
براي بزرگداشت اين روز توسط مركز آمار  ريزي، همايشي يك روزهماه روز آمار و برنامهمصادف با اول آبان
هاي آمار ي آمار با همكاري گروه آمار دانشگاه عالمه طباطبايي، انجمن آمار ايران و گروهايران و پژوهشكده

ي دانشگاه عالمه طباطبايي با ي علوم رياضي و رايانهدر دانشكده 1395ماه هاي تهران در روز اول آباندانشگاه
اي آمار كشور و اساتيد و دانشجويان برگزار شد. اين همايش كه با حضور مديران حضور فعاالن نظام حرفه

ي كدهها، معاونان و كاركنان مركز آمار ايران و پژوهشها، دانشگاهيان و كارشناسان دستگاهها و سازمانهدستگا
ها و ي مطالب و بيان فرصتنظران و فعاالن نظام آماري كشور به ارايهآمار شكل گرفت، در آن اساتيد، صاحب

 .ي تعامل دانشگاه با نظام آماري كشور پرداختندي نظام آماري كشور و نحوههاچالش

 

 

شجويان اين دانشگاه برگزار شد، رئيس مركز آمار ايران در مراسم بزرگداشت اين روز كه در جمع اساتيد و دان
با اشاره به اين كه نظام آماري كشور هم اكنون در مقطع خاص و حساس گذار از آمارگيري سنتي به سمت 

مبنا قرار دارد، گفت: در اين مقطع بايد تصميمات استراتژيك در مورد نظام آماري كشور با توجه آمارگيري ثبتي
ي جهان گرفته شود و اميدواريم اين تصميمات منشاء ر كشورهاي پيشرفتهها و تجارب توسعه دمنديبه قانون



است،  1395خير و بركت در كشور گردد. وي با بيان اين كه مصداق اين گذار، سرشماري نفوس و مسكن 
براي  هاايم كه الزامات اين گذار را براي مركز آمار ايران تعيين كنند و اميدواريم آنگفت: از دانشگاهيان خواسته

 .اين امر خود را مكلف كرده و رهنمودهاي علمي الزم را به مركز آمار ارائه دهند

 

 

ريزي، شجاعت، سالمت و شفافيت در حال هاي مركز آمار با برنامهي حوزهارسا با بيان اين كه كارها در همهپ
اري اينترنتي عنوان كرد و آوري آمار از روش سنتي به مدرن را انجام سرشمانجام است، مصداق گذار از جمع



وي  .گفت: مشاركت اينترنتي در ايران نسبت به ساير كشورها كه از اين شيوه استفاده كرده بودند، باالتر بود
درصد و در  37درصد، كره جنوبي يك درصد، ژاپن  18٫5گفت: در نخستين سرشماري اينترنتي در كانادا مردم 

درصد خانوارها مشاركت داشتند. اين درحالي است كه در نخستين سرشماري اينترنتي نفوس و  9استراليا 
 .درصد خانوارها شركت كردند 46٫4مسكن كشورمان كه در تاريخ سي مهرماه پايان يافت 

يار بلند پروازانه به نظر درصد براي سرشماري اينترنتي بس 35 وي در ادامه افزود: در آغاز اين كار، حتي نرخ
ها، صدا و سيما، سازمان برنامه و ي مردم و همچنين همكاري رسانهآمد اما با اعتماد و مشاركت گستردهمي

ها ي دستگاهها اين نرخ براي كشور ما تحقق يافت. پارسا از همهها و آموزش و پرورش استاني استانبودجه
ميليارد ريال براي  500 رداني كرد و افزود: با همكاري نهادها، نزديك بهبراي موفقيت در سرشماري اينترنتي قد

وي تأكيد ». توانيمشود و ميمي«اجراي اين طرح بزرگ ملي به ما كمك شد و بار ديگر به اين يقين رسيديم كه 
خواهد نگري، فرابخشي نگاه كنيم به طور يقين موفقيت به دنبال كرد، اگر براي هر اقدامي به جاي بخشي

  .داشت

  درحال گذار از آمار سنتي به مدرن هستيم

ي آمار توليدي از بانك مركزي به مركز آمار ايران هستيم، پارسا ضمن اشاره به اين كه در حال گذار از ارائه
وي گفت: مرجعيت مركز  .هاي توسعه ذكر شده استافزود: رسالت گذر از آمار سنتي به مدرن در تمام برنامه

انداز، مركز آمار يگانه مرجع آمار رسمي در ن الزامات خاص خود را دارد كه بايد تالش كنيم در چشمآمار ايرا
ي پنجم و همچنين احكام قانون برنامه 54ي پارسا در ادامه تصريح كرد: در ايران بر اساس ماده .منطقه باشد
آمارهاي رسمي كشور است و در  ي كشور، مركز آمار ايران مرجع رسمي انتشارهاي توسعهدائمي برنامه

ي كشور نيز بر اين امر تأييد شده است كه مركز آمار ايران يگانه مرجع قابل اعتماد انتشار ساله20انداز چشم
هاي كاركنان مركز آمار وجود آمارهاي رسمي كشور است. وي افزود: با صداقت، دقت و شفافيتي كه در فعاليت

ار تحقق يافته است. پارسا در ادامه با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري، تشتت دارد، اين مرجعيت براي مركز آم
آماري را بالي جان نظام آماري ذكر كرد و افزود: از نظر فني نتايج هيچ دو طرح آمارگيري به علت متفاوت 

درستي از اين دوگانگي هاي ناها تحليلها دقيقاً يكسان نيست اما متأسفانه برخي اوقات رسانههاي آنبودن نمونه
شود، كامالً محرمانه بوده و در اختيار دهند. دكتر پارسا افزود: اطالعاتي كه به مركز آمار ايران ارائه ميارائه مي

سويه است. وي تصريح گيرد و به اصطالح گردش اطالعات يكهيچ نهاد و سازماني حتي نهاد قضايي قرار نمي



در هيچ زماني آمار سفارشي و يا دستوري و از باال به پايين توليد نشده است و كرد در مركز آمار ايران هرگز و 
  اصوالً امكان چنين چيزي در مركز آمار ايران وجود ندارد.

يافته است، گفت: از هاي كشورهاي توسعهطرف از الزامات و شاخصوي با بيان اين كه داشتن مركز آمار بي
ها اساتيد آيد و از اين دادههاي كشور به دست ميريزيكيفيتي براي برنامهآمارهاي با  1395هاي سرشماري داده

توانند انجام دهند. رئيس مركز آمار ايران با بيان اين كه مركز آمار ايران و و دانشگاهيان، هزاران تحليل علمي مي
ف ارقام دارند، دليل بانك مركزي فقط روي سه شاخص نرخ تورم، هزينه و درامد خانوار و رشد اقتصادي اختال

توان وجه نميپارسا با اشاره به اين كه به هيچ .ها دانستگيري و تعداد نمونههاي نمونهاين اختالفات را روش
هاي آمارگيري تعداد دهند، به نتايج يكسان رسيد، افزود: در طرحهاي آمارگيري كه دو نهاد انجام ميدر طرح
 .د نتايج يكسان باشدها متفاوت است و امكان ندارنمونه

كنند گفت: مگر امكان دارد رشد پارسا با انتقاد از كساني كه موضوع رشد اقتصادي بدون اشتغال را مطرح مي
و  4٫4اتفاق بيفتد اما اشتغال ايجاد نشود؟ رئيس مركز آمار ايران رشد اقتصادي و اشتغال كشور را به ترتيب 

تا  1394 ي بهارهزار نيروي فعال در دوره340كه يك ميليون و درصد اعالم كرد. ايشان با بيان اين  3٫4
هزار بيكار به جمعيت اضافه شده، اما  540هزار شاغل و  740 افزوده شده است، گفت: در اين دوره 1395 بهار

  هزار نفر به ارتش بيكاران افزوده شده است. 540زنند هاي مغرض فرياد ميرسانه

تواند سه نوع تحليل داشته باشد كه شامل توصيفي، تبييني و بيان اين كه اين مركز ميرئيس مركز آمار ايران با 
  .تواند به تحليل توصيفي و تبييني بپردازدشود اما ميعلمي است، افزود: اين مركز وارد تبيين علمي نمي

  
  هاستمطالعات آماري پيوندي از شناخت بايدها و نبايدها و شناخت واقعيت

ئيس دانشگاه عالمه طباطبايي نيز كه ديگر سخنران اين مراسم بود، آغاز علوم اجتماعي را از دكتر سليمي ر
امتزاج علوم انتزاعي و رياضي ذكر كرد و گفت: شناخت دانش اجتماعي جز از طريق شناخت مباني آماري و 

د گرفته تا روانشناسي پذير نيست. وي افزود: علوم انساني مختلف از مديريت و اقتصاهاي آماري امكانتكنيك
درصد از مباحث روش تحقيق بر مبناي آمار  50شناسي همگي بر دانش آمار مبتني هستند و حتي و جامعه

  برقرار شده است و در واقع آمار، بنيان علم جديد است.



م انساني شود، لذا علوهاي انساني ميدكتر سليمي تأكيد كرد: علوم اجتماعي بدون آمار صرفاً تبديل به واگويه
باشد. وي در ادامه با بيان اين كه شناخت بايدها و نبايدها و همچنين شناخت بيش از پيش بر علم آمار مبتني مي

ي علوم انساني هستند افزود: مطالعات آماري پيوند بين اين دو ي فكري اصلي در حوزهها دو نحوهواقعيت
ها، تعيين دهد و بدون شناخت واقعيتها به ما ميقعيتتري از واحوزه است چرا كه اين مطالعات شناخت كامل

كننده است. ي علوم انساني و معرفتي تعيينپذير نيست. بنا بر اين نقش آمار در حوزهبايدها و نبايدها امكان
رئيس دانشگاه عالمه طباطبايي با ابراز خرسندي از اين كه مراسم روز آمار در اين دانشگاه برگزار شده است، 

ي ريزي دقيق در كشور انجام داد لذا پيوند بين دانشگاهيان و حوزهتوان برنامه: مسلماً تنها با كمك آمار ميگفت
  داريم.اجرايي آمار بسيار مهم و امري مثبت است و ما آن را گرامي مي

  

روز ملي آمار و الهي، رئيس انجمن آمار ايران كه ديگر سخنران اين مراسم بودند فرا رسيدن دكتر عليرضا نعمت
هاي اجرايي، مدرسان، معلمـان و پيشكسـوتان   ريزي را به استادان، دانشجويان، كارشناسان و مديران حوزهبرنامه

ي عالقمندان علـم آمـار تبريـك و شـادباش گفتنـد.      اين رشته و به ويژه اعضاي محترم انجمن آمار ايران و همه
هشتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن و شصتمين سال  ايشان همزماني اين روز با اجراي طرح عظيم ملي

هـاي  ريـزي آغاز سرشماري در ايران را به فال نيك گرفته و خاطر نشان كردند كه اجراي ايـن طـرح در برنامـه   



كشوري كه از سوي دولتمردان بر آن تأكيد فراوان شده است، ضروري است و انجمن آمار ايران به سهم خـود،  
تي در آمار داشته باشد، نقش آمار را به بهترين وجه ايفا خواهـد كـرد و همـواره در صـدد     در هر جايگاه كه دس

تـرين صـورت بـه دانشـجويان،     آيد و دانـش خـود را بـه شايسـته    هاي آماري بر ميآشنايي با جديدترين روش
ر افـزايش سـواد   دهد تا دهمكاران يا ديگر عالقمندان و در رأس همه در هر حدي كه بتواند به عموم انتقال مي

ي پژوهشـگران كشـور در چشـاندن شـيريني و حـالوت      ي آمار سهمي داشته باشد. ايشـان توفيـق همـه   جامعه
هاي علمي و اجرايي اصيل را از درگاه ايزد منان كارگيري علم آمار در كام آحاد مختلف جامعه با انجام فعاليتبه

 خواستار شدند.

ريزي برگزاري ميزگرد تعامل نظام آماري كشور بـا دانشـگاه بـه رياسـت     برنامهبخش بعدي همايش روز آمار و 
ي آمـار  پور و با حضور اساتيد دانشگاه و مسـؤلين بخـش اجرايـي كشـور در حـوزه     آقاي دكتر حميدرضا نواب

كـز  هاي آماري و آمارهـاي ثبتـي مر  رسمي بود. در اين ميزگرد كه با حضور آقايان عليرضا زاهديان، معاون طرح
آمار ايران، دكتر حميد پزشك، عضو هئيت علمي گروه آمار دانشگاه تهران، دكتر محسن محمدزاده، عضو هئيت 
علمي گروه آمار دانشگاه تربيت مدرس، دكتر محمدرضا فقيهي، عضو هئيت علمي گـروه آمـار دانشـگاه شـهيد     

گرديـد، بـه بحـث و بررسـي در     ي آمار برگزار بهشتي و دكتر محمد نورمحمدي، عضو هئيت علمي پژوهشكده
  خصوص موضوعات زير پرداخته شد.

 مبناگذار نظام آماري كشور از وضع موجود به نظام آماري ثبتي  
 ها در ارتقاي سواد و فرهنگ آماري كشورنقش دانشگاه  
 ي نظام آماري كشورها در توسعهنقش دانشگاه  
 ي آمار رسمي در مقطع كارشناسي ارشددوره  
  شواهدمبناآمار و مديريت  
 هاي آنان گيري از ظرفيتي آمار و راهكارهاي بهرهآموختگان رشتهوضعيت اشتغال و بازار كار دانش

  در رفع نيازهاي آماري كشور
 مسائل روز نظام آماري كشور         



  

  

اهميت و ضرورت تعامل و ارتباط نظام آماري كشور با    پور به بياندر اين ميزگرد جناب آقاي دكتر نواب
دانشگاهيان پرداختند. ايشان با مطرح كردن اين سوال كه رسالت آموزش عالي در رابطه با نظام آماري چيست؟ 

ها و آمارشناس اجرايي در نظام اجرايي كشور پرداختند. ايشان به بيان دو مفهوم آمارشناس نظري در دانشگاه
ي تعامل اين دو گروه مطرح كردند و با مطرح كردن سوال ديگري اف اين نشست را بررسي نحوهيكي از اهد

كه آيا دانشگاه فقط بايد كار نظري انجام دهد و دستگاه اجرايي بايد نيروي متخصص پرورش دهد، درخواست 
 ارايه نظرات و پيشنهادات اعضاي حاضر در ميزگرد را داشتند.

اي دكتر فقيهي به نقش دانشگاه در نظام آماري كشور اشاره كردند و خاطر نشان كردند در اين ميزگرد، جناب آق
ي پژوهش، آموزش و نقش اجتماعي است. ايشان با اشاره به رشد تربيت نيروي فعاليت دانشگاه در سه حوزه

 هاي اخير، به اهميت پرورش نيروي انساني متخصص براي انجامانساني با تخصص كاربردي در سال
هاي كاربردي در رفع مسائل و نيازهاي آماري كشور و نيز به رابطه و تعامل دانشگاه و نظام آماري پژوهش

  ها اشاره كردند.كشور از طريق طرح مسئله توسط مراكز آماري و پژوهشي كشور از دانشگاه



ي آمار بر اساس رشتهالتحصيالن ي آمار و ارقام در خصوص وضعيت دانشجويان و فارغآقاي زاهديان با ارائه
هزار نفر اعالم كردند. بر  34ي آمار را التحصيالن رشته، تعداد دانشجويان و فارغ1390نتايج سرشماري سال 

 74ي آمار در مقطع كارداني، التحصيالن رشتهدرصد دانشجويان و فارغ 14، 1390اساس نتايج سرشماري 
ناسي ارشد و دكتري مشغول به تحصيل هستند. همچنين درصد در مقطع كارش 12درصد در مقطع كارشناسي و 

دهند. ايشان وضعيت اشتغال دانشجويان و التحصيالن اين رشته را زنان تشكيل ميدرصد دانشجويان و فارغ 65
  التحصيالن بيان كردند.ي دانشجويان و فارغي آمار را مشابه بقيهالتحصيالن رشتهفارغ

ثبتي مركز آمار ايران با اشاره به عدم توجه به واحد آمار و تحقيق و توسعه  هاي آماري و آمارهايمعاون طرح
ريزي كشور دانستند. ايشان با اشاره به هاي صنعتي، اين مشكل را از سمت برنامهدر بخش توليد و كارگاه

 25ي ههاي اجرايي، به هدف تعيين شدي آمار در واحد آمار دستگاهالتحصيالن رشتهاهميت استخدام فارغ
هاي عنوان كارشناس واحد آمار دستگاهي آمار بهالتحصيالن رشتهي پنجم توسعه براي فارغدرصد تا پايان برنامه

اجرايي اشاره كردند. ايشان پاسخ به برخي سؤاالت علمي از جمله براورد قاچاق در كشور، ميزان صادرات 
هاي يين جغرافيايي، علل باال رفتن سهم هزينههاي براورد نرخ بيكاري در سطوح پاكاالهاي اساسي، روش
ها، و ... را نيازمند همكاري ي حفظ محرمانگي دادهها، نحوههاي دادهي اتصال پايگاهبهداشت و درمان، نحوه

هاي ي آمار و پژوهشگران از طريق تعريف پروژهبخش خصوصي، همكاري اساتيد و دانشجويان رشته
  هاي مطالعاتي دانست.جام طرحي آمار و اندانشجويان رشته

حل ي راهدهي و ارايهآقاي زاهديان با اشاره به اين نكته كه آمار در كشور ما در حال رشد است، امكان پاسخ
شده را غيرممكن دانستند. ايشان ورود به توسط مركز آمار ايران به تمام موضوعات جديد و سؤاالت مطرح

ها و مراكز اي آماري كشور را نيازمند همكاري بخش خصوصي، دانشگاههاي جديد و رفع نيازهمباحث و حوزه
ها، گذاري در تربيت نيروي انساني توسط مركز آمار ايران و دانشگاهتحقيقاتي دانستند. زاهديان سرمايه

گيري بر اساس آمار رسمي و نه آمار غير رسمي، ارتقا سواد و فرهنگ آماري با همكاري ريزي و تصميمبرنامه
هاي آماري با همكاري دانشگاهيان، مركز آمار ايران و انجام تحقيق  ها، اصالح قوانين و مقررات،دانشگاه

هاي حل برخي مسائل و مشكالت نظام آماري كشور و تعامل دانشگاه با نظام آماري ي آمار را روشپژوهشكده
  كشور برشمردند.

ي دكتري دوره 18ي كارشناسي ارشد و دوره 35ي كارشناسي، دوره 45آقاي دكتر محمدزاده با اشاره به تعداد 
ي آمار، به عدم تحقق التحصيل رشتههزار دانشجو و فارغ 34ي آمار (به جز آمار حياتي) و وجود براي رشته



هاي اجرايي در استخدام اين گروه متخصص در ي پنجم توسعه و عدم توجه دستگاهشده در برنامههدف تعيين
ايشان به ضرورت توجه مركز آمار ايران و شوراي عالي آمار به اين موضوع اشاره  ي آمار اشاره كرد. هحوز

داشتند. ايشان با توجه به مشخص بودن بسياري از نيازها و مشكالت و مسائل نظام آماري كشور، خواستار 
هاي اجرايي و نظام آماري دستگاههاي كاربردي متناسب با نيازهاي ي دانشگاهيان به تعريف پروژهتوجه ويژه

هاي التحصيالن آمار به بازار كار را نيازمند شركت در دورهبودند. دكتر محمدزاده ورود دانشجويان و فارغ
هاي آموزشي مرتبط ها در طراحي دورهي آمار و دانشگاهمدت دانستند و به همكاري پژوهشكدهآموزشي كوتاه

  زار كار اشاره كردند.با آمارشناسان براي ورود به با

سخنران بعدي اين ميزگرد جناب آقاي دكتر نورمحمدي بودند. ايشان ضرورت دستيابي به نظام آماري عالم را 
ي عالم و كاربران عالم دانستند و دستيابي به اين مهم را از طريق ها و واحدهاي آماري توليدكنندهداشتن دستگاه
هاي آمار رسمي در نظام آماري كشور دانستند. ايشان با توجه به ر حوزههاي آموزشي مناسب دتدوين برنامه

ي آمار در توليد آمار و اطالعات و آشنايي با مفاهيم آمار تخصص مركز آمار ايران و واحدهاي توليدكننده
ل ي آمار رسمي، تعامبودن متخصصين و اساتيد حوزهها در آموزش آمار و كمرسمي و تخصص اساتيد دانشگاه

  بين آمارشناسان دانشگاهي و آمارشناسان رسمي را راه حل پيشرفت در اين حوزه دانستند.

ي آمار رسمي در مقطع ها و نظام آماري كشور را در پيگيري ايجاد رشتهتر دانشگاههاي تعامل بيشايشان روش
با نياز آماري كشور با ها متناسب ي آموزشي دانشگاهگيري برنامهها، شكلكارشناسي ارشد توسط دانشگاه

ي دانشگاهيان به آمار رسمي و ايجاد فضاي مناسب از طريق مشاركت توليدكنندگان آمار رسمي، توجه ويژه
ي آمار و ايجاد ظرفيت جديد از هاي مشترك با دانشجويان و اساتيد دانشگاه توسط پژوهشكدهتعريف پروژه

  منظور انجام تحقيقات دانستند.دانشجويان و اساتيد به هاي آماري برايي بانك اطالعاتي دادهطريق تهيه

جناب آقاي دكتر پزشك با اشاره به دور شدن از اخالق تحقيقاتي و ايجاد فضاي بازار خريد و فروش مقاله، 
هايي به دليل توليد داده 21نظارت و توجه دانشگاهيان در اين حوزه را ضروري برشمردند. ايشان ورود به قرن 

ها دانست. همچنين كاوي و تحليل مه دادهي دادهياد و سرعت باال را نيازمند تحقيقات جديد در حوزهبا حجم ز
هاي آماري نظام آماري كشور را با توجه ها و فعاليتهاي آموزشي دانشگاهايشان ايجاد تغيير و تحول در برنامه

ها و ت دانستند و متذكر شدند كه دانشگاهي پيشرفها را الزمهدادهشدن موضوعات جديد از جمله مهبه مطرح
نظام آماري كشور در حال حاضر آمادگي الزم را براي ايجاد تغيير ندارد. ايشان اظهار اميدواري كردند كه با 

ها و تحقيقات آماري به متخصصين اين التحصيالن آمار، اجراي طرحبندي دانشجويان و فارغتصويب طرح رتبه



هاي ين فعاليت، اقدامي براي برون رفت از نابساماني موجود در خصوص انجام طرحواگذار شود و ا حوزه
  مطالعاتي آماري توسط افراد غير متخصص است.

ي آمار رسمي و اظهار اميدواري از گرفته در تصويب رشته پور با اشاره به اقدامات صورتآقاي دكتر نواب
ي كشورهاي پيشرفته اندازي اين رشته با توجه به سابقهت راهي نزديك، به ضروراندازي اين رشته در آيندهراه

مانند آمريكا در تأسيس اين رشته از طريق حمايت بخش دولتي و خصوصي در پرورش نيروي انساني و سپس 
فضاي فعلي دانشگاه را فضايي براي مرور كلي   اشاره كردند. ايشان پذيرش دانشجو از اقصي نقاط جهان، 

هاي علمي براي حل مسايل و سازي و استفاده از روشانست ولي نياز اصلي كشور را پيادهموضوعات اصلي د
ها، ضرورت بررسي گيري در دانشگاهدانستند. ايشان با اشاره به تدريس مباحث علمي نمونه  مشكالت روز

ونه گيري را هاي آمارگيري و آشنايي با خطاهاي غير نممباحث علمي ديگر از جمله آشنايي با طراحي طرح
با تعامل بيشتر نظام    ها ضروري دانستند و اظهار اميدواري كردند كهالتحصيالن دانشگاهبراي دانشجويان و فارغ
  ها، زمينه مناسبي براي اشتغال فارغ التحصيالن رشته آمار بوجود آيد.آماري كشور با دانشگاه

 


