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    :اهم موضوعات و مصوبات 

 .و مقرر گردید دو اصالح تایپی اعمال گردد صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -1
ضا -2 شی از اق ییخانم دکتر ر صورت گرفته در گزار ستگاهارائه دادند.  مورد کاراموزیدامات  شتند با توجه به تعامل با د شاره دا شان ا ها و ای

ستگاه سان د شنا ستند.معرفی کار شجویان در حال انجام کاراموزی ه ضو ها، دان صوص ح شان همچنین در خ سه ای ر رئیس انجمن امار در جل
به همکاران های خام نامه دادهیینآتصنننویب امکان بررسنننی و مار برای آ شنننورای عالی تخصنننصنننی کمیتهتیرماه در جلسنننه  27یکشننننبه مور  

سانی کردند. اطالع شان همچنر شنهادات کمیته وبینارها در خصوص برگزاریین ای های اولین نشست تخصصی کارگروه نشست نظرات و پی
 است: . پیشنهادات به شرح زیربه اعضای کمیته ارائه دادندتخصصی را 

 برگزاری نشست توسط کارگروه و ارسال برای کمیته وبینار برای تکمیل و اطالع رسانی تهیه پیش نویس فراخوان  -
 ماه توسط کارگروه جهت برنامه ریزی و درج در فراخوانمهر برگزاری نشست دردقیق تعیین تاریخ  -
 ها های آمار دانشگاهدعوت از گروه -
 شناسایی اساتید متخصص در این حوزه و دعوت رسمی برای حضور در این وبینار -
 طراحی پوستر فراخوان توسط پژوهشکده آمار -
 
-سننند راهبردی»نویس دوم پیش ایشننان توضننیحاتی در خصننوص ارائه دادند.  «سننواد آماری» گزارشننی از کارگروه خانم دکتر قاهری -3

کثر در مدت مقرر گردی اعضای محترم کمیته نظرات خود در خصوص پیشارائه دادند. « اجرایی ترویج سواد آماری در ایران نویس را حدا
 به شرح زیر تسط اعضای کمیته نیز ارائه شد: پیشنهاداتیهمچنین روز در اختیار خانم دکتر قاهری قرار دهند.  10
 ها به سندها و نهادهایی که در توسعه سواد آماری تاثیرگذار هستند و اضافه شدن نام آنشناسایی سازمان -
 طراحی سایت سواد آماری در سند اضافه شود -
و تفسرهای  در آمارها در خصوص موضوعات سواد آماری از جمله اشتباهات رایج صدا و سیما  هایی بابرگزاری میزگرد و نشست -

 آمارهانادرست از 
اجرای  مقرر گردیداجرایی سواد آماری،  -در سند راهبردیبه منظور وجود ضمانت اجرایی برای پیشبرد اهداف و اقدامات درج شده  -

در های الزم در این خصننوص را ها و راهنماییقرار داده شننود و جناآ آقای نصننیری هماهنگیاین سننند در اهارمین برنامه ملی آمار 
 به انجمن آمار داشته باشند.ادامه کار 

 
 ارائه دادند:به شرح زیر تصمیمات اخذ شده و ها نامهجلسه کارگروه حمایت از پایان سومینآقای دکتر رجالی گزارشی از  -4 
 تهیه گزارش جلسه قبل آقای دکتر محرابی برای خبرنامه -



 تهیه گزارش کوتاهی از نحوه حمایت پژوهشکده از پایان نامه ها برای خبرنامه توسط آقای دکتر شباک -
 یعالی آموزش بانکدار رضننایی به عنوان مسننول کمیته آمارهای رسننمی انجمن با آقای دکتر حبیبی موسننسننه قرار گفتگوی خانم دکتر  -

 بانک مرکزی از طریق آقای حاجی زاده و بررسی امکان همکاری مشترک واحتماال تشکیل جلسه با انجمن آمار ایران
 یه گزارشی از شورای پژوهش شورای عالی آمار برای درج در خبرنامه توسط آقای دکتر شباک.ته -
ن بخشننی از لزوم فعالتر شنندن انجمن در شننورای عالی آمار از طریق شننورای پژوهش و نظم بخشننی  به اسننتفاده از قانون هزینه نمود -

 بودجه نهادها به امور پژوهشی
 شرح زیر ارائه دادند:را به ها و نهادهای مختلف دستگاهبه  های کارگروههمچنین توصیه

شور، - سال یک بار نیاز به انجمن آمار ایران: در رابطه با نیازهای آماری ک شگاه صورت پذیردسنجی حداقل هر دو ها گزارش و به دان
 .داده شود

های این تشویق نشجویان را به طرف انجام تحقیقات در زمینه آمار رسمی تشویق و راهدا اعضای هیات علمی وبه انجمن آمار ایران:  -
 ها فراهم آورد.توصیه به دانشگاه های وزارت علوم ورا از طریق بخشنامه

اند ها مکاتبه نماید و آن اساتیدی که توانستهانجمن با دانشگاه ،هانامهبرای شناسایی مشکالت حمایت از پایان: به انجمن آمار ایران  -
سازمان شجویان خود، حمایت مالی از  سندها بگیرندبرای دان شکالت این فرایند را بنوی سات ک، م سی وار، تا در جل حل  راه گروه برر

 آنها ارائه شود.
نیز حمایت از  ها وپژوهشی توسط دستگاه شورای پژوهش نظام آماری کشور: در نقشه راه خود مساله اعالم نیازهای در خواست از  -

 .های آماری را ترسیم نمایدها توسط دستگاهنامهپایان
  نامه همکاری امضا نمایند.های آماری کشور تفاهمبا دستگاهها: دانشگاه از انجمن و -
آموزش پزشگی و در گیر کردن دانشجویان با تحقیقات آنها و استفاده از اطالعات  مساله ارتباط بیشتر با وزارت بهداشت، درمان و  -

 کار بیشتری نیاز دارد. آنان به بررسی و
 

همچنین خانم . دادندی قرار ها را در اختیار اقای دکتر رجالهناممستندات موجود در قوه قضاییه در خصوص حمایت از پایاننیز آقای دکتر مرادی 
تشکیل جلسه با انجمن آمار  وبررسی امکان همکاری مشترک و مذاکرات صورت گرفته و دکتر رضایی گزارشی از تماس با آقای دکتر حبیبی 

  ها را تاکید داشتند. ها در مراکز آماری و سازماننامهج پایانارائه دادند. آقای دکتر فقیهی در خصوص ضرورت استفاده و اجرایی شدن نتای ایران
ها، جناآ آقای دکتر رجالی به شناسایی نیازهای نامهدوساالنه آمار رسمی و حمایت از پایانسمینار  برگزاری در خصوص ضرورت و ارتباط
ی که در زمینه آمار رسمی فعالیت هایدانشگاهاتید اسدانشجویان و با ها و دستگاهمراکز آماری  آشنایی و رسمی آماری در سمینار دوساالنه آمار

برای ها های دستگاهنامههای حمایت از پایاننامهندر قالب آییهای جدید نامه، امکان تعریف پایان، اشاره کردند تا از طریق این تعاملاندداشته
  دانشجویان جدید فراهم شود. 

 
و مصوبات شورای پژوهشی قوه قضاییه در خصوص « های خامداده » کارگروههای صورت گرفته در فعالیت ی ازگزارش مرادیدکتر آقای  -5

توسط سازمان ثبت احوال، با طراحی  های ازدواج و طالقی پیمایشلیهنتایج موج اوانتشار با توجه به  گردیدمقرر  ارایه دادند.های خام داده
 های عضونی در این خصوص صورت پذیرد و به مرور زمان اطالعات سایر دستگاهرساهای خام، اطالعدر سایت انجمن آمار به نام داده یبخش

های آقای زاهدیان نیز در خصوص ارایه دادهرسانی شود. وزارت تعاون، مرکز آمار ایران و ... در سایت اطالع کمیته مانند وزارت جهاد کشاورزی،
ها به همراه مقرر گردید این مجموعه دادهدادند. توضیحاتی ارائه ق سایت انجمن رسانی از طریجهت اطالعتا دو هفته اینده وزارت تعاون خام 

ها مبنی ای به دانشگاهباشند. همچنین مقرر گردید نامهو ..  رفی متغیرهابه همراه مع ها، فرادادهو نحوه استفاده از آنها معرفی دادهفایلی شامل 
 اندازی این بخش در سایت انجمن صورت پذیرد. بر راه

 
. مقرر گردید پیشنهادات کمیته خاصی ارائه نشد گزارشطی یک ماه گذشته،  « های تخصصینشست » کارگروهبه دلیل عدم تشکیل جلسه  -6

  وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه بررسی و اقدامات الزم برای برگزاری نشست صورت پذیرد. ی وبینارها برای برگزاری نشست تخصص
   
 
 



 18تا  16، ساعت 1400ماه  مرداد 23شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 و بررسی مستندات ارسالیها ارائه گزارش کارگروه -

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

 - - 2:00 2:00 2:00 - مدت حضور

 نصیری رفالحیاله مد نعمتیس سعداله مرادی محمدزادهحسن مدکتر  دکتر یدا.. محرابی کلهریلیدا دکتر  فقیهیمحمدرضا دکتر  نام اعضاء

002: 2:00 2:00 مدت حضور  2:00 2:00 2:00 
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