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 محترم گروه آمار مدیر

    

 با سالم واحترام ،  
 

فرصاام ملااتاااجض افهااا  ل یاام ف رااض  3201 اارا   فتاا     نام  بااا جه اا  باا   اا ه  
وزا پ ف ااهم  17/06/1397مااه   مهسساااپ وهولشااض د   امتاا  و صاا تم  و لادانشااها 

از خایماپ م ای  بهر ظاه  لا و نهادلا  آما   با  م مکاجباجض با دستها جحق قاپ و ف او  ، 
لا و مشا کم اساج ی و کا   اسان محترم نهادلا  آما   د  جهست  ف رض و وهولشض دانشها 

جحق قاپ آما لاا   سارض و حاش مشاکالپ آماا   کشاه  جهسا  انررای آماا  ا اران صاه پ 
دگض آما وزا پ  هاد کشاو  و مرکز آما  ا ران  ،  قه  قهائ  هاولشهوبر ا ی اساس وذ رفم. 

لا )نام  انینرهد  خهد  ا برا  وذ ر  افها  لی م ف رض د  خصهص فرصم ملااتاجض افالم
فرصام م اساج  هام مشاا کم د  حاش ، . ام ی اسام باا انراام ا ای  ار ب  و هسم اسم(

لاا د   هام مشکالپ آما   کشه  فرالم  هد و د  آ  ی  ا جباا  نهادلاا  آماا   باا دانشاها 
 گستر  ملااتاپ و رامهن آما لا   سرض کشه  گستر   ابی.

 

 با آ زوي جهفيق ااهي
 فبیاارحری  اسخ

  ئ س انرری آما  ا ران
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باسمه تعالی

جناب آقای دکتر راسخ
رئیس محترم انجمن آمار ایران

با سالم و احترام
     بازگشت به نامه شماره ١٥/٨٢٢٣ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٥ در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات 

پژوهشی در جامعه و صنعت، به استحضار میرساند این مرکز آمادگی دارد در زمینه موارد زیر با آن انجمن همکاری نماید.
فراهم نمودن امکانات نظیر مکان، کالس آموزشی، رایانه و ... -

مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در انجام طرحهای پژوهشی پژوهشکده آمار -
مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در خصوص بررسی چالشهای فنی مرتبط با تولید و انتشار آمارهای  -

رسمی در کشور به ویژه محصوالت مرکز آمار ایران و ارائه راه حل
آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی با فرایند تولید و انتشار آمارهای مرکز آمار ایران -

مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در افزایش سواد آماری جامعه -

   

جواد حسین زاده
معاون رییس سازمان و رییس مركز آمار ایران
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