
 

 انجمن آمار ايران آمار رسميمشترک  هايهمکاريي كميتهي هنامينآئ 

 

 مقدمه: 
نامه تشكيل ناساسنامه و به استناد آئي 18ماده ي آمار رسمي، در اجراي هاي انجمن آمار ايران در زمينهبه منظور ساماندهي و گسترش فعاليت

 "آمار رسمي مشترک هايهمكاريي كميته"انجمن آمار ايران،  يهمديرت أهي 29/11/88ان مصوب مورخ هاي اجرايي انجمن آمار ايركميته
نامه منظور از ينشود. در اين آئتعيين و تبيين مي هاي كميته به شرح ذيلشود. در اين راستا اهداف، تركيب اعضا، وظايف و مسئوليتتشكيل مي

است و  آمار رسميمشترک هاي همكاريي كميتهي انجمن آمار ايران و مديرهت أهيمديره و كميته به ترتيب انجمن آمار ايران، ت أهيانجمن، 
هاي اجتماعي و اقتصادي براي توليد و انتشار هاي عمل و واقعيتهاي آماري در حوزهاي از آمار است، كه در آن نظريهمنظور از آمار رسمي شاخه

ريزي و اطالع رساني در مورد وضعيت عمومي كشور به كار گرفته سازي، سياستگذاري، برنامهمي و به منظور استفاده در تصميمآمارهاي رس
 شود. مي

 اهداف:  -1ماده
 ها در زمینه آمار رسمی ها و توسعه فعالیتها، انجمن آمار و دانشگاههماهنگی برای برقراری ارتباط بین دستگاه .1.1
 ی آمار رسمی،ها در زمینهالتحصیالن آمار و تقویت بنیه علمی آندانشجویان و فارغحمایت از  .1.2
 ها اعم از اساتید و دانشجویان با مسائل آمارهای رسمی آشنا ساختن دانشگاه .1.3
 های اجراییحمایت و تقویت بنیه علمی کارشناسان آمار دستگاه .1.4
سممازی نماآ آماری حوزه آمار رسمممی، مشممارکت علمی در نوینها در های آمار رسمممی و حل مشممدالت دسممتگاهتبیین چالش .1.5

 کشور و ارتقای سطح کیفی آمارهای رسمی 
 ترویج فرهنگ و سواد آماری .1.6

 اعضاء :  – 2ماده 
هستند، كه به  نفر دوازدهگردد. اعضاي اصلي كميته شامل مسئول كميته، انجمن آمار ايران تعيين مي يهمديرت أهيمسئول كميته از بين اعضاي 
تواند از ساير اعضاي انجمن يا صاحبنظران به عنوان شوند. كميته ميمديره براي يك دوره دو ساله تعيين ميت أهيپيشنهاد مسئول كميته توسط 

 همكار كميته انتخاب نمايد.

 

 وظايف كميته:  – 3ماده 
 هاي اجرايي كميتهتهيه، تدوين و بازنگري برنامه -1-3

 آمار رسمي يههاي اجرايي در جهت توسعهمكاري انجمن با مركز آمار ايران و دستگاه يهفراهم آوردن زمين -2-3

 هاسازيريزي و تصميمكمك به ترويج فرهنگ استفاده از آمار در برنامه -3-3

 هاي اجراييپيشنهاد استقرار و توسعه نظام آماري در دستگاه -4-3

هاي آموزش آمار رسمي با همكاري هاي كارآموزي و كارگاهها، دورهسخنرانيها، سمينارها، پيشنهاد برگزاري و حمايت از كنفرانس -5-3
 ها، نهادهاي آماري داخل و خارج از كشور به انجمندانشگاه

آمار در جهت ارتقاي شغلي  يهها و پژوهشكدهاي كوتاه مدت آمارهاي رسمي در دانشگاهبرنامه و پيشنهاد برگزاري دوره يهتهي -6-3
 كارشناسان آمار

 مديره ت أهيهاي رسمي آمار به ها وكميسيونرسي و پيشنهاد نماينده انجمن در كميتهبر -7-3

 كارهاي توسعه آموزش عمومي آمار رسميپيشنهاد و پيگيري راه -8-3



آمار رسمي به محققين، مراكز علمي و  يههاي دانشجويان مورد نياز در زميننامهبررسي و پيشنهاد موضوعات پژوهشي و پايان -9-3
 ي اجراييهادستگاه

 هاي شناسايي و معرفي محققين آمار رسميتعيين شيوه -10-3

 كارهاي نشر منابع علمي در زمينه آمار رسميپيشنهاد راه -11-3

 آمار رسمي رهاي ارتقاي فرهنگ آماري در زمينهكاتعيين راه -12-3

 مديرهت أهيانجام امور محوله از سوي  -13-3

 : 4ماده 
 باشد. مسئول كميته مي يمديره به عهدهت أهيمسئوليت حسن اجراي وظايف كميته، رعايت ضوابط و مقررات انجمن، هماهنگي و ارائه گزارش به 

 : 5ماده 
 رأي 6از اعضا رسميت يافته و تصميمات با حداقل نفر 8حداقل جلسات كميته حداقل هر ماه يكبار به رياست مسئول كميته تشكيل و با حضور 

 شود. حاضرين اتخاذ مي

 :  1تبصره 
 تواند به صورت مجازي صورت گرفته و تصميمات با اكثريت آراء همه اعضا اتخاذ شود.در موارد خاص، كسب نظر از تمام اعضا مي

 : 6ماده 
از اعضاي اصلي يا همكار را به  تواند تغيير هر يكدر صورت عدم كارايي يا رعايت نشدن ضوابط و مقررات هر يك از اعضا، مسئول كميته مي

 مديره پيشنهاد نمايد.ت أهي
 

انجمن آمار ايران رسيد و از زمان تصويب  يمديرهت أهيبه تصويب  04/12/1399تبصره در جلسه مورخ  1ماده و  6نامه شامل مقدمه، يناين آئ
 قابل اجرا است.

 


