
 

 
 آمارهای رسمیمشترک های همکاریکمیته  صورتجلسه:

 2ی جلسه: شماره قهرودیدکتر زهرا رضایی رئیس جلسه:
 ۱۸:2۰ ان:یساعت پا 16:00 :ساعت شروع 06/10/1۳۹۹خ جلسه: یتار

 دستور جلسه:

 تصویب صورتجلسه قبلی  -۱
 تصویب وظایف کمیته -2
 ها براساس پیشنهاد اعضای کارگروهاز فعالیت بند 4یا  3گیری در خصوص حذف تصمیم  -3
 4و  3های های اولویتریزی و تعیین اعضای کارگروه فعالیتبرنامه -4
 2و  ۱های های اولویتارائه پیشنهادات کارگروه فعالیت -۵
های آمار رسمی در کمیته همکاری ن این حوزهابندی آماردانان و متخصصتصویب نظام آمارشناسی و رتبهگیری در خصوص پیگیری تصمیم -6

   یا کمیته مجزا
  

        :اهم موضوعات و مصوبات 

 .و درج اسامی افراد به ترتیب حروف الفبا مورد تصویب قرار گرفت« متخصصان»به « متخصصین»صورتجلسه قبلی با تغییر  -۱
 
 به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: آمارهای رسمیمشترک های همکاریوظایف کمیته  -2

 تهیكم ییاجرا یهابرنامه ین و بازنگریه، تدویته -
 یآمار رسم یدر جهت توسعه ییاجرا یهاران و دستگاهیانجمن با مركز آمار ا یهمكار ینهیفراهم آوردن زم -
 هاسازیریزی و تصمیمکمک به ترویج فرهنگ استفاده از آمار در برنامه -
 های اجراییاستقرار و توسعه نظام آماری در دستگاهپیشنهاد  -
 یها، نهادهادانشگاه یبا همكار یآموزش آمار رسم یهاو كارگاه یكارآموز یهاها، دورهینارها، سخنرانیها، سمت از كنفرانسیو حما یشنهاد برگزاریپ -

 داخل و خارج از كشور به انجمن یآمار
 كارشناسان آمار یشغل یآمار در جهت ارتقا یها و پژوهشكدهدر دانشگاه یرسم یكوتاه مدت آمارها یهاهدور یشنهاد برگزاریبرنامه و پ یهیته -
 ره یأت مدیآمار به ه یرسم یهاونیسیها وكمتهینده انجمن در كمیشنهاد نمایو پ یبررس -
 یآمار رسم یتوسعه آموزش عموم یكارهاراه یریگیشنهاد و پیپ -
 ییاجرا یهاو دستگاه ین، مراكز علمیبه محقق یآمار رسم ینهیاز در زمیان مورد نیدانشجو یهانامهانیو پا یپژوهششنهاد موضوعات یو پ یبررس -
 ین آمار رسمیمحقق یو معرف ییشناسا یهاوهین شییتع -
 ینه آمار رسمیدر زم ینشر منابع علم یكارهاشنهاد راهیپ -
 یآمار رسمنه یدر زم یفرهنگ آمار یارتقا یكارهان راهییتع -
 رهیأت مدیانجام امور محوله از سوی ه -

 
  :زیر استجدول های مشترک آمارهای رسمی به شرح زیر حذف گردید و لیست نهایی به شرح های کمیته همکاریچهار بند از فعالیت -3

 روز رسانی مستمر آنسازی فهرست آمارهای رسمی و پیشنهاد برای تکمیل و بههمکاری در نهایی -

 هاهای آن در دستگاههای استخدامی و جذب دانش آموختگان آمار و گرایشجهت ایجاد ردیف تالش در -

 ها برای تامین نیازهای آمارهای رسمی کشوربررسی نحوه همکاری دانشگاه -

التحصیییالن امار در ن و فار التحصیییالن آمار، جذب کارشییناسییاها )ارتباط صیینعت و دانشییگاها:  اشییتغال فار ها با دسییتگاهررسییی نحوه همکاری دانشییگاهب -
 ها، کارآموزیدستگاه

 
 



 
 

 های آمار رسمی موضوعات پیشنهادی قابل طرح در جلسات آتی کمیته همکاری
 دستگاه متولی/فرد متولی موضوعات ردیف

 دکتر محمدزادهبندی: اقای مسئول کمیته رتبه ن این حوزهابندی آماردانان و متخصصپیگیری تصویب نظام آمارشناسی و رتبه ۱
 ها/ پژوهشکده آمار/دانشگاهدستگاه های اجراییهای دانشجویی با موضوعات مرتبط با  آمارهای رسمی و نیازهای دستگاهنامهحمایت از پایان 2
 هاهای آماری/ دانشگاهدستگاه های اجراییهای دانشجویان در واحدهای آمار دستگاهریزی کارآموزیبرنامه 3
با  هاها ودانشییگاهپژوهشییگران دسییتگاه به های اجراییهای دسییتگاهگذاری دادهراهکار برای اشییتراک پیشیینهاد 4

 های کشورهدف ایجاد ارزش افزوده باالتر اطالعات برای نظام آماری و سیاستگذاران برنامه
پژوهشییکده  /ی آمارها / پژوهشییکدهدسییتگاه

 آمار
 هاها/ دانشگاهمرکز آمار ایران/سایر دستگاه های اجرایی به امر پژوهش در حوزه آمارهای رسمیدستگاهپیگیری اختصاص یک درصد اعتبارات  ۵
ها/ ها/دانشییگاهمرکز آمار ایران/سییایر دسییتگاه تالش در جهت استقرار نظام آمار ثبتی 6

 انجمن آمار
ها/ ها/دانشییگاهدسییتگاه مرکز آمار ایران/سییایر ، ....SDGهای مختلف )سالمت، اقتصاد، کشاورزی، ....ا مانند المللی در حوزههای بینبررسی شاخص ۷

 انجمن آمار
ستگاهبرگزاری نشست ۸ سط های تخصصی با محوریت د سخ و راهکار تو ها برای بیان مشکالت و دریافت پا

 رن و اساتید آماامتخصص
ستگاه آمار/ انجمن شکده  /هاد  /ی آمار پژوه

 هادانشگاه
شنایی دانشبرنامه ۹ ستگاهریزی برای آ شجویان آمار و کارکنان حوزه آمار د های اجرایی با نظام آموختگان و دان

 های خامآماری کشور و تحلیل داده
 /مرکز آمار ایران/پژوهشکده آمار آمار/انجمن 
 هادستگاهسایر 

آموزان، افزایش سییواد آماری برای سییموح مختلف جامعه )اسییاتید، مدیران، عموم مردم، دانشییجویان، دانش ۱۰
های آموزشی، های اجرایی و ...ا از طریق برگزاری جلسات بازآموزی، برگزاری دورهکارکنان حوزه آمار دستگاه

 ستندات و ...ها، انتشار کتاب، سایر مکارآموزی، تدریس درس آمار رسمی در دانشگاه

ها انجمن آمار ایران/ پژوهشکده آمار، دستگاه
 آموزش و پرورش/ صدا وسیما /

بکارگیری آمار  سیییازی معلمان برای تدریس وهای آموزشیییی و آمادهافزایش سیییواد آماری و تصیییحی  روش ۱۱
 مخصوصا آمارهای رسمی

 /آمار صییدا وسیییما/ انجمن /آموزش وپرورش
 آماریهای دستگاه /هادانشگاه

 هاسایر دستگاه ها وپژوهشکده آمار/دانشگاه اساتید و دانشجویان دکتری در زمینه آمار رسمی، آشنا ساختنریزی برای  برنامه ۱2
ها با انجمن امار ایران برای برگزاری ها و پژوهشییییکدهنامه همکاری بین دسییییتگاهپیشیییینهاد انعقاد تفاهم ۱3

 هاو ... با همکاری دانشگاههای ممالعاتی ها، انجام طرحنشست
همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص اجرای دستاوردهای طرح رصد و کاربردهای علم آمار  -

 در حوزه قضاوت و حقوق
 ۱4۰5مبنا شدن سرشماری سال همکاری با مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار برای ثبتی -
 مارهای اقتصادیهمکاری با بانک مرکزی برای انجام کارهای آ -
 های دیگرهای آماری دانشگاههمکاری واحدهای آمارهای زیستی و بخش -
 شناسی آماریسازی روشهای اجرایی به ویژه مرکز آمار ایران برای نوینهمکاری با دستگاه-
 های خبری در زمینه درک و فهم آمار رسمیبررسی راه کارهای تعامل با اصحاب رسانه -
 ی آمار و انجمنپژوهشکده آمار و انجمن آمار در قالب برنامه راهبردی پژوهشکدههمکاری  -

هییا و هییا/دسییییتگییاهانجمن آمییار/ دانشییییگییاه
ها /وزارت بهداشیییییت، درمان پژوهشییییکده

 وآموزش پزشکی/ بانک مرکزی/صدا و سیما

هییا/ هییا/دسییییتگییاهانجمن آمییار/ دانشییییگییاه ن آمار رسمیاراه اندازی شبکه متخصص ۱4
 ی آماردهپژوهشک

)دقت نرخ بیکاری، تورم یا جایگاه مرکز آمار  راهکارهای ورود به مباحث روز در حوزه آمار رسییمی در کشییور ۱۵
 ایرانا

ها/سایر انجمن آمار/ دانشگاه/مرکز آمار ایران 
 ی آمارپژوهشکده /هادستگاه

ها و ن علم آمار برای نظارت بر تولید دادهابررسییییی نقش نهادهای ویردولتی مانند انجمن آمار و متخصییییصیییی ۱6
 آزمایی آنهااستیر

 هاانجمن آمار و دانشگاه

 ی آمارها و پژوهشکدهانجمن آمار و دانشگاه برای بازنگری و تقویت برنامه پیگیری مسایل علمی مرتبط اجرای آخرین برنامه ملی آمار و ارائه راهکار  ۱۷
 
 

ای از مرکز آمار ایران به انجمن آمار ایران )هماهنگی مقرر گردید پس از تصییویب فهرسییت آمارهای رسییمی در شییورای عالی آمار، طی مکاتبه
و به مرکز آمار ایران منعکس توسییط آقای نصیییریا، فهرسییت آمارهای رسییمی در خبرنامه انجمن منعکس و نظرات اعضییای انجمن دریافت 

 . گردد
 



 گردید.با اعضای زیر تعیین اولویت اول  4براساس کارگروه  4 ،ها در جلسه قبلبندی لیست فعالیتاولویتبراساس  -4
 
)مسئول : آقای دکتر محرابی، آقای دکتر محمدزاده، آقای دکتر فقیهی،خانم دکتر کلهری اعضا .های تخصصینشستکارگروه - 1کارگروه  

 ااحمدی و آقای کارگروه(
 

 چلویانآقای ، آقای نصیری، آقای زاهدیان، )مسئول کارگروه( آقای دکتر رجالی عضا:. اکارآموزی کارگروه -۲کارگروه 
 

آقای دکتر بهرامی، ، خانی )پژوهشکده آماراآقای مهدی نقی، )مرکز آمار ایرانا عباسیسعیدآقای  اعضا: .سواد آماری کارگروه -۳کارگروه 
. مقرر گردید آقای دکتر رجالی نیز با کارگروه ازاده )بانک مرکزیا، خانم دکتر قاهری )موسییییسییییه رویان و مرکز تحقیقات  نتیکاآقای حاجی

 باشند. همکاری داشته
 

ا، آقای مردای، آقای احمدی، آقای رکز آمار ایرانم) هاشمیخانم دکتر بنیقای زاهدیان، آ اعضا:. خام یهاداده لیتحل کارگروه - ۴کارگروه 
 عباسیمحمدباقر 

 
های دانشجویان در کارآموزیبرای انجام  اینامهارائه دادند و پیشنهاد تهیه شیوه 2جناب آقای دکتر رجالی گزارشی از جلسات کارگروه  -۱-۵

یات دادند که مورد تصییییویب قرار گرفت. هم نین به پیشیییینهاد آقای دکتر فقیهی، مقرر گردید کارگروه از تجربرا های واحدهای آمار دسییییتگاه
 مند شوند. نامه بهرهکشورهای دیگر مانند کانادا و امریکا در تدوین شیوه

توسط کار های اجرایی قالب اولیه برای بیان مسائل دستگاهپیشنهاد تهیه  ارائه دادند و ۱خانم دکتر کلهری گزارشی از جلسات کارگروه  -2-۵
بر اساس تجربیات و گردد و تکمیل  به عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزیهای موجود در گروه را دادند تا این قالب براساس مسائل و چالش

شدن قالب و دریافت قالب نهایی تهیه  ،دست آمدهنتایج به ستگاهشود. پس از نهایی  های تخصصی مربوط به نشست ،های اجراییمسائل د
 . برگزار گرددهای اجرایی با حضور متخصصین دانشگاهی و پژوهشگران ل آمار رسمی دستگاهمسائ

 
ارائه دادند. به  ناآماردانان و متخصییصییبندی های کمیته رتبهجناب آقای دکتر محمدزاده گزارشییی از وضییعیت نظام آمارشییناسییی و فعالیت -6

آمار در این کمیته در  ناآماردانان و متخصصبندی پیشنهاد آقای دکتر محمدزاده و موافقت اعضای محترم کمیته، مقرر گردید فعالیت کمیته رتبه
 قالب یک کارگروه با مدیریت آقای دکتر محمدزاده به فعالیت خود ادامه دهد. 

 ۱۸تا  ۱6ساعت ، 1۳۹۹ دی ۲۷شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

  ها و بررسی مستندات ارسالیارائه گزارش کارگروه -

 کنندگان:شرکت

 محمدباقر عباسی سعید عباسی علیرضا زاهدیان دکتر زهرا رضائی قهرودی دکتر علی رجالی کریم احمدی نام اعضاء

مدت 
 حضور

2:2۰ 2:2۰ 2:2۰ 2:2۰ - - 

 دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر  فقیهیمحمدرضا دکتر  نام اعضاء
اله د نعمتیس سعداله مرادی حسن محمدزادهمدکتر 

 نصیری رفالحیم
مدت 
 حضور
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