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  هااستسي
يران، نشرية خبري اين انجمن است      نامة انجمن آمار ا    خبر •
 .شود در پايان هر فصل منتشر ميكه
ارسال اخبار آماري ايـران و     هدف اصلي از انتشار خبرنامه،       •

جهان، آشنايي با بزرگان آمار و  ايجاد ارتباط ميـان اعـضاي             
 .جامعة آماري با يكديگر و نيز با انجمن آمار ايران است

اي نيل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از            بر •
-مندان به گرمي استقبال مـي     همكاري و همفكري همة عالقه    

 :در اين راستا. شود
مطالـب بـه نـشاني سـردبير، اعـضاي هيئـت            بايست  مي -

 .ها ارسال شودتحريريه يا مسئولين ستون
-خبرنامه، در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالـب ارسـال          -

 .زاد استشده، آ
 .شودشده، بازگردانده نميمطالب دريافت -
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  محمد قاسم وحيدي اصلدكتر 
                        در شـكل و شـمايلي تـازه         خبرنامـه را   از اين شـماره،     

ــي ــد م ــع. بيني ــستين،   ،در واق ــوان نخ ــه عن ــه ب  خبرنام
، بـا   ايـران مـار ترين نشرية انجمـن آ    ترين و منظم   عمومي

قدمتي بـيش از پـانزده سـال، راهـي طـوالني پيمـوده و               
 "سـفر  سـير و  "ساليق گوناگوني را طي ايـن       ها و   تجربه

ايـن بابـت كـه خبرنامـة          از "سـفر  سير و ". آزموده است 
تقـسيم كـار بـه دسـت        انجمن از بدو تأسيس بـا نـوعي         

مند و آمادة پذيرش زحمت انتشار آن، در         همكاراني عالقه 
 امـا بـا وجـود ايـن         ؛ چرخيده است  هاي گوناگون  دانشگاه

تي اصـفهان و در انتهـا       چرخش، با آغاز از دانـشگاه صـنع       
كـه دوسـتان بـا    گاه فردوسـي مـشهد   شش سال در دانش 

وسـات ايـن نـشريه       سـور  تهيـة  تالش مداوم به تيمـار و     
ني توانـا و  جا دسـتا  كه همه و با وجود اين انداشتغال داشته 

ركار رتـق و فتـق امـور آن         انـد بسيار پرشور و شوق دست    
ه واين قلـم    ايد نوشت ش و نانوشته   "اصولي"اند، گويي    بوده

ميت داشـته   نامه حاك   بر سازوكار انتشار خبر    بي خبر از آن،   
اين تلقي   ترين آن،  ترين وعمده  است كه به گمانم اساسي    

ــه    ــوده اســت ك ــه ب ــاص از خبرنام ــه"خ ــد "خبرنام  باي
ايـن اسـت   .  باشد "خبر"ني خاص  به مع  "مجموعة اخبار "

اخبـار  : بينيم خبرنامه عموماً مشتمل بر خبر اسـت       كه مي 
... . هاي جديـد و      ها، اخبار عضويت   نجمن، اخبار دانشگاه  ا

 ، آخرين هيئـت تحريريـه     تنها در چند سال اخير به ابتكار      
سرمقاله هم به جمع منـدرجات خبرنامـه افـزوده شـده و             

 اندكي از قالب اولية روزهاي تأسيس آن درآمـده      ،خبرنامه
 به نظرم محدود بوده است كـه        در واقع با اين تلقيِ    . است

بـا  و ) البتـه نـه چنـدان طـوالني    ( اغلب با تأخير    ،برنامهخ
حداقل بيني منتشر شده و      قابل پيش  مطالب نسبتاً ثابت و   

نـسبت بـه تـأخير در    ، هر زمان كه در اين چند ماهة اخير    
گله از كم التفاتي نمايندگان انجمن       ،، پرسشي شده  انتشار

-ها و مؤسسات اجرايـي شـده كـه خبـر نمـي        در دانشگاه 
ي مقـال   جاست و در انتهـا     به اين گله البته كامالً   . دفرستن

 امـا در واقـع تأييـد همـان        هم به آن اشارتي خواهد شد؛       

ا همـان تلقـي خـاص از خبـر را      از ابتددمدعاست كه شاي 
 خـود را  ،اندركاران بعدي هم به هر دليل  ايم و دست  داشته
  .اند  دانسته"اصل"به اين تلقي يا   وفادار

 پيـشين خبرنامـه     "هيئت تحريرية "به نظرم حال كه     
، دكتر  )سردبير(ز آقايان دكتر هادي جباري نوقابي     مركب ا 

رقـامي، دكتـر عبدالحميـد      دكتر ناصررضا ا   جعفر احمدي، 
آبادي و دكتر غالمرضا محتـشمي بـرزداران،         رضايي ركن 

مصلحت را در ايـن      ة صدر فراوان،  سعدر آخرين جلسه با     
ن تعيـين   آ و متعاقـب     اند كه انتخاب سردبيري جديد     ديده

 انجمن بسپارند    را به هيئت مديرة    اي ديگر  هيئت تحريريه 
ي نــق ونوقهــا"هــا در مقابــل آن و از زحمــات فــراوان و

انجمن نيز در   و حال كه     اين و آن فراغت يابند       "احتمالي
سردبيري جديـد را بـراي خبرنامـه         ،پاسخ به اين خواسته   

زه در تلقـي از      آن است كه تفكري تا     زمانِ برگزيده است، 
بـودن  هنگـام  و بـه   "جـذابيت "يـت يابـد و     حاكم ،خبرنامه
تأكيـد  .  هميشگي خبرنامـه شـود     "اصول" جزو   ،خبرنامه

بلي هاي ق  به معني رد ديدگاه    ،كنم كه اين تغيير مشي     مي
هنگـام نبـودن زدن بـه       و خداي ناكرده انگ جذاب و بـه       

گـرفتن زحمـات توانفرسـا و       هاي پيشين و ناديده   خبرنامه
 قبلـي و بـه ويـژه        هـاي تحريريـة    مداوم اعضاهاي هيئت  

، از تك تـك     به عنوان رئيس انجمن   . ها نيست  آخرين آن 
جبـاري   اين بزرگواران به خصوص جناب آقاي دكتر         همة

بــا نهايــت صــميميت  ،نوقــابي ســردبير محتــرم پيــشين
 سـاير   "همكـاري "كنم و مطمئنم كه در       سپاسگزاري مي 

شـور و    ،كه دستي بر قلـم    اعضاي انجمن، مخصوصاً آنها     
تر از همه دلي در گـروي ارتقـاي          و مهم نوشتن  شوقي در   

نه خبرنامه منتشر خواهد     مانند گذشته باشد،   انجمن دارند، 
 چنـان خواهـد بـود كـه بيـشترين      ،نه مندرجات آن  و  شد  

 پس براي انتـشار خبرنامـه       .توجهات را به خود جلب كند     
بايد دسـت   ، باشدتر از گذشته اي ديگر كه مطلوب   به گونه 

امـا ايـن درخواسـت      دراز كنيم؛   ياري به سوي همة اعضا      
بـه   . تنها براي ارسـال خبـر نيـست        ،ت و مشاركت  معاضد

 تـرين وسـيلة    عنوان مهمترين و طبيعي   گمانم خبرنامه به    
 اعـضا بـا     ،تـر از آن   ارتباطي اعضا با هيئت مديره و مهـم       

ه هـر   گسترده باشد ك"ايسفره" بايد از يك سو  يكديگر،

  گفتار اول
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 "اي ذائقـه " را كـه  "مطبـوع " و "مـأكول "كس هر چيز  
از سوي ديگـر خبرنامـه      .  در آن بگذارد   كند،راتحريك مي 

 ،بايد محملي براي ضبط و ثبت اسناد و مستندات انجمـن   
هاي مديره گرفته تا تاريخ معاصـر آمـار          از مصوبات هيئت  

 خبرنامـه   ،در ايـن معنـي     .با يك تلقي عام باشد     در ايران، 
 گفت وگويي با يك يا چند تن از افـراد     ، در هر شماره   بايد

مؤثر در آمار ايران از پيشكسوتان گرفته تا اشخاصي كـه           
در خـود    ،انـد اري مهم از هر قبيـل در آمـار انجـام داده           ك

-گزارش ،هاي كوتاه آماردانان برجسته    نامهزندگي. بگنجاند
هـاي  هاي متنوع از مؤسسات آماري مهم ماننـد انجمـن         

هـا و    كتـاب  نقـد و معرفـي     هاي وابسته، نيا و انجمن  آمار د 
هاي مهـم روز، اخبـار و مطالـب مهـم مربـوط بـه                مجله

اندازهاي  چشم ،لممسائل آموزشي و پژوهشي در سطح عا      
هـاي جديـد و      معرفي رشـته   التحصيالن، شغلي براي فارغ  

هـاي   گـزارش و قـصه     ،قدهاي كوتـاه آموزشـي    ن جذبه،پر
كلمـات  (هـا    شامل كوتاه گفته   ، حتي لطايف  و... آماري و   

اين البته براي شـروع كـار    . و طنزهاي آماري باشد   ) قصار
هـاي   است و طبيعي است كه پيشنهادها و حجم مشاركت   

سـوي   تواند خبرنامه را به سـمت و      اعضا و خوانندگان مي   
  .مورد نظر اكثريت خوانندگان هدايت كند

حترم بنابراين پيشنهادها و مطالب خود را به سردبير م        
، انتظـار   مخصوصاً از نمايندگان انجمـن    . خبرنامه بفرستيد 

غيـب شـاغالن و     رود كه در بدو امـر بـا تـشويق و تر           مي
دانشجويان آمار حـوزة نماينـدگي خـود بـه عـضويت در             

از طريـق   ، اعضا را در درجه اول با خبرنامه     ارتباط ،انجمن
ارسال هر مطلبي كه خواندن آن را براي ديگر خوانندگان          

 و در نهايـت بـا هيئـت مـديرة          دانند   دمند و جالب مي   سو
انجمن مستحكم كنند و در ياد داشته باشـند كـه تقويـت       

هـاي آن مـشتمل بـر        انجمن به معني تقويت همـة نهـاد       
تقويت انجمـن منجـر بـه        است و ... خبرنامه، دبيرخانه و    

و كردن نقـش آمـار در جامعـه و بنـابراين بهبـود          برجسته
  . هرنظرخواهد شدارتقاي وضعيت ما از

   
  

  
  

  مجيد جعفري خالديدكتر 
 هيئـت تحريريـة     ،با توجه به پيشنهاد انجمن آمـار ايـران        

خبرنامه با اعضاي جديد در ارديبهشت ماه مشغول به كار          
 .وقفة اين گروه است    صل تالش بي  شد و شمارة حاضر حا    

ان خـود را    مراتب قدرداني و سپاسگزاري فراو    وسيله،  بدين
-مي هيئت تحرية قبلي اظهار      شائبة مات بي نسبت به زح  

  . يمنما
و اهميـت   افزون نقش   توسعه و گسترش روز   امروزه شاهد   

انتخابـات  . يافتة ايـران هـستيم    علم آمار در جامعة توسعه    
فلذا .  بر اين مدعاست   ي گواه ،اخير رياست جمهوري خود   

منظور سـرعت بخـشيدن بـه رونـد رشـد           هبر آن شديم ب   
 پويــايي و جــذابيت ، برخــي تغييـرات خبرنامـه، بــا انجـام  

منـدان  هجا كه عالق  از آن . مطالب نشريه را افزايش دهيم    
فراواني جوياي احوال استاد ارجمند آقـاي دكتـر عميـدي      

اي با همـسر و فرزنـد ايـن          بودند، در اين شماره مصاحبه    
بـا  بـراي آشـنايي جامعـة آمـاري         . اسـت ج شده   عزيز در 

 ،هـاي آينـده     ، در شماره   جهانايران و   بزرگان مطرح آمار    
  . هاي متعددي به چاپ خواهد رسيد مصاحبه

ش در ادامه به زبان ساده با آمار بيزي كه امروزه يـك رو            
بنـا  . شويم رود، آشنا مي   شمار مي هها ب مهم در تحليل داده   

هـا و مراكـز آمـاري        داريم در هر شماره يكـي از انجمـن        
 معرفي انجمن   معتبر دنيا را معرفي كنيم كه اين شماره به        

 بـا   ،در قسمت اخبار اين شـماره     . آمار كانادا پرداخته است   
گـود مواجـه     ار درگذشت كيوشـي ايتـو و جـان        فبخبر تأس 

اخبار و مطالب خواندني ديگري در اين شـماره         . شويم مي
آمده است كه اميدواريم مورد استفادة خوانندگان محتـرم         

 از همــة اعــضاي جامعــة آمــاري درخواســت. قــرار گيــرد
 براي هر چه پر بارتر شدن خبرنامـه، مـارا يـاري             شود مي

تواننـد  مندان به ارسال خبـر مـي    ههر يك از عالق   . رسانند
مطالب خود را متناسب با موضوع به هر يـك از اعـضاي             

  .تحريريه، سردبير يا به دفتر انجمن ارسال نمايند
  

  گفتاردوم



  4                                                                                                 خبرنامه انجمن آمار ايران                               
 

  
  
  
  
  

  فهيمه مستأجران فرزانه صفوي منش،: گزارش از
  

 ارديبهشت ماه بود 31 بعد از ظهر روز پنج شنبه 2:30ساعت 
وگويي صميمانه با همسر و كه در منزل آقاي دكتر عميدي به گفت

در همان . فرزند ارشد ايشان آقاي مهندس عماد عميدي نشستيم
-هاي جالب و شنيدني پيش آمد كه نميقدر حرفچند ساعت، آن

ها ن همة آنمجال نوشتدانيم از كجا شروع كنيم و افسوس كه 
گذرد؛ اما همسر  از شش سال از آن حادثة تلخ ميبيش. نيست

وار، صبر فرشتهاند و مهربان ايشان، هنوز اميد خود را از دست نداده
 از يك ساعت بر روي برانكار ماندن در تربيش... كنند ومهربانيمي

حياط بيمارستان، در انتظار پايان افطار كاركنان بيمارستان كافي 
 تا آن ضربة سخت، اثر كند؛ چندين ماه اغماء و بعد از آن، بود

داند؛ شايد روزي دوباره آن اما كسي نمي ...سكوتي تلخ و عجيب
ين سوي ديوار سكوت، بنشيند ذهن جستجوگر، به جستجويي در ا

  ..."اندهمگان، هنوز متولد نشدههمه چيز را همگان دانند و " كه
  

عميدي، نامي دكتر همسر شما خانم عميدي،  
به همت انجمن .  آماري هستندةآشنا براي جامع

نكوداشت "اي تحت عنوان آمار ايران، در كتابچه
 در هفتمين كنفرانس آمار "دكتر علي عميدي

هاي ايشان اي از سوابق و فعاليتايران، كارنامه
منتشر شد و جمعي از دوستان و همكاران به 

ين دليل،  به هم.  پرداختنديشان ا خصائلتوصيف
آن دسته از خوانندگان محترم خبرنامه را كه 

هاي مؤثر دكتر و فعاليتآقاي آشنايي اندكي با 
- ايشان در آمار دارند، به آن كتابچه ارجاع مي

كنيم در اين گفتگو به  دهيم و بيشتر سعي مي
 ؛براي شروع، از خودتان بگوييد. ها بپردازيمناگفته

ال حاضر، به چه كه چند فرزند داريد و در حاين
  فعاليتي مشغول هستند؟

تحصيالت من، ديپلم است و با دكتر  :خانم عميدي
.  پسر داريم4. همشهري بوديم؛ هر دو از شهر گلپايگان

عماد، پسر ارشدمان، مهندسي راه و ساختمان خود را از 
اكنون  اخذ نمود و) صنعتي اميركبير(دانشگاه پلي تكنيك 

تماني در حال فعاليت بوده و در اهواز، در يك شركت ساخ
فرزند دوممان عالء، در . در كار خود بسيار موفق است

 اول در دانشگاه ايلينوي، ةاو با اخذ رتب. بردآمريكا به سر مي
 دكتري سازه را به اتمام رساند و همان جا هم مشغول ةدور

 اول در برد تخصصي ةعارف نيز با اخذ رتب. به كار است
 اورولوژي دريافت كرده و ة در رشت، تخصص خود راكشور

 مشغول اضر در دانشگاه علوم پزشكي گرگاندر حال ح
 ششم در ةپسر كوچكمان عرفان، پس از كسب رتب. است

 ةكنكور، يك سال در دانشگاه صنعتي شريف در رشت
مهندسي الكترونيك، به تحصيل پرداخت؛ اما بعد از يك 

 تحصيل، به ةبراي ادام. سال، به فيزيك تغيير رشته داد
اي در  فيزيك هستهةآمريكا رفت و دكتراي خود را در رشت

رساند و در حال حاضر نيز در  به اتمام ددانشگاه هاروار
  . بردجا به سر ميهمان

گفت ما در آرزوي پدر، هميشه مي :مهندس عميدي
  !داشتن يك دختر، صاحب چهار پسر شديم

  

پس خوشبختانه، فرزندان دكتر هم مثل  
اند؛ اما  علمي موفق بودهةايشان، در زمينخود 

  يك راه پدر را ادامه ندادند؟چرا هيچ
بله، بدون شك، استعداد پدر در وضعيت  :خانم عميدي

ة ها طبق عالقها مؤثر بوده است؛ اما بچههوشي آن
 البته يكي از .شته پرداختندشخصي خود به انتخاب ر

  گفتگو با همسر و فرزند 
  دكتر علي عميدي
  !...كجا رفت آن لبخندها؟
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 به لندن رفت هايم، پسركوچك عماد، از شانزده سالگي نوه
  . كندرياضيات مالي تحصيل مي احتماالت و ةو در رشت

با خنده و ذكر اين نكته كه اين ( مهندس عميدي
شيخ بهايي، دانشمند و ما از نوادگان ): مطلب را ننويسيد

  !  هستيممهندس نامي
چطـور شـد    . هاي دور برگرديم  كمي به زمان    

 و  ند ليسانس، به اهواز رفت    ةكه دكتر، بعد از دور    
  در اهواز به چه فعاليتي مشغول بودند؟

در خوزستان،  قبل از انقالب، كار :مهندس  عميدي
هاي رفاهي ت وجود شركت نفت، امكانات و جاذبهبه عل
ن آموزش و دي بسيار خوبي را در اختيار معلميو ما

ها نيز كه از امتياز نفرات اول دانشگاه. دادپرورش قرار مي
برخوردار بودند، اغلب، خوزستان را انتخاب محل كار خود 

پدر نيز كه يكي از . كردنديبراي تدريس انتخاب م
التحصيالن برتر دانشگاه تهران بود، در آموزش و  فارغ

پرورش استخدام شد و آبادان را براي فعاليت انتخاب 
 سال، به آموزش عالي راه يافت و 14بعد از حدود . كرد

 اهواز، مشغول به  علومةبه عنوان مدرس در دانشكد
ايشان در آبادان، رئيس دبيرستان دولتي . فعاليت شد

هاي تراز اول خوزستان فرخي بودند كه يكي از دبيرستان
يك . بود و قبولي زيادي در كنكور سراسري داشت

 تأسيس كرده بودند و "عميد"دبيرستان شبانه هم به نام 
به  با گروهي از بهترين معلمين، مشغول جا نيزدر آن

  . فعاليت بودند
ي تحصيل، عازم گويا بعد از دو سال براي ادامه 

 ؟ را انتخاب كردندچرا فرانسه. فرانسه شدند

رسم زمانه، با زبان فرانسه   پدر، به:مهندس عميدي
بيشتر آشنا بودند و ترجيحاَ تمايل داشتند در كشوري كه 

 ةتوانستند به زبان مردم آن صحبت كنند، اداممي
 سالگي با 37 سال تالش، در 2بعد از . ندتحصيل ده

  .  فرزند، عازم فرانسه شدند4وجود داشتن 
هاي بيشتري كه امكان موفقيتبا وجود اين 

در فرانسه برايشان فراهم بود، چرا به ايران 
  بازگشتند؟

ايشان بسيار مشتاق بودند كه هر چه  :خانم عميدي
ر فرانسه، بعد از اخذ دكتراي احتماالت د. زودتر برگردند
اي در ها و مؤسسهين پيشنهاد از دانشگاهبا وجود چند

پاريس براي اقامت و شروع همكاري، نپذيرفتند و خيلي 
  .جا به تدريس بپردازندزود به ايران بازگشتند تا در اين

بعد از بازگشت نيز گويـا مجـدداً بـه اهـواز             
  علت آمدن ايشان به تهران چه بود؟. بازگشتند

 ما در اهواز، در كوي استادان، در :مهندس عميدي
با شروع جنگ، اين محل، . كرديم اهواز زندگي ميةحاشي

تيررس  ها و درترين مناطق به عراقييكي از نزديك
 100ها به يادم هست حتي خمپاره. ها بودحمالت آن

دو برادرم نيز محصل .  بودمتري كوي نيز اصابت كرده
ر آن شرايط، واقعاً هاي آخر دبيرستان بودند و دسال

  .اين شد كه خانواده به تهران آمدند. امكان ماندن نبود
علت اصلي بازنشستگي زودهنگام دكتـر چـه         

  بود؟
هاي آخر قبل از دكتر، در سال :مهندس عميدي

جندي شاپور ( انقالب، عالوه بر تدريس در دانشگاه اهواز
 بعد از. ، معاون مالي و اداري دانشگاه نيز بودند)سابق

كه اين انقالب، متأسفانه تفكري حاكم بود، مبني بر
اند، حتماً داشته  قبل از انقالبةكساني كه سمتي در دور

 عملكرد بعضي از .اندا رژيم سابق در ارتباط بودهب
 و تغيير همكاران سابق  و رفتارهاي حاكي از دورويي

رغم به همين دليل، علي.  آزردماهيت آنان پدر را شديداً
ها براي  مجدد دانشگاه اهواز و اصرارهاي مكرر آندعوت

 خود را به تدريس در آن ةبازگشت به اهواز، پدر، عالق
جا دانشگاه از دست داده بود و ديگر هرگز به آن

  .بازنگشت
در تهران، چه فعاليتي داشتند و چه شد كه  

  مجدداً وارد دانشگاه شدند؟
نم گفتند من هميشه پشيماپدر مي :مهندس عميدي

كه چرا زودتر به تهران نيامدم و در ارتباط با مراكز 
اگر زودتر به . ر نگرفتمتر قراتحقيقاتي و  همكاران قوي

-آمدم و زودتر در جريان كارهاي تحقيقاتي آن تهران مي
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در . كردم بهتر زندگي و خدمت ميگرفتم،ها قرار مي
كردند و در تهران، در مركز نشر دانشگاهي فعاليت مي

هاي خوبي نيز ها و ويرايشها تأليفات، ترجمه سالاين
پس از انقالب فرهنگي نيز در . به يادگار گذاشتند

 70دانشگاه تربيت مدرس به تدريس پرداختند و در سال 
 هيئت دولت، به طور تمام وقت در ةبا استفاده از مصوب

  .گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به فعاليت شدند
ـ با توجـه بـه ت        ايـشان در آمـوزش و       ةجرب

 در مـدارس    پرورش و آموزش عالي، تدريس    
  ا دانشگاه؟يرا بيشتر دوست داشتند 

كنم چندان تفاوتي براي فكر نمي :مهندس عميدي
پدر داشتند؛ ولي دانشگاه را به خاطر امكانات تحقيقاتي 

تر  افراد زبدههاي كمتر و ارتباط بابيشتر، محدوديت
اميد  الً به جوانان اعتقاد، اعتماد وپدر ك. دادندترجيح مي

نار ك دربودن اي كه به عالوه بر عالقه. زيادي داشتند
 گفتند من از جوانان چيزهايهميشه مي داشتد، هاآن

  . ها ذهن خالقي دارندآن. گيرمزيادي ياد مي
گفتند حتي بعد از بازنشستگي هم مي :خانم عميدي

سر كالس  وقتي . دانشجويان جدا باشمزدوست ندارم ا
  .برم ولي واقعاً لذت ميهستم، ممكن است خسته شوم؛

ــديمي و     ــاگردان ق ــر از ش ــال حاض در ح
همكاران ايـشان، هنـوز هـستند كـساني كـه           

  جوياي احوال ايشان باشند؟
 بله، از همكاران ايشان، دكتر بهزاد، :خانم عميدي

گيرند، دكتر وحيدي و برخي ديگر از دوستان، تماس مي
از . نند و كالً هميشه نسبت به ايشان لطف دارندزسر مي

شاگردانشان هم بله، حتي به خاطر دارم يك بار شخصي 
با منزل تماس گرفت و گفت من يكي از شاگردان قديم 

برم و اصرار دكتر هستم كه االن در انگلستان به سرمي
شخصي ة  داشتند كه ايشان را براي معالجه با هزينزيادي

گفتم ما خود نيز اين تصميم را .  ببرندخود به انگلستان
حتي برادر خود . دانندفايده ميداشتيم؛ اما دكترها بي

دكتر عميدي كه در آمريكا پزشك جراح حاذقي هستند، 

 پزشكي ايشان را در بهترين مراكز پزشكي دنيا به ةپروند
  ...شور گذاشتند؛ اما

هاي سايرزمينه. از عاليق دكتر بگوييد 
چه ... ان به جز رياضيات و آمار و مطالعاتي ايش

  بود؟ 

..  زيادي داشتندةبه ادبيات عالق :مهندس عميدي
وسواس خاصي در به كار بردن صحيح كلمات و تحقيق 

  . لغات داشتندةدر ريش

 . گفتند گويا در جواني شعر هم مي :خانم عميدي

چه : در همين لحظه، مهندس عميدي با تأثر گفتند
افعال  كسي كه هنوز هست، با ةارسخت است كه آدم درب

 ... بشنود و بگويد"گذشته"

  سياست چطور؟ 

ماني كه ايشان دانشجو بودند،  ز:مهندس عميدي
... هاي سياسي و  فعاليتةهاي خاصي بود؛ بحبوح سال

وقت در اين مورد، فعاليت خاصي نداشتند و ولي هيچ
گفتند كه از سياست هميشه خيلي با تأكيد به ما مي

ند؛ كه سياست پدر و مادر ندارد و سياسيون را كالً متنفر
  .دانستندهاي قابل اعتمادي نميآدم

كـاري زيـادي داشـتند؛      ة  آقاي دكتر مـشغل    
 وقـت   ،تأليف، ترجمه، تدريس و تحقيقات علمي     

اين امـر، تـأثيري در      . گرفتزيادي از ايشان مي   
 رسيدگي بـه وضـعيت       و زندگي شخصي ايشان  

  ؟نمي آزردده را  نداشت و خانوافرزندان

كسي كه زندگي با چنين فردي را  :خانم عميدي
از طرفي . كند، بايد چنين مسائلي را نيز بپذيردقبول مي

زندگي علمي ايشان طوري نبود كه به ما اجحافي شود و 
هاي زندگي شخصي  برنامهةهم. مشكالتي به وجود آورد

  .ايشان سر جايش بود و مطالعاتشان نيز سر جاي خودش
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 با مشكالت چگونه برخوردوش دكتر در ر 
  بود؟

كه  كرد بدون اينهميشه سعي مي :خانم عميدي
مشكالتش بر ديگران اثري بگذارد و بدون بازگو كردن 

  .ها، خودش مشكل را برطرف نمايدآن

.  خاصي داشتةپدر، روحي :مهندس عميدي
 و اين كه بايد مشكالت را "اين نيز بگذرد"خيلي به 

ترين مسائل در مقابل پيچيده. معتقد بودندآسان بگيريم 
گفت خورد و هميشه ميوقت جا نميو مشكالت نيز هيچ

  . كنمباالخره راه حلي براي آن پيدا مي
كه مهمترين ويژگي شخصيتي و اخالقي دكتر  

كرد، از نظر شما ايشان را از ديگران متمايز مي
  چه بود؟

يلي زياد خ. دكتر، خيلي دقيق، جدي و پرتالش بودند
ها و كه حتي در مهماني جاييتا. كردندمطالعه مي

هاي خانوادگي هم كتاب در مقابلشان بود و در ميان  جمع
 مطالعاتي ايشان ةزمين. پرداختندها به مطالعه ميصحبت

به . شدهم خيلي گسترده بود و به رياضيات، محدود نمي
مشكالت وقت تقريباً هيچ. دو زبان نيز كامالً مسلط بودند

عالوه بر همفكري ايشان . دادندكاري را به ما انتقال نمي
در روابط فاميلي كه زبانزد همه بود، خيلي به اين مسئله 

دادند كه در جامعه هم براي ديگران مفيد اهميت مي
پذير بوده و تأكيد فراواني بر انجام بسيار مسئوليت. باشند

، اگر قرار بود به عنوان مثال. كارها به نحو احسن داشتند
ريزي و كتابي را تا شهريور ماه ترجمه كنند، طوري برنامه

  .، تمام شده باشدكرد كه تا مرداد ماهمل ميع

پدر، خيلي آزادانديش و دموكرات  :مهندس عميدي
با هيچ نظري هر چقدر هم كه بر خالف نظريات ! بودند

ها از هر قشر و هر طبقه به آدم. جنگيدخودش بود، نمي
يالت، فارغ از همه چيز احترام  هر ميزان تحصبا

هر حركتي كه . گذاشتند و برايشان ارزش قائل بودند مي

زد، حتي اگر با تعاريف ايشان نيز از ديگران سر مي
 دليلي ،كردند از ديد آن شخصمتعارض بود، سعي مي

  .براي انجام آن كار پيدا كنند

يك شباهت بيشتري به ان كدامتاز فرزندان 
   دارند؟پدر

. ها تقريباً به پدر شبيه هستند آنة هم:خانم عميدي
از نظر ظاهري . چه از نظر ظاهري و چه از نظر اخالقي

البته، فرزند سوممان عارف در جواني از همه بيشتر شبيه 
عكس عارف در دوراني كه تازه ديپلم . به پدرش بود

هاي جواني دكتر قابل تشخيص گرفته است از عكس
  .نيست

 جايي خواندم، مردان زماني كه در :دس عميديمهن
پيرشدنشان آغاز شده  را شبيه پدر ببينند، برابر آينه خود

  !است
چه وقت به . از آن روز تلخ پاييزي بگوييد 

 ضاربشما خبر دادند؟ آيا موتور سوار 
  دستگير شد؟
 بعداز ظهر بود كه تلفني به 3ساعت  :خانم عميدي

 [...] ان را ابتدا به بيمارستاناورژانس، ايش. ما خبر دادند
برده بود؛ اما چون امكانات الزم را نداشت، ايشان را به 

در آن بيمارستان نيز كه .  منتقل كردند[...]بيمارستان 
اتالف وقت و گسترش عوارض خونريزي مغزي باعث 

آن، بهترين بعد از . نشدني شدجبرانة اين ضايع
 ديگر كار از كار ها باالي سر ايشان بودند؛ امامتخصص
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دكتر در آن روز در انجمن آمار كه آن زمان . گذشته بود
چون . در خيابان فرصت شيرازي بود، جلسه داشت

هميشه مقيد بود كه با تأخير در جلسات حاضر نشود، 
حتي چاي عصرش را هم نخورد و گفت وقتي برگشتم 

كه گويا ورود ممنوع سوار نيز آن موتور. خوريممي
گواهينامه نيز نداشته، با سرعت زياد و آمده و  مي

. كندبا ايشان تصادف مي سرنشين اضافي بر ترك موتور
گفتند ضربه به قدري سخت بوده كه چند متر مردم مي

مردم خودشان به دنبال . بودند تر پرتاب شدهطرفآن
در حال حاضر . ودند فرار كندموتور سوار رفته و نگذاشته ب

برد؛ براي ماچيزي عوض به سر نميچه بسا در زندان نيز 
گونه ؛ اما ما به دليل صيانت اجتماع در مقابل اينشودنمي
  ...ايم ها هنوز رضايت ندادهشكني ها و قانونتوجهيبي

چطـور  بـه بعـد،      30/8/81هـا از    اين سـال   
يا مشكل قابل رفعي در نگهـداري از        آگذشت؟  

ــه  ــشان، هزين ــااي ــدها در راه  ،ه ــت و آم  رف
ــتا ــل اداري و بيمارس ــي مراح ــود .... ن و ط وج

ــتهدا ــساعدت ش ــه م ــرف    ك ــاي الزم از ط ه
هــاي ذيــربط بــراي حــل آن صــورت ســازمان

  ؟گرفته باشدن
اصالً بزرگترين . مشكالت كه زياد بود :خانم عميدي

مشكل و فشار روحي اين بود كه دكتر را اين همه سال، 
ور  سال و نيم هنوز با6بعد از . ديديمبيماري مي بر بستر

پزشكان معتقدند اگر در همان . آن سخت است
يك ساعت بر روي زمين در  بيمارستان، ايشان بيش از

ماندند تا مسئولين درماني، درمان را آغاز كنند، حياط نمي
مسئولين محترم . رسيدوضع ايشان به اين مرحله نمي

كشوري و دانشگاهي هم براي درمان و اعزام ايشان به 
فايده م آمادگي نمودند كه به دليل بيخارج از كشور اعال

ولي در هر حال، هر چه بود، . بودن، نيازي نديديم
  ...گذشت

-هاي ناتمام ايشان و يا برنامهآيا از برنامه 

ها را هايي كه هنوز فرصت طرح و اجراي آن

پيدا نكرده بودند، اطالعي داريد؟ شايد بتوان 
  .ها را فراهم كردامكان تحقق آن

هاي آخر، با همكارانشان اين سال :خانم عميدي
. بيشتر درگير فرهنگ دانشنامگي بودند كه ناتمام ماند

هايي كه مطرح نشده بودند، اگر هم بوده ولي طرح
ها زياد صحبت ن در اين زمينهها ندارم، چواطالعي از آن

  .كرديم نمي

ها به الؤاي ماند كه در قالب سآيا ناگفته 
  ؟آن نپرداختيم

كه فقط اين. كنم نه، فكر نمي:ديمهندس عمي
وراك  گفتند خشايد بد نباشد گفته شود كه پدر هميشه مي

، علوم محضي مانند رياضي تمام علومتحقيق و پيشرفت 
هاي آموزشي و تبليغاتي را پس سياست.  و فيزيك است

 دبيرستان، ةدور بايد در جهتي تغيير داد كه اين مسئله در
  . جابيفتدبراي جوانان با استعداد

گوييم، هر چه  ميخانم عميدي، چند كلمه 
ها  راجع به آن و به ذهنتان رسيدخواستيد

  :ييدفرماب
 آمار  -

معتقد بود همه .  دلخواه دكتر عميديةرشت
حتي در اثبات خوب و بد . خوردجا به درد مي

  .كردهم از آن استفاده مي
  عالء -

جدي، مقيد به انجام امور به نحو احسن، 
  مثل پدرش

  عارف -
عارف، دو . جدي و دقيق. طوراو هم همين 

بعد به . اول ديپلم رياضي گرفت. تا ديپلم گرفت
ها، در همان يك سال، خاطر تعطيلي دانشگاه
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تغيير رشته داد و تجربي خواند و پزشكي قبول  
  .شد و در كار خود هم خيلي موفق است

 عرفان -

ها نفر اول در آن سال. تودار، جدي و دقيق
چند وقت پيش . اد فيزيك دانشجويي شدالمپي

، "لبفرمي"هم در مركزتحقيقاتي معروف
اي انجام داده   فيزيك هستهكشفياتي در زمينة

االن اگر اسم : مهندس عميدي افزودند.  است
ايشان را در اينترنت جستجو كنيد، توضيحات 

 پدرم كه رتبه پسر دايي. كامل را نوشته است
 استاد ل حاضرو در حااول كنكور سراسري 

 ةست ، در هنگام تغيير رشت اكاناداالكترونيك در
آور شد كه عرفان شهامت عرفان، به پدرم ياد

  . يك از ما نداشتيمانجام كاري را دارد كه هيچ
  عماد -

همين جوري . مثل پدرش. طوراو هم همين
بينيد؛ طبع ماجراجويانه و كشش به كه مي

  .سمت كارهاي اجرايي
- 30/ 8/81:   

هايم يك يكي از نوه. امين روز زندگيبدتر
- بار از پدرش پرسيد، پدر از چه عددي بدت مي

چرا بايداز عددي كدام؛ از هيچ: آيد؟ پدرش گفت
 بدم 6ولي من از عدد : ام گفتد؟ نوهيبدم بيا

ن اتفاق براي  سالم بود كه اي6چون آيد؛ مي
  !...پدربزرگ افتاد
ر  د30/8/81هر كسي يك : مهندس عميدي

 .اش داردزندگي

 

كترين بدون كوچ بانگاهي خيره،دكتر، 
واكنشي نسبت به صداها و اتفاقات اطراف؛ چه 

اي به قول همسر ايشان، آن مغز بزرگ، ضربه
اتاق كار ايشان هم پر بود . سخت خورده است

-هاي دانشجويانشان و لوح نامه ياناز كتاب، پا

ز و يك صندلي خالي در كنار مي... هاي تقدير 
كارشان كه گويي همچون ما در انتظار بازگشت 

  .ايشان به دعا نشسته است

  
  سپريم همره اميدميره 

  آگاه ز رنج و آشنا با درد
  افتد،يك مرد اگر به خاك مي

  خيزد به جاي او صد مرد؛برمي
  ...مانداين است كه كاروان نمي

نوازي   محترم عميدي به خاطر مهمانةباتشكر از خانواد
ن و همچنين با تشكر از سركار خانم دكتر فيروزه گرمشا

 اين گزارش ما را همراهي و مقدمات آن را هيةريواز كه در ت
  .فراهم نمودند
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  سيد محمود طاهريدكتر 
  دبير هفتمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي

 دانشگاه صنعتي اصفهان

خيلي جاها  .  عدد مقدسي است   7مي گويند   
كه البتـه شـايد هـم كـار         شود  يپيدايش م 

اي خبرهايي داريم از واقعه    ... تصادف باشد 
  .كه زياد بوي تصادف مي دهد

اعضاي محتـرم انجمـن     
آمار ايران آگـاهي دارنـد      
كــه هفتمــين ســمينار   
ــدهاي  ــال و فراينـ احتمـ
ــاي   ــصادفي در روزهـ تـ

 و  22شـنبه و جمعـه      پنج
 مرداد ماه سال جاري     23

. رگــزار خواهــد شــددر دانــشگاه صــنعتي اصــفهان ب
 87ريزي براي اين سـمينار از تابـستان سـال           برنامه

نخستين جلـسة كميتـة علمـي سـمينار در          . آغاز شد 
مقرر . حاشية نهمين كنفرانس آمار ايران تشكيل شد      

بخـش  : بندي شوند  بخش دسته  9شد كه مقاالت در     
ــر صــفيه    ــا مــسئوليت خــانم دكت ــاني احتمــال ب مب

دفي بـا مـسئوليت     محمودي، بخش فرايندهاي تـصا    
هاي زماني با   آقاي دكتر افشين پرورده، بخش سري     

مسئوليت آقاي دكتر علي نعمت اللهي، بخش آنـاليز         
تصادفي شبكه و كاربردهاي آن بـا مـسئوليت آقـاي        
دكتر جمال الدين گلستاني، بخش آناليز تـصادفي بـا    
مسئوليت آقاي دكتر بيـژن ظهـوري زنگنـه، بخـش           

انم دكتر شـيوا زمـاني،      ت خ رياضيات مالي با مسئولي   
ريزي تصادفي با مسئوليت آقـاي دكتـر        بخش برنامه 

 بـا مـسئوليت     اسماعيل خرم، بخش قابليـت اعتمـاد      
 بخش رفتارهـاي مجـانبي     آقاي دكتر مجيد اسدي و    

مقـرر شـد    . با مسئوليت آقـاي دكتـر محمـد امينـي         
مقاالت هر بخش توسط مسئول بخش بـراي تعـداد          

ص آشـنا ارسـال گـردد و        مناسبي از داوران با تخـص     

گيري در مورد هر مقاله توسط مـسئول        نهايتاً تصميم 
  . بخش صورت پذيرد

 پوستر و بروشور سـمينار بـراي تمـام          87  در اسفند     
-و نيز گـروه   هاي آمار و رياضي و مراكز آماري        گروه

.  ارسال گرديد  هاهاي فيزيك، برق و صنايع دانشگاه     
انـدازي  ن مـاه راه   ار نيز از اواخـر فـروردي      سايت سمين 

 سـمينار نيـز بـا مـشاركت تعـدادي از            دبيرخانة. شد
جمله از(يان تحصيالت تكميلي آمار و رياضي     دانشجو
زهره امينـي، اعظـم ارشـدي پـور،         : ها و آقايان  خانم

ه گلستانه، مجيد كريمي، سميه     شهره ميرزايي، فاطم  
اندازي شده اسـت و ايـن       راه) زاده و هاجر صارم   تقي

هــاي مــؤثر و ارزشــمندي در مكــاريدانــشجويان ه
 طراحي پوستر و بروشور تـا طراحـي سـايت و            زمينة

-ري داوري مقاالت انجام داده و مـي       همچنين پيگي 
دماتي بـراي اسـكان و پـذيرايي        اقـدامات مقـ   . دهند

البته و متأسفانه   . ن نيز انجام شده است    كنندگاشركت
آمـده در دانـشگاه     به دليل برخي مشكالت بـه وجود      

اصــفهان، امكــان اســتفاده از تــاالر بــزرگ صــنعتي 
تاحيـه و اختتاميـه مقـدور       دانشگاه بـراي مراسـم افت     

شود تـا ايـن مراسـم در        نخواهد بود؛ ولي تالش مي    
  .    تاالرهاي ديگر برگزار گردد

 مقاله به زبان    131( مقاله   181خوشبختانه با دريافت    
اسـتقبال  شاهد  )  مقاله به زبان انگليسي    50فارسي و   

شتر مقـاالت بـراي     بيـ . ايم از اين سمينار بوده    خوبي
هـا آغـاز    ند و ارسال نتـايج داوري     اداوري ارسال شده  

  . استشده
، ايـن اسـت كـه همـة          اين سمينار  از نكات برجستة  

 صـورت    امور داوري مقاالت، بـه     مكاتبات و نيز كلية   
 اين كار، هر چند در ابتـدا      . شودالكترونيكي انجام مي  

هايي  مربوط به شبكه، با دشواري     به دليل برخي امور   
بخشيدن به انجام امور     ولي موجب سرعت   ؛بود همراه

  .   ها شده استجويي در هزينهو همچنين صرفه
ماتي است كه براي دعـوت       اقدا ،از امور ديگر سمينار   

دانان برجسته از خارج از كشور انجام شـده         از احتمال 
دكتـر   آقايـان دكتـر سـلطاني و         ،در اين زمينه  . است

از . دهنـد هاي مربوطه را انجـام مـي  زنگنه هماهنگي 

گزارشي كوتاه از امور هفتمين سمينار
  احتمال و فرايندهاي تصادفي
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 قرار شـده اسـت بـا همـاهنگي بـا مـسئولين              ،جمله
-چهلمين كنفرانس رياضي كشور، تعدادي از احتمال      

دانان توسط آن كنفرانس دعوت و ضمن شـركت در          
كنفرانس رياضي، در سمينار احتمـال نيـز شـركت و           

ز محققـان    نفـر ا   5تـاكنون تعـداد     . سخنراني نمايند 
خــارجي بــراي شــركت در ســمينار اعــالم آمــادگي 

ويـزاي   و صـدور     نامـه سال دعـوت  اند و امور ار   نموده
گفتنـي اسـت حـضور ايـن     . ها انجام شـده اسـت    آن

بودن شرايط مربوطه   ، منوط به آماده   مدعوين خارجي 
  .  است

ري از  خوشبختانه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناو      
ولين بانـك   مـسئ . انـد ودهكنفرانس اعالم حمايت نمـ    
 براي همكاري و  نيز   آمار   مركزي ايران و پژوهشكدة   

-نمـوده اعالم آمادگي    ،مساعدت در برگزاري سمينار   
  . اند

 است كه طبق توافق بـا مـسئولين مجلـة          قابل ذكر   
هاي آمـاري ايـران، قـرار       پژوهشي پژوهش  - علمي

 انگليـسي برگزيـده     شده اسـت تعـدادي از مقـاالت       
. داي از اين مجله به چاپ برس      مارة ويژه سمينار در ش  

ــية   ــه در حاش ــت ك ــادآوري اس ــايان ي ــمينش ار،  س
 دانشجويي آمـار   مرداد، دهمين مسابقة  21چهارشنبه  

 تـيم  14در اين زمينه تـاكنون   . نيز برگزار خواهد شد   
-اند كه پـيش   هاي مختلف ثبت نام نموده    از دانشگاه 
  . ، بيشتر شودشود اين تعدادبيني مي

 دانـشگاه صـنعتي اصـفهان       نب به نمايندگي از   اينجا
ركت در سـمينار    مندان براي شـ   ه عالق  از همة  مجدداً

 ... شما در سميناربه اميد ديدن همة. كنمدعوت مي
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

مراسم نكوداشت  
عباس بازرگان  دكتر"

ــدي ــذار بني "هرن انگ
آمــار آمــوزش عــالي 

شـــنبه ايـــران ســـه
مار ثبتي آموزش عـالي     همزمان با افتتاح پرتال آ     8/2/88

 با همكـاري انجمـن آمـار ايـران در محـل وزارت              ،كشور
  .علوم برگزار شد

ريزي آمـوزش عـالي        پژوهش و برنامه   ةسسؤيس م ئر
ايــران از   عــاليدر مراســم افتتــاح پرتــال آمــار آمــوزش

 قلم اطالعاتي در سال جاري و در دستور         290 آوري جمع
 بلندمدت  ةر برنام كار قرار دادن يك هزار قلم اطالعاتي د       

از ابتـداي   : دكتـر معماريـاني افـزود     . سسه خبر داد  ؤاين م 
سسه، ساماندهي آمار آموزش عالي همواره بـه        ؤتشكيل م 

گـذاري و   ريـزي، سياسـت   عنوان مهمتـرين ابـزار برنامـه      
 ، بـر همـين اسـاس      .اسـت  گيري مورد توجه بوده   تصميم

ـ نياز برنامـه  اطالعات آماري به عنوان اولين پيش      زي و  ري
ي در نظـام آمـوزش عـالي        اتوسعه از نقش و جايگاه ويژه     

دكتر معمارياني در خاتمه بـا اشـاره        . كشور برخوردار است  
كنون در ساماندهي آمار آمـوزش       كه بدون شك تا   به اين 

در ايـن   : اند، عنوان كرد     اثر بوده  أعالي افراد مختلفي منش   
ـ        ،ميان ر  عنـوان بنيانگـذار آمـا      ه دكتـر عبـاس بازرگـان ب

  . اند اي داشته ثر و سازندهؤآموزش عالي ايران نقش م
عبـاس صـاحب قـدم لطفـي         مراسـم، دكتـر      ةدر ادام 

 به نماينـدگي از سـوي وزيـر       معاون آموزشي وزارت علوم   
ريــزي و  بــه بيــان نقــش آمــار در نظــام برنامــهمحتــرم،
ايگـاه   دكتر بازرگان و نيـز ج       سالة 40دهي، نقش   سازمان

هـا  در كاهش اتالف سرمايه    عالي   نظام آمار ثبتي آموزش   
  .پرداختند

عباس بازرگان دكترمراسم نكوداشت 
 گذار آمار آموزش عالي بنيان ي،هرند
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نادر نعمـت اللهـي نماينـده       اين مراسم، دكتر     در ادامة 
نيـز بـه تـدوين نظـام آمارهـاي ثبتـي            انجمن آمار ايران    

رين اقـداماتي   مهمتآموزش عالي كشور به عنوان يكي از        
 وي . اشـاره نمودنـد    تـوان انجـام داد     كه در اين زمينه مي    

ـ : در اين زمينـه افـزود     پس از ذكر توضيحاتي      ه منظـور   ب
 مراكز آموزش عالي كـشور      سازي نظام آمار ثبتي در    پياده

گـويي بـه    آوري اطالعـات بـه منظـور پاسـخ        براي جمـع  
سازي مـديريت، طرحـي بـه       ريزي، تصميم نيازهاي برنامه 

 ، تحقيقات و فنـاوري  عنوان پرتال آمار ثبتي آموزش عالي     
  .ه استدبا همكاري انجمن آمار ايران آغاز ش

پس از ايـشان آقـاي دكتـر غالمعلـي افـروز، رئـيس              
 و   روانشناسي و علـوم تربيتـي دانـشگاه تهـران          ةدانشكد
معـاون پژوهـشي    دكتر محسن اكبـر پـور شـيرازي         آقاي  

زي آموزش عالي نيز به بيـان       ري   پژوهش و برنامه   مؤسسة
هـاي پورتـال    هاي دكتر بازرگان و ذكـر مشخـصه        ويژگي

  .آموزش كشور پرداختند
در خاتمه نيز آقاي دكتر بازرگان بـه ايـراد سـخنراني            

: ايشان پس از بيان نكات ارزشـمندي، افزودنـد        . پرداختند
اي آمـاري، اسـتفاده     ه  كيفيت داده  يثر در ارتقا  ؤعوامل م 

سـازي بـراي سياسـت گـذاري،      يها و معنـ  مستمر از داده 
نگري ريزي، نظارت و ارزيـابي آمـوزش عـالي، بـاز           برنامه

. هــا بــه طــور ادواري اســتوليــد و انتــشار دادهفراينــد ت
گذاري براي جهـش علمـي بـه سـوي مرزهـاي             سياست

گــاني بــه آمــوزش عــالي، برابــري دانــش، دســتيابي هم
 كيفيـت يـادگيري،     يهـاي آمـوزش عـالي، ارتقـا        فرصت
...  پژوهـي و  ي، آمـوزش دانـش     پـژوهش و فنـاور     ةتوسع

 از  و ضرورت توجه آنهـا    هاي جهاني آموزش عالي      دغدغه
   آماري است ةطريق سامان

در پايــان پــس از افتتــاح پرتــال آمــارآموزش عــالي، 
به پاس چهـل سـال تـالش علمـي          تحقيقات و فناوري،    

توسط معاونين آموزشي و دانشجويي وزارت علـوم،        مداوم  
و از  بـه دكتـر عبـاس بازرگـان اهـدا           تحقيقات و فناوري    

  .شد آمار آموزش عالي تقدير ةجمعي از پيشكسوتان حوز

گفتني است دكتر عباس بازرگان هرندي در سال 
وي تحصيالت .  در شهر كرمان به دنيا آمد1321

هاي شيكاگو و پيتسبورگ  تكميلي خود را در دانشگاه
يشان استاد گروه  ا.به اتمام رسانده است )پنسيلوانيا(

گذار يزي آموزشي دانشگاه تهران و پايهرمديريت و برنامه
 ةسسؤي آموزش عالي كشور در منظام اطالعات آمار
وزارت علوم (ريزي علمي آموزشي  تحقيقات و برنامه

  .است) سابق
  
 
 

  : 1ترجمه
 -مقطع كارشناسي ارشد آمار اقتصادي دانشجوي  ،فهيمه مستأجران

  اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي
  

 2تــــــوياي وشــــــيك
 از  امــروزه كــهي دانياضــير

ي بـرا  اوي  ابتكاري  هامدل
-نـه يزم دري  تصادف حركت

 مانند گوناگون، كامالً يها
 در نوامبر دهم شود،يم استفاده يشناسستيز وي  مال امور

ي ســالگ 93 ســن در ژاپــن يوتــويك دري مارســتانيب
ي آقا. كرد دييتا تويا جانكو دخترش را او مرگ. درگذشت

ي تصادف مبحث احتمالة  ينظر در شيكارها خاطر به تويا
 1940 يهـا سـال  در او كـار  .اسـت  شـده  معروف بودن،
 و 3نيشتيـ ان آلبـرت  شتريـ پي  رهگـشا  اتيكـشف ي  برمبنا

ي برا توياي  آقاي  اتياضير چارچوب. شد آغاز 4نريو نوربرت
ـ پدي  رتكامليسـ  فيتوص  حـساب  بـه  ،يتـصادف ي  هـا دهي

  .شد معروف تويا انتگرال و ليفرانسيد
 موســسه اتياضــير اســتاد اسـتروك  ليــدن ةگفتــ بـه 
 كـه  انـد افتـه يدر جا همه رد مردم": 5ماساچوستي  صنعت

                                                 
  . است2008 نوامبر 24وزنامة نيويورك تايمز مورخ برگرفته از ر اين مقاله، - 1

2 Kiyoshi Ito 
3 Albert Einstein 
4 Norbert Wiener 
5 Massachusetts Institute of Technology 

  درگذشت ساله، 93ي توياي وشيك
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 قابـل  قبالً كه استيي  زهايچ شرح داده، انجام تويا چهآن

  ".دادن نبودندشرح
-مـدل  اما بودند؛ي  نظر توياي  آقاي  علمي  هاپژوهش

 دري  مـال  امور در خصوص بهي  ابزار جعبه همانند اوي  ها
 در نوبـل  ةزيجـا  ةبرند 1مرتون رابرت. بود گرانيد خدمت
ـ گو يم اقتصاد علم  اريبـس  ابـزار " را تـو يا مـدل  او كـه  دي
ي هـا مـت يق تكامـل  ريسـ ي  بررو قاتشيتحق در "يديمف

ي ا هينظر جاديا به كمك در بعداً و داشتمان ك ي در سهام
-وال در كـه  سـهام ي  گـذار متيقي  هايارمندياختي  برا

 تـو ياي  آقا او ةگفت به. است افته ي رود،يم كاربه  2تياستر
  . دبو "مقام واالي دانياضير"

 از خارج راي  مدتي  طوالني  هادوره 1950 سال آغاز با
 نـستون، يپر در 3"شرفتهيـ پ مطالعـات  مؤسـسة " در ژاپن

 اسـتنفورد  و كورنـل  دانمارك، آرهوس دانشگاه ،يوجرزين
  .كردي سپر

 دارد؛ نگردروني  فرهنگ ژاپن، كه شوديم گفته اغلب
ـ ا ".بودي  ريگگوشه مقابل نقطة كه بودي  مرد او اما"  ني

 تـو ياي  آقـا  بـا  گهگـاه  كـه  اسـت  4اسـتروك ي  آقـا  گفته
  .كرديمي همكار
 كـه ي  شـهر  در 1915 سال سپتامبر7 در توياي  وشيك
 در واقـع  داشـتند،  اشتغال زرع و كشت به شتريب آن مردم
 در كـه  العـاده فـوق يي  دانـشجو . شـد  متولـد  ايناگو غرب

 اتمـام  از پس او. شد رفتهيپذ ژاپني  ويتوك ممتاز دانشگاه
 در آماردان عنوان به شتريب را جنگي  هاسال الت،يتحص
 در ارياسـتاد   عنـوان  بـه ي  كوتـاه  مدت وي  دولتي  ااداره

 اخـذ ي  بـرا  1945 سـال  در و نمودي  سپر ايناگو دانشگاه
 چهـار  تـو ياي   آقـا  .بازگشت ويتوك دانشگاه به دكترا ةدرج
ـ ا بـا . آموخت راي  سيانگل و فرانسه ،يآلمان ،ينيچ زبان  ني
 داشـت،  تسلط ينوشتار صورت به هازبان نيا به او حال،
 طـور چـه  كـه  را نيا ةدربار كردنيشوخ او. يامحاوره نه
 هـا ييكـا يآمر ازي  اريبسي  برا  كردنش صحبتي  سيانگل
ي سـفر  در خـصوص  به داشت؛ دوست ست،ين درك قابل

                                                 
1 Robert C. Merton 
2 Wall Street 
Institute for Advanced Study in Princeton3 
4 Stroock 

 5جانكو دخترش نيكوچكتر همراه به تكزاس به نيماش با
 عهـده  بـه  را هـا يتگزاسـ  بـا  اگفتگوهـ  ةهم او   تاًينها كه

  .گرفت
ي اريبسي  تخصص زيجوا و افتخاري  هانشان توياي  آقا

ـ ي  آكادمي  خارج عضو او .كرد كسب هاسال طول در ي مل
 ةزيجـا  ،6وتويك ةزيجا ةبرند فرانسه، و متحده االتيا علوم

 از 8گـاوس  شيفردر كارل ةزيجا و لياز اسرائ  7وولف اديبن
  .بود آلمان

 در كـه  9مـا يكوج كـو يكي    هـا نام به ردخت سه از وي 
 كـه  جـانكو  و لندن در كه 10سورنسن كازوكو ، ژاپن اتسو
. اسـت  بازمانـده  كننـد، يمـ ي  زندگ ايفرنيكال سانتاكروز در

ي  ســالگ 61 ســن در 2000 ســال در 11زويشــ او همــسر
  . درگذشت
ي آقـا  كـه  ديگويم MIT دانشگاه از استروكي  آقا

ـ نظري  رو او تمركـز   چـه  بـود؛  كنجكـاو  شدت به تويا  ةي
 بـه  او. هااسبي  نعلبند چه وي  ويدن امور  چه بود،ي  اضير
 دانـشگاه  در كـه ي  زمـان  1970 سـال  در كـه  آورديم ادي

 در ،ياپـروژه  نوشتن تو هنگام يا كرد،يم سيتدر كولورادو
 گفت او به استروكي  آقا روز كي. داشت اقامت او منزل
ـ ز كند؛ كار كتابشاني  رو تواندينم كه -اسـب  روز آن راي
  .شونديمي نعلبند شيها

ي آقا گفتة به. افتاد راه به او همراه مشتاقانه توياي  آقا
ــد او" : آســتروك ــهيد را نعلبن ــرد؛ وان ــون ك ــت چ  هروق

  ".ديپرس يمي الؤس تويا دهد، انجامي كار خواست يم
  !...روانش شاد

  
  
  
  

                                                 
5 Junko 
6 Kyoto Prize 
7 Wolf Foundation Prize 
8 Carl Friedrich Gauss Prize 
9 Keiko Kojima 
10 Kazuko Sorensen 
11 Shizue 
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  بخش ژنتيك دانشگاه واشنگتن، ادي. آر. شون
دانشكدة رياضي، آمار و علوم كامپيوتر  ،ترحميد پزشكدك: ترجمه

  و قطب زيست رياضي پرديس علوم دانشگاه تهران
شناسـي  رسـد مقـاالت زيـست     اين روزهـا بـه نظـر مـي        

ن  در عنوانـشا   "بيزي" ةمحاسباتي زيادي وجود دارند كه واژ     
   چيست؟"بيزي"هاي  وجه تمايز روش. خوردبه چشم مي

وبي در مــورد تجزيــه و خــهــاي مقــدماتي بـسيار  كتـاب 
يـد كليـدي   ؛ ولـي عقا  ]1-3[هاي بيـزي وجـود دارنـد       تحليل

معمـاي  . توانند فـوراً درك شـوند     ماوراي مفهوم تكنيكي مي   
هاي قـديمي در مبـادي      قمار زير را در نظر بگيريد كه ريشه       

  . دارد بيزي و كالسيكهر دو نظريه احتماالت
  بازي روي ميز •

در ايـن بـازي اولـين       . آليس و باب در حال بازي هستند      
راه كـسب هـر     .  امتياز به دست آورد، برنده است      6كسي كه   

يزي وجود دارد كه آليس     در آنجا م  . امتياز كمي عجيب است   
 متـصدي   قبل از شروع بـازي،    . را ببينند توانند آن   و باب نمي  

غلطاند كه  به طور تصادفي در       بازي توپي را روي ميزي مي     
. زنـد ن محـل را عالمـت مـي       يستد و متـصدي آ    امكاني مي 

سپس هر امتياز با غلطاندن تـوپ ديگـري توسـط متـصدي             
اگر توپ در طـرف     . شودروي ميز و به طور تصادفي داده مي       

گيـرد و اگـر در      چپ عالمت اوليه بايستد، آليس امتيـاز مـي        
. فـت د گرهـ طرف راست آن متوقـف شـود، بـاب امتيـاز خوا         

را بـراي آن دو  هـر امتيـاز    متصدي چيزي به جز نـام برنـدة   
كـه آلـيس يـك      واضح است كه احتمال ايـن     . كندفاش نمي 

امتياز بگيرد، متناسب است با مساحت سـمت چـپ عالمـت            
ناميم و احتمـال گـرفتن يـك امتيـاز           مي pرا احتمال كه آن 

1توسط باب،    p− چون متـصدي، تـوپ اوليـه را در         .  است
ز دادن هـر    ك جهت تـصادفي روي ميـز غلطانـده، قبـل ا           ي

تواند بگيرد و چـون عالمـت، فقـط         امتيازي، هر مقداري مي   
 امتيازهـا   ة بـراي همـ    pبار در بازي مشخص شده، پس     يك

  . يكسان است

حاال با بـاب    .  از باب جلو باشد    3 به   5فرض كنيد آليس    
هـاي  آلـيس چـه شـرط     . د شد بندد كه برنده خواه   شرط مي 
تواند به باب پيـشنهاد كنـد؟ احتمـال مـورد           اي مي  منصفانه

  انتظار براي برنده شدن آليس چقدر است؟  
  .بود معلوم بود، اين كار آسان pاگر   •

آليس فقط يك امتياز ديگر الزم دارد تا برنده شـود، در            
برد كه سه امتياز بعـدي را       كه باب تنها در صورتي مي     حالي

1)3پشت سر هم بگيرد كه احتمال آن        )p−در هـر  .  است
پـس احتمـال برنـده شـدن او         . بردميآليس  حالت ديگري   

3[1 (1 ) ]p− دانـست، بـرايش    ي را م  pاگر آليس .  است −
بـراي  . اي را مطـرح كنـد     هاي منـصفانه   آسان بود كه شرط   
بـازي  "يـا اگـر     ( ، در وسط ميز بود     دقيقاً ،مثال، اگر عالمت  

؛ )شــدند بــود و امتيازهــا بــا پرتــاب ســكه داده مــي"ســكه
1يعني

2
p 1)31، احتمال بردن باب     = )

2
1 يا   −

8
شد و   مي 

7احتمال بردن آليس    
8

.  بـود  1 بـه    7پس بخت منصفانه     . 
 ة احتمـال مـشاهد    ةدهيم، محاسب جا انجام مي  چه ما اين  آن
بـر اسـاس يـك      ) نتايج حاصل از سه امتياز بعـدي      (ها  داده

 بـراي چنـين     نماد عمومي . است) pاحتمال(مدل احتمالي   
 بـه معنـي     " | " است كـه در آن       P) داده |مدل  (احتمالي  

  .  است" مشروط به " يا "به فرض "
 يك برآمد بر اساس پارامترهـا       ةاحتمال مشاهد ة  محاسب

 اگر بحث   آيد؛ مخصوصاً هاي معلوم به نظر آشنا مي     و فرض 
ما در مورد نتايج پرتاب سكه، پرتاب تاس يا بيـرون آوردن            

هر چند كه ايـن     .  كيسه باشد   از يك  هاي سياه و سفيد   توپ
 در بازي پرتاب سكه تا رسيدن       A"  كه    " مشترك مسئلة"

 جلـوتر اسـت، چگونـه    B، از 3 بـه  5 امتياز به نـسبت   6به  
، از  "بنـدي كنـيم؟   ي ادامه بازي به طرز منصفانه شـرط       برا

هـا  زمان طرح شدنش براي اولين بار در قرن سيزدهم قرن         
-هاي منتشرشده شامل بخت   راه حل . مورد بحث بوده است   

دان به سـراغ راه     يك رياضي .  هستند 1 به   3 و   1 به   2هاي  
هـا اشـتباه     در تعيين سهم   ": حل ديگري رفت و اعالم كرد     

را تشخيص  آننيز  آشكاري وجود دارد كه حتي يك كودك        
 ولي ايشان نگفتـه اسـت كـه ايـن اشـتباه              ؛ ]٤ ["دهدمي

 آمار بيزي چيست؟
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ــر  . (كجاســت ــسانس تغيي ــان رن ــار از زم ــرده، داوري آم ك
 16اي در اواسـط قـرن       در نامـه  !) طورتخصصي هم همين  

بليز پاسكال، استدالل به دست آوردن يك راه حل درسـت           
 يكـي از    ، را به فرما بيان كرده كه ايـن نامـه          1 به   7نسبت  

  .شود ة احتمال محسوب ميمنابع نظري
  ها به كمك دادهpاستنباط •

. شناسـند  را نمـي   pت كه آليس و بـاب     مسئله اين اس  
دهد كه   جلو است، نشان مي    3 به   5اين حقيقت كه آليس     

، احتماالً به سود آليس است؛ ولي       موقعيت نامعلوم امتيازها  
هـا  شـايد امتياز  . تواند مطمئن باشد  اعداد كوچكند و او نمي    

شـانس بـوده   ، بـد  به نفع باب است و  باب فقط تا به حال    
 اسـتنباط علمـي را مطـرح        ةاين موضوع، يك مسئل   . است
  :هاي محدودي داريمما داده. كندمي

مـا بـه اسـتنباط      . بـرد  دارد بـازي را مـي      3 به   5آليس  
: منـد هـستيم    ناشـناخته عالقـه    "ة فرضـي  "به يـك    راجع
 بينـي خواهيم از ايـن اسـتنباط بـراي پـيش         و مي pتعيين

احتمال برنده شدن آلـيس چقـدر       : وقايع آتي استفاده كنيم   
  است؟

يك رويكرد، برآورد با بيشترين درسـتنمايي از پـارامتر          
 است كه در  ) نسبي(باشد كه همان، فراواني   ميpةناشناخت

5 يعني ؛آن آليس تا به حال برده     
8

ورد  از اين مطلـب، بـرآ      .

)33شدن باب،   كنيم كه احتمال برنده   مي ) 27 / 512
8

 و  =
هـاي  بخـت .  اسـت  512/485احتمال برنده شـدن آلـيس       

چه خواهيم ديـد،     ولي چنان .  خواهند بود  1 به   18منصفانه،  
  .اين درست نيست

  راه حل بيزي  •
-ي، نوشتن دقيق احتمـالي اسـت كـه مـي          رويكرد بيز 

هايي كه داريم اسـتنباط     سب داده خواهيم راجع به آن، بر ح     
دست آمـده    به ةاين كار را با حل مستقيم معادل      . انجام دهيم 

ة طور صريح بـا همـ     دهيم كه طي آن به اجبار، به      انجام مي 
هـاي  هاي اضافي و عـدم قطعيـت      مشكالت رياضي، فرض  

متمـايز رويكـرد    ة  يك جنب . وجود آمده مواجه خواهيم شد    به
واهيم به پارامترهاي نامطمئن در     بيزي اين است كه اگر بخ     

اي ايـن پارامترهـا را در        مسئله، استناد كنيم، تخمين نقطـه     
گيـري روي مقـادير      انتگـرال  ةوسيلگيريم؛ بلكه به  نظر نمي 
نحـو  گيرد، با عدم اطمينان موجود به     كه پارامتر مي  مختلفي  

-جـا مـي   بـراي مثـال، در ايـن      . كنيمتري برخورد مي  جدي
ي احتمال برنده شدن بـاب چقـدر        ميد رياض خواهيم بدانيم ا  

1)3؛ يعني ميانگين وزني     ) بناميد Eرا  آن(است   )p−  براي 
  : p تمام مقادير ممكن 

1
3

0

(1 ) ( | 5, 3)p P p A B dp= − =   E)بردن باب (∫=
3(1 )p− ل برنده شدن باب بـر حـسب انتخـاب           احتما
) است و    pخاص | 5, 3)P p A B=  احتمال آن است    =

با فـرض  . ، انتخاب صحيحي استpكه اين انتخاب خاص  
 3 و امتياز باب را      5 مشاهده شده، امتياز آليس را       كه دادة آن

  .اطالع دهد
( | 5, 3)P p A B=  بر  p چيست؟ احتمال پارامتر   =

ــناي    ــارت آشـــ ــه عبـــ ــبيه بـــ ــسب داده، شـــ حـــ
( 5, 3 | )P A B p= ــسب  = ــر ح ــال داده ب ــي احتم  يعن

 "ال معكـوس  احتمـ "اين مـسئله،    .  نيست pپارامتر معلوم   
 نيـاز   P)مـدل |داده(  ، به  P)ده دا |مدل(ما به جاي    . نام دارد 
  .داريم

 نـام دارد    " قضيه بيـز   " احتمال معكوس    راه حل مسئلة  
 جبري بـديهي بـراي دو       ةكه در واقع بر مبناي يك محاسب      

  : بنا شده استY و Xمتغير تصادفي 

  :يا در اين مورد

        هـا  برحـسب  داده    pيعني، احتمال يك انتخاب خاص    
ها  داده ةمتناسب است با احتمال مشاهد    ) pاحتمال پسين (

در ضـرب ) pدرسـت نمـايي   ( درسـت بـود،      pزماني كـه  
 مقـــادير ةنـــسبت بـــه همـــpاحتمـــال پيـــشين ايـــن

1

0

( 5, 3 | ) ( )( | 5, 3)
( 5, 3 | ) ( )

P A B p P pP p A B
P A B P P p dP

= =
= = =

= =∫

'

( | ) ( ) ( | ) ( )( | )
( ) ( | ') ( ')

X

P Y X P X P Y X P XP X Y
P Y P Y X P X

= =
∑
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كه اين مفهـوم، بـه      براي اين ). pاحتمال پيشين (pممكن
 درآيد، آن را بر مجموع تمام مقـادير       "احتمال"صورت يك   

يك متغير پيوسته اسـت،      pكنيم و چون  ممكن تقسيم مي  
 p=1 تـا    p=0گيـري از      كار به معناي يـك انتگـرال      اين
 دوم  ة بيـز، جنبـ    ةاستفاده از احتمال معكوس و قـضي      . است

تـابع درسـتنمايي، تـابعي      . متمايز رويكردهاي بيـزي اسـت     
  .را محاسبه كنيمدانيم چگونه آناست كه مي

( 5, 3 | )P A B p= : اي اســـت يـــك دوجملـــه =
5 3(8!/ 5!3!) (1 )p p− .ــشين ــالي پي )چگ )P p ،ــالقوه  ب

)بر حـسب تعريـف آن،     . ساز است مسئله )P p  احتمـال p 
چگونه چيزي  . اي مشاهده شده باشد    قبل از اينكه داده    ،است

اي ديـده باشـيم؟ يـك       كـه داده  بدانيم قبل از اين   pدرمورد
) ايـن اسـت كـه      "بازي روي ميـز   " اساسي   ةجنب )P p   بـه 

  :خوبي تعريف شده است
 از يـك توزيـع      pبازي، طوري ترتيـب داده شـده كـه          

 يكنواخت و پيوسته اسـت، از       pو چون   . يكنواخت اخذ شود  
  :پس از چند اصالح جبري، داريم. شود بيز حذف ميةمعادل

1
5 6

0
1

5 3

0

(1 )

(1 )

P p dP

P p dP

−
=

−

∫

∫
  E)باب مي برد(

 "يـك   . هـاي تحليلـي دارنـد     هـا راه حـل    اين انتگـرال  
 عبــــــــارت اســــــــت از "انتگــــــــرال بتــــــــا 

1
1 1

0

( ) ( )(1 )
( )

m n n mp p dp
m n

− − Γ Γ
− =

Γ   كـــــــه در آن ∫+
( )xΓ  بع گاما است، نسلي از تابع فاكتوريل آشـناتر          يك تا

ــحيح  ــداد ص ــراي اع ):    ب 1) !n nΓ + ــا  . = ــابراين ب بن
ــخ    ــردن، پاســـــ ــاده كـــــ ــذاري و ســـــ جايگـــــ

1(5!6!/12!) / (5!3!/ 9!)
11

ــ= ــراي احتم ــورد  را ب ال م
احتمـال مـورد    . آوريـم دسـت مـي   انتظار برنده شدن باب به    

10انتظار آليس نيز  
11

هاي پس محاسبات بيزي، بخت   .  است 
طـور كـه در     زنند كه همـان    را تخمين مي   1 به 10منصفانه  

  .زير اشاره خواهيم كرد، به طور قابل اثباتي درست هستند
  مشكالت موجود در آمار  بيزي •

، )استنباط احتمـالي صـريح    (هاي بيزي   تجزيه و تحليل  
عدم قطعيت موجـود    برخورد با   در  يك ابزار رسمي مستقيم     

مـشكل مهـم نيـز وجـود        در استنباط علمي است؛ ولي سه       
محاسبات بيزي تقريبـاً    . ، محاسباتي است  يك مشكل . دارد

گيري روي پارامترهاي   به طرز غير قابل تغييري به انتگرال      
هـا اغلـب راه حـل تحليلـي         اين انتگـرال  . معين نياز دارند  نا

ددي سـنگين   هـاي عـ   گيـري  ندارند و در عوض به انتگرال     
مانند روش هاي مونت كارلوي زنجيره      (محاسباتي نياز دارند  

به همين دليل، تا قبـل از پيـدايش كامپيوترهـا،           ). ماركوفي
  . عملي نبودند،رويكردهاي بيزي

هاي بيزي به مشخص كـردن       كه روش مشكل دوم اين  
هـاي احتمـال پيـشين نيـاز دارنـد كـه اغلـب خـود،                 توزيع

هـاي بيـزي در چنـين       جزيه و تحليـل   عموماً ت . اندناشناخته
را در  ) اغلـب يكنواخـت    (" بدون اطـالع     "مواردي پيشين   

معرفي تصورات ذهني در يك استنباط براي       . گيرندنظر مي 
بحث مخالف معمول ايـن     . بعضي آمارگران ناخوشايند است   

اي بـه   هاي غير بيزي، تصورات قابل مقايسه     است كه روش  
 اين احتماالً بهتـر اسـت از        كنند و صورت تلويحي ايجاد مي   

  .كه تصورات كسي را به صورت علني داشته باشيماين
 بيز براي متغيرهاي تـصادفي      ةكه هرچند قضي  سوم اين 

Yو X روشـن  ،ت؛ اما بـراي همـه  س  تا حدودي درست ا 
ها بايد بـه عنـوان متغيرهـاي        نيست كه پارامترها يا فرضيه    

تـوانيم در    مـي  همه قبول دارند كه مـا     . تصادفي بيان شوند  
 مـشاهده شـده بـر حـسب يـك مـدل،             ةمورد احتمـال داد   

صحبت كنيم كه در آن منظورمان فراواني چيزي است كـه           
 ولي اگـر در     آوريم؛ميدستها به از تكرار نا محدود آزمايش    

غيـر قابـل تكـرار يـك        ة  يـك مرتبـ   وقوع   "احتمال"مورد  
پيشامد صحبت كنيم كه معلوم نيست درست است يا غلط،          

كـار بگيـريم و از احتمـال بـه          هتوانيم فراواني را ب   يگر نمي د
ايـن بـه    . كنـيم  باور استفاده مي   ةمعني ميزان اعتقاد يا درج    

حس مشترك مي آيد؛ ولي بـين آمـارگران خـوب بـه            ،نظر
  .ماندصورت بحث انگيز باقي مي

ـ      اي از بـاور، جنبـة       ة درجـه  استفاده از احتمال براي ارائ
 از  ، مـن  "بازي روي ميـز   ". ي است سوم تمايز رويكرد بيز   

ـ     منتـشر شـده پـس از مـرگ كـشيش            ةمثال كليدي مقال
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زيبايي قياس ميز و توپ بيز      . توماس بيز گرفته شده است    
كند اين است كه هر سه مشكل را در يك حركت رفع مي           

كند كه به روشني در مورد يـك        و اين امكان را فراهم مي     
  .احتمال معكوس فكر كنيم

دست آوردن يـك    نيسم فيزيكي براي به   مثال بيز، مكا  
. احتمــال از يــك پيــشين يكنواخــت را فــراهم كــرد     

هاي تحليلي دارنـد و هـر       شده، راه حل  هاي نتيجه  انتگرال
تـوانيم رونـد    جمله، يك تفسير فراواني دارد؛ چون ما مـي        

را pفيزيكي غلطاندن يك توپ آزمايـشي بـراي انتخـاب         
 كامپيوتري را چند بار بـه تقليـد از          ةيك برنام . يمتكرار كن 

بازي روي ميز بنويسيد و فراواني برنده شدن آليس يا باب           
 بـه نفـع آلـيس       3 بـه    5كه مسابقه به امتياز     را پس از اين   

  .رسد، حساب كنيدمي
  كاربردها در زيست شناسي محاسباتي •

هـا   كـم نيـست مـسائلي كـه در آن          ،شناسيدر زيست 
 مشاهده شده استنباط كنيم؛ ولي      ةي را از داد   بخواهيم چيز 

 گمشده در يـك     ة به پارامترهاي نا مطمئن يا داد      ،استنباط
بــراي مثــال، در تجزيــه و . مــدل احتمــالي بــستگي دارد

هاي فيلوژنتيك، احتمال يـك درخـت تكـاملي بـر           تحليل
 مشاهده شده، مشروط است بـه       DNAهاي   حسب توالي 

- تكاملي و طول شـاخه     رديفي چندگانه، يك مدل   يك هم 
هـاي اساسـي    هاي درخت كه همه، داراي عـدم قطعيـت        

هـاي  كننـد تخمـين   هاي سنتي سعي مي   هستند كه روش  
هـاي  بـا اسـتفاده از روش     . ها را در نظر بگيرند    اي آن نقطه

هـاي  توانيم درجات مختلف عدم قطعيت در جنبه       بيزي مي 
 بودن  قوي.  با هم ادغام كنيم    ها را مختلف تجزيه و تحليل   

هاي بيزي بر خالف اطالعات نـاقص و پارامترهـاي          روش
هـاي  احتمـال    اسـتفاده از مـدل    ةبي ثبـات، بـه مـا اجـاز        

كـار،  ثابت شده كه اين   . دهدتر را مي  انهنبيتر و واقع  پيچيده
هـاي  هاي گـروه   تجزيه و تحليل   " دنياي فرا ژنومي     "در  
شناسـي شـلوغ و بـزرگ، بـسيار سـودمند           هاي زيست داده
  1. است

                                                 
  : برگرداني از مقاله زير است،اين مقاله 1 

  
  

  
  

هاي علمي ايران، كـه      با همفكري و تشريك مساعي انجمن     
 اسـت، و بـا پـشتيباني مـؤثر و           200ها بـالغ بـر       اكنون تعداد آن  

هاي علمـي ايـران، وابـسته بـه وزارت            كميسيون انجمن  ةسازند
 علمـي   ةعلوم، تحقيقات و فناوري، همـايش پيـشرفت و توسـع          

 در  1388ارديبهشت ماه    23 پنجم توسعه در روز      ةكشور در برنام  
  .محل پژوهشگاه وزارت نيرو تشكيل گرديد

ــسيون    ــه دعــوت كمي ــايش ب ــن هم ــزاري اي ــدمات برگ مق
ها پيش فراهم آمده بود و بـا تفكيـك    هاي علمي از مدت  انجمن
مهندسـي، علـوم     هاي پنجگانـه فنـي     هاي علمي در گروه    انجمن

 اي هريـك  م پايـه، كـشاورزي و علـوم بـين رشـته      انساني، علـو  
سهمي از كار تدارك همـايش را بـه عهـده گرفتـه بودنـد و بـا                  

هـاي الزم بـراي تـدوين         برگزاري، زمينـه   ةتشكيل جلسات اولي  
انجمـن آمـار در قالـب       . هاي اين همايش را آماده كردنـد       برنامه

گروه علوم پايه نقشي فعال در اين همايش بـه عهـده داشـت و               
 از  ، از ظهـر   يكي از سخنرانان ميزگردهاي تخصصي جلسات بعد      

  .سوي اين انجمن معرفي شده بود
 آغــاز شــد، 8:30 عمــومي صــبح، كــه در ســاعت ةدر جلــس

تعدادي از مدعوين همايش از مقامات رسـمي كـشور، از جملـه             
معاون رياست جمهوري، وزيـر علـوم، معـاون پژوهـشي وزارت            

                                                                         
 Eddy, Sean R. What is Bayesian Statistics? Nature 
Biotechnology (2004) Vol. 22 No. pp 1177-1178 
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علوم، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي و تعـدادي از            
ها به سخنراني پرداختند و بر اهميـت         انجمننظران عضو   صاحب

هاي كشوري و توسـعه      هاي علمي در تدوين برنامه     نقش انجمن 
  .تأكيد كردند
 بعد از ظهر كه متشكل از پنج ميزگـرد بـا شـركت              ةدر جلس 

بـود، سـخنراناني در     ... مهندسـي، علـوم پايـه و         هاي فنـي   گروه
 بحث و گفتگو     نظر پرداختند و   ةهريك از جلسات ميزگرد، به ارائ     

هـاي كـالن     سـازي ها در تصميم   كم و كيف حضور انجمن    حول  
  .كشور به عمل آمد

 5 انجمن علمي كـشور،      20در ميزگرد علوم پايه، متشكل از       
سخنران مطالب خود را ارائه كردند و بحث جامعي حول مطالـب   

  .ايراد شده و نيز اهداف كلي همايش صورت گرفت
جناب آقاي دكتـر محمدرضـا      يكي از سخنرانان اين ميزگرد      

و استاد گروه آمار دانشگاه شـهيد       آمار ايران   فقيهي عضو انجمن    
بهشتي بودند كه نظر به اهميت مطالـب ايـراد شـده و آشـنايي               
خوانندگان با حال و هواي اين همايش و ميزگرد مورد اشـاره در             

  .آيدخنراني ايشان در پي اين گزارش مياي از س باال، خالصه
قاي دكتر محمدرضا فقيهي عـضو گـروه        سخنراني آ 

آمار دانشگاه شهيد بهـشتي بـا       
نقش بايستة انجمن آمار    «عنوان  

ــه ــالن در برنام ــزي ك در » ري
همايش پيشرفت و توسعه علمي     
كشور در برنامة پنجم در تـاريخ    

  1388 ارديبهشت ماه 23

هـاي انجمـن     برخي از فعاليـت   
  :آمار ايران عبارتند از

علـم  ة   نشريات علمي در زمين    تهيه، تدوين و انتشار    •
 آمار

هـاي   اييهمكاري در تشكيل يـا برگـزاري گردهمـ       •
  المللي علمي داخلي و بين

ــاوري،   • ــوم، تحقيقــات و فن ــا وزارت عل همكــاري ب
ــشگاه ــوزش  دان ــسات آم ــا و مؤس ــالي و  ه ــاير   ع س

ــه ــه وزارتخان ــا در برنام ــي و   ه ــور آموزش ــزي ام ري
  پژوهشي آمار

ي تبـادل نظـر بـين       فراهم كردن امكانات الزم برا     •
محققان، متخصصان و كارشناساني كه بـه نحـوي         

  .هاي گوناگون آمار سر وكار دارند با شاخه
ترغيب و تشويق پژوهشگران به كاربرد علـم آمـار           •

  .هاي علمي و تخصصي در فعاليت
 و   هاي علمي   سف در حال حاضر نقش انجمن     أبا كمال ت  

هاي كالن كشور     يريز به تبع آن انجمن آمار ايران در برنامه       
در عـين حـال، بـراي       . اسـت  بسيار ضعيف و در حـد نـاچيز       

ريزي درست به پـژوهش نيـاز اسـت و علـم آمـار در                 برنامه
هـا كـاربرد دارد و برخـي از ايـن             قريب بـه اتفـاق پـژوهش      

 اصـلي   ة امـا مـسئل    هستند؛ ها كامالً پژوهش آماري     پژوهش
ريـزان   مـه شور، برناهاي كالن ك ريزي اين است كه در برنامه 

شـود   كه با يك پژوهش آمـاري حـل       را  اي   به ندرت مسئله  
 آمـاري ديـده     ةريزي، مسئل  كه در فرايند برنامه   اين. بينندمي

مل است و عمدتاً به عـدم دانـايي          قابل تأ  نشود، امري بسيار  
  .از كاربرد علم آمار ارتباط دارد

  و به طور خالصه     عملكردها انجام مطالعات تطبيقي      در
 نياز   هاي علمي   پژوهش هاي كالن به    برنامه ةين بهين تدودر  

. هـا دارد  است كه البته علم آمار نقش اساسـي در اغلـب آن           
 ةطور كه ذكـر شـد، متأسـفانه انجمـن آمـار در برنامـ              همان
ين در حالي است كه بـه طـور          هيچ نقشي نداشته و ا     ،پنجم

 عـدم اسـتفاده از علـم آمـار،          ةتوان گفت كه نتيجـ    قطع مي 
به عنوان مثال   . اي زيادي دارد  اي است كه خط     برنامه تدوين

ريـزي   توان به دو مورد از كاربردهاي علم آمار در برنامـه          مي
هـاي آمـاري اسـت كـه         ساخت مـدل   ،مورد اول . اشاره كرد 

بـه طـور نمونـه،      . ريـزان بدهـد     بيني را به برنامه   امكان پيش 
  كشور در سال داراي روندي نمايي است       ISIتعداد مقاالت   

ــد رشــت  ــه متغيرهــايي مانن ــةو ب   ة موضــوعي مقــاالت، رتب
ــأ  ــوع ت ــسندگان، ن ــداد  نوي ــرتبط، تع ــژوهش م ــالي پ مين م

اگـر  . نويسندگان و احتماالً چندين متغير ديگر بـستگي دارد        
 ةتـوان بـراي ادامـ     ، نمي مدل آماري اين مسئله ساخته نشود     

ريزي كرد؛ چيزي كـه      روند رشد مقاالت علمي كشور برنامه     
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 علمـي     كشور براي توسـعه    ةانداز بيست سال   ه به چشم  با توج 
بـه مطالعـات مربـوط بـه        مورد دوم   . كشور بسيار مهم است   

تـوان  ريـزي مـي    در هر برنامه  . گردد ها باز مي    ريسك برنامه 
سـبه نمـود و     ها را محا   تحت مطالعات آماري، ريسك برنامه    

توان بهترين تصميمات را در مـورد       بدون اين محاسبات نمي   
  .ا گرفته امهبرن

اي وجـود     ، تعامل دوطرفه  ريزي    بين توليد علم و برنامه    
ريزي كـرد      بدين صورت كه براي توليد علم بايد برنامه        دارد؛

ريزي درسـت، نيازمنـد دسـتاوردهاي         و از طرف ديگر برنامه    
  .علمي و دانش است

ــه ــود      برنام ــزي، خ ــ  ،ري ــه در نتيج ــت ك ــي اس  ة فن
 ةجربـه، امـروزه داراي گـستر      ها ت هاي متعدد و سال    پژوهش

ريزي مؤثر و ثمربخش بدون دانـش و          وسيعي است و برنامه   
در ايـن   كسب و افزايش مهـارت      .مهارت الزم ممكن نيست   

 :هاي زير ممكن استزمينه به يكي از راه
 اي هاي حرفهآموزش •
  كارگيري تجربهحفظ و به •
   استفاده از تجربيات ساير كشورها •

 پـژوهش   ةزش يـا در نتيجـ     كسب دانش نيـز از راه آمـو       
كسب دانش از طريـق آمـوزش، عمومـاً در          . شود ممكن مي 
هاي رسـمي    مدت و يا تحصيل در دوره     هاي كوتاه  قالب دوره 

بـراي كـسب دانـش از طريـق         . گيرد دانشگاهي صورت مي  
كـه  نخـست آن  . پژوهش، بهتر است به چند نكته توجه شود       

بياموزنـد كـه    ريزان بايـستي      گيران و برنامه    مديران، تصميم 
ي ويژگـ . مشكالت حوزه كار خود را به صورت مسئله ببينند        

تـوان بـراي يـافتن آن       مسئله اين است كه حل دارد و مـي        
 گام  ، كالن كشور  هاي  در اين راستا، شناسايي مسئله    . كوشيد

به عنوان مثال، كـاهش مـصرف انـرژي در          . نخستين است 
هـاي    ه كالن است كه بايد در رئوس برنام       ةكشور يك مسئل  
ز مسائل كـالن بايـد توسـط يـك گـروه ا           . كشور قرار گيرد  

بـه مـسائل خـرد      و سـپس     شده   پژوهشگران، تحليل دقيق  
 متـضمن حـل     ، كالن ةتجزيه شود، به طوري كه حل مسئل      

از آن بايـد تعريـف   پـس  . اش باشد  تمام مسائل خرد مربوطه   
 طور مستقل، حـل     هاي خرد ارائه شود تا به     دقيقي از مسئله  

. ها ممكـن شـود     ها و دانشگاه   هاي خرد در پژوهشكده   مسئله
هـاي   هاي مسئله   در اين صورت و در نهايت، با تركيب پاسخ        

  . شود  كالن حل ميةخرد، مسئل
هاي علمي و از جمله انجمـن آمـار           در اين راستا انجمن   

 كـالن و تجزيـه بـه        هـاي   توانند در تحليل دقيق مسئله      مي
هـا نقـش    هـاي آن     پاسخ هاي خرد و در پايان، تركيب      مسئله

از انجمـن   به عبارت ديگر بايسته است كه       . مهمي ايفا كنند  
-بـدين . دشواستفاده   و كالن كشور     آمار در مطالعات مبنايي   

توانـد نقـش      وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري مـي         ،منظور
بـه عنـوان    . اي علمـي ايفـا كنـد      هـ   كارفرما را براي انجمن   

 ةهـا در زمينـ     نقش انجمـن  هايي از راه كارهاي ايفاي       نمونه
هاي كوتاه مدت و اصالح      توان به برگزاري دوره    آموزش مي 

ز امـا ا   دوره هاي آموزش عـالي، اشـاره كـرد؛            درسي برنامة
ريـزان،   مين نيـاز برنامـه  طرف ديگر نظام آموزش عالي در تأ 

تـوان اشـاره     ها مي هايي دارند كه به برخي از آن       نقاط ضعف 
 :كرد

  محور نيست،-، تقاضاپژوهش در آموزش عالي •
اعضاي هيئت علمي در حل مسائل واقعـي ورزيـده           •

  .نيستند
نيـاز  (هاي آموزشي بر اساس رفع نيـاز دانـشي          دوره •

  .اند طراحي نشده) بازار كار
اين وضعيت نامطلوب به طور عمده به دليل ايـن اسـت            

 يا  شودها سوال نمي   ها و دانشگاه   از اغلب انجمن  كه معموالً   
ارجـاع  . شـود  اي بـه آنهـا ارجـاع نمـي          ر، مسئله به تعبير ديگ  

از مهمتـرين عوامـل رفـع       هـا    ها و دانشگاه    انجمن مسئله به 
  .نقاط ضعف فوق است

آخـرين  ،  همه نيروهـاي خـود را بـسيج كنـد         تواند    مي
ـ   را در اختيار بگيـرد     دستاوردها ي مـؤثر را    هـا  برنامـه  ة و ارائ

ـ            انجمن. تضمين كند  ا مـورد   هاي علمي نيز بـر ايـن مبنـا ي
گيرند كه در آن صورت در كشور         ال و درخواست قرار مي    ؤس
گيرنـد كـه در    درخواست قرار نمـي   و يا مورد سوال و ثرندؤم

كنند و مفيد بودنشان بـراي   آن صورت براي خود فعاليت مي  
  .همگان محسوس نيست
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ريـزان در     در نهايت، برخي راهكارهاي تأمين نياز برنامه      
 :ارتند ازنظام آموزش عالي نيز عب

رسيدن به اين باور كـه بـدون يـاري تـشكل هـاي               -1
هـاي كـالن    ي برنامـه  علمي نمي توان به اهـداف متعـال       

  .كشور دست يافت
ــن  -2 ــت انجم ــف مأموري ــام   تعري ــي در نظ ــاي علم ه

  ريزي و تصويب قوانين و مقررات الزم برنامه
  هاي علمي در جهان  تكيه بر تجربيات موفق انجمن -3
  ها دن با انجمنتقويت و گسترش مشورت كر -4
ريزي بـراي    ي برنامه هاي آموزشي ويژه   طراحي دوره  -5

 ها انجمن
هـاي  به اميد روزي كه شاهد تبديل شدن تمـامي روش         

-هاي سنتي به روش   توليد كاال و خدمات در كشور از روش       
  .هاي علمي باشيم

  وحيدي اصل براي ارسال اين گزارشمحمد قاسم دكتر آقاي با تشكر از 
  
  

  
  

  فرزانه صفوي منش: ونمسئول ست

  
  

 

 بـه معرفـي      از خبرنامه،  ز اين پس قصد داريم درهر شماره      ا
در . هـاي اينترنتـي بپـردازيم     هـا يـا سـايت     يكي از وبـالگ   
ــه  ــورتي ك ص
شما نيز اقدام   

ـ ابه راه  دازي ن
يــك وبــالگ 
ــايت   ــا سـ يـ

-آماري نموده 
توانيـد   مي ،ايد

 و هـر سـايت و وبـالگ داخلـي يـا           دوستانتان  ،  وبالگ خود 
-نظـر مـي   ري را كه براي خوانندگان، جالب بـه       خارجي ديگ 

در اين شماره، به معرفي     . دمعرفي نمايي  در اين صفحه  رسد،  
ــالگ ــاري" وب ــشجوي  "دانــش آم ــه توســط دو دان  ك

  .پردازيمشود، مي، نوشته مي آماركارشناسي ارشد
  آموزشي تحـت وب اسـت      گروه يك   »دانش آماري «

علـوم   و   آمـار  ةرشـت منـابع   تـدريجي    ةتوسـع با هدف   كه  
 با تحقيق و مطالعه در متون آماري، مطالـب    ،مرتبط با آن  

افـزار،   الكترونيـك، نـرم   هـاي كتـاب   آموزشي را در قالـب  
 توسـط   اين وبالگ، . كند  منتشر مي   ...لينك، مقاله، خبر و   

سـيس  أ ت 1384آقاي محمد زمان روشن بخش در سـال         
الي  سيد جمـال ميركمـ     يان و در حال حاضر توسط آقا      شد

فـارغ التحـصيل كارشناسـي ارشـد آمـار          ) مدير وبـالگ  (
رياضي دانشگاه عالمه طباطبايي و سيد مرتضي نجيبـي،         
دانشجوي كارشناسي ارشد آمار رياضـي دانـشگاه تربيـت          

 320 بـيش از     ، تا كنون در مجمـوع     .شود اداره مي مدرس  
يادداشت در وبالگ دانش آماري منتشر شـده و بـيش از            

عالوه بـر آن،    . اند  لب آن بازديد كرده    نفر از مطا   260000
نويسندگان دانـش آمـاري تـاكنون پاسـخگوي سـواالت           
آماري تعـداد زيـادي از دانـشجويان و محققـان داخـل و              

الزم بـه ذكـر اسـت، مطالـب         . اند  خارج از كشور نيز بوده    
دانش آماري به كوشش اعـضاي گـروه، تهيـه و منتـشر             

. شـود   ي نمـي  بـردار هـا كپـي     گردد و از سـاير وبـالگ        مي
 اين خدمات، اميدوارنـد     ةاعضاي گروه دانش آماري با ارائ     

سهم كوچكي در اعـتالي دانـش آمـاري كـشور داشـته             
  .باشند

  
ا تشكر از آقاي پيام احمدي دانشجوي كارشناسي ارشد آمـار رياضـي دانـشگاه             ب

شهيد بهشتي براي معرفي اين وبـالگ بـه خبرنامـه و نيـز آقـاي سـيد جمـال                    
ه به درخواسـت خبرنامـه و ارسـال اطالعـات           جر وبالگ، براي تو   ميركمالي مدي 

  ...مورد نياز
  
  
  
  
  
  
  

  وبآمار در آيينة
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 : مسئول ستون
 دكتر سيد محمود طاهري، دانشكدة علوم رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان

taheri@cc.iut.ac.ir 
  

هـا و مراكـز     از اين پس قصد داريم در اين ستون به معرفـي انجمـن            
مندان به همكـاري در ايـن زمنيـه، دعـوت           هعالقاز  . آماري دنيا بپردازيم  

در اين شـماره بـه       .به مسئول ستون ارسال نمايند     خود را     مطالب شود مي
  .پردازيممعرفي انجمن آمار كانادا مي

 
  كانادا با انجمن آمار  آشنايي

 
 Statistical Society of)انجمــن آمــار كانــادا 

Canada (SSC)  با هدف كمك به گسترش درك و
 جامعـه كانـادا، ارتقـاء     آمـاري در گذاري به انديـشة  شارز

هاي مبتني بر آمار، كمك به اسـتفاده        گيريسطح تصميم 
 و كاربرد آمار، ترغيـب و       از استانداردهاي الزم در آموزش    

-هاي آماري و تعميق آن    كارگيري روش تشويق جهت به  
دانان نظري  اهم نمودن محيطي مناسب براي آمار     ها و فر  

ـ    ايـن  . راي تبـادل آراء، تـشكيل شـده اسـت     و كاربردي ب
- عضو مؤسسه  29 عضو فردي و     800حدودانجمن داراي   

  .اي است
  اين انجمن داراي چهار شعبة جامعة آمار مانيتوبا، جامعة         

مـار   آ آمار اونتاريوي جنـوبي، جامعـة آمـار اتـاوا و جامعـة            
هـاي  هـاي آمـاري در ايالـت      مونترال اسـت كـه فعاليـت      

  .دهنديمربوطه را سامان م
 آمـار را در     هـاي سـاالنة     انجمن آمـار كانـادا كنفـرانس      

 .كنـد  يـا سـاير مراكـز پژوهـشي برگـزار مـي            هـا دانشگاه
 در شـهر ونكـوور در       2009كنفرانس آمار كانادا در سال      (

 .) برگزار شدUBC (May 31 – June 3)دانشگاه 
جمن چنين هر ساله چندين سمينار و همايش توسط ان        هم

، يـك  بـراي نمونـه  . شـود انجمن برگزار مـي  يا با حمايت    
هـاي  اسـتنباط در مـدل    "لمللي تحت عنوان    اهمايش بين 

 در مـاه ژوالي سـال       "يافتـه آميختة طولي خطي تعمـيم    

كانادا داراي چهـار بخـش       انجمن آمار      .جاري برگزار شد  
  :زير است

   ) زيستي(خش آمار حياتيب
 راه انــدازي شــد و هــدف آن 1990ايـن بخــش در ســال 

هــاي دن محيطــي بــراي ارتباطــات و فعاليــتكــرراهمفــ
پزشكي، آمـار محيطـي، آمـار       هاي آمار   محققان در زمينه  

-، مجري يا حامي كارگاه    اين بخش . است ... كشاورزي و 
  .هاي مربوط به آمار حياتي استها و همايش

  بخش آمار اقتصادي و صنعتي 
اكنـون  انـدازي شـد و هـم       راه 2000اين بخـش در سـال     

آمـار اقتـصادي و     سازي بخـش    فعال.  عضو دارد  60حدود
 ايـن   هاي ساالنة آمار كانادا به عهدة     صنعتي در كنفرانس  

 ارتبـاطي   مندان در يك شـبكة    هحضور عالق . بخش است 
در مسائل تحقيقـاتي و شـغلي و نيـز تـشويق و ترغيـب               
محققان به مسائل آمار اقتصادي و صنعتي از اهداف ايـن           

  .بخش است
  بخش احتمال 

ــن ــال  اي ــش در س ــه   2005 بخ ــك ب ــط نزدي  20 توس
. اندازي شـد  احتمالدان، به عنوان مؤسسين اين بخش، راه      

-هاز جمله اهداف بخش احتمال، تشويق و ترغيب عالقـ         
هـاي گونـاگون    دان و محققـان بـه مطالعـه در زمينـه          من

و رياضـيات   احتمال و كاربردهاي آن به ويژه در بيولوژي         
هاي مربـوط    و ادارة بخش   اندازيمسئوليت راه . مالي است 

 هاي ساالنة آمار كانـادا بـه عهـدة        به احتمال در كنفرانس   
  . اين بخش است
  اي  هاي نمونهبخش بررسي

ن حـدود   اكنو تشكيل شد و هم    1991ن بخش در سال     اي
اندازي اين بخـش، گـسترش      هدف از راه  .  عضو دارد  140

هـاي  ين محققان آمـاري اسـت كـه در زمينـه          ارتباطات ب 
اي، و آمار رسـمي فعاليـت       هاي نمونه گيري، بررسي هنمون
ها در  همچنين مديريت قسمت مربوط به اين شاخه      . دارند

 ايـن بخـش     هاي ساالنة آمار كانـادا بـه عهـدة        كنفرانس
  . است

   كشورهاها و مراكز آماري ساير ي با انجمنآشناي
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  انجمن آمار كانادا داراي يك هيئت مديره، متشكل از           
چنـدين كميتـه نيـز      .  اسـت  ي هر دورة دو ساله     نفر برا  9

 انتخابات،  از جمله كميتة  . نجمن فعاليت دارند  ر ا تحت نظ 
ة انتـشارات،   ريـزي، كميتـ   ة امور مالي، كميتة برنامه    كميت

هـاي ديگـر ماننـد كميتـة        كميتة اجرايي و برخي كميتـه     
جوايز، كميتة اعضاء، كميتة زنان، كميتة روابـط عمـومي،       

هاي  حمايت  كميتة آموزش آمار و كميتة      تحقيقات، كميتة
  . دانشجويي

  انتشارات 
   انجمن آمار كانادا خبر نامة •

شـود و   ، چهار شماره در سال منتـشر مـي        اين خبرنامه از  
-هـا، فرصـت   بار مربوط به سمينارها و كنفرانس     حاوي اخ 

  . است... هاي شغلي، اخبار اعضاء و 
 Canadian Journal of) مجلــه آمــار كانــادا •

Statistics) 
 شـد، چهـار     ندازيا راه 1973از اين مجله نيز كه در سال        

هـاي علمـي   شود و حاوي مقالهشماره در سال منتشر مي    
يري سـردب . هاي آمار نظـري و كـاربردي اسـت        در زمينه 

 مجله كه دورة آن دو سال است، در حال حاضر به عهدة            
  .  است UBCپروفسور پاول گوستافسون از دانشگاه 

  عضويت 
  فردي در انجمـن آمـار كانـادا بـه سـه صـورت              عضويت
ت عـادي، دانـشجويي و وابـسته اسـت كـه حـق              عضوي

 35  و 25،  115هـا بـه ترتيـب       عضويت ساالنه بـراي آن    
اي نيـز سـاالنه     حق عـضويت مؤسـسه    . دالر كانادا است  

شـوند  سساتي كه عـضو انجمـن مـي       ؤم.  دالر است  325
ها بدون  توانند دو نفر را به انجمن معرفي نمايند و آن         مي

-نجمن پذيرفته مـي   عنوان عضو فردي ا   پرداخت وجه به    
 مزايــايي از قبيــل دريافــت ،عــضويت در انجمــن. شــوند

ف در حـق ثبـت نـام شـركت در           نشريات انجمن، تخفيـ   
 نشريات علمي آمار و     ها، تخفيف در خريد برخي    كنفرانس

  .  ارتباطات انجمن داردحضور در شبكة

به توانيد  مي انجمن آمار كانادا     بارة بيشتر در    براي آگاهي 
  .مراجعه كنيد www.ssc.ca منزلگاه 

  
  

 منش فرزانه صفوي: سئول ستونم

-از اين شماره، قصد داريم در اين ستون به معرفي يكي از نرم            

ـ     بـراي  توانـد   مـي كـه   در آن   اي  ة هـر نكتـه    افزارهاي آماري و ارائ
توانيـد  يشـما نيـز مـ     .  مفيد و يا جالب باشد، بپردازيم      ،كاربران آمار 

. مطالب مورد نظر خود را به آدرس مسئول ستون، ارسـال فرماييـد            
مقطــع آموختــة ، دانــشوحيــد نــصيريدر ايــن شــماره، آقــاي 

كارشناسي ارشد آماررياضي دانشگاه صنعتي اميركبيـر، بـه معرفـي           
  .خوانيماند كه با هم مي و مثالي در آن پرداختهRافزار نرم

  
كار ه اندكي با آمار سـرو     ن و اساتيدي ك   اكثر دانشجويا 

ــه   ــان برنام ــاً از زب ــد، حتم ــسي دارن ــينSنوي            و همچن
S-PLUS  در اين ميـان، شـايد تعـداد     . اند استفاده كرده

  . آشنا باشندRنويسي كمتري با زبان برنامه
R  نويـسي   هاي برنامه رايگان از زبان    يك نسخةS  و 

S-PLUS   در واقع   .  فراهم كرده استR    يك عـضو از  
افزارهاي تحت ليـسانس    نهضت نرم 

GNU باشد مي .GNU  نخستين 
.  شروع به فعاليت نمود    1983بار در   

 ريچاد استالمن بود كه موقعيـت خـود   ،آغازگر اين نهضت 
 تحقيقـاتي،   ة رها كرد تا بعـدها ايـن موسـس         MITرا در   

ادعاي مالكيتي در مورد نتـايج كارهـاي او و همكـارانش            
ـ   هدف بزرگ او . نداشته باشد   ة از آغاز چنـين نهـضتي ارائ

. يك سيستم عامل كامالً مجاني به كـاربران بـوده اسـت         
نام و نشان بودن كار خـود       استالمن قائل به بي    گرچه خود 

اين حركت، يك تحول بزرگ در دنياي         اما در واقع   است؛
شكل سر يك بز، نماد آشناي اين       . شودكامپيوتر تلقي مي  

  . سيستم است

 افزار، يك ترفندنرميك 
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يد شـرايط و ضـوابط اسـتفاده از         با Rبراي استفاده از    
برخـي از   .  را بپذيريد  GNUافزارهاي تحت ليسانس     نرم

، به جز مجـاني بـودن آن در مقابـل           Rداليل استفاده از    
اي چندان بـر  البته  كه  را   S-PLUSقيمت بسيار باالي    

تـوان بـه صـورت زيـر         مـي  كاربران ايراني اهميت ندارد،   
  :برشمرد

ايـن بـسته    (افزاري  م نر ةدر دسترس بودن اين بست      .1
 مگابايـت قابـل     40 تـا    30به راحتـي در حجـم حـدود         

  )دريافت از اينترنت است
؛ Rهاي نـوين در     ها و شيوه   بسياري از روش   ةارائ .2

 تجـاري اسـت و      ة يك برنام  S-PLUSجا كه   از آن 
-بار نسخه جديدي از آن به بازار مي       حداقل سالي يك  

، كـاربران   )ودشـ تر هم مي  البته گاه بسيار طوالني   (آيد  
هـاي نـوين ارائـه شـده در         آمار براي استفاده از روش    

 بايد مدت زمان بسياري را منتظر بمانند و يـا           ،مقاالت
 بـراي   S-PLUSخود اقدام بـه نگـارش تـوابعي در          

. انجام تحليل مربوطه نمايند كه عموماً ممكن نيـست        
باشد، بسياري از    باز مي  - چون به اصطالح منبع    Rاما  

 همراه با ارائه روش خود در قالب مقاالت         پژوهشگران
اي اجراي آن    نيز بر  Rپژوهشي، يك بسته در     -علمي

 .سادگي قابل دريافت استدهند كه به ارائه مي

هـاي  توابـع و بـسته    توانـد   مـي سـادگي   بههر فرد     .3
 ةشده توسط خود را به نـام خـود، بـراي اسـتفاد           نوشته

 . قرار دهدRي عموم روي سايت پروژه

 آشنا شـديم،  Rنويسي كه اندكي با زبان برنامه اكنون  
اده امـا كـاربردي در ايـن سيـستم           سـ  ةبه ذكر يك نكتـ    

 S-PLUS مـا بـا نوشـتن توابـع در           ةهمـ . پـردازيم  مي
 نيـز از اصـول مـشابهي        Rآشنايي داريم، نوشتن تابع در      

وي اونجا يك تابع كه توسط تـاي      در اين . كندپيروي مي 

ي اين تـابع از سـه منظـر         ارائه. شودنوشته است ارائه مي   
كـه خواننـده را بـا       نخـست آن  . عمده، جالب توجه اسـت    

كه او  سازد؛ دوم آن   آشنا مي  R نوشتن يك تابع در      ةطريق
ـ              ةرا در چگونگي نگارش يك تابع يا بسته به منظـور ارائ

كـه ايـن   كند و در نهايـت آن   آن در اينترنت راهنمايي مي    
  .تابع، كاربرد جالبي خواهد داشت

ب همبـستگي بـه عنـوان يكـي از           مـا بـا ضـري      ةهم
ها در علم آمار آشـنا هـستيم؛ اهميـت          ترين كميت  اساسي

ضريب همبستگي تا جايي است كه برخي آمار را چيـزي           
از سـويي نمـايش     . داننـد هـا نمـي    همبستگي ةجز محاسب 

ــژه گرافيكــي داده ــت وي ــواره اهمي ــط، هم ــا و رواب اي، ه
سط كارشناسان به مديران و      نتايج تو  ةمخصوصاً براي ارائ  

ايـن تـابع، يـك نمـايش گرافيكـي          . گيـران، دارد  تصميم
دهد  ة دايره براي همبستگي ارائه مي     برحسب رنگ و انداز   

اي  خالقانـه  ةكه در نوع خـود جالـب توجـه اسـت و ايـد             
  .گرددمحسوب مي

به ياد داريم كه خالقيت، فقط اختراع خودكاري كه 
 استفاده از مداد به جاي ةددر ماه بنويسد نيست، بلكه اي

  !تر استخودكار، به مراتب خالقانه
#' @author Taiyun Wei 
#' @param corr Correlation matrix to 

represent 
#' @param col vector the fill color 

of circles from 1 to -1 
#'the length of it may not be 

2,egrainbow(50) 
#' @param bg background color of 

graph 
#' @param cex numeric, for the 

variable names 
#' @param order whether reorder the 

variables using principal  
#' component analysis of the 

correlation matrix 
#' @param title title of the graph 
#' @param ... extra parameters, 

currenlty ignored 
circle.corr <-

function(corr,col=c("black","white"),bg 
="white",cex = 1, order = FALSE, title 
= "", ...){   

 if(is.null(corr))  
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        return(invisible()) 
  if((!is.matrix(corr))|| 

(round(min(corr, na.rm = TRUE),        
6)<-1)||(round(max(corr, na.rm = 
TRUE),6)>1))  

   stop("Need a correlation matrix!") 
n <- nrow(corr) 
m <- ncol(corr)  
## reorder the variables using 
principal component analysis 
if(order){ 

if(!n==m){ 
 stop("The matrix must be squre if 
order is TRUE!") 
         }  

 x.eigen <- eigen(corr)$vectors[, 1:2] 
 e1 <- x.eigen[, 1] 
 e2 <- x.eigen[, 2] 
 alpha <- ifelse(e1 > 0, 
atan(e2/e1),atan(e2/e1) + pi) 

 corr <-corr[order(alpha),order(alpha)] 
    } 

 ## set up variable names 
 rname <- rownames(corr) 
 cname <- colnames(corr) 

if (is.null(rname))  
   rname <- 1:n 
if (is.null(cname))  
   cname <- 1:m 
   rname <- as.character(rname) 
   cname <- as.character(cname) 

 ## calculate label-text width   
approximately 
 par(mar = c(0, 0, 2, 0), bg = "white") 
 plot.new() 
 plot.window(c(0, m),c(0, n),asp = 1)   
 xlabwidth<- max(strwidth(rname,cex = 
cex)) 
 ylabwidth <- max(strwidth(cname, cex = 
cex)) 
## set up an empty plot with the 
appropriate dimensions 
plot.window(c(-xlabwidth + 0.5, m + 
0.5),c(0,n+1 +ylabwidth),asp = 1, 
xlab="",ylab="") 
rect(0.5,0.5,m +0.5,n +0.5,col=bg 
##background color 
## add variable names and title 
text(rep(-xlabwidth/2,n),n:1,rname,col 
="red",cex =cex) 
text(1:m,rep(n +1+ylabwidth/2,m),cname, 
srt=90,col="red",cex = cex) 
title(title) 
## add grid 
segments(rep(0.5, n + 1), 0.5 + 0:n,   
rep(m +0.5,n +1),0.5+0:n,col="gray") 
segments(0.5 +0:m,rep(0.5,m 
+1),0.5+0:m,rep(n +0.5,m),col="gray") 
## assign circles' fill color 
nc <-length(col) 
if(nc==1) 
 bg <-rep(col,n*m) 
 else{ 
  ff <-seq(-1,1,length=nc+1) 
  bg2 =rep(0,n*m) 

 for(i in 1:(n*m)){ 

  bg2[i]<-
ank(c(ff[2:nc],as.vector(corr)[i]),  
ties.method ="random")[nc]} 

 bg <- (col[nc:1])[bg2] 
  } 

## plot n*m circles using vector 
language, suggested by Yihui Xie 
## the area of circles denotes the 
absolute value of coefficient 
symbols(rep(1:m, each = n),rep(n:1, 
m),add = TRUE, inches = F,circles = 
as.vector(sqrt(abs(corr))/2),bg= 
as.vector(bg)) 

} 

  . در زير آمده استexamplesكد الزم در بخش 
## examples 
data(mtcars) 
circle.corr(cor(mtcars),order =TRUE, 
bg="gray50",col= 
colorRampPalette(c("blue","white","red"
))(100)) 

 
ــه ــابع روي مجموعــه داده نمون هــاي  اجــراي ايــن ت
mtcarsكه در  Rشود موجود است، در ادامه ارائه مي .  
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  فرزانه صفوي منش: مسئول ستون
  

از اين پس قصد داريم در هر شماره، به گفتگو          
دكتري كه در خـارج از  مقطع  با يكي از دانشجويان     

شـما  . يمكشور مشغول به تحصيل هستند، بپـرداز     
انيد پس  تونيز در صورت ارتباط با اين عزيزان، مي       

، گفتگويي با ايـشان ترتيـب       از هماهنگي با خبرنامه   
در ايـن   . دهيد و براي خبرنامـه ارسـال فرماييـد        

-ويي اينترنتي با خانم ياسمن حسين  شماره، به گفتگ  

كاشي كه در حال حاضر، دانشجوي مقطع دكتـري         
ايـشان  . د پـرداختيم  ه واترلوي كانادا هستن   دانشگا

ـ   موفق به دفاع از پايان    20ة   با نمر  83در سال     ةنام
ــاكنون در    4كارشناســي ارشــد خــود شــدند و ت

 مقــاالت خــود ةكنفــرانس بــين المللــي بــه ارائــ
به اميـد بازگـشت ايـن عزيـزان بـه           . اندپرداخته

مندي از تجارب ايشان در راه اعتالي       كشور و بهره  
  ...آموزش آمار در كشور

 
 !اً به طور مختصر خود را معرفي كنيدلطف 

هــاي  در تهــران متولــد شــدم و دوره1357مــن اســفند 
كارشناسي و كارشناسي ارشد را در دانـشگاه شـهيد بهـشتي            

 . گذراندم
 ة، آيا شـناختي از رشـت      ه دانشگاه قبل از ورود ب     

 آمار داشتيد؟ 

 .هيچ آشنايي نداشتم
ـ             د از سال چندم بود كه تقريبـاً تـصميم گرفتي

 آمار را ادامه دهيد؟ 

ها، عجيـب باشـد؛      مي دانم ممكن است به نظر خيلي       
 از آمار   ولي دقيقاً يكي دو ماه از ترم اول گذشته بود كه واقعاً           

تـوانم پلـي بـين      كردم مي آن روزها احساس مي   ! خوشم آمد 
رياضيات محض و مباحث صرفاً فني ايجاد كنم، بدون اينكه          

 مهندسـي باشـم و از       -ات فنـي  مجبور به درگيرشدن با جزيي    
ميم نهايي در  البته تص .شدماين ماجرا خيلي هيجان زده مي

كـردم  نامه كارشناسي ارشـدم كـار مـي        زماني كه روي پايان   
اسـتاد  ( دكتـر شـفيعي      ةهـاي اسـتادان   بـا كمـك   . گرفته شد 

  آشـنا    "تحقيق علمي " ، با مفهوم  )راهنماي كارشناسي ارشد  
ري كه من از كار كردن با دكتر         بي نظي  ةدر واقع تجرب  . شدم

 ةشفيعي به دست آوردم، انگيزه و خواست عميقي براي ادامـ          
 .تحصيل در من ايجاد كرد

 تحصيل در خارج    ةاز چه زماني تصميم به ادام      
 ؟ داز كشور گرفتي

 .سال دوم كارشناسي ارشد

 تحــصيل انتخــاب ةچــرا كادانــا را بــراي ادامــ 
 كرديد؟ 

شتم در دانشگاه واترلو و بـا       كه دوست دا  هم به دليل اين   
اساتيدي كه االن راهنماي تزم هـستند، تحـصيل كـنم و از             

كه رفـت و آمـد بـين        اينجا پذيرش داشتم و هم به دليل اين       
از طرفي  . تر از اياالت متحده است    كانادا و ايران بسيار راحت    

ــه   ــسبت ب ــذيرش بيــشتري ن ــا پ ــا اروپ ــادا در مقايــسه ب كان
 . دهدهاي شرقي نشان مي فرهنگ

ــذيرش، چــه مراحلــي ر   ــراي گــرفتن پ  طــي اب
 ؟ چه مدت طول كشيد؟دكردي

ها با يكي از اساتيد راهنماي فعلـي،        در يكي از كنفرانس    
هاي يك كار تحقيقي را بررسي كرديم و        مقدمات و پتانسيل  

چند ماه بعد وارد مسير متعارف درخواست پذيرش شـدم كـه            
دن مدارك تحصيلي   شامل پر كردن فرم اينترنتي و آماده كر       

البته قبل از هر چيز براي امتحـان        . شدو پست كردنشان مي   

 با دانشجويان خارج از كشور
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كنم از اوايـل بهـار،      فكر مي . زبان آماده شدم و امتحان دادم     
ــشگاه  ــستجوي دان ــشغول ج ــمالي و  م ــاي ش ــاي آمريك ه

شدن بـراي امتحـان زبـان بـودم         كردن مدارك و آماده    آماده
ته و گريخته پيگيري    البته هر كدام از اين كارها را قبالً جس        (

. كنفرانسي كه صحبتش را كردم تابـستان بـود        !). كرده بودم 
 براي چنـد دانـشگاه   خالصه پاييز بود كه مداركم آماده شد و    

ماه همان سال، پذيرش واترلـو آمـد و اقـدام            بهمن. فرستادم
 .  كردم براي ويزا و درسم را از ارديبهشت شروع كردم

آيا . وييد بگ ...از وضعيت اقامت و مخارج و        
  جا هستند؟شما هم آناز اقوام و آشنايان 

اينجا كسي را از اقوام يا آشناهاي نزديك نداشتم؛ ولـي            
هاي مقيم واترلو در روزهاي اول ورودم جاي اقوامم را          ايراني

زندگي روزمره، اينجـا زمـين تـا آسـمان بـا ايـران              . پركردند
اري بايد زمان   رسيد و براي انجام هر ك     متفاوت  به نظرم مي    

و انرژي صرف مي كردم كه ببينم چطور بايـد كـار را پـيش               
ولي از طرفي به دليـل وجـود نظـم، بعـد از مـدتي بـا                 . ببرم

 ةدر بـار  . تـر شـد   ام روان سيستم آشنا شدم و زندگي روزمـره      
مخارج بايد بگويم دريافتي من از محل كمك تحقيق، حـل            

يه و يـك    تمرين و جوايز دانـشجويي، بـراي پرداخـت شـهر          
 كفايت مي كند و از اين بابت تحت         زندگي دانشجويي كامالً  

هاي اول كه داشتم با زندگي و       ام؛ البته غير از ماه    فشار نبوده 
  .                                   دخل و خرج در اين محيط آشنا مي شدم

  بعد از اين چند سال يا       شما آيا تصور فعلي   
، بــا  بــه كانــاداوداي اول ورهــروزحتــي در همــان 

داشـته  ، تفـاوتي    د داشـتي  رفتنتصوري كه قبل از     
 ؟است

فقط آن زمان، جزييات    .  تفاوت خيلي بنيادي ايجاد نشده    
تنهـا چيزهـايي كـه كمـي        . خيلي از مسائل را نمي دانـستم      
جا از نظر خـدمات اجتمـاعي       تعديل شد اين بود كه ديدم اين      

 و از طرفـي   كردم بـي نقـص نيـست      قدر كه قبالً فكر مي    آن
چه كه انتظار داشتم عميق،     جا خيلي بيشتر از آن    هاي اين آدم

  .كوشا، قانع و با محبت هستند

 تحـصيل شـما     ةخانواده چه نقشي در ادام     
ـ         دداشتن هـم در   ري  ؟ آيا غير از شـما، آمـاري ديگ

 اند؟   بودهآشنايان شمااطرافيان و اقوام و 

هم كامالً در   غير از من آماري ديگري نداشتيم و خانواده         
 تحـصيلي مـن بـي طـرف بودنـد؛ ولـي توصـيه               ةمورد رشت 

كردند كه در مقطـع كارشناسـي ارشـد تحـصيلم را رهـا               مي
نكنم؛ يعني يا در مقطع كارشناسي وارد بـازار كـار شـوم، يـا               

 . حتماً كارشناسي ارشد را تا دكتري ادامه دهم
ها و كشور، براتون    دوري از خانواده، دلبستگي    

 سخت نبود؟ 

طـور توانـستم آن     االن اصالً نمي دانم چه    !  سخت خيلي
 ةهـاي صـميمان   بايد بگويم با وجود كمك    . روزها دوام بياورم  

 ماه طول كشيد تا از فـشار        7-6ام، باز هم     دوستان تازه  ةهم
از آن بـه بعـد      . سنگين دوري و غربت تا حدي بيرون بيـايم        

شـرايط  هيچ وقت حس دلتنگي از بين نرفته؛ ولي توانستم با      
. هاي شادي هـم داشـته باشـم       جديد هماهنگ بشم و لحظه    

اي كه خيلي به من كمك كرد ايـن بـود كـه بـا وجـود            نكته
-سنگين بودن مخارج و كمبود وقت و دوري راه، سعي كرده          

 .            ام هر سال حداقل يك بار به ايران سفر كنم
يي مطالعه  )ها( در چه شاخه   در حال حاضر،   

اصلي مطالعاتي شما چيـست و  چـه          ةميكنيد؟ زمين 
ي دكتري را به اتمام خواهيـد       زماني انشاءاهللا دوره  

 رساند؟

 موضوعي كه در حال حاضر خيلي توجهم را جلب كرده،          
هـاي تـصادفي كـه بـا زمـان تغيـر            استنباط آماري در گراف   

زمان اتمام تحصيل هـم بـه شـرايط زيـادي           . كنند است  مي
 .دود يك سال ديگر باشدكنم حبستگي دارد؛ ولي فكر مي

بعد از آن چه تصميمي داريد؟ آيا به ايران          
 گرديد؟بازمي
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 تصميم نهايي در اين زمينه را به همـان زمـان موكـول             
 . گردمام؛ ولي به احتمال قوي برمي كرده

هـاي  وضع دانشجويان ايراني در دانـشگاه      
 كنيد؟ خارج از كشور را چه طور ارزيابي مي

.  از نظر علمي كامالً موفـق هـستند        معموالً. بسيار خوب 
تنها چيزي كه گاهي توجه من را به خود جلب مي كند، اين             

ها استفاده  هاي بچه است كه در برخي موارد، از همه ظرفيت       
هـاي  نمي شود؛ يعني دانشجويي كه توانايي رقابت با بهترين        

 تخصصي خود داشته، االن به همـان كـاري          ةدنيا را در زمين   
ه دانشجوهاي معمولي كه از هر جـاي ديگـر        مشغول است ك  

 . اند، مي پردازنددنيا آمده
هــايي دانــشجويان ايرانــي در چــه زمينــه 

 نسبت به دانشجويان غيرايراني، ضعف دارند؟

 . برنامه نويسي و محاسبات كامپيوتري   
 ها چيست؟نقاط قوت آن 

 .هاي رياضي مباني نظري و پايه
ـ  هايي به كساني كه قصد    وصيهچه ت    ة ادام

 نماييد؟تحصيل در خارج از كشور را دارند، مي

تر باشي،  تر زبان است كه هرچه بر آن مسلط        از همه مهم  
كـه در انتخـاب     ديگر اين . شوي تر با محيط آميخته مي    راحت

من در  . استاد راهنما و شهر محل اقامت خيلي بايد دقت كرد         
يم؛ ولي  هر دوي اين موارد، واقعاً شرايط مطلوبي دارم و راض         

ام كه بدون تحقيق، به شـهري بـراي         دوستان زيادي را ديده   
در واقــع، . تحــصيل مــي رونــد كــه محــيط نامناســبي دارد 

 بـسيار متنـوع اسـت و يـك          ةآمريكاي شمالي، يـك منطقـ     
دانشگاه، ممكن است در شهري كـامالً كـارگري و صـنعتي            
باشد كه براي يك دانشجوي خارجي، جاي چندان مطلـوبي          

 . نيست

ر ايران معموالً، براي كسي كه دكتـراي آمـار          د  
ترين شـغل بـا توجـه بـه مـشكالت           آل، ايده ددار

موجود و و وضع فرهنگ آماري در كشور، تدريس         
 بـه   توانيطور م به نظر شما چه   .  است در دانشگاه 

ها سمت پر كردن خأل موجود بين آمار در دانشگاه        
ــار در  ــاو آمــ  شــــدنتر و علمــــيكاربردهــ

هاي خرد و كالن كشور بـا اسـتفاده از           ريزي برنامه
 هاي آمار حركت كرد؟ توانمندي

 اين مسئله در مديريت اجرايي كـشور        ةكنم ريش فكر مي  
هـاي آمـار    در عين حال تالش براي معرفي توانمندي      . است
درباره هر امري كه همراه      گيريتصميم و   تحليل،  شناختدر  

و اقتـصاد   كه بخش وسيعي از صنعت      (عيت است،   با عدم قط  
هـاي  هاسـت و همـايش     آمـاري  ةبرعهـد ) گيـرد را در بر مي   
هـاي موفـق و مـسيرهاي       توانند با معرفي نمونـه    مختلف مي 

دهي الزم براي ايـن هـدف را فـراهم          شدني، انگيزه و جهت   
 .   سازند

بـه خـاطر    . از عاليق شخصي خود بگوييـد      
تـار در    برتر سه  ةداريم كه شما يكي از سه نوازند      

. نواره موسيقي بـانوان كـشور بوديـد       نخستين جش 
 . كمي در اين رابطه، بفرماييد

 ةموسيقي را از دوران راهنمـايي شـروع كـردم و در دور            
تـرين   دبيرستان تبديل شد به يكـي از مهمتـرين و جـدي           

آن زمان با خـانم بهكامـه ايزدپنـاه         . هاي زندگي من  بخش
 تحـصيل بـه     كـه ايـشان بـراي ادامـة       كردم؛ تا اين  كار مي 

هـاي  سال اول دانشگاه بودم كه بـا آمـوزش        . رانسه رفتند ف
 كهـن   ةنـوازي بـه شـيو     آقاي مهرداد آبرومندي، بـا رديـف      

آشنا شـدم و نهايتـاَ ايـن        ) سينه به سينه   آموزش گوشي يا  (
هـاي   تحـت آمـوزش    77شيوه را انتخاب كردم و از سـال         

در مجموع، يك قسمت بزرگ از آدمـي        . امآقاي بياني بوده  
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ستم به وسيله موسيقي ايراني، باالخص رديـف،        كه االن ه  
شكل گرفت و حقيقتاً خدا را به خاطر آشنا شدن با اين هنر             

خيلي خيلي خيلي هم مديون مـادر و پـدرم          . شكر مي كنم  
هاي اول، زحمت رفت و آمدهاي خـسته        هستم كه در سال   

 و هميشه   هاي موسيقي من به دوششان بوده      كالس ةكنند
بعـد از   . كردنـد  اين راه تشويق مي    ادامةبا جديت، من را به      

هـايم  آمدن به كانادا هم سعي كردم كما بيش بـه تمـرين            
يكي دو تا اجرا هم در مراسم سال نـوي ايرانـي            . ادامه بدم 

ــشنواره  ــو و جـ ــشگاه واترلـ ــو در دانـ ــي واترلـ ي فرهنگـ
)multicultural festival (    كـه سـاالنه برگـزار

 . شود داشتممي
 .وييد بگ غير آماري خودلعاتيهاي مطااز زمينه 

ام كه مربوط بـه      مباحثي شده  ةمدتي است مشغول مطالع   
بـه طـور جـدي      . نگر در علم امروز مي شـوند      هاي كل روش

منابع طبيعي كره زمين و در نتيجه زنـدگي بـشر را در خطـر        
كـنم بـشر بـراي بقـا، نـاگزير از تغييـر             بينم و فكـر مـي     مي

مل تغييـر سـاختارهاي     كه شـا  (هاي زندگي امروزيست     روش
در واقـع ايـن يـك مـوج         ). ستاجتماعي، اقتصادي و ارزشي   

دانشگاهي در سراسر دنياست و من هم اميـدوارم بتـوانم بـه             
ام، هاي آماري كـه تـا امـروز بـه دسـت آورده            كمك مهارت 

 ديگـري كـه خيلـي       ةزمينـ . نقشي در اين زمينه داشته باشم     
سي بـا عنـوان     اي از روانـشنا    توجهم را جلـب كـرده، شـاخه       

است كه به نظر مـن ابـزار توانمنـدي          "تحليل رفتار متقابل  "
 هـر كـس   ةهايي كه در رابطـ براي موشكافي بسياري از گره    

  .         تواند پيش بيايد استبا شخص خودش يا ديگران مي

در حال حاضـر بـه غيـر از درس بـه چـه               
 هايي مشغوليد؟فعاليت

كمـي ورزش   . كنمتانم معاشرت مي    با دوس . ساز مي زنم  
 ؛ راستش زياد وقت اضافه      - البته اگر تنبلي بگذارد    –كنم   مي

 !سفانهأندارم، مت

ين چند كلمه، هـر چـه بـه ذهنتـان           راجع به ا   
ـ           مي  كوتـاه   ةرسد در يك كلمه يا نهايتـاً يـك جمل

 : بگوييد

  : آمار) الف
  .توصيف، تحليل، پيش بيني

  : انتخابات) ب
  .شور، تب و تاب 
  :ايران) ) ج
  وطن، عشق، زندگي  

  
  حرف آخر؟   

براي من هميـشه   . ممنون كه اين فرصت را به من داديد       
دانشگاه شهيد بهشتي حسي هم رديـف خانـه و كاشـانه            

اندازه خوشحالم كـه ايـن محـيط هـم مـن را             دارد و بي  
  .فراموش نكرده است

اشي و آرزوي موفقيت كخانم حسينهمكاري صميمانة با تشكر از 
  ...راي ايشانهر چه بيشتر ب
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  :1ترجمه
  ، كارشناس ارشد آمار شيرين گلچي

 آمارشناس سرشـناس معاصـر،      2گود» جك«ايروين جان   
اري، در پـــنجم آوريـــل ســـال جـــ

 گـروه   وي استاد بازنشستة  . درگذشت
  .آمار دانشگاه صنعتي ويرجينيا بود

 در لندن بـه     1916جك، در سال    
 3داكدنيا آمد و ايزيدور جـاكوب گـو       

ي را تغييـر داد و جـك بعـدها    پدرش نام خـانوادگ . ناميده شد 
ه عنـوان يـك     ؛ او گفتـه بـود كـ        اسمش را عوض كـرد     بقية

باعـث  » 4ايزيدور پرهيزكار «نمايش معروف كه عبارت بود از       
جـك  . شـد   ند زيادي مـي   هاي ناخوشاي   به وجود آمدن شوخي   

يك نابغـه بـود و در سـن نـه سـالگي بـه يـك متخـصص                   
طر بيمـاري   زمـاني كـه بـه خـا       . شـد   هني تبديل   محاسبات ذ 

 مبحث درسي خـواهرش در   به،برد ميسرديفتيري در بستر به   
و بي هيچ كمكي به اصم بـودن   ا. انديشيد   دوم مي  مورد ريشة 

شـاهكار  .  را حل كرد   5 پِل ة دوم عدد دو پي برد و معادل        ريشه
رت مـستقل، دسـت     يابي به اين نتايج به صـو        تأثيرگذار دست 

  .ها ندارد  آن ز كشف اوليةكمي ا
-ن رياضيات درخشيد و بـدي     جك در دورة متوسطه، در زمينة     

 راه يابـد؛    6)كـالج جيـزز   (ج  ترتيب توانست به دانشگاه كمبـري     
 رياضـيات   ة دكتراي خود را در رشـت      1941جايي كه در سال     

. ا. ج (. دريافـت نمـود    8بـسيكوويچ . س.  و ا  7هاردي. ه. با گ 
 اسـميت   ة او جـايز   )كـرد    اوكـار مـي      نيـز در كميتـه     9وود  ليتل

 يــك دانــشجوي تحــصيالت   را بــه خــاطر مقالــة10جكمبــري

                                                 
  . است2009 مورخ مي Amstat News اين مقاله، برگرفته از خبري در - 1

2 Irvin John “Jack” Good 
3 Isidore Jacob Gudak 
4 The Virtuous Isidore 
5 Pell 
6 Cambridge University (Jesus College) 
7 G. H. Hardy 
8 H. s. Besicovitch 
9 J. E. Littlewood 
10 Cambridge’s Smith Prize 

تكميلي برنده شد و بيشتر زمان خود را به شطرنج اختـصاص      
  .داد مي

در طول جنگ جهاني دوم، جك در دولـت بريتانيـا بـه             
 خـدمت نمـوده و روي       11عنوان رمزگـشا در بلچلـي پـارك       

ايـن كـار    . كـرد   ار مي  ك 13 و فيش  12شكستن رمزهاي انيگما  
 14مستلزم همكاري گسترده با رياضيداناني چون الن ترينگ       

شناسي كه    ، زبان 16 و همچنين دانلد ميچي    15و مكس نيومن  
تبديل به يك دانشمند رايانه و يك دوست دائمي شده بـود،    

هاي اين دو دوسـت نهايتـاً بـه ايجـاد هلـت               تالش. بود  مي
شـده بـراي روب     ريگـذا    نـام   اوليـة   ، يك رايانـة   17رابينسون

  منجر شد؛  19تر كالوسوس   پيچيده ، و رايانة  18گلدبرگ بريتانيا 
هاي اوليه، زماني كه دانشمندان در بلچلـي          اما اهميت رايانه  

 ،پارك نقشي بحراني در حفظ پيروزي عليه آلمان ايفا كردند         
   .گرفتالشعاع قرار تحت

شكني، جك را به سـمت مطالعـات        همچنين كار رمز  
ي كه بيشتر شهرت وي به خاطر آن اسـت،          مهم آمار بيز  
وزن « او مفهـوم     ،در همكـاري بـا ترينـگ      . هدايت كـرد  

 اوليه از مدل سلـسله مراتبـي را بـه            و يك نسخة  » شهود
 كـه بـه     گذاري كـرد    ها پايه   نويس  براي رمز عنوان ابزاري   

ايـن  (» بانبريـسموس «عنوان يك مكتب علمي با عنوان       
 در آن   شـهري اسـت كـه      نام   ،20از بانبري برگرفته  عنوان  

، يك فرايند   )شدكاغذهاي مخصوص محاسبات، چاپ مي    
را بـه   » ظاهراً غيـر ممكـن    «حسابي براي رمزگشايي كه     

  . دهد، شناخته شد كاهش مي» معماي خيلي دشوار«يك 
 21بعد از جنگ، جك به ترينگ در دانـشگاه منچـستر          

، يـك   »22سـاختمان ماشـين   «جا او ايدة    در آن . ملحق شد 
نويـسي    چـه مـا بـه عنـوان ريزبرنامـه            از آن   اوليـه  نسخة

                                                 
11 Bletchley Park 
12 Enigma 
13 Fish 
14 Alan Turing 
15 Max Newman 
16 Donald Michie 
17 Health Robinson 
18 British Rube Goldberg 
19 Colossus 
20 Banbury 
21 University of Manchester 
22 Machine building  

 درگذشت ايروين جان گود
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در همين دوره بـود كـه او اولـين          . دانيم را مطرح كرد     مي
» دهـي شـهود     احتمـال و وزن   «كتاب خـود را بـا عنـوان         

 ترينـگ پيرامـون     ز ايدة منتشر كرد كه در واقع، تعميمي ا      
  . گيري كوچكترين وزن شهود ممكن بوداندازه

ام سـرويس    جـك دوبـاره بـه اسـتخد        1948در سال   
 او 1959تا سـال  . در آمد(SIS)  1اطالعات سرّي بريتانيا

كـرد و مـسئول        كـار مـي    2در فرماندهي ارتباطات دولـت    
در طـول ايـن دوره، كارهـاي        . هـا بـود     اطالعات سيگنال 

در آمار انجام داد كـه بخـشي از آن    ابل توجهيبنيادي ق
منتشر نشده است و بخشي از آن نيز در همـان زمـان يـا     

 (FFT) سـريع     به ويژه او تبديل فوريـه     . تشر شد ا من بعده
 3كولي. و. تر ج   بخش كار بعدي و كلي      گسسته را كه الهام   

بـا توجـه بـه عالقـة        (گذاري كـرد      يه بود پا  4و جان توكي  
ه اسـت كـه     شديد او به ارجاع دقيق، او هميشه اشاره كرد        

، سـاخته   FFT از   5 دوتـايي  سابق بر كار وي يـك نـسخة       
ها وجود     طرح آزمايش    در زمينه  6ك ياتس شده توسط فران  

  ).داشته است
ج و  جـك تحقيقـاتش را در كمبـري     SISپس از ترك    

 نايل  DSc و   ScDاكسفورد ادامه داد و به كسب درجات        
در همين زمان بود كـه او تعامـل قابـل تـوجهي بـا               . آمد

محفل در حال گسترش طرفداران آمـار بيـزي بـه ويـژه             
، 9 و لئونـارد جيمـي سـاواژ       8ي، دنيس ليندل  7هارولد جفريز 

 آمـار   هاي مـداوم بـسياري در فلـسفة         مشاركتاو  . داشت
جـداول  اي روي تحليـل بيـزي        بيزي داشته و كار ارزنـده     

به خصوص بر حسب    ( توزيع    پيشايندي و رياضيات نظريه   
خواص تركيبي گشتاورها؛ تركيبيات از عاليـق بـزرگ او          

  .انجام داده است) بود
 امريكـا سـفر      ايـاالت متحـده    جك به    1967در سال   

 اسـتاد   ،بازنشسته شـد  كه   1994 سال   تارد، جايي كه او     ك
                                                 
1 British Secret Intelligence Service 
2 Government Communication Headquarters 
3 J. W. Cooley 
4 John Tukey 
5 Binary  
6 Frank Yates 
7 Harold Jeffreys 
8 Dennis Lindley 
9 Leonard Jimmie Savage 

.  بود ي آن 10 صنعتي ويرجينيا    دانشگاه در مؤسسه    برجسته
 او كه در ابتدا يـك دانـشجوي مـشتاق انطبـاق و رخـداد        

 اخير زندگي خـود بيـشتر بـه فلـسفه           اعداد بود در دورهة   
ود بـه ويرجينيـا     جك در مورد رسيدن خ     .متمايل شده بود  

ين روز هفتمين   من در هفتمين ساعت از هفتم     «: گويد  مي
 رسـيدم و در     11 هفتـاد بـه بلكـسبرگ       ماه سال هفتم دهه   

هـا    اين و همة …  در بلوك هفت ساكن شدم       7آپارتمان  
  .»بر حسب تصادف رخ داد

ماحصل كار وي در دانشگاه صـنعتي ويرجينيـا قابـل           
ي معطـوف بـه     كـه بيـشتر توجـه و        بـا ايـن   . توجه اسـت  

هاي كوتاه تحقيقي بود، در مـسائل بنيـادي نيـز             يادداشت
گذاري درسـتنمايي     به ويژه بنيان   .مشاركت بسزايي داشت  

 يـك   ، توسـط وي    چگـالي  ماكسيمم تاوانيده براي برآورد   
سـازي يـك تـابع        بينش كليدي است و اصـل ماكـسيمم       

نسبت بـه يـك تـاوان بـه صـورت مـؤثر در بـسياري از                 
كـاوي    دادهباط بـه خـصوص در زمينـة         هـاي اسـتن     خهشا

كـرد،    او دانشجويان را راهنمايي مي    . گسترش يافته است  
كتابي كـه عنـوان     (» فكر خوب «كرد،    گاه تدريس مي    گاه

)  بازي با كلمات اسـت       دهندة عالقة او در زمينة     آن نشان 
كرد و بـه عنـوان يـك          را نوشت، با محققان همكاري مي     
  .كرد  ميمنبع فكري به كل دانشكده خدمت

 در  مـشاركت وي  . جك، غول دانش قرن بيستم بـود      
نظيـر     بي ، و به خصوص آمار    رياضيات، علوم رايانه، فلسفه   

او پيشگام در تفكر بيزي مدرن و اسـتاد اسـتفاده از        . است
رايانه به عنوان راهي جديد براي انجـام كارهـاي آمـاري            

افتخارات بسياري كه كسب كرده است،      . شد  محسوب مي 
ارهاي بزرگي است كـه وي در طـول عمـر خـود             مؤيد ك 
 12 آمار رياضي  او را شخصيتي در مؤسسة    :  داده است  انجام

 در  13 و شخصيتي در انجمـن آمـار آمريكـا         1958در سال   
 14گاسـكينز . ا.  به همـراه ر    1972در  .  خواندند 1973سال  

                                                 
10 Virginia Polytechnic Institute 
11 Blacksburg 
12 Institute of Mathematical Statistics 
13 American Statistical Association 
14 R. A. Gaskins 
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 بـه خـاطر     1 هورسلي آكادمي علـوم ويرجينيـا      برندة جايزة 
 همـان سـال     ةر همايش سـاالن    ارائه شده د   بهترين مقالة 

 و عـضو    2او شخصيتي در آكادمي هنرهاي آمريكـا      . شدند
گروه آمار دانـشگاه صـنعتي       . بود 3آكادمي علوم نيويورك  

 مراسم بزرگداشت مختـصري     2008ويرجينيا در سپتامبر    
اين مراسم به مناسبت انتـشار      . به افتخار جك برگزار كرد    

ــد اول  ــوب«جل ــاب خ ــدس 30: كت ــسير، ح ــال تف  و  س
  .برپا شد» گيري نتيجه

يكـي از   .  مقاله تأليف كـرده اسـت      800جك بيش از    
. است كه به داستان آرتور چ     » زندگي بيرون زمين  «ها    آن

 بـا   1968 براي فـيلم سـال       5ستانلي كوبريك ا و   4كالرك
. درك و بينش بخشيد   » ي فضايي   اوديسه: 2001«عنوان  
ابطـه بـا    دادن در ر  زماني را در هاليوود براي مشاوره     جك  

كـرد و     اين فيلم گذراند؛ او با كوبريك شطرنج بـازي مـي          
چـه آمارشناسـان      تـري از آن      زندگي نسبتاً جالـب    ،خالصه

  .كنند، تجربه كرد معموالً دنبال مي
اش، يمايـل     انـد از خـواهر نـاتني        بازماندگان او عبارت  

 و 7، برادرزادگـــانش ريمونـــد و دزمونـــد گـــود6اريـــس
اي بـه نـام جيمـز         تان، پـسرخاله  هايشان در انگلس    خانواده
 در نيويــورك ســيتي، ديگــر اقــوامش و دوســت 8رانــدال
كـرد    گونه كه او آرزو مي      همان. 9اش لزلي پندلتون    نزديك

سازيم كه او مردي خوب، دوستي خوب         ما خاطرنشان مي  
  .و آمارشناسي خوب بود

. ي ا   العـاده   براي اطالعات بيشتر در مورد زندگي خارق      
 علوم آمـاري بـا عنـوان        1996نيد به مقالة    تواگود، مي . ج
:    به آدرس  10نوشتة ديويد بنكس  » گود. ج. گفتگويي با ا  «

http://cnx.org/content/m17445/latest مراجعه نماييد.  
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  دانشگاه شهيد بهشتي  

 اولين همايش آمار در صنعت
  

منـداني كـه    ي، به خصوص آن دسته از عالقه       آمار ةجامع
آموختگي، بـه فعاليـت آمـاري در بـازار كـار            پس از دانش  

اند، از خأل موجود ميان آموزش آمار و  كاربرد آن           پرداخته
كارگيري صحيح ابزارها   در مراكز نيازمند به آمار و عدم به       

نظر به  . هاي آمار در دنياي واقعي آگاه هستند      و توانمندي 
رورت و نياز به استفاده از تجربيات افـراد مـؤثر در            اين ض 

دانشجويي آمار دانشگاه شـهيد     –اين زمينه، انجمن علمي   
بهشتي با حمايت گروه آمار اين دانـشگاه، در تـاريخ دوم            

اولـين  "ارديبهشت ماه سال جاري، همايـشي بـا عنـوان           
در اين همايش كه    .  برگزار نمود  "همايش آمار در صنعت   

التحصيالن آمار مـشغول     تن از فارغ   200بر  با حضور بالغ    
هــاي مختلــف دولتــي و بــه فعاليــت آمــاري در ســازمان

خصوصي همچون وزارت كـار و امـور اجتمـاعي، بانـك            
مركزي جمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران، شركت        

هـاي  خودروسازي سايپا، شـركت ايـران خـودرو، شـركت         
ــك ــه، بان ــاطع ت بيم ــشجويان مق ــز دان ــا و ني حــصيلي ه

هـاي آمـار،    كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتـري رشـته       
هـاي شـهيد    از دانـشگاه  ... مديريت، مهندسـي صـنايع و       

بهــشتي، تهــران، اميركبيــر، عالمــه طباطبــايي، تربيــت  
مدرس، علم و صنعت، صـنعتي شـريف، يـزد، اصـفهان،            
ــالمي،     ــشگاه آزاد اس ــور، دان ــام ن ــدهاي پي ــيراز، واح ش

 ها اخبار دانشگاه
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... گ، علـوم پزشـكي ايـران و         غيرانتفاعي علـم و فرهنـ     
ــس   ــد، پ ــزار ش ــر   برگ ــاي دكت ــاب آق ــخنراني جن از س

اصل رياسـت محتـرم انجمـن آمـار ايـران و نيـز               وحيدي

 سـخنراني   6مديريت گروه آمار دانشگاه شـهيد بهـشتي،         
آقاي رضا شـريعت، رياسـت محتـرم        . ديگر  نيز ارائه شد    

ــور   ــازار كــار وزارت كــار و ام ــار و اطالعــات ب مركــز آم
ضرورت توجـه بـيش از پـيش بـه          "ماعي، با موضوع    اجت

 و پـس از ايـشان، سـركار خـانم ناهيـد        "آمارهاي رسمي 
 بانـك   ةمحسني، معاونت محترم مركز پـژوهش و توسـع        

 - كارشناسي ارشد آمار اقتـصادي       ةآموختمسكن و دانش  
اهميـت آمـار واطالعـات در بانـك         "اجتماعي، پيرامـون    

ـ     هـاي مسكن، با تأكيد بر نقش پـژوهش       ة  آمـاري در ارائ
، دو سـخنراني    " بانـك  ةانداز آيند راهكارها و تعيين چشم   

جنــاب آقــاي فــرزاد . اول ايــن همــايش را ارائــه نمودنــد
 كيفيت تهران و شركت     ةخرمشاهي، مدرس و مشاور خان    

مهندسي چكاد و شركت بسپار صنعت،  كارشناس آمـار و           
ها طـرح پژوهـشي نيـز سـخنراني خـود را بـا              مجري ده 
هـاي  نيازهاي كار و محـيط    مرور برخي از پيش   " موضوع

در بخـش دوم    . ها ارائـه كردنـد    ها و چالش  كاري، كاستي 
اين همايش، جناب آقاي مـزدك زريـن بخـش، رياسـت            
محتــرم واحــد آمــار و نظرســنجي ارتباطــات گــروه      
خودروسازي سـايپا و كارشـناس آمـار، سـخنراني جـذاب            

ر؛ بررسـي   تولـد برنـدي بـه نـام آمـا         "ديگري با عنـوان     
 كـار   التحصيالن آمار در محيط   ها و مشكالت فارغ   توانايي

سركارخانم كيانا  . ارائه نمودند "و نيز آمار ابزار ارتقاي برند     
ملك پور، كارشناس مطالعات اقتصادي و اجتمـاعي بـازار          

كار در مركز آمار و اطالعات بازار كار و زارت كار و امـور              
يش بودنـد كـه بـه       اجتماعي نيز سخنران ديگر اين همـا      

. هـاي بـازار كـار پرداختنـد       تشريح نقش آمـار در تحليـل      
سرانجام آقاي وحيد نصيري ،كارشناس ارشد آماررياضـي        

هاي پژوهشي، ملـي و بازاريـابي در برخـي          و همكار طرح  
مراكز علمي و واحدهاي صنعتي، سـخنراني پايـاني ايـن           

 آيـا آمـار كـاربردي و كـاربرد آمـار،          "همايش را با عنوان     
در بخش پرسش و پاسخ نيز بـا        .  ارائه نمودند  "يكسانند؟ا

حضور سخنرانان محترم، به برخي از سواالت مطرح شده         
 .پاسخ داده شد

  
ــا  ــس از هم ــسه يش،پ ــي جل ــاريخ   ط ــه در ت  27اي ك

بحث  ،  با حضور سخنرانان محترم تشكيل شد     ارديبهشت ماه،   
ا هـ تبادل نظر پيرامون همايش صورت گرفت كه برخي از آن         

  :اند ازعبارت
هـاي آمـار     دائمي سلسله همايش   لزوم تشكيل دبيرخانة   -

 در صنعت
 نامة آندوين آيينلزوم تعيين محورهاي همايش و ت -
 ي كتابچة مجموعه مقاالت همايشتهيه -
بـه عنـوان حاميـان      ... ها و   لزوم كسب موافقت سازمان    -

 هاي آتيبرگزاري همايش
يش و بانك اندازي پايگاه اينترنتي همالزوم راه -

  اطالعاتي كاربران آمار

پس از ارائة گزارش مفـصلي از جلـسة مـذكور بـه رياسـت                
مقرر گرديد كه با مساعدت انجمـن       محترم انجمن آمار ايران     

 نداي  ةاي از مجل  شده در شماره  هاي ارائه آمار ايران، سخنراني  
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همايش آمار در   مجموعه مقاالت اولين    "آماري تحت عنوان    
ر اختيار اعضاي محترم انجمن آمار ايران و         د  چاپ و  "صنعت

ندگان محترم همايش قرار داده شود كه پس از         كننيز شركت 
ــاده شــدن، اطالعــات الزم جهــت دريافــت آن از طريــق  آم

  .خبرنامه، به اطالع خواهد رسيد
فراد موفق  نظر به ضرورت برپايي اين همايش و معرفي ا        

ــرح ــب    و ط ــت ترغي ــاري در جه ــر آم ــشي برت ــاي پژوه ه
ــ  ــاير ك ــشجويان و س ــاير   دان ــاري س ــا همك ــار، ب اربران آم

اندركاران آمار كشور، تدوارم برگزاري اين همـايش، بـه           دست
هاي سراسر  هاي آمار دانشگاه  طور ساالنه توسط يكي از گروه     

بـل  مدت، نقش غير ق    هاي مرتبط، در دراز   كشور و يا سازمان   
 آمار كشور، خواهـد     ري در تسريع روند پيشرفت و توسعة      انكا

-هـا و دانـشگاه    ترتيب خواهشمند است سـازمان    بدين. داشت
هايي كه تمايل به برگزاري دومين همايش آمـار در صـنعت            
. دارند، آمادگي خود را از طريق ايميل خبرنامه اعالم فرماينـد          

شي كه گوياي  برگزاري مداوم اين همايش و تال اميد است با
 ما باشد، رفته رفته، خأل موجود ميان تئوري         ةهاي هم دغدغه

آمار و كاربرد آن از ميان برود كه به قول بزرگي، قله، تنها از              
  .رسدقعر دره است كه بلند به نظر مي

  
  فرزانه صفوي منش       

  مسئول برگزاري اولين همايش آمار در صنعت
 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج •

  براي ارسال اين گزارش با تشكر از آقاي رضا صالحي،
سـنندج در سـال       دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد      گروه آمار  •

 دايــر شــد و در حــال حاضــر در دو مقطــع كــارداني و 1384
داراي پـنج هيئـت     . پـذيرد  كارشناسي ناپيوسته دانـشجو مـي     

 :باشد التدريس مي علمي تمام وقت و هفت مدرس حق
 : علمي تمام وقت بصورت زيراست اعضاي هيئتاسامي
دكتر عادل فاطمي فارغ التحـصيل از دانـشگاه آزاد           
  )استاديار(
مدرس التحصيل از دانشگاه تربيت    رضا صالحي فارغ   

  )مربي(

 التحــصيل از دانــشگاه تربيــت  پويــا فــاروقي فــارغ 
  )مربي(مدرس 

 دانـشگاه شـيراز      حميد لرستاني فارغ التحـصيل از      
 )مربي(

 )مربي(التحصيل از دانشگاه آزاد رغامجد زارعي فا 
در مقطـع كارشناسـي ارشـد           نشجو  اهمچنين پذيرش د   •

دست اقدام است كه به احتمـال زيـاد در يكـي دو سـال               در  
 .شد آينده قطعي خواهد

ژوهشي اعضاي هيئـت علمـي        پ -مقاالت علمي تعداد   
 . مقاله است15تمام وقت 

 دانشگاه اصفهان 

  براي ارسال اين گزارش ،پناهاله ايران نصر دكتر قايبا تشكر از آ
  

 علمي گروه آمار هيئتآقاي دكتر هوشنگ طالبي عضو 
 در دانشگاه 87-88به عنوان مدرس نمونه سال تحصيلي 
 .اصفهان برگزيده شدند

كارشناسي آمـار   ةخانم فريبا زاده لباف دانش آموخته دور       •
 اول را   ةدانشگاه اصفهان در كنكور كارشناسي ارشد، رتب      

 .سب نمودندك
ــ  • ــاه از مرتب ــران پن ــصراله اي ــر ن ــه ةآقــاي دكت  مربــي ب

 .استادياري ارتقاء يافتند
  : در فصل بهار علميهيئتسخنراني اعضاي محترم  •

  عنوان سخنراني  رشته  سخنران
 جانهي مقادير گمشدة غير تصادفي آمار  دكتر گنجعلي

 آمار  اهپن دكتر ايران
هاي بوت استرپ در تحليل  روش

 هاي فضايي داده

 آمار  دكتر اسدي

On the Probability  of 
Failure of the 

Components of a 
Parallel System Under 

Partial Monitoring 

-زيست  دكتر شريعتي
 شناسي

 و  ISIتحليلي بر مجالت علمي 
IF 
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ــر  • ــامع دكت ــان ج ــفهان در  امتح ــشگاه اص ــار دان اي آم

  . برگزار گرديد25/3/88 و 20/3/88هاي  تاريخ

 كبيرصنعتي اميردانشگاه  

  ل محمدپور براي ارسال اين گزارشبا تشكر از آقاي دكتر عاد

 برتـر فنـي و مهندسـي دانـشگاه           كتـب  وارةسومين جشن 
تـأليف  » مباني احتمـال و آمـار     «كبير با معرفي كتاب      امير

آقاي دكتر احمد پارسيان به عنوان كتاب برتـر در بخـش            
  .گرديدعلوم كاربردي برگزار 

 دانشگاه تبريز •
  ارسال اين گزارشبيوراني براي حسين  از آقاي دكتر با تشكر

 كشور  4چهاردهمين المپياد غير متمركز دانشجوئي قطب       
 در دانشگاه تبريز برگزار گرديد كه در        10/2/88در مورخه   
 نفر در دو بخـش آمـار نظـري و رياضـيات          14رشته آمار   

پنج نفر اول به شرح جدول زير مجوز ورود         . رقابت نمودند 
 و 24اين المپيـاد در مـورخ     . به المپياد كشوري را گرفتند    

 تير ماه  در سه بخش آمار نظـري، رياضـيات و آمـار               25
  .اهد شدكاربردي برگزار خو

  

 دانشگاه تبريز و دانـشجوي      ةاي هژير حومئي بورسي    آق •
 دكتـري  ةدكتري آمار در دانشگاه شيراز بـا دفـاع از رسـال     

 ميـانگين   "  تحـت عنـوان       1387خويش در  بهمن مـاه       
 بـا راهنمـائي آقـاي دكتـر احمـد رضـا             "وزني تـصادفي    

 دكتر جواد بهبوديان به جمع همكـاران        ةسلطاني و مشاور  

رزوي آبـراي ايـشان     .  دانشگاه تبريـز پيوسـتند     گروه آمار 
  .موفقيت داريم

سمينارهاي گروه آمار به شرح جـدول   فصل بهار،  در •
  :زير برگزار گرديد

 ارائه دهنده موضوع سمينار
پيش بيني به كمك 

 رگرسيون
 دكتر حسين بيوراني

U- Statistic دكتر حسين جباري 
تقريب توزيع دو جمله 
 اي به كمك يك توزيع

 پيوسته
 دكتر حسين بيوراني

گرافهاي اشتراك 
 تصادفي

 دكتر رامين ايماني

روشهاي مونت كارلو 
 در زنجيره هاي ماركوف

مدعو (دكتر غالمحسين غالمي
 )از دانشگاه اروميه

 آقاي علي اكبر حيدري آشنائي با قابليت اعتماد
 آقاي علي النقي بادامچي زاده بررسي انرژي كشور

رهاي برآورد پارامت
توزيع وايبل و مقايسه آنها 

 با ساير برآوردها

آقاي علي اكبر فتاح پور 
 مرندي

  

  

  

  دانشگاه شهيد بهشتي •

   بهارتحصيالن مقطع تحصيالت تكميلي فصل      ال  فارغ فهرست
 :1388 سال

 آقاي عليرضا طاهريون •

 دكتري:مقطع تحصيلي 
بــرآورد بعــد برخــال  :رســاله/ نامــه عنــوان پايــان 

  دفي با استفاده از مشخصه اويلرهاي تصا ميدان
 دكتر خليل شفيعي :استاد راهنما 

 نام دانشگاه نام و نام خانوادگي
 محقق اردبيلي اميد خادم نوع

 محقق اردبيلي سيامك قاسم زاده فرد

 محقق اردبيلي بهمن تاروردي زاده
 تبريز زهرا برزگر

 محقق اردبيلي ابوالفضل قديرزاده

  فارغ التحصيالن آمار
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   مهرناز ميراخورليخانم  •

 كارشناسي ارشد:مقطع تحصيلي -
   اتكايي ادعاهاي بزرگةبيم :رساله/ نامه عنوان پايان -
 دكتر محمد ذكايي :استاد راهنما -

 باغ اكبر جسور قرهآقاي  •

 كارشناسي ارشد:مقطع تحصيلي -
 فرايندهاي  ةپيشگويي بهين  :رساله/ نامه عنوان پايان  -

  پواسن آميخته مركب
 اصل دكتر محمدقاسم وحيدي:استاد راهنما -

 محمود قزلباشآقاي  •

 كارشناسي ارشد:مقطع تحصيلي -
هـاي دم توزيـع تـوأم        كران :رساله/ نامه عنوان پايان  -

 سرمايه قبل و در هنگام ورشكستگي
 دكتر محمد ذكايي :استاد راهنما -

 نيفاطمه حسينجاخانم  •

 كارشناسي ارشد:مقطع تحصيلي 
طراحــي مــدل كلــي  :رســاله/ نامــه عنــوان پايــان 

سـازي كـاراي      براي شـبيه   يبده -مديريت دارايي 
 (ALM)هاي عمر نامه داشتماني از بيمه

  دكتر محمد ذكايي:استاد راهنما 

 حسين نبي زادهآقاي  •

 كارشناسي ارشد:مقطع تحصيلي 
مــه  محاســبه حــق بي:رســاله/ نامــه عنــوان پايــان 

باورمندي تحت تابع زيـان تـوان دوم خطـاي متعـادل            
 موزون
  دكتر امير تيمور پاينده:استاد راهنما 

  

  

  

 انجمـن در    ةآقاي دكتر رودباري بـه عنـوان نماينـد         •
 .دانشگاه علوم پزشكي ايران تعيين گردند

ة آقـاي دكتـر     مسئوليت نمايندگان انجمن بـه عهـد       •
شك به عنوان   ساز گذاشته شود و از آقاي دكتر پز        عالمت
اي بـه   مقررگرديد نامه.  سابق قدرداني به عمل آيد   ةنمايند

ها و موسـسات ارسـال       كلية نمايندگان انجمن در دانشگاه    
ساز به عنوان مسئول نمايندگان      شود و آقاي دكتر عالمت    

 و از نمايندگان درخواست شود خبرهاي خود        شوندمعرفي  
ساز تحويل   را جهت درج در خبرنامه به آقاي دكتر عالمت        

مي كليـة نماينـدگان بـه       گرديد اسـا   همچنين مقرر  .دهند
ــراه آدرس  ــر    هم ــاي دكت ــه آق ــك ب ــست الكتروني و پ

 .ساز ارسال گردد عالمت

ايجــاد تعامــل بــا پژوهــشگاه مجلــس شــوراي  •
اسالمي ايران با هدف تبيـين راهكـار اسـتفاده از           
متخصصان آمار براي بررسي موضوعات پژوهشي      

 آقـاي دكتـر رجـالي انجـام         اين پژوهشگاه توسط  
  .گيرد

خالـدي بـه عنـوان       آقاي دكتـر مجيـد جعفـري       •
انجمن آمـار ايـران معرفـي شـدند         ةسردبير خبرنام 

نوقـابي   همچنين مقرر گرديد آقـاي دكتـر جبـاري        
  .سردبير پيشين خبرنامه تقدير و تشكر به عمل آيد

خالدي گزارش مختـصري از      آقاي دكتر جعفري   •
همچنـين ايـشان    . مودنـد روند انجام كارها ارائـه ن     

 خبرنامه را به شـرح      ةاعضاي جديد هيئت تحريري   
  :ذيل معرفي نمودند

آقـاي دكتـر     -2 اصـل  آقاي دكتر وحيدي  -1      
  منش خانم صفوي -4خانم دكتر ريواز   -3 پزشك

 انجمن آمار ايرانخالصه صورتجلسات
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اعضاي كميتة انتخاب پيشكـسوت آمـار بـراي          •
 :كنفرانس دهم به قرار ذيل تعيين گرديدند

 اصل  قاسم وحيدي  محمدآقاي دكتر-1      

  خامنه  آقاي دكتر حسين جباري-2      
  آقاي عليرضا زاهديان - 3      
  آقاي دكتر عباس گرامي - 4      
 زاده آقاي دكتر سقراط فقيه- 5     

مقررگرديد آقـاي دكتـر پارسـيان در خـصوص           •
برگــزاري كنفــرانس يــازدهم در دانــشگاه تهــران 

ه و در صورت عـدم      مذاكرات الزم را به عمل آورد     
موافقت دانشگاه تهران، آقاي دكتـر محمـدپور بـا          

همچنـين  . دانشگاه اميركبيـر وارد مـذاكره شـوند       
مقررگرديد آقاي دكتر طـالبي در مـورد برگـزاري          
كنفــرانس دوازدهــم در دانــشگاه رازي كرمانــشاه 

 .اقدامات الزم را مبذول فرمايند

اي جهــت تقــدير از زحمــات آقــاي دكتــر  نامــه •
همچنين ايـشان بـه مـدت       . پرداز تهيه گردد   چيني

ــاريخ   ــر از ت ــال ديگ ــار س ــت 1/4/1388چه  لغاي
 به عنوان سردبير مجلة انديشة آمـاري        1/4/1392

منصوب گرديدند، به اين ترتيب كه پس از گذشت         
دو سال از انجام مـسئوليت، دو نفـر را بـه كميتـة              

افــراد  انتــشارات معرفــي نماينــد و ســپس از بــين
فر به عنوان سردبير مجله بـراي دورة    مذكور يك ن  

  .بعدي منصوب گردد

اصـل بـا    با توجه به مذاكرات آقاي دكتر وحيدي   •
نامـة   همسر آقاي دكتر عميدي مقرر گرديـد آيـين        

جايزة دكتر عميدي به عنوان اولين مورد از سـري          
 .هاي انجمن تهيه گردد جايزه

الهي درخواسـت    مقرر گرديد از آقاي دكتر نعمت      •
ؤاالت مسابقات آمار دانـشجويي را از ابتـدا         شود تا س  

تا كنون در قالب يـك كتـاب بـه همـراه حـل ايـن                
  .مسائل براي چاپ آماده نمايند

مقرر گرديد آقاي دكتر طالبي با همكاري آقايان         •
پور، دكتـر تقواطلـب و دكتـر         دكتر رجالي، دكتر نواب   

فقيهي چشم انداز بيست سـالة انجمـن آمـار ايـران            
 .راتهيه نمايند

نامة نمايندگان انجمن بـا حـضور        ينيمقرر گرديد آ   •
ساز در جلسات آيندة هيئت مديره       آقاي دكتر عالمت  

مورد تجديد نظر قرار گيرد و براي نظارت نمايندگان         
دانـشجويي، يـك    -هاي علمي  هاي انجمن  بر فعاليت 

 .بند گنجانده شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي نشرمعرفي كتاب و تازه

  
منـد بـه    از مؤلفان و مترجمان محترم كه عالقـه       

هاي خود كـه در قالـب       معرفي تأليفات و ترجمه   
شـود  كتاب به چاپ رسيده است، درخواست مـي       

 5حـداكثر در    (معرفي مختصري از كتاب خود را       
ر ، به آدرس پست الكترونيـك خـانم دكتـ         )سطر

  .ريواز ارسال فرمايند
  

هاي برتر آمـاري    همچنين با هدف معرفي كتاب    
 بـه   ،منـدان  در خبرنامه، از عالقـه     ايران و جهان  
  .شود دعوت ميين بخشهمكاري در ا



  
  
  

  
  
  . محترم انجمن اين فرم را مجددا تكميل و ارسال نمايندءر صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاد

             :شماره عضويت                  تغيير مشخصات            عضو جديد 

  :مشخصات فردي . 1
     : نام

      :نام خانوادگي
 First Name:  

Last Name :
               مرد  زن  :         جنسيت                            :       مليشماره                                                         : تاريخ تولد

  
 :مشخصات تحصيلي .2

  : آخرين مدرك تحصيلي
  :اي مربوطهها و كده تخصص
آمار  آمار نظري  تخصص

  كاربردي
احتمال و 
  كاربرد آن

آمار 
  زيستي

آمار 
  رسمي

آموزش 
  آمار

آمار در 
  ساير علوم

  ساير 
  ها زمينه

  8  7  6  5  4  3  2  1  كد

    

  :رشته تحصيلي 
   : تخصص 

  الويت دوم  الويت اول

    : كد      : كد 
          :  ذ مدركشهر و كشور محل اخ                          : دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك                          ):   براي دانشجويان(حل تحصيل  م
                                                                                  

  :مشخصات شغلي. 3
    دانـشجوي كارشناسـي ارشـد     دانـشجوي دكتـري    آموزگـار   دبيـر   دستيار  مربي  استاديار  شيار  دان   استاد: مرتبه علمي 

 ):ذكر شود  (  غيره  دانشجوي كاردانيدانشجوي كارشناسي
  
  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

  : دورنگار           :اه        تلفن همر                                                      :  ثابتتلفن
    : پستينشاني

        :رقمي10 كد پستي                                                                                                 ):     e-mail(آدرس الكترونيكي 
  

  : و اشتراك نشرياتپرداخت حق عضويت .5
    :مبلغ واريزي

   : و تاريخ واريزشماره فيش بانكي

   89 مهر – 88 مهر ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران. 6  
 پيوسته دانشجويي  وابسته دانشجويي پيوسته  وابسته  حق عضويت

   000/60   000/30   000/100   000/50  )ريال (       مبلغ

   دو شماره از هر مجله و چهار شماره از خبرنامه)  به ريالمبلغ ( انجمن آمار ايراننشريات ساالنه اشتراك . 7
  نسخه اضافي  نسخه رايگان  نسخه الكترونيكي  اعضا  رتبه مجله  )نشريه(مجله 

   000/20   به دلخواهخبر نامه و يك مجله      -  خبر نامه

   000/40   دانشجويي وابسته     000/20  علمي  دانشجويي  ندا

   000/40   وابسته دانشجويي     000/20  يجيعلمي ترو  انديشه آماري

   000/40       000/20  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/40       000/20  علمي پژوهشي   

  :توضيحات
  مقابل عضويت وابسته عالمت بزنيدارشد يا دكتري داريد درمقابل عضويت پيوسته و در غير اين صورت در هاي مرتبط با آمار درجه كارشناسي چنانچه در يكي از رشته-1
   .گردد  ارسال مي بصورت رايگانخبرنامه و يك مجله به انتخاب عضو بصورت كاغذي.  وجود دارد براي اعضاامكان ارسال نسخه الكترونيكي تمامي نشريات-2
ر ايران نزد بانك ملي ايران واريز و پس از تكميل فرم درخواست نام انجمن آما ه  ب0105657104001خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب سيبا شماره -3

  .  انجمن ارسال فرمائيد) تصوير عكس به آدرس الكترونيكي يا(عضويت آنرا را به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق آدرس پستي 

               فرم عضويت در انجمن آمار ايران      
  
ــران: درسآ ــان يخ ،ته ــسطيناب ــر و ( فل ــين بزرگمه ب

  11، طبقه دوم، واحد 2الك  نجم، پبست بن،  )انقالب
  021-66495540:   تلفن1416843774: كد پستي

  021-66499827: نمابر
  www.irstat.ir: اينترنتي آدرس
 info@irstat.ir: الكترونيكيپست 
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