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     :اهم موضوعات و مصوبات 

 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -1
 
پرداختند. مقرر گردید صههورت گرفته  اقدامات و ام آمارشههناسههینظ تصههویب در ابتدای جلسههه جناآ آقای دکتر محمدزاده به بیان وههرورت -2

جناآ آقای نصیری هماهنگی  ر سایر کشورها صورت پذیرد. همچنیند نظام آمارشناسی هایی مانندوجود نظام مطالعات تطبیقی در خصوص
در این امار ایران صههورت پذیرد.  انجمن گاننمایندودجه و رئیس سههازمان برنامه و ب، مرکز آمار ایرانرئیس ه مشههترب بین برای برگزاری جلسهه

 بررسی شود.  یه و هم بحث نظام آمارشناسیسال جهانی علوم پا مربوط به ترب هم اقداماتجلسه مش
 
در خصوص  بعدی ۀ. مقرر گردید در جلسکردندارائه  توویحاتیاه تشکیل شبکه متخصصان آمار رسمی نقشه ردر خصوص آقای دکتر زاهدیان،  جناآ -3

 گیری شود.و نقشه راه تصمیم یرسم یآمارها متخصصان شبکه در تیعضو درخواست فرمفراخوان، 
 
 :دنکاتی به شرح زیر مطرح ش، توسط انجمن آمار های آمار دانشگاهاها با حمایت گروههای آموزشی برای کارکنان دستگاهبرگزاری دورهدر خصوص   -4

به تنهایی توسط انجمن  برگزاری دوره مهم است،دستگاه های اجرایی برای فراگیران خدامی ور استماز آنجا که مجوز صادر شده توسط سازمان ا -
 آمار بدون ارائه مجوز صالح نیست.

، خانم دکتر جلوگیری از موازی کاری ش پژوهشکده آمار، مقرر گردید برایکارگروه آموزش و پژوهفته توسط با توجه به برخی اقدامات صورت گر -
  جه در جلسه بعدی ارائه گردد.انجام دهند و نتیوایی و اقای دکتر شیری جلسه ای با حضور خانم دکتر رکلهری هماهنگی برای برگزاری 

ستگاه - سازمانبا توجه به تغییرات صورت گرفته در نظام آموزش د ستگاه ها توسط  شور و  ها و اخذ مجوز برگزاری دوره برای د ستخدامی ک ادره ا
 ، مقرر گردید بررسی های بیشتر در این زمینه صورت پذیرد.لمیات عغیر هی ط مدرسانموزسی توسن دوره آدهمچنین اخذ مجوز تدریس و گذران

صحبت - صیری  و خانم دکتربا توجه به  سط جناآ آقای ن صورت گرفته تو سنجی  های  ستگاه ها برای دوره های کلهری مبنی بر انجام نیاز از د
بین  تفاهم نامه و قراردادمقرر گردید این فعالیت از طریق عقد ، نتوسههط کارگروه اموزش و پژوهش مرکز آمار ایرا آمورشههی موردنظر دسههتگاه ها

توسههط پژوهشههکده یا و پرداخت هزینه ها  ط انجمن آمارتوسههدر زمینه تامین اسههتاد نگی ههماپژوهشههکده آمار و انجمن آمار صههورت پذیرد تا 
 ذیرد. صورت پدستگاه 

 



و تامین اعتبار مرکز آمار ایران آقای نصیری با معاونت توسعه جناآ در خصوص پروپوزال سواد آماری، با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط  -5
همچنین در خصوص کاراموزی مقرر گردید در  هماهنگی الزم برای عقد قرارداد با انجمن آمار را انجام دهند. ، مقرر گردید خانم دکتر کلهری طرحهزینه های 

سازمان  ،مطرح و در صورت موافقترا زی در شهرستان ها تان ها، موووع کاراموه اسجلسه هفته آینده مرکز آمار ایران با معاونین سازمان برنامه و بودج
 اعالم ظرفیت نمایند.مدیریت و برنامه ریزی استان ها 

 
ی اسکان دانشجویان در دانشگاه مقرر گردید پیگیری براو اسکان دانشجویان شهرستانی در تهران، در تابستان طرح مسایل مربوط به کارآموزی ها در  -6 

 رفته برای فرصت مطالعاتی در خبرنامه درج گردد. همچنین اقدامات صورت گ تربیت مدرس انجام شود و دانشجویان متقاوی به دستگاه ها معرفی شوند.
 
ارتباط با وزارت فرانس آمار، مقرر گردید مووههوع نامین ک 16به عدم حضههور آقای دکتر محرابی در این جلسههه به دلیل تالقی جلسههه با جلسههه با توجه  -7

 ح شود.ردر جلسه بعد توسط ایشان مط ر زیستیبهداشت و انجمن آما
 
 :ارائه دادند به شرح زیر توویحاتی آمار رسمی در خصوصزندران آمار ما کنفرانسدر توسط انجمن آمار اقدامات صورت گرفته  خانم دکتر روایی از -8
 «های اجرایی در حوزه آمار رسمیها و دستگاههای دانشگاهراهکارهای گسترش همکاری» تخصصی با عنوان یزگردشنهاد برگزاری مپی -
 میزگرد تخصصی سواد آماریشنهاد برگزاری پی -
 و آماده سازی مقاالت سخنرانانو تعیین  نشست آمار رسمیسازمان دهی  -
 مقاالت بخش آمار رسمی کنفرانسدهی داوری سازمان -
 

 
 
 1۹:30تا  18، ساعت 1401اه  مخرداد 28 شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 ها و بررسی مستندات ارسالیارائه گزارش کارگروه -
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