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 طی یک ماهه گذشته ارائه دادند از اقدامات صورت گرفته کمیتهگزارشی خانم دکتر رضایی  -3
 

صورت گرفته در کمیته همکاری - شی از اقدامات  سمی به همراه آیین نامه به خبرنامه انجمن آمار ایران برای تهیه  گزار های آمار ر
 )معرفی اعضا و اهداف  کمیته و ایین نامه و ...( ۱399پاییز  خبرنامهدرج در 

شمقرر گردید  - سئ ی ازگزار سط م صورت گرفته در همه کارگروه ها تو انجمن  ۱399 زخبرنامه جهت درج در ول کارگروه اقدامات 
 به خانم دکتر رضائی ارسال گردد. فروردین ماه  ۱0تا آمار ایران 

سه هئیت مدیره انجمن برای ارائه  دعوت از اقای دکتر رجالی - سی آمار »در جل شنا شجویان  کار ستورالعمل برنامه کارآموزی دان  د
 انجمن آمار ایراندر  و تصویب دستورالعمل «ها و نهادهای آمار رسمی کشوردر سازمان

 به انجمن آمار ۱400تا اول اردیبهشت ماه موارد زیر  زیر و درخواست برای اعالم و اعضای به دستگاه ها دستورالعمل ابالغ -
 ۱400ابستان جذب کارآموز در ت برای 

o   دستگاهامکان پذیرش کارآموز آمار در 
o  ظرفیت پذیرش و 
o شرایط  سایر 

 



 نمایند.الزم برای پاسخ نامه به انجمن آمار را  پیگیری زیرجدول  3اعضای محترم ذکر شده در ستون  مقرر گردید

 
 میرفالح نصیری آقای  آقای دکتر حسین زاده مرکز آمار ایران

 آقای چلویان آقای دکتر همتی بانک مرکزی ایران
 خانم دکتر کلهری شباک آقای دکتر آمار پژوهشکده
 کتر مرادیدآقای  دکتر علم الهدی هقضاییقوه پژوهشگاه 

 آقای زاهدیان دکتر شریعتمداری اجتماعی رفاه و کاروزارت تعاون، 
 آقای احمدی دکتر خاوازی جهاد کشاورزی  وزارت 

 
 

 برگزاریگزارشی از ایشان  ارایه دادند.«  های تخصصینشست » کارگروه های صورت گرفته در جلسهفعالیت ی ازگزارشخانم دکتر کلهری  -4
و برای بحث  (به حق و خانم دکتر صباپور، آقای دکتر روحانی، آقای دکتر پناهآقای دکتر نوابجناب )نشست تخصصی با حضور اساتید مدعو 

شاورزی  شکالت وزارت جهاد ک ست،  .ارائه نمودندتبادل نظر درباره م ش سائل وزارت جهاد آقای عباد زاده چالش جنابابتدا در این ن ها و م
صیل مطرح نمود شاورزی را به تف سپس نداهک ساتید نظرات خود را ارائه نموده و  شده به اند. ا شده در نتیجه مذاکرات انجام  شنهادات ارائه  پی

 شرح ذیل است:
 تر ارائه شود. صورت دقیقطرح مسئله با بررسی جوانب مختلف و ارزیابی وضعیت موجود به -
 های پژوهشی در نظر گرفته شود.حتما یک متخصص آمار رسمی به عنوان ناظر برای هر یک از فعایت -
 مسئله تعیین شده انجام شود. مطالعات تطبیقی در راستای  -
گیری مرکز آمار ایران در کارگروه حضااور داشااته های نمونهشااناساای آماری و طرحهمکاران دفتر آمارهای کشاااورزی و دفتر روش -

 باشند. 
 های گذشته وزارت جهاد کشاورزی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.های سالداده -

 
ی در این خصااوا ارائه را ارائه دادند و همکاران پیشاانهادات «های خام آمارهای رساامیتوسااعه اطالر رسااانی داده» نامهآیین زاهدیانآقای  -5

قرار تصویب مورد بررسی و  جلسه آینده در سخه نهایی نروز آینده به اقای زاهدیان ارسال گردد و  ۱0ثر تا حداکنظرات سایر دادند. مقرر گردید 
 .گیرد.

کنند. اعضای پیشنهادی  آغازخود را فعالیت  رجالی با مدیریت جناب آقای دکتر« یهای دانشجوینامهحمایت از پایان»مقرر گردید کارگروه  -6
 معرفی شوند. ر رجالی برای جلسه بعدی تکارگروه توسط آقای دک

 
صوا  -7 ستگاهآمار انجمن های کمیتهمانت اجرایی انجام فعالیت های ضدر خ شگاهبا د ضای  هاها و دان ها بوده کمیتهکه دغدغه برخی از اع

 توسط انجمن ارائه گردید: در انجمن آمار مطرح و پیشنهادات زیرتوسط خانم دکتر رضایی است، موضور 
 

 انجمنهای یتهو فعالیت کمبرای به ثمر رسیدن اهداف  های مدیریتی هستندپسته در کتعامل با متخصصان آمار  -
 های انجمن ها و دستگاهبرای اجرایی کردن مصوبات و پیشنهادات در دانشگاه توجیه نمایندگان انجمن -
 ها و ...پیگیری مصوبات مربوط به آموزش یا کارآموزیآموزش عالی برای  زیریبرنامه دفترتعامل با  -
 توسط انجمن آمار هاها و دانشگاهبه دستگاه رسانیاطالر -
 های انجمنکمیته و پیشنهادهای نها برای اجرایی کردن مصوباتانجمن با آ مکاتبهانجام ها و تعامل با دستگاه -
طراحی بخشاای در سااایت  و  هاها با تغییر هئیت مدیرهکمیتهم تغییر یا حذف انجمن آمار و عدها در تالش در جهت تثبیت کمیته -

 هاکمیته تیها و فعالانجمن برای درج کمیته
-  ... 

 

 



 
 ۱۸تا  ۱6، ساعت ۱400فروردین ماه   2۸شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 مستندات ارسالیها و بررسی ارائه گزارش کارگروه -

 کنندگان:شرکت 
 محمدباقر عباسی سعید عباسی علیرضا زاهدیان دکتر زهرا رضائی قهرودی دکتر علی رجالی کریم احمدی نام اعضاء
مدت 
 حضور

2:00 2:00 2:00 2:00 - 2:00 

 نصیری رفالحیاله مد نعمتیس مرادیسعداله  حسن محمدزادهمدکتر  دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر  فقیهیمحمدرضا دکتر  نام اعضاء

مدت 
 حضور

- 2:00 2:00 - - 2:00 
 

 


