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    :اهم موضوعات و مصوبات 

 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -۱
« های خام آمارهای رسمیتوسعه اطالع رسانی داده»نامه آیینوزی و دامات صورت گرفته در خصوص کارامگزارشی از اق ییخانم دکتر رضا -2

ره انجمن آمار توسط آقای هئیت مدی ۰3/۰3/۱۴۰۰خ ردر جلسه مو «های خام آمارهای رسمیتوسعه اطالع رسانی داده»نامه آیین. ه دادندارائ
از طرف رئیس انجمن آمار جهت طرح بررسی و تصویب  ایو طی نامه صویب قرار گرفتمورد تبا اعمال اصالحات جزئی دی ارائه و دکتر مرا

 در شورای عالی آمار به رئیس مرکز آمار ارسال گردید. 
 به شرح زیر است:طی سه ماه گذشته گرفته برای کارآموزی اقدامالت صورتهمچنین 

وزارت جهاد پژوهشتتتکده آمار، مار ایران، ل مرکز آدستتتتگاه و ستتتازمان دولتی شتتتام 7مکاتبات با  ۱6/۱2/۱3۹۹در تاریخ  -
و وزارت اطالعات و ارتباطات  هقضتتتتاییقوه پژوهشتتتتگاه  ،کشتتتتاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی

و ابالغ  هادستگاهبه  کاراموزی دستورالعمل. در آن مکاتبه صورت پذیرفتن( )مرکز رصدخانه شهرداری تهرا شهرداری تهران
اول اردیبهشتتت ماه  تاظرفیت پذیرش اعالم و  دستتتگاهدر ۱4۰۰ابستتتان در ت امکان پذیرش کارآموز آمار اعالمدرخواستتت 

 درخواست شد. به انجمن آمار ۱۴۰۰

 است به شرح جدول زیران در تابستها اعالم ظرفیت کارآموزی توسط دستگاه -

 

 

 

 

 

اعالم ظرفیت  و 2۱/۰2/۱۴۰۰در تاریخ ها ی تهران و چند دانشتتگاه در ستتایر استتتانهادانشتتگاهمدیران گروه آمار مکاتبه با  -
 خرداد ۱5مار تا تاریخ به انجمن آبه همراه اولویت سازمان موردنظر برای معرفی کارآموزان  و درخواستها دستگاه

 ردیف دستگاه نام ظرفیت اعالم شده
 ۱ مرکز آمار ایران ۱۰
 2 وزارت جهاد کشاورزی 5
 3 وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 5
 ۴ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 3
 5 (محدودیت شرایط کرونا) بانک مرکزی 8
 6 پژوهشگاه قوه قضاییه 3



و  موزیادانشجویان کار معرفیو ها های دانشگاهبراساس درخواستها دانشجویان به دستگاه انتسابتشکیل جلسه برای  -
 و  22/۰3/۱۴۰۰مار در تاریخ توستتط انجمن آ (، مرحله اول)طبق جدول پیوستتت هاه دستتتگاهب در دانشتتگاه ناظراستتاتید 

 درخواست معرفی سرپرست دانشجو توسط دستگاه

 

 

 

 

 

 

 تاد ناظر دانشگاه با سرپرست دانشجو در دستگاهسی ارتباط بین دانشجویان و اربرقرا -

ش هریخانم دکتر قا -3 شده «سواد آماری» کارگروه ی ازگزار سه برگزار  ضیحاتی در خصوص ارائه دادند.  در دو جل شان تو نویس دوم پیش ای
ارائه ویستتی شتتده بود بازناعضتتای کارگروه  با نظر و بودند تنظیم کردهزاده که آقای حاجی« اجرایی ترویج ستتواد آماری در ایران-ستتند راهبردی»

ر میزگرد ستواد آماری در ستمینار آموزش آما برای برگزاری هماهنگی همچنین نویس بررستی شتد.پیشستومین  ،کارگروه در جلسته بعدی .دادند
 ارائه به شرح زیر است. ، سخنرانان و زمان . محورهاصورت پذیرفت

 

 زمان سخنران موضوع

 دقیقه ۲۰ دکتر افشین آشفته سواد آماری و اهمیت آن در دنیای امروز

 دقیقه ۲۰ زادهآقای حسین حاجی سند ترویج سواد آماری در ایران

 دقیقه ۲۰ خانیآقای مهدی نقی سواد آمار رسمی

 دقیقه ۶۰  پرسش و پاسخ

 
موضوعات از جمله  شناسی، تهیه محتوی و گسترش سواد آمارکارگروه روش 3 ، تشکیلل شبکه سواد آماریتشکیل شورای سواد آماری، تشکی

 ارائه گردد.  کمیته مقرر گرید سند نهایی در جلسه بعدی است. اجرایی ترویج سواد آماری در ایران-راهبردی سند درمطرح پیشنهادی و 
 
شی از  -۴ سه کارگروه حمایت از پایان دومیناولین و آقای دکتر رجالی گزار سه کارگروه در خصوص اهداف ارائه دادند. ها نامهجل در اولین جل

و  ، پیشتتتنهاد برگزاری ستتتمینار دوستتتا نههانامهمخاطبین این برنامه، تحلیل وضتتتو موجود، تهیه لیستتتت اولیه از موضتتتوعات پایانروه، کارگ
 به شرح زیر است: دومین جلسه کارگروهت تصمیماگیری شد.  و تصمیم صحبتموضوعات دیگر 

 کند:، بلکه فقط در موارد زیر اقدام مینداردای نامهآئین ،هانامهانجمن در رابطه با حمایت از پایان -
و ب الطدر این راستتتا م) ها توستتط نهادهای آماری کشتتورنامههای حمایت از پایانرستتانی در رابطه با مکانیزمالف( اطالع

 .(شدخواهد  انجامرسانی از طرق دیگر به دانشگاهیان توسط انجمن اطالع وانجمن آمار خبرنامه  رسانی از طریقاطالع
 

خواست از مراکز و نهادهای آمار رسمی کشور و در ها درنامههای حمایت از پایانمشکالت مکانیزم ب( شناخت مسایل و
 آنان برای رفو مشکالت

 
رستتتانی به ، جهت اطالعآمارهای رستتتمی و ج( در خواستتتت از نهادهای آمار رستتتمی برای اعالم نیازهای پژوهشتتتی آماری

 انشگاهیان.د

 ردیف اسم دستگاه معرفی شدهموز اکارتعداد 
 ۱ مرکز آمار ایران 6
 2 وزارت جهاد کشاورزی 3
 3 وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 3
 ۴ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 2
 5 (محدودیت شرایط کرونا) بانک مرکزی ۰
 6 پژوهشگاه قوه قضاییه 



 
 ( ایجاد ارتباط با شورای پژوهش نظام آماری جهت همکاری دانشگاهیان با این شورا د
 

در این راستا تشکیل ها و موسسات آماری کشور )، با همکاری دانشگاهریزی برگزاری سمینار دوسا نه آمار رسمیه( برنامه
برگزاری نخستین ایران و هماهنگی بیشتر با شورای پژوهش نظام آماری  قبل از جلسه با موسسه  آموزش عالی بانکداری 

 (صورت خواهد پذیرفت سمینار
 

 ها را در اختیار اقای دکتر رجایی قرار دهند. نامهدر خصوص حمایت از پایانندات موجود در قوه قضاییه تآقای دکتر مرادی مس دمقرر گردی
 
در تصمیمات اتخاذ شده  ارایه دادند.«  های تخصصینشست » کارگروه های صورت گرفته در جلسهفعالیت ی ازگزارشخانم دکتر کلهری  -5

 :به شرح زیر استشست تخصصی با وزارت جهاد کشاورزی خصوص برگزاری ن
ند، توسط همکاران محترم وزارت جهاد کشاورزی در اهای وزارت جهاد کشاورزی که در کارگروه به مسائل واضح تبدیل شدهچالش -

 نشست ارائه شوند.
، ...( و نحوه ارتباط پژوهشگران نامه، مشاوره تخصصیها )طرح پژوهشی، پایانشاورزی از پژوهشهای حمایت وزارت جهاد کروش -

 نیاز در اختیار محققان قرار گیرد.  ها یا آدرس سامانه موردلزوم فرمو در صورت  با این وزارت بیان شود
 پیش از برگزاری نشست، موضوعات در یک جلسه کارگروه ارائه شوند و مورد تبادل نظر قرار گیرند. -
 دقیقه باشد. ۴5زمان ارائه وزارت جهاد کشاورزی دقیقه و مدت  ۱2۰زمان نشست حداکثر مدت  -
 .درسانی نشست توسط انجمن آمار ایران در قالب یکی از وبینارهای این انجمن صورت پذیراطالع -

 
ارسال  ریزیو برنامه دو ماه قبل به کمیته وبینارها جهت هماهنگی رسانی،و مستندات مربوط جهت اطالع مقرر گردید تاریخ برگزاری نشست

 گردد. 
در این   زم مذاکراتمورد بحث و بررسی قرار گیرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مقرر شد مباحثدر خصوص ادامه فعالیت کارگروه، 

همچنین قوه قضائیه اعالم آمادگی صورت پذیرد.  توسط کارگروهمرکز آمار و اطالعات راهبردی علیرضا زاهدیان رییس دکتر آقای خصوص با 
 ها با هماهنگی کارگروه را داشتند.برای برگزاری یکی از نشست

 
هایی دادهاینکه در حال حاضتتر به توجه با  ارایه دادند.« های خامداده » کارگروههای صتتورت گرفته در فعالیت ی ازگزارشتت مرادیدکتر آقای  -6

 این گردید رسازمان ثبت احوال توسط همکاران کارگروه تهیه شده است، مقر، سازمان هدفمندی و رزیکشاو توزارت جهامار ایران، در مرکز آ
و .. در قالبی استتاندارد تهیه و در  به همراه معرفی متغیرها هادادها، فرنهاو نحوه استتااده از آ معرفی دادهفایلی شتامل  ها به همراهمجموعه داده

 انی و بستر مورد نیاز در سایت انجمن، هماهنگی های  زم صورت پذیرد. با حضور خانم دکتر رضایی در خصوص نحوه اطالع رس ایجلسه

 ۱۹تا  ۱7، ساعت ۱۴۰۰ماه   تیر 26شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 ها و بررسی مستندات ارسالیارائه گزارش کارگروه -

 کنندگان:شرکت 
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