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  ها را دريابيم نامه پايان
 

 محمد قاسم وحيدي اصل

  
ـ  "رسـاله "ابتدا به تبعيت از عرف رايج، از تـز دكتـرا بـا عنـوان      ز و از ت

كنم و گرچه خطابم به هر ياد مي "نامهپايان"ارشد با عنوان  كارشناسي
كنم و بـا يـك   شروع مي "هانامهپايان" هاست؛ اما بحث را بادوي اين

عيب آن جمله بگفتـي،  "اين بيت مشهور كه  و تاليجايي در مقدم جابه
  .گويم ها سخن مي نامهاول از هنر و محسنات پايان "هنرش نيز بگو

نويسي، ايجاد فرصت كار مسـتقل و متكـي   نامهاولين مزيت پايان       
عيـت قضـيه ايـن اسـت كـه      واق. به توان شخصي، بـراي دانشجوسـت  

در كشور ما از همان ابتدا و حداكثر منتهي به زمان نوشـتن   "آموزش"
معلم يا مـدرس، مطالـب درسـي را    . طرفهاي است يكنامه، جادهپايان

-هاي سـنتي، بـدون اسـتفاده از ابزارهـاي كمـك     رأساً و اغلب با شيوه

جـه بـه   كنـد و بـا تو  مـي  "منتقـل "آموز يا دانشـجو  آموزشي، به دانش
هـا، عـدم   المسائلبودن انواع حلمحدوديت معلم و مدرس، در دسترس

جـا بـر   هـاي انفـرادي و شخصـي، تأكيـدهاي بـي     ترغيب به كوشـش 
آموز و دانشجو كمتر فرصـت بـروز اسـتعدادهاي    ، دانش...محفوظات و 
-هاي خود را مـي " دانسته"شدن به اصطالح، چالش كشيدهفردي و به

شـود و بـه   هم مزيد بر علت مي "تستي"شيوة كنكور البته وجود . يابد
هاي درسي ترغيب هاي خود در كالس" آموخته"كه به تعميق جاي آن

هـاي ظـاهري   و تأكيد بر صورت "زني تست"شود، به يافتن مهارت در 
  .شودها، تشويق ميمفاهيم علمي، به جاي رفتن به عمق آن

خـروج از مطالـب درسـي     نامه، امكـان دومين حسن نوشتن پايان       
هـاي  و اغلب تكراري، به سـمت آخـرين يافتـه    "افتادهجا"كالسيك و 

حتـي جديـدترين   . اسـت  "مرزهـاي دانـش  "علمي و در واقع ورود به 
نيز چند سالي با جديـدترين دسـتاوردهاي علمـي     "هاي درسيكتاب"

د فاصله دارند و بنابراين با تأكيدي كه اغلب استادان به دانشجويان خـو 
ها دارنـد،  نامهها به عنوان مبناي پايانمقاله "جديدترين"براي انتخاب 

واقعاً دانشجو فرصت ورود به آخرين دستاوردهاي علمي را فقط و فقط 
  .كندنويسي پيدا مينامهدر ضمن پايان

نامه كه الاقل تجربة شخصي خود مـن گـواه   سومين خوبي پايان       
هـاي  اغلب، تازه هنگام خوانـدن مقالـه  آن است، اين است كه دانشجو 

نامة خود اسـت كـه بسـياري از مفـاهيم عميـق آمـار و       مرتبط با پايان
ها عبور كرده به علت نياز بـه پاسـخگويي   احتمال را كه سرسري از آن

كند، بسياري از مطالبي را كـه بـه   خوبي درك مي، به"دفاع"به هنگام 
هاي درسي نخوانده، در برنامه نشدنهر دليلي از جمله به دليل گنجانده

خواند و ارتباط و ضرورت مباحث مختلف آمـار و احتمـال را   شخصاً مي

يابد و اين فرصتي است كه نبايد به هـيچ وجـه از دانشـجو دريـغ     ميدر
جاست كـه  البته در كنار اين بحث، از ياد نبريم كه دانشجو در اين. شود

دسـت  افزاري را بـه هاي نرمجانبه با انواع بستهفرصت كار جدي و همه
-نويسي خود را مـي كند و چه بسا قدرت برنامهآورد، مهارت پيدا ميمي

  .آزمايد
تـوان گفـت   نامه مـي اي كه در وصف نوشتن پايانچهارمين نكته       

اين است كه دانشجو با فرصتي قريب به يك سال كه در اختيـار دارد و  
هـا  نامـه پايان "كاربردي بودن"هاي آموزشي بر تأكيدي كه اغلب گروه

دسـت  ها را بـه كنندة دادهدارند، فرصت مراجعه به مؤسسات اصلي توليد
بيند و به اين طريق بـا نـوع   آورد و در واقع، خود را مجبور به آن ميمي

شود و اغلب آشنا مي "جامعه"هاي آماري در كارگيري روش و سطح به
شـود و ايـن مراجعـات و    مـي  بيند و چه بسا باعـث خيـر  ها را ميضعف
محـل   "ادارة"ها، با رفع معضل كوچكي در يك ها و گاهي جدلبحث

رساند و البته امكان آشنايي و احياناً استخدام هم يكـي  مراجعه سود مي
  .تواند محسوب شودها مياز مزيت
نامـه در  كـه وجـود پايـان   اما پنجم، و به نظرم در رأس همه، اين       

دورة كارشناسي ارشد، در واقع به نوعي كنتـرل عرضـه و   برنامة درسي 
ها، بـا توجـه بـه سـقف     هاي آمار دانشگاهكه گروهتقاضاست؛ يعني اين

وظايف كـاري اسـتادان، تعـداد دانشـجويان كارشناسـي ارشـد خـود را        
طـور  كنند و اين خـود، همـان  مطابق با ظرفيت استادان خود تنظيم مي

. كنـد شجويان مورد پذيرش تحميل مـي بر تعداد دان "حدي"كه گفتم، 
هـا  گونه كه جديداً باب شده اسـت، برخـي گـروه   صورت، آندر غير اين

توانند دانشجوي كارشناسـي ارشـد بـه اصـطالح     حساب و كتاب ميبي
كه ايـن همـه   پرسش از خود مبني بر اينبگيرند و بي "آموزش محور"

، در كجـا جـذب   التحصيل آمار، آن هم با درجة كارشناسـي ارشـد  فارغ
خواهند شد و آيندة آمار در كشور، با وضع متزلزلـي كـه فعـالً دارد، بـا     

البته ايـن  . آموختگان بيكار، چه وضعي پيدا خواهد كردوجود خيل دانش
-وزارت علوم، خود بحثي مسـتوفي مـي   "آموزش محور"برنامة جديد 

. باشـد طلبد كه فعالً جاي آن نيست و گلـه از وزارت علـوم هـم نبايـد     
بيشترين گله، متوجه همكاران است كه چرا با وجود مخيـر بـودن، تـن    

دانشجوي دورة كارشناسي ارشد در برنامة فعلي . دهندبه اين برنامه مي
، حـداقل سـه درس آمـاري را    "پژوهش محور-آموزش"و به اصطالح 

. اسـت كـرده  "پاس"عالوه بر حدود بيست درس آمار دورة كارشناسي 
قط دو يا سه درس آماري ديگر اسـت كـه عالمـة دهـر     آيا مشكل او ف

ها اين كار مقدور نيست؟ چه شود و از پس همة كارها برآيد و بدون آن
توانسـتيم و  توانستيم به دانشجو بدهيم و نمـي كنون ميهايي را تادرس

  شود؟ حاال با اين برنامه، مشكالت حل مي
نامه، فرصـتي بـراي   ايانكه دانشجو با اخذ پاما ششم، و آخر، اين       
واقعيــت ايــن اســت كــه از زمــان ســيطرة . كنــدپيــدا مــي "نوشــتن"
و  "خوانـدن "بر نسل امروز كه منجر به درغربـت مانـدن    "تلويزيون"

 گفتار اول
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در ايـن   "امال و انشاء"توجهي به كتاب شده است، ميانگين كيفيت بي
ها گروه نامه، البته اگرنوشتن پايان. مملكت، بسيار نزول پيدا كرده است
شـيوة  "توجـه دارنـد، بـه     "محتـوا "انشاءاهللا با همان جـديتي كـه بـه    

هم اهميت دهند، فرصتي هر چند محـدود، بـراي رفـع ايـن      "نگارش
جاسـت؛ يعنـي،   البته، متأسفانه، مشـكل اصـلي در همـين   . نقيصه است

هاي نگارش را يكـي  هاي آموزشي به ندرت شيوهبرخالف انتظار، گروه
اي را كـه در  "نمره"كافي است . آورندحساب مينامه بهاز امهات پايان

دهنـد، بـه درصـد    ها به كيفيت نگارش مينامهپايان "هاي داوريفرم"
  .تبديل كنيد و صدق گفتار مرا تأييد كنيد

شـود و  جا شـروع مـي  ها از هميننامهمن به پايان "نقد"در واقع        
-ام، به عيبش هم مـي گي گفتهها را جملنامهي پايان"هنرها"حاال كه 

  .پردازم
گـويي  . اولين مشكل در همين جدي نگرفتن شيوة نگارش اسـت        

هاي اصلي كه يك يا چند مقاله يا كتاب عمـدتاً  هر چه به منبع يا منبع
-كـرده  "اصالت"و  "امانت"باشيم، حفظ  "ترنزديك"انگليسي است، 

و دانشجو ابايي از گفـتن   ها اغلب ساختار انگليسي دارندپس جمله! ايم
خـارجي  ) يـا كتـاب  (اين ترجمة من از فالن مقالـه "اين جمله ندارد كه 

جملـه، سـاختار   : و البته با اين گفته دو ضعف آشـكار مـي شـود    "است
كـرده؛   "ترجمـه "بسا مطلب را كه دانشجو چهفارسي ندارد و ديگر اين

را از يـك  كه متوجه مفهوم شـده باشـد، تعـدادي كلمـه     يعني بدون آن
آن هـم گـاهي   . اسـت  "درآورده"خـارجي بـه فارسـي    ) يا كتاب(مقاله

نامه در مواقعي كه يـك كلمـة   اي با انتخاب اولين معادل از واژهترجمه
( انگليسي چندين و چند معنا يا معادل فارسي دارد، بدون توجه به مـتن 

context (و مضمون.  
يـك دانشـگاه، حتـي     جالب است كه در يك گروه واحد آمـار در        

اي، ها كامالً سـليقه نامهيك شيوة نگارش واحد هم وجود ندارد و پايان
در يـك  . شـود به سليقة دانشجو يا حـداكثر اسـتاد راهنمـا تنظـيم مـي     

ها و اصطالحات علمي، به ، چندين معادل فارسي براي واژه"دپارتمان"
اسم خـارجي  هركس هم . شودسليقة دانشجو و استاد، به كار گرفته مي

خواند و براي يك رياضيدان يا آمـاردان  نويسد و ميرا با سليقة خود مي
بهتـر  ! فارسي داريـم  "تحريف"خارجي، گاهي به عدد انگشتان دست، 

نويسي و نگاه كنيم كه درست "كليت"نامه در حكم يك است به پايان
نامة خـوب  رعايت اصول و قواعد دستوري، جزئي الينفك از يك پايان

شـيوة  "آمـار يـك    "دپارتمـان "خوب است حداقل هـر  . شودلقي ميت
البتـه  . خود را داشته باشد و دانشجو را ملزم به رعايت آن كند "نگارش
مثالً انجمن آمار، يـك شـيوة نگـارش     "جايي"تر آن است كه مطلوب

ها انتظار داشته باشد كه آن را سرمشـق  واحد فراهم كند و از همة گروه
حداقل انتظار ايـن اسـت كـه در نوشـتن اصـطالحات       .خود قرار دهند
، كـار  "نامة رياضـي و آمـار   واژه"تر مانند هاي عمومينامهعلمي از واژه

هـا و  واژه"مشترك انجمن رياضي ايـران و مركـز نشـر دانشـگاهي و     

در . از انتشارات پژوهشكدة آمار ايران استفاده شود "اصطالحات آماري
هاي فرهنگ تلفظ نام"تين، فعالً استفاده از هاي الهاي ناممورد معادل

  .كنمرا توصيه مي 1"خاص
تر ديگر، بحث تكرار سهوي و شايد به ندرت عمدي در نكته مهم       

كنـون بـه نگـارش    هايي كه تـا نامهتعداد پايان. هاستنامهموضوع پايان
ثبـت  منـد در جـايي   ها به طور نظامنامهاين پايان. اند، كم نيست درآمده
مركـز اسـناد و مـدارك    "نامه بـه  اي از هر پايانالبته نسخه. شوندنمي

هنگـام نيسـت و   اما اين مجموعه، كامـل و بـه  . شودارسال مي "علمي
شـوند  كه دانشجويان موقع انتخاب موضوع، اغلب موظف نمـي بدتر اين

كه اين منابع را جستجو و در صـورت تكـراري بـودن موضـوع، سـراغ      
يـك راه جلـوگيري از ايـن مشـكل آن اسـت كـه       . وندمطلبي ديگر بر

آوري و بـه انجمـن آمـار    ها جمعها از طرف گروهنامهچكيدة همة پايان
اسال شود و همة دانشجويان مكلف شوند كه اولين جسـتجو در سـابقة   

  .موضوع مورد تحقيق خود را در اين پايگاه انجام دهند
هـا يـا تزهـاي دورة    لهاي هم در خصوص رسـا و اما در پايان چند نكته

نظـر  . هـا نيسـت  به طور بديهي نيازي به ذكر محسنات رسـاله : دكتري
  .گويمخود را در مورد چند ضعف عمده مي

) عـدم (نامـه بـه لحـاظ    چه در ضعف نگـارش پايـان  در بدو امر، هر آن
جا گفتم، اين... گذاري و رعايت قواعد نگارش، اعم از زبان، بيان، نقطه

مركـز نشـر   "خبر خوب اين است كه به قرار اطالع، . نيز حكمفرماست
رساله به صـورت سـاالنه از هـر     "بهترين"در صدد چاپ  "دانشگاهي

هـا بايـد   روشن است كه در اين صـورت، رسـاله  . رشتة دانشگاهي است
توانـد بـه   اي نوشته شوند و اين مطلب مـي شدهالخط تعيينمطابق رسم

  .ها سود رساندكيفيت نگارش رساله
فقـط   "داشتن زبان فارسيپاس"دانم چرا كه نميمطلب دوم اين       

بحـث ايـن اسـت    ! كندهاي دكترا در ما گُل ميبه هنگام نوشتن رساله
زبانان هستند كـه آن را بـه   يك رساله، فقط فارسي "مخاطبان"كه آيا 

امـا  . نويسيم؟ اگر پاسخ، مثبت است كه حرفـي نيسـت  زبان فارسي مي
-و اين جور چيزهـا سـخن مـي    "impact factor"از قدر چرا اين

زبان، در موضـوعي كـه   گوييم؟ چند نفر در داخل كشور، يا حتي فارسي
كننـد؟ تعصـب را در حيطـة مسـائل     شود، كار ميرسالة دكترا نوشه مي
من در اين مواقع، هميشه از ابوريحان بيروني يـاد  . علمي كنار بگذاريم

هر چند كه ممكن است بحث، كمي -شمردن فرصتبا غنيمت. كنممي
مختصــري از شــرح احــوال او را از قــول شــادروان   -بــه درازا بكشــد

نقـل   2"نامة رياضيدانان دورة اسالميزندگي"ابوالقاسم قرباني از كتاب 
استاد ابوريحان محمدبن احمد بيروني يكي از نوابغ روزگار و ": كنم مي

انـي و از جملـة   نمونة كامـل هوشـمندي و زيركـي و شـدت عمـل اير     
بزرگترين دانشمندان دورة اسالمي است كه بدون ترديد عمق و اصالت 
                                                

، تأليف فريبرز مجيدي،از انتشـارات فرهنـگ معاصـر،    )تاريخي و جغرافيايي(فرهنگ لغت نامهاي خاص 1
  ، تهران1381
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وي نه فقط يكـي از  . نظير استآثارش در ميان دانشمندان آن دوره، بي
بزرگترين مفاخر ايران، بلكه يكـي از بزرگتـرين مفـاخر دنيـاي علـم و      

ز تـوان بـه تحقيـق، او را ا   تحقيق است و با مالحظة جميع جهات مـي 
-كنون پا به عرصة وجود گذاشـته زمرة دانشمندان بزرگي دانست كه تا

  .اند
بيروني، رياضيداني بود زبردست و مبتكر كه علوم هيئت و نجـوم         

دانست و در تـاريخ و جغرافيـا و   و فيزيك عصر خود را به حد كمال مي
ل وي تقريباً در همة علوم متـداو . شناسي تبحر داشتشماري و زبانگاه

گذشـته از  . پرداخـت  به تحقيق مي] شيمي[زمان خود به استثناي كيميا
سنجي بود كه سـنن و عقايـد ملـل ديگـر را     ها سياح زيرك و نكتهاين
-هـا قضـاوت مـي   طرفي و بدون تعصب، دربارة آننگريست و با بيمي

با . فكر و عاري از تعصب بودمذهب شيعه داشت؛ ولي مردي آزاد... كرد
كار خوارزم، تربيت يافته بود و زبان فارسي را در محاوره به لهجة ايراني

به علت امكانات فراوان علمـي زبـان عربـي، مـدافع آن بـود و      . بردمي
-با ايـن . داد كه در آثار علمي خود از زبان عربي استفاده كندترجيح مي

التفهـيم االوائـل صـناعه    "هاي علمي خـود يعنـي   حال، يكي از كتاب
-نوشته. هم به زبان فارسي نوشته است هم به زبان عربيرا،  "التنجيم

هـاي سـغدي و   اند كه بيروني، عالوه بر زبان فارسي و زبان عربي زبان
اسـتاد ابوريحـان ايـن    . دانسته اسـت تركي و سرياني و عبري را نيز مي

الحسين خوارزمي با اسـلوب و  را به خواهش ريحانة بنت) التفهيم(كتاب
اسـتاد  . شـود، تـأليف كـرد   برتـر از آن تصـور نمـي   روشي كـه بهتـر و   

ابوريحان، خود اين كتاب را به هر دو زبان فارسي و عربـي نوشـته؛ بـه    
طريق كه نخست، آن را به فارسي يا عربي تأليف فرمـوده و سـپس   اين

حـدي در ايـن كـار، مهـارت و     عيناً به زبان ديگر نقل كرده است و بـه 
نمايـد؛ تـا    اصل از ترجمه دشـوار مـي   كار برده است كه تميزاستادي به

اند كه هر كدام تـأليفي اسـت مسـتقل، بـدون     جايي كه بعضي پنداشته
  ".كه ترجمة ديگري باشداين

اي بـه ايـن توصـيف    به نظرم ديگر نيازي به افزودن هـيچ كلمـه        
. مختصر ابوريحان و شيوة كار او از قول استاد ابوالقاسم قربـاني نباشـد  

الـدين همـايي در مقدمـة    ز جمالت، به نقل از استاد جاللالبته بعضي ا
خود استاد قرباني كتابي مستقل نيز . است "التفهيم"طبع فارسي كتاب 

  .دارد 1"نامه بيروني"دربارة بيروني با عنوان 
شـود كـه اگـر منـدرجات     حال در همين رابطه، اين سؤال مطـرح مـي  

دانـد،  زبان فارسي نمي اي به هر تقدير، مورد توجه كسي باشد كهرساله
تـوان  گويند كه چنين اشخاصي را مـي افتد؟ در پاسخ ميچه اتفاقي مي

جاسـت كـه   اند، ارجاع داد و اينهايي كه از رساله استخراج شدهبه مقاله
شود كه ما در واقع به عبارت ديگر معلوم مي. شودجان كالم آشكار مي

كه رساله را فـرع و  اين ايم؛ يعنيجاي اصل و فرع را با هم عوض كرده

                                                
ابوالقاسم قرباني، انتشارات بيروني نامه، تحقيق در آثار رياضي استاد ابوريحان بيروني، پژوهش و نگارش  1

  ، تهران1353انجمن آثار ملي، 

. كه قضيه بايد درست برعكس باشـد ايم؛ در حاليها را اصل گرفتهمقاله
دانيم كـه در اغلـب كشـورها، از جملـه امريكـا، دانشـجو ملـزم بـه         مي

اين كار ممكن است از نظـر مـا چنـين    . استخراج مقاله از رساله نيست
در . في دارنـد ها البد محتـواي علمـي ضـعي   گر شود كه اين رسالهجلوه
بسيار باالتر از يك  "كليت"كه اهميت رساله، خود به عنوان يك  حالي

در برنامـة  . شـود اي ديده مي شود كـه از آن اسـتخراج مـي   يا دو مقاله
واحد براي رساله در نظـر   24الي  20درسي خود ما هم، همين قدر كه 

ابتدا دفـاع از  گيريم، نشان از توجه ما به كيفيت رساله است و اگر از مي
اي از آن شده، صرفاً به اين دليـل بـوده   رساله، منوط به استخراج مقاله

كـه  (در معرض يك روند داوري استاندارد) الاقل بخشي از آن(است كه
قـرار گيـرد و همـين    ) عموماً در مجالت معتبـر علمـي، مرعـي اسـت    

شود به دانشجو خط باعث مي -نواختن سرنا از سر گشاد آن -هانگرش
و چون خيالمـان از ايـن بابـت     "مقاله چاپ كند"تواند بدهيم كه تا مي

دانشـجو هـم كـه    . دانـيم مي "رساله"راحت شد، او را مجاز به نوشتن 
خيالش از بابت چاپ مقاله راحت شده است، ترجمة مقاله را با مقدماتي 

-دهد و گاهي اگر چند مقاله و به خصوص مقالـه مي "رساله"به خورد 

مختلـف رسـاله    "فصول"بخش ها را زينتداشته باشد، آن هاي متنوع
كند و در اواخر كار، تعجيل چنان اسـت كـه در مـواقعي از يكسـان     مي

  !كندو اصطالحات هم غفلت مي "نمادها"كردن 
هاي كارهاي خود عميقاً بينديشيم و يك بار ديگر به هدف! خوب       

     !    اگر الزم است تغييري در مشي خود بدهيم
 

 

 

 

 

 

 

 به نام خداوند جان آفرين
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شـادباش روز ملـي آمـار و    عـرض  كـه فرصـت ديگـري بـراي     از اين
مندان و شاغالن علم بالندة آمار فراهم شده  ريزي به همة عالقه برنامه

  .را شاكرماست، خداي 
علم آمار روز به روز شكوفاتر و بـر جايگـاه آن بـراي بـه خـدمت            
اما مهمتـرين نقـش آن،    ؛شود ها افزوده مي شدن در همة عرصهگرفته

ايـن  . ها از خرد و كالن اسـت  ريزي در همة مقياس چنان در برنامه هم
اه آموزد كه چگونه با هزينة كم و در زمان اندك، نقشـة ر  علم به ما مي

هـاي   هـا و ضـعف   هر طرح كوچك و بـزرگ را فـراهم آوريـم، نقـص    
هـاي انجـام    هاي در حال اجرا را رصد كنيم و به قـدر وسـع راه   برنامه

  .ها را بيابيم بهينة پروژه

پيام رئيس انجمن آمار ايران به مناسبت روز ملي 

ريزي آمار و برنامه  
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باز هم باور دارم كه تك به تك وظيفه داريم كه در هـر مـوقعيتي        
ـ  ه درك بهتـر  كه هستيم سطح دانش خود را از اين علم، فراتر بريم، ب

چـه را  هاي موجود خود همت گماريم و به ويژه تالش كنيم آن دانسته
كـار گيـريم و   دانيم در محيط خود بـه بهتـرين وجـه بـه     كه از آمار مي

كه در حد و توان خود به شناخت عموم از اين علم بـه هـر   تر اينمهم
ـ    وسيلة ممكن، از گفتار و نوشتار، بيفزاييم و برداشت ا هـاي نادرسـت ي

هاي احتمالي از اين علم فراگستر را تصحيح كنيم يـا بـه    استفاده  سوء
  .ديگران توضيح دهيم

انجمن يك سال گذشته، به همت اعضا،  خوشحالم اعالم كنم در      
هايي به جلو برداشـته اسـت؛ امـا انجمـن همچنـان بـه       آمار ايران گام

ب تالش بيشتر اعضا، و بـه خصـوص نماينـدگان انجمـن، بـراي جـذ      
همچنين ضروري است كه بر جهد و جديت . عضوهاي بيشتر نياز دارد

هايي كه منجر به بهبـود   تر كردن انجمن در همة زمينهخود براي فعال
كـه  شود اضافه كنيم و فراتر اين و ارتقاي وضعيت انجمن در جامعه مي

گيري از توان انجمـن بـراي كمـك بـه پيشـرفت كشـور و        براي بهره
  . نان بيشتر بكوشيمزندگي بهتر، همگ

براي همه، آرزوي تندرستي و شـادكامي داشـته، همكـاران را بـه          
-فـرا  89شركت فعال در دهمـين كنفـرانس آمـار ايـران در تابسـتان      

 .خوانم و اميد ديدار همگان را در اين كنفرانس دارم مي
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مـــن،  پروفســـور اريـــك لـــي

شخصيت برجسـتة رشـتة آمـار، در    
ــاريخ  ــپتامبر  12تـ  91در  2009سـ

مـن كـه در    لـي . سالگي درگذشـت 
بخش آمار دانشگاه بركلي تـدريس  

كرد، بر زندگي افراد بسـياري در  مي
او . آمار و فراتر از آن تـأثير گذاشـت  

شخصيتي مهم از دومين نسل آماردانان در دورة پاياني جنـگ جهـاني   
د از جنگ جهـاني دوم بـود كـه پـس از نـيمن،      اول و مدت كوتاهي بع

  .فيشر و والد ظهور كردند

                                                
 2009سـال   38جلد  9اي در شمارة اين توشته، ترجمه و تلخيصي از مقاله - ١

با همكاري پيتر بيكل، دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  (IMS)نشرية موسسه آمار رياضي 
  .اعضاي خانواده ليمن است و

-طور طبيعي پس از يك دوره نوآوري انفجاري، سردرگمي حكمبه

من بود كه مه را پاك كـرد و يـك    اين استعداد باالي لي. شودفرما مي
هاي جالـب او مـنعكس   كار در كتاباين. ساختار نظري سازگار بنا نهاد

-و نظريـة بـرآورد نقطـه   ) 1959(هـاي آمـاري  آزمون فرض: شده است

سال، هستة مركزي تحصـيالت تكميلـي آمـار     50، بيش از )1983(اي
هـاي  همچنـين كتـاب  . انـد هاي بسياري ترجمه شـده اند و به زبانبوده

انـد و تحقيقـات او در   ديگري به اين ساختارهاي نظـري اضـافه شـده   
مفاهيم وابستگي كـه آغـاز   هاي آمار نظري همچون بسياري از قسمت

كه دوبـاره رهبـري يـك    -اريبي يك ادبيات كامالً جديد بود، مفاهيم نا
ها توسعه يافته هاي ناپارامتري مبتني بر رتبهو روش -ادبيات جديد بود

هـاي  انگيـز و روشـنگري  ها همراه با چند نتيجة شگفتهمة اين. است
بـا همكـاري ديگـران از    هـا  اي از مقالهتاريخي نظرية آمار در مجموعه

  .اندهم آمدهگرد  2جمله جوزف هاج جونيور
كرسي . من به همة افتخارات بزرگ در رشته و فراتر از آن رسيد لي

سخنراني معتبر والد و فيشر، رياست مؤسسة آمار رياضـي و سـردبيري   
، Annals of mathematical statisticsمجلة اصلي آن يعني

در  3به او سه عضويت برجستة گاگن هـيم . داناز جمله مشاغل وي بوده
اهدا شد و بـه عضـويت در آكـادمي هنـر و      1980، 1966، 1955سال 

 1978و آكــادمي ملــي علــوم در ســال  1975علــوم آمريكــا در ســال 
هاي ليدن و شيكاگو نيز به او دكتـراي افتخـاري   دانشگاه. برگزيده شد
دسـت آورد و  بـار بـه   در بركلي، كرسي استادي ميلر را دو. اعطاء كردند

  .ميلي ولي بسيار مؤثر، به عنوان رئيس بخش خدمت كردبا بي
در .  در استراسبورگ فرانسـه بـه دنيـا آمـد     1917من در سال  لي 

هـاي عميقـي داشـتند،    جا ريشـه فرانكفورت، جايي كه خانوادة او در آن
 هـا فـرار  از يورش نازي 1933اش در سال بزرگ شد و همراه با خانواده

التحصـيل و در كـالجي از دانشـگاه    از دبيرستاني در سوئيس فارغ. كرد
در بركلـي بـه عنـوان     1940در سـال  . كمبريج انگلستان پذيرفته شـد 

. جا را ترك نكـرد نام كرد و هرگز آندانشجوي تحصيالت تكميلي ثبت
البته براي شركت در نيـروي هـوايي در جنـگ جهـاني دوم، مـدتي در      

، شغل تـدريس را  1946در سال   PhDاخذ مدرك با. مقيم شد 4گوام
دانشـجوي دكتـري    40عهده گرفت و در طول فعاليت خود، بيش از به

هـا در نسـل بعـد، از آماردانـان     اي از آنالتحصيل نمـود كـه عـده   فارغ
اين پيشرفت فقط به دليل وضعيت علمي عالي . برجسته و مطرح شدند
او . ستة او نيز بستگي داشتهاي شخصيتي برجاو نبود؛ بلكه به ويژگي
عـادي بـه احساسـات ديگـران      حساسيتي غيـر . مهربان و بخشنده بود
تواند از دنيـاي اطـراف،   چه مياي در مورد آنالعادهداشت و زيركي فوق

  . شوند، در وي وجود داشتكه چگونه كسب ميكسب شود و اين

                                                
٢   Joseph Hodges, Jr. 
٣   Guggenheim  
٤   Guam  

من درگذشت اريك لي  
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ة علمـي  در نتيجه، تأثير او بر دانشجويان و همكاران، خارج از حيط
، بـه مناسـبت   1983در سـال   بـه وي  دانشـجويانش . هم ادامه داشـت 

اش را شـده شصت و پنجمين سالروز تولدش يك مجموعه از آثار چـاپ 
هـاي  در سال(من  يك مجموعه از سه كنفرانس علمي لي .هديه كردند

عـالوه بـر   و يك جلـد از كارهـاي منتخـب او    ) 1997و  1994، 1992
 تر پيشرفته را نيزمن سه متن مهم و كم لي. دان شاهكارهايش چاپ شده

بـا همكـار و دوسـت قـديمي او     ("آمارمفاهيم اساسي ": منتشر ساخت
و  "هـا آمـار مبتنـي بـر رتبـه    : هـا ناپـارامتري "، )جوينـور . هاج. ال. جي
هاي پس از چاپ دوم آزمون فرض. "هاي بزرگمفاهيم نظرية نمونه"

هاي هاي بعدي متنبراي چاپ، همكاران جواني 1986آماري در  سال 
 1998براي نظرية برآورد در سـال   1جورج كسال: بزرگش استخدام كرد

. 2005هاي آماري در سـال  فرض براي چاپ سوم آزمون 2و جو رومانو
ها را به مرزهـاي تحقيـق   ها تجديد نظرهاي بزرگي بودند كه كتاباين

  .گرداندباز مي
ود را به تاريخ رشتة آمار كه در آخرين دهه از زندگي اش، انرژي خ

نامـة  انتشار زندگي: در پيشرفت آن نيز سهم مهمي داشت، منحصر كرد
بنـد  اي كـه بـه آن پـاي   حرفـه : هاي يـك آمـارگر  خاطره"اي او، حرفه
و يك گزارش از رقابت سازنده بـين فيشـر و نـيمن كـه مـدت       "ماندم

  .دمنتشر ش 3كوتاهي قبل از مرگ او كامل و توسط اشپرينگر 
هايي از او عالقة خاصي به ادبيات داشت و در بازنشستگي، داستان

 5و  ويلهلـم راب    4نويسندگان محبـوب خـود ماننـد ادالبـرت اسـتيفتر     
كرد خوانندگان بيشتري را به خواندن اين آثـار  ترجمه كرد و تالش مي

يكي از دانشجويان سابقش  6در زمان مرگش، فريتز شولتز. ترغيب كند
-با استفاده از زبان برنامـه  "هاناپارامتري"پ جديد سابقش بر روي چا

 .كردكار مي Rنويسي مشهور  

  
اي زندگي كـرد و داراي خـانواده   7وي با همسر خود ژوليت پاپرشيفر   

هاي استفان، باربارا و سوفيا و سه فرزنـد خوانـده بـا    با سه فرزند به نام
 .و دو نواده بود) راهو يك نوة در (هاي ران، لن و تانيا، هشت نوهنام

 

  
تواننـــد بـــه آدرس مـــن مـــي بـــه يـــاد پروفســـور لـــي هـــدايا

http://www.stat.berkeley.edu/ارسال شوند  ٥٢. 
  

  

  من پيتر بيكل، دانشگاه كاليفرنيا، بركلي واعضاي خانواده لي
 

                                                
١  George Cassella 
٢   Joe Romano 
٣  - Springer 
٤  - Adalbert Stifter 
٥- Wilhelm Raabe 
٦ -  Fritz Scholz 
٧  - Juliet Popper Shaffer 

 

  

  

  

  

  زير نظر فيروزه ريواز
  

هاي علمي، در  رسد، صرف نظر از مقاله به نظر مي •

شود علت  ايد، مي تأليف كتاب چندان جديت نشان نداده

 .آن را بيان كنيد

ارد مــن بــراي تــأليف كتــاب قــدري طوركــه گفــتم اســتاند همــان
اي  رسد كه كتاب تأليفي بايد به گونه به نظرم مي. گيرانه است سخت

هاي ديگر نشان دهد كه بدون ديدن اسم مؤلف  تمايز آن را با كتاب
شود كـه   چنين استانداردي باعث مي. بتوان گفت اين اثر مال كيست

. هـاي ديگـر پرهيـز شـود     از تقليد و دوبـاره نويسـي مطالـب كتـاب    
دم را قـانع كـنم كـه كتـابي دربـارة      هاي مديـد نتوانسـتم خـو    مدت
و . بهتر باشـد باكس و جنكينز هاي زماني بنويسم كه از كتاب  سري

ام را صـرف   توانم بنويسم چرا بنويسم؟ وقـت و انـرژي   اگر بهتر نمي
هـاي تـأليفي    دليل كمي كتـاب . كنم فعاليتي ديگر مانند پژوهش مي

  .من از اين بابت است
 

ـ   • هـايي روبـه    الشتأليف كتاب در ايران با چـه چ

 روست؟

هـاي   هاي تأليفي به جز تعداد معدود بيشـتر تقليـدي از كتـاب    كتاب
رازي اسـت كـه مؤلـف    تأليف كتـاب نيازمنـد زمـان د   . خارجي است

دلخـواه خـود بريـزد و بـا تـدريس آن در       را در قالـب  هايش انديشه
چنين فراينـدي را در  . هايش را رفع كند و ابهام مشكالت ،ها كالس
شود و  خيلي سريع و در زمان كوتاه كتاب نوشته مي. بينيم ميايران ن

ديگـر  . رود نداشـته باشـد   بديهي است كه آن كتابي را كه انتظار مي
مند باشـند،   هاي مؤلف بهره ها بايد تا حدودي از پژوهش كه كتاب آن

بينيم كه مؤلف آنها با اندك تجربة تدريس  هايي مي حال آنكه كتاب
اشكال . نويسد هايي كه خوانده است، كتاب مي ابگيري از كت و بهره

توانـد هـم بـه نويسـنده و هـم       نقد مـي . سوم نبود نقد سازنده است
متأسفانه ما نقد . خوانندگان كمك كند تا سره را از ناسره باز شناسند

اگر هم نقدي بـه عمـل   . هاي ترجمه و تأليفي نداريم منظم از كتاب
يشـتر بـه عنـاد شخصـي تعبيـر      آيد، به واسطة نبود فرهنـگ نقـد، ب  

 .شود مي

 

 

  

  برجستة معاصر ايران با استادان

  رضا مشكاني ادامة گفتگو با پروفسور محمد
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هاي  برگرديم به تدريس، در تدريس آمار از داده •

هــا اســتفاده   هــا و مســئله  واقعــي نيــز در مثــال  

هاي اسـتفاده يـا عـدم اسـتفاده را بيـان       كنيد؟دليل مي

 .فرماييد

هـا مشـكلي را    هـا و مسـئله   هاي واقعي در مثال آمار استفاده از داده
هـا   هـاي كتـاب   هاي واقعي آن چنان كه در مثال داده. آورد پيش مي

ممكن است توزيع ناجوري . بينيم شسته، رفته و سرراست نيستند مي
داشته باشند، ممكن است دادة گمشده داشته باشند، ممكن اسـت از  

هـا   اسـتفاده از ايـن گونـه داده   . هاي آميخته نتيجه شده باشند توزيع
هاي آمـاري   ل در تدريس روشروال عادي تدريس و زنجيرة استدال

اگر بخواهيم روشي را به دانشجو در نيم ساعت يـا  . كند را مختل مي
يك ساعت درس دهيم و با مثالي آن را روشن سازيم با دادة واقعـي  

ها طول بكشد، زيرا بايد ابتـدا مشـكالتي را كـه     ممكن است ساعت
هـا بـا    گفتيم بررسـي كنـيم و وقتـي كـه مطمـئن شـديم كـه داده       

بـه ايـن دليـل    . خوانند، تازه به تدريس روش بپردازيم روضات ميمف
اما بـراي  . كردم هاي واقعي استفاده نمي من در تدريسم اغلب از داده

هـا و   آنكه دانشجويان از ايـن مشـكالت غافـل نباشـند، در مسـئله     
هاي واقعـي كـار    داشتم كه با داده ها را وا مي هاي تحصيلي آن پروژه
 .كنند

  

هـاي   هاي واقعي نياز به اشراف و آگـاهي از جنبـه   ا دادهكار كردن ب
از همـين رو ديويـد   . مختلف علم آمـار دارد و كـاري آسـان نيسـت    

شناس مشهور انگليسي، كتاب كوچكي فراهم كـرده بـه    كاكس آمار
كـاربرد   20هاي آمـار كـاربردي كـه شـامل      ها و مسئله عنوان مثال
يـك مسـئله شـايد الزم     بينيم كه براي حل در آنجا مي. واقعي است

اين كتـاب را چنـد بـار در    . باشد همة دانش آماريمان را صرف كنيم
هاي آمار كاربردي به دانشـجويان درسـي دادم تـا ارزش     كنار درس
رغـم بـاور عمـومي مـن      علـي . هاي واقعي را درك كنند تحليل داده

و بـه  . برآنم كه اول بايد دانش الزم را با ابزارهاي ساده فـرا گرفـت  
شـيل  معلم من . هاي مشكل رفت دريج به سمت پيچيدگي و حالتت

گفـت شـما ضـرب را بـا      خطـي مـي   هـاي  مـدل مؤلف كتـاب  رسل 
  .كنيد شروع مي 3×2و  2×2گيريد بلكه با ياد نمي 24753×69849

 

با توجه به سابقة طوالني تحصيل، كار، و تدريس  •

در رشتة آمار، وضـع گذشـته، حـال و آينـدة آمـار را در      

 .به كوتاهي مقايسه كنيدايران 

اي كه ما شـروع كـرديم، تحصـيالت دانشـگاهي بيشـتر       در گذشته
اما . شد كسب فرهنگ و علم بود و چندان به كاربرد آن توجهي نمي

ــاطر    ــه خ ــع رخ داده و ب ــه در جوام ــي ك ــاطر تغييرات ــه خ ــروزه ب ام
هاي زياد، كسب علم بيشـتر آمـاده شـدن بـراي بـازار كـار و        رقابت

از ايـن رو بايـد تحصـيل، كـارورزي، تـدريس،      . اسـت كسب درآمد 

پــژوهش و مشــاوره و هــر فعاليــت ديگــر بــا توجــه بــه ايــن نكتــه 
پس بايد مطابق با نيازهاي جامعـه پـيش رفـت و    . گيري كنند جهت

ـ   . آنچه را بازار تقاضا دارد عرضه كرد ون فـراهم  داما اين كـار هـم ب
رو بايـد تعـادلي   از ايـن  . آوردن مقدمات و پيش نيازها ميسر نيسـت 

هاي  گاهي در سال. بين علم براي علم و علم براي عمل برقرار كرد
هـا   هاي دانشجويي ما، به كاربردي بودن آموخته اخير، برخالف سال

من اين افراط را دوست نـدارم و معتقـدم   . شود تأكيد بيش از حد مي
كه اگر كسي مباني علمي نظري يك رشته را با قـدري كـارورزي و   

 . تواند مفيد واقع شود كاربردها فرا گيرد، بهتر مي تمرين

پيشرفت علم آمـار را در ايـران چگونـه ارزيـابي      •

 .كنيد مي

اي داشـته   خوشبختانه علم آمار در ايـران پيشـرفت قابـل مالحظـه    
است و قسمت مهم اين پيشرفت در دو دهـة اخيـر صـورت گرفتـه     

هاي  ديگر ارمغاناگر آمار را به عنوان ارمغان فرهنگ غربي با . است
بينـيم بـا    مـي . مقايسه كنيم... آن مانند روانشناسي، جامعه شناسي، 

ها در ايران، رشد علمي آمار بسـيار سـريعتر    توجه به قدمت آن رشته
  . بوده است

 

هايي براي جهت يابي ايـن پيشـرفت    آيا توصيه •

 داريد؟

رسد و براي آنكـه در بـازار    مي ندك اندك بازار كار به حالت اشباعا
رقابتي آينده چه در داخل و چه در خارج جـايي را بتـوانيم بـه خـود     
اختصاص دهيم، طبيعي است كه بايد همواره گذشته را نقد و بـراي  

توصية من براي تعيين نقشة راه آينـده آن  . آينده نقشه داشته باشيم
فن حريـف   است كه از پراكندگي گذشته درس بگيريم و صرفاً همه

بلكـه بـه سـوي تخصصـي شـدن      . كه اغلب ناكار است، بار نياوريم
ارشـد و دكتـري    منظور من در سطوح باالتر مانند كارشناسـي . برويم

ــا    ــد، ت ــته باش ــت داش ــد جامعي ــه دورة كارشناســي باي اســت، وگرن
بـه طـور   . دانشجويان بتوانند زمينة مورد عالقة خود را كشـف كننـد  

التحصيالن دكتري ما افرادي باشـند   رغمشخص مايلم پس از اين فا
كه در عين حال كه تسلط خوب به مباني و كاربردهاي آمـار دارنـد،   

هاي كاربردي متخصـص بـه معنـي واقعـي كلمـه       در يكي از زمينه
شناسي،  مثالً، يكي ممكن است با كاربرد آمار در زمينة جامعه. باشند

ي بـراي خـود در   يا كاربرد آمار در هواشناسي، يا در كشـاورزي جـاي  
اين امر به آن معنـي اسـت كـه از پراكنـده     . جامعة علمي احراز كند

توانـد چنـدان عميـق     هاي مختلف كه نمي كاري و پژوهش در زمينه
 . باشد، خودداري و در يك زمينه متمركز باشد

 
هـايي از آمـار در دنيـا بيشـتر در حـال       چه شاخه •

 رشدند؟
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ي، آمار محيط زيسـت و در  هاي آمار زيست در چند سال گذشته رشته
زمينة نظري آمار بيزي بيشتر توجه پژوهشگران را جلب كرده است، 

  . رود در عين حال كه آن جريان اصلي نيز راه خود را مي
 

مهمترين چالش تدريس و پـژوهش در آمـار در    •

 كشور در حال حاضر چيست؟

عالقگـي   به نظر من مهمترين چـالش مـا در دورة كارشناسـي، بـي    
زيرا بدون آنكه خـود بـا اشـتياق    . هاي اول است يان در سالدانشجو

ايــن . انـد  ايـن رشــته را انتخـاب كــرده باشـند، بــا اكـراه وارد شــده    
يـن رشـته نهفتـه    كه دريابند چـه پتانسـيلي در ا   دانشجويان تا زماني

دهند و اين ضعف پايـه بـه    هايي را از دست ميهاي گرانب است سال
چـالش پـژوهش كـه در دورة    . شـود  هاي باالتر نيز كشيده مـي  سال

تحصيالت تكميلي مطرح اسـت، مسـئلة نيـاز مـالي دانشـجويان و      
اشتغال آنها به برخي كارها مانند تدريس است كه مانع از تمركز بـر  

ها تحصيل  برخي دانشجويان سال. شود روي تحصيل و پژوهش مي
و اين دهند  دهند و در اين بين انگيزة خود را از دست مي را ادامه مي

التحصـيل كـردن بهنگـام     هـا در فـارغ   امر باعث عدم كارايي گـروه 
 . شود مي

 مهمترين چالش آمار در دنيا چيست؟   •

مهمترين چالش آمار در دنيا پاسخگويي بـه نيازهـاي پژوهشـگران    
. هاي مختلف اعم از علوم فيزيكي، انساني، و اجتمـاعي اسـت   رشته

ها آستين  ان اين رشتهاين امر باعث شده است كه برخي از متخصص
هـاي   بـه طـوري كـه رشـته    . باال زده و نياز خود را برطـرف سـازند  

ها داير شده است كه زير بناي اصـلي   فراواني هم اكنون در دانشگاه
آنها احتمال و آمار است اما نام ديگري را كه از كاربرد اين علـوم در  

تند كـه  مثالً وقتي از من خواسـ . شود برخوردارند يك رشته ناشي مي
هــاي زمــاني در مؤسســة ژئوفيزيــك  سرفصــلي بــراي درس ســري

دانشگاه تهران بنويسم، همكاري كه اين تقاضا را داشت يك كتـاب  
. در اختيار من گذاشت كه بدانم دانشجويان به چه مباحثي نياز دارنـد 

ديدم كه كتاب دربارة زمين لرزه و مباحثي از قبيل زمين مغنـاطيس  
مطالب به زبان فراينـدهاي تصـادفي نوشـته     و غيره است اما بيشتر

اگـر  . هاي زماني اسـت  شده است كه كاربرد آنها همان تحليل سري
هـا توجـه نكننـد و در بـرج عـاج خـود        آمارشناسان به نياز اين رشته

اين افراد چندان به مبـاني  . بنشينند در آينده مشكل پيش خواهد آمد
ز كـاربرد آمـار در رشـتة    درست توجه ندارند و تنها به نيازهاي خود ا

  . شان عالقه دارند و گاهي هم خطاهاي فاحش دارند تخصصي
 

به نظر شما آيا فراواني انواع نرم افزارهاي آماري  •

شناسـان را كـاهش    تقاضا براي كمـك گـرفتن از آمـار   

 خواهد داد؟

انـد ولـي    هـايي ارزنـده   نرم افزارها براي افراد متخصص كمك. خير
اگر به سـابقة  . اند دانند بسيار خطرناك ا نميبراي كساني كه اصول ر

شـوند، نگـاه    نرم افزارهايي كه امروزه بيش از همه به كار گرفته مي
حتـي  . كنيد خواهيد ديد كه سازندگان آنها نيـز متخصصـين آمارنـد   

SPSS ترين آنهاست و از نامش پيداست كه براي علـوم   كه قديمي
را  )Programs for Social Sciences Statistical(اجتماعي است

نوشـته    UCLAابتدا يكي از استادان آمـار بـه گمـانم از دانشـگاه    
  . است

تواند جاي آدم متخصـص را بگيـرد،    در اين زمينه كه نرم افزار نمي
زمـاني فـردي   . كنم خاطرات جالب دارم كه به يكي از آنها اشاره مي

هاي پژوهش خود از من  از دانشكدة دندان پزشكي براي تحليل داده
من هم به يكي از دانشجويان خوب كه هـم اكنـون   . كمك خواست

جة اول كانادا استاد است گفـتم كـه ايـن    هاي در در يكي از دانشگاه
آن فرد كه . كار احتياج به آناليز واريانس دارد، براي ايشان انجام بده

گذراند پس از چند روز پيش مـن آمـد و    تخصص دندان پزشكي مي
ايد با واقعيـات كـار مـن سـازگار      گفت كه اين تحليلي كه انجام داده

غفلـت جـاي متغيـر     ديدم كه حق با اوست، دانشـجو از سـر  . نيست
اي كـه بـه    افزار عوض كرده بود و نتيجـه  مستقل و وابسته را در نرم

اگـر از اصـول كـار ناآگـاه     . دست آمده بود كامالً از واقعيات دور بود
باشيم و تنها به نرم افزار تكيه كنيم بعيد نيسـت كـه از ايـن دسـته     

  .ها زياد به آب دهيم گل
  

 بينيد؟ ميهاي آمار را چگونه  آيندة گروه •

ند ارتباط محكمي بـا سـاير   نهاي آمار در صورتي كه بتوا آيندة گروه
دهند برقرار سازند و به كمـك آنهـا    هايي كه پژوهش انجام مي گروه

  .بشتابند بسيار خوب خواهد بود و گرنه همين است كه هست

 
هـا   ي براي ايفـاي بهتـر نقـش گـروه    يها چه راه •

 كنيد؟ پيشنهاد مي

براي توضـيح بيشـتر بايـد    . قبل پيشنهادم را دادم در واقع در سؤال
هـا و   گفت كه هم اكنون تالش و جنب و جوش عظيمي در دانشگاه
هـاي   برخي مؤسسـات بـراي انجـام پـژوهش و بـه ويـژه پـژوهش       

اي بـي   ست كه بـه گونـه  هيچ پژوهشي ني. كاربردي در جريان است
لت وقـت و  برخي از پژوهشگران از سر غف. ست آمار باشدنياز از كارب

. رسـند  كنند و به هدف مطلوب نمي انرژي و بودجة خود را صرف مي
. هاي تعيين كننـده بكننـد   توانند كمك آمارشناسان در اين زمينه مي

در اين زمينه چيزي بـه  . راز كار در اين است كه ارتباط برقرار سازند
كي از هـاي پزشـ   زماني كه رشته. خاطرم رسيد كه ارزش گفتن دارد

يكي از همكاران پزشك از من پرسيد،  لوم جدا نشده بودند،وزارت ع
 داري يعني چه؟ گفتم چطور؟ گفت من يك دارويي با  سطح معني
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(  ام و سـالها در بيمارسـتان سـعادت آبـاد     پاية گياهي درست كـرده 
. آورد ام، چربي خون را پـايين مـي   آزمايش كرده) شهيد مدرس فعلي

  م، يكي پرسيد بـا چـه سـطح   در يك كنفرانس در آلمان عرضه كرد
دانستم چه جـواب   دار بوده است؟ نمي معنيداري كاهش چربي  معني

ايشـان چنـد   . شود نتيجة كار شما را پـذيرفت  دهم و گفتند پس نمي
اگر از ابتدا با يك آمارشناس . فايده بود سالي وقت گذاشته بود اما بي

سعي كـرديم  ما بسيار . رفت كرد، اين وقت و انرژي هدر نمي كار مي
هاي ايشـان را از نـو تحليـل كنـيم، امـا چـون بـه درسـتي          كه داده

  .   پژوهش را طراحي نكرده بود، توفيقي نيافتيم
 

 بينيد؟ هاي دورة كارشناسي را چگونه مي برنامه •

اند، اما جاي بهبود و اصـالح   هاي دورة كارشناسي نسبتاً خوب برنامه
اگر به عنوان فرد . ن چيستبايد ديد هدف از تربيت كارشناسا. دارند

خوانند، همـين   فرهيخته به آنها بنگريم، زياد تفاوت ندارد كه چه مي
اما اگر به عنوان فردي كارشناس . قدر كه خوب بخوانند كافي است

هـا   اي بشود به آنها نگاه كنيم، بايد برنامه در يك سازمان يا مؤسسه
ايـن  . اس بشـود دار و متمركز به هدف كلي تربيت افراد كارشن هدف

  . امر مستلزم تغييرات اساسي در برنامه است
 

به نظر شما، يك برنامة خوب در دورة كارشناسي  •

 بايد چه مشخصاتي داشته باشد؟

دوم افراد نامبرده در پرسش قبلـي مـورد نظـر    مشق در صورتي كه 
است، به نظر من هر دانشجوي كارشناسي آمار بايـد در سـه زمينـه    

توانـد بـه    افي كسب كند بقيـه برنامـة دوره مـي   زير دانش جامع و ك
  . تناسب دانشگاه و امكانات و استادان تغييراتي داشته باشد

هــاي آمــاري قابــل  اصــول روش تحقيــق و گــردآوري داده )1
هـا و تحليـل    گيـري و طـرح آزمـايش    هاي نمونه اعتماد شامل روش

  .ها آن
هاي آمـاري شـامل بـرآورد، آزمـون فـرض،       زرادخانة روش )2

 .ون و چند متغيرهرگرسي

فنون ارتباطات فردي و همكاري با ساير پژوهشگران و نرم  )3
  . اي آمار افزارهاي رايانه

 

 ارشد و دكتري چطور؟ در كارشناسي •

ارشد ادامة طبيعي كارشناسي با محدود كردن زمينة كـار   كارشناسي
در انتخـاب دانشـجو بايـد    . و عمق بخشيدن به دانش آمـاري اسـت  

سخت گيري بيشتر به عمل آيد و دانشجويان مستعد و زمينـة قـوي   
  . ها راه يابند علمي به اين دوره

هـاي مختلـف بـا     در دورة كارشناسي ارشد بهتر است كـه دانشـگاه  
توجه به امكانات خود و عاليق اسـتادان نـوعي تخصـص را شـكل     
دهند زيرا با گستردگي مباحث آمار و كمي واحدهاي درسي در دورة 

العلـوم بـار    كارشناسي و دكتري امكان ندارد كه بتوان فـردي جـامع  
  . آورد
 

ــه • ــمي   از تجربـ ــركت در سـ ــاي شـ نارها و هـ

 .تان بگوييد المللي هاي داخلي و بين كنفرانس

المللـي آمـار،    لين تجربة من بـراي شـركت در سـمينارهاي بـين    او
اي در  المللي آمار در هلند بود كه با ارائـة مقالـه   اجالس مؤسسة بين

خاطرة خوش آن باعث شـد كـه   . انجمن برنولي در آن شركت كردم
هـاي علمـي آمـار شـركت كـنم و       بعد از آن در بسياري از كنفرانس

ر سيدني استراليا بود كه آن هم بسـيار  آخرين آنها د. مقاله ارائه دهم
  . برايم جالب بود

هاي داخلي مربوط بـه آمـار، رياضـي،     ضمناً در بسياري از كنفرانس
در . ام شناسي و غيره شركت داشـته  جامعه شناسي، هواشناسي، اقليم

هـا از آن نظـر    كنفـرانس . ام هيچ كنفرانسي بدون ارائه مقالـه نرفتـه  
كـار  نقـص  كنـد و نيـز    هاي جديد كسب مي اند كه آدم انديشه جالب

  .  فهمد خود را مي

 
ايد، صـحبت   المللي، اگر داشته هاي بين از فعاليت •

 .كنيد

المللي من شامل دو دوره مشاوره براي سازمان ملل  هاي بين فعاليت
  جنوبي،  در زمينة آموزش آمار، يك دورة يك ماهه در كره

اي در تهران و چهار بار فرصـت مطالعـاتي بـوده     يك دورة دو هفته
ي جورجيـا و تكـزاس درس   هـا  ها در دانشـگاه  در اين فرصت. است
  . ام پرداختههمكار به پژوهش  ام و با پژوهشگران داده
 

منديـد؟   به غير از آمار به چه چيزهاي ديگر عالقه •

 هنر؟ موسيقي،علوم ديگر، ورزش، ادبيات، 

شناسـي، بـه    شناسي و جـرم  عالقة من به علوم ديگر از قبيل جامعه
هـاي   ه عنوان پژوهشها ب هايي بوده است كه در اين رشتهر كارخاط

البته كشـاورزي كـه جـامع علـوم كـاربردي      . ام كاربردي آمار داشته
هـاي ديگـر    منـدي  عالقه. فيزيكي و زيستي است، جاي خود را دارد

  . من ادبيات، موسيقي كالسيك و تاريخ است
 

خواهند بـه   اي براي دانشجوياني كه مي آيا توصيه •

 رشتة آمار وارد شوند، داريد؟

خواهند در رشتة آمار تحصيل كننـد آن   ه كساني كه ميتوصيه من ب
. هر كـاري مقـدماتي را الزم دارد  . مويز نشوند ،است كه غوره نشده

هاي اول دروس پايه را  در سال. قدري صبر و حوصله داسشته باشند
هـاي حسـابان،    عميق و جامع بخواننـد و فراگيرنـد، بـه ويـژه درس    

ها در آمـار آشـنا شـوند     ردهاي آنبعداً كه با كارب. ماتريس و احتمال
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تـري دسـت خواهنـد     تر خواهند بود و هم به درك عميـق  هم راحت
اگر اهل اين مباحث هستند به اين رشـته وارد شـوند و گرنـه    . يافت

گفـت كـه دو    معلـم مـن مـي   . شانس خود را در جاي ديگر بيازمايند
  . سواد دانش و آمارشناسان بي اند، پزشكان كم فرقه خطرناك

 

منـد   قش افراد نامي در اين زمينه بـراي عالقـه  ن •

 بينيد؟ كردن دانشجويان به آمار را چگونه مي

اند كه از  هاي كارشناسي هنوز به آن مرحله نرسيده دانشجويان دوره
تواند تعيـين كننـده    ها مي اما نقش دبيران آن. اين افراد تأثير بپذيرند

راه خـود را   ارشـد و دكتـري هـم كـه     دانشجويان كارشناسـي . باشد
  . توانند تأثير بپذيرند مي اند، فقط در كيفيت كارشان كردهانتخاب 

 

وقـت خـود را چگونـه    . ايـد  اخيراً بازنشسته شده •

 كنيد؟ صرف مي

ــه  ــاب، داوري مقال ــأليف كت هــايي كــه از  وقــت خــودم را صــرف ت
هايي كه تـاكنون   شوند، و مطالعة كتاب هاي آماري فرستاده مي مجله

زندگي معمولي و كارهاي مربـوط  . كنم بخوانم، مي بود فرصت نشده
  .به خانه و خانواده هم هست

 

تان در زمينة تـأليف و پـژوهش    هاي آينده برنامه •

 چيست؟

هـاي آمـاري بيـزي     قصد دارم يك كتاب مقدماتي در زمينـة روش 
بنويسم كـه قابـل اسـتفاده كارشناسـان آمـار و سـاير كسـاني كـه         

بـرآورد  "كتـاب  . ها هسـتند باشـد   روش مند به استفاده از اين عالقه
دسـت دارم كـه     اثر جان رائو را براي ترجمه در "هاي كوچك ناحيه

گيري كالسيك تفاوت دارد از  گيري است اما با نمونه در زمينة نمونه
آن لحاظ كه با مدلهاي آماري به ويژه روش بيـزي ارتبـاط نزديـك    

ي دانشـجويان از راه  ها و راهنمـاي  در ضمن به كار داوري مقاله. دارد
  .دور نيز ادامه خواهم داد

 

 دربارة انجمن آمار ايران چه نظر داريد؟ •

هاي كـودكي   سال. انجمن آمار ايران انجمني زنده ، فعال و پوياست
و نوجواني را پشت سر گذاشته و بايد در دوران جديد شاهد توليـدات  

اهدة گيري تدريس، پژوهش و مش به ويژه در جهت. اش باشيم علمي
  .آماري بايد نقش فعالتري پيدا كند

 

 دربارة انتشارات انجمن چه ارزشيابي داريد؟ •

امـا بـا   . ها خـوب اسـت   انتشارات انجمن نيز به تناسب ساير انجمن
التحصـيالن دكتـري در    توجه به انسجام انجمن و تعـداد زيـاد فـارغ   

بايـد تـدبيري   ’ ’JIRSSهاي اخير، مجلـة انگليسـي انجمـن    سال
  .هايش در سال بيشتر شود كه پوياتر شود و تعداد شمارهبينديشد 

شرفت بيشـتر انجمـن چـه پيشـنهادي     براي پي •

  ريد؟  دا

اين عملكرد هم بـه  . پيشرفت انجمن در گرو عملكرد انجمن است 
هاي انجمن  اگر اعضا همت كنند و درگير فعاليت. اعضا وابسته است

و اداري ايـران   د، به طوري كه انجمن بتواند در جامعـة علمـي  نبشو
هاي مختلـف دولتـي مشـاوره بدهـد، در      آفرين باشد، در برنامه نقش

  .ها نقش داشته باشد، آيندة خوبي در انتظارش است ارزيابي فعاليت
  

 

 

 

  :تهيه و تنظيم
  حميد پزشك 

 ) دانشكده علوم رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان(محمود طاهري  سيد

  
  :انجمن آمار بلغارستان-1

با  )BSS (The Bulgarian Statistical Society((انجمن آمار بلغارستان 
  :گذاري شده استميالدي پايه 1991هدف پيگيري موارد زير، در سال 

  گسترش و انتشار دانش آمار ) 1
  تالش در جهت بهبود استانداردهاي آموزشي آمار ) 2
  بهبود وضعيت اجتماعي اعضا) 3
  . ايهاي حرفهارتقاي سطح كيفي آمار در فعاليت) 4

هاي آماري، در چارچوب آكادمي علـوم  فعاليت 1991البته پيش از سال 
  . شده استبلغارستان و يا دانشگاه صوفيا انجام مي

 : هاي انجمن آمار بلغارستان به قرار زير استفعاليت

انجمـن را  اين مجمع، هيأت مـديرة  (تشكيل جلسات مجمع عمومي) 1
  .)كندانتخاب مي

حـاوي  ) هـا عمدتأ هنگـام برگـزاري كنفـرانس   (انتشار بولتن انجمن ) 2
  هاي انجمن فعاليت

ــينبرگــزاري ســمينارها و كنفــرانس) 3 ــد هــاي ملــي و ب المللــي مانن
هـا و  هـاي آمـاري، الگـوريتم   ها، روشسمينارهاي ساالنه در آناليز داده

ــين المل اي، لــي در فراينــدهاي شــاخهمحاســبات آمــاري، كنفــرانس ب
  .المللي در آمار و احتمالهاي  تابستاني بينكنفرانس

 1995اعطاي ايـن جـايزه كـه در سـال     . Kyrill Popoffجايزة ) 4
گذاري شد، به بهترين دانشجوي كارشناسي ارشـد كـه از دانشـگاه    پايه

Sofia )التحصيل شده فارغ) سوفيا، پايتخت بلغارستان/در شهر صوفيه
يـك كميتـة ويـژه در انجمـن آمـار بلغارسـتان،       . شـود شد، اعطا مـي با

  . مسئوليت انتخاب نامزدها و سرانجام، فرد برگزيده را به عهده دارد
توانيـد بـه   هاي بيشتر دربارة انجمـن آمـار بلغارسـتان مـي    براي آگاهي

  .مراجعه كنيدwww.math.bas.bg پايگاه 

  هاي آمار دنيانجمنآشنايي با ا
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، از Rافـزار  راه اول اين است كه پس از باز كردن نـرم 
  شده و  Install package(s)، وارد زير منوي 

  

گيرد، بستة مربوطـه را اتنخـاب   با طي مراحلي كه پيش رويتان قرار مي
نماند كـه در طـول   ناگفته . انيد تا نصب آن كامل شود

راه ديگـر آن  . عمليات نصب، رايانة شما بايد به اينترنـت متصـل باشـد   
  

 http://CRAN.R-project.org/package

فايــل فشــردة مــورد نظــر را دانلــود نمــوده و ســپس آن را از طريــق 
Install package(s) from local zip files…  كه

 .نماييد، فراخواني كنيددر شكل زير مشاهده مي

 

  .حال به مثال زير توجه كنيد

R> library 

R> par(mfrow = c(1, 2), mai = c

R> uniform <- runif 

R> normal <- rnorm 

R> ylim  

R> boxplot(uniform, normal, ylim 

main  

R> beanplot(uniform, normal, ylim 

main = "  
ادفي از توزيع نمونة تص 500خواهيم واضح است كه با اين دستورها مي

نمونة تصادفي از توزيـع نرمـال بـا     500و ) -4، 4(يكنواخت روي بازة 
اي توليد نموده و سپس نمودارهاي جعبـه  5/1ميانگين صفر و واريانس 

 . ها را رسم كنيمو لوبيايي مربوط به آن

                                                                    خبرنامه انجمن آمار ايران                               

  

BSS(Belgian Statistical Society (
هاي علمـي در آمـار   ميالدي، با هدف كمك به پيشرفت

هاي بلژيكي و كمـك بـه مـردم بـراي     و تشويق همكاري بين آماردان
  .اندازي شدفهم بهتر جايگاه آمار در جهان كنوني، راه

انجمن آمار بلژيك هـر سـاله   . عضو است 300
همچنين جلسات مجمـع  . كندهاي علمي مختلفي برگزار مي
  .شودبار در هر سال برگزار مي

B-Stat. News (    سه شـماره در سـال منتشـر
  :شودمطالب خبرنامه شامل موارد زير مي

  ها و مؤسسات پژوهشي و اجراييه دانشگاه
 هاي انتشارات مربوط به آمار 

 هاي دكترا

 اخبار اعضاي انجمن

 اخبار رويدادهاي آينده

 هاي آموزش آمار مطالبي دربارة روش

 ... .مطالبي دربارة آمار رسمي، كاربردهاي آمار در صنعت، 

يـورو و   40براي افـراد عـادي   حق عضويت ساالنة انجمن آمار بلژيك 
  .يورو است

توانيد به پايگـاه  براي آگاهي هاي بيشتر در باره انجمن آمار بلژيك مي
  . مراجعه كنيد

!نمودارهاي لوبيايي
 

 فرزانه صفوي منش
 

اسـت كـه تقريبـاً    اي يكي از انواع نمودارهاي آمـاري  
اما شايد شما نيـز بـا ايـن عقيـده موافـق      . شنا هستيم

-و حتي گاهي آماري(ها باشيد كه تفسير اين نمودارها براي غير آماري

هـا قابـل   هاي توزيع، بـه راحتـي در آن  دشوار بوده و برخي ويژگي
جـايگزين مناسـبي بـراي ايـن     ! نمودارهـاي لوبيـايي  

هـا بـا   نام اين نمودارها برگرفته از تشـابه ظـاهري آن  
  

-بـدين . قادر به رسم اين نمودارهـا خواهيـد بـود   

. يـد را نصـب كن  beanplotافـزاري بـا عنـوان    
، دو راه، پـيش رو  Rم كـه بـراي نصـب هـر بسـته در      

راه اول اين است كه پس از باز كردن نـرم . خواهيم داشت
، وارد زير منوي packageمنوي 

با طي مراحلي كه پيش رويتان قرار مي
انيد تا نصب آن كامل شودمكرده و منتظر ب

عمليات نصب، رايانة شما بايد به اينترنـت متصـل باشـد   
  :است كه از آدرس

package=beanplot 

فايــل فشــردة مــورد نظــر را دانلــود نمــوده و ســپس آن را از طريــق  
…filesزيرمنوي 

در شكل زير مشاهده مي

حال به مثال زير توجه كنيد
  

library("beanplot")

c(0.5, 0.5, 0.5, 
0.1)) 

runif(500, -4, 4)

rnorm(500, 0, 1.5)

ylim <- c(-7, 7)

ylim = ylim, 

main = "boxplot")

ylim = ylim, 

= "beanplot")

واضح است كه با اين دستورها مي
يكنواخت روي بازة 

ميانگين صفر و واريانس 
و لوبيايي مربوط به آن

  افزار؛ يك ترفنديك نرم

خبرنامه انجمن آمار ايران                               

 

  :بلژيكانجمن آمار - 2

  

BSS((انجمن آمـار بلژيـك   

ميالدي، با هدف كمك به پيشرفت 1937در سال 
و تشويق همكاري بين آماردان

فهم بهتر جايگاه آمار در جهان كنوني، راه
300حدود اين انجمن داراي 

هاي علمي مختلفي برگزار ميگردهمايي
بار در هر سال برگزار مي 3يا  2عمومي 

News(خبرنامة اين انجمن 

مطالب خبرنامه شامل موارد زير مي. شودمي
ه دانشگاهاطالعات دربار )1
هاي انتشارات مربوط به آمار گزارش )2
هاي دكتراچكيدة رساله )3
اخبار اعضاي انجمن )4
اخبار رويدادهاي آينده )5
مطالبي دربارة روش )6
مطالبي دربارة آمار رسمي، كاربردهاي آمار در صنعت،  )7

حق عضويت ساالنة انجمن آمار بلژيك 
يورو است 20براي دانشجويان 

براي آگاهي هاي بيشتر در باره انجمن آمار بلژيك مي
www.sbs-bvs.be مراجعه كنيد

  

  

  

 نمودارهاي لوبيايي

 

اي يكي از انواع نمودارهاي آمـاري  نمودارهاي جعبه
شنا هستيمها آهمة ما با آن

باشيد كه تفسير اين نمودارها براي غير آماري
دشوار بوده و برخي ويژگي!) ها

نمودارهـاي لوبيـايي  . هده نيسـت مشا
نام اين نمودارها برگرفته از تشـابه ظـاهري آن  . نمودارها هستند

  .غالف لوبياي سبز است
قادر به رسم اين نمودارهـا خواهيـد بـود    Rافزار به كمك نرم

افـزاري بـا عنـوان    منظور، ابتدا بستة نرم
م كـه بـراي نصـب هـر بسـته در      كنيادآوري مي

يك نرم
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خبرنامـه، امكـان آشـنايي     آشنايي با اين عزيزان، با معرفي ايشان به

هاي مختلف را فراهم مندان به آگاهي از كاربردهاي آمار در زمينه

 . فرماييدبلطفاً خودتان را معرفي 

وارد مقطـع كارشناسـي    75محمد حبيبي دوست هستم كه سـال  

از ايـن مقطـع    79رشتة آمار دانشگاه شهيد بهشتي شدم و سـال  

از اشتغال به كار در يكـي از مؤسسـات   پس . فارغ التحصيل شدم

وارد مقطـع كارشناسـي ارشـد     81تابعة وزارت بازرگاني، در سـال  

-فـارغ  84آمار محض دانشگاه عالمه طباطبايي شدم و تابسـتان  

  . التحصيل شدم

اي در چــه زمينــه و در حــال حاضــر، در كــدام ســازمان

 مشغول به فعاليت هستيد؟

هايي در هستم و در كنار آن پروژهدر شركت سايپا مشغول به كار 

دهـم كـه در ايـن زمينـة     زمينة آمار و تحليل اطالعات انجام مـي 

كـه اهـداف مـالي را دنبـال كـنم، بـه دنبـال        خاص، بـيش از آن 

آموختگان رشتة آمـار  هاي دانشكارآفريني و شناساندن توانمندي

 .در حل مسائل واقعي جامعه هستم

 آمار چيست؟ ةآموختگان رشتبازار كار ازدانش

 توانمندي تحليل مسائل با استفاده از نگرش سيستمي 

 هاي خامتوانمندي نگرش كالن به داده

 كاويآشنايي با الفباي فرايند داده

برداري عمومي از كامپيوتر بـه خصـوص   توانمندي بهره
 .Officeكار با نرم افزارهاي گروه 
كامپيوتري و توانمنـدي  هاي دانش ابتدايي كار با شبكه

ــرم  ــا ن ــار ب ــطح  ك ــار در س ــته آم ــاي تخصصــي رش افزاره
SPSS ،S+  يا SAS   افزارنويسـي در  با تـوان نـرم

هــاي جديــد ماننــد كلمنتــاين،    محــيط آن، تكنولــوژي 
بـا   Officeافزارهـاي گـروه   برقراركردن ارتباط ميان نـرم 

 )افزارهاي آماري
ماننـد هـوش مصـنوعي،    هاي مدرن تحليلي داشتن ايده

 هاي عصبييادگيري ماشين و شبكه

خصوصـاً مكالمـه،   (توانمندي در زبان انگليسي عمـومي 
 )درك مطلب و ترجمه

هـاي حـل   سرعت يافتن راه حل مسـئله از ميـان روش  
 مساله در دانش آمار

                                                                                           64شماره پياپي  – 88

  
هـاي  نماييد، در هر لوبيا چگالي تجربـي داده طور كه مشاهده مي

هـا  عالوه بر آن، در صورتي كـه داده . نيز رسم شده است
شامل چند زيرگروه باشند، اطالعات مربوط به هر گـروه نيـز بـه طـور     

  اي شكل زير، نمونه. جداگانه در نموار مشخص خواهد شد

اي متشكل از دو زيرگـروه رسـم شـده    از اين نمودار را كه براي جامعه
-ساير امكانات اين بسـته و مثـال  براي آگاهي از 

-توانيد به راهنماي بستة نـرم هاي بيشتر به همراه كدهاي مربوطه مي

  :به آدرس
http://CRAN.R-project.org/package

  
  
  
  

  فرزانه صفوي منش: گفتگو از
  

در اين شماره به گفتگويي خواندني با آقاي 

ــش  ــت، دان ــة دوس آموخت

كارشناسي ارشد آمار كـه در حـال حاضـر    

مشغول فعاليت آماري در بازار كار هسـتند،  

توانيـد در صـورت   

آشنايي با اين عزيزان، با معرفي ايشان به

مندان به آگاهي از كاربردهاي آمار در زمينهعالقه

 .سازيد

  

لطفاً خودتان را معرفي 

محمد حبيبي دوست هستم كه سـال  

رشتة آمار دانشگاه شهيد بهشتي شدم و سـال  

فارغ التحصيل شدم

تابعة وزارت بازرگاني، در سـال  

آمار محض دانشگاه عالمه طباطبايي شدم و تابسـتان  

التحصيل شدم

در حــال حاضــر، در كــدام ســازمان

مشغول به فعاليت هستيد؟

در شركت سايپا مشغول به كار 

زمينة آمار و تحليل اطالعات انجام مـي 

خاص، بـيش از آن 

كارآفريني و شناساندن توانمندي

در حل مسائل واقعي جامعه هستم

بازار كار ازدانشتوقع   

توانمندي تحليل مسائل با استفاده از نگرش سيستمي   .1
توانمندي نگرش كالن به داده  .2
آشنايي با الفباي فرايند داده  .3
توانمندي بهره  .4

كار با نرم افزارهاي گروه 
دانش ابتدايي كار با شبكه  .5

ــرم  ــا ن ــار ب ك
SPSS(باال

محــيط آن، تكنولــوژي 
برقراركردن ارتباط ميان نـرم 

افزارهاي آمارينرم
داشتن ايده .6

يادگيري ماشين و شبكه
توانمندي در زبان انگليسي عمـومي  .7

درك مطلب و ترجمه
سرعت يافتن راه حل مسـئله از ميـان روش   .8

مساله در دانش آمار

تگان آموخگفتگو با دانش

 

88 پاييز –سال هفدهم 

  

طور كه مشاهده ميهمان
نيز رسم شده استمربوط به آن 

شامل چند زيرگروه باشند، اطالعات مربوط به هر گـروه نيـز بـه طـور     
جداگانه در نموار مشخص خواهد شد

  
از اين نمودار را كه براي جامعه

براي آگاهي از . دهداست، نشان مي
هاي بيشتر به همراه كدهاي مربوطه مي

به آدرس beanbplotافزاري 
package=beanplot  

 .مراجعه نماييد

  

گفتگو از

در اين شماره به گفتگويي خواندني با آقاي 

ــي  ــد حبيب ــش محم ــت، دان دوس

كارشناسي ارشد آمار كـه در حـال حاضـر    

مشغول فعاليت آماري در بازار كار هسـتند،  

توانيـد در صـورت   شما نيز مي. پردازيممي

 گفتگو با دانش
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آشنايي با فنون برقراري ارتباطات اجتمـاعي در محـيط     .9
 كار
 حفظ ارتباط با دانشگاه .10

 وفاداري نسبت به كارفرما صداقت و .11

هـاي  آشنايي با اصول كارآفريني در حوزة آمار و شـاخه  .12
 .مرتبط با آن

توانـد پتانسـيل   چگونه مـي  "دانشگاه"به نظر شما 

بـراي   وارد بـه دانشـگاه  تـازه موجود در دانشجويان 

درستي هدايت  به را يادگيري و مفيد بودن در جامعه

ها آن از سياريكند تا شاهد سرخوردگي و نااميدي ب

 هاي آخر تحصيل نباشيم؟در سال

ها با توقعـات  هاي دروس و انطباق آننوسازي سرفصل •

  بازار كار

ــروژه  • ــداد پ ــزايش تع ــنايي   اف ــراي آش ــي ب ــاي درس ه

 دانشجويان با كاربردهاي آمار

 هاي كارآموزيور ساختن دورهبهره •

 ايجاد امكان مالقات دانشجويان با كارآفرينان آمار •

از آمار در حـل مسـائل    بازديدهاي علمي از مراكزي كه •

 .كنند استفاده مي

هاي كارآموزي براي دانشجويان آمار، چه نقشـي  دوره

ها و خواهد داشت و با توجه به آشنايي شما با سازمان

ها ها چگونه بايد باشد و چه مواردي در آناين دوره... 

ده و لحاظ شود تا واقعـاً بـراي دانشـجويان مفيـد بـو     

بسياري از مشكالت آنان را بعد از ورود به بـازار كـار،   

 مرتفع نمايد؟

 

كه به شدت موافـق كـارآموزي قبـل از ورود بـه بـازار كـار       با آن

ام كـه از  هستم، اما متأسفانه در بسياري از موارد، شـاهد آن بـوده  

كـردن  كردن مدارك و واردكارآموزان براي كارهايي نظير بايگاني

گونـه بـازدهي در راسـتاي    شود كه تقريباً هـيچ استفاده ميها داده

هـا بـراي نيـروي    من داد و ستد سازمان. كارآموزي دانشجو ندارد

دانـم؛ چـون   كار رايگان با كارآموزان را به صورت مطلق بد نمـي 

برنده   _ خواهند؛ اما اين بازي بايد برندهها هم منافع خود را ميآن

باشد و كارآموز هم در راستاي رشتة خود واقعاً تجربه كسب كنـد  

براي ايـن  . و در عين حال براي آن سازمان هم، كاري انجام دهد

اقدامي جدي ) و دانشگاه ها(موضوع الزم است تا گروه هاي آمار 

  :براي حل اين مشكل چند راه حل وجود دارد. انجام دهند

ها حتي ها از سازمانساتيد دانشگاهها و ااخذ پروژه توسط گروه •

هاي كم و درگيركردن دانشـجويان كـارآموز بـا مسـائل     با قيمت

 دنياي واقعي، زير نظر مستقيم استاد

آموختگاني كه در زمينة آمار فعاليـت دارنـد؛   هماهنگي با دانش •

 هادادن به آنبراي كارآموز گرفتن و آموزش

ازمان مـورد نظـر   بررسي دقيق كاري كه كـارآموز بايـد در سـ    •

انجــام دهــد، توســط اســتاد و در قالــب مكاتبــات رســمي، تــا از 

عمل آيـد و  ور، پيش از وقوع آن جلوگيري بهكارآموزي غير بهره

درخواست يك نسخه از نتيجة واقعي كارِ كـارآموز در پايـان دورة   

 . كارآموزي براي نگهداري در گروه آمار دانشگاه

هـاي  بـراي درس  "واقعـي "هـاي درسـي   افزايش تعداد پروژه •

هـاي  كاربردي تا دانشجويان به جاي حل مسائل فرضي با چالش

 . واقعي تحليل اطالعات آشنا شوند

بدون برخورداري از يك نگـاه  افزارها نرميا تسلط بر آ 

ــي   ــاري، م ــاهيم آم ــق از مف ــدژرف و درك عمي  توان

 ها باشد؟ پاسخگوي نيازهاي سازمان

ام، بـه  كه من از دانش آنها بهـره بـرده  خوشبختانه نگاه اساتيدي 

افزارهاي آماري شـد؛ ولـي   نوعي بود كه موجب آشنايي من با نرم

اما بدون . هاي آمار در اين مورد مطلع نيستماز كاركرد ساير گروه

هيچ ترديدي ورود يك تحليلگر آماري به بازار كار، بدون آشـنايي  

تاق عمل بدون وسايل افزارها مانند ورود يك جراح به ابا اين نرم

افزارهـا ابزارهـاي   ايـن نـرم  . ماننـد جراحي است كه هر دو درمـي 

الزامي كار تحليل اطالعاتند؛ اما بـدون داشـتن دركـي عميـق از     

هـا  مفاهيم علم آمار، احتمال خطا و عدم توانمندي در كـار بـا آن  

افزارهـا بسـياري از روانشناسـان،    بـا ايـن نـرم   . رودبسيار باال مي

هـا  شناسان، اقتصاددانان، اپيدميولوژيسـت ن صنايع، جامعهمهندسي

هـا متمـايز   چه كه يـك آمارشـناس را از آن  آشنا هستند و آن... و 

كردن چند گزينـه  سازد، همان علم آمار است، نه توانايي كليكمي

كنم كه در پس از دوستانم خواهش مي. يا نوشتن چند خط برنامه

-رهاي آماري، قدرت خـود را در پايـه  افزاكنار يادگيري كار با نرم

در غيـر ايـن صـورت، كارشناسـان     . هاي علمي كار جستجو كنند

اي هاي ديگري كه مثال زدم، به راحتي بـه علـت دو جنبـه   رشته
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هاي متعـددي از كارهـاي   زنند و من مثالها را كنار ميبودن، آن

تـوانم بيـاورم كـه بعضـاً     ها ميآموختگان ديگر رشتهآماري دانش

  .ممكن است از نظر آماري، خطا هم داشته باشد

آموختگـان  شايد بخش بزرگي از مشـكالت دانـش      

هـاي آمـار   ها از توانـايي آمار به عدم شناخت سازمان

توانند چـه  به نظر شما متوليان آمار كشور، مي. بازگردد

ها به آمار، افـزايش  نقشي در افزايش رويكرد سازمان

-تـر ثر علمي و واضـح مؤ ةتر به اين شاخنگرش علمي

ها بـه آمـار بـراي رشـد بيشـتر و      نمودن نياز سازمان

  ؟تر ايفا نمايندسريع
 

  در اتاق بازرگاني  85نزديك غروب يكي از روزهاي آخر سال 

تهران، به مـدت چنـد دقيقـه توانسـتم بـا يكـي از توانمنـدترين        

 ايشان براي ورود آمارشناسـان بـه  . كارآفرينان ايران مالقات كنم

هم در كتاب  "مارك مك كورمك"اي كردند كه بازار كار توصيه

به جوانان جوياي كار توصيه  "دهدهاروارد چه چيزي را ياد نمي"

توانـد رد  پيشنهادي به صاحب صنعت بدهيد كه نمـي . كرده است

كـه كـار   پـس از آن  "!كـنم من براي شما مجاني كار مـي ": كند

كه توانمندي خـود را نشـان   ايناي انجام داديد، گذشته از شايسته

ايد، در بسياري از موارد، حتي ممكن است پول هـم دريافـت   داده

شدن در شاخة تحصيلي خودتـان  اين كار شما را به استخدام. كنيد

انـد و  يا خود، آمار خوانده: اندمتوليان آمار دو دسته. كندنزديك مي

. انـد ر شـده اي ديگر تحصيل كرده و اكنون متولي آمـا يا در رشته

و نيـز مـك   (توانند طبق توصية آن كارآفرين بزرگ گروه اول مي

داشتي كارهايي تحليلي از جـنس آمـار   بدون هيچ چشم) كورمك

هاي خود ارائه دهنـد تـا  شـناخت صـحيحي از     انجام و به مافوق

آمار در سازمانشان ايجاد شود و پس از مدتي صبر و كوشش، اين 

امـا  . از آن كار رايگان را كنار بگذارنددرخت به ثمر بنشيند و پس 

منظـورم افـرادي اسـت    . گروه دوم نياز به كارآفرينان آماري دارند

تـوان توقـع   ها را با توانمندي آمار آشنا كند و پس از آن ميكه آن

وقتـي مـن گوهرشـناس    . ها داشتاستفاده از آمار در كار را از آن

نگ مـي رود؟ آشـنا   نباشم، چه توقعي از من در تميز گـوهر از سـ  

هـاي يـك   كردن اين افراد با آمار نياز به ابزارهايي مثل همـايش 

هاي مشابه و نيز روزه، بروشورها، نمونة كارهاي موفق در سازمان

هـا  كنندگاني دارد كه با متوليان آمار صحبت كرده و به آنمذاكره

هاي اين علـم در حـل مشكالتشـان كمـك     در شناخت توانمندي

كـردن دانـش   ن يك خط مقدم براي مبارزه در راه واردنمايند و اي

 .طلبدآمار به بازار كار است كه عزمي قوي و افرادي مشتاق مي

آموختگان، اما متأسفانه، اين شوق و انگيزه در دانش

-بسـياري از دانـش  خـورد؛  چندان بـه چشـم نمـي   

آموختگاني كه به عنوان كارشناس آمار وارد بازار كار 

كنند كه دركـي كـامالً ابتـدايي از    مي اند، عنوانشده

 Msي مجموعـه  مفاهيم آماري و آشنايي مختصر با

Office ها را تـأمين كـرده و   نياز بسياري از سازمان

-كـارگيري روش بنابراين نيازي به تالش بيشتر و به

آمــاري و آشــنا ســاختن مســئوالن  ةهــاي پيشــرفت

 در ايـن ارتبـاط چـه   . ها نيستسازمان با كاربرد آن

 كنيد؟راهكاري را پيشنهاد مي

جـا شـكل گرفتـه باشـد كـه در بعضـي       شايد ايـن نگـرش از آن  

همـان توصـية   . دانندرا يك چيز مي "ارقام"و  "آمار"ها سازمان

توانـد كـارآيي   آن كارآفرين كه از او ياد كردم در ايـن مـورد مـي   

شناسند، هنوز هـم  كه در محل كارم آمار را ميبا اين. داشته باشد

هاي ناشناختة آمار انجام هايي در راستاي شناساندن  بخشالشت

دهم و شيوة من همان شـيوة مـك كورمـك و آن كـارآفرين     مي

كه از مـن چيـزي خواسـته باشـند، كارهـايي از      است و بدون اين

هـاي پـي در   طبيعتاً اين آموزش. دهمجنس آمار انجام و ارائه مي

اسـتفاده از آمـار سـوق    پي، مديران و ديگر همكاران را به سـوي  

دهد و روشن است كه از جملة اولين افرادي كه بـه ذهنشـان   مي

هـا مشـاوره دهـد، همـان     توانـد بـه آن  رسد در اين زمينه مـي مي

. ها كاربردهاي آمار را آمـوزش داده اسـت  شخصي است كه به آن

در يكي از كارخانجات اصفهان، خانمي كه ليسانس آمار داشـتند،  

ايشـان بـه صـورت    . ر مرتبط اسـتخدام شـدند  براي يك شغل غي

هايي بر كاركرد پرسنل انجام دادند كه نتايج كـار  داوطلبانه تحليل

گيـري مهمـي شـد و    ايشان براي مدير كارخانـه مبنـاي تصـميم   

پس از دوستان دانشجويم خـواهش  . جايگاه ايشان هم ارتقا يافت

در بازار كار كنم خود را مجهز به دانش كنند؛ امروز را نبينند و مي

بــه جــاي منتظــر موقعيــت مانــدن، خــود موقعيــت شــكوفايي را 

 .بيافرينند
 

وتي جز در ميزان حقوق، تفـا شايد آيا در بازار كار،   

ارشـد آمـار وجـود     ميان كارشناس آمار و كارشناس



                                                                                      خبرنامه انجمن آمار ايران                               

 

14

دارد؟ از كارشناس ارشد آمار چه انتظـارات ديگـري   

هست و چـه انتظـاراتي بايـد باشـد و نيسـت؟ آيـا       

ادي كه صرفاً به دليل يافتن شغلي بهتر، در مقطع افر

پردازنـد، راه  تحصـيل مـي   ةكارشناسي ارشد به ادام

كنند و به قول برخـي از دوسـتان،   درستي را طي مي

 كنند؟ آيا وقت خود را تلف نمي

يكي از كاربردهاي مهم آمار و شايد كـاربرد اصـلي آن، پـژوهش    

يافتن يك واكسن جديـد در  منظورم تالش چند ساله براي . است

آزمايشگاه نيست، بلكه يافتن حل مسالة جاري و مشكل مديريتي 

گيري و آزمـون  امروز سازماني است كه ممكن است با يك نمونه

هاي پژوهشي بازار كـار بـا مـدارك    ورود به اليه. فرض حل شود

هـاي پـژوهش   تر است؛ چون فـرد بـا روش  تحصيلي باالتر آسان

مـن  . اين مدرك، ديد بازار به او بهبود يافته است آشناتر شده و با

خواهند به مدرك كارشناسـي بسـنده كننـد    از اين دوستان كه مي

اي كه شـما را در بـازار كـار از ديگـران     مي پرسم آن برگ برنده

كند چيست؟ كه البته ممكن است پاسخ مناسبي داشته متمايز مي

  !باشند
 

ـ    آگاهي از پيشـرفت    ار در دنيـا و  هـاي اخيـر علـم آم

كـارگيري آمـار در كشـورهاي    آشنايي با ساز و كار بـه 

پيشرفته، چه نقشي در ارتقاي بازار كار آمار و جايگـاه  

آيا پتانسـيل اسـتفاده از    آمار در كشور، خواهد داشت؟

 آن در كشور وجود دارد؟

-هاي مـا زمينـه  از مهمترين چالش. به نظر من نقش مهمي دارد

هـايي از حـل مسـالة    من مثـال . مار استهاي به كارگيري علم آ

هاي هاي مرسدس بنز و نيز مشاورهسيستم ترمز نوعي از كاميون

خواهيم دوبـاره  ما نمي. حقوقي در كشورهاي پيشرفته با آمار دارم

باشد و چه ها چه در زمينة تئوري اين آگاهي. چرخ را اختراع كنيم

 . گر و راهنما باشدتواند براي ما ياري ، ميعمليدر زمينة 

 ؟چگونه است آمار در ايران ةنگاه شما به آيند  

تحقـق ايـن   . رو داردكشور ما هدف تعالي و رشد و توسعه را پيش

در مديريت، جملة معروفي داريم كـه  . هدف، به ابزار آمار نياز دارد

تـوانيم  گويد هر چيـزي را كـه نتـوانيم انـدازه بگيـريم، نمـي      مي

. ناپذير اسـت استفاده از آمار در مديريت، اجتنابلذا . مديريت كنيم

اما ما نيـز بايـد   . از اين رو من به آيندة اين دانش خوشبين هستم

-بدانيم كه با يك نهال كوچك با رشـدي آرام مـواجهيم كـه بـه    

را خودمان بايد محقق كنيم و نفع همـة ايرانيـان و    بارنشاندن آن

زمـاني بـود كـه معمـاران سـنتي،      . خصوصاً خود مـا در آن اسـت  

ساختند و مهندسين عمران در حاشـيه بودنـد؛ ولـي    ساختمان مي

ما هم بايـد  . ها به درخت باروري تبديل شده استاكنون نهال آن

  .نهال خود را به ثمر برسانيم

ا به دانشجويان مقاطع تحصـيلي  هاي آخر شمتوصيه 

 ؟چيست مختلف

دوست دارم به جاي توصيه، از دوستانم در جامعـة آمـاري كشـور    

تقاضاي من اين است كه هر طور شده باسواد . هايي كنمخواهش

قدر افراد باسواد در بازار كار اين. و توانمند از دانشگاه بيرون بياييد

. حيـرت خواهيـد كـرد   هاي آنها هستند كه بعضاً از تنوع تخصص

هـاي مـرتبط ديگـر ماننـد مـديريت،      بسيار نيكوست كه در زمينه

هاي ، كامپيوتر و اقتصاد، كتاب)هاتحليل سيستم(مهندسي صنايع 

هـاي ديگـر   دانشگاهي متنوعي را مطالعه كنيد و از استادان گـروه 

كه به راحتي در دسترس شـما دانشـگاهيان هسـتند، بـراي رفـع      

شما به زودي وارد رقابت سنگيني خواهيـد  . اشكال كمك بگيريد

در خود حوزة آمار . اندازداي بودن، شما را جلو ميشد كه چندجنبه

گيـر  امروزه بـا رشـد چشـم   . به دروس كاربردي خود بسنده نكنيد

هـاي آمــاري اســتاندارد در قالــب  تكنولـوژي اطالعــات، تكنيــك 

اسـت در  كاوي ظاهر مي شود كه ممكن فرايندهايي از جنس داده

ها را از شـما مطالبـه   هاي دروستان نباشد؛ ولي بازار، آنسر فصل

هاي سينمايي، گشـت و گـذار   هايي نظير فيلمبراي سرگرمي. كند

البته منظورم ورزش ... (هاي داستان، مجالت و در اينترنت، كتاب

مطمـئن  . هاي بعدي عمـر، فرصـت بسـيار اسـت    در دهه!) نيست

دهيد، رقباي سرسـختي در  آن را هدر ميباشيد كه زماني كه شما 

حال تجهيز خود براي مبارزه با شما هستند و بـازار كـار در اكثـر    

زمان و پتانسيل باالي جواني خود . رحمي نيستموارد، موجود دل

  . را به هيچ عنوان ارزان از دست ندهيد
  

-آرزوي موفقيـت روز دوسـت  براي آقاي حبيي خبرنامه

در اين صميمانه  ن براي شركتاز ايشاافزون داشته و 

  .نمايد تشكر ميگفتگو 
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1حميد پزشك :مترجم
 

 
 

هــاي عمـومي بــراي مشـاوره  
منظورمــان از . نمــودآمـاري ارائــه خــواهيم  
اشخاصي است كـه  شخص يا 

موضوع مـورد مطالعـه   هاي مختلف 
نحـوي بـراي   هـا بـه  توصـيه 

ت اند كـه بايـد تحـ   آل ارائه شده
 گيري،قيودي مثل زمان و شـرايط بـه كـار   

هـا  ها بر اسـاس تجزيـه و تحليـل داده   توصيه. مورد استفاده قرار گيرند
هـايي  پيـرايش  ،نظر باشـد ايش مـد هرگاه طرح آزم 

  .جزيي الزم خواهند بود
يعنـي  (دادن بـه پژوهشـگر   امكان داشته باشد به جاي مشـاوره 

اي از زمان، در دورهبا او ) مباحث خاص آماري ةهاي موردي دربار

  . عالقه نشان دهيد ،در خصوص موضوع مورد مطالعه
موضـوع مـورد مطالعـه اسـتفاده      ةالحات حـوز تالش كنيد از اصط

  .حتي اگر با واژه هاي مرسوم آماري متفاوت باشند
-روش آماري استفاده مـي  اگر متوجه شديد پژوهشگر به اشتباه از

دوباره مطـرح   ،كند، مشاوره را در حداقل زمان ممكن و با كمال احترام

به موضوع  ر سمينارهاي مربوطگاه به گاه د ،كنيداگر همكاري مي
  .مورد نظر را مطالعه كنيد ةشركت و مجالت حوز

مـاري  به نحو پنهاني مشخص كنيـد درك پژوهشـگر از مفـاهيم آ   
داري هاي معنيكارگيري مكانيكي آزمونبه عنوان مثال به

  .بدي است ةثيرات مورد نظر، نشانأيه گرفتن براي ت
پاسخ  ،آماريتحليل سي كنيد تا مطمئن شويد ررا بر
اين كار ممكن است بـه پژوهشـگر كمـك    . دهدسواالت درست را مي

-اي آمـاري مشـترك   كند كه خودش را با تفكر روشن در مقابل خطـ 
  .حفظ كند -ال غلط

تـا از  هـاي خـام را ببينيـد    امكان داشته باشد تالش كنيد داده
هـا درك  ي مطلـع شـده، از كيفيـت عمـومي داده    گير
  .دست آوريد

                                                
  آورده شده است   Liaison 13.1در  1999اين مقاله اولين بار در ماه فوريه 

مشاوره پندهايي از يك آماردان برجسته در خصوص
 

)ديويد كاكس، كالج ناقيلد و بخش آمار دانشگاه آكسفورد
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  !گيري آتشيننمونه

روزي يك شيميدان، يك فيزيكدان و يك آماردان در اتاقي بودند كه 
هر سه نفر به دنبال راهي براي .  ناگهان سطل زباله، آتش گرفت

چه كار دانم بايد من مي": فيزيكدان گفت. 
كرد؟ بايد مواد سوختني را آنقدر سرد كنيم تا دماي آن كمتر از دماي 

شيميدان   ".در آن صورت، آتش خاموش خواهد شد
ذخيرة اكسيژن محيط بايد . نه، نه؛ من راه بهتري سراغ دارم

در همان لحظه،  ".كامالً تمام شده تا آتش خود به خود خاموش شود
سرعت در حال دويدن دور اتاق است و جه شدند آماردان به

كار چه": ها فرياد زدندآن. كنددر نقاط مختلفي از اتاق، آتش روشن مي
هاي بيشتر آوري نمونهدر حال جمع": آماردان پاسخ داد

  !سكه و امتحان آمار

اي گزينهيك دانشجوي آمار در جلسة امتحاني كه سؤاالت آن دو 
دانست، تصميم يك از سواالت رانميجا كه پاسخ هيچ

دو ساعت گذشت و . دادن به سواالت، سكه بيندازد
هاي خود را تحويل دادند؛ اما او هنوز دانشجويان، يك به يك برگه
استاد كه در طول اين دو ساعت، مراقب . انداخت

داند، باالي سر او د و متوجه شده بود كه جواب سواالت را نمي
اي معلوم است كه تو براي اين امتحان هيچ مطالعه

-كني و برگهپس چرا انقدر معطل مي. دانيها را نمي

انداختن بود، دانشجو كه هنوز در حال سكه "
  ".!كنمهايم را چك مي

 !اطمينان آقاي دكتر

  برم؟آقاي دكتر، من از اين عمل جراحي، جان سالم به در مي

  مانيد؟بله، من كامالً مطمئن هستم كه شما زنده مي

  از كجا آنقدر مطمئن هستيد؟

نفر در اين عمل  9بيمار،  10آمار نشان داده است كه از هر 
  !ميرند و ديروز نهمين نفر هم مرد

 

 

عمـومي بــراي مشـاوره   ةچنـد توصــي 
آمـاري ارائــه خــواهيم  

شخص يا  "رپژوهشگ"
هاي مختلف با جنبه
توصـيه . هستنددرگير 

آل ارائه شدهشرايط ايده
قيودي مثل زمان و شـرايط بـه كـار   

مورد استفاده قرار گيرند
 ؛انددهبندي شجمله

جزيي الزم خواهند بود
امكان داشته باشد به جاي مشـاوره  اگر -1

هاي موردي درباربحث
  .دي كنيهمكار

در خصوص موضوع مورد مطالعه  -2
تالش كنيد از اصط  -3

حتي اگر با واژه هاي مرسوم آماري متفاوت باشند ؛كنيد
اگر متوجه شديد پژوهشگر به اشتباه از  -4

كند، مشاوره را در حداقل زمان ممكن و با كمال احترام
  .كنيد

اگر همكاري مي  -5
شركت و مجالت حوز

به نحو پنهاني مشخص كنيـد درك پژوهشـگر از مفـاهيم آ     -6
به عنوان مثال به. چقدر است
يه گرفتن براي تبراي تاييد

را بر روند كاردائمأ   -7
سواالت درست را مي

كند كه خودش را با تفكر روشن در مقابل خطـ 
ال غلطسؤيعني پاسخ به 

امكان داشته باشد تالش كنيد دادهاگر   -8 
گيرفرايندهاي اندازه

دست آوريددرستي به

١
اين مقاله اولين بار در ماه فوريه  

 پندهايي از يك آماردان برجسته در خصوص

ديويد كاكس، كالج ناقيلد و بخش آمار دانشگاه آكسفورد(  

لبخند آماري

88 پاييز –سال هفدهم 

  

  

نمونه

روزي يك شيميدان، يك فيزيكدان و يك آماردان در اتاقي بودند كه 
ناگهان سطل زباله، آتش گرفت

. كردن آتش بودندخاموش
كرد؟ بايد مواد سوختني را آنقدر سرد كنيم تا دماي آن كمتر از دماي 

در آن صورت، آتش خاموش خواهد شد. احتراق شود
نه، نه؛ من راه بهتري سراغ دارم": گفت

كامالً تمام شده تا آتش خود به خود خاموش شود
جه شدند آماردان بهناگهان متو

در نقاط مختلفي از اتاق، آتش روشن مي
آماردان پاسخ داد "كني؟مي

 !!"هستم

سكه و امتحان آمار

يك دانشجوي آمار در جلسة امتحاني كه سؤاالت آن دو 
جا كه پاسخ هيچبودند، از آن

دادن به سواالت، سكه بيندازدگرفت براي پاسخ
دانشجويان، يك به يك برگه

انداختنشسته بود و سكه مي
د و متوجه شده بود كه جواب سواالت را نمياو بو

معلوم است كه تو براي اين امتحان هيچ مطالعه": رفت و گفت
ها را نمياي و جوابنكرده

"دهي؟ات را تحويل نمي

هايم را چك ميدارم جواب": گفت

اطمينان آقاي دكتر

آقاي دكتر، من از اين عمل جراحي، جان سالم به در مي: بيمار

بله، من كامالً مطمئن هستم كه شما زنده مي: دكتر

از كجا آنقدر مطمئن هستيد؟: بيمار

آمار نشان داده است كه از هر : دكتر
ميرند و ديروز نهمين نفر هم مردجراحي مي

 

 لبخند آماري
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بازمانــدگان او،  . ســالگي درگذشــت
، 4، ماريليـدا 3سه فرزند بـا نامهـاي  دنيـل   

، 6هـاي اَلكـس  و چهار نـوه بـا نـام   
  . هستند  9و  ونسا

چـين   10هايدر شانگ
 12در استان ژجيانگ 11
بــه دانشــگاه  1936در ســال 

 1940راه يافـت و در سـال   
در بحبوحـة جنـگ بـا ژاپـن،     . التحصـيل شـد  در رشـتة رياضـي، فـارغ   

واقع در  15به شهر كانمينگ 14پكن-جينهاي اصلي ناحية تيان
چين منتقل و در دانشگاه متحد ملّي جنـوب غـرب ادغـام    
شدند و چانگ در اين دانشگاه با موقعيتي شبيه يك اسـتاديار، مشـغول   

و  16هـوا در اين دوره، ابتدا به مطالعة نظرية اعداد با لوكنـگ 
 1944كـاي الي در سـال   . پرداخت 17سپس نظرية احتمال با پائولوسو

جهـت   "بخشش شـورش مشـتزنان  "رمتقاضي برندة بورس تحصيلي پ
وارد  1945ادامة تحصيل در اياالت متحده گرديـد و در دسـامبر سـال    

موفق به اخذ درجة دكترا از  1947او در سال . شد 18
 عنوان رسـالة دكتـري  . شد 19كرامر اين دانشگاه، تحت راهنمايي هارالد

هــاي متغيرهــاي الــههــاي جزئــي دنبمجمــوعبيشــينة 
  . بود 

هـاي  هـاي آموزشـي مختلفـي را در دانشـگاه    بعد از آن، چانگ، سـمت 
21شيكاگو، كلمبيا، كاليفرنيا، كرنل و سيراكيو

در سـال  . بر عهده داشـت  
، 1988به دانشگاه استنفورد رفت و تا بازنشستگي خود در سـال  

هـا و  و خـدمتش در دانشـگاه  هـاي فعاليـت   او در سـال 
 22ميلـر . ا. هاي بسياري همچـون جـورج  مؤسسات مختلف با شخصيت

                                                
٣
 - Daniel 
٤  - Marilda 
٥  - Corinna 
٦
-  Alex 
٧
 -Adam 
٨ - Davison 
٩ - Vanessa 
١٠

 - Shanghai 
١١

 - Hungzhou 
١٢ - Zhejiang 
١٣

 - Tsinghua 
١٤

 - Beijing - Tianjin   
١٥

 - Kunming 
١٦ - Lo-Keng Hua 
١٧

 - Pao – Lu  Hsu 
١٨

 - Princeton 
١٩

 - Harald Cramer 
٢٠- On the maximum partial sum"" of Sequences of 

Independent Random Variables 
٢١

 -Syracuse 
٢٢

 -George A. Miller 

                                                                    خبرنامه انجمن آمار ايران                               

دقت كنيد تا مطمـئن شـويد از   هاي مختلف طرح مطالعه 
  .آمدتحليل مناسب برخواهد

  .با الگوهاي بسيار ساده شروع كنيد
  .ساده تمام كنيد هاياگر امكان داشته باشد با الگو

اغلـب بـار اول    ،تحليلو هاي زيبا براي تجزيه 
  .آماده باشيد ،تحليلو  كار نخواهند كرد، براي پيرايش تجزيه

جـواب اوليـه   زماني كـه  . هاي قوي نترسيداز درنظرگرفتن فرض
 ،شـده هاي درنظرگرفتـه يك از فرضدست آمد، بررسي كنيد كه كدام

  . نتايج به خرج دهيد ةاي براي ارائ
گيرد، اگر قرار باشد كار شما در مقاله يا گزارشي مورد استناد قرار 

  .مورد نظر را قبل از ارسال ببينيد ةبه جديت درخواست كنيد نوشت
مقالـه   يكـي از نويسـندگان همكـار    دكنيد كه باي

اگـر بـاز   . ي از شما دعوت نشده است، چند روز صبر كنيـد 
ـ ؤيد جزو نويسندگان مقاله باشيد، مكنيد كه با ه بـه  دبان

بـه  (يادآوري كنيـد كـه    ،تر از بقيه داردپژوهشگري كه رفتاري دوستانه
ت و فكـر زيـادي روي كـار    شـما وقـ  ) !شرطي كه حقيقت داشته باشد

ا هـ حال آماده باشـيد كـه بگوييـد داده    خيلي به ندرت ولي در هر
  .مورد مطالعه نيستند ةقادر به تابش نور كافي به مسئل

هـايي كـه از   هـاي خودتـان و توصـيه   تعادلي بـين افكـار و ايـده   
هـم بايـد وقـت    البته شما (گيريد، برقرار نماييد 

خود به همكارانتان در مواقعي كه آن ها نيازمندنـد  

مورد  اًكاري كه شما انجام داديد مستقيم اگر بيش از ده درصد از
  .يداهاي انجام دادتفاده قرار گيرد، شما كار شايسته

كوچكي دارد كه مطمئن اسـت   ةاگر پژوهشگر بگويد مشكل ساد
  !توانيد آن را حل كنيد، به طور كلي حرفش را باور نكنيد

  .كنم؟ نهيا من خودم اين نكات را دنبال مي
   ! نبال كنم؟ به طور متعادل، شايد

  
1ساناز ريواز، دانشجوي دكتري رياضي كاربردي

 

 
  

دانان پيشتاز نيمة دوم قـرن بيسـتم و   احتمالكاي الي چانگ، يكي از 
 2009، در اول جـوئن سـال   2استاد بازنشستة رياضي دانشگاه استنفورد

                                                
ــه ترجمــه و تلخيصــي از   ــن مقال ــه آدرس اي ــا ب : مطلــب منتشــر شــده در ســايت دانشــگاه كاليفرني

http://math.ucsd.edu/~willams   است.  
٢
  - Stanford 

ســالگي درگذشــت 91در 
سه فرزند بـا نامهـاي  دنيـل   

و چهار نـوه بـا نـام    5كُرينا
 ، ديويسون7آدم

و  ونسا8
 1917سال  وي در

11ژوبا تباري از هنگ

در ســال . متولــد شــد
راه يافـت و در سـال     13هواتسينگ

در رشـتة رياضـي، فـارغ   
هاي اصلي ناحية تياندانشگاه

چين منتقل و در دانشگاه متحد ملّي جنـوب غـرب ادغـام     جنوب غرب
شدند و چانگ در اين دانشگاه با موقعيتي شبيه يك اسـتاديار، مشـغول   

در اين دوره، ابتدا به مطالعة نظرية اعداد با لوكنـگ . به كار شد
سپس نظرية احتمال با پائولوسو

برندة بورس تحصيلي پ
ادامة تحصيل در اياالت متحده گرديـد و در دسـامبر سـال    

18دانشگاه پرينستون

اين دانشگاه، تحت راهنمايي هارالد
بيشــينة پيرامــون "وي، 

 20"تصادفي مستقل
بعد از آن، چانگ، سـمت 

شيكاگو، كلمبيا، كاليفرنيا، كرنل و سيراكيو
به دانشگاه استنفورد رفت و تا بازنشستگي خود در سـال   1961
او در سـال . جا مانـد در آن

مؤسسات مختلف با شخصيت

of Sequences of 
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هاي مختلف طرح مطالعه در جنبه   -9
تحليل مناسب برخواهد ه وتجزي ةعهد
با الگوهاي بسيار ساده شروع كنيد  -10
اگر امكان داشته باشد با الگو  -11
هاي زيبا براي تجزيه نجايي كه ايدهآاز   -12

كار نخواهند كرد، براي پيرايش تجزيه
از درنظرگرفتن فرض  -13
دست آمد، بررسي كنيد كه كدامبه

  .اساسي هستند
اي براي ارائتوجه قابل مالحظه  -14
اگر قرار باشد كار شما در مقاله يا گزارشي مورد استناد قرار   -15

به جديت درخواست كنيد نوشت
كنيد كه باياگر احساس مي  -16
ي از شما دعوت نشده است، چند روز صبر كنيـد ول ،بوديدمي

كنيد كه باهم احساس مي
پژوهشگري كه رفتاري دوستانه
شرطي كه حقيقت داشته باشد

  .ايدردهصرف ك
خيلي به ندرت ولي در هر  -17

قادر به تابش نور كافي به مسئل
تعادلي بـين افكـار و ايـده     -18

گيريد، برقرار نماييد تان ميآماري همكاران
خود به همكارانتان در مواقعي كه آن ها نيازمندنـد   ةكه به نوبپيدا كنيد 

  .)كمك كنيد
اگر بيش از ده درصد از  -19
تفاده قرار گيرد، شما كار شايستهاس
اگر پژوهشگر بگويد مشكل ساد  -20

توانيد آن را حل كنيد، به طور كلي حرفش را باور نكنيدشما مي
يا من خودم اين نكات را دنبال ميآ 
نبال كنم؟ به طور متعادل، شايدكنم كه دآيا آرزو مي 
  

   
 

 
 

ساناز ريواز، دانشجوي دكتري رياضي كاربردي :مترجم

كاي الي چانگ، يكي از 
استاد بازنشستة رياضي دانشگاه استنفورد

        
١
ــه ترجمــه و تلخيصــي از    ايــن مقال

willams/chung/obit.pdf 
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 انجمـن علمـي آمـار    1ميلـر در آن زمـان، عضـو   . ا. جورج. مالقات كرد
  .رياضي بود

گذاران در علـم احتمـال بـود و تحقيقـات وي در     چانگ، يكي از بدعت
نجيرهـاي  هايي همچون مجموع متغيرهـاي تصـادفي مسـتقل، ز   زمينه

ف، نظريـة  ومـارك  پيوسته، زمان بازگشـت در فراينـدهاي  ف زمانوكرما
بـراي   2ايهـاي پيمانـه  هاي براونـي و قضـيه  پتانسيل احتمالي، گردش

هاي مختلف علم احتمـال  ، تأثيرات شگرفي در زمينه3معادلة شرودينگر
مقاله در مجالت مختلـف بـه    133سال،  70وي در مدت . داشته است
بـه   4سـاينتيفيك - ورلـد منتخبي از كارهاي او اخيراً توسط . چاپ رساند

عـالوه بـر   . مناسبت  نودمين سالروز تولـدش بـه چـاپ رسـيده اسـت     
شـده توسـط وي نيـز در زمينـة      مقاالت تحقيقاتي، يازده كتاب نوشـته 

الزم به ذكر است كه چانگ به دليـل  . اند گذار بودهاحتمال، بسيار تأثير
. نگارش زيبا، رسا و دقيقش همواره مـورد توجـه بسـياري بـوده اسـت     

اكنون بـه چـاپ سـوم    وي كه هم "اي بر نظرية احتمالمقدمه"كتاب 
رسيده، از جملة منابع پركاربرد براي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي    

 "نظرية مقدماتي احتمال و فرآيندهاي تصادفي"كتاب همچنين . است
هاي انگليسي، چيني، آلمـاني، فارسـي، روسـي و    او كه تاكنون به زبان

اســپانيايي ترجمــه شــده اســت، از جملــة منــابع درســي مشــهور دورة  
  .كارشناسي است

سال به تدريس احتمال پرداخت و در ايـن مـدت،    40چانگ نزديك به 
عالقـه، شـور و اشـتياق وي در    . هـدايت نمـود  دانشجوي دكترا را  14

هـاي تحقيقـاتي   ها و ارائهاي بود كه در كالسزمينة رياضيات به اندازه
دوستان و همكاران وي، هنـوز سـواالت   . او كامالً واضح  و مشهود بود

محرك و انگيزانندة او را كه به وسيلة تلفن، نامه و فكس در اين اواخر 
  .كرد، به ياد دارندميو حتي به طور حضوري مطرح 

، 6و ارهـان كيـنالر   5الي به همراهي رونالـد گتـور  ، كاي1981در سال 
ها به اين سمينار. گذاري نمودندسميناري را در فرآيندهاي تصادفي پايه

هاي رسمي و در عين حال، در نظرگرفتن بودن تعداد سخنرانيدليل كم
جلسـات مباحثـه   هاي غير رسـمي و برگـزاري   زمان زيادي براي بحث

-پيرامون مسائل تحقيقاتي، تا به امروز نيز به صورت ساالنه برگزار مي

، در اين سمينار كه در دانشگاه پرينسـتون برگـزار   1987در سال . شوند
الي چانگ و گيلبرت هانت كه به زمان بازنشسـتگي خـود   شد، از كاي
سـمينار،  كننـدگان  در ميان شركت. عمل آمدشدند، تقدير بهنزديك مي

8يرآندره م،پل 7كلود دالچري
به چشم ميخوردند كه جهـت   9جك نوي 

                                                
١
 -Fellow 
٢- Gauge theorems 
٣
 -Schrodinger 
٤
 World Scientific 
٥
 - Ronald Getoor 
٦ - Erhan Cinlar 
٧
 - Claude Dellacherie   
٨
 - Paul – Andrel Meyer   

علـت تـأثيرات فـراوان بـر مدرسـة      جهت قدرداني از چانگ و هانت به
سمينار مذكور در سـال  . بودند آمدهاحتمال فرانسه، از فرانسه به سمينار 

مـارس   13تـا   11نيز به ميزباني دانشـگاه مركـزي فلوريـدا در     2010
در اين سمينار نيز مراسم يادبودي در ارتباط با نقـش  . واهد شدبرگزار خ

  .شود و جايگاه چانگ در علم احتمال برگزار مي
هـاي بعـد از   الي، نقش مهمي در گسترش نظرية احتمال در سالكاي

سـفر او بـه   . در وطنش چـين داشـت  ) 1966 -1976(انقالب فرهنگي 
ايجـاد ارتبـاط ميـان    در واقع، نقطة شروعي بـراي   1979چين در سال 

بعد از آن، چانگ بارهـا از چـين ديـدن    . دانان چيني و غربي بوداحتمال
. مـدت مختلفـي برگـزار نمـود    هـاي كوتـاه  ها و كالسكرد و سخنراني

هـاي ادامـة   عالوه بر آن، دانشجويان چينـي را جهـت يـافتن موقعيـت    
ايي هـاي آسـي  او در دانشـگاه . نمودتحصيل در اياالت متحده، ياري مي

تـوان  از آن جمله مـي . مختلفي به عنوان ممتحن خارجي حضور داشت
الزم به ذكر اسـت كنفرانسـي بـا    . به دانشگاه ملي سنگاپور اشاره نمود

 ،"هاي براونـي و فراتـر از آن  از فرايندهاي ماركوف تا حركت"عنوان 

شـت يـاد و خـاطرة    در چـين، بـراي بزرگدا   2010ژوئن سال 16تا  13
  .واهد شدچانگ برگزار خ

ميل و رغبت او براي زندگي به همـراه حـس كنجكـاويش بـراي هـر      
الي، عـالوه بـر رياضـيات،    كاي. شناخت، آشكار بودكسي كه او را مي

جا كـه او در فرهنـگ چينـي    از آن. عالقة زيادي نيز به فرهنگ داشت
كالسيك رشد يافته بود، با ادبيات و ساختار زبـان چينـي نيـز آشـنايي     

هاي زيادي كـه  اش، چانگ در مسافرتبه گفتة خانواده. داشتبسياري 
به بعد به چين داشـت، همـواره بـه دنبـال احيـاي مقـام        1979از سال 

تعصـب و عالقـة او بـه    . نويسندگان، شاعران، نقاشان و خطاطان بـود 
هـاي  الي در مسـافرت فرهنگ، تنها محـدود بـه وطـنش نبـود؛ كـاي     

تاريخي، فرهنگي و طبيعـي   مناظر و مناطقمتعددش، همواره به ديدن 
-دانش گستردة او در ادبيات و موسيقي، بسياري را شگفت. پرداختمي

 . نمودزده مي

  
خصـوص، تمايـل   كـرد و بـه  هاي مختلفي صـحبت مـي  چانگ به زبان

كـه در زمـان   زيادي به تمرين و يادگيري زبان ايتاليايي داشت؛ تا جايي
 . اش به آموختن آن پرداختبازنشستگي

  
الي چانـگ  يافتن كـاي شدن و شهرتدر پايان بايد گفت كه از شناخته

اش در ها و گفت و شنودهاي متعهدانهها، راهنماييبخشيخاطر الهامبه
-او يكتـا و بـه  . طول سـاليان، بسـيار سپاسـگزار و خوشـحال هسـتيم     

  ...يادماندني بود؛ فقدان او احساس خواهد شد
  
 

                                                                           
٩
 - Jacques Neveu 
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نظير مديران روبـرو شـد،   در اين همايش با استقبال بي

ر بـين كارشناسـان آمـار و    مباحثي مبني بر لزوم برقراري ارتباط بيشت
سـازي در ايـن   هاي مختلف، مطرح و بر لزوم فرهنـگ 

هـا بـه پرسـش و    همچنين بعـد از اتمـام سـخنراني   
خالصـه اي از مباحـث   . پاسخ، پيرامون مباحث ياد شده، پرداخته شـد 

  :مطرح شده توسط سخنرانان در اين همايش، در زير آمده است
قـانون   44كارشناسان آمار با توجـه بـه اصـل    اي شغلي 

هـايي ماننـد   در زمينـه  نآمارشناسـا  :بخش خصوصي
مديريت، كنترل كيفيت محصول توليد شـده يـا خـدمت ارائـه شـده،      
ها و كشفيات پزشكي، تحقيقات داروشناسي، مهندسي، حمل 

 .پردازندي به كار ميداده و بازارياب هاي پردازشو نقل، بيمه، سرويس
آنـاليز   آوري،به منظور طراحي، جمع انآمارشناس :

هاي خـدمات در  ريزي و پيشرفت سرويسبراي برنامه
بـه  ....  هـا، آمـوزش، سرشـماري و   هاي كشاورزي، آزمايشـگاه 

بررسي مشكالت، پيش  :بخش تعاونيدر  .شوند
 :بخش عموميدر . ها و اقدامات عملكرديتحليل نيازمندي

اي و نهادهـاي خودجـوش   هـاي تخصصـي و حرفـه   

هاي موجـود  مهمترين هدف آمار، توليد بهترين اطالعات از داده
 .و استخراج دانش از آن اطالعات است

مدرك توانايي استفاده از آمار به عنوان يك سند يا 

  دانشگاه اصفهان دكتري التحصيلفارغ

در  1360مهــــدي تــــوانگر در ســــال 
ــفهان   ــهر اص ــد ش ــد ش وي دورة . متول

ي فيزيـك در  رياضـ  متوسطه خـود را در رشـتة  
. شهر به پايان رسانيد زرين ي

مؤفـق بـه اخـذ مـدرك      1382
وي بـه عنـوان عضـو تـيم     . كارشناسي آمار از دانشـگاه اصـفهان شـد   

                                                                    خبرنامه انجمن آمار ايران                               

                                                                                                            

 دانشگاه اصفهان

  نمايندة انجمن ،پناهايران نصرالهبا تشكر از آقاي دكتر 
  

ريزي با شركت اساتيد گروه آمار و دانشـجويان  
همـت اعضـاي    كارشناسي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري، بـه    

در تـاالر   04/08/88 انجمن علمي دانشجويي گروه آمار در روز دوشنبه
در ابتداي مراسم، آقاي دكتر مجيد اسـدي،  . هنر، برگزار گرديد

مدير گروه آمار، ضمن تبريك اين روز به تبيـين جايگـاه علـم آمـار در     
سـپس پيـام آقـاي    . هاي مختلف پرداختند ش
اصل، رييس انجمن آمار ايـران بـه مناسـبت    دكتر محمد قاسم وحيدي

ريـزي توسـط نماينـدة انجمـن آمـار در دانشـگاه       
سـاز نيـز در   آقـاي دكتـر محمدحسـين عالمـت    

آمار يا كاربرد آمـار   سخنراني خود، دو جنبة علم يا دانش آمار و عمل به
-هـا و بـي  هـا، كمبودهـا، پيشـرفت    جدا كرده و در هر مورد، توانـايي 

گـذاري  سپس به اهميت و دليل نام. ها در ايران را تشريح كردند
ويژه به رشد سـريع ايـران در توليـد علـم     به. 

ن گـروه آمـار   آمار و سهم و نقش اعضـاي هيـأت علمـي و دانشـجويا    
ارائـة گزارشـي مبسـوط از    . دانشگاه اصفهان در اين مسير اشاره كردند

برگزاري و نتايج دهمين مسابقات دانشجويي آمار توسـط آقـاي دكتـر    
كننده و تقـدير از اعضـاي   محمد بهرامي، سرپرست دانشجويان شركت

تيم دانشگاه اصفهان كه موفق به كسب رتبة سوم تيمـي شـده بودنـد،    
كليپي به مناسبت روز آمار، تقدير از از اعضاي قـديمي انجمـن   

زاده، رتبـة اول آزمـون   دانشجويي، تقـدير از خـانم فريبـا لبـاف    
كارشناسي ارشد آمار در گرايش كاربردي و رتبـة دوم در گـرايش آمـار    

 .هاي مراسم بودندرياضي و اجراي زندة موسيقي نيز از ديگر بخش

  ايران زمينكانون مهر انديشان 

با توجه به هدف و رسالت كانون مهر انديشان ايران زمـين در زمينـه   
دانش آماري در جامعه، ايـن كـانون هـر     ةسازي، رشد و توسع

-هايي به مناسـبت روز آمـار و برنامـه   ساله اقدام به برگزاري همايش

، بـا همكـاري اتـاق    5/8/1388امسـال نيـز در روز   
بازرگاني و صنايع و معـادن اسـتان اصـفهان، همايشـي بـه مناسـبت       

كاربرد آمار در اقتصـاد  "ريزي با محوريت بزرگداشت روز آمار و برنامه
هـاي مختلـف و بـا    با حضـور اسـاتيد و مـديران بخـش    

، دكتـر  )مـدرس  استاد دانشگاه تربيت(زاده سخنراني دكتر سقراط فقيه
و مهنـدس  ) استاد دانشـگاه تربيـت مـدرس   
اجتمـاعي   -كارشناسـي ارشـد آمارهـاي اقتصـادي    

  هاي اتاق بازرگاني استان اصفهاندر سالن همايش

در اين همايش با استقبال بي. برگزار گرديد

مباحثي مبني بر لزوم برقراري ارتباط بيشت
هاي مختلف، مطرح و بر لزوم فرهنـگ مديران بخش

همچنين بعـد از اتمـام سـخنراني   . زمينه، تأكيد شد
پاسخ، پيرامون مباحث ياد شده، پرداخته شـد 

مطرح شده توسط سخنرانان در اين همايش، در زير آمده است
اي شغلي هزمينه •

بخش خصوصيدر . اساسي

مديريت، كنترل كيفيت محصول توليد شـده يـا خـدمت ارائـه شـده،      
ها و كشفيات پزشكي، تحقيقات داروشناسي، مهندسي، حمل پژوهش

و نقل، بيمه، سرويس
:بخش دولتيدر 

براي برنامه هاو تفسير داده
هاي كشاورزي، آزمايشـگاه بخش

شوندخدمت گرفته مي
تحليل نيازمنديبيني، 

هـاي تخصصـي و حرفـه   بررسي انجمـن 
  .مردمي

مهمترين هدف آمار، توليد بهترين اطالعات از داده •
و استخراج دانش از آن اطالعات است

توانايي استفاده از آمار به عنوان يك سند يا : سواد آماري •
 .در استدالل ها

•  

فارغ

 

مهــــدي تــــوانگر در ســــال 
ــن ــفهان   زري ــهر اص ش

متوسطه خـود را در رشـتة  
يسينادبيرستان ابن

1382ايشان در سـال  
كارشناسي آمار از دانشـگاه اصـفهان شـد   

 ها اخبار دانشگاه

خبرنامه انجمن آمار ايران                               

 

                                                                               

  

دانشگاه اصفهان �

با تشكر از آقاي دكتر 

ريزي با شركت اساتيد گروه آمار و دانشـجويان  مراسم روز آمار و برنامه
كارشناسي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري، بـه    هاي دوره

انجمن علمي دانشجويي گروه آمار در روز دوشنبه
هنر، برگزار گرديدشهيد با

مدير گروه آمار، ضمن تبريك اين روز به تبيـين جايگـاه علـم آمـار در     
شبخكشور و كاربرد آن در 

دكتر محمد قاسم وحيدي
ريـزي توسـط نماينـدة انجمـن آمـار در دانشـگاه       روز ملي آمار و برنامه
آقـاي دكتـر محمدحسـين عالمـت    . اصفهان خوانـده شـد  

سخنراني خود، دو جنبة علم يا دانش آمار و عمل به
جدا كرده و در هر مورد، توانـايي  را

ها در ايران را تشريح كردندتوجهي
. اين روز در ايران پرداختند

آمار و سهم و نقش اعضـاي هيـأت علمـي و دانشـجويا    
دانشگاه اصفهان در اين مسير اشاره كردند

برگزاري و نتايج دهمين مسابقات دانشجويي آمار توسـط آقـاي دكتـر    
محمد بهرامي، سرپرست دانشجويان شركت

تيم دانشگاه اصفهان كه موفق به كسب رتبة سوم تيمـي شـده بودنـد،    
كليپي به مناسبت روز آمار، تقدير از از اعضاي قـديمي انجمـن   نمايش 
دانشجويي، تقـدير از خـانم فريبـا لبـاف    -علمي

كارشناسي ارشد آمار در گرايش كاربردي و رتبـة دوم در گـرايش آمـار    
رياضي و اجراي زندة موسيقي نيز از ديگر بخش

 

كانون مهر انديشان  �
 

با توجه به هدف و رسالت كانون مهر انديشان ايران زمـين در زمينـه   
سازي، رشد و توسعفرهنگ

ساله اقدام به برگزاري همايش
امسـال نيـز در روز   . نمايـد ريزي مـي 

بازرگاني و صنايع و معـادن اسـتان اصـفهان، همايشـي بـه مناسـبت       
بزرگداشت روز آمار و برنامه

با حضـور اسـاتيد و مـديران بخـش     "و بازرگاني
سخنراني دكتر سقراط فقيه

استاد دانشـگاه تربيـت مـدرس   (ستمياصغر انواري رعلي
كارشناسـي ارشـد آمارهـاي اقتصـادي    (زاده حسين حاجي
در سالن همايش) بانك مركزي

   

اخبار دانشگاه
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 دانشگاه تربيت مدرس

   زاده براي ارسال اين گزارش با تشكر از اقاي دكتر گلعلي

بنا به سنت همه ساله، گروه آمار دانشگاه تربيت مـدرس در هفتـة اول   
. داشـت روز آمـار نمـود   آبان مـاه، اقـدام بـه برگـزاري مراسـم گرامـي      

هاي متنوعي را براي برگزاري هرچـه  گروه، برنامهدانشجويان و اساتيد 
تـوان بـه   پربارتر مراسم اين روز تدارك ديده بودند كه از آن جمله مـي 

هاي سخنراني رياست محترم انجمن آمار ايران، پخش كليپي از فعاليت
علمي، پژوهشي و آموزشي گروه و نمايش كاربردهايي از علم آمـار بـه   

 . وداشاره نم

اصل، رئـيس محتـرم انجمـن    در اين مراسم، دكتر محمد قاسم وحيدي
جـاي  آمار ايران، در سخنراني خود بـر اهميـت علـم آمـار و توجـه بـه      

ريـزي  نـام روز آمـار و برنامـه   مسئولين كشوري در نامگذاري روزي بـه 
كه در قبال اين نامگذاري، مسـئوليت   كردندايشان اشاره 

دكتـر  . شـود تـر مـي  ن و اساتيد آمار در ايـن زمينـه، سـنگين   
اصل در بخش ديگري از سخنان خـود، نقـش بـارز آمـار را در     

 Impact(ها و مفهـوم ضـريب تـأثير    هاي مقالهشدن شاخص

ايشان همچنـين مسـئوليت فـردي و جمعـي     . توضيح دادند
ا برشمردند و يـادآوري نمودنـد   كساني كه به نوعي با آمار در ارتباطند ر

-كه درك و آگاهي كامل از آمار به كمك مطالعة جـامع و وسـيع، مـي   

ويژه دانشـجويان و اعضـاي هيئـت علمـي را جهـت      
اشـاره بـه   . هـا قـرار دارد، يـاري دهـد    انجام رسالتي كـه بـر دوش آن  

هاي موجود در زمينة توسعه و گسترش علم آمار، به عنوان مثـال  
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چهارمين مسابقه دانشجويي آمار ايـران  دانشجويي دانشگاه اصفهان در 
در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، شركت نموده 

و توسط مركز آمار ايران بـه   گرديد اول انفرادي
ايشـان در  . انتخاب گرديد آمار رشتةكشوري در 

  آمـار  شـتة همان سال در آزمون كارشناسي ارشد با كسـب رتبـه دوم ر  
از  6/6/1384در تــاريخ  رياضــي در دانشــگاه اصــفهان پذيرفتــه شــد و

بـا  » هـاي ترتيبـي تعمـيم يافتـه     هآمـار «خود تحـت عنـوان   
سپس در سال . فقيت دفاع نمودهنمايي آقاي دكتر مجيد اسدي با مو

در آزمون ورودي دوره دكتري آمـار دانشـگاه اصـفهان پذيرفتـه     
. آغار نمود تحصيلي از آن دانشگاه دوره را با دريافت بورسية

 1387اسفند ماه سال  تحقيقاتي شش ماهه در
به كشور تركيه اعزام و با همكاري آقـاي پرفسـور ايزمهـان بـايراموف     

ايشــان در تــاريخ . تحقيقـات خــود را بـا تــدوين چنـد مقالــه ادامـه داد    
دكتري خود با راهنمايي آقاي دكتر مجيد اسـدي  

قيـت و بـا   فموبـا  » هاي ترتيبي اي در نظريه آماره
هـاي  نامـه  هـاي زيـر از پايـان    مقالـه  .دفـاع نمـود  

  :اند كارشناسي ارشد و دكتري ايشان استخراج شده
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دانشگاه تربيت مدرس �
با تشكر از اقاي دكتر گلعلي

  
بنا به سنت همه ساله، گروه آمار دانشگاه تربيت مـدرس در هفتـة اول   

آبان مـاه، اقـدام بـه برگـزاري مراسـم گرامـي      
دانشجويان و اساتيد 

پربارتر مراسم اين روز تدارك ديده بودند كه از آن جمله مـي 
سخنراني رياست محترم انجمن آمار ايران، پخش كليپي از فعاليت

علمي، پژوهشي و آموزشي گروه و نمايش كاربردهايي از علم آمـار بـه   
اشاره نم Rافزار كمك نرم

 

در اين مراسم، دكتر محمد قاسم وحيدي
آمار ايران، در سخنراني خود بـر اهميـت علـم آمـار و توجـه بـه      

مسئولين كشوري در نامگذاري روزي بـه 
ايشان اشاره . تأكيد نمودند

ن و اساتيد آمار در ايـن زمينـه، سـنگين   دانشجويا
اصل در بخش ديگري از سخنان خـود، نقـش بـارز آمـار را در     وحيدي
شدن شاخصمرسوم

Factor (توضيح دادند
كساني كه به نوعي با آمار در ارتباطند ر

كه درك و آگاهي كامل از آمار به كمك مطالعة جـامع و وسـيع، مـي   
ويژه دانشـجويان و اعضـاي هيئـت علمـي را جهـت      تواند همگان و به

انجام رسالتي كـه بـر دوش آن  
هاي موجود در زمينة توسعه و گسترش علم آمار، به عنوان مثـال   ضعف

88 پاييز –سال هفدهم 

  
دانشجويي دانشگاه اصفهان در 

در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، شركت نموده  1382كه در سال 
اول انفرادي بةكسب رتبه  و مؤفق
كشوري در  دانشجوي نمونةعنوان 

همان سال در آزمون كارشناسي ارشد با كسـب رتبـه دوم ر  
رياضــي در دانشــگاه اصــفهان پذيرفتــه شــد و

خود تحـت عنـوان    نامة پايان
هنمايي آقاي دكتر مجيد اسدي با مورا

در آزمون ورودي دوره دكتري آمـار دانشـگاه اصـفهان پذيرفتـه      1384
دوره را با دريافت بورسية شده و اين

تحقيقاتي شش ماهه در وي براي گذراندن دورة
به كشور تركيه اعزام و با همكاري آقـاي پرفسـور ايزمهـان بـايراموف     

تحقيقـات خــود را بـا تــدوين چنـد مقالــه ادامـه داد    
دكتري خود با راهنمايي آقاي دكتر مجيد اسـدي   ةاز رسال 26/7/1388

اي در نظريه آماره مطالعه«تحت عنوان 
دفـاع نمـود   ،عـالي  كسب درجـة 

كارشناسي ارشد و دكتري ايشان استخراج شده
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 دانشگاه رازي كرمانشاه

نمايندة انجمن  ،آقاي دكتر رضا هاشميبا تشكر از 
 

مطالعـاتي آمريكـا؛   بازگشت آقاي دكتر بهاءالدين خالدي از فرصـت  
  :موارد مورد تحقيق ايشان عبارت بودند از. دانشگاه ايالتي پورتلند

هــاي مقيــاس؛ هــاي ترتيبــي از مــدلمقايســة تصــادفي آمــاره
  Kocharمشترك با پروفسور

يافتة شرطي؛ مشـترك  هاي ترتيبي تعميممقايسة تصادفي آماره
Balakrishnan وBelzunce   

 و  Shakedهاي آميخته؛ مشـترك بـا   مقايسة تصادفي مدل

جدول اطالعـات  : هاي خارجيهاي گروه آمار در كنفرانس
ها را كه شـامل محـل، تـاريخ، نـام سـخنران و      مربوط به اين سخنراني

  .پاياني خبرنامه بيابيد توانيد در صفحةها است، مي
 دانشگاه شهيد بهشتي

  نمايندة انجمن  ،ريوازفيروزه با تشكر از خانم دكتر 
 

ريـزي در روز دوم آبـان، بـه همـت انجمـن      مراسم روز آمـار و برنامـه  
در ايـن مراسـم، ابتـدا آقـاي دكتـر      . دانشجويي آمار برگزار شـد 

ذكايي رياست محترم دانشكدة علوم رياضي به سـخنراني در خصـوص   
سـخنران  . ختندبرخي كاربردهاي آمار و نيز ذكر خاطراتي از گذشته پردا

بعدي آقاي دكتر وحيدي اصـل، عضـو هيئـت علمـي دانشـكده و نيـز       
ايشـان بـا تعبيـري از آمـار بـه      . رياست محترم انجمن آمار ايران بودند

، اهميت و كاربرد آن در ادوار مختلف "علمي براي تمام فصول
لـه  تاريخ را يادآور شده و در اين ارتباط، به بيان شواهدي تاريخي از جم

نمـايش كليپـي بـا    .  تاريخ بيهقي و سه مسئله در علم نجوم پرداختنـد 
كه توسط آقاي اسماعيل بابايي، يكي  "روز آمار با اعمال شاقه

از دانشجويان گروه و بهترين پويانمايان كشور ساخته شده بود، بخـش  
ايشـان در  . ديگر اين مراسم بود كه با اسـتقبال حاضـرين مواجـه شـد    

انـد كـه در زيـر مشـاهده     با روز آمار، كاريكاتوري نيز آماده كرده

                                                                    خبرنامه انجمن آمار ايران                               

عـالوه بـر   . هاي سخنراني ايشان بوددر حوزة آمار بيمه، از ديگر بخش
جـاي  گذار بودن بر سيسـتم، بـه  آن، خوب ياد گرفتن علوم آماري، تأثير

ذوب شدن در آن و تفكر جمعي بـراي پيشـبرد آمـار را از نكـات قابـل      
  .نوني دانستند

  

قبل از قدرداني از دكتر وحيدي اصل در اين مراسـم، كليپـي از اسـاتيد    
غير عضو گروه كه در طول ساليان گذشته با گروه آمار دانشگاه تربيـت  

 "يـار دبسـتاني  "اند، همراه بـا شـعر و موزيـك    
 همچنـين از دانشـجوياني  . پخش شد كه مورد توجه حضار قرار گرفـت 

كه در برگزاري اين مراسم، نهايت سعي خود را مبـذول كردنـد تقـدير    

 رفسنجان) عج(دانشگاه ولي عصر 

  انجمن  مصطفي طامندي، نمايندةبا تشكر از آقاي 
  

دانشـجفويان  آبان بـا حضـور    3ريزي در تاريخ 
  .ت علمي برگزار شد

 خانم دكتر تاتا از دانشگاه شهيد باهنر كرمان، مهمان اين مراسم بودند، 

كه ضمن سخنراني در مـورد رشـتة آمـار و كاربردهـاي آن از زحمـات      

دانشـجويان   به هريـك از . ايشان در ترويج علم آمار تقدير به عمل آمد
شركت كننده در ايـن مراسـم نيـز يـك بسـتة آموزشـي، شـامل نـرم         

  . مشهور اهدا شد

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 پور، نمايندة انجمن عربعليرضا دكتر 
 

آقاي رضا پورموسي از مربيان بخش آمار، جهت تحصيل در مقطع 
دكتري رياضي كاربردي با گرايش آمار، مأمور به تحصيل شدند و از 

همچنين . اندآغاز نمودهدر اين مقطع، كار خود را 
التحصيالن گروه آمار دانشگاه از طريق كنكور كارشناسي 

 .اندهاي كشور پذيرفته شده

دانشگاه رازي كرمانشاه �
 با تشكر از 

بازگشت آقاي دكتر بهاءالدين خالدي از فرصـت   - 
دانشگاه ايالتي پورتلند

مقايســة تصــادفي آمــاره  •
مشترك با پروفسور

مقايسة تصادفي آماره •
��Balakrishnan  

مقايسة تصادفي مدل •
Hami 

هاي گروه آمار در كنفرانسسخنراني - 
مربوط به اين سخنراني

ها است، ميعنوان سخنراني
دانشگاه شهيد بهشتي �

با تشكر از خانم دكتر 

مراسم روز آمـار و برنامـه  
دانشجويي آمار برگزار شـد -علمي

ذكايي رياست محترم دانشكدة علوم رياضي به سـخنراني در خصـوص   
برخي كاربردهاي آمار و نيز ذكر خاطراتي از گذشته پردا

بعدي آقاي دكتر وحيدي اصـل، عضـو هيئـت علمـي دانشـكده و نيـز       
رياست محترم انجمن آمار ايران بودند

علمي براي تمام فصول"عنوان 
تاريخ را يادآور شده و در اين ارتباط، به بيان شواهدي تاريخي از جم

تاريخ بيهقي و سه مسئله در علم نجوم پرداختنـد 
روز آمار با اعمال شاقه"عنوان 

از دانشجويان گروه و بهترين پويانمايان كشور ساخته شده بود، بخـش  
ديگر اين مراسم بود كه با اسـتقبال حاضـرين مواجـه شـد    

با روز آمار، كاريكاتوري نيز آماده كردهارتباط 
  .نماييدمي
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در حوزة آمار بيمه، از ديگر بخش
آن، خوب ياد گرفتن علوم آماري، تأثير

ذوب شدن در آن و تفكر جمعي بـراي پيشـبرد آمـار را از نكـات قابـل      
نوني دانستندتأمل در برهة ك

  

قبل از قدرداني از دكتر وحيدي اصل در اين مراسـم، كليپـي از اسـاتيد    
غير عضو گروه كه در طول ساليان گذشته با گروه آمار دانشگاه تربيـت  

اند، همراه بـا شـعر و موزيـك    مدرس همكاري داشته
پخش شد كه مورد توجه حضار قرار گرفـت 

كه در برگزاري اين مراسم، نهايت سعي خود را مبـذول كردنـد تقـدير    
 .شد

 

  
دانشگاه ولي عصر  �

با تشكر از آقاي 

ريزي در تاريخ مراسم روز آمار و برنامه
ت علمي برگزار شدرشته آمار و اعضاي هيئ

خانم دكتر تاتا از دانشگاه شهيد باهنر كرمان، مهمان اين مراسم بودند، 
كه ضمن سخنراني در مـورد رشـتة آمـار و كاربردهـاي آن از زحمـات      

ايشان در ترويج علم آمار تقدير به عمل آمد
شركت كننده در ايـن مراسـم نيـز يـك بسـتة آموزشـي، شـامل نـرم         

مشهور اهدا شد افزارهاي آماري
 

  
دانشگاه شهيد باهنر كرمان �

دكتر با تشكر از آقاي   

آقاي رضا پورموسي از مربيان بخش آمار، جهت تحصيل در مقطع 
دكتري رياضي كاربردي با گرايش آمار، مأمور به تحصيل شدند و از 

در اين مقطع، كار خود را  88-89نيمسال اول 
التحصيالن گروه آمار دانشگاه از طريق كنكور كارشناسي ده نفر از فارغ

هاي كشور پذيرفته شدهدر دانشگاه 88ارشد سال 
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 دانشگاه گيالن

  نمايندة انجمن  ،با تشكر از آقاي دكتر بهروز فتحي

در  1339گذار در سـال  حسين صميمي حق
تحصيالت دبيرستان خـود  . رشت متولد شد

در رشـتة رياضـي    1357خرداد سـال  
فيزيك در دبيرستان شريعتي رشت به پايان 
در همـان سـال، در رشـتة رياضـي     
ــه شــد و در ســال   دانشــگاه گــيالن پذيرفت

در . تحصيالت خود را در اين دوره، با موفقيت تكميل نمـود 
در مقطع كارشناسي ارشد رشـتة آمـار دانشـگاه شـيراز     

اي تحـت  نامـه بـا پايـان   1369پذيرفته شد و اين دوره را در سـال  
ه معلـوم  كه ضريب تغيير جامعـ هاي آماري، زمانياستنباط

در . به راهنمايي آقاي دكتر احمد پارسيان به اتمـام رسـانيد  
ايشـان  . به عضويت هيئت علمي دانشگاه گيالن درآمد

در دورة دكتري دانشگاه گيالن پذيرفتـه شـده و در   
هـاي  نتايجي در انـدازه "از رسالة خود تحت عنوان  

بـه راهنمـايي آقـاي دكتـر اصـغر       "اينقطه تصادفي و فرايندهاي
از رسـالة ايشـان مقـاالت زيـر     . اي با موفقيت دفـاع نمودنـد  
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سخنراني بعدي، آقاي دكتر رجالي از دانشگاه صنعتي اصفهان بودنـد كـه   
. هاي آمارشناسان و اهميت و جايگاه آنان پرداختند

ترجمـة آمـار    ايشان همچنين با يادي از دكتر علي عميدي به عنوان پـدر 
-ها به زبان اصـلي را نيـز خـاطر   ايران، لزوم توجه بيشتر به مطالعة كتاب

سخنراني آقاي دكتر خزايي از اعضاي ديگر هيئـت علمـي   
اكنـون  گروه و نيز آقاي ميرهاشمي از دانشجويان سـابق گـروه كـه هـم    

مشغول فعاليت در بخـش آمـار شـهرداري تهـران هسـتند نيـز از ديگـر        
 . هاي اين مراسم بود

  .دبودن آمار، از نكات قابل توجه در سخنراني ايشان بو

اجراي زندة موسيقي به صورت همنوازي و تكنواري، اعالم نتـايج مراسـم   

شود، تقـدير  كه هر سال در روز آمار در دانشكده برگزار مي

 در 6و  5هـاي  موفـق بـه كسـب رتبـه    از دو تن از دانشجويان گـروه كـه   

  در المپياد آمار شده بودند، 8

تقدير از استاد برگزيدة گروه به رأي دانشجويان، تقـدير از اعضـاي سـابق    

هـاي ديگـر ايـن    دانشجويي و مراسم شام از جملـة بخـش  

  )ره( ني دانشگاه بين المللي امام خمي

 انجمن هنمايندآقاي دكتر اسماعيل اميري، 

  

الي  13از ساعت  1388آبان  11ريزي در روز دوشنبه 
با حضور دانشجويان و اعضاي هيئت علمـي گـروه آمـار در محـل     

) ره(المللـي امـام خمينـي   آمفي تئاتر دانشكدة علوم پايـة دانشـگاه بـين   
پـور عضـو هيئـت    در اين مراسم، آقاي دكتر عادل محمد

علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و نيز عضو هيئت رئيسـة انجمـن آمـار    
ايران، به ايراد سخنراني با عنوان آمارهاي رسمي پرداختند و سـپس بـا   

در اين مراسم جوايزي نيـز بـه   . حضور ايشان كارگاه آمار برگزار گرديد

دانشگاه گيالن �

با تشكر از آقاي دكتر بهروز فتحي

حسين صميمي حق 
رشت متولد شد

خرداد سـال   را در
فيزيك در دبيرستان شريعتي رشت به پايان 

در همـان سـال، در رشـتة رياضـي     . رسانيد
ــه شــد و در ســال   دانشــگاه گــيالن پذيرفت

تحصيالت خود را در اين دوره، با موفقيت تكميل نمـود  1365
در مقطع كارشناسي ارشد رشـتة آمـار دانشـگاه شـيراز      1366سال 

پذيرفته شد و اين دوره را در سـال  
استنباط"  عنوان
به راهنمايي آقاي دكتر احمد پارسيان به اتمـام رسـانيد   "باشد
به عضويت هيئت علمي دانشگاه گيالن درآمد 1370سال 

در دورة دكتري دانشگاه گيالن پذيرفتـه شـده و در    1384در سال 
 1388شهريور 

تصادفي و فرايندهاي
اي با موفقيت دفـاع نمودنـد  ورسه

استخراج شده است
A result on diffuse 

International Journal of 

Contemporary Mathematical Sciences, Vol. 2, 

On diffuse random 

International Journal of Mathematics 

2008, 72-74. 

and Dastranj E., On 

Far East Journal of 

. 1, 2008, 95-101. 

Some Geometric results 

on Poisson point processes using Palm 

International Journal of Applied 

, 849-857. 

Some results on renewal 

process with Erlang interarrival times, Applications 

. 1, 2009, 88-97. 

88 پاييز –سال هفدهم 

  
سخنراني بعدي، آقاي دكتر رجالي از دانشگاه صنعتي اصفهان بودنـد كـه   

هاي آمارشناسان و اهميت و جايگاه آنان پرداختندبه بررسي ابعاد فعاليت
ايشان همچنين با يادي از دكتر علي عميدي به عنوان پـدر 

ايران، لزوم توجه بيشتر به مطالعة كتاب
سخنراني آقاي دكتر خزايي از اعضاي ديگر هيئـت علمـي   . نشان ساختند

گروه و نيز آقاي ميرهاشمي از دانشجويان سـابق گـروه كـه هـم    
مشغول فعاليت در بخـش آمـار شـهرداري تهـران هسـتند نيـز از ديگـر        

هاي اين مراسم بودبخش
بودن آمار، از نكات قابل توجه در سخنراني ايشان بوهنگامتأكيد بر به

اجراي زندة موسيقي به صورت همنوازي و تكنواري، اعالم نتـايج مراسـم    

كه هر سال در روز آمار در دانشكده برگزار مي "تاس و سكه"

از دو تن از دانشجويان گـروه كـه   

8مسابقات آمار و نيز رتبة 

تقدير از استاد برگزيدة گروه به رأي دانشجويان، تقـدير از اعضـاي سـابق    

دانشجويي و مراسم شام از جملـة بخـش  -انجمن علمي

 .ساعته بودند 6مراسم 

  
  

دانشگاه بين المللي امام خمي �

آقاي دكتر اسماعيل اميري، با تشكر از 

ريزي در روز دوشنبه روز آما ر و برنامه
با حضور دانشجويان و اعضاي هيئت علمـي گـروه آمـار در محـل      16

آمفي تئاتر دانشكدة علوم پايـة دانشـگاه بـين   
در اين مراسم، آقاي دكتر عادل محمد. گرديدبرگزار 

علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و نيز عضو هيئت رئيسـة انجمـن آمـار    
ايران، به ايراد سخنراني با عنوان آمارهاي رسمي پرداختند و سـپس بـا   

حضور ايشان كارگاه آمار برگزار گرديد
 . گرديد دانشجويان اهدا
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6. Varsei, A., Samimi, H., Some results of gamma 

random variables with application in renewal 

process and wireless communications (submitted). 

  
  

 عالمة طباطبائيدانشگاه  �

  دكتر فرزاد اسكندري، نمايندة انجمنبا تشكر از آقاي 
  

ي آمار و دانشجوي –برگزاري مراسم گراميداشت روز آمار و برنامه ريزي انجمن علمي 

  طباطبايي گروه آمار دانشگاه عالمة

  

روز آمــار و  "مــاه،   كشــورمان، اول آبــان   در تقــويم ملــي 
 دانشـجويي -انجمن علمي .نامگزاري شده است "ريزي برنامه

هـاي   رسم هر سـال، برنامـه  طباطبايي به  آمار دانشگاه عالمة
 ايـن انجمـن بـا همكـاري    . اي براي اين روز تدارك ديـد  ژهوي

داشـت روز  طباطبـايي مراسـم گرامي   گروه آمار دانشگاه عالمة
ـ . مـاه برگـزار نمـود    آبـان  4ريزي را در تاريخ  آمار و برنامه ز ري

  :هاي برگزار شده در اين مراسم بدين شرح بود برنامه
گويي دكتر پورطاهري، مدير گروه آمار، رياضـي و   مدآخوش -

 كامپيوتر

بـا   " ريـزي  آمار و نقش آن در برنامـه  "ميزگرد با موضوع  -

 :حضور آقايان

 دانشـگاه عالمـة   دكتر نواب پور، عضو هيئـت علمـي گـروه آمـار    
  طباطبايي و رئيس سابق مركز آمار ايران،

دانشـگاه عالمـة    دكتر نعمت الهي، عضو هيئت علمي گـروه آمـار  
  طباطبايي ،

دانشـگاه   فر، عضو هيئت علمي گروه اقتصـاد نظـري  دكتر ستاري
  ريزي ئيس سابق سازمان مديريت و برنامهطباطبايي و رعالمة 

  .آمار ايران هاي آماري مركز ان، معاون طرحجناب آقاي زاهدي
    

ريـزي بـه    روز آمار و برنامه هاي برنامه اين ميزگرد كه محور اصلي
حساب مي آمد، با مقدمـه دكتـر نعمـت الهـي بـه عنـوان رئـيس        

 .ميزگرد آغاز شد
جامعــه و دكتــر نــواب پــور در ايــن ميــز گــرد بــه نقــش آمــار در 

آوري آمـار و اطالعـات    هـاي جمـع   راهريزي صـحيح و نيـز    برنامه
  .شاره داشتنددرست ا

نقش مركز آمـار   "جناب آقاي زاهديان، در پاسخ به اين سوال كه 
شور در توليـد آمـار و همچنـين ارائـة     ايران به عنوان متولي آمار ك

  جديـدترين  به ارائـة  "ريزي صحيح چيست؟  اين آمار براي برنامه
اعداد و ارقام در مورد تعداد افرادي كه در سن ورود بـه بـازار كـار    

دارند، هرم سني جمعيت، ساختار نيروي انساني، نمـودار رشـد   قرار 
دانشجويان، ميزان ساخت و ساز در كشور و نيـز تعـداد شـاغلين و    
نرخ رشد آنها پرداختند و نقش مركز آمار ايـران در برنامـه ريـزي    

  .براي هر يك از اين موضوعات را تشريح ساختند
ه برنامه هـاي اول تـا   فر به نقش آمار در ارائدر ادامه، دكتر ستاري

پنجم توسعه اشاره كرده و به برخي از مشـكالت موجـود در ارائـه    
هـاي مختلـف    بعضا متناقض توسـط سـازمان   آمار هاي مختلف و

  .تاكيد كردند
در پايــان ايــن ميزگــرد، اســاتيد حاضــر در ميزگــرد بــه ســواالت  

  .دانشجويان پاسخ گفتند
  
 )نشجويان آمار نشريه دا( ندا  2رونمايي از نشريه شماره  -

  

طباطبـايي پـس از    آمار دانشگاه عالمـة  دانشجويي-انجمن علمي
 شماره از سري نشريات ندا، از سال گذشته اقـدام  15انتشار حدود 

اولـين  . نمـود  1به انتشار اين نشريه با ساختاري جديد و از شماره 
شماره نـدا، در جشـنواره مطبوعـات دانشـجويي دانشـگاه عالمـه       

سه رشته مقـام آورد و در چنـدين رشـته از مطالـب     طباطبايي، در 
  .موجود در نشريه تقدير به عمل آمد

در اين جلسه، با سخنراني آقاي محمد فياض، سـردبير نشـريه، از   
  .نشريه ندا رونمايي شد 2شماره 

التحصـيل   فـارغ در پايان اين رونمايي، آقاي عبدالرضـا محمـدي،   
 نشــگاه عالمــةدا آمــار رياضــي رشــتةمقطــع كارشناســي ارشــد 

ندا را بـا موضـوع كـاربرد     2طباطبايي، مقاله خود در نشريه شماره 
در مـدل هـاي   )  MCMC( روش مونت كارلو با زنجير ماركوف 

گفتني است آقاي محمدي همـين مقالـه را   . صف بندي ارائه نمود
تابستان امسال در كنفرانس بين المللي علوم رياضي كه در كشـور  

  .ئه كرده بودتركيه برگزار شد، ارا
  

 سخنراني جناب آقاي زالي، عضو هيئت علمـي گـروه آمـار    -

 طباطبايي دانشگاه عالمة

د گـروه آمـار دانشـگاه    ترين اسـاتي  جواد زالي از قديمي استاد محمد
اران گروه آمار در ايـن دانشـگاه   طباطبايي و يكي از بنيانگذ عالمة

كوتـاهي از   خچةايشان در سخنراني خود به معرفي تاري. باشند مي
گــروه آمــار و نيــز  خچــةعلــم آمــار پرداختنــد و در ادامــه بــه تاري

آمـار در كشـور    رشـتة  هاي شغلي و جايگاه فعلـي  هها، زمين فرصت
  .اشاره نمودند

  
ــان، دانشــجوي   - ــاب آقــاي محســن ظريفي ســخنراني جن

 آمار رشتة كارشناسي
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رشــتة آمــار  از دو ســال قبــل تعــدادي از دانشــجويان كارشناســي
طباطبايي دور هم جمع شده و تصميم گرفتنـد بـه    ه عالمةدانشگا

ــد ايــن دانشــجويان در اقــدامي . فعاليــت علمــي هدفمنــد بپردازن
جويي آمـار، بـا ايجـاد گـروه مبنـا      دانش-هماهنگ با انجمن علمي

در اولين گام به تحقيق و مطالعـه در  ) مروجان بينش نوين آماري(
يكـي از نتـايج ايـن    . مسائل كاربردي ايـن رشـته پرداختنـد    نةزمي

طراحي "مطالعات، فراهم آوردن مقدمات برگزاري كارگاه آموزشي 
است كه به يـاري پروردگـار و بـا همكـاري      "و تحليل پرسشنامه

زمـان دقيـق   . دانشجويي آمـار برگـزار خواهـد شـد    -انجمن علمي
هاي الزم، از طريق خبرنامه  برگزاري اين كارگاه پس از هماهنگي

  .اعالم خواهد شد
در اين مراسم، آقاي محسن ظريفيان، يكي از اعضاي گروه 

  .مبنا، زواياي مختلف اين كارگاه آموزشي را تشريح كردند
  

 تقدير -

لتحصـيالن گـروه آمـار    ا فـارغ  اين مراسـم، انجمـن از   در ادامة 
طباطبايي كه موفق به كسـب رتبـه هـاي برتـر      دانشگاه عالمة

همچنـين  . مـل آورد اند تقدير بـه ع  ناسي ارشد شدهكنكور كارش
-انجمــن از اعضــاي شــوراي مركــزي پيشــين انجمــن علمــي

طباطبايي نيز تشـكر و قـدرداني    دانشگاه عالمةدانشجويي آمار 
  .كرد

  

 اهداي جايزه به برگزيدگان عدد تصادفي -

هايي بين شركت كنندگان توزيـع   ن مراسم، بروشوردر ابتداي اي
نوشـته   888500تا  888200رقمي از  6شد كه در آن يك عدد 

در پايان مراسم، توسط برنامه كامپيوتري كـه بـه ايـن    . شده بود
عـدد بـه    3منظور توسط يكي از دانشجويان طراحي شده بـود،  

. تصادف انتخاب شد كه به دارندگان اين اعداد جوايزي اهدا شد
عدد بـه طـور تصـادفي و بـا      3نكته جالب اين مسابقه، انتخاب 

بار انتخاب  3توانست  ك نفر، مييعني ي. خاصيت جايگذاري بود
  .ي متمايز بودنددانشجو 3ته برندگان اين مسابقه، الب. شود

-اعضاي شـوراي مركـزي انجمـن علمـي    شود كه  يادآوري مي
  :باشند دانشجويي آمار دانشگاه عالمة طباطبايي به شرح زير مي

قاضياني، مژگـان قاسـمي، علـي امينـي، فـرزاد       صديقه خمودي
  .مصطفي صدر پور و محمد فياضتيموريان، سيد 

 

  

 شيرازدانشگاه  �

  ، نمايندة انجمنكوپائي محمود خراتيدكتر با تشكر از آقاي 

توسط بخـش آمـار    1388آبان ماه  2جشن ملي روز آمار در تاريخ 
اين جشـن بـا سـخنراني آقـاي دكتـر بهبوديـان و       . برگزار گرديد

آمـار   همچنين ارائة گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بخـش 
همچنين در  .توسط خانم دكتر توحيدي رئيس بخش آمار ارائه شد

اين همايش از دانشجويان ممتاز و افراد برتر انجمن علمي بخـش  
   .آمار تقدير به عمل آمد

  

  

  

  
  

ليست كامل نشريات موجود در دفتر انجمن آمـده   بخشدر اين 
اطـالع از چگـونگي تهيـة ايـن     بـراي   خواهشـمند اسـت  . است

 .با دبيرخانة انجمن تماس حاصل فرمائيد نشريات

 

  

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله/نشريهنام  رديف  توضيحات 

 
 
1 

 
 

 انديشة آماري
 
 
 
 

و  شماره اول -سال ششم
 دوم

و  شماره اول -سال هفتم
 دوم

و  شماره اول -سال هشتم
 دوم

شماره اول -سال نهم  

 
 
2 
 
 
 
 

 
 

 ندا

82بهار و تابستان   

83بهار و تابستان   

83پاييز و زمستان   

84بهار و تابستان   

85بهار و تابستان   

86پاييز و زمستان   

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
  انجمن آمار پژوهشنامة

 ايران

، 2و1هاي جلد اول،شماره
81آبان  

جلد دوم، شماره 
82،اردبيهشت1  

82، آبان2جلد دوم،شماره   

، 1جلد سوم،شماره
83اردبيهشت  

83، آبان 2جلدسوم،شماره  

،  2شماره جلد چهارم،
84آبان  

، 1جلد ششم،شماره
86اردبيهشت  

، آبان 2جلد ششم،شماره
86 

 نشريات موجود در دفتر انجمن



  

  

 1388 سال در كارشناسي ارشدتحصيالن مقطع لاليست فارغ

  دانشگاه شهيد بهشتي

  تاريخ دفاع  استاد راهنما  نامهعنوان پايان  نام و نام خانوادگي  رديف

عبدالرحيم دكتر   چگالي زمان ورشكستگي در مدل ريسك كالسيك  مريم مقدمي  1

  شهاليي

28/4/88  

  4/5/88  خزائيمجتبي دكتر   هاي زماني ناخطيدر تحليل سريهاي ناپارامتري روش  پروين جليلي  2

محمدرضا دكتر   هاي نيكويي برازش در فضاهاي نامتناهي بعدآزمون  سارا صفوي  3

  فريدروحاني

24/6/88  

هاي منفي و مثبت و كاربرد آن هوف در فرايندهاي لوي با پرش - تجزية وينر  ميررحيم طالبي  4

  در احتمال ورشكستگي 

  25/6/88  پايندهيرتيمور امدكتر 

  17/6/88  خدادادياحمد دكتر   مدتكنترل آماري فرايند با ديدگاه بيزي در فرايندهاي كوتاه  فهيمه مرادي  5

  31/5/88  گنجعليمجتبي دكتر   هاي بقاوزني در تحليل داده EMو  EMكاربرد   مجيد چهكندي  6

  28/5/88  گنجعليي مجتبدكتر   مسألة نقطة تغيير چند مسيره  حسين رضازاده  7

  24/6/88  خداداياحمد دكتر   چندمتغيره - هاي واريانس شرطي ناهمگن اتورگرسيو تك متغيرهمدل  نياميترا فرخ  8

  25/6/88  گنجعليمجتبي دكتر   هاي ترتيبي، متغير تبييني گمشدههاي طول انتقالي با پاسختحليل مدل  حسين زاهد زاهداني  9

  15/6/88  خدادادياحمد دكتر   اي چندمتغيره و كاربرد آن در قابليت اعتماد و آناليز بقاتوزيع گام  وحيد كارواني  10

- هاي خطي و ناخطي تعميمنرخ همگرايي براورد ماكسيمم درستنمايي در مدل  حامد اميدي  11

  يافته با اثرات آميخته

  25/6/88  ذكاييمحمد دكتر 

  

  دانشگاه اصفهان

  25/06/88  دكتر ايرج كاظمي  ها با اثرهاي آميختهپارامتري و كاربرد آن در مدليمهرهيافت بيزي ن  كيوان عسلي صاف  1

  25/06/88  دكتر افشين پرورده  هاي شوكي در قابليت اعتمادمدل  اميد خوارزمي  2

  30/06/88  دكتر مجيد اسدي  يهاي ترتيباي بر اندازة اطالع آمارهمطالعه  ابراهيم كوناني  3

  07/07/88  دكتر هوشنگ طالبي  هاي رگرسيونيمتغيرها در مدل جديد براي انتخاب زير مجموعة هاييروش  علي احمدي  4

  13/07/88  دكتر مجيد اسدي  هاي منسجمهاي قابليت اعتمادي سيستمويژگي  الناز كريميان  5

  15/07/88  خردمندنيا دكتر منوچهر  وزني كاهشي رگرسيون چند متغيرة  الهام رهبري  6

دكتر محمدحسين   سازيها در مشخصههاي وزني و كاربرد آناي بر توزيعالعهمط  مهدي اسدي  7

  سازعالمت

29/07/88  
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  دانشگاه كرمان

     10/6/88  چيماشااله ماشيندكتر   مقداري مشاهدات فازيآناليز واريانس برا  محمدرضا نوربخش  1

     23/6/88  خانم دكتر تاتا  هاي شكلي از آننرمال و آميخته- توزيع چوله  وهاب بهرامي  2

  

  دانشگاه رازي كرمانشاه

  19/2/88  سياره دكتر عبدالرضا  انتخاب مدل براساس معيار اطالع آكائيك  رئوف عبيدي  1

ها ومعايب آن در مقايسه با مزيت هاي عصبي در تحليل بقا وبكهكاربرد ش  عباس توسلي  2

  هاي آماري استانداردروش

  22/4/88 رضا هاشميدكتر 

  26/7/88 رضا هاشميدكتر   هاي ترتيبينبي توابعي از آمارههاي مجابررسي توزيع  مولود عبدالهي  3

هاي گسسته تحت تابع زيان مربع شدة توزيعبرآورد مينيماكس پارامتر محدود  محمد ياراحمدي  4

 Linex خطا و

  26/7/88  نژاددكتر داود قزويني

دكتر سيد كامران   هاي پيشاينديوافق در جدولتحليل بيزي ساختار ت  سيد فاضل باقري  5

  قريشي

26/7/88 

-غير خطي به هاي ديناميكي خطي واستنباط آماري براي مدل سازي وشبيه  مهرزاد عليجاني  6

 MCMC  روش

دكتر سيد كامران 

  قريشي

26/7/88 

  

  هاي گروه آمار دانشگاه رازي كرمانشاهسخنراني

  محل  تاريخ سخنرانيعنوان   گرايش  نام و نام خانوادگي

  رضا هاشميدكتر 
فرايندهاي تصادفي 

  تحليل بقا ؛كاربردي

Analysis of progressive censoring under competing risks 

weibull model  

June 15-18 

2009 
Athene  

 Goodness of Fit Test based on Likelihood Ratio Tests  انتخاب مدل  دكتر عبدالرضا سياره
April 10 

2009 

Seoul 

korea 

  دكتر سيد كامران قريشي
تحليل چندمتغيرة 

  گسسته

Linear dynamic analysis of association in two- way 

contingency tables using Monte Carlo Methods.  
July 1 2009 

Seoul 

korea  

  ريزيصف و برنامه  دكتر ابوطالب خدادادي
On transient behavior of M/M/2 serial queuing system  

with death rate queuing process  
july 1 2009  

Seoul 

korea  

 25                                                                                                                      خبرنامه انجمن آمار ايران                               



  . 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
  :كدهاي مربوطهها و  تخصص
  

  تخصص
 

در آمار 
 پزشكي

  
  رسميآمار 

  
  آمار زيستي

  
آناليز 
  تصادفي

  
احتمال 
  تركيباتي

احتمال 
  هندسي،
هندسه 
  تصادفي

  
استنباط 
  آماري

استنباط در 
فرايندهاي 
  تصادفي

  8  7  6  5  4  3  2  1  كد
  

استنباط 
  ناپارامتري

 
تاريخ آمار و 
 احتمال

تحليل بقاء 
  هاي و داده

سانسور 
  شده

  
تحليل چند 

  متغيره

  
تحليل 

  ها داده

  
تحليل 
  شكل

  
  داده كاوي

  
هاي  روش
  اي دنباله

  
هاي  روش

  نموداري

9  10  11  12  13  14  15  16  17  
هاي  سري

  زماني
طرح 
ها آزمايش  

فرايندهاي 
  تصادفي

فرايندهاي 
  خاص

فرايندهاي 
  ماركوف

مباني 
نظريه 
  احتمال

مباني و 
  فلسفه آمار

و ها مجموعه
  هاي ميدان
  دفيتصا

اسبات مح
  ماريآ

18  19  20  21  22  23  24  25  26  
مدل هاي 
خطي و 
  ناخطي

نظريه 
 تصميم

نظريه 
  ها توزيع

هاي  نظريه
  حدي

  
  گيري نمونه

موضوع 
  مرتبط

27  28  29  30  31  32   

  :رشته تحصيلي
  :تخصص

  الويت دوم  الويت اول
  : كد  : كد

  
  

  ):براي دانشجويان(محل تحصيل                     
  
  
  
  

  :دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك                   
  
  
  
  

  :ذ مدركشهر و كشور محل اخ                    

                                                                                           

  :مشخصات شغلي. 3
    دانـشجوي كارشناسـي       دانـشجوي كارشناسـي ارشـد         دانشجوي دكتري     آموزگار  دبير  مارآ دكارشناس ارش   مارآكارشناس      مربي    استاديار    دانشيار   استاد: مرتبه علمي 

 ):ذكر شود  (  غيرهدانشجوي كارداني
  
  :هاي دسترسي نشاني و راه. 4

  : دورنگار           :        تلفن همراه                                                      :  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 ريال مبلغ (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  ي ترويجيعلم  انديشه آماري

   000/40       000/20  علمي پژوهشي  علوم آماري

JIRSS 000/40       000/20  علمي پژوهشي   

  :توضيحات
  رت درمقابل عضويت وابسته عالمت بزنيدارشد يا دكتري داريد درمقابل عضويت پيوسته و در غير اين صو 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
ن آمار ايران نزد بانك ملي ايران واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را به همراه يك قطعه عكس نام انجم ه  ب0105657104001خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب سيبا شماره - 3

  .  انجمن ارسال فرمائيد) تصوير عكس به آدرس الكترونيكي يا(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 2جم، پالك  نبست بن،  )انقالب
  021-66495540:   تلفن1416843774: كد پستي

  021-66499827: نمابر
  www.irstat.ir: اينترنتي آدرس
 info@irstat.ir: الكترونيكيپست 



  

یک نمودار، یک نگاه






