
  

  

 ريزي ستاد سال جهاني آمار شوراي برنامه برنامه

 

 
  

  در ششمين جلسه شورا به شرح زير تعيين شدند. ريزي ستاد سال جهاني آمار تخصصي شوراي برنامه گانههشت هايكميتههاي برنامهعناوين  

 ي همگاني كردن آمار (مسئول كميته: آقاي دكتر پزشك) هاي پيشنهادي كميته برنامه -1

o مراكز آموزشي و فرهنگي در عمومي هاي سخنراني گزاريبر 

o آمار  جهاني سال سايت در درج ي مطالب جهت تهيه 

o شهر سطح در بنر صورت به شان آماري هاي ي فعاليت ها جهت ارائه ارگان و ها سازمان درخواست از  

o سايت سال جهاني آمار ها و  نامهروز ،علمي هاي انجمن مجالت در نشر براي يا تكنوشت عمومي مقاالت سفارش و تهيه 

o جامعه در آماري فرهنگ ارتقاء مربوط به هاي فعاليت در خصوص آمار مركز ي باراكهم  

o سايت و تهيه مطالب از بررسي »ISLP « 

o  آمارهاي  خانهسنجي تاسيس  و امكان اتهاي رياضي خانه درتهيه مطالب براي ارايه  

o تهيه شعارهاي سال جهاني آمار 

 )پارسيان(مسئول كميته: آقاي دكتر  شناسيآمارنظام ي  ي پيشنهادي كميتهها برنامه -2

o پيگيري تصويب نظام آمارشناسي ايران 

o اي آمار تعيين راهكار براي ترويج اخالق حرفه 

o هاي اجرايي ي ملي آمار در خصوص تقويت واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه پيگيري مصوبات برنامه  

o آموختگان آماري براي دانشراهكارهاي ايجاد كارآفرين 

 اي (مسئول كميته: آقاي دكتر محتشمي) مدرسه ي آموزش هاي پيشنهادي كميته برنامه -3

o ها و ... و دستورالعمل ها نامه ي آئين تهيه( آمار آموزي دانش مسابقه اجراي سازي زمينه( 

o  ت آموزش و پرورشدر وزار پايه علوم گروه به خدمات از آمار آموزشي گروه ي تغيير رستهپيگيري 

o  دبيرستان تا دبستاني پيش از آمار آموزش محتوايملي  استانداردهايتدوين 

o شوراي عالي آمار 1390سال  مصوب ،وزارت آموزش و پرورش به مربوط  آمار ملي ي برنامهاجراي  پيگيري 

o مناسب براي عالقمندسازي دانش آموزان و معلمان به آمار هاي نمايشگاه برگزاري 

o مدارس در آمار آموزش اهميت معرفي براي نوشتاري و شنيداري ديداري، هاي رسانهبراي  هايي برنامهمحتواي ي  تهيه  

o ،آمار  علم اهميت راستاي در معلمان و آموزان دانش ي استفاده قابل مجالت در درج براي هايي مقاله و ها چاپ كتاب و ترجمه تاليف 

o  آمار  اي مدرسه آموزش ي زمينه در آمار جهاني سال براي رياضي آموزش رشد ي مجله ي نامه ويژهمطالب براي تهيه 

o  آمار جهاني سال براي آماري مناسب در نشريه انديشهمقاله و تشويق چاپ  آماري نداي ي مجله ينامه ويژهمطالب براي تهيه  

o ها ستانيدبير خصوصبه  عموم براي استفاده قابلسيما  آموزش ي شبكه در سازي مدل و تدريس آمار 

 اصل) دانشگاهي (مسئول كميته: دكتر وحيدي ي آموزش هاي پيشنهادي كميته برنامه -4

o و متخصصان مربوطهاي آموزشي آمار  ها به كمك گروه ها در ساير رشته تهيه سرفصل دروس آمار و تدوين نحوه تدريس آن 

o  بررسي و پيگيري امتحانGRE به منظور بهبود نحوه پذيرش دانشجوم، تحقيقات و فناوري ر وزارت علودر سطوح كارشناسي ارشد و دكتري د 

o هاي آموزشي آمار  هاي آموزشي رشته آمار در سطوح مختلف تحصيلي به كمك گروه بازنگري برنامه 

o از طريق انجام يك طرح پژوهشي در اين زمينه ي آمار  بررسي راهكارهاي جذب استعدادهاي برتر براي رشته 

o روز ملي آمار و  ي پژوهش ي سال جهاني آمار در هفته ويژه ي پيشنهاد اجراي برنامه 



o ي آمار در كشور ارزيابي، آمايش و مميزي رشته 

o يك طرح پژوهشي در قالب  آمار ي هاي آموزش عالي در رشته ها و فرصت بررسي چالش 

o  هاي آماري آمار رسمي و پروژهرشته در مواجه شدن با مسائل اين التحصيالن  و مشكالت فارغ آمار ي شناسي رشته آسيببررسي  

o  آمار در سرفصل دوره كارشناسي آماري  ي كارآموزي و مشاورهاضافه كردن دروس آموزش آمار، تدوين برنامه و 

o آماررشته  پيگيري از مركز آمار ايران و پژوهشكده آمار جهت در نظر گرفتن تمهيدات الزم براي كارآموزي دانشجويان 

o آمار و رياضي آموزش هاي كنفرانس كنار در رآما آموزش هاي ايجاد بخش  

o كارشناسان ميان در آمار آموزش توانمندي تقويتبه منظور  دروسي تدوين براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  توصيه   

 ) اسكندري ي آمار كاربردي (مسئول كميته: دكتر هاي پيشنهادي كميته برنامه -5

o ها  ساير دستگاهاز طريق مكاتبه با سال جهاني آمار ستاد از هاي اجرايي  انتظارات دستگاه تعيين 

o تعيين اهداف، وظايف و نيازسنجي كميته در مراكز اجرايي مختلف 

o  كارگاه مورد نياز براي مراكز اجرايي برگزاري 

o بر اساس نياز مراكز اجرايي مختلفي آموزشي يا كارگاه آموزشي و پژوهشي برگزاري دوره ،  

o  علم آمار كاربرد ، به منظور ترويج هاي كوچك آماري كتابتهيه برشور  يا 

o  بر مبناي آمار و شواهد براي مديرانمهارتي و ضمن خدمت هاي آموزشي برگزاري دورهطراحي و  

 آماري (مسئول كميته: دكتر طالبي) هاي تشكل از ي حمايت هاي پيشنهادي كميته برنامه -6

o  صي شناسي در حمايت از بخش خصو استفاده از قانون نظام آمار ارائه راهكار 

o  براي انجام كارهاي آماريارائه راهكارهاي حمايت از بخش خصوصي 

o ها هاي آمار در دانشگاهكاربردي كردن آموزش 

o ها در دانشگاه آمار هاي تخصصيتشكيل كلينيك وي آماري  ايجاد مراكز مشاوره 

o يز مانند نظام مهندسي كشور، از رسميت و حمايت قانوني برخوردار شودهاي غيردولتي آمار نايجاد يا تقويت راهكارهايي كه سازمان 

o  حمايت از انجمن آمار ايران از طريق موارد زير 

 ي عضويت در انجمن آمار ايران بررسي و يافتن راهكارهاي مناسب براي افزايش انگيزه 

 نشريات انجمن آمار ايرانمخاطبين وري و افزايش ي راهكاري براي بهره ارائه 

 برداران آماري در كشورتر شدن دفتر انجمن و تقويت ارتباط آن با اعضاي انجمن و بهرهفعال 

 ي انتشارات (مسئول كميته: دكتر محرابي) هاي پيشنهادي در كميته برنامه -7

o انتخاب، ترجمه و انتشار كتب عمومي مناسب در زمينه آمار 
o ال جهاني آمارچاپ كتب مورد تاييد ستاد باآرم انجمن آمار ايران و س 
o  آموزان و   دانش ،ها محققين ساير رشته ،مديران، دانشجويان ،ي معرفي آمار و كاربردهاي آن براي كارشناسان هايي در زمينه يا كتاب  مقاله نشرتهيه و

 عموم مردم
o كاربردي آوري و معرفي مقاالت نمونه هاي مختلف آمار در قالب يك كتاب، جمع هاي اخير در حوزه گردآوري پيشرفت 
o نويسي در زمينه آمار تشويق وبالگ 
o ارايه راهكار براي ارتقاي كيفيت مجالت آماري كشور 
o هاي كشور هاي آمار و آمار زيستي دانشگاه ي معرفي گروه تهيه و انتشار كتابچه 
o  شوركآمارشناسان ت عاتهيه بانك اطالايجاد زمينه 
o هماهنگي  با و انتشار كتاب خاطرات نيمن  ترجمه 

o 21آمار در قرن «و انتشار كتاب   مهترج  « 

o ر كز نشي نشر رياضي مرتبط با آمار با اخذ مجوز از مر بازنشر مقاالت چاپ شده در مجله 

o ي ستاد، با آرم سال جهاني آمار با انجام هماهنگي و اخذ مجوز از دبيرخانه 1392ي آمار در سال  ها، مركز آمار ايران و پژوهشكده انتشار كتب دانشگاه  



 (مسئول كميته: آقاي زاهديان) رساني اطالع و ي ارتباطات هاي پيشنهادي كميته برنامه -8

o ي سال جهاني آمار نامه انتشار ويژهو  شعار ، پوستر، بنر،، بوشورآرم و تهيه طراحي 

o ي آمار سازي سايت انجمن آمار ايران براي انتشار مطالب عمومي و آموزش فعالو اندازي وبگاه سال جهاني آمار  راه 
o ها و جرايد  در روزنامه براي عموم چاپ مقاله 

o ها  ريزي و مسئولين كميته ريزي براي مصاحبه با مسئولين ستاد، شوراي برنامه برنامه 

o ها  و معرفي صاحبنظراني براي مصاحبه با خبرگزاري پيشكسوتان آمار ريزي براي مصاحبه با برنامه 

o ي ملي آمار كشور  امهپيگيري وظايف سازمان صدا و سيما در برن 

o  تعامل كميته با مراكز استاني سازمان صدا و سيما 

o ي صدا (راديو)  هاي الزم با حوزه انجام هماهنگي 

o ي موضوعات مصوب سازمان صدا و سيما مانند موضوع جمعيت  پرداختن به سال جهاني آمار در حاشيه 

o ارساني از طريق صدا و سيم تيزر جهت اطالع و ي زيرنويس تهيه 

o ي آموزش سيما ي محتوايي براي شبكه تهيه 

o هاي مشاركتي با مشاركت مركز آمار ايران، سازمان صدا و سيما و شهرداري تهران ي برنامه تهيه 

o طراحي مسابقات علمي براي پخش از صدا و سيما 

o گيري دريافت گزارش موضوعات مصوب سازمان صدا و سيما  پي 

o ايميل  طريق از آماري فرهنگ ارتقاء و آماري سواد هاي حوزه در آماري مطالب ارسال و كاربران اطالعات روزرساني پايگاه به 

o هماهنگي مالقات با مراجع تقليد به مناسبت سال جهاني آمار 

o ضرب سكه به مناسبت سال جهاني آمار و چاپ تمبر يادبودگيري  پي 

  
 

  
 


