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 و وضعيت از گزارشي دارد جا ،جديد هيأت تحريريه
 به تاكنون ابتدا از خبرنامه توزيع و چاپ تهيه، روند
 اعضاي استحضار به ساله شش دوره اين در ويژه

 بررسي ضمن و گرديده ارائه ايران آمار انجمن محترم
 آن بهبود راستاي در را پيشنهاداتي ضعف و قوت نقاط
  :نمائيم مطرح ذيل شرح به

 آوري جمع مسئوليت كه رنامهبخ 37 شماره از .1
 رنامهبخ توزيع و چاپ و ها آن تنظيم اخبار،
 محترم اعضاي از جمعي عهده به ايران آمار انجمن
 مدير به و مشهد فردوسي دانشگاه علمي هيأت

 رضايي عبدالحميد دكتر آقاي سردبيري و مسئولي
 در شده ارائه مطالب شد، گذاشته آبادي ركن

 نامه آيين درچارچوب رنامهخب مختلف هاي شماره
 گرديد تنظيم گذشته از تر متنوع بسيار آن انتشار
 آن براي منظم و ساده جديد، يساختار كه طوري
 مكاتبات انجام با ساله 6 دوره اين در. شد طراحي
 تا سعي شد ايران آمار انجمن نمايندگان با مختلف
 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به مربوط اخبار
 اخبار اين و شده آوري جمع موقع به كشور عالي
 جامعه اطالع به خبرنامه مطالب ساير با همراه
 نمايندگان ضعيف ارتباط اما. دبرس كشور آماري

 و خبرنامه تحريريه هيأت اعضاي با انجمنمحترم 
 ،اخبار دريافت خصوص در موجود موانع ساير
اخبار  بخش ها شماره از برخي در كه شد باعث

مراكز آماري از غناي الزم برخوردار ها و  دانشگاه
 .نباشد

 و ها سرفصل خبرنامه، مطالب كيفيت افزايش براي .2
 :گرفت قرار مدنظر زير عناوين

   سرمقاله) الف
سرمقاله هر شماره خبرنامه توسط يكي از 

نظران آماري كشور و يا سردبير تدوين  صاحب
گرديده و در آن نقطه نظرات نويسنده پيرامون 

كالت مبتالبه جامعه آماري كشور مسائل و مش
مطرح مي گرديد كه ها  همراه با راهكارهاي حل آن

 .مورد توجه بسياري از مخاطبين قرار مي گرفت
 مورد در متنوعي مطالب تاكنون سرمقاالت اين در

از  كشور آماري جامعهپيش روي  هاي چالش
 در آن از استفاده و آمارجمله مسائل مربوط به 

 آمار، آموزش علمي، تحقيقات گاه يهتك آمار ايران،
 در تكميلي تحصيالت هاي دوره ايجاد ضرورت

 نظام سازمان تشكيل ضرورت آمار، رشته
 و آموزشي مسائل به توجه كشور، آمارشناسي

 توجه لزوم برجسته، معلمان و اساتيد خطير جايگاه
 هاي روش از استفاده مهم نكات و ها ظرافت به

 مشاوران توسط ها داده تحليل و تجزيه در آماري
 در علمي اخالق اصول رعايت به توجه آماري،
 مزايا تحصيلي، هاي نامه پايان و علمي مقاالت تهيه
 مقايسه براي تأثير ضريب از استفاده معايب و

 به توجه لزوم پژوهشگران، و علمي معتبر مجالت
 سازي فرهنگ جهت در اقدام و تحقيق و پژوهش

 هاي فعاليت فراروي موانع و مشكالت ،يمارآ
 كيفي ارتقاء و ارزيابي ضرورت ايران، آمار انجمن
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 از علمي آموزش مقوله به توجه علمي، مقاالت
و ديگر  آن موانع و مسائل و كتاب انتشار طريق

 .است رسيده چاپ بهموضوعات روز 

 شوراي مصوبات خالصه شامل انجمن اخبار) ب
 ديرهم هيأت اعضاي و ايران آمار انجمن اجرايي

براي  و تهيه انجمن دبيرخانه توسط كه انجمن اين
  .گرديد مي ارسالچاپ به دفتر خبرنامه 

 سوي از كه آماري مراكز و ها دانشگاه اخبار) پ
 و ها دانشگاه آن در ايران آمار انجمن نمايندگان

اين اخبار  .شد مي واصل خبرنامه فترد به مراكز
نويسنده بعضاً ناقص بوده كه پس از هماهنگي با 

 .تكميل شده و به چاپ مي رسيد

، سمينارها ها كنفرانس فراخوان و ها اطالعيه) ت
 با كه آماريآموزشي و پژوهشي هاي  كارگاهو 
 اجرايي كميته توسط خبرنامه دفتر هاي گيري پي
اين مطالب  .گرديد مي ارسال و تهيه ها همايش اين

بالفاصله پس از دريافت در اولين شماره خبرنامه 
  .رسيد به چاپ مي

 آمار دانشجويي مسابقات به مربوط اخبار) ث
 اين علمي و برگزاري كميته سوي از كه كشور

  .شد مي دريافت مسابقات
 التحصيالن فارغاسامي  به مربوط گزارش) ح

 توسط معموالً كه آمار ارشد كارشناسي و دكتري
 خبرنامه دفتر به ايران آمار انجمن نمايندگان

 .رسيد مي

 نشريات شماره آخرين مطالب هرستف) خ
 هيأت اعضاي توسط كه ايران آمار انجمن
  .گرديد مي تدوين و تهيه مجله تحريريه

 به توجه با كه آماري تازه مجالت و كتب) چ
 يا انجمن دبيرخانه سوي از شده ارسال اخبار

  . شد مي تنظيم و تهيه انجمن نمايندگان
 لبمطا كه آمار آموزشي هاي سايت معرفي) ج
 خبرنامه تحريريه هيأت اعضاي توسط آن

  .گرديد مي آوري جمع
 از اي خالصه كه جهان آماري مشاهير) ر

 اعضاي توسط آنان از برخي علمي زندگينامه
 آماري جامعه اعضاي از بعضي يا تحريريه هيأت
 به بنا بندي اولويت از پس و شده تهيه كشور

  .رسيد مي چاپ به ضرورت
 اين مطالب. دنيا آمار هاي انجمن معرفي) ز

 خبرنامه تحريريه هيأت اعضاي توسط بخش
 انجمن 9 تعداد تاكنون و شده تهيه و آوري جمع

 انگليس، آلمان، آمار هاي انجمن( آمار معروف
 سوئيس كانادا، استراليا، آمريكا، جنوبي، كره ژاپن،

  .است شده معرفي جهان كشورهاي از) فرانسه و
 المللي بين انستيتوي هاي نشست هاي اطالعيه) د

 آماري هاي كنفرانس ساير و) ISI( آمار
 آماري علوم هاي كنفرانس همانند المللي بين

 توسط بخش اين مطالب. اسالمي كشورهاي
  .شد مي تهيه تحريريه هيأت اعضاي
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 مكان كه آمار المللي بين هاي كنفرانس تقويم) ذ
 ابتدايي هاي شماره در ها آن برگزاري زمان و

 جامعه اعضاي استفاده و آگاهي جهت هخبرنام
  .گرديد مي رساني اطالع كشور آماري
 ارشد كارشناسي شدگان پذيرفته وضعيت) ص
 اين مطالب. مختلف تحصيلي هاي سال در آمار
 نماينده توسط خبرنامه دفتر هاي پيگيري با بخش
 سنجش سازمان در ايران آمار انجمن محترم
  .شد مي تهيه كشور آموزش

 گراميداشت مراسم به مربوط شاتگزار) ض
 و ها دانشگاه در ريزي برنامه و آمار ملي روز

 از ارسالي گزارهاي به بنا كه كشور آماري مراكز
 و ايران آمار انجمن محترم نمايندگان سوي

 چاپ به بازبيني و اصالح از پس انجمن دبيرخانه
  .رسيد مي
 پيشنهاد به. كشور آمار هاي گروه معرفي) ط

 مديران توسط بخش اين مطالب خبرنامه سردبير
. شد مي تهيه كشور آمار آموزشي هاي گروه محترم
 آموزشي گروه هشت به مربوط اطالعات تاكنون
 شيراز، هاي دانشگاه( ايران برتر هاي دانشگاه از آمار

 بهشتي شهيد شيراز، پزشكي علوم مشهد، فردوسي
 و اهواز چمران شهيد يزد، كرمانشاه، رازي تهران،

 خبرنامه مختلف هاي شماره در) صنعتي شاهرود
  .است رسيده چاپ به
 در. سال هر در جهان هاي دانشگاه بندي رتبه) ظ

 در خبرنامه در شده درج مطالب تنوع راستاي

 ارائه بندي رتبه اين خبرنامه هاي  شماره از برخي
  .است شده
 و اينترنت در آموزشي هاي پايگاه معرفي) ع

مطالب اين بخش براي  .يآمار مهم هاي سايت
آشنايي بيشتر خوانندگان و توسط هيأت تحريريه 

 .خبرنامه تهيه و به چاپ مي رسيد

 در كه آماري جديد افزارهاي نرم با آشنايي) غ
 پيشنهاد به خبرنامه آموزشي رسالت راستاي
 بخش اين مطالب خبرنامه تحريريه هيأت اعضاي
  .شد مي تهيه مربوطه متخصصين توسط

. آماري طنز نكات و معماها ،ها رادكسپا) ف
 اطالع و خبرنامه مطالب بيشتر تنوع براي

 هيأت اعضاي توسط بخش اين ،آمار دانشجويان
  .گرديد مي تهيه تحريريه

 اساس بر آماري معتبر مجالت بندي رتبه) ق
 آماري جامعه اعضاي اطالع براي. تأثير ضريب
 ستفادها معايب و مزايا خبرنامه 55 شماره در كشور

 اين بر و شده معرفي تأثير ضريب شاخص از
  آماري معتبر مجالت بندي رتبه آخرين اساس

 ايران آمار انجمن نمايندگان سازي فعال جهت .3
 ارتباط نحوه تسهيل و گزارش و خبر ارسال براي

 پستي نشاني يك ايجاد با خبرنامه، دفتر با
 در پستي هاي نامه ارسال به نسبت الكترونيكي

 و انجمن نمايندگان براي مختلف نوبت چندين
 اين طريق از اخبار دريافت امكان موضوع اطالع
 .است شده اقدام نشاني
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  با دردسترس، و تر ساده رساني اطالع راستاي در .4
 1385 سال در مشهد فردوسي دانشگاه همكاري

 به اختصاصي الكترونيكي اطالعاتي پايگاه يك
 نشاني

http://issnl.um.ac.ir 

 همه آن طريق از تا شد اندازي راه خبرنامه براي
. گيرد قرار همگان اختيار در خبرنامه هاي شماره

 ارسال امكان الكترونيكي پايگاه اين در همچنين
 و ايران آمار انجمن نمايندگان سوي از خبر

 نقطه دريافت و كشور آماري جامعه اعضاي
 به الزم. دارد وجود آنان قاداتانت و نظرات

 پايگاه اين طريق از اكنون هم كه است يادآوري
 وجود خبرنامه هاي شمارهكليه  به دسترسي امكان
 .دارد

 الكترونيكي هاي نشاني از اطالعاتي بانك تهيه .5
 اقدامات ديگر از ايران آمار انجمن نمايندگان

 بانك اين از. است بوده خبرنامه تحريريه هيأت
 انجمن نمايندگان به رساني اطالع جهت عاتياطال
و هماهنگي با  ها گزارش و اخبار دريافت جهت در
 .گرفت ميقرار  استفادهها مورد  آن

 و چاپ تدوين، تايپ، مالي هاي هزينه تأمين براي .6
 و توان ظرفيت، تمامي از نيز خبرنامه توزيع

 فردوسي دانشگاه رياضي علوم دانشكده امكانات
 و چاپ مؤسسه دانشگاه، اين آمار گروه مشهد،

 هاي داده علمي قطب و دانشگاه اين انتشارات
 خوبي به مشهد فردوسي دانشگاه فضايي و ترتيبي
 تماميتقريباً  دوران اين در كه طوري شد استفاده

 توزيع و چاپ تدوين، تايپ، به مربوط هاي هزينه
 هاي داده علمي قطب اعتبارات محل از خبرنامه
 حالي در اين. است شده پرداخت ضاييف و ترتيبي
 علمي هاي قطب اعتبارات و بودجه كه است

 و قطب هسته اعضاي پيشنهادي برنامه براساس
 از فناوري و تحقيقات علوم، وزارت اهداف
 نيل خدمت در بيشتر بايد علمي، هاي قطب تشكيل

 .باشد شده تعيين پيش از اهداف به

 تشرك با مختلف جلسه دو گذشته سال در .7
 بحث براي ايران آمار انجمن نشريات سردبيران
 انجمن انتشارات حوزه با مرتبط مسائل پيرامون

 سردبير متأسفانه كه است شده تشكيل ايران آمار
 نشده دعوت جلسات اين از يك هيچ به خبرنامه
 .است

 تمامي به خبرنامه سردبير كه دپيشنهاد مي شو .8
 تدعو ايران آمار انجمن مديره هيأت جلسات

 هيأت اعضاي با مربوطه مسائل ،نزديك از تا شود
الزم به . گيرد قرار مشورت مورد انجمن مديره

يك  تنهااخير  ساله 2 دوره اين در يادآوري است
از  مسئوليتاين  واگذاري ابتداي در هم آن ،بار

 مديره هيأت جلسات براي شركت در سردبير
 .به عمل آمد دعوت انجمن

 و زياد رساني اطالع ليرغمع ساله 6 دوره اين در .9
 تنها ،خبر ارسال بر مبني هاي متعدد درخواست

 به ايران آمار انجمن نمايندگان از معدودي تعداد
 در. داشتند همكاري خبرنامه دفتر با مستمر طور
 خبر ارسال منبع توزيع نحوه از گزارشي زمينه اين
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 شده منعكس 1 جدول در كه است شده تهيه و
 .است

، نام دانشگاه يا مراكز آماري1جدول شماره 

18 11.3 11.3
2 1.3 12.6
23 14.5 27.0
1 .6 27.7
1 .6 28.3
7 4.4 32.7
8 5.0 37.7
1 .6 38.4
1 .6 39.0
5 3.1 42.1
6 3.8 45.9
7 4.4 50.3
1 .6 50.9
2 1.3 52.2
6 3.8 56.0
3 1.9 57.9
3 1.9 59.7
7 4.4 64.2
7 4.4 68.6
5 3.1 71.7
1 .6 72.3
3 1.9 74.2
3 1.9 76.1
1 .6 76.7
2 1.3 78.0
3 1.9 79.9
1 .6 80.5
1 .6 81.1
3 1.9 83.0
1 .6 83.6
3 1.9 85.5
3 1.9 87.4
2 1.3 88.7
3 1.9 90.6
1 .6 91.2
2 1.3 92.5
3 1.9 94.3
1 .6 95.0
1 .6 95.6
1 .6 96.2
1 .6 96.9
2 1.3 98.1
1 .6 98.7
1 .6 99.4
1 .6 100.0

159 100.0

اصفهان
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
فردوسي مشهد

Kingstonانگلستان 
امام حسين ع
تربيت مدرس
بيرجند
پژوهشكده آمار
پيام نور تهران
عالمه طباطبايي
صنعتي اصفهان
شيراز
گرگان
سازمان سنجش آموزش كشور
تهران
علوم پزشكي اصفهان
خانه رياضيات اصفهان
شهيد چمران اهواز
آزاد اسالمي مشهد
مركز آمار ايران
پيام نور ملكان
پيام نور مشهد
مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي
بانك مركزي
رازي كرمانشاه
علوم پزشكي شيراز
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

شهرداري مشهد
شيخ بهايي اصفهان
30
شهيد بهشتي
مازندران
علوم پزشكي مشهد
علوم پزشكي زاهدان
پيام نور اصفهان
بين المللي امام خميني ره
تبريز
سازمان صدا و سيما
سيستان و بلوچستان
خيام مشهد
كردستان
شهيد باهنر كرمان
علوم پايه دامغان
يزد
پيام نور ساوه
جمع

فراواني
مطلق

درصد فراواني
نسبي

درصد فراواني
نسبي تجمعي

 
 جهت در زير پيشنهادات ،الذكر فوق موارد به توجه با

  :گردد مي ارائه خبرنامهوضعيت  ارتقاي هر چه بيشتر

 آن ظاهري شكل و خبرنامه جلد روي طرح تغيير .1
 شماره هر در

مشاركت فعال اعضاي هيأت تحريريه براي تهيه  .2
مطالب و كمك مؤثر آنان به سردبير براي ايفاي 

 رسانينقش اطالع 

 پايگاه نشانيدر مورد  شتربي رساني اطالع .3
 برقراري امكان و خبرنامه اختصاصي الكترونيكي

 از خبرنامه تحريريه هيأت اعضاي با تر ساده ارتباط
 طريق اين

 تقدير خصوص در خبرنامه در ويژه بخشي ايجاد .4
 مفيدي و مستمر همكاري كه نمايندگاني و اعضا از
 .اند داشته خبرنامه تحريريه هيأت با

 آمار انجمن نمايندگان به مستمر يرسان اطالع .5
 در آنان الكترونيكي هاي نشاني طريق از ايران
 فعاليت حوزه هاي گزارش و اخبار ارسال جهت
 پيگيري و خبرنامه از بخش هر مسئول براي خود

 مربوطه بخش مسئول سوي از موضوع

 انجمن مديره هيأت اعضاي مناسب گيري تصميم .6
 خبرنامه رونيكيالكت توزيع خصوص در ايران آمار
 تدريجي ذفح و ايران آمار انجمن اعضاي بين

 حد تا صورت اين در. كاغذيهاي  نسخه انتشار

 .يافت خواهد كاهش خبرنامه تهيه هزينه زيادي

 به دسترسي) لينك( الكترونيكي نشاني ارسال   .7
 آن پيشين هاي شماره و خبرنامه شماره جديدترين

 چاپ از قبل ايران آمار انجمن اعضاي همه براي
 آن كاغذي نسخه

 در خبرنامهپيشين  سردبيران نظرات از استفاده .8
 متمركز انتشار براي گيري تصميم خصوص
 ايران آمار انجمن نشريات
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 تحريريه هيأت اعضاي نماينده يا سردبيراز  دعوت .9
 سمينارهاي و ها كنفرانس راي شركت درب خبرنامه
 براي ايجاد روحيه مشاركت ايران آمار انجمن

  بيشتر در امر خبر رساني

 و در باال شده عنوان مطالب به توجه با رو اين از
 27/9/1387 تاريخ درضعيت خبرنامه كه و گزارش

و نماينده ايشان در اين انجمن آمار ايران  براي رئيس
 مشكالت و موانع درباره )آقاي دكتر پزشك(خصوص 

 ،ام ارسال نموده خبرنامه توزيع و چاپ تدوين، فرآيند
 ايران، آمار انجمن مديره هيأت اعضاي است اميد

 خبرنامه جديد تحريريه هيأت محترم اعضاي و سردبير
 به خويش باالي توان و ظرفيت با ايران آمار انجمن
  .يندبر انجام اين مهم فائق آ خوبي

  سردبير                                                    

  
 1اخبار انجمن  
 هيـأت  جلسه مينشصت و يك و يكصد هسصورتجل ●

  ايران آمار انجمن مديره

 ت مديره انجمن آمارأدوره هي نهمينجلسه از سومين 
روز ) پياپي جلسه صد و شصت و يكمينيك(ايران 
علوم  در محل دانشكده 5/10/87 شنبه مورخ پنج

 با حضوركامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي و
اسدي، مجيد آقايان دكتر   ت مديرهأهي ياعضاكليه 

                                                            

و آقاي صيادي مسئول  سابقبا تشكر از خانم ماندگاريان مسئول .  1
  دفتر انجمن آمار ايران براي ارسال اين اخبار جديد

چيني پرداز، دكتر رحيم پارسيان، دكتر احمد دكتر 
، برزادران محتشميغالمرضا طالبي، دكتر هوشنگ 

وحيدي اصل و محمد قاسم محمدپور، دكتر عادل دكتر 
  .شدتشكيل و خانم دكتر ناهيد سنجري  دكتر گنجعلي

 و بررسي ،بحث مورد زير موضوعات جلسه اين رد
  :گرفت قرار يگير تصميم

انجمن آمار ايران از سوي  انتخابمقرر گرديد  -
به عنوان انجمن برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

انجمن آمار ده شده و در خبرنامه يرسان ءبه اطالع اعضا
  .درج گرددنيز ايران 

 طاهري اقدامات انجام شدهسيد محمود دكتر آقاي  -
احتمال و مينار سهفتمين كميته اجرايي و علمي توسط 

ت أفرآيندهاي تصادفي را مطرح كردند و اعضاي هي
  . مديره با كليات آن موافقت نمودند

 علمي جامع نقشه خصوص در رجالي دكترآقاي  نامه -
 تا شود تقاضا ايشان از شد مقرر و گرديد مطرح كشور
ايران  آمار علمي انجمن امكانات خصوص در اي نامه
شده و جهت ارسال  تهيه شهنق اين نهايي تدوين براي

 رئيسبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اختيار 
  . قرار گيرد انجمن

 جايزه اهداي  دوره يازدهمين كانديداهايقرار شد  -
 جواد دكترآقايان  ترتيب به ايران علم ترويج انجمن

 محمدرضا دكتر و نيا بزرگ ابوالقاسم دكتر بهبوديان،
  .ندباش مشكاني

هيه شده براي همسر آقاي دكتر عميدي قرائت نامه ت -
اي با عنوان انجمن  گرديد و مقرر شد به همراه هديه

  .آمار ايران و امضاي رئيس انجمن به ايشان تقديم گردد
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  :زير به تصويب رسيدجدول هاي  تشكيل كميته -
اعضاي پيشنهادي مسئول كميته

نشريات، 
انتشارات و 
  اخالق علمي

دكتر وحيدي 
  اصل

دبيران نشريه هاي سر
انجمن به اضافه دو فرد 

  صاحب نظر
آموزش و 

ترويج فرهنگ 
  آماري

  دكتر پارسيان
دكتر محتشمي، دكتر 

  رجالي

آمار رسمي و 
نهادهاي آماري 

  كشور
  دكتر گنجعلي

دكتر ذكايي، دكتر فقيهي، 
  دكتر زاهديان

پژوهش و امور 
  ها كنفرانس

    دكتر اسدي

روابط عمومي و 
  ها آيين نامه

دكتر محمد 
  پور

 دكتر طالبي

  

هاي علمي با  مقرر گرديد نامه كميسيون انجمن -
پنج ساله توسعه كشور به كميته   موضوع تدوين برنامه
  .ها ارسال شود نامه روابط عمومي و آيين

نامه برگزاري  آييندر بازنگري موضوع مقرر گرديد  -
اعطاي نامه  هاي آمار ايران و بررسي آيين كنفرانس

  .روابط عمومي ارجاع گردد  ها به كميته يزهجا
آقاي دكتر طاهري دبير كميته علمي هفتمين سمينار  -

احتمال و فرآيندهاي تصادفي گزارشي از پيشرفت امور 
هاي كميته علمي را  ها و تصميم سمينار به ويژه فعاليت

تشكيل ضمن اشاره به ايشان . ندرساند اعضابه اطالع 
بخش در كميته علمي و  نهيل جلسه كميته علمي، تشك

ي زمانبرنامه تعيين در مورد ها،  بخشمسئولين تعيين 
گيري در مورد تعداد صفحات  ارائه مقاالت، تصميم

-هاي علمي هاي اوليه براي كارگاه بيني مقاالت و پيش
. نكات الزم را مطرح نمودند آموزشي در حاشيه سمينار

 ترونيكيپايگاه الكبه عالوه اعالم داشتند طراحي 
در مورد پوستر پيشنهادي . سمينار در دست انجام است

سپس اعضاي هيأت  .براي سمينار نيز نظرخواهي شد
مديره نظرات و پيشنهادات خود را درباره موارد فوق و 

به عالوه پيشنهاد . م داشتندبرخي نكات ديگر اعال
ها به زبان  االمكان تعداد بيشتري از سخنراني حتي گرديد

 انتخابدقت بيشتري در همچنين . ارائه شود انگليسي
در مورد امكان بررسي و . ها به عمل آيد سخنراني
با  ،گيري در مورد مقاالت براساس چكيده تصميم

االمكان از  حتيده و اعضاي كميته علمي رايزني ش
همان دعوت به يبرخي پيشكسوتان احتمال به عنوان م

نار احتمال و نام هفتمين سمي هاي ثبت هزينه. عمل آيد
  .به شرح زير به تصويب رسيدنيز فرآيندهاي تصادفي 

 
) ها، ملزومات سمينار نام، پذيرايي حق ثبت(نام  هزينه ثبت
  ناهار و شام براي دو روز  ،صبحانه با

   )عضو انجمن آمار ايران(ثبت نام دانشجويي  -1
  ريال 350،000

   )غيرعضو انجمن آمار ايران(ثبت نام دانشجويي  -2
  ريال 450،000

  )عضو انجمن آمار ايران(ثبت نام عادي  -3
    ريال 550،000 
  )عضو انجمن آمار ايران غير(ثبت نام عادي   -4

  ريال 650،000
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هاي انجمن،  نامه برگزاري همايش با توجه به آيين -
آقاي دكتر وحيدي اصل به عنوان رئيس انجمن براي 

  .عضويت در كميته علمي سمينار انتخاب شدند
  
 هيأت جلسه مينشصت و دو و يكصد هصورتجلس ●

  ايران آمار انجمن مديره

 انجمن آمار  ت مديرهأدوره هي نهمينجلسه از چهارمين 
و اولين  )جلسه پياپي صد و شصت و دومينيك(ايران 
مشترك هيأت مديره جديد انجمن آمار و مركز   جلسه

روز  هاي مشترك آمار ايران با هدف گسترش همكاري
با در محل پژوهشكده آمار  17/11/87 شنبه مورخ پنج

آقاي زاهديان قائم مقام مركز آمار ايران، آقاي حضور 
 ياعضاو آمار   پور رئيس پژوهشكده دكتر عوضعلي

آقايان دكتر وحيدي انجمن آمار ايران   ت مديرهأهي
دكتر محمدزاده، دكتر چيني  اصل، دكتر محمدپور،

مي و در غياب آقايان پرداز، دكتر طالبي، دكتر محتش
دكتر پارسيان، دكتر اسدي و دكتر گنجعلي و خانم دكتر 

  : دشدر اين جلسه مقرر  .سنجري برگزار گرديد
شوند  تمامي موضوعاتي كه با آمار رسمي مرتبط مي -

در كميته آمار رسمي مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
انجمن   هيأت مديره  و براي تصويب نهايي در جلسه

چهار نفر از اعضاي كميته آمار رسمي  .گردد مطرح
نفر ديگر در اولين جلسه  سهمشخص و مقرر گرديد 

چهار نفر اين  .كميته به افراد قبلي اضافه شونداين 
رضا  ، علي)دبير(آقايان دكتر مجتبي گنجعلي  :عبارتند از
، دكتر عباس گرامي )ايران نماينده مركز آمار(زاهديان 

 ).نماينده پژوهشكده آمار(ر و دكتر عادل محمدپو

مقرر شد مصوبات هيأت مديره انجمن در همچنين 
آمار رسمي كه نياز به انجام كارهاي اجرايي و يا   زمينه

آمار پژوهشي داشته باشد در قالب قراردادي بين انجمن 
آمار   يا پژوهشكدهايران و مركز آمار ايران از يك طرف 

  .داز طرف ديگر صورت پذير
ص تعيين اعضاي منتخب انجمن جهت در خصو -

 آمار ايرانكنفرانس دهمين عضويت در كميته علمي 
جلب مقرر گرديد رئيس انجمن نسبت به مذاكره جهت 

ت مديره أموافقت چهار نفر پيشنهادي از اعضاي هي
در اين  .با دبير كنفرانس انجام دهنداقدام الزم را 

 با رئيس انجمن خصوص آقاي دكتر وحيدي اصل
، محرابي يداله دكتر ،)مقام قائم( پارسيان دكتريان آقا

 براي الهي نعمتنادر  دكترو  زاده محمد محسن دكتر
نمودند كه همگي  مذاكره  علمي كميته در عضويت

  .پذيرفتندپيشنهاد انجمن را 
علمي دهمين كنفرانس آمار   مقرر گرديد دبير كميته -

  .ايران توسط اعضاي آن كميته انتخاب گردد
موضوع پيشنهاد برگزاري كنفرانس آمار كاربردي  -

مطرح و مقرر گرديد مراتب به كميته آمار رسمي و 
دو اعضاي اين و نظرات  دهها ارجاع ش كنفرانس  كميته

  .ت مديره بررسي گرددأكميته در جلسه آينده هي
هاي تشكيل شده توسط  مقرر گرديد اعضاي كميته -

. يين گردنداعضاي هر كميته تا سقف هفت نفر تع
در هر كميته تهيه فعاليت   نويس آيين نامه همچنين پيش

  . گردد
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ت تحريريه مجله علوم أتعيين نماينده انجمن در هي -
هيأت مديره پايه جمهوري اسالمي ايران به جلسه آينده 

  .موكول گرديد
مين يازدهمقرر گرديد مكاتبات الزم براي برگزاري  -

 .ه كرمان انجام گردددر دانشگاايران كنفرانس آمار 

  
 جلسه مينشصت و سو و يكصد هصورتجلس ●

 ايران آمار انجمن مديره هيأت

 ت مديره انجمن آمارأدوره هي نهمينجلسه از پنجمين 
روز ) جلسه پياپي صد و شصت و سومينيك(ايران 
در محل كتابخانه مركزي  15/12/87 شنبه مورخ پنج

  ت مديرهأهي يبا حضور اعضادانشگاه صنعتي اصفهان 
آقايان دكتر اسدي، دكتر پارسيان، دكتر چيني پرداز، 
دكتر طالبي، دكتر محتشمي و در غياب آقايان دكتر 
گنجعلي، دكتر محمد پور، دكتر وحيدي اصل و خانم 

 موضوعات جلسه اين رد .شدتشكيل دكتر سنجري 
  :گرفت قرار گيري تصميم و بررسي ،بحث مورد زير

از دبير محترم كميسيون در خصوص نامه واصله  -
 :هاي علمي مقرر گرديد انجمن

هاي علمي در  نامه تشكر به كميسيون انجمن -الف 
تر  اين كميسيون به نظارت هر چه دقيقخصوص توجه 

  . در فرآيند داوري مقاالت ارسال شود
نفر اساتيد صاحب نظر در اين خصوص  46از  -ب

درخواست شود تا در حوزه تخصص خود ليست 
ات علمي نمايه شده بين المللي كه فرآيند داوري نشري

ها به صورت ضعيف و غير علمي انجام  مقاالت در آن
  .مي شود را ارائه نمايند

ي مقرر گرديد ترتيبي اتخاذ گردد تا ثبت نام اعضا -
انجمن انجمن آمار ايران از طريق پايگاه الكترونيكي 

 صورت پذيرفته و ديگر نيازي به ارسال فرم تكميل
 .شده ثبت نام توسط اعضا نباشد

التحصيالن آمار  غد در خصوص استخدام فارقرار ش -
اي توسط آقاي دكتر طالبي  نامه ،در آموزش و پرورش

در جلسه ت مديره أتهيه شده و پس از تأييد اعضاي هي
 .ارسال گرددآينده 

هاي ملي ايران، پارسيان  ر خصوص بانكمقرر شد د -
زم صورت گرفته و در نهايت هاي ال بررسي ،و تجارت

از لحاظ ارائه خدمات بهتر توسط انجمن  مناسببانك 
انتخاب و نسبت به افتتاح حساب جهت وصول حق 

 .عضويت اعضا اقدام گردد

به ( مقرر گرديد آقاي دكتر سيد محمود طاهري -
عنوان برگزار كننده هفتمين سمينار احتمال و 

 جباري خامنهو آقاي دكتر حسين ) فرآيندهاي تصادفي
در جلسات ) ايران به عنوان دبير دهمين كنفرانس آمار(
  .ت مديره انجمن حضور داشته باشندأهي
در خصوص برگزاري مسابقات دانشجويي آمار  -

هزينه ثبت نام براي هر تيم به همراه كشور نيز 
چهار ميليون ريال ) نفر 4جمعاً (سرپرست مربوطه 

  .تعيين گرديد
 
  رانيا آمار منانج ديجد ياعضا ●

  اسالمي آزاد دانشگاه     
 :تهران مركز واحد

  سميه اسكندر پور -
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 نور پيام دانشگاه  
  :تهرانمركز 

  غالمرضا عبدي -
 :مشهد مركز

  نرجس عاملي -         الهه رزاز مشهدي      -
 اصفهان دانشگاه 

  حسين كريمي دليگاني -                  سعيد رحيمي -
 يد بهشتيشه دانشگاه  
 كريميمصطفي  -

 فردوسي مشهد دانشگاه 

  اسماعيل شيرازي -             زهرا سدير عابدي  -
  الهام سادات علوي -                    الهه عاكف    -
  آرمين هاتفي -        مليحه كريمان مقدم     -
 گيالن دانشگاه  

  مهدي عليپور -
 يزد دانشگاه  

  شكوه السادات انتظار قائم -     سيما اسمعيلي تفتي  -
  فائزه كاظمي -مرتضي قاسم زاده         -
  منصوره مطلبي فشاركي -طاهره مستوري            -
  شهناز نظري كهنگي -
 مؤسسه آموزش عالي خيام مشهد   
  محمد صالح جراح نجفي -  ايمان اكبري محمد نژاد -
  كاردانپوردبيرستان  
  مرضيه باغبان سيچاني -
  

 يآمار مراكز و ها دانشگاه اخبار  
  2قزوين) ره(بين المللي امام خميني دانشگاه  ●

 اين آمار گروه همكار جهانبخش حكيمي دكتر آقاي -
 نائل بازنشستگي افتخار به 1/7/1387از تاريخ  دانشگاه
  .آمدند

  
  3دانشگاه تربيت مدرس ●

 فرصت مطالعاتي

 آمار هگرو دانشيار محمدزاده محسن دكتر  آقاي -
هسته قطب علمي  عضو و مدرس تربيت دانشگاه

 هاي ترتيبي و فضايي دانشگاه فردوسي مشهد از داده
 به مطالعاتي فرصتگذراندن  براي 1387 سال اسفندماه

 آقاي با و نموده عزيمت انگلستان ليدز دانشگاه
 دانشگاه آمار گروه رئيس و استاد كنت جان پروفسور

 خصوص در و فضايي مارآ زمينه در انگلستان ليدز
 در ناپذير  تفكيك  زماني -فضايي كوواريانس توابع
 .باشند مي مشترك تحقيقات انجام حال

  آقاي علي آقامحمدي دانشجوي دكتري آمار دانشگاه -
براي  1387تربيت مدرس در ارديبهشت ماه سال 

گذراندن دوره تحقيقات شش ماهه به دانشگاه 
واقع در شهر  )Heinrich-Heine(هينه -هنريش

. كشور آلمان اعزام شد) Dusseldorf(دوسلدورف 
هاي چندگانه ايشان تحقيقات خود را در زمينه مقايسه

                                                            

نماينده انجمن آمار ايران در اسماعيل اميري  دكتر قايآ از تشكر اب.  2
  ي ارسال اين خبرقزوين برا) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

نماينده انجمن آمار  محسن محمدزاده درودي دكترآقاي  از تشكر با.  3
  ايران در دانشگاه تربيت مدرس براي ارسال اين خبرها
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اثرات متوالي تيمارها از ديدگاه آمار بيزي، تحت 
اساتيد راهنما و مشاور و آقاي پروفسور  راهنمايي

به  1387در ديماه  )Helmut Finner(هلموت فينر 
اي در همين و نتايج كار مشترك در مقالهپايان رساندند 
 :زمينه با عنوان

A Bayesian approach to successive 
comparisons of treatment effects 

ارائه شده است، كه هم اكنون در مرحله بازنگري 
                      مجدد براي چاپ در نشريه

»Journal of Data Science «الزم به ذكر . باشدمي
است كه نامبرده در حال انجام رساله دكتري خود 

با راهنمايي  »هاي چندگانه بيزيمقايسه« تحت عنوان
آقاي دكتر محمدرضا مشكاني و مشاوره آقاي دكتر 

  .باشد محسن محمدزاده مي
خانم فاطمه حسيني دانشجوي دكتري آمار دانشگاه  -

اثرات « تربيت مدرس كه رساله خود را تحت عنوان
هاي آميخته خطي  چوله گاوسي در مدلتصادفي 

با راهنمايي آقاي دكتر محسن  »يافته فضاييتعميم
 1387دهد، در شهريور ماه سال محمدزاده انجام مي

براي گذراندن دوره تحقيقات شش ماهه به دانشگاه 
NTNU  در شهر تروندهيم نروژ اعزام و با همكاري

ت خود استاد راهنما و آقاي دكتر جو ايدسويك تحقيقا
هاي  فعاليت نتيجه. به پايان رساندند 1387را در اسفند 

  :انجام شده در اين دوره به قرار زير است
A scientific paper: "Approximate Bayesian 
Inference in Spatial GLMM with Skew 
Normal Latent Variables ", by Hosseini, F., 

Eidsvik, J., Mohammadzadeh, M., 
submitted for publication. 
A presentation of the paper at the Markov 
chain Monte Carlo workshop at the 
Mathematics Institute, Warwick University, 
Great Britain. 16-20 March, 2009. 
A seminar at the Department of 
Mathematical Sciences, Norwegian 
University of Science and Technology, 5 
February, 2009  

   آقاي اميد كريمي دانشجوي دكتري آمار دانشگاه -
پيشگويي «تربيت مدرس كه رساله خود را تحت عنوان 

با » گاوسي بسته  فضايي براي ميدان تصادفي چوله
دهد،  راهنمايي آقاي دكتر محسن محمدزاده انجام مي

براي گذراندن دوره  1387در شهريور ماه سال 
واقع در شهر  NTNUتحقيقات شش ماهه به دانشگاه 

تروندهيم نروژ اعزام و با همكاري استاد راهنما و آقاي 
تحقيقات ) Henning Omre(پروفسور هنينگ امري 

ما حصل . به پايان رساندند 1387خود را در اسفند 
  :فعاليت هاي انجام شده در اين دوره به قرار زير است

A scientific paper: "Bayesian Closed Skew 
Gaussian Inversion of Seismic AVO Data 
into Elastic Material Properties", by Karimi, 
O., More, H., Mohammadzadeh, M., 
submitted for publication. 
An extended abstract submitted for oral 
presentation at 71th EAGE Conference and 
Exhibition, Amsterdam, June 8-11, 2009. 
A Seminar at the Department of 
Mathematical Sciences, Norwegian 
University of Science and Technology, 2 
February, 2009.  
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 4كرمان باهنر شهيد دانشگاه ●

  پذيرفته شدگان مقطع دكتري - 
آقايان ايوب شيخي و  محسن خسروي از مربيان بخش 
آمار اين دانشگاه جهت تحصيل در مقطع دكتري 
 هرياضي كاربردي با گرايش آمار مأمور به تحصيل شد

در اين مقطع  1387-88و از نيمسال دوم سال تحصيلي 
  .مشغول به تحصيل شدند

در آذرماه سال  آقاي دكتر وحيد اميرزاده گوغري -
. ندبا موفقيت از رساله دكتري خود دفاع نمود 1387
اي از زندگي نامه علمي ايشان در بخش  گزيده
التحصيالن همين شماره خبرنامه به چاپ رسيده  فارغ
  .است

  
  5شهيد چمران اهواز دانشگاه ●

مار عضو هيأت علمي گروه آ آقاي دكتر صادق رضايي
از مرتبه استادياري  21/3/1387اين دانشگاه در تاريخ 
  .به دانشياري ارتقاء يافتند

همچنين آقاي سيد محمد رضا علوي عضو هيأت 
با  15/2/1387علمي گروه آمار اين دانشگاه در تاريخ 

موفقيت از رساله دكتري خود تحت راهنمايي آقاي 
دفاع  دكتر رحيم چيني پرداز در گرايش استنباط آماري

  .نمودند

                                                            

با تشكر از آقاي دكتر عليرضا عربپور نماينده انجمن آمار ايران در .  4
  خبرهااين  ارسالراي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ب

آقاي دكتر غالمعلي پرهام نماينده انجمن آمار ايران در  با تشكر از.  5
  اين خبرها ارسالراي دانشگاه شهيد چمران اهواز ب

  6دانشگاه صنعتي اصفهان ●
  برگزاري سومين كارگاه آمار و احتمال فازي - 

 در پي برگزاري نخستين و دومين كارگاه آمار و

 
، 1386و  1383هاي  احتمال فازي به ترتيب، در سال

سومين كارگاه آمار و احتمال فازي روزهاي چهارشنبه 
وسط ت 1388فروردين سال  27و  26شنبه  و پنج

دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار 
) R.Viertl(در اين كارگاه پروفسور راينهارد فيتل . شد

استاد و رئيس بخش آمار دانشگاه صنعتي وين 
آمار   اي شامل چهار سخنراني در باره مجموعه) اتريش(

همچنين تعداد نه . و احتمال فازي ارائه نمودند
اتيد و دانشجويان تحصيالت سخنراني ديگر توسط اس

 30در اين كارگاه آموزشي، تعداد . تكميلي ارائه گرديد
هاي صنعتي  نفر از اساتيد و دانشجويان از دانشگاه

اصفهان، شهيد باهنر كرمان، تهران، شيراز، علوم 
 .پزشكي شيراز و شهيد چمران اهواز شركت داشتند

                                                            

آقاي دكتر سيد محمود طاهري عضو هيأت علمي  از تشكر با.  6
ارسال اين  جهتدانشگاه صنعتي اصفهان و دبير اين كارگاه آموزشي 

  گزارش
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ز طي اي از مقاالت ارائه شده پس ا قرار است گزيده 
هاي مربوطه در شماره ويژه مجموعه  روند داوري

از سري انتشارات (» هاي فازي و محاسبات نرم سيستم«
  .چاپ شود)  هاي فازي ايران انجمن سيستم

الزم به ذكر است كه اين كارگاه با حمايت انجمن 
هاي فازي و  هاي فازي ايران، قطب سيستم سيستم

و نيز مركز ) دانشگاه شهيد باهنر كرمان(كاربردها 
المللي وزارت  هاي علمي بين مطالعات و همكاري

  .برگزار شدلوم، تحقيقات و فناوري ع
  
  7دانشگاه صنعتي شاهرود ●
 از محض رياضي رشته در شاهرود صنعتي دانشگاه -

 در 1385 سال از و كارشناسي مقطع در 1374 سال
 از كاربردي رياضي رشته در و ارشدكارشناسي  مقطع
 در 1385 سال از و كارشناسي مقطع در 1375 سال
 به اقدام رياضي دانشكده در ارشدكارشناسي  مقطع

 اين حاضر حال در. است نموده دانشجو پذيرش
پنج  و استاديارنفر  سيزده و دانشيارنفر  يك با دانشكده

                                                            

انجمن آمار ايران در  ايندهمحمدرضا ربيعي نم آقاي از تشكر با.  7
  صنعتي شاهرود براي ارسال اين مطالبدانشگاه 

 ذكر به الزم. دهد مي ادامه خود فعاليت به مربي نفر
 مقطع در 1388سال  مهرماه ازاين دانشگاه  كه است

  .پذيرد مي دانشجو آمار ارشد كارشناسي
 هاي گرايش با دانشكده اين علمي تأهي اعضاء
  .تاس زيرجدول  شرح به آمار مختلف

  
ليست اسامي اعضاي هيأت علمي آمار دانشگاه صنعتي 

  شاهرود

 نام و نام خانوادگي
دانشگاه محل 

  تحصيل
  مرتبه علمي

  استاديار  فردوسي مشهد احمد نزاكتي رضازاده

 استاديار  لين شوپينگ، سوئد  داود شاهسوني

 استاديار  فردوسي مشهد  محمد آرشي

  مربي  شهيد بهشتي تهران  محمد رضا ربيعي

  

در سال جاري تعداد چهار سخنراني تخصصي  -
توسط اعضاي هيأت علمي آمار اين دانشگاه ارائه 

  :گرديد كه عبارتند از
بررسي  ،خنرانيمحمد رضا ربيعي، عنوان سآقاي  -1

ميزان اضطراب امتحان دانشجويان رياضي، تاريخ 
13/8/1387  
يابش  ،داود شاهسوني، عنوان سخنرانيآقاي دكتر  -2

و تقريب آماري مدل هاي پيچيده تعييني، تاريخ 
27/8/1387  
رگرسيون  ،محمد رضا ربيعي، عنوان سخنرانيآقاي  -3

  11/9/1387استوار، تاريخ 
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توزيع  ،عنوان سخنرانيمحمد آرشي، آقاي دكتر  -4
  25/9/1387نرمال و توزيع هاي چند متغيره، تاريخ 

 1387سال  ماه آبان در رياضيات دهه مناسبت به -
 صنعتي دانشگاه هاي شقايق تاالر محل در نمايشگاهي

 آشنايي جهت رياضي علمي انجمن توسط شاهرود
 كاربردهاي و رياضي درس با دانشجويان بيشتر هرچه

 به نمايشگاهاين  هاي غرفه از يكي. گرديد برگزار آن
 غرفه اين در. داشت اختصاص آن كاربردهاي و آمار
 با و  آمار به مند عالقه رياضي دانشجويان تالش با كه

 اداره روز چهار مدت به آمار گروه اساتيد راهنمايي
 :شد گذاشته نمايش به زير هاي بخش شد مي

 قرآن آماري اعجاز -1

 آمار پيدايش ونگيچگ -2

 آمار مشاهير -3

 آماري هاي افزار نرم معرفي و آمار كاربرد -4

 آماري هاي سرگرمي -5

  
  8مشهد فردوسي دانشگاه ●
  هاي ترتيبي و فضايي قطب علمي داده - 

  
  ها در هاي اطالع و كاربرد آن كارگاه آموزشي اندازه

هاي ترتيبي و فضايي  آمار توسط قطب علمي داده
فردوسي مشهد با همكاري گروه آمار اين  دانشگاه

                                                            

 دانشگاه آمار گروه مدير فشندي معصومه دكتر خانم از تشكر با.  8
  مطالب اين تنظيم و تهيـه جهت مشهد فردوسي

دانشگاه و انجمن آمار ايران روزهاي چهارشنبه و 
در محل  1387اسفندماه سال  22و  21شنبه  پنج

دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد و با 
نفر از اعضاي هيأت علمي و  60حضور بيش از 

ها و مؤسسات  دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه
در اين . وزش عالي سراسر كشور برگزار گرديدآم

كارگاه آموزشي، آقايان دكتر جعفر احمدي، دكتر مجيد 
اسدي، دكتر ناصررضا ارقامي و دكتر غالمرضا 

از اعضاي هسته قطب علمي (محتشمي برزادران 
و خانم دكتر فاطمه ) هاي ترتيبي و فضايي داده

  :ندزاده در مورد موضوعات زير سخنراني نمود يوسف
دكتر (تاريخچه آنتروپي شانون و اندازه هاي اطالع  -1

 )محتشمي

 )دكتر احمدي(اطالع نهفته در داده هاي ترتيبي  -2

 )دكتر ارقامي(نظريه اطالع و شواهد آماري  -3

 )دكتر اسدي(معيارهاي اطالع و قابليت اعتماد  -4

دكتر (ارتباط بين اندازه هاي اطالع و ساير معيارها  -5
 )محتشمي
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دكتر (نظريه اطالع و آزمون هاي نيكويي برازش  -6
 )زاده يوسف

  
اين كارگاه آموزشي دو روزه، طي هشت جلسه دو 
ساعته برگزار شد و در انتهاي هر جلسه با پرسش و 
پاسخ شركت كنندگان موضوعات مطرح شده مورد 

  .گيري نهايي قرار گرفت بحث، بررسي و تصميم
  

  9توانبخشيدانشگاه علوم بهزيستي و  ●
گروه آمار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 
تحصيلي جاري با اخذ مجوز از شوراي گسترش 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأسيس دوره 
كارشناسي ارشد آمار زيستي، نسبت به پذيرش چهار 

  .دانشجو در اين دوره اقدام نموده است
  

  10دانشگاه علوم پزشكي ايران ●
 سال دوم نيمسال در ايران پزشكي علوم نشگاهدا

 دانشجوي اقدام به پذيرش پنج 1387-1388 تحصيلي

 .است زيستي نموده آماردر رشته  ارشد كارشناسي

                                                            

نماينده انجمن آمار ايران در  كريملومسعود  دكتر آقاي از تشكر با.  9
  براي ارسال اين خبر و توانبخشيبهزيستي دانشگاه علوم 

مسعود رودباري نماينده انجمن آمار ايران در  دكتر آقاي از تشكر با.  10
  دانشگاه علوم پزشكي ايران براي ارسال اين خبر

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ●
عضو هيأت علمي گروه  آقاي دكتر عليرضا ابدي -

از  1387آمار زيستي اين دانشگاه در اسفندماه سال 
  .استادياري به دانشياري ارتقاء يافتند مرتبه

تعداد پنج نفر از دانشجويان  1387طي زمستان سال  -
دوره كارشناسي ارشد آمار زيستي اين دانشگاه با 

الزم به . موفقيت از پايان نامه خود دفاع نمودند
يادآوري است كه ليست اسامي اين افراد در بخش 

ه ديچاپ رس فارغ التحصيالن همين شماره خبرنامه به
  .است

  
  11قزويندانشگاه علوم پزشكي  ●

عضو هيأت علمي  حسن جهاني هاشميآقاي دكتر 
اين دانشگاه از مرتبه استادياري به زيستي گروه آمار 

  . دانشياري ارتقاء يافتند
  
  12دانشگاه علوم پزشكي مشهد ●

 پزشكي علوم دانشگاه اپيدميولوژي و زيستي آمار گروه
 به شاكري تقي محمد دكتر ايآق وشده  تشكيل مشهد
اين  ياعضا ساير. گرديدند تعيين گروه مدير عنوان
 يوسف، اسماعيلي... ا حبيب دكترآموزشي آقايان  گروه

. هستند معروضي پرويز و زاده ابراهيم سعيد ،ستايش
 آمار ارشد كارشناسيدانشجوي  يرشذپ دوره دومين

                                                            

اسماعيل اميري نماينده انجمن آمار ايران در  دكتر آقاي از تشكر با.  11
  سال اين خبرقزوين براي ار) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

 پرويز معروضي نماينده انجمن آمار ايران در آقاي از تشكر با.  12
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي ارسال اين خبر
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 شكيپز علوم دانشگاه در 1388 سال ماه مهر در زيستي
  .شد خواهد برگزار مشهد

  
  13دانشگاه پيام نور ●
گزارش مربوط به چهارمين همايش تخصصي آمار  -

  دانشگاه پيام نور
نتايج مناسب براي ارائه  به منظور فراهم نمودن زمينه
پژوهشي در گرايش هاي  آخرين دستاوردهاي علمي و

 نظر تبادل و بحث همچنين و احتمال مختلف آمار و
 تكميلي تحصيالت دانشجويان و وهشگرانپژ استادان،

 آموزشي هايشيوه و آمار رشته اندازچشم خصوص در
دانشگاه  آمار تخصصي همايش چهارمين دور، راه از

در  1387اسفندماه سال  14 و 13 روزهاي پيام نور
مركز تحصيالت تكميلي اين دانشگاه در تهران در محل 

  :بخش هاي زير برگزار گرديد
تدريس آمار به شيوه نظام آموزشي هاي روش. 1

  نوردانشگاه پيام
  هاي نوين جهت دروس عملي آمارارائه روش. 2
  نورهاي سنجش و ارزشيابي در دانشگاه پيامشيوه. 3
احتمال، فرآيندهاي تصادفي، (موضوعات تخصصي . 4

  )  آماراستنباطي و آمار كاربردي
  افزارهاي آمارينرم. 5

همايش نخست آقاي دكتر در مراسم افتتاحيه اين 
معتمدي معاون محترم آموزشي دانشگاه پيام نور  ...عبدا

آموزشي و  در رابطه با جايگاه مهم آمار در برنامه ريزي
                                                            

نماينده انجمن آمار ايران مسعود يارمحمدي  دكترآقاي  از تشكر با . 13
  در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور براي ارسال اين گزارش

سپس آقاي  .مبسوطي ارائه نمودند سخنانپژوهشي 
اين دكتر مسعود يارمحمدي مدير گروه آمار و دبير 
طع همايش در مورد وضعيت آموزشي گروه آمار در مقا

مراحل انجام چهارمين و كارشناسي و كارشناسي ارشد 
. ارائه نمودندگزارشي همايش تخصصي گروه آمار 

ايشان ضمن قدرداني از حاضران و كليه 
اظهار داشتند كه  از بين كليه  ،اندركاران همايش دست

مقاله پذيرفته  130مقاالت ارسالي به دبيرخانه همايش 
ورد مربوط به م شششده است كه از اين تعداد 

مقاله به صورت سخنراني و بقيه   32سخنرانان مدعو، 
سخنرانان مدعو اسامي  .گردد ه ميئبه صورت پوستر ارا

  :استشرح زير ه ب آنانن سخنراني ويعنا و
دانشگاه (آقاي دكتر محمد قاسم وحيدي اصل  -1

هاي آموزشي و فرصت  چالش« عنوان با )شهيد بهشتي
  »نشگاهي پيام نورهاي پژوهشي در نظام دا

دانشگاه تربيت معلم (پاشا  ...آقاي دكتر عين ا -2
و  »تاريخ احتمال«هاي  دو مقاله با عنوان ،)تهران

  »ميانگين چيست؟«
دانشگاه (آقاي دكتر علي اكبر رحيم زاده ثاني  -3

توزيع مجانبي مجموع « عنوان با )تربيت معلم تهران
  »متغيرهاي تصادفي

 )دانشگاه شهيد بهشتي( گنجعليآقاي دكتر مجتبي  -4
مقادير گمشده تصادفي و غير  جانهي« عنوانبا 

  »تصادفي
 عنوان با )دانشگاه تهران(آقاي دكتر عباس گرامي  -5
برآورد كمترين توان هاي دوم تعميم يافته از ضرايب «
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رگرسيون خطي چندگانه تحت ساختارهاي متفاوت 
  »ماتريس واريانس

  
  14مهوري اسالمي ايرانسازمان صدا و سيماي ج ●

طي  28/08/1387آقاي حسين فراهاني نيك در تاريخ 
حكمي به عنوان مدير آمار و اطالعات سازمان صدا و 

الزم . جمهوري اسالمي ايران منصوب گرديدند يسيما
به يادآوري است كه ايشان پيش از اين به عنوان مدير 
 اطالعات و برنامه ريزي شبكه العالم در سازمان صدا و

  .سيما مشغول فعاليت بودند
  
 كنفرانس علوم آماري كشورهاي اسالمي  

المللي علوم آماري كشورهاي   دهمين كنفرانس بين
دسامبر سال  23تا  20روزهاي ) ICCSS-10(اسالمي 

ديماه  2آذر ماه تا چهارشنبه  29يكشنبه (ميالدي  2009
و در كشور ردر محل دانشگاه آمريكايي كاي) 1388سال 
اين كنفرانس به همت انجمن . رگزار خواهد شدمصر ب

كه ) ISOSS(علمي علوم آماري كشورهاي اسالمي 
نيوزيلند رئيس آن آقاي پروفسور شاه خان از دانشگاه 

  .است، طراحي شده استجنوبي در كشور استراليا 
تاكنون در كنفرانس هاي گذشته انجمن علمي علوم 

شركت  300تا  250آماري كشورهاي اسالمي تعداد 
. كشور مختلف دنيا حضور داشته اند 30تا  20كننده از 

                                                            

سين فراهاني نيك مدير آمار و اطالعات و آقاي ح از تشكر با.  14
نماينده انجمن آمار ايران در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

  ايران براي ارسال اين خبر

عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به 
  پايگاه الكترونيكي اين كنفرانس به نشاني 

http://www.aucegypt.edu/ResearchatAUC/c
onferences/Pages/ICCSS-10.aspx 

  .مراجعه نمايند
  
 فارغ التحصيالن آمار  
  رغ التحصيالن دكتري آمار فا ●
   دكتر قاسم اكبري -1

ــري   ــم اكبــ ــد قاســ محمــ
ــدايي و  ــيالت ابتـــ تحصـــ
راهنمايي خود را در مـدارس  

بيرجنـد  طالقاني و كوشـه اي  
وي دوران . به پايـان رسـانيد  

تحصــيالت دبيرســتان و پــيش دانشــگاهي خــود را در 
ايـن  دبيرستان طالقاني و پيش دانشگاهي هاشـمي نـژاد   

ــد كارشناســي دوره در  1377در ســال او  .شــهر گذران
در رشته آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرفته شده و 

 1380در سال ايشان  .فارغ التحصيل گرديد 1380سال 
دانشـگاه فردوسـي   آمار رياضـي   كارشناسي ارشد دوره

موفقيـت از  بـا   1383مشهد را آغاز نمـوده و در سـال   
ترتيـب  «عنـوان  تحـت  خود پايان نامه كارشناسي ارشد 

آقـاي  راهنمايي و با  »هاها و ركورد هاي تصادفي، آماره
 1383در سـال  نـامبرده   .دفاع نموددكتر جعفر احمدي 

آمـار  رشته دكتري  دورهتحصيالت خود را با قبولي در 
ادامــه داده و در تــاريخ   مشــهددانشــگاه فردوســي  

دكتر آقاي راهنمايي  از رساله دكتري خود با 24/10/87
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اسـتنباط  «حميد رضايي ركن آبادي تحـت عنـوان   عبدال
بـا موفقيـت و كسـب     »هاي فـازي  آماري بر اساس داده

ايشان هم اكنون به عنوان عضـو   .دفاع نمود درجه عالي
هيأت علمي دانشـگاه بيرجنـد در آن دانشـگاه فعاليـت     

مقـاالت زيـر    آقـاي دكتـر اكبـري   از رسـاله  . نمايند مي
  :ندا استخراج شده

1- Akbari M. G. and Rezai A. (2007) An 
uniformly minimum variance unbiased point 
estimator using fuzzy observations. Austrian 
journal of statistics, 4:307-317. 

2- Akbari M. G. and Rezai A. (2008) The 
uniformly minimum variance unbiased fuzzy 
estimators of fuzzy parameter based on 
fuzzy random variables. Pakistan journal of 
statistics, 24:179-191. 

3- Akbari M. G. and Rezai A. (2009)  Order 
statistics using fuzzy random variables. 
Statistics and Probability Letters, 
79(2009)1031-1037. 

4- Akbari M. G. and Rezai A. (2009) Some 
crisp central moments based on induced 
fuzzy random variables. Pakistan journal of 
statistics, 25:5-14. 

5- Akbari M. G. and Rezai A. (2008) 
Confidence interval and testing hypotheses 
based on fuzzy random variables with fuzzy 
parameter. Information Sciences, Revised.  

6- Akbari M. G. and Rezai A. (2008) 
Bootstrap fuzzy confidence intervals and 
testing hypothesis, Metrika, Submitted.  

7- Akbari M. G. and Rezai A. (2008) Fuzzy 
estimators and theirs mathematical 
properties, Soft Computing, Revised. 

  15ر وحيد اميرزاده گوغريدكت -2
وحيد اميرزاده گوغري در سال 

در شهر بافت كرمان متولد  1351
وي تحصيالت دبيرستاني خود . شد

را در رشته رياضي فيزيك 
به اتمام  1369در سال دبيرستان امام خميني بافت 

مقطع كارشناسي  دربا رتبه دوم،  1374در سال . رساند
مقطع كارشناسي ارشد در  11فارغ التحصيل و با رتبه 

در . آمار رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان پذيرفته شد
كارشناسي ارشد خود،  نامه  پاياناز  1377سال شهريور 

با راهنمايي آقاي دكتر  »بيش پراكندگي«با عنوان 
در  1381در سال . عليمرادي و با درجه عالي دفاع نمود

اولين دوره دكتري رياضي كاربردي با گرايش آمار 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرفته و ) دكتري آمار(

  . مشغول به تحصيل شد
در همايش بين المللي  1383تابستان سال  درايشان 

در كشور ايتاليا با ارائه يك مقاله شركت  »منطق فازي«
 از رساله دكتري خود 1388ماه سال در آذروي  .نمودند

عنوان  تتح ماشين چي ...اقاي دكتر ماشاآبا راهنمايي 
و درجه عالي كسب با  »نمودارهاي كنترل كيفيت فازي«

عنوان مديرگروه  هدفاع نمود و هم اكنون  ببا موفقيت 
مشغول به فعاليت آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  :عبارتند از مقاالت چاپ شده از رساله ايشان .هستند
- Amirzadeh, V., Mashinchi, M. and 
Parchami, A., 2008. Construction of p-

                                                            

با تشكر از آقاي دكتر عليرضا عربپور نماينده انجمن آمار ايران در .  15
  اين مطلب ارسالراي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ب
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charts using degree of nonconformity, 
Information Sciences.                       
doi:10.1016/j.ins.2008.09.010. 
- Amirzadeh, V., Mashinchi, M. and 
Yaghoobi, M.A., 2008. Construction of 
control charts using fuzzy multinomial 
quality, Journal of Mathematics and 
Statistics. 4(1), 26-31. 

  
  فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار ●
 16مشهد فردوسي دانشگاه -1

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  زهره زماني -
نقش استنباط شواهدي در  عنوان پايان نامه،/ رياضي 

جداول توافقي و استوار بودن توابع درستنمايي در 
استاد /  05/12/1387تاريخ دفاع، /  آماريالگوهاي 

  .دكتر مهدي عماديراهنما، آقاي 
 

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  هادي عليزاده نوقابي -
استنباط به كمك  عنوان پايان نامه،/ رياضي آمار 
تاريخ دفاع، /  سازي و آزمون هاي نيكويي برازش شبيه
ضا دكتر ناصرراستاد راهنما، آقاي /  30/10/1387

  .ارقامي
 

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  محمد برزوئي -
آزمون فشار مرحله اي و  عنوان پايان نامه،/ رياضي 

 09/11/1387تاريخ دفاع، /  كاربرد آن در قابليت اعتماد
  .دكتر مهدي دوست پرستاستاد راهنما، آقاي / 
  

                                                            

 دانشگاه آمار گروه مدير فشندي معصومه دكتر خانم از تشكر با.  16
  اسامي اينو تنظيم  تهيـه جهت مشهد فردوسي

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -2

حصيل كارشناسي ارشد آمار فارغ الت احمد يعاجي -
به كارگيري فرا تحليل به  عنوان پايان نامه،/ زيستي 

خطر نسبي مرگ در روش بيزي براي برآورد ميزان 
تاريخ دفاع، /  بيماران كرونري قلبي بعد از ترك سيگار

عليرضا اكبرزاده دكتر استاد راهنما، آقاي /  87 ديماه
  .باغبان

شناسي ارشد آمار فارغ التحصيل كار جمال حسيني -
استنباط آماري درباره ضريب  عنوان پايان نامه،/ زيستي 

تغييرات و كاربرد آن در ارزيابي دقت ميكروپيپت هاي 
تاريخ دفاع، /  آزمايشگاهي با استفاده از روش توزين

  .دكتر حميد علوي مجداستاد راهنما، آقاي /  87بهمن 
آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  الهام مراغي -

مقايسه روش هاي بيزي و  عنوان پايان نامه،/ زيستي 
حداكثر درستنمايي در نقشه بندي خطر نسبي مرگ و 

تاريخ /  مير كودكان زير يك سال مناطق روستايي ايران
  .محرابي... دكتر يدااستاد راهنما، آقاي /  87دفاع، بهمن 

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  محمدتقي خداياري -
مدل هاي ساختاري و  عنوان پايان نامه،/ تي زيسآمار 

تصحيح آن براي نمونه هاي كم حجم با متغيرهاي 
 اي ترتيبي در بررسي عوامل مؤثر بر تطابق معنوي طبقه

دكتر استاد راهنما، آقاي /  87تاريخ دفاع، اسفندماه / 
  .عليرضا ابدي

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  پروين سربخش -
رگرسيون منطقي و كاربرد  ان پايان نامه،عنو/ زيستي 

آن براي پيش بيني ابتال به ديابت در جمعيت باالي 
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 87تاريخ دفاع، اسفندماه /  تهران 13بيست سال منطقه 
  .محرابي... دكتر يدااستاد راهنما، آقاي / 
 

 آماري مجالت و كتب  

  كتب تازه منتشر شده ●

  مباني احتمال - 

آقايان : ش ششم، ترجمهويراي، شلدون راس: تأليف

  .دكتر احمد پارسيان و دكتر علي همداني

  داده كاويمقدمه اي بر  - 

اي و مجهز شدن  پيشرفت شگفت انگيز فناوري رايانه
بشر به اين ابزار، سبب پيشرفت فوق العاده در كسب و 

آمدن پايگاه  ها و همچنين بوجود ذخيره سازي داده
از . شده استهاي مختلف  هاي بزرگ در زمينه داده

ميالدي بشر به فكر دستيابي به اطالعات  80اواخر دهه 
ها براي  هاي حجيم افتاد و تالش نهفته در اين داده

انجام اين كار را شروع كرد كه حاصل آن رشته 
. ستاها موسوم به داده كاوي  جديدي از كاوش داده

هاي آمار،   داده كاوي از انجام تحقيقات حداقل در رشته
ها   ماشين، علوم رايانه، به ويژه پايگاه داده يادگيري

ها در   در حالي كه مرزهاي آن .شكل گرفته است
ولي مي توان گفت كه مهمترين  ،كاوي مبهم است داده

اين رشته ها آمار مي باشد طوري كه بدون آمار 
 . كاوي مفهومي نخواهد داشت داده

هدف اصلي از نگارش اين كتاب پديد آوردن يك منبع 
رسد  نظر ميه با وجود اين ب .رجع درسي بوده استو م

هاي علمي و   كه كتاب حاضر براي افرادي با زمينه

گسترده كه نياز به و موقعيت هاي شغلي گوناگون 
هاي خام بسيار بزرگ دارند، به  تحليل كاوشگرانه داده

رها و اها، ابز اي از مهمترين روش  عنوان مجموعه
  .ثر و سودمند باشدؤها در داده كاوي م الگوريتم

  
  نشريات مركز آمار ايران  ●

  )84بهار (نتايج آمارگيري از نيروي كار  -

نيمه اول (آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني  -

1387(  

خرداد (شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت  -

1387(  

  )1387فروردين (تازه هاي كتابخانه  -

  
  ساير نشريات ●

مرداد  132شماره (درس خبرنامه دانشگاه تربيت م -

مهرماه  134، شماره 87شهريورماه  133، شماره 87ماه

  )87آبان ماه  135، شماره 87

  خبر ارسال براي انجمن نمايندگان از درخواست

از نمايندگان محترم انجمن آمار ايران صميمانه 
ترجيحاً به صـورت  (تقاضا مي شود كه با ارسال 

اخبار، گزارش همايش ها، اسـامي  ) الكترونيكي
التحصيالن تحصيالت تكميلي  مشخصات فارغو 

و هر گونـه مطالـب خوانـدني آمـاري، مـا را در      
  .چاپ هر چه بهتر خبرنامه ياري نمايند
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  .در صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاء محترم انجمن اين فرم را مجدداً تكميل و ارسال نمايند
  ه عضويتشمار تغيير مشخصات عضو جديد

  :مشخصات فردي.  1
 

  : نام
  :نام خانوادگي

 
First Name: 
Last Name: 

  مرد         زن  :          جنسيت:                                                      ملي كد                                                                   : تولد تاريخ
 :خصات تحصيليمش. 2

 :رشته تحصيلي         : آخرين مدرك تحصيلي

  :ذسال اخ          : مدرك اخذ يا تحصيل محل دانشگاه نام

 : ذ مدركاخ يا تحصيلمحلشهرنام         : اخذ مدرك يا تحصيلمحلكشورنام

  :مشخصات شغلي.3
 : سمتشغل يا  : يا تحصيل محل كار

  .نماييدقيدراعلميمرتبه،پاسخبودنمثبتصورت در         هستيد؟ علميهيأتعضوآيا
  :آدرس ها و تماس ها.4

 : دورنگار  : تلفن

      :                                                                                                                           پستيآدرس
 :ده رقمي كدپستي

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

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

  :ه همكاري با انجمنزمينه هاي مورد عالق
  هاي تخصصي انجمن   همكاري در كميته       ها و سمينارها    همكاري در برگزاري كنفرانس          همكاري در داوري مقاالت  

  هاي پژوهشي انجمن   همكاري در فعاليت                       هاي 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 )ساليانه( *پيوسته )ساليانه( *وابسته حق عضويت

 ريال  000/500/1 ريال  000/100  ريال  000/50  )ريال( مبلغ

  .انه برخوردارنديضويت سالدرصد حق ع 40اعضاي دانشجويي از  *
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 

 . الكترونيكي به دفتر انجمن آمار ايران ارسال فرمائيدو پس از تكميل فرم درخواست عضويت، آن را به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق نشاني پستي يا 

 
  فرم عضويت در انجمن آمار ايران
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  1387اعضاي مؤسسه اي انجمن در سال 

 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

  سسهؤم نشاني پايگاه الكترونيكي سسهؤآرم م سسهؤنام م  رديف

 نوين اقتصاد  بانك  1
  

www.enbank.ir 

 www.agri-bank.com كشاورزي  بانك  2

 www.cbi.irايران  اسالمي يجمهور مركزي  بانك 3

 www.alborzins.com البرز  بيمه  4

 www.iraninsurance.ir ايران  بيمه 5

 www.srtc.ac.ir آمار پژوهشكده 6

 www.asmerc.ac.ir  پژوهشكده هواشناسي  7

 http://www.sabteahval.org كشور  احوال  ثبت سازمان  8

 www.saipacorp.com  سايپا خودروسازي شركت 9

 www.mahabghodss.com قدس مهاب مشاور  مهندسي شركت  10

 http://www.emdad.ir )ره(  خميني امام  امداد كميته  11

12  
 آموزش ريزي برنامه و پژوهش سسهؤم

  عالي
 

www.irphe.ir 

 www.agri-jahad.ir  كشاورزي جهاد  وزارت  13

 www.irimlsa.ir  مور اجتماعيوزارت كار و ا  14
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