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  زبانپژوهشي فارسي-نگاهي بر نشريات علمي
  

  مجيد جعفري خالدي
  

 هـاي توسـعة  توان از مهمترين ضرورتپژوهش را مي ،بدون ترديد    
در ايـن مقالـه سـعي بـر آن     . جانبه و حل مشكالت جامعه دانستهمه

 كننـدة را كه مـنعكس پژوهشي -صورت اجمالي مجالت علميهاست ب
مـورد بررسـي    ،هاي آماري به زبان فارسـي هسـتند  هاي پژوهشيافته

  . يمقرار ده
، نتـايج  آمـاري كشـور  هاي نه چنـدان دور، پژوهشـگران   در گذشته    

طور عمده در هصورت فارسي نگارش شده بود، بتحقيقي خود را كه به
هاي علمي مختلف در زمينه هايييه كه به انتشار مقالهمجالت علوم پا

هاي اخير بـا توجـه بـه تعـدد     در سال. رساندندچاپ ميپرداختند، بهمي
ن افزايش تعـداد  دكتري آمار و به تبع آ گزاري دورةهاي متولي برگروه

هـاي تشـويقي و گـاه    دانشجويان مقطع دكتري در كنار برخي سياست
منتشـر شـده    هايز نظر مقالهها، رشد علمي كشور ادانشگاه(!) تنبيهي

مزمـان بـا ايـن موضـوع،     ه. است چشمگير ،هاي مختلف آماردر زمينه
صـورت  پژوهشي كـه بـه  -زبان ديگري در سطح علميمجالت فارسي

اگرچـه  . شـد هاي پژوهشي باشد، منتشر كنندة يافتهمنعكستخصصي 
آن  ايتوان به فال نيك گرفت و مزاياي متعددي براين موضوع را مي

-، اين سئوال در ذهن متبادر مـي شمرد، پس از بررسي اين مجالتبر

-و توانسته ها در وضعيت مطلوبي قرار داردشود كه آيا سطح كيفي آن

  را پاسخگو باشند؟ آماري اند انتظارات جامعة
، موضـوعي اساسـي   بررسي فرايند داوري مجالت ،در اين خصوص    

 ،تحقيقـاتي مقالـه   انتخاب داوران مناسـب كـه بـا زمينـة     چهاگر. است
دليـل  شـود، بـه  ه باشند، يك اصل مهـم تلقـي مـي   آشنايي كافي داشت

 فتن يك داور در حيطـة يا بعضاً ،هاي آمارشدن برخي گرايشتخصصي
هر چند كه در مواردي از كلية پتانسيل موجود نيـز  . دشوار است، مقاله

 جانبه و موشكافانة، بررسي دقيق، همهاز طرف ديگر. شوداستفاده نمي
ر ميت و جـديت داور اسـت كـه تخطـي از آن در كنـا     مستلزم ح ،مقاله

-يار زيـان تواند نتايج بسـ مي ،عدم رعايت اخالق علمي از طرف مؤلف

  . همراه داشته باشداختالل در جريان توليد علم بهله باري از جم
-علمـي  هـاي بي در داوري مقالـه هـاي مهـم ارزيـا   شاخص برخي    

  : دانستتوان موارد ذيل را مي پژوهشي
-واژهجستجوگر بر اساس كليـد رديابي عنوان در موتورهاي  - 1

، در ايـن مـورد  . نبودن موضـوع منظور بررسي تكراريها به
  .تواند رهگشا باشدسي ميبررسي چكيدة انگلي

 .ررسي رعايت اخالق علمي و تحقيقيب - 2

بودن مقالـه از كارهـاي   ايجمهتعيين وضعيت اقتباس يا تر - 3
 . علمي ديگران

نـين  همچ. تحقيـق و يـافتن كمبودهـا    مرور دقيق پيشـينة  - 4
 .   بودن مراجعبررسي جامعيت، اعتبار و جديد

 . بيان اهميت تحقيق - 5

 .تعريف صحيح صورت مسئله - 6

 ). اصالت تحقيق(نوآوري و نتايج جديد - 7

و رعايت ) اركان مقاله(مقاله  وجود ساختار استاندارد در بدنة - 8
 .هاي هر يكويژگي

 . ويژه نتايج و بحثمقاله به ذكر مرجع استنادات در بدنة - 9

روش (شـده گرفتـه  كاروجود مبناي علمي در روش علمي به - 10
 )تحقيق معتبر

 . مقاله صحت علمي كلية مندرجات در بدنة - 11

 .هاي تحليل مناسب و كافيكاربرد روش - 12

هـاي  هـا و مباحـث بـا توجـه بـه يافتـه      شرح مناسب يافته - 13
 . ديگران

 . صحت و درستي نتايج اخذ شده - 14

 . شايستگي نتايج براي انتشار - 15

هـا و  ، عكـس هـا ي علمي و بررسي كيفيت شـكل ويراستار - 16
  . هاجدول

-پژوهشي را مي-ي، داوري يك مقالة علمبا توجه به موارد فوق    

توان گفت ، دشوارتر از نوشتن مقاله دانست و ميمراتبتوان به
مستلزم  ،مقاله جانبةيني متوجه داور بوده و بررسي همهمسئوليت سنگ

مدت  ،جالب آن است كه در برخي از مجالت. كافي است صرف وقت
  !گيرندي را براي داوري مجالت در نظر ميازمان دو هفته

 برخـي نويسـندگان  توسـط   يايهشاهد چاپ مقاله بعضاً ،رويهر به    
، خـارجي اسـت   انگليسي با نويسندة داخلي هستيم كه برگرفته از مقالة

پژوهش،  بايست توجه داشت كه فلسفةمي. بدون اينكه منبع ذكر شود
تـوان بـا عنـوان پـژوهش بـه      نش جديد و نوآوري است و نميتوليد دا

گـاهي نيـز   . بان فارسـي پرداخـت  ران به زترجمه و بازنويسي كار ديگ
اي انگليسـي اسـت كـه    مقالـه  اي ازشـده ، صورت ضعيففارسي مقالة

در . خارجي ارسال شده است توسط مؤلفين داخلي براي چاپ به مجلة
چـالش رو بـه رو    بـا  ،ت صـحيح يك قضاو ، داور براي ارائةاين حالت

اي پژوهشـي  هـ پژوهشگر متعهد است كه يافتـه  ،به هر روي. شودمي
، اي مـوارد همچنـين در پـاره  . انه منتشـر نمايـد  صورت صادقهخود را ب
-، موجب بـروز مشـكالتي مـي   فرايند داوري شدن بيش از حدطوالني

ديگـر، اصـالت    هاييآنكه  ممكن است در اثر چاپ مقاله از جمله. شود
، در صورت چاپ مقالـه  ال قرار گيرد، يا حتي، مورد سؤو نوآوري مقاله

ضـمن آنكـه برخـي    . روز نيسـت شود كه مراجع آن چندان بهمشاهده 
ـ . رسـد نظر نمـي هداوري نيز چندان موجه ب ها در زمينةسختگيري -هب

 گفتار اول
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-مستندات، نتايج علمي ديگران تخريب و بي ، بدون ارائةعبارت ديگر

در جلسـات   اين موضـوعي اسـت كـه بعضـاً    . شودارزش جلوه داده مي
با آن مواجه نيز دكتري  ي كارشناسي ارشد و رسالةهانامه دفاع از پايان

  . هستيم
هـا  كـم و بـيش بـا آن    ،شده كه اين مجالتبر اساس مسائل بيان    

 و همچنين با توجه به انتشار با تأخير قابـل مالحظـة  گريبانند به دست
مجالت فارسي ضعف اساسي است، ضرورت چاپ  ها كه يك نقطهآن

  . شود ميرديد مواجه كنوني با ت متعدد در برهة
ها و افزايش سـطح كيفـي و اعتبـار مجـالت،     منظور رفع نگرانيبه    

وسيلة انجمن آمار هها بضرورت بررسي، نظارت و ارزيابي مستمر بر آن
ها در راسـتاي  ضمن آنكه اتخاذ برخي سياست. شود، احساس ميجدبه

سـطح  منظـور افـزايش   اخـالق علمـي بـه    هـاي تبيين و ترويج ارزش
هنگـام برگـزاري    ويـژه، تعهد نسبت به هنجارهاي علمي، به شناخت و
تواند بسيار رهگشا بـوده و منجـر   ها و سمينارهاي آماري، ميكنفرانس

به مجالت  هافين متعهد داخلي براي ارسال مقالهلرغبت مؤبه افزايش 
  .   فارسي باشد

  
  
  
  
  

آمدن سال نو و آغاز بهـاري ديگـر را بـه همـة اعضـاي انجمـن،           
دانشجويان، همكاران و همة كارشناسان و دوسـتداران آمـار شـادباش    

 .گويم مي

، روزي نيـك، اميـدبخش و مبـارك    عيد نوروز براي همة ايرانيـان     
كاران آمار، نشانة آغاز مفاهيم اولية ايـن علـم    اندر اما براي دست است؛

بـه گفتـة ابوريحـان بيرونـي،     . استهاي مردم باستان ايران  در انديشه
، نوروز است كه ]فروردين[    نخستين روز آن...  "ايراني،دانشمند بزرگ 

كنندة اين معني اسـت و  سال نو است و نام پارسي آن تعييناولين روز 
آثار الباقيه، ترجمـة شـادروان اكبـر    [ ".آغاز شمارش در اين روز بود. ..

در زبان فارسي، ريشة پهلـوي دارد   دانيم كه كلمة آمار مي]. داناسرشت
  .معني شمردن و برشمردن استو به

شده، زيرا  اما دانش ايرانيان باستان از آمار، به شمارش محدود نمي    
اين رسـم در ايرانيـان   ... "] 330صفحة جا،  همان[باز به گفتة بيروني 

هفت صنف از غـالت در هفـت    ،پايدار ماند كه روز نوروز در كنار خانه
اسطوانه بكارند و از روييدن اين غالت بخوبي و بدي زراعت و حاصل 

  ".ساليانه حدس بزنند

سين بـه وسـيلة ايرانيـان از همـين     گويا سنت انداختن سفرة هفت    
آيـا  پـس مـا فعـاالن در زمينـة علـم آمـار،       . رسم نشأت گرفته اسـت 

توانيم اين عمل نياكان دور خود را پيشاهنگ ايـدة بـرآورد آمـاري     نمي
  هاي ميداني بدانيم؟ميزان محصوالت كشاورزي از راه آزمايش

ـ        ان باسـتان  اين توجه به نوعي اصول آمار بدوي، محـدود بـه ايراني
، دانشـمند جـامع االطـراف    هاي ميـاني، ابـوعلي سـينا    نبوده و در سده

هـاي  قوانين آزمايش"نخستين كسي بوده كه ] ل استيگلرقوبه[ايراني 
ها و اسـتفاده از كنتـرل   ها را وضع و تكرار آزمايشپزشكي روي انسان

  . "را توصيه و خطرات آميختن متغيرها را گوشزد كرده است
هاي بعد  هاي پيشتاز، به هر دليلي، از ذهن ايرانيان دوره نديشهآن ا    

هـا،  رخت بربسته؛ اما، خوشبختانه، باگشايش مدارس جديد و دانشـگاه 
علم آمار سريعتر از اغلب علوم مشابه، جاي خود را در كشور باز كـرده  

قطعاً ماية مباهـات   ،و امروزه اقبال دانشجويان و نخبگان به اين رشته
  .است

 بگيـريم، در اين آغاز سال نو، اين توجه ويژه به آمار را به فال نيك     
-هاي رسمي، چه تـالش خود را، چه مستقيماً از راه درس هاي آموخته

 جـا، درسـت ، دقيـق و    آن را بـه . كنـيم  بيشـتر و بيشـتر   ،هاي فـردي 
شـأن و   كار گيريم، هيچ مصلحتي را باالتر از حفظبهمنصفانه در عمل 

هـاي   ، سـوء اسـتفاده  مقـدور و در حـد   اين علـم نـدانيم   سالمت نفس
  .طلبان اين حوزه برسانيمكم به گوش دانش را، دست احتمالي از آن

  . روزگار خوش و به اميد ديدار شما در كنفرانس دهم در تبريز   
  

  اصل محمدقاسم وحيدي  
  رئيس انجمن آمار ايران

  

مناسبت به ،ئيس انجمن آمار ايرانرپيام تبريك 

 فرارسيدن سال نو
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  1نظر فيروزه ريواز زير

  

كارهـاي آموزشـي،    شرحي كوتاه از سابقة تحصـيل،  •

) در صورت وجود سوابق اجرايي(تان پژوهشي و اجرايي

هـا   خوانندگان بيان فرماييد تـا بعـد بـه پرسـش     براي

 .بپردازيم

  يك چند به استادي خود شاد شديم  يك چند به كودكي به استاد شديم
  چون آب برآمديم و چون باد شديم  ديشنو كه ما را چه رسپايان سخن 

  
با سالم به خواننـدگان محتـرم       

خبرنامة انجمـن آمـار ايـران و بـا     
آرزوي تندرستي، شادي و پيروزي 

انـدركاران آمـار    دسـت براي تمـام  
ايـد   ه از مـن خواسـته  كاز اين. ايران

تا در اين پرسش و پاسـخ شـركت   
  .كنم بسيار سپاسگزارم

ــرو      ــن در فـ در  1310ردين مـ
و دوران ابتـدائي   دنيا آمدمشيراز به

. پايان رساندمسينا و سلطاني اين شهر به ابن انو متوسطه را در دبيرست
. ديپلم ششم رياضي را از دبيرستان دارالفنون در تهران دريافت داشـتم 

موفق به كسب ليسانس رياضي از دانشكدة علـوم تهـران و    1333در 
در زمسـتان  . از دانشسراي عالي تهـران شـدم   آموزش رياضيس ليسان
شـيراز،   هـاي ان، پس از چهار سال تدريس رياضـي در دبيرسـت  1337

رياضـي را در  درك كارشناسي ارشد و دكتراي آمارم. عازم آمريكا شدم
از . آربر، كسب نمـودم  از دانشگاه ميشيگان، در شهر آن 1343و  1340

دانشـگاه شـيراز بـه كارهـاي آموزشـي و      در  1380تـا   1343دي ماه 
 هـاي زمـاني مختلفـي،   در بازه ،در عرض اين مدت. پژوهشي پرداختم

دانشكدة ادبيات و علوم و  ،بخش رياضي، بخش رياضي و آماررياست 
، با درخواست خودم پـس از  1380از مهر . دار بودم بخش آمار را عهده

ز در دورة تحصـيالت  ولي تا امـرو  ؛نيم قرن كار دولتي، بازنشسته شدم
در ضـمن از  . همچنان با دانشگاه شيراز همكاري نزديك دارم ،تكميلي
صورت رسـمي مشـغول   شيراز بهدر دانشگاه آزاد اسالمي  1382خرداد 
  .و مديريت گروه كارشناسي ارشد رياضي را بر عهده دارمهستم 
  

                                                
اللهي كه در تهية ايـن گفتگـو مـا را يـاري     نعمت با تشكر از آقاي دكتر عليرضا -1

 رساندند

 با آمار آشنا شديد؟ چه زماني •

يـاد  دهمقدماتي را در كالس زننخستين درس آمار و احتمال  1332در 
. دانشـگاه تهـران گذرانـدم    پور، استاد منظم و پركـار  ي افضليدكتر عل

 از دو جلد كتاب آمار و احتمال شـادروان دكتـر مهـدوي    ،افزون بر اين
 ،كـرد  كه در دانشگاه تهران، دانشكدة كشـاورزي تـدريس مـي   اردبيلي  

  .مند شدم بهره
   

 .بفرماييد تان با آمار را چگونگي آشنايي •

در . من در دانشگاه تهران بـا مقـدمات آمـار و احتمـال آشـنا شـدم          
» حسـاب احتمـاالت در زنـدگي   «، با كتـاب  هااندوران دبيري دبيرست

تأليف اميل بورل عضو آكادمي علوم فرانسه و استاد دانشـگاه پـاريس   
 1328اري ترجمـه و در  ياد حسن صف، توسط زندهاين كتاب. آشنا شدم

هـاي  كتاب در سري كتـاب . آن را منتشر كرد ،اكبر علميچاپخانة علي
مـن را بـا آمـار و     ،خوانـدن ايـن كتـاب   . است» دانم؟ چه مي«معروف 
  .آشنا كردبيشتر  ،احتمال
  

چه شد كـه تصـميم گرفتيـد در رشـتة آمـار ادامـة        •

 تحصيل دهيد؟ 

ا عـازم آمريكـ   ،عنوان بورسية وزارت فرهنگ سـابق هنگامي كه به    
زبان بگذرانم و سـپس   ، يك دورةشدم، قرار بود در دانشگاه ميشيگان

ادامـة تحصـيل    ،آمريكا در رشتة آموزش رياضي ايايندياندر دانشگاه 
، در نخسـتين درس  چون در دانشـگاه ميشـيگان در زمينـة آمـار    . دهم
، بـا اشــارة يكــي از  اســتادي بســيار توانـا حضــور داشــت  ،رياضـي آمار

و با موافقت شادروان مهندس نفيسي، سرپرسـت   دورههاي هم بورسيه
دانشجويان در آمريكا، تصميم گرفتم در ميشـيگان بمـانم و در رشـتة    

در آن دوره، مانند اين روزها، . گرايش آمار ادامة تحصيل دهم ،رياضي
  .گروه آمار جدا از گروه رياضي نبود

 

 شما در آن زمان چه بود؟آماري منابع درسي  •

امـا در   اشاره كـردم؛  آنجزوه و دو كتابي كه به  ،تهراندر دانشگاه     
 كـاكران،  گيـري رياضي كرامـر، نمونـه   آمار :هاي معروف آمريكا كتاب

... و  ئـو ومتغيرة اندرسن، نظرية احتمال لآناليز واريانس شفه، آناليز چند
  .منابع درسي بودند

 

شـناس غيـر   اني به عنوان استاد آمار يا آمارچه كس •

 آن زمان مطرح بودند؟ دانشگاهي در

، دكتـر  اردبيلـي  پـور، دكتـر مهـدوي    دكتر افضلي ،در دانشگاه تهران    
چنـد نفـر    ،در ضـمن . نـي مطـرح بودنـد   نوري و دكتر قي عباس خواجه

 ؛كردنـد  كار آمار مي ،آمارشناس غير دانشگاهي هم بودند كه در تهران
  . و كارشان آشنا نبودمها آن ولي با

  ايران پيشگامان آماربا 

  جواد بهبودياندكتر گفتگو با 
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و افراد در تصميم شما براي ادامـة   تأثير اين منابع  •

 تحصيل در رشتة آمار چه بود؟

ها براي آشنايي مـن  طبعاً استادان آمار در ايران و جزوه و كتاب آن    
  . تا حدودي مؤثر بوده است ،به آمار و ادامة  تحصيل در اين رشته

 
 نفر پنجم ايستاده از چپ: دكتر بهبوديان، 1352دانشگاه شيراز، سال 

 س در زمينة آمار داشتيد؟ شغلي غير از تدري آيا •

خيــر، شــغلي غيــر از تــدريس در زمينــة آمــار و در زمينــة رياضــي     
  . ام نداشته
  

 چه شد كه به شغل دانشگاهي و تدريس روي آورديد؟  •

ــه برخــي از همكال     ــا رياضــي درس  ســيدر دوران دبيرســتان، ب ه

  .شدممند  رو به شغل معلمي عالقهاز اين. دادم مي

تـدريس اشـتغال   آيا قبل از اخذ درجة دكتـري نيـز بـه    •

 داشتيد؟

ها به عنـوان  بله، چهار سال دروس رياضي آن زمان را در دبيرستان    
  .كردم دبير رياضي تدريس مي

 

 تان چگونه بودند؟ هاي آغازين كار دانشگاهي تجربه •

، وارد از آمريكـا بـا عجلـه و درخواسـت دانشـگاه      1343ماه  در دي    
 ،دانشـگاه  ،خاطر برف سـنگين ولي به. دريس بپردازمتشدم تا بهشيراز 

اي  ارد، تجربـه واز اين لحاظ بـراي مسـافر تـازه   . شديك هفته تعطيل 
 بعداً برنامـة كـار خـود را كـه تـدريس رياضـي      . بود مفيد، در آغاز كار

جمعيت از دانشـجويان مهندسـي   عمومي و احتمال براي دو كالس پر
اي از عـده . منـد بودنـد   ر و عالقههائي پرشو كالس. يافت كردمدر ،بود

ها ادامة تحصـيل داده و در ايـران يـا خـارج از     دانشجويان اين كالس
. اي خوب اسـت  ربه و خاطرهتجبراي من اين هم . كشور استاد هستند

، )وي ســابقپهلــ(در دانشــگاه شــيراز ناگفتــه نمانــد كــه تــا آن زمــان
  .داشتيمدانشجوي رياضي يا آمار ن

  

بـه چـه    چه زماني براي اخـذ دكتـري اقـدام كرديـد؟      •

 هايي تقاضا فرستاديد؟ دانشگاه

يكـي از دبيـران همكـار بـه مـن گفـت وزارت        1336در فروردين     

تسـتي،  نفر را از طريق مسابقة علمي، بـا روش   50خواهد  فرهنگ مي

موضـوع را   ،ولي مقامات اداري در شـيراز  ؛به خارج از كشور اعزام كند

در اين مسابقه شركت كردم و  ،من سر نخ را پيدا كرده. اند پنهان كرده

نفـر   50براي اين  ،انجمن دوستداران خاورميانه در تهران. موفق شدم

با ايـن گفتـة   . كه موفق شده بودند، پذيرش زبان و تحصيل تهيه كرد

تصـادفي بـود   . عازم آمريكـا شـدم   1337ماه تصادفي همكارم، در دي

 !ولي ثمربخش ،با احتمال ناچيز ،ادرن

هـاي   آن زمان را با زمـان هاي موظف تدريس در  ساعت •

 .كنيد چگونه مقايسه مي ،هاي اخير ويژه در سالبعد و به

معمـوالً دو   ،از مربـي تـا اسـتاد    ،قبل از انقالب در دانشـگاه شـيراز      
اخيـر  هاي  انه در سالمتأسف .، يا بر حسب لزوم، سه درس داشتيمدرس

كـي  . واحد درس بدهـد  15خواهند دست كم  كار، مي تازه از يك دكتر
درس تهيه كند؟ كي تحقيق كند؟ كي به زندگي پرماجراي اين روزهـا  

  برسد؟
 

هـا وارد   هـاي اخيـر بـه دانشـگاه     استاداني كه در سـال  •

هـا   يا آن زمـان  ، برايشان بيشتر استشوند، فشار كار مي

 بيشتر بود؟

نه تنها فشار كار، بلكه فشـار زنـدگي، فشـار تـورم،      ،در حال حاضر    
  .مراتب بيشتر استبه ،ر رانندگي و باالخره فشار خونفشا

 

هـاي اول كـار شـما،     از نظر كارهاي پژوهشي، در سـال  •

 وضعيت چگونه بود؟

، دريـافتم كـه ترفيـع پايـه و     هنگامي كه وارد دانشگاه شيراز شـدم     
در ) پيپـر (داشـتن مقالـة پژوهشـي   اسـاس پـژوهش و   رتبه بـر   ارتقاي
يكـي از  . افتـاده بـود   هازبان داشتن پيپر بر سر. هاي علمي است مجله

آن اسـتاد بـه او   . كرد كه حقوقم كم است كارمندان به استادي گله مي
هاي اول به فكر پـژوهش  بنابراين از سال "عزيزم پيپر داري؟": گفت
  !زدواج پرداختمالبته سال اول را به پژوهش در زمينة ا. بودم

 

 شما خودتان كار پژوهشي را از كي شروع كرديد؟ •

  بعد از استخدام در دانشگاه شيرازيك سال     
 

كرديد يـا بـه مشـاورة     آيا صرفاً تدريس و پژوهش مي   •

 پرداختيد؟ آماري هم مي
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گاهي از پزشكي، زبان و علوم اجتماعي براي مشاوره به من رجـوع     
  .كردند مي
 

 ايد؟ مشاورة آماري مشخصاً چه كارهايي كردهدر زمينة    •

وژة بـزرگ آمـاري بـه مـن رجـوع      گويم، براي يك پـر  صادقانه مي   
هـاي   ولـي مشـاوره  . شـويم آن اند كه من بـا همكـارانم درگيـر    نكرده

  .فراوان بوده و هست ،كوچك
 

و مشاوره با هم چـه تعـاملي در كـار     پژوهشتدريس،   •

 اند؟ شما داشته

هـا  تدريس بر پاية كتاب. اند م و در كار من تعامل داشتههر سه با ه    
پژوهش باعـث دقـت در    ، موجب گسترش پژوهش وهاي تازه و مقاله
مشاوره به پيشبرد تـدريس و پـژوهش از راه مطالعـه و     وشده تدريس 

  .كند وش، كمك ميكا
 

هم براي طرح در كالس هايي را  ها نكته آيا از مشاوره •

 ايد؟دست آوردهپژوهش بهي براي ا يا انگيزه

شـود و   اغلب كارگشاي پژوهشي تـازه مـي   ،بله، مشاورة با حوصله     
  .اثرگذار است ،خود در كار تدريس

 

ايـد؟ تـأليف و ترجمـه،     در زمينة انتشارات چه كـرده  •

 نوشتن مقاله؟

هـائي در زمينـة آمـار منتشـر      تأليف و مقالـه  ،بله، چند كتاب آماري    
  .ام كرده

   

  .هاي خود بفرماييدهاي تأليفي و ترجمهاباز كت •

هاي آمار ناپارامتري، آمار و احتمال مقـدماتي، آمـار رياضـي،    كتاب    
ولي ام؛ پاسكال را تأليف نموده-، رگرسيون و مثلث خيامتصميم آماري

  .ام كاري نكرده ،براي ترجمة كتاب
 

ها به غير از الزامات كـاري برايتـان چـه     اين فعاليت •

 !داشته است اي بهره

ولـي گذشـته از   . ام ها امتيـاز گرفتـه   ها حق تأليف و از مقالهاز كتاب    
  .شود و آرامش مي موجب شهرت، ارضاء ،تن كتاب و مقالهها، نوشاين
 

 روست؟هايي روب ب در ايران با چه چالشتأليف كتا •

 . ريس متمادي، تجربـه و مطالعـه باشـد   تأليف كتاب بايد بر پاية تد     

ممكن است با داوري دقيق يا سرسـري مواجـه    ،هاي دانشگاهيكتاب

، تر است ، راحتچاپ كتاب هم، گرچه اين روزها با فناوري مدرن. شود

، كـاري اسـت   اصوالً تأليف يـك كتـاب خـوب   . دغدغه نيست ولي بي

اجر؛ تنها موجب ارضاء و گسترش فرهنـگ علمـي خواهـد    دشوار و كم

  .شد

هـاي   آمـار از داده  در تـدريس  برگرديم به تدريس؛ •

 كنيـد؟  هـا اسـتفاده مـي   مسـئله  هـا و   واقعي نيز در مثال

 .هاي استفاده يا عدم استفاده را بيان فرماييد دليل

هـاي ازدواج و طـالق،    هـا، نظيـر داده   از نظر تاريخي، آمـار بـا داده      
سـپس علـم آمـار بـا تلفيـق      . آغاز شده اسـت ... هاي زاد و مير و  داده

. گسـترش يافتـه اسـت    ، شروع بهاري و قوانين رياضيهاي آم انديشه
هاي علمـي بايـد    بنابراين، برحسب ضرورت، در تدريس و تدوين مقاله

  . استفاده كرد يهاي واقع هاي آماري، حتي داده از داده

 
 1352سال  -دانشگاه شيراز - چپ نفر اول ايستاده از -دكتر بهبوديان

و تـدريس در   توجه به سابقة طوالني تحصيل، كـار با  •

رشتة آمار، وضع گذشته، حال و آيندة آمـار را در ايـران   

 .بفرماييدمقايسه طور مختصر به

هـاي آمـاري و وسـيلة     دچار كمبود استاد، كتاب، مجلـه  ،در گذشته    
آمـار، اسـتادان جـوان،     هـاي امروز با توجه بـه گـروه  . ايم محاسبه بوده

هـاي   سمينارها، كارگاه ها،انسانجمن آمار ايران، مركز آمار ايران، كنفر
  .ش و باگذشته قابل مقايسه نيستاميدبخ ،وضع ،آماري و رايانه

 

 .كنيد پيشرفت علم آمار را در ايران چگونه ارزيابي مي •

هـاي پژوهشـي و گسـترش     به نظر من علم آمار، با توجه به مقاله     
  .استهاي آماري در مقاطع گوناگون، در ايران پيشرفت كرده  گروه

 

 يابي اين پيشرفت داريد؟هايي براي جهت آيا توصيه •

بـرداري، طـرح   هاي آماري مانند نمونـه  رخي گرايشبله، هنوز در ب     

هنـوز  . كنترل كيفيت به متخصص نياز داريـم  كاوي وها، دادهآزمايش

هـا و نظيـر آن ادامـة    هاي جوان و زبـده در ايـن گـرايش    بايد بورسيه

  . تحصيل دهند

 هايي از آمار در دنيا بيشتر در حال رشدند؟ شاخهچه  •
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  .گرائيكاوي و فرآيندداده
 

 مهمتـرين چـالش تـدريس و پـژوهش    در حال حاضر  •

 ؟چيست در كشور  يآمار

گرفتاري افراد براي زندگي روزانـه، حجـم كـار و تـدريس و كاغـذ         

  .ثمرهاي بيبازي

 مهمترين چالش آمار در دنيا چيست؟   •

هـا بـراي نفـوذ آمـار در     آماردانان براي پژوهش و تالش آنرقابت     
  .ها ساير رشته

 
 1385سال  -پنجمين كنفرانس آمار ايران

 ،افزارهـاي آمـاري  ه نظر شما آيا فراوانـي انـواع نـرم   ب •

شناسـان را كـاهش    گـرفتن از آمـار  تقاضا براي كمـك 

 خواهد داد؟

نخســت بايــد بــه تئــوري و  ،خيــر، بــراي مشــاوره و كــار آمــاري    
افزارهـاي آمـاري بـراي     هاي آماري آشنا بـود و سـپس از نـرم    انديشه

سـرانجام در صـورت   . هاي الزم اسـتفاده كـرد  گرافرسم محاسبات و 
  .با آماردانان متخصص براي تعبير و تفسير نتايج مشورت كرد ،لزوم
  
 بينيد؟ هاي آمار را چگونه مي آيندة گروه •

اي درخشان دارنـد، در صـورتي كـه     در كشور ما آيندههاي آمار  گروه   
اي جوان براي تدريس و پـژوهش، در حـدي معقـول، فرصـت     هدكتر

  .داشته باشند
 

هـا پيشـنهاد    ي براي ايفاي بهتر نقش گروهيها چه راه •

 كنيد؟ مي

بار تدريس بايد كاهش يابد، رفاه عضو هيئـت علمـي بايـد فـراهم         
، دانشـجوي  علمي بايد رعايـت شـود  ام عضو هيئت شود، عزت و احتر

تنها . مند و با استعداد بايد در اختيار عضو هيئت علمي قرار گيرد عالقه

هـاي آمـار را ايفـا    هاي علمي و گـروه توان نقش گروه ها مياز اين راه
  .كرد

 

 بينيد؟ هاي دورة كارشناسي را چگونه مي برنامه    •

مانند كشورهاي پيشـرفته  هاي كارشناسي آمار ما كم و بيش  برنامه    

هـاي   هـاي آمـار بايـد در مـديريت    ولي گروه ها است؛و برگرفته از آن

فرهنگ آماري را گسترش دهند و هيئـت   ،كشور از راه كارهاي علمي

  .تشويق نمايند هاعلمي و دانشجويان را براي انجام اين كار

به نظر شما، يك برنامـة خـوب در دورة كارشناسـي     •

 اشته باشد؟بايد چه مشخصاتي د

مختلف آمار را با تئـوري ماليـم و    هاييك برنامة خوب بايد درس    

  .برداشته باشددر عمليكارهاي 

 ارشد و دكتري چطور؟ در كارشناسي •

در دورة كارشناسي ارشد و دكتـري بايـد دروس آمـاري را بـا ديـد          
  .پژوهشي دنبال كرد

 

 هـاي  نارها و كنفـرانس هاي شركت در سـمي  از تجربه   •

 .تان بگوييد الملليداخلي و بين

ها و سمينارها، از نوآوري آماردانان جوان و آشنائي بـا  در كنفرانس     
هـا  بحـث و همفكـري بـا آن   . اممند شده ، بسيار بهرهآماردانان برجسته

  .اغلب منجر به يك خط پژوهشي شده است
 

  1385سال  -دكتر بهبوديان در ششمين كنفرانس آمار ايران

 -ايـد  اگـر فعـاليتي داشـته   -لملليا هاي بين فعاليتاز  •

 .صحبت كنيد

انجمـن آمـار و انجمـن    تنها عضو چند  ام؛ المللي نداشتهفعاليت بين    
  .رياضي هستم

 

منديـد؟   عالقـه  يغير از آمار به چه چيزهاي ديگربه •

 علوم ديگر، ورزش، ادبيات، موسيقي؟ هنر؟

، علوم، كه متضـمن آمـار هسـتند   ها در ساير  ها و مقالهمن به كتاب    
خـود را بـا    ،برخـي اوقـات  . خـوانم  توجه دارم و برخي را با حوصله مي

دارم؛  يا فيلمي فكاهي مشغول مـي  داستاني جالب، شعرآهنگي خوش، 
  .دهند اين كارها را بسياري از افراد معمولي هم انجام مي

 

اهنـد بـه   خو اي براي دانشجوياني كه مـي  آيا توصيه •

 شوند، داريد؟رشتة آمار وارد 
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كـه بـه ايـن رشـته      كنم، در صورتي به دانشجويان سال اول توصيه مي
بلكـه   اي كسب مـدرك، در ايـن رشـته نماننـد،    عالقه ندارند، صرفاً بر

  .اي مورد عالقه پيدا كنند رشته
 

كردن منـد  امي در اين زمينه براي عالقهنقش افراد ن •

 بينيد؟ ونه ميدانشجويان به آمار را چگ

كردن منـد  توانـا و پژوهشـگر، بـراي عالقـه    قطعاً نقش هـر معلـم       

 .بسيار مؤثر است ،دانشجويان به آمار

وقت خود را چگونه صـرف  . ايد اخيراً بازنشسته شده •

 كنيد؟ مي

ولـي عمـالً هنـوز بازنشسـته      بله، من بازنشستة دولتي هسـتم؛         
؛ با دانشـگاه شـيراز همكـاري    )ايرانمانند اكثر بازنشستگان در ( نيستم

  . انشگاه آزاد اسالمي شيراز هستمدارم و عضو هيئت علمي د
 

تـان در زمينـة تـأليف و پـژوهش      هاي آينـده  برنامه •

 چيست؟

در . كـنم  كار پژوهشي را مستقالً و با دانشجويان دكتري دنبال مـي     
با توجه به پيشرفت آمار در دو دهـة   هاي تأليفي خود رانظر دارم كتاب

  .اخير، بازنويسي كنم
 

 داريد؟ يدربارة انجمن آمار ايران چه نظر •

 ،با كمال خرسندي و با همت آماردانان ايراني، انجمـن آمـار ايـران       
بسيار پيشرفت كـرده   ،همدوش با انجمن رياضي ايران در دهة گذشته

  .است
 

 ؟كنيدميانتشارات انجمن را چگونه ارزشيابي  •

. ، قابل مالحظـه و تقـدير هسـتند   انتشارات انجمن آمار در حد خود    
ــي    ــة انگليس ــدواريم مجل ــرة    JIRSSامي ــك در زم ــدة نزدي در آين

  .قرار گيرد ISIهاي  مجله
  

 ريد؟  شرفت بيشتر انجمن چه پيشنهادي دابراي پي •

بايد آماردانان كشور با اين انجمن بيشتر همكاري كننـد و انجمـن       

  .دنخود را در سطح جهاني مطرح نماي

اي آماري را بـا توجـه بـه پيشـرفت     دستاورده رشد •

نظيـر اينترنـت و پسـت الكترونيكـي      ،هاي نوينفنĤوري

 كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

بديهي است كه اينترنت و پست الكترونيكي، به شرط اينكـه بـا مـانع    

استفاده شـود،  ها د و به نحو احسن و با اخالق علمي از آننمواجه نشو

  .كار پژوهشي دانشجويان آمار و هيئت علمي را بركت بخشيده است

 
1 385سال  -دكتر بهبوديان، نفر دوم ايستاده از چپ  

اعضاي هيئـت علمـي را در گذشـته و     نحوة ارتقاي •

باتوجه به دسترسي آسـان  (كنيد؟ حال چگونه مقايسه مي

 )ياينترنت و پست الكترونيك به مجالت،

در گذشته براي ارتقاء مشكل داشتيم، دانشجوي دكتري نداشـتيم،      

بسـيار دشـوار و    ،محاسبات آماري و دسترسي به مراجـع نويسي  ماشين

امروز با اسـتفاده از  . بودند اينويسندهتك ،ها بيشتر مقاله. گير بود زمان

ويـژه دانشـجويان   بـه  انـد؛  ، اين مشكالت برطـرف شـده  فناوري جديد

البتـه، ناگفتـه   . انـد  اء شـده بهترين انگيزه براي پژوهش و ارتق ،دكتري

كه مشكالت اقتصادي و اجتماعي در اين راستا تا حدودي نقـش   نماند

اميد است اين مشكالت بـا همـت مـديران متخصـص و     . منفي دارند

  . توانا كاهش يابند

نان ايرانـي و انجمـن آمـار    هاي علمي براي آماردابا آرزوي پيروزي    

  ...ايران

قاي دكتر بهبوديان آرزوي سالمتي خبرنامه براي جناب آ

روزافزون داشته و از شركت ايشان در اين گفتگو تشكر 

  .نمايدمي
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  :تهيه و تنظيم
  دانشگاه صنعتي اصفهان محمود طاهري، گروه آمار سيد

 

  انجمن آمار و تحقيق در عمليات هلند   - 1
  

 Netherlands Society)انجمن آمار و تحقيق در عمليـات هلنـد      

for Statistics and Operations Research)     بـا هـدف گسـترش
هـاي  و ديگـر زمينـه  ( مطالعه و استفاده از آمـار و تحقيـق در عمليـات   

. ل شـده اسـت  در جامعه و مراكز علمـي تشـكي  ) رياضي مرتبط با آمار
هاي انجمـن انجـام   هاي اين انجمن، بيشتر در چارچوب بخشفعاليت

خش آمار اقتصـادي، بخـش آمـار    ب: اند ازها عبارتاين بخش. شودمي
، بخـش  )اسـت يافته  گسترش قابل توجهي 1999كه از سال ( زيستي

آمار بازرگاني، بخش آمار رياضي، بخش تحقيـق در عمليـات، بخـش    
: هـا شـامل ايـن مـوارد اسـت     فعاليت اين بخش. ماعيآمار و علوم اجت

هاي مندان، برگزاري گردهماييعالقه علمي ايجاد بستري براي ارتباط
هاي علمـي بـراي   ها و كارگاهساالنه، برگزاري دوره/ماههشش/ماهانه
  . اعضاء

  انتشارات  •

شـرح  اين انجمن، عالوه بر انتشار خبرنامه، دو نشرية ديگر نيز بـه     
اي بـا عنـوان   الزم به ذكر است كه انجمـن مجلـه   .كندمنتشر مي زير

Kwantitatieve Methoden) ـ نيـز  ) و اخبـار علمـي   هـا هحاوي مقال
اكنون به صورت الكترونيكي و بـا عنـوان   كرده است كه هممنتشر مي

شود كه تنها حاوي اخبار هاي كمي منتشر ميمجلة الكترونيكي روش
  .   هاي علمي استعلمي و معرفي و مرور كتاب

 STAtOR مجلة  �

اندازي شد، چهـار شـماره در سـال    راه 2001اين مجله كه در سال     
ترويجـي و  -هـاي علمـي  حاوي مقاله  STAtORمجلة. شودمنتشر مي

نيز اخبار مرتبط با آمار و تحقيق در عمليات است و بـه زبـان هلنـدي    
  . منتشر مي شود

  Statistica Netherlands مجلة  �
-چـاپ مـي   1946ساله دارد و از سـال   63اي اين مجله كه سابقه    

اين مجله، . كندچاپ مي را به زبان انگليسيپژوهشي  هايشود، مقاله
 . شودوسط انتشارات جان وايلي منتشر ميچهار شماره در سال و ت

  عضويت  •

عضويت در انجمن آمار و تحقيـق در عمليـات هلنـد در سـه نـوع          
اي سسـه و مؤ) سـال  65يـا بـاالي    30افراد زير (ويژه عضويت عادي،

 130و  5/32، 65ها به ترتيـب  است كه حق عضويت ساالنه براي آن

عضويت در انجمـن، مزايـايي از قبيـل عضـويت در يـك      . يورو است
بخش، دريافت خبرنامه و هـر دو نشـرية انجمـن و حضـور در شـبكه      

 6ساالنه،  افي نيزحق عضويت در هر بخش اض. ارتباطات انجمن دارد
بـدون عضـويت در   (ضويت در شـبكة ارتباطـات انجمـن   ع. است يورو

  . يورو است 25، ساالنه )انجمن
  جوايز  •

-جـايزه ) زير چهل سال(منظور تشويق پژوهشگران جوانانجمن به    

بـار، اعطـا   اي را به نام و ياد پروفسور وان دانتزيگ، هر پنج سال يك
نيـز   1999از سـال  . اعطا شده است 1970اين جايزه از سال . كندمي

هـاي آمـار و تحقيـق در    هاي برتـر در زمينـه  نامهاي براي پايانجايزه
  .  كندعمليات اعطا مي

بيشـتر دربـارة انجمـن آمـار و تحقيـق در       براي كسب اطالعـات      
  .مراجعه كنيد www.vvs-or.nl عمليات هلند به منزلگاه

  

  :انجمن آمار بلژيك  - 2
  

در ) BSS(Belgian Statistical Society((انجمـن آمـار بلژيـك        
هاي علمـي در آمـار و   ميالدي، با هدف كمك به پيشرفت 1937سال 

هاي بلژيكي و كمك به مردم براي فهـم  تشويق همكاري بين آماردان
  .اندازي شدبهتر جايگاه آمار در جهان كنوني، راه

انجمـن آمـار بلژيـك    . عضـو اسـت   300اين انجمن داراي حـدود      
همچنـين  . كنـد هـاي علمـي مختلفـي برگـزار مـي     هرساله گردهمايي

  .شودسال برگزار مي بار در 3يا  2، جلسات مجمع عمومي
سه شماره در سـال منتشـر   ) B-Stat. News(خبرنامة اين انجمن     
  :شودمطالب خبرنامه شامل موارد زير مي. شودمي

  سسات پژوهشي و اجراييها و مؤاطالعات درباره دانشگاه )1
 انتشارات مربوط به آمار  گزارش )2

 هاي دكتراچكيدة رساله )3

 اخبار اعضاي انجمن )4

 اخبار رويدادهاي آينده )5

 هاي آموزش آمار مطالبي دربارة روش )6

 ... ار رسمي، كاربردهاي آمار در صنعت و مطالبي دربارة آم )7

يورو  40 ،حق عضويت ساالنة انجمن آمار بلژيك براي افراد عادي    
  .يورو است 20و براي دانشجويان 

توانيد بـه  انجمن آمار بلژيك مي براي كسب اطالعات بيشتر دربارة    
   . مراجعه كنيد www.sbs-bvs.beپايگاه 

  
  
  
  

  هاي آمار دنيانجمنآشنايي با ا
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  فرزانه صفوي منش: گردآوري
 

ژانويــة ســال  13مــاري كــاكس،      
آيـواي  ايالـت  دايتـون  شهر در  1900

پس از پايـان دورة  . آمريكا به دنيا آمد
شـروع بـه    ،1918دبيرستان در سال 

در . كليسا نمـود مطالعه براي ورود به 
مـن  "جـايي چنـين نوشـته بـود كـه      

كردن به ديگـران  ارزش و لذت كمك
ــوختم  ــادرم آم ــاران . را از م او از بيم

كرد و ما را طوري ترتبيت كرد كه خادمـان فعـالي بـراي    پرستاري مي
من يك دورة دو سالة خـدمات خـاص اجتمـاعي را نيـز     ... كليسا باشيم

   ".امداري كردهكودك، نگه 16ام و به مدت دو سال از گذرانده
ورود بـه   ة رياضـي دانشـگاه ايـالتي آيـوا، از    در رشت شدنبا پذيرفته      

موفق به اخذ مدرك كارشناسـي از   1929شد و در سال  كليسا منصرف
، ورودش به دنيـاي  1959اي در سال وي در مصاحبه. دانشگاه شداين 

عنوان رشتة من رياضيات را به اين دليل به"ه آمار را چنين بيان كرد ك
ـ اصلي خود انتخاب نمودم كه به آن عالقه د بـودم و در عـين حـال    من

در طـول  . شناسـي و هنـر را نيـز بگـذرانم    هـاي روان توانسـتم دوره مي
كـردم كـاري در زمينـة    كردم و سعي مـي تحصيل در دانشكده، كار مي

-از همان راه بود كه به آمار عالقـه . محاسبات آزمايشگاهي انجام دهم

   ".مند شدم و در همين رشته ماندم
نخستين كسي بود كه موفـق   ، در دانشگاه ايالتي آيوا،1931در سال      

بررسـي  "اي بـا عنـوان   نامـه كارشناسي ارشد آمار با پاياناخذ درجة به 
نشـجويان در  آماري توانايي يكي از معلمان با معيار ميـزان موفقيـت دا  

پس از آن به مدت دو سال براي مطالعة  .شد "هاي درسي متواليدوره
بركلي رفت؛ امـا مجـدداً بـه آيـوا      روانشناسي به دانشگاه كاليفرنيا، آمار
-، در راه1نامة كارشناسي ارشد خـود  استاد راهنماي پايانشت تا به بازگ

  . اندازي و تجهيز آزمايشگاه آمار جديدش كمك كند
يـن دانشـگاه رسـيد و يـك     ة استادياري آمار ابه درج 1939در سال      

عنوان استاد تمام در همان دانشگاه به فعاليـت خـود ادامـه    سال بعد به
در دانشـگاه   2آمـار آزمايشـي  سـيس دپارتمـان   در تأ 1941در سال . داد

در سـال  . هـاي شـايان تـوجهي نمـود    كمك ،ايالتي كاليفرنياي شمالي
وي  .نيز دانشگاه آيوا، دكتراي افتخاري علوم را به وي اهدا كرد 1958

بـود و   1947در سال  سهمچنين يكي از بنيانگذاران انجمن بيومتريك

                                                
١ - Snedecor 
٢ - Exprimental Statistics 

در سال . به مدت يك سال، رياست آن را برعهده داشت 1968از سال 
مـدت  مجلة بيومتريكس انتخاب شد و به 3ويراستارنيز به عنوان  1949

  .ده سال در اين سمت، فعاليت كرد
رياسـت انجمـن آمـار آمريكـا نشسـت و       بر كرسـي  1956در سال       

ا بـه عضـويت   از دانشـگاه آيـو   1949در سـال  نخستين بانويي بود كه 
  . برگزيده شد (ISI)المللي آمارمؤسسة بين

كــوكران،  بــه همــراه 1950در ســال      
را نوشـت كـه    "هـا طرح آزمايش"كتاب 

ع، به عنـوان كتـاب درسـي در    يخيلي سر
هـا مـورد اسـتفادة    تدريس طرح آزمايش
او عـالوه بـر آنكـه    . عمومي قرار گرفـت 
كردن و انتخاب حجم همواره بر تصادفي

سـه اصـل    كـرد، نة مناسب تأكيد مينمو
اساســي را در طراحــي يــك آزمــايش در 

  :نظر داشت
ح طـور واضـ   آغاز پروژه، هـدف خـود را بـه   آزمايشگر بايد قبل از  - 1

 . مشخص كند

 .زمايش با تمام جزئياتش تشريح شودآ - 2

هـاي مـورد نيـاز بـراي     قبل از آغاز آزمـايش، فهرسـتي از روش   - 3
  . تحليل آن آماده شود

ــاكس،      ــژوهشمؤسســة يكــي از نخســتين دانشــمندان  ك ــاي  پ ه
گـرفتن وي بـه   توان اين امر را نيز بر داليل لقـب كه ميبود  4آموزشي

اي كميتـه  1958كس در سـال  كا. افزود "نخستين بانوي آمار"ن اعنو
ريزي براي يك مؤسسـة تحقيقـاتي   آن طرح تشكيل داد كه مسئوليت

 5RTI نـام مؤسسه، بعدها با  اين. كاروليناي شمالي بودتأسيس در تازه
بــه عنــوان مــدير بخــش  1964تــا  1959وي از ســال . شــناخته شــد

نقـش كـاكس در ايـن    . تحقيقات آماري آن مشـغول بـه فعاليـت بـود    
قدري برجسته و قابل توجه بود كه ساختماني به نـام وي در  مؤسسه به

  .محوطة اصلي آن نامگذاري شده است

  
                                                
٣ - Editor 
٤ - Research Training Institute 
٥ - Research Training Institute 

  :گرترود ماري كاكس

  نخستين بانوي آمار
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. گـذاري شـد  اشت وي بنيـان بزرگد براي 2003در سال جايزة كاكس، 
-به آمارداني كـه در يكـي از زمينـه    RTIاين جايزه، هر سال از سوي 

 ها، آمـار زمايشكاكس در آمار كاربردي، يعني طرح آهاي مورد عالقة 
ــاري و    ــبات آم ــتي، محاس -روشزيس

ــي پيماي ــيشناس ــل  ، 1ش ــتاورد قاب دس
  . شودتوجهي دارد، اهدا مي

ــال      ــه  1976در س ــود ك ــاك ب س ك
. متوجه شد مبتال به سرطان خون است

اما او هرگز نااميد نشد و تـا آخـر عمـر،    
اش اطمينان داشت كه روزي بر بيماري

در بيمارستان، هميشه جزئيات مراحل درمـانش را از  . كردغلبه خواهد 
واحـد  "پرسـيد و بـه شـوخي، خـود را يـك      پزشك معـالج خـود مـي   

  .ناميدمي "2آزمايشي
به گفتة يكي  .شم از جهان فروبستچ 1978سرانجام در سال وي     

شـنيدن  . كس مثل او نخواهد شدهاي كاكس، ديگر هيچايدورهاز هم
ايـن واقعيـت   "يادماندني كاكس نيز خالي از لطف نيست كه توصية به

شـويد، شـما را از   مي عنوان يك آماردان شناختهخصه، بهكه شما به ش
. كنـد ي كه در قبال ديگران داريد مبـرا نمـي  وظيفة اخالقي و مسئوليت

هاي مورد استفادة خـود را  روشاخالقي شماست كه مباني  اين وظيفة
خـواهم  شما آماردانان جوان مـي من از . براي متقاضيان، روشن سازيد

  ".باشيد مردان ارزشنباشيد، بلكه  وفقيتمردان مكه 

              ...روانش شاد

  :خي منابعبر
1- Anderson, R. L. Monroe, R. J. and Nelson, L. A. 

"Gertrude M. Cox—a modern pioneer in statistics," 

Biometrics (١٩٧٩) ٣٥, no. ٧-٣ ,١  3-  

2- http://www.agnesscott.edu/LRIDDLE/WOMEN/wo
men.htm(Biographies of Women Mathematicians) 

  
  

  

  بابايي جناب آقاي حاجي

  ترم آموزش و پرورشوزير مح
  با سالم  

كه واقف هستيد در هر كشور، سازمان و  طوراحتراماً، همان    
و  بدون داشتن آمار ميسر نيست ،سازي ريزي و تصميم برنامه ،دستگاهي

رو از اين. ريزي صحيح است اي برنامهبناطالعات مبتني بر آمار، زير
نورديده و در سطح وسيعي ، مرزهاي دانش را درامروزه علم آمار در جهان

مختلف هاي  هاي فراوان گسترش يافته است و در زمينه با زيرشاخه
                                                
١ - Survey Methodology 
٢ - Experimental unit 

هاي نظري اين علم بر  چند مبنا و پايههر. شودكار گرفته مي به ،علوم
 عنوان يكي از علوم بسيار مهم؛ اما بهعلوم رياضي استوار گرديده است

صورت ابزاري نيرومند كه به طوري شود، به ن نگريسته ميكاربردي به آ
ارتقاي سطح . شود كار گرفته مي اي در هر كشور بهدر راهبردهاي توسعه

هاي توليد، تجزيه و  كيفيت توليدات صنعتي و كشاورزي، كاهش هزينه
از جمله مواردي است كه با ... هاي اقتصادي و اجتماعي و  تحليل پديده

  .علم آمار ميسر شده است
دادن اطالعات صحيح  يدر گرو ،بديهي است كه وجود آمار درست     

. ريزي در كشور است آوري آمار رسمي براي برنامه از سوي مردم در جمع
هاي  گيري عالوه بر كسب و كار و تصميم ،كارگيري اين علم همچنين به

صنعت، كشاورزي و هاي مختلف مانند در بخش فردي در ابعاد اجتماعي،
مستلزم باور مهندسين، كارشناسان و مديران از سودمند بودن  خدمات نيز

سطح  ، مگر با ارتقايميسر نيست ،اين مهم. كاربرد آن در امور است
رويج ت يآگاهي مردم، دانش كاربران و مديران كشور كه اين نيز در گرو

  .در كشور است يفرهنگ آمار و ارتقاي
ايران اسالمي با همت انديشمندان و استادان برجستة  خوشبختانه در    

 ،هاي كشور است و امروزه در غالب دانشگاه شدهمتحول  ،آمار، اين علم
اين رشته در مقاطع  ،اعم از دولتي، پيام نور، آزاد اسالمي و غيرانتفاعي

ارشد و دكتري داير است و هر سال هزاران   كارشناسي، كارشناسي
آموختگان با  اين دانش. شوند وارد بازار كار كشور مي ،آموختة آمار  دانش

، هر يك سفيري براي ترويج و انتقال دانش اندوختة خود از علم آمار
  .فرهنگ آماري هستند ارتقاي

شود كه در آموزش دروس آمار  رات و فراوان ديده ميمتأسفانه به كَ    
. شود از دبيراني با مدرك غير آمار استفاده مي ،در آموزش و پرورش

آماري   بودن سطح سواد و دانشفرماييد كه پايين تصديق مي
تواند فراگيران علم آمار را نسبت به  مي ،آموختگان غير آماري دانش

لذا انجمن آمار ايران بر حسب . نااميد و دلسرد نمايد ،سودمندي اين علم
باره اعالم نموده و  راني خود را در ايناي و علمي خود نگ وظيفة حرفه

آموختگان رشتة  كارگيري دانش استدعا دارد ترتيبي اتخاذ گردد تا با به
هاي  زمينه ،بيش از پيش ،ها آمار براي تدريس دروس آمار در دبيرستان

ولي  ،باشد تا با اين قدم هر چند كوچك. ترويج اين علم را فراهم آورند
توسعة علمي كشور در مراحل  ي در ارتقايسهم ،بسيار مهم و اساسي

سطح كيفيت و  سازي و همچنين فرايند ارتقاي صميمريزي، ت  برنامه
  .برداشته باشيمها  استانداردهاي توليد همراه با كاهش هزينه

توفيق و سربلندي آن برادر و همكار دانشگاهي را  ،از خداوند متعال    
  .دارد در خدمت به جامعه و كشور اسالمي مسئلت

  
  باتشكر

  اصلمحمدقاسم وحيدي
  رئيس انجمن آمار ايران

  

  آموزش و پرورش وزيرنامة انجمن آمار ايران به 
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رم و پنجم چها روزهايهاي تصادفي در پنجمين كارگاه فرايند    

دانشگاه رياضي، آمار و علوم كامپيوتر  در دانشكدة ،1388آذرماه 

كارگاه كه مسئولين پـرديس   افتتاحيةدر جلسة . تهران برگزار شد

علوم دانشگاه تهران و رئـيس محتـرم انجمـن آمـار ايـران در آن      

ضـمن   ،علمـي  ، دبيـر كميتـة  حضور داشتند، آقاي دكتـر پزشـك  

برگـزاري   ، گزارشـي از رونـد اجرائـي   گويي به حضـار آمدخوش

ني تخصصـي در دو  سخنرا 20 ،در اين كارگاه. كارگاه ارائه كردند

مختلف احتمـال و فراينـدهاي تصـادفي ارائـه      نه زمينةروز و در 

  . شد

    
اي تحصيالت تكميلـي  هعلمي و دانشجويان دوره هيئتاعضاي 

هاي تهران، شهيد بهشتي، تربيـت مـدرس، شـيراز،    كه از دانشگاه

صنعتي شريف، فردوسي مشهد، مركز تحقيقات تكميلي زنجـان،  

در  ...ن، كاشـان و  اميركبير، علم و صنعت ايـران، اصـفها  صنعتي 

هـا بـه بحـث    برگزاري كـالس  كارگاه شركت داشتند، در حاشية

   .ات تحقيقاتي مورد عالقه پرداختندبه موضوعبادل نظر راجعوت

، آخـرين  IPMشـده بـا مسـئولين    هاي انجـام با هماهنگي    

رياضـي   وسط آقاي دكتـر سـلطاني در پژوهشـكدة   سخنراني ت

  .ارائه شد )IPM(هاي بنياديپژوهشگاه دانش

اه و الزم به ذكر است كه آقايان دكتر سلطاني، دكتر رضاخو    

 اي كـه بـا رئـيس محتـرم پژوهشـكدة     دكتر پزشك طي جلسه

پيشنهاد برگزاري ششـمين كارگـاه فراينـدهاي     ،رياضي داشتند

، بـه  برگزار شود 1389تصادفي را كه قرار است در ارديبهشت 

 ارائـه كردنـد  رياضي، آقاي دكتر پورمهديان  رئيس پژوهشكدة

كه با استقبال مواجه شد و مقرر شد كارگاه بعدي با همكـاري  

  . اين پژوهشكده برگزار شود

اطالعــــات تكميلــــي در خصــــوص كارگــــاه ششــــم از 

قابل   http://www.workshopstochastics.comسايت

  .حصول است

    

  

  دفيتصاگزارش برگزاري پنجمين كارگاه فرايندهاي 
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هاي در توليد جدول Rافزار نرماستفاده از 

  LaTeXآماري در 
  

  فرزانه صفوي منش
  

بـا بسـتة    كنيد، احتمـاالً استفاده مي Rو  LaTeX افزارهاياگر از نرم     
دانيد كه از اين بسـته در تركيـب   آشنا هستيد و مي Sweaveافزاري نرم

قصـد داريـم   در اين شـماره،  . شودافزار با يكديگر استفاده مياين دو نرم
توانيـد  كمـك آن مـي  فزاري ديگري را معرفـي كنـيم كـه بـه    ابستة نرم

  .هاي آماري را توليد نماييدمورد نياز در گزارش هاي نتايج آماريجدول
است كـه طبـق دسـتورالعملي      reporttoolsافزاري،نام اين بستة نرم    

پـس   .ودشد، قادر به نصب آن خواهيد ب كه در شمارة قبل خبرنامه گفته
، Rافزار به نرم 1از معرفي جدول آماري مورد نظر خود در قالب ديتافريم

كه بايـد قبـل از    xtableبه نام  Rدر  زاري ديگريافبه كمك بستة نرم
ابتـدا ايـن جـدول بـه كـد      نصـب شـود،    reporttoolsاستفاده از بستة 

LaTeX   ــرم ــا اســتفاده از بســتة ن ــس از آن ب ــديل شــده، پ ــزاري تب اف
Sweave قادر به توليد خروجي مورد نظر  ،يك خطي يك كدنوشتن ، با

  .خواهيد بود LaTeXخود توسط 
مثالي ، بخشي از بستهاستفاده از اين درادامه، به منظور تشريح روش     
هـاي  ايـن مثـال، از داده  . آوريـم موجود است، مـي  كه در راهنماي آنرا 

  : استفاده كرده است Survival موجود در بستة
R> library(reporttools) 
 
R> data("heart", package = "survival") 
 
R> vars٠<-with(jasa,data.frame("Transplantation" = 
factor(jasa$transplant, levels = ٠:١, labels =c("no", 
"yes")), "Age" = jasa$age, "Surgery" = 
factor(jasa$surgery,+levels=٠:١,labels=c("no","yes")),"
Survival status"=factor(jasa$fustat,levels=٠:١, labels = 
c("alive", "dead")),"HLA A٢ score" 
=jasa$hla.a٢,"Birthday"=jasa$birth,"Acceptance into 
program"=jasa$accept,"End of follow up" 
=jasa$fu,"Follow up time"=futime,"Mismatch score" 
=mscore, check.names = FALSE)) 
R> attach(vars٠, warn.conflicts = FALSE) 
R> vars١<-vars٠[,c("Surgery","Survival status", "HLA 
A٢ score")] 
 
R> cap١<-"Patient characteristics:nominal    variables." 
R>tableNominal(vars=vars١,cap=cap١,vertical=FALSE
, lab=+"tab: nominal١",longtable=FALSE) 

                                                
١ - Data frame 

 ،مورد نياز براي توليد جدول مورد نظر LaTeXدستورات  ،ترتيببدين    
  :كنيدن را در زير مشاهده ميهايي از آشود كه بخشتوليد مي

\begin{table}[ht[ 

\begin{center }{\ footnotesize 
…. 
…. 
…. 
\hline 
\end{tabular} 
} 
\caption{Patient characteristics: nominal variables.} 
\label{tab: nominal١} 
\end{center} 
\end{table} 

  
مشـاهده  ، خروجـي زيـر را   Sweave 2با مـدد گـرفتن از بسـتة    حال 

  :خواهيد كرد

ذكر است اين بسـته، ابزارهـاي ديگـري نيـز بـراي نوشـتن       الزم به  
توانيد بـه  ها مياري دربردارد كه براي آشنايي بيشتر با آنهاي آمگزارش
  :نشاني زير مراجعه نماييدبه آن راهنماي

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

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
  :زير مراجعه كنيد منبعتوانيد به افزاري ميبراي آشنايي با اين بستة نرم - 2

http://www.stat.uni-muenchen.de/~leisch/Sweave 
/Sweave-manual.pdf 

  افزار؛ يك ترفنديك نرم

ان به همكـاري در تهيـة مطالـب سـتون     منداز عالقه

شـود مطالـب   ، دعوت مي"افزار؛ يك ترفنديك نرم"

مسـئول   پست الكترونيكي نشانيمورد نظر خود را به

ستون ارسال فرمايند تا در صورت تمايل با نام خـود  

  .چاپ رسدايشان به

افزارهـاي  هدف از نوشتن اين ستون، آشنايي با نـرم 

مختلف آماري و نكاتي مفيد بـراي اسـتفادة بهينـه از    

 .ها استآن
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  حميد پزشك
  رياضي گروه آمار و قطب زيست

  رياضي، آمار و علوم كامپيوتر پرديس علوم دانشگاه تهران دانشكدة
  

  
  
ابـزاري   ،شناسـي هاي زيسترياضيات، براي درك بسياري از حوزه    

شناسـي  زيسـت ، عصـب 1بـراي مثـال، ژنتيـك جمعيـت    . اساسي است
، 5، سـاخت درخـت تكـاملي   4شناسـي ، بـوم 3اي، ژنتيك مقايسه2سلولي

، 7گيـري سـاختماني پـروتئين   ، شكل6درمانيزيستهاي تصويربرداري
عنـوان  هرياضيات را ب ،9غشاهاي سلولي و مطالعة 8الگوسازي اپيدميك
  . بردارنددر اي نظرية خودعنوان بخش پايه

هـاي رياضـي و   مبحثي است كه با اسـتفاده از روش  ،رياضيزيست    
شناسـي  دادن به مسائل زيسـت الگو درآوردن و پاسخآمار، تالش در به

در  10هاي پژوهشـي كمـي  افزون روشامروزه با توجه به رشد روز. دارد
و امكـان  هاي پژوهشي نظـري  استفاده از روش شناسي، نياز بهزيست

در تعـداد قابـل تـوجهي از    . افـزايش يافتـه اسـت   هـا  دستيابي بـه آن 
شناسي مولكـولي،  همچون ژنتيك، زيست هاي پيشتاز پزشكيپژوهش
، 14و فيزيولـوژي  13شناسـي ، علـم دارو 12اعصاب ، علوم11شناسيتومور

نيادي و هم به توسعه هاي بتواند هم به پژوهشرياضي ميعلم زيست

                                                
١- Population Genetics  
٢- Cellular Neurobiology  
٣- Comparative Genetics 
٤- Ecology 
٥- Evolutionary tree Reconstruction  
٦- Biomedical Imaging  
٧- Protein Folding 
٨- Epidemic  Modeling 
٩- Cell Membranes 
١٠ -quantitative 
١١- Oncology 
١٢- Neurosciences 
١٣- Pharmacology 
١٤- Physiology 

اي بهداشـتي  هـ مراقبـت  افزارهاي كامپيوتري كه در زمينـة و ابداع نرم
  . گيرند، كمك كندمورد استفاده قرار مي

ي، هـاي رياضـ  رياضي با اسـتفاده از مفـاهيم و روش  عالمان زيست    
براي سواالت مـرتبط   يكردن پاسخ، سعي در پيداآمار و علوم كامپيوتر

، اغلـب از  االتايـن سـؤ  . هاي زنده دارندبا طبيعت و خواص ارگانيسم
شناسـي  ، زيسـت عبارت ديگـر به. شوندشناسان مطرح ميطرف زيست

 هـاي زيسـتي  شامل كاربردهاي اصول فيزيكـي در سيسـتم   15رياضي
 16رياضي مثل بيومتريهايي از زيستبايد توجه داشت كه شاخه. است

نيـز   18يا آمـار حيـاتي   17زيستيهاي ديگري مثل آمار كه گاهي به نام
هاي مختلفـي سـروكار دارنـد    ، با تجزيه و تحليل دادهشوندشناخته مي

مهمتـرين  . آينـد دست ميههاي زيستي بسيستم عةكه طي فرآيند مطال
هــاي زيســتي، توانــايي يري رياضــي بــراي سيســتمكــارگبــه ويژگــي

 توان رفتارهاي پيچيدةها ميهاي رياضي است كه توسط آنالگوسازي
مندي بيان كرد كـه قابـل فهـم و    هاي زيستي را به زبان نظامسيستم

  .نمايش براي تمام پژوهشگران باشد
  

  
                                                                                         

                   
  
  
  

  

  

  

                                                
١٥- Mathematical Biology 
١٦- Biometry 
١٧- Biological Statistics 
١٨- Biostatistics 

  رياضي چيست؟زيست
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  1فيروزه ريواز: مترجم

  

  
 2در ماركـت بوسـورث   1710توماس سيمپسون در بيستم آگوسـت      

پدر او كه يك بافنده بود، خواهـان  . ِ انگلستان متولد شد3ليسيسترشاير
تومـاس تحصـيالت    ،بـه ايـن دليـل   . به اين حرفه بود اشتغال توماس

  . آموخت تنهايي رياضيات ميو به رسمي اندكي داشت
هاي خانوادگي، خانـه را تـرك    سالگي براي پرهيز از تنش 14او در     

 به يك روستاي همسايه به مهمانخانـة خـانم سـوئينفيلد، بيـوة    كرد و 
شـت و داراي دو  سـال بـا او اخـتالف سـن دا     30يك خياط كه حدود 
 ،او در كنار كار بافنـدگي . ، رفتبا توماس بودسن  فرزند كم و بيش هم

يك فالگير كـه در آن مهمانخانـه سـكونت    . به تعليم خود نيز پرداخت
قـرض   4داشت به او يك كتاب رياضي و يك كتاب علم احكام نجـوم 

ينفيلد مدتي كوتاه بعد از اين، او با خـانم سـوئ  . داد تا بتواند فالگير شود
بينـي،   بيني نامطلوب آينده بر اساس فال به دليل يك پيش. ازدواج كرد

                                                
المللي  بين موسسة 34اي از مطلب منتشر شده در خبرنامة شمارة  اين مقاله ترجمه 1

  . استآمار 
٢ Market Bosworth 
٣ Leicestershire 
٤ Astrology )بيني بر اساس وضعيت ستارگان فال: مترجم(  

-مكان كردند، در كنار بافندگي، به نقل 5اش به دربي توماس و خانواده

 25در سـن  . شبانه مشغول به كار شد عنوان آموزگار در يك مدرسةبه
سالگي به لندن رفت و همچنان به كار بافنـدگي و آمـوزش رياضـيات    

از زماني كه او به لندن آمد، در بسياري از مسائل رياضـي  . بود مشغول
همكاري كـرد و پاسـخ   ) با اسامي مستعار مختلفي( ٦"ليديز دايري"با 

بـراي يـك دورة شـش    او حتي . داد مسائل ارسالي به اين نشريه را مي
او همچنـين بـا مجـالت    . شـد  1754ين مجله در سال سردبير اساله، 
مسـائل  ( 8سالنيا كوريوسا متمتيكـا  ، ميس7جنتلمناي ديگر مانند  دوره

. همكــاري داشــت 9و جنتلمنــز دايــري) رياضــي آور متفرقــة شــگفت
اش در اين نشريات در معرض ديد ديگران گذاشته  هاي رياضي مهارت

دانهـا   شد و اين امكان براي او به وجود آمد تا از طـرف سـاير رياضـي   
  . شناخته شود

رك كرد تـا يـك معلـم رياضـي در آكـادمي      ، او لندن را ت1743در     
دو سال بعد از اين انتصاب، سيمپسـون  . شود 10ارتش سلطنتي وولويچ

موفـق   او يك نويسـندة . طنتي انتخاب گرديدعنوان عضو انجمن سل به
در بـاب  : منتشـر كـرد   1757تـا   1737هـاي   كتاب بين سال 11شد و 

، رياضيات )1740( 12، در باب قوانين شانس)1737( 11ها نظريه شارش
، در بـاب چنـد   )1742(14، مستمري و رجـوع )1740(13آميخته و ذهني

، )1747(، هندســه)1745(، جبـر )1743(15موضـوع فيزيكـي و تحليلـي   
ي  هـاي برگزيـده   ، تمـرين )1750(هـا  ، در بـاب شـارش  )1748(مثلثات
نيـك، نجـوم فيزيكـي و    هـاي متفرقـه در مكا   و رساله) 1752(رياضي

هـاي متعـدد در انگلسـتان و     اين آثار به چـاپ ). 1757(رياضيات ذهني
دست يافتند؛ آنها همچنين آمريكا، فرانسه و آلمان رسيد و به موفقيت 

سـرقت ادبـي    وجود آمدن بحـث و اتهامـاتي دربـارة   همچنين باعث به
  . شدند
، سيمپسون بـه عضـويت آكـادمي سـلطنتي علـم سـوئد       1758در     

  . برگزيده شد

                                                
٥ Derby 
٦ Ladies’ Diary 

منتشر شد و ساالنه  1841تا  1704اي بود كه از سال  مجله ،ليديز دايري: مترجم(
هاي مهم و  شامل مطالب ثابتي مانند تقويم، زمان طلوع و غروب خورشيد، تاريخ

هاي جديد  پيشرفت"شرح وقايع مهم به ترتيب زماني بود و يك عنوان فرعي مانند 
  )داد ، كه هدف اصلي مجله را نشان مي"در هنر و علوم

٧ Gentleman’s Magazine 
٨ Miscellanea Curiosa Mathematica 
٩ Gentleman’s Diary 
١٠ Royal Military Academy of Woolwich 
١١ On the theory of fluxions 
١٢ On the laws of chance 
١٣ Speculative and mixed mathematics 
١٤ Annuities and reversion 
١٥ On a variety of physical and analytical subjects 

  يادمان مشاهير آماري جهان

  توماس سيمپسون
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هـا   المنظور درونيابي و حل عددي انتگر كارهايش به سيمپسون در    
معروف اسـت اسـتفاده كـرد،     1سيمپسون از روشي كه امروزه به قاعدة

گرچه او اين روش را از نيوتن ياد گرفته بود و خود او بـه ايـن مسـئله    
  .اذعان داشت

توماس سيمپون دو كار عمده انجام داد كـه يكـي در حيطـة علـم          
كارهـاي  توأم مبتنـي بـر    هاي ساالنة مستمري محاسبة بيمه مرتبط با

 ،1755در  .ي مـرتبط بــا نظريــة خطـاي آمــاري بــود  و ديگــر مـوآور د
، رئـيس  2كلسـفيلد  اي به عاليجناب جرج ارل اهل مـك  سيمپسون نامه

ــدادي از    ــانگين تع ــاي اســتخراج مي ــاب مزاي ــن ســلطنتي، در ب انجم
لسـفي انجمـن   هـاي ف  گـزارش  مشاهدات در نجوم عملي در مجموعة

بود، زيـرا  نوآورانه محدود اما  ،حقيق سيمپسونت. سلطنتي لندن نوشت
ــه   ــان داد ك ــا نش ــرض محــدود او تنه ــه ف ــاني ك در خصــوص ي زم

ميـانگين حاصـل    ماالتي مشاهدات در نظر گرفته شود،احتهاي  ويژگي
ايـن  بـا ايـن حـال،     .، بهتر از يك مشـاهده اسـت  گيري از شش اندازه

مشـاهدات  توجه خود را تنهـا بـه   زيرا سيمپسون  ،بودنوآورانه  ،تحقيق
توجـه  نيـز  خطاهاي توليد شده توسط مشاهدات به بلكه  ،محدود نكرد

در معـرض  او فرض كرد كه هر يك از مشاهدات مستقل  ويژه،به .كرد
او . اراي توزيـع متقـارن معلـوم هسـتند    كـه د هستند داشتن خطاهايي 

. مثلثـي بـود، انجـام داد    ،توزيـع كه اين را براي حالتي الزم  محاسبات
توزيـع   دربـارة  مـوآور از مطالعـات پيشـين د  گـرفتن  سيمپسون با الهام

استفاده كـرد كـه    تابع مولداز تاس، چند وجوه هاي روي  خالمجموع 
  . شدتبديل الگرانژ و الپالس ي قوي در دست ابزاربه  بعداً
بـراي  . دادبه فعاليت خود ادامـه  توماس سيمپسون تا پايان عمرش     

بـا   1760در  3مثال، جالب است بدانيد كه او و رجر جـوزف بسـكوويچ  
 كمترينمورد رگرسيون  اي در هم ديدار كردند و رجر بسكوويچ مسئله

يك جواب تحليلـي بـراي ايـن     ،سيمپسون .او مطرح كردانحرافات با 
 . مسئله پيشنهاد كرد

در زادگـاهش،   1761مي سـال  ماه در چهاردهم توماس سيمپسون     
  در گذشت ماركت بوسورث

  
  
  
  
  
  
  

                                                
١ Simpson’s rule (� ������ � ١

٣��	
� ����� 
�



٤���٢����−��−��٤���٩٠×�٥٣٢;�<�<�:�����) 
٢ Mcclesfield 
٣ Roger Joseph Boscovich 

  

  

  فرزانه صفوي منش: گردآوري

  

 ارتفاع امواج بزرگ و نظرية مقدار غايي �

 

  
مدل آماري جديدي ارائـه   4يك گروه تحقيقاتي از دانشگاه كانتابريا    

كردند كه امكان مطالعة تغييرپذيري بسـيار بـزرگ ارتفـاع امـواج را در     
دهد كه تغييراتي فصلي مياين مطالعه نشان . كندطول سال فراهم مي

. دخـور چشـم مـي  رسـند بـه  در ارتفاع امواجي كه به سواحل اسپانيا مي
-است، براي پـي  5مقدار غايي كه مبتني بر نظريةدستيابي به اين مدل 

ريزي بسياري از عمليات ساختاري دريايي، درك درست فرايندهاي پي
هـاي مهيـب، تخمـين    بيولوژيكي دريايي و نيز احتمـال بـروز طوفـان   

هـا از  ريسك حاصل از آن و اتخاذ تدبيرهايي براي مقابلـه بـا بـروز آن   
  . اهميت بسياري برخوردار است

تواند دريابـد كـه ارتفـاع    د، ميهر كس كه مدتي به امواج نگاه كن"    
تغييـر   ،تابستان و زمستان يكسان نيسـت و بـا گذشـت زمـان    ها در آن
هاي مختلف امواج، از يك مـدل  گيري ارتفاعمنظور اندازهما به. كندمي

، مهنـدس  6ها را فرنانـدو منـدز  اين. "آماري غيرفصلي استفاده نموديم
يكي از نويسندگان و  برياهاي محيطي دانشگاه كانتاؤسسة هيدروليكم

-مـي  7در مجلة مهندسي ساحلي ،اخير در اين ارتباط مقالة منتشر شدة

  .گويد
دار ارتفـاع معنـي  "به گفتة كارشناسان، اين مدل جديد با استفاده از     
تواند الگـوي  مشخص، مي 9بازگشت دورة، با )Hsاختصار، يا به("8موج

                                                
٤- Cantabria  
٥ - Extreme value Theory 
٦ - Fernando Mendez 
٧ -Coastal Engineering 
٨ - Significance Wave Height 
٩ - Return period 

  ...از گوشه و كنار
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، Hs. ترسـيم نمايـد   الگوي امواج غايي را با درجة اطمينـان بيشـتري  
در  1كمك راهنماي شـناور ارتفاع متوسط موج از سطح دريا است كه به

-بـه . شودگيري مير سه موج اندازهآب و محاسبة ارتفاع يك موج از ه
متر در نقطة خاصـي از سـاحل بـا     15عنوان مثال، اگر موجي با ارتفاع 

متوسط، طور معني است كه بهسال ثبت شود، بدان 100دورة بازگشت 
متر از سطح دريا  15تواند به ارتفاع بار ميسال يك 100هر  ،يك موج

سكوهاي نفتي در دريا بسيار مفيـد  آگاهي از اين امر، در ساختن . برسد
  . واهد بودخ

هـايي كـه   دادن اعتبار مدل خود از دادهمنظور نشانپژوهشگران، به    
 5ساحلي نزديك  راهنماي شناور 5توسط  2003تا  1984هاي در سال
انـد، اسـتفاده   ثبت شده 6و ولنسيا5كاديز 4، لكورانا3، گيجان2بيلبائوشهر 

دست آمده براي نتايج، حاكي از آن است كه مقادير به. انداستفاده كرده
Hs سال، تغيير مي كندها بر حسب مكان و ماه.  
تغييرات فصلي مشابهي در ارتفاع امواج دو شـهر بيلبـائو و   ن همچني    

هاي مـي  ماه ها بيننترتيب كه ارتفاع آبدين. خوردمي چشمبهگيجان 
شود؛ اما بعد از آن، رو به افزايش رفته تـا  متر مي 4و سپتامبر، كمتر از 

. رسـد هاي دسـامبر و ژانويـه مـي   متر در ماه 7به ارتفاع متوسط اينكه 
دليـل  همچنين ارتفاع امواج بزرگ در لوكورانا، از اكتبـر تـا آوريـل، بـه    

هـاي زمسـتاني،   وقعيت شهر و قـرار گـرفتن آن در معـرض طوفـان    م
  . يابدافزايش مي

بودن اين ناحيـه از  نتايج مربوط به ساحل آتالنتيك شهر كاديز نيز آرام
متـر، نشـان    2ي برابر بـا  Hsهاي جوالي و سپتامبر با دريا را بين ماه

-ژانويـه، مـي  هاي دسـامبر و  هرچند نمودارهاي مربوط به ماه. دهدمي

ي ديگر، تغيير كند و بـه بـيش   به سال تواند به مقدار زيادي از يك سال
  .متر، افزايش يابد 6از 
هايي كـه در طـول دورة صـد    اين گروه تحقيقاتي، با استفاده از داده    

اي در سـطح  ثبت رسيده است، شـروع بـه مطالعـه   سالة قرن بيستم به
ات اند تـا تـأثير  ملل متحد نمودهاي براي سازمان جهاني در قالب پروژه

بر روي سواحل همة نقـاط سـيارة زمـين و ارتبـاط آن را بـا       امواج دريا
  7تغييرات آب و هوايي دريابند

                                                
١ - Buoy 
٢ - Bilbao 
٣ - Gijan 
٤ - Le Corana 
٥ - Cadiz 
٦ - Valencia 
٧
- Melisa Menéndez, Fernando J. Méndez, Cristina 

Izaguirre, Alberto Luceño e Inigo J. Losada. The 

influence of seasonality on estimating return values of 

significant wave height. Coastal Engineering, ٥٦ ;٢٠٠٩ 

(٣): ٢١١ 

 

 هادانشگاه در شدن مشروطبيني روشي جديد براي پيش �

 

در  شـدن مشـروط ، نـرخ بـاالي   2008در سـال   يبر طبـق گزارشـ      
عنوان يكـي از  در صد است و لذا به 50تا  30بين هاي اسپانيا دانشگاه

در . شودهاي اين كشور محسوب ميمشكالت فعلي دانشگاهبزرگترين 
منتشر شـده اسـت،    8ه اخيراً در مجلة كامپيوتر و آموزشاين تحقيق ك

-و پايگاه دادة دانشجويان ثبـت  با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك

 1992هـا از سـال   آن و سـوابق تحصـيلي   9شده در دانشگاه گرانادانام
يك دانشجو فراهم شـده   شدنمشروطسبة احتمال كنون، امكان محاتا

  .است
دانشـجوي علـوم    10844نام هاي مربوط به ثبتپژوهشگران، داده    

ــامپيوتر،  ــاني   25745ك ــوم بازرگ ــاد و عل ــجوي اقتص  39241و  دانش
، در دو  شـدن مشـروط نـرخ  . هنر را تحليل نمودنددانشجوي فلسفه و 

 60فلسـفه و هنـر، بـيش از     صـد و در  در 40ست،  بيشتر از رشتة نخ
  . صد گزارش شده استدر
بخـش آمـار و    ، مسـئول ايـن مطالعـه و پژوهشـگر    10خانم رولدان    

اگـر هـر دانشـگاه،    معتقد است كه  11جينتحقيق در عمليات دانشگاه 
-را محاسـبه مـي   خـود  شدنمشروطنشحويان با بيشترين نرخ تعداد دا

هـا بـراي   دانشـگاه در هايي كه امـروزه  با استفاده اين مدل، طرحكرد، 
 ها در حال اجرايآن شدنمشروطدانشجويان و پيشگيري از  راهنمايي

رودي و طبق اين گزارش، دانشجوياني كـه نمـرة   ".بودثرتر هستند، مؤ
انـد،  وارد دانشـگاه شـده   ،سـالگي  25بعـد از سـن   كمتري داشته و يـا  

  .ها بيشتر استآن شدنمشروط احتمال
فلسـفه  دانشجويان سه دانشكدة مورد بررسي،  در ميان دانشجويان    

نسبت . ، سن آغاز به تحصيل باالتر و نمرة ورودي كمتري دارندو هنر
در حالي كه اين نسبت براي سـاير  است، % 4/14ويان، گونه دانشجاين

هـا  آن معلمـان مطالعات پدران، مادران و . در صد است 10ها دانشكده

                                                
٨ - Computer and Education magazine 
٩ - Granada 
١٠ -Roldan 
١١ - Jean 
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دانشجويان بـا ميـزان    شدنمشروطكننده در تعيين يعامل عنوانبه نيز
گونـه تأييـد   ، اين مطلب را ايـن سيك كارشنا. تحصيالت باالتر است

تحقيقات زيادي صورت گرفته است كه طي آن معلوم شـده  ": كندمي
ها فشار روانـي  معنا كه آنكند؛ بديناشه عمل مياست خانواده، مانند م

كننـد  ند وارد مينيايهايشان بري بر دانشجوياني كه از عهدة درسزياد
  ".شودها ميآن شدنمشروطكه باعث 

شـدت  شده، عملكرد، موفقيت و معدل، بـه عامل مطالعه 23از ميان     
سطح  دهد كه هر چهنشان مياين و  هستند در ارتياط شدنمشروطبا 

. نيز بيشتر است شدنمشروطباشد، احتمال  ترعملكرد و موفقيت پايين
كمتـرين ارتبـاط را بـا    عواملي هستند كه  ،جغرافيايي جنسيت و منطقة

  . دارنددانشجويان  شدنمشروط
  

 اهميت دوز دياليز روش آماري جديد و �

 

ارتباط ميـان دوز ديـاليز و    بودن يا نبودن يافتنِ تحقيقاتي كه براي    
-نتايج متناقضي را گـزارش داده  انجام گرفته است، طول عمر بيماران

دهنـدة افـزايش طـول عمـر     كه برخـي مطالعـات، نشـان   در حالي. اند
پس از دريافت دوز باالتري از دياليز بوده است، برخـي ديگـر    ،بيماران
ــداده هــيچ ــان ايــن دو متغيــر، گــزارش ن ــه ارتبــاطي مي ــذا . انــدگون ل

، بـا  2بـرگ ، پزشك و استاد دانشگاه مركز پزشـكي پيتز 1سوآرگيروپول

                                                
١ - Argyropoulos 
٢ - University of Pittsburgh Medical Center 

هاي مربـوط بـه تعـداد بسـيار     استفاده از يك روش جديد آماري، داده
  .زيادي از بيماران دياليزي آمريكا را مورد مطالعه قرار داد

كـه برگرفتـه از فراينـد ورود سـم بـه       3زمان شكست شتابيده مدل    
دهندة افـزايش  ها است، نشانپس از توقف عملكرد كليه ،جريان خون
كنندة دوز باالتر دياليز در مقايسـه بـا گـروه    بيماران دريافتطول عمر 
البته در اين بررسي، ساير عوامـل خطـرزا همچـون سـن،     . شاهد است

  .اندنيز مورد توجه واقع شده... بيماري قلبي، ديابت و 
دهند كه ناسـازگاري نتـايج مطالعـات قبلـي بـا      ها نشان ميبررسي    

هاي آماري هاي روشديتاثر محدو اين بررسي، ممكن است در نتايج
هـاي  هـاي حاصـل از آزمـايش   آزمـايي داده دوباره. مورد استفاده باشد

هـاي آمـاري   هاي شاهد، منجر بـه يـافتن روش  كمك دادهكلينيكي به
-تـري در آينـده مـي   گذاري تحقيقات كلينيكي دقيقمعتبرتر و نيز پايه

  .شود
حقيقاتي معتقد اسـت ايـن   شايان ذكر است كه مسئول اين پروژة ت    

دليل نقصـان اطالعـات مسـتمر و متـوالي بيمـاراني كـه در       بررسي به
-هايي روبرو است و لذا نمياند، با محدوديتچندين نوبت، دياليز شده

المللـي از نتـايج حاصـل از آن در    توان و نبايد خط مشي ملي يـا بـين  
ل از ايـن  همچنين نتايج حاص. هاي درماني آتي برگرفتتعيين سياست
  4.توان به بيماران خارج از آمريكا تعميم دادپژوهش را نمي

  
  
  
  

  !گيري آتشيننمونه

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

كـار  دانم بايد چـه من مي": فيزيكدان گفت. كردن آتش بودندشخامو
كرد؛ بايد مواد سوختني را آنقدر سرد كنيم تا دماي آن كمتـر از دمـاي   

شـيميدان   ".در آن صورت، آتـش خـاموش خواهـد شـد    . احتراق شود
ذخيرة اكسيژن محـيط بايـد   . نه، نه؛ من راه بهتري سراغ دارم": گفت

در همان لحظـه،   ".خود به خود خاموش شودكامالً تمام شده تا آتش، 
سرعت در حال دويدن دور اتاق است و ناگهان متوجه شدند آماردان به

داري ": ها فرياد زدندآن. كنددر نقاط مختلفي از اتاق، آتش روشن مي
هـاي  آوري نمونـه در حال جمـع ": آماردان پاسخ داد "كني؟كار ميچه

  !!!"بيشتر هستم
  

                                                
٣ - Accelerated failure Time 
٤ - Considerations in the Statistical Analysis of 
Hemodialysis Patient Survival. Journal of the 
American Society of Nephrology, July ٢٠٠٩ ,٣٠ 

  لبخند آماري
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  غالمرضا هوشمند فيني
  ريزيپژوهشگر آمار و برنامه

ا از آنجـا كـه در جهـان    امـ . توان علم اعداد بزرگ ناميـد آمار را مي    
 ،هـاي مهـم  گيريشود و تصميمچيز با عدد و رقم بيان ميامروز، همه

براساس اعداد و ارقام، استوار است، بيجـا نخواهـد بـود اگـر بگـوييم      
ت آمـاري،  و در نهايت، اسـتفاده از اطالعـا   "تآمار، علم سياست اس"

وضع مطلـوب  سمت وضع موجود و تعيين مسير حركت به براي ساخت
   .است

صورتي هاي بسيار قديم ميان ملل متمدن بهآمارگيري نفوس، از زمان
هايي گونه آمارگيري، انگيزهابتدايي مرسوم بوده است؛ ولي اينساده و 

-هنگام درگيري با طوايف و دولـت به نظير گردآوري ماليات و سپاهي

هـاي  نوشـته و  هايي كـه در اسـناد  و نشانه رآثا. هاي ديگر داشته است
شـود، حـاكي از نـوعي    ها و نظـاير آن ديـده مـي   تاريخي و يا سفرنامه

 هاي بسيار دور در كشورهاي مصـر، يتي در گذشتههاي جمعسرشماري
منظـور  هـا بـه  حال، اين سرشماريچين، روم و ايران است كه در همه

  .شدبرآورد نيروي جنگي اجرا مي وصول ماليات و
 ،ســال پــيش 5700بــر اســاس شــواهد تــاريخي موجــود، حــدود      

در كشورهاي چين . سرشماري جمعيتي در كشور بابل انجام شده است
قبـل   2000و  3000هاي و مصر نيز سرشماري جمعيتي در حدود سال

از حد  "جمهوري افالطون"در كتاب . گرفته استاز ميالد صورت مي
 .استشده  سخن گفته ،فر جمعيت براي شهر شايگانن 5040مطلوب 

ت سـنجش قـدرت   هـ در كتاب مقدس تورات به شـمارش جمعيـت ج  
ايان ذكـر اسـت كـه شـروع     ش. توسط عبرانيان اشاره شده است ،نظام

شـرح زيـر   سبك نوين در جهان بهانجام سرشماري منظم و ادواري به
  :است
  ميالدي 1790  آمريكا  ميالدي 1749    سوئد

  ميالدي1871  كانادا  ميالدي 1790  فرانسه و انگلستان 
  ميالدي1830  بلژيك  ميالدي1825    كرة جنوبي

  ميالدي1927  تركيه  ميالدي1795    هلند
  ميالدي1872  هند  ميالدي1769  نروژ و دانمارك 

  )شمسي 1335(ميالدي1956    ايران

تصـرف مسـلمين   در اوايل اسالم كه امپراطوري عظـيم ايـران بـه       
درآمد، عثمان حنيف از طرف خليفة دوم براي كسب اطالعات مميزي 

هـاي  او پـس از مطالعـات و بررسـي   . به اين سرزمين وارد شد ،اراضي
در ايـن گـزارش، تصـريح    . شي تهيه و به عمر تسليم نمـود الزم، گزار

شده بود كه در زمان ساسانيان از اراضي و محصوالت زراعي و اشجار 
عمل آمده است و پيشنهاد نمود كـه  مميزي جامع و كامل به ،و نفوس

عمـر  . همان صورت عهد ساسانيان وصول شودماليات اراضي ايران به
روش مميــزي و آمــاري عهــد بــه از دريافــت ايــن گــزارش و آگــاهي

ساسانيان بسيار خوشـحال شـد و دسـتور داد از طـرح مزبـور در بـالد       
بـن  سـپس عمـر بـه صـالحديد حضـرت علـي      . وداسالمي استفاده ش

عراق كه متعلق هاي كشاورزي نفوس و زميناز دستور داد ) ع(ابيطالب
  .دعمل آيآمارگيري به دست اعراب افتاده است،ه و بهبه ايران بود

شـاه، رقـم آمـار و    از زمان صفويه تـا اواسـط حكومـت ناصـرالدين        
طـور  به. بينيمآمدند ميجمعيت را در سفرنامة سياحاني كه به ايران مي

مثال، شاردن، سياح فرانسوي، جمعيت ايران را در عهـد صـفويه، بـالغ    
هجـري   1028(مـيالدي  1618ميليون نفر ذكر كرده و در سال  40بر 

برده از تهران گذشته و آن را پرجمعيـت ديـده اسـت و يـا     ، نام)قمري
نظـر داد كـه    1807ژنرال گـاردان، نماينـدة دولـت فرانسـه در سـال      

هـزار نفـر بـوده اسـت كـه در       50حـدود   ،جمعيت تهران در زمسـتان 
-ها به ييالقيات كوهستاني نقل مكان مـي تابستان، جمع كثيري از آن

، نخستين اقـالم  تبر اتخاذ سند شدهاز منابع مع آنچه كهطبق . اندكرده
خـان   آقـا  ر حكومت ميـزرا اواخ ،هجري شمسي 1231به سال  ،آماري

هاي شـهر  و ساختمان هالدر آن سال، تعداد منز. شودوط مينوري مرب
هجري شمسـي   1238گويا در سال . مورد شمارش قرار گرفت ،تهران

نيز دستورالعملي جـامع در مـورد سرشـماري نفـوس و منـابع مـالي و       
ه حكام واليات صادر شـد تـا تعـداد    ب ،از سوي وزارت وقت ،اقتصادي

هـاي مـردم در كليـة دهـات و     معيت خانوار، مسكن و ميزان دارايـي ج
مورد  ،دليل مشكالت فنيبهاين دستور . هاي كشور مشخص شودشهر

اقدام قرار نگرفت تا سرانجام سرشـماري از جمعيـت شـهر تهـران بـا      
الدوله، معلم رياضـي  توسط عبدالفخار نجم ،هاي جديداستفاده از شيوه
. انجـام گرفـت  ) مهمترين مركز آموزشي در آن زمان(مدرسة دارالفنون

تهيـه شـده    وسـيلة وي اين سرشماري بر اساس نقشة شهر كه قبالً به
اي تحـت  روز انجام شد و اطالعـات آن طـي رسـاله    55بود، در مدت 

بر اسـاس  . بالفاصله منتشر شد ،"تشخيص نفوس دارالخالفه"عنوان 
بـالغ بـر    ،شمسـي شـهر تهـران    1246جمعيت سـال   ،اين سرشماري

نفــر را افــراد  147256، نفــر بــوده اســت كــه از ايــن تعــداد 155736
طبـق ايـن   . انـد دادهافراد نظامي تشكيل مي نفر را 8480نظامي و غير

تشـكيل   سال 15عيت شهر را افراد كمتر از جم% 27دود سرشماري، ح
 اي از مرگنشدة آن روزها نشانهكه با توجه به باروري كنترل دادندمي

  . مخصوصاٌ در سنين كودكي و نوجواني است ،و مير زياد

تاريخچة سرشماريمروري بر   
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درصـد نسـبت   سـاله و بيشـتر كـه     16نسبت جنسـي در جمعيـت       
بـوده اسـت كـه     03/1جمعيت مردان به جمعيت زنـان اسـت، حـدود    

  .دهدشمارش بر حسب جنس را در حد قابل قبولي نشان مي
قـول  كمك هشت نفر از محصلين بهاين سرشماري را به ،عبدالغفار    

و برحسـب  خودش مؤدب، معقول، زرنگ و باهوش مدرسة دارالفنـون  
ميـدان  رك مبـارك، عودالجـان، چـال   ا(اي آن زمـان تقسيمات محلـه 

  .انجام داد) شهر جسنگلچ بازار و محالت خار
    قمـري  1301معيـت شـهر تهـران در سـال     دومين سرشـماري ج     
و بـا مسـئوليت ميـرزا    ) ميالدي 1884-5هجري شمسي و  3-1262(

 5بـه  احصـائيه، تهـران    در ايـن . مدير لشگر انجام گرفـت  ،سيد شفيع
  .ميدان و بازار تقسيم شده بودچال والدجان،محلة ارك، سنگلچ، ع

ــا  ،هجــري قمــري 1317در ســال      در  ،شمســي 1277مصــادف ب
ي از ابنية تهـران  آمارگير ،چهارمين سال سلطنت مظفرالدين شاه قاجار

در  "درويش حسـن اخضـر عليشـاه   " ،اين آمار آورندةفراهم. تهيه شد
هجـري   1317در سال  مكتب آستان دوستان موال بود كه تهية آمار را

اصـغر  ميـرزا علـي  (و صدارت ) مختارالسلطنه( قمري در رياست نظميه
  .غاز كردآ) السلطانخان امين

شمسي و ايجاد تشـكيالت جديـد بلديـه در     1299پس از كودتاي     
بـر  . سرشماري ديگري در تهران صـورت گرفـت   ،شمسي 1301سال 

نفـر بـوده و بـا     210000اساس اين سرشماري، كل جمعيـت تهـران،   
شـهر،  از توجه به وسعت تهران در آن هنگام در هر ده هزار متر مربـع  

  .اندكردههشتاد نفر زندگي مي
شمسي نيز ادارة كل احصائيه و سـجل احـوال كـل     1311در سال     

-ماري بـه ايـن سرشـ   .عمل آمددر شهر تهران سرشماري به ،مملكتي

  .اجرا در آمدبه شهر، اي و در ده محلةشكل محله
و ثبـت  رياسـت ادارة كـل آمـار    بهرامي بـه .. افضل ،1317در سال     

اي نامهتصويب ،هيئت دولت ،1318بان احوال انتخاب شد و در ششم آ
 1318در دهـم اسـفند    بايسـت مضا رساند كه بـر طبـق آن مـي   ارا به

-بر اسـاس ايـن تصـويب   . گرفتسرشماري تهران و حومه صورت مي

تعطيـل همگـاني بـود و مراسـم سرشـماري از       ،نامه، روز سرشـماري 
در ايـن  . يافـت همـان روز ادامـه مـي    21صـبح تـا سـاعت     5ساعت 
-كوچـه  ،بيني شده بود كه پيش از اجراي سرشمارينامه، پيشتصويب

بنـدي ايـن   منطقـه . شـوند گـذاري  گـذاري و شـماره  نـام  ،ها و امـاكن 
وت كـه منـاطق ارك   امانند موارد قبل بوده است؛ با اين تف ،سرشماري

  . يكي شده بودند ،و بازار
نفر برآورد شده  540000 ،بر اساس اين سرشماري، جمعيت تهران    
برابر سرشماري پيشين بوده و اين خـود از توسـعة ناگهـاني     74/1كه 

  .كايت داردن پيش از شروع جنگ جهاني دوم حهراشهر ت
، از تصـويب  قانون سرشماري عمومي نفوس ،1318در خرداد سال     
طبـق ايـن قـانون، ادارة    . لس گذشت و دستور اجراي آن صادر شدمج

 35اي در طـور منطقـه  سرشماري عمومي را به ،كل آمار و ثبت احوال
  .متوقف شد 1320هريور علت پيشامد ششهر اجرا نمود كه متأسفانه به

طور آزمايشي در شـهر كاشـان و حومـة آن در    ابتدا به ،اين سرشماري
تـدريج در  و بعد از آن در تهران و بـه  عمل آمدبه 1318روز اول تيرماه 

 ،در سـي و پـنج شـهر مهـم ايـران      1320و  1319، 1318هـاي  سال
وز تعطيـل  هـا در يـك ر  ايـن سرشـماري  . سرشماري نفوس انجام شد

حـاوي اطالعـاتي راجـع بـه سـن،       گرفت و پرسشنامة آن،رت ميصو
  .مذهب، سواد، تابعيت، شغل، وضع تأهل و غيره بود

تصويب مجلس رسيد و سازمان اعتبار سرشماري به ،1328در سال     
آوري آمـار و  اعتبار كـافي بـراي جمـع    ،ساله 7برنامه در اليحة برنامة 

بـاز   ،رغم اين اقداماتولي علي تهيه و ترسيم نقشة كشور منظور نمود؛
  .هم فعاليت چشمگيري از نظام آماري كشور مشاهده نشد

عمـل  نيز يك سرشماري نفوس در شهر تهـران بـه   1329در سال     
 هاي فني آمريكـا در ايـران  با كمك ادارة همكاري 1331در سال . آمد
همـين اداره،  . ادارة كل آمار عمومي تشـكيل شـد  ) اصل چهار ترومن(
. فـراهم نمـود   1335قدمات طرح سرشماري كل كشـور را در سـال   م

آبـادان، خرمشـهر،    ، پس از آزمايش در هفت شهر كاشـان، طرح مزبور
-بـه  ،اروميه، سبزوار، دشت ميشان و زابل و سرانجام براي تمام كشور

يـك سرشـماري كشـاورزي در     نيز 1332در سال . رحلة اجرا در آمدم
، آمـارگيري كشـاورزي   1339در سـال   دهات فارس اجرا شد كه بعـداً 

  .را تكميل نمودكشور، آن 
آينـد كـه   دسـت مـي  اصوالً اطالعات جمعيتي از منابع مختلـف بـه      

و مطالعـات  هـا، ثبـت وقـايع جمعيتـي     ها را سرشـماري ترين آنكامل
هر يـك در فصـلي    ،نسبت به اهداف طرح دهند ول ميموردي تشكي

امـر بسـيار   ايـن   ،در سرشماري جمعيـت  .پذيردميمعين از سال انجام 
-به. هاي جمعيتي استشمارياز عوامل مهم كم مهم است؛ زيرا يكي

عنوان مثال، سرشماري نفوس و كشاورزي در فصل پاييز و صـنعت و  
  .گيردمعدن در فصل تابستان انجام مي

هر ده  ،لسشمسي به بعد، طبق مصوبة مج 1335ل در ايران از سا    
هاي جمعيتي انجام پذيرفتـه اسـت و بعـد از انقـالب     سرشماري ،سال

اجرا در آمده هاي كشاورزي و صنعت و معدن بهاسالمي نيز سرشماري
و  بـار ، يـك هر ده سـال  1367از سال  ،است كه سرشماري كشاورزي

) 1374و  1373هاي سال(يك سرشماري صنعت و معدن در دو مرحله
  .در سراسر كشور انجام شده است

ريـزان از وضـعيت   ها نيز بـراي اطـالع برنامـه   صلة سرشماريدر فا    
هـاي  آمـارگيري ماننـد سـاير كشـورهاي جهـان،      ،جوامع آماري كشور

متـولي آن بـوده و ادارة    ،گيرد كه مراكز آمار ايـران مي ماي انجانمونه
گيري آماري صورت نمونههايي بهآمار اقتصادي بانك مركزي نيز طرح

  .انجام داده است
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  فرزانه صفوي منش
  

دنبـال  بهچندي پيش براي  يكي از دانشجويان سال اول كارشناسي،     
وقتي نام ايشـان را   .بودم دربارة يكي از پيشكسوتان آمار ايراناطالعاتي 

توان گفت كه هـيچ  تقريباً ميبه زبان فارسي در اينترنت جستجو كردم، 
هـاي زيـادي   مفيدترين مطلبي كه به مدد كليـدواژه . اي پيدا نشدصفحه

هـاي فـروش اينترنتـي    در يكي از سايت دست آمد،كه امتحان كردم، به
 ،هاي ايشان بود كـه البتـه آن هـم فعـالً در سـبد فـروش      يكي از كتاب
ستجو پرداختم جزبان، بهطبق معمول، در صفحات انگليسي! موجود نبود

-في شد و همان يكي دو سايت اول، بهسايت معر كه بالفاصله، تعدادي

اما مشـكل آن  . قدري كامل بود كه ديگر نيازي به جستجوي بيشتر نبود
كـالس زبـان    1تازگي در ترم دانشجو حل نشد؛ چون به قول خودش به
 اش سر رفتهخوانده بود، حوصلهثبت نام كرده بود و پاراگراف اول را كه 

  !...و از شناختن آن پيشكسوت، صرف نظر كرده بود
اين مقدمه، شايد گواهي كافي براي تأييد اين ادعـا كـه جامعـة آمـار         

سال سابقه و آمارداناني مطرح در جهان، فاقد هويت  40ايران، با حداقل 
اي اسـت كـه   مجازي در عصر اينترنت و ارتباطات است، نباشد، اما آينـه 

تماشـا  توان تصـوير واضـحي از ايـن ادعـا را بـه     ، ميبا نگريستن در آن
ـ فزايش رويكرد جهاني به آمـار و بـه  ا. نشست ع آن، افـزايش نيـاز بـه    تب
اي اسـت كـه   و انگيـزه  درك آمار، بهانهتوانايي دارا بودنِ شدن همگاني

و هويت مجـازي خـود را ناديـده     اريم غبار غفلت بر اين آينه بنشيندنگذ
هاي رود كه برداشتيادمان نمي. اي حفظ آن نكنيمانگاريم و تالشي بر

در مناظرات انتخابـاتي، كـم   ترين مفاهيم آماري متفاوت از يكي از ساده
انگـار  بگذاريد كمي ساده(برد كم داشت خيلي از مسائل را زير سوال مي

رد  2000و اگـر تـا قبـل از سـال     !) باشيم و باور نكنيم كه زير سوال، بـ، 
به بعد، هر كس زبـان   2000شد كه از سال ه شنيده ميجا اين جملهمه

، بيـاييم جملـة   شـود سـواد تلقـي مـي   انگليسي و كامپيوتر را ندانـد، بـي  
را جدي بگيريم و زبان آمار را نيز بـر آن دو   1هربرت جي وِلزپيشگويانة 

رف اينكه ما اعضاي جامعة آمار، بتوانيم مفاهيم عمـده  پس، ص. بيفزاييم
القاعده، اگر كسـي بـه دنبـال آمـوختن     كند و عليايت نميرا دريابيم كف

توانـد  اش، آن اسـت، مـي  زباني باشد از چه كسي جز آنكه زبان مـادري 
  ...بهتر بياموزد؛ چه، او به زير و بم اين زبان، آشناست

داشـتن هـويتي    نشسته بـر چهـرة ضـرورت    اندكي از غبارِاكنون كه     
اجزاي كالبد اين هويـت،   برگرفتيم، به توصيفدنياي مجازي را غني در 

سوي وضعيت مجازي را به بار، آينهمنظور، بگذاريد اينبدين. پردازيممي

                                                
قدر ضرورت رسد كه براي شهروند كارآمد بودن، تفكر آماري، همانروزي مي - ١
  .يابد كه توانايي خواندن و نوشتنمي

هـاي مشـاورة آمـاري    كالبدشـكافي سـايت  مشاورة آماري بچرخانيم، از 
عنوان الگويي براي اقدامات بگذريم و بهها نيز زبان و تبليغات آنفارسي

-هاي مشاورة آماري انگليسيتر به يكي از سايتنهآتي، نگاهي موشكافا

آموختگان كارشناسي ارشـد  از دانش يكيمتعلق به  يسايت زبان بيفكنيم؛
 2عنوان مشاور آماري در دانشگاه كُرنـل سال است به 7آمار كاربردي كه 

شود كه توانايي وي در درك و تشريح گفته مي .ليت استمشغول به فعا
او در . مـورد تأييـد همگـان اسـت     ،آن احتياج دارندبه آنچه پژوهشگران 

تـدريس آمـار اشـتغال    بـه هايي همچون دانشگاه كاليفرنيـا نيـز،   دانشگاه
رتبـاط بـا مفـاهيم    متنـوعي در ا  اين سايت، شامل مطالـب . داشته است

نيـز بـراي شـما     عضويت در آن، مطالب جديـد  با متنوع آماري است كه
تحان هم كه شـده، سـوالي را بـراي    كافي است براي ام. شودايميل مي

دفتـر   نشـاني نويسنده ايميل كنيد تا خيلي زود به جـاي شـمارة تلفـن و    
براي گرفتن جواب سوال خود، ابتـدا  مشاورة ايشان و تذكر اين نكته كه 

  3.هزينة مشاوره را بپردازيد، جواب خود را دريافت كنيدبايد 
معمـوالً  كـه  مـار را  وي در بخشي از سايت خود، موضوعات كليدي آ    

شود مطرح و براي ها مواجه ميهاي خود با آنليك پژوهشگر، در تحلي
ها را دارند، منابعي مفيد و كاربردي معرفي افرادي كه قصد يادگرفتن آن

هاي موجود در اين سايت نيز منابع اطالعاتي خـوبي  4پيوند. است نموده
هـاي  اهـداف و فعاليـت  شـرحي از  . دهـد را در اختيار كاربران قـرار مـي  

  .توانيد در قسمتي ديگر از سايت بيابيدنويسنده را نيز مي
 هـاي مفيـد آمـاري   وبـالگ هـا و  سـايت تعـداد   اين در حالي است كه   

چند سالي  ها نيزخيلي. دروفراتر نميگشتان دست از عدد ان زبان،فارسي
 بـوط بـه  رم ست وبالگشاناند و آخرين پتهاست كه نوشتن را كنار گذاش

فقط عنوان وبالگشان آماري است و  برخي ديگر نيز. پيش است هاسال
شود به اتوبيوگرافي نويسـنده و  ست چهارم و پنجم، تقريباً تبديل مياز پ

-تبريك عيـدها و مناسـبت  و احوال با دوستان قديم و مكاني براي حال 

  ...!.ها
يكـي آب و   در يك ظرف جمع شـود و  هاشايد اگر همة اين پتانسيل    

بسـيار   حاصـل از ايـن بـذر،   را فراهم كند، درخت  اكسيژن و نور ديگري
فرض، طور پيشبه .ه و ريشة آن جدانشدني از خاك شودشكوتنومند و با

هاي بركشـيدة زيـر را دربـر داشـته     درخت هويت مجازي ما، بايد شاخه
  :باشد

 بانك اطالعاتي جامعي از بزرگان آمار ايران - 1

 نمودن اهداف آنمختلف آمار با واضحهاي معرفي شاخه - 2

 هاي آماريمعرفي منابع مفيد در زمينة كاربرد روش - 3

                                                
٢ - Cornell University 

نيسـت؛  ، نفي مراكز مشاورة آماري و كسب درآمد از اين راه علمـي  البته، منظور - ٣
مورد توجه بوده و با مصاديق ، صرفاً شخصيت دانشگاهي ايشان بلكه در اين قسمت

مقايسه در پاسخگويي به بعضي از سواالت دانشجويان ها مشابه در برخي از دانشگاه
  .شودمي

٤- Link 

  ...هويت مجازي ما 
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 هاي آماريبخش مشاورة آماري و سفارش پروژه - 4

 هاي مختلف آماريهاي كاربردي از روشتشريح مثال - 5

 افزاريهاي نرمارائة آموزه - 6

 هاي مختلف آماردستاوردهاي گرايشمعرفي جديدترين  - 7

 داخلي و خارجي نشر هايمعرفي تازه - 8

 هابندي موضوعي آنها و دستهنامهچكيدة پايان - 9

 هاهاي آمار دانشگاهجامع اعضاي هيئت علمي گروهبانك  - 10

 بانك جامع دانشجويان دكتري - 11

 كارافراد آماده بهو سوابق بانك مشخصات  - 12

 بخش پرسش و پاسخ آماري با همكاري استادان و دانشجويان - 13

هاي صنعت و معرفي كاربردهـاي  خشبخش ارتباط با هر يك از ب - 14
 هاآمار در آن

 ارائة تعاريف ساده و جامع براي مفاهيم آماري - 15

 )تقويم آماري(درج اخبار و رويدادهاي آماري ايران و جهان - 16

 مفيد آماريقرار دادن پيوندهاي  - 17

  ...و 
  
شايد با توجه به نقش ارتباطي انجمن آمار ايران در ميـان اعضـاي       

جامعة آماري، بهترين نقطه براي شروع، سايت انجمـن آمـار ايـران و    
گردآوري از آنجا كه  .هاي برشمرده باشدسايتي با ويژگيتبديل آن به 

مذكور، نيازمنـد عزمـي همگـاني    هاي مطالب سازندة هر يك از بخش
در ايـن  كـه  است، به اعضاي محترم هيئت رئيسة انجمن آمـار ايـران   

انـد،  در جامعه گـام برداشـته   جايگاه آمارها همواره در راه اعتالي سال
مندان به ساختن هويت مجـازي آمـار   همة عالقهكه  شودپيشنهاد مي

 -نيـز هسـت   خشي از هويـت هـر يـك از مـا    ب، كه ناگزير -را  ايران
مبناي نظرات و پيشـنهادهاي اعضـاي جامعـة آمـار      گردهم آورند و بر

  .ت تحقق اين مهم را فراهم آورندايران، موجبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  : مترجم

  1پريسا پارسا مرام، دانشجوي كارشناسي آمار دانشگاه شهيد بهشتي

  

سال است كه آماردانان، محققـان پزشـكي را در مـورد     20بيش از     

-قـرار داده  نصيحتبه آزمون، مورد نسبت آن  برترياهميت برآورد و 

ايـن سياسـت را اتخـاذ كردنـد كـه نتـايج        ،نشريات مهم پزشـكي  .اند

. هاي اطمينـان ارائـه شـوند   گرفته، بر حسب فاصلههاي صورتمقايسه

هـيچ عنـوان، اجـازة درج    بـه  ،اياينكه نشريهتا رفت چيز پيش ميهمه

p- هاي ارسالي نداد و اين در حالي بود كـه برخـي از   را در مقالهمقدار

مقدار، -pهاي خود را تنها بر حسب نويسندگان مقاالت، نتايج آزمايش

  .ثبت نموده بودند

كار بريم و به قدرت شواهد به ارزيابيداري را براي ر آزمون معنياگ    
 مهم اسـت  ،كه اين تفاوت توان دريافتنمي ،داري برسيموت معنيتفا

نفر  1148 ،بيماري ديابتدربارة  تحقيقاتيگروه يك  ،براي مثال. يا نه
 بـه دو گـروه   ،صورت تصـادفي كه ديابت حاد داشتند، بهرا يماراني از ب

قرار  3و كپتاپريل 2درمان آتنولل نوعدو تقسيم نموده و تحت  يآزمايش
اي داراي طـور قابـل مالحظـه   در پايان آزمايش، گروه آتنولل به .دادند

). (٠.٠٢=pميانگين فشار خون كمتري نسبت به گروه كپتاپريل بود

بيماران پيشـنهاد   ةداروي آتنولل را براي هم ،نويسندگان ،با اين وجود
 1، تنها بـا  ها گزارش دادند كه دو درمان كپتاپريل و آتنوللآن. نكردند
در كاهش فشـار خـون   تأثير يكساني  جيوه اختالف ميانگين، مترميلي

ر انتخاب اينكه كدام درمـان  د ،متر جيوهتفاوت ناچيز يك ميلي دارند و
  .مؤثر نخواهد بود ،كار برندرا به

                                                
 2009ژوئن سال شده در شمارة چاپاين نوشته، ترجمه و تلخيصي از مقالة  - 1

  .است Significanceمجلة 
٢ - Atenolol 
٣ - Captopril 

  مقدار-pبازگشت 
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تنهـا   ؟يمريـ گب يمتـوان اي ميداري نيابيم چه نتيجهاگر تفاوت معني    
واقعـاً  ممكـن اسـت   حال،  .ايمنيافته اثر تيماري،بر وجود  گواهياينكه 
باشد  وجود داشتهاين اثر، يا اينكه  ،وجود نداشته باشد اثر تيماري،هيچ 

شانس شناسايي  اندازة حجم نمونه،از  بودن بيشدليل كوچكو تنها به
 گيـري كـرد و اغلـب   چيـزي را كـه نبايـد نتيجـه    . بـوده باشـد  آن كم 

هـيچ تفـاوتي وجـود    كنند، اين است كـه  گيري مينتيجه پژوهشگران،
  . ندارد
وجـود   چيـزي اينكـه   دادننشانرياضيات، سحرآميز خارج از دنياي     
سـازد كـه بگـوييم    ما را قادر مـي  ،اطمينان ةفاصل. مشكل است ،دندار
بلكـه اگـر واقعـاً تفـاوتي      ،نيست كه هيچ تفاوتي وجود نـدارد  طوراين

حـد   ةحداكثر به انداز ،كنيم كه اين تفاوتبرآورد مي ،وجود داشته باشد
توان گفـت كـه   مي ترتيب،همينبه. بزرگ است ،اطمينان ةباالي فاصل

  . اندازة حد پايين فاصلة اطمينان، كوچك استبه ،وتاتفيك 
اطمينـان   ةفاصـل  ،دو درمان آتنولل و كپتاپريـل  ةدر آزمايش مقايس    
دم بـراي عـ   متـر جيـوه و  ميلـي  2تا  0براي تفاوت فشار خون از % 95

بنـابراين   .اسـت متـر جيـوه بـوده   ميلي 3تا  -1تفاوت در فشار خون از 
 ،توان گفت كه هيچ تفاوتي در ميانگين فشـار خـون وجـود نـدارد    نمي

متـر جيـوه   ميلـي  3حداكثر  ،توانيم برآورد كنيم كه اين تفاوتبلكه مي
  .است
امـا گـاهي    اسـت؛ مقدار -pبهتر از  ،اطمينان ةواضح است كه فاصل    

 ،براي مثـال  .شودسختي محاسبه ميبه ،اطمينان معنادار ةاوقات فاصل
 ،كنندپيروي نمي يكنواختا از توزيع نرمال با واريانس هزماني كه داده
ارائـة   ،تحت اين شـرايط . اي هستندها فاقد مقياس فاصلهيا اينكه داده

بنابراين  .دتوان انجام داشايد بهترين كاري است كه ميمقدار -Pيك 
اطمينـان و در غيـر ايـن     ةكنيم در صورت امكان از فاصـل پيشنهاد مي
-Pوجـود   وقتـي  عـالوه بـر آن،  . مقدار اسـتفاده كنيـد  -pصورت از 

 ةكند تا احساس بهتري نسبت بـه فاصـل  كمك ميمقدارها به محققان 
 ةفاصـل  كـه همـراه بـا   بينـيم  هـيچ دليلـي نمـي   ، اطمينان داشته باشند

هنگام آموزش ترفندهاي جديد بـه   .كار نبريمرا به مقدار-P ،اطمينان
زمان ترفنـدهاي قـديمي را   هم خواستة زيادي است كهپير،  هايسگ
  .ببرنداز ياد هم 
تفكرات شد، اين بود كه از من خواسته شـد  آنچه باعث ترويج اين     

قبـل   ةدر شمار 2ونزيرُن جاب. ت كنمصحب 1متقاطعهاي دربارة آزمايش
ارم كه به اين من دو كتاب د. ناميد "تيزچاقوي "آن را  3نتسيگنيفيك

ـ براي ها يكي از آن .موضوع، اختصاص داده شده است  و يرُن اسـت اب
. شودآورد استفاده ميمقدار و سپس از بر-Pابتدا از  ها، ي آندر هر دو
آزمايش يك شده در  تفاوت برآوردپذيرفتني است، زيرا كامالً اين امر، 

-طـوالني  ةناچيزي با اثر درمان در استفاد ارتباطاست  ممكن ،طعمتقا

                                                
١ - Cross over 
٢ - Byron Jones 
٣ -Significance 

ناشي از عوامـل ديگـر    ممكن استمدت از آن داشته باشد و همچنين 
باشـد، شـواهدي    داري وجود داشتهاگر تفاوت معني ،با اين وجود .باشد

خاصـي  كـار  انجـام  در حـال   ،دهد اين نوع درمـان داريم كه نشان مي
  .دقيقاً ندانيم كه چه كاري استحتي اگر  ،است
-pكـه در آن نيـز،    انـدازد مـي  ديگري مورد مرا به ياد ،مسئلهاين     

تغييـرات روزانـة   تـأثير   ةهنگـام مشـاهد   .مقدار، ترجيح داده شده بـود 
تـأثيرات را  اين ميزان  توانمير، مي و مرگميزان  رويبر آلودگي هوا 

ازاي يـك واحـد تغييـر در ميـزان     بـه  ،مير و مرگ نرخ تغيير بر حسب
انـدازه   صرفاً اثرات آلودگي بـر سـالمتي را  اين اما . برآورد كردآالينده، 

توانـد  مي ها نيزدر معرض آالينده ،مدتطوالنيقرار گرفتن  .گيردنمي
اگر بتـوانيم بگـوييم    ،عبارت ديگربه .داشته باشدهمراه بهاثراتي بزرگ 

ميـر روزانـه بـا     و ميـزان مـرگ   دهدمين شواهدي وجود دارد كه نشا
، دليلـي محكـم   )٠.٠٠٠١>p( روزانه ارتباط داردهاي آالينده سطح

، )اثـر (ترتيـب، يـك معلـول   بـدين  .داريم كه بگوييم آلودگي مؤثر است
يـك علـت، در جسـتجوي    هاست به عنوان گي هوا كه سالآلودبراي 

  !يك معلول است، يافت شد
مقدارها باشـند، امـا   -Pبنابراين اغلب ممكن است برآوردها بهتر از     

براي  موجودمقدارها تنها راه -P ،هميشه اين طور نيست؛ گاهي اوقات
-p دلگرمـي از  بگذاريد حـداقل يـك   .هستندقدرت شواهد  تشخيص

  .داشته باشيممقدارها 

 

 

  
انـدكي  . رت كندتصميم گرفت با هواپيما مساف ،روزي يك آماردان    

مسافران ": شدن هواپيما از زمين، خلبان به مسافران گفت پس از بلند
هواپيمـا دچـار يـك نقـص     . محترم، لطفاً خونسردي خود را حفظ كنيد

چند دقيقـة   ".دقيقه تأخير خواهيم رسيد 20بنابراين با . فني شده است
از مسافران محتـرم، مـا يكـي    ": گفتديگر، دوباره خلبان به مسافران 

ديرتـر بـه    دقيقـه  40ايم و بنـابراين  از دست دادهموتورهاي هواپيما را 
: مدتي نگذشت كه خلبان مجدداً به مسافران گفـت . "رسيممقصد مي

  "...اندهمة موتورهاي هواپيما از كار افتاده ،مسافران محترم"
رگرسيوني نوشت و از جا در همين لحظه، آماردان، فوراً يك معادلة     

  !!!..."تأخير خواهيم داشت ،دقيقه 60بنابراين ": برخاست و گفت
  

  

  

  

  لبخند آماري
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  فرزانه صفوي منشزير نظر 

 
 
 
 
 
 

 
 

-سروش سپيده خـانم  "آمار"وبالگ معرفي به ،در اين شماره  

-در حال حاضر در گـروه پـژوهش   مهرخانم سروش. پردازيممي مهر

ريـزي  طالعـات مؤسسـة پـژوهش و برنامـه    ا آمـاري و فنـاوري  هاي 
عنـوان كارشـناس   بـه  ،)وزرات علوم، تحقيقات و فناوري( عاليآموزش

  .  به فعاليت هستند مشغول ،آمار
آن  تولـد هدف ايشان از نوشتن اين وبالگ كه بيش از دو سـال از    
ـ . كـاربران اسـت  ردآوري مطالب آماري براي دستيابي گذرد، گمي ن اي

مفيد آماري اسـت و نويسـندة آن    وبالگ، شامل فهرستي از پيوندهاي
ذكـر اسـت،   الزم بـه . پاسخگوي سؤاالت آماري خوانندگان نيز هستند
رشتة طراحي صنعتي لوگوي اين وبالگ نيز توسط يكي از دانشجويان 

در حـل   مهـر بـه ايشـان   دانشگاه تهران پس از راهنمايي خانم سروش
  .عنوان هديه براي وبالگشان طراحي شده استيك مشكل آماري، به

 
:وبالگ نشاني  

www sepideh_statistic.persianblog.ir 

 

:ايميل مدير وبالگ  
sepideh_statistic@yahoo.com 

 

خود به اين وبالگ، عالوه بر افـزايش انگيـزة    اميد است با مراجعة    
، موجبات تبادل بيشتر افكار ميـان  آنروزرساني نويسنده براي ادامة به

مهـر، از  خـانم سـروش  . ازيدآمـار ايـران را فـراهم سـ    اعضاي جامعـة  
وبالگ، مشتاقانه اسـتقبال  سطح علمي شما براي ارتقاي  پيشنهادهاي

  .كندمي
خبرنامه، براي ايشان آرزوي موفقيت روزافزون داشته و از همكاري  

  .نمايداطالعات الزم، تشكر مي تهيةصميمانة ايشان در 
  

  
    

  

  
  فيروزه ريواززيرنظر 

  

The Cartoon Guide to Statistics 

  
نوشـتة لَـري    "راهي كارتوني به سوي آمـار "كتاب كُميك استريپ    

 231ايـن كتـاب   . منتشر شـد  2000گُنيك و ولكات اسميت، در سال 
فصل است كه در هر فصـل، بـه معرفـي برخـي      12شامل  ،ايصفحه

  . پردازدمفاهيم آماري مي

  
و پـس   پرداختهبيان اهميت آمار در جامعه  ، بهاين كتابفصل اول     

كـاربرد آن   ها و مفهوم احتمال واز تشريح مفهوم تحليل اكتشافي داده
هـا از  هاي مختلـف تحليـل داده  معرفي روشهاي آماري، بهدر تحليل

ضريب همبستگي و رگرسيون خطي و غيرخطي، تا آنـاليز واريـانس و   
  . پردازدبندي ميبندي و خوشهون طبقههمچ ،گيريهاي نمونهروش

ناگفته نماند كه اسميت، يكي از نويسندگان ايـن كتـاب، محقـق و        
مـي  ،با كمي جستجو در اينترنـت . است 1مپلمشاور آماري دانشگاه ت-

آن لـذت   ين كتاب را ورق بزنيد و از مطالعةتوانيد حداقل صفحاتي از ا
  !ببريد

  

  

                                                
١ -Temple 

  آمار در آينة وب

  

 معرفي كتاب
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  فرزانه صفوي منش: مترجم

عقيدة مـن  هاي بسياري دربارة آمار وجود دارد؛ اما بهاحتماالً افسانه    
در ميـان پژوهشـگران و    منجـر بـه بيشـترين نااميـدي    هـا  يكي از آن
  .است اي يادگيري و كاربرد آمار شدهتالش بردر راه  ،دانشجويان

  كالس نجاري :يك داستان

او مقدار زيادي چوب در . اي بسازدگرفت خانهروزي مردي تصميم     
كـه  تشـخيص داد   وي. داشت و نيازمند جايي براي زندگي بـود اختيار 

 بنـابراين . ساختن يك خانـه نـدارد  دانش كافي و مهارت چنداني براي 
اي كـرده همان كاري را انجام داد كه هر شـخص بـاهوش و تحصـيل   

  . 101سازي ساختمان: او يك دورة آموزشي را گذراند. دهدانجام مي
بسـتن،  هـم بـه : صي بسيار زيـادي وجـود داشـت   طالحات تخصاص    

. ها كـار دشـواري بـود   آنخاطرسپردن همة به ... .و  ديوارهاي شاقولي
رفــتن در دريــاي ايــن توانســت بفهمــد چــه نيــازي بــه شــيرجهنمــي

 Bايـن دوره را بـا نمـرة     ه بـود، ترتيبي كـ هر اما به اصطالحات بود؟ 
مبـاني را يـاد گرفـت و النـة سـگي كـه در آزمايشـگاه         .مثبت گذراند

او حتي يـك دورة ديگـر را نيـز گذرانـد تـا      . نقص بودساخت، واقعاً بي
   .نجاري پيشرفته: داندمطمئن شود كه به اندازة كافي مي

زمـين، نقشـه،    .اش را بسـازد رسيده بود كـه حانـه   اكنون زمان آن فرا    
روز اول، با شور و شـعف  . بودند هايش آمادهو ميخ هاها، تختهپنجره ابزار،

كوبيـد و بـاالخره   ها ميچكش را بر ميخ ،با لذت. آغاز به كار كرد ،فراوان
  ...احساس خوبي داشت. اش را سرجايش قرار داداولين ديوار خانه

سـاخت؛ در  يك تپه مـي  اش را بر روياو داشت خانه! اما صبر كنيد    
مسطح نوشته شـده   يهافقط دربارة زمين اشدر كتاب درسي كهحالي
اش هـم  ؟ خانـه كردبايست چه كار ميواجهه با اين تپه مياو در م. بود

نـوع  ه بـود،  النة سگي كه در آزمايشگاه ساخت. داشت اي آويختهپنجره
؟ ايسـتادگي داشـتند   هاي جديـد، پنجرهآيا اين . اش متفاوت بودپنجره

 145اي عالوه بر آن مطمئن نبود براي ساختن اتاق پذيرايي بـا زاويـه  
جـز   هـاي درسـي چيـزي   كتـاب . اي، از كدام روش استفاده كنـد درجه
 حتي با وجـود نقشـة سـاختمان،   . هاي قائم را توضيح نداده بودندزاويه

هـاي جديـد   گرفـت و روش زيـادي مـي  هنوز هم بايد تصميمات آنـي  
مـاه   4را در مـدت  قرار بود خانـه   عالوه بر آن،. آموختياري را ميبس

ن را به موقع به پايـان  توانست آتمام كند؛ اما با اين شرايط، هرگز نمي
  . رساند
طور نيست؟ هـيچ كـس   اين. رسداو شبيه يك آدم نادان به نظر مي    
 كمـي دورة آموزشـي، يـك سـاختمان     ادتواند تنها با گذراندن تعدنمي
شدن ديوارهـا،  انه، مستلزم آگاهي از نحوة ساختهساختن يك خ. بسازد

-هـاي عملـي بـراي بـه    مهـارت داشـتن  ارها و كارگيري ابزتوانايي به

  . ها استروش كاربستن

  .دانش آماري، فقط شرط الزم كاربرد آمار است: افسانة آمار

بـه   آمار توسط دانشـجويان . بله، دانش، الزم است؛ اما كافي نيست    
. شـود شود، زيرا بدون توجه به مفهوم آن تدريس مـي خوبي درك نمي

بسياري از مردم، حقيقتاً تا زماني كه در جريان تحقيقاتشان، شروع بـه  
هـاي آمـار،   آري، كـالس . گيرنـد ها نكنند، آمار را ياد نمـي تحليل داده

خشك و جدي است؛ به اين دليـل كـه دانشـجويان قبـل از فهميـدن      
تنهـا راه يـادگرفتن اينكـه    . نيازمند دانش و آگاهي هسـتند درست آمار 

اي بسـازيم و تنهـا راه   چطور يك خانه بسازيم، ايـن اسـت كـه خانـه    
  .اي را تحليل كنيمها، اين است كه دادهيادگيري تحليل داده

ان نياز بـه پشـتوانة   هايشبراي آموخته!) و معماران( اما پژوهشگران    
دو، مزمان ايـن بله، درست است كه انجام ه. هاي كاربردي دارندتمرين

رار شـود، امـا بـر اسـتم    هـا  شـدن حركـت آن   ممكن است باعث كنـد 
تر بـوده و منجـر بـه بـروز اشـتباهات      افزايـد، شـورانگيز  حركتشان مي
ست؛ اما پايـان خوشـي   يها ضروري نيك از اينهيچ. شودبيشتري مي

  .نددار
 .وي را بياموزنـد  كنند تا هنـر كار مي ،ك استاديدست نجارها كنار     

ام كـه هنگـام   نامه نشنيدهمن هرگز از يك آماردان يا مشاور يك پايان
هر كس چنين (كار نشسته باشد ها كنار يك پژوهشگر تازهتحليل داده

برخالف يـك نجـار   ). شانس بداندمشاوري دارد، بايد خودش را خوش
توانـد  حتـي نمـي  او . مبتدي، يك تحليلگر دادة مبتـدي، مفيـد نيسـت   

  .داردنردبان را نگه
مـاري  هـاي آ گويند كدام كالسويانشان ميمشاوراني كه به دانشج    

كننـد،  هـا همراهـي مـي   هـا را در تحليـل داده  را بگذرانند و سـپس آن 
!) انـد بخـت هايي كه چنين مشاوراني دارنـد نيـز خـوش   آن(ترندمتداول

برسند، هراسي نداشته باشـند، در  نظر دانشجويان اگر از اينكه احمق به
-خـوب، آن  مشـاوران . توانند سواالتي بپرسـند يطول اين همراهي، م

 وغ نيست كه نتوانند وقت كـافي بـه  هايي هستند كه آنقدر سرشان شل
ها را ندانند، و اگر پاسخ آن ها اختصاص دهنددادن به سواالت آناسخپ

   .اين امر را بپذيرند
-، كمي احساس بيهـودگي و سـردرگمي مـي   اما اغلب پژوهشگران    

تجربـه   كارها، بلكه بسياري از پژوهشگران بـا حقيقتاً نه تنها تازه. كنند
 خـوبي مفـاهيم آن را يـاد    اربردي آماري، بهنيز هرگز با اولين تمرين ك

راه پژوهش، بـا مسـائل    در طولتقريباً همة پژوهشگران، . اندنگرفته
كنند و اغلـب، دشـوار   نرم ميو پنجه  ها دستجديد روبرو شده و با آن

وه بـر  و عالباشد قدر كافي اطالعات داشته به فردي را بيابيم كه است
هـايي گمـراه   آن. آن بخواهد و بتواند آن را براي ديگران توضيح دهـد 

كسـي  . شونداين كارهاي عملي، خسته ميشوند كه در طول انجام مي
نيازمند پشـتيباني دقيـق،   هاي عملي است كه در حال يادگيري مهارت

  1.كاربردي و بهنگام است

                                                
١ - www.analysisfactor.com 

  :افسانة آمار

  رسد؟نظر ميفراگيري آمار، دشوار بهچرا 
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 ساززيرنظر حسين عالمت

ريزي و توسعة مديريت آمار و تحليل مديريت برنامه �

 اطالعات شهرداري مشهد

  براي تهيه و ارسال گزارش زادهخانم سميرا مسلمان با تشكر از

 

اطالعات شهرداري مشهد با رويكرد مـديريت  مديريت آمار و تحليل     
مـاري شـهروندان عزيـز،    شهري و در راسـتاي ارتقـاي فرهنـگ آ    واحد

 هـا و ريـزي سازي استفاده از آمار در برنامـه اقداماتي در راستاي فرهنگ
انجـام  ريـزي بـه  هاي كالن شهري در هفتة آمار و برنامـه گيريتصميم

شايان ذكر اسـت  . شوداشاره مي به كليات آن ،رسانده است كه در ادامه
هـاي  ريـزي و توسـعه و مسـاعدت   ون محترم برنامـه اهاي معايتماز ح

المللـي، معاونـت فرهنگـي و اجتمـاعي،     صميمانة روابط عمومي و بـين 
 سازمان فرهنگي و تفريحي، سازمان بازيافت و تبـديل مـواد و سـازمان   

  .دشوزاري اقدامات اين هفته قدرداني ميميادين در برگ
  :گرفته در شهرداري مشهد به شرح زير استاقدامات صورت    

 برگزاري اولين همايش كاربرد آمار در زندگي شهري •

  
مديريت آمـار و تحليـل اطالعـات شـهرداري مشـهد بـا همكـاري            

آمـوزان بـا علـم آمـار و     ، بـا هـدف آشـنايي دانـش    4شهرداري منطقة 
ري همايش كاربرد آمار در اآماري شهرداري، اقدام به برگز عملكردهاي

آمـوزان دختـر مقطـع دبيرسـتان     نفر از دانش 400زندگي شهري براي 
  .نمودند 4 منطقة

 ريزيبرگزاري نمايشگاه دستاوردهاي آمار و برنامه •

مـديريت آمـار و تحليــل اطالعـات شـهرداري مشــهد بـا همكــاري          
جملـه،   هاي اجرايي ازدانشگاه فردوسي مشهد و با حضور برخي دستگاه

هاي شوراي اسـالمي شـهر مشـهد، اسـتانداري خراسـان      مركز پژوهش
رضـوي، ســازمان ثبـت احــوال، ســازمان تربيـت بــدني و دانشــگاه آزاد    

شنايي دانشـجويان رشـتة   ريزي با هدف آهفتة آمار و برنامهدر  ،اسالمي
شده در شهرداري مشهد، اقدام بـه برگـزاري   با اقدامات آماري انجام آمار

هاي اجرايـي در محـل   ريزي دستگاهه دستاوردهاي آمار و برنامهنمايشگا
 . دانشكدة علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد نمودند

  
برگزاري يازدهمين همايش بزرگداشت روز آمار و  •

 ريزيبرنامه

شهرداري مشهد با همكاري انجمن علمـي و گـروه آمـار دانشـگاه         
سازي اسـتفاده  ار و فرهنگفردوسي مشهد، در راستاي اعتالي علم آم

هـاي شـهري، اولـين بزرگداشـت     گيريريزي و تصميماز آن در برنامه
ريزي را در محل آمفـي تئـاتر دانشـكدة    مشترك روز ملي آمار و برنامه

در ايـن  . علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسـي مشـهد برگـزار نمـود    
ري، مـدير  ريزي و توسعة شـهردا همايش، شهردار مشهد، معاون برنامه

كل دفتر آمار و اطالعات استانداري خراسـان رضـوي، معـاون آمـار و     
انفورماتيك ادارة كل ثبت احوال استان خراسان رضـوي، مـدير گـروه    

هـاي  و كارشناسان دستگاه استادانآمار دانشگاه آزاد اسالمي، مديران، 
  .اجرايي حضور داشتند

 

  ها و مراكز آمارياخبار دانشگاه
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تا  85هاي سالتهية بنر گزيدة آمارهاي مناطق شهر مشهد طي  •
87 

مصاحبة مدير آمار و تحليل اطالعات با روزنامة شهرآرا  و نيز  •
 مصاحبة راديويي ايشان

 هاي آماريپيام A3تهية پوستر   •

اري نفوس هاي جمعيتي شهر مشهد بر اساس سرشمتهية بنر آمار •
 1385و مسكن سال 

 
نفر از مديران شهرداري،  2043هاي كوتاه آماري به ارسال پيام •

 خبرنگاران نيز ها و مناطق و سازمان

 

 هاي آماريتهية پيام •

 
 هاي آماريتهية استند پيام •

 هاي آماري در صفحة اول شهرآرا به مدت يك هفتهارائة پيام •

 تابلوي الكتريكي سطح شهر 3هاي آماري در پيام قراردادن •

 
 هاي آماري در بيلبوردهاي سطح شهرارائة پيام •

  
 معاونت و مديريت رساني سايت روزبه •

 "شهر بهشت"و  "خدمت"هاي هاي آماري در سايتدرج پيام •

 آشنايي با سامانة اطالعات مكاني  •

 معرفي سيستم يكپارچة برداشت اطالعات  •

 بروشور آمارهاي جمعيتي شهر مشهدتهية   •

 ة آمارهاي جمعيتي شهر مشهدتهيه و طراحي كتابچ  •

 هاي مناطقتهية شاخص  •

 شهرهاو اطالعات كالن معرفي كارگروه آمار  •

 تقدير و تشكر •

 هاي آماري در اتوماسيون اداري فرزينارائة پيام •

 آبادميدان ملكهاي آماري در تلويزيون ارائة پيام •

، 87و  86هـاي  آمارنامة شهر مشهد طي سال CDطراحي و تهية  •
ـ   85سالنامة آماري استان در سال  ر و فايل جمعيتي شهر مشـهد ب

جهـت ارائـه در    ،تفكيك منـاطق به 85اساس آمارهاي سرشماري 
 نمايشگاه
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 علوم پزشكي ايراندانشگاه گروه آمار   �

  نمايندة انجمن آقاي دكتر رودباريبا تشكر از 

  
دنبال درخواست بـرد آمـار وزارت بهداشـت و تصـويب شـوراي      به -1

آمـار و  (ايران از آموزشي دانشگاه، نام گروه آمار دانشگاه علوم پزشكي 
  .تغيير يافت) آمار زيستي(به ) رياضي

 آنان، اجـازة ادامـة  به دنبال بازديد برد آمار وزارت بهداشت و تاييد  -2
تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد آمار حياتي از سـوي وزارت متبـوع   

  .به دانشگاه علوم پزشكي ايران داده شد
بني بر افزايش امكانات م ،در پي درخواست برد آمار وزارت بهداشت-3

علمـي گـروه    هيئـت هاي اعضـاي  ، تعداد اتاقگروه، از سوي دانشكده
دانشـكده خريـداري    اب آمار براي كتابخانـة افزايش و تعداد زيادي كت

  .شد
عنـوان گـروه برتـر پژوهشـي     ، بهگروه آمار دانشكده 88در آذر ماه  -4

  .سال دانشكده انتخاب شد
در دانشـكده   عنـوان پژوهشـگر برتـر   بهآقاي دكتر مسعود رودباري -5
  .انتخاب شدند) علمي دانشكده هيئتعضو  37 از ميان(، 88ال س
 

 دانشگاه كرمان �

  نمايندة انجمن تشكر از آقاي دكتر عربپور،با 

  

 دكتري آمار آموختگاندانش -1

 
در ســال  محســن مــددي آقــاي   

در شهر مشـهد متولـد شـده و     1351
رشتة  تحصيالت دبيرستاني خود را در

 در 1369فيزيــك در ســال  رياضــي
بـه  دبيرستان ابن سـينا بنـدر عبـاس    

ــانيدند  ــام رس ــال . اتم در  1374در س
ــار از   ــي آم ــع كارشناس ــگاه مقط دانش

در مقطـع كارشناسـي     75و در سـال     آموختـه فردوسي مشهد دانش
در . تـه شـدند  ارشد آمار رياضي، در دانشگاه تربيت معلـم تهـران پذيرف  

مسـاوي  نا"كارشناسي ارشد خـود، بـا عنـوان     ز رسالةا 1378شهريور 
،  با راهنمايي آقاي دكتـر  "مديهاي تكميانه و مد در توزيع-نگينميا

دكتـري   در دورة 1382در سـال   . فـاع نمودنـد  پاشا و با درجه عـالي د 
، در دانشگاه شهيد بـاهنر  )دكتري آمار(رياضي كاربردي با گرايش آمار 

 . ه تحصيل شدندكرمان پذيرفته و مشغول ب

بـا راهنمـايي خـانم     از رسالة دكتري خـود،  1388ايشان در آذرماه     
بـا درجـة    "هاي ركورديروپي در دادهآنت"دكتر ماه بانو تاتا،  با عنوان 

در گـروه آمـار دانشـگاه شـهيد بـاهنر       اكنـون عالي دفاع نمودند و هم
 .كرمان مشغول به فعاليت هستند

  :عبارتند از ايشان ده از رسالةشاستخراج هايمقاله    
[1] Mohsen Madadi  And  Mahbanoo Tata, 2009, 

Shannon information in record data, Metrika, DOI: 
10.1007/s00184-009-0287-7 
 

[2] Mohsen Madadi  And  Mahbanoo Tata, 2009, The 

Renyi Information in Record data from an inverse 
sampling plan, Gen. Math. , to appear.  
 
 

در سـال   وحيد اميرزاده گوغريآقاي 
در شهر بافـت كرمـان متولـد     1351

را  تحصيالت دبيرسـتاني خـود   .ندشد
فيزيــك در ســال -رياضــي در رشــتة

در دبيرستان امام خميني بافت  1369
بـا   1374در سـال  . ندبه اتمام رسانيد

در مقطـع   11 بـا رتبـة  و آموخته دانش ،رتبه دوم، در مقطع كارشناسي
كارشناسي ارشد آمار رياضـي، در دانشـگاه صـنعتي اصـفهان پذيرفتـه      

ارشـد خـود، بـا عنـوان      ارشناسـي ك از رسـالة  1377در شهريور . ندشد
عـالي   ايي آقاي دكتر عليمرادي و با درجـة با راهنم، "پراكندگيبيش"

دكتري رياضي كـاربردي بـا    در اولين دورة1381در سال . نددفاع نمود
بـاهنر كرمـان، پذيرفتـه و    ، در دانشگاه شهيد )دكتري آمار(رايش آمارگ

 . تحصيل شدندمشغول به

 "ق فـازي منطـ "المللي در همايش بيننيز  1383تابستان سال  در    
 .شركت نمودند ،يك مقاله در كشور ايتاليا با ارائة

قـاي دكتـر   از رسالة دكتري خود، با راهنمايي آ 1387ايشان در آذر     
بـا   "دارهـاي كنتـرل كيفيـت فـازي    نمو"با عنوان  چي،له ماشينماشا

مشـغول بـه    ،عنوان مـديرگروه اكنون بهدرجة عالي دفاع نمودند و هم
 .فعاليت هستند

 :ايشان عبارتند از چاپ شده از رسالة هايمقاله   

[١] Amirzadeh, V., Mashinchi, M., Parchami, A., ٢٠٠٨. 
Construction of p-charts using degree of nonconformity, 
Information Sciences. doi:١٠.١٠١٦/j.ins.٢٠٠٨.٠٩.٠١٠. 
 
[٢] Amirzadeh, V., Mashinchi, M., Yaghoobi, M.A., 
٢٠٠٨. Construction of control charts using fuzzy 
multinomial quality, Journal of Mathematics and 

Statistics. ٣١-٢٦ ,(١)٤. 
  

  شدگان مقطع دكتريپذيرفته -2

جهت  ،ايوب شيخي و محسن خسروي از مربيان بخش آمار انآقاي    
، مـأمور بـه   تحصيل در مقطع دكتري رياضي كاربردي با گرايش آمـار 

  . اند، كار خود را آغاز نمودهو در اين مقطع تحصيل شده



                                                                                      خبرنامه انجمن آمار ايران                               

 

28

 دانشگاه اصفهان  �

  نمايندة انجمنپناه، آقاي دكتر ايران باتشكر از
  

گروه آمار در  يد اسدي به عنوان پژوهشگر برگزيدةآقاي دكتر مج  - 1
 .انتخاب شدند 1388سال  

دو سخنراني توسط اعضاي هيئت علمي ايراد شد كه در جدول   - 2
 .آمده است بعدصفحة 

  

  :رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود گروه آمار دانشكدة �
  با تشكر از آقاي ربيعي نمايندة انجمن

  
ـ  74در سـال   ،علوم رياضي دانشگاه صـنعتي شـاهرود   ةدانشكد      ا ب

 شـده  رياضي تأسيسو هاي آمار تههدف تربيت افراد متخصص در رش
 4ت علمـي و  ئـ عضـو هي  23ايـن دانشـكده بـا     ،ل حاضردر حا. است

بـه   ،اضـي محـض  ري و رياضـي كـاربردي  ، هاي آمـار بورسيه در رشته
علـوم   ةهـاي موجـود در دانشـكد   گـرايش . دهـد فعاليت خود ادامه مي
  : استرياضي به شرح ذيل 

  احتمالهاي آمار استنباطي و آمار در گرايش - 1
هاي آناليز عددي، تحقيق در رياضي كاربردي در گرايش  - 2

 3عمليات، كنترل، گراف و تركيبيات 

 .هاي آناليز، جبر و هندسهرياضي محض در گرايش  - 3

 ةدر دور ،هاي ذكر شدههمچنين اين دانشكده در گرايش     
 ةو آمادگي اين را دارد كه در آيندپذيرد دانشجو مي ،كارشناسي ارشد

  . نمايد نيز اقدام به پذيرش دانشجودكتري  ةك در دورنزدي
هـاي  اسـتاديار بـه نـام    3ين دانشكده با گروه آمار ا ،در حال حاضر     

زاده و دكتر محمد آرشـي  دكتر داود شاهسوني، دكتر احمد نزاكتي رضا
نام محمدرضا ربيعي و دو دانشجوي به) دكتريدانشجوي (و يك مربي

ذكر الزم به. زش و پژوهش مشغول هستندبه آمو ،ردكتري آما بورسية
قطع كارشناسي ارشد آمـار  در حال حاضر فقط در م ،است كه اين گروه

بـراي  . كنـد دانشـجو تربيـت مـي    ،سـتنباط و احتمـال  هاي ادر گرايش
نيز آشـنايي   مشخصات بيشتر دانشگاه، دانشكده و گروه آمار و مشاهدة

ــتادان ــا اســ ــتر بــ ــروه بيشــ ــي ،گــ ــه مــ ــد بــ ــاني توانيــ  نشــ
http://www.shahroodut.ac.ir/fa/schools/index.php?id=S0

  . مراجعه نماييد 07
  

 دانشگاه صنعتي اصفهان �

  براي ارسال اين گزارش اصفهاني  صرن دكترآقاي باتشكر از 
  

در پي اتمام دورة سه سالة رياست آقاي دكتر سيد محمـود   - 1

، آقــاي دكتــر رســول نصــر )88آبــان -85آبــان (طــاهري 

اصفهاني، رياست دانشكدة علوم رياضـي دانشـگاه صـنعتي    

  . دار شدنداصفهان را عهده

آقاي دكتر سيد محمود طاهري، جهت گذراندن فرصت  - 2

 .شدند) دانشگاه صنعتي وين(مطالعاتي، عازم كشور اتريش

آموخته دورة دكتراي آمار دانشـگاه صـنعتي   نخستين دانش - 3

، مـرداد مـاه سـال    )مشترك با دانشـگاه اصـفهان  (اصفهان

آقـاي دكتـر   . جاري، با موفقيت از رسالة خـود دفـاع نمـود   

گيـري  محمد مرادي، رسالة دكتراي خود را با موضوع نمونه

م انجـا سازوار، تحت راهنمايي آقاي دكتر محمد صالحي به

  . رساندند

صفيه محمودي براي مشاركت در انجام يك  خانم دكتر - 4

 . پروژة تحقيقاتي دو ساله، عازم كشور بلژيك شدند

ممتاز دانشگاه صـنعتي   آموختةنما، دانشخانم مريم كلكين - 5

اصفهان، با كسب رتبة اول در آزمون ورودي سـومين دورة  

دكتراي مشترك آمار دانشگاه صنعتي اصـفهان و دانشـگاه   

 ،عنوان دانشـجوي دكتـراي دانشـگاه اصـفهان    اصفهان، به

 .مشغول به تحصيل شدند

 

 گزارش اولين جلسة كميتة انتخابات انجمن �

  دفتر انجمن آمار ايراناز  ي صياديبا تشكر از آقا
 

به دعوت رئيس انجمن آمار ايران، اولين جلسة كميتة انتخابات در      
در دفتر انجمن آمار  ،با حضور اعضاي منتخب كميته 28/10/88تاريخ 

-به اتفاق آرا، جناب آقاي دكتر علي رجالي را بـه  ايران تشكيل و اعضا

 ،عنوان منشي كميتـه را بهپناه مسئول و آقاي دكتر نصراله ايران عنوان
  .انتخاب كردند
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، و ساير نشريات موجود مندان به دريافت اين كتابعالقه

دفتر انجمن آمار  66499827توانند با شماره تلفن مي

پست  نشاني ايران تماس حاصل نموده و يا از طريق 

  .مكاتبه نمايند info@irstat.irالكترونيكي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شماره  مجله/نام نشريه  رديف

  
  
  
  
1  
  
  
  

  
  
  
  

  آماري نديشةا

 شماره اول -سال اول

  شماره دوم -سال اول

  شماره اول - سال دوم

  شماره دوم - سال دوم

  شماره اول -سال ششم

  شماره دوم -سال ششم

  شماره اول -سال هفتم

  شماره اول -سال هشتم

  شماره دوم -سال هشتم

  شماره اول -سال نهم

  
  
2  
  
  
  
  

  
  
  ندا

  82بهار و تابستان 

  83بهار و تابستان 

  83پاييز و زمستان 

  84بهار و تابستان 

  85بهار و تابستان 

 86زمستان پاييز و 

  
  
  
  
3  
  

  
  
  
  

  پژوهشنامة انجمن آمار
  ايران

  81، آبان2و1هاي جلد اول،شماره

  82،اردبيهشت1جلد دوم، شماره 

  82، آبان2جلد دوم،شماره 

  83، اردبيهشت1جلد سوم،شماره

  83، آبان 2شماره جلدسوم،

  84، آبان 2جلد چهارم، شماره

  86،اردبيهشت1مارهشجلد ششم،

 86آبان ، 2شماره جلد ششم،

 نام كتاب  رديف

  راهنماي اعضاي كنفرانس ششم  1

2  Procceding و مجموعه  و راهنماي كنفرانس ششم  

  راهنماي اعضاي كنفرانس هشتم  3

 "ها آمار، راهنمايي به سوي ناشناخته"كتاب  4

  انجمننشريات موجود در ها و كتابمعرفي 

  ...با خوانندگان

  

از اين پس در هـر شـماره، قصـد داريـم         

انتقادات اعضاي جامعـة  نظرات، پيشنهادها و 

ــنعكس نمــاييم از . آمــاري را در خبرنامــه، م

شود نظرات خود خوانندگان محترم دعوت مي

ــردبير    ــي س ــت الكترونيك ــه آدرس پس را ب

  .خبرنامه، ارسال فرمايند
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  آمار ايرانالمللي بيندهمين كنفرانس 
 

 1389مرداد  15و  14: زمان �

 دانشگاه تبريز: مكان �

 http://www.tabrizu.ac.ir/isc10 :پايگاه �

  

  ششمين كارگاه فرايندهاي تصادفي
 

 1389ارديبهشت : زمان �

 )IPM(نياديهاي بپژوهشگاه دانش: مكان �

     http://www.workshopstochastics.com :پايگاه �

 

  آمارالمپياد دانشجويي يازدهمين 
  1389تيرماه : زمان �

  
Conference on Resampling methods and 

High Dimensional Data 

  
 آمريكا تگزاس، :مكان �

 2010مارس  26و  25: زمان �

 : پايگاه �

www.stat.tamu.edu/Spring-Conf-٢٠١٠/index.html 

  
  

MAF٢٠١٠ - Mathematical and Statistical 

Methods for Actuarial Sciences and Finance 

  

  2010آوريل  9- 7: زمان �

 ايتاليا: مكان �

 unisa.it.maf٢٠١٠ :پايگاه �

  
The ٢٤th New England Statistics Symposium 

 
 2010آوريل  17و  16: زمان �

 ماساچوست، آمريكا: مكان �

 www.stat.harvard.edu :پايگاه �

٢٢nd Annual Kansas State University 

Conference on Applied Statistics in 

Agriculture 

 
 2010آوريل  27تا  25: زمان �

 منهتن، آمريكا: مكان �

 www.ksu.edu/stats/agstat.conference :پايگاه �

  

University of Pennsylvania Annual 

Conference on Statistical Issues in Clinical 

Trials: From Bench to Bedside to 

Community 

 

 2010آوريل  27: زمان �

 پنسيلوانيا، آمريكا: مكان �

  :پايگاه �

www.cceb.upenn.edu/biostat/conferences/ClinTrials١٠/ 

 
Statistical Methods and Life History 

Analysis 

  

 2010مي  21و  20: زمان �

 واترلو، كانادا: مكان �

 www.stats.uwaterloo.ca/statconf٢٠١٠ :پايگاه �

  
 

٣٨th Annual Meeting of the Statistical 

Society of Canada 

  
 2010مي  23- 26: زمان �

 ك، كاناداكب: مكان �

 index_e.html/٢٠١٠/www.ssc.ca :پايگاه �

  

Joint Research Conference on Statistics in 

Quality, Industry & Technology 

  
 2010مي  27و  25: زمان �

 مريلند، آمريكا: مكان �

 :پايگاه �

 www.amstat-online.org/sections/qp/qprc/٢٠١٠/  

  تقويم آماري



 1388سال  - فهرست فارغ اتحصيالن مقطع تحصيالت تكميلي فصل  زمستان: دانشگاه شهيد بهشتي

 1388سال  زمستانمقطع تحصيالت تكميلي  آموختگان دانشفهرست : شهيد بهشتيدانشگاه 

  

 1388سال  -پاييز و  زمستانمقطع تحصيالت تكميلي فصل  آموختگان دانشفهرست : دانشگاه اصفهان

  

 1388سال  -مقطع تحصيالت تكميلي آموختگان دانشفهرست : دانشگاه شهيدباهنر كرمان

  

 آمار ت علمي گروهسخنراني اعضاي هيئ :ه اصفهاندانشگا

  رديف  نام و نام خانوادگي  رشته  عنوان سخنراني  تاريخ  محل

  1  دكتر ايرج كاظمي  آمار   A Study on Modeling Dynamic Panel Data  23/09/88  گروه آمار

 Criteria for Performance Evaluation of Designs  23/09/88  گروه آمار

Applied in Models Discrimination 

  2  دكتر هوشنگ طالبي  آمار 

  

  تاريخ دفاع  استاد راهنما  رساله/ نامه عنوان پايان  مقطع تحصيلي  نام و نام خانوادگي  رديف

محمد اسماعيل دهقان   1

  منفرد

  14/11/88  دكتر مشكاني   تغيير در كنترل كيفيت برآورد بيزي نقطة  دكتري

دكتر فريد   اي لي در مطالعات مشاهدهاثر ع  كارشناسي ارشد  مرضيه رعيتي   2

  روحاني

12/10/88  

-اي در آزمايش تجزيه و تحليل فشار پله  "  مهديه قرباني  3

  هاي طول عمر شتابيده

  28/10/88  دكتر خدادادي

  تاريخ دفاع  استاد راهنما  نامه عنوان پايان  گرايش  نام و نام خانوادگي  رديف

  20/08/88  ساز دكتر عالمت  هاي احتمال الگرانژي هايي از توزيع بسط  آمار رياضي  بهاره ياوري زاده  1

مودارهاي گيري تطبيقي براي ن سازي نمونه بهينه  آمار رياضي  عليرضا جمالي سنگسري  2

  هتلينگ T2كنترل كيفيت 

  27/08/88  دكتر خردمندنيا

درستنمايي در مدل هاي خطي  كاربرد انواع توابع  آمار رياضي  هدي رشيدي نژاد  3

  يافته با اثرهاي آميخته تعميم

دكتر -دكتر پرورده

  كاظمي

4/11/88  

  تاريخ دفاع  استاد راهنما  نامه عنوان پايان  مقطع  نام و نام خانوادگي  رديف

  25/3/88  عربپوردكتر   بوت استرپ در رگرسيون فازي  كارشناسي ارشد  فرزانه مرادي  1
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  . 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 
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