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 پیشگفتار:

ای و دانشگاهی( و چگونگی )مدرسه های اخیر و به مروز زمان مشکالت آموزش آمار در مقاطع مختلفی تحصیلیدر سال

در این زمینه آغاز و متعاقب آن ضرورت  هاارتقاء کیفیت آموزش مورد توجه جامعه آماری کشور قرار گرفت و کوشش

به در پاسخ به این نیاز جامعه علمی کشور و  1397در سال اندیشی در این خصوص بیش از گذشته احساس گردید. هم

ایران برگزار سمینار آموزش آمار اولین  ،مشهد و به دبیری آقای دکتر عبدالحمید رضاییفردوسی گروه آمار دانشگاه ابتکار 

دومین سمینار  1398پیشکسوت آمار تجلیل شد.  در سال در آن سمینار از آقای دکتر حسن صادقی به عنوان استاد و معلمو 

مشهد، دبیری آقای دکتر عبدالحمید رضایی و با حمایت انجمن آمار فردوسی آموزش آمار نیز به میزبانی گروه آمار دانشگاه 

کتر حسنعلی آذرنوش به عنوان استاد پیشکسوت تقدیر گردید. با توجه به ایران برگزار و در این سمینار از مرحوم د

دستاوردهای مثبت دو نشست اخیر  مقرر شد که این سمینار به عنوان یک سمینار سالیانه و با حمایت انجمن آمار ایران به 

 طور منظم برگزار گردد.  

. همانگونه که شهر استن سومین سمینار آموزش آمار ایران ابباشد، میزاینک شهر بیرجند که به شهر علم و فرهنگ شهره می

بیرجند پیشقراول آموزش نوین در کشور بوده است، امید است این سمینار نیز به نقطه عطفی در تاریخ آموزش آمار در 

ن  و کشور بدل شده و  آموزش آمار با پاسداشت و استمرار روحیه تدریس عاشقانه و تلفیق تجربیات گرانقدر پیشینا

دستاوردهای جدید در حوزه آموزش منشا تحوالت سودمندی درجامعه علمی کشور به ویژه در حوزه آمار باشد. با توجه به 

استقبال  سمینارکشور از این آموزش این مناسبت تعداد بیشتری از صاحب نظران و متخصصان پیشینه سمینارهای گذشته در 

با توجه شود. این عزیزان صمیمانه سپاسگزاری می، که از یکایک افزایندآن می رخود بر بار علمی و فرهنگیکرده و با حضو

آمار در استان و پیشبرد  گروه آمار دانشگاه بیرجندگذاری در پایهمحتشمی برزادران  غالمرضاای که دکتر به نقش ارزنده

، یکی دیگر خراسان جنوبیبنیاد نخبگان  ن، با حمایتشااند، بزرگداشت ایداشتههای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 

 سومین سمینار آموزش آمار است. های از برنامه

های گرامی در کمیته ایران، همکاران آمارکه با همکاری و تالش مسئولین محترم دانشگاه، انجمن  شاکریمپروردگار را 

سمینار)دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه بزرگمهر گروه آمار و حامیان عزیز دانشجویان و  محترمهمکاران اجرایی و علمی، 

های ، انجمن معلمان ریاضی، شرکت(ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ینات، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه ایروان، قا

فراهم  سمینار مقدمات برگزاری این ( ، بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبیایران صنعتتوسعه مواد نسوز ایران و شرکت 
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همکاری که  افرادی سایر وباشد( این کتابچه می)که فهرست آنان ضمیمه  هازحمات این عزیزان، داوران مقاله آمد و از

 هر کاستیآمدگویی به کلیه شرکت کنندگان محترم پیشاپیش از بابت ضمن عرض خوشنمایم. تشکر و قدردانی می ،نمودند

 .طلبمگرامی پوزش میکنندگان از شرکتاحتمالی و ناخواسته، 

 

 حمیدرضا نیلی ثانی                                                                                                      

 دبیر سومین سمینار آموزش آمار ایران
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 معرفی دانشگاه بیرجند
در قالب یک مؤسسه آموزش عالی  1354اساس موافقت شورای گسترش آموزش عالی در سیزدهم خرداد ماه  انشگاه بیرجند برد

 .آموختگان مدرسه شوکتیه و پدر علم جغرافیای نوین ایران تأسیس شدبه ریاست زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی از دانش

دانشجو در سه رشته کارشناسی شیمی، فیزیک و  120با پذیرش  1356سال  فعالیت آموزشی و علمی این دانشگاه از مهرماه

مراحل رشد  و به مجتمع آموزش عالی تغییر یافت 20/3/1358در تاریخ پس از پیروزی انقالب اسالمی  .ریاضی آغاز گردید

نام داد. به لحاظ موقعیت  به مجتمع دانشگاهی بیرجند تغییر 1368سال شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در  و

  به دانشگاه بیرجند ارتقاء پیدا کرد. 1371شایسته علمی در اسفند ماه 

ترین مؤسسه آموزش عالی استان خراسان انشگاه بیرجند به عنوان قطب علمی و آموزشی شرق کشور و بزرگترین و قدیمید

هزار نیروی متخصص تربیت نموده  24اجتماعی بالغ بر  سال سابقه و کارکرد علمی، آموزشی، فرهنگی و 40جنوبی با بیش از 

در این  .باشدو هیئت ممیزه مستقل برخوردار می این دانشگاه همه ارکان یک دانشگاه کامل را دارد و از هیئت امناء .است

مشغول به تری ارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرشته در مقاطع تحصیلی کاردانی، ک کد 340هزار دانشجو در  12دانشگاه حدود 

درصد جمعیت دانشجویی را  30دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( این دانشگاه حدود تحصیل هستند. 

نفر  350دانشگاه بیرجند با  .باشندرشته مشغول به تحصیل و تحقیق می کد 52دانشجوی دکتری در  506دهند و تشکیل می

 ،فرن 278با تعداد  پرسنل اداری دانشگاه .ن علمی و پژوهشی استان خراسان جنوبی استعضو هیئت علمی دارای بیشترین توا

 .دهندهای مختلف انجام میخدمات اداری،کمک آموزشی، پشتیبانی و رفاهی را در بخش

از: دانشکده دانشکده در سه پردیس شوکت آباد، امیرآباد و شهداء است که به ترتیب تأسیس عبارتند  11این دانشگاه مشتمل بر 

علوم، دانشکده کشاورزی، دانشکده مهندسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده هنر، دانشکده علوم ورزشی، دانشکده 

 .ق و کامپیوتردانشکده بر علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،

کده معدن دسی فردوس، آموزشکده کشاورزی سرایان، آموزشکده کشاورزی سربیشه و آموزشدانشکده فنی و مهنهمچنین، 

  .های اقماری دانشگاه بیرجند در سطح استان خراسان جنوبی هستندنهبندان از جمله مجموعه

 مربع متر زاره 113 و آموزشی فضای مربع متر هزار 53 دارای انشگاه بیرجند در راستای انجام رسالت آموزشی و علمی خودد

به عنوان یک قطب علمی افزون بر نقش موثر در پویایی اقتصادی،  ،دانشگاهاین  .باشدمی ملکی آموزشی کمک و رفاهی فضای

  .زیت یافتن و تکوین هویت نوین آن را به خود اختصاص داده استکاجتماعی و فرهنگی منطقه سهم مهمی در ارتقای بیرجند، مر
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ر این دانشگاه مشغول به دانشجوی خارجی د 214ها و اهداف دانشگاه است و هم اکنون اولویت ذب دانشجویان خارجی ازج

دانشگاه مطرح خارجی تفاهم نامه  21بین المللی در سه سال اخیر با  در راستای گسترش ارتباطات علمی و .باشندتحصیل می

 شده است.همکاری علمی امضا کرده 

انتشار  طرح پژوهشی، 300بیش از انجام  ،نظر نیروی انسانی و امکانات قابل قبول پژوهشیتوان پژوهشی باال از تکیه بر با 

ها مقاله علمی پژوهشی، ثبت اختراع، ترجمه و تألیف کتب متعدد توسط اساتید مجرب و دانشجویان خالق و کسب رتبه دوم صد

های تایمز که یکی از معتبرترین نظام ه بندی مؤسسهبراساس رتباز افتخارات این دانشگاه است. انعقاد قرارداد پژوهشی کشور 

و  قرار دارد 16های داخلی در رتبه دانشگاه برتر جهان و در بین دانشگاه 1102در زمره  ، دانشگاه بیرجندبندی جهان استرتبه

ملکرد ملی و با مأموریت در تراز ع 2های جامع سطح حقیقات و فناوری در زمره دانشگاهبندی وزارت علوم، تآخرین رتبهبراساس 

 .تهای ملی قرار گرفته اسژوهش و فناوری و کمک به رفع چالشمحوری توسعه آموزش، پ

ها بویژه در سازی و گسترش آندانش و بومی دانشگاه بیرجند با نیروهای انسانی فعال و پرتالش در جهت دستیابی به مرزهای

ای، تقویت سب با نیازهای محلی، ملی و منطقهمتخصص، خالق، متعهد و متنا های نوین و پیشرفته، پرورش نیروهای انسانیدانش

 .کنددر جهت توسعه پایدار ملی ایفا میای فرهنگی ملی ـ اسالمی نقش ارزنده هویت

 

 معرفی گروه آمار دانشگاه بیرجند

و است. در مقطع کارشناسی دانشج 135مجموعا  و هیات علمی  عضو 12هم اکنون دارای  تاسیس و 1381درسال  گروه آمار

و رشته علم ریاضی دانشجو، در مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار  108در رشته آمار و رشته آمار و سنجش آموزشی مجموعا 

توسط دکتری  وختهآمدانش 15 تا کنون. مشغول به تحصیل هستند دانشجو 39دانشجو و در مقطع دکتری  15داده مجموعا 

ر مقطع کارشناسی از مهر سنجش آموزشی د در رشته آمار و درحال حاضر با پذیرش دانشجواند. شده اساتید این گروه تربیت

ای با پردیس علوم رفتاری و گروه های بین رشتهمقطع کارشناسی ارشد، زمینه همکاری در 1399 و رشته علم داده از مهر 1398

 کامپیوتر فراهم شده است. 
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 اعضای هیات علمی گروه آمار  

 عالیق پژوهشی مرتبه علمی نام هیات علمی

 استنباط مقید استادیار جواد اطمینان

 آمار فازی دانشیار محمد قاسم اکبری

 احتمال، سری زمانی استادیار سارا جمهوری

 قابلیت اعتماد، نظریه اطالع دانشیار مجید چهکندی

 قابلیت اعتماد، آمار کاربردی دانشیار محمد خراشادیزاده

 قابلیت اعتماد دانشیار د خنجری صادقمحم

 قابلیت اعتماد دانشیار مجید رضایی )بازنشسته(

 آمار فازی دانشیار محسن عارفی

 استنباط ناپارامتری، نظریه اطالع دانشیار هادی علیزاده نوقابی

 احتمال، داده کاوی دانشیار حمیدرضا نیلی ثانی

 ربردیآمار فضایی، آمار کا دانشیار یداله واقعی

 استنباط، قابلیت اعتماد دانشیار فاطمه یوسف زاده

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 ها به میزبانی گروه آمارسمینارها و همایش

 

 تاریخ برگزاری دبیر همایش یا کارگاه عنوان همایش یا کارگاه ردیف

 1384شهریور  دکتر غالمرضا محتشمی پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی 1

 1392آذر  دکتر حمیدرضا نیلی ثانی رگاه فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آندوازدهمین کا 2

 1396اردیبهشت  دکتر محسن عارفی هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی 3

 1400اردیبهشت  دکتر مجید چهکندی هفتمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن 4

 1400مهر  ثانی دکتر حمیدرضا نیلی سومین سمینار آموزش آمار 5
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 اجرایی سومین سمینار آموزش آمار اسامی اعضای کمیته های برگزاری، علمی و

 اعضای کمیته برگزاری 

 رئیس دانشگاه بیرجند دکتر احمد خامسان

 معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند دکتر سید وحید اسالمی

 بیرجند معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دکتر حمید رضا نجفی

 رئیس پردیس علوم پایه دکتر ابراهیم غالمی

 مدیر مرکز فناوری دانشگاه بیرجند دکتر محمد قاسمی گل

 دبیر سمینار دکتر حمید رضا نیلی ثانی

 )اعضای کمیته علمی )به ترتیب حروف الفبا 

 دانشگاه شهید بهشتی دکتر احسان بهرامی سامانی

 دانشگاه بیرجند آقای پرویز حسن پور

 دانشگاه بیرجند احمد خامسان دکتر

 دانشگاه صنعتی اصفهان علی رجالی دکتر

 دانشگاه فردوسی رکن آبادی دکترعبدالحمید رضایی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر ابوالفضل رفیع پور

 پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش دکتر سهیال غالم آزاد

 انشگاه فردوسی مشهدد دکتر غالمرضا محتشمی برزادران

 دانشگاه بیرجند دکتر حمید رضا نیلی ثانی

 دانشگاه بیرجند دکتر یداله واقعی
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 )اعضای کمیته مشاورین علمی )به ترتیب حروف الفبا 

 دانشگاه تهران دکتر احمد پارسیان

  دانشگاه تربیت مدرس دکتر محسن محمدزاده

 

 ا(اعضای کمیته اجرایی )به ترتیب حروف الفب 

 دانشگاه بیرجند دکتر سارا جمهوری 

 دانشگاه بیرجند مجید چهکندی دکتر

  آموزش و پرورش خراسان جنوبی آقای سید امیرخواجه

 دانشگاه فرهنگیان آقای حمیدرضا رضایی

 دانشگاه بیرجند دکترمحسن عارفی

 دانشگاه بیرجند دکتر هادی علیزاده نوقابی

 بیرجند دانشگاه دکترحمیدرضا نیلی ثانی

 دانشگاه بیرجند فاطمه یوسف زاده دکتر
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 تیم اجرایی سمینار

مجموعه  دبیرخانه سمینار )کلیه امور مربوط به دبیرخانه، تهیه وتنظیم کتابچه چکیده مقاالت و  .1

 مقاالت(

، هدیه افتخاری مودی، مریم زادهیوسف زاده، زهره نخعیفاطمه  دکتر حمیدرضا نیلی ثانی،دکتر سارا جمهوری، دکتر 

 مالکی

 و بنر طراح جلد و پوستر .2

   نرگس اسداللهیمحمد علی آبادی،          

 سمینار وبگاه .3

 آبادیعلی محمد، هادی علیزاده نوقابیدکتر         

 پشتیبانی فنی سمینار .4

 آبادی علی محمددکترمحمد قاسمی گل، مهندس صادق پاسبان،        

 پشتیبانی درحوزه اطالع رسانی .5

 دکتر سامان فرزین، ابوالفضل ندایی، محمدحسن رفیعی زاده 
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 حامیان سمینار
های علمی و اجرایی،  مرهون پشتیبانی ناپذیر اعضای کمیتههای خستگیبرگزاری سومین سمینار آموزش آمار، عالوه بر تالش

کمیته برگزاری سمینار از  های خصوصی و دولتی است.والن دانشگاه بیرجند و تعدادی از سازمانئدریغ مسهای بیوحمایت

اند، قدردانی خود را از برگزاری آن اعالم کردههای فهرست شده در این صفحه که تا زمان چاپ این مجموعه حمایت سازمان

 کند.می

 دانشگاه بیرجند
شرکت تهیه و توزیع مواد  

 نسوز

 

 انجمن آمار ایران
 

 دانشگاه صنعتی بیرجند
 

پایگاه استنادی علوم جهان 

 اسالم
معلمان های اتحادیه انجمن 

 ریاضی ایران

 

 دانشگاه بزرگمهر قاینات
 

  ایران صنعت

 دانشگاه فرهنگیان
 دانشگاه دولتی ایروان 

Yrevan Stat 
University 

 

بنیاد نخبگان استان خراسان 

 جنوبی
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 دستورالعمل نحوه اتصال به سامانه وبینار

از طریق سامانه  1400مهرماه سال  29و28سومین سمینار آموزش آمار به صورت مجازی  در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 

 :به ترتیب عبارتند ازهای برگزاری لینکد. بیرجند برگزار خواهد شوبینار دانشگاه 

 A panel1-https://ac5.birjand.ac.ir/lectureپنل 

 B panel2-https://ac5.birjand.ac.ir/lectureپنل 

 panels-https://ac5.birjand.ac.ir/stat دهای تخصصیمیزگر

 workshops-https://ac5.birjand.ac.ir/statedu کارگاههای تخصصی

 https://ac5.birjand.ac.ir/respect نکوداشت

 

 .گرددبرگزار می Aپنل مراسم افتتاحیه، در  

 شرکت کنندگان محترم برای ارائه مجازی در سمینار الزم است امکانات زیر را فراهم نمایند.

فعال به همراه آخرین ویرایش مرورگر کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز مجهز به میکروفون  یک دستگاه لپ تاپ یا .1

 گوگل کروم 

 Mbs1با حداقل پهنای باند  ADSLاینترنت پر سرعت  .2

 Adob Flash Playerافزار  نصب نرم .3

 در مرورگر مورد استفاده Adob Connect Add-inنصب افزونه  .4

 انتخاب شود. Open in Applicationحتما هنگام ورود به کالس گزینه  .5

 تماس حاصل نمایید.توانید با دبیرخانه سمینار سمینار و رفع مشکالت احتمالی میجهت پشتیبانی فنی 

 

https://ac5.birjand.ac.ir/lecture-panel1
https://ac5.birjand.ac.ir/lecture-panel2
https://ac5.birjand.ac.ir/stat-panels
https://ac5.birjand.ac.ir/statedu-workshops
https://ac5.birjand.ac.ir/respect


 

21 

 

 اسامی داوران مقاالت

 دانشگاه یا موسسه نام خانوادگی نام ردیف

 دانشگاه شهرکرد احمدی کامبیز 1

 دانشگاه بیرجند اطمینان جواد 2

 دانشگاه شهید بهشتی بهرامی سامانی احسان 3

 شگاه بیرجنددان توسلی عباس 4

 دانشگاه بیرجند چهکندی مجید 5

 دانشگاه بیرجند حسن پور پرویز 6

 دانشگاه بیرجند خنجری صادق محمد 8

 دانشگاه صنعتی اصفهان رجالی علی 9

 دانشگاه فرهنگیان رضایی حمیدرضا 10

 دانشگاه بیرجند رضایی مجید 11

 مشهد دانشگاه فردوسی رکن آبادی رضائی عبدالحمید 12

 دانشگاه شهید باهنر کرمان رفیع پور ابوالفضل 13

 رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید ریحانی ابراهیم 14

 دانشکاه علوم پزشکی بیرجند سلمانی فاطمه 15

 دانشگاه شهید بهشتی طاهریون علیرضا 16

 دانشگاه بیرجند علیزاده نوقابی هادی 17

 ارت آموزش و پرورشپژوهشگاه مطالعات وز غالم آزاد سهیال 18

 دانشگاه شهید بهشتی فریدروحانی محمدرضا 19

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر کریمی فردین پور یونس 20

 مشهد دانشگاه  فردوسی محتشمی غالمرضا 21

 دانشگاه بیرجند ثانینیلی حمید رضا 24

 دانشگاه بیرجند واقعی یداهلل 25

 نددانشگاه بیرج یوسف زاده فاطمه 26
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 اسامی سخنرانان کلیدی

 دانشگاه یا موسسه نام خانوادگی نام ردیف

 دانشگاه شهید بهشتی تهران حاج ابوالحسن حسین 1

 پژوهشکده رویان قاهری آزاده 2

3 Pip Arnold The University of Auckland 
4 Joachim Engel Ludwigsburg University 

 سخنرانی و پوستر نگاارائه دهند

 ردیف نام نام خانوادگی یلایم

pip@karekareeducation.co.nz Arnold Pip 1 

ludwigsburg.de-engel@ph Engel Joachim 2 

atyanv96@gmail.comkhal Khalatyan V. 3 

victo@aua.am Ohanyan Victor 4 

afshari@znu.ac.ir 

 5 رباب افشاری

n.iranpanah@gmail.com 

 6 صرالهن پناهایران

Mahtab.bagheri7495@gmail.com 

 7 مهتاب باقری

e_bahrami@sbu.ac.ir 

 8 احسان بهرامی سامانی

m_n_tata@yahoo.com 

 9 ماه بانو تاتا

sh.j98@ut.ac.ir 

 10 شهرزاد جاویدی

esm.jazayeri@gmail.com 

 11 اسماعیل جزایری

sjomhoori@birjand.ac.ir 

 12 سارا جمهوری

hhaji@sbu.ac.ir 

 13 حسین حاجی ابوالحسن

 14 یاسمن زادهحاجی -یلشان را بپرسیدe_bahrami@sbu.ac.irتماس گرفته شود و ایم

enas_mary@yahoo.comhaghsh 

 15 مریم حق شناس

mailto:pip@karekareeducation.co.nz
mailto:engel@ph-ludwigsburg.de
mailto:khalatyanv96@gmail.com
mailto:victo@aua.am
mailto:afshari@znu.ac.ir
mailto:n.iranpanah@gmail.com
mailto:Mahtab.bagheri7495@gmail.com
mailto:e_bahrami@sbu.ac.ir
mailto:m_n_tata@yahoo.com
mailto:sh.j98@ut.ac.ir
mailto:esm.jazayeri@gmail.com
mailto:sjomhoori@birjand.ac.ir
mailto:hhaji@sbu.ac.ir
mailto:e_bahrami@sbu.ac.ir
mailto:haghshenas_mary@yahoo.com
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m.khorashadizadeh@birjand.ac.ir 16 محمد خراشادیزاده 

dastbaravarde@yazd.ac.ir 

 17 علی دست برآورده

edu.auhassan.doosti@mq. 18 حسن دوستی 

nadyadwltabady382@gmail.com 19 نادیا دولت آبادی 

a.rejali@yahoo.com 

 20 علی رجالی

rashtbarzadeh@gmail.com 21 علی رشتبرزاده 

mohsenrzp@gmail.com 

 22 محسن رضاپور

rezaei@um.ac.ir 

 23 عبدالحمید رضائی رکن آبادی

y.zohrevand@gmail.com 24 یونس زهره وند 

manijesanei@gmail.com 25 منیژه صانعی طبس 

javadtayyebi@birjand.ac.ir 26 جواد طیبی 

zangeneh_bijan@yahoo.com 27 یژنب ظهوری زنگنه 

azadeh.ghaheri@gmail.com 28 آزاده قاهری 

mghasvareh@gmail.com 29 مهدی قسوره 

anahitakomeijani@sru.ac.ir 30 آناهیتا کمیجانی 

drarkia@gmail.com 

 31 علیرضا کیامنش

.golchin1384@gmail.coms 32 سمیه گلچین 

zahra_gooya@yahoo.com 

 33 زهرا گویا

grmohtashami@um.ac.ir 

 34 غالمرضا محتشمی

a.mehrabi1376@gmail.com 35 امیررضا محرابی 

53@gmail.commehrvar 36 مینا مهرور 

a.koohimoghadam@gmail.com 37 اعظم مقدم 

maleki.arezoo92@gmail.com 38 آرزو ملکی 

mirkamali.sj@gmail.com 

 39 سیدجمال میرکمالی

abuzar_nakhaee@yahoo.com 40 ابوذر نخعی مطلق 

nilisani@yahoo.com 

 41 حمید رضا نیلی ثانی

ywaghei@birjand.ac.ir 

 42 یداهلل واقعی

m_vahidi_asl@yahoo.com 43 محمد قاسم وحیدی اصل 

fyousefzadeh@birjand.ac.ir 44 فاطمه زادهیوسف 

mailto:m.khorashadizadeh@birjand.ac.ir
mailto:dastbaravarde@yazd.ac.ir
mailto:a.rejali@yahoo.com
mailto:mohsenrzp@gmail.com
mailto:rezaei@um.ac.ir
mailto:drarkia@gmail.com
mailto:s.golchin1384@gmail.com
mailto:zahra_gooya@yahoo.com
mailto:grmohtashami@um.ac.ir
mailto:mirkamali.sj@gmail.com
mailto:nilisani@yahoo.com
mailto:ywaghei@birjand.ac.ir
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 های سمیناربندی برنامهزمان
 مهر 27عصر سه شنبه  

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

 روش تدریس آمار با همکاری معلمان 17:00 -20:00

  علی رجالی

)با همکاری جمعی از 

 (معلمان اصفهان

کارگاههای 

 تخصصی

 

 

 

 مهر 28صبح  چهارشنبه 

 8:00-8:45مراسم افتتاحیه 

 مکان ائه دهندهار عنوان ساعت ارائه

10:00- 8:45 
The different types of statistical questions within 

the statistical enquiry cycle and their purpose 
Pip Arnold  پنل A 

00:10-15:10 استراحت  

 محمد خراشادی زاده آموزش نرم افزار در مدارس 10:15 – 12:15
کارگاههای 

 تخصصی

10:50 – 10:15 
آیا آموزش احتمال )مقدماتی،نظریه، کاربرد( مقامی در خور و مبنایی 

 ما دارد؟ (ه های آموزشی دانشگاهی )مدرسه ایدرست در برنام

محمد قاسم وحیدی 

 اصل

 زهرا گویا و ضرورت ارتقای سواد کمی در جامعه 19گیری کوید همه A 11:25 – 10:50پنل 

 علی دست برآورده موزش مفاهیم آماری و احتمالیسازی در جهت آانیمیشن 11:25 – 11:50

 نصراله ایران پناه های درسی آماریآموزش پروژه 11:50 – 12:15
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 مهر 28عصر چهارشنبه  

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

15:15 – 14 
Civic Statistics: Conceptualization of a new 

perspective on statistical literary 
Joachim Engle  پنل A 

15:15 - 30:15استراحت   

17:30 – 15:30 
 میزگرد آموزش آمار دانشگاهی

 )رئیس جلسه: رحیم محمودوند(

میزگردهای 

 تخصصی

16:05 – 15:30 
کم و کیف آموزش آمار و احتمال در دوره های اول و دوم آموزش 

 متوسطه

 عبدالحمید رضائی 

 رکن آبادی

 Aپنل 
16:30 – 16:05 

( به  3تحلیل محتوای مباحث شمارش و احتمال کتاب ریاضی و آمار )

 کراتول –روش اندرسون 
 ابوذر نخعی مطلق

17:05 – 16:30 
های دانش آموزان دختر پایه یازدهم رشته ریاضی از شناسایی بد فهمی

 نمودارهای میله ای و بافت نگار
 احسان بهرامی سامانی

 آرزو ملکی دبیرستان در نگرش دانشجویان نسبت به آمار نقش رشته 17:05 – 17:30

30:17 – 45:17استراحت   

 علی رجالی های آموزش آماربرخی از چالش 17:45 – 18:20

 Aپنل 
 بیژن ظهوری زنگنه ضرورت توجه به تفاوت ماهیتی آمار و احتمال در شروع آموزش 18:20 – 18:55

 رباب افشاری هاتصویر سازی دادهدها ونبایدها در بای 18:55 – 19:20

 فاطمه یوسف زاده های آن: برنامه های درسی وچالش2020علم داده در سال  19:20 – 19:45

 Bپنل  ارائه پوسترها  17:45 – 20:00
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 مهر 29صبح پنج شنبه 

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

 A پنل  حسین حاجی ابوالحسن هاهای آموزش در علم دادهچالش 8:00 -9:00

 9:00- 9:15استراحت 

11:15 – 9:15 
 ایمیزگرد آموزش آمار مدرسه

 )رئیس جلسه: عبدالحمید رضائی رکن آبادی(

میزگردهای 

 تخصصی

 سارا جمهوری آمار در تجارت: یک درس اختیاری مهارت افزا 9:15 – 9:40

 Aپنل 
10:15 – 9:40 

وین در آموزش الگوهای خطی مقایسه دو روش تدریس سنتی ون

 رگرسیون برای دانشجویان کارشناسی
 حسن دوستی

 سید جمال میرکمالی های آموزشی مدیریت پایگاههای داده برای کارشناسان آماربایسته 10:15 – 10:40

 ماه بانو تاتا آنچه که باید در آموزش آمار گفته شود 10:40 – 11:15

 11:15- 11:30استراحت 

 نکوداشت نکوداشت دکترمحتشمی برزادران 11:30 – 12:15

 12:15- 14:00استراحت 
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 مهر 29عصر پنج شنبه 

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

 A پنل  آزاده قاهری سواد آماری برای شهروندی 14:00 -15:00

00:15 - 10:15استراحت   

17:15 – 15:10 
 میز گرد سواد آماری

 جلسه: علی رجالی()رئیس 

میزگردهای 

 تخصصی

15:35 – 15:10 
بررسی سواد نموداری دانش آموزان دوره دوم متوسطه از نمودار جعبه 

 ای با استفاده از نظریه سولو
 آناهیتا کمیجانی

 Aپنل 

 مهدی قسوره بررسی و بهبود نامساوی ینسن در فرم احتمالی آن 15:35 – 16:00

 علی رشتبرزاده های آموزش آمارموزش معلمان برای بهبود چالشتربیت و آ 16:00 – 16:25

16:50 – 16:25 
ارزیابی کتاب احتمال و آمار مهندسی از دید آموزشی ومقایسه با چند 

 کتاب رایج درسی
 امیر رضا محرابی

17:15 – 16:50 
رشته علوم  11و10های ریاضی پایه نقدی بر آموزش آمار در کتاب

 فنی 2انسانی و ریاضی 
 سمیه گلچین

15:17 – 30:17استراحت   

 علیرضا کیامنش کاربرد آمار در آموزش وپژوهش 17:30 – 19:30
های کارگاه

 تخصصی

18:05 – 17:30 
آموزش محور برخط  یهاعلم داده در شرکت یهاسرفصل یسبرر

 udemy, Edx , courserهمچون 
 محسن رضاپور

 در آموزش آمارو احتمال یخیتار یعقش وقان A 18:40 – 18:05پنل 
غالمرضا محتشمی 

 برزادران

 حمید رضا نیلی ثانی (2شود) یرانکه و یراناست ا یغرد 18:40 – 19:05

 جواد طیبی یفیقدرتمند در آمار توص ی: ابزاریتونپا یسیبرنامه نو یهاتابخانهک 19:05 – 19:30

 19:30 – 20:00اختتامیه 
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 هاارائه پوسترزمانبندی 

 مهر 28عصر چهارشنبه 

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

17:55- 17:45 
دوره آموزش  یاضیر یدرس یدر کتاب ها یآمار ینمودارها یگاهاج

 یعموم
 مهتاب باقری

 Bپنل 

 مینا مهرور ج فهمی آماری در ریاضی دوم دبستانک 17:55 – 18:05

 اسماعیل جزایری لو احتما یشانس یهایکوتاه بر باز اییخچهارت 18:05 – 18:15

18:25 – 18:15 
 یاندانشجو یبرا یو مشاوره آمار یقدرس روش تحق یستدر شیوه

 رشته آمار
 یاسمن حاجی زاده

 اعظم مقدم ییپنجم ابتدا یاضیچالش درفصل آمار و احتمال کتاب ر یک یررسب 18:25 – 18:35

 مریم حق شناس  حتمالآمار و ا ییخچهبر تار یمرور 18:35 – 18:45

 منیژه صانعی طبس یآموش مدرسه ا یزیاربرد آمار در برنامه رک 18:45 – 18:55

 شهرزاد جاویدی یو نقد کتاب احتمال و آمار مهندس یبررس 18:55 – 19:05

19:15 – 19:05 
 یدانشکده فن یدوره کارشناس یاندانشجو یاضطراب آمار یبررس

 دانشگاه تهران
 یدیشهرزاد جاو

19:25 – 19:15 
 یلیتحص یشرفتپ یبر اساس روش حل مساله رو یادگیریروش  یرثتا

 یاندانشجو یفراشناخت هاییدر درس آمار و آگاه
 یونس زهره وند

 نادیا دولت آبادی از پیدایش تا تکامل آمار 19:25 – 19:35

19:45 – 19:35 Investigation of convex bodies in 𝑹𝟑 by support 
planes 

Victor K. 
Ohanyan 

19:55 – 19:45 Density function of the distance between two 
random points in a body from $R^n$ 

V. Khalatyan 
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 برنامه تفصیلی نکوداشت دکتر غالمرضا محتشمی برزادران
 11:30اعت س 1400مهرماه  29پنجشنبه 

 birjand.ac.ir/respect5https://ac.  لینک ورود:

 

 مدت زمان ساعت عنوان ردیف

 دقیقه 5 11:35-11:30 قرآن  1

 دقیقه 5 11:40-11:35 خیرمقدم دکتر محمد خنجری صادق )عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند( 2

 دقیقه 5 11:45-11:40 کتر احمد خامسان )رئیس دانشگاه بیرجند(سخنرانی د 3

 دقیقه 10 11:55-11:45 سخنرانی دکتر عبدالرحمن راسخ )رئیس انجمن آمار ایران(  4

 دقیقه 5 12:00-11:55 )رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی( احمدی زادهسید سعید رضا سخنرانی دکتر  5

 دقیقه 15 12:15-12:00 لی نخبگان خراسان جنوبی(پخش کلیپ نکوداشت )بنیاد م 6

7 
سخنرانی دکتر محسن شاه رضایی )مدیر کل تکریم و الگوسازی بنیاد ملی 

 نخبگان(
 دقیقه 15 12:15-12:30

 دقیقه 10 12:40-12:30 سخنرانی دکتر غالمرضا محتشمی برزادران  
 

 

 

 

 

https://ac5.birjand.ac.ir/respect
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 چکیده مقاالت
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 آمارهای آموزش برخی از چالش
 1علی رجالیی، میر حسین اشترا

 
 ندانشگاه صنعتی اصفهان و خانه ریاضیات اصفها

 

دلیل اصلی عدم موفقیت  تدریس ، به  اخیرهای های دوره کارشناسی آمار در سال نامطلوب ورودی با بررسی وضعیت  چکیده:

ود. در ادامه به مشکالت عدم آگاهی جامعه از شاشاره می های انجام شده،های ایران، علی رغم همه تالشآمار دردبیرستان

شود. در پایان پیشنهاداتی برای کار آفرینی و های متخصصان آمار و تعداد کثیر فارغ التحصیالن این رشته اشاره میتوانمندی

ا فراهم آوردن های کارشناسی ارشد، بهای اجرایی، حذف دوره کارشناسی آمار و تقویت دورهشناسایی متخصصان آمار به دستگاه

 شوندها به آمارهای رسمی ارائه میامکان تغییر رشته به آمار و توجه بیشتر دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 a.rejali@yahoo.com 

mailto:a.rejali@yahoo.com
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 هابایدها و نبایدها در تصویرسازی داده
 1رباب افشاری

 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار

 

را در امر  یمهم اریها، نقش بسنهفته در داده قیطالعات و حقاا شود،یم دهیها نامکه عصر انفجار داده یدر جهان امروزچکیده: 

 نیبر عهده دارند. اول رهیو غ یآموزش ،یانسان ،یمنابع مال حیصح تیریو مد یزیربه منظور برنامه رانیمد یاز سو یریگمیتصم

 یکیگراف شینما ،ینظر لیو تحل هیها، قبل از انجام هر گونه تجزداده یواقع یژگیو و تیهروشن از ما یریگام در اتخاذ تصو

 شودینمودارها، نشان داده م یاصول و قواعد مهم در طراح انیمقاله، ضمن ب نیثبت شده در قالب نمودار است. در ا یهااندازه

 یینماکوچک ای یینمااز اطالعات، بزرگ یبخش مهم ینمودارها، باعث نابود میدر ترس یضرور یچگونه عدم توجه به مبان

مشاهدات  یواقع تیمخاطبان از ماه حیدرک ناصح یبرا یبستر جادیمشاهدات شده، و به تبع آن با ا یپوشانموجود و هم قیحقا

رفع  یبرا زینو مالروش اع ان،ی. در پاشودیکاربران م ینادرست  از سو یریگمیو تصم ریمنجر به تفس رها،یمتغ نیو ارتباط ب

ارائه مطالب از  ی. الزم به ذکر است که براشودیم یمعرف ادیبوط به مشاهدات با حجم زمر یها در نمودارهامشکل انطباق داده

 .  شودیاستفاده م یواقع یهامجموعه داده

 ggplot2پکیج ، نمودارهای آماری، داده: های کلیدیواژه

 .97K40 ،97K80 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 afshari@znu.ac.ir 
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 های درسی آماریآموزش پروژه
 1پناهراننصراله ای

 گروه آمار دانشگاه اصفهان

 

آموز و گیری میزان یادگیری دانشدر فرایند یاددهی و یادگیری مسئله آموزش، تنها بسنده کردن به ارائه درس و اندازهچکیده: 

وزش در این گردد. کفایت مسئله آمدانشجو با ابزار امتحان نیست. در اکثر مواقع، در این فرایند، قوه خالقه متعلم لحاظ نمی

عنوان خالقیت متعلم است. این مهم و کار بردن مباحث آموزش دیده توسط یادگیرنده در دنیای واقعی پیرامون خود بهفرایند، به

های کاربردی از اهمیت باالتری برخوردار است. برای اجرای فرایند کارای آموزش و اجرای آن توسط معلم و استاد برای درس

آموز و دانشجو در قالب پروژه ضروری است. اگر آمار را جزو علوم پایه و کاربردی ث آموخته، توسط دانشیادگیری انجام مباح

آموزی و دانشجویی به صورت پروژه است که آنان شود. با انجام و اجرای تحقیقات دانشبدانیم ضرورت این مسئله دوچندان می

 سازد.های مختلف آگاه میکارکردهای آمار در سازمانرا با کاربرد آمار در علوم مختلف آشنا و همچنین با 

گردد. سپس مراحل مختلف انجام های کاربردی آمار اشاره میها در کنار آموزش درسدر این مقاله، ابتدا به اهمیت اجرای پروژه

شود. های آماری ارائه میروش های آمار مقدماتی وهای درسهایی از پروژهگردد. در ادامه نمونههای درسی آماری ارائه میپروژه

شود. در انتها بحث و هایی از پوسترهای منتخب از این مسابقه ارائه میهمچنین ضمن ارائه گزارش مسابقه پوستر هلند، نمونه

 گردد. گیری ارائه مینتیجه

 .طراحی آزمایش، آمارهای ثبتی و مسابقه پوستر هلند، پرسشنامه، پروژه درسی: های کلیدیواژه
 .97K40 ،97K80 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)

 

 

 

                                                           
1 n.iranpanah@gmail.com 

mailto:n.iranpanah@gmail.com
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جایگاه نمودارهای آماری در کتاب های درسی ریاضی دوره آموزش 

 عمومی
 3، ابوافضل رفیع پور2، محسن مددی 1مهتاب باقری

 بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران2و1

 ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانبخش آموزش ریاضی، دانشکده 2

 

ها را تحت نظام خاصی قرار دهند تا بتوانند به راحتی نتایج ها باید، دادهآوری دادهدر علم آمار دانشمندان پس از جمعچکیده: 

های آماری، رسم نمودارهای برای نمایش دادههای مناسب الزم از آنها را استخراج کنند و به تجزیه و تحلیل بپردازند. یکی از روش

د. نمودارها تصاویری هستند که های آماری از انواع نمودارها استفاده می شو. برای مقایسه و بررسی بهتر دادهمختلف است

ای ا در هر زمینهاستفاده از نمودارهها را در یک نگاه مختصر به نمایش بگذارند. به همین علت، توانند اطالعات مربوط به دادهمی

ای های درسی ریاضی مدرسهها درکتابتواند بررسی اطالعات مختلف را تسهیل کند. از این رو در این مقاله به بررسی نمودارمی

و  (2001مایر) ایرسانهی شناختی یادگیری چنددر این پژوهش از نظریهدوره عمومی )پایه اول تا نهم( پرداخته شده است. 

به عنوان چارچوب نظری استفاده شده ( 2011، نقل شده در بوریل و بهلر، 1997واتسون)گانه سلسله مراتب سهچارچوب نظری 

اید تکمیل نشده است و فاقد های ریاضی آن چنان که بنشان داد آموزش نمودارها در کتاباست. نتایج حاصل ازاین مطالعه 

 باشد.های مختلف دنیای واقعی میم آماری در زمینههای مناسب برای نقد ادعاهای آماری و درک مفاهیآموزش

 ای، آموزش عمومی.نمودارهای آماری، کتاب درسی، ریاضی مدرسه :های کلیدیواژه
 .97K40 ،97K80 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)

 

 

                                                           
1 .Mahtab.bagheri7495@gmail.com 
2 . Madadi@uk.ac.ir 
3 .drafiepour@gmail.com 
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 آنچه که باید در آموزش آمار گفته شود
1ماه بانو تاتا

 

 نشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانبخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دا 1

 

مال مقدّماتی دانشگاه را حتما تدریس کنم امّا اکنون پنچ های اوّل بازنشستگی دوست داشتم درس آمار و احتدر سالچکیده: 

شد س میگویند مطالبی که قبال تدریاست و میام. ریز مطالب دروس دانشگاه تغییر یافتهسال است که تدریس را کنار گذاشته

و احتمال در سطوح  های مربوط به آموزش آمارها و توصیهجزء درس های دبیرستان است. به هر حال این مقاله شامل تجربه

 اولیّه آموزش آمار است.

 آزمون فرض.، آموزش آمار، سواد آماری، آمار و احتمال مقدّماتی:های کلیدیواژه

 

 .97K80  ،97C20 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1.  m_n_tata@yahoo.com 
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 بررسی و نقد کتاب احتمال و آمار مهندسی
1شهرزاد جاویدی

 دانشکده فنی دانشگاه تهران

انتشارات دانشگاه تهران  وسیلهو به  1400در سال  یمحمود طاهر دیدکتر س فیتأل «یاحتمال و آمار مهندس»کتاب چکیده: 

ه است. کالم شیوای نگاشته شد یدرس احتمال و آمار مهندس یراب یآموزش یهدف فراهم آوردن متن اثر با نیچاپ و منتشر شد. ا

تر از همه، رویکرد کلی این اثر در جهت های کاربردی و مهمو تسلط ایشان در بیان مفاهیم و مباحث آماری، ذکر تمرین مؤلف

رجسته کتاب یاد شده دانست. از توان از نکات بارز و بهای آمار و احتمال در حل مسائل دنیای مهندسی را مینشان دادن کاربرد

ی و آنالیز ترکیبی فیآمار توصنامه، نپرداختن به مباحث بندی و مثال های درسسوی دیگر نواقصی همچون کامل نبودن بخش جمع

 و اهیژگیوتا این  کوشیدیمرو  شیدر مقاله پهای بعدی بهبود یابد. تواند در نسخهخورد که میدر مورد این کتاب به چشم می

 انیدانشجو یبرا را مشابه یهابکتاسایر نسبت به  اثر نیا یمطالعات یهاتیمز را واکاوی کرده و همچنین کتاب یهایکاست

 .میکن یبررس یمهندسهای مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی رشته

 .آمار و احتمال مهندسی، نقد کتاب، دکتر سید محمود طاهری، کاربرد آمار: های کلیدیواژه
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بررسی اضطراب آماری دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده فنی 

 دانشگاه تهران
2،مصطفی تهاجمی1شهرزاد جاویدی

 دانشکده فنی دانشگاه تهران

 دانشکده فنی دانشگاه تهران

مال آمار و احت یهاحاضر در دوره انیدانشجو انیرا در م «یاضطراب آمار»از  ییسطوح باالبسیاری از مطالعات، چکیده: 

دانشگاه تهران در دوره  یدانشکده فن انیدانشجو یاضطراب آمار زانیرو سنجش م شی. هدف مقاله پکنندیگزارش م یدانشگاه

. این استفاده شد یاهیشانزده گو یااز پرسشنامه انیدانشجو یاضطراب آمار زانیم یریگمنظور اندازهبه است. یکارشناس

نفری  134ای نمونه تیدرنهاو  شد عیتوز یمختلف مهندس یهارشته انیدانشجو انیبانه در مداوطل یریگنمونه وهیبه ش پرسشنامه

 یاضطراب آمار زانیمسئله بود که م نیا انگریپرسشنامه ب لهیوسبه شدهیآوراطالعات جمع لیحاصل از تحل جینتا .به دست آمد

 نیمعمول است و ا ازحدشیب یتوجهو قابل داریمعن زانیم دانشگاه تهران به یمهندس یهارشته مشغول به تحصیل در انیدانشجو

  بگذارد. یبر جا یاحتماالت مهندس وها در درس آمار بر عملکرد آن ینامطلوب راتیتأث تواندیمسئله م

 .آمار، دانشگاه تهران سیتدر ،یمهندس انیدانشجو ،یاضطراب آمار: های کلیدیواژه
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 های شانسی و احتمالای کوتاه بر بازیتاریخچه
 1اسماعیل جزایری

 شهرستان گتوند -کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و دبیر ریاضی استان خوزستان

 

 ،های تصادفی از تاریخ باستان وجود داشته است و عمری به قدمت زندگانی بشر داردشانس و انتخاب ،های احتمالایده: چکیده

های شانسی بوده است. تارتاگلیا و کاردانو عنوان روشی برای محاسبه شانس در بازیاما پیدایش رسمی احتمال از قرن هفدهم به 

های شانس را محاسبه، و تالش کردند که های مربوط به انواع مختلف بازیدانانی بودند که احتمالو گالیله از نخستین ریاضی

پاسکال و فرما  در کارها و مکتبات بینن نظریه ی احتمال را وضع کنند. با این حال پیشرفت واقعی ایمبانی ریاضی نظریه

این علم  نیز به پیشرفت . در قرن هجدهم متفکران بزرگی چون دیمور، برنولی، الگرانژ، بیز، الپالس و گاوسشودمشاهده می

ساخت و کولموگروف با بیان اصول احتمال پایه این علم و ارتباط دقیق آن را با مباحث ریاضی مستحکم کمک کردند وجدید 

، بلکه توانست گرفتهای ریاضی، نه تنها کلیه ابزارهای ریاضی را جهت پیشرفت خود به کار احتمال به عنوان یکی از شاخه

با مراجعه به منابع ل ریاضی داشته باشد. به طور کلی در این مقاله سعی بر این است که ئکاربردهایی را در حل برخی از مسا

 وع شانس و احتمال مورد بررسی قرار گیرد.سیر تاریخی موضای کتابخانه

 .تاریخ، آمار، شانس، احتمال های کلیدی:واژه
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 افزاآمار در تجارت: یک درس اختیاری مهارت
 زاده، فاطمه یوسف1سارا جمهوری

 گروه آمار، دانشگاه بیرجند

 

است.  پذیری دانشجویان دوره کارشناسیلارتقای توان اشتغاهای موجود در نظام آموزش عالی کشور، یکی از چالشچکیده: 

، الزم است که دروس اختیاری برنامه درسی عرصه کار و اشتغال سازی دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود بهبه منظور آماده

 پول وزهامرآموختگان را ارتقا بخشند. دانشپذیری توان اشتغال وداشته افزایی مهارت یرویکرددوره کارشناسی در حد امکان 

 داشت.بر گام آسایش و پیشرفت مسیر در تواننمی الزم، مالی سواد نداشتن صورت در و کندمی ایفا افراد زندگی در اساسی نقش

 افرادی د.گذارنمی کنار گذاریسرمایه برای را درآمدشان از بخشی ،آلایده سبک به زندگی داشتن برای افراد امروز، دنیای در

تری برای زندگی اقتصادی بهتری نسبت به دیگران خواهند داشت و تصمیمات هوشمندانه ،را کسب کنند که هوش و دانش مالی

افزا در زمینه دانش مالی، که در برنامه درسی دوره . یکی از دروس اختیاری مهارتبندی خواهند گرفتانداز و بودجهنحوه پس

راهنمایی -آکادمی انجمن آمار آمریکا گزارش بروزرسانی شدهشد. باکارشناسی آمار تعریف شده است، درس آمار در تجارت می

 ایفزاینده طور به که دنیایی در آن کاربرد و این موضوع آموزشی اهمیت -)GAISE( 2برای ارزیابی و دستورالعمل آموزش آمار

نهاداتی برای ارتقای کیفی آن کند. در این مقاله با نگاهی به سرفصل این درس، پیشاست را مشخص می متمرکز هاداده روی بر

 شود.ارائه می

 گذاری دارایی سرمایه، نسبت ترینور، نسبت شارپ.مدل قیمتگیری، رگرسیون، روشهای بازنمونه: های کلیدیواژه

 .97K80 ،62P05 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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 هاهای آموزش در علم دادهچالش
 1ابوالحسنحسین حاجی

 
 

 بسیار داده که معتقدند دانشمندان از بسیاری. شودمی تولید داده از عظیمی حجم روز هر و است داده جهان روزام جهان چکیده:

شود. با این می نامیده تحلیل که داریم احتراق موتور یک به نیاز آن از استفاده برای چند هر است، جدید قرن نفت و ارزشمند

پردازیم. سپس ها، ضرورت ایجاد آن و کابردهای ان میانی در ابتدا به معرفی علم دادهها بوجود آمد. در این سخنرتفکر علم داده

 دانشگاه چند با  ایمقایسه و پرداخت خواهیم مختلف هایرشته و کشور هایدانشگاه در رشته این اندازیراه هایچالش به بررسی 

 .رح دنیا خواهیم داشتمط
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آماری برای دانشجویان  مشاوره و قیقتح شیوه تدریس درس روش

 رشته آمار
 1سامانی بهرامی احسان زاده،یاسمن حاجی

 بهشتی  شهید دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه

 

گنجانده  آمار رشته اخیرا در برنامه درسی کارشناسیدرس روش تحقیق و مشاوره آماری، درسی پروژه محور است که  چکیده:

شود. از سازی این درس برای دانشجویان کارشناسی آمار پرداخته میشده است. در این مقاله به بررسی شیوه تدریس و پیاده

نویسی،  تدریس های مورد عالقه دانشجویان برای انجام پروژه، آموزش طرحوارهتخصیص موضوع مراحل شیوه تدریس این درس،

نویسی آماری و ارائه گزارش نهایی تحقیق توسط دانشجویان است. در این موزش گزارشهای تحقیق کیفی و کمی، آروش

خود را انتخاب و  فرایند انجام یک تحقیق از مرحله صفر تا مرحله نهایی را فرا عالقه ع تحقیقاتی مورد هر دانشجو موضودرس، 

در گروه  1400و  1399های وره آماری در  سالدر این مقاله به بررسی تجربیات تدریس درس روش تحقیق و مشا  گیرد.می

 شود.آمار دانشگاه شهید بهشتی پرداخته می

 

 .دانشجویان رشته آمار، محور پروژه دروس، آماری، شیوه تدریس مشاوره و تحقیق روش :های کلیدیواژه
 .97B50 ،97B60 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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 لی آمار و احتمامروری بر تاریخچه
 1مریم حق شناس

 دبیر ریاضی -اداره آموزش و پرورش جویم -استان فارس

 

 انجام را متعددی تحقیقات زمینه این در زیادی های مهم آمار، نظریه احتمال است که از دیرباز دانشمندانیکی از شاخهچکیده: 

ا تحلیل وقایع تصادفی سرو کاردارند، از این هایی که باند. نظریه احتماالت سنگ بنای تمام علوم است و در تمامی حوزهداده

پذیر نیست فلذا در این مواقع، احتمال شود. همیشه بررسی درستی یک مطلب در مسائل مختلف، امکانابزار اساسی استفاده می

و کر انسان متف یابد. در نتیجه، دانستن و یادگیری این علم برایدرستی یک مطلب بیشتر از درستی خود مطلب اهمیت می

 باشد.نیاز می ضروری و مورد تجوگر این عصر، امری کامالا جس

 تعاریف تاریخ رشد تئوری احتمال، طول در و ندارد وجود برای این مفهوم اییگانه تعریف احتمال وسیع علی رغم کاربرد

آینده است و تاریخ  گذشته وتاریخ پلی میان  .است قرار گرفته دیگران انتقاد مورد  اابعد یک هر که است شده آن از مختلفی

ها و نکاتی از آن و نیز خورد. لذا پرداختن به فرایند تغییر و تکامل تاریخ یک علم برای درک جنبهآینده بر اساس گذشته رقم می

پردازیم ر میی تاریخ علم آماهای آینده از اولویت برخوردار است. که در این مقاله ابتدا به مطالعهالهام گرفتن برای کارها و چالش

 کنیم. قبل از تاریخ و سرآغاز تاریخ احتماالت مرور می و سپس سیر تکاملی حساب احتماالت را دردو دوره

 .پیدایش و توسعهحساب احتماالت، ، تاریخ علم آمار: های کلیدیواژه

 .46L53 ،01Axx ، 97A30 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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 زش مفاهیم آماری و احتمالیسازی در جهت آموانیمیشن

 1علی دست برآورده

 دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی، بخش آمار

آموز و تواند درکی را در مخاطب، از جمله دانشنمایش بصری مفاهیم آماری و احتمالی، و بطور کلی ریاضی، میچکیده: 

های بصری پویا و در این راستا، ساخت انیمیشن، نمایشدانشجو، ایجاد کند که شاید با ابزار ریاضی و جبری در دسترس نباشد. 

زمینه و تقویت استدالل در مخاطب شود. در این مقاله های در پستر مفاهیم و ایدهتواند منجر به درک بهتر و عمیقمتحرک، می

های معرفی شده در نیمشنشود. ابه معرفی و تشریح چند انیمیشن در زمینه تدریس مفاهیم مختلف آماری و احتمالی پرداخته می

 تولید شده است. R افزار مربوط به نرم gganimateو ggplot2افزاری کلیدی این مقاله براساس دو بسته نرم

 های آماری پویانما.سازی، گراف، شبیهggplot2، بسته gganimateنیمیشن، بسته ا های کلیدی: واژه
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الگوهای خطی  وزش مقایسه دو روش تدریس سنتی و نوین در آم

 کارشناسی دانشجویان برای رگرسیون 

 1حسن دوستی

درس الگوهای خطی رگرسیون یکی از دروس پایه رشته آمار است. در این درس روابط خطی بین یک متغیر وابسته و  چکیده:

بخش های مختلف این ینی از چند متغیر پیشگو مورد توجه قرار می گیرد. الگو سازی، انتخاب متغیر های پیش گو و پیش ب

نیاز بسیاری از دهد و پیشندی در اختیار دانشجویان قرار میباشد. این درس به عنوان یک درس پایه اطالعات ارزشمدرس می

های یم یافته خطی و شبکهدروس پیشرفته الگو سازی در رشته های آمار و علوم داده مانند مدل های غیر خطی، الگوهای تعم

توجه  نگاه سنتی توجه اساتید به روابط ریاضی و خواص براوردگرها و توزیع مجانبی آنهاست. در نگاه جدید در باشد.عصبی می

در این سخنرانی پیرامون  به کاربردی کردن آموزش وپیاده سازی روش ها در پروژه های کاربردی و استفاده از نرم افزار است.

 .رو صحبت خواهیم کردهای پیش و معایب این دو روش تدریس و چالشمزایا 
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 از پیدایش تا تکامل آمار
 ، محبوبه زارعی1نادیا دولت آبادی

 

کند و با های جمع آوری، خالصه سازی و نتیجه گیری از داده را مطالعه میاز ریاضی است که راه عیآمار رشته ی وسی: دهیچک

نش از آن اطالعات است. علم آمار در علومی مانند زیست هدف تولید بهترین اطالعات از داده های موجود و سپس استخراج دا

رود. در این مقاله شیوه شکل گیری آمار، مطالعات دانشمندان مختلف و برخی شناسی، اقتصاد، مهندسی، پزشکی وغیره بکار می

تر به امی علوم، اشاره دقیقاز کاربردهای آمار در زندگی انسان ها را بیان کرده ایم. باتوجه به استفاده گسترده علم آمار در تم

 تاریخچه آن تاثیر به سزایی در تحقیقات خواهد داشت.
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 های آموزش آمارتربیت و آموزش معلمان برای بهبود چالش
 21، مجتبی رنجبر 1علی رشتبرزاده

 آموزش و پرورش شهرستان مرند1

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه ریاضی کاربردی2

 

ها را بهبود توان با آموزش و تربیت معلمان آنهایی از آموزش آمار اشاره شده است که عمدتا میین مقاله، به چالشادر چکیده: 

المللی المللی تدریس ریاضیات و انجمن بینهایی که در کنفرانس مطالعه مشترک کمیته بینبخشید. عمده این مطالب از پژوهش

 اند. برگزار گردیده، گردآوری شده 2008ر سال آموزش آمار در شهر مونتری کالیفرنیا د

ها و باورهای معلمان آموزش و تربیت معلمان آمار جهت بهبود و توسعه سواد آماری، تغییر نگرشبر تاکید اصلی این پژوهش

 باشد.نسبت به آمار و ایجاد آمادگی در معلمان جهت استفاده از تکنولوژی در راستای آموزش آمار می

 . نگرش و باور معلمان آمار، سواد آماری، آموزش معلمان آمار، آموزش آمار: لیدیهای کواژه

  .97B50 ، 97C70،97C20 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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های آموزش محور برخط های علم داده در شرکتی سرفصلسبرر

 udemy, Edx , coursera همچون

 1محسن رضاپور

ارزان همگان به این امکانات های فضای مجازی و دسترسی ه به رشد روزافزون زیرساختبا توجدر سالیان اخیر  :چکیده

از تلفیق چندین رشته دانشگاهی همچون ریاضی،  که داده علم اند. در این حوزه رشد به سزایی داشته های آموزش محورشرکت

 توسعه. است گرفته قرار برخط محور اموزش هایشرکت توجه مورد است، شده تشکیل برق مهندسی آمار، علوم کامپیوتر و 

 باعث داده علم زمینه در محققین به صنعت افزون روز نیاز و مازونآ و گوگل همچون محور تکنولوژی هایشرکت چشمگیر

تاسیس ه ها اقدامات جدی در زمینمبرم کارشناس علم داده، دانشگاه لید محتوای انبوه در این زمینه گردیده است. با توجه به نیازتو

اند. اما با توجه به های جدید در این حوزه انجام دادهشد و دکتری و همچنین تعیین سرفصلاراین رشته در سطوح کارشناسی

ها در ایجاد رشته تحصیلی جدید علم داده و ساختار سنتی دانشگاه سرعت رشد باالی تولید روش ها و نرم افزارهای جدید در حوزه

ها در جهت به روز شدن در این حیطه وجود ندارد. بنابراین، بسیاری از امکان تغییر سریع دانشگاهدروس،  و تغییر سرفصل

 کنند. در اینت آمادگی برای انجام کار شرکت میهای اموزش محور برخط جهیان پس از فارغ التحصیلی در دورهدانشجو

  ت.ها خواهیم پرداخای برخی از دورههط و مرور سرفصلبزرگ یادگیری برخ هایتسخنرانی به بررسی آموزش علم داده در شرک
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های اول و دوم آموزش کم و کیف آموزش آمار و احتمال در دوره 

 متوسطه کشور
 1عبدالحمید رضائی رکن آبادی

 دانشگاه فردوسی مشهد، گروه آمار

های ریاضی دبیرستانی گنجانده رمان غالبا در کتابهای اول و دوم آموزش متوسطه کشومطالب آمار و احتمال در دوره چکیده:

های ها و رشتههای این بخش از ریاضیات در کلیه پایهشده است. در این مقاله ضمن بررسی مطالب و تصاویر مربوط به کتاب

رده و پیشنهاداتی های موجود در زمینه آموزش آمار و احتمال در این مقطع تحصیلی را برشمتحصیلی دبیرستانی، اشکاالت و چالش

ای حجم مطالب آماری و نسبت آنها به کل مطالب ریاضی در ایم. در همین راستا با نگاهی مقایسهدر جهت رفع آنها ارائه نموده

 ایم. ها را نیز برشمردهاین کتاب
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تاثیر روش یادگیری بر اساس روش حل مساله روی پیشرفت 

 شناختی دانشجویانهای فراتحصیلی در درس آمار و آگاهی

 2، سیده سمیه جعفری 11 یونس زهره وند
 بخش آمار و ریاضی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسالمی، تویسرکان، ایران 1

 ، ایرانمرکز کبودرآهنگ، پیام نوربخش ریاضی، دانشگاه  2

 

، بررسی تاثیر عوامل و وجوه کمی و تحقیقیک مطالعه  واین مقاله به عنوان بخشی از نتایج یک طرح پژوهشی هدف : چکیده

بر یادگیری دانش آمار دانشجویان غیر آماری در سطح  با رویکرد فراشناختی، مختلف روش آموزش مبتنی بر حل مساله

دانشجوی کارشناسی  45ای روی بنابراین مطالعه. باشدا روش آموزش سنتی )مدرس محور( میکارشناسی و مقایسه آن ب

در این تحقیق، طی یک نیمسال تحصیلی، . انشگاه آزاد اسالمی در دو گروه کنترل و آزمایش انجام شدحسابداری و مدیریت د

های فرا شناختی استفاده شد. ایش از روش تدریس بر مبنای آموزشو در گروه آزمروش آموزش سنتی در گروه کنترل از روش 

آزمایش، در دو مرحله آزمون )میانترم و پایان ترم( نتایج های فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی گروه هارتبه منظور مطالعه م

درصد  5دار اندکی در سطح خطای قایسه گردید در مرحله تفاوت معنیمستقل م tامتحان دو گروه با استفاده از آزمون آماری 

   اد.مالحظه شد در حالیکه مقایسه نتایج آزمون پایانترم دو گروه تفاوت به مراتب معنادارتری را نشان د

 های آماری.دانش فراشناختی، مقایسات و تحلیلآموزش آمار، روش آموزش مبتنی بر حل مسئله، : های کلیدیواژه

 97D40, 97D50  (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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 کاربرد آمار در برنامه ریزی آموش مدرسه ای
 1منیژه صانعی طبس

 

ریزی به تبیین و توجیه ندارد و برنامهای روشن است که نیاز به اندازه رای هر سازمان و موسسهضرورت برنامه ریزی بچکیده: 

ریزی بدون رعایت اصول برنامه ریزی معنایی ندارد چرا موجود زنده اهمیت دارد . برنامه برای سازمان به اندازه تنفس برای یک

در این مقاله نقش آمار در اثیر زیادی دارد. های آموزشی تو در جریان تهیه و اجرای برنامهکه این اصول راهنمای عمل بوده 

، بررسی بسیار باالیی هم داردریزی برای اموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد و رکن تربیتی هر نظام که جامعه آماری برنامه

میت ویژ ای برخوردار گردد. در در مورد کاربرد آمار در ثبت نام دانش آموزان اشاره می گردد. آمار حضور و عیاب نیز از اهمی

شود که والا شامل تعداد دانش آموزانی میاست که موضوع بحث بعدی بوده همچنین آمار آزمون مدرسه که این نوع آمار معم

شوند ی که در این آزمون موفق نمینشینند و نیز نسبت افرادی که در این امتحانات موفق می شوند و نسبت افرادبرای امتحان می

 شود. ر را شامل مینیز این آما

 .نام مدارس، آمار آموزش و پرورش و نرخ ثبتریزی آموزشی، برنامهموزشیآآمار  واژگان کلیدی:
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 آموزشضرورت توجه به تفاوت ماهیتی آمار و احتمال در شروع 
 1بیژن ظهوری زنگنه

 استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف 

یِ دانشگاهی در ایران، طبق یک سنت آموزشیِ منسوخ شده، آمار و احتمال به عنوان یک درس در برنامه درسی رشته ریاض :چکیده

مقدماتی، به لحاظ ماهیتی با هم تفاوت  احتمالبا مبحث  مقدماتیآمار شود. در صورتی که مبحث ارائه می مقدماتی، در قالب یک درس

گیری آن، نشان ها است و تاریخ شکلاند. آمار، علم مبتنی بر دادهمتفاوت رویکردهای آموزشی برای ورود به این دو، دارند و در نتیجه،

شوند و از تحلیل آنها، اطالعات و نتایج حاصل کنند، تبدیل به داده میدهد که چگونه به کمک استقرای تجربی، مشاهدات نظم پیدا میمی

های داناست و احتمال های تصادفیهای ریاضی برای پدیدهدلمو تبیین های تصادفی یادگیری سیستم ،حتمالگردد. در حالی که امی

بسیاری از مانند دهد که ام نشان میشخصی تدریستجربه دانند. همچنین، می بخشی از آنالیز و نظریه اندازهبزرگ مانند دوب، آن را 

ای که عالقه ی همموزانآعضی از دانشجویان و دانشباند، نداشتهآشنایی  ،با آمار که فرایندهای تصادفیبرجسته ن او متخصص داناناحتمال

مند به عالقه موزانِآبسیاری از دانشجویان و دانششوند. ولی مشکل این است که ای دانان برجستهتوانند احتمالمیبالقوه به آمار ندارند، 

، دریافتم که در شروع آموزش این دو مبحث، دافعه دارند. بدین سبب با تمرکز بر شناخت دالیل این دافعهآمار ریاضی، نسبت به درس 

تفکیک این دو درس در شروع، باعث تمرکز  .ضروری است که اختالف ماهیتی آنها در برنامه درسی و طراحی تدریسِ هر کدام، لحاظ شود

تغییر ساختاری در مان ز، هم1370شود. بنابراین، در ابتدای دهه یادگیرندگان بر این دو مبحث مهم و جذاب در زمان مناسب خود می

آموزش متوسطه و در طراحی درس آمار و احتمال مقدماتی دانشگاهی، این تفاوت ماهیتی لحاظ شد که حاصل آن، طراحی و تألیف کتاب 

به عنوان یک حوزه ریاضی تعینی را « جبر»را نشان دهد که چگونه قادر است  پارچگی ریاضییکبود تا قدرت « جبر و احتمال»مستقل 

آموزان، ملموس و ای غیرتعینی است، با هم تلفیق کند و ارتباط عمودی معناداری بینشان ایجاد کند که برای دانشکه حوزه« احتمال»  با

به هم نزدیک می شوند ، آمار و احتمال، در سطح پیشرفتهشود که چگونه جذاب باشد. همچنین در این سخنرانی، به این موضوع پرداخته می

 . شودبنا می ،اس احتمالاس و آمار بر

پارچگی ریاضی، تفاوت ماهیتی آمار و احتمال در شروع آموزش آمار و احتمال، آمار و احتمال ، احتمال، یکآمار های کلیدی:واژه

 پیشرفته. 
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 های برنامه نویسی پایتون: ابزاری قدرتمند در آمار توصیفیکتابخانه
 2 ، حمید بیگدلی11جواد طیبی

 شگاه صنعتی بیرجند، گروه مهندسی صنایعاستادیار دان 1

 استادیار، پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا  2

 

 ییها ، تواناکار با داده یضرور یهااز جنبه یکیاست.  مورد نیاز یعلم و فناور یهانهیاز زم یاریدر بس علم دادهامروزه چکیده: 

 تونیپا نویسیموجود در زبان برنامه آمار یهاکتابخانهدر این زمینه است.  یرت بصرها به صوداده شیو نما یبند، جمعفیتوص

نویسی پایتون برای انجام محاسبات آمار توصیفی ی کار با برنامهاین مقاله به نحوه .جامع، محبوب و پرکاربرد هستند ییابزارها

 پردازد. اهداف کلی این مقاله به طور خالصه به شرح زیر است:می

 با کتابخانه یفیآمار توصهای شاخصدست آوردن ه ب ینحوه( ی پانداpanda در )تونیپا. 

 ی متپالتلیبا با کتابخانههداده یمجموعه مصورسازی (Matplotlib.) 

 .های بزرگ، نمودارپایتون، آمار توصیفی، داده: های کلیدیواژه

   97K40،97N80 (:2010بندی ریاضی)کد موضوع 
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 آماری برای شهروندی سواد
 1آزاده قاهری

 امکانِ  ها، دسترسی شهروندان به اطالعات نیز افزایش یافته است و بدین ترتیبامروزه با افزایش دسترسی به دادهچکیده: 

های اجتماعی، سرعت و ی شهروندان از شبکهی گستردههای نیز بیشتر شده است. استفادهگیریاثرگذاری شهروندان در تصمیم

سعت این فرصتِ اثرگذاری و مشارکت را به شدت افزایش داده است. همزمان با گسترش دسترسی شهروندان به اطالعات، و

ها و تفسیرهای نادرست از اطالعات نیز افزایش یافته است. در این میان ارتقا سطح سواد آماری اخبار نادرست و برداشت

ها. ی واقعیت و شواهد علمی باشد نه بر مبنای باورهای شخصی آنان بر پایهتواند کمک کند تا گفتگوهای شهروندشهروندان می

در این راستا آموزش آمار با هدف آموزش مفاهیم پایه و نگاه چندوجهی و نیز تقویت تفکر نقادانه در تحلیل نتایج آماری، نیاز 

گرفتن از مفهوم آموزش علوم برای شهروندی  خواهیم با کمکامروز ما برای تربیت و آموزش شهروندان است. در این فرصت می

ای آمار با رویکردی تازه باید به نگرشی ضروری در فلسفه و اهداف آموزش آمار تبدیل بدانیم که چرا آموزش برخی مفاهیم پایه

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 azadeh.ghaheri@gmail.com 



 

54 

 

 بررسی و بهبود نامساوی ینسن در فرم احتمالی آن
 2، حمیده حسامی 1مهدی قسوره

 ه دوم استعدادهای درخشان بیرجند دبیرستان متوسط

 دبیرستان متوسطه دوم شاهد شهید طوبی تاجریزی بیرجند 

 

اضیدانان اثبات و برخی به نام ها توسط ریدارد که بسیاری از آنها، تعدادی نامساوی کالسیک وجود در میان نامساوی  چکیده:

سن. ابی هندسی، کوشی شوارتز، نامساوی مارکف و نامساوی یناند. مانند نامساوی برنولی، میانگین حسها نام گذاری شدهآن

اند. یکی ها پرداختهع برخی نامساویهای کالسیک را تعمیم داده و به بهبود و توسیاند که نا مساویریاضیدانان زیادی تالش کرده

له این نامساوی را در شاخه های مهم که در مباحث کلی ریاضی مطرح شده است نامساوی ینسن است. در این مقااز نامساوی

 احتمال بازنویسی کرده و سپس با یافتن ضریبی مناسب در جهت بهبود آن تالش شده است.

 بهبود، نامساوی مارکف، نامساوی ینسن.:  های کلیدیواژه
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 ریاضی رشته یازدهم پایه دختر آموزانهای دانشبدفهمی شناسایی

 نگاربافت و ایمیله نمودارهای از
 4ریحانی ابراهیم و 13کمیجانی هیتا آنا ،2سامانی بهرامی احسان ،1کریمی مائده

 بهشتی  شهید دانشگاه ریاضی، علو دانشکده آمار، گروه 2و1

 تهران رجایی شهید دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی گروه4و3

 

است. بررسی شناسایی بدفهمی دانش آموزان در  هشدانجامی ابینهیزمهدف تحقیق حاضر که به روش توصیفی از نوع چکیده: 

 دختر آموزان دانش کلیه حاضر پژوهش آماری است. جامعه نگاربافت و ایمیله تفسیر نمودارهای آماری از جمله نمودارهای

 روش ه  بهمدرس دختر یک  آموزدانش نفر 24 حجم به تصادفی اینمونه. است تهران یک مدرسه در استان  یازدهم متوسطه پایه

. استداده شده  نگاربافت و ایآمار توصیفی از نمودارهای میله سؤال 13 هاآن به و شدند ساده انتخاب تصادفی گیرینمونه

تحلیل آمار  دادند و سپس با پاسخ نگاربافت و ایمیله نمودارهای به مربوط پاسخ-باز و ایگزینهچند سواالت آموزان،  بهدانش

 آموزان دانش هایبدفهمی پرداخته شده است. زمینه دراین هابدفهمی به شناسایی سوال، هر برای رست و نادرستد توصیفی پاسخ

تفسیر اختالفات زیاد در فراوانی  -2نگارها، ای با بافتاشتباه گرفتن نمودارهای میله-1: شدند شناسایی زیر شرح به گروه سه در

  نگار.عدم درک نحوه خواندن بافت -3نگارها و ای و بافتی بیشتر در نمودارهای میلهها به عنوان شواهدی از تغییرپذیرمیله

 

 دوره دوم متوسطه.آموزان دانش، اینمودار میله، نگاربدفهمی، نمودارهای آماری، بافت :های کلیدیواژه

 .97B50 ،97B60 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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دورۀ دوم متوسطه از نمودار آموزان دانشبررسی سواد نموداری 

 سولو ای با استفاده از نظریۀجعبه

 4، نفیسه آزادی3، احسان بهرامی سامانی2، ابراهیم ریحانی1آناهیتا کمیجانی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی1

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 2

 دانشگاه شهید بهشتی3

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی4

های ای و تجزیه و تحلیل پاسخآموزان دورۀ دوم متوسطه از نمودار جعبهدانشاز این پژوهش، بررسی درک و فهم  هدفچکیده: 

های ارائه شده در نظریۀ آموزش ریاضی است که کاربرد آن در شناخت یکی از مدل سولو است. مدل  5سولو آنها بر اساس مدل

اند، به بررسی کیفیت آموزان آموختهدانشباشد. این مدل به جای پرداختن به آنچه که یآموزان از مفاهیم مدانشدرک وفهم 

یابی انجام شده است. شرکت کنندگان در این پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی است و به روش زمینههای آنها میپاسخ

دهم انسانی بودند که نمونۀ در دسترس پژوهشگران محسوب آموز پایۀ دانش 17آموز پایۀ یازدهم ریاضی و دانش 31پژوهش 

آموزان گروه نمونه قرار گرفت تا به آنها پاسخ دانشمسئله بود که در اختیار  4ها آزمونی شامل آوری دادهشدند. ابزرار جمعمی

نکرده اند و در تفسیر آن مشکالت ای را به خوبی درک آموزان دهم انسانی نمودار جعبهدهد اغلب دانشدهند. نتایج نشان می

آموزان یازدهم ای در آمار دارد، ضعف زیادی دارند. دانشزیادی دارند، همچنین آنها در انجام محاسبات عددی که سهم عمده

 ند.اای و قادربه درک وتفسیراطالعات پنهان در آن بودهریاضی دارای عملکرد بهتری بودند و درک نسبتا خوبی از نمودار جعبه

 .، دورۀ دوم متوسطهسولو آموز، مدل دانشای، درک و فهم آمار، نمودارجعبه :های کلیدیواژه

                                                           
1 anahitakomeijani@sru.ac.ir 
2 e_reyhani@sru.ac.ir 
3 ehsan_bahrami_samani@yahoo.com  
4Azadi.76@yahoo.com   
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 های علوم رفتارینقش آمار در پژوهش
 1علیرضا کیامنش

 دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم(، تهران

 

ن دانش کاربردی، پرداختن به یک ایجاد دانش بنیادی، فراهم آوردکه برای فرایندی منظم و هدفمند است  پژوهش :چکیده

مساله و یا تعیین ارزش یک پدیده انجام می شود. پژوهشگران حوزه علوم رفتاری با توجه به مساله و سئوال پژوهش، یکی از 

 هایرویکردهای کمّی، کیفی و یا ترکیبی را انتخاب می کنند. هر رویکرد راهبردهای خاص خود دارد. فرایند پژوهش در رویکرد

عموالا های با رویکرد کمّی پژوهشگران ممشابه است. با این وجود در پژوهشی و کیفی وهمچنین رویکرد ترکیبی کم و بیش کمّ

ی هایر بودن یافتههای پژوهش خود را به جامعه مورد نظر تعمیم دهند. بهمین دلیل برای تعمیم پذعالقه مند هستند که یافته

تفاده از روش های آماری های روان سنجی ابزارها و اسگیری و همچنین ویژگینمونه هایپژوهش مباحث جامعه، نمونه، روش

های ها و مفروضههای پژوهش، مقیاس دادهبا در نظر گرفتن فرضیه یا فرضیه گیرد.ی کمِّی بیشتر مورد توجه قرار میهادر پژوهش

در این انتخاب ارامتریک دست به انتخاب بزنند. پتریک و نا های پاراموانند از میان انواع مختلف آزمونتشگران میآماری، پژوه

ای های رابطههای وایسته توجه شود. در تحلیلهای مستقل و عاملتقل، گروههای وابسته، تعداد عاملهای مسباید به مقایسه گروه

 هایبدون استفاده از روششود.  های آماری توجهها و مفروضههای پژوهش، مقیاس دادهه)همبستگی و پیش بینی( باید به فرضی

در ادامه این نوشته های معتبر و دقیق فراهم آورد. را تحلیل و یافته پژوهشهای گردآوری شده در توان دادهآماری نمی مناسب

در پژوهش کمّی به صورت  هااین روشبه کاربرد های آماری پر کاربرد در حوزه علوم رفتاری ضمن اشاره به بعضی از روش

   شده است.تصر اشاره مخ
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رشته  11و  10های ریاضی پایه نقدی بر آموزش آمار در کتاب

 فنی 2علوم انسانی و ریاضی 
 11سمیه گلچین

 کارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبیر ریاضی دوره دوم متوسطه شهرستان دزفول1

 

های روش زشابتدایی و متوسطه است. ما شاهد آموآموزش آمار یکی از مهمترین مباحث در تمامی کتابهای ریاضی دوره چکیده: 

های تخصصی مربوط به آن رشته هستیم. در این مقاله سعی شده با نقد فصول مربوط به گیری متناسب با هر رشته، در کتابآمار

بینی دارند  های درسی دوره دوم متوسطه، بعضی از مواردی که احتماال نیاز به اصالح و بازکتاب از کتاب 3آموزش آمار در 

های جدید التالیف پیش گرفته شده قابل تقدیر و پویا مشخص شود. در مجموع رویکرد نویی که نسبت به آموزش آمار در کتاب

تر از گذشته است. اما باید در توضیح مباحث و تعمیق آنها دقت نظر بیشتری به عمل آید و در ضمن آموزش مفاهیم جدید، از 

عدم رغبت به آمار می شود پرهیز شود. همچنین آموزش دبیران به صورت تخصصی برای آموزش شتابزدگی که باعث ایجاد 

   رسد.ماری امری بسیار ضروری به نظر میمفاهیم آ

 .دانش آموزان، ریاضی و آمار آموزش آمار دبیرستانی،: های کلیدیواژه
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 و ضرورت ارتقای سواد کمّی در جامعه 19-گیری کویدهمه
 1زهرا گویا

 دانشگاه شهید بهشتی

ها ای است که در آن، انسان با انبوهی از دادههای زیستن در دورهعددی، یکی از ضرورت «3سواد عددی»یا « 2سواد کمّی»داشتن :  چکیده

همین که داده را به  کنند وکنند و نیازی هم به دانستن آنها احساس نمیها توجه نمیاحاطه شده است. بسیاری از اوقات، افراد به منابع داده

را دقیق و تجلی قطعیت « عدد»کنند. بخشی از این اعتماد، ریشه در تفکر علمی/تحصلی دارد که بینند، به آن اعتماد میمی« عدد»صورت 

، سوءاستفاده «عدد»سازی کرد و از اعتماد افراد به توان دادهداند. در صورتی که به کمک تکنولوژی و در عصر اطالعات و ارتباطات، میمی

هایی که برای انتخاب و گذارند؛ قضاوتهای آنان تأثیر میکنند و بر قضاوتها عامدانه با مردم مینمود و آنها را فریفت! کاری که رسانه

 دهد. بدین سببتأثیر قرار میترین مسائل فردی و اجتماعی را تحتترین تا مهمگیری در هر موردی، ضروری است و معمولیتصمیم

ای نیازمندند های ویژهشنوند، به مهارتها و اعداد و تشخیص درستی و نادرستی خبرهایی که میشهروندان هر جامعه، برای درک و فهم داده

-خصوص برای سیاستهای بهینه بگیرند. این امر بهو تصمیم تا بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و بر اساس آن، درست انتخاب کنند

از طرف سازمان ملل  2007شود. به دلیل این حساسیت، در سال های بزرگ مین، یک نیاز حیاتی است که نبودِ آن، موجب خسرانگذارا

شود. از نظر یونسکو، پنج مؤلفه مطرح شد که در حال حاضر، یکی از ارکان اصلی سواد شمرده می« 4ایسواد اطالعاتی و رسانه»متحد، ایده 

کار بردن و اعالم منابعی که اطالعات از آنها گرفته شده است. افزون بر اینها، ند از شناسایی، یافتن، ارزیابی، بهسواد اطالعاتی عبارت

-گیریمانند. در این سخنرانی، به استناد اخبار مربوط به همهای دارند که اغلب مغفول میها نیز اهمیت ویژهگیری دادههای شکلزمینه

ها گذاریها و سیاستگیریهای عددی که مستقیم و غیرمستقیم بر انواع تصمیمو ارائه چند نمونه از دستکاری در ایران و جهان 19-کوید

سواد »یا « 6سواد داده»شود که در اسناد آموزشی، با اندکی تساهل و تسامح معادل پرداخته می« 5سواد آماری»تأثیر گذاشته است، به 

 .   شودکاربرده میبه« عددی

 ، عدد و سواد عددی، داده و سواد داده، سواد آماری، سواد کمّی. 19-گیری کویدهمه ن کلیدی:واژگا 
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 نقش وقایع تاریخی در آموزش آمارو احتمال
 1غالمرضا محتشمی برزادران

 دانشگاه فردوسی مشهد-گروه آمار

توانند قرار بگیرند. ه چراغ راه اینده میدهد کهای مختلف را در گذشته به ما میرد جنبهتاریخ تصویری از نحوه عملک چکیده:

 به احتمال مورد در ، رو این واز خاص حوادث وقوع احتمال مورد در بصری ایده مردم بازی، و قمار طریق ازبرای شانس 

ن که یکی از عوامل ابود نشده آغاز میالدی پانزدهم قرن تا حوادث احتمال مطالعات که، است آورشگفت اما  اند دهآور دست

ول در دوران های شانسی متداها و از طرف دیگر عدم اعتقاد به کمی گرایی اروپا بود. تاریخ بازیمخالفت کلیسا با این بازی

هایی شد که زیرساختی برای احتمال و در نهایت سبک و سیاق علمی دادن به ان توسط  کلموگروف در قدیم منجر به پیشامد

ت. چشم انداز تاریخی بطور تری گرفبروز از جنبه های بصری مسیر علمیتمال روز تحقق یافت و نگاه به اموزش اح 1933

تکمیل این نوع اندیشه و از ها  در حل  آنفاق افتاده و چاره اندیشی و راهن را پرورش داده و در اذهان نشاند.  وقایع اتمفیدی آ

 ه است.دانش امار و احتمال راه گشا بود موزش و ارتقای سطحجمله آ

های مهم خصوصا در ابتدای تاسیس یل و اقوام در قالب یکی از ابزاررشماری  و شمارش براساس نیازمندی جوامع کوچک و قباس

 و داریوش زمان در شناس، شرق مورخان آثار و هانوشته سنگ گواه بههای باستان شکل گرفت.  های مقتدردر دل تمدندولت

 نظامی و مالیاتی دفاتر شده، آوریجمع ازاطالعات استفاده با و است داشته وجود منظمی تشکیالتهخامنشیان، ساسانیان و ...

های به تاریخچه این امر درممالک دیگر نیز قدمت و روش .است شدهمی تنظیم آن اساس بر مملکتی بودجه و یافتهمی تدوین

 مار نیست.آموزش شان چیزی جز آگیری بسیار جالب وتکمیل بعدی کار

 1623) یپت امیلیآن و انگذارانیبود. بن یسیانگل یاسیبود ، مکتب حساب س کتریکه به درک مدرن آمار نزد یعلممکتب  نیاول

ف در بستر تاریخ علم خصوصا  های مختلبعد ان تحوالت اساسی را پیشامد ( بودند.1674- 1620( و جان گرونت )1687-

موزش با کمک ابزار فعلی روز یاری معضالت جامعه را حل کرده و آساکنون بزه های زیادی به ارمغان آورد که هممار اموعلم آ

ود ولی در جنگ جهانی مار و احتمال را کند نمدور داشت که جنگ جهانی اول رشد آ بروز شکوفاتر گردیده است . از نظر نباید

مید که یکی از مهمترین جهان انجاگیری هر کس در جنگ در راستای تخصصش اتمام جنگ به رشد سریع علوم در دوم با بکار

نها نگاه بیزی در مدیریت جنگ بود که حاصل ان تحول در احتمال، کامپیوتر و  نظریه اطالعات که بترتیب تراوشات فکری آ
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های علمی زیادی از موزشکلموگروف، آلن تیورینگ و شانن سه عضو موثر در نبرد جهانی دوم بوده است. حوادث در جنگ آ

 دیجد قاتیبه تحق ازینکه  میکنمی احتماالت خودمان را متقاعد ماروآ در آموزش قیتحقدر مورد را رقم زد. جمله آمار و احتمال 

باشد. با تالش و پویایی نسل جدید ناگزیریم که  دگراند یشی  در می در سایه تحوالت تکنولوژی نوین یادیمختلف ز یهادهیو ا

ز دیگر با ها انتظار داشته باشیم،  و هروز از روالت سریع علمی در همه زمینهه تحومار و احتمال با عنایت بآموزش آهای روش

ناپذیر ت در یک چشم بهم زدن خسران جبرانتری به پشتوانه حوادث اتفاقیه و تاریخ  داشته باشیم. غفلسبک و سیاق نو نگاهانه

 خواهد داشت.

 و بالطبع آموزش هاورینوآ  و ها موختنآ ها،موزندهآ هب جدید نگاه ضرورتدر دنیای تکنولوژی پیش رو و سرعت تحوالت 

 چه هرساز اموزش و پیشرفت این علوم هستند و خواهند بود. و پیشامدها و اندیشه ها زمینه طلبدمی احتمال و آمار علوم در را

 هایمهارت همدلی، ،پذیریانعطاف ابتکار، گروهی،رکا شد خواهد بیشتر علم دنیای از ماندگیبعق کنیم تغافل و تساهل

 یافتن و موزاندنآ و موختنآ در را تحولی و بود خواهد گذاشتن یندهآ در گام تبعات و ملزومات جمله از شناختی و یادگیری

حل معضالت در روند تکنولوژی و آموزش و زندگی مردم را رقم خواهد زد. بطور کلی گذشته فقط در پرتو زمان ، نو مباحث

رای کشف و مدل نمودن حقایق نماید و ذهن را بتاریخی بسیاری نکات را برجسته میک است آموزه های حال برای ما قابل در

 نماید.تر میمادهآ
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با  سهیمقا و یآموزش دیاز د یکتاب احتمال و آمار مهندس یابیارز

 یدرس جیچند کتاب را
  1امیررضا محرابی

 سیدانشکدهء فنی، دانشگاه تهران، آموزش مهند

 

با در نظر گرفتن تغییرات موجود در نوع و درک دانشجویان و نگرشی جدیدتر به مقوله  "احتمال و آمار مهندسی"کتاب چکیده: 

تر با دانشجویان دارد تا از این طریق آنان را با محتوای مباحث مختلف احتمال و آمار آموزش سعی در برقراری ارتباطی قوی

سازی مطالب و توجه بر عدم تکرار تجارب ناملموس گذشته، سعی در ساده دیار بیانی متفاوت و تأکآشنا سازد. این کتاب با ساخت

جای دارد و با در نظر گرفتن نظرات متخصصان هر موضوع تالش در القای نگرش آماری به یکاربرد-های مختلف علمیبه حوزه

یم یبررس ییو محتوا یکتاب از منظر ساختار نیا ،یآموزش یهاهیحاضر، بر اساس نظر ۀهای مختلف دارد. در مقالحفظ فرمول

و آمار  یدر احتمال مهندس جیکتاب با دو کتاب را یانیب ۀویمحتوا و ش نی. همچنشودیم یادآوری. به عالوه چند کمبود کتاب شود

 .  شودیم سهیمقا یمهندس

 .مهندسیآموزش احتمال و آمار مهندسی، احتمال مهندسی، آمار : های کلیدیواژه

 .97K80, 62P30(: 2010) یاضیر یکد موضوع بند
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 کج فهمی آماری در ریاضی دوم دبستان
 1مینا مهرور

 بیرجند متوسطه دوم
چگونگی  آموزش امروزه جایگاه علم آمار بر کسی پوشیده نیست. هرچه دستیابی به اینترنت و اطالعات بیشتر می شود؛ چکیده:

های گیری تصمیم های آماری را که برایشود. دانشآموزان باید مهارتاهمیت بیشتری بر خوردار میدم از تفسیر اطالعات به مر

تواند بزرگی است و می از طرفی گنجاندن آمار در برنامه درسی برای توسعه ریاضی نیز امتیاز مهم زندگی نیاز دارند بیاموزند؛

ای دارد. از آنجایی که اصول و مبنای زش آمار در ابتدایی نیز اهمیت ویژهتر کند؛ به همین لحاظ آموتر و جذابندهآنرا سرگرم کن

با مفهوم آزمایش تصادفی آشنا شده و سپس  احتمال برآزمایش تصادفی بنا شده است، بهتر است در ابتدا دانش آموزان ابتدایی

مطرح شده ( 125و123 صفحات 5و 1 سواالت) وارد فضای احتمال شوند. در این مقاله به مسائلی که در کتاب دوم دبستان

 .پردازیمکند میو دانش آموزان را دچار بدفهمی میاست 
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 بررسی یک چالش درفصل آمار و احتمال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی
 1اعظم مقدم

 دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند

تاب ریاضی پنجم ابتدایی پرداخته شود . در در این پژوهش سعی شده است که به شناسایی قوت و بررسی نکاتی از کچکیده: 

این تحقیق کوشش بر آن  شده است که با دید فراگیران به مسائل کتاب پرداخته و در حیطه ی فراگیران سوال به عمل آید و 

 نظرات تعدادی از معلمان را در رابطه با سواالت دانش آموزان خواسته شده است .

نفر دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  28د معلمان پرداخته شده است از  ای که با آن به بررسی عملکرجامعه

سواالت در اختیار آنان قرار گرفته است و بازخورد به صورت مکتوب در اختیار پژوهشگر  )پردیس امام سجاد ( تشکیل شده است.

 ی اطالعات دانش آموزان باشد .ر دامنهشده است که پاسخ هایشان دقرار گرفته شده است. از معلمان خواسته 

ی آمار و  م آگاهی معلمان در مسائل در حیطهی عدش اطالعاتی وجو د داشت  که نتیجهدر بررسی انجام شده در  این پژوه

 ت .احتمال در کتاب ریاضی آنان بود. در نهایت پیشنهاداتی در این غالب ارائه گردیده است که در جهت بهبود آن مطرح شده اس

 نشجویان پردیس دانشگاه امام سجاد.کلید واژه : کتاب ریاضی پنجم ابتدایی،آمار و  احتمال ، دانش آموزان ، دا 
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 نقش رشته دبیرستان در نگرش دانشجویان، نسبت به آمار
 3، ابوالفضل رفیع پور 2، محسن مددی 1آرزو ملکی

 هید باهنر کرمان، کرمان، ایرانبخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه ش2و1

 بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران3

 

ویان آموزان و یا دانشجهای مختلف تحقیق مورد توجّه قرار گرفته، نگرش دانشیکی از موضوعاتی که اخیرا در حوزهچکیده: 

آموز و یا دانشجو تواند ایفاکننده نقش بسزایی در عملکرد تحصیلی دانشای است که میگونه است؛ چرا که اهمیّت این موضوع به

و در نتیجه موفقیّت وی باشد. لذا این پژوهش نیز بر مبنای بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به درس 

 است.آمار و با توجّه به رشته تحصیلی دبیرستان آنان تدوین گردیده

های ریاضی و کامپیوتر، فنّی و شود که در دانشکدهنفر از دانشجویان را شامل می 265نمونه حاضر در این مطالعه پیمایشی، 

مهندسی، ادبیّات و علوم انسانی و مدیریّت و اقتصاد، مشغول به تحصیل بودند. همچنین مقیاس مورد استفاده در انجام این پژوهش 

است که در نتیجه تحلیل آماری این پژوهش، مشخّص شد که دانشجویانی که رشته تحصیلی (SATSر )نیز مقیاس نگرش به آما

 دبیرستان آنان با یکدیگر متفاوت بود، نگرش متفاوتی نیز نسبت به درس آمار دارند.

 .SATS،رشته تحصیلی دبیرستان،نگرش آماری :های کلیدیواژه

 .97K80 ،97C20 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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 های داده برای کارشناسان آمارهای آموزشی مدیریت پایگاهبایسته
 11سیدجمال میرکمالی

 گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه،  دانشگاه اراک1

 

ها ضروری است. در ها در رشته آمار، وجود راهنمایی در زمینه آموزش مدیریت پایگاه دادهبا توجه به نقش کلیدی دادهچکیده: 

ها در سه سطح مقدماتی، های آموزش مدیریت پایگاه دادههای کارشناسان آمار بررسی شده و فهرستی از بایستهن مقاله نیازمندیای

اند. ای ارائه و تشریح شده است. همچنین نرم افزارهای مناسب برای آموزش هر یک از سطوح پیشنهاد شدهپیشرفته، و حرفه

   ی آموزش و ارزیابی پایگاه داده پیشنهاد شده است.های مناسب براعالوه بر آن داده

 مه داده، آمار.، انبار داده، SQL، پایگاه داده: های کلیدیواژه

 .99X99 ،99X99 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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( 3تحلیل محتوای مباحث شمارش و احتمال کتاب ریاضی و آمار)

 کراتول-به روش اندرسون
 1ابوذر نخعی مطلق

 ر ریاضی آموزش و پرورش بیرجنددبی

 

،  شامل مباحث مرتبط به هم، شمارش و احتمال از فصل اول کتاب 2و1های دف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای درسهچکیده: 

باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، کراتول می -به روش اندرسون 1400 رشته انسانی، چاپ 3ریاضی و آمار 

اند. نتایج بررسی نشان داد، مورد بررسی قرار گرفته 2و1های ردرکالس ها و تمرینات پایانی درسالت مربوط به کاتمام سوا

بندی شناختی را ها سطوح باالی طیقهدرصد آن 5/38طوح پایین شناختی و ها مربوط به سدرصد سواالت کاردر کالس 5/61

هایی با سطوح باالی شناختی و دانش وانند بستر مناسبی برای طرح پرسشتا میهد و با توجه به اینکه کاردر کالسدهنیتشکیل م

تر شدن و توجه بیشتر به سطوح باالی شناختی صورت ها به منظور غنیتجدید نظر در محتوای کاردر کالس باشند. نیاز است

ها مربوط به سطوح باالی آن درصد 5/52طوح پایین شناختی و ها مربوط به سدرصد سواالت تمرین5/47. همچنین گیرد

باشند، از آنجا که با توجه به نظر مولفان،  این کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است،  بندی شناختی میطبقه

 دهند که سطح سواالت بکار رفته در تمرینات مناسب استزدیک بودن درصدها به هم نتیجه مین

 .، تمرین4کاردر کالس ، 3رشته انسانی 3ریاضی و آمار ، 2 کراتول -درسونان تحلیل محتوا،1: های کلیدیواژه
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 (2دریغ است ایران که ویران شود)
 ، علیرضا نیستانی، زهرا شیرزور 11حمید رضا نیلی ثانی

 گروه آمار دانشگاه بیرجند،گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان1

 گروه اقتصاد دانشگاه بیرجند

 

ل هر ملت به اقتدار و اقتدار آن به میزان توان و پیشرفت علمی آن کشور بستگی دارد. توان علمی یک بقا و استقالچکیده: 

باشد. مدتی است که مراجع مختلف علمی نسبت به تضعیف کشور نیز به چگونگی گسترش و نشر )آموزش( علم وابسته می

رسد که کاهش انگیزه جوانان در کسب مراتب علمی، ه نظر میکنند. بجایگاه علمی و بویژه در حوزه علوم پایه اظهار نگرانی می

های سازمان سنجش آموزش کشور برخی های دفترچهیکی از مهمترین عوامل افت کیفی علمی است. در این مقاله با تحلیل داده

 گردند.ها در ارتباط با علل کاهش انگیزه برای تحصیل در علوم پایه و به ویژه آمار مطرح میفرضیه

   

  سیاست گذاری آموزش عمومی.، سیاست گذاری آموزش دانشگاهیهای آموزشی، تحلیل داده: های کلیدیواژه

 .97B20 ،97A40 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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آیا آموزش احتمال )مقدماتی، نظریه، و کاربرد( مقامی درخور و مبنایی 

 دارد؟ ای؟( ماهای آموزشی دانشگاهی )مدرسهدرست در برنامه
 1محمدقاسم وحیدی اصل

 گروه آمار ،دانشگاه شهید بهشتی

ترین شکل کنونی آن همواره در خدمت طبقات اجتماعی های اولیه و چه در متعالیدانش آمار، چه در عصر شمارش :چکیده

ادی از مجهوالت را روشن های حاکمه بوده؛ بسته به وُسع خود، و البته وُسع و صداقت کاربرنده، ابعاد زیمختلف و ازجمله هیئت

مثال آمارهای مربوط عنوانشود. بهصورت حتماا به ناکجا آباد منجر میو راهبر او برای در پیش گرفتن مسیری است که در غیراین

 بین بحرانی ۀدر تعیین آستان، بسا در مواردی مخدوشهر اندازه هم ناقص و محدود و چه، در کشورهای مختلف 19به کووید 

انتخاب مسیری که در حالت خالف آن،  وومیر( ها( و سالمت )کاهش ابتال و مرگ)ایجاد قرنطینه و محدودیت معیشت

حال و با وجود اند. بااینو عصای دست پژوهشگران، مدیران، و حکومتگران بوده نموده، هدایتگر بودهبیشتر رخ می یهادشواری

( برای تصادفی ۀای از مدلهای احتماالتی برای هرگونه پدیدآماری )زیرمجموعهعلم آمار، قابلیت مدلهای  امکانات و محاسن ۀهم

های مربوط به و ازجمله برخی پرسش (nondeterministic) های تصادفی یا ناتعینیتوصیف بسیاری از پدیده

 پرکوالسیون مدل احتماالتی، مدلهای چنین از اینمونه ۀدهند. در این مقال، با ارائکفاف نمی 19ی کووید "هندسه"

(percolation model)  ،اشاره و لزوم  19های کووید آن در توصیف برخی جنبهای از کاربردهای به نمونهبرنولی

 ۀتر کردن دامنگونه مدلهای احتماالتی و گستردهبرای دربرگرفتن این دانشگاهی مختلف سطوح در احتمال آموزش ۀنحومطابقت 

 .شود، بحثی اجمالی به عمل آمده و برخی دیدگاهها در این رابطه ارائه میایران ۀامعج در احتمال و آمار کاربردهای
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 آن یهاچالش و یدرس ی: برنامه ها2020داده در سال  علم
 1، سارا جمهوری21فاطمه یوسف زاده

 دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ریاضی وآمار، گروه آمار1

 

 یئته یاست. با ورود اعضا یافته یشافزا یعلم داده در سطح دانشگاه یدجد یهارنامهها و ب، دورههای گذشته سالدرچکیده: 

شواب مک کوی ، نقشه راه آموزش علم داده همچنان مبهم است.  یدجد یانارائه آموزش علم داده و جذب دانشجو یبرا یعلم

درس با آنها روبرو  یکه در کالس ها ییهاو چالش یمحاسبات یابزارها ،یدرس یهااطالع از برنامه یبرا (2020وهمکاران )

کردند، می ینعلوم داده را تدو یدرس یهاکردند و برنامهیم یسداده را تدر مدانشکده و دانشگاه که دروس علو 69 در هستند

 لم داده در ایران مقایسه گردیده است.نتایج تحقیقات ایشان دراینجا ذکرگردیده وبا برنامه درسی  ع. مورد بررسی قرار دادند

  

 : برنامه درسی، علم داده، محاسبات آماری.های کلیدیواژه
 .62A03,62A02 (:2010کد موضوع بندی ریاضی)
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The different types of “statistical” questions within the statistical 

enquiry cycle and their purpose 

Pip Arnold1 

Abstract 

The Pre-K-12 Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education II (GAISE II, 
Bargagliotti et al., 2020) emphasizes the importance of distinguishing between a question that 
anticipates a deterministic answer and a question that anticipates an answer based on data that 
will vary, referred to as a statistical question.  Research undertaken as part of my doctoral thesis 
identified that there was confusion in the literature as to what is a statistical question. Is it the 
question we ask of the data or is it the question we ask to collect the data?  In answering this 
question additional purposes of questions within the statistical enquiry cycle were identified and 
their purpose clarified.  
 
Four different types of “statistical” questions, those posed and those spontaneously asked, and 
how they align with the statistical enquiry cycle will be discussed (Arnold, 2013; Arnold & Franklin, 

2021). The statistical enquiry cycle is key to the statistics curriculum at the school level, post-
secondary, and in statistical practice. The statistical enquiry cycle (PPDAC) has five main 
components: posing Problems, Planning to collect or source data, Data collection and 
management, Analysis – visualising, describing, and reasoning with data, and writing Conclusions 
and communicating findings. Posing and asking questions are integral actions when using the 
PPDAC cycle to solve a problem and are evident throughout all phases of the cycle.  
 
As we move forward into the era of big data, using sourced or secondary data is becoming more 
and more common. Discussion will also include looking at how the PPDAC cycle adjusts to 
consider both primary data and sourced or secondary data. In addition, we will explore how the 
different types of statistical questions are used with sourced or secondary data, including 
interrogating the data set to better understand who, what, where, how and why the data was 
collected.  
 
This talk will look at the different “statistical” question purposes, the role of questioning 
throughout the statistical enquiry cycle, how questioning plays out in primary and secondary data 
situations and clarify what makes a good statistical question.   
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Civic Statistics:  Conceptualization of a new Perspective on Statistical 

Literacy 
 

Joachim Engel1 

Abstract 

Global and existential threats to humanity such as pandemics or climate change fill the media 

with statistical messages. Effective citizen engagement with these topics and other social issues 

requires active participation and a broad range of skills, including the understanding of data and 

statistics. Extending the concept of Statistical Literacy, this presentation discusses the 

conceptualization of Civic Statistics, a new subdiscipline which focuses on understanding 

statistical information about society as provided by the media, statistical agencies, and other 

statistical providers. The challenge of empowering people to make sense of these data is as much 

for educational institutions (schools and colleges) as it is for the media and statistics providers. 

We describe the specific characteristics of Civic Statistics and justify the need for this sub-

discipline, which lies at the intersection of statistics, social sciences, and - because of its 

educational mission - education. We describe a framework for competencies in Civic Statistics 

and provide guidance in finding appropriate materials for teaching. At college and high school 

level. Our analyses result in curricular and educational policy recommendations that conclude 

this talk. 
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Density function of the distance between two random points 

in a body from 𝑹𝒏 
 

V. Khalatyan1  , N. Aharonyan, 

Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

Abstract 

 

In the present paper a formula for calculation of the density function 𝑓𝑝(𝑥)  of the distance 

between two independent random points uniformly chosen in a bounded convex body D is obtain. 

The formula permits to find an explicit form of density function 𝑓𝑝(𝑥)  for body with known chord 

length distribution. In particular, we obtain an explicit expression for 𝑓𝑝(𝑥) in the case of a ball. 

 

Keywords: chord length distribution, bounded convex body. 
Mathematics Subject Classification (2010): 99X99, 99X99, 99X99. 
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Investigation of convex bodies in 𝑹𝟑 by support planes 

 
V. K. Ohanyan1∗1 and H. O. Harutyunyan† 2 

1Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

Abstract 

 

Consider a family of planes tangent to a convex body 𝑫 ⊂  𝑹𝟑 (𝑹𝟑 is 3-dimensional Euclidean 

space). How we can reconstruct D by the support planes? We obtain the conditions under which 

a given convex body is the envelope of a family of planes, and therefore the distances of these 

planes from the origin will be the support function of this body D. In a special case, where the 

support function depends only on the angle that makes the normal to the plane with the OZ axis, 

we obtained the expression for surface area of body D. 

 
Keywords: Convex body; integral geometry, envelope, support function. 

Mathematics Subject Classification (2010): 60D05; 52A22; 53C65. 
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