
 انجمن آمار ايران بانوانتخصصی ي ي كميتهنامهآئين

 

 مقدمه: 
شبرد فعالیت ساماندهی و پی شور و به منظور  صل چهارم  18در اجرای ماده های علمی بانوان فعال در حوزه آماری ک سنامه و به ف سا ا

 کمیدهی انجم  آمار ايران، همديرت أهی 29/11/88های اجرايی انجم  آمار ايران مصتتتوو مور  نامه تشتتت یل کمیدهاستتتدناد آ ی 
  زير تش یل شده است.ها و حوزه فعالیت مسئولیت با شرح وظايف و بانوان انجم  آمار  تخصصی

 

 تعاریف: -1ماده 

 منظور انجم  آمار ايران است. انجمن:

 ت مديره انجم  آمار است.منظور هیأ مديره: تأهي

 آمار است.جم  بانوان انتخصصی منظور کمیده  كميته:

 منظور بانوان فعال در زمینه علوم آماری است. بانوان:

 

  اهداف: -2ماده. 

 ها به عضويت در انجم  آمار کشورشناسايی بانوان و ترغیب آن 

 های آموزشی و پژوهشی بانوان کشور شناسايی چالش 

 ها با صنعتآن افزايش هم اریهای آماری بانوان در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و بهبود کمی و کیفی پژوهش 

 های بانوان رشده آمار در ايران و جهان برقراری ارتباط با سازمانها و تش ل 

 ترغیب دخدران مسدعد دبیرسدان به اندخاو رشده آمار 

 

  :و نحوه انتخاب اعضا تشکیالت ،ارکان – 3ماده 

  به پیشنهاد مسئول  نفر 7 شاملاعضای کمیده  شود. برای يك دوره دو ساله تعیی  میمديره ت أهیمسئول کمیده توسط

تواند از ساير کمیده می .دنشوتعیی  میبرای يك دوره دو ساله از بی  اعضای انجم  آمار ايران مديره ت أهی کمیده و با تا ید

 اعضای انجم  يا صاحبنظران به عنوان هم ار کمیده اندخاو نمايد.

  ی عهدهمديره به ت أهیمسئولیت حس  اجرای وظايف کمیده، رعايت ضوابط و مقررات انجم ، هماهنگی و ارا ه گزارش به

 .باشدمی مسئول کمیده

 

  وظایف کمیته: – 4ماده 

 آنهای علمی آنان و بروز رسانی تهیه بانك اطالعاتی از بانوان در کشور شامل توانمنديهای علمی و اجرايی  و فعالیت 

  تشويق بانوان جهت عضويت در انجم 

 های آموزشی و پژوهشی بانوان نقد ، بررسی و آسیب شناسی فعالیت 



 های آماریپیگیری تحوالت جهانی بانوان در حوزه فعالیت 

 صتتاحبنظران آماری زن بی  المللی جهت  های آموزشتتی برای بانوان و دعوت ازريزی و اجرای دورهنیازستتنجی، برنامه

 سخنرانی علمی در ايران 

 بانوان پژوهشی با مشارکت  -های تحقیقاتیها و گروهايجاد هسدهدر  ريزیو برنامه همف ری 

 صنعتدانشگاه با افزايش تعامل در بانوان گیری از توان علمی بهره 

 های تحقیقاتی توسط بانوانمالی از پروژه هماهنگی با نهادها و سازمانهای دولدی و خصوصی جهت حمايت 

 های کارآفرينی بانوان عضو انجم های مندخب علمی ت پژوهشی يا طرححمايت معنوی از طرح 

 ريزی برای جذو و تشويق بانوان عضو انجم  به تالیف و تدوي  مقاالت وکدابها و نیز ترجمه کداوبرنامه 

 و نهادهای اجرايی کشتتور با پیشتتنهاد  ارگان  ها، مراکزژوهشتتی، ستتازمانتعیی  بانوان نماينده در مراکز آموزشتتی و پ

 مربوطه

 مشی هم اری مدقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، و علمی خارج از کشورتعیی  خط 

  علمی مشابه هایکمیدهبرقراری ارتباط با 

 ها برای حضور در آنالمللی به بانوان عضو انجم  رسانی رويدادهای علمی مجامع بی اطالع 

 سابقات برای دانش شور و طراحی م شده تدوي  مطالب جذاو آماری، اينفوگرام، برو سدانی به منظور معرفی ر آموزان دبیر

 آمار به آنان

 :نحوه تشکیل جلسات: 5ماده 
 . يابدمینفر از اعضا رسمیت  5جلسات کمیده حداقل هر ماه ي بار به رياست مسئول کمیده تش یل و با حضور حداقل 

تواند به صورت مجازی صورت گرفده و تصمیمات با اکثريت آراء همه اعضا در موارد خاص، کسب نظر از تمام اعضا می:  1تبصره 

 اتخاذ شود.

 مديره هیئت و کمیده مسئول بی  مشدرک جلسه يك ساالنه مديره حداقل هیئت و کمیده در جهت ايجاد ارتباط بی : 2تبصره 

 .شودمی برگزار
 

 نامهنییآ اصالح :6 ماده

 برسد.باید به تصویب هیات مدیره انجمن  رای اعضای کمیته است و 5نامه نیازمند حداقل هر گونه اصالح در این آیین

 

 ها و درامدهاهزینه :7 ماده

ها  از طریق نامهقراردادها و تفاهم کمیته فاقد نظام مالی مستتت ل استتت و تمام امور مالی از  مره دریافتد خرداعتد ع د

 کند.های بانکی و نظام مالی انجمن آمار ایران اقدام میحساب

 
ی انجم  آمار ايران رسید و از زمان مديرهت أهیبه تصويب  02/12/1400تبصره در جلسه مور   2ماده و  7نامه شامل مقدمه، اي  آ ی 

 تصويب قابل اجرا است.


