
 انجمن آمار ایران های رسمیآمار متخصصان شبکه ي نامهآئين

 مقدمه

ها و به تبع آن توسعه و ریزیآمارهای رسمی و نقش و تاثیر آن بر برنامهبا توجه به گستردگی و اهمیت              

امر  ،تولید و تحلیل آمارهای رسمی متخصصان تبادل نظر علمی بین پیشرفت کشور، ایجاد محیطی برای 

رسمی بتواند یکی از  هایآمار متخصصان انجمن آمار ایران با ایجاد شبکه ضروری و راهگشا است. امید است 

 بسترهای الزم برای تحقق این مهم را فراهم نماید.

 اهداف -1ماده 

 آماری کشورنظام ریزی و افزایش ارتباط نظام برنامه -

 آمارهای رسمیفراهم نمودن فضای مناسب برای ارتباط متخصصین  -

 آمارهای رسمی های کاربردو حوزه معرفی ظرفیت علمی -

 آمارهای رسمی متخصصانمعرفی بهتر  -

 معرفی بهتر نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی -

 وظایف – 2ماده 

 آمارهای رسمی متخصصانایجاد بستری برای تبادل نظر  -

 داخل و خارج از کشور در آمارهای رسمی حوزه معرفی نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی -

بر اساس نظرسنجی از اعضای  آمارهای رسمی حوزههای تحقیقاتی بندی مقاالت و گزارشرتبه -

 شبکه

 های ارائه شده مقاالت و گزارشعلمی بررسی  نقد و -

 های برترحمایت معنوی و مادی از مقاالت و گزارش -

 های مدیریتی و...در قالب نظرسنجی، گزارش متخصصاننظرات  بندیجمع -

 رسمی هایهای آمارشناسایی نخبگان تحلیل -

 سازان و تصمیم ریزانبرنامهبه آمارهای رسمی  بر اساس تحلیلهایی تارائه پیشنهادات سیاس -

 های خبری برای اطالع رسانی عمومی به زبان ساده تهیه گزارش -

 ساختار – 3ماده 

 (شبکه )به انتخاب اعضای هیات مدیرهمدیر شبکه  -

 هیات مدیره شبکه شامل افراد زیر: -

  انجمن  هیات مدیرهاعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی به انتخاب سه نفر از

 آمار



  انجمن آمار هیات مدیرهحوزه اجرا به انتخاب  متخصصانچهار نفر از 

منصوب توسط هیات مدیره انجمن آمار سال 2به مدت برای بار اول  شبکه اعضای هیات مدیره :1 تبصره

حوزه اجرا به انتخاب  متخصصاننفر از  2نفر از اعضای هیات عملی و 1، ساله بعدی 2های و برای دوره شوندمی

  شوند.از طریق انتخابات توسط اعضای شبکه  انتخاب می هیات مدیره انجمن و بقیه 

 شوند.با حکم رئیس انجمن آمار منصوب می شبکه : تمام اعضای هیات مدیره2تبصره 

های آمار، اقتصاد، عضویت در شبکه برای تمام دارندگان مدرک کارشناسی و باالتر رشته: 3ه تبصر

که دارای حداقل  های مرتبط با تحلیل آمارهای رسمیو سایر رشته مدیریت ،، اپیدمیولوژیشناسیجمعیت

 همچنین پذیر است.، امکانرسمی کشور هستندمبتنی بر آمارهای  یا یک گزارش تحقیقاتی یک مقاله علمی

 حتما باید عضو انجمن آمار ایران باشند. شبکه نفر از اعضای هیات مدیره 4 حداقل

 روش کار:  4ماده 

افزارهای موجود توان از نرمافزار می)تا زمان تهیه نرم افزار یا محیط مجازی شبکهاندازی نرمراه -

 استفاده کرد(

 رسانی عام اطالع -

 شبکه آماری توسط هیات مدیره –انتخاب مقاالت و گزارشهای تحلیلی  -

 ماری به صورت مجازیآ–یهای تحلیلمقاالت و گزارش ارائه -

 های ارائه شده بحث و تبادل نظر درخصوص مقاالت و گزارش -

 های ارائه شدهنظرسنجی و امتیازدهی اعضای شبکه به مقاالت و گزارش -

 بندی نظرات و پیشنهاداتجمع -

 سال و معرفی آن به مدیران ارشد کشور در پایان هر های برترگزارش انتخاب مقاالت و -

 برتر متخصصانمعرفی  -

 های خبری برای استفاده عموم مردمتهیه بسته -

صره سانی: اطالع1تب ستهمقاالت و گزارش ر شور و تهیه ب شد ک های خبری برای های برتر به مدیران ار

 استفاده عموم مردم از طریق انجمن آمار صورت پذیرد.

 : 5 ماده

سئولیت - سن اجرای وظایف  م ضوابط و مقررات انجمن، هماهنگی و ارائه گزارش به  شبکه،ح رعایت 

 باشد. می شبکه مدیر یعهده به مدیرهت أهی



 هاهزینه:  تأمین 6ماده 

شبببکه متخصببصببان آمار فاقد نظام مالی مسببتقل اسببت و تمام امور مالی از جمله دریافت، پرداخت، عقد  -

 کند.های بانکی و نظام مالی انجمن آمار ایران اقدام میاز طریق حساب ها نامهقراردادها و تفاهم

 :از عبارتند آمار متخصصانشبکه  یهانهیهز نیتام منابع

  استفاده از درآمدهای تبلیغاتی تعداد کافی،درصورت افزایش تعداد اعضای شبکه به 

 اینترنتی پذیرش سفارش نظرسنجی 

  هزینه انجمن آمارکمک 

 های اجراییهزینه دستگاه کمک 

 کمک هزینه اعضای شبکه 

  نامهنییآ اصالح :7 ماده

رای اعضببای هیات مدیره شبببکه اسببت و باید به تصببویب  5نامه نیازمند حداقل آیین این هر گونه اصببالد در

 هیات مدیره انجمن آمار ایران برسد.

ی مدیرهت أهیبه تصببویب  04/11/1400تبصببره در جلسببه مور   4ماده و  7 نامه شببامل مقدمه،این آئین

 انجمن آمار ایران رسید و از زمان تصویب قابل اجرا است.

 


