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 تکمیل جداول مریوط به تیم تحقیق به همراه تخصص و برنامه زمان بندی کار -
 سواد اماری باشد یکی از دستاوردهای اصلی طرح سند راهبردی برای توسعه -
 مجری طرح حتی االمکان عضو هیات علمی دانشگاه باشد -
 قرارداد اجرای طرح بین مرکز آمار یا پژوهشکده آمار با انجمن آمار منعقد گردد -

 مرکز آمار ایران ارسال گردد.  بهتا هفته اینده پس از اعمال اصالحات  مقرر گردید پروپوزال
  

 زاهدیاندکتر جناب آقای مصوب انجمن آمار با مسئولیت  یرسم یآمارها نیمتخصص شبکهسرکار خانم دکتر رضایی اسامی اعضای تیم  -3
در  توسالالالط آقای دکتر زاهدیانهئیت مدیره انجمن اعمال نظرات اعضالالالای اصالالالالح شالالالده با نامه آیین نهایی نویسپیشرا اعالم کردند. همچنین 

 . شبکه توسط مسئول شبکه اعالم گرددشروع کار  روش ،در جلسه بعدی کمیتهمقرر گردید جلسه ارایه و مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت. 
ضایی  -4 صوص خانم دکتر ر ضیحاتی در خ سختو صورت گرفته برای بیمه کارآموزی با وزارت علوم و پا شده از مکاتبات  شفاهی اعالم  های 

آقای دکتر جعفری )معاون مدیرکل اداره ادوین و تنقیح  اعالم کردند. طی مذاکرات شالالالالالفاهی،را معاونت حقوق و امور مجلس وزارت علوم 
واحد درسی دانشگاهی باشد، بیمه دانشجویان موضوعیت ندارد. جناب  ،اموزیدر صورتی که کار کردنداعالم  قوانین و مقررات وزارت علوم(

ز اقای نصالالیری هم در جلسالاله اعالم کردند که تا زمانی که قرارداد کاری بین کاراموز و دسالالتگاه محل کاراموزی وجود نداسالالته باشالالد، بیمه کارامو
ی دکتر محمدزاده با سازمان امور دانشجویی وزارت علوم مشخص موضوعیت ندارد. همچنین با پیگیری های صورت گرفته از طرف جناب آقا

سید. مقرر گردید نتیجه پیگیری صی نخواهد ر شجویی نیز به نتیجه خا سازمان امور دان صورت گرفته در کارگروه گردید که انجام مکاتبه با  های 
  اعالم گردد. کمیته کاراموزی بررسی و نتیجه نهایی در جلسه بعدی

دانشجو از طرف دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ  4 ات دانشگاه ها با انجمن آمار برای معرفی کارلموز در نیمسال دوم،براساس مکاتب
 برای کاراموزی به مرکز آمار معرفی خواهد شد.

 
 :اعالم کردند به شرح زیررا ها نامهحمایت از پایانجلسه کارگروه  نهمینمطرح شده در مباحث آقای دکتر رجالی   -5

o  شار نتایج در خبرنامه شنهاد انت شد، ولی به دلیل تعداد معدود افرادی که جواب داده بودند ، پی سشنامه های کارآموزی مطرح  نتیجه پر
رد شالالد. اما قرار شالالد در موقعیت های مختلج انجمن از دانشالالگاه ها بخواهد  در رابطه با کارآموزی دانشالالجویان در مراکز آماری اوال 
دانشجویان را تشویق نمایند ، در ثانی  همکاران دانشگاهی در راهنمایی وهدایت کار دانشجویان در این مراکز اهتمام بیشتری مبذول 

 نمایند



o شکل معرفی شکل را  کاراموزان م شکده آمار ) که این م ضور معاون محترم مرکز آمار و پژوه شگاه ، در ح سوالن مختلج دان سط م تو
(، بحث شد و گفته شد هر مسوول صاحب امضای دانشگاه حق معرفی دانشجو را خواهد داشت.مثال معرفی توسط مطرح نموده بودند 

 دانشکده هم بالمانع است.آموزشی  معاون
o  قانون  33قانون کار،ماده  5مشکل بیمه کارآموزان ، در حضور نمایندگان قوه قضائیه بحث شد و مشکالت قانون کار، مخصوصا ماده

، که می گوید  اگر فردی در 2974ماعی در مورد حق بیمه کارآموزان و نیز تصالالالالمیمات اخیر دیوان عدالت اداری ) دادنامه تامین اجت
و حق بیمه توسالالالط مسالالالوالن  غالب کارآموزی در کارگاهی باشالالالد ، مطابق قانون کار باید بین آن فرد و کارگاه قرار داد کار منعقد گردد

مشکل موجود باز هم مطرح شد. البته پس از جلسه با چند نفراز مسوالن ارتباط با صنعت دانشگاه ها  کارگاه پرداخت گردد(  به عنوان
سه ماه طول دوره کارآموزی و عدم وجود قرار داد را  ساله کمتر از  ساله تفاوت بین کارآموز و کار ورز و نیز م شد ، همه آنها م صحبت 

ولی باز هم آقای دکتر نصالالالراله زاده همان مسالالالاله را مهم می دانسالالالتند. به هرحال الزم مطرح واین نگرانی را بی مورد اعالم می کردند. 
است انجمن از معاونت فناوری و مشاوران حقوقی وزارت که در زمینه کارآموزی ها تجربه زیادی دارند ، مکاتبه نماید. همچنین سوال 

 نون به دستگاه های دولتی،هم مفید باشد.از معاونت تنظیم کار وزارت کار وامور اجتماعی  در مورد شمول قا
o زیر توصیه شد:به صورت کنفرانس آمار  موضوع تدوین برنامه کمیته  آمار رسمی در 

 آقای دکتر شباک برنامه میزگرد یا گفتگویی را در کنفرانس تدارک ببینند. -     
نیازهای تحقیقاتی  نهادهای آماری، ارائه گزارشالالی توسالالط  ، امکان اسالالتفاده از داده های خام،کارآموزی ها در خصالالوص یک برنامه  -     

 در کنفرانس باشد. و .. کمیته امار رسمی
 کردند. ارائهدکتر رضایی پیشنهادی برای برگزاری نشستی در کنفرانس امار به شرح زیر  خانم -6

 یرسم آمار با مرتبط موضوعات خصوص در ییاجرا یهادستگاه و هادانشگاه تعامل موانع و ها چالش یبررس :نشست عنوان -
 مازندران دانشگاه به یرسم آمار تهیکم مسئول توسط نشست یبرگزار درخواست یرسم اعالم -
 نشست های پیشنهادی برنامه و محورها -

 قه،یدق 20 در ها تیفعال و یرسم امار تهیکم گزارش ارائه 
 یکاراموز یهاچالش و موضوعات، 
 ها،نامه انیپا از تیحما یهاچالش و وضوعاتم 
 خام، یهاداده به یدسترس یهاچالش و موضوعات  
 یمطالعات یهافرصت با مرتبط یهاچالش و موضوعات،  
 یپژوهش یهاطرح یاجرا و جیتعر یهاچالش و وضوعاتم، 
 ییاجرا یها دستگاه از نفر دو و دانشگاه دیاسات از نفر دو: نشست یاعضا 

 اتی توسط اعضا برای برگزاری نشست به شرح زیر اعالم گردیدشنهادیپ  

 یسازمان تیریمد در هاداده یحکمران و یرسم آمار نقش: ییفقه دکتر یآقا جنابتوسط  شنهادیپ  -
 آمار یمل برنامه یهاچالش و هافرصت موضوع  به پرداختن: انیزاهد دکتر یآقا جناب شنهادیپ -

 19تا  17، ساعت 1400 اسفند 21شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 ها و بررسی مستندات ارسالیارائه گزارش کارگروه -
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