
 01/9/0991-10ویرایش -نظام آماری کشور پژوهش و آموزشنامه تشکیل کمیته آیین

 مقدمه  -0

نیازم د داشنن ریزی صحیح و علمی د. برنامهرسان   یاشارت  رر اامهه یتوساهه و    ی، دو ركن اسااسا  یزیرو نظام برنامه ینظام آمار

 ب ابراین .ریزی واود نداردرای مواود اامهه اس  و بدون داشنن آمار و اطالعات صحیح امکان برنامهتصاویری م اساا از وایهی   

ی حاضر، با ردف ساخنارم د نامهآیین و نظارت مسنمر اس . یزیرمسنلزم برنامه یگرید یمان د رر نظام یكاركرد موتق نظام آمار

 تدوین شده اس .  آمار رسمی  ژورش و آموزشی در حوزهو اارا ریزی رنامهشدن نظام ب

 تعاریف   -۲

 مرکز: مرکز آمار ایران -۲-۱

 ی آمار ژورشکده:  ژورشکده -۲-۲

رای  ژورشی تهالی ریزی و نظارت مسنمر بر م ظور برنامه  ژورش و  کارگروه  آموزش به از کارگروهکمینه: منشاک    -۲-۳

  نظام آماری کشور اس  و آموزشی 

رای تخصصی رای آموزشاس  به م ظور ردای ، راربری، برنامه ریزی و نظارت بر تهالی : کارگروه آموزش کارگروه -۲-۴

 مورد نیاز نظام آماری کشور اس . و کوتاه مدت 

رای  ژورشااااای مورد نیاز  تهالی ریزی و نظارت بر کارگروه  ژورش: کارگروه اسااااا  به م ظور ردای ، راربری، برنامه-۲-۵

 .نظام آماری کشور اس 

ای راا بااه گوناه  راای یااباا  اطمی اان از طریق گردآوری، تحلیاا  و تدساااااایر داده   حاا  ژورش ترای ااد رساااااایادن باه راه   ژورش:  -۲-۶

 م د اس .ریزی شده و نظامبرنامه

مبن ی بر یادگیری و به م ظور ای اد ای اساااااا  و تهلیم اساااااا . آموزش ت رباه  باه مه ی آموخنن یاا دادن   آموزش، آموزش: -۲-۷

را، دانش، نگرش و راا، تغییر ماارت تغییرات نساااااابناار  اایادار در ترد تاا او را یاادر باه ان اام کاار و بابود بخشاااااای تواناایی          

ررگونه ماارت و دانش و  و گرانید ایتوساااااهه در خود  ایعبارت اسااااا  از آموزش ،   رورش رتناررای اانماعی نماید.

 باشد.  شایسنگیکه مربوط به  یآمادگ

 اهداف -9

 یکپارچهنظام آماری کشور به صورت  رای آموزشیبرنامهرای  ژورشی و تهالی ردای  و راربری  -۳-۱

  ژورش و آموزشارک  ارکان نظام آماری در اارا و بابود مشای اد تضای  -۳-۲

 ویژه یانون ملی آمارهاس اد باالدسنی بم طبق با   ژورش و آموزشرای سازی و اارای برنامهرمار گ -۳-۳

 ی آمار رسمی کشوررای مواود در حوزهرای  ژورش و آموزش و رتع خالءالوگیری از موازی کاری در اارای تهالی  -۳-۴

 رشاای حوزه آمار رسمیاتزایش تهام  دانشگاه با نظام آماری کشور در ان ام  ژو -۳-5

 ساختار   -۴

 عضو اس  که عبارت د از:  ۱۱کمینه امها شام   :کمینهاعضای  -۴-۱

 رئیس کمینه(رئیس مرکز آمار ایران(  

 دبیرکمینه( ی آماررئیس  ژورشکده( 

 مرکز آمار ایران و آماررای ثبنی رای آماریهاون طرحم 

 مرکز آمار ایرانو محاسبات ملی  مهاون اینصادی 

  آمار ژورشی  ژورشکده مهاون 

 تحقیقات و ت اورینمای ده وزارت علوم ، 

     مرتبط با آمار  ژورشی دو عضاو ریت  علمی آمار صااحا نظر در حوزه آماررای رسامی با سابقه ان ام تهالیناای

 رسمی

         کمینه اننخاب عضاو ریات علمی دانشاگاراا و موساساات آموزش عالی کشاور )با  یشا ااد رئیس  ژورشکده و تایید

 گردند(می

   (کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار) با تایید تخصصی شورای عالی آمار کمیسیونچاار عضو از 

  یش ااد اعضای اصلی السه اننخاب خوار د شد. اب کمینه : بهد از اولین السه ژورش و آموزش رایکارگروهاعضای -۴-۲

حساا مورد م طبق با شرح واای  و ارداف   ژورش و آموزش رای ای، کارگروهرا به شاک  حرته با ردف ان ام تهالی  ۴-۳

 شوند.کمینه، تصویا و تشکی  می



 اس . کمینهی آمار یرار دارد و مسؤولی  آن با دبیر در  ژورشکده کمینه: دبیرخانه کمینهدبیرخانه  ۴-۴

 وظایف کمیته -۵

ب دی، تشاااااکیالت و توانم دساااااازی ریزی، رتبهریزی، بوداه)راربری نظام برنامه  ژورش و آموزشطراحی برنامه اامع  -۵-۱

 م ابع انسانی و تهالی سازمانی(

  ژورش و آموزشتصویا برنامه اامع  -۵-۲

و ارائه گزارش به  را(بانی و  ایش مساااااانمر برنامه)دیده  ژورش و آموزشایدامات صااااااورت گرتنه در حوزه نظارت بر  -۵-۳

 آمار شورای عالی

 آموزشی به صورت منمرکز ژورشی و ان ام نیازس  ی  -۵-۴

 ی آماررای آموزش م ازی در حوزهو تدوین دوره رای اارایی کشورای اد شبکه آموزش م ازی در سطح دسنگاه -۵-۵

 یا دانشگاه رای مرتبط با آمار رسمی به صورت منمرکز با میزبانی یک دسنگاهبرگزاری رمایشحمای  از  -۵-۶

 رادانشگاهرا و رای علمی با رمکاری دسنگاهی سخ رانیتدوین برنامه -۵-۷

  ژورش و آموزش رایدر حوزهموردنیاز برای تحقق برنامه را بوداه ساالنه و  یش ااد بررسی  -۵-۸

 رای اارایی رای مرتبط با آمار رسمی در دسنگاهساماندری  ژورش -۵-9

 رای آمار رسمی  ژورشی حمای  از نامهمطابق آیین گیران و سایر ذی دهانورشی تصمیمتأمین نیازرای تحلیلی و  ژ -۵-۱1

 رای اارایی حمای  دسنگاه ینامهآیینمطابق رای دکنری رای کارش اسی ارشد و رسالهنامهاز  ایانحمای   -۵-۱۱

  ژورشیرای آموزشی و رسانی و اننشار ننایج تهالی اندازی سیسنم اطالعراه -۵-۱۲

 : نحوه برگزاری جلسات کمیته -۶

 الهاده تشکی  خوارد شد.شود و در صورت ضرورت السات توقیک بار تشکی  می تص السات کمینه رر  -۶-۱

یابد و تصااامیمات آن با رای اکتری  حاضاااران به اعضاااا رسااامی  می ندر از  بهالوه یک نصااا با حضاااور کمینه الساااات  -۶-۲

 رسد.تصویا می

 به نیاز از مدیران، مهاونان و اتراد مرتبط با موضوعات برای شرک  در السات دعوت به عم  خوارد آمد.ب ا  -۶-۳

تهیین خوارد شاااااد و تمامی مدارب مرتبط با دسااااانور  کمینهو تأیید رئیس  کمینهبا  یشااااا ااد دبیر  کمینهرای دسااااانور الساااااه -۶-4

 در اخنیار اعضا یرار گیرد. کمینهتوسط دبیرخانه  کمینهباید حدای  یک ردنه یب  از السه  کمینهرای السه

 شود.توسط رئیس کمینه صادر می ژورش و آموزش رای کارگروهاحکام اعضای کمینه و صدور احکام:  -۷

 رسیده است.    یخ         به تأیید        بند اصلی تدوین و در تار 1نامه در این آیین -1


