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 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -۱
  به شرح زیر تصویب شد: ۱400ماه سال  اسفندتا پایان جلسات  زمانیبرنامه  -2
 ۱7 ساعت ۱400  ماه آبان 2۹ نبهش -
 ۱7 ساعت ۱400  ماه آذر 27 شنبه -
 ۱7 ساعت ۱400  ماه ید 25 شنبه -
 ۱7 ساعت ۱400  ماه بهمن 30 شنبه -
 ۱7 ساعت ۱400  اسفندماه 2۱ شنبه -
 مقرر گردید ارائه دادند. را  «در ایران سواد آماریبرنامه راهبردی ترویج »خرین نسخه آ خانم دکتر قاهری -3

 ارائه شود.توسط خانم دکتر قاهری  ابان 3مورخ  هئیت مدیره انجمن بعدیجلسه تصویب در  بررسی و برنامه جهت -
سی دقیقآماری سواد مفاهیم و تعاریف مورد در مدون محتوای یک یتهیهبه منظور  دمقرر گردی - ساخت، برر شورای  ارتر 

، ن آمارمجلمامه بین پژوهشوویدآ آمار و افاهمترویج سووواد آماری و تیلیب برمامه راهدردی برای اارایی شوودن، در قا   ت

در این خصوص را امجام دادآ  الزم هنگیخامم دکتر کلهری هلا دبرای امجام این طرح صورت پذیرد. مقرر گردیقراردادی 

شنده را و متیجه  سه مهرماآ  28مورخ تا چهار ضایی منعیس  هئیت مدیره انجمن ابان 3اهت طرح در ال به خامم دکتر ر

 .ملایند
، در ایران سوووواد آماریبرنامه راهبردی ترویج  ران، پس از تیلیبمرکز آمار ای یا پژوهشوویدآ آمارمقرر گردید با حلایت ما ی  -

صویب سی و ت شورای عالی آمار از طرف انجمن آمار به مرکز کمی در  برنامه راهبردی جهت برر شورای عالی آمار و  سیون تخصصی 
  آمار ایران ارسال گردد. 

شورای  - شورا زیرمجلوعه  سواد آماری به عنوان یک  شورای ترویج  ساختار  صوص  شد کارگروآ در خ شنهاد  هلچنین پی

 مستندات مجلوعهید خامم دکتر کلهری های الزم را داشته باضند. مقرر گردمظام آماری کشور بررسیوهش ژآموزش و پ

و .... را تا روز  آمار یمل برمامه نیسوووم در مواود بند ،هاها و دسووتورا علبآیین مامهشووامب  پژوهش و آموزش یشووورا

 قرار دهند. خامم دکتر رضایی اختیاردر مهرماآ  28چهارشنده مورخ 



فهرسووت و معرفی خبرنامه  یبرا های دانشووجوییرسوواله/هانامهحمایت از پایاندر خصوووص ارسووالی  ی از گزارشگزارشوو یدکتر محرابآقای  -4
سالهنامهکه از پایان نهادو  سازمان ۱0بیش از پیوند  شجویی حمایت میها و ر شتند. نمایندهای دان انجمن آمار  برایشنهاد دو پیهمچنین ، دا
سامی و پیوندای در تارنمای صفحهشامل ایجاد ایران  سمی نامههای حامی پایانسازمان انجمن و درج ا به  وهای آمار به ویژه در حوزه آمار ر
های اجرایی و نیز های موجود واحدهای آماری دسووتگاهبه منظورآشوونا شوودن دانشووگاهیان با  الشمرتب آن را داشووتند. همچنبن سووازی هنگام

هایی که انجمن آمار ایران هر دوسال یک بار )عالوه بر برنامه داشتندها برای حل مشکالت توسط کارشناسان توصیه بررسی توانمندی دانشگاه
ین سوومینار های اجرایی آماری کشووور برگزار نماید و در اهای آمار ایران دارد( یک سوومینار تخصووصووی با مشووارکت دسووتگاهدر حاشوویه کنفران 

اند، دانشگاهیان با هایی که در رابطه با موضوع آمارهای رسمی انجام شدهنامهها و یا ارائه پایاندوساالنه با برگزاری میزگردها و ایراد سخنرانی
ستگاهشکالم شنا ت آماری د شتر آ ضوعاتی را برای پایانهای اجرایی بی سان مو شنا شجونامهشوند و با همکاری کار  یان خود انتخابهای دان

شووووند و زمینه برای ارائه ها آشووونا نیز با توانمندی دانشوووگاهیان در جهت حل مشوووکالت ورف   الشهای اجرایی دسوووتگاه ،نمایند. از طرفی
 آیووود.هوووا فوووراهوووم نووواموووههوووای مووورتوووبوووط و در نوووتووویوووجوووه اموووکوووان و موووکوووانووویوووزم حوووموووایوووت از ایووون پوووایووواننووواموووهپوووایوووان

 های الزم را داشته باشند.مقرر گردی در این خصوص خانم دکتر رضایی هماهنگی

 ماهه گذشته ارائه دادند دوانم دکتر رضایی گزارشی از اقدامات صورت گرفته کمیته طی خ-5
از « برآورد سطح و میزان تولید محصوالت زراعی»به منظور معرفی طرح  های تخصصینشست کارگروهنشست تخصصی  اولین -

و ها مکاتبات با مدیران گروه و طراحی پوسووترشوود  خواهد برگزار  ۱400آبان ماه  ۱2روز  هارشوونبه  ۱۹:30الی  ۱8سوواعت 
سازی پژوهشگران حوزه هدف از برگزاری این نشست، آشناهای الزم توسط انجکن آمار ایرتن صورت گرفته است. رسانیاطالع

های تخصووصووی آمار در و گروه وزارت جهاد کشوواورزیایجاد پیوند میان  ،ها و نیازهای تحقیقاتی حوزه آمار رسوومیآمار با  الش
 رو است. در ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مسايل پیش ایشاندی علمی گیری از توانمنبهره و هاو پژوهشگاه هادانشگاه

-۱400نیمسووال اول  برای  های اجراییدانشووجویان در واحدهای آمار دسووتگاهگرفته در خصوووص کارآموزی اقدامات صووورت -
 های زیررح زیر است. اعالم ظرفیت دستگاهبه ش ۱40۱

 به شرح جدول زیر ۱40۱-۱400نیمسال اول  ها برای ظرفیت کارآموزی توسط دستگاه اعالم
 

 

 

 

ها و درخواست برای معرفی کارآموزان ، اعالم ظرفیت دستگاههای تهران و دانشگاه سایر استانهامکاتبه با مدیران گروه آمار دانشگاه
انتساب دانشجویان به و  درخواست سه دانشگاه الزهرا، تهران و قم برای کارآموزی. به همراه اولویت سازمان موردنظر به انجمن آمار

 مطابق جدول زیرها های دانشگاهها براساس درخواستدستگاه
 
 

 

 
 

کاراموزی ها مقرر گردید جناب اقای دکتر رجالی با برگزاری جلساتی با کارگروه سواد اموزی و در صورت نیاز اساتید  خصوصدر 
و بهبود  اراموزیکفرایند قوت و ضعف نقاط بررسی  بهراهنمای دانشجویان کاراموزی تابستان و طراحی و تکمیل فرم نظرسنجی، 

 آن انجام دهند. 
  

دستگاه نام ظرفیت اعالم شده  ردیف 
 ۱ مرکز آمار ایران ۱0
 2 وزارت جهاد کشاورزی 5
 3 وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 3
شهرداریسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  3  4 
 5 سازمان ثبت احوال کشور 3
 6 پژوهشگاه قوه قضاییه 3

معرفی شدهکاراموز تعداد   ردیف اسم دستگاه 
 ۱ مرکز آمار ایران 5
 3 وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 3
قضاییهپژوهشگاه قوه  2  6 



های خام وزارت بهداشووت مقرر گردید انجمن آمار ایران ارتباط بیشووتری با گروه های آمار زیسووتی و وزاذت در خصوووص دسووترسووی به داده -6
بهداشت داشته باشد و از طریق مکاتبه با مسئولین وزارت بهداشت و برگزاری نشست با آنها، درخواست و مطالبه برای دسترسی به داده های 

 و درمان برای تحلیل داده ها را داشته باشند. حوزه بهداشت 
 

 با عناوین فعالیت زیر شدند. های تعیین شدهدو کارگروه جدید براساس اولویتاعضا موافق راه اندازی  -7
 خام یهاداده لیکشور و تحل یبا نظام آمار ییاجرا یهاآمار و کارکنان حوزه آمار دستگاه انیآموختگان و دانشجودانش ییآشنا یبرا یزیربرنامه  -   
 یشبکه متخصصان آمار رسم یراه انداز -   

آمار و کارکنان حوزه آمار  انیآموختگان و دانشوووجودانش ییآشووونا یبرا یزیربرنامه »مقرر گردید خانم دکتر رضوووایی برای پذیرش مسووویولیت کارگروه 
آقای دکتر میرکمالی برای  با. همچنین دبا اقای دکتر محمودوند صوووووحبت کنن «خام یهاداده لیکشووووور و تحل یبا نظام آمار ییاجرا یهادسووووتگاه

 همکاری در این کارگروه هماهنگی شود
بکه ای ی در خصوص فرایند راه اندازی  نین شنویس دکتر زاهدیان پیشناب آقای مقرر گردید ج یشبکه متخصصان آمار رسم یراه انداز در خصوص

  جهت بررسی در جلسه بعدی کمیته ارائه نمایند. 

  
 ۱۹تا  ۱7، ساعت ۱400ماه   ابان 2۹شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 ها و بررسی مستندات ارسالیارائه گزارش کارگروه -

 کنندگان:شرکت 

 دکتر علی رجالی کریم احمدی نام اعضاء
دکتر زهرا رضائی 

 قهرودی
علیرضا دکتر 

 زاهدیان
 محمدباقر عباسی سعید عباسی

 دکتر آزاده قاهری

مدت 
 حضور

2:00 2:00 2:00 2:00 - - 2:00 

 نام اعضاء
محمدرضا دکتر 

 فقیهی
 دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر 

حسن مدکتر 
 محمدزاده

اله د نعمتیس سعداله مرادی
 نصیری رفالحیم

 

مدت 
 حضور

- 2:00 2:00 - 2:00 2:00  
 

 


