
آمار



ستفاده از آمارگران با ا. استارقامي و ارائه اطالعات تحليل و آوري، تجزیه جمع ریاضي براي علوم مباني علم آمار کاربرد 
ي هاي علمدر پژوهش تفسير نتایج پردازش، آوري، مطالعات، جمع طراحي در تکنيک هاي آماري خود و ریاضي علوم 

آمارگران .بدهدکيفي اطالعات مدلسازي ریاضي، آماردان براساس اطالعات و بر اساس عبارتي یک به .)کنندمي شرکت 
در صنعت و به عنوان مثال. تفسير نمایندو آوري داده ها و اطالعات را جمع زماني که چگونه و از کجا و چه تصميم مي گيرند 

یک مانند . دشونتوليدات مي و بهبود افزایش کيفيت افراد هستند که باعث زیرا این دارند حياتي تجارت آمارگران نقش 
یک کار ن ایآن فرسوده شود؛ موتورهاي کشد که مي طول زماني چه مدت تقریبي بداند به طور باید که خودروسازي شرکت 

ار دارو در خدمت پزشکان قراثربخشي یک و ایمني را در مورد دارویي باید اطالعاتي شرکت یک آمارگر است که در 
. کنندميمشخص شرایط کنوني محصول را با توجه به قيمت یک آمارگران هستند که نرخ و بازارهاي اقتصادي در .دهد

.کنندایفا را هاي مهمي توانند نقش بسيار مي آمار هستند زمينه که متخصص بنابراین افرادي 
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الزم ریاضي،رشته دانشجوي رشته مشابه با دانشجوي این 
یاضيات ریاضي دبيرستان به خصوص ربر درس مسلط است که 
دانشجو ه مي کنيم کخاطر نشان اینجا نيز اما در . باشدگسسته 

مي نپس . مي بينددر دانشگاه همه دروس را از ابتدا آموزش 
شجو رشته داناین در . را ذکر نمودتوانایي علمي خاصي توان 

ریاضي ه نسبت به رشتباید روحيه جنگندگي علمي بيشتري 
باید رد هستند و فکاربردي دروس اینجا داشته باشد چراکه در 

پياده که چهره محض دارند را در کاربرد هایي همواره درس 
شتکار همواره صبر، حوصله و پباید آمار دانشجوي . کندسازي 

او کارزیرا . را همراه با عالقه فراوان داشته باشدبسياري 
ق تحقيبه خودکار به صورت باید و مطالعه است و تحقيق 

.بپردازد

توانايي
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دروس تخصصي
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گرايش ها
(کارشناسي )

.در مقطع کارشناسي گرایشي ندارد
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

، « ریاضيآمار »داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي در مقطع 
امه و علوم محاسبات و برنبيمه آمار »، « اجتماعيو اقتصادي آمار »

.باشدمي « زیستيآمار »و « ریزي بيمه
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گرایش از غيربه . انتخاب شده توسط دانشجو داردگرایش به بستگي رشته این در 
ازمان تواند در ادارات و سمي هستند و فرد کاربردي ها ریاضي، بقيه گرایش آمار 

برعهده رااقتصادي و مالي گر مسائل تحليل و مدیر مالي مانند مسؤوليت هایي ها 
ه و ، سازمان برنامایرانمانند مرکز آمار هاي دولتي در سازمان همچنين . بگيرد

نند ماهاي آماري و کارخانجات، واحد صنعتي ، بانک ها، مراکز بيمهبودجه، ادارات 
ت اطالعاآوري که به جمع کلي مراکزي کار، بهداشت و به طور کشاورزي، جهاد 

ند در مراکز توامي فرد ریاضي نيز آمار گرایش در . کندفعاليت باشد، شروع به نياز 
را تدریس و باید مسؤوليت هاي آموزشيتوجه کند که باید شرکت کند اما تحقيقاتي 

.انجام دهدنيز 

موقعيت شغلي




