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ونسها در كنفرا مجالت علمي يا ارائه آن هاي داخلي

يكي از مواردي كه در حال. المللي پرداخته شد بين

حاضر بايد درباره آن تأمل نمود، توجه به مقوله 

موضوع. استابآموزش علمي از طريق انتشار كت

و،ترجمهتوجه به اهداف اصلي از تأليف،  گردآوري

علمي براي پژوهشگران از كتاب هاي اقتباس در 

كه. برخوردار استاي اهميت فوق العاده بديهي است

ي عمل كرد كه طور علمي بايد اين گونه آثاردر انتشار 

. ها در راستاي رفع نيازهاي علمي جامعه باشد چاپ آن

بنابراين رعايت اولويت ها در انتشار كتاب امري

.ضروري است

هايابخوشبختانه در سال هاي اخير موضوع انتشار كت

و تجديد چاپو افزايش تعداد شمارگعلمي هاآنان

. بسيار مورد توجه قرار گرفته استدر كشورمان

هرساله نيز جهت معرفي كتب علمي تازه منتشر شده،

و نمايشگاه هايي تخصصي يا عمومي در سطح كشور

دو. مجامع علمي داخلي برگزار مي گردد در اين ارتباط

اول اين كه اين. مورد ضروري به نظر مي رسد

بايد طوري طراحي شوند تا جوانان، ها نمايشگاه

و پژوهشگران  و كتاب خواني را دانشجويان به كتاب

و برپايي اين چنين.ندترغيب نماي گرچه با طراحي

م نمايشگاه اي هدف اصلي از توان تا اندازهيهايي

انتشار كتاب را دنبال نمود ولي ذكر اين مطلب ضروري 

م و ارزيابي معلمان و است كه نحوه تدريس دارس

و  اساتيد دانشگاه نيز بايد طوري باشد كه دانش آموزان

و ارتباط هر چه  دانشجويان به سمت استفاده از كتاب

و تازه منتشر شده در حيطه  بيشتر با كتب تخصصي

. علمي خود هدايت شوند

 اين است كه پژوهشگران را اين راستاموضوع ديگر در

و اجراي برنامه و دقيق به هاي منا بايد با طراحي سب

و اندوخته هاي علمي خود در قالب سمت انتشار نتايج

در واقع چنانچه بخواهيم سطح. كتاب تشويق نمود

و كتابخواني  علمي جامعه را با ترويج فرهنگ كتاب

و تقاضاي  ارتقاء ببخشيم، الزم است به بحث عرضه

عالوه بر حمايت. كتاب هر دو به يك اندازه توجه كرد

و انتشار كتاب، از پژوهشگرا ن فعال در زمينه تدوين

و بايد آنان را با اهداف موردنظر از ترجمه، تأليف

و اقتباس  آنو گردآوري از. ها آشنا نمود تفاوت بين

به،آن جا كه جامعه دانشگاهي  هم نيازمند دستيابي

 آموزشي دنيا از طريق ترجمه-آخرين نتايج علمي

و هم علمي منتشر شده در سطح هايباكت جهان است

و اندوخته هاي علمي  و صاحبنظرانبايد تجربيات

و فناوري در خود را در پيشكسوتان عرصه علم

هاي سياستنبايدد،دهدسترس ساير پژوهشگران قرار 

و در داخل دانشگاه و كالن پژوهشي در سطح كشور ها

و  مؤسسات علمي در جهت حمايت از مؤلفين

امترجمين كتاب  بابه گونه شد كه تفاوت بيني

و اقتباس يا آنچنان ناچيز  ترجمه، تأليف، گردآوري

ها به دست فراموشي سپرده باشد كه اهداف اصلي آن

 زياد باشد كه ناخودآگاه پژوهشگران به آنقدرشود يا 

ب سوق داده شده تا اين كه بخواهنداسمت تأليف كت

جديد علمي را ترجمه نموده يا خداي نكرده هايباكت
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و ناقصهترجم .دنماينبه نام تأليفات منتشررا هاي آزاد

تتوجه بيش از پيشلذا و و مسئولين امر صميم گيران

 هايبابرنامه ريزان ذيربط، در مسائل مرتبط با نشر كت

.علمي بسيار حائز اهميت است

 سردبير

1اخبار انجمن�

 هيأت جلسه ششمينو پنجاهوصديكهرتجلسصو●

 ايران آمار انجمن مديره

 هيأت مديره انجمن دورههشتمين جلسه از نوزدهمين

و ششمينيك(ايران آمار و پنجاه روز) جلسه پياپيصد

دفتر انجمن آمار ايران محلدر6/4/87 پنجشنبه مورخ

مجيد دكتر آقايانو با حضور اعضاء هيأت مديره

طاهري سيد محمود طالبي، دكتر هوشنگ دكتر اسدي، 

هاگرامي عباسو دكتر  وتاتاماه بانو دكترو خانم

. تشكيل گرديدسنجريناهيد دكتر

و بررسي،بحث مورد زير موضوعات جلسه اينرد

:گرفت قرار گيري تصميم

پزشك به نمايندگي از طرف حميد آقاي دكتر-

دأاعضاي هي ر اداره ثبتت مديره انجمن جهت حضور

و امضاي دفاتر قانوني به منظور تغيير نشاني شركت ها

.دفتر انجمن انتخاب شدند

نامه رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان مبني بر معرفي-

، خانم)دانشگاه شيراز(آقايان دكتر احمدرضا سلطاني 

با تشكر از خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر انجمن آمار ايران.2

 براي ارسال اين اخبار

و آقاي) دانشگاه صنعتي اصفهان(دكتر صفيه محمودي

به)ه صنعتي اصفهاندانشگا(دكتر سيدمحمود طاهري

و عنوان اعضاي كميته علمي هفتمين سمينار احتمال

اعضاي هيأت مديره اطالع به فرآيندهاي تصادفي 

. رسيد

آقاي دكتر گرامي گزارشي از برگزاري دومين جلسه-

و اعضاء  نظرات،سردبيران نشريات انجمن ارائه نمودند

و مصوبات آن ارائه خود را در خصوص اين نشست

.نددكر

شد- و موافقت اعضاء مقرر نامه آئينبهبنا به پيشنهاد

و سمينارها تبصره زير اضافه برگزاري كنفرانس ها

:گردد

و سازمان-تبصره هاي مختلف در صورت مراكز، نهادها

 جزء،ها هاي كنفرانس كل هزينه%20تقبل حداقل 

و هاآناساميبرگزاركنندگان كنفرانس محسوب شده

شددر پوستر . كنفرانس درج خواهد

 مورد،تغييرات مورد نياز اساسنامه توسط اعضاء-

و مقرر ت بررسي نهائي قرار گرفت بهأيشد جهت يد

و فناوري وزارت علوم .دارسال گرد، تحقيقات

 هيأت جلسه هفتمينو پنجاهوصديكهصورتجلس●

 ايران آمار انجمن مديره

مهشتمين جلسه از بيستمين ديره انجمن دوره هيأت

و هفتمينيك(ايران آمار و پنجاه روز) جلسه پياپيصد

 دفتر انجمن آمار ايرانمحلدر2/5/87 پنجشنبه مورخ

اسدي، مجيد دكتر آقايان با حضور اعضاء هيأت مديره

طاهري، دكتر سيد محمود طالبي، دكتر هوشنگ دكتر 
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و دكتر برزادرانمحتشمي غالمرضا گرامي، دكتر عباس

ر ايند.تشكيل گرديد دكتر تاتاو خانم الهي نعمتنادر

و، جلسه موضوعات زير مورد بحث بررسي

:گيري قرار گرفت تصميم

امورازيطاهري گزارشسيد محمود آقاي دكتر-

و مقرر شد   موضوعحسابرسي انجمن ارائه نمودند

انجمن از نهمين دوره هيأت دفاتر رسمي حسابرسي

. آغاز شوديرسمبه طور مديره انجمن 

شد- در خصوص تنظيم سال مالي انجمن، مقرر

 اساسنامه انجمن به صورت زير19پيشنهاد تغيير ماده 

:جهت تصويب به مجمع عمومي ارائه شود

 سال مالي انجمن از اول شهريورماه هر سال-19ماده

. مردادماه سال بعد خواهد بود31تا

 بر معرفي نامه رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان مبني-

محمود طاهري به عنوان دبير كميته سيدقاي دكترآ

 فرآيند هاي تصادفيوعلمي هفتمين سمينار احتمال 

.دسيرهيأت مديره انجمن به اطالع اعضاء

هاي آتي انجمن، يكي از دبيران مقرر شد در كنفرانس-

به) ترجيحاً دبير آخرين كنفرانس( هاي گذشته كنفرانس

ع لمي معرفي شود تا از تجربيات عنوان عضو كميته

هاي آينده كنفرانسبرگزاري هر چه بهتر ايشان در 

.استفاده شود

خصوصي در طاهري گزارشسيد محمود آقاي دكتر-

هاي انجمن آمار كشورهاي استراليا، بلژيك، فعاليت

و آقاي دكتر  و كانادا كه توسط ايشان حميد بلغارستان

ا هيأت مديره عضاء پزشك تهيه شده بود، به اطالع

و مقرر شد جهت درج در خبرنامه  انجمن آمار رساندند

.دگرد ارسالخبرنامه دفتر به ايران 

پرگرديمقرر- فسورود جايزه تشويقي مربوط به

مسابقه نهمين تشويق برگزيدگان براي باالكريشنان 

 الهي نعمتنادر توسط آقاي دكتر آمار كشور دانشجويي 

تهيه بقات دانشجويي آمار كشور دبير كميته علمي مسا

. شود

و دكتر سيد محمود آقايان دكتر- نادر طاهري

و سمينارهاي الهي جهت ارتقاي كنفرانس نعمت ها

:انجمن راهكارهاي زير را پيشنهاد نمودند

و هاي علمي اين كنفرانس كميتهتشكيل� ها

 المللي سمينارها در سطح بين

ها در سطحشمقاالت انگليسي اين همايداوري�

،در واقع، بايد در كنار كميته علمي(المللي بين

المللي از آماردانان ايراني مشاوران بينشامليتأهي

 تا ضمن ارتقاي كيفيتدگردو غير ايراني تشكيل 

و كنفرانس، در داوري مقاالت مشاركت رسمي

)قاعده مند داشته باشند

ت هاي ويژه مجال مقاالت برگزيده در شمارهچاپ�

و(المللي بين اين مورد گاهي انجام شده است

به نيز قرار استآمار ايرانكنفرانس نهمين براي  ،

)همين ترتيب عمل شود

از� اي براي شركت آماردانان برجسته منطقهدعوت

هاو كنفرانسها در همايش

براي برگزاريو جدي ريزي مناسب برنامه�

به ها هاي تخصصي در حاشيه همايش كارگاه

 آماردانان برجستههر چه بهتر حضور منظور
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به سخنراني هاي كليدي حتي االمكان برگزاري�

طوري كه بيشتر شركت كنندگان عموميصورت 

 بتوانند مطالب سخنرانان كليدي را دنبال كنند

در�  مختلف هايو گرايشها پوشش شاخهجديت

و آمار رسمي آمار  همچنينوبه ويژه آمار حياتي

و گرايش معرفي شاخه  آمارهاي جديد ها

و پوسترهاي همايش اطالعيهارسال� ب ها  رايها

و مراكز آماري كشورهاي آماري آموزشيها گروه

 مختلف

و بندهاي همايشرها ساختن� هاي علمي از قيد

و نقل و حمل و تداركاتي مانند اسكان، تغذيه

بخش اين گونه موارد به تدريجي واگذاري

 خصوصي

 هيأت جلسه هشتمينو پنجاهوصديكهصورتجلس●

 ايران آمار انجمن مديره

و يكمين  دوره هيأت مديره هشتمين جلسه از بيست

و هشتمينيك(ايران انجمن آمار و پنجاه  جلسه صد

گروه آمار محلدر29/5/87 پنجشنبه مورخروز) پياپي

آقايانو با حضور اعضاء هيأت مديرهدانشگاه اصفهان 

هوشنگ پزشك، دكتر حميد، دكتر اسديمجيد دكتر 

و عباس طاهري، دكتر سيد محمود طالبي، دكتر  گرامي

و خانم ها محتشمي غالمرضا دكتر  ماه دكتر برزادران

وتشكيل سنجريناهيد دكتروتاتابانو   شده

و تصميم، موضوعات زير مورد بحث گيري قرار بررسي

:گرفت

انتخابات نامه با توجه به لزوم اصالحات در آئين-

مقرر شد اين،اعضاي هيأت مديره انجمن آمار ايران

مجمع عمومي مورخ طرح در نامه به جاي آئين

انجمن پيشنهاد گرديده مجمع عمومي آتيبه31/5/87

اعضاي مجمع عمومي انجمن آمار ايران تصويببه تا

.برسد

غالمرضا آقاي دكتر2/5/87 مورخ پيشنهادهب-

دانشجويي ردبير محترم مجلهس(برزادران محتشمي 

 شدن التحصيل با توجه به فارغ) نداانجمن آمار ايران، 

و مهدي جعفريآقايان دكتر ، محمد جعفري جوزاني

آقايان محسن با عضويتانگضمن تشكر از نامبرد

و جليل جراحي فريز از نيمه دوم سال  به 1386عارفي

،اين مجله عنوان اعضاي دانشجويي شوراي سردبيري

.موافقت به عمل آمد

و مجمـع عمـومي فـوق العـاده برگزاري گزارش●

 ايران آمار انجمنمجمع عمومي عادي

در حاشيه نهمين كنفرانس آمار ايران مجمع عمومي

 روز 16:30انجمن آمار ايران ساعت فوق العاده 

 در محل تاالر ابن سيناي 31/5/1387شنبه مورخ پنج

همچنين. تشكيل گرديددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ساعت نيز انجمن آمار ايران مجمع عمومي عادي 

شد18:00 در زير. همان روز در محل ذكر شده برگزار

گزارش موضوعات مطرح شده در اين مجامع ارائه 

.گردد مي
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 ايران آمار انجمن مجمع عمومي فوق العاده-

با حضور آمار ايران مجمع عمومي فوق العاده انجمن

ا اينز نصف به عالوه يك كل اعضاي پيوسته بيش

تاالر ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي محل در انجمن 

در اين جلسه پس از قرائت.دگردياصفهان تشكيل 

آياتي از قرآن مجيد در مورد انتخاب اعضاي هيأت 

:رئيسه جلسه به شرح زير اقدام شد

آقاي دكتر محمدقاسم وحيدي اصل به عنوان رئيس،

دكتر مسعود يارمحمدي به عنوان ناظر، آقاي دكتر آقاي 

و آقاي دكتر سقراط  امير كاوسي دوالنقر به عنوان ناظر

 فقيه زاده به عنوان منشي

بررسي بحث، موارد زير مورد،جلسه آنگاه طبق دستور

:و تصويب قرار گرفت

به خانواده آقاي دكتر عميدي اي خطاب نگارش نامه-

آبه پاس قدرداني از زحم و رزوي ات خانواده ايشان

 شفاي ايشان از خداوند متعال

اساسنامه در انجمن پيشنهادي هيأت مديرهتغييرات-

به تصويب رسيد كه متن اصالح شده انجمن آمار ايران 

.آن در همين شماره خبرنامه به چاپ رسيده است

در انجمن آمار حق عضويت مربوط به تغيير پيشنهاد-

شدزيربه صورت ايران  : تصويب

 ريال000/100:)ساالنه(عضويت پيوسته

 ريال000/50:)ساالنه(عضويت وابسته

 ريال000/500/1: عضويت دائم

 حق عضويت درصد تخفيف40ازيدانشجوياعضاي

.دبرخوردارنساالنه

 ايران آمار انجمن عمومي عاديمجمع-

و آگهيب روزنامه مورخدرر اساس دعوت قبلي

 جلسه مجمع عمومي عادي انجمن آمار،14/5/1387

 با حضور بيش 31/5/1387 روز پنجشنبه مورخ،ايران

و اعضاي هي تأاز نصف به عالوه يك اعضاي پيوسته

 آقايان دكتر محمدقاسم وحيدي اصل به عنوان،رئيسه

ناظر، دكتر رئيس، دكتر مسعود يارمحمدي به عنوان

امير كاووسي دوالنقر به عنوان ناظر، دكتر سقراط 

تاالر ابن سيناي محل زاده به عنوان منشي در فقيه

.دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشكيل شد

 موارد زير مورد بررسي كار، طبق دستوردر اين جلسه

:و تصويب قرار گرفت

هيأت مديره دوره آقاي دكتر عباس گرامي رئيس-

 هاي انجمن آمار ايران گزارشي از فعاليتانجمنهشتم 

: كه مشروح آن به شرح زير استنمودندارائه

و عرض ادب خدمت كليه همكاران گرامي در با سالم

و سازمان ها، دانشگاه و پرورش، مراكز اجرايي آموزش

. دانشجويان عزيز

از ابتدا برخود الزم مي دكتر علي آقاي دانم يادي

و ايم كه همواره حامي انجمن بودنمعزيز عميدي 

شش سال قبل هنگام عزيمت براي شركت در يك

از،جلسه مربوط به انجمن و  دچار سانحه تصادف شد

.آن زمان تاكنون در بستر بيماري مي باشد

عزيزان تمنا دارم دعا كنيد تا اين عزيز همه شما از

 در جمعمجدداًغايب در مجامع علمي، هر چه زودتر 

سفانه آقاي دكتر نادر نعمت الهي،أمت.ر يابد حضوام
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و مسئول برگزاري مسابقات نائب رئيس انجمن

و چند دوره  گذشته، عضو دانشجويي در اين دوره

و مسئول بخش آمار نظري اين كنفرانس از كميته علمي

اند، از همگي شما چند روز گذشته دچار كسالت شده

كه خداوند هر چه بزرگواران استدعا دارم دعا فرمائيد 

.زودتر سالمتي كامل به ايشان عنايت فرمايند

آقاي دكتر علي ميريان، استاد گروه آمار دانشگاه عالمه

به.طباطبائي چندي پيش دعوت حق را لبيك گفتند

و آمرزش الهي را براي خانواده ايشان تسليت گفته

.كنم نامبرده درخواست مي

طي دو سال ايرانت مديره دوره هشتم انجمن آمارأهي

و يك جلسه تشكيل داده است،  مسئوليت خود بيست

دانشگاه تهران، محل دو جلسه از جلسات مذكور در 

دانشگاه صنعتي اميركبير، يك محل يك جلسه در 

و دو جلسه در محل جلسه در  دانشگاه صنعتي اصفهان

از اين ميزبانان. دانشگاه اصفهان برگزار شده استمحل 

و تشكر عزيز كمال امت گزارش دوره هشتم. دارمرا نان

را به شرح زير تقديمت مديره انجمن آمار ايرانأهي

:دارم مي

و فرآيندهاي� برگزاري ششمين سمينار احتمال

از آقاي. تصادفي با همكاري دانشگاه مازندران

و همكاران ايشان سپاسگزارم .دكتر صادقپور

ري برگزاري نهمين كنفرانس آمار ايران با همكا�

و همكاران. دانشگاه اصفهان از آقاي دكتر اسدي

.ايشان تشكر مي كنم

ريزي براي برگزاري هفتمين سمينار احتمال برنامه�

و فرآيندهاي تصادفي با همكاري دانشگاه صنعتي 

و كميته علمي آن نيز. اصفهان دبير اين سمينار

و اولين جلسه آن نيز ديروز در گرديده تعيين 

شدآمار ايران رانس كنفنهمين حاشيه اميد. برگزار

كه اي دارم دانشگاه صنعتي اصفهان به شايستگي

در برگزاري دو كنفرانس آمار قبلي نشان داده 

از دانشگاه. است، اين سمينار را سامان دهد

اين موضوع صنعتي اصفهان به خاطر پذيرش 

و براي برگزاركنندگان اين سمينار  تشكر مي كنم

.آرزوي توفيق دارم

ريزي براي برگزاري دهمين كنفرانس آمار برنامه�

براي دوستان گروه. ايران با همكاري دانشگاه تبريز

آمار دانشگاه تبريز در برگزاري شايسته اين 

.كنفرانس آرزوي توفيق دارم

الزم است به استحضار برسانم به منظور انتقال

هاي پيشين، در برگزاري تجربيات برگزاري كنفرانس

 هاي بعدي، پيشنهاد شد كه دبير هر كنفرانس، كنفرانس

.عضو كميته علمي كنفرانس بعدي باشد

پژوهش نامه انجمن شماره از نشريه چهارچاپ�

علمي شماره از نشريهسه،)JIRSS(آمار ايران 

علمي شماره از مجلهيكانديشه آماري، ترويجي 

 شماره از نشريهسهعلوم آماري، پژوهشي 

 شماره از خبرنامهششو)ندا( دانشجويي انجمن

.انجمن

احمد جا دارد تا از سردبيران اين نشريات آقايان دكتر

محسن چيني پرداز، دكتر رحيم پارسيان، دكتر 

و برزادران محتشمي غالمرضا، دكتر دروديمحمدزاده

و امتنان خود را نوقابي جباري هادي دكتر كمال تشكر
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و اين عزيزان در ادامه شان همچنان مسئوليتابراز دارم

.موفق باشند

: آموزشيهاي حمايت از برگزاري كارگاه�

و احتمال فازي- )دانشگاه صنعتي اصفهان(آمار

و كاربردهاي آن آشنايي با مفاهيم داده- دانشگاه(كاوي

)فردوسي مشهد

آن- و كاربردهاي آشنايي با مفاهيم آمار فضايي

)دانشگاه فردوسي مشهد(

و روش- دانشگاه عالمه(كاربردهاي آمار بيزي ها

)طباطبايي

آن- و كاربردهاي دانشگاه فردوسي(قابليت اعتماد

) مشهد

هاي فوق صميمانه تشكر از برگزاركنندگان كارگاه

. شود مي

و نهمين مسابقه علمي� برگزاري هشتمين

 دانشجويي آمار كشور

و دكتر عليرضا از آقايان دكتر نادر نعمت الهي

و اين مسابقات الهي مسئولين برگزاري نعمت

و دانشجويان مسئولين تيم،هاي علمي ذيربط كميته ها

و تيم شركت كننده تشكر مي و به دانشجويان هاي نمايم

و براي آن برتر تبريك مي و سايرين آرزوي گويم ها

.دارمرا توفيق 

عالي آمار مشاركت در كميسيون تخصصي شوراي�

و همكاري با  كميته آمار بخشيو عضويت

 جمعيت مركز آمار ايران

و دكتر زائري تشكر مي كنم .از آقايان دكتر طالبي

از. هاي آموزش رياضي معرفي نماينده در كنفرانس�

و دكتر اميني، نمايندگان آقايان دكتر ذاكرزاده

.معرفي شده از طرف انجمن سپاسگزارم

هافساير�  عاليت

علمي با هاي حمايت از برگزاري سخنراني-1

 همكاري پژوهشكده آمار

هاي مقدماتي در زمينه شفاف سازي انجام بررسي-2

 امور مالياتي انجمن 

 انجام برخي از مراحل امور مالي مربوط به عوارض-3

و عوارض مشاغل  نوسازي

م-4 وؤ ادامه انجام پروژه منعقده با سسه پژوهش

 برنامه ريزي آموزش عالي 

و بررسي كنفرانس-5 و تدوين نقد هاي آمار ايران

 پيشنهادهاي مربوطه 

و ايران، تداوم تعامل با مركز آمار-6  پژوهشكده آمار

 شورايو مجلسجمهوري اسالمي ايران بانك مركزي

 اسالمي

و تصويبپي-7 قانون گيري موارد مربوط به تدوين

 آقايان دكتر رجالي، دكتر براي. نظام آمار شناسي كشور

و ساير عز يزاني كه در اين زمينه تالش دارند تا فقيهي

و اجرائي شدن آن آرزوي  رسيدن به تصويب اين قانون

.توفيق دارم

 برگزاري دو جلسه با سردبيران محترم نشريات-8

و انجمن به منظور بررسي وضعيت موجود نشريات

ها با توجه به افزايش ارائه راهكارهاي ارتقاي بيشتر آن

و دانشجويان در مقاالت ارائه شده از طر ف اساتيد

در اين راستا دو اقدام. مقاطع تحصيالت تكميلي



599 شماره پياپي–87 تابستان–سال شانزدهم

يكي ارسال نامه به داوران: صورت پذيرفته است

و دوم  نشريات جهت توجه دقيق تر به نكات داوري

و استفاده از  متمركز كردن امور اجرايي همه نشريات

پست الكترونيكي براي ارسال مقاالت در فرآيندهاي 

.و مكاتباتهمربوط

از-9  ايجاد امكان تبادل نشريات علمي انجمن با برخي

و نمايه شدن توسط آن  ها مراكز علمي

 تدوين متن اوليه آئين نامه جوايز انجمن-10

و سازمان-11 و ارسال نامه هايي به مراكز هاي تدوين

فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي آماري جهت

و تعامل بيشتر دان  شجويان رشته آمارآشنايي

در خبرنامه انجمن آمار ايران معرفي انجمن-12

از همه عزيزان كه در اين خصوص. آمارشناسان آمريكا

. متشكرم،كمك كردند

و-13  نظرخواهي از شركت كنندگان در سمينارها

و استفاده از آن كنفرانس ها در برگزاري بهتر اين ها

.ها همايش

و-14 و مطالعه نحوه هاي ميزان فعاليت انجمن بررسي

ها در آمار در ساير كشورها به منظور استفاده از آن

.توسعه برنامه هاي آتي انجمنخصوص 

در-15  فعاليت در جهت حضور متخصصين آمار

ازأهي ت تحريريه مجالت علمي ديگر مرتبط با آمار

ج  ايرانمهوري اسالمي جمله مجله بين المللي علوم

:پيشنهاد براي آينده

قانون پيگيري امور مربوط به تصويب پيش نويس�

 كشورنظام آمارشناسي

و عملياتي� پيگيري ساير تصميمات قبلي انجمن

خصوص تصميمات اخذ شده براي به ها شدن آن

 نشريات انجمن

در� و نوع همايشنحوه بازنگري هاي برگزاري

 علمي

آ� و گردهم هاييارتقاي كيفي نشريات

 علمي بين الملليپيوستن انجمن به مجامع�

و نشر تك نگاشت�  ها همكاري در تهيه

و توجه بيشتر به امور داوري�  هاي علمي پرداختن

 فعال نمودن سمينار دانشجويي�

الزم مي دانم اين مطلب را كه در سخنراني افتتاحيه

و  عرض كردم به استحضار برسانم كه رهنمودها

ه هاي اعضاي محترم انجمن آمار ايران، به ويژ حمايت

م،پيشكسوتان آمار ثري را در تحقق اهدافؤ نقش

انجمن داشته است كه الزم مي دانم صميمانه از همگي 

پارسيان، احمد از آقاي دكتر. شما عزيزان تشكر كنم

بازرس محترم انجمن كه هم با حضورشان در برخي از 

آنأجلسات هي  ارائه طريق،ت مديره يا خارج از

م،نمودند مي .ي كنم نيز سپاسگزاري

الزم مي دانم به استحضار برسانم كه از نامبرده براي

از،حضور در كنفرانس دعوت به عمل آمد  اما

.رهنمودهاي ايشان محروم شديم

و سازمان از نمايندگان محترم انجمن در دانشگاه ها ها

و برايشان آرزوي  و تشكر را دارم نيز كمال امتنان

و توفيق روزافزون  .دارمرا سالمت

از كليه عزيزاني كه از طريق ارتباط با انجمن،

و مفيد بود،  پيشنهاداتي ارائه كردند كه همگي سازنده
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و و سايرين، چه عضو مخصوصاً از دانشجويان عزيز

سعي شد از اين. عضو تشكر مي كنم چه غير

و رهنمودها استفاده شود .پيشنهادات

ار خانم ماندگاريان، مسئول دفتر انجمن با حضور بسي

و فعال شان طي چند سال گذشته رونق صميمي

چشمگيري را در بسياري از امور اجرايي انجمن ايجاد 

و قدرداني  كردند كه بدينوسيله صميمانه از ايشان تشكر

.كنم مي

ت مديره دوره هشتم،أدانم از اعضاي محترم هي الزم مي

و آقايان ناهيد تاتا، دكتر ماه بانو ها دكتر خانم سنجري

سيد پزشك، دكتر حميد اسدي، دكتر مجيدر دكت

غالمرضا طالبي، دكتر هوشنگ طاهري، دكتر محمود 

ومحتشمي نعمت الهي به خاطر نادر دكتر برزادران

و مجدانه آنان با اين حقير همكاري هاي صميمانه

. تشكر كنم

ت مديره دوره نهم از خداوندأبراي اعضاي محترم هي

و توفيق در پيشبرد امور انجمن را منان آرزوي سالمت

و يا پيشنهاد. دارم در دوره هشتم برخي اقدامات شروع

شد كه فرصت زماني كافي براي تكميل آنان فراهم 

نبود، اين موارد به صورت مكتوب خدمت اين عزيزان 

.تقديم خواهد شد

و توفيق براي همگي اعضاي انجمن با آرزوي سالمتي

و ارجمندآمار ايران، علي الخصوص دانشجوي . ان عزيز

 والسالم

،طاهري خزانه دار انجمنسيد محمود آقاي دكتر-

ارائه،2و1شماره جداول به شرح مالييگزارش

تنمودند كه  وأيمورد مجمع اعضاي يد بازرس انجمن

.قرار گرفتانجمن آمار ايران عمومي 

، درآمدهاي انجمن آمار ايران1 شماره جدول

)ريال( درآمدها

 270,847,201)هشتم(قبل دورهاز منتقله-1

ها-2  133,667,000 حق عضويت

 301,554,170ها سپرده سودو هدايا ها، كمك-3

 369,750,000 دادها قراراز حاصل درآمد-4

 1,075,818,371 جمع درآمدها

 هاي انجمن آمار ايران هزينه،2جدول شماره

)ريال( هزينه ها

 80,000,000 هزينه چاپ نشريات-1

 76,250,000ها كنفرانس برگزاريبه كمك-2

دفتر انجمن، حقوق(انجمن هاي هزينه-3

و پشتيباني سايت،  كارمندان، هزينه نگهداري

جايزه مسابقه دانشجويي، حق الزحمه 

و   ...)مجريان پروژه

441,307,401 

 597,557,401 جمع هزينه ها

 478,260,970 نهم دورهبه منتقله مانده

 امور رسمي تنظيم مورددر اوليه اقداماتو بررسي-

 انجمن مالياتي دفاترو حسابرسي،مالي

 امور سازي شفاف مورددر اوليه اقداماتو ها بررسي-

 تسويهو) شهرداريبه مربوط(نوسازيو عوارض

 الزم هاي حساب

 كميته مسئول رجالي، علي دكتر آقاي گزارش-

 آمار انجمن مديره هيأت نهم دوره انتخابات برگزاري

:دگردي ارائه زير شرحبه ايران
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 مجمع 3/6/1383مصوب مورخ نامه آئين براساس

 انتخاب منظوربه ايران، آمار العاده انجمنفوق عمومي

ريختااز(ايران آمار انجمن نهم دورهت مديرهأهي

در 1/6/1387 مورخ) 31/6/1389 لغايت 1/7/1387

از شيراز دانشگاهدر ايران آمار انجمن عمومي مجمع

 زير افراد انتخابات، كميتهدر عضويت نامزدان ميان

:شدند انتخاب

و آقايان دكتر خانم ، دروديمحمدزاده دكتر شمس

.اسكندري دكترو محرابي دكتر رجالي، دكتر

 9/11/1386تاريخدر انتخاباتهكميت جلسه نخستين

 پيوسته اعضاء تمام براياينامهو تشكيل تهران در

گرديد تا نامزدان مورد عالقه ارسال ايران آمار انجمن

.ت مديره معرفي نمايندأخود را براي عضويت در هي

 خانم سركار مناسب گيريپيباو نامه ارسال بعد از

ناياعضا،ماندگاريان  معرفيرا مزداني پيوسته انجمن

.كردند

به اعضاء توسط شده معرفي نامزداناز بسياري با

وشد ترتيب صعودي به نزولي با بيشترين آراء صحبت

 اعالم زير شرحبه نفر14 ارديبهشت ماه،در نهايت در

نامه انتخابات آئين5ماده براساسو نمودند آمادگي

نامه زندگيت مديره انجمن آمار ايران،أاعضاي هي

و . دندنمو ارائهرا هاي مورد نظربرنامه علمي خود

تا فراوان تالش ماندگاريان خانم  معرفي نوع داشتند

 معرفي دفترچه بار اولين براي. باشد براي همه يكسان

هاي دعوت نامه17/11/86 تاريخدرو تهيه نامزدها

 انجمن اعضاء براي رأي، همراه معرفي نامزدها بين

.گرديد توزيع

 انتخاب فرم آنان برايكه پيوسته عضو نفر 378 ميان از

شد جواب 6/5/87،197 تاريختاشد ارسال .دريافت

 كميته اعضاء حضوربا جلسه سومين مذكور تاريخ در

.شد قرائتو باز جواب 197و تشكيل انتخابات

.بود3جدول شماره شرحبه آراء شمارش

مزدين براي عضويتناءنتيجه شمارش آرا،3جدول شماره

 هيأت مديره انجمن آمار ايراننهمين دوره در 

ف
دي
ر

و نام  رأي تعداد خانوادگي نام

 172 احمد پارسيان1

 152صل محمدقاسم وحيدي2

 107 مجيد اسدي3

93 پور ناهيد سنجري فارسي4

91 غالمرضا محتشمي برزادران5

90 هوشنگ طالبي6

89 عادل محمدپور7

86 ساز مدحسين عالمتمح8

70 مجتبي گنجعلي9

60 عبدالرحمن راسخ 10

60 پرداز رحيم چيني 11

57 زاده عبدالرحيم بادامچي 12

56 بانو تاتا ماه 13

سهاساس اين بر ا نفر،  نهم دوره مديرهتأهيايعضاز

يك به عالوه نصف چون(شدند انتخاب اول مرحله در

از.)بودند نموده كسبرا رأي :اسامي اين افراد عبارتند

با احمد دكتر آقاي-1  رأي 172 پارسيان

 رأي 152با وحيدي اصل محمدقاسم دكتر آقاي-2

 رأي 107با اسدي مجيد دكتر آقاي-3

 دوم مرحلهبه زير افراد ديگر، نفر چهار انتخاب براي

:يافتند راه
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 فارسي پور سنجري هيدنا دكتر خانم-

 برزادران محتشمي غالمرضا دكتر آقاي-

 طالبي هوشنگ دكتر آقاي-

 محمدپور عادل دكتر آقاي-

 سازعالمت محمدحسين دكتر آقاي-

 گنجعلي مجتبي دكتر آقاي-

 راسخ عبدالرحمن دكتر آقاي-

 پردازچيني رحيم دكتر آقاي-

به نامهآئينسبراسا دوم دورهانتخابات انجام نحوة

: است زير شرح

به هركدام)حاضر در جلسه(انجمن پيوسته اعضاء

. دهندمي رأي فوق نفر هشتاز نفر چهار حداكثر

 اصلي اعضاء عنوانبه بيشتر رأي داراي نفر چهار

 عنوانبه آراء تعداد نظراز بعدي نفردوو مديرهتأهي

ابانتخ نهم دوره مديرهتأهي البدلعلي اعضاء

.شوندمي

بايا منتخب نفردو هماهنگيبا آراء تساوي صورت در

با توجه به اين.شد خواهد تكميل انتخابات قرعه، قيد

كه انتخاب اعضاء در مجمع عمومي، مرحله دوم 

آيد، شرط كسب نصف به انتخابات به حساب مي

و فقط حائزين باالترين  عالوه يك آراء وجود ندارد

هيآراء به عنوان ساي مديره انتخاب خواهندتأر اعضاء

.شد

 درخواست عمومي مجمعت رئيسه جلسهأهي از

. برسانند انجامبهرا انتخابات دوم مرحله نمايممي

 پيوسته اعضاء اختياردرو تهيه نفره چهار آراء هايفرم

.اندداده شده قرار حاضر

 كميته عضو همكاران تماماز است الزم پايان در

و صميمانه همكار ناظر مراحل همهدرهك انتخابات

 قدرداني ماندگاريان به طور خاص از خانمو بودند

.نمايم

علي دكتر آقاي گزارش صحت انجام انتخابات توسط

ت .يد مجمع عمومي قرار گرفتأيرجالي مورد

و پس از معرفي نامزدهاي عضويت در هي أت مديره

و قرائت آراءبازرس بهأر نتايج به ترتيب، انجمن ي

:) رأي بود112 كل آراتعداد(شرح زير اعالم شد

دكتر محمدقاسم وحيدي، دكتر احمد پارسيانآقايان

64(دكتر عادل محمدپور، دكتر مجيد اسدي،اصل

دكتر غالمرضا،)يأر61(دكتر هوشنگ طالبي،)يأر

دكتر رحيم چيني پردازو)يأر60(محتشمي برزادران 

هيبه عنوان اعض)يأر47( و دكترأاي اصلي ت مديره

و دكتر مجتبي)يأر44(ناهيد سنجري فارسي پور

هي)يأر44(گنجعلي تأبه عنوان اعضاي علي البدل

و دكتر محسن محمدزاده به)يأر45(دروردي مديره

و دكتر سيدمحمود طاهري 23(عنوان بازرس اصلي

.به عنوان بازرس علي البدل)يأر

ان اعضاي كميته انتخابات دوره به عنونيز افراد زير

:انتخاب شدندآمار ايران بعدي انجمن 

 دكتر علي رجالي- دكتر ماه بانو تاتا-

 دكتر محمد خنجري صادق- دكتر محمد اميني-

 دكتر نصراله ايران پناه-
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متن سخنراني آقاي دكتر گرامي رئيس هـشتمين●

ران در مراسـمت مديره انجمن آمـار ايـأدوره هي 

 افتتاحيه نهمين كنفرانس آمار ايران

با سالم خدمت همه شركت كنندگان در نهمين

 كنفرانس آمار ايران علي الخصوص حضار گرامي 

.گويم اعياد شعبانيه را حضور همگي تبريك مي

ت مديره انجمن آمار ايران،أافتخار دارم از طرف هي

كز آمار حضور شما اساتيد بزرگوار، رئيس محترم مر

 جمهوري اسالمي ايران، مديران محترم بانك مركزي

و كارشناسان محترم ايران ، دبيران گرانقدر، مديران

و ميهمانان گرامي اجرايي آمار كشور، دانشجويان عزيز

و ساير شركت كنندگان را در نهمين كنفرانس آمار 

.ايران خيرمقدم عرض كنم

ا اجازه مي ختيار دارم خواهم در فرصت محدودي كه در

هاي انجمن آمار ايران را از بدو بطور مختصر فعاليت

.سيس تاكنون به استحضارتان برسانمأت

و 1369انجمن آمار ايران در سال  به منظور بسط

و شناساندن امكانات اين و كاربرد آن توسعه علم آمار

و با  و فنون تشكيل گرديد علم در گسترش علوم

آ مار ايران در خرداد ماه برگزاري نخستين كنفرانس

و تشكيل اولين 1371  در دانشگاه صنعتي اصفهان

. مجمع عمومي، رسماً فعاليت خود را آغاز كرد

را سال، فعاليت18انجمن در طول هاي اساسي زير

و اجرا كرده است :برنامه ريزي، ساماندهي

و هدايت- . كنفرانس مليهشتسازماندهي

فرانس آمار ايران را در به ياري خدا امروز نهمين كن

. كند دانشگاه اصفهان برگزار مي

و فرآيندهايششبرگزاري-  سمينار تخصصي احتمال

.تصادفي

.هاي فازي كنفرانس سيستمپنجحمايت از برگزاري-

.هاي فازي حمايت از تشكيل انجمن سيستم-

. سمينار دانشجويي آمارپنجبرگزاري-

در آمار كشور جويي دانش مسابقه علمينههدايت-

.سطح كارشناسي آمار

با-برگزاري تعداد متنابهي كارگاه علمي- تخصصي

م و پژوهشيؤهمكاري .سسات آموزشي

هاي درسي كمك در تنظيم چارچوب برنامه-

و بازبيني ضرايب  و كارشناسي ارشد آمار كارشناسي

دروس مختلف در آزمون ورودي كارشناسي ارشد كه 

ش آموزش كشور به مرحله اجرا در توسط سازمان سنج

.آمد

در- : زمينههمكاري با مركز آمار ايران

 كميسيون تخصصي شوراي)2، تهيه سند ملي)1

.كميته آمار بخشي جمعيت)3، عالي آمار

همكاري با پژوهشكده آمار در برگزاري-

و كارگاه سخنراني .هاي آموزشي هاي علمي

سم- ينار بررسي مسائل همكاري در برگزاري

.ها هاي ورودي دانشگاه آزمون

و مدلسازي با همكاري برگزاري تور تابستانه آمار-

 استان كشور برايششخانه رياضيات اصفهان در

و پرورش .دبيران آموزش

از- تالش در عمومي سازي علم آمار با حمايت

و ملي روز مراسم گراميداشت برگزاري  آمار

و برنامه  در جهت متقاعد نمودن مسئولين تالشريزي
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و و وزارت آموزش سازمان سنجش آموزش كشور

و مدلسازي در برايپرورش   منظور نمودن درس آمار

.كنكور سراسري

تدوين پيش نويس قانون نظام آمارشناسي با همكاري-

و سازمان دانشگاه و تهيه مقدمات اوليه ها هاي ذيربط

. كشوريبراي تصويب قانون نظام آمارشناس

هي- تأفعاليت در جهت حضور انجمن آمار در

تحريريه مجالت علمي ديگر مرتبط با آمار از جمله

.مجله بين المللي علوم جمهوري اسالمي ايران

و ترجمه كتاب- يهايي كه به ارتقا كمك به چاپ

آمار،«دانش آماري كمك مي كند از جمله كتاب

»ها راهنمايي به سوي ناشناخته

هاي بين المللي از يق به حضور در كنفرانستشو-

.ISIهاي جمله كنفرانس

.ن راهكارهاي اشاعه فرهنگ آماري كشوريتبي-

 سال فعاليت رسمي18عالوه بر اين، انجمن در طول

: خود توانسته است

با- خبرنامه انجمن را كه سردبيري آن در حال حاضر

فصنوقابي جباري هادي آقاي دكتر  لي است بصورت

 شماره از اين خبرنامه منتشر57تاكنون. منتشر نمايد

.شده است

سر» انديشه آماري«ترويجي-مجله علمي- را كه

چيني رحيم دبيري آن در حال حاضر با آقاي دكتر 

ب . شماره در سال منتشر نمايددوصورته پرداز است

. شماره از اين مجله منتشر شده است23تاكنون

كه- و مجله ندا را يك مجله دانشجويي است

غالمرضا سردبيري آن در حال حاضر با آقاي دكتر 

 شماره در سالدواست به صورت برزادران محتشمي 

 شماره از اين مجله منتشر شده12تاكنون. منتشر نمايد

.است

پژوهشي انجمن آمار ايران را با نام-مجله علمي-

وJIRSSاختصاري  در شمارهدو كه به زبان انگليسي

پارسيان منتشر احمد سال است با سردبيري آقاي دكتر

. شماره از اين مجله منتشر شده است12تاكنون. نمايد

به زبان فارسيرا پژوهشي علوم آماري-مجله علمي-

 دروديمحمدزاده محسن به سردبيري آقاي دكتر 

اندازي كرده است كه يك شماره از آن انتشار يافته راه

د و شماره شداست .وم آن بزودي منتشر خواهد

در پايان الزم مي دانم از آقاي دكتر اسدي دبير محترم

و همكاران ايشان و خصوصاً، كنفرانس  همكاران

و نيز اعضاي دانشجويان گروه آمار دانشگاه اصفهان

و جديت تمام  و اجرايي كه با پشتكار كميته هاي علمي

و اند براي برگزاري اين كنفرانس تالش نموده  تشكر

هي. قدرداني نمايم ت رئيسه محترم دانشگاهأهمچنين از

و پژوهشكده آمار بدليل و نيز بانك مركزي اصفهان،

و همه جانبه براي برگزاري اين پشتيباني هاي ارزنده

و امتنان را دارم .كنفرانس كمال تشكر

و رهنمودهاي پيشكسوتان آمار ايران حمايتقطعاً ها

م دؤنقش و تحقق اهداف انجمن ثري در جهت ادن

و خواهد داشت .داشته

 ايران آمار انجمن دائمي جديد اعضايليست●

به نيز زير افراد قبلي، دائمي اعضايبر عالوه

:اند آمدهدر ايران آمار انجمن دائمي عضويت
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شركت پردازش آمار(شاهين آرپناهي ايستادگي�

)پايتخت

ب(اصغر اكبري كوشكچه� )هائيدانشگاه شيخ

)دانشگاه فردوسي مشهد(محمد اميني�

)دانشگاه شهيد چمران اهواز(غالمعلي پرهام�

)دانشگاه مازندران(موسي عبدي زهرا�

)دانشگاه اصفهان(منوچهر خردمندنيا�

)دانشگاه شهيد چمران اهواز(فضل اله عزيزي�

دانشگاه شهيد چمران(علوي محمدرضا سيد�

)اهواز

)گاه شيخ بهائيدانش(سيد سعيد محموديان�

 رانيا آمار انجمنديجدياعضا●

 اسالمي آزاد دانشگاه����

:اراك واحد

 غالمي مهديه- ديباچي حسين-

:تبريز واحد

 پورامندي اسمعيل عليرضا-

:تهران شمال واحد

 اميري اميرحسين-

:مشهد واحد

 نوذري اعظم- جوانمرد فرشيده-

 نور پيام دانشگاه����

 احيائي سمانه-

:اراك مركز

 آبادي فتح عليرضا-

:اروميه مركز

 جوادي يونس- عبادي امير-

:صومعه سرا مركز

 شهرستاني زاده يعقوب شهرام-

:قم مركز

 گرشاسبي سميه- منشي حميده-

 اسفنديار سحر-

:ملكان مركز

 اسكندرين حسي- كامران سياوش-

:همدان مركز

 عظيمي سپيده-

:گلپايگان مركز

 سخائي علي-

:گرمسار مركز

 مهر رضائي علي- صبوري اصغر علي-

 نادري ناهيد- اصل صحافي الهام-

 نسب حريري اميرحسين- غالمي مريم-

 نوربخش ساداتالسهي- درزي زهرا-

 شربياني خالقي حسن-

:شيراز مركز

 فتحي مرضيه- يعقوبي آزاده-

 راد نوروزي محمدرضا-

 مهرآبادي زاده حسن سعيد-

 اصفهان دانشگاه����

 مردها ميالد- عندليب وحيد-

 پور مهدي پريناز- كامگار سعيده-



16 خبرنامه انجمن آمار ايران

 نژاد رشيدي هدي- فروشاني صفري يراسم-

 پيوندي قاسم گلناز-

 بيرجند دانشگاه����

 نژاد اشتري عماد-

)ره(بين المللي امام خميني دانشگاه����

 عسگري صغري-

 تبريز دانشگاه����

 مرادي شيدا- صبحي محمد-

 تربيت مدرس دانشگاه����

 زاده حسين سمانه-

نتهرا دانشگاه����

 چترچي گلشيد- مقدم شيرين-

 اقدم رزا- حداديان روجيار-

 محمدي مريم- جاللي اميرحسين-

 رازي كرمانشاه دانشگاه����

 رضيئي فرزانه-

 زنجان دانشگاه����

 رسولي عباس-

 شهيد بهشتي دانشگاه����

 صفوي سارا-

 شهيد چمران اهواز دانشگاه����

 گودرزي منير- سنايي شاه فاطمه-

 قليزاده زينب- بهشاد الهام-

 فارساني اميني زهرا-

 شيخ بهائي دانشگاه����

 اروميه مهاجر الهه-

 شيراز دانشگاه����

 باقرزاده سميه- مقدم طالبي مريم-

 صنعتي اصفهان دانشگاه����

 سنگري صارم هاجر- احمدزاده حامد-

 بصيري سارا-اكي فرهي مهران-

 يگانه ميرزايي شهره- پور همتي نرجس-

 صنعتي امير كبير دانشگاه����

 دلخوش حيدرنيا بهاره- بختياري كريمي آتوسا-

 قنبرزاده ميترا- زارع هادي-

 خداياري اميد- فيروزي مهدي-

 ميره سميه-

 عالمه طباطبائي دانشگاه����

 رحماني مصيب- جهانديده آرش-

 پرست يزدان آيدا-

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه����

 پور هادي مريم-

 تهران پزشكي علوم دانشگاه����

اي قلعه سعيد-

 شيراز پزشكي علوم دانشگاه����

 باقري زهرا- طمهفا دوست مرضيه-

 هرمزگان پزشكي علوم دانشگاه����

 تشنيزي حسيني سعيد-

 فردوسي مشهد دانشگاه����

 طرقي سليماني حميد- ثابت محمدي وجيهه-

 مازندران دانشگاه����

 كرمخاني ياسرجمشيدي-
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 فيروزجائي زاده حسين مهري-

 يزد دانشگاه����

 فراشاه نجفي مجتبي سيد-

 قدس رضويآستان����

 مظلومي محمدرضا-

 اداره كل تربيت بدني استان مركزي����

 حقدادي نسرين-

و ترابري اصفهان����  اداره كل راه

 مهديان نصراهللا-

 اسپا����

 نادري محمدحسين-

 هاد دانشگاهي اروميهج����

 مختاري رقيه-

و انفورماتيك����  خدمات آمار

 خرمشاهي فرزاد-

 خودرو سازان فتح����

ياكبر امير-

 دادگستري����

 محمدي نادر رضا-

 راه آهن����

 بيگي مظفر كوروش-

و فناوري شهرداري شيراز����  سازمان اطالعات

 گريست عليمه-

 سازمان بهزيستي آذربايجان غربي����

 پور علي امير-

 سازمان فاوا شهرداري شيراز����

 رجبيان طاهره-

و فاضالب استان همدان����  شركت آب

 كرمي راضيه-

بر���� ق منطقه اي خوزستانشركت

 حبيبي بهزاد- بخردي حسن-

 گچساران-موسسه تحقيقات كشاورزي ديم����

 زاده كريمي اله رحمت-

و امور اجتماعي����  وزارت كار

 برادران قهفرخي محمد علي-

ءاعـضا ايـن خـدمت يـا تحـصيل محل نام(متفرقه����

):است نشده ارسال خبرنامه براي

 زاد كمال فاطمه- پور اسماعيل عليرضا-

 فضلي خسرو- كريم خدا سهيال-

 پور قفاري انوشيروان- محمدآل نفيسه سيده-

 زاده حكام مصيب- دالوري مجتبي-

 شعباني جواد- نايبان سميرا-

 امامييهاد- عظيمي شيده-

 ارضي بهاره- تازه رحمتي بهروز-

 بهشار مرضيه- بهشار الهام-

 شالباف مريم- بامي زهرا-

 اميريوسفي علي- محمودي وجداني مهديه-

2اساسنامه انجمن آمار ايران�

 كليات: فصل اول

و به منظور بسط-1ادهم و توسعه علم آمار

و شناساندن امكانات اين علم در كاربردهاي آن

و فنون،  ، كه از اين»انجمن آمار ايران«گسترش علوم

و بندهاي آن بـه تـصويب.2 اين اساسنامه پس از اصالح بخشي از مفاد

 رسـيده 31/5/1387عمومي فوق العاده انجمن آمار ايـران مـورخ مجمع 

ا. است 1-4،11-1،7-7اي ين اصالحات در بنـده شايان ذكر است كه

. انجام شده است20و



18 خبرنامه انجمن آمار ايران

 ناميده خواهد شد،»انجمن«پس در اين اساسنامه

. شود تشكيل مي

و انجمن در زمينه-2ماده هاي پژوهشي، آموزشي

. كند كاربردهاي علم آمار فعاليت مي

و از تاريخ-3ماده انجمن سازماني غيرانتفاعي است

ر و يس انجمنئثبت داراي شخصيت حقوقي بوده

. نمايندة قانوني انجمن است

مي. مركز انجمن در تهران است-4ماده تواند انجمن

. هايي در مناطق ديگر كشور نيز تشكيل دهد شعبه

انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي-5ماده

ميمدت  و ملزم به رعايت نامحدودي تشكيل شود

.قوانين جمهوري اسالمي ايران است

و فعاليت: فصل دوم  ها وظايف

،1ههاي مذكور در ماد به منظور نيل به هدف-6 ماده

: هاي زير را خواهد داشت انجمن فعاليت

 هاي علمي، پژوهشي، ايجاد ارتباط در زمينه-6-1

و فنون آماري، فرا هم كردن امكانات الزم براي آموزشي

و ساير كارشناساني  تبادل نظر بين محققان، متخصصان

سر كه به نحوي با شاخه .وكار دارند هاي گوناگون آمار

و-2–6 و انتشار نشريات علمي  تهيه، تدوين

هاي علمي همكاري در تشكيل يا برگزاري گردهمايي

و بين . المللي داخلي

ع-6-3 فنهمكاري با وزارت و وري،الوم، تحقيقات

و مؤسسات آموزش دانشگاه و ها ساير عالي

و پژوهشي ها در برنامه وزارتخانه ريزي امور آموزشي

. آمار

و هماهنگ كردن برنامه-6-4 و ارزيابي هاي آموزشي

و ارائه پيشنهادهاي الزم . پژوهشي آمار در سطح كشور

ايو مشاوره فني ارائه خدمات آموزشي، علمي،-6-5

. هاي اجرائي آمار كشور در همكاري با سازمان

و تشويق پژوهشگران به كاربرد علم-6-6 ترغيب

و تخصصي آمار در فعاليت . هاي علمي

 عضويت: فصل سوم

هي-7 ماده ت مديرهأ عضويت در انجمن با تصويب

.خواهد بود

: انواع عضويت در انجمن عبارتند از

 كليه افرادي كه حداقل داراي: عضويت پيوسته-7-1

يادر) فوق ليسانس(درجه كارشناسي ارشد  رشته آمار

. هاي وابسته به آمار باشند يكي از رشته

: عضويت وابسته-7-2

داني يا كار كليه كساني كه داراي درجه-الف

در در يكي از رشته) ليسانس(كارشناسي  هاي مذكور

. باشند1-7بند 

كهه كلي-ب و كار داراي درجه افرادي كارشناسي داني

و مدت  هاي سال به نحوي در يكي از رشته5هستند

. اند وابسته به آمار فعال بوده

و كليه-ج دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي

كارشناسي ارشد، همچنين دانشجويان ناپيوسته كارداني 

.به كارشناسي

ها،، سازمانمؤسسات:اي عضويت مؤسسه-7-3

و كليه شخصيت شگاهدان و ها هاي حقوقي اعم از دولتي

اي انجمن توانند به عضويت مؤسسه غيردولتي مي

. درآيند
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هايي كه مقام علمي شخصيت: عضويت افتخاري-7-4

يا آنان در زمينه و هاي آمار حائز اهميت خاص باشد

م به پيشبرد اهداف انجمن كمك و ارزندهؤهاي اي ثر

. كرده باشند

آن-8 ماده  هريك از اعضاء، ساالنه مبلغي كه ميزان

گردد، به عنوان توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي

.د كردنحق عضويت پرداخت خواه

و ادعايي-تبصره پرداخت حق عضويت هيچگونه حق

. كند را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي

مي-9 ماده :يابد عضويت در يكي از موارد زير خاتمه

. استعفاي كتبي-9-1

. عدم پرداخت حق عضويت ساالنه-9-2

 اركان انجمن: فصل چهارم

از-10ادهم هي: اركان انجمن عبارتند تأمجمع عمومي،

. مديره، بازرس

 مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته-11ماده

و بقيه اعضاء به يكي از دو صورت زير تشكيل مي شود

ح مي رتوانند بدون داشتن ي در مجمع عموميأق

: شركت كنند

 مجمع عمومي عادي كه هر دو سال يكبار-11-1

 اعضاي حداقل يك سومشود، با حضور تشكيل مي

. يابد پيوسته رسميت مي

با مجمع عمومي فوق-11-2 العاده در مواقع ضروري

و دعوت هي ت مديره يا بازرس يا با تقاضايأتصويب

ميكتبي يك سوم اعضاي پيوسته تش شود تا دربارة كيل

گيري دستور جلسه كه از قبل اعالم شده است تصميم

. كند

ر-11-3 بهأ مصوبات مجمع عمومي عادي با ي نصف

عالوه يك اعضاي پيوستة حاضر در جلسه معتبر

. خواهند بود

و دعوت براي تشكيل مجامع عمومي:1تبصره عادي

 فوق العاده به صورت كتبي يا آگهي در روزنامه

و بايد حداقل پانزده روز قبل از كثيراالنتشار است

. تشكيل مجمع به اطالع اعضاي پيوسته برسد

شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده:2تبصره

همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي 

ر .ي مثبت دو سوم آرا معتبر استأتصميمات آن با

 وظايف مجمع عمومي عادي-12ماده

هي-12-1 ت مديرهأانتخاب اعضاي كميته انتخابات

 انتخاب بازرس-12-2

و بودجه انجمن-12-3 و تصويب ترازنامه  بررسي

هي-12-4 و تصويب پيشنهادات ياأبررسي ت مديره

 بازرس

 تصويب خط مشي انجمن-12-5

 تعيين ميزان حق عضويت-12-6

هي-12-7 و يا بازرسأعزل ت مديره

هيمجا:تبصره رأمع عمومي توسط از يسهئت اي مركب

ر ميئيك و دو ناظر اداره . شوند يس، يك منشي

درأاعضاي هي و پذيرش نامزدي خود ت رييسه با اعالم

كه مجمع انتخاب مي و نبايد از بين كساني باشند شوند

و يا بازرس نامزدأخود را در انتخابات هي ت مديره

.اند كرده

:ت مديرهأهي-13ماده
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وأهي-13-1 ت مديره مركب از هفت نفر عضو اصلي

البدل است كه از ميان اعضاي پيوسته داراي دو نفر علي

و هر دوسال يكبار، انتخاب  سوابق علمي معتبر،

. شوند مي

مراحل انتخاب اعضاي هر دوره تحت نظارت كميتة

انتخابات آن دوره متشكل از پنج نفر از برگزيدگان 

 عادي دورة قبل از بين اعضاي انتخابي مجمع عمومي

نامه انتخابات را مجمع آيين. شود انجمن انجام مي

. كند عمومي تصويب مي

در هر مجمع عمومي عادي، يك نفر بازرس-1تبصره

و يك نفر بازرس علي البدل هم براي دورة بعد اصلي

. شود انتخاب مي

هي-2تبصره و بازرس تمام وظايفأاعضاي ت مديره

ر ميخود . دهندا افتخاري انجام

باأهي-13-2 ت مديره در اولين نشست خود كه

ر ميئدعوت ر يس دورة قبلي تشكيل يسئشود يك نفر

رو يك نفر خزانه ي كتبي اكثريت اعضايأدار را با

ميهت مديرأهي . كند از ميان خود انتخاب

هيئر-3تبصره تأيس انجمن يك نفر از اعضاي

رأهيمديره را با تصويب يسئت مديره به عنوان نايب

. كند تعيين مي

هي-4تبصره سهأ چنانچه هر يك از اعضاي ت مديره

جلسة متوالي يا پنج جلسة غيرمتوالي بدون عذر موجه

. شود در جلسات شركت نكند مستعفي شناخته مي

از-5تبصره  در صورت استعفا، بركناري يا فوت يكي

اأاعضاي هي ز بين اعضايت مديره جانشين وي

و به ترتيب اكثريت آراي بدست آمده تعيين علي البدل

. خواهد شد

تواند بيش از دوبار متوالي هيچ عضوي نمي-6تبصره

.ت مديره انتخاب شودأبه عضويت هي

هي-14 ماده و اختيارات :ت مديرهأ وظايف

دو-14-1 ماه يكبار براي تشكيل جلسه حداقل هر

. انجمنرسيدگي به امور جاري 

 دعوت براي تشكيل مجمع عمومي طبق-14-2

. مقررات اساسنامه

و گردهمائي علمي،-14-3  تشكيل جلسات سخنراني

و آموزشي با رعايت آيين  هاي مربوطه نامه فني

و آيين-14-4 و تصويب مقررات هاي اجرائي نامه تهيه

. اساسنامه

. اتخاذ تصميم درباره امور مالي انجمن-14-5

 تعيين شرايط استخدامي كاركنان موظف-14-6

. انجمن

و بورس-14-7 هاي پژوهشي وآموزشي جذب اعتبار

و كمك هاي مالي در چهارچوب اهداف وقبول هدايا

. انجمن

و تنظيم ترازنامه براي ارائه-14-8 تهيه گزارش ساليانه

. به مجمع عمومي

و پاسخگوئي به دعاوي اشخاص-14-9  اقامه دعوي

.ي يا حقوقي عليه انجمن در كليه مراكز ذيصالححقيق

و كميته تشكيل شعبه-14-10 هاي اجرائي هاي انجمن

و نظارت بر  و تعيين تعداد اعضاي هريك مختلف

.ها فعاليت آن
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و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع-14-11  انتخاب

و خارجي . عمومي داخلي

و-14-12 انتخاب اقدام به فراخواني مجمع عمومي

ازأهي ت مديره جديد ظرف حداكثر چهار ماه پيش

و ارسال نتايج همراه با پايان دوره تصدي خود

صورتجلسه مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي 

. علمي جهت بررسي

تأهي:تبصره هيأت مديره پيشين تا ت مديره جديدأييد

هاي علمي وزارت علوم، از سوي كميسيون انجمن

و فناور ي مسئوليت امور انجمن را به عهده تحقيقات

. خواهد داشت

هي-15 ماده ت مديره با شركت اكثريتأ جلسات

و با اعضاء رسميت خواهد يافت تصميمات آن

تصويب حداقل چهار نفر از اعضاء قابل اجرا خواهد 

. بود

و افتتاح حساب جاري-16ماده و اوراق بهادار  اسناد

و هرگونه اسناد كهو نوشتهو معامالت بانكي هايي

متضمن هر نوع تعهد مالي باشد مشتركاً با امضاي 

و خزانهئر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد يس دار

. بود

نظارت بر حسن اجراي: وظايف بازرس-17ماده

و همچنين امور مالي انجمن  مصوبات مجمع عمومي

. است

هايي به شرح زير خواهد داشت انجمن كميته-18ماده

و مسئوالن هريك توسط هي ت مديره از ميانأكه اعضاء

: شوند اعضاي پيوسته انتخاب مي

 كميتة پذيرش عضو-18-1

 كميتة انتشارات-18-2

 هاي تخصصي كميته-18-3

 هاي علمي ريزي گردهمايي كميتة برنامه-18-4

 كميتة روابط عمومي-18-5

ميأهي-تبصره تواند در صورت لزوم،ت مديره

هاي موجود هاي جديدي تشكيل دهد يا در كميته ميتهك

.تغييراتي ايجاد كند

و موارد متفرقه: فصل پنجم  بودجه

از-19 ماده : منابع مالي انجمن عبارتند

 حق عضويت اعضاء-19-1

،درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي-19-2

و نشريات علمي،اي مشاوره،پژوهشي  فروش كتب

و كمكدريا-19-3 ها فت هدايا

و درآمدهاي انجمن صرف اهداف-19-4 كليه عوايد

شد6و وظايف موضوع ماده  . اين اساسنامه خواهد

 سال مالي انجمن از اول شهريورماه هر سال-20ماده

.مردادماه سال بعد خواهد بود31تا

و هزينه-21ماده هاي انجمن در دفاتر قانوني در آمدها

پ و شرح آن س از تصويب در مجمع عمومي به ثبت

و كميسيون انجمن  هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات

. شود فناوري ارسال مي

به-22ماده  كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي

مي نام انجمن نزد بانك . شود هاي كشور نگهداري

حق-23ماده  هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه

ي اعم از سود سهام گونه سود برداشت يا تخصيص هيچ

و وابستگان درجه يك آنها و خود يا سرمايه را نداشته

. توانند مبادرت به انجام معامالت با انجمن نمايند نمي
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و غيرمالي مرتبط-24ماده و پرونده مالي كليه مدارك

هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن با فعاليت

و در موقع مراجعه مرجع نظا نگهداري مي رت يا شود

ساير مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد 

. گرفت

هي-25ماده و تأ انجمن با تصويب مجمع عمومي

و مديره مي تواند به عضويت مجامع علمي داخلي

م ثرؤخارجي كه هدفشان در پيشبرد اهداف انجمن

. باشد درآيد

از-26ماده  هرگونه تغييري در متن اساسنامه پس

قل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع تصويب حدا

و  و تأييد وزارت علوم، تحقيقات عمومي فوق العاده

. فنĤوري معتبر خواهد بود

حق-27ماده و اعضاي آن به نام انجمن  انجمن

و يا وابستگي به دسته و احزاب فعاليت سياسي ها

. سياسي را ندارند

در ها، برنامه طرح-28ماده و ساير اقداماتي كه ها

از ساسنامه پيشا و به نحوي با وظايف يكي بيني شده

از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس

و سازمان كسب موافقت وزارتخانه هاي دولتي ذيربط ها

. به مرحله اجرا درخواهد آمد

 انحالل انجمن منوط به تصويب مجمع-29ماده

ر دوأعمومي فوق العاده با اعي مثبت ضاي سوم كل

. پيوسته است

 در صورتي كه تصميم به انحالل انجمن-30ماده

و غيرمنقول،هگرفته شود، كلي  دارايي انجمن از منقول

ها، با نظارت وزارت علوم، پس از تسوية حساب

و فن كهاتحقيقات وري به يكي از مؤسسات كشور

فعاليت آموزشي يا پژوهشي آماري دارند واگذار 

. خواهد شد

و اين اساس نامه كه مشتمل بر پنج فصل، سي ماده، چهل

و دوازده تبصره مي باشد درجلسه مورخ شش زير ماده

 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيده بود 3/6/1383

 مجمع 31/5/1387و تغييرات آن در جلسه مورخ

.عمومي فوق العاده انجمن تصويب گرديد

و فراخوان� هفتمين سمينار احتمال

تصآفر 3ادفييندهاي

كهيپژوهان برسانم به آگاهي همه دانشيخوشوقت م

و فر يندهاي تصادفي روزهايآهفتمين سمينار احتمال

و يكشنبه  16و15(1388 ماه سال مرداد25و24شنبه

دانشكده علوم رياضي محل در4)2009آگوست

. دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد

پ و بدين وسيله از اساتيد محترم، ژوهشگران گرامي

به ويژه دانشجويان تحصيالت(دانشجويان عزيز 

در) تكميلي سمينار اين دعوت مي شود ضمن شركت

 

سـيد محمـود طـاهري دبيـر محتـرم هفتمـين دكتـر قايآاز تشكراب.3

و فرآيندهاي تصادفي جهت ارسال اين فراخوان .سمينار احتمال

مندان بتواننده تاريخ سمينار به گونه اي تنظيم شده است كه عالق.4

س رياضي كشور در چهلمين كنفرانس ميناربالفاصله پس از پايان

.شركت نمايند) 1388 مرداد26-29دانشگاه صنعتي شريف(



5923 شماره پياپي–87 تابستان–سال شانزدهم

ب  غنايربا ارائه جديدترين دستاوردهاي پژوهشي خود

. بيفزايندآن

 طبق نظر كميته علمي سمينار از كليه پژوهش هاي

و چاپ در و كاربردي جهت ارائه در سمينار نظري

. رش سمينار استقبال مي شودگزا

: محور هاي سمينار

 مباني احتمال)1

 فرايندهاي تصادفي)2

 سري هاي زماني)3

و كاربردهاي آن در نظريه)4 آناليز تصادفي شبكه

و نظريه كدگذاري   صف، نظريه اطالعات

 آناليز تصادفي)5

 رياضيات مالي)6

 برنامه ريزي تصادفي)7

د قابليت اعتما)8

 رفتارهاي مجانبي)9

: تاريخ هاي مهم

 1388 ارديبهشت5: مهلت ارسال مقاله

 1388 خرداد5تا: جواب داوري ها

مهلت ارسال مقاالت پذيرفته شده پس از تصحيحات

 1388 خرداد25: الزم

 1387 تير10: جواب نهايي مربوط به مقاالت

 1388 تير20: مهلت ثبت نام

شتر در مورد ثبت نام، نحوه ارائه مقاالت، براي آگاهي بي

و ساير موارد به   پايگاه الكترونيكياقامت، هزينه ها

 به نشاني سمينار

http://spsp7.math.iut.ac.ir 

.مراجعه نماييد

 spsp7@of.iut.ac.ir: پست الكترونيك

يآمار مراكزوها دانشگاه اخبار�

5تهران دانشگاه●

 آمار دوره كارشناسي ارشد رشته اولين دانشجوي-

و علوم كامپيوتر پرديس علوم دانشكده رياضي، آمار

پايان نامه خوداز30/6/86دانشگاه تهران در تاريخ 

هان در پيش بينيپن هاي ماركفي مدل«عنوان تحت

 به راهنمايي آقاي دكتر حميد»ساختار دوم پروتئين ها

و اين دانشكده، پزشك دانشيار كسب با با موفقيت

شدو فارغهدفاع كرد درجه عالي .التحصيل

با 1385 در سال آقاي سيد امير ملك پور اولين همراه

آمار كارشناسي ارشد گروه از دانشجويان ورودي دوره

و در تاريخ فوق از رياضي شر وع به تحصيل نمود

.خود دفاع كردكارشناسي ارشد نامه پايان

6بهشتي شهيد دانشگاه●

روزهاي ) ICME-II(يازدهمين كنگره آموزش رياضي

و سوم تيرماه سال جاري در شهر  نوزدهم تا بيست

 نفر از اساتيد، 2100مونتري كشور مكزيك با حضور 

و رياضيدانان با91 از دبيران رياضي  كشور دنيا

المللي آموزش رياضي ريزي كميسيون بين برنامه

 

 انجمنهيأت مديره محترم عضو پزشك حميد دكتر قايآاز تشكراب.5

 خبر اين ارسال براي تهران دانشگاهو عضو هيأت علمي ايران آمار

ر محترممحمد حسين پوركاظمي دانشيا دكتر قايآاز تشكراب.6

 مطلب اين ارسال براي شهيد بهشتي دانشگاه
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)ICMI (شد از ايران خانم دكتر زهرا گويا. برگزار

عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، عضو كميته 

آقايان دكتر بيژن. بودندهمايش اين ريزي برنامه

ظهوري زنگنه از دانشگاه صنعتي شريف در گروه 

ي رجالي از دانشگاه صنعتي اصفهان از هندسه، دكتر عل

و و از بنيانگذاران مديران گروه دانش آموزان نخبه

كنندگان خانه رياضيات اصفهان، خانم دكتر سهيال اداره

و ژوهشي برنامهپغالم آزاد از مؤسسه  ريزي

و پرورش، خانم نوآوري هاي آموزشي وزارت آموزش

ر ليلي حاتم و عضو خانه ياضيات زاده دبير رياضي

و خانم دكتر نسرين اسدي  و) دبير رياضي(اصفهان

آقاي دكتر محمد حسين پوركاظمي عضو هيأت علمي

.دانشگاه شهيد بهشتي در اين همايش شركت داشتند

در روز اول اين همايش، مجمع عمومي كميسيون

المللي آموزش رياضي تشكيل گرديد كه آقاي دكتر بين

 ايران در اين كميسيون علي رجالي به عنوان نماينده

كه. حضور داشتند يكي از گروه هاي كاري اين كنگره

به بررسي مسائل دانش آموزان نخبه اختصاص يافته 

و آقاي دكتر ويكتور  بود، توسط آقاي دكتر رجالي

و اجرا  فريمان از كانادا به طور مشترك برنامه ريزي

ب.شد ه دو نفر از شركت كنندگان ايراني در اين همايش

.ايراد سخنراني پرداختند

 نشان 1387 تيرماه سال18در روز سوم كنگره مورخ

 توسط خانم آرتينگ رئيس)Paul Erdes(پال ادريش

كميسيون بين المللي آموزش رياضي با حضور رئيس

فدراسيون جهاني مسابقات ملي رياضي با دو سال 

تأخير به آقاي دكتر علي رجالي به پاس خدمات ارزنده 

شان در راستاي آموزش اي

و توسعه دانش  رياضي

و  رياضيات در ايران

هاي جهاني اهدا فعاليت

.گرديد

، آقاي دكتر علي 1387 تيرماه سال21روز جمعه مورخ

و عضو كميته برنامه ريزي رجالي به عنوان معاون

 تا 2008فدراسيون مسابقات ملي رياضي براي دوره 

. انتخاب گرديدند2012

7كرمان باهنر شهيد دانشگاه●

87سال كارشناسي ارشد در آزمون ورودي پذيرفته شدگان-

 نفر از فارغ التحصيالن دوره كارشناسي آمار14تعداد

 كارشناسي ارشدورودي دوره در آزموناين دانشگاه

و مؤسسات آموزش عالي كشور در دانشگاه  1387ها

.پذيرفته شدند

 مسافرت علمي-

ميندليزاده تابستان امسال در هفتاآقاي دكتر احد جما

و احتمال كه در كشور سنگاپور  كنگره بين المللي آمار

و مقاله مشترك زير را  برگزار گرديد، شركت نمودند

. ارائه نمودند

A. Jamalizadeh and A.R. Arabpour, A 
generalized skew two-piece skew-
normal distribution, proceeding of 7th 
congress in probability and statistics, 
July 14-19, 2008, Singapore.   

 

با تشكر از آقاي دكتر عليرضا عربپور نماينده محترم انجمن آمار.7

ب هااين خبر ارسالراي ايران در دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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 مسابقات دانشجويي-

نهمين تيم گروه آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان در

مسابقات دانشجويي آمار كشور كه همزمان با دوره 

س آمار ايران در دانشگاه اصفهان برگزارننهمين كنفرا

شيخي، رتبه اول تيمي گرديد به سرپرستي آقاي ايوب

 ياسر-1:ازاند اعضاي اين تيم عبارت.را كسب نمود

. عباس مهدوي-3 سيد مهدي صالحي-2مهر علي

و آقاي،همچنين  آقاي ياسر مهر علي رتبه دوم انفرادي

سيد مهدي صالحي رتبه چهارم انفرادي را كسب

.دندنمو

ه الزم به ذكر است كه آقاي سيد مهدي صالحي رتب

و آقاي ياسر مهر علي رتبه هفتم المپياد علمي سوم

براي اين.اند كسب نمودهنيز دانشجويي آمار كشور را 

.يمدارعزيزان آرزوي موفقيت بيشتر را 

 كسب رتبه دوم آمار زيستي-

ي دانشجوي ممتاز گروه آمارعخانم محدثه شجا

 آزمون ورودي دورهدانشگاه شهيد باهنر كرمان در

 رتبه دوم را 1387ارشد آمار زيستي سال كارشناسي

 براي ايشان آرزوي موفقيت را از درگاه.كسب نمودند

.يمخواستارايزد منان

8صنعتي اصفهان دانشگاه●

و احتمال فازي-  سومين كارگاه آمار

و و دومين كارگاه آمار در ادامه برگزاري نخستين

دو اسفن1383به ترتيب در اسفندكه(احتمال فازي 

آقاي دكتر سيد محمد طاهري عضو محترم هيأت علمياز تشكربا.8

ارسال اين جهتكارگاه آموزشيو دبير اين دانشگاه صنعتي اصفهان 

 مطلب

) در محل دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار گرديد1386

و احتمال فازي روزهاي چهارشنبه سومين كارگاه آمار

محلدر 1388ماه فروردين28تا26تا جمعه 

و با  دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان

و قطب حمايت انجمن سيستم علمي هاي فازي ايران

و كاربردها روش شگاه صنعتي اصفهاني دانهاي جبري

بدين وسيله از اساتيد گرامي،.برگزار خواهد شد

و دانشجويان عزيز براي شركتهپژوهشگران عالق مند

در خاطر.در كارگاه دعوت مي شود نشان مي شود كه

و(اين كارگاه سه روزه، پروفسور راينهارد فيتل  استاد

) اتريشدر رئيس بخش آمار دانشگاه صنعتي وين 

و آمار فازيدرباره .نمودخواهند سخنراني احتمال

و هم چنين مهلت ارسال مقاله براي مهلت ثبت نام

 براي آگاهي. مي باشد1388 فروردين20سخنراني، 

و نحوه بيشتر در مورد ثبت نام، نحوه ارائه شرايط

و ساير موارد به مقاالت، اقامت، هزينه پايگاه ها

داالكترونيكي نشگاه صنعتي دانشكده علوم رياضي

 به نشانياصفهان 

http://mathdept.iut.ac.ir/ 
.مراجعه نماييد

9مشهد فردوسي دانشگاه●

 فارغ التحصيالن مقاطع تحصيالت تكميلي-

:دكتري-الف

دانشجوي دوره دكتري آمار فيلي نادر اسديانآقاي-

از رساله دكتري 28/6/1386در تاريخ اين دانشگاه 

 

 آمار گروه محترم مدير فشندي معصومه دكتر خانماز تشكربا.9

 مطالب اين تنظيمو تهيـه جهت مشهد فردوسي دانشگاه
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ب و ا كسب درجه عالي با راهنمايي خود با موفقيت

و دكتر محمد دكتر يانآقامشترك ابوالقاسم بزرگ نيا

.ند دفاع نموداميني

:كارشناسي ارشد-ب

 نفر از دانشجويان دوره3در تابستان سال جاري تعداد

نامه كارشناسي ارشد آمار رياضي اين دانشگاه از پايان

د ر بخش خود با موفقيت دفاع نمودند كه اسامي آنان

التحصيالن همين شماره خبرنامه درج گرديده فارغ

.است

 كسب مقام در نهمين دوره مسابقه دانشجويي آمار كشور-

اعضاي تـيم دانـشجويي دانـشگاه فردوسـي مـشهد در

نهمين دوره مسابقه علمي دانشجويي آمار كشور كـه در 

و موفـق بـه  دانشگاه اصفهان برگزار شد، شركت نموده

تيم خـانم هـا اعضاي اين. تيمي شدند كسب رتبه سوم 

و آقاي آرمين هـاتفي  و زينب صباغي فاطمه عباس پور

 براي اين عزيزان آرزوي موفقيت بـيش از پـيش.بودند

.را داريم

 بازگشت از دوره شش ماهه فرصت مطالعاتي-

دانشگاه دانشجوي دكتري آمارنوخانم نرگس حسيني

ماههششپس از گذراندن دوره فردوسي مشهد

 در دانشگاهخودفرصت مطالعاتي 

Conservatoire National des Arts et Metiers 
(CNAM) 

 فسوروپرآقاي پاريس فرانسه، زير نظر شهردرواقع 

Gannou ماحصل.با موفقيت به كشور برگشتند 

:هاي انجام شده در اين دوره به قرار زير است فعاليت

 ارائه مقاله تحت عنوان�

On a Wavelet-Based Methods for 
Estimating Copula Functions 

و كارگاه هاي شركت در كنفرانس�  ها

Workshop on Inference and Estimation in 
Probabilistic Time-Series Models, 18-20 
June 2008, Isaac Newton Institute for 
Mathematical Sciences, Cambridge, UK. 
RSS conference, 1-5 September 2008, 
University of Nottingham-UK. 

 ارائه مقاله اي با عنوان�

Wavelet-Based Estimators for Density and 
Regression Functions for Certain 
Dependent Classes 
Workshop on A posteriori estimates for 
adaptive mesh refinement and error control 
Monday, October 13, 2008,  
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), 
Paris, FRANCE 

:ي با عناوينطرح تحقيقات2ارائه�

Estimation et prevision non parametriques: 
Ondelettes et Methode du Noyau. 
Application aux Series chronologiques. 
Estimation du point de reputure: Ondelettes 
et Methode du Noyau. Application donnees 
chronologiques. 

 

 10 دانشگاه شيراز●

ت هاي دانشجوييفعالي) الف

و مصاحبه ورودي كتبيبرگزاري امتحان-  ورودي

 دوره دكتري

در رشته آمار دكتري دوره برگزاري آزمون جامع-

 1387سال شهريور ماه 

نماينده محترم انجمن كاووس خورشيديان دكترآقاياز تشكربا. 10

 مطالب اين ارسالو تهيـه جهت شيراز دانشگاهدر آمار ايران 
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 فارغ التحصيالن دوره دكتري)ب

 دانشجوي دوره دكتري محمود خراتي كوپائيآقاي-

رساله از 16/8/1386آمار دانشگاه شيراز در تاريخ

باد و با كسب درجه عالي كتري خود با موفقيت

 آقاي دكتر صدوقي تحت عنوان راهنمايي 

A new method for testing interaction in 
unreplicated two-way analysis of variance 

.دفاع نمود

آقاي محمدحسين پورسعيد دانشجوي دوره دكتري-

سالهر از 15/12/1386آمار دانشگاه شيراز در تاريخ 

و با كسب درجه عالي با  دكتري خود با موفقيت

و راهنمايي  مشترك آقايان دكتر عليرضا نعمت اللهي

 دكتر مجيد اسدي تحت عنوان

A study on the conditional expectations of 
order statistics with applications in 
reliability 

.دفاع كرد

پ)ج ها سخنرانيوژوهشيبرگزاري سمينارها، كارگاه هاي

و- برگزاري سومين كارگاه پژوهشي احتمال

و دانشجويان ويژه(فرآيندهاي تصادفي   اساتيد

)تحصيالت تكميلي

از دانشگاه ) Matt Vand( سخنراني پروفسور وند-

Wollengong استراليا 

 از دانشگاه) San Gupta(پروفسور سن گوپتا-

IIT Kanpur هند 

 آمريكاStanford از دانشگاه Olkineپروفسور-

و تجليل از بازنشستگانمر)د  اسم تقدير

و خانم- طي مراسمي از آقاي دكتر فريبرز حيدري

وا خدمبه پاسپوراندخت ام ريحاني  ت صادقانه

و شانزحمات فراوان اي . به عمل آمدتشكر تقدير

 فرصت مطالعاتي) هـ

بهلالدكتر عليرضا نعمت آقاي سفر مطالعاتي- هي

.EPFI كشور سوئيس، دانشگاه

 سفر مطالعاتي دو تن از دانشجويان دوره دكتري،-

و صفر پارسي به ترتيب به آقايان آرش اردالن

و تركيههايكشور . نيوزيلند

 مرتبهارتقاء)و

عضو هيأت علمي گروه آمار زهره شيشه بر خانم دكتر

رتقاءااستادياري به دانشيارياين دانشگاه از مرتبه 

.يافتند

 عضو هيأت علمياستخدام)ز

و دكتر امين قلمفرساي مستوفيآقايان جاريطي سال

ددكتر محمود خراتي كوپائي كتر مريم شرفيو خانم

تأهيعضو بخش آمار دانشگاه شيراز به عنوان در 

.مشغول به خدمت شدند استادياري مرتبهعلمي در

آ)ح  مار فعاليت هاي انجمن علمي دانشجويان

 مقدماتي SPSS نرم افزاري برگزاري كالس آموزش-

.1386-87در سال تحصيلي

سال برگزاري مسابقه علمي دانشجويي در خردادماه-

1387 

 آمار سيس مركز مشاوره آماري با همكاري بخشأت-

 اين دانشگاه

 برنامه هاي آينده بخش آمار در برگزاري آزمون)ط

سال تري در بهمن ماهدكدوره برگزاري آزمون جامع-

1387 

دوره دكتري در ارديبهشت برگزاري آزمون ورودي-

 1388سال ماه 



28 خبرنامه انجمن آمار ايران

گزارش برگزاري نهمـين كنفـرانس آمـار�

 11ايران

 آمار دانشگاه پس از تأييد شوراي عمومي گروه

، تصويب هيأت مديره دوره هشتم انجمن آمار اصفهان

و موافقت رياست دانشگاه اصفهان، ساز كاروايران

و در  برگزاري نهمين كنفرانس آمار ايران آغاز شد

مراسم اختتاميه هشتمين كنفرانس آمار ايران در شيراز 

 از جامعه آماري كشور 1385سال در شهريورماه 

و عام به عمل آمد .دعوت رسمي

و سپس،در اولين گام  تركيب كميته برگزاري كنفرانس

كم،با همكاري هيأت مديره انجمن يته علمي اعضاء

و مسئوليت. كنفرانس تعيين شدند هاي اعضاء فهرست

.است5و4 جداول شماره به شرح 

و هر دو كميته به موازات در جلسات متعدد به بررسي

. گيري در امور مختلف كنفرانس همت گذاشتند تصميم

به اي از فعاليت خالصه كنفرانس در اين هاي مربوط

و هنگام برگ بخش زاري به شرح زير هاي مختلف قبل

.است

)87 مرداد28تا85شهريور(قبل از برگزاري) الف

و14برگزاري-  نشست يكروزه كميته علمي كنفرانس

اتخاذ تصميم در مورد امور علمي كنفرانس در گروه

 آمار دانشگاه اصفهان

مجيد اسدي دبير محترم نهمين كنفرانس آمار دكتر آقاياز تشكربا. 11

 اين ارسالو تهيـه برايو عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان ايران 

 گزارش

 نهمين كنفرانس آمار ايراناعضاي كميته برگزاري،4جدول

و نام خانوادگي  گاهدانش نام

 اصفهان)دبير كنفرانس(دكتر مجيد اسدي

 اصفهان پناه نصراله ايران

مسئول اجراي مسابقه(دكتر محمد بهرامي

)دانشجويي
 اصفهان

هاي مسئول كارگاه(دكتر افشين پرورده

)آموزشي
 اصفهان

 اصفهان)مسئول انتشارات(دكتر منوچهر خردمند نيا

مدعوين مسئول هماهنگي(دكتر هوشنگ طالبي

)خارجي
 اصفهان

 دكتر سيد محمود طاهري
صنعتي

 اصفهان

 اصفهان دكتر محمد حسين عالمت ساز

 اصفهان)مسئول دبيرخانه كنفرانس(دكتر ايرج كاظمي

 اصفهان)مسئول اسكان(احمد نوراهللا

 نهمين كنفرانس آمار ايرانعلمي كميته اعضاي،5جدول

و نام خانوادگي  دانشگاه نام

 فردوسي مشهدر ناصر رضا ارقاميدكت

 اصفهاندكتر مجيد اسدي

دكتر بهرام سليماني
علوم پزشكي

 اصفهان

 اصفهان دكتر هوشنگ طالبي

 اصفهان دكتر ايرج كاظمي

دبير( ساز دكتر محمد حسين عالمت

)علمي كنفرانس
 اصفهان

 تهراندكتر عباس گرامي

 عالمه طباطبايي دكتر نادر نعمت الهي
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ده-  ها نشست كميته برگزاري كنفرانس برگزاري

و نصب پايگاه الكترونيكيايجاد خانه-  كنفرانس

 لكترونيكي كنفرانسا نام تمام افزار ثبت نرم

و بخش رساني، ثبت اطالع- بندي نام مقدماتي، دريافت

در چكيده  بخش علمي مجزاي هفتهاي مبسوط

كنفرانس، ارسال براي داوري، دريافت اصل مقاالت،

و اعالم نتايج به طريق  ارسال آنها براي داوري، دريافت

و خارج كشورالكترونيكي   از داخل

ا- 1هاي شمارهز طريق اطالعيهاطالع رساني كاغذي

 نام هاي ثبت همراه با فرم2و

هاي مختلف كشور مار دانشگاهآهاي مكاتبه با گروه-

و خارجي  در خصوص پيشنهاد مدعوين داخلي

 كنفرانس

و توزيع پوستر كنفرانس-  در بينطراحي، چاپ

و سازمان ها، ارگان دانشگاه و وابسته ها .هاي آماري

و مرا- و ارگان جعه به سازمانمكاتبه هاي مختلف ها

 هاي كنفرانس براي تأمين بودجه

و خارجي جهت- و دعوت از مدعوين داخلي تماس

و  و ارائه سخنراني كارگاه در برگزاري شركت

و مراحل تصويب نهايي مدعوين  كنفرانس

يربط جهت فراهم كردنذمكاتبات الزم با نهادهاي-

و مقدمات رواديد، تهيه بليط رف و برگشت ت

 هاي الزم براي مدعوين نهايي شده هماهنگي

و- و خارجي پيشنهادي مكاتبه شد با مدعوين داخلي

و اخذ رواديداقدامات الزم جهت  و ذهاب ، اياب

.اسكان انجام گرفتو امكانات رفاهي ايجاد

و تنظيم قراردادهاي مربوط به محل- بررسي، مذاكره

 برگزاري كنفرانس

مذ- و تنظيم قراردادهاي مربوط به اسكان بررسي، اكره

و مدعوين ميهمانان، شركت  كنندگان

و تنظيم قراردادهاي الزم جهت- بررسي، مذاكره

و   غذاي كنفرانسآماده سازي طباخي

هاي اجرايي قسمتو هاي كاري تشكيل كميته-

مختلف كنفرانس متشكل از اعضاي كميته برگزاري 

و دانشجو و كنفرانس، كاركنان يان گروه، تقسيم كار

و مسئوليتتعيين  آن وظايف ها هاي

و- و اقدام در مورد وسايل اياب بررسي، مذاكره

 ذهاب مورد نياز كنفرانس

 نشريه كنفرانسپنجطراحي روي جلد-

 تدارك خبرنامه روزانه كنفرانس-

و اصل- و هماهنگ سازي چكيده مقاالت آماده

 مقاالت براي چاپ

و مه زمانبندي سخنرانيتنظيم برنا- و تهيه ها پوستر

ها براساس تعيين مسئولين جلسات سخنراني

 هاي علمي كنفرانس زيربخش

 كتابچه كنفرانس به شرح زير براي پنجاقدام به چاپ-

 توزيع در هنگام برگزاري كنفرانس

 صفحه154راهنماي كنفرانس�

و انگليس�  صفحه420ي خالصه مقاالت فارسي

 صفحه435مجموعه مقاالت فارسي�

 صفحه705مجموعه مقاالت انگليسي�

 صفحه63ينمشكا محمدرضا دكتر آقاينكوداشت�
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و اقدام در مورد قرارداد ساخت كيف چرمي- طراحي

 كنفرانس

و نقشه تهيه نقشه شهر براي تمام شركت- كنندگان

و لوح فشرده انگليسي برا ي شركت كنندگان خارجي

و ساير محتويات كيف براي تمام آثار باستاني اصفهان

 كنندگان شركت

و تنظيم محل اسكان مدعوين، ميهمانان- برنامه ريزي

 كنندگانو شركت

و اطالعيه- و تبليغاتي كنفرانس تهيه پوستر هاي راهنما

، فرودگاه، اصفهانشهرسطحو نصب آن در 

و محل برگزاري هاي مسافربري، هتل ترمينال  ها

ها، سئواالت امتحاني، برگزاري جلسات، تنظيم برنامه-

و نرم اي مورد نياز نهمين افزارهاي رايانه تجهيزات

 كشورمسابقه دانشجويي آمار

و تجهيز محل ريزي، آماده برنامه- هاي برگزاري سازي

 هاي آموزشي كارگاه

و مواد پذي-  رايي تدارك امكانات

و آمد ريزي مسير برنامه- بندي وسايلو زمانرفت

و ذهاب شركت  كنندگان اياب

 هنگام برگزاري كنفرانس)ب

كننده در نهمين تيم دانشجويي شركت24پذيرش-1

و مسئولين كشور مسابقه دانشجويي آمار  و ممتحنين

 مربوط به انجمن آمار ايران

و كاربردي برگزاري آزمون-2  در روز هاي نظري

29/5/87شنبه سه

: كارگاه آموزشي زيرپنج ارائه-3

و توزيع� پروفسور(، هاي طول عمر قابليت اعتماد

سه)اولكين  مرداد29شنبه،

سه)پروفسور رهبر(،اي هاي رسته تحليل داده� 29شنبه،

 مرداد

و خدمات مصرفي�  بانك مركزي(، شاخص بهاي كاالها

سه) ايرانجمهوري اسالمي  مرداد29 شنبه،

30، چهارشنبه) پروفسور چنبرز(، برآور ناحيه كوچك�

 مرداد

 مرداد30، چهارشنبه) دكتر ارقامي(، استنباط شواهدي�

دو-4 ): مرداد30چهارشنبه(ميزگرد برگزاري

 اخالق علمي�

 آمار رسمي�

به ارائه سخنراني-5 و پوستر و تخصصي هاي عمومي

 شرح زير

تو11،سخنراني عمومي� و مورد سط مدعوين خارجي

 داخلي كنفرانس

 مورد 180،هاي تخصصي سخنراني�

 مورد200،پوستر�

مي خاطر سازد كه اصل مقاالتي كه براي سخنراني نشان

و تعداد   مقاله92پذيرفته شده بود مجدداً داوري شد

و36(كامل در) انگليسيمقاله56 مقاله فارسي

.مجموعه مقاالت كنفرانس به چاپ رسيد

 هاي آموزشي برنامه-6

هاي آموزشي زير در خالل كنفرانس توسط برنامه

.پژوهشكده آمار ايران برگزار گرديد

 آوري آمار در جمعPocket PCكاربرد�

افزار پايگاه اطالعات رقومي سرشماري معرفي نرم�

)پارس(



5931 شماره پياپي–87 تابستان–سال شانزدهم

 معرفي درگاه ملي آمار�

 معرفي پايگاه�

ها برپايي نمايشگاه-7

:در حاشيه كنفرانس برگزار گرديدهاي زير نمايشگاه

 انجمن آمار�

 پژوهشكده آمار�

 بانك مركزي�

 هاي انجمن آمار ايران به شرح زير اجراي برنامه-8

 كشوربرگزاري نهمين مسابقه دانشجويي آمار�

 العاده انجمن برگزاري مجمع عمومي فوق�

 مجمع عمومي عادي انجمن�

 هاي بازديد از شهر برنامه-9

و%55( نفر1100 شاملنكنندگا كل شركت� %45مرد

)زن

و(مدعوين خارج از كشور� به حضور كه موفق

از كشورهاي آمريكا، انگلستان، آلمان،) سخنراني شدند

و كانادا   نفر7جمعاٌ مجارستان، استراليا

و سخنراني(مدعوين داخل كشور� كه موفق به حضور

 نفر8شامل)شدند

 نفر15 شاملكنندگان از خارج كشور شركت�

 مثبت كنفرانسو نكات برجسته)پ

در: هاي مبسوط مقاالت تصميم براساس چكيده�

هاي اين كنفرانس براي اولين بار به جاي چكيده

كوتاه رايج از ابتدا درخواست شد نويسندگان 

اي خود را ارسال صفحهدوهاي مبسوط چكيده

و تصميم. دارند گيري بدين ترتيب كيفيت داوري

شد مطلوب البته بعداً اصل مقاالت پذيرفته شده. تر

و در انتها تعداد   مقاله92نيز مجدداً داوري شدند

براي چاپ در مجموعه مقاالت كنفرانس انتخاب

.شدند

 تعداد قابل:حضور آماردانان شاخص جهان�

و قبولي آماردان شاخص بين المللي مدعو

چنبرز، پروفسوراولكين، غيرمدعو مانند پروفسور

كاتونا، پروفسورواند، پروفسورفايلر،ورپروفس

و بعضي ديگر پروفسورهدايت، پروفسور رهبر

سخنراني يا به ايرادو نموده در كنفرانس شركت 

و يا هر دو  آقايان.ندپرداختكارگاه آموزشي

ونپروفسور باالكريشنا كول از پروفسور از كانادا

 آمريكا نيز در لحظه آخر به دليل مشكالت پرواز

.موفق به حضور نشدند

و توزيع به موقع مجموعه مقاالت� چاپ

اي، قطع برق، عليرغم مشكالت رايانه:كنفرانس

و نامطابق  و يا ناقص مقاالت ارسال ديرهنگام

و  بودن بسياري از مقاالت با فرمت درخواستي

مورد نياز چاپ، تالش شبانه روزي انجام شد تا 

ج(مجموعه مقاالت كنفرانس  و در دو لد فارسي

و در زمان) انگليسي قبل از زمان كنفرانس چاپ

.كنفرانس توزيع گردد

 برخالف وضع:ها استقبال عام از تمام سخنراني�

هاي علمي، خوشبختانه رايج در بسياري از همايش

تمام جلسات سخنراني اعم از عمومي يا 

و بازديد از پوسترها حتي در ساعات  اختصاصي

و جمعيت قابل آخر وقت با استقبال  روبرو شد

.توجهي در هر جلسه حضور يافتند
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دو:نتايج مثبت ارزشيابي�  خوشبختانه نتايج هر

وگروه ارزشيابي كه توسط انجمن آمار  ايران

كنفرانس صورت گرفت در اين برگزاركنندگان

حد موارد اكثر و در مجموع در بسيار خوب

.رضايتبخش ارزيابي شده بود

و شركت دستدر پايان از تمامي كنندگان اندركاران

و شركت خود باعث ارتقاي  كنفرانس كه با همكاري

. كمال تشكر را دارد،كنفرانس شدنداين سطح 

 فارغ التحصيالن آمار�
 فارغ التحصيالن دكتري آمار●

 دكتر مليحه عباس نژاد مشهدي-1

 سالدر مشهدي نژاد عباس مليحه

وي.دش متولد مشهد شهردر 1357

دررا خود دبيرستاني تحصيالت

 پانزده دبيرستاندر فيزيك رياضي رشتهدر 1375 سال

در رسانيد پايانبه مشهدخرداد در سال همانو

 عالي آموزش مؤسساتوها دانشگاه سراسرين آزمو

 مشهد فردوسي دانشگاه آمار كارشناسي دورهدر كشور

. گرديدالتحصيل فارغ 1379 سالدرو شده پذيرفته

 آمار ارشد كارشناسي دوره 1379 سالدر ايشان

 نموده آغاز مشهد فردوسي دانشگاهدررا خود رياضي

 ارشد كارشناسي نامه پايان از 1381 سال ماه آباندرو

» كوچك ناحيه براي برآورديابي«عنوان تحت خود

 موفقيتبا ارقامي ناصررضا دكتر آقاي راهنمايي تحت

در اول رتبه كسببا 1382السدر نامبرده. نمود دفاع

 فردوسي دانشگاه آمار دكتري دوره ورودي آزمون

 بورسيه دريافتبارا دوره اينو شده پذيرفته مشهد

 1386 سالدروي. نمود آغاز دانشگاهآناز تحصيلي

 EPFLدانشگاهبه ماههشش مطالعاتي فرصت براي

 نظر تحتو نموده عزيمتيسئسو در كشور واقع

به اطالع نظريه زمينهدر مورگنتالر استفان پروفسور

 1386سال ماه بهمندرو پرداخت پژوهشو تحقيق

 ناصررضا دكتر آقاي راهنماييبا خود دكتري رساله از

 آنتروپي نتايجاز بعضي توسعه«عنوان تحت ارقامي

»رني اطالعو آنتروپيبه اليبلر-كولبك اطالعو شانون

 رسالهاز زير مقاالت. نمود دفاع عالي درجهباو

:اند شده استخراج ايشاندكتري

1- Abbasnejad, M. and Arghami, N.R. 
(2006). Relations between Renyi distance 
and Fisher information. JIRSS, 5, 25-38. 
2- Abbasnejad, M. and Arghami, N.R. 
(2006). Potential Statistical evidence in 
experiments and Renyi information. JIRSS, 
5, 39-52. 
3- Abbasnejad, M. and Arghami, N.R. 
(2007). Renyi entropy properties of order 
statistics. Submitted. 
4- Abbasnejad, M. and Arghami, N.R. 
(2007). Renyi entropy properties of records, 
Submitted. 
5- Abbasnejad, M. and Arghami, N.R. 
(2007). Testing exponentiality based on 
Renyi information. Submitted. 

 

 فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار●

 12 شيرازدانشگاه-1

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ مريم رخ بخش-

ها نامه، معرفي تابع نرخ رخداد شكست پايان عنوان/

 

نماينده محترم انجمن كاووس خورشيديان دكترآقاياز تشكربا.12

 اسامي اين ارسال جهت شيراز دانشگاهدر آمار ايران 
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م آنبراي فرآيندهاي نيم و برآورد ،تاريخ دفاع/ اركف

دكتر كاووس آقاي راهنما، استاد/ 11/6/1386

.خورشيديان

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد ديندارلو زهرا رضائي-

خانواده توزيع گاماي دو متغيره عنوان پايان نامه،/ آمار 

استاد راهنما،/ 27/6/1386،تاريخ دفاع/و تعميم آن

.حيدريفريبرز دكتر آقاي

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار رسول روزگار-

هاي خودبازگشتي متناوب معرفي مدلعنوان پايان نامه،

آقاي دكتر استاد راهنما،/6/6/86،تاريخ دفاع/ آميخته

.عليرضا نعمت اللهي

فارغ التحصيل كارشناسي آقابابازاده فرنوش عباس-

وش بهينه براي انتخابرعنوان پايان نامه،/ ارشد آمار 

استاد راهنما،/20/6/86،تاريخ دفاع/ بينيمدل پيش

.آقاي دكتر توحيدي

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد سادات ميرنيام آمنه-

بررسي سانسور نوع دوم پيشرو عنوان پايان نامه،/ آمار 

و برآورد پارامتر نمائي سانسور شده / تعميم يافته

استاد راهنما، آقاي دكتر/19/6/87،تاريخ دفاع

. حقيقيبرهانيعبدالرسول 

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار يا نصيرزادهؤر-

بررسي سره يا ناسره بودن توزيع عنوان پايان نامه،

و وجود ماكسيمم درستنمائي براي مدل هاي پسين

 رگرسيوني با متغيرهاي كمكي به طور تصادفي گمشده

استاد راهنما، آقاي دكتر/19/6/86،تاريخ دفاع/

. حقيقيبرهانيعبدالرسول 

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار پور وطن شبنم-

و كاربردهاي مدلعنوان پايان نامه، هاي ماركف پنهان

آقاي دكتر استاد راهنما،/4/6/86،تاريخ دفاع/ آن

.عليرضا نعمت اللهي

كارشناسي ارشد فارغ التحصيل همراهي اله عزت-

هاي ناپارامتري براي آزمونعنوان پايان نامه،/ آمار 

و مقايسه آن ها ،تاريخ دفاع/ ميانگين جامعه غير منفي

.توحيديآقاي دكتر استاد راهنما،/19/6/86

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار شيراني مهناز-

، دفاعتاريخ/ بررسي توزيع نيم نرمالعنوان پايان نامه،

.جواد بهبوديانآقاي دكتر استاد راهنما،/10/6/86

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار غربي فاطمه-

/ بررسي آنتروپي گذشته تعميم يافتهعنوان پايان نامه،

آقاي دكتر استاد راهنما،/11/6/86،تاريخ دفاع

.بازرگان

فارغ التحصيل كارشناسي اسفريزي فخاري اكرم-

استنباط در مورد عنوان پايان نامه،/د آمار ارش

استاد/18/6/86،تاريخ دفاع/ وايبل-هاي دي توزيع

.خانم دكتر ناهيد سنجري فارسي پورراهنما، 

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد نگارستاني حسين-

 چبيشف نوعازييها نامساويعنوان پايان نامه،/ آمار 

،تاريخ دفاع/آن ربردكاو مقياسي هاي آميخته براي

براستاد راهنما،/17/4/86 .خانم دكتر زهره شيشه

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار فردرو نگار-

،تاريخ دفاع/ نرمال-بررسي توزيع بتاعنوان پايان نامه،

بر دكتر خانماستاد راهنما،/18/6/86 .زهره شيشه
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 ارشد آمار فارغ التحصيل كارشناسي شقاقيان مهشيد-

و كاربردهاي برخي ويژگيعنوان پايان نامه،/ ها

استاد/20/6/86،تاريخ دفاع/ هاي چوله توزيع

.دكتر توحيديآقاي راهنما، 

 فردوسي مشهددانشگاه-2

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار فاطمه زاهدي-

هاي دو توزيع)Copulas(مفاصل عنوان پايان نامه،

/25/6/87،تاريخ دفاع/ حواشي يكنواخت متغيره با

.سيميندخت براتپور دكتر خانماستاد راهنما،

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار فاطمه ايزدي-

فواصل اطمينان ناپارامتري براي عنوان پايان نامه،

و ركوردها / چندك ها براساس آماره هاي ترتيبي

جعفر آقاي دكتر استاد راهنما،/24/6/87،تاريخ دفاع

.احمدي

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار سمانه عاملي-

 برآورد غير خطي موجكي تابع چگاليعنوان پايان نامه،

حسن آقاي دكتر استاد راهنما،/26/6/87،تاريخ دفاع/

.دوستي

 13كرمان دانشگاه-3

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد فاطمه كريمي نيره-

ون پايان نامه، عنوا/ آمار tتوزيع هاي نرمال چوله

در ايرانآمار انجمن نمايندهروعربپ عليرضا دكتر قايآاز تشكربا. 13

 اسامي اين ارسال براي كرمان باهنر شهيد دانشگاه

، راهنمااستاد/25/6/87،دفاعتاريخ/ چوله دو تكه

.آقاي دكتر احد جماليزاده

فارغ التحصيل كارشناسي هاجر احمدي فروشاني-

طرح هاي نمونه گيري عنوان پايان نامه،/ ارشد آمار

جهت پذيرش براي متغيرها بر اساس شاخص كارايي 

آقاي، راهنمااستاد/27/6/87دفاع، تاريخ/ه ايندزف

چيءدكتر ماشا .اله ماشين

فارغ التحصيل حامد محموديان محمود آبادي-

آماره هاي عنوان پايان نامه،/ كارشناسي ارشد آمار 

/27/6/87دفاع، تاريخ/ ترتيبي توزيع چوله نرمال 

.آقاي دكتر احد جماليزاده، راهنمااستاد

با- / فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار زيارهادي

 شبيه سازي سيستم هاي تصادفي عنوان پايان نامه،

، راهنمااستاد/30/6/87دفاع، تاريخ/ پيشامد-گسسته

.آقاي دكتر محمد علي يعقوبي

/ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار حمزه آگاهي-

و كارب عنوان پايان نامه، و اندازه فازي / رد آن انتگرال

آقاي دكتر محمد، راهنمااستاد/30/6/87دفاع، تاريخ

.قزل اياغ

 14طباطبايي عالمه دانشگاه-4

 كارشناسي التحصيلرغفا عبداله كارگر حسين بيگي-

 نامه، پايان عنوان/علوم اقتصادي اجتماعي آمار ارشد

و بررسي سامانه صف دومرحله اي با بازگشت برنولي

 

از. 14 انجمـن آمـار محتـرم نماينده آقاي دكتر فرزاد اسكندري با تشكر

 دانشگاه عالمه طباطبايي براي ارسال اين اساميايران در
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ب تاريخ دفاع،/ دهندها تعطيلي سرويسسرويس انتخابي

عبدالرحيم دكتر آقاي راهنما، استاد/13/6/87

.زاده بادامچي

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ زهرا فيروزي حاجي-

هايفن نامه، پايان عنوان/ علوم اقتصادي اجتماعي آمار

تاريخ دفاع،/ پاسخي با يك كاربرد كاهش اريبي بي

.نواب پوردكتر آقاي هنما،را استاد/8/5/87

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ عبدالرضا محمدي-

تقريب توزيع زمان نامه، پايان عنوان/ رياضي آمار

و برآورد M/G/1بندي سرويس در مدل صف

تاريخ دفاع،/ هاي بيزي پارامترهاي مدل با روش

.صالحي راددكتر آقاي راهنما، استاد/31/4/87

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ فريد فروغي-

صف نامه، پايان عنوان/ رياضي بندي بررسي مدل

M/M/C با خط مشي (d,N) -تاريخ دفاع،/ كنترل

.صالحي راددكتر آقاي راهنما، استاد/29/4/87

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ بيستون حسيني-

ز پيش نامه، پايان عنوان/ رياضي ماني بيني سريهاي

تاريخ دفاع،/ بندي فرايند موجك ناايستا با مدل

.پورطاهريدكتر آقاي راهنما، استاد/29/4/87

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ هادي اصغري-

كاربرد فنون نامه، پايان عنوان/ علوم اقتصادي اجتماعي

اي داده كاوي در كنترل كيفيت فرايندهاي توليدي بسته

م /17/4/87تاريخ دفاع،/ طالعه مورديهمراه با يك

.محمد بامني مقدمآقاي دكتر راهنما، استاد

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ سودابه زرين پور-

طراحي نامه، پايان عنوان/ علوم اقتصادي اجتماعي آمار

و اعتبارسنجي مشتريان بانك ها يك سيستم رده بندي

ريخ دفاع،تا/ بر اساس مدلهاي خطي تعميم يافته

.زندي نياآقاي دكتر راهنما، استاد/30/6/87

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ آيدا شيخ االسالمي-

و تحليل بيزي نامه، پايان عنوان/ رياضي آمار تجزيه

مدل هاي معادالت ساختاري در خانواده نهايي آميخته 

تاريخ دفاع،/ بندي مرتب شده هاي طبقه با داده

.فرزاد اسكندريآقاي دكتر راهنما، تاداس/30/6/87

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ مريم طهماسبي-

آزمون نامه، پايان عنوان/ علوم اقتصادي اجتماعي

تاريخ دفاع،/ هاي كمك خطي با قيود نابرابر مدل

.فرزاد اسكندريآقاي دكتر راهنما، استاد/30/6/87

مش دانشگاه-  15هدآزاد اسالمي واحد

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ مقدم آشوري شيما-

 برازش نيكوئي آزمون نامه، پايان عنوان/ رياضي آمار

 ها موجك كمكبه وابسته هاي داده براي هاي داده براي

آقاي دكتر راهنما، استاد/86 تابستانتاريخ دفاع،/

.حسن دوستي

 كارشناسي التحصيل فارغ سيماب احمدي سعيده-

 مميزي تحليل نامه، پايان عنوان/ رياضي آماردارش

از.15  انجمـن آمـار ايـران در ترممحنماينده آقاي امير دانشگر با تشكر

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد براي ارسال اين اسامي
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 راهنما، استاد/86تابستان تاريخ دفاع،/ شده منظم

.حسن صادقيدكتر آقاي

 كارشناسي التحصيل فارغ دهنوي دهقان محمد سيد-

 هاي مدل نامه، پايان عنوان/ رياضي آمار ارشد

 ما،راهن استاد/86تابستان تاريخ دفاع،/ پنهان ماركوفي

.غالمحسين شاهكاردكتر آقاي

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ قاسمي عبدالرضا-

 كيفيت كنترل كنترل نامه، پايان عنوان/ رياضي آمار

 عامل كشفاز استفاده تحليلي اثرو متغيره چند آماري

آقاي راهنما، استاد/86تابستان تاريخ دفاع،/ مشخصه

.ارشادي

 آمار ارشد كارشناسي حصيلالت فارغ عصفوري مريم-

در محدب تابع برآورد نامه، پايان عنوان/ رياضي

 استاد/86تابستان تاريخ دفاع،/ ناپارامتري رگرسيون

.ارشاديآقاي راهنما،

 آمار ارشد كارشناسي التحصيل فارغ راد نخعي نجمه-

 برآوردگر بررسي نامه، پايان عنوان/ رياضي

 هاي دادهدرآن جانبي خواصو حدحاصلضربي

/86تابستان تاريخ دفاع،/چپ برشو راست سانسور

.وحيد فكور بافندهآقاي دكتر راهنما، استاد

 ارشد كارشناسي التحصيل فارغ نوغاني موالي راحله-

 تابع برآورديابي نامه، پايان عنوان/ رياضي آمار

تاريخ/ دانتون متغيرهدو نمايي توزيعدر پارامتري

احمد آقاي دكتر راهنما، استاد/86ابستانتدفاع، 

.دل زنده

 آماريمجالتو كتب�

 كتب تازه منتشر شده●

 ابزاري رگرسيون خطيتحليل-

 هاي مثالبا همراه تحقيق براي

 كاربردي

 حسينعلي نيرومند دكتر: تأليف

تابستان/ مشهد فردوسي دانشگاه آمار گروه استاد

1387.

 مورددر پايه استاندارد درسيك كتاب اين در

 شاملكه اين ضمن است، شده ارائه خطي رگرسيون

ياو نشده ارائه درسي هاي كتابدرياكه است مطالبي

به. نباشند دسترسدر است ممكن اند شده ارائه اگر

 هاي توان كمترين هندسي تعبيربه توانمي مثال عنوان

 آموزش خطي، همبستگي ضريب هندسي تعبير دوم،

 متنوع، هاي تمرينحل،SAS،SPSS افزاررمن

 اشاره افزارها نرماينبا آنها تحليلو كاربردي هاي مثال

.نمود

و آمار فازي مقدمه-  اي بر احتمال

ومحمود طاهريسيد دكتر: تأليف

چي، انتشارات دكتر ماشاءاله ماشين

، سال دانشگاه شهيد باهنر كرمان

1387.

م آوردن يك متن مقدماتيت فراهاين كتاب در جه

و آمار فازي موضوعبارهدر هاي رايج در احتمال

در. نگاشته شده است  فصل تدوين12مطالب كتاب كه

تواند بر حسب نياز مورد استفاده شده است، مي
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هاي مختلف هاي رياضي، آمار، شاخهدانشجويان رشته

و كشاورزي قرار گيرد . مهندسي، مديريت

و مجموعه مقاالت-  ششمين سمينار احتمال

و14، دانشگاه مازندران-بابلسر، فرايندهاي تصادفي

86 شهريور 15

مجموعه مقاالت هشتمين كنفرانس آموزش رياضي-

و پرورش سازمان، ايران و استان آموزش چهار محال

 شهركرد-1385مرداد، بختياري

 نشريات مركز آمار ايران●

 1386مستانز-59 شماره- تازه هاي آمار-

و- و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي گزيده شاخص ها

 1386زمستان-فرهنگي كشور

-نتايج آمارگيري از گاوداري هاي صنعتي كشور-

1386 

 1386 پاييز-نتايج آمارگيري از نيروي كار-

و- اطلس گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس

 1385-مسكن

 1386-شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت-

 1387 بهار-تازه هاي آمار-

 فروردين-شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت-

1387 

تا10هاي صنعتي داراي نتايج آمارگيري از كارگاه-

 1385- نفر كاركن49

درا- ستانداردهاي طرح هاي آمارگيري براي استفاده

 نظام آماري كشور

و بهار-1 شماره-18 سال-گزيده مطالب آماري-

)70شماره پياپي(86تابستان

و شاخص- و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي ها

 1386 سال-فرهنگي كشور

تابستان-شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن-

1386 

 ارديبهشت-شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت-

1387 

- Iran statistical year book-1385 
- Stastical pocketbook of the Islamic 
repoblic of Iran -1385 

 

 ساير نشريات●

نشريه تخصصي( فصلنامه آمارهاي اقتصادي ايران-

 1387 خرداد-2 شماره-سال دوم،)آمارهاي اقتصادي

معاونت( بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران-

) مديريت كل آمارهاي اقتصادي-اقتصادي

انجمن نانو، دنياي نانو، فصلنامه علمي ترويجي-

8 بهار- سال چهارم-10شماره-فناوري ايران

و مهندسي كامپيوتر -نشريه علمي پژوهشي، علوم

 پاييز-)الف(3 شماره-4مجلد، انجمن كامپيوتر ايران

1385 

خبرنامه،، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران-

26سال هشتم، شماره 

- Iranian Journal of Fuzzy 
Systems, Volume 5, Number 2, 
June 2008, University of Sistan 
and Baluchestan. 

، دانشگاه تربيت مدرس 129خبرنامه شماره- 

 1387ارديبهشت



و انقالب( فلسطين ابانيخ،تهران:نينشا  021-66499827: نمـابر 021-66495540: تلفـن11، طبقـه دوم، واحـد56 نجم، پالك بستبن،)بين بزرگمهر

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

 فرم عضويت در انجمن آمار ايران

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

 شماره عضويت مشخصاتتغيير عضو جديد
:مشخصات فردي.1

: نام

:نام خانوادگي

First Name: 

Last Name: 
�ردم�زن: جنسيت: مليكد: تولد تاريخ

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

اخ: مدرك اخذيا تحصيل محل دانشگاه نام :ذ سال

:ذ مدركاخيا تحصيل محل شهر نام: اخذ مدركيا تحصيل محل كشور نام

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

.نماييد قيدرا علمي مرتبه،پاسخ بودن مثبت صورتدر هستيد؟ علمي هيأتضوع آيا

ها.4 و تماس :آدرس ها
: دورنگار: تلفن

: پستي آدرس

:ده رقمي كدپستي

):Homepage( آدرس اينترنتي ): E-mail(آدرس الكترونيكي

:ها زمينه.5

-2-1: زمينه هاي آماري مورد تخصص

ه :اي مورد عالقه همكاري با انجمنزمينه

و سمينارها همكاري در برگزاري كنفرانس� همكاري در داوري مقاالت �هاي تخصصي انجمن همكاري در كميته�ها

�هاي پژوهشي انجمن همكاري در فعاليت�هاي آموزشي انجمن همكاري در فعاليت

ت حق عضويتپرداخ.6
:تاريخ واريز حق عضويت:مبلغ واريزي

:عضويت مربوط به سال:شماره فيش بانكي

 ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران

 عضويت دائمي)ساليانه(*پيوسته)ساليانه(*وابسته حق عضويت
 ريال000/500/1 ريال000/100 ريال000/50)ريال(مبلغ

از* . درصد حق عضويت ساالنه برخوردارند40 اعضاي دانشجويي

واريـز) 731كد شعبه( به نام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه دكتر فاطمي تهران 5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره
. اني پستي يا الكترونيكي به دفتر انجمن آمار ايران ارسال فرمائيدو پس از تكميل فرم درخواست عضويت، آن را به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق نش
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 1387اعضاي مؤسسه اي انجمن در سال

 آمـار انجمـناز،1387 سالدراي سسهمؤ عضويتحق پرداختبا) به ترتيب حروف الفبا(زير سساتؤموها دانشگاه

. شودمي قدرداني مؤسسات ايندر انجمن ندگاننمايو مسئوالن رؤسا،از وسيله بدين.اند نموده حمايت ايران

م رديف م سسهؤنام  سسهؤمنشاني پايگاه الكترونيكي سسهؤآرم

www.enbank.ir نوين اقتصاد بانك1

www.agri-bank.com كشاورزي بانك2

www.cbi.irايران اسالمييجمهور مركزي بانك3

/www.alborzins.com البرز بيمه4

 www.iraninsurance.ir ايران بيمه5

www.srtc.ac.ir آمار پژوهشكده6

/http://www.sabteahval.org كشور احوال ثبت سازمان7

www.saipacorp.com سايپا خودروسازي ركتش8

www.mahabghodss.com قدس مهاب مشاور مهندسي شركت9

http://www.emdad.ir)ره( خميني امام امداد كميته 10

 www.agri-jahad.ir كشاورزي جهاد وزارت 11
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