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نشریۀ خبري این انجمن است کـه در  ، نامۀ انجمن آمار ایرانخبر
شود.پایان هر فصل منتشر می

جهان، آشنایی با بزرگان هدف اصلی از انتشار خبرنامه، درج اخبار آماري ایران و 
آمار و ایجاد ارتباط میان اعضاي جامعۀ آماري با یکدیگر و نیـز بـا انجمـن آمـار     

ایران است.
براي نیل به اهداف فوق و هر چه پربارتر شدن خبرنامه، از همکاري و همفکري 

شود. در این راستا:مندان به گرمی استقبال میهمۀ عالقه
سردبیر، اعضاي هیئت تحریریه یا مسئولینضروري است مطالب به نشانی -

ها ارسال شود.ستون
شده، آزاد است.خبرنامه، در انتخاب، تلخیص و ویرایش مطالب ارسال-
شود.شده، بازگردانده نمیمطالب دریافت-

مطالب مندرج در خبرنامه، لزوماً نظر انجمن آمار ایران نیست.-
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سال از فعالیت هاي انجمن آمار ایران و اعضاي کمیته 10حدود 
می گذرد. در سال پیگیري موضوع تشکیل سازمان نظام آمارشناسی 

ابهاماتی در اصل موضوع ،هاي اول فعالیت بدلیل برخی تشابهات
فراهم شد که پس از نشست هاي متعدد شکل گیري و تنظیم قانون 
پیشنهادي سازمان نظام آمار شناسی مدون گردید. تالش هاي 

، زاهدیان، صادقانه همکاران خوبمان آقایان: دکتر ارقامی، دکتر رجالی
را در سال هاي اخیر چشمگیر و مثبت و فقیهیدکتر ی ودکتر طالب

کارا ارزیابی می کنم.
در دوسال گذشته موضوع تشکیل نظام آمار شناسی تا مجلس شوراي 

نفر از نمایندگان محترم دوره هشتم مجلس 41رفت و پیشاسالمی 
دعوت شوراي اسالمی از آن حمایت کردند، اما به دلیل عدم 

آموزش و تحقیقات، ) و فرعی(اجتماعیاصلی(کمیسیون هاي
از انجمن )اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، قضایی و حقوقی

آمار ایران براي دفاع از طرح، متاسفانه موضوع به جلسه علنی مجلس 
نرسید. ضمن ابراز تاسف از این موضوع، انتظار می رود در دوره نهم 

را طرح و از آن دفاع بتوانیم با رایزنی هاي مناسب مجددا مساله 
تا با تشکیل سازمان نظام آمارشناسی بعنوان یک نهاد مستقل، ،نمائیم

قدم مثبتی را در این راستا برداشته باشیم. بدین منظور خبرنامه
گیري موضوعبه صورت ویژه به چگونگی و شکلرا 91تابستان 

اختصاص دادیم تا اعضاي انجمن تشکیل سازمان نظام آمارشناسی
، علی رغم آن که مطلع باشندار ایران یک جا از چگونگی موضوع آم

مطالعه کرده اند. از اعضاء قبال برخی از مطالب آن را اعضاي محترم 
تشکیل سرانجام رسیدن براي بهانجمن آمار ایران انتظار می رود

ز هرگونه کمک و حمایت دریغ نفرمایند.سازمان نظام آمار شناسی ا
به عنوان سال جهانی آمار 2013سال دانیدمی ونه که گهمان

فعالیت هاي گذاري شده است. براي اطالع بیشتر از چند و چون نام
د. انتظار یمراجعه نمایstatistics2013.orgبین المللی به وبگاه 

می رود هیئت مدیره دوره یازدهم که از پتانسیل باالیی هم برخوردار 
برنامه هاي مناسبی را تدارك 92تا دي ماه91است بتواند از دي ماه 

.نمایددیده و در سطح بین المللی منعکس 

اصفهانشگاه صنعتی اصفهان و خانه ریاضیاتعلی رجالی، دان

انجمن آمار ایران از بدو تاسیس به جز توسعه علم آمار در سطح 
و نیز دانشگاه ها، همواره نگاهی به مسائل اجرایی آماري کشور

و به طور کلی یکی از انگیزه هاي تشکیل ،داشته استآموزش آمار 
آن ایجاد ارتباط بیشتر با کارشناسان آماري و بررسی مسائل و 
مشکالت آمارهاي رسمی کشور از یک سو و تالش در جهت جذب 

افراد مستعد به رشته آمار بوده است.
آموزش آمار در گیرانه انجمن براي اصالح برنامه هاي تالش پی

مقاطع مختلف تحصیلی، کوشش در جهت شیوه هاي آموزش آمار در 
ریاضیات مدرسه اي که حتی با مشارکت مرکز آمار ایران و شوراي 
عالی آمار در سند توسعه آمار کشور هم به آن توجه شده است،

آنو تبلیغ براي معرفی و کاربردهايحمایت از روز آمار و برنامه ریزي
م این روز که در دانشگاه ها یا خانه هاي ریاضیات برگزار می ر مراسد

و اعالم آمادگی براي 1389شوند، برگزاري هفته ملی آمار در سال 
) همگی نشان از فعالیت هاي 2013بزرگداشت سال جهانی آمار (

علم آمار در بعد همگانی آن دارد.انجمن براي توسعه
عات) که در آستانه سال ال(قرن اطبیست و یکماما اکنون در قرن 

متاسفانه علیرغم تمام تالش ها هنوز جامعه جهانی آمار قرار داریم،
انجام "اقبال چندانی به علم آمار ندارد و ارزش و جایگاه این علم 

نیست، مشخصبسیاري از مسئولین حتی جامعه و آحادبراي "علوم
ن رشته را هنوز دانش آموزان مستعد عالقه به ادامه تحصیل در ای

در ،ندارند و کارهاي اجرایی آماري و پروژه هاي بزرگ آماري کشور
د و نتوسط افراد غیر متخصص و ناکارا اجرا می شو،بسیاري موارد

از سوي د.نبر آحاد جامعه اثر منفی می گذارنتایج غیر علمی آن ها 
دیگر بسیاري از متخصصان و فارغ التحصیالن این رشته که در دنیاي 

مورد توجه تمام مردم و مسئولین بیست و یکممتمدن قرن 
ناسب رشته خود را بدست نمی آورند!کشورهاست، در ایران کار م

براي برنامه ریزي برگزاري مسابقه سراسري 1389تالش هاي سال 
ل عدم همکاري و درك مسئولین آموزش و به دلیآمار دانش آموزي

پرورش از یک سو و عدم ادامه حمایت مسئولین بانک ها از سوي 
دیگر، علی رغم وقت و اندیشه فراوانی که براي آن صرف شد، بدون 

نظام سازمان نتیجه ماند و تالش هاي چندین ساله براي تشکیل 
که حاصل همدلی و همکاري تمام اعضايآمار شناسی ایران

انجمن آمار ایران و حمایت مسئولین نهادهاي آماري کشور و به طور 
خاص مرکز آمار ایران و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بود، 

هنوز به ثمر نرسیده است.

مروري بر فعالیت هاي تشکیل
نظام آمار شناسی

ستون سردبیر موقت
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تحقیقات مجلس محترم شوراي و رود کمیسیون آموزش امید می
ایه که خود در پی ایران که اکنون با مسئولیت نماینده محترمیاسالم

گذاري انجمنی با حمایت انجمن آمار ایران نقش داشته است و نیز 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محترم که ضروري است به اهمیت 
و نقش نظام آمار شناسی در اصالح پروژه هاي آماري جهت توسعه 
پایدار کشور واقف باشند، از این طرح حمایت نمایند تا بتوان در آینده 

ظام در کنار نهادهاي آماري کشور به منظور بهره گیري به ایجاد این ن
از متخصصان در انجام امور آماري دستگاه هاي اجرایی و ارتقا کیفیت 

ایرانمطمئناً انجمن آمارپروژه هاي آماري زیربنایی امیدوار بود.
ا کارشناسان این انجمن طرح ادگی و انتظار دارد که با مشورت بآم

یب مجلس محترم شوراي اسالمی به تصونظام آمارشناسی ایران
. با اجراي این طرح و تشکیل این نظام که به طور مستقل و جدا برسد

از انجمن آمار ایران و در چارچوب نظام آماري کشور فعالیت می 
یی ، سال شکوفا(سال جهانی آمار)2013نماید، امید می رود که سال 

ر است که انجمن آمار . باز هم انتظاعلم آمار در جامعه ایران باشد
ایران با تالش بیشتر براي برگزاري مسابقه سراسري آمار در سال 

مستعد به رشته آمار ایجاد راهی دیگر براي جذب نیروهاي،آینده
.نماید

*نامه دکتر ناصر رضا ارقامی●

بسم اهللا الرحمن الرحیم
جناب آقاي رئیس جمهور، حضار محترم، سروران گرامی، گرچه بنا 
نیست با اطاله کالم موجبات تصدیع شما عزیزان را فراهم آورم ولی 
اجازه می خواهم این فرصت ویژه را مغتنم شمرده، از جانب خود و 
همکارانم تصویري از وضعیت کنونی حرفه و دانش آمار در ایران 
ترسیم نموده، بخشی از نگرانی ها و دغدغه هاي فکري این جماعت 

قیر و کوتاهی فرصت میسر می سازد به را تا آنجا که بضاعت ح
استحضار برسانم:

تاسیس انجمن آمار ایران، برگزاري کنفرانسهاي بین المللی آمار، 
سمینارهاي آمار و احتمال، تاسیس پژوهشکده آمار، مسابقات علمی و 
سمینارهاي دانشجویی، انتشار مرتب چهار نشریه (خبرنامه انجمن آمار 

ترویجی اندیشه آماري (به زبان فارسی) مجله –ایران، مجله علمی 
Journal of Iranian Statisticalعلمی پژوهشی،

Society
(به زبان انگلیسی) و مجله دانشجویی ندا، همکاري علمی اساتید آمار 
دانشگاه ها با همکاران خود شاغل در مرکز آمار ایران از فعالیت هاي 

ري کشور و تاسیس علمی و تالش در جهت اعتالي فرهنگ آما
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري آمار در برخی از دانشگاه هاي کشور، 

40، شماره پیاپی 82نقل از خبرنامه انجمن آمار ایران، سال یازدهم، پائیز *

با استاندارد علمی قابل قیاس با بعضی از بهترین دانشگاه هاي خارج 
از کشور، همگی نشانه هاي بارزي از بالش و تحول چشمگیر دانش 

که آمار در طی یکی دو دهه اخیر است. اما این پیشرفت قابل تقدیر،
همت و تالش دلسوزانه ائمه آمار کشور آنرا میسر ساخته است، مانند 
هر حرکت پویاي دیگر، در ابتداي کار خود براي حفظ دست آوردهاي 

گذشته و ترقی بیشتر در آینده، نیاز به حمایت و مراقبت دارد. 
به نظر حقیر می رسد که مواردي که ذیال در چهار محور به عرض 

همت مسئولین و سیاستگذاران کشور را بیش از هر می رسد، توجه و 
زمان دیگري می طلبد:

الف) از آنجا که گسترش سریع کمی، زمانی که با افزایش متناسب 
امکانات همراه نباشد، به حکم منطق و المحاله، به کاهش کیفیت می 
انجامد، به نظر میرسد که الزم است در صدور مجوز افزایش پذیرش 

آمار در مقطع کارشناسی (به خصوص در دانشگاه دانشجویان رشته
هاي چند شعبه اي اعم از دولتی و غیر دولتی که از امکانات بالنسبه 

کمتري برخوردارند) تجدید نظر شود. 
بدیهی است تعداد معدودي فارغ التحصیل زبده، بیشتر به حال خود و 

ط علمی جامعه خود مفید هستند تا تعداد زیادي فارغ التحصیل که تسل
آن ها بر آنچه که می باید آموخته باشند کمتر از آن است که نقشی را 

که از آنها انتظار می رود بتوانند ایفاء نمایند. 
ب) نظر به این که پژوهش یکی از دو رکن اصلی دانشگاه ها و 
مدارس آموزش عالی است، بدیهی است به نظر می رسد که باید 

ت (و حتی االمکان) تدریس بیش وضعیت به قسمی باشد که مطلوبی
از حد موظف توسط اساتید آمار، منتفی گردد و این مهم جز از طریق 
تشویق و تکریم پژوهشگران موفق و تسهیل دسترسی پژوهشگران به 

دانش روز و فراهم نمودن امکانات فیزیکی پژوهش میسر نیست. 
ن آمار ج) اهمیت تولید آمار قابل اعتماد و سازگار از سوي متولیا

کشوري بر کسی پوشیده نیست و همه می دانیم که نمی توان به 
موفقیت برنامه ریزي هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اي که بر 
پایه آمار قابل اعتماد استوار نباشد، امیدوار بود. لذا سرمایه گذاري در 
نیروي انسانی ذیربط، به معنی ارتقا سطح علمی کارشناسان فنی 

د آماري کشوري، به خصوص مرکز آمار ایران، از طریق موسسات مول
اعزام آنان به مراکز مشابه در کشورهاي پیشرفته به جهت آشنائی 
کارشناسان مزبور به آخرین فنون نمونه گیري و سرشماري و نحوه 
محاسبه انواع شاخصها و همچنین فراهم ساختن امکان بهره گیري از 

ه جهت آموزش مستمر پرسنل اساتید فن در داخل و خارج کشور ب
مراکز فوق، با توجه به هزینه نسبتا کمی که بر اینگونه سرمایه 

گذاریها مترتب است، از کمال اهمیت برخوردار می باشد. 
د) آمار کاربردي مبحثی سهل و ممتنع است. به این معنی که بسادگی 

یل میتوان مقدمات آنرا فرا گرفت، اما تسلط بر آن مستلزم سالها تحص
و تجربه و داشتن ذوق و عالقه وافر می باشد. یکی از معضالت 
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آماري کشور در حال حاضر نبود هر گونه نهادي براي نظارت بر بازار 
آشفته مشورت آماري است. 

چه بسیار پروژه هاي پژوهشی که با صرف مبالغ هنگفت به انجام 
کفایت، رسیده اند و اما به خاطر نداشتن مشاورین آماري مجرب و با

چه در مرحله برنامه ریزي و چه در مرحله تحلیل داده ها، منجر به 
نتایجی شده اند که یا کامال نادرست و یا فاقد اعتبار کافی براي 

هرگونه برنامه ریزي بوده اند. 
در این ارتباط مدتی است که انجمن آمار ایران پیگیر دریافت مجوز 

ظام پزشکی در حرفه تاسیس نهادي است که همانند نقشی که ن
پزشکی دارد، مشورتهاي آماري را ساماندهی نموده، از طریق ارائه 
آموزش هاي الزم و برگزاري آزمون هاي ساالنه به جهت ارائه 
آموزش هاي الزم و برگزاري آزمون هاي ساالنه به جهت ارائه مجوز 
مشورت آماري به افراد ذیکفایت، از زیانهاي ناپیدا ولی هنگفتی که 

مه ساله به خاطر استفاده هاي نابجا و نادرست از روش هاي آماري ه
بر جامعه تحمیل می شود، جلوگیري نماید. گمان می کنم اینجانب به 
نیابت از همکاران آماري خود اجازه دارم از مسئولین محترم شوراي 

این امر مهم عالی آمار کشور و مرکز آمار ایران تقاضا نمایم که به
مبذول فرمایند.توجه کافی 

در پایان با عرض پوزش از تصدیع و با تشکر از مسئولین و همکارانی 
که لطف آن ها این فرصت را براي حقیر فراهم نموده است، عرایضم 

ناصر رضا ارقامیرا به پایان می رسانم و از توجه شما سپاسگزارم.

دستور ریاست محترم جمهوري●
باسمه تعالی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري، توفیقیجناب آقاي دکتر 
معاون محترم رییس جمهور و رییس ، جناب آقاي دکتر ستاري فر

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
جناب آقاي ناصر رضا ارقامی استاد آمار 30/7/82با سالم، نامه مورخ 

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و ضمیمه آن، در 
ئل مبتال به آماري کشور که تصویر آن به پیوست ارسال خصوص مسا

می گردد، به استحضار ریاست محترم جمهوري رسید، پی نوشت 
فرمودند:

الزم است مطالب ایشان مورد توجه و پیگیري جناب آقاي دکتر 
توفیقی و جناب آقاي دکتر ستاري فر قرار گیرد و اقدام الزم بعمل 

آید.
خاتمی محمدسید 

جناب آقاي ناصر رضا ارقامی، بدین وسیله مراتب تشکر رونوشت:
ریاست جمهوري ابالغ می گردد.

شناسیراهبرد تقویت مشاوره آماري و تشکیل سازمان نظام آمار

عضو  هیئت علمی گروه آمار،، فقیهیرضامحمد 
دانشگاه شهید بهشتی

آرزوي تحقق یافته وضعیت امروز علم آمار در کشور، از برخی جهات 
بزرگانی همچون مرحوم دکتر عباسقلی خواجه نوري است. وجود 

هاي کشور، تعداد اعضاي هیئت هاي متعدد آمار در دانشگاهگروه
هاي تحصیالت تکمیلی به ویژه در مقطع دکتري علمی، و دوره

هایی از آنها هستند. موسسه آموزش عالی آمار به همت دکتر نمونه
تاسیس شد. اما این 40ي رویکردي کاربردي در دههخواجه نوري با

علم در کشور ما به دالیلی، بیشتر با رویکرد نظري گسترش یافته، و 
ي کاربردي آن ي ریاضی جنبهآمار با رشتهبدون توجه به تفاوت رشته

مورد غفلت زیادي قرار گرفته است. این امر تا آنجا پیشرفته که در 
رشد آمار یا آمار محض وجود ندارد و جاي آن کشور اساسا کارشناسی ا

و ظاهرا براي جبران این 1را کارشناسی ارشد آمار ریاضی گرفته است
ي کارشناسی آمار (و البته نه محتوا) را به غفلت عنوان رشته

ایم. در حالی که اساسا این رشته کارشناسی آمار و کاربردها تغییر داده
ربردي است و نیازي به ذکر قید ي کادر مقطع کارشناسی یک رشته

دیگري ندارد.
ي کاربردي کارشناسی آمار در بدیهی است، عدم توجه کافی به جنبه

التحصیالن شده اي فارغهاي حرفهها، موجب تضعیف تواناییدانشگاه
و عدم کارایی آنها را به عنوان آمارشناس در پی داشته است. از طرف 

ویژه تحصیل کردگان تدریج (بهها به دیگر متخصصین دیگر رشته
هاي آماري در مطالعات خارج از کشور) به اهمیت بکارگیري روش

برند، اما متاسفانه در رفع نیاز هاي خود پی میگیريکمی و در تصمیم
افزارهاي آماري کفایت کنند استفاده از برخی نرمآماري خود تصور می

یا به فردي واگذار کنند وکند و لذا یا خود مسئله را حل میمی
افزار آماري ي علم آمار را در یک نرمکنند که دستاوردهاي همهمی

بیند.فراهم می
هاي در این میان بخشی از این متخصصین، دانشجویان دوره

هاي ي خود نیاز به تحلیلنامهتحصیالت تکمیلی هستند که در پایان
اي را براي افراد دهآماري دارند. نیاز این دانشجویان بازار کار گستر

الذکر در شهرهاي بزرگ کشور تحت عنوان تحلیل آماري با یکی فوق
افزارهاي آماري ایجاد کرده است. با مراجعه به اکثر از نرم

هایی که تحلیل آماري آنها توسط افراد بدون صالحیت الزم نامهپایان
بار خوریم که برخی از آنها تاسفمیصورت گرفته، به اشتباهاتی بر

اي جنس پاسخگو (زن و است مانند برازش توزیع نرمال به نمودار میله
ي عدم رد فرض نرمال بودن.مرد) با نتیجه

71، شماره پیاپی 90ایران، سال نوزدهم، تابستان نقل از خبرنامه انجمن آمار
ه دفترچه کنکور کارشناسی ارشد رجوع کنید.ب1
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هاي کشور از علم در بخش دیگر، در بسیاري از مطالعات و پژوهش
شود، ولی مشاور یا متخصصی که بخش آماري این آمار استفاده می

نیست. در این گونه موارد هم ها را انجام داده، آمارشناس پژوهش
شود، ولی ي نادرست موجب به ثمر نرسیدن مطالعه مینتیجه

شود که دلیل این شکست، تحلیل هیچکس به روشنی متوجه نمی
آماري نادرست بوده است.

به رشته پزشکی ي کشور ما، مبتالهاي گذشتهاین وضعیت در دهه
ها و عطاران باشییمبوده، به طوري که اکثر معالجات مردم توسط حک

هاي فراوانِ گرفته است و پزشکان به سختی و با کوششصورت می
اي همچون مرحوم دکتر محمد قریب، توانستند به افراد از خود گذشته

جایگاه واقعی خود برسند. در این مسیر ممانعت از فعالیت به اصطالح 
این که هاي پزشکان بود. تا پزشکان تجربی یکی از مهمترین دغدغه

در رشته پزشکی نهادي که کنترل صالحیت افراد براي احراز شغل 
پزشکی را به عهده دارد، یعنی سازمان نظام پزشکی تاسیس شد. این 

دهد که معموال سازمان به هر پزشک یک شماره نظام پزشکی می
ها و ها، آزمایشگاهکنند و داروخانهپزشکان آن را در مهر خود درج می

هاي بدون مهر حاوي پزشکی و پیراپزشکی، نسخهسایر موسسات
پذیرند. شماره نظام پزشکی را نمی

خورد. البته وضع اکنون در رشته آمار هم این نابسامانی به چشم میهم
کنند یا کمی بدتر است، زیرا مردم با درمان نادرست، یا بهبود پیدا نمی

ري از موارد هاي آماري نادرست در بسیاشوند، ولی تحلیلبدتر می
نتایج ملموس و قابل درکی ندارند و چون با کارهاي سایر متخصصین 

شود که منشاء اشکال کجا شوند، لذا در نهایت معلوم نمیترکیب می
اي را هاي چندگانهبوده است. به سامان کردن این وضع البته اقدام

صالحیتی استطلبد، که یکی از آنها ممانعت از فعالیت افراد بیمی
کنند. در جامعه که به عنوان آمارشناس اقدام به تحلیل آماري می

توان است، ولی به جاي آن میممانعت از فعالیت این افراد مشکل
مشخص کرد که چه کسانی صالحیت طراحی و تحلیل آماري را 
دارند. به عبارت دیگر، با تاسیس سازمان نظام آمارشناسی (همانند 

ان افراد با صالحیت را مشخص کرد.توسازان نظام پزشکی) می
ان همچون آقایان دکتر ناصررضا تهاي گذشته، برخی از دوسدر سال

اي از همکاران دیگر ضرورت این امر ارقامی، دکتر علی رجالی و عده
، ولی در این میان همت و پیگیري آقاي دکتر رجالی اندرا گوشزد کرده
زمان نظام آمارشناسی هایی اساسی در جهت تاسیس ساموجب شد گام

اي بررسی موضوع در انجمن برداشته شود. در ابتدا با تشکیل کمیته
آمار ایران آغاز شد، وسپس این کمیته طی جلسات متمادي در تهران 

نویس قانون تاسیس این سازمان ضمن تبیین موضوع، پیشو اصفهان
گزار شد، را تهیه نمود. در کنفرانس هشتم آمار که در دانشگاه شیراز بر

طی میزگردي با حضور معاونین وقت مرکز آمار ایران، ضرورت 
موضوع مورد بحث قرار گرفت و به شبهات مطرح شده پاسخ داده شد. 
در مسیر فعالیت این کمیته عالوه بر اساتیدي که از دانشگاههاي 

هاي اند، نمایندگان دستگاهمختلف کشور با آن همکاري داشته
آمار ایران، بانک مرکزي، وزارت کشاورزي، و گوناگون مانند مرکز 

اند. ولی رسان بودهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز یاري
ي آمارشناسان کشور ها کافی نبوده زیرا هنوز جامعهظاهرا این کوشش

ي خاطري در این مورد ندارند. به ویژه اعضاي انجمن دغدغهو به
ن راستا بایستی موجب تنویر افکار رسد این همه کوشش در اینظر می

شده و همراهی، مطالبه، کمک و حداقل پیگیري دیگران را به دنبال 
داشته باشد.

بنابراین در راستاي بهبود ارتقاء کیفی علم آمار در کشور، اقداماتی که 
شود عبارتند از:توصیه می

ها و رود به طراحیي آمارشناسان کشور انتظار میاز همه- 1
هاي آماري نادرست حساس باشند، آنها را در اطراف ببینند و به لتحلی

العمل نشان دهند. آنها را در محافل گوناگون مانند آنها عکس
هاي درسی نقل کنند. و به تجربیات و دانش خود در راستاي کالس

ي متخصصین کشور بایستی تاثیرات ي درست آنها بیافزایند. همهارائه
ادرست را لمس کنند.منفی تحلیل آماري ن

ها با رویکردي متفاوت با گذشته به تربیت آمارشناس دانشگاه- 2
ي هاي کارشناسی فقط آموزش افراد براي ادامهبپردازند. هدف دوره

تحصیل نیست بلکه تربیت نیروي انسانی براي بازار کار هم هست، 
ا، که البته دومی اهمیت به مراتب بیشتري دارد. همانند سایر کشوره

یکی از هاي آمارتاسیس دفاتر مشاوره آماري در کنار گروه
هاي کاربردي بهترین راهکارها براي آشنا کردن دانشجویان با جنبه

است. 
همگان بایستی در شکل گرفتن افکار عمومی، در جهت تاسیس - 3

بکوشند. تا این امر صورت نگیرد سازمان نظام آمارشناسی
توان انتظار داشت که قانون مزبور به راحتی در مجلس شوراي نمی

اسالمی به تصویب برسد.
اي در انجمن آمار ایران پیگیري تاسیس این سازمان را به گونه- 4

دستور کار خود قرار دهد که به طور مستمر و یکنواخت دنبال شود و 
.ي بستگی نداشته باشدت مدیرهبه سلیفه یا برداشت هیئ

بدون تردید توسعه و پیشرفت کشور با میزان استفاده از علم آمار 
ي مستقیم دارد، و تا شیرینی و حالوت بکارگیري این علم در رابطه

کام متخصصین، پژوهشگران و مدیران چشیده نشود، میزان 
وجود، هاي کاري مي شیوهبکارگیري آن افزایش نخواهد یافت.  ادامه

ها را اي غیر از آنچه نا کنون داشته نخواهد داشت. بایستی شیوهنتیجه
تغییر دهیم و با بازنگري مستمر آنها، بتدریج نتایج مطلوبی به دست 

هاي بزرگ دست آوریم. در این صورت با عنایت الهی به موفقیت
خواهیم یافت.
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*چالش هاي جامعه آماري و سازمان نظام آمار شناسی کشور

دانشگاه صنعتی اصفهان و خانه ریاضیات اصفهان، علی رجالی
باز هم از اینجانب خواسته شده است تا یادداشتی را براي خبرنامه 
انجمن آمار ایران در رابطه با مسایل و مشکالت جامعه آماري کشور 
بنویسم. ابتدا نظر خوانندگان محترم را به سرمقاله سال یازدهم، 

) و نیز نامه جناب آقاي دکتر ارقامی سال 41پیاپی (شماره 82زمستان 
) خبرنامه انجمن آمار ایران جلب 40(شماره پیاپی 82یازدهم، پائیز 

نمایم. می
، یعنی هشت سال قبل 82هاي جامعه آماري کشور در سال چالش
هاي جامعه آماري کشور مخصوصاً انجمن آمار رغم تمام تالش،علی

] هنوز با همان شدت وجود دارد، 2و1صفهان [ایران و خانه ریاضیات ا
] و 3ها منجر به برگزاري هفته آمار  [و اگرچه در سال گذشته تالش

آموزي آمار در ایران شد، ولی کوشش در جهت برگزاري مسابقه دانش
همت و عزم عمومی و بسیج تمام نیروها مورد نیاز است تا این مسایل 

جمله: نتیجه دهند، از آن
و پرورش باید همت کند تا برنامه تدریس آمار در مدارس را آموزش- 

و معلمان را آماده با داشتن استانداردهاي مشخص ، تصحیح کند
تدریس این درس مهم نماید، تا تمام مردم درك و توجه بیشتري به 

علم آمار پیدا کنند. 
بانک مرکزي، مرکز آمار ایران و سایر نهادها و آموزش و پرورش - 

آموزي ضروري است ،دست به دست هم دهند تا مسابقه آمار دانش
که با همت انجمن آمار ایران و سازمان سنجش آموزش کشور آماده 

برگزاري است، به مرحله اجرا درآید. 
هاي مرکز آمار ایران در راستاي اجراي سند ملی آمار باید برنامه- 

هاي آموزشی سازي علم آمار و اصالح روشخاصی را جهت عمومی
آن تدارك ببیند. 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ضروري است به منظور تأمین - 
-هاي مختلف آمار، مخصوصاً در زمینهنیروهاي متخصص در زمینه

هاي کاربردي که نیروي متخصص آن در ایران کافی نیست، به جذب 
ها جهت ادامه تحصیل در استعدادها و اختصاص بورس به آن

المللی همت گمارد. هاي معتبر بیندانشگاه
(باید تأسف خورد که حتی پذیرش دانشجو در دوره دکتري داخلی 

هاي ها مخصوصاً در رشتهکه کیفیت این دورهسراسري شد و در حالی
آمار زیرسئوال است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بازهم با آزمون 

نماید. در این میاي براي ادامه تحصیل پذیرش سراسري چندگزینه
زمینه سئواالت زیاد و مشاهدات دردآوري وجود دارد، ولی ما هنوز راه 

دهیم! انشاءا... در زمانی دیگر، همکاران مطالبی اشتباه خود را ادامه می
را در این زمینه ارائه خواهند داد.) 

71، شماره پیاپی 90خبرنامه انجمن آمار ایران، سال نوزدهم، تابستان نقل از*

اما درجهت درك جامعه از اهمیت علم آمار و نقش آن در توسعه 
هاي مختلف کار رفته براي فعالیتهاي آماري بهروشپایدار، تصحیح 

-ریزي از یک سو و ارتقاء جایگاه فارغدر سطوح کالن برنامه
نظام التحصیالن رشته آمار، از سوي دیگر، نیاز به تصویب 

توسط مجلس شوراي اسالمی ایران است. آمارشناسی کشور 
اي از ارکت عده، با همت انجمن آمار ایران و با مش1384از اسفند ماه 

ها، نمایندگان بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اساتید دانشگاه
پژوهشگاه هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه 
مرکزي ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارت 

جهاد کشاورزي جلساتی با اهداف زیر تشکیل شد:
کارگیري صحیح آن اء سطح دانش آمار و بهتالش در جهت ارتق- 1

در همه امور 
تالش در جهت گسترش فرهنگ صحیح استفاده از علوم آماري - 2

ها گیريها و تصمیمریزيدر سایر علوم، برنامه
- تالش در جهت گسترش فرهنگ آماري در سطح عام و آگاه- 3

ساختن جامعه به اهمیت این علم زیربنایی 
تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور آماري کشور - 4
کنندگان تالش در جهت برقراري، حفظ و حمایت از حقوق استفاده- 5

از خدمات آماري 
تالش در جهت برقراري، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغالن - 6

هاي آماري فعالیت
التحصیالن و تالش در جهت ساماندهی امر اشتغال فارغ- 7

ان آمار کارشناس
تالش در جهت گسترش همکاري بین کارشناسان آمار و مراکز - 8

دانشگاهی 
تالش در جهت حسن اجراي موازین، مقررات و قوانین مربوط به - 9

امور آماري 
نظارت بر حسن اجراي امور آماري کشور اعم از آموزش و - 10

ري کارگیآوري، نگهداري، تجزیه و تحلیل و بهتحقیقات آماري، جمع
صالح هاي آماري و اعالم موارد تخلف به مراجع ذيداده
هاي علمی و صنفی آماري کشور (در سطوح حمایت از تشکل- 11

مختلف).
حاصل "قانون سازمان نظام آمارشناسی کشور"پیشنهاد 

این جلسات بود. تا سرانجام در میزگردي در حاشیه هشتمین کنفرانس 
کنندگان در کنفرانس، تمام از شرکتآمار ایران که با حضور بسیاري

معاونین وقت مرکز آمار ایران و نمایندگان برخی دیگر از نهادهاي 
آماري کشور در شیراز تشکیل شده بود، این طرح مورد بررسی قرار 
گرفت و به دنبال آن در جلساتی با حضور منتخبینی از مرکز آمار 

هاي فردوسی شگاهایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دان



576شماره پیاپی–91تابستان –بیستمسال 

- مشهد، شهید بهشتی تهران، صنعتی اصفهان، تهران و اصفهان پیش
]3نویس قانون تهیه شد. [

طور کلی سه هدف اصلی براي این سازمان درنظر گرفته شده است:به
استفاده بهتر از متخصصان آمار جهت انجام کارهاي آماري -1
ي کشورالتحصیالن آمارایجاد کارآفرینی براي فارغ-2
هاي آماري و سایر کارهاي اجرایی که طرحنظارت بر این-3

- آماري، فقط توسط متخصصان آشنا به مسایل آمار و با روش
.روز انجام شودهاي صحیح، علمی و به
طور که در طرح پیشنهادي دقیقاً مشخص شده الزم به ذکر است که همان

است: 
ایران و سایر نهادهاي سازمان مستقل از انجمن آمار اوالً این 

ولی در چارچوب نظام مصوب آماري کشور انجام آماري کشور،
نهاد غیردولتی منتخب با نظارت نماید و به صورت یک وظیفه می

وظایف آن هم با فعالیت خواهد نمود و نظام آماري کشور
. به عنوان مثال نظارت بر نهادهاي دیگر تداخل نخواهد داشت

هاو ري، صدور مجوز براي تشکیل شرکتهاي آماعملکرد شرکت
هاي آماري کشوري به عهده مرکز آمار نظارت بر بسیاري از پروژه

طورکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران است، همان
ها، مراکز ها، داروخانهمسئولیت صدور مجوز براي تأسیس بیمارستان

مجوز براي انجام ها را دارد، ولی صدور پزشکی و نظارت بر کار آن
کارهاي آماري به اشخاص حقیقی توسط سازمان نظام آمارشناسی 

طور که سازمان نظام پزشکی هم براي اجازه شود. همانصادر می
دهد و یا بر کار اشخاص حقیقی در طبابت ، به پزشکان مجوز می

نماید، هدف تشکیل نظام آمارشناسی ایران حرفه پزشکی نظارت می
یت است که فقط نظارت بر کار اشخاص حقیقی در هم همین مسئول

حرفه آمار را به عهده گیرد و اجازه ندهد کسانی که صالحیت الزم 
هاي آماري را ندارند، به این کار مهم براي انجام کارها و اجراي پروژه

مبادرت ورزند. 
به نظر طراحان این قانون، اهمیت سازمان نظام آمارشناسی کشور 

پزشکی باشد. چون اگر یک پزشک از سازمان نظامتواند بیشترمی
اشتباهی داشته باشد، فقط حداکثر جان یک نفر بیمار در معرض خطر 

گیرد، ولی اگر یک کار آماري به غلط و با عدم آگاهی صورت قرار می
کند. ریزي را در سطح کالن کشور با مخاطره روبرو میگیرد، برنامه

ها و نهادهاي آماري، ترس از ر سازمانتعداد معدودي از دوستان ما د
هاي آماري کشور این دارند که سازمان جایگاه آن مراکز را در برنامه

چنین نیست، چون سازمان فقط در حد نظارت که اینپرکند. درصورتی
کند، بر اعمال اشخاص حقیقی درگیر در مسایل آماري فعالیت می

خاص مرکز آمار ایران طورکه نهادهاي آماري کشور و بهدرصورتی
هاي آماري و نیز نظارت بر اشخاص مسئولیت نظارت بر کارها و پروژه

حقوقی درگیر در مسایل آماري را به عهده دارند. 

برخی از دانشگاهیان هم نگران کم ارزش شدن مدارك دانشگاهی 
هاي که سازمان قصد دخالت مستقیم در برنامههستند، درصورتی

-ك تحصیلی را ندارد، بلکه بستري را فراهم میدرسی و صدور مدار
کند تا به کسانی که به هر دلیل و در اثر تجربه، مطالعه، تحقیق و 
درگیري با مسایل آماري، توان انجام کارهاي آماري را دارند، مجوز 

- انجام کار آماري اعطاء نماید و اجازه ندهد غیرکارشناسان جاي فارغ
ز سوي دیگر سازمان با مشارکت نهادهاي التحصیالن آمار را بگیرند. ا

هاي بازآموزي هاي کشور نسبت به برگزاري دورهآماري و دانشگاه
کند که سازي اطالعات آمارشناسان کشور همت میالزم براي بهنگام

در نهایت باعث ارتقاء سواد آماري و افزایش کیفیت آمارهاي رسمی 
الت در نظام سازمان نه قصد دخطور کلی، خواهد شد. پس به

آماري کشور و تصرف مسئولیت نهادهاي آماري رسمی کشور 
هاي درسی و صدور مدارك تحصیلی را دارد و نه در برنامه

نماید.اعمال نظر می
- امید است با توجه به نکات فوق همه دست به دست هم دهیم و پی

گیري کنیم تا قانون تشکیل این سازمان به تصویب مجلس شوراي 
یران برسد. اسالمی ا
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کرد. در مورد اختراع رایانه هم شاید بتوان گفت که عمر مفید کـاربران  
ترین محاسبات آمار را به چهار برابر افزایش داد. سهولت انجام پیچیده

تـوان  دهیم، نمیري را، که امروز به کمک رایانه به راحتی انجام میآما
ها وقتی که صرف یک محاسبه (به تعریف امـروز) سـاده (بـه    ساعتبا 

کردیم، مقایسه کرد.کمک ماشین حساب) می
گرچه رایانه عمر مفید آمارشناسـان را افـزایش داد ولـی رواج بـیش از     

د و متنوع (کـه از انـواع عمـومی    افزار آماري هوشمند، کارآمیکصد نرم
ــی ــوان ازآن م ــواع  MINITABو SPSS ،SASت ــرد و از ان ــام ب ن

اشـاره  WinpepiوLISREL،EVIESتخصصی آن می توان بـه 
کـاربرد  ها، باعث شده است کهآور استفاده از آنکرد) و سهولت حیرت

علم آمار، به تعبیري، به ورطۀ ابتذال کشانده شود. 
گونـه قـوانین مـدونی بـراي     خصوص در جوامعی کـه هـیچ  بهامروزه، 

هـاي  هـا، درسـتی روش  نظارت بـر نحـوة اسـتخراج اطالعـات از داده    
هاي آمـاري وجـود   استنتاج از ماحصل محاسبات و صحت تفسیرِ یافته

افزارها توسط عالم و عامی رایج شـده اسـت.   ندارد، استفاده از این نرم
عمومی، م نظارت، آن است که اعتمادنتیجۀ طبیعی این آشفتگی و عد

طور کلـی  پذیر، به آمارشناسان و بهویژه مدیران و مسئولین مسئولیتبه
به علم آمار و کاربرد آن و کارآیی و ضرورت اتکـاء بـه آن، در حـال از    

بین رفتن است.
اکنون براي این که یک مشاور آمـاري صـاحب نـام شـوید، الزم     هم

هـا   شناسان بـا سـابقه بـوده باشـید یـا سـال      آمارها شاگردنیست سال
عنوان پشتوانۀ خود داشته باشـید. حتـی الزم نیسـت    تحصیل آمار را به

دار و قـانونی و تحـت نظـارت داشـته     یک شرکت و دفتر نام و نشـان 
افزار آمـاري و داشـتن   باشید. براي این کار آشنایی با طرز کار یک نرم

طرح تحقیقاتی پرهزینـه یـا   کافیست. این که نتیجۀ یک"تهور"کمی 
اي، بـه صـحت محاسـبات و    یک تصمیم مهم دولتی یا ملی یا منطقه

درستی تفسیرهاي شما از نتایج محاسـبات بسـتگی دارد، الزم نیسـت    
مایۀ نگرانی شما باشد. 

هـاي  گیر جوامع علمی و حـوزه در این میان، معضل اساسی که گریبان
نـه مرجـع ذیصـالح و آگـاه     گیري و مدیریت است، نبـود هرگو تصمیم

است که، در درجۀ اول، کار آماري درست را از نادرست تشخیص دهـد  
هـایی باشـد کـه قربـانی     و همچنین بتوانـد مرجـع حقـوقی بـراي آن    

هـاي آمـاري   هاي آماري نادرسـت یـا اجـراي نادرسـت پـروژه     مشاوره
نـد  عبارت دیگر، ما نیازمند یک مرجع قانونی هستیم که بتوااند. بهبوده

هـاي  هاي آماري پـژوهش هاي آماري و جنبههاي علمی پروژهبر جنبه
علمی نظارت داشته ودر موارد مرجوعه حکم کند.

حل این مشکل در گرو تأسیس نهادي است که از اهم وظایف آن این 
خواهد بود که اطمینان حاصـل نمایـد از اینکـه کسـانی کـه بـه ارائـۀ        

هـاي نظـري اسـتنباط    بـر جنبـه  نمایند، هممشاورة آماري مبادرت می
آماري آگاهی کافی داشته باشند و هم در کاربرد آمار تعلیم کافی دیـده  

و تجربــۀ الزم را اندوختــه باشــند. چنــین افــرادي اســتحقاق دریافــت 
اي از جانب این نهاد را خواهند داشت که تسلط آنـان را بـر   نامهگواهی
آوري، تلخیص و تحلیل عشناسی آمار و احاطۀ آنان را بر ابزار جمروش
هاي آماري و تفسیر نتایج، تضمین نماید.داده

هـاي علمـی   وظیفۀ مهم دیگـر ایـن نهـاد نظـارت قـانونی بـر جنبـه       
هاي آماري کشور خواهـد بـود کـه رأي علمـی آن در دعـاوي      فعالیت

حقوقی منشاء اثر باشد. 
طـراز اول  خوشبختانه انجمن آمار ایران با پیگیري تعدادي از آماردانان

هاست که تأسیس چنین نهادي را، که به سـیاق نهادهـاي   کشور مدت
ــکی " ــام پزش ــی "، "نظ ــام مهندس ــال آن، "نظ ــام "و امث نظ

ایران نامیده خواهد شد، وجهه همت خود ساخته اسـت.  "آمارشناسی
باره جلسات متعددي از پانزده سال پیش در جهت نیل بـه ایـن   در این

نویس اساسنامۀ نظام آمارشناسـی  هدف تشکیل شده است و متن پیش
هاي قانونی هم انجام گرفته است (تفصـیل  تهیه شده و برخی پیگیري

اي پیشین این خبرنامه، توسط آقایـان  هبرخی از این موارد در سرمقاله
دکتر فقیهی و دکتر رجالی آمده است). ولی متأسفانه تاکنون دسترسـی  
به این هدف همچون آرزویی براي جامعۀ آمـاري کشـور بـاقی مانـده     

امید است با تـالش مضـاعف همکـاران انجمـن آمـار ایـران و       است.
بانـک مرکـزي   همیاري متولیان آمار کشور همچون مرکز آمار ایران و

جمهوري اسالمی ایران، این مهم به زودي رنگ تحقق پذیرد.

،برادر ارجمند جناب آقاي دکتر الریجانی●
ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی ایران

هاي طور که استحضارکامل دارید اجراي پروژهبا سالم و احترام، همان
خصوصی به طور صحیح و با آماري کشور در سطوح دولتی و 

ریزان و یک  آئینه یکی از نیازهاي برنامهابزارهاي علمی قوي،
نظارتی مطمئن براي مجلس محترم شوراي اسالمی ایران است. با 

هاي آماري توجه به نظارت عالیه مرکز آمار ایران در اجراي پروژه
هاي خصوصی آماري، مطمئناً دولتی و صدور مجوز براي شرکت

هاي آماري دولتی کمتر با مشکل روبروست و مسئولین نظام لیتفعا
هاي ریزي و نظارتها به برنامهتوانند با تکیه بر انجام این پروژهمی

خود مطمئن باشند (اگر چه انجمن آمار ایران هم آمادگی خود را براي 
نظارتی با مشارکت مشارکت با مجلس محترم جهت ایجاد سیستم

آماري و متخصصان آمار کشور بارها اعالم نموده کارشناسان مراکز
است).

هاي آماري جاري در کشور توسط غیرمتخصصان اما بسیاري از پروژه
در حال اجراست که نتایج آن قابل استناد و اعتماد نیست و این نتایج 

نامه هاي ارسالی
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ریزي و نظارت بر عملکردها وارد هاي سختی را به برنامهضربه
نماید.می

علمی، کارشناسان و ن که متشکل از تمام اعضاء هیئتانجمن آمار ایرا
هاي هاي اجرایی و دانشجویان دورهمتخصصان آماري دستگاه
هاست، در طی چند سال گذشته به بررسی تحصیالت تکمیلی دانشگاه

به را طرح نظام آمارشناسی ایراناین مشکل پرداخته است و 
پزشکی همانند نظامعنوان یک نهاد مستقل از انجمن آمار ایران که 

هاي مشاوره آماري) ایفاء نقش براي تائید متخصصان رشته (نه شرکت
جهت بررسی و تصویب در مجلس محترم، آماده ساخته خواهد نمود، 

هاي آماري الزم به ذکر است که صدور مجوز براي شرکتاست.
طبق قانون برعهده مرکز آمار ایران است و نظام آمارشناسی فقط 

.متخصصان آماري را ارزیابی خواهد کردصالحیت 
اي از این طرح، انجمن آمار ایران اطمینان کامل ضمن تقدیم نسخه

دارد که مجلس محترم با عنایت به این نکته که نظام پزشکی ایران 
بخشی و نظارت بر حفظ سالمت افراد به اشخاص براي انسجام

ه افراد دهد و یا نظام مهندسی بغیرمتخصص اجازه طبابت نمی
هاي مهندسی اجازه انجام اموري همچون غیرمتخصص در زمینه

دهد، نظام آمارشناسی هم یک ضرورت براي ساخت و ساز نمی
رسیدن به اهداف زیر است:

استفاده از متخصصان آماري،. 1
التحصیالن آماري کشور و مهمتر از ایجاد کارآفرینی براي فارغ.2

همه
هاي آماري و سایر کارهاي اجرایی آماري که طرحنظارت بر این . 3

توسط متخصصان وبه روش ها ي صحیح، علمی و به روز انجام شود.
نماید که انجام شغل طبابت توسط متخصص پزشک یادآوري می

هاي ساختمانی توسط براي حفظ جان یک نفر و یا انجام طرح
تواند متخصص مهندس براي حفظ یک ساختمان به طور موردي می

هاي آماري توسط ر باشد ولی نظام آمارشناسی و انجام پروژهمؤث
دهد ریزي را هدف قرار میمتخصصان آماري، جامعه ایران و برنامه

که رکن ارزشمندتري براي آینده کشور خواهد بود.
با توجه به نکات فوق، استدعا دارد دستور فرمایند مسئله تصویب این 

گیرد. اینجانب هم با شماره طرح در دستور کار مجلس محترم قرار 
آماده همکاري در جهت معرفی طرح به 09125987683تلفن 

نمایندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسالمی ایران و سایر 
ه مینمنتظر اقدامات مؤثر حضرتعالی در این زکارشناسان هستم.

هستم.
با تشکر و احترام، احمد پارسیان، رئیس انجمن آمار ایران

ارجمند جناب آقاي دکتر عباسپورهمکار ●
ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ایران 

به 22/10/1389با سالم و احترام، پیرو مذاکره روز چهارشنبه 
رساند که انجمن آمار ایران به منظور اصالح نظام آماري استحضار می

هاي اجراي پروژهگیري از توان متخصصان آمار براي کشور و بهره
التحصیالن رشته آمار آماري از یک سو و کارآفرینی براي فارغ

ها از سوي دیگر، طرح نظام آمارشناسی ایران را با مشارکت دانشگاه
هاي اجرایی آماري به شرح پیوست تهیه نموده کارشناسان دستگاه

ها مورد بررسی قرار گرفته است است. ضمن تقدیم این طرح که سال
هاي آمار کشور نیز از آن نظرسنجی شده است، استدعا کنفرانسو در

دارد راهنمایی فرمائید تا هرچه زودتر براي ارتقاء جایگاه علمی آمار در 
هاي آماري به تصویب مجلس ایران و نیز اصالح کیفیت اجرایی پروژه

محترم شوراي اسالمی ایران برسد. 
رد تا در زمینه نظارت مجلس عالوه بر آن انجمن آمار ایران آمادگی دا

هاي اجرایی با آن مجلس هاي آماري دستگاهمحترم در فعالیت
همکاري نماید. استدعا دارد در این راستا هم ارائه طریق فرمائید. 

هاي علمی و در پایان ضمن تقدیر از کمیسیون براي حمایت از فعالیت
رمائید در آموزي، دستور فشناسایی و تقویت نیروهاي مستعد دانش

آموزي زمینه حمایت مجلس از برگزاري مسابقه سراسري آمار دانش
اي در مدارس راهکارهاي به منظور تقویت علم پایه1390در تابستان 

عملی ارائه گردد. 
جهت استفاده 66499827و دورنویس شماره 09125987683تلفن 

د.شودر اختیار دفتر حضرتعالی قرار داده می
.رئیس انجمن آمار ایران، احمد پارسیان، با تشکر و احترام

جناب آقاي دکتر احمد توکلی ●
هاي مجلس شوراي اسالمی ایرانریاست محترم مرکز پژوهش

4346/10و احترام، ضمن تقدیم رونوشت نامه شمارهبا سالم
ایران، از به ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی 13/4/90مورخ

نماید دستور فرمایید تا در جلساتی با حضور حضرتعالی درخواست می
کارشناسان محترم آن مرکز و نمایندگان انجمن آمار ایران، مشکالت 

گیري هاي آماري و بهرهتواند جهت ارتقاء کیفیت دادهاین طرح که می
- ههاي تحقیقاتی و در نتیجه بهبود وضعیت برناماز نتایج آماري طرح

ریزي در کشور مؤثر باشد، برطرف گردد.
) و یا آقاي 09125987683گیري مسأله از طریق اینجانب (جهت پی

هاي ) هماهنگی09131154018کننده طرح (دکتر علی رجالی تدوین
الزم به عمل آید.
.رئیس انجمن آمار ایران، احمد پارسیان، با تشکر و احترام

جناب آقاي گرانمایه●
ترم مجلس شوراي اسالمی ایراننماینده مح

و احترام، پیرو مذاکره تلفنی، به پیوست رونوشت نامه با سالم 
به ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی 13/4/90مورخ 4364/10

گردد.ایران جهت استحضار تقدیم می
که هاي آماري کشور و اینبا توجه به آشفتگی موجود در بازار فعالیت

درگیر شاغل در امور آماري غیرمتخصص هستند، بسیاري از افراد 
هاي آماري بتواند در خدمت رود نتایج حاصل از انجام پروژهانتظار نمی
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التحصیالن و متخصصان گیران قرار گیرد. از سوي دیگر فارغتصمیم
گیرند و لذا آمار براي انجام کارهاي آماري مورد ارجاع قرار نمی

این رشته مفید علمی وجود ندارد. اي براي ادامه تحصیل درجاذبه
ها و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ریزياي که براي برنامهرشته

انداز سند ملی توسعه جمهوري اسالمی کشور و دستیابی به چشم
ناپذیر است و جذب نخبگان به این رشته ایران یک ضرورت اجتناب

تواند نیازها را به نحو مطلوب حل نماید. می
اساس انجمن آمار ایران با ملحوظ نمودن جایگاه نظام آماري براین 

سازمان "کشور، نهادي غیردولتی و غیروابسته به انجمن را به نام 
ریزي نموده است، که رونوشت آن قبالً طرح"نظام آمارشناسی کشور

خدمت حضرتعالی تقدیم شده است. 
هاي الزم به ذکر است که اجراي این طرح در حدود وظایف نهاد

جمله مرکز آمار ایران نیست و در مراحل تهیه آن آماري کشور از آن
نمایندگان مرکز آمار ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
بیمه مرکزي، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و 

مند مرکز با پذیرش نقش نظاماند. آموزش پزشکی نیز حضور داشته
هاي آماري دولت محترم و ا و نظارت بر انجام پروژهآمار ایران در اجر

هاي مورد اعتماد، ها توسط شرکتعنایت آن مرکز به انجام پروژه
هاي آماري غیردولتی و حتی در بعضاً مشاهده شده است که فعالیت

بعضی موارد کارهاي آماري دولتی توسط افراد غیرمتخصص در حال 
(که کارشناسان مرکز آمار ایران و انجام است و لذا انجمن آمار ایران 

نیزبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سایر نهادهاي آماري
ریزي کرده است که یک عضو آن هستند) با ارائه این طرح، برنامه

نظام آمارشناسی در خارج از بدنه انجمن آمار ایران و به عنوان نهادي 
علمی آماري کشوراندرکاران اجرایی و مستقل با مشارکت تمام دست

براي شناسایی افراد متخصص آمار و مشارکت با مجلس محترم جهت 
هاي اجرایی کشور تشکیل شود.اعمال نظارت قانونی خود بر فعالیت

هاي اهداء مجوز به کارشناسان و اشخاص حقیقی طور خالصه روشبه
براي انجام کارهاي آماري در این طرح دیده شده است، و نظارت بر 

م کارهاي آماري توسط اشخاص حقوقی به عهده مرکز آمار ایران انجا
باقی مانده است. 

الزم به ذکر است که نقش مرکز آمار ایران در صدور مجوز و نظارت 
هاي مشاوره آماري در این طرح محفوظ مانده است بر تشکیل شرکت

و نظام آمارشناسی ایران فقط مجوز انجام کار آماري را به نیروهاي 
صص صادر خواهد نمود (در حقیقت نقش مرکز آمار ایران همانند متخ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و نظام 
آمارشناسی وظایفی همانند نظام پزشکی در حوزه کارهاي آماري براي 

متخصصان را خواهد داشت.) 
تواند نظامی را براي جذب تصویب این طرح در مجلس محترم می

حصیالن و متخصصان آماري طرح ریزي و کارآفرینی براي التفارغ

التحصیالن آمار را تسهیل نماید وعالوه بر آن یک سیستم فارغ
ها در سطح کشور فراهم آورد.نظارتی بر کیفیت نتایج آماري پروژه

هاي برنامه و کمیسیونکه بررسی این طرح به با توجه به این
محترم مربوط است، بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس 

گیري صادر فرمایید تا در این دو کمیسیون استدعا دارد دستور پی
مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و اقدامات الزم جهت تصویب آن 

صورت گیرد. 
اینجانب و سایر کارشناسان انجمن آمار ایران جهت ارائه توضیحات در 

اي مختلف همورد این طرح آمادگی داریم تا در خدمت کمیسیون
اینجانب براي هماهنگی جهت 09125987683مجلس باشیم. تلفن 

گفتگو راجع به جزئیات طرح آماده جوابگویی است.                                                              
رئیس انجمن آمار ایران، احمد پارسیان، با تشکر و احترام

جناب آقاي دکتر سعادت●
محترم مجلس شوراي اسالمی ایراننماینده 
به پیوست رونوشت ،ام، پیرو مذاکره آقاي دکتر رجالیو احتربا سالم 

ورايشبه ریاست محترم مجلس13/4/90مورخ4364/10نامه 
گردد. اسالمی ایران جهت استحضار تقدیم می

که هاي آماري کشور و اینبا توجه به آشفتگی موجود در بازار فعالیت
بسیاري از افراد درگیر شاغل در امور آماري غیرمتخصص هستند، 

هاي آماري بتواند در خدمت رود نتایج حاصل از انجام پروژهانتظار نمی
التحصیالن و متخصصان گیران قرار گیرد. از سوي دیگر فارغتصمیم

گیرند و لذا آمار براي انجام کارهاي آماري مورد ارجاع قرار نمی
براي ادامه تحصیل در این رشته مفید علمی وجود ندارد. اي جاذبه
ها و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ریزياي که براي برنامهرشته

انداز سند ملی توسعه جمهوري اسالمی کشور و دستیابی به چشم
ناپذیر است و جذب نخبگان به این رشته ایران یک ضرورت اجتناب

ب حل نماید. تواند نیازها را به نحو مطلومی
براین اساس انجمن آمار ایران با ملحوظ نمودن جایگاه نظام آماري 

سازمان "کشور، نهادي غیردولتی و غیروابسته به انجمن را به نام 
ریزي نموده است، که رونوشت آن قبالً طرح"نظام آمارشناسی کشور

خدمت حضرتعالی تقدیم شده است. 
در حدود وظایف نهادهاي الزم به ذکر است که اجراي این طرح

جمله مرکز آمار ایران نیست و در مراحل تهیه آن آماري کشور از آن
نمایندگان مرکز آمار ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
بیمه مرکزي، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و 

ز مند مرکبا پذیرش نقش نظاماند. آموزش پزشکی نیز حضور داشته
هاي آماري دولت محترم و آمار ایران در اجرا و نظارت بر انجام پروژه

هاي مورد اعتماد، ها توسط شرکتعنایت آن مرکز به انجام پروژه
هاي آماري غیردولتی و حتی در بعضاً مشاهده شده است که فعالیت

بعضی موارد کارهاي آماري دولتی توسط افراد غیرمتخصص در حال 
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ا انجمن آمار ایران (که کارشناسان مرکز آمار ایران و انجام است و لذ
نیزبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سایر نهادهاي آماري

ریزي کرده است که یک عضو آن هستند) با ارائه این طرح، برنامه
نظام آمارشناسی در خارج از بدنه انجمن آمار ایران و به عنوان نهادي 

اندرکاران اجرایی و علمی آماري کشور مستقل با مشارکت تمام دست
براي شناسایی افراد متخصص آمار و مشارکت با مجلس محترم جهت 

هاي اجرایی کشور تشکیل شود.اعمال نظارت قانونی خود بر فعالیت
هاي اهداء مجوز به کارشناسان و اشخاص حقیقی طور خالصه روشبه

است، و نظارت بر براي انجام کارهاي آماري در این طرح دیده شده 
انجام کارهاي آماري توسط اشخاص حقوقی به عهده مرکز آمار ایران 

باقی مانده است. 
الزم به ذکر است که نقش مرکز آمار ایران در صدور مجوز و نظارت 

هاي مشاوره آماري در این طرح محفوظ مانده است بر تشکیل شرکت
ري را به نیروهاي و نظام آمارشناسی ایران فقط مجوز انجام کار آما

متخصص صادر خواهد نمود (در حقیقت نقش مرکز آمار ایران همانند 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و نظام 
آمارشناسی وظایفی همانند نظام پزشکی در حوزه کارهاي آماري براي 

متخصصان را خواهد داشت.) 
را براي جذب تواند نظامی تصویب این طرح در مجلس محترم می

التحصیالن و متخصصان آماري طرح ریزي و کارآفرینی براي فارغ
التحصیالن آمار را تسهیل نماید وعالوه بر آن یک سیستم فارغ

ها در سطح کشور فراهم آورد.نظارتی بر کیفیت نتایج آماري پروژه
هاي برنامه و کمیسیونکه بررسی این طرح به با توجه به این

محترم مربوط است، و تحقیقات مجلس بودجه و آموزش
گیري صادر فرمایید تا در این دو کمیسیون استدعا دارد دستور پی

مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و اقدامات الزم جهت تصویب آن 
صورت گیرد. 

اینجانب و سایر کارشناسان انجمن آمار ایران جهت ارائه توضیحات در 
هاي مختلف ر خدمت کمیسیونمورد این طرح آمادگی داریم تا د

اینجانب براي هماهنگی جهت 09125987683مجلس باشیم. تلفن 
گفتگو راجع به جزئیات طرح آماده جوابگویی است.                                                                  

.رئیس انجمن آمار ایران، احمد پارسیان، با تشکر و احترام
دعوت از همکاران براي تهیه پیش نویس قانون سازمان ●

نظام آمار شناسی 
دکتر ناصر ارقامی، دکتر احمد هاهمکاران عزیز آقایان و خانم

زاده، طلب، دکتر علی رجالی، فاطمه رحیمپارسیان، دکتر محسن تقوي
رضا زاهدیان، دکتر هوشنگ طالبی، دکتر محمد زارع، علی

کتر سروش علیمرادي، دکتر محمدرضا فقیهی، محمدابراهیم عالیی، د
دکتر عباس گرامی، دکتر محرابی، دکتر محسن محمدزاده، سولماز 

مشکانی، مقتدایی، دکتر علی همدانی، مروي مهاجر، دکتر محمدرضا
علی یوسفیان

رساند که به دنبال تشکیل نخستین استحضار میو احترام، بهبا سالم 
سازمان نظام آمارشناسی ایران در تاریخ نویس قانون جلسه تهیه پیش

نویس را مورد بررسی قرار ، کمیته منتخب در جلساتی پیش18/12/84
داد و به دنبال برگزاري موفق میزگرد هشتمین کنفرانس آمار ایران در 

نویس ضمیمه را تهیه نمود. اکنون ضمن تقدیم این این رابطه، پیش
با بررسی دقیق آن نظرات خود نماید نویس از جنابعالی دعوت میپیش

و همکاران را در جلسه بعدي ارائه فرمایند. 
در دانشگاه شهید 10/8/85روز چهارشنبه 16جلسه دوم رأس ساعت 

شود.با دستور جلسه زیر تشکیل میبهشتی تهران 

گزارش نماینده انجمن آمار ایران- 1
صورت (بهنویس قانون کنندگان در مورد پیشاستماع نظر شرکت- 2

بررسی مواد مختلف)
نویس (که بررسی و اظهارنظر پیرامون گزارش پوششی پیش- 3

شود.) توسط آقاي دکتر فقیهی تهیه می
بررسی نحوة ارائه آن جهت تصویب در مجلس شوراي اسالمی - 4

.ایران
یران.نماینده انجمن آمار ا، علی رجالی، با تشکر
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آریا●
استاد ارجمند جناب آقاي دکتر پارسیان عزیز

1390/09/29آریابا احترام0آمارشناسی براي استحضار ارسال می گرددنظامبه پیوست، طرح ایجاد سازمان،  احترامبا سالم و 
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تعاریف، اهداف و وظایف-فصل اول
که در این قانون آمارشناسی ایرانسازمان نظام - 1ماده 

شود، یک سازمان غیردولتی و مستقل است که نامیده میسازمان
شود.مقرر در این قانون تشکیل میبراي اهداف و وظایف

سازمان عبارتند از:اهداف- 2ماده 
کنندگان از خدمات آماري حمایت از حقوق استفاده-الف
هاي آماري شاغالن فعالیتحفظ و حمایت از حقوق صنفی - ب
اي آمارشناسان ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه-ج

تعاریف و مفاهیم- 3ماده 
شود که به ها و فنونی اطالق میبه مجموعه دانشعلم آمار- الف

ها وجود کارگیري دادههاي تصادفی و بهمنظور شناخت و درك پدیده
- که براي تولید، جمعشود هایی را شامل میو مجموعه روشدارند

ها یري و استنباط از دادهگسازي، نتیجهآوري، پردازش، تلخیص، مدل
گیري درست ها براي بررسی، شناخت و تصمیمروند و از آنبه کار می
شود.هاي مختلف استفاده میدر بخش

به مجموعه کارهایی که در حیطه علم آمار هاي آماريفعالیت- ب
د.شومیگیرد، اطالق انجام می

شخصی است که با توجه به رشته تحصیلی، سوابق شناسآمار-ج
هاي آماري، روز ماندن در علوم آماري براي انجام فعالیتکاري و به

مورد تایید سازمان باشد.
شود که هاي آماري اطالق میگونه فعالیتبه آنخدمات آماري-د

ص حقیقی و به صورت مشاوره یا اجرا به نهادها، مؤسسات و اشخا
شود.حقوقی، دولتی و غیردولتی ارایه می

اي که توسط عبارت است از شمارهشماره نظام آمارشناسی-ه
شود و تنها دارندگان این شماره سازمان به آمارشناسان داده می

مجازند به ارائه خدمات آماري بپردازند.
مذکور سازمان براي رسیدن به اهداف وظایف و اختیارات- 4ماده 

به شرح زیر است:2در ماده 
اي و ضوابط صدور، هاي حرفهتعیین معیارهاي بررسی صالحیت-الف

شماره نظام آمارشناسی تمدید و لغو 
شماره نظام اي و صدور، تمدید و لغو تعیین صالحیت حرفه- ب

آمارشناسی
هاي خدمات آماريمشارکت در تعیین و تجدیدنظر در تعرفه-ج

براي بهبود قوانین و مقررات مربوط به شرایط احراز مشاغل تالش -د
آماري 

هاي اجرایی الزم در چارچوب مواد این قانونتهیه دستورالعمل-ه
اي آمارشناسان که رسیدگی به شکایات در مورد تخلفات حرفه- و

عنوان جرایم عمومی نداشته باشد 
اي، قوق حرفههمکاري در تدوین مقررات و قوانین براي تامین ح- ز

اي آمارشناسان حفظ و ارتقاء شئون اجتماعی و حرفه
حمایت از حقوق آمارشناسان براي ایجاد و گسترش امکانات کار و -ج

حمایت از کارآفرینان در این زمینه 
هاي آماري مشارکت در تعیین استانداردهاي فعالیت-ط
مشارکت در تهیه و تعیین استانداردهاي آموزشی علم آمار -ي
هاي مشارکت در تعیین تعداد پذیرش دانشجویان آمار در دانشگاه-ك

کشور 
کمک به ایجاد و گسترش استفاده از خدمات آماري در کشور -ل
اي آمارشناسان از تالش درجهت ارتقاء سطح علمی و دانش حرفه- م

هاي بازآموزي  ها و کارگاهطریق برگزاري دوره
تالش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آماري کشور از طریق - ن

اي با هاي تبادل علمی، پژوهشی و حرفههمکاري براي گسترش راه
المللیها و نهادهاي داخلی و مجامع علمی بینسازمان

عضویت- فصل دوم
لیسانس) یا (تمام اتباع ایرانی داراي مدرك معتبر کارشناسی- 5ماده 

-در صورت احراز صالحیتي مرتبط) هاباالتر در رشته آمار (و گرایش
توانند شماره نظام آمارشناسی اي طبق ضوابط سازمان میهاي حرفه

کنند.دریافت 
اعضا همه ساله مبلغی را که سازمان میزان آن را در هر - تبصره 

- پرداخت مینماید به عنوان حق عضویت به سازمانسال تعیین  می
نمایند. در صورت عدم پرداخت حق عضویت به مدت دو سال متوالی 

شود.یا سه سال متناوب، شماره نظام آمارشناسی لغو می
شماره نظام دهندگان خدمات آماري دریافت براي تمام ارائه- 6ماده 

آمارشناسی الزامی است.
عضو شماره نظام آمارشناسی معتبر دارند، افرادي که -7ماده 

هستند.سازمان
تمام اعضاء (به جزء اعضاء هیئت علمی مؤسسات آموزش -8ماده

عالی معتبر در رشته آمار) باید بر اساس برنامه اعالم شده سازمان، در 
هاي بازآموزي شرکت نمایند. در صورت عدم شرکت یا موفقیت دوره

شود.ها، عضویت در سازمان لغو میدورهدر آزمون این 
ارکان- فصل سوم 

هیئت رئیسه، ، مجمع عمومیارکان سازمان شامل - 9ماده 
هستند.رئیس سازمان و بازرسان

ایرانآمارشناسیظامنقانون تشکیل سازمان
(پیشنهادي)
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شود و وظایف با حضور اعضاء تشکیل میعمومیمجمع- 10ماده 
و اختیارات آن به شرح زیر است:

ن هاي سازماها و خط مشیتصویب سیاست-الف
استماع و تأیید گزارش هیئت رئیسه و بازرسان سازمان - ب
انتخاب نمایندگان مجمع عمومی در هیئت رئیسه و بازرسان -ج

سازمان 
تصویب میزان حق عضویت ساالنه اعضاء. -د
ي ساالنه سازمانها و بودجهبررسی و تصویب ترازنامه، برنامه-ه
اموري که طبق قوانین و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر - و

هاي مربوط یا با نظر هیئت رئیسه به مجمع عمومی ارجاع نامهآیین
شود.می

شود.مجمع عمومی عادي سالی یک بار تشکیل می-11ماده 
هیئت رئیسه موظف است در هر یک از موارد زیر مجمع -12ماده 

العاده را تشکیل دهد:عمومی فوق
درخواست کتبی یکی از بازرسان سازمان -الف
اعضاء سازمان دو سومدرخواست کتبی حداقل- ب
تصویب هیئت رئیسه سازمان-ج

اعضاء دو سوم جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل - تبصره 
یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیئت رئیسه موظف رسمیت می

ماه 2و حداکثر 1به تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی ظرف حداقل 
پس از جلسه اول خواهد بود که آن جلسه با حضور هر تعداد از اعضا 

یابد. رسمیت می
اعالم عمومی براي تشکیل هر مجمع عمومی عادي یا -13ماده 

لعاده، توسط هیئت رئیسه حداقل یک ماه قبل از برگزاري افوق
ضروري است.

تصمیمات مجمع عمومی با نصف به عالوه یک آراء مثبت -14ماده 
حاضرین معتبر است.

شامل هفت نفر است که از میان اعضاء رئیسههیئت-15ماده 
شوند: سازمان براي مدت چهار سال به شرح زیر انتخاب می

با انتخاب مجمع عمومیپنج نفر-الف
دو نفر با انتخاب شوراي عالی آمار- ب

هر عضو حداکثر براي دو دوره متوالی می تواند عضو - 1تبصره 
رئیسه باشد.هیئت

مجمع عمومی هنگام انتخابات دو نفر را به عنوان - 2تبصره 
کند. البدل انتخاب میاعضاي علی

عدم امکان ادامه انجام در صورت فوت، پذیرش استعفا یا- 3تبصره 
ي هر یک از اعضاي انتخابی هیئت رئیسه، از میان اعضاي وظیفه

شود.البدل جایگزین میعلی
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه به شرح زیر است:-16ماده 

این قانون و نظارت مستمر 4اجراي دقیق وظایف مقرر در ماده -الف
ها بر حسن اجراي آن

شماره نظام آمارشناسی تعیین ضوابط صدور - ب
هاي ها و کارگاهها و اجراي دورهریزي و برگزاري همایشبرنامه-ج

بازآموزي
نظارت بر عملکرد سایر سطوح تشکیالتی سازمان -د

هاي رسیدگی به صالحیت تخصصی و تخلفات تشکیل هیئت-هـ
ناسب با تخلف هاي متاي آمارشناسان و تعیین مجازاتصنفی و حرفه

تدوین ضوابط و مقررات الزم در چارچوب این قانون- و
هاي اجرایی الزم ها و دستورالعملنامهتدوین و تصویب آئین- ز
پیشنهاد میزان حقوق عضویت ساالنه اعضاء به مجمع عمومی -ح
العاده تشکیل مجمع عمومی عادي و فوق-ط

ي سازمان براي ارائه به ي ساالنهي تهیه برنامه و پیشنهاد بودجه
مجمع عمومی 

نهاد اصالح یا تغییر قانون سازمان به مراجع ذیربط، پس از -ك
تصویب مجمع عمومی

تعیین حدود اختیارات و وظایف مسئولین سطوح مختلف -ل
تشکیالتی سازمان 

تصویب و اجراي قراردادهاي همکاري با مراکز و نهادهاي دولتی - م
و غیردولتی 

اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان با سایر مراکز و - ن
هاي آموزشیها و کالسها، کارگاهنهادها در برگزاري گردهمایی

اعضاي هیئت رئیسه از میان خود یک نفر را به عنوان - 17ماده 
کنند که وي با براي مدت چهار سال انتخاب میرئیس سازمان

شود. وب میحکم رئیس جمهور به این سمت منص
مسئولیت اجراي مصوبات هیئت رئیسه و رئیس سازمان-18ماده 

اداره تمام امور سازمان را به عهده دارد.
هیئت رئیسه در نخستین جلسه پس از انتخاب، رئیس، - 19ماده 

دار و مسئول دبیرخانه سازمان را از میان خود نایب رئیس، خزانه
واحدها نیز با پیشنهاد رئیس و تأیید نمایند. مسئولین سایر انتخاب می

شوند.هیئت رئیسه منصوب می
در صورت فوت یا عدم امکان انجام وظیفه رئیس، نایب - تبصره 

رئیس سازمان تا زمان انتصاب رئیس جدید وظایف رئیس را به عهده 
گیرد. می

مجمع عمومی دو نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به - 20ماده 
نماید.البدل براي مدت چهار سال انتخاب میس علیعنوان بازر

مسئولیت نظارت بر عملکرد مسئولین سازمان و بازرسان- 21ماده 
ارائه گزارش ساالنه به مجمع عمومی را دارند.

نفر از 30انحالل هیئت رئیسه با پیشنهاد کتبی حداقل - 22ماده 
مجمع عمومی اعضاء سازمان، رئیس سازمان یا بازرسان و با تصویب 

خواهد بود.
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امور متفرقه- فصل چهارم
دار مسئولیت اداره امور مالی سازمان را به عهده خزانه- 23ماده  

دارد.
سازي تمام مکاتبات و ، مسئولیت آمادهدبیرخانهمسئول- 24ماده 

و سایر مسایل دفتري و ي آمارشناسیاجراي امور صدور شماره
بایگانی را زیر نظر رئیس سازمان به عهده دارد.

منابع مالی سازمان عبارتند از:- 25ماده 
حق عضویت ساالنه اعضاي سازمان -الف
کمک اشخاص حقیقی و حقوقی- ب
هاي اعطایی دولت کمک-ج
درآمد حاصل از اجراي قراردادها -د

بر اساس مقررات مالی مؤسسات مقررات مالی سازمان- 26ماده 
غیردولتی است.

اولین هیئت رئیسه سازمان موظف است ظرف مدت سه - 27ماده 
هاي داخلی و مالی نامهماه پس از تشکیل، نسبت به تهیه آرم و آئین

سازمان اقدام نماید.
از تاریخ تصویب این قانون، تمام قوانین و مقررات مغایر -28ماده 
گردد.لغو می

قانون مرکز آمار ایران
10/11/1353مصوب 

کلیات–فصل اول 
:تعاریف اصطالحات مندرج در این قانون به قرار زیر است- 1ماده 
سرشماري: منظور آمارگیریهایی است که کلیه افراد واحدهاي - الف 

را در بر گیرد و در مواعد مشخص به منظور جامعه مورد مطالعه
اقتصادي و اجتماعی مانند در زمینه فعالیتهاياطالعات آوريجمع

نفوس، مسکن، کشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و
.گیردمیسایر فعالیتها صورت

در صورتی که سرشماري در سراسر کشور به عمل آید سرشماري 
.شودعمومی نامیده می

تعدادي آوري اطالعات آماري ازاي: منظور جمعآمارگیري نمونه-ب 
واحدهاي جامعه بر اساس روشهاي علمی و آماري است که از افراد یا

.آن قابل تعمیم باشدنتایج
آمارگیري جاري: منظور آمارگیریهایی است که از روي مدارك - ج 

ها و مؤسسات مربوط به فعالیتهاي جاري وزارتخانهگزارشها و فرمهاي
.شودانجام میدولت شرکتهاي دولتی و وابسته بهدولتی و

محاسبات ملی: منظور بیان آماري کلیه فعالیتهاي اقتصادي کشور - د 
.باشدمیطی یک دوره زمانی

شاخص قیمت: منظور کمیتی است که تغییرات متوسط قیمت - ه 
.یک زمان معین نشان دهدکاالها و خدمات را نسبت به

یا واحدهاي قالب آماري: منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد - و 
اي از آمارگیري است که بخصوص در آمارگیریهاي نمونهجامعه مورد

.شوداستفاده میآن
خدمات آماري: منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که -ز 

اجراي طرحهاي آماري و استخراج نتایج و چاپ و در زمینه تهیه و
.آیدبه عمل میانتشار آنها

باشد ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه میمرکز آمار- 2ماده 
شود و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه اداره میو زیر نظر
مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه قسمت معاونت وزیررییس آن

.را دارد

وظایف و اختیارات- فصل دوم 
:وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران به شرح زیر است- 3ماده 
اي که در انجام سرشماریهاي عمومی و آمارگیریهاي نمونه- الف 
.اقتصاديهاي اجتماعی وزمینه

ریزي و تهیه آمارهاي الزم به منظور تأمین نیازمندیهاي برنامه- ب 
.هاي عمرانی کشوربرنامههدفهاي

هاي آماده داشتن آخرین آمار) قالبداشتن (تهیه و به هنگام نگاه- ج 
.آماري

استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماریها و-د 
.آمارگیریها

.تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمتها- ه 
.گردآوري آمارهاي مورد نیاز از بخش عمومی و بخش خصوصی-و 

.شاهنشاهی ایرانتهیه و انتشار سالنامه آماري کشوري -ح 
.تمرکز اسناد و مدارك و اطالعات آماري- ط 

ها و مؤسسات هاي فنی به واحدهاي آماري وزارتخانهراهنمایی- ي 
دولت و شرکتهاي دولتی همچنین به مؤسسات دولتی و وابسته به

.خصوصی در حد امکانبخش
انجام خدمات آماري براي بخش عمومی و بخش خصوصی در -ك 

.مربوطهايیافت هزینهازاء در
وجوه حاصل از خدمات آماري درآمد اختصاصی مرکز آمار -تبصره 

در حساب جداگانه در خزانه متمرکز خواهد شود وایران شناخته می
و رییس سازمان برنامه اي که به تصویب وزیر مشاورطبق بودجهشد و

.رسدو بودجه خواهد رسید به مصرف می
سرشماریهاي عمومی به موجب فرمان همایونی انجام - 4ماده 

.آن با هیأت وزیران استخواهد شد و ترتیب اجراي



5715شماره پیاپی–91تابستان –بیستمسال 

اجراي سرشماري عمومی نفوس هر ده سال یک بار اجباري است و 
.خواهد بود1355تصویب این قانون در سال اولین سرشماري پس از

ته به دولت و ها و مؤسسات دولتی و وابسکلیه وزارتخانه-5ماده 
مکلفند افراد، وسایط نقلیه، و وسایل مخابراتی باید شرکتهاي دولتی

عمومی را براي مدت معین و به سرشماریهايتجهیزات مورد نیاز
آمار ایران دارد در اختیار مرکزترتیبی که هیأت وزیران مقرر می

.بگذارند
مین در مواردي که براي سرشماریهاي عمومی از مستخد- 6ماده 

تواند بازنشسته استفاده شود مرکز آمار ایران میدولت اعم از شاغل و
.کندسرشماري به آنان پرداختالعادهفوق

العاده بنا به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه میزان این فوق
.تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شدو بودجه و

اتباع ایران مقیم خارج از هر شخص ساکن ایران همچنین- 7ماده 
پرسشهاي مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها کشور مکلفند به

.شود پاسخ صحیح دهندمیآمار ایران انجامکه توسط مرکز
آمار و اطالعاتی که ضمن آمارگیریهاي مختلف از افراد و مؤسسات 

کلی و محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهاي شودآوري میجمع
گیرد. استفاده و مطالبه و استناد به مورد استفاده قرارعمومی نباید

هیچ وجه در مراجع آوري شده از افراد و مؤسسات بهاطالعات جمع
.نظایر آن مجاز نخواهد بودقضایی و اداري و مالیاتی و

ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و وزارتخانه- 8ماده 
در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، فندشرکتهاي دولتی موظ

.آمار ایران تبعیت نمایندبندیهاي آماري مرکزطبقهروشها، معیارها و
ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و وزارتخانه- 9ماده 

آمارگیریهاي جاري مکلفند هر نوع اطالعات شرکتهاي دولتی با انجام
.آمار ایران بگذارنداختیار مرکزاحتیاج باشد درآماري که مورد

شوراي عالی آمار وظایف آن- فصل سوم 
شوراي عالی آمار به ریاست وزیر مشاور و رییس سازمان - 10ماده 

: شودمرکب از مقامات زیر تشکیل میبرنامه و بودجه
معاون وزارت امور اقتصادي و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادي و 

.ن وزارت کشور با معرفی وزیر کشورمعاو.دارایی
.معاون وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن

معاون وزارت کشاورزي و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزي و 
معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر .منابع طبیعی

.روستاهاتعاون و امور تعاون و امور
.کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار و امور اجتماعیمعاون وزارت 

معاون وزارت رفاه .معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی
مقام رییس کل بانک قائم.اجتماعی با معرفی وزیر رفاه اجتماعی

معاون سازمان امور اداري و استخدامی کشور با معرفی .مرکزي ایران
رییس مرکز آمار .استخدامی کشورامور اداريدبیر کل سازمان 

.ایران
:دار خواهد بودشوراي عالی آمار وظایف زیر را عهده- 11ماده 
هاي آماري کشور و نحوه توزیع تعیین سیاست کلی برنامه- الف 

.سازمانهاي مسئولفعالیتهاي آماري بین
.هاي آماري کشورتعیین اولویت- ب
ها و مؤسسات در زمینه هماهنگی وزارتخانهتعیین سیاست جامع- ج 

.استفاده از ماشینهاي حسابگردولتی در مورد
اظهار نظر در مورد تأمین اعتبار اجراي طرحها و فعالیتهاي آماري - د 

و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی هاوزارتخانه
.شودمیهزینه آن پرداخت محل اعتبارات عمرانی کشورکه از

ها و لوایحی که زمینه آمار تهیه نامهاظهار نظر نسبت به آیین- ه 
.شودمی
اتخاذ تصمیم درباره مسایلی که دستگاههاي اجرایی در زمینه -و 

.نمایندشوند و در شورا مطرح میآن مواجه میاجراي آمارگیریها با
ر و در جلسات شوراي عالی آمار الاقل هر سه ماه یک با- 12ماده 

.دعوت رییس شوراي عالی آمار تشکیل خواهد شدسایر موارد بنا به
جلسات شوراي عالی آمار با حضور هشت نفر رسمیت خواهد یافت و 

.موافق حداقل هفت نفر معتبر استتصمیمات شورا با رأي
وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتیک - 13ماده 

و بودجه قرار دارد به شوراي عالی آمار محول برنامهبه عهده سازمان
.شودمی

مصوبات شوراي عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات - 14ماده 
ها و سازمانهاي دولتی مربوط براي کلیه وزارتخانهمقرر در این قانون

.خواهد بوداالجراءالزم
جرایی آن نامه اوظایف دبیرخانه شوراي عالی آمار و آیین-15ماده 

برنامه و بودجه تهیه و تصویب شوراي عالی خواهد توسط سازمان
.رسید
و آن 1344قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب تیر ماه - 16ماده 

مقررات دیگر که با این قانون مغایر ت دارد لغو قسمت از قوانین و
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و یک تبصره پس از .گرددمی

، در جلسه 30/10/1353دوشنبه صویب مجلس سنا در جلسه روت
شمسی به هزار و سیصد و پنجاه و سهپنجشنبه دهم بهمن ماه یک

.تصویب مجلس شوراي ملی رسید
عبداهللا ریاضی-رییس مجلس شوراي ملی 
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آریا●
استاد ارجمند جناب آقاي دکتر پارسیان

عالوه بر مطالب .وهشهاي مجلس در خصوص طرح مذکور براي استحضار ارسال می گرددبه پیوست، نظر کارشناسی مرکز پژ، سالم و احترامبا 
یز در جلسه توسط نمایندگان محترم مطرح شد از جمله اینکه روند تصویب سایر سازمانها چگونه بوده است و اینکه اگر نیاد شده نکات دیگري 

ها و گروه ها فردا تقاضاي همچین سازمانی بکنند تکلیف چیست؟ و سواالتی مشابه آن که به نظر بنده الزم است پاسخی براي این سایر رشته 
اخذ نمایم، که به کمیسیون را هم تاکنون موفق نشدمنظر نهایی.صحبت شودباز هم با اعضاي کمیسیونوسواالت از سوي انجمن تهیه

د.شاعالم خواهدمراتب،محض حصول نتیجه
1390/19/04،آریا،با احترام
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جناب آقاي دکتر الریجانی●
ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی ایران

طرح تشکیل سازمان “شدن حو احترام و تشکر از مطربا سالم 
در مجلس محترم و با تشکر از اظهارنظر ”نظام آمارشناسی ایران

دهندگان طرح را به شرح زیر به کارشناسی درباره آن، نظرات ارائه
رفی آمادگی انجمن آمار ایران را براي معرساند و استحضار می

همراه با کارشناسان ،کارشناسان خود جهت بررسی طرح
محترم مجلس و تالش در جهت رفع ابهامات در مورد طرح 

.نمایممذکور اعالم می
"تشکیل سازمان نظام آمارشناسی ایران"بررسی کارشناسانه طرح

موجب مباهات و کاري بس ارزشمند است. همچنین مطالعات طرح از 
سوي کارشناس(ان) محترم در این زمینه نیز جاي قدردانی دارد. اظهار 

ن نظر کارشناس نشان از تسلط ایشان بر قوانین و مقررات و همچنی
بررسی جزئیات این طرح دارد. اما نکاتی در گزارش کارشناسی ذکر 
گردیده است، که متأسفانه حکایت از وجود برخی از نواقص داردکه 
ممکن است این نقص به نحوه تدوین این طرح برگردد. به طور مثال، 

که شاید به "ضوابط"به جاي "معیارها"یا "شرایط"استفاده از واژه 
ها باشد. ها با توجه به بار حقوقی آنگیري درست واژهدلیل عدم بکار

نقص ممکن است از عدم هماهنگی در تنظیم مواد طرح باشد، به 
طوري که صدر و ذیل طرح با یکدیگر همخوانی نداشته باشند. به 

اند، در طرح طور مثال، همان طوري که کارشناس محترم ذکر کرده
سازمانی غیردولتی است. در آمده است که  سازمان نظام آمارشناسی 

این صورت انتصاب حکم این سازمان از سوي رئیس جمهور جایگاه 
- سازد. در این باره اگر تهیهدار میحقوقی و قانونی سازمان را خدشه

دهند میکنندگان طرح استداللی دارند، که قطعاً بوده است، آن را ارائه 
این صورت این گردد و در غیرو کارشناس محترم نیز متقاعد می

گردد. نقص برطرف می شود وطرح اصالح می
اي و هاي صوري، سازهنواقصی که در باال ذکر شد بیشتر به جنبه

گردد، که عموماً طی نشست با کارشناسان محترم محتوایی طرح برمی
قابل رفع است. اما برخی از اشکاالت مطرح شده، که مهمتر و 

وي طرح مربوط است. این نکات به هاي ماهتر است، به زمینهاساسی
هاي  نادرست ذهنیت اولیه کارشناس از طرح موضوع و بعضاً برداشت

از اصل و ضرورت وجودي این سازمان است. شاید این برداشت 
نادرست نیز به مقدمه ضعیف طرح برگردد و بر کارشناس محترم 

-میحرجی نباشد. متأسفانه آنچه اینک از آمار به ذهن عموم متبادر 
ها و تهیه آنها است. این گردد، برخی ارقام، اطالعات و شاخص

کند. نظر کارشناسی نیز خودنمایی میموضوع در جاي جاي این اظهار

) قانون تشکیل 3به طور مثال، کارشناس محترم با استناد به ماده (
مرکز آمار ایران، که عموماً به انجام سرشماري، استخراج، تهیه و 

گردد، تشکیل سازمان نظام آمارشناسی را مغایر ا برمیگردآوري آماره
با قانون مرکز آمار ایران تلقی نموده است. یا در جاي دیگري 

) همان قانون، تشکیل این 11کارشناس محترم با اشاره به ماده (
عالی آمار دانسته است. این در سازمان را مداخله در وظایف شوراي

-گذاري، تصمیممار اساساً سیاستحالی است که وظیفه شوراي عالی آ
ها، اساسنامه و هماهنگی در اجراي نامهگیري و اظهارنظر درباره آیین

هاي دولتی هها و شرکتهاي آماري دستگاهاي آماري و برنامهطرح
خواهد با ذکر یک مثال مسأله را باز کند، تا شاید ابعاد است. اجازه می

تواند روشن سازدکه این مثال میتر گردد.وسیع آمار وکاربرد آن روشن
را محدود به تهیه ارقام و تر از آن است که آنکاربرد آمار وسیع

هاي دولتی بدانیم.ریزي در دستگاهاستفاده از آن براي برنامه
محققین، آزمایشگرها و مهندسین در تحقیقات دانشگاهی اعم از علوم 

میدانی در انسانی، تجربی و مهندسی از یک سو و در تحقیقات
بخشهاي مختلف صنعت، خدمات و کشاورزي از سوي دیگر از علم 
آمار براي گردآوري اطالعات مربوط به تحقیق، تجزیه و تحلیل 

کنند. استفاده سازي استفاده میگیري و تصمیماطالعات و نتیجه
هاي درست و معتبر، بکارگیري آوري دادهدرست از آمار براي جمع

سازي ها و بهینهچیده براي تجزیه و تحلیل دادههاي علمی و پیروش
-گیري معتبر و در نهایت تصمیمدر استخراج اطالعات ضامن نتیجه

سازي درست و بجا خواهد بود. این مسأله آنقدر اهمیت دارد که به 
ها اعم از ها و جلوگیري از اتالف منابع در کلیه بخشکاهش هزینه

رسید چگونه مرکز آمار ایران و شود. حال باید پدولتی و خصوصی می
تواند بر صحت فرآیندهاي آماري این یا شوراي عالی آمار ایران می

-تحقیقات نظارت کند؟ آیا اساساً این نهادها خود را متولی این امر می
هاي علمی الزم را براي این نظارت دارند؟ به دلیل دانند؟ آیا صالحیت

اهده بسیاري از تحقیقات هاي میدانی و مشارتباط با این فعالیت
عنوان یک تجربه تلخ، شاهد دانشگاهی و بین سازمانی، متأسفانه به

اعتبار هاي بیگیريبکارگیري غلط علم آمار هستیم که موجب نتیجه
از اطالعات شده است. این موضوع عالوه بر اینکه باعث زیر سؤال 

را به هاي غیر قابل جبرانیرفتن تحقیقات شده است، بلکه هزینه
صاحبان صنایع و دانشگاهها تحمیل کرده است. 

اشاره به برخی از موارد طرح شده توسط کارشناس محترم در این 
راستا ضروري است و اجازه می خواهم در سه بخش زیر بدانها پاسخ 

صریح را ارایه کنم، تاابهام هاي موجود تا حدي بر طرف شوند.
الف) نقدي بر نظر کارشناسی

نقد در اینجا نقاط ابهامی است، که در نظریه کارشناسی ارائه منظور از
رسد با طرح این نکات و برقراري جلسات شده وجود دارد. به نظر می

مشترك بین کارشناسان ابهامات برطرف می شوند و نظرات به 
یکدیگر نزدیک خواهند شد.

پاسخ به اظهار نظر کارشناسی
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اند قرار است تهیه آمار، فرض کرده1کارشناس محترم در بند - 1
عیین سیاست به روزرسانی آمار به خصوص در بخش دولتی بخشی از ت

وظایف  سازمان نظام آمارشناسی گردد، که البته این چنین نیست. در 
سخن به میان آمده است، که باید "نظام آماري"همین بند از  واژه

دید آیا طرفین تعریف واحدي از این واژه دارند؟ 
از جمله امور حاکمیتی تلقی و را"آمار"کارشناس، 2در بند - 2

تمشیت امور آن را در دست دولت دانسته است. تعریف ایشان از این 
چیست؟ آیا ایشان تعریف متفاوتی از آمار با تدوین کنندگان "آمار"

طرح دارند؟ کجاي طرح حاضر دخالت در امور حاکمیتی را تداعی 
بر اساس اي به تولید کنندگان آمار سازد؟ در ادامه اشارهمی

المللی شده است، که شاید حکایت از برداشت استانداردهاي بین
نادرست کارشناسان از دخالت سازمان نظام آمارشناسی در تولید آمار و 

قام به عنوان یک وظیفه بوده است!ار
نظر کارشناسی به موارد متعددي اشاره شده است، که 3در بند - 3

مذاکره بین کارشناسان دو طرف دارد. براي رفع ابهام نیاز به بحث و 
این موارد عبارتند از:

به عنوان یک ایراد کلی و مهم لزوم تبیین رابطه بین این -1- 3
سازمان با مرکز آمار ایران و شوراي عالی آمار، که ایرادي به حق و 
درست است. اما به عنوان پیش درآمدي به این موضوع باید پرسید 

شکی و یا سازمان پرستاري با وزارت  رابطه سازمان نظام پز"
رابطه کانون وکال با "، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟

رابطه سازمان نظام مهندسی با "و یا  "وزارت دادگستري چیست؟
هاي عمرانی و نظارت بر وزارت راه و مسکن و شهرداریها در پروژه

"ها چیست؟آن
و "انجمن آمار ایران"غیر دولتی اي به نهاد به درستی اشاره-2- 3

وظایف آن در این اظهار نظر کارشناسی شده است، که از اتفاق یکی 
از اهداف تدوین این طرح، احساس وظیفه این نهاد در ارتباط با خالء 

موجود واداي وظیفه در این راستا بوده است. 
گونه برداشت شود که از اظهار نظر کارشناس ممکن است این-3- 3
آموختگان رشته آمار است. زایی براي دانشدنبال اشتغالین طرح بها

شاید این برداشت ناشی از ضعف در بیان اهداف طرح باشد. به نظر 
زایی باشد، استفاده از رسد نیت طراحان قبل از آنکه اشتغالمی

لقوه علمی موجود در کشور(آماردانان) به منظور باال هاي باظرفیت
وري و سپردن کار به کاردان بوده ور، افزایش بهرهبردن کارایی ام

است، که در این راستا دانش اموختگان رشته آمار به دلیل توانمندي 
در اثبات آمار شناسی خود در جایگاه واقعی خویش قرار می گیرندو 

یک نوع اشتغال زایی صحیح براي آنها اتفاق می افتد.
رح از طریق نظام صنفی گیري این طدر این اظهار نظر به پی-4- 3

اشاره شده است. با توجه به تسلط کارشناسان محترم بر قوانین و 
هاي نظام پزشکی،  نظام پرستاري، مقررات، در صورتی که سازمان

نظام دامپزشکی و نظام مهندسی از این طریق تشکیل گردیده است، 
ید آسازد. اما به نظر نمیتر میپیشنهاد خوبی است و راه را کوتاه

گیري امور صنفی باشد.وظایف  این نوع سازمانها پی
تأیید صالحیت کارشناسان آمار معادل تأیید صالحیت 5در بند - 4

رسد، سوء تفاهمی پیش آمده ها تلقی شده است، که به نظر میانسان
اي مد نظر بوده است ،نه است! در اینجا منظور تأیید صالحیت حرفه

ها. ممکن است و یا حقوقی انسانهاي عمومی، اخالقیصالحیت
سؤال شود مگر این کارشناسان (آمار) داراي مدارك دانشگاهی 

داند سؤال شود نیستند، که باید دوباره آزمون پس دهند؟ لذا الزم می
هاي آموختگان پزشکی و یا حقوق موظفند براي فعالیتکه چرا دانش

سازمان نظام هایی که توسط ها و کارگاهاي خود در آزمونحرفه
شود شرکت نمایند؟ عالوه بر آن در پزشکی و کانون وکال برگزار می

اندرکار مسایل آماري هستند که حتی مدرك اي دستحال حاضر عده
دانشگاهی آمار ندارند و یا اینکه به دلیل فاصله زمانی با تحصیل 

اند که جزء وظایف سازمان رفع این موانع خواهد بود.بهنگام نشده
کارشناسی به روشن شدن نحوه رسیدگی به تخلفات 6در بند - 5

هاي شده است، که نظري به حق است و باید با رجوع به سازمان
مشابه نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاري و سازمان 

نظام مهندسی، این بند تنظیم شود.
گیري:نتیجه
هایی بسیاري از طوري که نهادهاي دولتی نتوانسته اند به تنهمان
هاي مختلفی از هاي موجود را پر سازند و در این راستا سازمانخالء

هاي نظام پزشکی، نظام دامپزشکی، نظام پرستاري و جمله سازمان
نظام مهندسی و همچنین کانون وکال به منظور کمک به امور اجرایی 

اي تشکیل شده اند، سازمان نظام آمارشناسی ایران با وظایف حرفه
تواند چنین نقشی را ایفا سازد. تشکیل این مشابه با هر نام دیگري می

، نه تنها از نظر 4سازمان، برخالف نظر کارشناسی حاضر در بند 
اجرایی و میدانی ضروري و از نظر حقوقی قابل دفاع است، هیچگونه 

کند. جا دارد اختاللی در سیستم اداري و نظام آماري ایجاد نمی
م با تبیین و تفهیم وظایف حاکمیتی به تنظیم و کارشناسان محتر

تدوین وظایف این سازمان کمک کنند، تا سازمان نظام آمارشناسی 
اي، و در راستاي اجرایی ایران، به عنوان یک بازوي علمی و حرفه

قانون اساسی، نهادهاي دولتی را در انجام امور 44شدن اصل 
حاکمیتی کمک کنند.  

ر در ارتباط با اظهار نظرهاي کارشناس تکمیلی دیگب) نظرات 
محترم

مار به آنظرات مطرح شده همگی مبتنی بر برداشت از معنی - 1
-عنوان اطالعات عددي است و به آمار به عنوان یک علم نگاه نمی

کند. در نتیجه گرایش آمار رسمی که به تولید و انتشار آمار توسط 
. قی شده استهمه علم آمار تلبامعادلمربوط استحکومت 

نیز در زمینه آمار رسمی نقش ایفا ایرانآمار و مرکز آماریشورایعال
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هاي آماري در وظایف شورایعالی آمار ناظر بر نامهرکنند. لفظ بمی
آمارهاي رسمی است. نظام آماري هم در اظهار نظر مطرح شده فقط 

آیا آنچه به عنوان آمار در .شودبه آمارهاي رسمی مربوط می
شود، آمار رسمی است؟ استفاده از علم هاي کشور تدریس میدانشگاه

. و روشهاي صحیح آن باید توسط افراد صاحب صالحیت صورت گیرد
دنبال رفع این مشکل هستند که در کشور ه ندگان این طرح بتهیه کن

هاي آماري در بیشتر موارد توسط کسانی العات و تحلیلطآوري اجمع
مار به علم پزشکی آشود که آمارشناس نیستند. تشبیه علم انجام می

شاید راهگشا باشد. سازمان نظام پزشکی دخالتی در وظایف وزارت 
که کنترل کننده این امر بل،نداردو آموزش پزشکیبهداشت و درمان

است که فقط پزشکان براي مردم طبابت کنند. یعنی مخاطبین نظام 
پزشکان و کسانی هستند که به نوعی به خدمات پزشکی تمامپزشکی 

همهآمارشناسان کشور و تمامنیاز دارند. بنابراین مخاطبین این طرح 
یا از مار دارندکسانی هستند که در کارهاي خود نیاز به استفاده از علم آ

نتایج کارها و اطالعات آماري بهره می گیرند.
هم به بازاست ،ارایه شده2تعریفی که از نظام آماري در بند -2

هاي ها و تحلیلگردد و به این معضل که طراحیآمار رسمی بازمی
یک یا دو درس شود که صرفاًآماري در کشور توسط کسانی انجام می

زمان آمارشناسانی که فارغ التحصیل این رشته ند و هماآمار را گذرانده
ناچار در خارج از رشته تخصصی خود مشغول به ه دانشگاهی هستند ب

پردازد. به تعبیر دیگر حکیم باشیها یا پزشکان تجربی اند، نمیکار شده
ند.ااند که پزشکان بیکار ماندهطوري جاي پزشکان را گرفته

با ایرانمارشناسینظام آطور که گفته شد ارتباط سازمان همان- 3
سازمان نظام که و شورایعالی آمار همانند ارتباطی است ایرانمرکز آمار

دارد. از طرف و آموزش پزشکیدرمان،پزشکی با وزارت بهداشت
دیگر سازمان نظام پزشکی، اتحادیه صنفی پزشکان یا مرکزي براي 

همین دلیل سازمان نظام ه نیست و بتجمع و متشکل شدن پزشکان
آمارشناسی هم هدف تجمع و متشکل شدن آمارشناسان را دنبال 

د.کننمی
دلیل ه ولی باست سازمان نظام پزشکی یک سازمان غیر دولتی - 4

نقش مهمی که در کنترل ارایه خدمات پزشکی دارد و به شکایات 
یس ئ، حکم رکنددهندگان خدمات پزشکی رسیدگی میمردم از ارایه

و ایراندهد. وظایف حاکمیتی مرکز آمارآن را یک مقام دولتی می
وجه با یکدیگر یچهبهایرانوظایف سازمان نظام آمارشناسی

.شوندو در حوزه یکدیگر وارد نمیهمپوشانی ندارند
کنندگان از خدمات دهاطور که نظام پزشکی حامی استفهمان- 5

نیز حامی حقوق ایرانشناسیپزشکی است، سازمان نظام آمار
.مات آمارشناسان استدکنندگان از خاستفاده

اگر طرح در زمینه نحوه رسیدگی به شکایات و مصادیق تخلف - 6
د.باید برطرف شو،نقصی دارد

باید باشد،اصالحاتی از این نوع الزم در موارد دیگر هم اگر - 7
.صورت گیرد

دولت ئتمشابه در مراجعی مانند هیهاي هاي سازماننامهاگر آیین- 8
د.طور باشرسد، در اینجا هم باید همانبه تصویب می

روشن نیست و نیاز به تبیین بیشتر و 9ایرادات وارد در بند - 9
باز ،در بخش پیشنهاداتشدهمطلب ذکردر راستاي.رسیدگی دارد

تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. در هم ذکر یک مثال می
ریزي ریاست جمهوري، اداره کلی به نام امور مشاوران نت برنامهمعاو

بندي و پیمانکاران وجود دارد که به تشخیص صالحیت و رتبه
پردازد. این کار در عقد قرار دادهاي دولتی با پیمانکاران عمرانی می

گیرد. در عین حال سازمان نظام پیمانکاران مورد استفاده قرار می
خدمات مهندسی باید تماماین امر را دارد که مهندسی نقش کنترل 

توسط مهندسان انجام شود و این دو نقش با یکدیگر تداخلی ندارند. 
بنابراین خأل فقدان سازمان نظام آمارشناسی را نه مرکز آمار و نه هیچ 

د.توانند پر کننسازمان دولتی دیگر نمی
اس ج) موارد قابل طرح دیگر در رابطه با اظهارنظر کارشن

محترم
سازمان نظام آمارشناسی ایران تداخلی در وظایف شوراي عالی و - 1

طور که سازمان نظام پزشکی تداخلی مجریان آمار کشور ندارد. همان
ها و خدمات پزشکی کشور در امور اجرایی و نظارت بر بیمارستان

ندارد.
گیران از خدمات آماري و کنندگان از این طرح، بهرهاستفاده- 2

هاي آماري (فقط مطالعات آماري هستند و کنترل غیرمستقیم پروژه
روز هاي آماري توسط غیرمتخصصان و بهبا جلوگیري از اجراي طرح

اندرکاران صنعت آمار کشور) و در نتیجه رسانی اطالعات علمی دست
- تالش در جهت ارایه آمار و اطالعات صحیح ، در اثر اجراي پروژه

زء وظایف سازمان پیشنهادي است،  مورد هاي آماري کشور که ج
استفاده تمام مردم می باشد. 

هاي آموزشی مورد بینی محیطبه طور مثال وقتی مجري پروژه پیش 
ریزي حاصل از نیاز در هر منطقه یک آمارشناس آگاه باشد، برنامه

آموزان هاي دانشآموزان، معلمان و خانوادهنتایج این پروژه تمام دانش
سازد، ولی اگر یک فرد غیرمتخصص این کار را انجام مند میهرا بهر

دهد ،نتیجه کار او باعث سردرگمی وزارت آموزش و پرورش و 
ها خواهد شد. خانواده

در مورد کیفیت و "طرح نظام آمارشناسی ایران"طراحان - 3
اي را هاي شوراي عالی آمار مطالعهعملکرد نظام آمار ایران و فعالیت

هاي بهداشت و درمان طور که کیفیت دستگاهاند. هماندادهانجام ن
هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور و کافی بودن برنامه

ها فقط ندارد. بلکه هدف آن"نظام پزشکی"پزشکی ربطی به 
واگذاري کارهاي آماري به متخصصان آماري است و هر فرد حقیقی 
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کند و یا با مؤسسات حقوقی که بخواهد در نظام آماري کشور فعالیت 
"نظام آمارشناسی ایران"همکاري آماري داشته باشد تحت پوشش 

گیرد. قرار می
ها به آن فرد پس از بررسی مجوز الزم براي شرکت در این برنامه

شود و براي ارتقاء هاي علمی او داده میها و مهارتتوانمندي
علمی او نظام روز رسانی اطالعاتهاي علمی او و بهتوانمندي

کند. آمارشناسی کمک می
که تمام وظیفه دولت تأمین نیازهاي آماري کشور است ، براي این- 4

گیري نمایند، ولی در حال حاضر ابزاري شهروندان از این نیازها بهره
هاي آماري در براي کنترل کیفیت تولیدکنندگان و مجریان پروژه

ابزار را در اختیار نظام آماري کشور وجود ندارد. نظام آمارشناسی این
گیران از نظام آمارشناسی ایران دهد و لذا بهرهکشور و دولت قرار می

در درجه اول نظام آماري کشور، دولت، مجلس و تمام نهادهاي 
ها نیاز دارند و حتی قوه قضائیه گزاري که به نتایج آماري پروژهقانون

کنترل علمی نظام آمارشناسی است، ولی از نتایج آمار کیفی که در اثر 
هاي آنان بر مجریان آمار و امکان ارتقاء سطح علمی و توانمندي

آید، تمام مردم کشور به طور وجود میتوسط نظام آمارشناسی به
گیرند، که بدیهی است مجموعه محققان رشته غیرمستقیم بهره می

هاي دیگر هم به طور خاص جزء بهره گیران هستند. 
دیهی است که نظام آمارشناسی ایران یک نهاد علمی است بسیار ب- 5

تواند مورد بررسی قرار دهد. مثالً ها را از نظر علمی میو فقط پروژه
اگر مرکز آمار ایران یا سایر نهادهاي آماري کشور مایل باشند مجوز 
الزم براي اجراي یک پروژه آماري را به شرکتی یا فردي واگذار 

هاي صالحیت مارشناسی  به عنوان یکی از مالكنمایند، مجوز نظام آ
تواند مورد مجریان شرکت (به عنوان افراد حقیقی) یا فرد داوطلب می

استفاده قرار گیرد و یا اگر سازمان یا نهادي براي انجام کارهاي 
آماري خود نیاز به کارگیري فردي را دارد، به عنوان یک مالك مجوز 

واند مورد بررسی قرار دهد. از سوي تنظام آمارشناسی ایران را می
هاي کارآموزي در دیگر  سازمان نظام آمارشناسی با اجراي برنامه

ها و نهادهاي کشور و سازي اطالعات پرسنل آماري سازمانبهنگام
ها و نهادهاي غیردولتی به پیشرفت و توسعه علم آمار کمک شرکت

خواهد کرد. 
آمار ایران، بانک مرکزي انجمن آمار ایران با مشارکت مرکز- 6

اندرکاران آمار کشور به دلیل نیاز جمهوري اسالمی ایران و سایر دست
جامعه به سازمانی که هم بتواند تعیین صالحیت علمی افراد حقیقی را 
انجام دهد و هم در جهت ارتقاء سطح علمی آنان قدم بردارد این طرح 

بسیار واضح است که است. پس را تهیه و به مجلس محترم ارائه داده
وجود این نظام هیچ تداخلی با وظایف سایر نهادهاي دولتی و 

غیردولتی درگیر در مسایل آماري کشور ندارد. 

مسئله انتخاب دو نفر از هیئت رئیسه توسط شوراي عالی آمار - 7
همانند انتخاب نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

شود که م پزشکی است و این باعث میهیئت رئیسه سازمان نظا
هماهنگی بین شوراي عالی آمار و نهادهاي آماري کشور و سازمان 

نظام آمارشناسی ایران به وجود آید. 
العاده، عدم اجراي یکی از دالیل تشکیل مجمع عمومی فوق- 8

درست وظایف توسط هیئت رئیسه است. لذا درصورتی که تعداد 
وسوم و یا یکی از بازرسین که مستقیماً زیادي از اعضاء مثالً د

مسئولیت نظارت بر عملکرد هیئت رئیسه را دارند، درخواست نمایند 
هیئت باید این مجمع تشکیل شود و اگر این بند در طرح مطرح نبود،

توانستند بدون توجه بر نظارت مستقیم بازرس و نظارت رئیسه می
د که سازمان نظام غیرمستقیم اعضاء به کارهاي خود ادامه دهن

ساخت! و طراحان طرح آمارشناسی را از اهداف اصلی خود دور می
بینند. تناقضی را در این بند نمی

کند. مقصود نظام آمارشناسی ایران فقط ضوابط علمی را تعیین می- 9
قانون از ضوابطی که مسئولیت آن به عهده شوراي نگهبان و مجلس 

سازي ربطی به وظایف و ضابطهمحترم است، ضوابط قانونی است و
علمی نظام آمارشناسی ایران ندارد. 

آنچه که در پیشنهاد آمده است، وظایف شوراي عالی آمار و مرکز - 10
هاي آماري مطرح ها و تشکیل شرکتآمار ایران را بر اجراي پروژه

کرده است، ولی در حال حاضر نهادي وجود ندارد که صالحیت علمی 
یقی را که در امور آماري دخالت دارند را بررسی کند و آماري افراد حق

نظام آمارشناسی ایران عهده دار این مسئولیت و تالش مستقیم در 
اندرکار آمار کشور خواهد جهت ارتقاء سواد آماري افراد حقیقی دست

با توجه به موارد فوق، از حضرتعالی درخواست می شود دستور بود.
یته اي متشکل از کارشناسان مجلس فرمایید تا نسبت تشکیل کم

شوراي اسالمی، مرکز پژوهش هاي مجلس، نمایندگانی از شوراي 
سازمان "عالی آمار و انجمن آمار ایران به منظور نهایی شدن طرح 

براي تحقق و شکل گیري آن اقدام عاجل به "نظام آمار شناسی ایران
فرمایید قبال از بذل توجه، مساعدت و تسریعی که می عمل آید.

تشکر و قدردانی می نمایم.
رییس انجمن آمار ایران، احمد پارسیان، با تشکرواحترام مجدد

حامی قانون نظام آمار شناسینامه تشکر از نمایندگان ●
آقایان موسی الرضا ثروتی، علی اکبر اولیاء، سید علی 
بزرگواري، سید علی ادیانی راد، دکتر شکور اکبر نژاد، یونس 
اسدي، مهرداد بائوج الهوتی، علی بنائی، محمد علی پرتوي، 
علی بروغنی، عیسی جعفري، دکتر محمدرضا خباز، مصطفی 

ین رضا حسینی قطب آبادي، دکتر عسگر جاللیان، دکتر حس
امیري خامکانی،  دکتر غالمعلی حداد عادل، سید رمضان 
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شجاعی کیا سري، حسن شبان پور، پرویز سروري، سید 
محمد سادات ابراهیمی، علیرضا سلیمی،  روح اله عباسپور، 
اسداهللا عباسی، دکتر علی عباسپور تهرانی فرد، دکتر محمد 
مهدي مفتح، دکتر محمد حسین فرهنگی، دکتر جعفر قادري،
ارسالن فتحی پور، حمید رضا فوالدگر، دکتر حشمت اله فالحت 
پیشه، دکتر مصطفی کواکبیان، وکیل سپه اجیرلو، جالل 
محمودزاده، محمدرضا ملکشاهی راد، بهمن محمدي، دکتر سید 
علی موسوي جرف، عبدالرضا مرادي، دکتر مجید ناصري نژاد، 

نژاددکتر سعداله نصیري قیداري، دکتر علی اصغر یوسف 
نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی ایران 

مدیره انجمن و احترام، الزم است مراتب تشکر اعضاء هیئتبا سالم 
را "تشکیل سازمان نظام آمارشناسی ایران"آمار ایران و طراحان طرح 

به مناسبت حمایت از ارائه طرح فوق به مجلس محترم شوراي 
ایران که چندین سال با مشورت با انجمن آمار اسالمی تقدیم نمایم. 

ها و مراکز آماري کشور و مسئولین مرکز متخصصان آمار در دانشگاه
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و کارشناسان وزارت آمار ایران، 

جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت 
اي مرتبط این علوم، تحقیقات و فنآوري، بیمه مرکزي و سایر نهاده

طرح را تدوین و در جلسات متعدد براي استماع نظر کارشناسان را در 
معرض نگرش آنان قرار داده است، آمادگی کامل دارد تا در تمام 
مراحل تصویب طرح در کنار مجلس محترم شوراي اسالمی ایران 
باشد و طراحان اصلی طرح و کارشناسانی از مرکز آمار ایران و 

ا براي جوابگویی به سئواالت مربوط به مواد طرح ها ردانشگاه
پیشنهادي به مجلس محترم معرفی نماید. 

از آن جمله شماره تلفن کارشناسانی که در تهیه این طرح نقش اصلی 
هاي مختلف مجلس در اختیار اند را جهت گفتگو با کمیسیونداشته

دهد: قرار می
نشگاه صنعتی آقاي دکتر علی رجالی (عضو هیئت علمی دا- 1

09131154018اصفهان و مؤسس خانه ریاضیات اصفهان)
آقاي دکتر محمدرضا فقیهی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید - 2

09121303921بهشتی تهران و معاون اسبق مرکز آمار ایران)
آقاي دکتر احمد پارسیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و - 3

09125987683رئیس انجمن آمار ایران)
رضا زاهدیان (رئیس پژوهشکده آمار ایران و معاون آقاي علی- 4

80446810912سابق مرکز آمار ایران)
آقاي دکتر ناصررضا ارقامی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی - 5

09151163258مشهد)  
آقاي دکتر هوشنگ طالبی (عضو هیئت علمی و رئیس سابق - 6

09131285509دانشگاه اصفهان)

انجمن آمار 71و 72هاي شماره عالوه بر آن ضمن تقدیم خبرنامه
عالی را به مقاالت نوشته شده در این دو شماره که ایران نظر حضرت

نماید. اند، جلب میبه مناسبت طرح نظام آمارشناسی ایران تدوین شده
گونه مغایرتی با نظاام آماري ایران الزم به ذکر است که این طرح هیچ

طور کلی در کارهاي اجرایی آماري و حفظ نظارت مرکز آمار و بهندارد
هاي آماري نهادهاي حقوقی و آمارهاي رسمی ایران بر فعالیت

اي ندارد، بلکه فقط به منظور اعتباربخشی و ارتقاء جایگاه مداخله
اشخاص حقیقی که قصد انجام پروژه هاي آماري دارند ارائه شده 

تحقیقاتی - این طرح نه تنها کارهاي آمارياست و مطمئناً با اجراي 
کشور توسط متخصصان انجام خواهد شد، بلکه متخصصان واقعی 

گیرند. این طرح یک محمل آمار نیز در جایگاه اصلی خود قرار می
کارآفرین براي متخصصان رشته آمار و یک ابزار در اختیار نهادهاي 

هد بود. آماري جهت ارتقاء کیفیت کارهاي آماري کشور خوا
ها در امید است با تصویب این طرح و مشورت با طراحان که سال

اند، مجلس محترم بتواند قدم رابطه با تنظیم طرح تالش نموده
دیگري را براي حل مشکالت آماري کشور بردارد.

رئیس انجمن آمار ایران،احمد پارسیان،با تشکر و احترام

نظام آمار شناسی، هوشنگ طالبی●
سازمان نظام آمارشناسی تداخلی در وظایف شوراي عالی و - 1

طور که سازمان نظام پزشکی تداخلی مجریان آمار کشور ندارد. همان
ها و خدمات پزشکی کشور در امور اجرایی و نظارت بر بیمارستان

ندارد. 
گیران از خدمات آماري و کنندگان از این طرح بهرهاستفاده- 2

هاي آماري (فقط و کنترل غیرمستقیم پروژهمطالعات آماري هستند 
روز هاي آماري توسط غیرمتخصصان و بهبا جلوگیري از اجراي طرح

اندرکاران صنعت آمار کشور) و در نتیجه رسانی اطالعات علمی دست
هاي آماري دست آمده در اثر اجراي پروژهصحت آمار و اطالعات به

کشور که مورد استفاده همه مردم است. 
هاي آموزشی مورد بینی محیططور مثال وقتی مجري پروژه پیشبه

ریزي حاصل از نیاز در هر منطقه یک آمارشناس آگاه باشد، برنامه
آموزان هاي دانشآموزان، معلمان و خانوادهنتایج این پروژه تمام دانش

سازد، ولی اگر یک فرد غیرمتخصص این کار را انجام مند میرا بهره
ار او باعث سردرگمی وزارت آموزش و پرورش و دهد نتیجه ک

ها خواهد شد. خانواده
در مورد کیفیت و عملکرد نظام "طرح نظام آمارشناسی"طراحان - 3

اند. اي را انجام ندادههاي شوراي عالی آمار مطالعهآمار ایران و فعالیت
هاي بهداشت و درمان کشور و کافی طور که کیفیت دستگاههمان

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ربطی به امهبودن برن
ها فقط واگذاري کارهاي آماري ندارد. بلکه هدف آن"نظام پزشکی"
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به متخصصان آماري است و هر فرد حقیقی که بخواهد در نظام 
آماري کشور فعالیت کند و یا با مؤسسات حقوقی همکاري آماري 

گیرد. قرار می"نظام آمارشناسی"داشته باشد تحت پوشش 
ها به آن فرد پس از بررسی مجوز الزم براي شرکت در این برنامه

شود و براي ارتقاء هاي علمی او داده میها و مهارتتوانمندي
روز رسانی اطالعات علمی او نظام هاي علمی او و بهتوانمندي

کند. آمارشناسی کمک می
که تمام براي اینوظیفه دولت تأمین نیازهاي آماري کشور است - 4

گیري نمایند، ولی در حال حاضر ابزاري شهروندان از این نیازها بهره
هاي آماري در براي کنترل کیفیت تولیدکنندگان و مجریان پروژه

کشور وجود ندارد. نظام آمارشناسی این ابزار را در اختیار نظام آماري 
ارشناسی ایران گیران از نظام آمدهد و لذا بهرهکشور و دولت قرار می

در درجه اول نظام آماري کشور، دولت، مجلس و تمام نهادهاي 
ها نیاز دارند و حتی قوه قضائیه گزاري که به نتایج آماري پروژهقانون

است، ولی از نتایج آمار کیفی که در اثر کنترل علمی نظام آمارشناسی 
ان هاي آنبر مجریان آمار و امکان ارتقاء سطح علمی و توانمندي

آید همه مردم کشور به طور وجود میتوسط نظام آمارشناسی به
گیرند. غیرمستقیم بهره می

بسیار بدیهی است که نظام آمارشناسی یک نهاد علمی است و - 5
تواند مورد بررسی قرار دهد. ها را از نظر علمی میفقط پروژه

ل باشند مثالً اگر مرکز آمار ایران یا سایر نهادهاي آماري کشور مای
مجوز الزم براي اجراي یک پروژه آماري را به شرکتی یا فردي واگذار 

هاي صالحیت به عنوان یکی از مالكنمایند، مجوز نظام آمارشناسی
تواند مورد مجریان شرکت (به عنوان افراد حقیقی) یا فرد داوطلب می

نیاز ري خوداستفاده قرار گیرد و یا اگر سازمان براي انجام کارهاي آما
به کارگیري فردي را دارد، به عنوان یک مالك مجوز نظام 

تواند مورد بررسی قرار دهد. از سوي دیگر آمارشناسی ایران را می
سازي اطالعات پرسنل هاي کارآموزي در بهنگامنظام با اجراي برنامه

ها و نهادهاي غیردولتی ها و نهادهاي کشور و شرکتآماري سازمان
سعه علم آمار کمک خواهد کرد. به پیشرفت و تو

انجمن آمار ایران با مشارکت مرکز آمار ایران، بانک مرکزي - 6
اندرکاران آمار کشور به دلیل نیاز جمهوري اسالمی ایران و سایر دست

جامعه به سازمانی که هم بتواند تعیین صالحیت علمی افراد حقیقی را 
قدم بردارد این طرح انجام دهد و هم در جهت ارتقاء سطح علمی آنان

است. پس بسیار واضح است که را تهیه و به مجلس محترم ارائه داده
وجود این نظام هیچ تداخلی با وظایف سایر نهادهاي دولتی و 

غیردولتی درگیر در مسایل آماري کشور ندارد. 
مسئله انتخاب دو نفر از هیئت رئیسه توسط شوراي عالی آمار - 7

دگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همانند انتخاب نماین
شود که هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی است و این باعث می

هماهنگی بین شوراي عالی آمار و نهادهاي آماري کشور و سازمان 
نظام آمارشناسی ایران به وجود آید. 

العاده، عدم اجراي یکی از دالیل تشکیل مجمع عمومی فوق- 8
وسط هیئت رئیسه است و لذا درصورتی که تعداد درست وظایف ت

زیادي از اعضاء مثالً دوسوم و یا یکی از بازرسین که مستقیماً 
مسئولیت نظارت بر عملکرد هیئت رئیسه را دارد درخواست نمایند باید 

هیئت این مجمع تشکیل شود و اگر این بند در طرح مطرح نبود،
مستقیم بازرس و نظارت توانستند بدون توجه بر نظارترئیسه می

غیرمستقیم اعضاء به کارهاي خود ادامه دهند که سازمان نظام 
ساخت! و طراحان طرح آمارشناسی را از اهداف اصلی خود دور می

بینند. تناقضی را در این بند نمی
کند. مقصود نظام آمارشناسی فقط ضوابط علمی را تعیین می- 9

عهده شوراي نگهبان و مجلس قانون از ضوابطی که مسئولیت آن به
سازي محترم است، ضوابط قانونی است و ربطی به وظایف و ضابطه

علمی نظام آمارشناسی ندارد. 
آنچه که در پیشنهاد آمده است، وظایف شوراي عالی آمار و مرکز - 10

هاي آماري مطرح ها و تشکیل شرکتآمار ایران را بر اجراي پروژه
ر نهادي وجود ندارد که صالحیت علمی کرده است ولی در حال حاض

آماري افراد حقیقی را که در امور آماري دخالت دارند را بررسی کند و 
نظام آمارشناسی این مسئولیت و نیز تالش مستقیم در جهت ارتقاء 

گیرد. اندرکار آمار کشور را به عهده میسواد آماري افراد حقیقی دست

ی، محمد رضا فقیهنظام آمارشناسی●
مار به آه همگی مبتنی بر برداشت از معنی نظرات مطرح شد- 1

عنوان اطالعات عددي است و به آمار به عنوان یک علم نگاه نمیکند. 
حکومت در نتیجه گرایش آمار رسمی که به تولید و انتشار آمار توسط 

است. شورایعال آمار و را به عهده دارد معادل همه علم آمار تلقی شده 
نیز در زمینه آمار رسمی نقش ایفا میکنند. لفظ بنامه هاي مرکز آمار

آماري در وظایف شورایعالی آمار ناظر بر آمارهاي رسمی است. نظام 
آماري هم در اظهار نظر مطرح شده فقط به آمارهاي رسمی مربوط 
میشود.آیا آنچه به عنوان آمار در دانشگاههاي کشور تدریس میشود، 

از علم و روشهاي صحیح آن باید توسط آمار رسمی است؟ استفاده
افراد صاحب صالحیت صورت گیرد ارایه دهندگان این طرح بدنبال 
رفع این مشکل هستند که در کشور جمع آوري اظالعات و، تحلیلهاي 
آماري در بیشتر موارد توسط کسانی انجام میشود که آمارشناس 

اشد. سازمان نیستند. تشبیه علم امار به علم پزشکی شاید راهگشا ب
نظام پزشکی دخالتی در وظایف وزارت بهداشت و درمان ندارد بلکه 
کنترل کننده این امر است که فقط پزشکان براي مردم طبابت کنند. 
یعنی مخاطبین نظام پزشکی کلیه پزشکان و کسانی هستند که به 
نوعی به خدمات پزشکی نیاز دارند. بنابراین مخاطبین این طرح کلیه 
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سان کشور و کلیه کسانی هستند که در کارهاي خود نیاز به آمارشنا
استفاده از علم آمار دارند.

ارایه شده بازهم به آمار 2تعریفی که از نظام آماري در بند - 2
رسمی بازمیگردد و به این معضل که طراحیها و تحلیلهاي آماري در 

ود که صرفا یک یا دو درس آمار را کشور توسط کسانی انجام میش
گذرانده اند و همزمان آمارشناسانی که فارغ التحصیل این رشته 
دانشگاهی هستند بناچار در خارج از رشته تخصصی خود مشغول به 
کار شده اند، نمیپردازد. به تعبیر دیگر حکیم باشیها یا پزشکان تجربی 

گرفته اند که پزشکان بیکار مانده اند.طوري جاي پزشکان را
همانطور که گفته شد ارتباط سازمان إمارشناسی با مرکز آمار و - 3

شورایعالی آمار همانند ارتباطی است سازمان نظام پزشکی با وزارت 
بهداشت و درمان دارد. از طرف دیگر سازمان نظام پزشکی، اتحادیه 

کل شدن پزشکان نیست صنفی پزشکان یا مرکزي براي تجمع و متش
و بهمین دلیل سازمان نظام آمارشناسی هم هدف تجمع و متشکل 

شدن آمارشناسان را دنبال نمیکند.
سازمان نظام پزشکی یک سازمان غیر دولتی ولی بدلیل نقش - 4

مهمی که در کنترل ارایه خدمات پزشکی دارد و به شکایات مردم از 
کند، حکم رییس آن را یک ارایه دهندگان خدمات پزشکی رسیدگی می

مقام دولتی میدهد. وظایف حاکمیتی مرکز آمار و وظایف سازمان نظام 
آمارشناسی بهیچوجه با یکدیگر همپوشانی ندارند و در حوزه یکدیگر 

وارد نمیشوند.
همانطور که نظام پزشکی حامی استفده کنندگان از خدمات - 5

حقوق استفاده پزشکی است، سازمان نظام آمارشناسی نیز حامی 
کنندگان از خمات آمارشناسان است.

اگر طرح در زمینه نحوه رسیدگی به شکایات و مصادیق تخلف - 6
نقصی دارد باید برطرف شود.

اصالحاتی از این نوع اگر الزم است باید صورت گیرد.- 7
اگر آیین نامه هاي سازمانهاي مشابه در مراجعی مانند هییت - 8

، در اینجا هم باید همانطور باشد.دولت به تصویب میرسد
روشن نیست و لذا نیاز به تبیین بیشتر و 9ایرادات وارد در بند - 9

رسیدگی دارد.
و اما مطلب ذکر در بخش پیشنهادات: باز هم ذکر یک مثال میتواند 
به روشن شدن موضوع کمک کند. در معاونت برنامه ریزي ریاست 

اوران و پیمانکاران وجود دارد که جمهوري، اداره کلی به نام امور مش
به تشخیص صالحیت و رتبه بندي پیمانکاران عمرانی میپردازد. این 
کار در عقد قرار دادهاي دولتی با پیمانکاران مورد استفاده قرار میگیرد. 
در عین حال سازمان نظام مهندسی نقش کنترل این امر را دارد که 

انجام شود و این دو نقش کلیه خدمات مهندسی باید توسط مهندسان 
با یکدیگر تداخلی ندارند. بنابراین خأل فقدان سازمان نظام آمارشناسی 

را نه مرکز آمار و نه هیچ سازمان دولتی دیگر نمیتوانند پر کنند.

استقبال از سال جهانی آمار
طرف سازمان از)1389مهر ماه 28(2010اکتبر 20،دو سال پیش

ملل به عنوان روز جهانی آمار با تاکید بر آمارهاي رسمی نامگذاري 
شد. انجمن آمار ایران به همراه نهادهاي حرفه اي آمار کشور به 
خصوص مرکز آمار ایران و بانک مرکزي ایران با توجه به تقارن و 
نزدیکی اول آبان ماه که روز ملی امار و برنامه ریزي است تالش 

. علیرغم تالش ندرا براي برگزاري هفته ملی آمار فراهم نمودهایی 
،بسیاري از مسائل پیش روي صادقانه، به دلیل عدم هماهنگی وها

نشست.نه آنگونه که انتظار می رفت به بارتالش هاي آن سال 
شاید مهمترین رخداد براي آمار در سال میالدي پیش رو است و 

ده استقبال از سال نیز خود را آماانتظارمی رود جامعه آماري کشور
با توجه به توانایی هاي بالفعل و بالقوه که در کند.جهانی آمار 

انجمن آمار ایران به دلیل اعضاي آن و نهادهاي حرفه اي آمار 
کشور سراغ داریم انتظار می رود بتوانیم تالش هاي خود را در 

المللی ا در سطح بینسطح ملی به نحو احسن انجام داده و آنر
.انعکاس دهیم

2013دانش آموختگان آمار کشور می توانند نقش پررنگی در سال 
داشته باشند. با توجه با توانایی هاي این عزیزان امکان تهیه فیلم 
هاي کوتاه و مستند آماري، انیمیشن هاي آموزشی آمار، تهیه لوگو و 

پوسترهاي مناسب می تواند بخشی از این فعالیت ها باشد.
رزو می کنم جامعه آماري کشور بتواند نقش خود را در راستاي آ

استقبال از سال جهانی آمار به نحو احسن در معرض قضاوت جهانی 
قرار دهد. انشاا...
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