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متأسفانه در كشورمان . اشاره شداز آن ايران، به مواردي 
 اخيراً شاهد نبودن تقوي علمي و يا حتي سرقت ،نيز

علمي از جانب بعضي محققين و دانشجويان دوره هاي 
الت تكميلي در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي تحصي
از آن جمله مي توان به نسخه برداري بدون . هستيم

تغيير از بخش هاي يك مقاله خارجي يا ترجمه عيني 
آن و ارائه آن به مجالت، همايش ها و سمينارهاي 
داخلي به نام خود و تهيه و تدوين پايان نامه توسط 

اين نوع عملكرد نه . ه كردديگران و به نام دانشجو اشار
تنها باعث از دست رفتن سرمايه هاي معنوي و مادي 
مي شود، بلكه منجر به وارد شدن صدمات جبران 

 در حوزه هاي مختلف ،ناپذير به وجهه علمي كشور
اين نكته نيز قابل تأمل . داخلي و خارجي خواهد شد

 ،است كه شايد در اين موارد تنها دانشجو مقصر نباشد
ا ممكن است اساتيد راهنما دقت و توجه كافي به زير

نحوه تهيه و تدوين پايان نامه ننموده و آگاهي و هشدار 
الزم در مورد عواقب چنين اعمالي را به دانشجويان 

  .ندهند
    لذا نظارت همه جانبه و صحيح از سوي مسئولين 
مربوطه و اساتيد راهنما بر فرآيند تهيه پايان نامه ها و 

 ،هاي دانشجويي و استخراج مقاله از آن هارساله 
از سوي . بايستي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

ديگر به نظر مي رسد كه در مجموعه مقررات آموزشي 
و پژوهشي دانشگاه ها، جاي آئين نامه هايي كه 
براساس آن ها بتوان با متخلفين برخورد نمود، خالي 

ري در رواج اين خأل مي تواند عامل مهم ديگ. است
از  ،خوشبختانه. اين گونه سوء استفاده هاي علمي باشد

اخيراً اين موضوع در سطح وزارت علوم، قرار معلوم، 
تحقيقات و فناوري مورد توجه جدي قرار گرفته است 
كه اميدواريم بزودي شاهد تدوين و اجراي چنين 

  .مقرراتي باشيم
  سردبير                                                   

  1اخبار انجمن 
 جلسه مينچهل و چهارو  خالصه مصوبات يكصد ●
  ت مديره انجمن آمار ايران أهي

 دوره هيأت مديره انجمن     هشتمين جلسه از        هفتمين
)  جلـسه پيـاپي    يكصد و چهـل و چهـارمين      (ايران   آمار

گـروه آمـار دانـشگاه      محـل    در   30/1/86پنجشنبه  روز  
آقايان دكتـر  بجز  اء هيأت مديره،    اصفهان با حضور اعض   

تـشكيل   دكتر محتشمي و خانم دكتر سـنجري      و  طالبي  
ــد ــر مــورد بحــث ه و گردي  بررســي و ،موضــوعات زي
  : گرفتگيري قرار تصميم

 با توجه به موافقت برگزاركننـدگان شـشمين سـمينار      -
 111 شـماره     طـي نامـه    (احتمال و فرآيندهاي تـصادفي    

شتمين مــسابقه  بــا برگــزاري هــ  ،)28/1/86مــورخ 
دانــشجويي آمــار كــشور در روز ســيزدهم شــهريورماه 

. دبه عمل آمـ   دانشگاه مازندران موافقت    محل   در   1386
دبيـر  آقـاي دكتـر بهـرام صـادقپور بـه عنـوان             همچنين  

  .ندشدتعيين مسابقه اين اجرائي برگزاري 
ها يا مؤسسات آموزش       به علت عدم موافقت دانشگاه     -

سمينار دانشجويي آمار كشور    عالي با برگزاري ششمين     
 بــه علــت نداشــتن حــداقل شــرايط 1386در تابــستان 

مناسب، انجمن آمار ايران ضـمن ابـراز تأسـف از ايـن             
موضوع، مقرر نمود كه در صورت فراهم شـدن امكـان           
برگزاري سمينار توسط يك دانشگاه يا مؤسسه آموزش        
  .عالي، در اولين فرصت ممكن اين سمينار برگزار گردد

نامــه  ر خــصوص امتيــازات انفــرادي و تيمــي آيــين د-
مسابقه دانشجويي آمار كـشور، گزارشـي توسـط آقـاي           

 دوره سـه  سپس نتايج .ه گرديدئالهي ارا نعمتنادر  دكتر  
، از لحـاظ نمـرات و رتبـه       قبل و امتيازات كسب شـده       

با توجه بـه گـزارش      . قرار گرفت تحليل  تجزيه و    مورد
 مسابقه دانشجويي آمار     مقرر گرديد هشتمين   ،ارائه شده 

  .برگزار شود يقبلنامه  آئينمطابق كشور 

                                                 
تشكر از خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر انجمن آمار ايران براي ارسال          با. 1

  اين اخبار
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الهي گزارشـي از اولـين جلـسه     نعمتنادر   آقاي دكتر    -

 علمي سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي ارائـه      كميته
 ارسـال و داوري     ،بندي در اين گزارش به زمان    . نمودند

 بخـش،   5بندي محورهـاي سـمينار بـه          مقاالت، تقسيم 
ها و تعيين مدعوين داخلي اشـاره         ن مسئولين بخش  تعيي

سپس گزارش پيشرفت مراحل اجرايي و علمي       . گرديد
كـه توسـط آقـاي دكتـر         30/1/1386تـا تـاريخ     سمينار  

 بـه شـرح ذيـل قرائـت         ،صادقپور ارسال گرديـده بـود     
  :گرديد

  نفـر بـا مـدرك كارشناسـي          80تاكنون در حـدود      •
هـاي     دستگاه ارشد به باال و برخي از كارشناسان و       

اجرائي، جهت شركت در سـمينار اعـالم آمـادگي          
نــام نهــايي را انجــام  نمودنــد و تعــدادي نيــز ثبــت

ــد داده ــشجوي دوره  . انـ ــه دانـ ــياني كـ از متقاضـ
 .نام به عمل نيامده است كارشناسي بودند فعالً ثبت

ــمينار   • ــور س ــماره  (بروش ــوان ش ــل از ) 2فراخ قب
هـاي    روهبراي تمـامي گـ    گرديده و   تعطيالت آماده   

. هاي كـشور ارسـال گرديـد       آمار و رياضي دانشگاه   
ضمن اينكه قبالً توسط سركار خانم مانـدگاريان از         

 مراتــب بــه استحــضار ،طريــق پــست الكترونيــك
و دبيرخانه انجمن   ايران  اعضاي محترم انجمن آمار     

 .رياضي رسيده است
 خالصه مقاله يا مقاله كامـل تـاكنون بـه           15حدود   •

 .گرديده استدبيرخانه ارسال 
شـود و بـراي       پوستر سمينار نيز به زودي آماده مي       •

 .ها ارسال خواهد شد ها و بعضي از دستگاه دانشگاه
دعوتنامــه مــدعوين داخلــي و برخــي از مــدعوين  •

 .خارجي ارسال گرديده است
 اسامي داوران براي    ،پيرو اولين جلسه كميته علمي     •

بررسي خالصه مقـاالت و مقـاالت كامـل توسـط           
 .هاي مختلف علمي مشخص گرديد ين بخشمسئول

 اولين جلسه كميته علمي نهمين كنفرانس آمـار ايـران    -
با حـضور اعـضاي     و  بنا به دعوت هيأت مديره انجمن       

 16 تا   14كنفرانس از ساعت    اين  كميته علمي و اجرايي     

در ايـن جلـسه بانـك اطالعـاتي، نمـودار           . تشكيل شد 
م و هـشتم بـه   هاي هفت گردش كار و زمانبندي كنفرانس 

هـا در     صورت دو لوح فشرده به همراه مـدارك و نامـه          
در همچنين  . اختيار برگزاركنندگان كنفرانس قرار گرفت    

اين جلسه ضمن بحث و تبادل نظر مقرر شد كه دومين           
ــاريخ   ــي در ت ــه علم ــسه كميت ــشگاه 3/3/86جل  در دان

 و گرديـده و در مـورد زمـان برگـزاري    اصفهان تشكيل  
هيـأت مـديره    . دتصميم گيـري شـو     مدعوين كنفرانس 

انجمن در پايان جلسه بـراي برگزاركننـدگان كنفـرانس          
 .آرزوي توفيق نمودند

  
و چهل و پنجمين جلسه  خالصه مصوبات يكصد ●

  هيأت مديره انجمن آمار ايران 
هشتمين جلسه از هشتمين دوره هيأت مـديره انجمـن          

 روز) صد و چهل و پنجمين جلسه پياپي      يك(آمار ايران   
دفتــر انجمــن بــا حــضور محــل  در 27/2/86پنجــشنبه 

دكتـر پزشـك و     آقايان  اعضاء هيأت مديره و در غياب       
 دكتر  ميهمانان اين جلسه آقايان   . برگزار شد  دكتر طالبي 

در ايـن جلـسه     . بودنـد پوردرويش و دكتر محمـدزاده      
موضوعات زير مورد بحث، بررسـي و تـصميم گيـري           

  .قرار گرفت
ش دبيـر كميتـه علمـي شـشمين      آقاي دكتر پـوردروي  -

 گزارشي از روند    ،سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي    
امور اين سمينار و برگزاري جلسات كميتـه علمـي بـه            

  :شرح زير ارائه نمودند
   نفر 200ثبت نام قطعي  •
   چكيده مقاله170دريافت حدود  •
برگزاري دومين جلسه كميته علمـي در دانـشگاه          •

  به سرگروه هامازندران و توزيع مقاالت 
  سخنراني به مدعوين8اختصاص  •

در پايان اعضاي هيأت مديره انجمـن آمـار ايـران از            
زحمات آقاي دكتر پوردرويش و همكاران ايـشان در         

  .دانشگاه مازندران قدرداني نمودند
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 مقرر شد عالوه بـر مجموعـه چكيـده مقـاالت كـه              -
ــان هم ــا زم ــال و  ب ــمينار احتم ــزاري شــشمين س برگ

صادفي بين شركت كننـدگان توزيـع مـي         فرآيندهاي ت 
 و در صـورت     آمـاده شـده   شود، مجموعه مقاالت نيز     

 ماه پس 2امكان همزمان با برگزاري سمينار يا حداكثر     
در اختيـار شـركت كننـدگان       سـمينار   اين  از برگزاري   
  .قرار گيرد

 مقرر شد كليه مداركي كـه مربـوط بـه سـمينارها و              -
ها با آرم انجمـن و       تن ،كنفرانس هاي انجمن مي باشند    

 و مانند   طراحي شده سسه برگزار كننده    ؤدانشگاه، يا م  
راهنماي كنفرانس يا سمينار    كتابچه  سنوات گذشته در    

و مجموعــه چكيــده مقــاالت و مجموعــه مقــاالت از 
 تـشكر و    ،حاميان مادي و معنوي كنفرانس يا سـمينار       

  .قدرداني شود
  
   نمايندگان جديد انجمن●

يأت مديره انجمن آمار ايران    براساس تصويب ه
اميد خزين قناد و آقايان ياسر تبرائي، پرويز معروضي 

به ترتيب به عنوان نمايندگان انجمن در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي مشهد و مؤسسه ، علوم پزشكي قم

  .انتخاب شدندمشهد  خيامغير انتفاعي آموزش عالي 
  
   انجمن آمار ايرانجديد دائمياعضاي ليست  ●
هيأت مديره انجمن  135جلسه تصميم براساس     

 عضويت جديدي تحت عنوان ،از اين پسآمار ايران 
عالوه بر اعضاي  .عضويت دائمي ايجاد شده است

به عضويت دائمي انجمن نيز زير  دائمي قبلي، افراد
  :اند آمده آمار ايران در

 )تبريزدانشگاه  (حسين جباري خامنه دكتر 

 )تبريزنشگاه دا (دكتر حسين بيوراني 

دانشگاه علوم پزشكي (دكتر منصور رضائي  
 )كرمانشاه

 ) دانشگاه شهيد بهشتي (سيد فريد نقوي 

 )شهرداري مشهد(فاطمه هاتفي  
 
  رانيد انجمن آمار اي جدياعضا ●

  دانشگاه آزاد اسالمي
   عين الهي مهري -   :علوم و تحقيقات فارس

  مانينري رحيم -                               
  بسي خواسته مهدي -  :دزفول

  حيدري عليرضا -  :تهران شمال
  بهبودي مريم -     :كرج

  نور پيامدانشگاه 
  قنبري نوروزمحلهب زين -       :تهران

  ظاهري مرضيه -   محمودوند رحيم -  :تويسركان
   حيدري نصير  محمدتقي-

   مهدوي زهرا -  :خمين
   محمدقلي مزرجي ناصر -   :ساوه
   ظفري شندي فاطمه -:  رشبست

 لزومي انامق سهيال -         طباطبائي مرادي زيبا -

  شگاه تبريزدان 
  ختائي سپيده -        مقدسي اميري محمد -
  حرفت حامد -            اميري نماي آرش -

   خاكي يزدان -              يوسفي ادريس -
 اليعالمي شم مجتبي -                كاركن سعيده -

   بركاتي سهراب -             كاظم پور وحيد -
  فتح اله باويلي مريم -            فتحي پور پروين -
  اسماعيلي سيده شهال -   فاضلي كوزه كنان سعيده -
     انتظاري علي -            ويسي امير -
  سيدجليلي  سيد حامد -          سلطاني رمنا -

  درسانشگاه تربيت مد 
  موسي وند محمد -
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  شهيد بهشتي دانشگاه 
  اصالني مريم -

  صنعتي اصفهاندانشگاه  
   مجيدي ناصر -

  صنعتي اميركبير دانشگاه 
      محمدي محمد -              قاسمي ابنوي مژگان -
  رمضاني ...روح ا -

  صنعتي شريف دانشگاه 
  ايراني نژاد  شاهين -

  كده رياضي و كامپيوتر خوانساردانش 
   رشيدي  نجمه -     اكبري قمصري ينبز -
 پورزنگنه سمانه -                افشين پگاه -

  مرادي خاني آبادي بي تا -    الماسي زفره ئي نفيسه -
 تاجران سيده حديث -                 باقري زهرا -

  رضوي احمد -                 اسدي زهرا -

  وديخوشن فائقه -            عرب محبوبه -
  آموزش عالي خيامسسه ؤم 

  بهرامي الهام - صداقت نوقابي فرشته -
 حسيني پري زينب - زارع فيض آبادي سمانه -

  محمدنژاد ندا - حسيني طباطبايي الهه -
 كريمي  بشري - خواجه نائيني ريحانه -

  پهلوانلو سميرا -

  شركت پارس 
  محمدخان كيارش پرهام -

  والفجربيمارستان توحيد شركت نفت  
  تارات علي -

 عـضو محتـرم   نام محل تحصيل يا خـدمت        (متفرقه 
  ):زير براي خبرنامه ارسال نشده است

  بيعي رمينا -

  اعضاي مؤسسه اي انجمن آمار ايران  

با پرداخت حق  سسات ذيلؤها و م دانشگاه     
 از انجمن آمار ايران 1386 سال در اي سسهؤعضويت م

 نمايندگان ، مسئوالن واز رؤسا .اند حمايت نموده
  .شود انجمن در اين مؤسسات قدرداني مي

   بانك سپه-
  كشاورزي  بانك-
   ايران اسالمي جمهوري مركزي  بانك-
   شركت سهامي بيمه ايران-
  آمار  پژوهشكده-
  هواشناسي  پژوهشكده-
  اجتماعي تأمين  سازمان-
  خزر پارس صنعتي  شركت-
  قدس مهاب مشاور مهندسي  شركت-
  مشهد واحد اسالمي آزاد نشگاه دا-
  )ره( خميني امام المللي بين  دانشگاه-
  طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي  دانشگاه-
  )ره( كميته امداد امام خميني -
  كشاورزي جهاد  وزارت-
   وزارت صنايع و معادن-
  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان -
  

  يها و مراكز آمار  اخبار دانشگاه
  2دانشگاه اصفهان ●
ــشنبه - ــورخ  روز پنج ــشترك  ،30/1/86م ــست م  نش

اعضاي هيأت مديره انجمن آمار ايران با اعضاي كميتـه          
آمـار  گـروه   محـل   علمي نهمين كنفرانس آمار ايران در       

در ايـن جلـسه مـسائل       . دانشگاه اصفهان تـشكيل شـد     
                                                 

نماينده محترم   حسين عالمت سازمحمد قاي دكترآبا تشكر از . 2
  جهت ارسال اين خبرهاشگاه اصفهان نانجمن آمار ايران در دا
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مختلف كنفرانس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و          
س رسماً كار خود را     هاي برگزاري و علمي كنفران      كميته
 كه نهمـين كنفـرانس       شود نشان مي  خاطر. دندنموآغاز  

  در دانشگاه  1387سال  آمار ايران قرار است در تابستان       
دبيـر كميتـه برگـزاري كنفـرانس        . اصفهان برگزار گردد  

آقاي دكتر مجيد اسدي و دبير كميتـه علمـي كنفـرانس            
 .باشند ساز مي آقاي دكتر محمدحسين عالمت

مين جلسه كميته علمي نهمـين كنفـرانس آمـار           در دو  -
 در دانــشگاه اصــفهان 3/3/86ايــران كــه روز پنجــشنبه 

ــد ــرانس روزهــاي  ،برگــزار گردي ــان برگــزاري كنف  زم
ــي اول 30چهارشــنبه، پنجــشنبه و جمعــه  ــاه ال  مردادم

  تعيــين شــد و مقــرر گرديــد 1387ســال شــهريورماه 
ــه شــماره  ــرم ثبــت1اطالعي ــه و  و ف ــه تهي ــام اولي  در ن

 .توزيع گرددسال جاري شهريورماه 

هاي اصفهان و     در آزمون دكتري آمار مشترك دانشگاه      -
 در دانـشگاه صـنعتي      20/2/86روز  صنعتي اصفهان كـه     

 نفر  14 از   ، داوطلب برگزار گرديد   78اصفهان با حضور    
پـس از انجـام     . براي مصاحبه علمي دعوت به عمل آمد      

دانـشگاه  محـل     در 24/2/86مصاحبه كـه روز پنجـشنبه       
حـداكثر  ( نفـر از داوطلبـان       10 ،اصفهان برگزار گرديـد   

 بـه ايـن    1جـدول شـماره     به شرح   ) ظرفيت دو دانشگاه  
  .دوره راه يافتند

نتيجه آزمون دوره دكتري آمار مشترك : 1جدول شماره 
  دانشگاه هاي اصفهان و صنعتي اصفهان

  دانشگاه صنعتي اصفهان  دانشگاه اصفهان
  بحق برديا پناه

 جالل چاچي

  غالمرضا حساميان
  ذخيره

  داود پورسينا
  آبادي لهام جاللي حبيبا

  محسن رضاپور طوغري
  گران ريحانه ريخته

  ابراهيم صالحي طبس
  فروشاني ساره گلي

  وحيد نكوخو
  زاده منصور كرم

  

ايـن   در انتخابات جديد انجمن علمي دانشجويي آمار         -
ــشگاه  ــاريخ  دان ــه در ت ــ 25/2/86ك ــان ب ــاير  همزم ا س

 اعضاي جديد   ،هاي علمي دانشگاه برگزار گرديد      انجمن
آقايـان و   . انجمن علمي دانشجويي آمار انتخـاب شـدند       

، فريبا زاده لباف  ،  )دبير انجمن (علي اميريوسفي   خانم ها   
 بـه   سـعيده نيكوكـار   ،  مهسا عابـديني  ،  سيدكمال شهولي 

 علي معيني  و   شكيبا لطيفي  و آقايان    اعضاي اصلي عنوان  
 . تعيين گرديدندالبدل اعضاي عليوان به عن

ي يك دوره تحقيقاتي يـك   آقاي دكتر مجيد اسدي برا    -
 تيرمـاه سـال جـاري       10 خردادماه الي    10ماهه از تاريخ    

ضمناً از ايـشان دعـوت شـده    . عازم كشور فرانسه شدند 
ــرانس     ــخنراني در كنف ــك س ــه ي ــراي ارائ ــه ب اســت ك

MMR2007       15لـي    ا 10تاريخ   كه در شهر گالسكو از 
 از فرانـسه عـازم      ،گـردد   برگـزار مـي   سال جـاري    تيرماه  

  .اسكاتلند شوند
  3بيرجند دانشگاه ●
 و 28 نمايشگاهي با عنوان انقالب آماري در روزهاي -

شهر سالن شهرداري محل  در 1386 فروردين ماه 29
در اين . برگزار شد) واقع در ميدان ابوذر(بيرجند 

دانشجويي آمار نمايشگاه كه با همت انجمن علمي 
هاي گروه   برخي از فعاليت،دانشگاه بيرجند برگزار شد

استان سازمان مديريت وبرنامه ريزي  اين دانشگاه، آمار
و شركت استنباط آماري به نمايش  خراسان جنوبي

در اين نمايشگاه انجمن علمي آمار به . گذاشته شد
 پرداخت و چند پوستر اين دانشگاهمعرفي گروه آمار 

. ه شدمعرفي نرم افزارهاي آماري به نمايش گذاشتبراي 
برخي و افزارهاي آماري نرم در گوشه اي از نمايشگاه 

  . از كتب آماري براي فروش به نمايش گذاشته شد
ت أ آقاي دكتر غالمرضا محتشمي برزادران عضو هي-

از مرتبه استادياري به آمار اين دانشگاه علمي گروه 

                                                 
دكتر يداله واقعي نماينده محترم انجمن آمار ايران در تشكر از آقاي با  .3

   مطالباين  ارسالبراي تهيه و دانشگاه بيرجند 
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 سال در گروه 15ايشان حدود .  يافتندءدانشياري ارتقا
  . سال در گروه آمار مشغول خدمت بوده اند5رياضي و 

سرفصل دوره كارشناسي آمار  ،اين دانشگاهگروه آمار  -
را براي اجرايي شدن مشهد مصوب دانشگاه فردوسي 

 در دستور كار خود قرار داده 86-87در سال تحصيلي 
ن  تاكنو1380الزم به ذكر است كه از سال . است

 شوراي عالي گسترش و 1379سرفصل مصوب سال 
برنامه ريزي آموزش عالي در اين دانشگاه اجرا مي 

  .شود
 1382ورودي آمار دانشجويان جشن فارغ التحصيلي  -

ماه سال  ارديبهشت 27روز پنج شنبه  ،اين دانشگاه
سالن اجتماعات دانشكده ادبيات محل ر جاري د
  .برگزار شددانشگاه 

  4ريز تبدانشگاه ●
 هـاي اسـتان    دانشجويان آمار دانـشگاه    اولين همايش  -

مـاه    روز پنجـشنبه سـي ام فـروردين        ،آذربايجان شرقي 
 سالن اجتماعات سازمان مـديريت    محل  در  سال جاري   

. برگـزار گرديـد    برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي     و
 آمار دانشگاه پيام نـور     همايش به همت دانشجويان   اين  
ر برگـزا ايـران   مـار   آماينـده انجمـن     ن و همكـاري   تبريز

دكتــر احمــد آقايــان همــايش ايــن ســخنرانان  .گرديــد
حـسين  دكتـر    ، رئيس سابق انجمن آمـار ايـران       پارسيان
گـروه آمـار دانـشگاه       ت علمـي  أعضو هي خامنه  جباري  

 مجنونلو معاون آمار سازمان مـديريت و       تبريز، مهندس 
  .دبودن برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي

  5نشگاه فردوسي مشهددا ●
   برگزاري آزمون دوره دكتري-

اولين مرحله از ششمين دوره آزمون ورودي دكتري            
آمــار دانــشگاه فردوســي مــشهد روزهــاي دوم و ســوم 
                                                 

يـران در   فرهاد ذوقي نماينده محتـرم انجمـن آمـار ا         با تشكر از آقاي     . 4
   مطالباين  ارسالبراي تهيه و دانشگاه تبريز 

مدير محترم گروه آمار خانم دكتر معصومه فشندي با تشكر از . 5
  مطالباين ه و تنظيم ـ تهيجهتدانشگاه فردوسي مشهد 

در دو گــرايش احتمــال و  1386ارديبهــشت مــاه ســال 
زمون كه به صورت    آدر اين   . استنباط آماري برگزار شد   
شركت كردند و پس از      نفر   85كتبي برگزار شد، حدود     

 نفر براي مصاحبه علمـي دعـوت بـه          15اعالم نتايج از    
 19/3/1386آزمون مصاحبه علمي در تـاريخ       . عمل آمد 

پذيرفته شـدگان نهـايي ايـن آزمـون بـه           . برگزار گرديد 
  . هستند2ترتيب حروف الفبا به شرح جدول شماره 

اه آزمون دوره دكتري آمار دانشگنهايي نتيجه : 1جدول شماره 
  فردوسي مشهد

  گرايش استنباط  گرايش احتمال
  محمد بلبليان قاليباف

  نگار اقبال
  سيد مرتضي اميني
  محمد خراشاديزاده

  محمدتقي كامل ميرمصطفايي
  مهدي روزبه

  مهدي مهدي زاده
  

   استخدام عضو هيأت علمي-
 بـه عنـوان عـضو       مهدي دوست پرسـت   آقاي دكتر       

 دانـشگاه اسـتخدام     هيأت علمي پيماني گروه آمار ايـن      
  .ندشد

  مقاطع تحصيالت تكميليفارغ التحصيالن  -
   : دكتري-الف

اين دانشجوي دوره دكتري آمار افشاري  محمودآقاي   -
خــود دكتــري  از رســاله 5/2/1386در تــاريخ دانــشگاه 

برآورد برخي توابع آمـاري بـا متغيرهـاي         «تحت عنوان   
بـا  درجـه عـالي و       با   »تصادفي آميخته به روش موجك    

  .دفاع كرد حسينعلي نيرومندراهنمايي آقاي دكتر 
آقاي عبدالرحيم بادامچي زاده دانشجوي دوره دكتري        -

 از رساله دكتري    30/3/1386در تاريخ   اين دانشگاه   آمار  
غالمحسين شـاهكار و     راهنمايي آقاي دكتر     تحتخود،  

» سامانه هاي صف با تعطيلي سرويس دهنـده        «عنوانبا  
  .نمود دفاع موفقيتبا 
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  :كارشناسي ارشد -ب
آقاي محسن زماني دانشجوي كارشناسي ارشد آمـار            

با موفقيت از    29/3/1386تاريخ  در  رياضي اين دانشگاه    
   .كردخود دفاع كارشناسي ارشد  پايان نامه

  شركت در كنفرانس هاي علمي و تخصصي -
آقاي هادي جباري نوقـابي دانـشجوي دوره دكتـري             

گاه براي شركت در كنفرانس بين المللـي        آمار اين دانش  
 سـال تأسـيس   يكـصد و پنجـاهمين  آمار كه به مناسبت     

دانشگاه بمبئي در اين دانشگاه برگـزار شـد، بـه كـشور             
  .هندوستان اعزام شدند

  6 اختصاصي دانشكده علوم رياضيالكترونيكيايگاه پ -
 اختصاصي دانـشكده علـوم رياضـي        پايگاه الكترونيكي 

در  ir.ac.um.mathstat://http  نـشاني  بااين دانشگاه   
پايگـاه  اين  . اندازي گرديد   طراحي و راه   1385زمستان  

دهـد كـه بتواننـد اطالعـات      به اعضاي خود اجازه مـي     
شخصي، آموزشـي و پژوهـشي خـود را بـا اسـتفاده از              

ري بخش مفيـد ديگـ    . ندنماي هنگامه  هاي خاصي ب   فرم
شخـصي اعـضاي هيـأت علمـي         صفحه خانگي    كه در 

هاي كمك    سهولت قراردادن فايل   ،دانشكده وجود دارد  
اعـضاي  . آموزشي براي دانشجويان تحت تعلـيم اسـت       

شامل اعضاي هيأت علمي، دفتر حـوزه رياسـت         پايگاه  
هاي آموزشي آمار    هاي گروه  دانشكده، كتابخانه، قطب  

  .باشند و رياضي مي
  
  7م پزشكي مشهددانشگاه علو ●
ت علمي گروه   أ عضو هي  شاكري محمدتقيآقاي دكتر    -

از ايـن دانـشگاه     آموزشي پزشكي اجتماعي و بهداشت      
   . يافتندءمرتبه استادياري به دانشياري ارتقا

                                                 
عـضو هيـأت علمـي گـروه آمـار          آقاي دكتر مجيد سرمد     با تشكر از    . 6

  اين خبربراي تهيـه دانشگاه فردوسي مشهد 
آقاي دكتر محمد تقي شاكري عضو هيـأت علمـي گـروه            با تشكر از     .7

بـراي تهيــه    پزشكي اجتماعي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مـشهد          
  خبرهااين 

 اعضاي هيأت علمـي آمـار زيـستي گـروه آموزشـي             -
پزشـكي اجتمــاعي و بهداشــت ايــن دانــشگاه در ســال  

تي دانشگاه علوم پزشكي     طرح تحقيقا  50 بيش از    1385
 ساير فعاليت هاي پژوهشي     .مشهد را مشاوره نموده اند    

  :نيز عبارتند از
ــشگاه  و   • ــشاوره علمــي مجــالت تخصــصي دان م

 .پژوهشي -تصحيح مقاالت مجالت علمي

برگزاري كارگاه روش تحقيق مقدماتي در دانشكده       •
 .1386علوم پزشكي بجنورد در خردادماه 

كارآزمايي هاي  ( هاي باليني    برگزاري كارگاه آزمايه   •
جهت اساتيد دانشكده پزشكي اين دانشگاه      ) باليني

  .1386 تا خردادماه 1385از ديماه 
  
  8 اصفهانشيخ بهاييغير انتفاعي دانشگاه  ●

در براساس مـصوبه شـوراي گـسترش آمـوزش عـالي            
ــاريخ  ــات و    11/9/85ت ــوم، تحقيق ــر عل ــم وزي و حك

 غير  -الي غير دولتي  فناوري، با ارتقاء مؤسسه آموزش ع     
 غير انتفـاعي    -انتفاعي شيخ بهايي به دانشگاه غير دولتي      

  .آمدبه عمل شيخ بهايي موافقت 
  
  9ي جمهوري اسالمي ايران سازمان صدا و سيما●

 ي    اولين كميته بخشي آمارهاي سازمان صدا و سـيما        
جمهوري اسالمي ايران جهت استقرار نظام آمـار ثبتـي          

  برگـزار    17/2/86 دوشـنبه مـورخ       روز ،در اين سازمان  
  :اعضاي اين كميته به شرح زير بودند. شد
رئيس كميته و رئيس مركـز طـرح و         (آقايان شاكري       

ــه و مــدير (، نيكخــو )برنامــه ريــزي ســازمان دبيركميت
، حسين فراهاني نيـك     )اطالعات و آمار پايه اي سازمان     

                                                 
انجمن آمـار ايـران در      محترم  نماينده  خانم آيتين سعادت    با تشكر از     .8

  خبر اين ارسال براي دانشگاه شيخ بهايي
انجمن آمار ايران محترم ي نيك نماينده حسين فراهانآقاي با تشكر از . 9

 ارسال براي تهيـه و ي جمهوري اسالمي ايراندر سازمان صدا و سيما
  اين مطالب
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ه نماينده انجمن آمار ايران و مـدير اطالعـات و برنامـ           (

مشاور رئيس مركز طرح و     (، فرجام   )ريزي شبكه العالم  
مـديركل اطالعـات و     (، عطـاري    )برنامه ريزي سـازمان   

مدير كل اطالعـات    (، نظري   )برنامه ريزي معاونت صدا   
از مـديران   (، علـي اكبـري      )و برنامه ريزي معاونت فني    

مـديركل برنامـه    (و عـالي زاده     ) مركز تحقيقات سازمان  
 ) طرح و برنامـه ريـزي سـازمان        ريزي بلند مدت مركز   

مديركل آمارهاي فرهنگي و بازرگـاني مركـز        (گودرزي  
و ) كارشناس مركز آمار ايران   (، شاه محمدي    )آمار ايران 

  ).كارشناس مركز آمار ايران(خانم رايضي 
خالصه مباحـث ايـن جلـسه كـه بيـشتر مقـدمات و                 

 بويژه اعضاي خارج سازمان بـا فعاليـت         ،آشنايي اعضاء 
  :ند ازا عبارت ، مسائل بودها و

آقاي شاكري توضيحاتي درباره فعاليت هاي انجـام         -1
 80شده در كميته آمارهاي ثبتي سـازمان طـي سـالهاي            

 و علل متوقف شـدن آن و داليـل تـشكيل ايـن              82الي  
  .كميته را ارائه كردند

 ، گذرا به مجموعه قوانين    نگاهيآقاي نيكخو ضمن     -2
 در مـورد  ظام آمـاري كـشور      مقررات و آئين نامه هاي ن     

  :وظايف كميته هاي آمار بخشي بيان داشتند
نقش روز افزون آمار و اطالعات به عنوان پيش نياز              

 سياستگذاري ها و برنامه ريـزي       ،كليه تصميم گيري ها   
اين نقش در عصر اطالعات     . ها بر كسي پوشيده نيست    

 كشورها و حجـم     يبه قدري بديهي است كه نظام آمار      
 يكي از بهترين شاخص     ،ها فيت بانك اطالعاتي آن   و كي 

 همچنين  .هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود       
 ،سياستگذاري و برنامه ريـزي هـاي توسـعه اقتـصادي          

اجتماعي و فرهنگي كشورها بـدون در اختيـار داشـتن           
.  دقيـق و بـه هنگـام ممكـن نيـست           ، صحيح ،آمار كافي 

 برنامه ريزي اعـم     اهميت اطالعات آماري در كليه امور     
 هـدايت   ، خط مشي هـا    ، تعيين اهداف  ،از سياستگذاري 

امور اجرايي و در نهايت ارزيابي ميزان موفقيت يا عدم          

اطالعـات  ،  موفقيت آنها به قـدري اسـت كـه بـسياري          
آماري را عامل زيربناي برنامه ريزي به شمار مي آورند          

ر و ايجاد يك نظام كارآمد و مؤثر در توليد و عرضه آما           
. را از الزامات اوليه و ضروري در برنامه ريزي مي دانند          

 در  هـر دو  بنابراين نظام آمـاري و نظـام برنامـه ريـزي            
  . باشند پيشرفت هر جامعه مي وخدمت توسعه

در اين راستا اصالح ساختار اركان نظام آماري از جمله          
ــازنگري در شــيوه و انتقــال آمارهــاي ثبتــي يكــي از   ب

هاي اخير مورد توجـه مركـز      سال اقداماتي است كه در   
فعاليــت ســاماندهي و . آمــار ايــران قــرار گرفتــه اســت

استقرار نظام آمارهاي ثبتي در سازمان صدا و سـيما بـا            
 7/5/80تشكيل اولين جلسه كميتـه راهبـري در تـاريخ           

آغاز گرديد و با برگزاري جلسات كميته هـاي راهبـري        
پي گيري   82 و   81و فني و كار كارشناسي طي سالهاي        

 قلـم ثبتـي مـورد      75ماحصل اين فعاليت ها تعيين      . شد
نياز برنامه توسعه كشور و بخشي از اقالم ثبتي اولويـت           

ــازمان ــاهيم    ،دار س ــاريف ومف ــودن تع ــتاندارد نم    اس
 طبقه بندي اقالم آمارهاي     ،واژه هاي اقالم آماري مزبور    

ثبتي و فراهم نمودن تمهيدات طراحي و اسـتقرار نظـام           
به دليل مـشكالت    .  قلم آماري ثبتي بوده است     12توليد  

اوليــه شــروع كــار و روشــن نبــودن كامــل متــدولوژي 
 ميليـون   30 تخـصيص نيـافتن بودجـه        ،ساماندهي اقالم 

نزديـك بـه    تنهـا    دريافت   ،سال آغازين طرح  در  توماني  
 عدم تخصيص بودجه    ،82 و   81نيمي از بودجه سالهاي     

ري سـازمان   مكمل اجراي طرح از محل اعتبـارات جـا        
 ،ها و وزارتخانه هاي ديگر     برخالف بسياري از سازمان   

ـ    ايجـاد  ،طورمـستقيم ه در اختيار نداشتن بودجه پروژه ب
مشكالت مضاعف با بوروكراسي حـاكم بـر ذيحـسابي          

هاي عمراني و اداره كل بودجـه سـازمان و قطـع             طرح
اعتبار طرح آمارهاي ثبتي از جانب سازمان مـديريت و          

 كنـدي  و توقـف اجـراي         ،موجب تـأخير   ،برنامه ريزي 
  .هاي ياد شده گرديد  طي سال،طرح
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در اواخر سال گذشته با درخواست رياست محتـرم             
يد و پشتيباني معاون محترم برنامـه  كز آمار ايران و تأي    مر

 سازمان صـدا و سـيما مـصمم بـه راه            ،ريزي و نظارت  
اندازي فعاليت كميته هاي آمار بخشي شد كه با تعيـين           

 مقـدمات شـروع كـار فـراهم         ، ابالغ احكام اعضاء آن    و
ذكر اين نكته ضروري است كه كميته آمارهـاي         . گرديد

بخشي داراي وظايف متنـوع و گـسترده اي اسـت كـه             
 تنهـا   ،ساماندهي و راه اندازي نظام توليد آمارهاي ثبتـي        

اميد است بـا پـي     .  مي باشد   گانه آن  20يكي از وظايف    
 ، شـاهد بهبـود    ،ي ايـن كميتـه    ها گيري و تداوم فعاليت   

پيشرفت و توسعه نظام آمار و برنامه ريزي در سـازمان           
  .باشيم

 ،هـاي آمـاري    آقاي گودرزي فقدان انسجام فعاليت     -3
منحصر بودن آمارهـاي فرهنگـي در سـطح كـشور بـه             

 تـأخير در ارائـه     ،آمارهاي صدا و سيما و تربيـت بـدني        
حـضور   عـدم   ، تناقض در آمارهـاي ارائـه شـده        ،آمارها

 ضعف شـديد در   ،ايران در گزارش هاي جهاني فرهنگ     
 ،زمينــه آمــار  و اطالعــات در بخــش ميــراث فرهنگــي

از جملـه   را  ... صنعت توريسم و گردشـگران بـومي و         
مهمترين مشكالت آمارهاي فرهنگـي در سـطح كـشور          

دفتر آمارهاي فرهنگـي مركـز آمـار ايـران بـا            . برشمرند
ار در سطح كشور و هاي آم هدف همگرا نمودن فعاليت 

تأمين نياز بخش هـاي مختلـف بـه ايـن گونـه آمارهـا               
 14در سال جـاري اجـراي بـيش از          . فعاليت مي نمايد  

طرح سرشماري و نمونه اي در اين زمينه برنامه ريـزي           
 همچنين در شوراي فرهنگ عمومي كـشور        .شده است 

 قلم آماري شناسايي و دسته بندي شده و         1000بيش از   
هي و توليد اين اقالم در دستور كـار مـي           مرحله ساماند 

هـاي   كميته هاي آمار سـازمان     هماهنگي فعاليت . باشد
 انعكاس نيازهـاي    ،مختلف در بخش فرهنگ با يكديگر     

آماري صدا و سيما به مركز آمار ايران و تأمين آنهـا بـه              
طرح هاي آماري  صور مختلف از قبيل گنجاندن آنها در   

ء حضور آمـاري ايـران      هاي ديگر و تأمين خال     سازمان
هاي جهاني از جمله اهـداف و اقـدام هـاي     در گزارش 

 با توجه بـه اهميـت       .در دست انجام اين دفتر مي باشد      
سازمان صدا و سيما بـه عنـوان اثرگـذارترين ارگـان و             

 اين سازمان مي تواند نقش      ،رسانه كشور بر عموم مردم    
مهمي در ارتقاء فرهنگ آمـاري كـشور داشـته باشـد و             

خواستار همكاري سازمان در اين زمينـه       ان در پايان    ايش
  .ندگرديد

آقاي علي اكبري ضـمن بيـان توانـايي هـاي مركـز              -4
تحقيقات در اجراي طرح هـاي نظـر سـنجي در سـطح             

هـاي    آمادگي اين مركز را بـراي اجـراي طـرح          ،كشور
آماري نمونه اي و تأمين نيازهاي آمـار فرهنگـي ديگـر            

 .بودجـه اعـالم نمودنـد     ها بـا صـرف حـداقل         سازمان
خواستار همكاري مركز آمار ايران براي      ايشان  همچنين  

در اختيار گذاشتن اطالعات پايه مورد نياز اجراي طرح         
  .هاي اين مركز شدند

آقــاي بــشيريه اهميــت و توجــه دنيــاي امــروز بــه   -5
مديريت بر پايـه آمـار را يـادآوري نمـوده و خواسـتار              

 كميته هاي آماري توضيحاتي در خصوص نحوه فعاليت
هاي ديگر و در اختيار گذاشـتن تجـارب آنهـا            سازمان
  .شدند

هـاي كميتـه را      علت توقف فعاليت  نيز  آقاي نظري    -6
جويا شده و خواستار تأمين نياز بخش فنـي سـازمان از            

 براي محاسبه پوشـش جمعيتـي       ، ايران سوي مركز آمار  
  .شبكه ها شدند

حدهاي اطالعـات و  وابا اشاره به اينكه آقاي فرجام    -7
برنامه ريزي در كليه واحدهاي سـازمان حـضور مـؤثر           

 بـا   واري نمودنـد  اميـد ابـراز    ،آماري و اطالعاتي داشـته    
 شـاهد تعامـل بيـشتر بـين         ،فعاليت مجـدد ايـن كميتـه      

  .واحدهاي اطالعات و برنامه ريزي در سازمان باشيم
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در سازمان صـدا و     تأكيد نمودند   آقاي فراهاني نيك     -8

 ه آمار و اطالعات اهميت زيادي داده شده طوريسيما ب
كه حضور واحدهاي اطالعات و برنامه ريـزي در كليـه         

 ،از بـاالترين تـا پـائين تـرين سـطح سـازمان             بخش ها 
 همچنين حجم باالي اجراي تحقيقات      .مصداق آن است  

در واحدهاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي ارائه شـده در           
   نكتــــه دانــــشكده صــــدا و ســــيما مؤيــــد ايــــن

  .مي باشد

در حـال حاضـر دو      خانم رايضي اشاره كردنـد كـه         -9
كميتــه رفــاه و تــأمين اجتمــاعي و ميــراث فرهنگــي و 

 كميته آمارهـاي بخـشي اضـافه شـده          28گردشگري به   
دفتر آمارهاي ثبتـي مركـز آمـار        وظايف  همچنين  . است

سيستم هاي   ايران از ساماندهي اقالم ثبتي به ساماندهي      
و قرار اسـت تـا پايـان         ملياتي تغيير يافته  اطالعاتي و ع  

 سيستم اطالعـاتي و عمليـاتي       دو،  برنامه چهارم توسعه  
در ايـشان  . در هر سازمان ساماندهي و راه اندازي شـود       

پاسخ به سـؤال برخـي حاضـرين در زمينـه عـدم درج              
عمـومي  نيازهاي آماري سـازمان در طـرح سرشـماري          

 1500ش از  بـي ، بيان داشتند  1385سال  و مسكن   نفوس  
هاي مختلف براي طرح در      قلم آماري از سوي سازمان    

سرشماري ارائه شده بود كه بـا توجـه بـه هزينـه بـر و             
زمـان بـر بـودن گنجانـدن هـر قلـم و تـأثير بـر نحـوه          
پاسخگويي مردم به سؤاالت اصلي در زمينـه نفـوس و           

  . امكان درج آنها وجود نداشته است،مسكن

 نفر  950 در اختيار داشتن     آقاي شاكري با اشاره به     -10
پرسشگر براي اجراي طرح هاي نظر سنجي و منحـصر          

صدا و سـيما در     سازمان  بودن قابليت ها و توانائي هاي       
 خواسـتار تقويـت و تـأمين        ،اين زمينه در سطح كـشور     

نيازهاي اطالعات پايه اجراي ايـن طـرح هـا از جانـب            
ين مركز آمار ايران و همكاري متقابل با يكـديگر و تـأم           

بخشي از نيازهاي مالي كميته آمارهاي صـدا و سـيما از      
  .سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شدند

  

  فارغ التحصيالن آمار 
  فارغ التحصيالن دكتري آمار ●
  محمود افشاري دكتر -

 در 1350محمــود افــشاري در ســال 
ــد شــد وي تحــصيالت . شــيراز متول

دبيرستاني خود را در رشـته رياضـي        
ــد  دبيرســتان يــك درفيز هــاي توحي

و شهيد ايزدي ممسني    ) دبيرستان دانشگاه شيراز  (شيراز  
 موفـق بـه اخـذ درجـه         1372در سال   . به اتمام رسانيد  

كارشناسي در رشته آمار از دانشگاه شيراز گرديـد و در           
همان سال خدمت سـربازي خـود را در طـرح اصـالح             

 در وزارت كـشور شـروع       ،اساسي سيستم ثبـت احـوال     
 به اتمام رسانيد و در همان سـال         1375ده و در سال     كر

در دوره كارشناســي ارشــد دانــشگاه فردوســي مــشهد  
 از رسـاله كارشناسـي      1377 وي درسـال  . پذيرفته شـد  

برآورد ماتريس تغيير وضعيت    «ارشد خود تحت عنوان     
زنجيرهاي ماركوف بـراي داده هـاي نـاقص بـه روش            

EM  « با درجه عـالي   وبا راهنمايي آقاي دكتر شاهكار
دفاع كرد و در همان سال مشغول تـدريس در دانـشگاه     

 در  1382ايـشان در سـال      . شـد ) بوشـهر (خليج فارس   
دوره دكتري آمار دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته شد و      

 براي فرصت مطالعـاتي شـش ماهـه بـه            1385در سال   
كشور كانادا عزيمت نمـوده     واقع در   دانشگاه كانكورديا   

روفسور يوگندرا چوبي در زمينه موجـك       و تحت نظر پ   
سـال  وهش پرداخت و در ارديبهشت      ژها به تحقيق و پ    

 از رساله دكتري خـود بـا راهنمـايي آقـاي دكتـر            1386
بـرآورد برخـي توابـع آمـاري بـا          «نيرومند تحت عنوان    

با درجـه   و  » متغيرهاي تصادفي آميخته به روش موجك     
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  فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار ●
   دانشگاه فردوسي مشهد-1
آمـار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشـد       محسن زماني  -

قانون قوي اعداد بزرگ براي      عنوان پايان نامه،  / رياضي
  29/3/1386  تـاريخ دفـاع    / متغيرهاي تصادفي وابـسته   

  .ابوالقاسم بزرگنياآقاي دكتر استاد راهنما، 
  

  هاي آمار كشور روهمعرفي گ 

  10شهيد چمران اهوازآشنايي با گروه آمار دانشگاه  ●
  :تاريخچه

اهـواز  گروه آمار و كامپيوتر در دانشگاه شهيد چمـران           
هـاي دانـشكده علـوم درسـال         به عنوان يكي از گـروه     

                                                 
و دكتر عبدالرحمن راسخ عضو محترم هيأت علمي با تشكر از آقاي . 10

گروه آمار دانشگاه شهيد چمران اهـواز بـراي تهيـه و ارسـال ايـن        مدير  
  گزارش

از همان سال شروع به پـذيرش         تأسيس گرديد و   1352
 گروه  هدف اين . در مقطع كارشناسي آمار نمود     دانشجو

اي قوي هم     كه پايه   آماده كردن افرادي بود    ،در آن زمان  
  .در آمار نظري و هم در آمار كاربردي داشته باشند

  1358مديران گروه آمار از بدو تأسيس تا سال 

ف
ردي

  

نام و نام 
  خانوادگي

رتبه م
  علمي

رشته 
  تحصيلي

از 
  تاريخ

تا 
  تاريخ

  1354  1352  ژنتيك  استاديار  افتخار شاهرودي1

 1355 1354  آمار  استاديار  يداهللا دوج2

  1358  1355  آمار  استاديار  فريبرز خراساني3
  

كه دانشجويان رشته آمار بتوانند      از طرف ديگر براي آن    
هايي كه طبيعتـاً بـا        يكي از رشته   آشنايي نسبتاً عميقي با   

ــنج كهــاد   ــد، پ ــدا نماين ــادي دارد، پي آمــار نزديكــي زي
ربيتـي، ژنتيـك، رياضـي و       كـامپيوتر، علـوم ت    ) گرايش(

توانستند يكـي از      دانشجويان مي  و   اقتصاد تعيين گرديد  
در بدو  يان اين گروه    تعداد دانشجو  .آنها را انتخاب كنند   

 دانشجو و در مقطع كارشناسـي       ي و يك   تنها س  تأسيس
ت علمـي گـروه آمـار       أيـ  اعـضاء ه   1354تا سـال     .بود

ر گروه اي كه حتي مدي   گونهه  محدود به چند مربي بود ب     
هاي ديگر دانشكده    نيز در بدو تأسيس از يكي از گروه       

  . انتخاب گرديد) زيست شناسي (،علوم
اما در ايـن سـال اولـين اسـتادياران پـس از جـذب                   

 از كشور به گـروه آمـار        جالتحصيالن خار   برخي از فارغ  
ــال   ــين ح ــته و در هم ــز از پيوس ــاتيد  ني ــي از اس برخ

. دبه عمـل آمـ    اري   دعوت به همك   ،سرشناس بازنشسته 
در كنار تالش براي جذب اساتيد ايراني و خـارجي در           
رشــته آمــار، مطــرح شــدن كــامپيوتر در دهــه پنجــاه و 
گرايش نسل جوان به آن سبب گرديد كـه گـروه آمـار             
نگاهي ويژه به اين موضوع داشـته باشـد و بـا تأسـيس              
اولين مركز خدمات كامپيوتري دانشگاه در جنب گـروه         

 ،ربيـان و كارشناسـان جـوان كـامپيوتر        آمار و جـذب م    
اي كـه در      گونـه ه  رونقي خاص به اين گروه داده شود ب       
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 دانـشجويان ورودي رشـته آمـار در         ،همان مقطع زماني  
هــاي پذيرفتــه شــده در  ميــان دانــشجويان ســاير رشــته

 داراي باالترين امتياز آزمـون سراسـري        ،دانشكده علوم 
داد اعـضاء   پـي افـزايش تعـ       و در  1355در سال   . بودند

ت علمي و ديگـر امكانـات، گـروه آمـار اقـدام بـه               أيه
  . پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد نمود

  1356ت علمي گروه آمار در سال أتعداد اعضاي هي
  مربي آموزشيار  مربي  استاديار  دانشيار  استاد

-  - 6  11  3  
  

هاي جديد دانشگاه،     با توجه به سياست    1356در سال   
التأسيس  ضي به همراه گروه جديد  ريا و   هاي آمار  گروه

دانشكده علوم منتزع و بـا در اختيـارگرفتن          از كامپيوتر
مركـز محاسـبات    (واحد خدمات كـامپيوتري دانـشگاه       

كـامپيوتر را در     اولين دانشكده علوم رياضي و    ) دانشگاه
ايجـاد دانـشكده    . كشور بصورت مستقل ايجاد نمودنـد     

ــي و  ــوم رياض ــامپيوتر در آن دوره عل ــي ك ــست م  توان
تر رشته آمار و بـه همـراه آن           شروعي بر پيشرفت سريع   

  .موجود در دانشكده را فراهم سازدهاي  ساير رشته
 

  1356تعداد دانشجو به تفكيك مقاطع در سال 
  يدكتر  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني

-  96  4  - 

 
  1356تعداد فارغ التحصيالن به تفكيك مقاطع در سال 

  يدكتر  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني

-  39  -  -  
  

همزمان با پيروزي انقـالب شـكوهمند اسـالمي مـردم            
هاي كشور، بـه دليـل       ايران و بازگشايي مجدد دانشگاه    

تغييرات ناشي از وقوع انقالب و در مواردي تصميمات         
نادرست و مقطعي و سرانجام آغاز جنگ تحميلي عراق         

 نهايـت   ايـران، ركـود و در     جمهـوري اسـالمي     بر عليه   
دانـشگاه از جملـه     فعاليـت هـاي      مجموعـة    براي    وقفه

كـامپيوتر و گـروه آمـار        دانشكده نوپاي علوم رياضي و    
  .ارد شدو

  :گروه آمار در دوره جديد
 و  1362 تا   1359 فاصله سالهاي    تعطيلي دانشگاه در      

 منجـر   ،ترك خدمت بخش قابل توجهي از اساتيد گروه       
ابـل انكـاري برگـروه      آموزشي غير ق   به لطمات علمي و   

در ايـن دانـشگاه     اي كه گروه آمـار        گونهه  آمار گرديد، ب  
خطر انحالل كامل و انتقال دانشجويان موجود به سـاير          

هـاي  ي  گيـر  اما با پي  . هاي كشور قرار گرفت    دانشگاه
ت علمـي جديـد     أمستمر مسئولين و جذب اعـضاء هيـ       

 همزمان با بازگشايي دانشگاه، اميد بـه فعاليـت          ،يدكتر
مجدد گروه در دوره جديد را در دل همگان به وجـود            

 مجدداً اقدام بـه     1362سرانجام گروه آمار از سال      . آورد
پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي آمار براساس برنامه 

هــاي آموزشــي جديــد مــصوب ســتاد انقــالب  ريــزي
همان حال اقدام به جذب تعـدادي        فرهنگي نمود و در   

ان جهت ادامـه تحـصيل بـه        اعزام برخي از مربي    مربي و 
 و  60هـاي دهـة      در اواخر سـال   . خارج از كشور نمود   

هاي كلي دولت مبني بـر اعـزام هـر         همزمان با سياست  
چه بيشتر افراد جهت ادامه تحصيل به خارج از كـشور           

ت علمي و فراهم    أو در راستاي افزايش كمي اعضاء هي      
ــه ــسترش دوره  آوردن زمين ــاي گ ــصيالت   ه ــاي تح ه

در مـدتي   ) نفر 6(دادي از مربيان گروه آمار       تع ،تكميلي
ايـن مربيـان    . كوتاه به خارج از كشور اعـزام گرديدنـد        

از فراغـت از       و پـس   1377 تـا    1374اعزام شده از سال     
 بـه كـشور بازگـشته و        يتحصيل و اخذ مـدرك دكتـر      

   .دند نموفعاليت مجدد خود را آغاز
 1374 سال   ازاين دانشگاه   در همين حال گروه آمار          

  گـرايش  اقدام به پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در      
 در گـرايش    1376و از سـال     جتماعي  آمار اقتصادي و ا   

  .نمودرياضي آمار 
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  در دوره جديد فعاليتمديران گروه آمار 

ف
ردي

  

نام و نام 
  خانوادگي

رتبه 
  علمي

  تا تاريخ  از تاريخ

  1362  1360  مربي  جهانبخش حكيمي  1
  1363  1362  اريستادا  قاسم تارمست  2
  1366  1364  استاديار  سيامك نوربلوچي  3
  1375  1366  استاديار  قاسم تارمست  4
  1376  1375  استاديار  رحيم چيني پرداز  5
  1377  1376  استاديار  صادق رضايي  6
  1380  1377  استاديار  غالمعلي پرهام  7
  1383  1380  استاديار  رضا زادكرميمحمد  8

  1384  1383  دانشيار  قاسم تارمست  9

  تاكنون  1385  دانشيار  عبدالرحمن راسخ  10
  

رشناسي ارشد آمار از سال تعداد دانشجويان كا
  كنون تا1374

  سال
فته
ذير

پ
  

رغ
فا

 
صيل

لتح
ا

  
  سال

فته
ذير

پ
صيل  

لتح
غ ا

فار
  

1374-1375  4  -  1380-1381  5  5  
1375-1376  4  -  1381-1382  13  7  
1376-1377  6  4  1382-1383  22  5  
1377-1378  13  4  1383-1384  7  18  
1378-1379  5  6  1384-1385  7  7  
1376-1380  7  12  1385-1386  10  -  

  

پذيرش دانشجو در مقاطع باالتر از كارشناسي و حضور         
دانشجويان كارشناسي ارشد در گـروه، باعـث دلگرمـي          

ت علمـي و افـزايش پـشتكار آنهـا در           أبيشتر اعضاء هي  
قـاتي را   هاي تحقي  زمينة تحقيق و پژوهش و ارائه طرح      

اي كه افزايش سـريع       گونهه  ب. هر چه بيشتر فراهم نمود    
تعداد مقاالت علمي چاپ شـده در مجـالت داخلـي و            

و ملـي  هـاي    خارجي، مقاالت ارائه شـده در كنفـرانس       
هاي تحقيقاتي ارائـه شـده، دعـوت از          المللي، طرح   بين

هـاي   برخي از اسـاتيد بـه عنـوان مـدعو در كنفـرانس            

راي اجرايـي انجمـن آمـار و         عـضويت در شـو     داخلي،
ــضويت در ه ــع ــه أي ــردبيري ت تحريري ــالت و س مج

در اين دوره مؤيد همين     ايران  دانشگاهي و انجمن آمار     
باشد و زمينة ارتقاء مرتبـه علمـي برخـي از             موضوع مي 

را فراهم نمود واين امر باعث گرديد كـه گـروه             اعضاء
ـ        30از    آمار سرانجام پس   ه  سال فعاليت خود و با توجه ب

رگـروه، متقاضـي برگـزاري دوره       هاي موجود د    توانايي
 ايـن  1383گـردد و خوشـبختانه در سـال       ي آمـار  دكتر

ــوم،    ــوي وزارت عل ــي از س ــورت قطع ــه ص ــا ب تقاض
تحقيقات و فناوري مورد موافقت قرار گرفـت و گـروه           

براي اولين بار و همزمان با پنجاهمين       اين دانشگاه   آمار  
 84-85ال تحـصيلي    سالگرد تأسيس دانشگاه بـراي سـ      

 در حـال    .اقدام به پذيرش دانشجو در اين مقطـع نمـود         
ــه ي دانــشجوي دوره دكتــر5حاضــر   در ايــن گــروه ب

  .تحصيل اشتغال دارند
ت علمي گروه در أ هييهاي پژوهشي اعضا فعاليت

  دوره جديد
  تعداد موارد  نوع فعاليت پژوهشي

  3   شده ترجمه وكتب تأليفي
  30  بين المللي مقاالت چاپ شده در مجالت

  67  مقاالت چاپ شده در مجالت پژوهشي داخلي
  26  المللي هاي بين مقاالت ارائه شده در كنفرانس

  88  هاي ملي مقاالت ارائه شده در كنفرانس
  15  هاي پژوهشي طرح

  -  سمينارهاي برگزار شده
  

تلف از خمقاطع م در هاي گروه آمار مقايسه فعاليت
  بدو تأسيس تا حال حاضر

  
 بدو

  تأسيس
  1356سال

حال 
  حاضر

  2  1  1  تعداد رشته تحصيلي
  9  17  3  ت علميأتعداد اعضاي هي

  3  2  1  تعداد مقاطع تحصيلي
  3  1    تكميلي تحصيالت مقاطع تعداد

  2  1  1  تعداد آزمايشگاه
  231  104  31  تعداد كل دانشجويان
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گـسترش هرچـه   و شاهد شكوفايي به زودي   اميد است   

ي در منطقـه و در كنـار آن فعاليـت           بيشتر آمـوزش عـال    

اي   چشمگير و روز افزون گروه آمار باشـيم و در آينـده           

اهـواز   گروه آمار دانشگاه شهيد چمـران        ،نه چندان دور  

 بـه   ،هـاي بـالقوه و بالفعـل موجـود          توانايي  با توجه به    

  .گرددانتخاب هاي علمي كشور  عنوان يكي از قطب

  حاضرت علمي گروه آمار در حال أ هيياعضا

ف
ردي

  

  رتبه علميم  نام و نام خانوادگي
  رشته

  تحصيلي

تاريخ 
استخدام 

در 
  دانشگاه

  1352  آمار  دانشيار  قاسم تارمست  1

 1368  آمار  استاد  رحيم چيني پرداز  2

  1366  آمار  دانشيار  عبدالرحمن راسخ  3

  1368  آمار  استاديار  غالمعلي پرهام  4

  1365  آمار  استاديار  صادق رضائي  5

  1366  آمار  استاديار  درضا زادكرميمحم  6

  1358  آمار  استاديار  فضل اهللا عزيزي  7

  1377  آمار  يدانشجوي دكتر  رضا دانشخواه علي  8

  1379  آمار  يدانشجوي دكتر  علي راسخي  9

  1371  آمار  يدانشجوي دكتر  علويرضاسيدمحمد  10

  1383  آمار  مربي  بابك بابادي  11

  1383  مارآ  دانشجوي دكتري  بهزاد منصوري  12

  دانشجوي دكتري  محمدرضا آخوند  13
آمار 
  1384  حياتي

  
  تعداد دانشجو به تفكيك مقاطع در حال حاضر

 يدكتر  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني
-  202  20  4  

  

بـين   يكمين جـشنواره  فراخوان بيست و 
   المللي خوارزمي

  
 متعـال،    به استحضار مي رسـاند بـا يـاري خداونـد             

  سـازمان پـژوهش    -لوم، تحقيقات و فناوري     وزارت ع 
صنعتي ايـران، بـه منظـور ارج نهـادن بـه             هاي علمي و  

تالش هاي ارزشمند پژوهشگران، مبتكـران و فنـاوران،         
بيــست و يكمــين جــشنواره بــين المللــي خــوارزمي را 

مراسم نهايي اين جشنواره با حـضور       . برگزار مي نمايد  
يد و اســات ، مــسئوالن مملكتــي، جمهــوريرياســت 

انديشمندان داخلي و خارجي در دهه مبارك فجر اجـرا          
 .مي شود

فراخوان، پرسشنامه و اطالعات    فرم  شايان ذكر است       
  به نشاني جشنواره سايت اين مربوط از طريق وب

http://khwarizmi.irost.ir  
همچنـين متقاضـيان بـراي       .نيز قابل دسترسي مي باشد    

اطالعات بيشتر و نحوه شركت در جشنواره مـي          كسب
  :توانند به نشاني زير مراجعه نمايند

 خيابان انقالب، ميدان فردوسـي، خيابـان شـهيد          :تهران
ــوي ــيدعباس موســـ ــوبي( ســـ ــت جنـــ ، )فرصـــ

هـاي علمـي و صـنعتي        سـازمان پـژوهش    ،  71 شماره
  زمي دبيرخانه جشنواره بين المللي خوار،ايران

  ،88838341،88825099: تلفن و دورنگار
   335 و 350داخلي هاي    7-88828051
  

ــاي     ــستم ه ــشترك سي ــره م ــين كنگ اول
  ايرانهوشمند و فازي 

  
فـازي  هوشـمند و     سيـستم هـاي      اولين كنگره مـشترك   

و هفتمين كنفـرانس سيـستم هـاي فـازي ايـران            (ايران  
ـ  7 روزهاي   )هشتمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند     ا  ت
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 در دانشگاه فردوسـي مـشهد       1386 شهريور ماه سال     9

  . برگزار مي گردد
تعداد مقاالت رسيده به دبيرخانه اين كنگـره تـا تـاريخ            

ــيش از 1/4/86 ــد 500 ب ــي باش ــه م ــاطر  .  مقال ــه خ ب
محدوديت زماني از نظـر داوري مقـاالت، بـه مقـاالت            

ترتيـب اثـر داده      ،1/4/1386ارسال شده پس از تـاريخ       
اعضاي كميته هاي علمـي و اجرايـي ايـن          . نخواهد شد 

كنگــره مــشخص شــده و قــرار اســت چنــدين كارگــاه 
آموزشي عمـومي و تخصـصي در مـورد سيـستم هـاي           
. فازي و هوشـمند و كاربردهـاي آن هـا برگـزار گـردد             

همچنين همزمان با اين كنگره چندين نشست و ميزگرد         
تخصصي با حضور انديشمندان و صاحبنظران مربوطـه        

  . خواهد شدبرگزار
 مي توانند به    ،عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر     

  الكترونيكي پايگاه نشاني 
http://isfs.um.ac.ir 

  .مراجعه نمايند
  

نهمـين كنفـرانس علـوم      فراخوان  دومين   
  ):ICCS-IX(آماري كشورهاي اسالمي 

  
  

 به دفتـر انجمـن آمـار        براساس دومين فراخوان رسيده    
ايران، نهمين كنفرانس علوم آماري كـشورهاي اسـالمي        

 دسـامبر سـال     14 تـا    12روزهاي چهارشنبه تـا جمعـه       
در كـشور   ) 1386 آذرماه سال    23 تا   21( ميالدي   2007

 آمـار در  ،هـدف ايـن كنفـرانس    . مالزي برگزار مي شود   
 ، نظريـه هـا، روش هـا و كاربردهـاي آن           جهان معاصـر  

مؤسـسه آمـار مـالزي،       كنفـرانس بـه همـت        اين. است
واقع در كـشور    (انجمن علوم آماري كشورهاي اسالمي      

 اجتمـاعي،   پـژوهش هـاي    آمـوزش، و مركـز    ) پاكستان
واقـع در كـشور     (اقتصادي و آماري كشورهاي اسالمي      

عالقـه منـدان جهـت كـسب        . برگزار مـي شـود    ) تركيه
 اطالعات بيشتر مي توانند بـه نـشاني الكترونيكـي ايـن           

  كنفرانس
http://ismy.math.um.edu.my/iccs/iccs2007
.htm 

  .مراجعه نمايند
  

  11انتشار اولين شماره مجله علوم آماري 
  

  
  

به حول و قوه الهي با كسب مجوزهاي الزم از     
 تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ،وزارت علوم

ارشاد اسالمي و سازمان اسناد كتابخانه ملي جمهوري 
ايران و همكاري جدي، صميمانه و دلسوزانه اسالمي 

اعضاء محترم هيئت تحريريه و تعدادي از همكاران 
ت أعنوان هيه ها ب محترم هيأت علمي دانشگاه

عنوان ه  بمجله علوم آماريمشاورين، اولين شماره 
 در راستاي  نشريه علمي پژوهشي انجمن آمار ايران

ر و نشر هاي آماري كشو پيشبرد و ارتقاء امر پژوهش
 منتشر 1386علوم آماري به زبان فارسي تهيه و در بهار 

                                                 
نماينـده محتـرم   دكتـر محـسن محمـدزاده درودي    ي  با تشكر از آقا   . 11

  مدرسانجمن آمار ايران در دانشگاه تربيت 
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و بين اعضاي محترم انجمن آمار، كتابخانه ها و مراكز 
  .آموزشي و پژوهشي توزيع گرديد

هايي حاوي صورت دو فصلنامه مقالهه  اين مجله ب   
اي در هاي بنيادي، كاربردي و توسعهنتايج پژوهش

. رساندي را به چاپ ميهاي مختلف علوم آمارحوزه
لذا از تمامي اساتيد، دانشجويان و متخصصين علوم 

  مقاالت حاوي نتايج پژوهش،آماري دعوت مي شود
هاي اي در حوزههاي بنيادي، كاربردي و توسعه

مختلف علوم آماري خود را براي چاپ به اين مجله 
عالقه مندان مي توانند مقاله خود را . ارسال نمايند

هنماي نويسندگان مندرج در پايگاه طابق رام
 تهيه و به دفتر مجله www.irstat.ir الكترونيكي

الكترونيكي نشاني  از طريق اًحترجي
amar@modares.ac.irيا به آدرس تهران، تقاطع  

جالل آل احمد و چمران، دانشگاه تربيت مدرس، 
 دفتر مجله علوم آماري، صندوق دانشكده علوم پايه،

  .  ارسال نمايند14115-175پستي 
پر واضح است كه اين نشريه بدون حمايت مسئولين    

ت محترم أ، همت واالي هي ايرانمحترم انجمن آمار
تحريريه، همكاري صميمانه هيئت محترم مشاوران و 

لذا  از تمام . رسيدزحمات مدير فني مجله به ثمر نمي
اند، به ني كه به نحوي متحمل زحماتي شدهآنان و كسا

خصوص استاد ارجمند آقاي دكتر محمدرضا مشكاني 
طور ويژه و با پيشنهادات سازنده و هدايتگر با ه كه ب

اند، همچنين به خاطر اي داشتهمجله همكاري دلسوزانه
مشاركت ارزنده پزوهشكده آمار ايران در امر چاپ 

و اذعان دارد كه كر مي نمايد مجله قدرداني و تش
عمل ه رغم همه تالشي كه براي انتشار كيفي مجله بعلي

 اولين شماره آن خالي از اشكال نمي تواند ،آمده است

لذا از تمام اعضاي محترم انجمن آمار ايران و . باشد
مجله را از جهات اين  ،خوانندگان مجله تقاضا دارد

نظرات و و مختلف مورد نقد و بررسي قرار داده 
نهادات اصالحي خود را براي ارتقاي علمي و كيفي پيش

آن به دفتر مجله ارسال فرمايند تا در ادامه راه بتوان با 
هاي پژوهشي جامعه علمي  نشر نتايج ارزنده فعاليت

هاي مختلف علوم آماري به توسعه كشور در حوزه
  .  خدمات بي عيب و نقص تري ارائه نمود،علمي كشور

  محمدزادهمحسن                                                
  مدير مسئول و سردبير                                             

 
آخـرين شـماره نـشريات      فهرست مطالب    

  انجمن آمار ايران
 انديـــشه آمـــاري ســـال ●
ـ دهم، شماره   ياز  و  بهـار م،  يك
شماره پياپي   (1385ستان  تاب
21(  

  : فهرست مطالب
  رپيشگفتا -
 اندازه و انتساب نمونه در نمونـه گيـري هـاي طبقـه              -

  بندي شده با بيش از يك متغير كمكي، عباس گرامي
برآوردگر بيزي پارامتر توزيع پـارتو، شـبنم رضـازاده           -

  .موسوي، حسن صادقي
 محاسبه اطالع فيشر در هر مجموعه دلخواه از آمـاره           -

  هاي مرتب، مهدي روزبه، سيد محمد مهدي طباطبايي
ــران    - ــا، مه ــدك ه ــرآورد چن ــاي ب ــسه روش ه  مقاي

  .شمشيربندي، ابوالقاسم بزرگنيا
 توزيع هاي دوجمله اي و نرمال با پارامترهاي فـازي،         -

  .رحيم عزيزي، سيد محمود طاهري
 لــم بــورل كــانتلي، اهميــت و كاربردهــاي آن، مــريم -

  .پاشا... شريف دوست، عين ا
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شماره جلد يك،   ،  علوم آماري  ●

  1386ستان تابو  بهار، يك
  : فهرست مطالب

اسـتنباط درسـتنمايي مركــب و    -
مالك انتخاب مدل در مدل هـاي       

مبتني بر پارامتر، حسين باغيشني، سـيد محمـد مهـدي            
  .طباطبايي

 مقايسه دو روش استخراج ركوردها از ديدگاه اطـالع          -
فيشر، مصطفي رزمخواه، جعفر احمدي، بهـاره خطيـب         

  .آستانه
زمـاني  -بي براي داده هاي فـضايي      پيشگويي بيز تجر   -

ــواز، محــسن   ــروزه ري ــذير، في تحــت مــدل تفكيــك پ
  .محمدزاده، مجيد جعفري خالدي

 صف با دو نوع ورودي، دو نوع سـرويس و تعطيلـي         -
ــدالرحيم   ــولي، غالمحــسين شــاهكار، عب ــا شــيوه برن ب

  .بادامچي زاده
 استنباط در توزيع نرمال براساس نمونه گيري وزنـي،          -

  .ا علوي، رحيم چيني پردازسيد محمدرض
 

   آماريكتب و مجالت 
  نشريات مركز آمار ايران ●
ــال -1 ــصلنامه اط ــاني  و  ف ع رس

 زمستان  –پژوهشي تازه هاي آمار     
1385  

دف اطالع رساني در    اين نشريه با ه   
  .جديد منتشر مي شودزمينه آمارهاي 

 طبقــه بنــدي مــصرف فــردي -2
بر اساس  (برحسب هدف در ايران     

COICOP(  
طبقه بندي مصرف فردي برحـسب       

      هدف
Classification of Individual Consumption 
According to Purpose (COICOP)                 

 1993مورد استفاده در سيستم حساب هاي ملي سال             
مي باشد كه در سي امين جلسه كميسيون آمار سـازمان           

گرفتـه   مورد تـصويب قـرار      1999ملل متحد در مارس     
) كـد دو رقمـي    ( بخش   14اين طبقه بندي داراي     . است
 هزينه هاي مصرف خـانوار      12 تا   01بخش هاي   . است

 هزينه هاي مـصرفي     13به عنوان مصرف فردي،  بخش       
 14سسات غير انتفاعي در خدمت خانوارها و بخش         ؤم

زير مجموعه اي از هزينه هاي دولت كـه فـردي تلقـي             
بخـش داراي گـروه     هـر   . مي شوند را مشخص مي كند     

هايي با كد سه رقمي و هر گروه داراي طبقاتي بـا كـد              
  .چهار رقمي مي باشند

براي مشخص كردن هزينه هـاي  COICOP طبقه بندي
مصرف فردي توسط بخش هاي نهـادي جامعـه يعنـي،           

عـالوه  . سسات غير انتفاعي و دولت است     ؤخانوارها، م 
بر بكارگيري اين طبقه بندي در سيـستم حـساب هـاي            
ملي در سه حـوزه ديگـر طـرح هـاي بودجـه خـانوار،               
شاخص هاي قيمت مصرف كننده و مقايسه هـاي بـين           

 COICOPالمللي توليد ناخالص داخلـي طبقـه بنـدي          
  .مورد استفاده قرار مي گيرد

اين مركز بر اساس آخرين نـسخه طبقـه بنـدي فـردي             
و بـا توجـه بـه ويژگـي          2000برحسب هدف در سال     

 اقدام بـه بـازنگري و       ،اعي كشور اجتمو  هاي اقتصادي   
 رقمـي   4پياده سازي طبقه بندي مذكور تـا سـطح كـد            

  .نمود
 نتـايج سرشـماري عمـومي    -3

                                                      1385نفوس و مسكن 
براساس اطالعـات سرشـماري      -

عمــومي نفــوس و مــسكن ســال 
جمعيت كشور در آبان ماه  ،  1385
بـا عنايـت بـه      .  نفر رسيده اسـت    70472846ه  ب 1385

، سـاالنه بـه     1375 نفر در آبان ماه      60055488شمارش  
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 هزار نفر به جمعيت     40 ميليون و    1طور متوسط حدود    
كشور اضافه شده است و متوسط رشد ساالنه آن معادل          

بدين ترتيب در مقايسه با رشـد       .  درصد مي باشد   61/1
 تـا   1365 هـاي    ساالنه جمعيت كشور در فاصـله سـال       

 درصد بوده است، رشد جمعيت      96/1 كه حدود    1375
 درصـد كـاهش يافتـه       35/0 سال گذشته حـدود      10در  

  .است
  تعداد مردان شمارش شـده كـشور در سـر شـماري              -

 35854818 معـادل    1385سال  عمومي نفوس و مسكن     
ــر ــر )  درصــد88/50(نف ــان براب ــر 34618028و زن   نف

ن ترتيب نسبت جنـسي     بوده است، بدي  )  درصد 12/49(
 به دست آمده    104 معادل   1385جمعيت كشور در آبان     

 و در سـال     103دل  ا مع 1375اين نسبت در سال     . است
  . بوده است105 برابر ، نيز1365

 سال كشور در سرشماري     15 نسبت جمعيت كمتر از      -
ايـن نـسبت در     .  درصد بوده اسـت    1/25 برابر با    1385
يت كشور را شامل     درصد جمع  5/39 حدود   1375سال  

همچنـين از جمعيـت كـشور در سـال          . مي شده اسـت   
 ساله  65 تا   15 درصد در گروه سني      7/69 حدود   1385

تر  ساله و بيـش    65رگروه سني    درصد نيز د   2/5و معادل   
  .قرار داشته اند

 نفـر، بـيش    13413348 استان تهران با     1385 در سال    -
 را در خـود   )   درصد 03/19(ترين سهم جمعيت كشور     

 نفـر  545787در مقابل، استان ايالم بـا      . جاي داده است  
  .كمترين جمعيت را داشته است)  درصد77/0(

  بررسي سهم جمعيت استان ها در كل كشور نشان مي          
 سـهم جمعيتـي     1375-85دهد در فاصـله سـال هـاي         

از جملـه بـيش تـرين       . برخي استان ها تغيير يافته است     
بايجـان   آذر كاهش در سهم جمعيـت متعلـق بـه اسـتان          

ترين افزايش متعلق بـه اسـتان تهـران مـي           شرقي و بيش  
  .باشد

 ميليـون نفـر در      12 بيش از    1375-85 طي سال هاي     -
كشور جابجا شده اند، كه در اين ميان سـهم جابجـايي            

 بـر   .  ميليون نفر بوده اسـت     8/4هاي بين استاني حدود     
 1438000حـدود   (ترين تعداد مهـاجران     اين اساس بيش  

 28000حدود  ( استان تهران و كمترين مهاجران       به) نفر
  .يلويه و بويراحمد وارد شده اندكبه استان كه) نفر
،  1385 بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مـسكن          -

 6/84 سـاله و بيـشتر برابـر         6نسبت باسوادي جمعيـت     
 5/79 معادل   1375درصد مي باشد، اين نسبت در سال        

 نسبت باسوادي   اين درحالي است كه   . درصد بوده است  
 درصد و در    9/88 در نقاط شهري حدود      1385در سال   

  . درصد بدست آمده است1/75نقاط روستايي حدود 
 بهمن - شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت- 4

1385  
اسفند  - شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت- 5

1385  
 - فصلنامه اطالع رساني و پژوهشي تازه هاي آمار- 6

  1385پاييز 
ريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي  نش- 7

  1385 پاييز -اجتماعي و فرهنگي كشور
 -شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت - 8

  1386فروردين 
شايان ذكر است جداول آماري نشريات مذكور از     

  مركز آمار ايران به نشانيمنزلگاه طريق 
http://www.sci.org.ir  

  .ابل دسترسي استـق) پايگاه اطالعاتي نشريات(
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  معرفي مشاهير آماري جهان 
  12)1822 -1911(فرنسيس گالتون  •

فرنسيس گالتون در تلفيق آمار         
با علوم زيستي و انساني، خاصـه       

ــشناسي  ــه روانـ ــف كلتـ    از آدولـ
)Adolphe Quetelet ( يك گام

ري كـه    و به لحاظ تـأثي     فراتر رفته 
تـوان او را    مـي   دون ترديـد    اين رشته داشته است، ب    در  

 16او در   . بنيان گذار روانشناسي آماري بـه شـمار آورد        
ــال  ــه سـ ــروك 1882فوريـ ــپارك بـ ــيالدي در اسـ      مـ

)Spark brook (  در نزديكـــــي بيرمينگهـــــام
)Birmingham(           واقع در كـشور انگلـستان بـه دنيـا ،

 هـاي   والدين وي نقش عظيمي در تفكرات و ايده       . آمد
  .او راجع به علم وراثت داشتند

ــن           ــرازمس دارويـــ ــر ايـــ ــادر او دختـــ            مـــ
)Erasmus Darwin( بنيــان گــذار نظريــه تكامــل ،

 نوه ،Charles Darwin ،چارلز داروين(تدريجي بود 
آثار و  . پدرش يك بانكدار بود   ). ايرازمس داروين است  

دهم ميالدي،  افكار دو تن از دانشمندان مشهور قرن نوز       
درباره روش  (و كلته   ) درباره تحول انواع  (يعني داروين   

در آغاز زندگي علمي گالتون تأثير بسياري       ) هاي آماري 
با اين كه گالتون در زمينه هاي بسيار متنوع و         . داشته اند 

همانند علم وراثت، مطالعـه آداب و رسـوم         (دور از هم    
شخيص ملل، انسان شناسي، روانشناسي، هواشناسي، تـ       

به تحقيـق پرداختـه و      ) هويت و انگشت نگاري و غيره     
در غالب آن ها بـه ابـداع و ابتكـار نائـل آمـده اسـت،                 
موضوع اصـلي كوشـش علمـي او تحقيـق در وراثـت             
                                                 

عـضو هيـأت علمـي     عليرضـا نعمـت الهـي   با تشكر از آقاي دكتـر       . 12
دانشگاه شيراز و سركار خانم بهناز بهروزي دانشجوي كارشناسـي آمـار            

  اين دانشگاه جهت تهيه و ارسال اين مطلب 

در . صفات تني و رواني به روش هاي آماري بوده است 
اين موضوع تأثير و تلفيق دو دانشمند نامبرده به خـوبي           

  .نمايان است
ت گالتون اين مسأله از نظر تكنيك آماري بـه          در تحقيقا 

صورت اندازه گيري ميـزان شـباهت ميـان نـسل هـاي             
مطـرح  )  شباهت ميان پدر و پسر،به عنوان مثال (متوالي  

  .شده است
اين دانشمند با مقايسه توزيـع دو متغيـر وابـسته در                

جدول هاي دو طرفه به روش تحليل گرايش و محاسبه          
پايه گذاري اين روش كه     . اه يافت همبستگي متغيرها، ر  

تني از رياضـيدانان قـرن نـوزدهم پـيش از گـالتون بـه               
اجمال به آن پي برده بودند و به تشويق او چنـد تـن از          
همكاران و شاگردان رياضـيدانش بـه تحليـل و تنظـيم            
رياضي آن پرداختند، خدمت بزرگي اسـت كـه گـالتون           

تون در  كار معـروف ديگـر گـال      . به علم آمار كرده است    
زمينه روش هاي آماري، اشاعه بيشتر منحني نرمـال در          
تحقيقات علمي و تـشكيل بعـضي جـداول متغيرهـاي           
طبيعي است كه از مراجع عمده تحليل آماري به شـمار           

 ،اما بزرگترين خدمت گـالتون بـه علـم آمـار          . مي روند 
ايجاد يك مكتـب و سـنت تحقيقـات آمـاري و طـرح              

 از معاصــران و مــسائل عمــده اي اســت كــه گروهــي 
ايـن  . شاگردان او به تحقيق در آن ها عالقه منـد شـدند          

موضوع تا حدي است كه مـي تـوان تـشكيل آمـار بـه               
صورت يك علم مـستقل را نتيجـه مـستقيم تحقيقـات            

  .گالتون و پيروان او دانست
از نشانه هاي بارز ايـن اسـتقالل، تأسـيس نخـستين               

ــنجي      ــست س ــام زي ــه ن ــاري ب ــات آم ــه تحقيق  مجل
)Biometric (      و آزمايشگاه زيست سنجي در دانشگاه

 ميالدي بـه همـت      1901دو در سال     كه هر . لندن است 



  21                                                                                                       54 شماره پياپي – 86بهار  –دهم پانزسال 
  

 پيرســن و تنــي چنــد از ،گــالتون و ســرآمد پيــروان او
اصالح زيـست سـنجي را      . همكارانش صورت پذيرفت  

مطالعــه خــصوصيات تنــي و «گــالتون ســاخته و آن را 
 تعريـف  »رواني موجودات زنده بـا روش هـاي آمـاري        

به اين ترتيب، علم آمار كه تا اواسـط قـرن           . كرده است 
نوزدهم به روش تحقيق در جنبه هـاي مختلـف علـوم            
طبيعي از جمله نجوم، مكانيـك، ترموديناميـك و غيـره           
وارد شــده بــود، قبــل از پايــان همــين قــرن، در علــوم 
زيستي، رواني و اجتماعي نيز مورد استفاده واقع گرديد         

ــو  ــن عل ــوع  و تحــول اي ــن ن م در دوران معاصــر، از اي
 ژانويـه   17گـالتون در    . آميختگي علمي نشأت مي گيرد    

  . ميالدي در انگلستان درگذشت1911سال 
  

آماري براساس معتبر رتبه بندي مجالت  
   13ضريب تأثير

ــ       ــام امــدتي اســت كــه معيــاري ب ــأثيرضــريب  ن      ت
)Impact Factor ( ميزان اعتبار و اثربخـشي به عنوان 

مجالت علمي دنيا به كار مي رود كه اين نيـز بـه نوبـه               
گرچه . خود در فرآيند ارزيابي مقاالت علمي مؤثر است       

 نقـشي در فرآينـد ارتقـاء       ،در حال حاضر ضريب تـأثير     
اعضاي هيأت علمي كشومان ندارد، ولي جهـت تعيـين          
ميزان پاداش مالي كه به مقاالت اعـضاي هيـأت علمـي            

.  مي گيـرد، بـه كـار مـي رود          دانشگاه هاي كشور تعلق   
ناگفته نماند كه شـاخص تـأثير، بـه صـورتي كـه فعـالً               

                                                 
عـضو محتـرم هيـأت علمـي        دكتر حميـد پزشـك       با تشكر از آقاي   . 13

 البتـه الزم بـه      .رتبه بندي جدول  دانشگاه تهران جهت تهيه و ارسال اين        
رتبه بندي مجالت معتبر علمـي آمـاري        ايشان جدول   كه  يادآوري است   

 ، را ارسال نمودند كه خبرنامه به جـاي آن         2005 در سال    JCRبراساس  
ه و در اين شـماره بـه چـاپ           اين گزارش را تهيه كرد     2006نسخه سال   

    .رسانيد

محاسبه مي شود، اشكاالتي نيز دارد كه اميـد اسـت در            
. شماره هاي آينده اين خبرنامه مورد بحـث قـرار گيـرد           

محاسبه شاخص تأثير مجالت علمي بـه       عمومي  روش  
  : فرض مي كنيم. صورت زير است

  = IF(J) 2006 در سال Jير مجله          شاخص تأث  
                                                            B =  

 به مقاالت سال    2006تعداد ارجاعات كليه مقاالت سال      
   .J  مجله 2005 تا 2004هاي 

                                                            C =  
 در سـال هـاي      Jر مجلـه    تعداد مقـاالت چـاپ شـده د       

  . 2005 تا 2004
با توجه به اين روش، براسـاس       . IF(J)=B/Cبنابراين  

 رتبـه بنـدي برخـي از مجـالت          ISIاطالعات مؤسسه   
بـه  ) JCR 2006 (2006علمي معتبر آمـاري در سـال   

ــه صــورت جــدول    ــأثير ب ــاخص ت ــي ش ــب نزول      ترتي
  .است) 22(صفحه 

درخواست از نمايندگان انجمن براي ارسال 
  خبر

از نمايندگان محترم انجمن آمار ايران صميمانه تقاضا        
ــه  ــود ك ــي ش ــال م ــا ارس ــورت  ( ب ــه ص ــاً ب ترجيح

اخبار، گـزارش همـايش هـا، اسـامي و          ) الكترونيكي
مشخصات فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي و هر       
گونه مطالب خواندني آماري، ما را در چاپ هر چـه           

  .بهتر خبرنامه ياري نمايند
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Rank 
Abbreviated Journal Title 

(linked to journal 
information) 

Impact 
Factor 

Rank 
Abbreviated Journal Title 

(linked to journal information) 
Impact 
Factor 

1 BIOINFORMATICS 4.894 43 ADV APPL PROBAB 0.789 

2 BIOSTATISTICS 3.012 44 J MULTIVARIATE ANAL 0.763 

3 CHEMOMETR INTELL LAB 2.450 45 INSUR MATH ECON 0.756 

4 ECONOMETRICA 2.402 46 ANN I H POINCARE-PR 0.747 

5 J R STAT SOC B 2.315 47 OXFORD B ECON STAT 0.722 

6 IEEE ACM T COMPUT BI 2.283 48 CAN J STAT 0.696 

7 J AM STAT ASSOC 2.171 49 ELECTRON J PROBAB 0.676 

8 MULTIVAR BEHAV RES 2.095 50 COMB PROBAB COMPUT 0.667 

9 J COMPUT BIOL 2.000 51 J TIME SER ANAL 0.637 

10 ANN STAT 1.902 52 STOCH ENV RES RISK A 0.636 

11 STAT MED 1.737 53 INFIN DIMENS ANAL QU 0.634 

12 J R STAT SOC A STAT 1.547 54 ENVIRONMETRICS 0.632 

13 STAT SCI 1.531 55 BIOMETRICAL J 0.612 

14 BIOMETRICS 1.489 56 TEST 0.581 

15 J QUAL TECHNOL 1.411 57 STAT NEERL 0.552 

16 STAT METHODS MED RES 1.377 58 METRIKA 0.551 

17 J CHEMOMETR 1.342 59 J APPL PROBAB 0.504 

18 STAT COMPUT 1.305 60 J STAT PLAN INFER 0.497 

19 ANN PROBAB 1.301 61 ELECTRON COMMUN PROB 0.480 

20 FINANC STOCH 1.267 61 J APPL STAT 0.480 

21 ANN APPL PROBAB 1.211 63 PROBAB ENG INFORM SC 0.462 

22 FUZZY SET SYST 1.181 64 STATISTICS 0.461 

23 PROBAB THEORY REL 1.180 65 LIFETIME DATA ANAL 0.446 

24 J R STAT SOC C-APPL 1.072 66 APPL STOCH MODEL BUS 0.443 

25 PROBABILIST ENG MECH 1.067 67 INT J GAME THEORY 0.411 

26 OPEN SYST INF DYN 1.033 68 STOCH MODELS 0.397 

27 ENVIRON ECOL STAT 1.022 69 J THEOR PROBAB 0.383 

28 BIOMETRIKA 1.014 70 ANN I STAT MATH 0.355 

29 TECHNOMETRICS 1.012 71 AUST NZ J STAT 0.347 

30 BERNOULLI 1.011 72 STOCH ANAL APPL 0.340 

31 J BUS ECON STAT 1.000 73 THEOR PROBAB APPL+ 0.299 

31 J COMPUT GRAPH STAT 1.000 74 METHODOL COMPUT APPL 0.294 

33 AM STAT 0.976 75 STAT PROBABIL LETT 0.286 

34 COMPUT STAT DATA AN 0.928 76 STAT PAP 0.279 

35 SCAND J STAT 0.903 77 J NONPARAMETR STAT 0.277 

36 STAT MODEL 0.900 78 UTILITAS MATHEMATICA 0.268 

37 PHARM STAT 0.867 79 COMMUN STAT-THEOR M 0.234 

38 J AGR BIOL ENVIR ST 0.850 80 J STAT COMPUT SIM 0.215 

39 INT STAT REV 0.820 81 COMPUTATION STAT 0.208 

40 STAT SINICA 0.808 82 QUAL QUANT 0.204 

41 BRIT J MATH STAT PSY 0.805 83 COMMUN STAT-SIMUL C 0.174 

42 STOCH PROC APPL 0.802    
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  فرم عضويت در انجمن آمار ايران

  .نيز الزم است اعضا محترم انجمن اين فرم را مجددا تكميل و ارسال نماينددر صورت تغيير مشخصات 

 شماره عضويت تغيير مشخصات عضو جديد

 :مشخصات فردي) الف

 : نام خانوادگي : نام

 :كد ملي : سال تولد

  : جنسيت

 :مشخصات تحصيلي) ب

 : سال اخذ : آخرين مدرك تحصيلي

 :  تحصيليرشته : نام دانشگاه محل اخذ مدرك

 : نام شهر محل تحصيل :  اخذ مدركنام كشور محل تحصيل

براساس زمينه هاي مورد عالقه 
  :طبقه بندي انجمن رياضي آمريكا

1-  2-  3-  4-  5-  

  :مشخصات شغلي) ج
 : سمتشغل يا  :  يا تحصيلمحل كار

   .قيد نماييددر صورت مثبت بودن پاسخ مرتبه علمي را          آيا عضو هيات علمي هستيد؟
  :آدرسها و تماسها) د

  : دورنگار  : تلفن
  :                                                                            كد پستي ده رقمي: آدرس پستي

:Email  آدرس الكترونيكي 

 :Homepage  آدرس اينترنتي

  پرداخت حق عضويت) ه
عضويت مربوط به سال تاريخ واريز حق عضويت يشماره فيش بانك مبلغ واريزي

    

  ميزان حق عضويت انجمن آمار ايران
 عضويت دائمي سايرين دانشجويان حق عضويت

 000/000/1 000/60  000/30  مبلغ

 بنام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه 5135خواهشمند است مبلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره 
واريز و پس از تكميل فرم درخواست عضويت آنرا را از طريق آدرس پستي يا آدرس ) 731كد شعبه (طمي تهران دكتر فا

  .  الكترونيكي به دفتر انجمن ارسال فرمائيد
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