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 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -1
 
ایشییان اشییاره کردند که در های مربوط به سییواد آماری ارائه دادند. گرفته برای تهیه پروپوزالاقدامات صییورتگزارشییی از  خانم دکتر قاهری -2

، و خالهای ارتقای سییواد اماریاین موضییو ، تجربیات سییایر کشییورها در پروپوزال، به موضییوتات مربوط به مهاهیم و ابداد سییواد آماری، 
سال سال جهانی تلوم پایه و ضرورت انجام این پروژه در این  شده است. مقرر گردید در پروپوزال به  سواد اماری پرداخته   راهکارهای ارتقای 

شییده اسییت و بر ضییرورت انجام  ای به ریاسییت مرکز توسییط ایشییان ارسییالاشییاره شییود. هم جین ججاا آقای نصیییری نیز اشییاره کردند که نامه
تهیه و در جلسییه  مقرر گردید تا جلسییه بددی کمیته، پروپوزالاند. ای در خصییوس سییواد آماری در دسییتور کار پۀوهشییکدش آمار اشییاره کردهپروژه

 مطرح شود. 
 
شییبکه متخصییصییین آمارهای » نامهآییندر خصییوس  انجمنمدیره هئیت زاهدیان نظرات و مباحث مطرح شییده در جلسییه دکتر ججاا آقای  -3

توسط آقای دکتر هئیت مدیره انجمن اتمال نظرات اتضای اصالح شده با نامه آیین نویسپیشرا ارائه دادند. سپس  «انجمن آمار ایران رسمی
هئیت جلسه بددی ی در اصالح شده توسط خانم دکتر رضاینامه آییندر جلسه ارایه و مورد تایید اتضای کمیته قرار گرفت. مقرر گردید  زاهدیان
تصویب و در جلسه بددی کمیته برای شرو  کار  هئیت مدیره انجمن مدیره شبکه درهئیت مجدد مطرح گردد و هم جین اتضای انجمن مدیره 

با توجه به دغدغه مطرح شییده توسییط ججاا آقای نصیییری در خصییوس نیازمجدی به دریافت مجوز از وزارت فجاوری ا التات و اتالم گردد. 
در خصییوس نیازمجدی به اخم مجوز را داشییته الزم مقرر گردید آقای زاهدیان پیهیری  های مربو ه برای تشییکیش شییبکه،دسییتهاهارتبا ات یا 

شییاید جای باشییجد. الزم به رکر اسییت که ججاا آقای دکتر رجالی اشییاره کردند که با توجه به ایجکه این شییبکه زیرمجموته انجمن آمار اسییت، 
   .نهرانی نباشد

 
ستان و پاییزارزیابی کارآموزیتکمیش شده های فرمنتایج توضیحاتی در خصوس خانم دکتر رضایی  -4 و همکاران نظرات  دادند ارائه های تاب

 . هیییای کیییارامیییوزی ادامیییه ییییابیییدو پییییشیییییییجیییهیییادات را ارائیییه دادنییید. میییقیییرر گیییردیییید ایییین نیییظیییرسیییییییجیییجیییی بیییرای تیییمیییام دوره
شکش بیمه کارآمو شود.  مقرر گردید در خصوس م سی  ضو  برر شرکت و این مو سه بددی کارگروه کارآموزی  ضائیه در جل زان، نمایجدگان قوه ق

مقرر گردی  ار ایرانبا مرکز آممکاتبه مداون آموزشییی دانشییهاه ها بر  مبجیط آقای دکتر شییبا  مشییکش مطرح شییده توسیی هم جین در خصییوس
هم جین مقرر گردید نامه اتالم ظرفیت کارآموزی برای تمام اتضای کمیسیون تخصصی شورای ججاا آقای نصیری موضو  را پیهیری نمایجد. 

 تالی آمار ارسال گردد.   
 
 :اتالم کردند به شرح زیررا ها نامهز پایانحمایت اجلسه کارگروه  مینشتهمطرح شده در مباحث آقای دکتر رجالی   -5



o  شریدت رئیس موسسه کار وتامین اجتماتی و دکتر روزبه کردونی رئیس موسسه ) واحدهای مختلف وزارت کارمکاتبات با دکتررضا 
توسییط انجمن دانشییهاهیان  بها ال  رسییانی  جهت مورد نیاز نیازهای تحقیقاتی فهرسییت برای اتالم، (تالی پۀوهش تامین اجتماتی

 آمار صورت پمیرفت
o شتوز مکاتبات با شهی  ارت بهدا شریهی)درمان وآموزش پز شت زارچی ، رئیس دکتر  در ، (مرکز مدیریت آمار و فجاوری وزارت بهدا

توسییط انجمن آمار صییورت  خانه واسییتهاده از آمار آن وزارتمورد ایجاد ارتباط بیشییتر برای دریافت حمایت از پایان نامه های آماری 
 .نمایجدآقای دکتر محرابی این مساله را پی گیری  مقرر شد. پمیرفت

o توسیییط انجمن آمار می در نهادهای آماری کشیییور انجام فرصیییت مطالداتی اتضیییای هیات تلدسیییتهاه های مختلف برای  مکاتبات با
وزارت جهاد در فرصیییت مطالداتی در مرکز آمار ایران و آقای احمدی فرصیییت مطالداتی  نصییییریآقای  مقرر شییید . صیییورت پمیرفت
 .نمایجدپی گیری کشاورزی را 

o ونیز ها برای درگیری بیشییتر با تحقیقات آمارهای رسییمی پیرامون نحوه فدال شییدن انجمن آمار ایران و متخصییصییان آمار در دانشییهاه
ها برای انجام یا همکاری در اجرای تحقیقات ها به آمار رسمی ومیزان تالقمجدی آن، برای توجه آنامکان نظرسججی از اتضای انجمن

شیید در موقدیت های مختلف، مخصییوصییا کجهرانس ها و وبیجارها این مسییاله مورد تاکید قرار گیرد. در  مقررآمارهای رسییمی مرتبط با 
ضییمن امیدسییت با فدال شییدن کارآموزی ها در نهادهای آمار رسییمی و نیز فراهم آوردن امکان  فرصییت مطالداتی اسییاتید در نهادهای 

 س نظر سججی در صورت لزوم انجام شود. آماری این امر تحقق یابد و سپ
o  ها، کار آموزی با، مسییایش مرتبط های اجرائی آماری در این کارگروهوالن واحدئگروه وحضییور مسییبا توجه به اهداف این کارمقرر گردید

های مطالداتی و برنامه آمار رسییمی کجهرانس که همهی در جهت ایجاد ارتباط بیشییتر دانشییهاهیان با ها، فرصییتحمایت از پایان نامه
 ، در این کارگروه مطرح شود. نهادهای آماری است

o  هایی برای مدرفی مسیییایش آمارهای برنامه ریزی برای بخش آمار رسیییمی کجهرانس آمار ایران و نیز برگزاری وبیجارمسیییاله مقرر گردید
 گیرد تر مورد بحث قرارجلسه بدد بیش رسمی در

 
 19تا  17، ساتت 1400  بهمن 30شجبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 و بررسی مستجدات ارسالیها ارائه گزارش کارگروه -

 کنندگان:شرکت 

 دکتر تلی رجالی کریم احمدی نام اعضاء
دکتر زهرا رضائی 

 قهرودی
تلیرضا دکتر 

 زاهدیان

اله سید ندمت دکتر آزاده قاهری
نصیری میرفالح  

مدت 
 حضور
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 نام اعضاء
محمدرضا دکتر 

 فقیهی
 حرابیدکتر یدا.. م کلهریلیدا دکتر 

دکتر محسن 
 محمدزاده

  سدداله مرادی

مدت 
 حضور
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