
 

 
 آمارهای رسمیمشترک های همکاریکمیته  صورتجلسه:

 1ی جلسه: شماره قهرودیدکتر زهرا رضایی رئیس جلسه:
 1۸:۰۰ ساعت پايان: ۱۶:۰۰ :ساعت شروع 24/8/۱۳۹۹تاريخ جلسه: 

 دستور جلسه:

 1-  نامه کمیته اجرایی آمار رسمی انجمن آمار ایران با الگوگیری از مفاد آیین آمارهای رسمیمشترک های همکاریتعیین اهداف و وظایف کمیته 
 2- ریزی برای برگزاری جلسات با مدیریت یکی از اعضای کمیته برنامه 
 3- گیری در خصوص اعضای نهایی کمیته و تعیین برنامه ثابت جلساتتصمیم 
 4- های کلی قابل طرح در جلسات آتی و هماهنگی یبررسی موضوعات پیشنهاد 

       :اهم موضوعات و مصوبات 

 رح زیر تصویب شدهای آمار رسمی به شاهداف کمیته همکاری -1
 ها در زمینه آمار رسمی ها و توسعه فعالیتها، انجمن آمار و دانشگاههماهنگی برای برقراری ارتباط بین دستگاه -

 ی آمار رسمی،ها در زمینهتقویت بنیه علمی آنآمار و  التحصیالنفارغحمایت از دانشجویان و  -
 ل آمارهای رسمی دانشجویان با مسائ ها اعم از اساتید وآشنا ساختن دانشگاه -
 های اجراییبنیه علمی کارشناسان آمار دستگاهحمایت و تقویت  -
سازی نظام آماری کشور و ارتقای ها در حوزه آمار رسمی، مشارکت علمی در نوینحل مشکالت دستگاهو های آمار رسمی تبیین چالش -

 سطح کیفی آمارهای رسمی 
 ترویج فرهنگ و سواد آماری -

 آمارهای رسمممیمشممترک های همکاریبه عنوان وظایف کمیته  نامه کمیته اجرایی آمار رسمممی انجمن آمار ایرانآیینکلیات وظایف مندرج در   -2
 ماه به خانم دکتر رضایی منعکس شود.آبان 27شنبه تصویب شد. مقرر گردید نظرات تکمیلی اعضا در خصوص وظایف تا سه

عنوان به دانشممگاه شممهید بهشممتیهی از یو جناب آقای دکتر فق دانشممگاه علوم پزشممگی شممهید بهشممتیجناب آقای دکتر محرابی از از  مقرر گردید -3
 . لیست اعضای اصلی به شرح زیر است:دعوت به عمل آیداعضای اصلی گروه 

 یکشاورز جهاد وزارت ارتباطات و اطالعات یفناور مرکز سیرئ یاحمد میکر یآقا
 دانشگاه صنعتی اصفهان و خانه ریاضیات اصفهان        رجالیعلی دکتر آقای 

 (ول کمیتهسئ)م نماینده انجمن آمار ایران –دانشگاه تهران  قهرودی رضاییزهرا خانم دکتر 
 رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار آقای علیرضا زاهدیان

 الملل مرکز آمار ایران های بینمدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری آقای سعید عباسی
 مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور آقای محمدباقر عباسی

 دانشگاه شهید بهشتی فقیهی محمدرضا آقای دکتر 
 پژوهشکده آمار کلهری لیدا خانم دکتر
 دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی محرابییداله آقای دکتر 
 دانشگاه تربیت مدرس محسن محمدزاده آقای دکتر

 مدیر گروه حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضائیه، مشاور رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه قای سعداله مرادیآ
 مرکز آمار ایران  های آماری و آمارهای ثبتیمعاونت طرح نصیری اله مير فالحسيد نعمتآقای 

  

سائل پیش -4 صوص م شده در خ سات آتی نویس اولیه تهیه  شرح زیر مورد قابل طرح در جل شنهادات آقای دکتر رجالی به  و پی
تا  ماه به خانم دکتر رضایی منعکس شودآبان 27شنبه تا سه جدول زیرنظرات تکمیلی اعضا در خصوص تصویب قرار گرفت. مقرر گردید 

ر دستور جلسه بندی شود. سپس موضوع با باالترین اولویت دشده، موضوعات توسط اعضا اولویتبراساس لیست اولیه تکمیل



با یکی از اعضممای های الزم هماهنگیبا مشممورت با اعضممای کمیته، بعدی قرار گرفته شممود و در این خصمموص خانم دکتر رضممایی 
 .  اصلی کمیته که مرتبط با موضوع مورد بحث است را انجام دهد

 
 دستگاه متولی/فرد متولی موضوعات ردیف

 بندی: اقای دکتر محمدزادهمسئول کمیته رتبه این حوزه متخصصان بندی آماردانان و و رتبه سیآمارشنا پیگیری تصویب نظام 1
رسمممممی و نیازهای  هایآماربا موضمممموعات مرتبط با  های دانشممممجویی نامهپایاناز  حمایت 2

 های اجراییدستگاه
 پژوهشکده آمار/دانشگاه

 هاهای آماری/ دانشگاهدستگاه آماریهای های دانشجویان در دستگاهریزی کارآموزیبرنامه 3
های اجرایی با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر اطالعات برای های دسممممتگاهگذاری دادهاشممممتراک 4

 های کشورنظام آماری و سیاستگذاران برنامه
 هادستگاه

 ایرانمرکز آمار  روز رسانی آنمعرفی فهرست آمارهای رسمی مصوب و پیشنهاد برای تکمیل و به 5
 هامرکز آمار ایران/سایر دستگاه های رسمیآماردر حوزه  به امر پژوهش های اجراییاختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه 6
ها برای بیان مشممکالت و دریافت پاسمم  و های تخصممصممی با محوریت دسممتگاهبرگزاری نشممسممت 7

 و اساتید آمار متخصصان راهکار توسط 
ستگاهکمیته وبینارهای انجمن با  ها و همکاری د

 هادانشگاه
 تحلیلآموختگان و دانشممممجویان آمار با نظام آماری کشممممور و دانشریزی برای آموزش برنامه ۸

 های خامداده
کمیته وبینارهای انجمن با همکاری پژوهشمممکده 

 آمار، مرکز آمار ایران
مردم، دانشمممجویان، افزایش سمممواد آماری برای سمممطوح مختلف جامعه داسممماتید، مدیران، عموم  9

های آموزشممی، کارآموزی، آموزان و ...( از طریق برگزاری جلسممات بازآموزی، برگزاری دورهدانش
 ها، انتشار کتاب، سایر مستندات و ...تدریس درس آمار رسمی در دانشگاه

ها / انجمن آمار ایران/ پژوهشمکده آمار، دسمتگاه
 آموزش و پرورش/ صدا وسیما

ها با انجمن امار ایران برای برگزاری ها و پژوهشممممکدهنامه همکاری بین دسممممتگاهانعقاد تفاهم 1۰
 هاهای مطالعاتی و ... با همکاری دانشگاهها، انجام طرحنشست
همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص انجام طرح رصد و کاربردهای علم آمار در  -

 حوزه قضاوت و حقوق
 14۰5مبنا شدن سرشماری سال و پژوهشکده آمار برای ثبتی همکاری با مرکز آمار ایران -
 یاقتصاد یآمارها یانجام کارها یبرا یبا بانک مرکز یهمکار -
 گرید یهادانشگاه یآمار یهاو بخش یستیز یآمارها یواحدها یهمکار -

همما و همما/دسممممتگمماهانجمن آمممار/ دانشممممگمماه
شت، درمان وآموزش پژوهشکده ها /وزارت بهدا
 بانک مرکزیپزشگی/ 

 هاها/دستگاهانجمن آمار/ دانشگاه آمار رسمی متخصصان ایجاد شبکه  11

نظارت بر تولید برای علم آمار  متخصمصمان نهادهای غیردولتی مانند انجمن آمار و بررسمی نقش  12
 آزمایی آنهاو راستی هاداده

 هاانجمن آمار و دانشگاه

 هاانجمن آمار و دانشگاه و ارائه راهکارهای جدیدبرنامه ملی آمار آخرین اجرای پیگیری مسایل علمی مرتبط  13
ها و تالش ها با همکاری انجمن آمار و دستگاهدر دستگاه تالش در جهت جذب کارشناسان آمار 14

 در جهت برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه
 های اجراییانجمن آمار و دستگاه

 هادانشگاه برای تامین نیازهای آمارهای رسمی کشورها بررسی نحوه همکاری دانشگاه 15
ها دارتباط صممممنعت و دانشممممگاه(:  اشممممت ال ها با دسممممتگاهبررسممممی نحوه همکاری دانشممممگاه 16

 ، ها، کارآموزیالتحصیالن امار در دستگاهالتحصیالن آمار، جذب کارشناسان و فارغفارغ
ها/ ها و پژوهشممممکدهمرکز آمار ایران/ دسممممتگاه

 ها/ انجمن آماردانشگاه

 

سازمان-5 سات با مدیریت انجمن آمار و هماهنگی با یکی از اعضای کمیته د ها یا نهادها(، مقرر گردید مباحث قابل طرح در جل
 بر حسب موضوع جلسه، برگزار گردد.

 زیر است: به شرح 1399های آخرماه تصویب شد. برنامه جلسات تا پایان سال زمان برگزاری جلسات شنبه -6 
 16ساعت  1399آذر ماه   29شنبه 
 16ساعت  1399دی ماه   27شنبه 
 16ساعت  1399ماه  بهمن 25شنبه 
 16ساعت  1399اسفندماه   23شنبه 

 



  17:3۰تا  16ساعت ، ۱۳۹۹ آذر 2۹شنبه روز  ی آينده:مان و دستور جلسهز

  گرددجلسه متعاقبا اعالم می دستور

 کنندگان:شرکت

 محمدباقر عباسی سعید عباسی علیرضا زاهدیان دکتر زهرا رضائی قهرودی دکتر علی رجالی کریم احمدی نام اعضاء

مدت 
 حضور

2:۰۰ 2:۰۰ 2:۰۰ 2:۰۰ 2:۰۰ 2:۰۰ 

    نصیری اله ميرفالحسيد نعمت سعداله مرادی کلهریلیدا دکتر  نام اعضاء
مدت 
 حضور

2:۰۰ 2:۰۰ 2:۰۰    
 

 


