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  1 سرمقاله

  انجمن آمار ايران، شايستگي ها و بايستگي ها
 سال از راه اندازي انجمن آمار ايران 16حدود 

در اين دوران با تالش، كوشش و پايمردي . گذرد مي
مندان آمار،  تعدادي از پيشكسوتان، آماردانان و عالقه

ري و تثبيت را گي انجمن توانسته است مراحل شكل
پشت سر بگذارد، كنفرانس ها و سمينارهاي متعددي را 
سامان دهد، نشريات مختلفي را راه اندازي و اداره كند، 
مسابقات دانشجويي را به طور مرتب و سمينارهاي 
دانشجويي را تا اندازه اي مرتب برگزار نمايد و در 
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به عالوه، . جهت عمومي كردن آمار گام هايي بردارد
اري هايي در برخي موارد مانند ارتقاء سطح توجه همك

به فارغ التحصيالن آمار در سازمان هاي اداري، تدوين 
 برنامه كلي كارشناسي آمار، تدوين نظام آماري

هاي   سيس انجمن سيستمأ، همياري در ت)شناسيآمار(
فازي ايران، حمايت از برگزاري چند كارگاه تخصصي 

يي آمار نيز صورت گرفته و راه اندازي المپياد دانشجو
  . است

اكنون هنگام آن است كه با توجه به اهداف انجمن، 
بجاست همراه با بررسي . نگاهي به گذشته داشته باشيم

نقاط قوت انجمن و تقويت آنها، نقاط ضعف انجمن را 
نيز مورد توجه قرار دهيم و كوشش خود را به سوي 

نجمن رفع نقايص و ارتقاء سطح كيفي فعاليت هاي ا
اَحب اِخواني ): ص(به گفته پيامبر اكرم . معطوف كنيم

  .علي من اَهدي اِلي عيوبي
  نگاهي نقادانه به گذشته 

انجمن آمار ايران اهداف مشخص و حوزه كاركرد و 
 ،وظايف معيني دارد كه كم توجهي به اين وظايف

از سوي . انجمن را از نيل به اهداف خود باز مي دارد
بودن اهداف انجمن بدين معني است كه ديگر مشخص 

كه مرتبط داشت نبايد از انجمن آمار توقع هر كاري را 
نبايد تصور كرد كه بايد حوزة كاري و . با آمار است

كميت كاري انجمن را به هر قيمتي و در هر زمينه اي 
اين امر موجب آن مي شود كه . وسيع و وسيع تر كرد

انجمني با  . هيچ كارهانجمني داشته باشيم همه كاره و
ثير پذير به جاي أكارهاي روزمرّه، انجمني منفعل و ت

ثيرگذار، انجمني با عملكردي كم اثر و با أفعال و ت
بايد توجه داشته باشيم كه جامعه آماري . كيفيتي نازل

. ايران چه جايگاه و چه پتانسيل ها و توانايي هايي دارد
سوي ديگر نبايد غلو در اين باره نبايد بدبين باشيم و از 

كم برآورد كردن و بيش . كننده و زياده خواه باشيم

مبادا دچار . برآورد كردن هر دو از صحت بدور است
حجم زياد كارها و توليدات . آفت كميت محوري شويم

كمي اگر همراه با كيفيت و استاندارد نباشد چه سودي 
ت دارد؟ در نگاهي مقايسه اي، ايران و انگلستان جمعي

 7000انجمن آمار انگلستان بيش از .  برابري دارندتقريباً
عضو دارد كه حدود يك چهارم آنها خارج از انگلستان 

) 87 ارديبهشت 21(هستند در حالي كه هم اكنون 
انجمن آمار .  عضو دارد1033انجمن آمار ايران 

 نشريه علمي چاپ مي كند و انجمن آمار 4انگلستان 
آيا نسبت معقولي وجود دارد؟  .مي نشريه عل4ايران نيز 

سازي  هاست سخن از عمومي كردن آمار و فرهنگ سال
هاست كه بر گسترش فرهنگ  آماري مي رود و سال

- يكي از اهداف نشريه علمي. كيد مي شودأآماري ت
براي . ترويجي انديشه آماري نيز همين موضوع است

بررسي اين كه تا چه اندازه اين هدف تحقق يافته 
 كافي است مقاالت اين نشريه را مرور كنيم تا ،است

متوجه شويم كه با وجود حدود دويست دكتراي آمار و 
چند صد كارشناس ارشد آمار در ايران چه تعداد مقاله 
ترويجي براي دانشجويان آمار و غير آمار و براي 
كارشناسان رشته هاي مختلف نگاشته ايم؟ در ايران دو 

توسط انجمن آمار و يكي مجله پژوهشي آماري، يكي 
توسط پژوهشكده آمار، به زبان انگليسي چاپ مي شود 
و اين در حالي است كه در كشور، مجالت انگليسي 
مختلفي نيز وجود دارد كه مقاالت گوناگون از جمله 

با اين حال و با . مقاالت آماري را چاپ مي كنند
اي ديگر كه   بضاعت معلوم پژوهشي، چاپ مجله

شي آماري به زبان فارسي را مد نظر دارد، مقاالت پژوه
معلوم نيست كه چاپ . وجهه همت قرار گرفته است

نه مقاالت عمومي و ترويجي در (اين نوع مقاالت 
جهت فرهنگ سازي كه به عهده مجله انديشه آماري 

كه خود بنويسيم و خود داوري كنيم و خود ) است
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كلي را مطالعه كنيم و خود به آنها ارجاع دهيم، چه مش
كند و چه اعتبار بين المللي براي انجمن دارد؟  حل مي
 تا چه اندازه ضروري است؟ و تا چه حد و اصوالً

تواند داراي كيفيت باشد؟ در حالي كه در بسياري از  مي
هاي آماري تنها يك يا دو متخصص داريم،  شاخه

مقاالت مربوط به اين شاخه ها مورد استفاده و ارجاع 
 زبان بين المللي علم  بود؟ آيا اساساًچند نفر خواهد

آمار، در سطح پژوهشي، فارسي است؟ مگر نه اين 
هاي معتبر فقهي توسط علما و مراجع  است كه كتاب

المللي پژوهشي  معظم ايراني به زبان عربي، كه زبان بين
شوند؟ مگر نه اين كه  در علوم مربوطه است، نوشته مي

ي )رساله ها: ر آن زماند(ها مقاالت  ها و خوارزمي خيام
خود را به زبان عربي مي نوشتند؟ چرا توجه خود را 
معطوف به ارتقاء كيفيت دو مجله فعلي به ويژه 

نمي كنيم؟ مقاالت مجله ) JIRSS(پژوهشنامه انجمن 
انديشه آماري را بنگريد كه سطح كيفي، نگارشي، 
جذابيت و مخاطب شناسي آن از شماره هاي نخستين 

آخرين . اي اخير چه روندي داشته استه تا شماره
يندهاي آكنفرانس آمار و آخرين سمينار احتمال و فر

نسبت به قبل پيشرفت . تصادفي را بررسي كنيم
ايم يا پسرفت؟ سايت انجمن را بررسي كنيد كه  داشته

سرانجام اين كه تمامي مجالت . چه ناقص است
در ر خيأ سال ت5/2، از شش ماه تا ءانجمن، بدون استثنا

هاي   با اين همه مي خواهيم كمي گرايي. انتشار دارند
  . ديگري را پي بگيريم

  دشواري ها چيست؟  
 اهم عواملي باشند كه به ،به نظر مي رسد موارد زير

  :وضعيت كنوني منجر شده اند
. انجمن بيش از آنچه توان داشته، بار برداشته است) 1
بيش از آنچه مندان  سفانه برخي از دوستان و عالقهأمت

هاي انجمن توجه نمايند به  كه بايد به كيفيت فعاليت

به نظر مي رسد درباره . كميت امور توجه دارند
هاي جامعه آماري كشور دچار سوء تفاهم  توانايي
 و تعداد ءتعداد اعضا: چند شاهد و دليل. (ايم  شده

نشريات انجمن آمار ايران و انجمن آمار انگلستان كه 
  ).     زير5 و 4 و 3شد، نيز بندهاي پيشتر اشاره 

هايي شده است جدر برخي موارد انجمن وارد حوزه) 2 
هاي آمار ساير كشورها  كه كمتر ديده مي شود انجمن

سوق دادن انجمن به . ها شده باشند وارد آن فعاليت
كيد بر انجام أهاي مالي و تجاري و ت سوي فعاليت
 نظر سسات دولتي و خصوصي، بهؤقرارداد با م

  . اينجانب، اشتباه است
 1381پس از روند صعودي جذب اعضاء تا سال ) 3

اين روند در چند سال گذشته رو به افول نهاده است 
 ،1379  نفر،573 ،1377 ،تعداد اعضاء در اين سال ها(

 ، 1386 نفر، 900 ،1384  نفر،1138، 1381  نفر،805
 از اين در حالي است كه).  نفر1033 ،1387 نفر، 720

 هزاران كه صدها بل1387 تا سال 1381سال 
به . التحصيل آمار به جامعه آماري اضافه شده اند فارغ

نظر مي رسد انجمن نتوانسته است به طور شايسته همه 
هم اكنون هيچ . افراد و اقشار آماري را پوشش دهد

و نيز ) زيستي(فردي از دوستان متخصص آمار حياتي 
ها در  سسات و سازمانؤري مهيچ فردي از همكاران آما

ارتباط با اين دو قشر . ت مديره انجمن عضو نيستأهي
اين كه چه فضا و محيطي وجود . كم و بيش قطع است

داشت كه همكاران اين دو مجموعه در انتخابات 
 1385ت مديره در نيمه نخست سال أعضويت در هي

. تمايل نشان ندادند، خود جاي بررسي و عبرت است
به نحو مناسب دوستان اين دو قشر به الزم است 

افزون بر اين، به نظر . مشاركت بيشتر تشويق شوند
رسد از همه پتانسيل موجود نيز استفاده نمي شود و  مي
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اكثر امور در چارچوب افراد خاص دست به دست 
  .  گردد مي
علت ديگر براي افت فعاليت هاي انجمن و كاهش ) 4

اي انجمن و عدم استقبال، يكنواخت شدن فعاليت ه
سبك و سياق . نوآوري و بروز سازي فعاليت ها است

نشريات هم همين . ها هيچ تغييري نكرده است كنفرانس
با سپاس از سردبيران محترم نشريه در (براي مثال . طور

مجله انديشه آماري به مرور از ) دوره هاي مختلف
آموزشي خارج شده و به سمت -ترويجي-حالت علمي
البته ( بسيار خاص گرايش يافته است چاپ مقاالت

بخشي از علل اين كار كم توجهي جامعه آماري به 
به عالوه هيچ ). آموزشي است-نگارش مقاالت ترويجي

تحول و پيشرفت شاياني در نوع و ساختار مقاالت از 
خبرنامه .  صورت نگرفته است21 تا شماره 1شماره 

بوده ايم انجمن نيز كه يكي دو بار شاهد تحول در آن 
  . هنوز تا وضع ايده آل فاصله دارد

واقعيت اين . كم توجهي خودمان را هم بيفزاييم) 5
است كه تب كسب امتياز در دانشگاه ها و موج توجه 

هاي  به توليد كمي مقاله و گسترش توجه به فعاليت
 يدرآمد زا باعث شده است كه ما همكاري با نهاد

كه (ند انجمن آمار را  مان،غيرانتفاعي-علمي و غيردولتي
هر نوع فعاليت در آن مانند اداره و سردبيري نشريات، 

سسات، ؤت مديره، نمايندگي در مأعضويت در هي
، ...مسئوليت در برگزاري مسابقات، داوري مقاالت و 

براي مثال، . در اولويت چندم قرار دهيم) افتخاري است
در گزارش هايي كه مسئولين محترم نشريات انجمن 

رائه مي دهند، اغلب بيان مي دارند كه اقبال جامعه ا
به اين ) گزارش: در مورد خبر نامه(آماري به ارائه مقاله 

نشريات كم است و از سوي ديگر همكاري در داوري 
از ماست : به تعبير ناصر خسرو. مقاالت، مطلوب نيست

  . كه بر ماست

  چه بايد كرد
 براي حال  بررسي كامل گذشته انجمن و چاره انديشي

برخي نقص ها . و آينده، نياز به يك مطالعه جامع دارد
براي آنكه پيشنهادي عملي نيز . در باال برشمرده شد

  . داده شود يك مورد را طرح مي كنم
      همه مي دانيم كه كنفرانس هاي دوساالنه آمار 
. ايران بزرگترين تجمع علمي آماري در ايران است

 و خروجي مناسب و كيفي برگزاري اين كنفرانس ها
آنها بايد بيش از پيش مورد توجه و حساسيت قرار 

 در سطح ها واقعاً  شايسته است اين كنفرانس. گيرد
ها  بايد كميته علمي كنفرانس. المللي برگزار شوند بين

. يك جمع بين المللي اعم از ايراني و غير ايراني باشد
 المللي بايد مقاالت انگليسي كنفرانس ها در سطح بين

ها كار  بايد كميته هاي علمي كنفرانس. داوري شود
خود را جدي بگيرند و وقت و دقت كافي مبذول 

ت أبه عالوه در كنار كميته علمي يك هي. دارند
مشاوران بين المللي شامل تعدادي از آماردانان ايراني و 
غير ايراني تشكيل داد تا ضمن ارتقاي كيفيت كنفرانس، 

 مشاركت رسمي و قاعده مند داشته در داوري مقاالت
بويژه نبايد كيفيت مقاالت فداي كميت قرار . باشند
ها توسط  تالش شود تا مجموعه مقاالت كنفرانس. گيرد

شايسته است مقاالت . المللي نمايه شود مراكز معتبر بين
برگزيده در شماره هاي ويژه مجالت بين المللي چاپ 

ست و براي اين مورد گاهي انجام شده ا(گردد 
آماردانان ).  كنفرانس نهم نيز قرار است انجام شود

براي شركت دعوت ) از جمله منطقه اي(برجسته 
در حاشيه كنفرانس ها كارگاه هاي تخصصي . شوند

برگزار شود تا از حضور آماردانان برجسته نهايت 
ها  در حاشيه برخي از كنفرانس(استفاده به عمل آيد 

نراني هاي كليدي حتي االمكان سخ). اين كار انجام شد
عمومي باشد، طوري كه بيشتر شركت كنندگان بتوانند 
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پوشش . مطالب سخنرانان كليدي را دنبال كنند
هاي مختلف به ويژه آمار حياتي و آمار رسمي به  شاخه

معرفي شاخه ها و . طور جدي تر مد نظر قرار گيرد
 ها اطالعيه. گرايش هاي جديد در دستور كار قرار گيرد

و پوسترهاي كنفرانس ها به گروه ها و مراكز آماري 
 ISI از نمايندگان. كشورهاي مختلف ارسال شود

براي شركت و مشاركت ) انجمن بين المللي آمار(
از حواشي غير علمي كنفرانس ها كاسته . دعوت شود

و ديگر . شود و توجه به غناي علمي اصل قرار گيرد
ود را از قيد و بندهاي اينكه كنفرانس هاي علمي بايد خ

. تداركاتي مانند اسكان، تغذيه و حمل و نقل رها كنند
كه بايد از اهداف خُرد و مقطعي بگذريم  جان كالم اين

  . و به اهداف عالي و ماندگار روي آوريم
در مورد . آنچه اشاره شد در مورد كنفرانس ها بود

سمينارها، كارگاه ها، نشريات پژوهشي، ترويجي و 
ويي و خبرنامه، مجمع عمومي، ارتباط با دانشج
ها، سايت انجمن، ارتباطات بين المللي،  سازمان

نكات بسيار و پيشنهادات ... سمينارهاي دانشجويي و 
متعددي وجود دارد كه از جمله در جهت اختصار از 

  .بيان آنها در مي گذرم
  آهم از خاكستر دل سرمه آلود حياست 

  )بيدل(له زار  نالة خاموش داغم چون نسيم ال
 افراد عالقه مند مي توانند هر يك از موضوعات فوق 
را بررسي  و پيشنهاد ها و راهكارهاي مناسب را مطرح 

بويژه بررسي تطبيقي فعاليت هاي انجمن آمار . نمايند
ايران و انجمن هاي آمار ديگر كشورها مي تواند مفيد  

  .   باشد
  پايان سخن

ن آمار راهي طوالني و رسيدن به اهداف عاليه انجم
دشوار دارد و همت همه آماردانان و آمار شناسان را 

شايسته است ظرفيت هاي موجود بهتر . طلبدجمي

به . شناخته شود و از همة توانايي ها استفاده گردد
عالوه همة اعضاي جامعه آماري، خود را در مورد 
فعاليت هاي انجمن و كمك به ارتقاي سطح فعاليت ها 

هر كس و همه كس بايد براي .  متعهد بدانندمسئول و
اعتالي انجمن بكوشد تا هر كس و همه كس از 

  .   خدمات و ثمرات آن به نحو مطلوب بهره مند شود
  سيد محمود طاهري                                           

  
  2اخبار انجمن 
 جلسه هيـأت    مينو د صد و پنجاه و   يك هصورتجلس ●

  آمار ايرانمديره انجمن 
 دوره هيأت مديره انجمن هشتمين جلسه از پانزدهمين

روز )  جلسه پياپيصد و پنجاه و دومينيك(ايران  آمار
دفتر انجمن آمار محل  در 4/11/86 پنجشنبه مورخ

مجيد  آقايان دكتر و با حضور اعضاء هيأت مديرهايران 
طاهري، سيد محمود طالبي، دكتر هوشنگ اسدي، دكتر 

محتشمي و دكتر غالمرضا گرامي، دكتر  عباسدكتر 
 دكتر  وتاتابانو  ماهدكتر و خانم ها نعمت الهي نادر 
ر اين جلسه موضوعات د. تشكيل گرديدسنجري ناهيد 

  :گيري قرار گرفت بررسي و تصميم ،زير مورد بحث
 گزارش جلسه كميته انتخاب پيشكسوت آمار ايران -

اني به عنوان مبني بر انتخاب آقاي دكتر محمدرضا مشك
، توسط رئيس 1387پيشكسوت آمار ايران در سال 

 در .يد اعضاء قرار گرفتأيو مورد تشده    قرائت،انجمن
اين خصوص مقرر شد طبق تفاهم قبلي، آقاي دكتر 

اصل متقبل تهيه كتابچه نكوداشت شده و   وحيدي
  .مراتب نيز كتباً به اطالع دبير كنفرانس رسانده شود

هاي   برگزاري كنفرانس نامه آئيندر   لزوم بازنگري-
آمار ايران به ويژه بخش برگزاركنندگان و حاميان، 

                                                 
با تشكر از خانم ماندگاريان مسئول محترم دفتر انجمن آمار ايران . 2

  براي ارسال اين اخبار
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و مورد تأكيد اعضاء قرار گرفت و آقاي شده مطرح 
  .دار اين مسئووليت شدند دكتر محتشمي عهده

 آقاي دكتر طالبي، نماينده محترم انجمن در كميسيون -
تخصصي شوراي عالي آمار، گزارشي از جلسات 

 اين بر طبق.  ارائه نمودند،تشكيل شده اين كميسيون
 كميسيون پس از معرفي ايشان، سه جلسه در ،گزارش
 تشكيل 3/11/86 و 26/10/86، 12/10/86هاي  تاريخ

داده و در اين جلسات موارد زير مورد بحث قرار 
  :گرفتند

 هاي آمارگيري نامه نظارت بر طرح آيين •

ام آمارهاي ثبتي نامه نظارت بر ساماندهي نظ آئين •
 ييهاي اجرا در دستگاه

آمارهاي  تعيين مرجع رسمي توليد و ارائه •
  هاي قيمت در نظام آماري كشور شاخص

هاي آتي انجمن هم به   مقرر شد مستندات كنفرانس-
  . و هم لوح فشرده تهيه گرددچاپيصورت 

نامه مسابقه دانشجويي آمار  قسمت ب آئين از 6  بند-
  :تغيير يافتكشور به صورت زير 

افزارهاي رايج  ، استفاده از نرمكاربرديبخش  -ب
آماري براي تجزيه و تحليل مسائل آماري و تفسير 

 در حد معلومات مربوط  با تكيه بر مباني نظري،ها آن
  .به دروس مختلف دوره كارشناسي آمار

 پيشنهاد آقاي دكتر خالدي عضو هيأت علمي دانشگاه -
رگزاري كنفرانسي تحت عنوان رازي كرمانشاه مبني بر ب

 توسط انجمن »كنفرانس محققين جوان آمار كشور«
پس از تبادل نظر، مقرر .  مجدداً مطرح شد،آمار ايران

هاي محدود موجود، كنفرانس  د با توجه به ظرفيتگردي
اندازي نگردد و موضوع فوق  جديدي توسط انجمن راه

هاي تخصصي و يا به صورت يك  به صورت كارگاه
ها و سمينارهاي  ش ويژه در كنار يكي از كنفرانسبخ

  . انجمن و با مسئووليت آقاي دكتر خالدي برگزار گردد

 با »آمار و احتمال فازي«مقرر شد دومين كارگاه  -
همكاري انجمن برگزار گردد و انجمن آقاي حمزه 

آقاي دكتر طاهري به نماينده خود به عنوان ترابي را 
 يادآوري مي شود كه .يدمجري كارگاه، معرفي نما

 23 و 22اولين كارگاه آمار و احتمال فازي روزهاي 
علوم رياضي   دانشكدهدر محل  1386سال اسفندماه 

  . برگزار شددانشگاه صنعتي اصفهان
  
 جلسه هيـأت    سومين صد و پنجاه و   يك  هصورتجلس ●

  مديره انجمن آمار ايران
جمن  دوره هيأت مديره انهشتمين جلسه از شانزدهمين

روز )  جلسه پياپيصد و پنجاه و سومينيك(ايران  آمار
دفتر انجمن آمار محل  در 2/12/86 پنجشنبه مورخ

حميد  آقايان دكتر و با حضور اعضاء هيأت مديرهايران 
طاهري، سيد محمود طالبي، دكتر هوشنگ پزشك، دكتر 

نادر محتشمي، دكتر غالمرضا گرامي، دكتر عباس دكتر 
بازرس انجمن   وتاتابانو   ماهدكتر م خاننعمت الهي و 

ر اين جلسه د. تشكيل گرديدآقاي دكتر پارسيان 
گيري قرار  بررسي و تصميم ،موضوعات زير مورد بحث

  :گرفت
 گزارش اولين جلسه كميته انتخابات هيأت مديره -

توسط رئيس انجمن به ) دوره نهم(آمار ايران انجمن 
  .اطالع اعضاء رسانده شد

رگزاري هفتمين سمينار احتمال و  در خصوص ب-
ي دانشگاه يتصادفي، مقرر شد نظر نها فرآيندهاي

  .صنعتي اصفهان به اطالع انجمن رسانده شود
 گزارش روند امور نهمين كنفرانس آمار ايران توسط -

  .دارائه گرديآقاي دكتر طالبي 
مندان و متقاضيان  دستيابي عالقهدر  به منظور تسهيل -

مايه شدن مجالت و نيز مجموعه مقاالت به مقاالت با ن
هاي  ها و سمينارهاي انجمن در پايگاه كنفرانس
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رساني  اي اطالع اطالعاتي جهاددانشگاهي و مركز منطقه
  .  موافقت به عمل آمد،علوم و فناوري

 جهان ه نامه سردبير گروه تجارت و صنعت روزنام-
اي با عنوان  اقتصاد در خصوص اختصاص صفحه

و مقرر شد ضمن گرديد  قرائت »و صنوفها  تشكل«
قراردادن اين روزنامه جزء مشتركين دريافت خبرنامه، 

تشكر و اعالم آمادگي همكاري انجمن با اين مراتب 
  .رسانيده شود شاناطالع ايروزنامه به 

  
  رانيد انجمن آمار اي جدياعضا ●

    دانشگاه آزاد اسالمي   
   رويا يزداني -: واحد تبريز
  :هدواحد مش

  مهدي احمديان يزدي -              الهه اسالمي -
  نجمه صداقت -

  نور  دانشگاه پيام
  جودكي عنبرتهزهرا  - :مركز اراك
  كبري كيا  - :مركز اروميه
   :)دولت آباد( مركز اصفهان

  گرجي ورنوسفادرانيفاطمه  -
    مقدمگلشن - : خدابندهمركز
  زهره احمدي  - :هساو مركز

  هان دانشگاه اصف
  مستاجرانعبدالرسول  -         عليرضا خواجوي-

  سيما گيوچي -            يمحسن بهلول -
   صديقه كياني -

   دانشگاه شهيد باهنر كرمان
    محسن مددي-زينب رمضاني                 -
  ر عليهياسر م -

            

  دانشگاه شيخ بهائي 
  هكردي پريسا اكبري د-  ندا مقدر يسان         -
   فاطمه ذابح جمشيدي -            آذر قرباني   - 
  عاطفه شاهوردي -        فاطمه بوالحسي -

  دانشگاه عالمه طباطبائي 
   نعيمه جاني زاده- آسيه رشيدي نژاد           -

   دانشگاه علوم پزشكي تهران
  مجتبي سلطاني -

   دانشگاه علوم پزشكي شيراز
   سوده شهسواري-

 ه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگا 

   مهديه رنگاني- مطهر مالي              -
   سيد محمد رضا بالش آبادي-            هدي نظري -
   محمد روح اله زاده لدادي-         حسين مهاجر  -
   سيد عليرضا مهدوي تاالر پشتي -

  سازمان ثبت احوال كشور 
  ابراهيم رشيدي -

   انآور شركت نام 
   عليرضا صائبي-

   مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي دانشوران
  ميرزائيرقيه  -                 كيخاليمريم  -

  حداديسينا  -          نورمحمديعيده  - 

  ديناروندسميه  -       كبري كوهي            -

  پيرانيسكينه  -
ء اعـضا ايـن   نام محل تحصيل يـا خـدمت         (متفرقه 

  ):رنامه ارسال نشده استبراي خب
         فاطمه زارعي -
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  يها و مراكز آمار  اخبار دانشگاه 
  3دانشگاه اصفهان ●
    نهمين كنفرانس آمار ايران-

آمار ايران كنفرانس نهمين ششمين نشست كميته علمي 
اين حضور اعضاء   با11/11/86روز پنجشنبه مورخ 

كيل گروه آمار دانشگاه اصفهان تشمحل كميته در 
در اين كميته ضمن بررسي فهرست سخنرانان . گرديد

مدعو داخلي و خارجي كه دعوت كنفرانس را  پذيرفته 
به اين . مدعوين پيشنهادي انتخاب شدندساير بودند، 

ترتيب تعدادي مدعو خارجي و داخلي براي ارائه 
هاي عمومي، تعدادي مدعو خارجي و داخلي  سخنراني

 تعدادي مدعو افتخاري براي سخنراني هاي تخصصي و
عالوه بر آن . كنفرانس شركت نماينداين قرار است در 

در اين جلسه داوران بخش هاي مختلف كميته علمي و 
نيز شيوه و مراحل داوري چكيده مقاالت بررسي و 

 دومين و سومين نشست كميته اًضمن .تصويب شد
برگزاري كنفرانس در اين فاصله برگزار شد و ضمن 

ي  مالي  ها، در مورد جذب حمايت هاليتتقسيم مسئو
الزم براي برگزاري كنفرانس بحث و تبادل نظر شد و 

 زمينه همكاري و پشتيباني ،ه مالقاتطي چند جلس
، معاونت پژوهشي دانشگاه پژوهشكده آمار ايران

جمهوري اصفهان، استانداري اصفهان و بانك مركزي 
ه  بويژه، در اين زمين. ايران فراهم شداسالمي 

پژوهشكده آمار ايران به عنوان  يك همكار اصلي 
همكاري نزديكتري در برگزاري كنفرانس ابراز  پيشنهاد

   .داشته است
كنفرانس آمار ايران نهمين هفتمين نشست كميته علمي 

گروه آمار محل  در 23/12/86مورخ روز پنجشنبه 
در اين نشست يك روزه . تشكيل شددانشگاه اصفهان 

                                                 
 محمد حسين عالمت ساز نماينده محترم قاي دكترآا تشكر از ب. 3

  انجمن آمار ايران در دانشگاه اصفهان براي ارسال اين مطالب

هاي علمي  مقاالت توسط داوران زيربخش نتايج بررسي
 567از . بندي شد مختلف كنفرانس مطرح و جمع

بدون احتساب (چكيده مبسوط مقاالت دريافت شده 
 مقاله 188) مقاالت مدعوين داخلي و خارجي كنفرانس

 مقاله براي ارائه به صورت پوستر 231براي سخنراني و 
 از 1386سال اين نتايج تا پايان اسفندماه . پذيرفته شد

 كنفرانس به اطالع پايگاه الكترونيكيطريق 
دهندگان آنها رسيد و از آنها درخواست شد  ارائه

يا ( كلمه با فارسي تك 300 تا 150اي بين  چكيده
Latex ( درخواستي براي چاپ در فرمت مطابق

مجموعه چكيده مقاالت كنفرانس تهيه و حداكثر تا 
كنفرانس ارسال  يكيپايگاه الكترون از طريق 20/1/87

ها براي سخنراني  ضمناً از افرادي كه مقاله آن. دارند
 اصل مقاله خود را گرديدپذيرفته شده است درخواست 

براي ) Letexيا ( فارسي تك ا صفحه ب8حداكثر در 
 چاپ در مجموعه ،در صورت پذيرش و بررسي

پايگاه  از طريق 20/2/87مقاالت كنفرانس حداكثر تا 
  .كنفرانس ارسال دارند الكترونيكي

 كميته برگزاري كنفرانس نيز طي چند نشست مـسائل و       
موارد مختلف برگزاري كنفرانس را بررسـي و پيگيـري          

بويژه، جذب حمايت و همكاري پژوهشكده آمار       . نمود
ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و استانداري        

  .ها بوده است اصفهان با كنفرانس حاصل اين تالش
  مسافرت علمي -

 ارائه سخنراني در كنفرانس     برايآقاي دكتر مجيد اسدي     
 روزهـاي ها كه     آن  هاي ترتيبي و كاربرد     المللي آماره   بين
ــفندماه 18 و 17 ــال  اس ــشگاه 1386س  RWTH در دان

ر ايـشان د .  عزيمـت نمودنـد  كشور آلمانبه  ،برگزار شد 
  اي تحت عنوان اين كنفرانس مقاله

On a Comparison between two life time 
distributions 

  .ارائه دادند
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   المپياد آمار-

 آقاي دكتر  گروه آمار دانشگاه اصفهان با مسئوليت
هوشنگ طالبي مرحله اول المپياد غيرمتمركز آمار قطب 

در ارديبهشت ماه ) ها همراه با ساير رشته( كشور را پنج
. نمايد اصفهان برگزار ميشهر  در 1387سال 
هاي اصفهان، صنعتي اصفهان، شهيد چمران  اهدانشگ

اهواز، پيام نور منطقه، آزاد اسالمي منطقه از جمله 
 قطب كشور اينها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه

كميته علمي اين آزمون . به مركزيت اصفهان هستند
هاي   نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهپنجمتشكل از 

 پنجيك تيم شامل الذكر است و از هر دانشگاه  فوق
هاي سوم و چهارم دوره كارشناسي  دانشجوي سال

مواد درسي آزمون عبارتند از . آمار شركت خواهند كرد
، جبر خطي براي آمار، 1رياضي عمومي، آناليز رياضي 

  احتمال و آمار رياضي
  هفته پژوهشمراسم  -

گروه آمار مراسمي در محل هفته پژوهش در امسال نيز 
 در اين مراسم كه روز .گزار گرديدبراين دانشگاه 

 مورد 11  سخنراني و9 ، آذر ماه برگزار شد25يكشنبه 
پوستر توسط اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي 

  .ارائه گرديد 2 و 1شماره  جداول گروه  آمار به شرح 
  

  ، پوسترهاي ارائه شده در مراسم هفته پژوهش1جدول شماره 

 عنوان پوستر
استاد 
 راهنما

ام ونام ن
 خانوادگي

چوله كردن با استفاده از خرد 
 كردن پارامتر مقياس

دكتر محمد 
 حسين

 عالمت ساز
 

محمد 
 شريعتمداري

محاسبه بيزي براي فرآيندهاي 
پواسن ناهمگون در قابليت اعتماد 

 نرم افزاري

دكتر افشين 
 پرورده

عبدالرسول 
 مستاجران

بعضي خواص ومشخصه سازي 
ارتو ونيمه ها براي توزيع هاي پ
 پارتوي

دكتر افشين 
 پرورده

 نگار سيد كاللي

 عنوان پوستر
استاد 
 راهنما

نام ونام 
 خانوادگي

كنترل چند متغيره بيزي نمودار
 براي بردار ميانگين

دكتر 
منوچهر 
 خردمندنيا

 صديقه كياني

 رادوكس سن پيترزبورگاپ
دكتر افشين 

 پرورده
 عليرضاخواجوي

يخته با اثرات آمهاي بيزي  مدل
 سنگين-توسط توزيع هاي دم

دكتر ايرج 
 كاظمي

 ليال جباري

 Vبراي ماتريس كوواريانس
 لنموداركنتر

دكتر 
منوچهر 
 خردمندنيا

 سيما گيوچي

هاي خطي با  تحليل بيزي مدل
هاي سانسور  اثرات آميخته درداده
 شده

دكتر ايرج 
 كاظمي

 سكينه صادقي

آميخته در  كاربرد توزيعهاي
 يمدلهاي رگرسيون

دكتر ايرج 
 كاظمي

راضيه جعفر 
 آقايي

هاي  اي بر توزيع مطالعه
 اي منفي تعميم يافته دوجمله

دكترمحمد 
حسين 

 عالمت ساز

سيد محمد 
 جواد طاووسي

روش بيزي انتخاب مدل در طرح 
 ها آزمايش

دكتر 
هوشنگ 
 طالبي

 هدي محمدي

 
  ، سخنراني هاي ارائه شده در مراسم هفته پژوهش2جدول شماره 

 سخنران وان سخنرانيعن

برآوردهاي بيزي پارامترهاي موجود در مدل هاي 
استفاده از فرآيند لفه نامعلوم با ؤآميخته با تعداد م

 ومرگزاد

 دكترمحمدبهرامي

Ordering Comparison of Negative 
Binomial Random Variables with Their 

Mixtures 

دكترمحمد 
حسين عالمت 

  ساز
Optimal Bayesian Design for Small 

Experiments Applied to Simple Logistic 
Regression Models 

دكترهوشنگ 
 طالبي

A Study on Dynamic Panel Data Models 
using H-Likelihood 

 دكترايرج كاظمي

توزيع هندسي پارامتر آماسيده و ارتباط آن با 
 هندسي -مركب پواسون و -هاي مركب توزيع

 باييمنصور آقابا

طرح بهينه ميني ماكس براي مدل لجستيك با تابع 
 درستنمائي جريمه شده

 داوود پورسينا
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 سخنران عنوان سخنراني

Characterizations of the Power and 
Exponential Distributions 

 مهدي توانگر

بررسي مفاهيم چند متغيره ترتيب تصادفي زير 
دسي و اي روي زير كالس مفاصل ارشمي پيمانه

  مقادير فرين مفاصل
 محسن رضاپور

 وحيد نكوخو  متقارن-بينهايت بار تقسيم پذيري توزيع هاي چوله

  
  4دانشگاه تربيت مدرس ●
   فرصت مطالعاتي شش ماهه-

دانشجوي دوره دكتري آمار اين نصراله ايران پناه آقاي 
كه در زمينه بوت استرپ فضايي و با راهنمايي دانشگاه 

براي گذراندن مدزاده تحقيق مي كند، دكتر محسن مح
ليدز انگلستان دانشگاه دوره تحقيقاتي شش ماهه به 

 پروفسور جان استاد راهنما، و با همكاري اعزام شدند
كنت و پروفسور چارلز تيلور تحقيقات خود را با 

  .موفقيت به پايان رساند
  
  5دانشگاه صنعتي اصفهان ●
   آموزشي  –برگزاري كارگاه علمي  -
توسط قطب علمي  آمار و احتمال فازي ومين كارگاهد

و با حمايت مالي (هاي جبري و كاربردها   روش
سسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و ؤم

هاي فازي ايران و   حمايت معنوي انجمن سيستم
در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ) انجمن آمار ايران

ضي  در دانشكده علوم ريا1386سال  اسفند 23 و 22
دانشگاه صنعتي اصفهان، با برنامه ريزي و مديريت 

در اين . آقاي دكتر سيد محمود طاهري برگزار شد
 سخنراني تخصصي توسط اساتيدي از نهكارگاه تعداد 

                                                 
 نماينده محترم انجمن آمار محمدزادهمحسن دكتر آقاي  با تشكر از .4

  اين خبر ارسالراي ايران در دانشگاه تربيت مدرس ب
مسئول امور خبري دانشكده علوم  عاطفه قربانيبا تشكر از خانم . 5

  اين خبر ارسالبراي  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي

هاي صنعتي اصفهان، فردوسي مشهد، شهيد  دانشگاه
باهنر كرمان، تهران، صنعتي شيراز، يزد و صنعتي 

 توسط دانشجويان  سخنرانيهشتاميركبير و تعداد 
همراه با ) 3شماره به شرح جدول (تحصيالت تكميلي 

  . جلسات بحث و نقد برگزار شد
قرار است گزيده مقاالت ارائه شده در اين كارگاه، در 

–نشريه علمي(شماره ويژه مجله انديشه آماري 

. چاپ و منتشر شود) ترويجي انجمن آمار ايران
از هايي از آن  كارگاه به همراه عكساين گزارشي از 

 قابل ir.ac.iut.www طريق پايگاه الكترونيكي
  .دسترسي است

  

كارگاه آمار و ه شده در ئاراسخنراني هاي ، 3جدول شماره 
 احتمال و جبر فازي

 )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(ماشين چي ... دكتر ماشاا

  ادلاحتمال بر روي مشبكه هاي متع
 )دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر ناصررضا ارقامي 

  مباني و روشها،رگرسيون فازي

 )دانشگاه صنعتي شيراز(دكتر حميدرضا ملكي 
A goal programming approach for fuzzy linear 

regression with non-fuzzy input and fuzzy output 
data 

 )يردانشگاه صنعتي امير كب(دكتر عادل محمدپور 
Inference with the median of a prior or 

defuzzified distribution function 
 )دانشگاه صنعتي اصفهان(دكتر سيد محمود طاهري 

 توزيع پسين براساس پيشين امكاني

 )دانشگاه صنعتي اصفهان(محسن عارفي 

 برآورد بيزي براساس توزيع پسين امكاني با داده هاي فازي

 )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(عباس  پرچمي 

 هاي كارايي فرآيند نسل جديدي از شاخص

 )شركت برق اراك(محمد تقي  معطي 

 استنباط آماري در مورد شاخص هاي كارايي فرآيند فازي

 )دانشگاه صنعتي اصفهان(جالل  چاچي 

 ساخت تابع عضويت مجموعه هاي فازي

 )دانشگاه صنعتي اصفهان(دكتر سيد رضا حجازي 
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بهبود عملكرد شبكه هاي عصبي با بكارگيري رگرسيون فازي 
 به منظور پيش بيني

 )دانشگاه تهران(دكتر بابك اعرابي 

 رويكردي مبتني بر نظريه ،مدلسازي نايقيني در يادگيري مفاهيم
  شفر-دمپستر

 )دانشگاه يزد(دكتر حمزه ترابي 
On the statistical hypothesis testing in fuzzy 

environment 
 )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(سيد محمد موسوي 

 آزمون هاي ناپارامتري براساس داده هاي فازي

                  )دانشگاه صنعتي اصفهان(رضا  زارعي 
 مروري بر قابليت اعتماد در محيط  فازي

 )دانشگاه صنعتي اصفهان(غالمرضا حساميان 

  كاربردهاي آنانتگرال سوگينو و برخي

 )دانشگاه صنعتي اصفهان(مريم  كلكين نما 

 رگرسيون فازي براساس كمترين قدرمطلق انحرافات

 )دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر مجيد  سرمد 

 R آماري نرم افزاراستفاده از محاسبات آماري فازي با 

  

  6دانشگاه فردوسي مشهد ●
  اي  ايجاد رشته هاي بين رشتهتالش در جهت  -
   رشته آمار زيستي-1

گروه آمار اين دانشگاه در راستاي با توجه به اهداف 
ايجاد رشته هاي بين رشته اي و نياز منطقه شرق كشور 
به كارشناسان و متخصصين رشته آمار زيستي در جهت 
حل مشكالت جامعه پزشكي كشور در خصوص نياز 

هاي آماري، گروه آمار  روشو استفاده از به كاربرد 
طور مشترك با دانشگاه ه ه فردوسي مشهد بدانشگا

علوم پزشكي مشهد متقاضي اجراي دوره كارشناسي 
                                                 

 خانم دكتر معصومه فشندي مدير محترم گروهبا تشكر از . 6
اين ه و تنظيم ـ تهيآمار دانشگاه فردوسي مشهد جهت

 مطالب
  

 در همين راستا با توجه به .ارشد اين رشته شدند
ي به عمل آمده جهت ارزيابي توان هاگير مكاتبات و پي

علمي، تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و 
داشت،  هيأت كارشناسان وزارت به،فردوسي مشهد

درمان و آموزش پزشكي پس از بازديد از دو دانشگاه، 
بطور مشترك جلسه اي با اعضاي هيأت علمي رشته 

در محل گروه   و2/11/86آمار در دو دانشگاه در تاريخ 
  .داشتندآمار دانشگاه فردوسي مشهد 

توجه به نياز مبرم منطقه، مقرر گرديد  در اين جلسه با
 و تحقيقاتي موجود از با توجه به امكانات پژوهشي

مهرماه سال آينده دوره كارشناسي ارشد آمار زيستي در 
با   وهانشگاه علوم پزشكي مشهد ايجاد گرديدد

اين دوره همكاري گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد 
  .برگزار گردد

  ماعيآمار علوم اقتصادي و اجترشته  -2
 آماري در علوم اقتصادي و در زمينه كاربرد روش هاي 

هايي جاجتماعي با توجه به اين كه اين رشته شامل درس
از علوم اقتصادي و اجتماعي است، با گروه هاي 
آموزشي علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت دانشگاه 
هماهنگي هاي الزم به عمل آمده است و براي تصويب 
نهايي نتايج پي گيري هاي به معاونت آموزشي دانشگاه 

  .ارسال شده است
  آمار در هواشناسي و اقليم شناسيرشته  -3

درخصوص ايجاد اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد 
نيز تاكنون جلسات متعددي با گروه آموزشي جغرافي 
دانشگاه و مسئولين سازمان هواشناسي خراسان 
رضوي، مركز ملي اقليم شناسي مشهد و پژوهشكده 

  . هواشناسي خراسان رضوي برگزار شده است
  در صنعتآمار رشته  -4

حضور در خصوص اين رشته نيز چندين جلسه با 
دانشگاه و علوم رياضي مهندسي هاي  ولين دانشكدهئمس
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 كه اميداوريم در آينده تصميمات برگزار شده است
  .اتخاذ شده اجرايي گردند

  رياضيات ماليرشته  -4
هاي اين رشته شامل دروس  با توجه به اين كه سرفصل

اين منظور تشكيل شده كه رياضي است، كميته اي به 
هماهنگي هاي الزم با گروه آموزشي رياضي دانشگاه 

اعضاي اين كميته آقايان دكتر ارقامي، . به عمل آيد
  .باشند دكتر اميني، دكتر دوست پرست و دكتر فكور مي

  هاي ترتيبي و فضاييج داده  قطب علمي-
هاي علمي   به منظور آشنايي با فعاليت هاي قطب-1

مين همايش سراسري قطب هاي علمي كشور، دو

  
 در محل هتل 1386بهمن ماه  11 و 10كشور روزهاي 

اعضاي هسته قطب علمي . المپيك تهران برگزار شد
هاي ترتيبي و فضايي در اين مراسم حضور فعالي  داده

  .داشتند
ي علمي  به منظور ارزيابي فعاليت هاي قطب ها-2

 ،زارت علوم هيأتي از طرف و،دانشگاه فردوسي مشهد
 از ديديبازاسفند  21و 20  روزهايتحقيقات و فناوري

در اين راستا با توجه به . اين قطب هاي علمي داشتند
 وجود سه قطب علمي در دانشكده علوم رياضي، هيأت

بازديدي از محل  ، كارشناسي قطب هاي علوم پايه
 هاي علمي اين دانشكده به خصوص قطب علمي قطب
 ،در پايان. انجام دادندو فضايي هاي ترتيبي  داده

دانشكده به اتفاق   در سطح دانشگاه ويجلسات مشترك
و تمامي اعضاي هسته قطب هاي علمي برگزار گرديد 
 اعضاي هيأت بازديدكننده از نمايشگاه دستاوردهاي
قطب هاي علمي دانشكده علوم رياضي كه به همين 

  . بازديد نمودند،منظور برگزار شده بود
با مفاهيم داده كاوي و آشنايي اه آموزشي  كارگ-3

 1386سال  اسفند ماه 16 و 15روز هاي كاربردهاي آن 
هاي ترتيبي و فضايي و  با حمايت قطب علمي داده

همكاري گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد در محل  با
. دانشگاه برگزار گرديداين دانشكده علوم رياضي 

ر غالمرضا مدرس اين دوره آموزشي آقاي پروفسو
نخعي زاده از اساتيد دانشگاه كارلسروهه آلمان و رئيس 
پيشين مركز تحقيقاتي حل مسائل داده كاوي در مركز 

هاي   زمينهدر  بودند كه  آلمانDaimlerchryتحقيقي 
هاي  معرفي داده كاوي، فرايند داده كاوي، درخت

تصميم، معرفي ابزارهاي داده كاوي، قوانين پيوند و 
هاي عصبي مصنوعي   گرسيون و شبكههاي ر  روش

شركت كنندگان در اين كارگاه بالغ  .سخنراني نمودند
 نفر شامل اساتيد و دانشجويان تحصيالت 100بر 

هاي  تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد و ساير دانشگاه
كشور و كارمندان بعضي از ادارات دولتي متخصص در 

   .بودندو رايانه  آمار رشته
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  اه كتب تخصصي دانشگاه برگزاري نمايشگ-

در اين نمايشگاه كه به ارائه جديدترين كتب تخصصي         
منتشر شده در اكثر رشـته هـاي دانـشگاهي اختـصاص      

 گروه آمار دانـشگاه فردوسـي مـشهد جهـت           ،يافته بود 
ــي ــشكده  غن ــه دان ــازي كتابخان ــداد ،س ــب  يتع از كت

  .تخصصي رشته آمار را خريداري نمود
  صيالت تكميليطع تحا فارغ التحصيالن، مق-

ــر از      ــداد دو نف ــاري تع ــال ج ــستان س ــول زم در ط
دكتري آمار اين دانشگاه با موفقيت از       ة دانشجويان دور 

كه بخشي از   . رساله دكتري تخصصي خود دفاع نمودند     
زندگينامه علمي ايشان در بخش فارغ التحصيالن همين        

همچنـين تعـداد    . خبرنامه به چاپ رسيده اسـت     ة شمار
كارشناسـي ارشـد آمـار      ة نـشجويان دور  چهار نفر از دا   

رياضي اين دانشگاه با موفقيت از پايان نامه خود دفـاع           
ها در همين    نمودند كه جزئيات مربوط به پايان نامه آن       

  .خبرنامه به چاپ رسيده استة مارش
  

 7 شهيد باهنر كرماندانشگاه ●

  آمار و برنامه ريزيملي گراميداشت روز مراسم  -
آمــار و برنامــه ريــزي،  ملــي روز مراســم گراميداشــت 

 در  86هـا روز اول آبـان مـاه         جج ههمزمان با ساير دانـشگا    
تاالر وحدت دانشگاه شهيد باهنر كرمان توسـط بخـش          

ايـن  آمار و با همكاري انجمن علمي دانـشجويان آمـار           
در اين مراسـم  سـه سـاعته دو          . برگزار گرديد دانشگاه  

نظريـه  " سخنراني توسـط خـانم دكتـر تاتـا بـا عنـوان            
مقدمـه اي بـر     "وحـاني بـا عنـوان         و آقـاي ر     "ها بازي
در خاتمـه از دانـشجويان      . ئـه گرديـد   ا ار "Rافـزار    نرم

                                                 
دكتر و   آماررياست بخشمحمد علي يعقوبي آقايان دكتر با تشكر از . 7

براي شهيد باهنر كرمان  نماينده انجمن ايران در دانشگاه روعليرضا عربپ
خاطر نشان مي شود به علت تأخير در ارسال، . خبراين  ارساله و ـتهي

  . در اين شماره به چاپ رسيده استاين خبر

با اهداي جوايزي تجليـل   اين دانشگاه   ممتاز بخش آمار    
  .به عمل آمد

  
  8 علوم پزشكي تهراندانشگاه ●
 بـا   8/12/86آقاي دكتر محمد رضا محبـي در تـاريخ           -

ــاله دك ــت از رس ــوان   موفقي ــا عن ــستي ب ــار زي ــري آم ت
مدلسازي رقابت جويي خطرات در داده هاي بقـاء بـا           "

زماني و كاربرد آن در ترسـيم الگـوي         -وابستگي مكاني 
رساله مذكور  . دفاع نمودند " جغرافيايي بروز سرطان ها   

به راهنمايي آقاي دكتـر محمـود محمـودي و مـشاوره            
 آقايان دكتر كاظم محمـد، دكتـر اكبـر فتـوحي و دكتـر             
حجت زراعتي تدوين شـده و بـا درجـه ممتـاز مـورد              

  . ت داوران قرار گرفتأپذيرش هي
خانم دكتر زهره اميري دانشجوي دكتري آمار زيستي         -

بـا   17/2/87در تـاريخ    دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران        
موفقيت و با درجه عالي از رساله دكتـري خـود تحـت             

بررسي مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي سلسله       "عنوان  
راتبــي در تحليــل داده هــاي بقــاء بــا در نظــر گــرفتن م

متغيرهــاي مــستقل وابــسته بــه زمــان و كــاربرد آن در  
آقايان دكتر  .  دفاع نمودند  "بيماران مبتال به سرطان معده    

كاظم محمد و دكتر محمود محمودي راهنمـايي رسـاله          
  .فوق را عهده دار بودند

  
  9 شهيد بهشتي علوم پزشكيدانشگاه ●
آمار زيستي از بهمن ماه سـال       تخصصي  ري  دوره دكت  -

 در دانشكده پيراپزشكي دانـشگاه علـوم پزشـكي          1386
.  شهيد بهشتي با پـذيرش دو دانـشجو راه انـدازي شـد            

 در  1380دوره كارشناسي ارشد آمار زيستي نيز از سال         

                                                 
انجمن آمار در محترم ي نماينده تاعرتشكر از آقاي دكتر حجت ز با. 8

   پزشكي تهران براي ارسال اين خبرعلوم دانشگاه
انجمن آمار ايران محترم نماينده آقاي دكتر يداله محرابي با تشكر از . 9

  هابرخ اين ارسال براي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدر 
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اين دانشگاه راه اندازي شده و تاكنون دانشجويان چهار         
ــد   ــده ان ــصيل ش ــارغ التح ــين  .دوره آن ف دوره همچن

ايـن  كارشناسي ارشد آمار زيستي در واحد بـين الملـل           
  . راه اندازي شده است1385دانشگاه از بهمن ماه سال 

قابل ذكر است كه در حال حاضر در گروه آمار زيـستي        
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي يك نفر استاد، يـك          
نفر دانشيار، شش نفر استاديار و دو نفر مربي همكـاري           

ه دروس تخصصي رشـته     ئاين گروه عالوه بر ارا    . نددار
آمار زيستي، تدريس دروس مرتبط بـا آمـار را در كـل             

ه مـشاوره آمـاري     ئدانشگاه به عهده دارد و در زمينه ارا       
هـاي   هاي علوم پزشكي و برگزاري كارگـاه       در پژوهش 

ت علمـي و دانـشجويان      أروش تحقيق براي اعضاي هي    
  .وري فعال دارددوره هاي تحصيالت تكميلي، حض

  
  10  كانون آمار جوانان پارسي●
  التحصيالن و دانـشجويان رشـته آمـار     جمعي از فارغ   -

 كانون آمار   ،كه عضو انجمن آمار نيز هستند     قم  دانشگاه  
جوانان پارسي را با اهـداف غيـر تجـاري و بـه منظـور              
ــان     ــيهن عزيزم ــار در م ــم آم ــتالي عل ــسترش و اع گ

  .اندازي كردند راه
  

  روه هاي آمار كشورمعرفي گ 

  11يزدآشنايي با گروه آمار دانشگاه  ●
هاي گروه آمار دانشگاه يزد به عنوان يكي از گروه

در سال اين دانشگاه رياضي  دانشكدهآموزشي فعال در 
 پذيرش دانشجو ، تأسيس گرديد و از همان سال1383

تعداد . شروع نمودرا در مقطع كارشناسي آمار 

                                                 
براي   آقاي هادي عابديني دبير كانون آمار جوانان پارسيتشكر از با .10

  ارسال اين خبر 
انجمن آمار محترم نماينده  حسن ميرحسيني مسيدآقاي با تشكر از . 11

  گزارش اين ارسال براي دانشگاه يزدايران در 

 نفر بود كه از 35ر بدو تأسيس دانشجويان اين گروه د
شبانه دوره  روزانه و بقيه در دوره نفر در 20اين تعداد 

   .شروع به تحصيل نمودند
دانشگاه ت علمي گروه آمار أ اعضاي هي1383تا سال 

 با 1384اما در سال . تنها محدود به سه مربي بوديزد 
آمار اين  از مربيان گروه نفرالتحصيل شدن دو  فارغ

 دكتري آمار دانشگاه شيراز، اعضاي از دوره دانشگاه
 و استادياربه دو يزد گروه آمار دانشگاه هيأت علمي 

 دو پيوستن با 1385در سال . يك مربي افزايش يافت
آمار اين ت علمي بورسيه گروه أتن ديگر از اعضاي هي

دانشگاه شيراز مقطع دكتري رشته آمار كه از دانشگاه 
اين ت علمي أاد اعضاي هي تعد،فارغ التحصيل شدند

نفر مربي و يك نفر استاديار به چهار گروه آموزشي 
  .رسيد

  

  علمي گروه آمارتعداد اعضاي هيأت

     سمت  
  سال

  استاديار مربي

1383  3  -  
1384  1  2  
1385  1  4  
1386  1  5  

  

ت أ در پي افزايش تعداد اعضاي هي1386در سال 
اين گروه آمار ،  و توان علميعلمي و افزايش امكانات

 اقدام ،با موافقت شوراي گسترش آموزش عاليدانشگاه 
نمود آمار به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد 

كه در حال حاضر تعداد چهار دانشجو در مقطع 
كارشناسي ارشد آمار اين دانشگاه مشغول به تحصيل 

 .باشندمي

توان به از جمله امكانات گروه آمار دانشگاه يزد مي
 30شامل اين آزمايشگاه . آزمايشگاه آمار اشاره نمود
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و مجهز به اينترنت استفاده از ن اامكا  برايانه دستگاه
  .ژكتور استوويدئو پر

  

  هاي مختلفتعداد دانشجويان به تفكيك مقاطع تحصيلي در سال
       مقطع  كارشناسي

  شبانه  روزانه  سال
شناسي كار

  ارشد

1383  20  15  -  
1384  25  15  -  
1385  22  14  -  
1386  23  9  4  

  

پذيرش دانشجو در مقاطع باالتر از كارشناسي و حضور 
،  آموزشيگروهاين دانشجويان كارشناسي ارشد در 

باعث دلگرمي بيشتر اعضاي هيأت علمي و افزايش 
 پژوهش و ارائه ،تحقيق ها در زمينهپشتكار آن

كه اي است به گونه گرديدهزيادي اي تحقيقاتي ه طرح
افزايش سريع تعداد مقاالت علمي چاپ شده در 

شده در مجالت داخلي و خارجي، مقاالت ارائه 
هاي تحقيقاتي را المللي و طرحهاي ملي و بينكنفرانس

  .استباعث  شده 
 

  فعاليت پژوهشي اعضاي هيأت علمي
  تعداد   فعاليت پژوهشينوع

  ISI  12مجالت  در شده چاپ مقاالت
  7  المللي بينت شده در مجالچاپ مقاالت
  1  الملليبينكنفرانس  در شده چاپ مقاالت
  8  پژوهشي-علميمجالت در شده  ارائه مقاالت

  19  مليهاي كنفرانس درشده ارائهمقاالت 
  11   پژوهشيطرح

  

اميد است به زودي شاهد شكوفايي وگسترش هر چه 
در كنار آن فعاليت  منطقه وبيشتر آموزش عالي در 

باشيم و گروه آمار اين دانشگاه چشمگير و روز افزون 
اي نه چندان دور گروه آمار دانشگاه يزد با در آينده

هاي بالقوه و بالفعل موجود و توجه به توانايي
 به عنوان يكي از ،انگيزهبا  يري از اساتيد جوان وگ بهره
  .طرح گرددهاي علمي كشور در رشته آمار مقطب

  

  ت علمي گروه آمار دانشگاه يزدأاعضاي هي

  نام خانوادگيو نام 
مرتبه 
  علمي

  زمينه پژوهش

  استاديار  حمزه ترابي
استنباط آماري كالسيك و 

  فازي
  توابع پيوند-هاي ترتيبيآماره  استاديار  علي دولتي

  استاديار  ذاكرزاده... احجت
استنباط آماري كالسيك و 

  بيزي

  استاديار  موديعيسي مح
اي برآورديابي روشهاي دنباله

در فضاي ترانكيت شده 
  توزيع هاي حدي

سيد محسن 
  ميرحسيني

  مربي
 و برآورديابي EMاگوريتم 

 در داده هاي غيركامل

  
  12شهيد باهنر كرمانآشنايي با گروه آمار دانشگاه  ●

 1374بخش آمار دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان در سـال            
ري دانـشكده رياضـي و كـامپيوتر        همزمان با شكل گيـ    

 دانـشجو   25سيس گرديد و در همان سال با پـذيرش          أت
بخـش  . در مقطع كارشناسي آمار شروع به فعاليت كـرد        

آمار كه با حداقل امكانات كار خود را شـروع كـرد، بـا              
تالش و پشتكار مديران خود توانـست پيـشرفت هـاي           
، قابل توجهي در عرصه هاي علمي و تحقيقاتي بـردارد         

هاي كارشناسي ارشد، دانـشجويان      آزمونطوري كه در    
اين بخش توانسته اند رتبه هاي اول، دوم، سوم و پنجم           

ــد جرا در ســال ــين در . هــاي مختلــف كــسب كنن همچن
، دانشجويان رشته آمـار     مسابقات دانشجويي آمار كشور   

                                                 
و   آماررياست بخشمحمد علي يعقوبي آقايان دكتر با تشكر از . 12

 نماينده انجمن ايران در دانشگاه شهيد باهنر كرمان روعليرضا عربپ دكتر
  اين گزارش ارساله و ـتهيبراي 
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 بـا كـسب رتبـه هـاي دوم، سـوم و پـنجم          اين دانشگاه 
ــسبتاً  ــه ن ــه جــاي   درخــشاتيمــي، كارنام ني از خــود ب

  . اند گذاشته
سيس تاكنون، جذب   أيكي از اهداف اين بخش از بدو ت       

افراد متخصص و كارآمد در زمينـه هـاي آمـاري بـوده             
 اما به دليل كمبود نيروي متخصص در زمينه هاي          .است

ت علمـي،    أآماري، اين بخش همچنان با كمبود كادر هي       
  .ستبه خصوص در مقاطع تحصيالت تكميلي مواجه ا

بخش آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان با كـسب مجـوز           
 اقــدام بــه پــذيرش 1381الزم توانــسته اســت از ســال 

  . دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آمار رياضي نمايد
  

  مديران بخش آمار از بدو تأسيس تاكنون

ف
ردي

  

  
نام  نام و

  خانوادگي

مرتبه 
  علمي

  
رشته 
  تحصيلي

  از 
  سال

  تا سال

1  
حبيب اله 

  امرانك
  1376  1374  رياضي مربي

2  
ماه بانو 
  تاتا

  دانشيار
آمار و 
  احتمال

1376  1380  

3  
حميد رضا 

  ملكي
 استاديار

رياضي 
  كاربردي

1380  1384  

4  
سيدعنايت 
  اله معافي

  1385  1384  آمار استاديار

5  
محمد علي 
  يعقوبي

 استاديار
رياضي 
  كاربردي

  كنونتا  1385

  

ن بار اقدام به پـذيرش   براي اولي1381همچنين در سال  
 دانشجوي دكتري آمار از طريـق زيـر شـاخه اي از             سه

رياضـي  "دانشكده رياضـي و كـامپيوتر، تحـت عنـوان           
 نمود، كه از اين سه  نفر، يك         "كاربردي با گرايش آمار   

ديگـــر بـــه زودي   نفـــر فـــارغ التحـــصيل و دو نفـــر
  .التحصيل خواهند شدند فارغ

  

  گاه شهيد باهنر كرماناعضاي هيأت علمي بخش آمار دانش

ف
ردي

نام ونام  
 خانوادگي

 مرتبه علمي
رشته 

 تحصيلي

 دانشيار ماه بانو تاتا 1
آمار و 
 احتمال

2 
ماشا اله ماشين 

 چي
 آمار استاد

 آمار استاديار محمد قزل اياغ 3

4 
سيد عنايت اله 

 معافي
 آمار استاديار

5 
سيد ابراهيم 
 رضوي

 آمار مربي

6 
محمد علي 
 يعقوبي

ستاديارا  
رياضي 
 كاربردي

 آمار استاديار احد جماليزاده 7
 آمار استاديار عليرضا عربپور 8

 وحيد اميرزاده 9
دانشجوي 
 دكتري

 آمار

 محسن مددي 10
دانشجوي 
 دكتري

 آمار

 آمار مربي رضا پورموسي 11
 آمار مربي ايوب شيخي 12

13 
محسن 
 خسروي

 آمار مربي

 آمار مربي عباس پرچمي 14
  

  فارغ التحصيالن آمار 
    آماردكتريفارغ التحصيالن  ●
  عليرضا عربپور دكتر -1

ــور در ســال   در 1354عليرضــا عربپ
وي . شهر زرنـد كرمـان متولـد شـد        

ــود را در   ــتاني خ ــصيالت دبيرس تح
 دبيرستان عالمـه    در 1372رشته رياضي فيزيك در سال      

 در رشته   1375در سال   . ديبه اتمام رسان  طباطبايي زرند   
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كارشناسي آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرفته شـد          
، از  62/16 بـا رتبـه اول و معـدل كـل            1379و در سال    

 همچنـين   .مقطع كارشناسي آمـار فـارغ التحـصيل شـد         
ايشان در اولين دوره مسابقات دانشجويي آمـار سراسـر        

 تيم دانـشگاه شـهيد بـاهنر        ، عضو 1379در سال   كشور  
را كـاربردي   رتبـه اول بخـش       كه توانستند  بودندكرمان  

در اين دوره از مسابقات تـيم اعزامـي از          . كسب نمايند 
  .رتبه دوم را كسب كرددانشگاه كرمان 

 در مقطـع كارشناسـي ارشـد        12 با رتبه    1379در سال   
آمار رياضي، در دانشگاه شهيد بهـشتي تهـران پذيرفتـه           

 4/16 بـــا معـــدل 1381ســـال شـــد و در شـــهريور 
 با عنوان   ويرساله كارشناسي ارشد    . التحصيل شد  فارغ

 بـا   "برآورد بعـد برخـال فرآينـد هـاي گاوسـي مانـا            "
خليـل شـفيعي و بـا درجـه عـالي            راهنمايي آقاي دكتر  

  . قرارگرفتهيأت داوران يد أيمورد ت
 در اولين دوره دكتري رياضي كـاربردي        1381در سال   

با گرايش آمار در دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرفته و          
 از  1386 سـال    ول به تحـصيل شـد و در شـهريور         مشغ

با راهنمايي خانم دكتر ماه بانو تاتا و رساله دكتري خود 
موفقيـت و    بـا    "آناليز رگرسيون خطي فـازي    "با عنوان   
ــاع  كــسب  ــالي دف ــرده درجــه ع ــدل ك ــا مع  6/17و ب

  . التحصيل شد فارغ
 خـود يـك مقالـه در      هاي   پژوهشو  ايشان از تحقيقات    

منطــق "المللــي   در همــايش بــين1383تابــستان ســال 
سـاير مقـاالت   .  در كـشور ايتاليـا ارائـه نمودنـد      "فازي

ايـشان هـم    . تحقيقي نامبرده به شرح ذيـل مـي باشـند         
اكنون در بخش آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان مشغول         

  . به فعاليت هستند
1. Arabpour A. and Tata M., Estimating the 
parameters of a fuzzy linear regression 
model, Iranian Journal of Fuzzy Systems, to 
appear. 

2. Arabpour A. and Tata M., A note on a 
simple method for computation of fuzzy 
linear regression, submitted to Iranian 
Journal of Fuzzy Systems. 
3. Arabpour A., Maleki H.R. and 
Mahshinchi M., A new method of fuzzy 
linear regression analysis: A ranking 
function approach. Logic Colloquium 2004, 
Italy, July 25-31. 
4. Arabpour A. and Tata M., k-error bar for 
fuzzy regression model. Submitted to 
Computational Statistics and Data Analysis. 

 
  13امير كاوسيتر  دك-2

 در استان   1349امير كاوسي در سال     
دژ آذربايجان غربي، شهرستان شاهين   

 از 1371در ســـال . متولـــد شـــد 
ــش   ــوي دان ــامي گنج ــتان نظ  دبيرس

در همان سال در رشته آمار دانشگاه شيراز        . آموخته شد 
ــد ــه گردي  در دوره كارشناســي 1376در ســال . پذيرفت

و در سـال    شده  بول  ارشد آمار دانشگاه تربيت مدرس ق     
روش كريكينـگ در    "  از پايان نامه خود با عنوان      1378

 با راهنمايي آقاي دكتر محسن      "هاي فضايي تحليل داده 
التحصيل  رتبه اول فارغ  كسب  محمدزاده دفاع نمود و با      

ت علمــي أهيــعــضو  بــه عنــوان 1379در ســال . شــد
  . دانشكده حفاظت و بهداشت كار آغاز به كار نمود

 در دوره دكتــري رشــته آمــار دانــشگاه 1381در ســال 
تربيت مدرس پذيرفته شد و رساله خـود را بـا عنـوان             

 "هاي فضايي چند متغيره با رهيافت بيـزي       تحليل داده "
 هبا راهنمايي آقاي دكتر محمد رضا مـشكاني و مـشاور          

آقاي دكتر محسن محمـدزاده شـروع و در اسـفند مـاه             
ــان  1386 ــا داوري آقاي ــا د ب ــر ناصررض ــامي از كت  ارق

دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر عباس گرامي از دانـشگاه    

                                                 
با تشكر از آقاي دكتر محسن محمدزاده نماينده محترم انجمن آمار . 13

   اين خبر ارسالراي ايران در دانشگاه تربيت مدرس ب
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ابــراهيم محمــد تهــران، دكتــر مجيــد جعفــري و دكتــر 
 دانشگاه تربيت مدرس از رساله خـود        زحسيني نسب ا  

ت علمي  أوي هم اكنون عضو هي    . با موفقيت دفاع نمود   
  . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است

باشـد كـه در فـصل       ميرساله ايشان شامل چهار فصل      
هاي فـضايي   جاول آشنايي با داده هاي فضايي بويژه داده       

 در فـصل دوم مـدل اتـو       . اي ارائـه شـده اسـت      مشبكه
-رگرسيو گاوسي به عنوان معروفترين مدل تحليل داده       

اي فضايي با رهيافت بيـزي مـورد بررسـي          هاي مشبكه 
در فصل سوم مدل اتو چند جمله اي        . قرار گرفته است  

هـاي چنـد متغيـره گسـسته فـضايي           حليـل داده  براي ت 
پيشنهاد شـده اسـت و در فـصل چهـارم رهيافـت بيـز               

  .سلسله مراتبي اين مدل ارائه شده است
تاكنون مقاالت و سخنراني هاي زير از اين رساله تهيـه           

  : و ارائه شده است
1- Kavousi, A., Meshkani, M.R. and 
Mohammadzadeh, M., (2008), Spatial 
Analysis of Relative Risk of Lip Canser in 
Iran: A Baysian Approach, Environmetrics, 
(to appear). 
2- Kavousi, A., Meshkani, M.R. and 
Mohammadzadeh, M., (2008), Spatial 
Analysis of Multivariate Lattice Data, 
submitted to Journal of Sciences, IRI. 
3- Kavousi, A., Meshkani, M.R., (2008), 
Spatial Analysis of Humidity and 
Temperature in Iran, submitted to the 
international Journal of Environmental 
ُstudies. 

پهنـه بنـدي و     ). 1386. (ر.و مشكاني، م  .   كاوسي، ا   -4
تحليل فضايي بارش اقليمي ايران، مجله محيط شناسي،        

  .40-31، ص 43ن، شماره دانشگاه تهرا
.  و  محمـــدزاده، م. ر.، مـــشكاني، م.  كاوســـي، ا-5
چند جمله اي براي تحليل مـشاهدات        مدل اتو ) 1386(

ميدان تصادفي مشبكه اي، شـشمين سـمينار احتمـال و           
  . يندهاي تصادفي ، دانشگاه مازندران آفر

ــي، ا- 6 ــشكاني، م. كاوسـ ــدزاده،  م. ر.، مـ . و  محمـ
ضايي ريـسك نـسبي سـرطان لـب و          تحليل فـ  ) 1386(

دهان در ايران، نهمـين كنفـرانس آمـار ايـران دانـشگاه             
  .اصفهان

  
   دكتر مصطفي رزمخواه-3

تــــاريخ در مــــصطفي رزمخــــواه 
ــشابور  27/4/1359 ــتان ني  در شهرس

تحصيالت ابتـدايي را در     . متولد شد 
دبستان نصر، راهنمايي را در مدرسه      

در دبيرستان فردوسي   شهيد كسائيان نائيني، دبيرستان را      
و باالخره تحصيالت پيش دانشگاهي را در مركـز امـام           

 به پايان برد و     1377آن شهرستان در سال     ) ره(خميني  
ــال در  ــان س ــوندر هم ــري آزم ــشگاه سراس ــا و  دان ه

شـركت نمـوده و در      مؤسسات آمـوزش عـالي كـشور        
در . رشته آمار دانـشگاه فردوسـي مـشهد پذيرفتـه شـد        

 عنوان يكي از اعضاي تيم دانشجويي  به ،طول اين دوره  
آمار ه دانشجويي   مسابقدومين  دانشگاه براي شركت در     

 در دانــشگاه رازي 1380ســال كــه شــهريورماه كــشور 
ه قدر ايـن مـساب    و  ، انتخاب شد    گرديدكرمانشاه برگزار   

موفق به كـسب رتبـه دوم       مشهد  تيم دانشگاه فردوسي    
   .تيمي شد

 بـا   1381ر تيرماه سـال     دوره كارشناسي رشته آمار را د     
 به پايان رسانيد و از مهرمـاه همـان سـال            92/17معدل  
 كارشناسي ارشد اين رشته را با كسب رتبـه سـوم          دوره

 مشهد آغازآزمون سراسري مجدداً در دانشگاه فردوسي 
در اين دوره از راهنمايي آقـاي دكتـر احمـدي و            . نمود

ه خـود   مشاوره آقاي دكتر طباطبايي در تدوين پايان نام       
 "هـاي ركـوردي     اطـالع فيـشر در آمـاره      "تحت عنوان   
 با  30/6/1383اين دوره را در تاريخ      وي  . استفاده نمود 

  . موفقيت به پايان رسانيد
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سرانجام در آزمون دكتري اين دانشگاه شركت نموده و         
در دوره   1384سال   از مهرماه    ،با كسب رتبه اول آزمون    

ايـن دوره بـا     در  . مشغول به تحـصيل شـد     دكتري آمار   
راهنمايي آقاي دكتـر احمـدي و مـشاوره آقـاي دكتـر             

داده هـاي   " موضوع رساله خود را تحت عنوان        ،ارقامي
 انتخـاب   "ترتيبي در طرح هاي نمونـه گيـري تكـراري         

نموده و پـس از چـاپ سـه مقالـه در مجـالت معتبـر                
 در تـاريخ    ،پژوهـشي و ارسـال دو مقالـه ديگـر         -علمي

 بـه پايـان     سب درجه عـالي   كموفقيت و    با   3/11/1386
  : اين مقاالت عبارتند از.رسانيد

مقايسه دو روش استخراج ركوردها از ديدگاه  .1
، 1386اطالع فيشر، علوم آماري، بهار و تابستان 

 .44-19هاي  ، صفحه1، جلد 1شماره 
2. Outer and Inner Confidence Intervals 

Based on Extreme Order Statistics in a 
Proportional Hazard Model, JIRSS, Vol. 
6, No. 1, 1-16, 2007. 

3. Nonparametric Confidence Intervals and 
Tolerance Limits  Based on Minima and 
Maxima, Communications in Statistics--
Theory and Method, Vol. 37, Issue10, 
1523-1542, 2008. 

4. Nonparametric Confidence Intervals for 
Quantiles and Quantile Intervals from 
Inversely Sampled Record Breaking 
Data in a Multi-sample plan, Submitted. 

5. Current k-Records and Their Use in 
Distribution-free Confidence Intervals, 
Submitted. 

مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس هاي علمي و 
  : طول دوره دكتري ايشان عبارتند ازالمللي در بين

 اي تحت عنوان ارائة مقاله .1
Lower and upper record process in multi-
sequences random variables 
در ششمين سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي، 

  .، دانشگاه مازندران1386شهريور 
 اي تحت عنوان ارائة مقاله .2

Confidence intervals for quantiles based on 
current k-records 
در نهمين كنفرانس بين المللي آمار كشورهاي اسـالمي         

  در مـالزي برگـزار       2007 دسامبر   14-12كه در تاريخ    
  .شد

  
  فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد آمار ●
  14اصفهان دانشگاه -1
/ آمار فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  ليال جباري -

اي بيزي با اثرات آميخته ه مدل عنوان پايان نامه،
  / 10/11/86 تاريخ دفاع/  سنگين-باتوزيع هاي دم

  .ايرج كاظمي دكترآقاي استاد راهنما، 
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار نگار سيد كاللي -

 توزيع هاي پارتوي تعميم يافته عنوان پايان نامه،/ 
استاد  /  24/11/86تاريخ دفاع  / نهاآومشخص سازي 

  .دكتر افشين پروردهآقاي ا، راهنم
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد  الهام خيام نكويي -

هاي همبستگي و وابستگي  خمعنوان پايان نامه،  / آمار
آقاي استاد راهنما،  /  29/12/86تاريخ دفاع  / موضعي

  .دكتر افشين پرورده
  
  فردوسي مشهد دانشگاه -2
/ آمار  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد سميه غفوري -

تاريخ دفاع  / قابليت اعتماد فازي بيزي عنوان پايان نامه،
عبدالحميد دكتر آقاي استاد راهنما،  /  19/10/86

  . ركن آباديرضايي
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار فائزه كتابداري -

تشخيص دو مدل رگرسيون و  عنوان پايان نامه،/ 
 /  1/11/86تاريخ دفاع  / مقياس بر اساس درستنمايي

  .عماديمهدي دكتر آقاي استاد راهنما، 
                                                 

محترم انجمن با تشكر از آقاي دكتر محمد حسين عالمتساز نماينده . 14
  هااين خبر ارسالراي آمار ايران در دانشگاه اصفهان ب
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/  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار الهام عليزاده -

روشي اصالح شده براي محاسبه  عنوان پايان نامه،
اي  ههاي چند جملجججدرستنمايي ماكسيمم در مدل برآورد

آقاي استاد راهنما،  /  1/11/86 تاريخ دفاع /بيش پراش 
  .يعمادمهدي دكتر 

/  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار عفت جوانمرد -
معرفي چند روش موجكي برآورد  عنوان پايان نامه،

استاد  /  2/11/86تاريخ دفاع / تابع چگالي احتمال 
  .دوستيحسن دكتر آقاي راهنما، 

  
  15كرمان دانشگاه - 3
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار زينب رمضاني -

شاخص هاي كارايي   نامه،عنوان پايان/ رياضي
استاد /  14/11/86تاريخ دفاع /  فرايندهاي غير نرمال

  .آقاي دكتر ماشااله ماشين چيراهنما، 
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  مانيا شجاعي -

تاريخ دفاع  / قابليت فرايند عنوان پايان نامه،/ رياضي
 آقاي دكتر سيد عنايت الهاستاد راهنما، /   20/11/86

  .معافي
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  مسعود فظعلي -

مقدار فازي در آزمون -p عنوان پايان نامه،/ رياضي
استاد /   20/11/86تاريخ دفاع /  فرضيه هاي آماري

  .آقاي دكتر ماشااله ماشين چيراهنما، 
  
  16عالمه طباطبايي دانشگاه - 4
  /رغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار فا رضا شاهي -

                                                 
و   آماررياست بخشمحمد علي يعقوبي آقايان دكتر با تشكر از . 15

 نماينده انجمن ايران در دانشگاه شهيد باهنر كرمان روعليرضا عربپدكتر 
  هااين خبر براي ارسال

انجمـن آمـار    محترم   نمايندهآقاي دكتر فرزاد اسكندري     با تشكر از    . 16
   دانشگاه عالمه طباطبايي براي ارسال اين اساميايران در

اي  گيري خوشه هاي نمونه طرح عنوان پايان نامه،
  .دكتر نادر نعمت الهيآقاي استاد راهنما، /  سازوار مقيد

/  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار سحر ارشدي -
برآورديابي مينماكس پارامتر كراندار   عنوان پايان نامه،

آقاي استاد راهنما، /  در چند توزيع گسسته استاندارد
  .ادر نعمت الهيدكتر ن

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار  فاطمه جيريايي -
توزيع هاي چوله بيضوي و خواص   عنوان پايان نامه،/ 
  .دكتر نادر نعمت الهيآقاي استاد راهنما،  / آن
/  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار مهدي شعباني -

 دربرآرورد نيم پارامتري نقطه تغيير   عنوان پايان نامه،
دكتر فرزاد آقاي استاد راهنما، / كنترل كيفيت 

  .اسكندري
/  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار محمد كيارش -

/ تركيب مدلها، چه وقت و چگونه   عنوان پايان نامه،
  .دكتر فرزاد اسكندريآقاي استاد راهنما، 

  
   آماريكتب و مجالت 
   كتب تازه منتشر شده●
   نظريه احتمال -

: ناشر/ عين اله پاشادكتر  :تأليف
انتشارات دانشگاه تربيت معلم 

   .تهران
اين كتاب در ده فصل تنظيم شده 

است كه سه فصل اول آن شامل مقدماتي از آناليز، 
فصل چهارم به . توپولوژي و فضاهاي خطي است

مبحث اندازه در حالت كلي پرداخته است و در اين 
ها و   مثالفصل اندازه لبگ كه بن مايه بسياري از

در فصل پنجم فضاي . هاست معرفي شده است  ايده
نتلي ااحتمال و ويژگي آن، احتمال شرطي و لم بورل ك
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متغيرهاي تصادفي در فصل ششم معرفي . آمده است
فصل هفتم به مبحث اميد رياضي پرداخته در . شده اند

 ،در فصل نهم مباحثي در مورد تابع توزيع. شده است
 فصل دهم به مباحث ويژه قضيه بيان شده است و در

سازگاري كولموگوروف، قوانين اعداد بزرگ، نظريه 
  .فوبيني پرداخته شده است ارگوديك، و قضيه

  
   )نظريه توزيع ها (1آماررياضي  -

دكتر محمدحسين عالمت : تأليف
استاد گروه آمار دانشگاه (ساز 
ت أعضو هي(، حميد بيدرام )اصفهان

 كامپيوتر علمي دانشكده رياضي و
  )خوانسار دانشگاه اصفهان

  
علوم پايه و (آمار و احتمال  - 

  )مهندسي
گروه آمار  (...احمد نورا: تأليف

   )دانشگاه اصفهان
  
  
   نشريات مركز آمار ايران●
اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط  -

شهرداري ها براي احداث ساختمان در شهرهاي 
   1386-كشور

 1384-ي از خدمات انبارداريآمار گير -

 86 آبان-شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت -

 ويرايش دوم–تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري  -

 1386 بهار -نتايج آمار گيري از نيروي كار -

 1386 آذر-شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت -

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و  -
 1386تابستان  -فرهنگي كشور

 1384 -الحسنه هاي قرض نتايج آمارگيري از صندوق -

 نفر 49 تا 10نتايج آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي  -
 1383كاركن 

 دي –شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت  -
1386 

  1385سالنامه آماري كشور  -
  
   ساير نشريات●
 آبان ماه 123خبرنامه دانشگاه تربيت مدرس شماره  -

1386   
، 1385 هاي نفتي انرژي زا آمارنامه مصرف فراورده -

مديريت برنامه ريزي شركت پخش فراورده هاي نفتي 
 ايران

 كارنامه تحصيلي دانشكده علوم ،ويژه نامه خبري -
   85-86رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان 

ليف دكتر أ،  ت spssتحليل داده هاي پزشكي با -
گاه علوم پزشكي مجله علمي دانش -مرتضي قوجازاده

داراي  (1386ايالم ، دوره پانزدهم، شماره اول، بهار 
 )رتبه علمي، پژوهشي

، 1386مهندسي معدن، دوره دوم، شماره سوم، سال  -
داراي رتبه (از انتشارات انجمن مهندسي معدن ايران 

 )علمي، پژوهشي

 گاهنامه علمي خبري دانشجويي گروه آمار(اميد  -
 ديماه - شماره يازدهم- هشتمسال )دانشگاه اصفهان

1386  
ها  مروري بر تاريخچه سرشماري -

هاي ايران و جهان از دير  و آمارگيري
باز تاكنون به كوشش غالمرضا 

  هوشمند فيني
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  فرم عضويت در انجمن آمار ايران

  .نمايند تكميل و ارسال در صورت تغيير مشخصات نيز الزم است اعضاء محترم انجمن اين فرم را مجدداً

   شماره عضويت  تغيير مشخصات  عضو جديد 
 

  :مشخصات فردي.  1
  : نام

  :نام خانوادگي
First Name: 
Last Name: 

         مرد  زن  :          تجنسي:                                                                                                                         كد ملي: تاريخ تولد
 :مشخصات تحصيلي. 2

 :          رشته تحصيلي : آخرين مدرك تحصيلي

  :ذ         سال اخ : نام دانشگاه محل تحصيل يا اخذ مدرك

 : ذ مدرك         نام شهر محل تحصيل يا اخ :  اخذ مدركنام كشور محل تحصيل يا

  :مشخصات شغلي. 3
 : سمتشغل يا  : صيل يا تحمحل كار

   . مرتبه علمي را قيد نماييد،در صورت مثبت بودن پاسخ         ت علمي هستيد؟أآيا عضو هي
  :ها ها و تماس آدرس. 4

  : دورنگار  : تلفن
                               :                                                                                                    آدرس پستي

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

  

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

  :همكاري با انجمن زمينه هاي مورد عالقه
  هاي تخصصي انجمن          همكاري در كميتهها و سمينارها              همكاري در برگزاري كنفرانس  همكاري در داوري مقاالت

  پژوهشي انجمن  هاي                         همكاري در فعاليتهاي آموزشي انجمن   همكاري در فعاليت
  

  پرداخت حق عضويت. 6
  :تاريخ واريز حق عضويت  :مبلغ واريزي

  :عضويت مربوط به سال  :شماره فيش بانكي

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

   ريال000/000/1   ريال000/60    ريال000/30  )ريال (مبلغ

  واريـز  ) 731كد شعبه    ( نام انجمن آمار ايران نزد بانك ملي شعبه دكتر فاطمي تهران          ه   ب 5135بلغ حق عضويت انجمن را به حساب جاري شماره          خواهشمند است م  
  . ال فرمائيدارسآمار ايران  پستي يا الكترونيكي به دفتر انجمن نشانيرا به همراه يك قطعه عكس پرسنلي از طريق   آن،و پس از تكميل فرم درخواست عضويت
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  )1/7/86 تا 1/7/85از تاريخ (آمار ايران حاميان انجمن  
انجمـن آمـار ايـران      . انـد   انجمن آمار ايران را حمايت نمـوده       ،هاي خود  ها و پشتيباني   ها و نهادهاي زير با كمك      دانشگاه

  . ها سپاسگزار است صميمانه از اين حمايت
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران •
  آمارپژوهشكده  •
  )هاي خبرنامه چاپ برخي از شماره(قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي دانشگاه فردوسي مشهد  •
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري •
 دانشگاه بيرجند •
 دانشگاه تربيت مدرس •
 دانشگاه شهيد چمران اهواز •

  1386سسه اي انجمن در سال ؤاعضاي م
 از انجمــن آمــار ايــران حمايــت ،1386 ســال در اي ســسهؤبــا پرداخــت حــق عــضويت م ســسات زيــرؤهــا و م دانــشگاه
  . شود از رؤسا، مسئوالن و نمايندگان انجمن در اين مؤسسات قدرداني ميبدين وسيله  .اند نموده

  بانك سپه .1
 بانك كشاورزي .2
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران .3
 شركت سهامي بيمه ايران .4
 پژوهشكده آمار .5
 پژوهشكده بيمه .6
 پژوهشكده هواشناسي .7
 ازمان تأمين اجتماعيس .8
 شركت آب و فاضالب استان اصفهان .9

 شركت خودروسازي سايپا .10
 شركت صنعتي پارس خزر .11
 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس .12
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد .13
 )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  .14
 دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد اصفهان .15
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي .16
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .17
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان .18
 دانشگاه علوم پزشكي همدان .19
 )ره(كميته امداد امام خميني  .20
  مؤسسه تحقيقاتي اصالح و تهيه نهال و بذر-وزارت جهاد كشاورزي .21
  دفتر آمار و فناوري اطالعات-وزارت جهاد كشاورزي .22
وزارت صنايع و معادن .23



 
 

Iranian Statistical Society Newsletter                                                                                      24
 

 

   
  

Winter 2008 No. 57 
  

Iranian Statistical Society Newsletter 

   Contents 
 
1  Editorial 

5  Society news 

8 News of universities and statistical       

    centers 

14 Introducing statistics departments in 
     Iran 

16 Graduations in statistics 

20 New statistical books and journals 

22 Membership application form 

23 Sponsors of Iranian Statistical Society  

Iranian Statistical Society 
 

P.O. Box:     15815-1614 
Tehran, Iran 
Telfax:         021-66495540 
                     021-66499827 
Web Site: 

www.irstat.ir 
 
This periodical is the official Newsletter 
of the Iranian Statistical Society which is 
published quarterly. 
 
Editor in chief: 

   Dr. H. Jabbari Nooghabi 
 

Editorial board: 
Dr. J. Ahmadi 

                     Dr. N.R. Arghami 
                     Dr. A. H. Rezaei 
                     Dr. G.R. Mohtashami 
 
 
Correspondence address: 
School of Mathematical Sciences, 
Ferdowsi University of Mashhad, 
Mashhad, Iran. 
 
P.O. Box: 

9177948953-1159 
Telfax: 

0511-8828600 – 4 
0511-8828605 

 
Web Site:  http://issnl.um.ac.ir 
 
Email:      khabar@math.um.ac.ir 
 
Type: 

Mrs. Soleymani 
 
Printed by: 

Ferdowsi University of Mashhad 
Publication 


