
 

 
 آمارهای رسمیمشترک های همکاریکمیته  صورتجلسه:

 15ی جلسه: شماره قهرودیدکتر زهرا رضایی رئیس جلسه:
 18:30 ان:یساعت پا 1۷:۰۰ :اعت شروعس 21/12/1۴۰۰خ جلسه: یتار

 دستور جلسه:

 یقبل صورتجلسه بیتصو -1
 تعیین ساعات جلسات سال آینده  -2
 توسط اقای زاهدیان« یرسم هاین آماریشبکه متخصص»بررسی برنامه کاری  -3
  رجالیدکتر آقای توسط  هانامهانیاز پا تیحماو  ارائه گزارش کارگروه کاراموزی -4
 هاها و دستگاهکنفرانس آمار با موضوع تعامل دانشگاه نهایی در خصوص برگزاری نشستگیری تصمیم -5

      مصوبات:اهم موضوعات و 

 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -1
 به شرح زیر تصویب شد.  1401سال شش ماه اول ساعات جلسات  -2

 18ساعت  1400فروردین ماه   27شنبه  -
 18ساعت  1400اردیبهشت ماه   31شنبه  -
 18ساعت  1400خردادماه   28شنبه  -
 18ساعت  1400تیرماه   25شنبه  -
 18ساعت  1400مردادماه   29شنبه  -

که توسط ایشان تهیه شده بود  نقشه راه تشکیل شبکه متخصصان آمار رسمیبه عدم امکان حضور آقای دکتر زاهدیان در جلسه،  توجهبا  -3
 ه و برنامه کاری را ارائه نمایند.نقشه رایات جزئ آقای دکتر زاهدیان ،یندهی ارائه شد. مقرر گردید در جلسه آبه شرح زیر توسط خانم دکتر رضای

 نقشه راه تشکیل شبکه متخصصان آمار رسمی
 تشکیل کمیته -
 نامه در کمیتهبررسی آیین -
 نامه داخلیتدوین آیین -
 های ارائه مقاالت/طرحهای تحقیقاتیدهی به سخنرانی٬گیری برای امتیازتعیین نحوه رای -
 راه اندازی گروه واتساپی و ایمیل شبکه -
 اعالم فراخوان عضویت در شبکه در فضای مجازی -
 های تحقیقاتی برای ارائه به صورت سخنرانیاعالم فراخوان ارسال مقاالت و گزارش -
 هابرگزاری سخنرانی -
 امتیازدهی -
 اطالع رسانی -
 تکمیل وبگاه انجمن و ساختار استفاده از فضای مجازی -

 به شرح زیر ارائه دادند: هانامهانیاز پا تیحماو  کارگروه کاراموزیی در خصوص گزارش رجالی جناب آقای دکتر  -4
ها های کارآموزی به دانشتتگاهه دستتتورالعمل انجمن نستتبت به معرفی محلبا توجه ب مقرر گردیدهای تابستتتان در مورد کارآموزی -

های کند با تماس با دانشگاهانجمن اقدام نماید. در مورد تامین خوابگاه در تهران برای دانشجویان شهرستانی هم انجمن تالش می
 .فراهم شود 1401وابگاه برای دانشجویان شهرستانی در تابستان تهران خ



مقرر نتیجه با مستتوالن وزارت علوم ، های بیرغم تماسعلیدر خصتتوص بیمه کاراموزی، به منظور تامین نظر مشتتاوران حقوقی  -
 ر تغییر یابد:به شرح زیی، تعریف دانشجوی کاراموز کارآموزالعمل در دستورگردید 

شتتود، دانشتتجویی استتت که در درس ز که در این دستتتورالعمل به اختصتتار کارآموز گفته می: دانشتتجوی کارآمودانشتتجوی کارآموز" -
کارآموزی دانشگاه خود ثبت نام و توسط دانشکده یا دانشگاه برای گذراندن این درس به یکی از سازمان های آماری معرفی می 

 .نامه اصالح شده در سایت انجمن بارگذاری شودو آیین شود"
ها مورد این موضوع باید در جلسات انجمن با دانشگاه. ا نیستهمتاسفانه درس کارآموزی در برنامه درسی بسیاری از دانشگاه -

 اند.ها صحبت کردههای آمار دانشگاهتاکید قرار گیرد. خانم دکتر رضایی گفتند دراین رابطه در جلسه آخر انجمن با رئوسای گروه

، ولی نیاز به زمان دارد تا انتخابات تایید شود. انجام شده استآقای دکتر محرابی اطالع دادند که انتخابات انجمن آمار زیستی  -
 ای داشته باشد. ه، با آنان جلسپیشنهاد شد که انجمن آمار بعد از تثبیت هیات مدیره انجمن آمار زیستی

شده ودر مورد برنامه - شنهادهای مطرح  سمی در کنفرانس با توجه به پی شد در کمیته رویدادهای بین های کمیته آمار ر المللی قرار 
سی و برنامه ضوع برر سمی این مو شامل حداقل دآمار ر صی، یک گزارش فعالیت وای  ص ست تخ ش های کارگروه های کمیته ون

 کمیته آمار رسمی، و چند سخنرانی در رابطه با آمار رسمی ارائه گردد.
که خود قرار داده قوه قضائیه رسما اعالم آمادگی نموده است و اطالعیه و دعوت را در شب ،ای مطالعاتی اساتیدهدر مورد فرصت -

شته ها تگاهدسسایر پاسخ دریافت  براییگیری رر گردید دفتر انجمن پقم .است  رسانی الزم در این خصوصتا اطالع باشدرا دا
  ذیرد. توسط انجمن آمار صورت پ

کارگروهُ مقرر این  برایشده درنظر گرفته دستیابی به اهداف و  و کارآموزیها نامهایانپکارگروه حمایت از  اقدامات صورت گرفته در با توجه به
گانه داشته باشند و پیگیری و ادامه کار کارگروه در جلسات کمیته آمار رسمی دنبال شود.  کارگروه گردید  در صورت ضرورت جلسات جدا

 
 های مشتتترآ آمار رستتمیکمیته همکاریتوستتط کنفرانس آمار نشتتستتتی در حاشتتیه شتتانزدهمین  برگزاری در خصتتوص -5

، یدر حوزه آمار رسم ییاجرا یهاها و دستگاهدانشگاه یهایهمکار تقویت یراهکارهابه منظور بررسی ان انجمن آمار ایر
 یراهکارها»با عنوان  یدرخواستتت برگزاری نشتتستتتآمار برای  کنفرانس دبیرای با مکاتبه م دکتر رضتتایی مقرر گردید خان
 انجام دهند.  «در حوزه آمار ییاجرا یهاها و دستگاهدانشگاه یهایگسترش همکار

 19:30تا  18، ساعت 1401 فروردین 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

اله سید نعمت دکتر آزاده قاهری
نصیری میرفالح  

مدت 
 حضور

03:1  03:1  03:1  - - 03:1  

 نام اعضاء
محمدرضا دکتر 

 فقیهی
 دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر 

دکتر محسن 
 محمدزاده

  سعداله مرادی

مدت 
 حضور

03:1  1 03:1  - 03:1   
 

 


