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  بسمه تعالی

  نظام آماری کشور  پژوهش و آموزش شورای راهبرینامه تشکیل آیین

  مقدمه  - ۱
یزی صــحیح و علمــی د. برنامــههســتن یاشــرفت هــر جامعــهیتوسعه و پ  ی، دو ركن اساسیزی رو نظام برنامه ینظام آمار ر

اســت و بــدون داشــتن آمــار و اطالعــات صــحیح امکــان های موجــود جامعــه نیازمند داشتن تصویری مناسب از واقعیت
یزی وجود نداردبرنامه و نظارت مســتمر  یزی رمستلزم برنامه یگرید یمانند هر نظام  یكاركرد موفق نظام آمار بنابراین .ر
یزی ی حاضر، با هدف ساختارمند شدن نظام برنامهنامهآیین است.  آمــار رســمی پــژوهش و آمــوزشی در حــوزهو اجرا ر

  تدوین شده است. 

  تعاریف  - ۲
  : مرکز آمار ایرانمرکز - ۱- ۲
  ی آمار: پژوهشکدهپژوهشکده - ۲- ۲
یزی به منظور برنامــهکه پژوهش و کارگروه  آموزش  متشکل از کارگروه :پژوهش و آموزش شورای راهبری - ۳- ۲ ر

بر فعالیت   گردد.تشکیل میهای پژوهشی و آموزشی نظام آماری کشور و نظارت مستمر 
یزی و نظارت بر فعالیتکارگروه این  :آموزش کارگروه - ۴- ۲ هــای های آموزشبه منظور هدایت، راهبری، برنامه ر

  . گرددمیتشکیل مورد نیاز نظام آماری کشور و کوتاه مدت تخصصی 
یزی و نظارت بر فعالیتکارگروه به منظور هدایت، راهبری، برنامهاین  : کارگروه پژوهش- ۵- ۲ های پژوهشی مورد ر

  گردد.تشکیل مینیاز نظام آماری کشور 
هــا بــه های قابل اطمینان از طریق گــردآوری، تحلیــل و تفســیر دادهحلپژوهش فرایند رسیدن به راه: پژوهش - ۶- ۲

یزی شده و نظامرنامهای بگونه   مند است.ر
و به منظور ایجــاد تغییــرات نســبتاً پایــدار در فــرد تــا او را قــادر بــه  استبه معنی آموختن  آموزش، :آموزش - ۷- ۲

  ها، دانش، نگرش و رفتارهای اجتماعی نماید.ها، تغییر مهارتانجام کار و بهبود بخشی توانایی
ها و موسســات عــالی آموزشــی و اسم عامی است که بــه کلیــه دانشــگاه پژوهشی:موسسات آموزش عالی و  - ۸-۲

پژوهشی اطالق می گردد که به موجب قانون/مصوبه شورای عالی انقــالب فرهنگــی و کســب مجــوز از شــورای 
  .شودگسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات ایجاد شده و یا می

  اهداف - ۳
  یکپارچهنظام آماری کشور به صورت  های آموزشیبرنامههای پژوهشی و فعالیتهدایت و راهبری  - ۱- ۳
  پژوهش و آموزشارکت ارکان نظام آماری در اجرا و بهبود مشایجاد فضای  - ۲- ۳
  آمارویژه قانون ملی هاسناد باالدستی بمنطبق با  پژوهش و آموزشهای برنامه نظارت برسازی و هماهنگ - ۳- ۳
ی آمــار هــای موجــود در حــوزهو رفع خالء یو آموزش یهای پژوهشجلوگیری از موازی کاری در اجرای فعالیت - ۴- ۳

  رسمی کشور
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  های حوزه آمار رسمیتعامل دانشگاه با نظام آماری کشور در انجام پژوهش  - ۵- ۳
 ساختار  - ۴

  عضو است که عبارتند از: ۱۱جمعا شامل  شورای راهبری :شورای راهبریاعضای  - ۱- ۴
 شورای راهبری(رئیس رئیس مرکز آمار ایران(   
 شورای راهبری(دبیر ی آماررئیس پژوهشکده(  
  مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی های آماریعاون طرحم  
 مرکز آمار ایرانو محاسبات ملی  معاون اقتصادی  
  و  دبیــر شــورای راهبــریها و موسسات آموزش عالی کشور (بــا پیشــنهاد عضو هیات علمی دانشگاهدو

  .گردند)انتخاب می شورای راهبری تصویب
   کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار( با تایید تخصصی شورای عالی آمار کمیسیونچهار عضو از(  

های پژوهش و آموزش حسب مورد منطبق با شرح وظــایف و اهــداف شــورای راهبــری، تصــویب و کارگروه ۲- ۴
  .شوندتشکیل می

  گردد.تعیین می نامه اجراییدر آیینهای پژوهش و آموزش : تعداد اعضا و حیطه اختیارات کارگروهتبصره
شــورای پیشــنهاد اعضــای  ابــ  شــورای راهبــری : بعد از اولین جلســهپژوهش و آموزش هایکارگروهاعضای - ۳- ۴

  انتخاب خواهند شد. راهبری
پژوهشکده شورای راهبری: دبیرخانه شورای راهبریدبیرخانه  ۴- ۴ ی آمــار قــرار دارد و مســؤولیت آن بــا دبیــر در 

  است. شورای راهبری
  شورای راهبریوظایف  - ۵

 انجام نیازسنجی پژوهشی و آموزشی  - ۵-۱
 طراحی برنامه جامع پژوهش و آموزش  - ۵-۲
 تصویب برنامه جامع پژوهش و آموزش - ۵-۳
 نظارت بر اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش و آموزش و ارائه گزارش به شورای عالی آمار - ۵-۴
در  هــای پــژوهش و آمــوزشهــا در حوزهبررســی و پیشــنهاد بودجــه ســاالنه موردنیــاز بــرای تحقــق برنامــه - ۵-۵

 های اجراییدستگاه
هــای آمــوزش مجــازی در های اجرایــی کشــور و تــدوین دورهایجاد شبکه آموزش مجازی در ســطح دســتگاه - ۵-۶

  ی آمارحوزه
 های مرتبط با آمار رسمی از برگزاری همایش مادی و معنوی  حمایت - ۵-۷
 هابرگزاری با همکاری دستگاه های علمی وی سخنرانیتدوین برنامه - ۵-۸
 های اجراییهای مرتبط با آمار رسمی در دستگاهساماندهی پژوهش  - ۵-۹
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ی حمایــت از نامــهگیران و ســایر ذینفعــان مطــابق آیینتــأمین نیازهــای تحلیلــی و پژوهشــی تصــمیم - ۵-۱۰
 های آمار رسمی پژوهش 

های ی حمایــت دســتگاهنامــههای دکتــری مطــابق آیینهای کارشناســی ارشــد و رســالهنامــهحمایــت از پایان۵-۱۱
 اجرایی 

 های آموزشی و پژوهشیایج فعالیترسانی و انتشار نتاندازی سیستم اطالعراه - ۵-۱۲
 های اجراییقانون ششم دستگاه ۶۴پیگیری تخصیص اعتبارات پژوهشی یک درصد بنده ب ماده  - ۵-۱۳

 
  : شورای راهبرینحوه برگزاری جلسات  - ۶

العــاده شــود و در صــورت ضــرورت جلســات فوقجلسات شورای راهبری هر فصــل یــک بــار تشــکیل می - ۶-۱
حداقل یک هفته قبل از تشــکیل اطــالع رســانی توســط دبیرخانــه صــورت خواهــد تشکیل خواهد شد و 

 پذیرفت. 
کثریــت اعضا رسمیت می دو سومجلسات شورای راهبری با حضور  - ۶-۲ اعضــای یابد و تصمیمات آن با رأی ا

به تصویب می  .رسدحاضر 
شــرکت در جلســات دعــوت بــه عمــل بنا به نیاز از مدیران، معاونان و افــراد مــرتبط بــا موضــوعات بــرای  - ۶-۳

 خواهد آمد.
پژوهشکده - ۶-۴  ی آمار مستقر خواهد شد. دبیرخانه شورای راهبری در 
و تأییــد رئــیس شــورای  ، اعضــا شــوراهای شورای راهبری بــا پیشــنهاد دبیــر شــورای راهبــریدستور جلسه - ۶-۵

ی راهبری باید حــداقل یــک های شوراراهبری تعیین خواهد شد و تمامی مدارک مرتبط با دستور جلسه
  هفته قبل از جلسه توسط دبیرخانه در اختیار اعضا قرار گیرد.

  شود.صادر می شورای راهبریتوسط رئیس پژوهش و آموزش های کارگروهو  شورای راهبریاحکام اعضای  - ۷
رســیده  تخصصی شورای عالی آمــارکمیسیون به تأیید ۱۳۹۹/ ۲۰/۰۳یخ بند اصلی تدوین و در تار ۸نامه در ین آیینا - ۸

 .است از زمان تصویب و مدت اعتبار آن دوسال است




