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 فصل اول : مقاالت تخصصی

یر مجموعه های آمار و کاربردها رشته یاضی و فنی یکی از ز به زبان ساده،  علم آمار .باشدمی  گروه آزمایشی گروه ر
وی جزئیات یا رسیدن از جز به  پیش گوی ی براساس ارقام و اعداد است. می توان گفت علم آمار نتیجه گیری از ر

 .کل می باشد

غ التحص و  یمراکز صنعت مه،یبانک ها، ادارات ب ران،ی توانند در سازمان بودجه،مرکز آمار ا یرشته م نیا لانیفار
ز یوزارت خانه ها  یآمار یواحد ها کارخانه جات،  کار، بهداشت، اقتصاد و امور  ،یمختلف همچون جهاد کشاور

آمار  لیو تحل هیو تجز  یبه جمع آور ازیکه ن یاد در هر مرکز و نه یو به طور کل یفرهنگ و ارشاد اسلام ،ی یدارا
 دارد مشغول به کار شوند.

  

های مانند سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش گیری در سازماناندازهنیاز به افراد آشنا با آمار، سنجش و 
وان وان پزشکی کاملا محسوس میکشور، وزارت آموزش و پرورش، مراکز مشاوره و ر باشد. در شناسی، و مراکز ر

کشور،  های ی مانند سازمان سنجش آموزشگیری در سازمانحال حاضر افراد تحصیل کرده در حوزه سنجش و اندازه
وانپزشکی کاملا محسوس می وانشناسی و مراکز ر باشد. دوره کارشناسی وزارت آموزش و پرورش، مراکز مشاوره و ر

ها و موسسات مختلف های ذکر شده پاسخ دهد، و به سازمانتواند ت ا حدی به نیازگیری میآمار، سنجش و اندازه
 .ها کمک کندتفسیر نتایج حاصل از آزمون گذاری، تجزیه و تحلیل ودر زمینه تهیه، اجراء، نمره
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 مقاله اول: 

 برخی از مطرح ترین آماردانان

 .بود تهران مختلف هایدانشگاه در آمار علم استاد ،(تهران ،۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱ - باکو ،۱۲۹۸) مدنی علی

 .است شده داده ایران آمار علم پدر لقب وی به

ستاد مدنی صیلی مدارج طی از پس ا شگاه در تح شت ایران به شوروی جماهیر اتحاد هایدان شگاه در و بازگ  دان

 نیز دارایی و اقتصاد وزارت و بودجه و برنامه سازمان نظیر اقتصادی هایسازمان در وی. شد کار به مشغول تهران

 .استبوده هاییسمت دارای

 نظریه احتمال تالیف کرده است. ,جبر ,او کتاب هایی در زمینه آنالیز آماری

 

 

 نایتینگل فلورانس

 به را پیچیده آماری های گزارش تا کرد تهیه را مدرن مدور هیستوگرام او. بود آمار تصویری نمایش در اوپیشگام

شی ستم از خود آماری جامع تحلیل و تجزیه طریق از همچنین نایتینگل. کند ارائه ساده رو شتی هند سی  ، بهدا

 را در این کشور توسعه داد. پزشکی های مراقبت
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 توکی جان

-کولی فوریه سییریع تبدیل الگوریتم» ابداع در شییرکت خاطر به وی شییهرت آمریکایی که آماردان و ریاضیییدان

ست «توکی صطالحاتاو  .ا سیاری ا ست مشهور کامپیوتر علوم زمینه در که کرد ابداع را ب صطالح او. ا  را "بیت" ا

و نمودار جعبه ای  کرد ایجاد را زیادی های الگوریتم همچنین توکی. کرد معرفی بود را "باینری رقم" که مخفف

 معرفی شد . 1996که در سال  از ابداعات اوست

 

 

 



«8» 
 

 گرترود  کاکس

 کارولینای ایالتی دانشگاه) دانشگاه استاد که حالی در مطرح ترین اثر او ابداع طرح آزمایش در آمار بوده است. او

آماری  المللی بین کرد . او اولین زنی بود که به عضویت انستیتوی تأسیس را تجربی آمار دپارتمان ، بود ( شمالی

 .  شود می نامیده آمار اول بانوی هم اکنون  شد . او آمریکا آماری انجمن رئیس درآمد و

 

 

 

 

 سوزان مورفی

 های بیماری از که افرادی برای را معالجه کرد تا سییوزان مورفی در آمار به پزشییکان کم  اقدامات پیشییگامانه 

   : مانند مزمن

HIV / Aids  ،بیماری های قلبی عروقی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل ،ADHD   دارند را بهبود بخشد. 

 آرتوردرآمد. م  بنیاد به عضویت خود چشمگیر های کم  دلیل به مورفی ، 2013 سال در
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وی  جیک پور

های را ایجاد کرد تا جهانی   DATAKINDجی  پوروی پلتفرم   طریق از اجتماعی که سیییازمان

 به وجود آید .  باشند بشریت خدمت در توانند می ها داده به دسترسی

 می همکاری یغیر انتفاع های سییازمان کرده اسییت که با ایجاد دانشییمندان از هایی دیتاکایند تیم

دانشمندان  . جی  ازکنندمی  مقابلهعلم داده ها  زمینه در بشریت مشکالت بزرگترین با کنند و نیز

 می باشد. داده در نیویورک تایمز

 

 

 

 

 

 

 



«10» 
 

 مقاله دوم: 

 

 

 Big) تیشخص یمدل پنج عامل یۀکه بر پا  یشناستیشخص یهاتست نیو پرکاربردتر نینئو از معتبرتر آزمون

 قیها تحقو حاصل سالاست  از سه دهه که مطرح شده  شیب تیشخص ی. مدل پنج عاملاست  شده میتنظ (5

 ی می باشد . صفات تیشخص یروانشناس ۀنیدر زم

 

 فیتست نئو، صفات به صورت ط جیدر نتا ی شود . داده م ازیامت تیشخص یانجام آزمون نئو، به پنج عامل اصل با

تست  جیموضوع، دقت و صحت نتا نی. استین یخبر MBTI به سب  ییهایبندو از دستهی شود نشان داده م

 ی کند . تر ماز اطالعات رو سخت یفرد ۀاستفاد یول ی بردنئو رو باال م

 

 نیتر. مهمددار یانسان یهارفتار گروه لیو تحل یسازمان ،یشغل ،یفرد یهانهیدر زم یانئو کاربرد گسترده تست

 ی گیرداز شما م یادی، زمان زآن جینتا لیانجام تست نئو و تحل است . جینتا یتست نئو، اعتبار و دقت باال تیمز

ست نیتریآزمون نئو از علم یول س یها برات ست تیشخص قیو دق طرفانهیب یبرر شما  اریدر اخت یو  اطالعات ا

 ی آید . بدست م یشناستیکه در کمتر تست شخصمی گذارد 
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ص یمدل پنج عامل ۀمطلب دربار نیا در صBig 5 تیشخ شخ س تی، آزمون  س ۀنئو و نحو یشنا آزمون نئو  ریتف

 .میکنیم یبه شما معرف گانیتست نئو را یخوب برا تیو چند سا میکنیصحبت م

 

 

 

 

 چطور مطرح شد؟ Big 5مدل پنج عاملی شخصیت 

و هر چند آزمون نئو است  ها پژوهش روانشناسان صفاتی به دست آمده مدل پنج عاملی شخصیت در طول سال

کری و پال کاستا ابداع کردند ولی پژوهشگران زیادی در روند تدوین این مدل و آزمودن اعتبار اون رو رابرت م 

 داشتند.فعالیت 

صیت آیزنک شخ ست  ست عاملی کتل ۱۶آزمون و  ت صیتاز دیگر ت شخ شهور  سی بر مبنای های م شنا

 شود .  ای از صفات توصیف میها، شخصیت با مجموعهشناسی صفاتی هستند. در تمامی این تستشخصیت
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 آزمون نئو از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفت؟

سال  ست نئو در  سخۀ اولیۀ ت شد و بعد از در کتاب م  ۱۹۷۸ن ستا منتشر  شد. از  آنکری و کا سه بار بازنگری 

سخه شدهآن زمان تا االن ن ست تهیه  ست . های مختلفی از این ت سایت ا سخۀ متفاوت از آزمون در  ها هم چند ن

 می باشد .  نئو آنالین موجود

. این کند فت رو بررسی میعالوه بر سنجش پنج عامل اصلی شخصیت، در هر عامل، شش ص NEO PI-Rتست 

و فقط پنج عامل اصییلی  دسییوال دار ۶۰فقط  NEO-FFIشییدۀ آن به نام و نسییخۀ کوتاه دسییوال دار ۲۴۰تسییت 

 کند .  شخصیت رو امتیازدهی می

 می دهد؟ ما به اطالعاتی چه نئو تست تفسیر

ا نیم رفتارش راکه اگه صفات شخصیتی فرد رو بشناسیم، میتو است های صفاتی شخصیت، اعتقاد بر ایندر نظریه

 بینی کنیم.های مختلف پیشدر موقعیت

که هر عامل، است در مدل پنج عاملی شخصیت، هزاران صفت شخصیتی انسان در پنج عامل اصلی جمع شده 

شامل روان دشش زیرمجموعه دار صیت  شخ صلی  گرایی ن، برو(Nرنجوری یا نوروتیک بودنپنج عامل ا

E گشودگی به تجربیات جدید ،O موافق بودن ،A یشناسو وظیفهC  ).هستند 

 ؛ اقیانوس یا قایق کانو.CANOE یا OCEAN؛ ددو اسم مخفف هم برای این مدل وجود دار

صلی شخصیت رو دو به دو در کنار هم قرار می دهند و با توجه به باال  در تفسیر آزمون نئو، امتیازات پنج عامل ا

های ها تمایالت رفتاری افراد در موقعیتبندیرسییند. این دسییته هایی میبندیپایین بودن دو مولفه به دسییتهو 

 کند .  مختلف رو بیان می

بندی در کنار هم قرار گرفتند و ی  نوع تیپ (A)موافق بودن و E)برونگرایی )در تصویر  میبینید که دو عامل 

 ا نشان می دهد . ایجاد کردند که شیوۀ تعامالت فرد ر
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 ؟است  برونگرایی و درونگرایی در مدل پنج عاملی شخصیت چطور مشخص شده

شامل ود ش و با شش صفت سنجیده میاست  در تست نئو با معنای متداول برونگرایی متفاوت Eبرونگرایی  که 

 شود .  پرحرف بودن میطلبی، عالقمندی به مردم و فعال بودن، قاطعیت داشتن، شاد بودن، هیجان

ولی نهایتا میانگین د ی  فرد در چندتا از این شییش صییفت امتیاز باال و در بقیه امتیاز پایینی بگیر اسییت ممکن

 کند .  امتیازات این شش صفت، امتیاز برونگرایی در تست نئو رو مشخص می

شناسی شخصیت رهای دیگستهر چند که همبستگی و ارتباطی بین درونگرایی در مدل پنج عاملی شخصیت و ت

 ست.انیکسان دا رآنها  شود ولی نمی دوجود دار MBTIمثل 

 ؟است ، یک خصوصیت منفی(Nامتیاز باال در نوروتیک بودن )

در مدل پنج  Nثباتی عاطفی برای تعریف عامل پذیری و بیرنجوری، تهییجاز اصیییطالحات نوروتی  بودن، روان

ستفاده میکنند.  صیت ا شخ شتن زمینه و آمادگی برای تجربۀ عواطف عاملی  نوروتیک بودن به معنای دا

 منفی مثل ترس، غم، دستپاچگی و عصبانیت
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داری، حساس بودن به شش صفت مرتبط به نوروتی  بودن شامل عصبانیت، اضطراب، افسردگی، عدم خویشتن

ز اختالالت روانی مثل . هر کدام از این صییفات با ی  سییری اشییود پذیری در شییرایط سییخت میخود و آسیییب

 است .  افسردگی، اضطراب و اضطراب اجتماعی در ارتباط

ست و ارزش بالینی ندار سایی اختالالت روانی نی شنا ست  ست نئو ی  ت ست دالبته ت ضور  و انجام این ت بدون ح

شخیص اختالالت روانی ندار شناس اعتبار چندانی برای ت ست رو با دقت انجام داد دی  روان شید و ولی اگه ت ه با

 جا داره مقداری روی اون تامل کنید. آیددر یکی از شش صفت مثال اضطراب، امتیاز بسیار باالیی به دست 

که این  یدرصد ارثی و بقیه تحت تاثیر محیط و تربیت ۶۰تا  ۴۰صفات در روانشناسی شخصیت صفاتی، در حدود 

صفات متغیر ست مقدار برای هر کدام از  صفات قابل تغییر. در مدل پنج عاملی ا صیت مقدار هر کدام از  و  شخ

ست حتی با باال رفتن سن، برونگرایی و نوروتی  بودن کاهش یافته سی افزایش پیدا و موافق بودن و وظیفه ا شنا

 می باشد .  . بنابراین صفات مربوط به نوروتی  بودن هم قابل کنترل و بهبودکند می

 دارد؟ کاربرد هاییحیطه چه در نئو آمده از تفسیر تستدستنتایج به

ست نئو و تحقیقاتی که روی اون انجام می ضر ت سترده شود کاربردهای حال حا سیار گ ستفادۀ ب ست ولی برای ا

 .می باشد  ترین کاربرد این تست در شناختن نقاط قوت و ضعف شخصیتیشخصی ما، مهم

ر واکنش نشببان دادن به های نسبببتا بابت دگرایش»مدل پنج عاملی شیییخصییییت بر صیییفات به عنوان 

صیتی یتوانو م دتاکید دار «هاموقعیت شخ صفات  ست نئو با آنالیزی از  روبرو  ما گفت در هنگام دیدن نتایج ت

های زیادی اسییتفادهاند بینی کنیم که این میتودر شییرایط مختلف  پیشان را نیم واکنش خودماهسییتیم و میتو

 .دداشته باش

 ؟د کنی ما ما در مسیر شغلچه کمکی به  اندآزمون نئو میتو

و دهد های مشخصی قرار نمیافراد رو در دسته MBTIو  س شناسی دیهای شخصیتنتایج تست نئو مثل تست

 .کند  بلکه صفات اصلی شخصیت هر فرد رو امتیازدهی می دپردازهای شخصیتی نمیبه توصیف تیپ

از  توان و به طور غیرمستقیم میدهد  گفت تست نئو به ما شغل مشخصی رو پیشنهاد نمی توانبه این صورت می

 استفاده کرد. در یافتن شغل مناسب ج آننتای
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 مقاله سوم: 

 

 انجام اماری های داده با عادی عملیات که شییخصییی به توان می را آماردان اسییت؛ متعددی معانی دارای آماردان

 دهد.  می

 به ها داده تعبیر و گردآوری در را  روش این و دیده اموزش زیاد میزان به آماری شناسی روش در که تحلیلگری 

 برد. می کار

ضیدان ی  به ضیات که کاربردی ریا شرفته ریا سترش در را پی شهای گ  بندد . اطالق کارمی به جدید آماری رو

 نمود

 در ادامه به موقعیت های شغلی برتر آماردانان در سراسر جهان می پردازیم.

 

 دولتی : استخدام

 شهری  نشانی آتش واحد ی  در داده دانشمند -

 پاسییی  دیگر و نشیییانی آتش ادارات به ، پاسییی  زمان سیییازی مدل و حوادث مورد در ها داده تحلیل و تجزیه با

 بخشد .  بهبود را شهری خدمات تا کند کم  اضطراری دهندگان تماس های
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شهر دیتروید از امارهای مکانی برای کاهش زمان واکنش به تماس های وارده  شانی  سی دیویت از اداره اتش ن کی

 استفاده می کند.

یاست فعالیت یک برای ها داده ارشد دانشمند -  جمهوری ر

 

گفتگوهای صورت گرفته  و کند استفاده مردم به دسترسی برای دهندگان رأی مشخصات ایجاد برای ها داده از 

 در مناظره ها و تبلیغات را مورد آزمایش قرار دهد . 

 آماردان در سازمان حقوق بشر-

 ایاالت حمله یا سیییوریه در داخلی جنگ مانند خاص های درگیری در جنگ تلفات یا پناهندگان تعداد برآورد با

 کند .  کم  بشر حقوق ارتقاء سطح به ، عراق به متحده

شبرد به آماری تحلیل و تجزیه برای پرایس مگان روش های و راهبردها شر حقوق درک پی  کلمبیا ، گواتماال در ب

 است کرده کم  سوریه و

 سالمت و تندرستی

  

 آماردان بهداشت حیوانات -

 یا تحقیقاتی موسیییسیییات ، ها وحش باغ در خطرانقراض معرض در های گونه جمعیت افزایش و محافظت برای

 کند .  همکاری دانشمندان سایر با غیرانتفاعی
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 آماردان در کلینیک ها-

 این درمان،  فواید آیا که کند تعیین و کند کم  درمان جایگزین جدید ی  اثربخشیییی و ایمنی بدن ارزیابی به

 خیر؟  یا دارد را پیشنهادی

 

 آماردان در بخش بهداشت شهرداری-

جلوگیری  بیماری بروز از ، شود می داده اطالع آنها به آماری های روش با که هایی برنامه طرح های آزمایشی و از

 کند . کم  سالمت شهروندان ارتقاء و عمر شدن طوالنی کند وبه

 

 : تکنولوژی

 آنلاین فروش خرده یک در داده تحلیلگر

برای باال رفتن فروش وبسایت ،  الگو های خرید را مدل سازی کند و شخصی سازی تجربه مشتریان  در وبسایت 

 را افزایش دهد.

 افزاری نرم شرکت یک برای داده دانشمند

سبت به کارکرد  ضعف را ن شار را بازی کند . نقاط  ست نرم افزار قبل انت سعه و ت نقش ی  منتقد را در مراحل تو

 کاربران بررسی کند تا بروزرسانی ها موثرتر باشند .  
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شییانون کبورن از داده ها برای ایجاد مدل های جدید برای تحو ل در اسییتخدام کارفرمایان و افراد جویای کار به 

 غیر حضوری استفاده کرد . صورت 

 

 دانشمند داده در سیلیکون ولی 

 از داده ها برای توسعه پروژه خود استفاده کند تا کاربران را بر اساس عالیق شخصی شان جذب کند .  

 دیپارک کومارک دانشمند داده در لینکدین از داده ها برای تولید محتوای بهتر رسانه اجتماعی استفاده کرد . 

 

 درموتور های جستجوگر وبمهندس 

وبسیییایت ها  و تبلیغات ، اینترنتی جسیییتجوی نتایج سیییازی بهینه و بینی پیش از تحلیل داده های برای  برای

 استفاده کند . 

ستبرگ تیم شناس ی  ، ه شد آمار سازی تبل ار ستفاده در گوگل از آمار برای بهینه  ستجو های وب ا یغات و ج

  کرد.

 

یست محیط  علم و ز

شد چگونه که بفهمیم کند تا ایجاد تحلیل آن و تجزیه و ها داده آوری جمع برای هایی روش  حیوانات جمعیت ر

 گذارد.  می تأثیر اکوسیستم بر گیاهان و

یای ی یست در ز  آنالیز داده در

 جریانهای آب  و گذارد می تأثیر دریایی حیوانات مهاجرت بر چگونه هوا که کنیم داده ها را تحلیل کند تا درک

 دهد. می قرار تأثیر تحت را نیز هوا و آب چگونه
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یستی در ناسا   آماردان ز

با بررسییی عناصییر موجود بر سیییارات و آب و هوای غالب بر آن ها و  امکان حیات در آن ها را بررسییی کند و به 

 فضانوردان کم  کند تا سفر امن تری داشته باشند . 

 

 صنایع دیگر

زشی تیم یک آنالیز مدیر  ای حرفه ور

 

و بهترین راه برای پیشیییبرد تمرین ها برای  کند اسیییتفاده بازیکنان عملکرد بینی پیش و بهبود برای ها داده از

 کسب بهترین نتیجه گیری بعد از تجزیه و تحلیل تیم ، ارائه دهد .

 

وزنامه  نویسنده و نگار ر
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 دهید. مردم به زبان ساده ترتوضیح عموم برای مقاالت در را علمی یا آماری پیچیده های داده

مسابقات ورزشی مخصوصا بیسبال می  تحلیل و تجزیه به که است آمریکایی نویسنده و آماری ی  سیلور ناتانیل

شد   سردبیر ار ست .او  شته ا شته آمریکا دا و  FiveThirtyEightپردازد . او نیز تحقیقاتی در آمار انتخابات گذ

 می باشد. ABC NEWS خبرنگار ویژه شبکه
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 : چهارممقالۀ 

 سود آماری و داده ها

 

 به همت افشین آشفته )نمایندۀ پروژۀ بین المللی سواد آمار و داده در ایران( 

در این بخش که ادامۀ سری مباحث سواد آماری و داده ها در خبرنامۀ انجمن آمار ایران است سعی خواهد شد تا 

 ساختار و چالش های سیستم آمار و اطالعات ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

ی آمار و اطالعات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از بان  مرکزی و مرکز آمار آن کشور به عنوان مراکز اصل

دست اندرکاران آمار »کشور نام برده می شود و به مجموعۀ این دو و کلیۀ واحدهای تولیدکنندۀ آمارهای رسمی، 

سیستم آمار و »می گویند. کلیه موارد نام برده شده پیشین به عالوۀ کمیتۀ عالی آمار کشور، « و اطالعات کشور

 نام دارد. « اطالعت ملی

یکی از اعضای مؤسس حوزۀ یورو در اروپا به نام الکساندر المفالوسی سخنرانی ای در رابطه با اهمیت آمار دارد و 

همچنین آقای )...(« هیچ چیز به اندازۀ آمار خوب در سیاست گذاری مهم نیست »در ابتدای سخن خود می گوید: 

اعتبار آمارهای »بوده است می گوید:  2011تا  2003جان کلود تریشه که رئیس کل بان  مرکزی اروپا از سال 

حوزۀ یورو از مهم ترین عوامل کلیدی مورد توجه اروپا است و این نشان می دهد که همانند گذشته می بایست 

اقدامات مؤثری در ابالغ دستورالعمل ها و تقویت تولید آمار به روز، صورت پذیرد تا بتوان در اتخاذ سیاست های 

بنابراین حوزه های کالن مدیریت، نیاز به تهیۀ آمارهای درست و به « پیش از آن استفاده کرد. مناسب، بیش از

 هنگام، برای انجام مأموریت های خود دارند که این مهم نیازمند موارد زیر است: 

  ه ی  سیستم مدیریت اطالعات فراگیر و یکپارچه با استفاده از فناوری هایی مانند انباره داده، دادوجود

 کاوی، هوش تجاری و کالن داده. 

  بررسی و بومی سازی دستورالعمل ها و فناوری های روز دنیا در رابطه با تولید، تبدیل و گزارش آمارهای

 ملی. 

  وجود همکاری صمیمانه در کل سیستم آماری داخلی کشور جهت تولید آمارهای موردنیاز و پدید آوردن

 . چارچوب ها و مفاهیم آماری مشترک ملی

  .وجود قوانین و دستورالعمل های الزم جهت پشتیبانی دست اندرکاران تولید آمار کشور 

  .حفظ استقالل و پشتیبانی از مراکز تولید آمار در انجام مأموریت های محوله 
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  .به کارگیری افراد متخصص در حوزۀ آمار و فناوری های نوین 

 ختاری و فناوری برای تهیه و تجمیع آمار و شاخصیکپارچه نمودن آمارهای موردنیاز کشور از لحاظ سا-

 های کالن. 

در قوانین داخلی سیستم آمار و اطالعات ملی، ماده قانون هایی وجود دارد که مراکز تولید آمار را در راستای 

ن گردآوری و تکمیل آمار و تطبیق آن ها با قوانین بین المللی بومی شده، الزام می نماید. نکتۀ چشمگیر در ای

قوانین، توجه به استقالل سیستم آمار و اطالعات ملی در کنار الزام به تطابق با قوانین بین المللی دارد. هیچ اقدام 

یا قانونی نباید موجب خلل در این استقالل شود و کلیۀ اقداماتی که ناقض این استقالل گردد از این قوانین مستثنا 

بل قبول تلقی می شوند. همچنین سیستم آمار و اطالعات ملی، در و در بیشتر موارد به صورت پیش فرض، غیرقا

راستای دسترسی به داده ها و اطالعات الزم از هر منبع داده های شخصی، خصوصی یا دولتی مورد پشتیبانی 

 کامل قرار دارد و کلیه نهادها موظف هستند براساس ساختار ارائه شده، داده های موردنیاز را به صورت رایگان در

 اختیار قرار دهند. 

میالدی و با هدف تشکیل سیستم جامع آمار و اطالعات ملی، اقداماتی بر پایه موارد زیر  1990در اروپا از سال 

 برنامه ریزی شد و با نظارت دقیق تاکنون اجرا شده است: 

 ه قرار گرفت توجه به تخصص باال در زمینۀ دانش آمار به عنوان ی  مؤلفۀ کلیدی منابع انسانی مورد توج

تا کیفیت آمار و داده ها در سیستم آمار و اطالعات ملی تضمین گردد. در این راستا مصاحبه های تخصصی 

سواد آمار و داده ها برای استخدام افرادی که فارغ التحصیل رشته های دیگر هستند انجام می شود و از 

 لحاظ سواد آمار و داده ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

 آیندهای آماری به ی  مؤلقۀ ضروری کلیه نهادهای کشور تبدیل شد. برآیند اینکه، واحد مدیریت آمار فر

و اطالعات در این نهادها بیش از گذشته مستقل و پایدار گردیدند. درحقیقت به عنوان یکی از حوزه های 

های گردآوری داده ها و اصلی، مقرر گردید با استفاده از فناوری های نوین و روش های جدید در زمینه 

تحلیل آمار فعالیت نمایند. بدین معنی که فعالیت های این حوزه ها از حالت ایستا خارج و در ی  فرآیند 

پیوسته، ملزم به پیگیری توسعه های ایجاد شده در بازار و پیچیدگی ها و نوآوری های جدید آمار و 

 اطالعات شدند. 

  ملی ملزم شدند کلیه نیازهای گزارش دهی به واحدهای آماری را با کلیه تولیدکنندگان آمار و اطالعات

 رعایت باالترین سطح استانداردها ارائه نمایند و در این زمینه پاسخگو باشند. 
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  یکپارچگی در اطالعات و داده های اولیه مدنظر قرار گرفت تا رویه تولید آمار تندتر و با دقت بیشتر صورت

 ب در رابطه با محصول ارائه شده به کاربر نهایی امکان پذیر شود. پذیرد و کنترل کیفیت مناس

  .رویه ها روش های بکار رفته در تولید آمار، بازنگری و یکسان سازی گردید 

  سعی شد تا کلیۀ ارتباطات الزم با منابع اطالعی که داده ها را در اختیار قرار می دهند و مراکز انتشار که

گزارش ها را منتشر می کنند تنها توسط ی  واحد ارتباطات در مدیریت آمار و ی  نفر به عنوان فرد 

 رابط در واحدهای آماری انجام گیرد. 

و اطالعات ملی می بایست در قالب ابزارهایی، خدمات آمار را ارائه دهد که نکتۀ مهم این است که سیستم آمار 

بتواند برای ذی نفعان خود بدون افزایش نامناسب هزینه و ریس ، ارزش پدید آورد. باتوجه به اینکه تأمین آمار 

سازمان، پرهزینه، الزم برای استفاده در واحدهای گوناگون درون ی  سازمان یا برای استفادۀ ذینفعان بیرون از 

زمان بر و در برخی مواقع نیازمند دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده است، مطمئناً می بایست در ی  واحد 

هماهنگ و متشکل به شکل کامالً حرفه ای صورت پذیرد و هزینه و ریس  آن در این واحد کنترل شود. بدین 

در نهادهای کشورهای توسعه یافته به صورت مستقل و « دپارتمان آمار»سان واحدهای مدیریت آمار تحت عنوان 

زیر نظر باالترین مرجع یعنی سیستم آمار و اطالعات ملی شکل گرفت. در این راستا استفاده از فناوری روز دنیا و 

ایجاد انباره های داده مشترک استاندارد و انجام تجزیه و تحلیل های پیشرفته مانند داده کاوی کالن داده ها و 

ارائۀ اطالعات توسط سامانه های یکپارچۀ هوش تجاری، به عنوان زیرساخت های جدید مورد شناسایی و پیاده 

 سازی مستمر قرار می گیرد. 

شکل زیر می تواند ساختار الزم برای مدیریت آمار را در ی  نگاه نشان دهد. این ساختار در بسیاری از کشورهای 

ونه که مشخص است کلیۀ فرآیندهای آماری تحت پشتیبانی مدیریت ارشد حوزۀ یورو استفاده می شود. همان گ

قرار دارد. کمیتۀ عالی آمار و اطالعات مسئولیت تدوین، ابالغ و نظارت بر مدیریت آمار و اطالعات را بر دوش دارد. 

مجموعه ای از  واحد آمار و اطالعات، می باسیت در کارکرد مدیریتی خود، بر دو پایۀ بلوغ فنی و بلوغ سیستمی،

 ها و منابع را برای استقرار ی  نظام فرآیندی در ارائۀ آمار پیاده سازی کند. توانمندی

این نظام فرآیندی می تواند مرتبط با کارکردهای واحدهای سازمانی مختلف باشد و محدود به واحد سازمانی آمار 

اط با سطوح عالی به نحوی قرار گیرد تا ارتباطات نمی شود. بنابراین موقعیت این واحد قاعدتاً می بایست در ارتب

الزم با واحدهای گوناگون به نحو سالم برقرار گردد و از تمامیت داده ها به عنوان ی  سرمایه حفاظت شود. 

گونه که مالحظه می شود مفاهیمی مانند بلوغ فنی و سیستمی، توانمندی و منابع آمار و اطالعات در اینجا همان

ایفا می کنند. همین امر موجب می شود تا دانش رایانه گرچه نیاز است ولی به تنهایی نتواند تضمین  نقش مهمی را

کنندۀ بلوغ سیستمی نظام آمار و اطالعات سازمان باشد و نیاز به تخصص های هم زمان در             حوزه های 
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پارچه و فراگیر از آمار را در کنار تخصصی و مدیریت سیستم های آماری احساس شود. این امر فهم مشترک، یک

فرهنگ سازمانی مناسب تضمین می کند. بنابراین تخصص در کلیه حوزه های برشمرده شده شامل آمار، زمینه 

های تخصصی کسب و کار و رایانه برای مدیر واحد آمار و اطالعت به عنوان ی  الزام مطرح است و درحال حاضر 

 ا نام برده می شود. از آن به عنوان تخصص علم داده ه
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 لغت نامه آماری

 قسمت یکم: 

 واژگان آماری مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی 

 به همت عادل محمدپور )دانشگاه صنعتی امیرکبیر( و فرشید خان زاده )پژوهشکدۀ آمار( 

 

 توزیع های آماری

 a posteriori density ....................................................................... چگالی پسینی

 a posteriori distribution ............................................................ توزیع پسینی 

 a priori density .............................................................................. چگالی پیشینی 

 a priori distribution ..................................................................... توزیع پیشینی 

 angular distribution .................................................................... توزیع زاویه ای 

 asymptotic distribution ............................................................ توزیع مجانبی 

 axial distribution ............................................................................. توزیع محوری 

 bimodal distribution ...................................................................... توزیع دومُدی

 binomial distribution .......................................................... توزیع دو جمله ای 

 bivariate binomial distribution ................. توزیع دو جمله ای دو متغیره

 bivariate distribution ............................................................... توزیع دو متغیره

 ch-square distribution ................................................................ توزیع خی دو 

 circular distribution ................................................................... توزیع دایره ای 

 circular normal distribution ................................... توزیع بهنجار دایره ای 

 circular uniform distribution ............................ توزیع یکنواخت دایره ای 

 decapitated distribution ......................................................... توزیع سربریده 

 deflated distribution .................................................................... توزیع کاهیده 

 degenerate distribution ............................................................ توزیع تباهیده

 discrete distribution .................................................................... توزیع گسسته 

 discrete rectangular distribution .................... توزیع مستطیلی گسسته

 discrete uniform distribution ............................. توزیع یکنواخت گسسته 
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 distributional inference theory ........................... نظریه استنباط توزیعی

 exponential distribution ............................................................. توزیع نمایی 

 extreme value distribution ......................................... توزیع مقدار کرانگین

 geometric distribution ................................................................ توزیع هندسی

 grouped frequency ........................................... توزیع فراوانی گروه بندی شده

 heavy-tailed distribution, heavy-tail distributionم سنگین توزیع د

 hyper geometric distribution ....................................... توزیع فوق هندسی

 inflated distribution ..................................................................... توزیع آماسیده

 informative prior distribution .............................. توزیع پیشینی آگاهنده

 joint distribution..................................................................................... توزیع توام

 lattice distribution ..................................................................... توزیع شبکه ای 

 marginal density ...................................................................... چگالی حاشیه ای 

 marginal density function ........................................ تابع چگالی حاشیه ای 

 marginal distribution ............................................................. توزیع حاشیه ای 

 multinomial distribution .............................................. توزیع چند جمله ای 

 multivariate distribution ............................ توزیع چند متغیره، توزیع توأم 

 noni formative prior distribution .................. توزیع پیشینی ناآگاهنده 

 Pareto distribution ............................................................................ توزیع پارتو 

 posterior density ........................................................................... چگالی پسینی 

 posterior distribution .................................................................. توزیع پسینی 

 prior density .................................................................................... چگالی پیشینی 

 prior distribution ............................................................................. توزیع پیشینی

 probability density function..........................................تابع چگالی احتمال

 skewed distribution .......................................................................... توزیع چوله 

 skewness of distribution ........................................................... چولگی توزیع 

 symmetrical distribution, symmetric distributionتوزیع متقارن 

 uniform distribution ................................................................. توزیع یکنواخت 

 univariate distribution .......................................................... توزیع ی  متغیره

 von Mises distribution .......................................................... توزیع فون میزس

 



«27» 
 

  



«28» 
 

 ایمیان رشته : مقاالت دومفصل 

 

شتهمیان شاره ایر شی محض ٔ  زمینه ی  از بیش که دارد دانش در نوین هایحوزه به ا  قرار مطالعه مورد را دان

 به رسیدن هدف با را دانش گوناگون هایرشته سنتی مرزهای از عبور فرصت ایرشتهمیان برخورد روش. دهدمی

 تلفیق» از عبارتسییت ای،رشییتهمیان ٔ  حوزه ی  دیگر، عبارت به. سییازدمی فراهم رشییته ی  در مطلوب ٔ  نتیجه

صی و علمی ٔ  حوزه چند یا دو تجارب و روش دانش، ص سئله ی  حل و شناخت برای تخ ضل یا پیچیده ٔ  م  مع

 در علمی تخصص دارای و رشته چند یا دو متخصصان ای،رشتهمیان علمی فعالیت ی  در. «چندوجهی اجتماعی

 و تعامل یکدیگر با واقعی و پیچیده معموالً ٔ  مسیییئله یا موضیییوع پدیده، ی  تحلیل یا حل، شیییناخت، با ارتباط

شتهمیان علمی فعالیت بنابراین، کنند؛می علمی همکاری  و علمی فهم و شناخت که کندمی پیدا معنا زمانی ایر

. باشد هدف است، خارج تخصص یا رشته ی  دانش و ظرفیت از که ناشناخته یا پیچیده ایمسئله یا پدیده دقیق

ضل حل سی هایدوربین در «فیلم» به نیاز جدی مع شایندی هایمحدودیت به توجه با یییی عکا  علیرغم که ناخو

 و ایرشتهمیان برخورد روش کارگیری به با ی داشت وجود شیمی ویژه به گوناگون هایزمینه در پیشرفتها ٔ  همه

 از اینمونه فیلم، از عکاسیییی هایدوربین ٔ  یکباره نیازسیییازیبی و الکترونی  دانش هایپیشیییرفت از اسیییتفاده

 .است هادشواری گشودن در ایرشتهمیان برخورد روش و دانش تلفیق عملی دستاوردهای

 هایرشییته میان سیینتی مرزهای از نوظهور، هایتخصییص و جدید نیازهای تناسییب به ایرشییتهمیان هایدانش

 را شییوندمی ایجاد گوناگون علم چند تلفیق با که را علومی رو، این از. کنندمی گذر فکری مکاتب یا دانشییگاهی

شهای  در. رودمی شمار به فیزی  و شیمی ایرشتهمیان دانش نانوفناوری، دانش مثالً. نامندمی ایرشتهمیان دان

شهای نیز ایران شته میان پژوه سترش حال در ای ر ست گ شی نظام در و ا صیل امکان نیز ایران آموز  دو در تح

 ایران در ای رشییته میان های آموزش و پژوهش پیشییگامان جمله از. دارد وجود ممتاز دانشییجویان برای رشییته

   .اند بوده ایران ای رشته دو التحصیل فارغ اولین خود که است مشاقی علیرضا
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 مقاله پنجم:

 رکود اقتصادی و عالیم مبتال شدن به آن چیست ؟

 

 و تولید حجم. دارد قرار رواجی دوران مقابل در دوره این خصوصیات تمام. بحران است  کسادی و رکود، دوره

 ترکم تولید حجم معموالً هاآن از بعضی مورد در حتی بادوام کاالهای مورد در مخصوصاً یافته است کاهش تجارت

 نرخ. کارهدایت می کند نیروی باالی کارایی و هامزرعه قیمت آمدن پایین به اشتغال عدم. رسدمی مصرف حجم از

 با هماهنگ و داشته یافته کاهش به گرایش هاهزینه سایر. باشد باال ریس  که مواردی در مگر آیدمی پایین بهره

 بود.  خواهد فروش قیمت

 بازار در وقتی. ندارد مشتریِ که کاالهایی از بازار پرشدن یعنی «تولید اضافه» شدن پیدا از است عبارت او ل درنظر

 تعطیلی آن دنبال به و شودمی متوقف و یافته کاهش نیز کاالها تولید طبعاً نرود فروش کاالها و نباشد مشتری

کرده  دشوارتر هم باز را کاالها فروش خود نوبه به که آیدمی پیش کارگران میلیونی و وسیع بیکاری و هاکارخانه

 خود بدهی پرداخت توان بدهکاران بماند،باز کار از داریسرمایه  اعتباری سیستم افزاید . می بحران عمق بر و است

 از پس یکی داریسرمایه موسسات کند،می تنزل بازار در هاشرکت سهام بهای. دهندمی دست از موعد سر در را

 اقتصاد که گویند را ایدوره اقتصادی، چرخه چارچوب در اقتصادی رکود تعریف به بنا. شوندمی ورشکست دیگری

 این. است منفی دوره این در اقتصادی رشد دیگر عبارت به. شودمی کوچ  و گیردمی خود به انقباضی حالت
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 عبارت شودمی ارائه اقتصادی رکود از که تری کلی تعریف. شودمی تعریف پی در پی ماهه ۳ دوره دو معموالً مدت

 اقتصادی رکود انجامد.اثرات طول به ماه چند حداقل که اقتصاد کل در هافعالیت توج ه قابل آمدن پایین از است

 درآمدهای اشتغال، داخلی، ناخالص تولید رشد قبیل از اقتصاد مختلف هایبخش در که است حدی به معموالً

 آمدن پایین علت به اقتصادی رکود. است مشاهده قابل فروشی خرده و عمده هایقیمت و صنعتی تولید واقعی،

 آید.می وجود به تقاضا

 در رکود این تعریف اما است شده مالی بازارهای موضوع ترینداغ جهان، در اقتصادی رکود احتمال است چندی

 دهد. می رخ واقعیت در که است چیزی آن از تر ساده گفتار

 هایشاخص معرفی به اقتصادی رکود احتمال بحث به اشاره با ای مقاله در ،«بلومبرگ» تحلیلگر کندی، سیمون

 پرداخت .  جهان اقتصاد انداز چشم در اصلی

 

 رکود تشخیص اصلی شاخص "آمریکا اقتصادی پژوهش ملی دفتر اقتصاد دانان": نوشت خود گزارش در کندی

 اعالم اما. دانندمی سال متوالی ماه ۶ در داخلی ناخالص تولید کاهش را یافته توسعه اقتصادهای اکثر در اقتصادی

 بزرگ اقتصادهای روی از توانستیممی را جهانی اندازچشم روزگاری. نیست ایساده کار جهان در اقتصادی رکود

 را جهان داخلی ناخالص تولید از بیشتری سهم نوظهور بازارهای اکنون اما کنیم ردیابی آلمان و آمریکا مانند دنیا

 چین مثال، برای. کند ایجاد بزرگ مشکلی تواندمی آنها در انقباض و انبساط اندک و دهندمی اختصاص خود به

 بود. درآورده صدا به را خطر زنگ شود، اقتصادی رشد کاهش دچار اینکه از پیش

 

 چیست؟ اقتصادی رکود معیار
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 در پیش، دهه ی  اما کردمی استفاده معیار عنوان به را درصد ۳ از کمتر رشد ترپیش پول المللیبین صندوق

 کند. تعریف نو از را جهانی رکود پدیده کرد سعی سازمان این ، اقتصادی رکود آخرین دوران

 

 را داخلی ناخالص تولید کاهش گرفتند تصمیم پول المللیبین صندوق اقتصاددانان ،۲۰۰۹ آوریل ماه مطالعه در

 تقاضای و صنعتی تولیدات تجارت، بیکاری، جهانی نرخ کنار در را وآن معرفی اقتصادی رکود شاخص تریناصلی

 و ۱۹۹۱ ،۱۹۸۲ ،۱۹۷۵ های سال در را جهانی رکود معیار این با بودند قادر آنها بنابراین،. کنند بررسی نفت

 کنند. توجیه ۲۰۰۹

 

 جهان در اقتصادی رکود کنونی انداز چشم

 

 گذشته هفته پول المللیبین صندوق اینکه وجود با است؟ چگونه جهان اقتصادی رکود کنونی انداز چشم اما

( ۲۰۰۹ سال از پس میزان کمترین)درصدی ۳.۲ کاهش با جاری سال در جهانی رشد از را خود هایبینیپیش

 " پول المللیبین صندوق فعلی مدیر. است نکرده اعالم قطعیت به را اقتصادی رکود همچنان اما است، کرده اعالم

 را مورد هشدارقراردهد.  جهانی اقتصاد ”همزمان کندی“ به نسبت دهدمی ترجیح "جورجیوا کریستالینا

 

 در را هاییشاخص ، پول المللی بین صندوق اقدام پنج اساس بر Danske Bank بانکداری شرکت اقتصاددانان

 ”سبز“ رنگ محدوده در معیارها همه ،۲۰۱۸ سال اول نیمه تا. کردند تعریف رانندگی راهنمایی هایچراغ قالب

 شدند.  ”زرد“ گاهی و ”قرمز“ محدوده وارد جهانی هایشاخص تجارت آمار کاهش با سپس اما بودند
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 دو در جهانی رکود احتمال درصد ۳۰ که است کافی موضوع همین“: نوشت «بلومبرگ» در کندی که همانطور

 می شود. اعالم    آینده سال

 

 

Danske Bank ضرباهنگ که حالی در: گفت گزارشی در نیز شرکت   المللی بین بخش مدیر کریستنسن، ژاکوب 

 دو در جهانی رکود خطر هستیم معتقد هنوز ما است، یافته کاهش وضوح به اخیر سال ی  طی جهانی اقتصاد

 ملی هایدولت و مرکزی هایبان  کنیممی تصور که است این دالیل از یکی. است درصد ۲ حدود تنها آینده سال

 تشدید جهانی اقتصاد خطر ترینبزرگ ما، نظر از. دهند کاهش را اقتصادی رکود احتمال بتوانند هاییمحرک با

 است .  چین و آمریکا میان تجاری جنگ

 سازمان درصد، ۲.۶ مالی المللیبین موسسه درصد، ۲.۶ جهانی بان  سازمان چهار آمار که است حالی در این

 دو در را جهانی اقتصاد رشد کاهش درصد ۳.۲ پول المللیبین صندوق و درصد ۲.۹ اقتصادی توسعه و همکاری

 است . داده گزارش گذشته سال

 می کند، تجربه را اقتصادی رشد کاهش جهان درصد ۹۰ کندمی بینی پیش حاضر حال در پول المللیبین صندوق

 رسید .  خواهد جاری دهه ابتدای از خود میزان ترینپایین به شاخص این که طوری به
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 مقاله ششم: 

 2008-2007بحران مالی آمریکا 

 

 

 از بسیاری توسط است، مشهور نیز ۲۰۰۸ مالی بحران و جهانی مالی بحران به که ۲۰۰۸–۲۰۰۷ مالی بحران

 تهدیدی بحران این. شودمی شناخته ۱۹۳۰ ٔ  دهه بزرگ رکود زمان از مالی بحران بدترین عنوان به اقتصاددانان

 جهان سراسر در سهام اما بازارهای شد جلوگیری آن از هابان  توسط که بود بزرگ مالی موسسات فروپاشی برای

 مالکیت حق سلب اخراج، به منجر و شد بحران این دچار نیز مسکن بازار مناطق، از بسیاری در. کرد پیدا کاهش

 ثروت کاهش کلیدی، کارهای و کسب شکست در مهمی نقش بحران این. شد مدت طوالنی هایبیکاری و

 رکود به منجر که اقتصادی هایفعالیت در رکود شده است و زده تخمین دالر میلیاردها تا که کنندگانمصرف

 عنوان به که بحران این فعال فاز. استبوده اروپا بدهی بحران در مؤثر همچنین شد ۲۰۰۸–۲۰۱۲ هایسال جهانی

 ایاالت مسکن حباب ترکیدن BNP یاد داشت. ۲۰۰۷ اوت ۹ تاری  از توانمی کرد پیدا تجلی نقدینگی بحران ی 

 گذاریقیمت به وابسته بهادار اوراق ارزش که شد باعث رسید، خود اوج به ۲۰۰۴ سال در که آمریکا ٔ  متحده

. شود وارد آسیب جهان سطح در مالی موسسات به و کاهش پیدا کند آمریکا متحده ایاالت مستغالت و امالک

 امکان آوردن فراهم خانه، مالکیت به تشویق که شد آغاز هاسیاست سری ی  از ایپیچیده بازی با جهانی بحران

 کردمی ذیل نظریات اساس بر شریکی رهنی هایوام گذاریارزشاضافه گیرندگان، وام برای وام به ترآسان دسترسی

 فروشندگان، هم و خریداران طرف از هم برانگیزسؤال تجاری هایشیوه کرد. خواهد پیدا ادامه مسکن قیمت افزایش

 مدت بلند ایجاد سرمایه گذاری به نسبت را معامله مدت کوتاه ٔ  معامله جریان که خسارتی پرداخت ساختارهای
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 که مالی تعهدات بازپرداخت برای بیمه هایشرکت و هابان  کافی سرمایه منابع فقدان ی  و کردمی دهی اولویت

 اعتماد و اعتبار بودن دسترس در کاهش بانکی، بدهی پرداخت توانایی با ارتباط در سؤال. بودند کرده ایجاد

 اوایل و ۲۰۰۸ هایسال بین بهادار اوراق و داشت تأثیر جهانی سهام بازارهای بر دیده، آسیب گذارانسرمایه

 و محکم اعتبار همچنین کرد پیدا کاهش دوره این در جهان سراسر در اقتصاد. شد متحمل را زیادی ضرر۲۰۰۹

 هایسیاست گسترش سابقه،بی مالی هایمحرک با مرکزی هایبان  و هادولت. یافت کاهش نیز المللیبین تجارت

 متحده ایاالت در. دادند نشان واکنش قضیه این به نهادی و سازمانی مالی هایکم  و نجات هایطرح و پولی

 چندین کارشناسان. رسانید تصویب به ۲۰۰۹ سال در را آمریکا مجدد گذاریسرمایه و بهبود قانون کنگره، آمریکا،

 ایاالت سنا مجلس از کابرن-لوین گزارش. کردند بندیاولویت را هاآن و دادند پیشنهاد مالی بحران این برای دلیل

 تعارضات باال؛ باخطر و پیچیده مالی محصوالت» ٔ  نتیجه  بحران این که استکرده گیرینتیجه گونهاین متحده

 وال هایگریافراط مهار در خودبازار و اعتباری بندیرتبه موسسات گذاران،قانون شکست ها؛بهره در نامعلوم

 ناپذیر اجتناب مالی بحران که کندمی گیرینتیجه اینطور مالی بحران تحقیق کمیسیون. پیوست وقوعبه «استریت

 ،«مالی هاینظارت و مقررات در گسترده موفقیتعدم» کرد: اشاره موارد این به توانمی آن دالیل از و بوده

 ،«مهم سیستماتی  مالی موسسات از بسیاری در ریس  مدیریت و شرکتی حاکمیت دراماتی  موفقیتعدم»

 سازیآماده مالی؛ موسسات توسط «شفافیت عدم و آمیز،مخاطره گذاریحد سرمایه از بیش استقراض از ترکیبی»

 ،«اخالق و پاسخگویی در سیستمی  شکست» ی  «ترس و قطعیت عدم» به که هادولت متناقض اعمال و بد

 و داد از زدایی مقررات موجب و کرده اضافه «مسکن وام بهادار اوراق و مسکن وام اعطای استانداردهای سقوط»

 بندیرتبه موسسات شکست» و اعتباری قصور هایمعاوضه خصوص به فرابورس، اصطالح به یا بورس خروج از ستد،

 هایبان  بین جدایی مؤثر طوربه ۱۹۹۹ سال در استیگال شیشه قانون لغو. استشده قیمت ریس  در «اعتباری

 که کنندمی استدالل منتقدان. کرد برطرف را آمریکا متحده ایاالت در گذاریسپرده هایبان  و گذاریسرمایه

 وام به مربوط مالی محصوالت ریس   صحیح دهیارزش به موفق گذارانسرمایه و اعتباری بندیرتبه موسسات

. کنند تنظیم ۲۱ قرن مالی بازارهای اساس بر را خود نظارتی هایشیوه نتوانستند هادولت اینکه و نشدند مسکن

 بحران از پس بالفاصله. استداشته تمرکز بهره نرخ گسترش نقش بر  مالی بحران دالیل خصوص در تحقیقات

 سال ژوئیه در. شد تصویب اقتصاد، به واردهشوک کردنکم برای دهندهتسکین مالی و پولی هایسیاست مالی،

 شد. تصویب متحده ایاالت در مجدد وقوع ی  شانس کردن کم برای نظارتی فران  اصالحات ،۲۰۱۰

 

. 
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 مقاله هفتم: 

IBM  چه شرکتی است ؟ 

 بر سر چیست ؟  IBMجدال ت ازه گوگل با 

 ت اثیر بسزای ی بر علم داده و آمار داشته است ؟  IBMچرا 

 

 آمریکایی شرکت ی  شود. می شناخته هم بزرگ آبی نام با که (IBM) کار و کسب المللیبین آالت ماشین شرکت

 افزار،سخت و افزارنرم فروشنده و تولید کننده شرکت این. دارد قرار آرمون  نیویورک در که است فناوری چندملیتی

 است .  بزرگ رایانه و نانو فناوری وب، میزبانی زیرساخت، چون خدماتی دهنده ارائه

IBM هایماشین ،شرکت زمان ثبت المللیبین شرکت ، ای رایانه سنجش آمریکایی شرکت ادغام با ۱۹۱۱ سال در 

 .کرد کار به آغاز ضبط بندی،جدول محاسبه، شرکت عنوان با بندیجدول
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 تجاری هایسیستمZ)سر) هایرایانه  S/۳۹۰ مدل بزرگ هایرایانه :تولید خط شامل شرکت این تولید خط

midrage مدل AS/۴۰۰ سری هایرایانه) (iمدل کاری هایایستگاه و سرورهای RS/۶۰۰۰ سری هایرایانه 

(p) سری هایرایانه  اینتل براساس سرورهای( x)  باشد .   می 

IBM ۱۲ استرالیا، اسرائیل، تگزاس، آستین، شامل که دارد جهان مختلف کشورهای و ایاالت در تحقیقاتی البراتوار 

جی می باشد .  توماس تحقیقات مرکز و ژاپن سوئیس، چین، هند، کالیفرنیا، المادن، دره نایروبی، برزیل، ایرلند،

 و نیویورک در مختلف شهر دو در ساختمان ی  و اصلی البراتوار است: مختلف سایت سه از متشکل که واتسون

 .ماساچوست کمبریج و  در دفاتر

 نشان پنج و نوآوری و فناوری ملی مدال ۱۰ تورینگ، جایزه شش نوبل، جایزه پنج دریافت به موفق IBM کارکنان

 .اندشده علوم ملی

مدعی شد که در آینده از برتری کوانتومی خود رونمایی می کند. منظور   Natureهفته گذشته گوگل در نشریه 

گوگل از برتری کوانتومی ی  ابرکامپیوترکوانتومی می باشد که از ابرکامپیوترهای حال حاضر قوی تر بوده و حتی 
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ه ابرکامپیوتر. در هم توانایی این ابرکامپیوتر را ندارند. گوگل در این مقاله به جای بکار بردن کلم  IBMمحصوالت 

مقاله   IBMاستفاده می کند که نوعی طعنه است. چند روز بعد از این خبر تیمی از   Classicحال حاضر از کلمه 

خود را منتشر کردند و اعالم کردند.  از سخت افزار و توانایی این محصول گوگل خبر دادند و اشاره کردند که 

 نند با تغییر بسیار کم به آن سطح برسند. ابرکامپیوتر های موجود این شرکت می توا

 

اگر چه رقابت شکل گرفته بین این دو شرکت بزرگ فناوری اطالعات می توانند به پیشرفت این حوزه کم  کند 

 ولی همکاری های بین این دو به مرور زمان کمتر می شود.

سال زمان الزم است  10000گوگل تخمین زده است که برای شبیه سازی کامل عملکرد این کامپیوتر کوانتومی 

سال احتیاج است . نشان دهنده  10000. گوگل اعالم کرد که برای شبیه سازی کامل محاسبات ابررایانه بیشتر از 

 گل است.به قدرتمندی کامپیوتر کوانتومی گو  summitآن است که ابررایانه 
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 در پیشرفت علم امار موبر بوده ؟  IBMچرا شرکت 

SPSS رودمی کار به آماری هایتحلیل برای که است ایرایانه افزارنرم خانواده ی  نام .«SPSS» بسته» مخفف 

 .است «اجتماعی علوم برای آماری

 در در سیاسی علوم ارشد کارشناس و زیر نظر نرمن نی منتشر شد که  IBMتوسط  1968این نرم افزار در سال 

 سیاسی علوم بازنشسته استاد و استانفورد دانشگاه سیاسی علوم دانشکده در حقوق استاد استانفورد را دارد. دانشگاه

 شیکاگو بود .  دانشگاه در

SPSS استفاده ایگسترده بسیار به شکل اجتماعی، علوم در آماری هایتحلیل برای که است افزارهایینرم جمله از 

 برداری و دولتی،نقشه  هایشرکت سالمتی، پژوهشگران ستد، و داد بازار پژوهشگران توسط افزارنرم این. شودمی

 و هاداده مدیریت آماری، هایتحلیل بر افزون. رودمی کار به غیره و بازاریابی هایسازمان آموزشی، پژوهشگران

 افزارمی باشد . این نرم هایویژگی از نیز هاداده ارزیابی

 :شودمی شامل پایه افزارنرم که آماری

 نسبی توصیفی آمار کاوش، توصیفات، بسامدها، شطرنجی، بندیجدول: توصیفی آمار

 ناپارامتری هایآزمون همبستگی، پراکنش، تحلیل ،T آزمون ها،میانه: دومتغیری آمار

 خطی برگشت: عددی برآمدهای بینیپیش

 جداکننده ای،خوشه تحلیل عاملی، تحلیل: هاگروه تشخیص برای بینیپیش

 مناسب آماری آزمون انتخاب

SPSS باید شما بگوییم، ترروشن بخواهیم اگر. ببرید کار به هایتانداده تحلیل برای آزمونی چه گویدنمی شما به 

 :دهید قرار مالحظه مورد را موارد این

 .ایدداده قرار استفاده مورد که را طرحی

 .ایدنموده گیریاندازه یا تغییر که متغییرهایی تعداد

 .ایدکرده آوریجمع که هاییداده نوع

 .رابطه یا هستید تفاوت دنبال به متغیرها در

 

شده  شناخته جهانی بزرگ سازندگان برای سیستم های استاندارد شده عنوان به IBMشرکت   هایسیستم امروزه

 شناخته جهان در رایانه کاربران تمامی برای باال کیفیت با محصوالتی عنوان به نیز شرکت این محصوالت. است

 ارائه جهان صنعت به را هاآن و دهد پیشرفت روزانه را خود هایفناوری و هاسیستم تا کوشدمی IBM. شده است

 .دهد
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 فصل سوم: 
 

 دانستنی های عمومی
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 مقاله هشتم: 

 انواع روزه های مقطعی

 

 داری روزه عدم و روزه از ای دوره بین که است متنوعی رژیمی هایبرنامه برای چتری اصطالح ی  مقطعیروزه 

 آیا شود ارزیابی تا استگرفته قرار اولیه تحقیقات مورد مقطعی داری روزه. شودمی تعریف مشخص دوره ی  در

شودمی وزن کاهش باعث مدت بلند در مصرفی کالری مقدار کردن محدود با مقایسه در  

 

8/16روش   

-8 به شما "زمان خورن " روزانه کردن محدود و ساعت 16-14 مدت به روز هر گرفتن روزه شامل 8/16 روش

است ساعت 10  

دهید قرار بیشتر یا وعده های 3 ، 2 توانید مدت زمانی پنجره خوردن  شما باز است می در  

  نخورید شام تا صبحانه چیزی صرف از بعد چیزی باشد تا راه حلی تواند می واقع در گرفتن روزه روش این انجام

 گرسنگی شما کاهش به تواند می این کار و ها را بنوشید نوشیدنی سایر و قهوه ، آب روز طول در توانید می شما

کند کم   
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 این روش توسط متخصص تناسب اندام مارتین برخان تهیه شده است.

 

5:2روش   

کالری  600-500 از هفته روز دو در که حالی در ، است هفته در روز 5 معمول طور به خوردن شامل5:2رژیم 

  از دست می دهید.

این روزه  .موسلی مایکل انگلیسی پزش  و نگار روزنامه و شود می نامیده سریع رژیم همچنین غذایی رژیم این

 را محبوب کرد.

 .کنند مصرف کالری 600 آقایان و ، کالری 500 خانمها که شود می توصیه داری روزه دوره در

 

 که جایی ، بخورید غذا معمول طور به ، شنبه پنج و دوشنبه بجز روزها تمام در است ممکن شما ، مثال عنوان به

 .خورید می( مردان برای 300 و ها خانم برای غذایی وعده هر در کالری 250) کوچ  غذایی وعده دو

غذایی  درستی انجام این رژیم مورد در ای مطالعه هیچ ، کنند می نشان خاطر درستی به منتقدین که همانطور

 این نوع روزه وجود دارد. فواید مورد در مقاالت زیادی اما ، ندارد وجود5:2یعنی

 

 ساعت روزه بگیرید. 24روش یک یا دو روز از هفته را 

چیزی میل  عصر 7 ساعت بخورید و تا روز بعد   ظهر از بعد 7 ساعت دوشنبه روز را شام اگر ، مثال عنوان به

 .اید داده انجام را ساعته 24 کامل روزه ی  ، نکنید

 است شده رایج اندام تناسب متخصص ، پیلون براد توسط روش این

 . بگیرید روزه ناهار تا ناهار یا ، صبحانه تا صبحانه از توانید می همچنین

 نباید صرف گردد. جامدی  غذای هیچ اما هستند مجاز روز طول ها در نوشیدنی سایر و قهوه ، آب

 طورعادی به خوردن غذا های دوره طول در که است مهم بسیار ، دهید می انجام وزن کاهش برای را کار این اگر

بخورید یعنی در روز هایی از هفته که مجاز به خورن هستید مانند زمانی که این رژیم را شروع  نکرده بودید غذا 

 .ف کنیدمصر
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 .باشد دشوار نسبتاً افراد از بسیاری برای تواند می ساعته 24 کامل روز ی  که است این روش این مشکل

 

 چرا باید روزه بگیریم؟

  ,بدن ما از تعداد بسیار زیادی سلول تشکیل شده است اما همه سلول های بدن ما فعال نیستند به این سلول ها 

 سلول های مرده می گویند.

 سلول ها در هرجایی از بدن انسان وجود داشاه باشند اختالالتی ایجاد میکنند.این 

بدن ما به طور خودکار عمل بازیافت سلول ها را انجام می دهد اما برای سرعت دادن به این عمل می توان از روزه 

ی مرده باعث می شوند استفاده کرد. در مدت زمانی که شما روزه گرفته اید سلول ها با تغذیه سلول های سلول ها

این عمل سریع تر انجام شود. همچنین در روزه هایی که نوشیدنی هم  مصرف نمی شود سلول ها با استفاده از 

 هیدروژن موجود در چربی ها و اکسیژن وارد شده آب می سارند و باعث کاهش چربی در بدن می شوند.

 (1854 ح الفصاحه، نهج.         )باشید تندرست تا بگیرید روزه
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کوتاه هایدانستنی  
 

 دوی تریل

 

دوی تریل را درمی توان  به دوییدن در قلب طبیعت معنی کرد. این ورزش اکادمی  نیست و کامال تجربی است. 

این نوع از دوییدن به تمرکز بسیییار زیادی نیاز دارد فرق تریل با بقیه سییب  های دویدن شیییب های موجود در 

ست .به نوعی تریل سیر ا سابقات این  م ستقامت هستند. معموال م های کوهستانی ترکیبی بین کوهنوردی و دو ا

سافت های  شته در م شود. 70و  30 10ر در  بلکه شود می انجام کوهها در تنها نه دویدن کیلومتر برگزار می 

یعنی شییما  و بیابان ها انجام می شییود.از ویژگی های دیگر این وزش متغییر بودن مسیییر اسییت ناهموار زمینهای

 .ممکن است بخشی از مسیر از شهر رد شوید و در آخر در کوهستان با هوای برفی ازخط پایان بگذرید
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 دیوار دو هزار ساله

 
سی سازه بزرگترین و تریندیوار چین طوالنی ست جهان در ساخت زمانِ لحاظِ از نظامی و تدافعی مهند  این. ا

شه در دیوار ستیافته امتداد کیلومتر ۲۱۱۹۶ چین جغرافیایی نق ست در میالدی ۱۹۸۷ سال در و ا  میراث فهر

 استگردیده ثبت جهانی

 اقوام هجوم از جلوگیری برای او از پیش فرمانروایان. شد کامل تی هوانگ شی امپراتور زمان در چین بزرگ دیوار

سمت صحراگرد،  یکدیگر به را دیوار این مختلف های بخش تی هوانگ شی. بودند ساخته را دیوار این از هایی ق

صل شخص  شکل چین شمالی مرز در نگهبانی برج ۲۵۰۰۰ با کیلومتر ۲۴۰۰ طول به دژی تا کرد مت بگیرد . م

شتند که احتماال  سانی که در حین کار بر دیوار در گذ ساخته اند . ک ست که چند میلیون کارگر این دیوار را  نی

 نفر است در پایه های این دیوار ها دفن شده اند.تعداد این کارگران حدد چند صد هزار 
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 (98مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال )تا آذرماه 
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 جدول اصطالحات آماری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز جدول: 
 

................................................................................................................................................................................... 

  

1- Mode 

2- Trace 

3- Skewed 

4- Bias 

5- Deviation 

6- Correlation  

7- Experiment  

8- Cumulative  

9- Quantile 

10- Range 

11- Tail 
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 کتابخانه آماری 
 

 

- An Introduction of Categorical Data Analysis (Third Edition) 

 نویسندگان: آلن اگرستی 

 Wileyناشر: 
 2018سال چاپ: 

استفاده از روش های آماری برای داده های طبقه ای به ویژه در علوم اجتماعی و پزشکی، به طور ناگهانی رو به 

و خواننده را با استفاده از نرم افزار آشنا می کند. خواننده  افزایش است. این کتاب، این روش ها را خالصه می کند

در این کتاب، ی  رهیافت مدل های خطی تعمیم یافته کلی را ارائه می کند که رگرسیون لوژستی  و مدل های 

خطی برای داده های گسسته را با رگرسیون نرمال برای داده های پیوستی ارتباط می دهد. همچنین از  -لگاریتم

 ژگی های دیگر ویرایش سوم این کتاب معروف در زمینۀ داده های گسسته می توان به موارد زیر اشاره کرد: وی
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 برای اجرای تمامی تحلیل های مطرح شده در کتاب  Rاستفاده از نرم افزار  -
اضافه شدن ی  فصل جدید در مودل مدل های جایگزین برای داده های رسته ای، مانند روش های  -

منظم سازی و هموارسازی )مثل السو(، روش های طبقه بندی مانند تحلیل تشخیصی خطی و درخت 

 های طبقه بندی مانند درخت تصمیم، و تحلیل خوشه ای 
 ه رهیافت بیزی برای روش های ارائه شده در آن فصل بخش های جدید در بسیاری از فصل ها دربرگیرند -
تمرین که  200تجزیه و تحلیل داده به منظور نشان دادن کاربرد روش ها و در حدود  70ارائه بیش از  -

 داده های بسیاری را شامل می شود. 
  و همچنین ی SPSSو  Stata ،SASی  پیوست به کتاب در مورد چگونگی استفاده از نرم افزارهای  -

 پیوست با پاس  های کوتاه به بیشتر تمرین های فرد کتاب اضافه شده است. 
باتوجه به اینکه این کتاب به صورت کاربردی و به دور از بحث های تکنیکی نوشته شده است، می توان مثال 

عویض های متنوعی از داده های واقعی مانند آزمایش های بالینی پزشکی، پژوهش های میدانی، مصرف دارو، ت

، «مقدمه ای بر تحلیل داده های رسته ای»ها، پرتاب شوت در بسکتبال و ... مشاهده نمود. کتاب نعل  اسب

ویرایش سوم، ی  ابزار ارزشمند برای آماردان ها در حوزه نظریه و زیستی و دانشمندان علوم اجتماعی و 

 شمندان علوم کشاورزی و بیولوژیکی هستند. رفتاری، پزشکان و بهیاران عمومی، بازاریابان، اقتصاددانان و دان
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  Rتحلیل رگرسیون خطی با  -

 
 نویسندگان: سمانه افتخاری مهابادی، سید مرتضی امینی، احمد پارسیان، حسین زمانی 

 ناشر: انتشارات علمی پارسیان 

 1397سال چاپ: 

امروزه مدل های رگرسیونی در علوم اجتماعی، مهندسی، سالمت، زیستی و ... کاربرد گسترده ای دارد. به کارگیری 

موفق این نوع مدل سازی نیازمند دانش درست در دو زمینه نظری رگرسیون و چگونگی کاربرد قابل قبول آن در 

ی مدل سازی رگرسیونی، نگاهی به رویکرد کاربرد داده های واقعی است. این کتاب تالش می کند در کنار پایه نظر

این روش های در حل مسائل واقعی داشته باشد. از این رو، پس از بیان مبحث نظری در هر بخش کدهای مربوط 

برای مدل سازی داده های واقعی یا داده های شبیهس ازی به همراه توضیحات آن  Rبه نرم افزار برنامه نویسی 

 ارائه شده است. 

دوره کارشناسی آمار، تالش کرده  1ویسندگان این کتاب با بهره گیری از تجربه تدریس خود در درس رگرسیون ن

دوره کارشناسی رشته آمار  1اند این کتاب، منبع جامعی در ارائه توأم مباحث نظری و کاربردی درس رگرسیون 

 و نیز عالقه مندان به رگرسیون از سایر رشته ها باشند. 
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 طالب این کتاب: فهرست م

 : رگرسیون خطی با ی  متغیر پیشگو 1فصل  -

 : استنباط در مدل رگرسیونی خط ساده 2فصل  -

 : روش های تخصصی و عیب یابی مدل رگرسیون خطی ساده 3فصل  -

 : مدل های رگرسیونی خطی چندگانه 4فصل  -

 : انتخاب مدل 5فصل  -
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 نقل قول

 

اهمیتی ندارد بلکه این برای اهمیت دارد که شب وقتی به رخت خواب ثروتمند بودن در قبرستان برای من 

 میروم با خودم بگویم امروز چه کار شگفت انگیزی انجام داده ام .

 استیو جابز

 
 

 .هستند ها بازنده بالند می شان هوشی بهره به که هایی آدم

 استیون هاوکینگ
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 کشف را حقیقت و شده وارد آن در تردید و ش  با بلکه. نکنید حمایت آن فهم بدون جدیدی اندیشه هیچ از

 کنید

 رنه دکارت

 

 

کنم  خالص دادم می گوش زحمت به را سخنانش که کسی دست از را خودم خواستم می که وقتی همیشه مثل

است شده پیروز کرد گمان اینکه از کردم تعجب و. گرفتم خود به کننده تایید حالتی  

 آلبر کامو / بیگانه
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