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 و ... فرصت مطالعاتی ،اقدامات صورت گرفته در خصوص کاراموزی ارائه گزارش -2
 ها  های مسئولین محترم کارگروهارائه گزارش یا برنامه -3
  و جناب آقای فیاض زاهدیاندکتر قای توسط آ« یرسم هاین آماریشبکه متخصص» گزارش کارگروهبررسی  -4

     :اهم موضوعات و مصوبات 

 .مورد تصویب قرار گرفتصورتجلسه قبلی  -1
 کنفرانس آمار ایران ارائه دادند.نشست کمیته در اقدامات صورت گرفته در خصوص کاراموزی،  فرصت مطالعاتی و از  یگزارشخانم دکتر رضایی  -2

برای دانشوووجویان دانشووو اههای تهران و  1401تابسوووتان  در خصووووص کاراموزی با گروههای آمارای مکاتبهانجمن آمار  21/1/1401در تاریخ  -
 ذیرفته است صورت پ دانش اه تربیت مدرس های الزم با. همچنین هماهن یداشتند، تهران هستند میشهرستانها که مق یهادانش اه انیدانشجو

توانند از برنامه باین دانشووجویان نیز نیسووتند، تهران  میمقکه  شووهرسووتانها یهادانشوو اه انیدانشووجور صووورت امکان و فراهم شوودن اسووکان د تا
  که نتیجه آن به اطالع متقاضیان خواهد رسید. ندیاستفاده نما یکارآموز

شژپدگی آمابا توجه به اعالم  - ضائیه  اهوه شاوریو مرکز آمار ایران  ،قوه ق صت  وزارت جهاد ک برای پذیرش اعضای هئیت علمی در خصوص فر
 .صورت پذیرفت22/1/1401در تاریخ ها اعالم موافقت دست اهجهت  ها، مکاتبه با دانش اهمطالعاتی

کمیته  مکاتبه با کنفرانس آمار برای برگزاری نشووسووتی توسووطدر شووانزدهمین کنفرانس آمار،  تخصووصوویهای گزاری نشووسووتدر خصوووص بر  -
سمیهمکاری سی  ان انجمن آمار ایر های مشترک آمار ر ش اه یهایهمکار تقویت یراهکارهابه منظور برر ست اهدان در حوزه  ییاجرا یهاها و د

صووورت  24/12/1400در تاریخ  «در حوزه آمار  ییاجرا یهاها و دسووت اهدانشوو اه یهایگسووترش همکار یراهکارها»با عنوان ، یآمار رسووم
 ذیرفتپ

 
. دتوسووط انجمن آمار صووورت پذیرانجام فرصووت مطالعاتی اعضووای هیات علمی در نهادهای آماری کشووور برای  پژوهشووکده بیمه مکاتبات بامقرر گردید، 

شنهاد آقای دکتر محمدزاده جهب همچنین  ستان تا توجه به پی شدن امکان کاراموزی در ا صیری، فراهم  ضای کمیته و جناب آقای ن از انجا ها، طبق نظر اع
 ر برای کاراموزان در تهرانا فراهم آوردن شرایط بهتلذ دارند، های طراحیفعالیت یعمدتا نقش اجرایی به جاها ی آماری در استانهاها و دست اهسازمانکه 

موضوع کارآموزی دانشجویان رشته  ،هاآقای نصیری در نشست با معاونین سازمان برنامه و بودجه استان با این وجود مقرر گردید ها است. بیشتر از استان
  ها اعالم شود. انش اهدها به اعالم ظرفیت سازمان برنامه و بودجه استان در صورت موافقت،مطرح نمایند و ها را استانآمار در 

  سرکار خانم دکتر قاهری، آقای دکتر رجالی و آقای دکتر مرادی، مقرر گردیدها های مسئولین محترم کارگروهبرنامه وارائه گزارش  پس از -3
بررسی و تصویب پروپوزال سواد آماری در شورای پژوهشی پژوهشکده آمار در اولین پی یری خانم دکتر کلهری وص کارگروه سواد آماری، در خص -

ی این طرح وجود دارد، اینکه دستور ریاست محترم مرکز آمار ایران برای اجراقطعی بودن تصویب طرح و ه به ند. با توجه باشجلسه شورا را داشت
  اجرای طرح تا تصویب پروپوزال را داشته باشند. ادامۀ ، خانم دکتر قاهری هماهن ی های الزم برای گردید مقرر

شورایهای خاخصوص کارگروه دادهدر  - سه بعدی  در و بررسی  های خامداده گردد، ایین نامهعالی آمار که به زودی برگزار می م، مقرر گردید در جل
صویب صورت  ست اهت شود. به د سی  به دادههای الزم برای های خام هماهن یکارگروه دادهها ابالغ  ستر ست اهافزایش د سایت ها های خام د در 
 انجام دهند.  را رسانیجهت اطالعانجمن 

که  شووبکه نامه داخلی، آیینکارگروهات . مقرر گردید در جلسووکردندارائه را نقشووه راه تشووکیک شووبکه متخصووصووان آمار رسوومی ، آقای دکتر زاهدیان جناب -4
شود و در خصوص آیینمکمک  ست تهیه  صلی ا صمیم مقاالت/طرحهای تحقیقاتیها و سخنرانیری یرای گنحوه امتیازدهی و نامه ا شود و در صورت ت گیری 

راه اندازی گروه واتساپی و ایمیک . عالم گردداعضا ا پایان خردادماه فراخوان عضویت ا. همچنین تاز منتخبین تقدیر شود ریزیهمتصویب در روز آمار و برنا
 باشد.  اقدامات الزم کارگروه میدی ر  از ،قشه راه اولیه معرفی شدهو اصالح ن تکمیک وب اه انجمن و ساختار استفاده از فضای مجازیو  شبکه



سمی، عضو جناب آقای فیاض سه ، شبکه متخصصان آمار ر شتند، در خصوص که در این جل سان شبکهحضور دا شنا صادی آمار ، متحد ملک سازمان اقت
 گزارشی ، و ...ASEAN، شبکه آمارشناسان لندن کالج در سالمت حوزه به مربوط ایی حرفه آمارشناسان شبکه،)ان لستان( ییا حرفه آمارشناسان شبکه

 گردید ارائه دادند. مقرر
 ه برای خبرنامه انجمن گزارشی از این ارائتهیه  -

شبکه - شه راه  و معرفی  سایر نهادهای بینتجربه معرفی آن، نق شورهاالمللی و  شبکهدر خص ک شابه وص  ضویت گیری و ..های م شسدر  ، ع ت ن
 توسط آقای زاهدیانآمار فرانس در کن آمار رسمیکمیته 

 این شبکه به ستاد بزرگداشت سال جهانی علوم پایه های فعالیت ایهار -
 
 
 1۹:30تا  1۸، ساعت 1401اردیبهشت ماه   31 شنبه 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  03:1  

 نام اعضاء
محمدرضا دکتر 

 فقیهی
 دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر 

دکتر محسن 
 محمدزاده

 سعید فیاض سعداله مرادی

مدت 
 حضور
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