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     :اهم موضوعات و مصوبات 

 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -۱
 
 ، های مربوط به سیییواد آماری ارائه دادند. موضیییوو پروپوزال اولگرفته برای تهیه پروپوزالاقدامات صیییورتگزارشیییی از  خانم دکتر قاهری -2

ضوو دوم سواد آماری و مفاهیم مرتبط با آن، و مو سواد آماری  ،تعریف  سط کارگروه تآموزش  سه بعدی  تعیینو ست. مقرر گردید تا جل شده ا
به پیشنهاد رئیس لسات کارگروه، شغلۀ کاری برخی اعضادر جمو  ها تهیه و در جلسه مطرح شود. همچنین با توجه به انصرافکمیته، پروپوزال

ضای نهایی کارگروه کارگروه،  شرح زیراع صویب به  شنهاد و ت خانی، مهدی نقیدکتر رجالی،  ناشد. خانم دکتر قاهری )رئیس کارگروه(، آقای پی
 .دکتر یاسر مهرعلیو  دکتر احسان بهرامی سامانی

 
در جلسیه ارایه و مورد تایید  توسییط آقای دکتر زاهدیانتهیه شییده  «انجمن آمار ایران شییبکه متخصییصییین آمارهای رسییمی»نامه آییننویس پیش -3

 های الزم جهت بررسی و تصویب در هئیت مدیره انجمن صورت پذیرد.اعضای کمیته قرار گرفت. مقرر گردید هماهنگی
 
که با مدیریت  های تابسییتان و پاییزبه منظور ارزیابی کارآموزی طراحی شییده های ارزیابیتوضیییتاتی در خصییوم فرمخانم دکتر رضییایی  -4

صوم طراحی فرمدادند.  ارائه صورت گرفته بود،آقای دکتر رجالی جناب  سایت انجمن آمار )بخش کارگروه کاراموزی( و ها در همچنین در خ
. مقرر گردید پیگیری شدتوضیتاتی ارایه  اند،ن و پاییز داشتهدر تابستا هایی که پذیرش کارموزها و دستگاهمکاتبه با مدیران گروه آمار دانشگاه

ستاد راهنما،گروه  5ها برای برای تکمیل فرم شامل ا سی آمار، کارآموزان هدف  شنا شجویان دوره کار ستگاه اجراییو مدیر گروه، دان صورت  د
ر گردید در در خصوم بیمه کاراموزان نیز نکاتی توسط اعضای کمیته مطرح شد. مقر پذیرد و در جلسه اتی گزارشی در این خصوم ارائه شود.

    صورت نیاز اصالحی در ایین نامه توسط اقای دکتر رجالی صورت و در جلسات بعدی مطرح گردد.
 
 :اعالم کردند به شرح زیررا ها نامهحمایت از پایانجلسه کارگروه  هفتمینمطرح شده در مباحث آقای دکتر رجالی   -5

o قای یان در مورد پروژه دکتر گزارش آ هد کار. زا حدهای مختلف وزارت  یاز وا باتیهای مورد ن کات ید م کار وامور با  مقرر گرد وزارت 
ست نیازهای تتقیقاتی خودصورت پذیرد تا  اجتماعی سانی را  لی شگاهیان قرار  بهدر اختیار انجمن آمار برای اطالو ر شوددان و  داده 

 تماعی فراهم شود. امکان حمایت از پروژه های آماری مورد نیاز وزارت کار وامور اج
o  در مورد ایجاد ارتباط بیشتر برای دریافت حمایت از پایان نامه های آماری توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشگی  واستفاده

، هم افزایی بین انجمن آمار وانجمن آمار زیسیییتی بوجود آید و به دنبال آن امکان این هدف فراهم آید.  مقرر شیییداز آمار آن وزارت ، 
 آقای دکتر مترابی این مساله را پی گیری خواهند نمود.



o  دستورالعملهای وزارت  و مقرر گریدمطرح  در کارگروه پیشنهاد انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در نهادهای آماری کشور
نیز در آمار ایران  ر گردید انجمنمقر . شییود گیریقرار گیرد، تا در جلسییه بعد در مورد آن تصییمیم  ی کارگروهعلوم در اختیار همه اعضییا

  تاکید نماید.ها، این موضوو را طی مکاتبه با دستگاهمرحله اول، 
شترک  -6 ست م ش سیب وزارت جهادبا توجه به برگزاری ن شگاهیان، مقرر گردید خانم دکتر کلهری آ شاورزی با دان صوم نتیجه برگزاری ک سی در خ شنا

 نشست در جلسه بعدی کمیته ارائه نمایند. 
  

 ۱۹تا  ۱7، ساعت ۱400  دی 25شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 ها و بررسی مستندات ارسالیارائه گزارش کارگروه -

 کنندگان:شرکت 

 دکتر علی رجالی کریم احمدی اعضاءنام 
دکتر زهرا رضائی 

 قهرودی
علیرضا دکتر 

 زاهدیان

اله سید نعمت دکتر آزاده قاهری
نصیری میرفالح  

مدت 
 حضور

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

 نام اعضاء
متمدرضا دکتر 

 فقیهی
 دکتر یدا.. مترابی کلهریلیدا دکتر 

دکتر متسن 
 متمدزاده

  سعداله مرادی

مدت 
 حضور

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

 


