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بندی متخصصان آمار کشوررتبه
و پیش نیازهاهاتاریخچه، ضرورت

١سعید فیاض

ه طالعات و آمار به عنوان ابزارهای الزم در توسعا:چکیده 
شود و تماعی و فرهنگی کشورها شناخته میاقتصادی، اج

ه، تحلیل آماری و برای نیل به این هدف جمع آوری داد
.روندمیشمار ی ضروری آن به هاریزی مناسب از مولفهبرنامه

نظام مچنین، هتحقیقاتیعلمی و ها، مراکز نشگاهداایراندر 
و آماریمتخصصانتربیت کنندگان عنوان هبآماری کشور 

هستند.های دولتی و خصوصیدر دستگاهگیری از آنهابهره
ز اارتقای کیفیت و استفاده باتوجه به این حقایق و به منظور 

نظامی توان و ظرفیت آماری افراد متخصص وجود 
این برای. رسدمی نظر بهجم ضروری ستاریافته و منساخ

و سپردن کارهافراهم آوردن شرایط قانونی برای ومنظور
، انجمن آمار کارآزموده آماریآماری به متخصصان هایطرح

را تدوین و برای تصویب کشورایران طرح نظام آمارشناسی
رغم ولی علی، ]١[ارائه دادبه مجلس شورای اسالمی 

- تصویب آن با مشکالتی مواجه شد به گونه،های زیادپیگیری
ار لذا انجمن آمبه مرحله اجرا در نیامده است. هم هنوز ای که 
ر کشوبندی متخصصان آماری که رتبهبه این نتیجه رسید ایران 

برای رویکردی جدید به عنوان اقدامی مقدماتی و تواند می
ارتقاء جایگاه متخصصان آمار کشور و افزایش کیفیت آمارها

نظام آماری متخصصان در ی ارایه شده توسط هاو تحلیل
باشد. موثر کشور 

بندی اجرای رتبه، پیش نیازها و هاضرورتنوشتاردر این 
الزم به متخصصان آمار کشور مورد بررسی قرار گرفته است. 

ت به عنوان متولی ارتقای کیفیانجمن آمار ایران ذکر است که 
دارد که بندی ار کشور تصمیم به اجرای طرح رتبهآم

رو با استقبال واحدهای اجرائی آماری کشور روبخوشبختانه 
از ل متشکای به همین منظور انجمن کمیته.ه استشد

را برای صاحب نظران دانشگاهی و اجرائی آماری کشور 
ن داده است. ایگیری تشکیل نامه و تصمیمبررسی، تدوین آیین

را که مقدمات سازیهای خودکمیته حاصل مطالعات و تصمیم
.کنددراینجا بیان میرح را فراهم می آورند ،طاجرای 

دبیر اجرایی کمیته رتبه بندی متخصصان آمار کشور١

مقدمه. ١
موضوعاتارجاعدردفعاتبهكهمشكالتيازيكي

آنهاواگذاریشود،ميمشاهدهآماررشتهبامرتبطتحقيقاتي
راهكارهاييازيكي.استحوزهايندرغيرمتخصصافرادبه
ياتحقيقاتيهایطرحواگذاریدرراكاربرانتواندميكه

اندازیراهكند،هدايتوراهنماييآمارمتخصصانبامشاوره
بندیرتبهنظاماين.استآمارمتخصصانبندیرتبهنظام
متخصصانتجربيوعلميسوابقارزيابيباتواندمي

درصورت حمایت واحدهای دولتی وخصوصی آماری کشور ، 
خدماتارايهحيطهبهمتخصصغيرافرادورودازمانع

.شودآماریهایفعاليتاجرایومشاوره
با توجه به پیشرفت علم آمار از یک سو و تاثیر گذاری اما 

های آماری بر تصمیم قابل توجه آمار و اطالعات و تحلیل
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر نگاه سازی
. رسدی به نظر میبیش از پیش ضروربه متخصصان آمار ویژه

- رتبهانجمن آمار ایران درصدد است با طراحی و اجرای طرح 
بندی متخصصان آمار کشور، کمک شایانی به رشد و ارتقای 

ار علم آمار و جایگاه متخصصان آمار کشور نماید. در این نوشت
ها و بندی متخصصان آمار کشور، ضرورتابعاد موضوع رتبه

د.نگیرها مورد بررسی قرار میپیش نیاز

پیشرویبندی در کشورها. رتبه٢
با توجه به اهمیت روز افزون علم آمار و درک این واقعیت 

- تواند باعث اتخاذ تصمیممیی نادرست ری آماهاکه تحلیل
،ی پیشروهانادرست و غیرقابل جبران شود، کشورهای 

بندی متخصصان رتبهبراییی را هاقوانین و دستورالعمل
یم اگر چه تعاریف و مفاه.اندهساندربه تصویب ماری خود آ

ستند.لزوما یکسان نیدر کشورهای مختلف 
كانادا در دو اعتباربخشي آمارشناسان توسط انجمن آمار

اي و دستيار شود: آمارشناس حرفهیسطح انجام م
داده صیيك كد اختصا،رتبهآمارشناس. به دارندگان گواهي 

دسترسیگاه انجمن آمار كانادا قابل از طريق وبکهشودمي
داراي تحصيالت اي بايد يك آمارشناس حرفهاست.

کارهای در یسال تجربه تخصص٦حداقل دانشگاهي و 
دو كميته اوليه و دائمي در رابطه با در این میان.باشدیآمار

كميته هر دوشود. اعضاي تشكيل مياهدا رتبه به متقاضیان
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هستند كه بر اساسکانادا نفر از اعضاي انجمن آمار ١٣
هاي تخصصي، مناطق جغرافيايي و بخشموضوعات 

.]٢[اندمختلف (دانشگاه، دولت و صنعت) توزيع شده
(رتبه)ایانجمن آمار استرالیا دو سطح از تأیید اعتبار حرفه

آمارگر ارشد و آمارگر معتبر را برای متخصصان تعریف کرده 
روند طوالنی یک به دنبال ١٩٩۶در سال این انجمناست. 

به برای تأیید اعتبار آمارگران رااعضایش، طرحیمشاوره با 
،. عضوی که واجد شرایط آمارگر معتبر باشدساندتصویب ر

استفاده کند. انجمن ٢AStatعنوان اختصاری ازتواند می 
دارای صالحیت ولی نسبتاً یداند که آمارگرانمی آمار استرالیا 

نای وجود دارند که متقاضی به رسمیت شناخته شدتجربهبی
ای ای برای موقعیت حرفهاز سوی انجمن هستند تا پشتوانه

) ٣GStatباشند. به این دلیل، طرح آمارگر ارشد (داشته خود 
صاحب که دهد مینشان GStatارائه شده است. ارائۀ مدرک 

ای از مطالعات، معادل کارشناسی این عنوان به تازگی دوره
متقاضیانی که خواهان همچنین ارشد آمار، را گذرانده است. 

کسب عنوان آمارگر معتبر هستند باید عضو انجمن آمار 
مدرك آمارشناس معتبر به كساني اعطا باشند.نیز استرالیا 

داراي مدرك ط زير را داشته باشند:ایشود كه يكي از شرمي
سال سابقه ٦ديپلم آمار يا رياضي باشند و ليسانس يا فوق

هايي كه ليسانس آمار يا رشتهفوقیا،كار آماري داشته باشند
دهند به اضافه موضوعات آماري را در حد كافي پوشش مي

.]٣[باشندداشته ، آماراستفاده ازسال سابقه تجربي در ٤
سال سابقه ٥آمارشناس خبره در کشور انگلستان بايد حداقل 

تجربي و آموزشي تخصصي داشته باشد و داراي مدرك رسمي 
مفاهیم هايي كه به اندازه كافي حاوي در رشته آمار يا رشته

ها و كاربردهاي آن به شرح زير باشند:آمار، روشنظری
یا آمارمدرك ديپلم از انجمنو مدرك ليسانس يا معادل آن

اما ،در موارد استثنايي اعضايي كه مدرك رسمي ندارند
د آمارشناسان خبره بايقابل توجهي با آمار دارند.همخوانی

های د، همسو با سياستنررات پايبند باشبه قوانين و مق
بار در فرايند سال يك٥هر باشند وپيشرفت تخصصي مداوم 

. دنپرداخت نمايند و حق عضويت را نارزيابي شركت ك
كه داراي مدرك رسمي هستند اما تجربه اجرايي و افرادي

آمارشناس ارشد ورود به دورهتوانند براي مي،آموزشي ندارند
.]٤[ندکننام ثبت

٢Accredited Statistician (AStat)

فقط براي اعتباربخشي آمارشناسان انجمن آمار آمريكا
شود. اين اعتباربخشي در دو اعضاي انجمن آمار انجام مي

. آمارشناس ارشدو ايآمارشناس حرفهشود:ميسطح انجام 
هاي اعتباربخشي آمارشناسان در اين فرايند بعد از برنامه

استراليا، كانادا و انگليس طراحي شده است. دوره 
شركت در اين اعتباربخشي بوده وساله ٥اعتباربخشي 

دارندگان شود:داوطلبانه است و براي موارد زير انجام مي
دارندگان تجربه در زمينه ، ت آماري پيشرفتهدانش و تحصيال

ر پيشرفت كساني كه در مسي، كاربرد آمار به صورت خبرگي
شدگان پذيرفتهقرار دارند و در زمینه آمار تخصصي 

.]٥[اياستانداردهاي اخالق حرفه
هاضرورت. ٣

و آمارهای های موجود در تغییرات دادههابا توجه به پیچیدگی
ط و متولیان مرتبهاارایه شده توسط هر یک از افراد، دستگاه

کشور، موضوع دقت، صحت و یبا حوزه آمار  در نظام آمار
د و آمار ارایه شده بیش از پیش مورهااعتماد پذیری به داده

ی هااز سوی دیگر کیفیت آمارها و تحلیل.درقرار داتوجه 
ی بودن ابا میزان تخصص و حرفهنزدیکیمرتبط ارتباط 

ذا لدارد. ،دنکنمیتهیه را ها افرادی که این آمارها و تحلیل
بندی به سازی سیستم ارزیابی و رتبهطراحی و پیاده

تواند پاسخی مناسب برای ارتقای میمتخصصان آمار کشور 
ارایه شده توسط هایگزارشدانش آماری و صحت آمارها و 

مراکز باشد. این موضوع می در تمامتخصصان آمار کشور
تواند در جلب رضایت استفاده کنندگان و کاربران آمار ومی

تحلیلی تخصصی بسیار موثر هایارایه گزارشاطالعات و 
های تهيهبندی متخصصان آمار کشور در حوزهرتبهشود.واقع 
- آمارگيری، مدلهایطرحگيری، طراحينمونههایطرح

یک آماریكيفيتكنترلآماری وهایدادهتحليلوسازی
برای حفظ وجهۀ حرفۀ از سوی دیگر ضرورت است.

متخصص آمار باید تنها افرادی که واجد این معیارهای 
مشخص هستند مورد تأیید قرار گیرند، در غیر این صورت 

ی آماری هاارایه گزارشو هاوجهۀ حرفۀ  آمار با وجود تحلیل
ی یا غیر آماری در معرض خطر خواهد ارفهتوسط افراد غیرح

.بود

٣Graduate Statistician (GStat)
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بندیو مزایای رتبهاهداف. ٤
متخصصان آمار و تعیین رتبهرتبه بندیهدف اصلی طرح 

این است که به جامعۀ غیرآماری نشان دهد که صاحب این 
ای در فهم و عنوان به سطح قابل قبولی از مهارت حرفه

قیمنشور اخالهای آماری رسیده است و به بکارگیری روش
و اصول بنیادین آمار پایبند است.ایرانانجمن آمار

رتبه بندی متخصصان آماری کشور دارای مزایای مهم و 
ویژه اجتماعی کشور و به-ابعاد اقتصادیتاثیرگذاری در همه

توانند میدارای رتبهمتخصصان آمار نظام آماری کشور است. 
باشند ی کشور داشته هاتری را در همه بخشجایگاه مناسب

و باعث رشد کیفیت آمار و اطالعات ارایه شده توسط 
امید استعمومی، دولتی و خصوصی شوند. هاینهاد

مقررات و قوانین اداری و ، بندیبا اجرای طرح رتبههمزمان
کاری مناسب هم برای بکارگیری متخصصان آماری دارای 

ار در کشور؛ تا در راستای ارتقای علم آم،رتبه فراهم شود
تر و بهتری بتوانند جایگاه شغلی مناسبهم متخصصان آماری

را داشته باشند.
متقاضیانبندیفرایند رتبه. ٥

ایجاد شد تا به رتبه بندیبرای در کشور استرالیا، هیئتی 
انجام تأیید اعتبار هایی در مورد تقاضاهای توصیهانجمن آمار 

که هرکدام نمایندۀ بودعضو تشکیل شده ٦دهد. هیئت از 
های متنوع منافع بخشی از جامعه، حرفۀ آمارگری و حوزه

. به استثنای هیئت بودندی ی آمارامرتبط با مشاغل حرفه
شوند و هر میبرای سه سال منتصب تیئهآغازین، اعضای 

(یا رتبه بندیشوند. هیئت میتعویض آنسال دو عضو
تقاضاها را بر اساس اطالعات می هیئت زیرمجموعۀ آن) تما

. کندمیها ارزیابی های ارائه شده توسط معرفو گزارش
ز کند که در صورت نیامی هیئت این حق را برای خود حفظ 
بندی در کمیته رتبه.]٣[د به دنبال اطالعات دیگر نیز باش

انجمنپيوستهاعضایازنفر٦عضو شامل ٧از نیزایران 
حوزهآماریمتخصصانميانازآنهاازنفر٢كه،ايرانآمار

،هستندآمارعاليشورایاجرايي عضوهایدستگاهاجرا در
حوزهمتخصصانازنفر١انجمن و مديرههياتانتخاببه

که برای هستندايرانآمارمركزرئيسمعرفيبارسميآمار
در نظر دارد تا . این کمیتهاندساله منصوب شده٤یک دوره 

و تجارب عملی متخصصان را در می ی علهامهمترین فعالیت
ظ نماید. ابندی لحفرایند رتبه

حمید کریم احمدی،بندی آقایاناعضای اولین کمیته رتبه
یداله محرابی، رضا زاهدیان، علی رجالی، علیپزشک، 

و دبیر اجرایی کمیته اله نصیریمحسن محمدزاده و نعمت
سعید فیاض هستند.آقای 

اعتبار تمدید صالحیت و معیار تایید. ٦
بر اساس ترکیبی AStatرتبه بندیمعیار در کشور استرالیا، 
در آمار، تجربۀ عملی نسبی و نظری های از تأیید صالحیت
. هنگام تقاضای تأیید اعتبار برای استای ارائۀ مهارت حرفه

، متقاضیان باید فعاالنه به حرفۀ آمار مشغول اهدای رتبه
باید حداقل یکی از دارای رتبهباشند. صاحبان عنوان آمارگر 

شرایط زیر را داشته باشند.
س آمار ودریادگیری مدرک معادل کارشناسی حاوی الف. 

معادل سطح دوم یا سوم رشتۀ آمار یا ارشد ریاضیات در 
تجربۀ عملی در آمار سال٦های استرالیا، به عالوۀنشگاهدا

وکاربردی
مدرک کارشناسی درجۀ اول یا دوم یا معادل آن در آمار ب. 

حد در آمارمفاهیم نظریها یا ای حاوی روشیا در رشته
سال تجربۀ عملی در آمار کاربردی ، به عالوۀ چهار کفایت

]٣[.
- میها، مدارک تحصیالت تکمیلی در آمار، بسته به منشاء آن
شند. در توانند معادل مدرک الزم در یکی از دو دستۀ باال با

کارشناسی باید در هیئت، مورد شرایط الزم در بند الف و ب
. تحت نمایدمورد قابل قبول بودن استاندارد و سطح قضاوت 

ندارندشرایط خاص متقاضیانی که هیچ کدام از شرایط باال را 
ند، اما باید دو شرط توانند مشمول تأیید اعتبار شومی نیز 

عمیق از آمار نظری و می شناخت و فه: دارا باشندزیر را
مدرک الزم برای شرط دوم که در باال حداقلکاربردی معادل 

سال تجربۀ عملی در آمار کاربردی.١٠حداقل واست هآمد
د باید حداقل مدرک آمارگر ارشGStatمعیار تأیید اعتبار 
را داشته باشند، استهکه در باال آمدالزم برای بند الف

مدرک یا معادل شرط سال از أخذ٨ط بر اینکه بیش از ومشر
.]٥[نگذشته باشدالزم در بند ب 

ی پیشنهادی مدرک هامهمترین مالک، در کشور ایران
-نامه، انواع مقاالت علمينتحصیلی، مشاوره آماری پايا

با هاکنفرانسترويجي، ارایه شده در -علميوپژوهشي
-،  طرحو مقاالت آماریکتبهاي ايران، تدوین، تالیفداده

، سابقه ایهاي تحقيقاتي در سطح ملي، استاني یا موسسه
هاي هاي اجرايي، شركتكار آماري در واحدهاي آمار دستگاه
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در های آمارگیری و سرشماریهاآماري، مشارکت در طرح
در شوراها و سطح ملی، استانی و سازمانی، عضويت 

هاي آموزشي تخصصي مرتبط با آمار، دورهمی هاي علكميته
است.ی تخصصی آماری هاتدریس در دورهو آمار

ی تخصصی برای افراد متقاضی بر حسب نمره هاتعداد رتبه
:]٦[استزیر کسب شده بر طبق الگوی پیشنهادی

خبرهآمارشناس-1
ارشدآمارشناس-2
یکپايهآمارشناس-3
دوپايهآمارشناس-4

سهپايهآمارشناس-5
یکپايهآمار كارشناس-6
دوپايهآماركارشناس-7
سهپايهآماركارشناس-8

برای ارتقای متقاضیان از یک رتبه به رتبه دیگر در  ایران 
حالی  که در سال توقف در نظر گرفته شده است. ٣حداقل 

های تأیید شده با توقف عضویت صالحیتکشور استرالیادر 
شوند، اما با ادامۀ عضویت در انجمن در می در انجمن لغو 

.]٣[شوندمیطی پنج سال از توقف عضویت دوباره احیاء 
همچنین را متوقف کند. اشرتبهتواند میرتبهعضو دارای 

تواند احیاء شود، ولی تابع میبا صالح دید هیئت و شورا رتبه
٥آمارگران تأیید شده باید هر است. شرایط تمدید صالحیت 

سال اطالعات زیر را به هیئت تأیید اعتبار گزارش دهند، از 
جمله هر توقفی از عضویت در انجمن یا عضویت تأیید شده، 

نشان کهگذشتههای آنان در پنج سال ای از فعالیتخالصه
ودی باشآمارکارهای با آنانشتغال مداومارتباط و ادهنده

نام یک معرف که در صورت نیاز از سوی هیئت بتوان با وی 
هارزیابی افرادی را که بهیئتهمچنین ارتباط برقرار کرد. 

برای بزرگ زندگی (مانند زمان صرف شده شکالتمدلیل 
که باعث قطع شدن و دوری موقت کردن و تربیت فرزندان) 

دهد.میمد نظر قرار ی آماری شده است را هااز حوزه فعالیت

محرمانگیحفظ و . منشور اخالقی٧
منشور اخالقیباید به متخصصان آماری پس از کسب رتبه،

گر از نظر هیئت تأیید اعتبار،  انجمن آمار ایران پایبند باشند. ا
د،  نهای انجمن آمار را رعایت نکننامهمواد اساسنامه یا آیین

د، در نعمداً علیه منافع انجمن آمار یا حرفۀ آماری عمل کن
مراحل تقاضا یا تمدید تأیید اعتبار اطالعات نادرست ارائه 

دی به منشور اخالقی محرز شود،  بر د، یا عدم پایبننداده باش
گردد. لغو میاخذ شده،رتبهبندی، حسب توصیۀ کمیته رتبه

بندی و تمدید اعتبار در طول روند های متقاضیان رتبهگزارش
بندی و انجمن آمار قرار تواند در اختیار کمیته رتبهبررسی می

شوند. هر بخشی از گیرد ولی به طور محرمانه نگهداری می
تواند فاش ها تنها با رضایت عضو مربوطه میمحتوای آن

شود. 

متختصصان و سازندهوپیشنهادات دریافت نظرات 
کارشناسان حوزه آمار که ما را در ارتقای محتوای این فعالیت 

د داد همواره مایه مباهات است. لذا خواهشمند هیاری خوا
است نظرات ارزشمند خود را از طریق پست الکترونیکی

ranking@irstat.ir.ارسال فرمایید
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