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 .مورد تصویب قرار گرفت این صورتجلسه، 2به شرح بند ها عناوین کارگروه صورتجلسه قبلی با تغییر -۱
 
 به شرح زیر تصویب شد:  کارگروه 4عنوان  -2
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ات های مشترک آمار رسمی، پیشنهاداعضای کمیته همکاریارایه دادند. « سواد آماری» کارگروه اولین جلسه ی ازگزارش آقای دکتر رجالی -3

 ارائه دادند:زیر را برای این کارگروه 
 .«سواد آماری» کارگروههای هدف گروههای اجرایی به های هدف اساتید، مدیران و کارشناسان دستگاهاضافه کردن گروه -
 قرار گیرد. «سواد آماری»توسط اقای نصیری در اختیار کارگروه « هامعنادارسازی داده»مقرر گردید کتاب  -

 
مقرر گردید  ارایه دادند.طی یک ماه گذش    ته « کارآموزی » کارگروه های ص    ورت گرفته در جلس    هیتفعال ی ازگزارش     آقای دکتر رجالی -۴
در جلس  ه بعدی کمیته مورد بحو و « ها ونهادهای آمار رس  می کش  وردانش  جویان کارش  ناس  ی آمار در س  ازمان دس  تورالعمل برنامه کارآموزی»

 بررسی قرار گیرد. 
شآقای مرادی  -۵ سهفعالیت ی ازگزار صورت گرفته در جل شته «  خام یهاداده لیتحل » کارگروه های  شنهادات  ارایه دادند.طی یک ماه گذ پی

 است:بوده این کارگروه به شرح زیر 
 های خام را با رعایت اصول محرمانگی اطالعات فردی در اختیار محققین قرار دهد.هردستگاه اجرایی حداقل یک فایل داده -
 نمایند. خام ارائه شده را اطالع رسانی های انجمن آمار ایران فهرست فایل و ایرانمرکز آمار  -
 های خام را در برنامه خود قرار دهد.ماه حداقل یک دوره آموزشی تحلیل داده 6پژوهشکده آمار در هر  -
سمی ایران ارائه میاز مقاالتی که با داده - شود. انجمن آمار ایران های ر شنهادات الزم را به وزارت علوم، تحقیقات و شوند، حمایت  پی

 .ی و شورای عالی آمار ارائه نمایدفناور
ستگاهکاربران داده - سیهای د ستر سطح د ساس  شوند و بر این ا سیم  شود.  های اجرایی به دو گروه خاص و عام تق برای آنها تعریف 

 یند.شناسایی کاربران خاص خود اقدام نما بههای اجرایی دستگاه همچنین
 های خام توجیه شوند .در خصوص اهمیت دسترسی محققین به داده ، این گروههای اجراییمدیران ارشد دستگاهبا طی جلساتی  -



 .های خام از طرف دانشگاه، گروه آموزشی یا حداقل استاد راهنما ارائه شود دسترسی به دادهدرخواست  -
 . داده شودنتایج تحقیق در اختیار دستگاه اجرایی قرار شود و قد و دستگاه اجرایی منع یننامه همکاری بین محققتفاهم -
 . نمایندگیری های خام بیمه تامین اجتماعی ،پایگاه رفاه ایرانیان و تعاون را پیآقای زاهدیان دسترسی محققین به داده -
 .نمایندگیری سامانه های قوه قضائیه و پزشکی قانونی را پی آقای مرادی دسترسی محققین به داده -
 .نمایندگیری های مرکز آمار ایران را پیهای خام آمارگیریهاشمی دسترسی محققین به دادهخانم بنی -
 .نمایندهای خام  وزارت جهاد کشاورزی را پیگیری آقای احمدی دسترسی به داده -
 .  نمایندگیری های خام تولد ،مرگ ،ازدواج و طالق را پیآقای عباسی دسترسی به داده -

 
 ات زیر را برای این کارگروه ارائه دادند:های مشترک آمار رسمی، پیشنهاداعضای کمیته همکاری

 نامه ها از طریق پژوهشکده آمار  نیز صورت پذیرد.حمایت از مقاالت و پایان -
حقیقات سالمت، داده های حوزه بهداشت و درمان، پژوهشکده آمار و مرکز آمار ایران با هماهنگی با موسسه تبرای دسترسی به داده -

مندی از خدمات سالمت  و .. را در اختیار محققین قرار دهد. مقرر گردید آقای نصیری و خانم دکتر کلهری اقدامات الزم در های بهره
   همچنین جناب آقای دکتر محرابی در این خصوص همکاری نماییند.این خصوص را انجام دهند. 

 . قرار داده شودکارگروه های جز پیگیرینیز  مرکزی  های بیمهدسترسی به داده -
-   

نویس پیش ارایه دادند.طی یک ماه گذشته «  های تخصصینشست » کارگروه های صورت گرفته در جلسهفعالیت ی ازگزارشخانم دکتر کلهری  -6
 به شرح جدول زیر ارائه شد.  ،مطرح باشدهای اجرایی دستگاه تواند دری که میمسائلاولیه از 

  
 هازیر موضوع موضوع اصلی 

ها، یابی، پارادادههای براوردگیری، روشطراحی نمونه شناسی آمارگیریروش
 ، ...پرسشنامه، روش اجرای آمارگیریطراحی

 های وب، ...های، دادههای ماهوارهداده هااستفاده از منابع جدید داده
 ،...های مختلفآمارگیریای ثبتی، داده هاپیوند منابع مختلف داده

  هاکنترل کیفیت داده
 ،...های مکان محورتولید داده ترتولید داده با استانداردهای جدید

زمانی، های رگرسیون، سریهای ناپارمتری، مدلروش ها تحلیل داده
 زمانی، ... -تحلیل فضایی، تحلیل فضایی

 
های اجرایی از طریق فراخوان عمومی نباش  د و براس  اس مس  ائل وزارت جهاد دس  تگاهش  روع همکاری با به پیش  نهاد کارگروه مقرر گردید،  

شود و عالقه شاورزی برگزار  سوی وزارت جهاد ک شده از  ضوعات مطرح  صی با مو ص ست تخ ش شود. در گام بعد ن شاورزی انجام  مندان به ک
 .دفرایند کار افزوده شو اجرایی به هایها مشخص شوند و به همین ترتیب مسائل و دستگاهانجام پروژه

 
 ۱۸تا  ۱6ساعت ، 1۳۹۹ بهمن 2۵شنبه 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
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