدگي، دفاتر حساب

هاي مالياتي ذيربط تنظيم  انجمن را براي ارائه به حوزه
 .كنند

طاهري عوارض نوسازي محمود مقرر شد آقاي دكتر  -
زمان ز سيس و اأو مشاغل مربوط به انجمن را از بدو ت

و اقدامات الزم نموده خريد دفتر جديد انجمن پيگيري 
  .به عمل آورندحساب را جهت تسويه 

نامه، عالوه بر رئيس  مصوب شد تا براساس آئين -
ي وي، آقايان دكتر عليرضا  وقت انجمن يا نماينده

دانشگاه (، دكتر محمد اميني )دانشگاه شيراز(الهي  نعمت
) دانشگاه اصفهان(اسدي و دكتر مجيد ) فردوسي مشهد

ي علمي هفتمين سمينار  براي عضويت در كميته
 در 1388احتمال و فرآيندهاي تصادفي كه در سال 

شود، در زمان  دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي
پس از معرفي نمايندگان دانشگاه صنعتي (مقتضي 
  .به آن دانشگاه معرفي شوند) اصفهان

عادي و جمع عمومي  برگزاري مي برنامهپيشنهاد  -
آمار ايران كنفرانس نهمين حاشيه انجمن در فوق العاده 

  :به شرح زير اصالح و تصويب گرديد

در آمار ايران برنامه مجمع عمومي فوق العاده انجمن 
  نهمين كنفرانس آمار ايران

  مجيد...  تالوت آياتي از كالم ا-1

   سرود جمهوري اسالمي ايران-2

  جمع تعيين هيأت رئيسه م-3

گيري در مورد تغييرات   طرح، بررسي و تصميم-4
  ي انجمن آمار ايران پيشنهادي اساسنامه
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 بررسي و تصويب افزايش حق عضويت اعضاي -5
  انجمن 

برنامه مجمع عمومي عادي انجمن در نهمين 
  كنفرانس آمار ايران

ي هيأت مديره  هاي هشتمين دوره  گزارش فعاليت-1
  انتوسط رئيس انجمن آمار اير

 گزاش مالي انجمن توسط خزانه دار جهت بررسي -2
  و تصويب

   گزارش بازرس انجمن-3

ي هيأت  ي انتخابات نهمين دوره  گزارش دبير كميته-4
  ي انجمن آمار ايران  مديره

ي هيأت مديره  ي دوم نهمين دوره  انتخابات مرحله-5
  انجمن آمار ايران

هيأت ي   انتخاب بازرس انجمن براي نهمين دوره-6
  )البدل يكنفر اصلي و يكنفر علي(مديره 

ي  ي انتخابات دهمين دوره  انتخاب اعضاي كميته-7
  ي انجمن آمار ايران هيأت مديره

و شد مطرح  ،اساسنامه انجمندر پيشنهاد تغييرات  -
ظرف مدت يك هفته مقرر گرديد، اعضاء هيأت مديره 

 گاه آن .ود را به دفتر انجمن ارسال دارندنظرات خ
الهي و  نعمتنادر بندي نظرات توسط آقاي دكتر  جمع

ي بعدي  گرامي انجام و در جلسهعباس آقاي دكتر 
 مجمع عمومي بهو گرديده ي انجمن نهائي  هيأت مديره

  . پيشنهاد شود آينده

ي سردبير  با توجه به اتمام مدت چهارساله -
، مقرر شد )JIRSS(پژوهشنامه انجمن آمار ايران 

يا انتخاب فعلي د حكم سردبير تمديدرخصوص 
گيري  ي بعدي شورا تصميم سردبير جديد در جلسه

  .شود

  

 نـشريات  سـردبيران  نشست دومين  لسهصورتج ●
 ايران آمار انجمن

 سردبيران نشريات انجمن آمار ايران در جلسه دومين
 پنجشنبه روزانجمن  مديره هيأت دوره هشتمين

 حضور با و ايران آمارمحل دفتر انجمن  در 3/3/86
، )رئيس انجمن آمار ايران(آقايان دكتر عباس گرامي 

سردبير پژوهشنامه انجمن آمار (دكتر احمد پارسيان 
سردبير مجله انديشه (پرداز  ، دكتر رحيم چيني)ايران
سردبير (، دكتر غالمرضا محتشمي برزادران )آماري

سردبير مجله علوم (دكتر محسن محمدزاده ) مجله ندا
مدير (و دكتر محمدقاسم وحيدي اصل ) انآماري اير

در اين . گرديد تشكيل) مسئول مجله انديشه آماري
  :جلسه موارد زير به تصويب اعضاء جلسه رسيد

   .مكانيزه كردن امور اجرايي مجالت -

مطابق  تشكيل كميته انتشارات براي هدايت مجالت -
  .مقررات و اساسنامه انجمن اهداف،

ي مطالب محتوا تنوع بخشي  وهبه روز كردن خبرنام -
  .آن

در  تشكيل ميزگردهايي درخصوص انتشارات انجمن -
  .ها كنفرانس
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هاي انجمن در  چاپ مقاله هاي برگزيده كنفرانس -
 انجمن و اعالم آنصورت تائيد داوران در مجالت 

نمايندگان  آن توسط پيگيري و ها  كنفرانس اطالعيه در
  .انجمن در كميته هاي علمي

اعالم    وءرئيس انجمن به اعضا  توسط سال نامهار -
   .حقوق و تكاليف آنها در انجمن

هاي مقاله نويسي، شيوه هاي  فرهنگ سازي شيوه -
داوري مقاالت، الگوسازي از پيشكسوتان از طريق 

   .خبرنامه وعلمي مجالت 

  

مركز متن نامه رئيس انجمن آمار ايران به رئيس  ●
  مي هاي مجلس شوراي اسالپژوهش

  برادر و همكار گرامي جناب آقاي دكتر احمد توكلي

  هاي مجلس شوراي اسالميرئيس محترم مركز پژوهش

       با سالم و احترام، در پاسخ به نامه شماره 
 جنابعالي ضمن تشكر 17/11/86 مورخ 10691/11/82

و ارج نهادن به اقدام شما مبني بر نظرخواهي از 
ها  اين انجمنمكاريهاي علمي كشور و جلب هانجمن

ترين به عنوان نهادهاي خبره و يكي از مهمترين و مطلع
رغم مشكالت فراوان با نهادهاي غيردولتي كه علي

كوشي به صورت خودجوش تالش و فعاليت سخت
  :كنند، خوشوقت است به استحضار برساندمي

       انجمن آمار ايران با همت تعدادي از پيشكسوتان 
 با هويتي مستقل و جدا از انجمن 1370آمار از سال 

اكنون داراي نزديك به رياضي ايران شكل گرفت و هم
هزار نفر عضو پيوسته متشكل از اساتيد، دانشجويان و 

هاي كشور با ها و دستگاهكارشناسان آماري سازمان
انجمن در حال . حداقل مدرك كارشناسي آمار است

هاي ي كه يافتهحاضر عالوه بر انتشار چهار نشريه علم
علمي جديد محققين داخلي و خارجي را منتشر 

 ،ها و سمينارهاي ساالنه با برگزاري كنفرانس،نمايد مي
امكان ارائه آخرين دستاوردهاي آماري را فراهم نموده 

  .است

چند انجمن آمار ايران به دليل ماهيت كاربردي      هر
ادها و هاي تنگاتنگي را با نهعلم آمار تاكنون همكاري

هاي مختلف كشور براي كمك و رفع نيازهاي دستگاه
 ليكن با توجه به وسعت ،تخصصي جامعه داشته است
-  هنوز از ظرفيت،هاي كشوركاربرد آمار در كليه بخش

هاي موجود بالقوه اين علم و متخصصين آمار كشور 
انتظار دارد از اين علم به . استفاده كافي نشده است

ريزي، نظارت و و توانمند در برنامهعنوان ابزاري مفيد 
وري، بررسي و تطبيق عملكرد كنترل كيفيت و بهره

هاي مختلف بيش از پيش هاي اجرايي و بخشدستگاه
در اين راستا و با توجه به . مورد بهره برداري قرارگيرد

هاي نظارتي مجلس شوراي اسالمي و انجام مسئوليت
تمامي توان جستن از اين مهم، انجمن آمار ايران با بهره 

نيروهاي تخصصي خود اعم از اساتيد و دانشجويان 
اران جمهوري ذگ سراسر كشور همكاري با قانون

  .نمايداسالمي را به عنوان يك وظيفه تلقي مي

    از نظر ما مجلس محترم به معني عام و مركز 
هاي مجلس شوراي اسالمي به طور خاص پژوهش

يقات خويش همواره سعي داشته با مطالعات و تحق
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ها و وضع كردن قوانين و مقرراتي ساز تهيه طرحزمينه
باشد تا عالوه بر حفظ و ارتقاي سطح استانداردهاي 

طرح .  موجبات رفاه بيشتر مردم را فراهم سازد،زندگي
پذيرش دانشجو در راستاي تصحيح نظام آموزشي 
كشور از جمله اين اقدامات بوده است كه انجمن آمار 

ن افتخار همكاري با اين طرح را در مجلس شوراي ايرا
اكنون نيز براي نظم بخشيدن به هم. اسالمي داشت

هاي اجرايي و هاي آماري در دستگاهفعاليت
هاي عمومي اعم از دولتي و خصوصي و  سازمان

 ،هاي جوانآموختهاستفاده از نيروهاي توانا و دانش
ظام آمارشناسي ن«ها با رعايت استانداردها طرح دانشگاه
 با همت متخصصين در انجمن آمار ايران تهيه و »ايران

ها و مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد به مركز پژوهش
انتظار دارد مجلس و نمايندگان محترم . گرديده است

  .زمينه بررسي اين طرح را مورد توجه قرار دهند

     در ايران همچون بسياري از كشورها هر ده سال 
در فاصله . گيردماري از نفوس صورت ميبار سرشيك

اين ده سال در طول سال و از طريق نمونه گيري 
هاي اساسي محاسبه آوري و شاخصآمارها جمع

در دنيا با پيشرفت علم آمار و باال رفتن دقت . گردد مي
هاي پيچيده و گيري از طريق اعمال روشاندازه

ك و گيري به صفر نزديپيشرفته آماري خطاي اندازه
گيري با درصد اطمينان باال به نتايج حاصل از نمونه
در كشور ظرفيت بااليي  . شودجامعه تعميم داده مي

هاي اعم از كارشناسان مركز آمار ايران، اساتيد دانشگاه
كشور، دانشجويان و محققين براي به كارگيري اين 

با بهره جستن از اين . هاي پيچيده وجود داردروش
ها موضوع فاصله جرايي شدن اين قابليتها و اظرفيت

هاي آن زماني بين دو سرشماري با توجه به هزينه
س آن مركز أتواند مورد بررسي مراكز آماري و در ر مي

انجمن .  شوراي اسالمي قرار گيردسمجل و هاپژوهش
 آمادگي خود را اعم از بررسي اين موضوع و ،آمار ايران

العات مربوطه اعالم هاي آماري و مطنيز كاربست روش
  .داردمي

هاي جمهوري اسالمي هاي اخير با سياست     در سال
ايران، تالش مجلس و دولت و همت مردم شريف، 

هاي مؤثري را در  قدم،متخصصان و محققان كشور
سازي و ارتقاي سطح توليدات جهت خودكفايي، بومي

هاي شاياني دست داخلي برداشته و كشور به پيشرفت
ها در جا دارد در كنار افزايش اين پيشرفت.  استيافته

.  توجه كافي به ابعاد كيفي نيز مبذول گردد،بعد كمي
ها و تحقيقات متوجه افزايش امروزه در دنيا نيز تالش

سطح كيفيت همراه با كاهش هزينه در توليد 
محصوالت و كاالهاي مورد نياز جامعه است به نحوي 

تر به تمام شده پايينكه كاالهاي توليدي با قيمت 
انتظار . تر در دسترس عموم قرار گيردصورت ارزان

مجلس شوراي اسالمي بعنوان اعضاي محترم دارد 
نمايندگان شايسته مردم شريف ايران و در راستاي 

هاي  ناظر بر عملكرد بخش،وظايف نظارتي خويش
توليدي و خدماتي اعم از دولتي و خصوصي بوده  و با 

قانون زمينه اين مهم را در كشور فراهم اعمال  وضع و
هاي خويش انجمن آمار ايران با تمام ظرفيت. نمايند
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آمادگي دارد مجلس محترم را در تقنين قوانين خاص 
هاي تمام شده جهت ارتقاء كيفيت و كاهش هزينه

  .توليدات و خدمات از نظر مطالعات آماري ياري نمايد

ديريت كشور از آمار ها و م   آنچه تلقي افراد، دستگاه
سفانه محدود به أ مت،هاي آماري در ايران بودهو فعاليت

آمار «بخشي از علم آمار است كه اصطالحاً از آن به نام 
ليكن عليرغم اين تلقي و شناخت . كنند ياد مي»رسمي

هاي دولتي، هنوز اين بخش از علم آمار در دستگاه
ورت ها و بخش اداري و عمومي كشور به ص  مديريت

سازي نشده است و كاربست آن شايد و بايد فرهنگ
سفانه بايد اذعان كرد أمت. مورد توجه قرار نگرفته است

هاي عملكردي به كه از آمار تنها ارائه برخي شاخص
-شود و در برنامهاستفاده مي... مين بودجه وأمنظور ت

 كه همان حال آن. ها كمتر به كارگرفته شده استريزي
ها، تبديل آن به آوري دادهتضريد جمعطوري كه مسح

اطالعات، گردش اطالعات در سيستم و دسترسي آن 
كه به عنوان توليد، پردازش و ترويج و اشاعه اطالعات 

شود جزئي از نظام جامع آماري در هر دستگاه تلقي مي
ريزي و دستيابي به  اين اطالعات اساس برنامه. است

اند در ارزيابي اهداف در هر سازمان است كه مي تو
تحقق سازمان با اهداف آن مورد استفاده دستگاه ناظر 

انتظار دارد مجلس و نمايندگان محترم ضمن . قرار گيرد
 و ترويج ءفراهم ساختن تمهيدات الزم در جهت ارتقا
هاي جامع فرهنگ آماري و براي اجرايي شدن نظام

هاي خويش از ها اولويت خواستهآماري در دستگاه

هاي آنان داده و ها را متوجه برنامه و دستگاههابخش
  .تنها به عملكرد اكتفا ننمايند

دارد با ابزار آمار     در پايان انجمن آمار ايران اعالم مي
هاي  تواند با انعكاس آماري فعاليتاي ميبه عنوان آينه

هاي صنعت، كشاورزي و دولت محترم و بخش
ي به صورت  اعم از دولتي و خصوصو غيره خدمات 

هاي علمي، وسيله مناسبي براي نظارت و كنترل دستگاه
ها و عملكرد هر يك از نهادها اجرايي و بررسي برنامه

 توسط مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان محترم
رو آمادگي دارد در كنار مجلس هشتم از اين. باشد

 نمايندگان محترم ،هاي خود را تداوم بخشيدههمكاري
  .اري دهددر مجلس را ي

 مستدعي است ،در صورت تشخيص و ضرورت 
ريزي و ها براي برنامهدستور فرمايند مركز پژوهش

ها انجمن آمار ي الزم براي اين همكاريايجاد زمينه
  .ع سازندلايران را مط

  با تشكر و احترام                                                
  عباس گرامي                                                  

  رئيس انجمن آمار ايران                                           
  

گزارش دومين جلسه مجمع عمومي شوراي  ●
   3انجمن هاي علمي ايران

دومين جلسه مجمع عمومي شوراي انجمن هاي علمي 
شورا اين  در محل ساختمان 29/3/87ايران در تاريخ 

                                                 

ي دكتر محمد زاده نماينده محترم انجمن آمار ايران در با تشكر از آقا. 3
دانشگاه تربيت شوراي انجمن هاي علمي ايران و نماينده انجمن در 

  مدرس براي ارسال اين گزارش
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در اين جلسه آقاي دكتر محسن . يدبرگزار گرد
نماينده انجمن آمار ايران در شوراي (محمدزاده 

مصوبات مهم . شركت نمودند) هاي علمي ايران انجمن
  : عبارتند ازاين مجمع

 رئيس، منشي و دو نفر ناظر انتخاب ،بين حاضريناز  -
سپس گزارش عملكرد شورا توسط آقاي دكتر . شدند
 ترازنامه .ه شورا مطرح گرديدت مديرأاي، رئيس هي اژه

 1386هاي سال مالي  و صورتحساب درآمدها و هزينه
 و پس از اعالم نظر بازرس شده هارائنيز شورا اين 

يد أيشورا و بحث در خصوص مفاد آن، نهايتاً مورد ت
  . مجمع قرار گرفت

 موضوع معافيت انجمن ها از آقاي دكتر محمدزاده -
يل اظهارنامه مالياتي را ماليات و ضرورت توجه به تكم

كه در مجمع عمومي سال گذشته مطرح شده بود و 
قرار بر اين بود كه شورا با هماهنگي آقاي مهندس 

هاي علمي وزارت علوم  فصيحي دبير كميسيون انجمن
ها  يك كارگاه آموزشي براي مسئولين مالي انجمن

برگزار نمايد را يادآور شده و دليل عدم برگزاري آن را 
رئيس شورا و آقاي دكتر پرتويي اعالم . ندا شدجوي

نمودند موضوع را از طريق معاون پژوهشي وزارت 
اند ولي شرايط  پيگيري نموده، تحقيقات و فناوري علوم

در . الزم براي برگزاري كارگاه آموزشي مهيا نشده است
عين حال آقاي دكتر پرتويي پس از جلسه قول دادند 

  .  نموددر اين خصوص اقدام خواهند

ي ت مديره دوره دوم شوراأهيبراي انتخاب اعضاي  -
و به عمل آمده گيري  يأ ر،انجمن هاي علمي ايران

  . انتخاب شدندشورا اين اعضاي هيأت مديره دوره دوم 

  

  انجمن جديد نمايندگان ●

 آقايان ،ت مديره انجمن آمار ايرانأبراساس تصويب هي
، دكتر يحسين بيوراندكتر دكتر محمود افشاري، 

، حسن رنجي، عليرضا عربپور، دكتر سقراط فقيه زاده
به عنوان به ترتيب سميه عباسي، بهروز فتحي 

نمايندگان انجمن در دانشگاه خليج فارس، دانشگاه 
  دانشكده پزشكيدانشگاه شهيد باهنر كرمان،تبريز، 

پژوهشكده  ،)گروه آمار زيستي(دانشگاه تربيت مدرس 
 دانشگاه گيالن  ولي نجف آبادسسه آموزش عاؤآمار، م

  .انتخاب شدند

  

  ايران آمار انجمن دائمي جديد اعضايليست  ●

 آمار انجمن مديره هيأت 135 جلسه تصميم براساس
 عنوان تحت جديدي عضويت پس، اين از ايران

 اعضاي بر عالوه. است شده ايجاد دائمي عضويت
 انجمن دائمي عضويت به نيز زير افراد قبلي، دائمي

  :اند آمده در ايران مارآ

ت علمي أمنش، عضو هي آقاي دكتر مهدي ايران 
 دانشگاه صنعتي شاهرود

ت علمي أآقاي دكتر ميرحيدر جعفري، عضو هي 
 دانشگاه صنعتي شاهرود
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ت علمي أآقاي دكتر نادر جعفري راد، عضو هي 
 دانشگاه صنعتي شاهرود

ت أآقاي دكتر خسرو حسين زاده بابره، عضو هي 
 اه صنعتي شاهرودعلمي دانشگ

زاده، كارشناس آمار، پژوهشكده  آقاي فرشيد خان 
 آمار

رضا خورسندي شيرغان، عضو  آقاي دكتر مهدي 
 ت علمي دانشگاه صنعتي شاهرودأهي

ت علمي أآقاي دكتر كاووس خورشيديان، عضو هي 
 دانشگاه شيراز

ت علمي أآقاي دكتر عبدالرحمن راسخ، عضو هي 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز

ت علمي دانشگاه أقاي محمدرضا ربيعي، عضو هيآ 
 صنعتي شاهرود

ت علمي دانشگاه أآقاي دكتر علي رجالي، عضو هي 
 صنعتي اصفهان

ت علمي أخانم دكتر طاهره رزاق نيا، عضو هي 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

ت أآقاي دكتر احمد نزاكتي رضازاده، عضو هي 
 علمي دانشگاه صنعتي شاهرود

ت علمي أآقاي دكتر حجت زراعتي، عضو هي 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران

ت علمي دانشگاه أآقاي دكتر احمد زيره، عضو هي 
 صنعتي شاهرود

آقاي دكتر صادق رحيمي شعرباف مقدس، عضو  
 ت علمي دانشگاه صنعتي شاهرودأهي

ت علمي أآقاي دكتر جعفر فتحعلي، عضو هي 
 دانشگاه صنعتي شاهرود

ت علمي أدفرخ فروهنده، عضو هيآقاي دكتر سي 
 دانشگاه صنعتي شاهرود

ت علمي أآقاي دكتر عادل محمدپور، عضو هي 
 دانشگاه صنعتي اميركبير

ت علمي أآقاي دكتر سيدرضا موسوي، عضو هي 
 دانشگاه صنعتي شاهرود

  

  رانيا آمار انجمن ديجد ياعضا ●

     اسالمي آزاد دانشگاه  

  پيرايي خسرو -

  :رودهن واحد

 فرد جهانشاهي الهام -          سوري مدرسولمح -

 اسماعيلي سادات زهرا -                كاظمي ضحي -

 زاده اله فضل فاطمه -          حسيني شاه مرضيه -

 ضاف جليلي سپيده -                   حيدري مينا -

 بربستگان صفورا -                      رفيع رضا -

 فرد كمائي بهاره -                  اتريشي نسيم -

 مالشهري مهرو -                   دارائي سميه -

 ابراهيمي الهه -                     قلجلو مونا -

 رحماني ندا -         تكبالغ ناصري بهاره -
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 ميرزائي يوسف -          اختران خواجه هانيه -

 سهي صفوي ساناز -                خدامردي زهرا -

 رضايي زهرا -           اطهر حيدري فاطمه -

  اكبري علي حاجي سمانه -

  محسن بوجاري -  :شاهرود واحد

  نور پيام دانشگاه 

   :دماوند مركز

 نژاد ضيايي فاطمه -                      سالم الهه -

  حسني سميه -                پورخليل بهاره -

   :ساوه مركز

   احمدي حسن -               حسيني فروزان -

   :كرمان مركز

 حسيني شيما -                    باقري زهرا -

  محمدي ويدا -

   :آباد نجف مركز

  آبادي نجف صالحي خديجه -

 خوزاني عموشاهي اله نبي -

 قالني سماعيلا -               اصغري منصور -

  شاهداني احمدي سهيال -          زواره ناجي وجيهه -

   :هساو زمرك

  احمدي حسن -              حسيني فروزان -

  كرمان باهنر شهيد دانشگاه 

 موسوي سيدمحمد -                  مرادي فرزانه -

 حبيبي مينا -             تابعي سيدعليرضا -

 عباسي حاج فاطمه -            صالحي سيدمهدي -

 خادمي سودابه -          موسوي سيدمرتضي -

  برزگر يممر-

  تهران دانشگاه  

  بالغي عربي رضا -                     آزمون امين -

  شيراز دانشگاه 

 افكاري فاطمه -                  عمادي مرجان -

  غالمي غالمحسين -              پور سلمان مهدي -

  اصفهان صنعتي دانشگاه 

  ريلدا پور اله سيف عقيل -              ظريفي محمد -

 شاهرود صنعتي دانشگاه 

  فتحعلي جعفر -         منش ايران مهدي -

 مقدس شعرباف رحيمي صادق -

 فروهنده سيدفرخ -        زاده حسين خسرو-

  راد جعفري نادر -         موسوي سيدرضا -

 شيرغان خورسندي رضا مهدي -

 زيره احمد -         جعفري ميرحيدر -

  راد نوروزي مينا -

  مشهد فردوسي انشگاهد 

 ايزدخواه سلمان -         دالوري محسن -

 طباطبايي عالمه دانشگاه 

 بافقي صدرپور سيدمصطفي -            فياض محمد -
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  اصفهان پزشكي علوم دانشگاه 

  روستا ساره -

  بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه 

 نصيري مليحه -    يارمحمدياني خداياري محمدتقي -

 سبزوار پزشكي علوم شگاهدان 

  اكابري آرش - 

 شيراز پزشكي علوم دانشگاه 

  نيا ملك سمانه -                  فروزنده الهام -

 گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه 

  حسيني منيرسادات -               بشيريان مرضيه -

 يزد دانشگاه 

  پيوندي  قاسم زينب -

 ايران اسالمي يجمهور مركزي بانك 

 خدادي منوچهر -       قاهاني وكيل سيدعلي -

 اجتهادي مونا -                      افقي پگاه -

 نژاد حسين اكرم -                     جايز زهرا -

 حبيبي رضا -     سلماسي جوهري سعيد -

 خادمي ابراهيم -                 پاكروان اطمهف -

  پور رحيم علي -

  فارس مبنانگار مشاوره مديريت ركتش 

  شعرا احمد -

   انديشكار مشاور مهندسان شركت 

  نسب دهقان عليرضا-                 شكوهي آزاده -

  )ره (خميني امام امداد كميته 

  كاران گل غالمپور حسن -

  خيام عالي آموزش مؤسسه 

  صيادي ناديا -

  آباد نجف عالي آموزش مؤسسه 

 فروشاني عموشاهي سهيال -      اريانص محمدكاظم -

 نژاد خسروي مهناز -        پور عاصمي نعيمه -

 زار سبزه مريم -    گلي احمدزاده نرگس -

  خرمايي موسوي سيدمهدي -

 جليليان مرجان -       موزيرجي نژاد حسن مصطفي -

 ءاعـضا  ايـن  خـدمت  يـا  تحصيل محل نام (متفرقه 
  ):تاس نشده ارسال خبرنامه براي

  فرهمند اطمهف -             قاضياني مداح الناز سيده -

         مرندي نرگس -                             معبود ميترا -

  

  يآمار مراكز و ها دانشگاه اخبار  

  4مشهد فردوسي دانشگاه ●

  برگزاري آزمون دكتري  -

آزمون تخصصي ورودي دوره دكتري آمار دانشگاه 
 گرايش آمار استنباطي روزهاي فردوسي مشهد در

                                                 

 خانم دكتر معصومه فشندي مدير محترم گروه آمار از تشكر با .4
 مطالب اين تنظيم و هـتهيدانشگاه فردوسي مشهد جهت 

  



  14                                                                                                                     خبرنامه انجمن آمار ايران                       
 

سال دوشنبه و سه شنبه دوم و سوم اردبيهشت ماه 
 در محل دانشكده علوم رياضي اين دانشگاه 1387

نفر داوطلب  52 در اين آزمون تعداد. برگزار گرديد
 نفر برتر 17شركت نموده بودند كه از بين داوطلبين 

مصاحبه علمي نيز روز . به مصاحبه دعوت شدند
در  خردادماه سال جاري برگزار شد و 21به شن سه

انيس و آقايان  ها  خانمبه ترتيب حروف الفبا نهايت 
زاده، محمد  احسان زمانايرانمنش، بهاره خطيب آستانه، 

مهدي شمس خوزاني، اسماعيل شفاعي نوقابي، 
مريم عباس زاده و سليمه  ، محمد عباس زاده،شيرازي

  . برگزيده شدندياسايي سكه 

  اري المپياد علمي دانشجويي آماربرگز -

آمـار  چهارمين دوره المپياد علمـي      مرحله نيمه متمركز    
 هاي استان هاي دانشگاه (3كشور در قطب    دانشجويي  

  و جنـوبي  خراسـان  رضـوي،  خراسان شمالي، خراسان
روز پـنج   ) مـشهد  فردوسي دانشگاه مركزيت به سمنان،

ــورخ   ــنبه م ــال  19ش ــشت س ــل 1387 ارديبه  در مح
   .دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شدعلوم  كدهدانش

برگزاري كارگاه آموزشي قابليت اعتماد و كاربردهـاي         -
  آن

 كارشناسـان  مهـارت  و علمـي  سـطح  ارتقـاء  منظور به
 بـراي  هـاي الزم     زمينه نمودن فراهم همچنين و صنعتي
 و صـنعتي  مؤسـسات  و دانـشگاه  بـين  ارتباط برقراري
 و ترتيبـي  هـاي  ادهد علمـي  قطـب  اداري، هاي سازمان
 اعتماد قابليت آموزشي كارگاه برگزاري به اقدام فضايي

 روزهـاي  آموزشـي    كارگـاه اين  . نمود آن كاربردهاي و

 سـال  مـاه  ارديبهـشت  26 و 25 پنجـشنبه  و  چهارشنبه
 رياضـي  علـوم  دانـشكده  سـمينار  اتـاق  محل در 1387

 بيش كارگاه اين در. شد برگزار مشهد فردوسي دانشگاه
 هـاي  دانشگاه اساتيد شامل كه كردند شركت نفر 50 از

ــي ــشهد، فردوس ــد م ــفهان، و بيرجن ــشجويان اص  دان
ــشگاه تكميلــي تحــصيالت  و كــشور داخــل هــاي دان
 سـازمان  و اجتمـاعي  امور و كار وزارت از كارشناساني

 .بودند فضا و هوا صنايع

 كـه  شد ارائه جلسه شش در زير مباحث كارگاه اين در
 و بحـث  مـورد  شـده  ارائـه  مطالـب  جلسه هر پايان در

  :بود همراه پاسخ و پرسش با و گرفته قرار بررسي

 هـاي  كـران  و منـسجم  هـاي  سيـستم  اعتماد قابليت -
  مربوطه

 هاي داده براساس ناپارامتري و پارامتري برآورد -
  گروهي شده سانسور

 مرتبط عناوين و عمر طول آزمون -

 عمر طول هاي داده نمودار تحليل -

 خرابي از گيري پيش براي نگهداري هاي روش -
  . ها  سيستم

  فارغ التحصيل دكتري  -

آرشي دانـشجوي دوره دكتـري آمـار ايـن          آقاي محمد   
 از 1387دانــشگاه روز چهارشــنبه اول خردادمــاه ســال 

برآوردگرهاي بهبود يافتـه    «رساله دكتري خود با عنوان      
در مدل رگرسيون خطي چندگانـه بـا خطاهـاي داراي           

 به راهنمايي آقاي دكتر سيد محمـد        »بيضي گون توزيع  
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مهدي طباطبايي با موفقيت و كسب درجه عـالي دفـاع           
  .نمود

   افتخار بازنشستگي -

 استاد گروه آمار دانـشگاه      ،آقاي دكتر حسنعلي آذرنوش   

ــشهد از   ــي م ــدايفردوس ــال ابت ــار  1387 س ــه افتخ  ب

همكـاري  كـه    شايان ذكر است  . بازنشستگي نائل آمدند  

 ويژه در بخـش تعلـيم و تربيـت دانـشجويان            بهايشان  

دانـشگاه  ايـن   با گروه آمار    كماكان  تحصيالت تكميلي،   

  .ادامه دارد

  

  فارغ التحصيالن آمار 

   فارغ التحصيالن دكتري آمار ●

  محمد آرشي دكتر -1

 در  1360محمد آرشي در سـال      

ــد  ــد ش ــشهد متول ــهر م وي . ش

 خـود را در     متوسطهتحصيالت  

ــك    ــي فيزيـ ــته رياضـ در رشـ

ايشان . دبيرستان نمونه مردمي باقرالعلوم به پايان رسانيد

 موفـق بــه اخـذ مـدرك كارشناســي در    1382در سـال  

رشته آمار از دانشگاه شهيد باهنر كرمان شد و در همان           

ســسات ؤســال در آزمــون سراســري دانــشگاه هــا و م

ارشـد آمـار    آموزش عـالي كـشور در دوره كارشناسـي    

 در ســال وي. رفتــه شــددانــشگاه فردوســي مــشهد پذي

خود بـا راهنمـايي     كارشناسي ارشد    از پايان نامه     1384

استنباط آمـاري   «آقاي دكتر جعفر احمدي تحت عنوان       

 دفاع »بر اساس مقادير ركوردي و زمان رخداد ركوردها

نامبرده در همـان سـال در       . ده و فارغ التحصيل شد    نمو

آزمــون ورودي دوره دكتــري آمــار دانــشگاه فردوســي 

هد پذيرفته شده و اين دوره را بـا دريافـت بورسـيه             مش

ايـشان  . تحصيلي از دانشگاه صنعتي شاهرود آغاز نمود      

 از رساله دكتري خود با راهنمـايي        1/3/1387در تاريخ   

آقاي دكتر سيد محمد مهـدي طباطبـايي تحـت عنـوان            

برآوردگرهاي بهبود يافتـه در مـدل رگرسـيون خطـي           «

 بــا »زيــع بيــضي گــونچندگانــه بــا خطاهــاي داراي تو

مقاالت زيـر  . موفقيت و كسب درجه عالي دفاع نمودند   

  :از رساله دكتري ايشان استخراج شده اند

ــي، م ــايي، س. آرشـ ــسه ). 1387. (م.م.و طباطبـ مقايـ

 باها در مدل رگرسيون چندگانه      گرانواع برآورد مخاطره  

، 2، شماره   1، جلد   ه، مجله علوم آماري   گان چند tخطاي  

  .108 تا 95، صفحات 1386تان پاييز و زمس

- Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M. 
(2008). Stein-type improvement under 
stochastic constraints: Use of multivariate 
Student-t model in regression, Statistics and 
Probability Letters (In Press) 

- Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M. 
(2008). Shrinkage estimation of the 
regression parameters with multivariate 
normal errors, Mashhad Research Journal of 
Mathematical Sciences, 1, 83-100. 

- Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M. 
(2008). Improved variance estimation under 
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sub-space restrictions, Statistics and 
Probability Letters, (Revised) 

- Arashi, M., Saleh, A.K.Md. Ehsanes and 
Tabatabaey, S.M.M. (2008). Preliminary 
test and Stein-type estimation in elliptically 
contoured model, Advances in Statistical 
Analysis, (Submitted). 

  

  ري آمامجالت و كتب 

   كتب تازه منتشر شده●

به شيوه (ها   نخستين درس در طرح آزمايش-
  )هاي خطي مدل

   اسكلينگ .جان اچو وبر  .دونالد سي: تأليف

لقاسم ادكتر ابو و دكتر حسنعلي آذرنوش: ترجمه
    1385 سال اول چاپ نوبت، نيا بزرگ

نشر سخن گستر و معاونت پژوهشي دانشگاه : ناشر
   .شهدمواحد آزاد اسالمي 

  MINITAB 14 تحليل رگرسيون همراه با -

  مليحه ابراهيم پور و ماندانا نوروز زاده رحيمي: ليفأت

  .اقليدس نشر :ناشر
  

   نشريات مركز آمار ايران●

 -برداري كشور نتايج آمارگيري از معادن در حال بهره -
1385.  

 تابستان -شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن -
1386.  

  .1386 تابستان -رگيري از نيروي كارنتايج آما -

 - مد خانوارهاي شهريآآمارگيري از هزينه و در -
1385.  

 - مد خانوارهاي روستاييآآمارگيري از هزينه و در -
1385.  

  .1385 -هاي صنعتي كشور آمارگيري از كارگاه -

  .1386 پاييز -شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن -

اسفند -عتصن كننده بخش توليد شاخص قيمت -
1386.  

  .1386پاييز -صادراتي كشور شاخص قيمت كاالهاي -

  .1385، 26ايران در آيينه آمار، شماره  -

گزيده شاخص ها و نماگرهاي  اقتصادي، اجتماعي  -
  .1386 پاييز -و فرهنگي كشور

 .1386 زمستان -)59شماره (هاي آمار  تازه -

 .1386 پاييز -نتايج آمارگيري از نيروي كار -

 -هاي صنعتي كشور نتايج آمارگيري از گاوداري -
1386. 

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و  -
 .1386 زمستان -فرهنگي كشور

اطلس گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و  -
  .1385 -مسكن

-Statistical pocketbook of the Islamic 
Republic of Iran 1385 No. 23, March 2006- 
March 2007. 
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   ساير نشريات●

 فصلنامه علمي، ترويجي انجمن نانو فناوري ايران -

شماره ، 86 پاييز و زمستان - سال سوم-شماره نهم

  .87 بهار - سال چهارم-دهم

، خبرنامه انجمن رياضي ايران - 

، 1386، زمستان 4، شماره 29سال 

، شماره 30سال ، 114شماره مسلسل 

  .115لسل ، شماره مس1387، بهار 1

 شماره -سال دوم، فصلنامه آمارهاي اقتصادي ايران -

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 1387 خرداد -2

  .مديريت كل آمارهاي اقتصادي

مجموعه مقاالت هشتمين كنفرانس آموزش رياضي  -

  .1385 مرداد -شهركرد، ايران

، 1 ،شماره 3دوره ، هاي آماري ايران مجله پژوهش -

  .پژوهشكده آمار، 1385بستان بهار و تا

، 25سال هفتم ، شماره ، خبر نامه فرهنگستان علوم -

  .86زمستان 

سال چهارم ، خبر نامه داخلي انجمن ترويج علم ايران -

  .1386، شماره  دوازدهم، بهمن 

 ايراني اخالق در علوم و فناوري، خبر نامه انجمن -

علوم و انجمن ايراني اخالق در ، 1387 ، بهار 6شماره 

  . فناوري

، آذر 124شماره خبرنامه دانشگاه تربيت مدرس  -

  .دانشگاه تربيت مدرس، 1386

، 128شماره  خبرنامه دانشگاه تربيت مدرس -

  .دانشگاه تربيت مدرس، 1387ماه   فروردين

  دانشگاه سيستان و بلوچستان -

Iranian Journal of Fuzzy 
Systems, Volume 5, number 
1, February 2008. 

  
  

  انجمن نانو فناوري ايران -

International Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology, Vol. 3, No. 1, December 
2007. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 براي انجمن نمايندگان از درخواست
  خبر ارسال

ــران    ــار اي ــن آم ــرم انجم ــدگان محت از نماين
ــال     ــا ارس ــه ب ــود ك ــي ش ــا م ــميمانه تقاض ص

ــه صــورت الكترونيكــي ( ــار، ) ترجيحــاً ب اخب
گــزارش همــايش هــا، اســامي و مشخــصات 

التحــصيالن تحــصيالت تكميلــي و هــر  فــارغ
ندني آماري، ما را در چـاپ       گونه مطالب خوا  

  .هر چه بهتر خبرنامه ياري نمايند



              021-66499827: مـابر ن          021-66495540: تلفـن         11، طبقه دوم، واحد 56 نجم، پالك بست بن،  )بين بزرگمهر و انقالب( فلسطين ابانيخ ،تهران :نشاني

 ir.irstat@info:الكترونيكينشاني                                     ir.irstat.www:پايگاه الكترونيكي 

 

 

  
  فرم عضويت در انجمن آمار ايران

  .ند تكميل و ارسال نمايدر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاء محترم انجمن اين فرم را مجدداً

  شماره عضويت  تغيير مشخصات  عضو جديد 

  :مشخصات فردي.  1
  

  : نام

  :نام خانوادگي

 

First Name: 

Last Name: 
         مرد  زن          :  جنسيت:                                                      ملي كد                                                                   : تولد تاريخ

 :مشخصات تحصيلي. 2
 :          رشته تحصيلي : آخرين مدرك تحصيلي

  :ذ         سال اخ : مدرك اخذ يا تحصيل محل دانشگاه نام

 : ذ مدركاخ يا تحصيل محل شهر نام          :  اخذ مدركيا تحصيل محل كشور نام

  :مشخصات شغلي. 3
 : سمتشغل يا   : يا تحصيلمحل كار

   .نماييد قيد را علمي مرتبه ،پاسخ بودن مثبت صورت در         هستيد؟ علمي تأهي عضو آيا
  :ها ها و تماس آدرس. 4

  : دورنگار  : تلفن
                           :                                                                                                        پستي آدرس

  :ده رقمي كدپستي
 ):Homepage(                                 آدرس اينترنتي   ):             E-mail(آدرس الكترونيكي 

  :ها زمينه. 5
                 -2                                                              -1:      زمينه هاي آماري مورد تخصص

  :زمينه هاي مورد عالقه همكاري با انجمن

  هاي تخصصي انجمن          همكاري در كميتهها و سمينارها              همكاري در برگزاري كنفرانس  همكاري در داوري مقاالت

  شي انجمن  هاي پژوه                        همكاري در فعاليتهاي آموزشي انجمن   همكاري در فعاليت
  پرداخت حق عضويت. 6

  :تاريخ واريز حق عضويت  :مبلغ واريزي

  :عضويت مربوط به سال  :شماره فيش بانكي

  ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران

 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت
   ريال000/000/1   ريال000/60    ريال000/30  )ريال (مبلغ

  واريـز  ) 731كد شعبه    ( نام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه دكتر فاطمي تهران          ه   ب 5135ق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره         خواهشمند است مبلغ ح   
 . مائيدارسال فرآمار ايران  پستي يا الكترونيكي به دفتر انجمن نشانيرا به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق   آن،و پس از تكميل فرم درخواست عضويت
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  1387سسه اي انجمن در سال ؤاعضاي م

 آمـار  انجمـن  از ،1387 سـال  در اي سسهمؤ عضويت حق پرداخت با) به ترتيب حروف الفبا    (زير سساتؤم و ها دانشگاه
  . شود مي قدرداني مؤسسات اين در انجمن نمايندگان و مسئوالن رؤسا، از وسيله بدين .اند نموده حمايت ايران

  سسهؤ منشاني پايگاه الكترونيكي  سسهؤآرم م  سهسؤنام م  رديف

 نوين اقتصاد  بانك  1
  

www.enbank.ir 

 كشاورزي  بانك  2

  

www.agri-bank.com 

ايران  اسالمي يجمهور مركزي  بانك  3
 

www.cbi.ir 

 البرز  بيمه  4
 

www.alborzins.com/ 

 ايران  بيمه 5

 

www.iraninsurance.ir  

 آمار پژوهشكده 6

 

www.srtc.ac.ir 

 كشور  احوال  ثبت سازمان  7
 

http://www.sabteahval.org/ 

  سايپا خودروسازي شركت  8

 

www.saipacorp.com 

 قدس مهاب مشاور  مهندسي شركت  9

 

www.mahabghodss.com 

 )ره(   خميني امام  امداد كميته  10
 

http://www.emdad.ir 

 ورزيكشا جهاد  وزارت  11

   

www.agri-jahad.ir  
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