
 انجمن آمار ۀهیئت مدیرمرکز آمار ایران و  ۀیسرئ یئته ۀجلس گزارش
  

اي با هماهنگی قبلی و به دعوت رئیس محترم مرکز آمار  جلسهماه  صبح روز دوشنبه هشتم دي 8ساعت  رد
 ۀو هیئت رئیس انجمن ةهیئت مدیراعضاي تعدادي از ایران در دفتر ریاست مرکز آمار ایران با حضور 

هاي آماري و آمارهاي ثبتی مرکز آمار طرح ابتدا آقاي نصیري معاون. محترم مرکز آمار ایران تشکیل شد
مشکانی و درخواست قرائت فاتحه  محمدرضا ارزشمند شادروان آقاي دکترر با یادي از خدمات بسیا ایران

ایشان  .آمار ایران ارائه کردندمرکز ي آتی ها برنامهي جاري و هااز  فعالیت یگزارشبراي شادي روح ایشان، 
هاي به اهمیت فعالیتهاي انجمن آمار ایران کنفرانس برخی خود در ي چند خاطره از حضورآوربا یاد

زاده رئیس سپس آقاي دکتر حسین. کردند ضرورت همکاري بین مرکز آمار و انجمن آمار تأکیدانجمن و 
جدید مرکز آمار ایران را براي تعامل  رویکردهاي ،انجمن ةمدگویی به هیئت مدیرآمرکز آمار ضمن خوش

آمادگی خود را براي هر نوع و ند دبیان کر ،خصوص انجمن آمار ایران به ،هاها و انجمنر با دانشگاهیشتب
 هاي از انجمن آمار ایران در کمیته یحضور نمایندگانو ویژه در امر آموزش و پژوهش  ري با انجمن بههمکا

  .ردنداعالم ک مرکز آمار آموزش و پژوهش

ضمن ارائۀ  ،یل این جلسهشکزاده براي تنیسپس آقاي دکتر وحیدي ضمن تشکر از دعوت آقاي دکتر حس 
و  ندکرد ذکربا مرکز آمار  را هاي بسیار نزدیک انجمنمواردي از همکاريهاي انجمن، گزارشی از فعالیت

در دانشگاه صنعتی  ایران در اولین کنفرانس آمارویژه به حضور پر تعداد و بسیار پررنگ مرکز آمار  به
-مرکز آمار در سالن همایش به میزبانی رند که سومین کنفرانس آماه کردضافضمناً ا واشاره کردند  اصفهان

اي از روابط تنگاتنگ مرکز  توان نشانه که این کار را می هاي صدا و سیما با شکوه فراوان برگزار شده بود
هاي اخیر این حضور کمرنگ شده و از سال در که گفتند شانای. هاي اول دانستدر سال آمار آمار با انجمن

فه کردند که یکی از ثمرات ایشان اضا. ندشو و هم انجمن آمار متضرر می آمار این وضعیت هم مرکز
ها و برگزاري میزگردي در خصوص برخی کنفرانسبراي مرکز آمار بود که با حضور در  همکاري، فرصتی

 در عین حال بهعلمی در سطح کشور داشته باشند و  هاي تئهیبازخوردي از اعضاي  ،هاي مرکز برنامه
به این طریق  عالوه به. دبپردازی کشور انشگاهدآماري می ۀ علهاي مرکز در سطح جامعفعالیتمعرفی 
ط با انجمن هاي مرتب رسانه و از طریقشود  می معرفیجامعه  در سطح وسیعی بین نخبگانهاي مرکز  برنامه



منتشر و در معرض اطالع قرار انجمن  ۀها و خبرنامهمایش ،هاکنفرانسهاي انجمن، از جمله سایت
  .گیرد می

که ادارات تابعۀ استانی سازمان برنامه و بودجه به عضویت حقوقی  کردند آقاي دکتر وحیدي درخواست
هاي بیشتر بین شبکۀ علمی آمار و دفاتر آمار انجمن درآیند که ضمن کمک به انجمن، امکان همکاري

 دوجانبه و هايفعالیت سازماندهی براي مشترك ايهکمیت کردند پیشنهاد همچنین ایشان .استانها تسهیل شود
با توجه به تفاهمات حاصل در جلسۀ مشترك بین  اظهار داشتند کههمچنین . شود ایجاد بیشتر تعامل ایجاد
اي از طرف انجمن خطاب به جناب آقاي دکتر نوبخت  نصیري، دکتر رجالی، و دکتر محمدزاده، نامه انآقای

ند کرد خواستدرزاده نیو از آقاي دکتر حس شده است و ارسالبراي پیگیري موضوع نظام آمارشناسی تهیه 
نظام قانون تشکیل سازمان براي تصویب  دانند را که صالح میگونه اقدامی هرکه در تعقیب این نامه 

   .در کشور خواهد افزودر ماآ علم اعتبار ند زیرا که تصویب آن قطعاً برآور به عمل کشور شناسیآمار

بین مرکز آمار و انجمن آمار  مشترك ۀلسنیز ضمن تشکر به خاطر برگزاري جسپس آقاي دکتر محمدزاده 
شد چرا که تعامل و همکاري اظهار داشتند انتظار بر این بود که چنین نشستی خیلی زودتر از این برگزار می

. شودها میبین مرکز و انجمن بسیار ضروري است و سرعت زیاد گذر زمان موجب از دست رفتن فرصت
اند برشمردند و اظهار امیدواري کردند مرکز داشتهنجمن و مرکز آمار هاي متقابلی را که اایشان نیز همکاري

-آمار همچون گذشته انجمن آمار را در نیل به اهداف خود یاري نمایند و در برگزاري سمینارها و کنفرانس

هاي ها و نشستعالوه از انجمن آمار در برگزاري همایش هب. هاي آماري مشارکت بیشتري داشته باشند
سپس ایشان به  .شد کمک بگیرنداجرا می هاي خود مانند مواردي که سابقاًمرتبط با فعالیتتخصصی 

هاي مجلس اقداماتی که براي اصالح و آماده سازي طرح تشکیل نظام آمارشناسی کشور در مرکز پژوهش
و  شوراي اسالمی و پس از آن در کمیسیون تخصصی شوراي عالی آمار صورت گرفته بود اشاره داشتند

اي قابل ارائه الیحه ۀدند که براي تهیز رئیس محترم مرکز آمار تقاضا کرشمردند و اسر راه آن را بر موانع بر
قرار جدي  را مورد حمایت آن در مراحل مختلف تصویب به هیئت دولت انجمن آمار را یاري رسانده و

رسمی و اجراي این دوره در  کارشناسی ارشد آمار ۀایشان ضمن اشاره به تهیه و تصویب برنام .دهند
اقتصادي  ۀپنج ساله توسع ۀبا عنایت به تکلیف برنامدانشگاه عالمه طباطبایی از مرکز آمار تقاضا کردند 

آمار در مرکز  ۀهاي مختلف رشتآموختگان گرایشبراي جذب دانشکشور مبنی بر جذب متخصصین آمار، 
ریزي هاي مدیریت و برنامهخصوص سازمان هاجرایی بهاي آمار و واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه



 ۀشغلی کارشناسان آمار از خدماتی به رست ۀعالوه بر آن براي تغییر رست. پیگیري الزم به عمل آورند ها استان
اضافه آقاي دکتر محمدزاده  .فناوري اطالعات توسط سازمان امور استخدامی کشور اقدام مناسبی انجام دهند

آمار کشور الزم و  ۀتوسع کاري متقابل سه ضلع مثلث دانشگاه، انجمن و مرکز آمار برايهم کردند که
تواند به مسائل آمار بپردازد یا وضعیت بدون همکاري دو ضلع دیگر نمیاز آنها ضروري است و هیچیک 

  . فعلی آمار کشور را بهبود بخشد

کارشناسان آمار در دفاتر آماري ادارات، پیرو صحبت آقاي دکتر محمدزاده در خصوص عدم استفاده از 
اي از حسن نیت جامعۀ دانشگاهی و یکی از خدمات بسیار  آقاي دکتر وحیدي متذکر شدند که نشانه

عالی  اجتماعی در شوراي -ارزشمند مرحوم دکتر مشکانی، تدوین برنامۀ کارشناسی ارشد آمار اقتصادي
در دانشگاه شهید بهشتی براي اولین بار در کشور اندازي آن  ریزي به همت آقاي دکتر مشکانی و راه برنامه

اي مشترك بین آقاي دکتر جمشیدي، رئیس وقت مرکز آمار ایران و آقاي  که این کار هم پیرو جلسه بود
هاي مناسب براي کار در مرکز آمار تردکتر مشکانی براي برآوردن نیازهاي مرکز آمار به کارشناسانی با مها

  .بودانجام شده 

مرکز کردند که پس از این از تشکیل این جلسه تأکید مجدداً ضمن ابراز خوشحالی آقاي دکتر حسین زاده 
 انجمن خواهند داشت و بهها و مجامع در کنفرانس فعالتري حضورآمار همکاري نزدیکتري با انجمن و

بین مرکز هاي آتی همکاری ایجاد بستر مناسب براي یعنوان اب اي آقاي دکتر شباك ماموریت دادند که کمیته
  .و پیگیر مصوبات و ارائۀ پیشنهادها براي گسترش مناسبات باشندتشکیل دهند آمار ایران و انجمن 

  :بندي تفاهمات انجام شده در این جلسه به طور خالصه به شرح زیر است جمع

 در انجمن آمار آمار ةمرکز آمار و پژوهشکد ةمعرفی نمایند - 
 ها در انجمن آمار و سازمان برنامه و بودجه استان آمار ةپژوهشکدحقوقی مرکز آمار ایران، عضویت  - 
 هاي عضو کمیسیون تخصصی شوراي عالی آمار براي عضویت حقیقی در انجمن آمار تشویق سازمان - 
 هـا و  هـا بـا خبرگـزاري    تالش در جهت ترویج سواد آماري از طریق انجام مصاحبۀ اسـتادان آمـار دانشـگاه    - 

 ها رسانه
 رپژوهشکده آماهاي علمی مرکز آمار ایران و  عضویت انجمن آمار در شوراها و کمیته - 
  پژوهشکده آماردر مرکز آمار ایران و  آمار ۀکارآموزي دانشجویان رشتو  برگزاري بازدیدهاي علمی - 



 صصی آمارها و سمینارهاي تخ در کنفرانس پژوهشکده آمارمرکز آمار ایران و همکاري مادي و معنوي  - 
 آمـار   در پانزدهمین کنفراس آمار ةپژوهشکدمرکز آمار ایران و توسط  برگزاري میزگرد مرتبط با آمار رسمی - 

 یزد
 هاي کارشناسی ارشد و دکتري در زمینۀ آمار رسمی رسالهها و  نامه از  پایان ایران آمار مرکزحمایت  - 
 کشور تشکیل سازمان نظام آمارشناسیهمکاري و حمایت مرکز آمار ایران در فرایند تصویب قانون  - 
 نامۀآمار رسمی تخصیص بخشی از خبرنامۀ انجمن آمار به موضوعات آمار رسمی و واژه - 
 مبنا هاي ثبتی انجام مطالعات علمی توسط انجمن آمار ایران در زمینۀ سرشماري - 
 و انجمن آمار  آمار ةپژوهشکدهاي تخصصی مشترك توسط مرکز آمار ایران،  برگزاري میزگرد و نشست - 
در خبرنامۀ انجمن آمار از طریق نمایندة انجمن  آمار ةپژوهشکددرج اخبار و رویدادهاي مرکز آمار ایران و  - 

 در مرکز آمار
 اجرایی آمار رسمی براي پیگیري مصوبات جلسه تشکیل کارگروه - 

 


