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      و مصوبات:اهم موضوعات 

 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -۱
آقایان احمدی )وزارت عبارتند از  کارگروه ارائه دادند. اعضای هانامهحمایت از پایاننخستین جلسه کارگروه رجالی گزارشی از  رآقای دکت -2

وزارت تعاون، کار و رفاه  مرکز آمار و اطالعات راهبردی(، زاهدیان )، مسئول کارگروهاصفهانرجالی )دانشگاه صنعتی دکتر جهاد کشاورزی(، 
دکتر  ونصیری )مرکز آمار ایران ( ، دکتر محرابی )دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی(، موسوی )بانک مرکزی جمهوری اسالمی (، ( یاجتماع

، تهیه لیست اولیه از وجودوضع م تحلیل، ین برنامها ینمخاطب، اهداف کارگروهدر خصوص  کارگروه جلسهاولین . در وهشکده آمار(ژپشباک )
   گیری شد. و تصمیم صحبتر ات دیگوعو موض هانامهموضوعات پایان

اجرایی -سند راهبردی»نویسپیشایشان توضیحاتی در خصوص  دادند.  ارائه «سواد آماری» کارگروه ی ازگزارش خانم دکتر قارهری -3

مقرر ، ارائه دادند. زاده تنظیم و نگارش آن را بر عهده گرفته بودندکه پیش از این جناب آقای حاجی« ترویج سواد آماری در ایران

ضای کارگروه سط اع شده تو سند با در نظر گرفتن نکات مطرح  صالح  ، مجدد موردشد این  شنهاد ؛ قرار گیردبازبینی و ا به پی

نظران این حوزه فرستاده شود و پس از اعمال مقرر شد که سند اصالح شده در گام بعد برای بررسی بیشتر به صاحب کارگروه،

 قرار گیرد. به عنوان مجری این سند،  ،نسخه نهایی در اختیار انجمن آمار ،نظراننظرات صاحب
 
در جلسععه اعضععای کمیته پیشععنهادی پس از اعمال نظرات را « های خام آمارهای رسععمیدادهتوسعععه اطالع رسععانی »نامه آیین مرادیآقای  -4

و  مجدد اعمال، ات ارائه شععده در این جلسععهپیشععنهادارائه دادند و همکاران پیشععنهاداتی در این خصععوص ارائه دادند. مگرر گردید  ، مجددقبل
ساپی  ۱0تا نسخه نهایی  ارائه بررسی و تصویب  ایید همه اعضا، به انجمن آمار جهتکمیته قرار داده شود و در صورت تروز آینده در گروه وات

 . شود
با توجه به اینکه فرایند تصععویب ایین نامه در کمیسععیون های تخصععصععی و شععورای عالی آمار ممکن اسععت زمانبر باشععد، مگرر گردید جلسععات 

 در حال حاضر در دسترس است، توسط کمیته تصمیم گیری شود. هایی کهدادهاطالع رسانی کارگزوه به قوت خود باقی بماند و در خصوص 
 
شکر از جناب آقای احمدی برای  ضمن -5 سال پیگیری و ت سخ بهار سخ بهپیگمگرر گردید  ،هاینامه انجمن در مورد کارآموز پا نامه انجمن  یری پا

 منابع معاون یمیرح دکتر یقاآای با همچنین مگرر گردید انجمن آمار مکاتبهاعضععای کمیته صععورت پ.یرد. سععایر ط توسعع هایدر مورد کارآموز
 در این خصوص داشته باشد.  هیقضائ قوه اطالعات یفناور و آمار مرکز سیرئ پور زارع دکتر یآقا و یانسان

 
 برگزار گردد. ۱7ساعت کمیته  تماه جلسامگرر گردید تا پایات مرداد -6



 

 
 

 ۱۹تا  ۱7، ساعت ۱400ماه   اردیبهشت 25شنبه 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
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