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طرح توجيهي راهاندازي آزمايشگاه محاسبات آماري
الف) هدف از ايجاد آزمايشگاه
پژوهش و تحقيق ،اهميت شاياني در جوامع دانشگاهي براي اهل علم ،در بازار براي مديران و در سياست
براي حاکمان دارد .پژوهش ،راه رسيدن به علم و آگاهي است و در اين ميان ،علم آمار ،پلي براي پيوند
اطالعات و دادهها به علم و واقعيت است .اهميت آمار و استنباطهاي صحيح از دادهها به اندازهاي است که
ميتوان يافتههاي آماري را ثمره و ميوه پژوهش دانست .تحليل آماري ،حوزهاي علمي و تخصصي است که
نيازمند تسلط بر علم آمار ،تسلط بر نرم افزارهاي آماري و توانايي استنباط صحيح و تفسير نتايج است که
وجود يك آزمايشگاه محاسبات آماري در اين راستا بسيار مفيد و موثر خواهد بود.

اين آزمايشگاه چندين هدف مهم را دنبال مينمايد:
 )1بهبود آموزش آمار براي آشنايي عملي دانشجويان رشته آمار و ساير رشتهها با جنبههاي کاربردي علم
آمار
 )2ارائه دروس تخصصي و مدلسازي آمار که نياز به حضور در آزمايشگاه آمار را دارد
 )3بهبود فعاليتهاي محاسباتي اساتيد و دانشجويان کارشناسي و تحصيالت تكميلي
 )4برگزاري دورههاي مقدماتي و پيشرفته آموزش نرمافزارهاي آماري شامل:
 نرمافزارهاي تحليل آماري ()SPSS-R-SAS
 نرمافزارهاي تحليل معادالت ساختاري ()Lisrel-AMOS
 نرمافزارهاي تحليل سريهاي زماني ()Eviews
 )5ايجاد ارتباط متقابل بين گروه آمار و ساير گروههاي دانشگاه براي انجام کارهاي پژوهشي آماري
مشترک
 )6ايجاد يك گروه متخصص براي تسهيل تجزيه و تحليل دادهها ،معرفي فناوريهاي جديد براي
مدرنسازي آمار ،ارائه تجربيات تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي آماري

 )7ارائه سمينارها ،کارگاهها و سخنرانيها با دعوت از اساتيد ايراني خارج از کشور
 )8انجام پژوهشهاي پايه و توسعه در زمينه کشف دانش و دادهکاوي
 )9فراهم آوردن محيطي براي دانشجويان که موجب تبادل ايدهها ،همكاري با صنعت و همكاران
دانشگاهي ميشود ،تا آنها بتوانند بهعنوان متخصص و پژوهشگر رشد کنند
 )10فراهم شدن امكان جهت همكاري با محققين غير مقيم
 )11امكان درآمدزايي از طريق ارتباط گروه آمار با مراکز تحقيقاتي متعددي مانند پژوهشگاه دانشهاي
بنيادي و پژوهشكده بيوشيمي و بيوفيزيك ،پژوهشكده بيمه ،پژوهشكده پولي و مالي ،پژوهشگاه بين-
المللي زلزله ،پژوهشگاه رويان ،مرکز مهندسي ژنتيك ،استارت آپها و غيره با توجه به وجود آزمايشگاه
قوي در تحليل دادههاي آماري
 )12ايجاد ظرفيت براي جذب محققين پسا دکتري در گرايشهاي آمار محاسباتي ،داده کاوي و
بيمسنجي

ب) برخي آزمايشگاههاي مشابه در ايران:
 )1آزمايشگاه آمار در دانشگاه صنعتي اصفهان
اين آزمايشگاه با هدف ارايه دروس تخصصي و مدلسازيهاي مورد نياز دانشجويان آمار ،در سال 1387
تأسيس شد.
 )2آزمايشگاه تحليل و مدلسازي آماري در دانشگاه يزد
اين آزمايشگاه با هدف انجام کليه پژوهشهاي کمي نيازمند به بكارگيري علم آمار ،ايفاي نقش کلينيك
براي آشنايي عملي دانشجويان رشته آمار و ساير رشتهها با جنبههاي کاربردي علم آمار ،ارائه
مشاورههاي آماري به کليه متقاضيان داخل و خارج دانشگاه در سال  1395تأسيس شد.
 )3آزمايشگاه آمار و دادهکاوي در دانشگاه صنعتي اميرکبير
اين آزمايشگاه با هدف انجام طرح هاي پژوهشي ،برگزاري آزمايشگاههاي مجازي و مشاوره آماري در
سال  1398تأسيس شد.
 )4آزمايشگاه آمار در دانشگاه محقق اردبيلي
اين آزمايشگاه در سال  1398تأسيس شد.

 )5آزمايشگاه علوم داده و مدلسازي در دانشگاه تهران
اين آزمايشگاه که در زمينه تحليل ،پردازش و جداسازي داده در زمينه هاي مختلف از جمله داده هاي
اجتماعي ،اقتصادي ،انرژي ،بيولوژي و غيره فعاليت دارد در سال  1399تأسيس شد.
 )6آزمايشگاه آمار و احتمال و علوم داده در دانشگاه شهيد بهشتي
اين آزمايشگاه ،بهعنوان اولين آزمايشگاه تحقيقاتي در حوزه آموزش آمار ،احتمال و علوم داده در کشور
بهمنظور انجام تحقيقات در حوزه آموزش آمار ،احتمال مدرسهاي و دانشگاهي و علوم داده در دانشكده
علوم رياضي دانشگاه شهيد بهشتي در سال  1399تأسيس شد .هدف اصلي اين آزمايشگاه انجام
تحقيقات اصيل و مورد نياز بهمنظور بازنگري و توليد محتواهاي استاندارد کتابهاي درسي رياضي در
بخش آمار و احتمال (آموزش و پرورش) ،کتابهاي آمار و احتمال دانشگاهي و آموزش و مهارتآموزي
در علوم داده است.
 )7آزمايشگاه آمار در دانشگاه بيرجند
اين آزمايشگاه در سال  1399تأسيس شد.

ج) تجهيزات مورد نياز:
 )1مكان آزمايشگاه
مهمترين نيازمندي فضاي الزم براي کار گروهي و مشارکت در تحقيق و پروژههاي مرتبط با اهداف
آزمايشگاه است.
 )2يك سرور  HPE ProLiant DL380 Gen9 Serverبه همراه HP DL380 G9 Server
 Graphic Cardجايگزين شود .اين سرور ميتواند با يك کامپيوتر با حداقل امكانات ذيل جهت
اجراي الگوريتمها و پردازشها و تست برنامهها جايگزين شود.
 پردازندهاي از نسل نوين  intelمشابه Core i9-9900K 3.60GHz LGA 1151 Coffee
Lake CPU
 يا حداقل  RAMدستگاه  DDR4يا DDR3 64GB
 فضاي ذخيرهسازي از نوع حافظه  SSDبا حجم 512GB
 فضاي ذخيرهسازي حداقل 2 TB HDD

 يك کارت گرافيك  RTX 3060 Ti GEFORCEجهت استفاده از توان پردازشي  GPUو
 Parallel Programmingيا مدلهاي ديگر  CUDA Enabledبا سرعت مشابه با حافظه
داخلي  6 GBتا 12 GB


ساير تجهيزات مانند ماوس ،کيبورد ،مانيتور .برد اصلي صرفا بايد پاسخگوي حداقلهاي رم،
پردازنده و کارت کرافيك باشد.



اکانت اينترنت براي اتصال سرور که ميتواند از اينترنت دانشگاه تأمين شود.

 )3ساير کامپيوترها
تعدادي کامپيوتر که حداقل پردازنده  Core i7 U 4MG Cacheبا  RAM 8GBفضاي ذخيرهسازي
با حجم  512 GBرا دارا باشند.
 )4تجهيزات برق و سهراهي
 )5ميز ،صندلي و قفسه
ميز و صندلي به تعداد الزم جهت نشستن و فعاليت افراد و قرار دادن رايانهها و تجهيزات
قفسه و يا کمد نيز جهت نگهداري کتابها و لوازم دانشجويان حاضر در آزمايشگاه

