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    :اهم موضوعات و مصوبات 

 .صورتجلسه قبلی مورد تصویب قرار گرفت -1
ضا -2 شی از اق ییخانم دکتر ر صورت گرفته گزار شته ارائه دادند. دامات  شان همچنین طی یک ماه گذ صویب کلیات  ازای های نامه دادهآیینت

همچنین ایشان  در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و ارسال نظرات اعضای کمیسیون و اعمال اصالحات توسط کارگروه خبر دادند.خام 
و  ن داده های خام سااه دسااتماه مرکز آمار ایرانز سااازمان وبت احوالخبر دادند که درآهای خام در سااایت انجمن آمار از راه اندازی بخش داده

آقای زاهدیانز دکتر در دستماه ها نیز جناب اقای  کاراموزیوضعیت در خصوص اطالع رسانی شده است. وزارت تعاونز کار و رفاه اجتماعی 
شاااروع فعالیت سااارکار خانم دکتر کلهری هماهنمی  زم برای تساااری  در  دمقرر گردی .دادندگزارشااای ارائه احمدی و سااارکار خانم دکتر کلهری 

 کاراموزان را انجام دهند. 
براساس نظرات دریافت شده از اعضای محترم کمیته همکاری های امار  ارائه دادند.  «سواد آماری» گزارشی از کارگروه خانم دکتر قاهری -3

ایشان  اهد شد. انجمن آمار ارسال خو بهروز آینده اصالحات اعمال و برای بررسی و تصویب  10رسمیز پیش نویس سند در حال اصالح و تا 
کثر را نویس نظرات خود در خصااوص پیشنیز اعضااای محترم کمیته سااایر  درخواساات داشااتند قرار  ایشااان در اختیار طی یک هفته آیندهحدا

با مدیریت جناب آقای دکتر رجالی ارائه برگزاری میزگرد سااواد آماری در ساامینار آموزش آمار توضاایحاتی در خصااوص ایشااان همچنین دهند. 
 دادند. 
 

 ارائه دادند:و تصمیمات اخذ شده به شرح زیر ها نامهجلسه کارگروه حمایت از پایان چهارمینرجالی گزارشی از  دکترآقای  -4 
 درج در خبرنامه پس از اعمال اصالحات پیشنهادی اقای دکتر شباکآقای دکتر محرابی برای پیش نویس نهایی گزارش تهیه  -
بی نتیجه خانم دکتر رضایی  برای تماس و پی گیری گسترش همکاری انجمن آمار ز با موسسه های و گزارشی از تالشهای مکرر ارائه  -

 مرکزیآموزش و پژوهشی بانک 
 بهبیشتر  کهآقای چلویان در بانک مرکزی توسط حمایت از پایان نامه ها توسط موسسات آموزشی و پژوهشی آمار  پیش نویستهیه  -

 می پردازد. موضوعات اقتصادی 
آقای نصیری از شورای پژوهش نظام   ارائه گزارش پژوهش وآموزش و لزوم فعالتر شدن انجمن در شورای عالی آمار از طریق شورای  -

و راهکارهایی برای ارتباط و تعامل  نظراتنیز . اعضااای کمیته  انجمن در این شااوراو اقدامات انجام شااده برای پررنک کردن نقش 
  . ارائه دادندبیشتر انجمن با این شورا را 

شی ا - صمیم کارگروه برای  زاقای دکتر رجالی گزار سمینار ت سمی برگزاری  سا نه امار ر شد که این  کردند. در کارگروهمطرح دو صیه  تو
نوع جلساااات ابتدا بین یک یا چند دساااتماه آماری در یکی از دانشاااماه ها برگزار گردد و پس از بررسااای نتیجه ز در مورد سااامینار 



با توجه به عدم حضور اقای دکتر شباک در چهارمین جلسه کارگروهز مقرر گردید نتیجه تصمیم کارگروه به  دوسا نه تصمیم گیری شود.
 شود. نیز دریافت شود و نظر ایشان  ایشان منعکس

 
و توسط آقای زاهدیان ارائه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار  براساس نظرات اعضایهای خام نامه دادهآیینپیش نویس اصالح شده  -5

 ر ایران ارسال گردد. مرکز امابه  کمیسیون تخصصی شورای عالی آماردر  آیین نامه جهت بررسی مجدد دیمورد تصویب قرار گرفت. مقرر گرد
 
های صورت دادند. ایشان گزارشی از هماهنمیارائه گذشته طی یک ماه  « های تخصصینشست » کارگروهجلسه  خانم دکتر کلهری گزارشی از -6

 ت:مصوبات جلسه کارگروه به شرح زیر اسجهت برگزاری نشست ارائه دادند. کشاورزی د اگرفته با وزارت جه
 پیشنهادی اعضای کارگروه با صالحدید وزارت جهاد کشاورزی اعمال شود. اصالحات   -
 جناب آقای احمدی جلسه نشست را مدیریت کنند. -
 ماه برگزار شود. نشست در نیمه دوم مهر -
ها های آمار و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در استانرسانی پوستر صورت پذیرد و مدعوین منتخب مدیران گروهدعوت عمومی از طریق اطالع -

 های مشترک آمار رسمی باشند. و اعضای هیئت مدیره انجمن آمار ایران و اعضای کمیته همکاری
 گیریآماده شود با تاکید بر حضور اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه نمونهکتر کلهری خانم دنویس دعوتنامه توسط پیش -
 فراخوان شرکت در وبینار توسط همکاران وزارت جهاد کشاورزی تهیه شود.نویس پیش -
-  

برگزارکنندگان ( با سمینار آموزش آمارز مقرر گردید با هماهنمی با 1400مهرماه  27)وزارت جهاد کشاورزی با توجه به همزمانی برگزاری نشست تخصصی 
برگزار شود در غیر  19:30تا  18مهرماه ساعت  27اگر تالقی ساعت در برگزاری نشست و سمینار وجود نداشته باشدز نشست در  سمینار اموزش آمارز

 گردید خانم دکتر رضایی هماهنمی  زم در این خصوص را انجام دهند.  ت به آبان ماه منتقل شود. مقرراریخ نشساینصورتز ت
 
 

 18تا  16ز ساعت 1400  شهریور 27شنبه روز  نده:یی آمان و دستور جلسهز

 و بررسی مستندات ارسالی هاارائه 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 2:00 مدت حضور

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

 2:00 - 2:00 - 2:00 2:00 مدت حضور

      دکتر قاهری نام اعضاء

      2:00 مدت حضور
 

 


