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(تػریف کالشیک)آىار  

غهو جيع آوری،  تٍظیو و تجزیَ و تحهیم داده ُا، بَ خػّص •
یک جيػیت با اشتفاده از یک ٌيٌَّ ىّرد  برای اشتٍباط در 

 .ٌيایٍده



(بیسی -تعریف مدرن )آمار  

• Statistics is a system for 

describing 

epistemological 

uncertainty using the 

mathematical 

language of 

probability 

 شیصتيی برای تّغیف فهصفی غدم كطػیت با اشتفاده از زبان احتيال •



 تاریخچه آمار
 

 

 

19th century Large data sets, simple questions. 

20th century Small data sets, simple questions. 

21st century Large data sets, complex questions. 
 
(Data Mining, Big Data, Data Science,…..) 



 تاریخ اخیر آمار                  

• 1950-1980 

 

 

–1957: EVOP   
–1965: Fast Fourier Transform 

and Mixture Designs  

–1959:CUSUM chart   –1970: ARIMA Models  
–1964: Data Transformation  –1977: Box and Whisker plots  

–1980: Robust product design by an engineer from Far East, Genichi Taguchi 



تاریخ اخیر آمار                ( ادامه)  

• 1980-2017 

 
–Bayesian statistics  

–Meta analysis  and augmented 

experimental designs  

–Jackknife and Bootstrap  –Multivariate time series analysis 
–Markov Chains, Monte Carlo 

simulations, Gibbs Sampeling 

Spatial modeling, wavelets, fuzzy 

sets and data mining 



 ُدف رطتَ آىار

داٌض آىّختگان ایً رطتَ ىی تّاٌٍد در زىیٍَ ُای ىختهفی از جيهَ تحهیم •
آىارُای رشيی، طرح ریزی آزىایض ُا و تحلیق ُا ، برٌاىَ ریزی ُای خرد و کالن، 

و ُيکاری در تیو ُای تحلیلاتی   شاخت و بِیٍَ شازی ىدل ُای پیض بیٍی کٍٍده
 .ىخػّغا تحلیلاتی کَ بَ حّزه فػانیتِای پزطکی ىی پردازد،  فػانیت کٍٍد



 توانایی ها الزم برای موفقیت در این رشته

غالكيٍدی بَ ریاؽیات، تّاٌایی حم ىصئهَ و ىِارت در اشتفاده از ٌرم افزار ُا و زبان •
ُای برٌاىَ ٌّیصی ىربّط بَ آىار تاثیر بصزایی در ىّفلیت فارغ انتحػیالن ایً رطتَ 

 .خّاُد داطت

آىار بَ دنیم داطتً اطتراکات فراوان با رطتَ ُای دیگر از جيهَ ریاؽیات و غهّم •
 .کاىپیّتر، برای غالكيٍدان بَ ُر دو ایً رطتَ ُا اٌتخاب ىٍاشبی اشت



 آیٍده پیض روی طيا در ایً رطتَ

غالكيٍدان بَ اداىَ تحػیم در ایً رطتَ ىیتّاٌٍد در یکی از رطتَ ُای آىار ىحؼ، •
 .و دکتری بَ تحػیم بپردازٌد کارطٍاشی ارطدآىار زیصتی و آىار بیيَ در ىلطع 

 
بَ دنیم ذات ىظترك ایً رطتَ با رطتَ ُای دیگر ٌیز غالكيٍدان ىی تّاٌٍد در •

 .فػانیت کٍٍد... زىیٍَ ُایی ىاٌٍد یادگیری ىاطیً، تظخیع انگّ، اكتػاد و 

 

• The best thing about being a statistician, is that you 
get to play in everyone's backyard 

John W. Tukey 

 



 تاریخچَ رطتَ آىار در داٌظگاه تِران

 (ریاؽی)فّق نیصاٌس آىار  1343تا  1339شال •
 ىجّز اونیً دوره نیصاٌس 1378•
 ىجّز اونیً دوره فّق نیصاٌس 1382•

 ىجّز اونیً دوره دکتری 1384•



 اغؾای ُیئت غهيی آىار

 دکتر شّدابَ طيَ شّار دکتر فیروزه حلیلی دکتر حيید پزطک

 دکتر شياٌَ افتخاری دکتر ىرتؾی اىیٍی



  پایان 


