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 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -۱
توسط آقای دکتر رجالی ارایه و مورد  نهادهای آمار رسمی کشور ها وکارشناسی آمار در سازمان دستورالعمل برنامه کارآموزی دانشجویان -2

 تصویب قرار گفت. مقرر شد در اولین جلسه هئیت مدیره انجمن جهت بررسی و تصویب توسط آقای دکتر رجالی ارائه شود. 
زیر در جلس  ه بعدی کارگروه  موض  و  ،به پیش  نهاد کارگروهارایه دادند. « س  واد آماری» کارگروه جلس  ه دومین ی ازگزارش   قاهریدکتر  خانم -3

 شود:خواهد و نتیجه آن در جلسه بعدی کمیته ارائه بررسی 
ی یاجرا و امحتو تولید فهد با یرماآ ادسو یتقاار یندآو تدوین فر یرماآ ادسو یامحتو با کتابی یتهیه یابرپروپوزالی بررس   ی ارائه  -

 اجرایی های وس  ط دس  ت اهبا تامین بودجه ت ، پروپوزا  پیش  نهادی. مقرر گردید در ص  ورت توافک کارگروه بر تهیه پروپوزا آنش  دن 
جهت جهت تص   ویب و  قد قرارداد با دس   ت اه مربواه به انجمن آمار  ر ایران و ...مرکزی، پژوهش    ده آمار و مرکز آما مانند بانک

 ارائه شود.بررسی و تصویب 
 عضای کمیته به کارگروه ارائه شد:پیشنهادات زیر نیز توسط ا 
بازآموزی  دانش    جویان و و  های آموزش    یکارگاهبرگزاری ا، کلیپ، کتاب، هیه محتوتهای کارگروه، ه منظور  ملیاتی ش    دن فعالیتب -

گاهیهایی و دانش   اه هااهحمایت مالی دس  ت با های مختلف هدف برای گروه ...اس  اتید و  و ارتقای س  واد آماری جز اهداف و  که آ
های ، بانک مرکزی، گروها شامل وزارت ارشاد، رسانه ملی، مرکز آمار ایرانهدست اه. برخی از پی یری شود، وجود داردآنها  وظایف

 د.باشمیو تعامل با آنها  هابرای تامین مالی هزینهی پیشنهادی ها اهتدس از جمله ها و ...آمار  دانش اه
 های مختلف هدفگروهبندی تتجدیدنظر در اولوی -

در جلسات مربوط به سواد آماری حوزه آموزش حضور داشته و به دلیل مشغله کاری  اشته باشندقرر گردید آقای دکتر بهرامی در کمیته حضور دم
 . شودپی یری توسط ایشان باشند و مسائل سواد آماری این گروه هدف 

 
های مربوط در ادامه بررسی ارایه دادند.«  های تخصصینشست » کارگروه های صورت گرفته در جلسهفعالیت ی ازگزارشخانم دکتر کلهری  -۴
های و چالش قرار گرفته بررسی موردمیزان تولید محصو  زرا ی براورد سطح زیر کشت و گیری ارح نمونه ،وزارت جهاد کشاورزیمسائل  به

  شده است:تعیین به شرح زیر ها توسط وزارت جهاد کشاورزی  ی پژوهشوموض هایاولویتو شناسایی  وزارت جهاد کشاورزی
 برداران محصوالت زرا یسازی چارچوب بهرهبهن ام  -
 گیری با هدف بهبود ارائه براورد سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زرا یهای نمونهبازن ری ارح -
 هاگیری و ارائه راه ار برای کنتر  و کاهش آنبررسی خطاهای غیرنمونه -
 هاارائه نظام ارزیابی و کنتر  کیفیت آمارگیری -



ضو ات پروژه مقرر گردید ست مو ش  شیوه  سی  صیص آنبرر شی و تخ شیهای پژها به گروههای پژوه سات بع وه سی در جل  دی کارگروه برر
 شود. 

 عضای کمیته به کارگروه ارائه شد:پیشنهادات زیر نیز توسط ا
  ذیرد. ها صورت پهای آماری دانش اهاورهمشدروس ها و ارائه پیشنهادات توسط دانش اهیان در قالب دست اه هایچالششناسایی  -
جمن رسانی از اریک انبواه، جهت ااال های مرتهیه شده توسط دست اه RFPبه همراه های پژوهشی شناسایی شده وان ارحفراخ -

های مطالعاتی و دانش  جویان برای انجام ارحجهت ش  ناس  ایی اس  اتید  تخص  ص  ی توس  ط کارگروه یهاتآمار ایران و برگزاری نش  س  
 برگزار گردد. 

  ارایه دادند. به شرح زیرها های خام در دست اهوضعیت دسترسی به داده ی ازگزارشآقای مرادی  -۵
 .باشدیقابل ارائه م در وزارت جهادکشاورزی یمحصوالت زرا  دیتول نهیمربوط به ارح هز یهاداده 97تا  79از سا   یزمان یسر -
 یهاگرفتهنس  ل االق یاتیح یدادهایرو و انتش  ار برش  ی اولی از ازدواج و االق  یمل شیمایپ یهادادهزیر، در س  ازمان تبت احوا  -

 در دست انتشار است. ۱392سا  
های دست اهها در مرکز آمار ایران از قبل مهیا بوده اما دسترسی به ریز دادههای خام با حفظ دستورالعمل محرمان ی دسترسی به داده -

 منوط به کسب مجوز از دست اه ذیربط است.
ست که در نویس بخشنامهکار و رفاه اجتما ی، پیش های خام در وزارت تعاون،یت جریان دادهبرای تقو - شده ا ای به امضا وزیر تهیه 

 های خام خواهد بود.رت ابالغ گامی به سمت ارائه دادهصو
شست یبرگزار - سئول ین ضائ و فناوری ااال ات مرکز آمار نیبا م سی به  هیقوه ق ستر ست اقدام های خام ادهددر خصوص نحوه د در د

 ی یکه  دارددر دستور کار قرار  هیقضائپژوهش اه قوهپژوهش ده مطالعات پایه در  یشیهمابرای برگزاری  یزیربرنامهاست. همچنین 
 است. آمار  های اصلی آنبخشاز 

 عضای کمیته به کارگروه ارائه شد:یشنهادات زیر نیز توسط اپ
ستورالعم - ستاندارد محرمان ی  لتهیه د ست اههای خام فایلااال ات ا ستورها جهت ارایه به د مرکز آمار روه قرار گیرد و کار کارگ در د

 خصوص هم اری الزم با کارگروه را داشته باشند. این  در ایران
های خام ارزش  مندی در دس  ترس  موم قرار هایی که دادهتوس  ط انجمن آمار ایران به دس  ت اههای تش  ویقی و س  یاس  ت تقدیرنامهارائه  -

  شود. و ا ما  ، ارائه دهدمی
براساس ااال ات موجود ها ارائه شود. دست اهخام های دسترسی به دادهدر سایت انجمن آمار ایران بخشی برای ااال  رسانی لینک  -

جهاد کش  اورزی، داده های وزارت  یمحص  والت زرا  دیتول نهیارح هز یداده ها 97تا  79 های س  ا  یزمان یس  رمانند ااال ات 
ااال  رس   انی ش   ود و به مرور زمان  از اریک س   ایت انجمن آمار ، در حا  حاض   ر این ااال اتنیروی کار و هزینه و درامد خانوار

 افزایش یابد.  دسترسی های ینکل
تا  زمان ازدواج تق، مدهای افراد ش   امل دالیل االس   ایر ااال ات و ویژگیس   ازمان تبت احوا   الوه بر ااال ات وقایی حیاتی،  -

 را نیز در اختیار کاربران قرار دهند. ی خانوار  و ... ا، تعداد ا ضاالق
 پژوهش    ده آمار و مرکز آمار ایرانبا هم اری های حوزه بهداش   ت و درمان، دس   ترس   ی به دادهاقدامات و پی یری های الزم جهت  -

   صورت پذیرد.آقای دکتر محرابی موسسه تحقیقات سالمت و 
 

 ۱۸تا  ۱۶سا ت ، 1۳۹۹ اسفند 2۳شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 ها و بررسی مستندات ارسالیرائه گزارش کارگروها -

 کنندگان:شرکت 
 محمدباقر  باسی سعید  باسی  لیرضا زاهدیان دکتر زهرا رضائی قهرودی دکتر  لی رجالی کریم احمدی نام اعضاء
مدت 
 حضور
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 نصیری رفالحیاله مد نعمتیس سعداله مرادی حسن محمدزادهمدکتر  دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر  فقیهیمحمدرضا دکتر  نام اعضاء

مدت 
 حضور
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