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ویب برنامه راهبردی ارائه دادند ی و تصجهت بررسانجمن آمار  هئیت مدیره  در جلسه عات مطرح شده وگزارشی از موض خانم دکتر قاهری -2
مقرر گردید ارائه دادند. را انجمن آمار  پس از اعمال نظرات اعضای هئیت مدیره  «در ایران سواد آماریبرنامه راهبردی ترویج »خرین نسخه آو

ه ملی چهارمین برنامبه عنوان پیوسااات ، پیشااانهاد در نظر گرفتن این برنامه راهبردی برنامه راهبردیطی مکاتبه با مرکز آمار ایران و ارساااال 
شور  سعه آمار  ک شود.تو شود ، به مرکز امار داده  شنهاد  شورای عالی آمار  همچنین پی سواد آماری، در محل دبیرخانه  شورای ترویج  دبیرخانه 

تر آماری، بررسوود دقی  سووواد مفاهیم و تعاریف مورد در مدون محتوای یک یتهیهبه منظور مقرر گردید . همچنین جانمایی گردد

شدن،  سواد آماری و تکمیل برنامه راهبردی برای اجراید  شورای ترویج  ضای کارگروهساختار  صالح و ترمیم اع ، پروپوزالد در با ا

مقرر گردید در صورت  ،ایران ارسال گردد. همچنین به پیشنهاد اقای نصیری آمارمرکز پژوهشکده آمار و  این خصوص تهیه و به

چهارمین ، جهت اسووتفاده در ترویج سووواد آماریبرای  هااجراید دسووتهاه هایتهیه برنامه به منظورصووالیدید کارگروه، پروپورالد 
   تهیه شود.  ه ملی توسعه آمار  کشوربرنام

 
ریزی برای برنامهول کارگروهی به منظور به عنوان مسااائ، اقای دکتر محمودوندجناب سااامی از های آمار ربا توجه به دعوت کمیته همکاری -3

ایشان در این ، های خامهای اجرایی با نظام آماری کشور و تحلیل دادهکارکنان حوزه آمار دستگاهآموختگان و دانشجویان آمار و آشنایی دانش
شتند.  ضور دا سه ح ضیحاتی در جل شان تو صوصای شها و نگرانیتوجه به دغدغهبا . ارایه دادندکارگروه،  ارکان و جایگاه ،اهداف خ ان از ها ای

، هاهای الزم برای دسترسی و تحلیل دادهها و تامین منابع مالی و زیرساختکارگروه و ضرورت حمایت دستگاهاین ی هااجرایی شدن فعالیت
سواالت و ابهامات  و روشنگری موضوع بهاعضای محترم کمیته  سخ به برخی  سه،پا شان پرداختند. مقرر گردید پس از این جل اقای جناب  ای

  در خصوص پذیرش این مسئولیت، نظر خود را اعالم نمایند.  دکتر محمودوند

گی برای طراحی دانشاااجویان و هماهنکاراموزی توضااایحاتی در خصاااوص اقدامات صاااورت گرفته در خصاااوص جناب آقای دکتر رجالی  -4
های صورت ریزیطبق برنامهبه گفته ایشان، . ارائه دادندطی تابستان و پاییز های صورت گرفته کارآموزی، به منظور  ارزیابی های ارزیابیفرم

آقای  صورت پذیرد.  هانو اقدام برای تکمیل آ طراحیرزیابی اهای ، فرممقرر گردیده است، با همکاری آقای دانش و خانم دکتر رضاییگرفته 
صیه برخی همچنیندکتر رجالی  شنهادات تو سه ها و پی شمین جل ش شده در  صوص ه روکارگمطرح  شرح زیررا ها نامهحمایت از پایاندر خ  به 
 :اعالم کردند



o ها توسط نهادهای آماری کشورنامههای حمایت از پایانالف( اطالع رسانی در رابطه با مکانیزم 
o شکالت مکانیزم سایل وم شناخت م ست از آنان برای نامهز پایانهای حمایت اب(  شور و در خوا سمی ک ها در مراکز و نهادهای آمار ر

 رفع مشکالت
o رسانی به دانشگاهیان.، جهت اطالع، آمارهای رسمیخواست از نهادهای آمار رسمی برای اعالم نیازهای پژوهشی آماریج( در 
o ی جهت همکاری دانشگاهیان با این شورا د( ایجاد ارتباط با شورای پژوهش نظام آمار 
o ریزی برگزاری سمینار دوساالنه آمار رسمی ، با همکاری دانشگاه ها و موسسات آماری کشور . ه( برنامه 

ارائه وبینارهایی توسااط افرادی نظیر دکتر فقیهی، آقای احمدی،آقای زاهدیان، دکتر مرادی و خانم دکتر قاهری از موسااسااه همچنین توصاایه برای  -
 .توسط کارگروه ارائه شده استرویان 

 
شده  «شبکه متخصصین آمارهای رسمی»نامه آیینپیش نویس  -5 سه ارایه و مورد تایید اعضای کمیته قرار  توسط آقای دکتر زاهدیانتهیه  در جل

   گرفت. با توجه به محدودیت زمانی جلسه، مقرر گردید در جلسه بعدی مجدد این موضوع بررسی شود.
 
شترک  -6 ست م ش شگاهیان،  وزارت جهادبا توجه به برگزاری ن شاورزی با دان سیبخانم دکتر کلهری  دمقرر گردیک صوص نتیجه برگزاری آ سی در خ شنا

 کمیته ارائه نمایند. در جلسه بعدی  نشست
  

 ۱۹تا  ۱7، ساعت ۱400ماه   آذر 27شنبه 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

 آزاده قاهری دکتر

مدت 
 حضور

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

 نام اعضاء
محمدرضا دکتر 

 فقیهی
 دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر 

دکتر محسن 
 محمدزاده

اله د نعمتیس سعداله مرادی
 نصیری رفالحیم

 دکتر محمودوند

مدت 
 حضور

- 2:00 2:00 00:۱  2:00 2:00 03:۱  
 

 


