
  

  بسمه تعالی
  

هاي نوین، اساس هر ارتباط و دانید که در کنار دانشهاي برتر است؟ آیا می، قرن ارتباطات سریع و تکنولوژي21دانید قرن آیا می
دانستید که با تکنولوژي داشتن اطالعاتی صحیح و تحلیلی جامع نسبت به محیط واقعی زندگی  در این کره خاکی است؟ آیا می

ساز بر مبناي اطالعات جامعی که در مورد وضعیت شیوع در سراسر دنیا وزراي بهداشت و مدیران تصمیم 19کووید  شیوع بیماري
ن امر سبب پایین یمنمایند که هگیري میکنند تصمیمها دریافت میهاي آمار زیستی در دانشگاهبیماري از طریق دانشمندان بخش

، واقعیت اینجاست که آمار همان دانشی هاي اولیه شده است؟ بلهبینیت به پیشسبن آوردن آمار مرگ و میر ناشی از این بیماري
اندازي واقع گیري از ابزارهاي موجود در خود، ما را به تحلیل درست اطالعات پیرامونمان جهت دستیابی به چشماست که با بهره

  . نمایدبینانه و نگاهی آینده محور هدایت می

را سال جهانی آمار نامید و در بیانیه خود اعالم  2013سال  ،مین بس که نهاد جهانی سازمان ملل متحددر اهمیت دانش آمار ه
توان ادعا مرزهاي این علم آنقدر وسیع است که به جرأت می. شودسواد شناخته میکرد که هر فرد بدون داشتن دانش آماري بی

هاي مهم مدیریتی، تحلیل و تصمیم سازي. اعتبار استمفاهیم آماري عمالً  بیکرد که هر تحقیق علمی بدون استفاده از مبانی و 
هاي موثرتر، اعتبارسنجی و تأیید هر هاي مهم اقتصادي از جمله بورس، تحلیل اطالعات پزشکی جهت یافتن درمانسازيمدل

شناسی، تحلیل یه و تحلیل آن در روانهاي هواشناسی، شناخت بیشتر روان انسان و تجزسازي و تحلیلداروي ساخته شده، مدل
همه و همه به مدد شناخت و بکارگیري فنون مختلف دانش ...تر و پایدارتر و اطالعات کشاورزي در راستاي یافتن محصوالت مرغوب

  .شودها اشاره میدر زیر به کاربرد رشته آمار در برخی حوزه. آمار در هر یک از این حیطه قابل انجام است

 ناسیی هواشبینپیش .1

 ایدکنید؟ آیا تاکنون شنیدهده میکنید؟ چگونه از این اطالعات استفابینی آب و هوا را مشاهده میآیا گاهی در طی روز پیش
شوند تا از آمار ساخته میهاي کامپیوتري با استفاده هاي آب و هوا سخن بگوید؟ این مدلبینی کننده درباره مدلکه پیش
  . بینی کندقبل را با شرایط آب و هوایی حال مقایسه و با استفاده از آن، آب و هواي آینده را پیشب و هوایی شرایط آ

 آمادگی براي شرایط بحرانی .2

-دهند؟ سازمانبادها احتماالً رخ میبینی نشان دهد که طوفان قریب الوقوع است یا آنکه گردافتد اگر پیشچه اتفاقی می
 ها ، مسئولین این سازمانبدین منظور. دهندردم اقداماتی را انجام میطی براي نجات مهاي مدیریت بحران در چنین شرای

  .  کننداعتماد می هابینی آماردانان در مورد زمان وقوع این رخدادبه پیش
  

 بینی بیماري پیش .3

تعداد افرادي را که به این اگر خبرنگار به سادگی،  . شودمی درباره یک بیماري داده اطالعاتی  ،خبري گزارشاتبارها در
اما ممکن است در .  است گزارش کند این یک حقیقت حائز اهمیتاند بیماري مبتال هستند یا در اثر آن فوت کرده

بهتري درباره چگونگی آنکه بیماري بر  تصورشوند، شما اما وقتی آمارها داده می. زندگی شما مفهوم زیادي نداشته باشد
 . دارید ،ودروي شما موثر خواهد ب



  
 مطالعات پزشکی  .4

هر مطالعه پزشکی که . رویی باید میزان اثر بخشی آن دارو را از نظر آماري نشان دهنددانشمندان قبل از تجویز هر دا
یادي در ارتباط با در حال حاضر آزمایشات بالینی ز. شنوید نیازمند تجزیه و تحلیل آماري استمیدر باره آن شما 

  . جام شده است که قسمت اصلی آن همان تجزیه و تحلیل آماري استویروس کرونا ان

 ژنتیک  .5

-ها به طور بالقوه میاین بیماري. شودهایی هستند که از ساختار ژنتیکی آنها ناشی میبسیاري از افراد مبتال به بیماري
  . این بیماري بسیار مهم هستندآمارها در تعیین احتمال ابتالي نوزاد جدید به  . ه فرزندانشان منتقل شوندتوانند ب

 مبارزات سیاسی  .6

-بینی کنند  کدامین نامزد برنده میخواهند پیش،هنگامی که میهاي خبريسازمان گیردهر زمان انتخاباتی صورت می
آمار در تعیین اینکه مقامات دولتی منتخب شما چه کسانی خواهند بود . کنندبا مشاورین آماري خود مشورت میشود، 

  . نقش بسزایی دارد
 بیمه .7

اگر خانه شما وام دارد . دانید که براي رانندگی با اتومبیل خود طبق قانون ملزم به داشتن بیمه اتومبیل هستیدشما می
ساس آمار کلیه رانندگان یا صاحبان خانه در منطقه شما بر ا ،گیردنرخی که شرکت بیمه از شما می. باید آن را بیمه کنید

  . است

 کاالي مصرفی  .8

و از آمار براي محاسبه کند می ارزیابیرا فروشند می ، تمامی مواردي کهییک خرده فروش برجسته جهان ،وال مارت
با استفاده به عنوان مثال وال مارت . کنداستفاده میآن را ارسال کند اینکه چه چیزي را به فروشگاه بفرستد و چه زمانی 

مردم ،شودبینی میوقتی وقوع یک طوفان در فلوریدا پیشگیرد که آوري نموده تصمیم میاز اطالعات وسیعی که جمع
بینی هوا به بنابراین آنها با استفاده  از کشتی، این محصول را بر اساس پیش. پاپ تارت توت فرنگی را خریداري کنند

  . کنندهاي فلوریدا حمل میهفروشگا
 آزمون کیفیت  .9

اما . ي خوب، فروخته شودکنند و هر شرکت باید مطمئن باشد که یک کاالها هزاران محصول را همه روزه تولید میشرکت
براي بنابراین شرکت از آمار . شود، بررسی کندارسال می ) مشتري(ي را که براي شما تواند هر موردیک شرکت نمی

-اگر این نمونه از آزمون. شود، که اصطالحاً به آنها نمونه گفته میکندشده استفاده می ساخته کیفیت تعدادي از اقالمبررسی
  . هستند االهاي ساخته شده در این گروه مناسبکند که تمامی کگاه شرکت فرض میآن ،هاي کیفیت عبور کند

 بازار بورس .10

هاي آماري براي گران بورس همچنین از مدللتحلی. شنوید بازار بورس استد میموضوع دیگري که در اخبار درباره آن زیا  
  .   کنندافتد استفاده میبینی آنچه در اقتصاد اتفاق میپیش



  معرفی اجمالی رشته آمار و گروه آمار دانشگاه کاشان

  رشته آمار چیست

هاي  کند تا از روشدانش آماري به شما کمک می. ها استموضوع  آمار به عنوان یک رشته دانشگاهی، علم یادگیري از داده  
ها را به طریق صحیح  تجزیه و تحلیل  نموده  و در پایان نتایج این  ها استفاده کنید، سپس این داده آوري دادهمناسب براي جمع

  . تحلیل را به طور موثري ارائه دهید

تا  به کمک آنها   در علوم مختلف   نتایج علمی صحیح  را استخراج   دهد مییی در اختیار ما قرار ها به عبارت دیگر علم آمار ابزار
هاي  گذشته و هاي مطرح شده اتخاذ  و یا  با استفاده از داده هاي درستی   در مورد فرضیه ها  تصمیم کنیم،    یا  با استفاده از داده

  .هایی با خطاي کنترل شده از آیندهارایه دهیم حال، پیش بینی

 فیزیک،  نظیر اقتصاد، مدیریت، امور مالی،  هاییدر حوزه توان به کاربرد این علم هاي دیگري از کاربرد علم آمار  میعنوان مثال به
اي از علم که براي بررسی فرضیه ها نیاز به  ، باستان شناسی و در یک کالم هر زمینهعلوم زیست، منابع طبیعیعلوم مهندسی،  
  .تحلیل علمی آنها دارند اشاره کردها و جمع آوري داده

  

هاي جدید  کاربرد  با توسعه روز افزونکامپیوتر از زمینه ،هاي محاسباتی  ارتباط نزدیکی داردنجا که علم آمار با ریاضیات و  روشآاز 
هاي استخدام بهتري  نههاي جدیدي،  زمی با گسترش چنین زمینه. کاوي اشاره کرد   توان به  یادگیري ماشین و داده علم  آمار  می

هاي بزرگ فعال در بازارهاي آمار در قالب کارهاي گروهی درصنایع بزرگ مانند خودروسازي،  شرکت  براي  فارغ التحصیالن رشته
  .  مالی فراهم شده است

حدي در شود که شامل یادگیري دروس مختلف سه و چهاروا واحد می 134تحصیل رشته آمار در مقطع کارشناسی شامل حدودا 
دروس پایه و الزامی همانطور که از اسم آن پیداست بین دانشجویان دانشکده . قالبدروس پایه، الزامی، تخصصی و اختیاري است

یکسان است که دروس مهم آن ریاضیات عمومی،  آمار و احتمال ) آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر( هاي علوم ریاضی شامل رشته
و  دروس تخصصی.  است... و براي آمار هاي آماري،  فرایندهاي تصادفی، جبر خطی  ، روش1احتمال  مقدماتی،  مبانی کامپیوتر،

هاي زمانی، طراحی  هاي نمونه گیري، کنترل کیفیت آماري، رگرسیون، سري ، آمار ریاضی،  روش2شامل احتمال  اختیاري
توانید  تر این دروس میبراي مالحظه دقیق. استو غیره  العبندي، نظریه تصمیم، نظریه اط، نظریه صفها،  قابلیت اعتمادآزمایش

  .  به چارت درسی ترم به ترم رشته آمار موجود در سایت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان مراجعه کنید

  

  مزایاي تحصیل در گروه آمار دانشگاه کاشان چیست؟

هاي علمی،  با سابقه طوالنی در پرورش عالمان و چهرهجداي از مزایاي تحصیل در شهر کاشان به عنوان یک شهر فرهنگی 
-همچنین موقعیت مکانی این شهر در مرکز کشور و دسترسی آسان براي رفت آمد،  گروه ریاضی دانشگاه کاشان یکی از  با سابقه

در مقطع  1389ار در سال گروه آمار دانشگاه کاشان نیز  اولین ب. هاي کشور استهاي ریاضی در بین دانشگاه ترین گروهترینو قوي
  .کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو کرده است



گواه این مطلب  . مجرب است تادانگیري از اسه دروس نظري و کاربردي با بهرهئگروه آمار دانشگاه یک گروه آمار قوي در زمینه  ارا
مینه   قبولی دانشجویان درمقاطع کارشناسی در ز) هاي مجري دوره کارشناسی در سطح  کشوردر مقایسه با گروه(آمار درخشان 

  اندازي دورهدر آینده نزدیک با راه نیمسئولامید است با همت .  هاي کشور  از بدو تشکیل بوده است ارشد در بهترین دانشگاه
علوم  شاخص مهم دانشکده. کارشناسی ارشد در دانشگاه زمینه جذب و ادامه تحصیل  این دانشجویان در همین محیط باشیم

ل آموزشی،  همواره  دانشجویان ئو دانشجویان است که جداي از مسا تاداناسریاضی دانشگاه کاشان وجود جو صممیمی بین 
  .کنند تا بتوانند مسایل آموزشی خود را به نحو احسن رفع و رجوع کنند حمایت و همراهی استادان خود را احساس می

 

  

  

 


