
 کارشناسی آمار   دستورالعمل برنامه کارآموزی دانشجویان
 نهادهای آمار رسمی کشور ها ودر سازمان

 انجمن آمار ایران 

 مقدمه: 
شگاه سی آمار دان شنا شجویان کار شنایی دان سمی و نهادهای آماری، به منظور آ ضای هیات  همکاریها با آمارهای ر اع

ها و و شناسایی استعدادها توسط سازمان آمار رسمی کشور هایفعالیتعلمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی با 
شور نهادهای ستورالعمل با هدف نظم، آماری ک ستوری از کارآموزیبهرهافزایش بخشی و این د که با  ها تدوین گردیده ا

 های آمار رسمی کشور اجرایی خواهد شد.نهاد ها وها و سازمانهمکاری دانشگاه
 

 اهداف: .۱ماده 
 آمار آشنایی دانشجویان با موضوعات عملی دنیای واقعی -
 شانکاری یآشنایی دانشجویان با محیط  آینده -
 شناسایی استعدادهای عالقمند به آمار رسمی از میان کارآموزان -
آمار  هایفعالیتها به عالقمندسازی آن آشنایی بیشتر دانشگاهیان با موضوعات آمارهای رسمی برای -

 های کارشناسی ارشد در این زمینهتعریف پروژه رسمی و
 تعاریف:. ۲ماده 

 را در یمشخص یدو واحد درس ،ان سال سوم کارشناسی آماریآن دانشجو یه طکاست  یا: دورهیارآموزک  -
و  یتا به باالبردن توان علم رانندمی گذ ( رآماری )یکی از مراکز آماری کشااااو ایهسااااازمان مدتی در یکی از

 یازهایبا نحوه رفع ن کینکا علم و تیو  یو عمل یر متقابل تئوریان تاثکخود در رشاااااته مربوطه و ام یاجرائ
 جامعه آشنا گردند. یو ضرور یاساس

شاااود، یارآموز گفته مکن دساااتورالعمل به اختصاااار یه در اکارآموز ک ی: دانشاااجوارآموزک یدانشججججو  -   
شگاه  یارآموزکرس ددر ه کاست  ییدانشجو شگاه برای گذراندن این ثبتخود دان شکده یا دان نام و توسط دان

 شود. یا نهادهایی که واحد فعال آماری دارند، معرفی می های آماریدرس به یکی از سازمان
تمام وقت در  یعلمأت یاسااتاد )اعضااا  ه کیر نظر یخود را ز یارآموزک: هر دانشااجو، یارآموزکاسججتاد   -

 ییه مساااائول راهنماکگذارند یم یآموزکارتحت عنوان اسااااتاد  ،ربطیمدیر گروه ذ یت هسااااتند( با معرفیاولو
  باشد.یارآموز و ارائه نمره به واحد آموزش دانشگاه مک
ن شده از ییمسئول تع کیم و مستمر یر نظر مستقیخود را ز یارآموزک: هر دانشجو، یارآموزکسرپرست   -

 شود. یاطالق م یارآموزکه به آن فرد، سرپرست کگذارند یمربوطه م یارآموزکمحل  یسو
 

ها و نهادهای آماری )که از این پس ماه هر ساااااال با مکاتبه با ساااااازمانانجمن آمار ایران در بهمن: هماهنگی. ۳ماده 
سااال بعد به  برای پذیرش کارآموز در تابسااتان را نماید امکانات خودشااود(، از آنها دعوت میسااازمان آماری نامیده می

 اطالع انجمن آمار ایران برسانند.
شور که مایل هایسازمان  - شگاه ندآماری ک سی دان شنا شجویان دوره کار ستان میزبان کارآموزی دان ها در تاب

کثر تا اول اساافندماه سااال قبلنباشاا در تابسااتان به را برای پذیرش کارآموز  های خودتعداد و برنامه ،د، حدا
سازمان آماریم یارآموزکد )برنامه ننمایانجمن آمار ایران اعالم می سط  صورت ت یتواند تو شد و هر یبه  پ با

 د.(ینما یط {،یارآموزک یت تخصصیو فعال یبا سازمان آمار یلکل آشنایی ی}از قبند مرتبط را یآارآموز فرک



های مجری آمار های آمار دانشاااااگاهبخش ها ورا به گروه هاساااااازمان پذیرش ظرفیتانجمن آمار ایران،    -
ترم تحصیلی را  6مندان را از میان دانشجویانی که حداقل خواهد عالقهها میهای دولتی اعالم و از آندانشگاه
کثر تا اول اردیبهشت، این دانشجویان را به تفکیک سازمانگذرانده های آماری به سازمان اند شناسایی و حدا

نامه از اساتید دانشجو مبنی )ضوابط، در صورت وجود رقابت با دریافت توصیه اری مربوطه معرفی نمایندآم
بر دالیل معرفی دانشجو، واحدهای گذرانده شده و معدل دروس آماری دانشجو توسط سازمان مربوطه، تعیین 

 .(شودمی
 
کثر  280مدت زمان دوره کارآموزی حداقل  . ۴ماده   باشد. ساعت می 320ساعت و حدا

 
کثر برای هر  .۵ماده  یک ساارپرساات کارآموز، از میان کارشااناسااان آمار سااازمان  ،سااه نفره از کارآموزان گروه حدا

صااورت ا سااازمان مربوطه(  شااود. جبران خدمات این ساارپرساات با توافن طرفین )دانشااگاه ویمربوطه تعیین می
 گیرد.می
 

ته آمارهای رسااااامی انجمن آمار ایران در ساااااال. ۶ماده  یابی کمی یه انجام این کار را ارز کند، تا در میهای اول
 های آینده مورد توجه قرار گیرد.ریزیبرنامه

 
ها اقدام نمایند و کار انجمن آمار در ها در مورد کارآموزیتوانند راسااا با سااازمانها میبه تدریج دانشااگاه. ۷ ماده

 این راستا خاتمه یابد. 
 

پایان کار باید گزارشااااای کتبی از معرفی ساااااازمانی که در آن کارآموزی  .۸ ماده هر گروه از کارآموزان، نه تنها در 
ئه دهد، بلکه باید هر گروه یک سااخنرانی مشااترا برای دانشااجویان را ارا اند و کارهای خود در آن سااازماننموده

 دانشگاه خود در این زمینه داشته باشند. 
نمره نهایی کارآموزی توسط این  این گزارشها باید به تایید هر استاد راهنما و سرپرست کارآموزی برسد و ۱.۸

 گردد. دو نفر تعیین می
ساارپرساات کارآموزی هم  حتی االمکان در جلسااه سااخنرانی  گروه برای اسااتماع سااخنرانی کارآموزان ،  ۲.۸

کارآموزان شاارکت ودر پایان به تبیین لالش های آماری موجود در سااازمان خود برای اساااتید ودانشااجویان  
آمار مقاطع مختلف تحصاایلی آن دانشااگاه ، به منظور آشاانایی دانشااگاهیان با مسااایل آماری سااازمان های 

 آماری می پردازد.
سولیتی ندارند ها در مورد اقامت وسازمان ۳.۸ صورت توان ) رفت وآمد کارآموزان م ست در  اگر له ممکن ا

 کند، از طرین وزارت علوم ودر این زمینه با دانشاااگاه مبدا همکاری نمایند(، ولی انجمن آمار ایران تالش می
ای به کارآموزان آمار در الزحمهحنپرداخت بابت  ،بودجه، برای ایجاد انگیزه در دانشااجویان سااازمان برنامه و

 مدت کارآموزی در بودجه سازمان مربوطه قرار دهد. 
های موجود در شااهر اسااتقرار سااازمان، خوابگاه کند با همکاری دانشااگاهانجمن آمار ایران هم تالش می ۴.۸

 مورد نیاز کارآموزان سایر شهرها را تامین نماید.  
 شوند که مقررات انضباطی سازمان مربوطه را رعایت نمایند.متعهد می بدیهی است کارآموزان  ۵.۸
 کنند.مستندی برای سابقه علمی آنها تولید می ،ها نیز با صدور گواهی برای کارآموزان موفنسازمان  ۶.۸

ايران رسيد ی انجمن آمار مديرهت أهيبه تصويب  04/12/1399ماده در جلسه مورخ  8 و اين دستورالعمل شامل مقدمه
 و از زمان تصويب قابل اجرا است.


