
 
  

  بسمه تعالي
  

  ريزي آموزش عالي صورتجلسه كميته آماربخشي در مؤسسه پژوهش و برنامه
  

دكتر معمارياني، دكتر درتاج،  :آقايان :حاضرين
مهنـدس پرهيزكـار، دكتـر جعفـر هـزار       بهرامي، 

جريبي، دكتر كورش پرند، دكتر غالمرضا خواجه 
سروي، مرتضوي، مهندس فصيحي، مزيـدآبادي،  

  ي، خدابخش، روحانيغياث :ها خانم
  
  

  اولين:شماره جلسه
  19/7/85 :خيرتا
  

  10:ساعت شروع
  30/11:ساعت پايان

    نژاد جناب آقاي مطوري :غائبين
  
  
  

بررسي سوابق مربوط به فعاليتهايي كه در گذشته در رابطـه بـا كميتـه آماربخشـي      :دستور جلسه
  .عالي و پژوهش صورت گرفته است آموزش

  

  :اط با كميته آماربخشي اتخاذ گرديدتصميمات زير در ارتب
نامه تهيه شده در سازمان سنجش توسط اعضاء مطالعـه و مـورد بررسـي قـرار      مقرر گرديد آئين - 1

نامه نهـايي كميتـه    نامه اعمال گردد كه به صورت آئين گيرد و نظرات و پيشنهادات در اين آئين
  .آماربخشي مورد استفاده قرار گيرد

گيريهـا   ر يك ماه يكبار تشكيل گردد و براي حفظ اهميـت تصـميم  جلسات كميته آماربخشي ه - 2
 16/8/85شنبه مورخ  خود نمايندگان در اين جلسات شركت نمايند و جلسه بعدي براي روز سه

  .در نظر گرفته شد 7الي  5ساعت 
 
اي از فعاليتهاي كميته آماربخشي كـه   مقرر شد جناب آقاي دكتر پرند براي جلسه آينده خالصه - 3

  .ازمان سنجش انجام گرديده است ارائه دهنددر س
آقاي دكتر هزار جريبي، ( . هاي فرعي آماربخشي معرفي گردند افرادي از هر معاونت براي كميته - 4

  )آقاي مهندس آريا را براي معاونت آموزشي معرفي كردند
  .حكم اعضاء كميته آماربخشي آماده شود - 5
  م./ي ارائه راهكارهاي جديد حضور داشته باشداي از مركز آمار برا براي جلسات بعدي نماينده - 6

  
 
  
  
  



  
  بسمه تعالي

  
  ريزي آموزش عالي صورتجلسه كميته آماربخشي در مؤسسه پژوهش و برنامه

  
دكتر معمارياني، دكتـر درتـاج، دكتـر     :آقايان: حاضرين

جعفر هزارجريبي، دكتر كورش پرنـد، فرهـاد   
ــي      ــار، عل ــي پرهيزك ــدس عل ــي، مهن بهرام

دكتر احمد پارسيان، مزيدآبادي، نژاد،  مطوري
  غياثي، خدابخش، روحاني :ها خانم

  دومين: شماره جلسه

  ١٦/٨/٨٥ :تاريخ
  17: ساعت شروع
  19: ساعت پايان

  :محل
دكتر خواجه سروي، مهندس فصـيحي،   :آقايان: غائبين

  مرتضوي
 

  
نامـه   يـين نامه پيشنهادي سازمان سـنجش و آمـوزش كشـور و تنظـيم آ     بررسي آيين :دستور جلسه

    جديد كميته آماربخشي
  :تصميمات زير در ارتباط با كميته آماربخشي اتخاذ گرديد

اي از گزارش روند كار در سازمان سنجش و آمـوزش كشـور ارائـه     جناب آقاي دكترپرند خالصه - 1
نمودند و پيشنهاد كردند از پايگاه اطالعاتي اين سازمان كه حتي اطالعات دانشـگاه آزاد و پيـام   

  .شود استفاده شود ا هم شامل مينور ر
جناب آقاي مهندس پرهيزكار پيشنهاد استفاده از همكاري افراد زبده مركـز آمـار را بـه داليـل      - 2

آسانتر شدن ادامه كار و ارتباط بهتر با مركز آمار دادند كه آقاي دكتر معمارياني از اين پيشنهاد 
سيان از همكاري اين افراد استفاده خواهـد  استقبال نموده و فرمودند با تأييد نظر آقاي دكتر پار

  .شد
  .مشخص گرديد 85زمان تشكيل جلسات بعدي كميته آماربخشي تا آخر سال  - 3
معاونـت كـه هنـوز     3از نماينـدگان  (احكام صادر شده اعضاء كميتـه آماربخشـي ارائـه گرديـد      - 4

  ).تسريع بخشند اند درخواست شد انجام اين كار را نامه رسمي به دبيرخانه ارسال نكرده معرفي
معاونـت پشـتيباني و   . (تشكيل هرچه سريعتر جلسات كميته فرعي در دستور كـار قـرار گرفـت    - 5

  ).اند معاونت فرهنگي هنوز فردي را به عنوان نماينده كميته فرعي معاونت خود معرفي نكرده
در خصـوص اعـالم اجـزاي اطالعـاتي     ( 2558/135و  1555/135هاي  مقرر گرديد موضوع نامه - 6

در جلسه آتي در اختيار كميته آماربخشـي آمـوزش عـالي و پژوهشـي قـرار      ) بط با هر حوزهمرت
  .گيرد

ريزي آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت و پس  نامه پيشنهادي مؤسسه پژوهش و برنامه آئين  - 7
نامـه اصـالحي تـا ظهـر چهارشـنبه مـورخ        از بحث و تبادل نظر راجع به آن مقرر گرديـد آئـين  

ي اعضاء ارسال گردد تا آخرين اصالحات بـر روي آن انجـام گرفتـه و بـه مؤسسـه      برا 17/8/85
  .عودت داده شود

 



  
  بسمه تعالي

  
  صورتجلسه كميته  آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي

  
دكتر معمارياني، دكتـر درتـاج، مهنـدس     :آقايان: حاضرين

لويي، دكتر هزار جريبي،  پرهيزكار، بهرامي، حمزه
محرابي، دكتـر خواجـه سـروي،     دكتر پرند، دكتر
لطيفي، غياثي، خدابخش،  :ها خانمدكتر پارسيان، 

  روحاني

  سومين: شماره جلسه

  ١٤/٩/٨٥ :تاريخ
  17:15: ساعت شروع
  19: ساعت پايان

  سالن كنفرانس: محل
  نژاد، مرتضوي مطوري: آقايان : غائبين

  
  .ارائه گرديدگزارشي توسط آقاي دكتر درتاج از تشكيل سه جلسه كميته فني  - 1
  .نامه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي نهايي گرديد نظر، آئين پس از بحث و تبادل - 2
  .ها اطالع داده شود پيشنهاد گرديد غيبت نمايندگان به معاونت - 3
پيشنهاد گرديد محل تشكيل جلسه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي به صورت متغير  - 4

  .هاي مختلف باشد و در معاونت
هاي كوتاه مدت و بلندمـدت حـوزه ذيـربط خـود را      مقرر گرديد اعضاء اهداف راهبردها و برنامه - 5

  .آوري و در اختيار دبيرخانه كمتيه آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي قرار دهند جمع
در خصوص اعالم اجزاء ( 2558/135و  1555/135هاي  مقرر گرديد معاونتهايي كه موضوع نامه - 6

را تاكنون در اختيار كميته آماربخشـي آمـوزش عـالي و پژوهشـي     ) با هر حوزه اطالعاتي مرتبط
  .اند، در انجام اين امر تسريع فرمايند قرار نداده



  
 بسمه تعايل

  
  صورتجلسه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي

  
دكتر درتـاج، دكتـر پارسـيان، دكتـر محرابـي،       :آقايان: حاضرين

مهنــدس پرهيزكــار،  دكتــر هزارجريبــي، دكتــر پرنــد،
لويي، رشيدي، عالميان،  مهنـدس   مطوري نژاد، حمزه

  فصيحي، پوربشاش، سليماني، مزيدآبادي، سعيدي
لطيفـي،  طبيـب زاده، غيـاثي، جاللـي زاده، خـدابخش،       :ها خانم

  روحاني

  چهارمين: شماره جلسه

  ١٢/١٠/٨٥ :تاريخ
  17: ساعت شروع
  19: ساعت پايان

  سالن اجتماعات: محل

دكتر معمارياني، دكتر خواجه سروي، بهرامـي،  : ـ آقايان  : ينغائب
 :خانمها –مرتضوي، مهندس طاهري، دكتر كريم زادگان 

  مهندس مجيب

  

  
دانشگاه آزاد  -وزارت آموزش و پرورش -نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 1

اي از  داي جلسـه خالصـه  كـاربردي در ابتـ   -دانشگاه جامع علمي -دانشگاه پيام نور -اسالمي
  . هاي خود را ارائه نمودند وضعيت آمار در حوزه

عالي آمـار تـا پايـان     اقالم آمارهاي ثبتي مصوب شوراي: نماينده وزارت بهداشت بيان كردند: الف     
برنامه سوم به چاپ رسيده است و هرساله كتاب اعضاء هيـأت علمـي وزارت بهداشـت، درمـان و     

همچنـين نـرم افـزار مـورد     . شـود  ر معاونت تحقيقات و فناوري چـاپ مـي  آموزش پزشكي زير نظ
  .باشد مي“ سما”استفاده در دانشگاههاي وزارت بهداشت 

نماينده وزارت آموزش و پرورش نيز به سابقه كميته آمـار بخشـي در آن وزارتخانـه اشـاره     : ب       
ا كنـون برگـزار گرديـده و در    جلسه تـ  30آغاز به كار كرده است و حدود  82داشتند كه از سال 
آمار نامه و  CDهاي آماري و كارگروه آمارهاي ثبتي تشكيل جلسسه داده اند،  بخش كارگروه واژه

باشد و داراي سايت بسيار فعـالي   سالنامه آماري از محصوالت ساالنه وزارت آموزش و پرورش مي
  .باشند مي  ir.duem.bspb.www: به آدرس

نماينده دانشگاه آزاد اسالمي نيز با اشاره بـه سـابقه آمارهـاي ثبتـي كـه توسـط هـر واحـد         : ج       
شـود،   بـا سـطح دسترسـي متفـاوت قـرارداده مـي       Portalشود و در نهايت بر روي  آوري مي جمع

ام فيلدهاي مربوط بـه  كند كه تم متذكر شدند آمار اصلي و قابل استناد ما را مركز آزمون ارائه مي
آمار ثبتي هر دانشجو پس از تشكيل پرونده و قبل از دريافت كـارت دانشـجويي او وارد سيسـتم    

  . مي شود
بـا دنبـال   :نماينده دانشگاه پيام نور نيز با توجه به رشد تصاعدي دانشجويان پيام نور بيـان كردنـد  : د

ي و بلند مدت كه دستيابي به يـك  كردن دو هدف ميان مدت كه شامل تغيير و تبديالت ساختار
  .طرح جامع آماري مي باشد، اين هدف را دنبال مي نمايند

كاربردي نيز با دنبال كردن دو هدف ميان مـدت و بلنـد مـدت ،     -نماينده دانشگاه جامع علمي : هـ 
پروژه جديدي را نيز در دست اجرا دارنـد كـه سيسـتم    . رسيدن به آمارهاي ثبتي را مد نظر دارند

  .دينگ و تخصيص يك كد واحد به هر دانشجو را شامل مي شودك



، پيشنهاد گرديد جلسه به صورت موازي تشكيل شـود تـا      با توجه به حضور نمايندگان جديد - 2
آوري آمار و همچنين تبادل اطالعات  نمايندگان اين سه حوزه براي آشنايي با روند كار جمع

  .رشناسان گروه پژوهشهاي آماري شركت نمودنددر اين رابطه ، در جلسه ديگري با حضور كا
كاربردي مشخصات مراكز خود را تـا   -مقرر گرديد نمايندگان دانشگاه پيام نور و جامع علمي - 3

  .براي دبيرخانه كميته آمار بخشي ارسال كنند 85تاريخ پايان دي ماه 
دكتـر   عـالي و پژوهشـي توسـط آقـاي     گزارشي از فعاليتهاي كميته فني آمار بخشي آموزش - 4

  .درتاج ارائه گرديد
نماينده مركز آمار ، توضيحاتي در مورد نحوه انتخـاب دو سيسـتم بـراي طراحـي و اسـتقرار       - 5

  . هاي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاههاي اجرايي ارائه كردند سيستم
پيشنهاد گرديد تا جلسه آينده براي انتخاب دو سيستم پـس از پركـردن پرسشـنامه نمونـه      - 6

  .گيري شود حث و تبادل نظر بيشتر تصميممركز آمار و ب
در جلسه موازي، از دانشـگاه آزاد   85-86آوري آمارسال تحصيلي  هماهنگي الزم جهت جمع - 7

  .پزشكي و وزارت آموزش و پرورش به عمل آمد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش -اسالمي
دانشـگاه آزاد  آوري آمــار وزارت آمـوزش و پـرورش و     هـاي جمــع   مـقرر گرديـد از سيستم - 8

  .اسالمي بازديد به عمل آيد
عـالي ايـران بـه زبـان      پيشنهاد آقاي مهندس پرهيزكار در ارتباط با چاپ كتاب آمار آموزش  - 9

  . ، مورد تائيد قرار گرفت انگليسي 



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  صورتجلسه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي

  

رياني، دكتر درتاج، شباك، دكتر معما: آقايان :حاضرين
ميرزامصطفي، دكتر عالميان، كياني، رشيدي، جمياري، سعيدي، 

الهي، دكتر  لويي، دكتر هزارجريبي، دكتر پارسيان، دكتر نعمت حمزه
محرابي، مهندس پرهيزكار، بهرامي، دكتر نوروززاده، مهندس 

عطاران،   جعفري، رايضي،: نژاد و خانمها پوربشاش، دكتر مطوري
  .زاده اثي، طبيبغي

  ششمين :شماره جلسه
  28/1/86 :تاريخ

  00/16 :ساعت شروع
  00/18 :ساعت پايان

 سالن اجتماعات :محل
، دكتر پرند، دكتر )با اطالع قبلي(سروي  دكتر خواجه: غائبين

 )با اطالع قبلي(كريم زادگان، مرتضوي، مزيد آبادي 
 

  
ه نمايندگان دفاتر مختلف مركز آمار، با توجه به اهميت آمدگويي ب در ابتداي جلسه دكتر درتاج ضمن خوش

كميته آمار بخشي آموزش عالي به عنوان متولي آموزش عالي كشور مشاركت جدي سازمان برنامه و مركز 
  .آمار ايران و ساير دستگاههاي اجرايي را مورد تأكيد قرار دادند

  
همكاريهاي الزم را با مركز  جناب آقاي دكتر معمارياني اعالم داشتند مؤسسه حاضر است -

 آمار و سازمان مديريت انجام دهد و در مقابل مركز آمار و سازمان مديريت نيز در امر
 .آمارهاي ثبتي مؤسسه را ياري نمايند

هاي جاري با جناب  كميته آمار بخشي و هزينه 86مقرر گرديد براي تأمين بودجه سال  -
  .ه مستقل به كميته مكاتبه شودآقاي دكتر رازقي در خصوص تخصيص رديف بودج

ريزي و شوراي عالي آمار در خصوص بودجه كميته  آقاي شباك رئيس دفتر برنامه -
ها در سالهاي قبل بودجه تخصيص  آماربخشي اعالم داشتند كه به دليل فعاليت كم كميته

اكنون در تالش براي  داده شده به اين كميته از سوي سازمان مديريت قطع شده كه هم
 .گرداندن اين بودجه هستيمباز

اي در مركز آمار با حضور  به منظور تخصيص بودجه به كميته آماربخشي مقرر شد جلسه -
اي به  نمايندگان دستگاهها و به تشخيص مركز آمار تشكيل شود تا با ارسال نامه

 .ها صورت پذيرد جمهور درخواست بودجه براي فعال شدن اين كميته رئيس
ويت وزارت علوم در شوراي عالي آمار از سوي مديران مركز آمار مقرر گرديد براي عض -

  .پيگيري و نتيجه به مؤسسه اعالم شود
هاي الزم براي بازديد از مركز آمار ايران و بخش آمار وزارت آموزش و  مقرر شد هماهنگي -

 .پرورش با حضور دكتر پارسيان ترتيب داده شود
لهي و دكتر محرابي گزارشي تفصيلي از روند طرح ا در ادامه جلسه دكتر پارسيان، دكتر نعمت

ساماندهي آمار آموزش عالي ايراد نمودند كه مورد استقبال مركز آمار قرار گرفت، در ادامه از 
نمايندگان مركز آمار درخواست نمودند تا همكاري الزم براي دريافت اطالعات مورد نياز طرح 

  .انجام شود



 
 بسمه تعايل

  
  ماربخشي آموزش عالي صورتجلسه كميته آ

  
مهدي زادگـان، انـاري، رشـيدي،    دكتر درتاج،  :آقايان: حاضرين

ــر   ــوروززاده، دكت حطبيــون، دكتــر پارســيان، دكتــر ن
  عالميان، بهرامي،

مجيـب، جاللــي زاده، غيــاثي، عطــاران،  طبيــب زاده،  : هــا خــانم
  كاخكي، روحاني

  مينفته: شماره جلسه

  ٨/٣/٨٦ :تاريخ
  16: ساعت شروع

  18: پايانساعت 
  سالن اجتماعات: محل

دكتر خواجه سروي، مهنـدس پرهيزكـار، مطـوري نـژاد،     :  غائبين
دكتر كـريم زاده گـان، سـعيدي، مزيـدآبادي،      -دكتر پرند
  فصيحي

  

  
  :مباحثات

پيشنهادات مركز آمار در خصوص تعاريف معاونت آموزشي مطرح و مقرر شد بررسي دقيـق   - 1
  .انجام و نهايي شودتغييرات پيشنهادي در كميته فني 

در خصوص تأييديه مورد نظر مركز آمار براي هر واژه، مقرر شد بـه دليـل حجـم زيـاد واژه      - 2
هاي آموزش عالي و باتوجه به اينكه نمايندگان كليه معاونـت هـا و دسـتگاههاي ذي ربـط     

تن در جلسات شركت داشته اند، امكان گرف....) آموزش و پرورش، پيام نور ، آزاد اسالمي و (
تأييديه به صورت كلي براي همه واژه ها توسـط آقـاي انـاري نماينـده محتـرم مركـز آمـار        

 . بررسي و نتيجه در جلسه آينده اعالم شود
واژه ها و تعاريف معاونت دانشجويي و سازمان پژوهشها مورد تأييد قرار گرفت و مقـرر شـد    - 3

 .براي بررسي نهايي به مركز آمار ارسال شود
رديف بودجه مستقل به كميته بخشي آمار آمـوزش عـالي مقـرر شـد      در خصوص اختصاص - 4

ارائه طـرح سـاماندهي    -1:  موضوع هزينه هاي كميته آماربخشي از دو طريق پيگيري شود
پيگيـري از طريـق وزارت و درخواسـت رديـف بودجـه       -2آمار به شوراي عالي مركز آمـار   

 مستقل سازمان مديريت
ستگاه هاي اجرايي و به خصوص دادن آمار به وزارت كار و امور در مورد شيوه ارائه آمار به د - 5

اجتماعي مقرر شد تنها بخشي از اطالعات به صالحديد مؤسسـه بـه وزارت متبـوع و سـاير     
 .ارگانها داده شود

مقرر شد مركز آمار و ساير ارگانها از جمله سازمان برنامه در استانها در صورت نياز به آمـار   - 6
خود را به صورت كتبي به مؤسسه اعالم، تا نسبت به ارائه آمار اقـدام   دانشگاهها، درخواست

 . شود



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  
  صورتجلسه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي

 
آقايان دكتر معمارياني، دكتر دليلي، دكتر پارسـيان، دكتـر هزارجريبـي،    : حاضرين

 ي، بهرامي، مهندس پوربشاش، اناري و قائمي لوي دكتر فاطمي، كياني، عباسي، حمزه
  نژاد، غياثي و خدابخش زاده، مهرتاش، درزي اسماعيلي، جاللي: ها خانم

  نهمين : شماره جلسه
  20/9/86: تاريخ

  16:00: ساعت شروع
  18:00: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  مرتضوي، دكتر كريم زادگان، عالميان، دكتر پرند، سعيدي، مزيدآبادي نژاد، الهي، مطوري حرابي، دكتر نعمتمآقايان دكتر :غايبين
  )با اطالع قبلي(مهندس مجيب، افالكي : خانم ها

 
  :موضوعات مورد بررسي

حقوقي و امور مجلس، فرهنگـي و   –هاي معاونت پژوهشي، پشتيباني  هاي نهايي شده از حوزه بررسي و تصويب تعاريف واژه -1
  فناوري

  »اي آموزش عالي سازي پايگاههاي داده پارچهطرح يك«بررسي  -2
  

  : نكات عمده
اي در سـتاد وزارتخانـه    هاي داده سازي پايگاه آقاي دكتر معمارياني توضيحاتي راجع به موضوع دوم دستور جلسه و يكپارچه -1

 .ارائه كردند

آوري اطالعات بيـان   جمع دو روش ودر پرتال وزارت  Domain Controlسازي  گزارشي در ارتباط با آمادهآقاي دكتر دليلي  -2
  .كردند

 . ها و همچنين جامع و كامل بودن تعاريف هر واژه ارائه كردند آقاي قائمي توضيحاتي راجع به روش كار استانداردسازي واژه -3
 



 

  :تصميمات  رديف

  .فراهم گردد اي ستاد وزارتخانههاي دادهمقرر گرديد تا دو ماه آينده امكان دسترسي به اطالعات پايگاه 1
مقرر گرديد كار كميته تخصصي آمار بخشي سرعت بخشيده شود و قسمتي از تعـاريف بـه صـورت مطـرح شـدن در       2

  .بندي گردد جلسات كارگروه فني جمع
  .در بانك اطالعاتي جداگانه نگهداري شود1384هاي مصوب سالمقرر گرديد تعاريف جديد واژه 3
  .ها ارائه گرديدسي گرديد و نظرات مختلفي راجع به محدوده انتخاب واژههاي معاونت فرهنگي بررواژه 4

 
 

  
 

  دكتر معمارياني
 

  دكتر دليلي
  

  دكتر پارسيان
  

  دكتر هزارجريبي
  
  

 
  دكتر فاطمي

 
  كياني

  
  عباسي

  
  لويي حمزه

  
  

 
  بهرامي

 
  مهندس پوربشاش

  
  اناري

  
  قائمي

  
  

 
  اسماعيلي

 
  زاده جاللي

  
  مهرتاش

  
  نژاد درزي
  
  

  
  غياثي

  
  خدابخش

  
  

  

 

  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  
  صورتجلسه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي

 
آقايان دكتـر اكبرپـور شـيرازي، دكتـر هزارجريبـي، دكتـر پرنـد، دكتـر         : حاضرين

آبـادي فراهـاني،    لـويي، مصـلح   الهي، دكتر محرابي، مهنـدس افشـارفر، حمـزه    نعمت
  خطيبيون

زاده،  نژاد، جعفـري، اسـماعيلي، مهرتـاش، جاللـي     زاده، افالكي، درزي طبيب :ها خانم
  خدابخش

  دهمين : شماره جلسه
  2/11/86: تاريخ

  16:00: ساعت شروع
  18:00: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  )اطالع قبلي با(، مهندس پوربشاش )با اطالع قبلي(ي هرام، ب)با اطالع قبلي(دكتر پارسيان  آقايان:غايبين
  مهندس مجيب: خانم

 
  :موضوعات مورد بررسي

بنـدي شـده در    جمـع (هاي معاونت پژوهشي، دانشجويي، فناوري و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  بررسي تعاريف حوزه -
  )ته تخصصي آمار بخشي آموزش عالي و پژوهشيكمي

  
  : نكات عمده

سال تعاريف به مركز آمار ايران مشخص گـردد آيـا تعريـف پيشـنهادي مصـدر      قبل از تصويب نهايي و ارپيشنهاد گرديد  -
  .هاي آماري است يا اينكه براي ايجاد درك مشترك از مضمون مفهوم تعريف پيشنهاد شده است استخراج قلم

داردسـازي  در آن سازمان دفتري براي استان: ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعالم كردند نماينده معاونت برنامه -
توسعه پژوهشي برنامه چهارم توسعه وزارت علـوم، تحقيقـات و   سند ها وجود ندارد و در تعاريف ارائه شده معاونت از  واژه

  . فناوري استفاده گرديده است
 



 

  :تصميمات  رديف

به حوزه معاونت  »طرح راكد«و» طرح خاتمه يافته«،»طرح پذيرش شده«،»طرح پژوهشي«هاي مقرر گرديد تعاريف واژه 1
  .پژوهشي منتقل شود

بـازنگري دقيـق و بـا     باشـد، ف متفاوتي براي آن موجـود مـيهايي مانند پژوهشگر كه تعاري مقرر گرديد در مورد واژه 2
استفاده از ديگر تعاريف موجود در معاونت مربوطه انجام پذيرد و پس از آن مورد بحث و بررسي در كميته تخصصـي  

  .ه نهايي به كميته آماربخشي ارجاع شودقرار گيرد و نتيج
هـاي آماربخشـي در آن    كميتـه  تا دي استانداردسازي تعاريف ارائه دهاي برامقرر گرديد مركز آمار ايران روش و رويه 3

  .مسير گام بردارند
 
 

  
  الهي  دكتر نعمت                 دكتر پرند                     دكتر هزارجريبي                       دكتر اكبرپور شيرازي                      

  
  

                 آبادي فراهاني  مصلح            لويي  حمزه                  مهندس افشارفر                           دكتر محرابي                 
  

      
                                نژاد درزي                    افالكي                              زاده طبيب                                       خطيبيون                       

  
  
  

                             زاده يجالل                    مهرتاش                            اسماعيلي                                         جعفري                
  
  

 خدابخش

 



 

  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  

  صورتجلسه كميته آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي
 

لـويي،   دكتر معماريـاني، دكتـر پارسـيان، دكتـر محرابـي، حمـزه       :آقايان: حاضرين
گان، پوربشاش، آبادي فراهاني، اناري، فتحي، مير، رشيدي، خطيبيون، مهديزاد مصلح

  مهندس بهرامي، زارع، مهندس خانجاني، مهندس رضايي
  مهندس مجيب، اسماعيلي، افالكي، جعفري، خدابخش: ها خانم

  يازدهمين : شماره جلسه
  14/12/86: تاريخ

  16:20: ساعت شروع
  17:45: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

سروي، دكتر اكبرپور شيرازي،  ، دكتر خواجه)با اطالع قبلي(، دكتر فاطمي )اطالع قبليبا (دكتر هزارجريبي، بهرامي  :آقايان:غايبين
  دكتر زندي

  )با اطالع قبلي(زاده  زاده، طبيب مهندس جاللي: ها خانم
  :موضوعات مورد بررسي

  ارائه پرتال آمارهاي ثبتي  -
، فنـاوري و سـازمان پژوهشـهاي علمـي و      هاي معاونت دانشـجويي  هاي نهايي شده از حوزه بررسي و تصويب تعاريف واژه -

 )شده در كميته فني آمار بخشيبندي جمع(صنعتي ايران 
  : نكات عمده

در ابتدا جناب آقاي مهندس خانجاني كلياتي راجع به پرتال آمارهاي ثبتي ارائه كردند و سپس جناب آقاي مهندس رضايي نمايش  -
 . بسيار كوتاهي از سيستم ارائه نمودند

  :صميماتت  رديف

هـاي   اي كـه واژه  ها و تعاريف استاندارد اقالم آماري تفكيكي صورت پذيرد بـه گونـه  مقرر گرديد براي ارائه نهايي واژه 1
باشـد بـه صـورت     ها كـه منـتج از آن مـي    بندي قرار گيرد و بقيه واژه تواند منشأ اقالم باشد در يك دسته اصلي كه مي

اصلي و انواع آن كـه شـامل دانشـجوي بورسـيه،       ثال دانشجو به عنوان واژههاي آن مشخص گردد به طور م زيرشاخه
  .بندي گردد در ستون فرعي دسته... دانشجوي خارجي و 

 .شود emailريزي آنها  هاي برنامه ها و تعاريف استاندارد اقالم آماري به دانشگاهها و حوزهمقرر گرديد فايل نهايي شده واژه 2
افراد را راجـع بـه فايـل     پيشنهاداتطراحي شود آوري نظرات مربوط به تعاريفبه منظور جمع يمقرر گرديد سيستم 3

  .باشد دارا هم پيشنهادات توسط مراجعينآوري و امكان بررسي بقيه  مورد نظر جمع



اي براي نمايندگان كميتـه تخصصـي توضـيح    بندي طي نامهگيري براي ايجاد فرمت جديد دسته مقرر گرديد تصميم 4
  .روز اطالعات جديد به دبيرخانه كميته ارسال شود 10داده شود و درخواست گردد پس از 

اي مركب از نمايندگان مركز آمار ايران، جناب آقـاي دكتـر پارسـيان و همكـاران ايشـان در طـرح        مقرر گرديد جلسه 5
به مسائلي مانند كاهش و افـزايش   نويسي پرتال آمارهاي ثبتي تشكيل گردد و آنجا راجع آمارهاي ثبتي و گروه برنامه

  .بحث گردد... ها و برخورداري از استانداردهاي الزم و  ها، كيفيت داده داده
 

  
  

 دكتر معمارياني

  
  

 دكتر پارسيان

  
  

 دكتر محرابي

  
  
  لويي حمزه

 
  

  آبادي فراهاني مصلح
  
  اناري

  
  فتحي

  
  مير
  

  
  رشيدي

  
  خطيبيون

  
  مهديزادگان

  
  پوربشاش

  
  

  ميمهندس بهرا
  
  زارع

  
  مهندس خانجاني

  
  مهندس رضايي

  
  

  مهندس مجيب 
  

  اسماعيلي
  

  افالكي
  

  جعفري
  

  
  خدابخش

  
 
 



 

  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  

  علوم، تحقيقات و فناوريصورتجلسه كميته آماربخشي 
 

آقايان دكتر معمارياني، دكتر اكبرپور، دكتر زندي، دكتر پارسيان، دكتـر  : حاضرين
فرهاد بهرامي، عباسي، مهندس آرش بهرامي، مهندس پوربشـاش، مهنـدس   دليلي، 

  خطيبيون، حميدي، جعفري، مهندس اصغرپورزادگان،  مهديافشارفر، 
  اسماعيلي، مهندس مجيب، جعفري، خدابخش: ها خانم

  دوازدهمين : شماره جلسه
  31/2/87: تاريخ

  00/13: ساعت شروع
  40/15 :ساعت پايان
   :محل تشكيل

دكتر محرابي، دكتر  ، دكتر فاطمي، دكتر زارع)با اطالع قبلي(لويي  نژاد، مهندس حمزه آقايان دكتر هزارجريبي، مطوري:غايبين
  آبادي فراهاني ، مصلحزادگان مقدم كريم

  )با اطالع قبلي(، افالكي )با اطالع قبلي(وش  پيام: ها خانم
  :موضوعات مورد بررسي

  ف و اصطالحات آموزش عاليها، تعاري بندي نهايي واژه جمع -
  : نكات عمده

  :كارگروه تشكيل گرديد 4جلسه كميته به صورت 
  :گروه الف

  معاونت آموزشي -1
 سازمان سنجش آموزش كشور -2
 دانشگاه پيام نور -3
 كاربردي –دانشگاه جامع علمي  -4
 دانشگاه آزاد اسالمي -5
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -6
 وزارت آموزش و پرورش -7

  :گروه ب
  ونت دانشجوييمعا -1
 معاونت فرهنگي -2
 صندوق رفاه دانشجويي -3
  :گروه ج
  معاونت پژوهشي -1
 معاونت فناوري -2
 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران -3
  :گروه د
  معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس -1
 معاونت طرح و توسعه -2
 حوزه وزارتي -3



  :تصميمات  رديف

هاي متفاوت دانشگاه و وزارت براي نهايي كـردن  و آگاه به جنبهنفره، از افراد متخصص5پيشنهاد گرديد يك كميته 1
  .تعاريف ايجاد و در يك جلسه تعاريف بازنگري و نهايي گردد

  .ها را در انتهاي تعريف ارائه نمايندمقرر گرديد نمايندگان مأخذ و منبع تمام واژه 2
هـاي آن بـا تعريـف خـاص     نمونه و تعريف واحد ارائههايي كه اشتراك دارند مثل جشنواره، يك مقرر گرديد براي واژه 3

  .خود در حوزه متولي ارائه گردد
هايي كه نمايندگان آنها در جلسه حضور نداشتند، درخواست گردد كه نظرات خود اي از معاونت مقرر گرديد طي نامه 4

  .را به صورت كتبي راجع به حوزه خود اعالم نمايند
  .ق رفاه دانشجويي به طور تفكيك شده در يك حوزه ارائه گرددهاي صندو گرديد واژهرمقر 5
، نماينـده تحصـيالت تكميلـي، اسـتعداد درخشـان و      )خـارجي–داخلي(ها و تعاريف استاد داور پيشنهاد گرديد واژه 6

  .هاي معاونت آموزشي اضافه گردد سطوح حوزه به واژه
هـاي معاونـت پژوهشـي اضـافه      به واژه هاي جامع پژوهشيبرنامهوپژوهشيهاياولويتتعاريفو   ها رديد واژهمقرر گ 7

  .گردد
   .هاي معاونت فرهنگي اضافه گرددبه واژه»جشنواره فارابي«مقرر گرديد واژه و تعريف 8

 
  

  
  دكتر معمارياني

  
  
  

  دكتر زندي دكتر اكبرپور

  دكتر پارسيان
  
  
  

  فرهاد بهرامي دكتر دليلي

  عباسي
  
  
  

  مهندس پوربشاش راميمهندس آرش به

  مهندس افشارفر
  
  

  حميدي خطيبيون

  جعفريشيرين 
  
  
  

  اسماعيلي مهندس اصغرپور

  مهندس مجيب
 

  خدابخش جعفريداود

  
  



 

  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  

  علوم، تحقيقات و فناوريصورتجلسه كميته آماربخشي 
 

ر پارسـيان، دكتـر پرنـد،    دكتـر معماريـاني، دكتـر اكبرپـور، دكتـ     : آقايان: حاضرين
آبـادي   لويي، مهندس پوربشاش، عباسي، گـودرزي، رشـيدي، مصـلح    مهندس حمزه

  فراهاني، دكتر محرابي
  زاده، جعفري، مهندس مجيب، خدابخش اسماعيلي، مهندس جاللي: ها خانم

  سيزدهمين : شماره جلسه
  19/6/87: تاريخ

  13:15: ساعت شروع
  15:00: ساعت پايان
  لن اجتماعاتسا :محل تشكيل

  زادگان مقدم نژاد، دكتر فاطمي، دكتر زارع، دكتر كريم ، مطوري)قبلي  با اطالع(دكتر هزارجريبي : آقايان:غايبين
  ، افالكي)با اطالع قبلي(وش  پيام: ها خانم

  :موضوعات مورد بررسي
 گزارش فعاليت كميته در فصل گذشته -
  جمهاي برنامه پن هاي آمارگيري در سال بررسي طرح -

  : نكات عمده
كميتـه آمـار بخشـي بـه عنـوان       انتخـاب ، بـراي  در ابتدا آقاي دكتر معمارياني مراتب تقدير وزير محترم علـوم، تحقيقـات و فنـاوري    -1

انـدازي   در مهرمـاه راه كـه  به اطالع نمايندگان رساندند و همچنين در خصوص پرتال دانشجويي را  1386ترين كميته در سال  فعاليت
 .توضيحاتي ارائه نمودند ،تا آخر سال به آن اضافه خواهد شدهاي ديگر نيز  خشبگردد و  مي

خالصه فعاليـت كميتـه   و اعضاي كميته مذكور، كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تغيير نام آقاي دكتر اكبرپور  -2
 .دتوضيحاتي ارائه نمودن ،منتخب و كارگروههاي كميته آمار بخشي در فصل گذشته

 .نكاتي در ارتباط با برنامه پنجم توسعه بيان شد -3

 –هـاي اطالعـاتي    سـازي سيسـتم   پيـاده  تمام فعاليتهاي وزارت علـوم نيازمنـد   عملياتي و ذكر اين نكته كه –در مورد دو سيستم اطالعاتي  - 4
 .، مطالبي بيان شدنيست هاي اجراييمثل ديگر دستگاه آوري آمارهاي صحيح و بهنگام تنها دو سيستم جوابگوي جمع و باشند ميعملياتي 

  :تصميمات  رديف

هاي آمـارگيري و   مبني بر ارائه عناوين طرح ،نفعهاي ذياي براي معاونين محترم وزير و ديگر بخش مقرر گرديد نامه 1
  .عملياتي برنامه پنجم توسعه، تهيه گردد –هاي اطالعاتي  سيستم

  .كميته آمار بخشي پس از بررسي به مركز آمار ايران ارسال گرددهاي ارسالي به مقرر گرديد عناوين طرح 2



نيـز   ISCEDبنـديهاي   هاي آمارگيري دو مورد بازنگري تعاريف استاندارد و بازنگري طبقهمقرر گرديد در ادامه طرح 3
  .اضافه گردد

انشـگاهها، مؤسسـات پژوهشـي و    ها و تعاريف آموزش عالي براي اظهار نظر معاونين محترم وزيـر و د  مقرر گرديد واژه 4
  .هاي علم و فناوري ارسال گردد پارك

پيشنهاد گرديد يك جلسه براي در اختيار گذاشتن تجربيات آمارهاي ثبتي و ايجاد تعامل بين مؤسسه و دانشگاه آزاد  5
  .اسالمي تشكيل گردد

باشد پيشنهاد گرديد مركز آمار ايران،  نمي پذيرهاي فناوري در حوزه بخشي امكانبا توجه به اينكه استفاده از شاخص 6
  .اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد

  . هاي آماري مطرح شودپيشنهاد گرديد ايجاد پايگاه اطالعات آماري توسعه فناوري كشور به عنوان يكي از طرح 7
بيشـتر گـرايش    ان اعـالم شـده اسـت و   برنامه پنجم كه به مركز آمار ايـر هاي آماريپيشنهاد گرديد در عناوين طرح 8

  .آموزش دارد، به پژوهش و تحقيقات و فعاليتهاي فرهنگي دانشجويي هم توجه گردد
 
  
  
  
  
 

  دكتر معمارياني
  
  
  

  دكتر پرند  دكتر پارسيان  دكتر اكبرپور

  لويي مهندس حمزه
  
  
  

  گودرزي  عباسي  مهندس پوربشاش

  رشيدي
  
  
  

  ماعيلياس  دكتر محرابي  آبادي فراهاني مصلح

  زاده مهندس جاللي
  
  
  

  خدابخش  مهندس مجيب  جعفري

 
 
 



 

  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  علوم، تحقيقات و فناوريصورتجلسه كميته آماربخشي 

  
الهـي، ميناونـد، مهـديزادگان،     دكتر اكبرپور شيرازي، دكتر نعمت: آقايان: حاضرين

ــويي، حميــدي، مهنــدس پوربشــاش، محــب  حمــزه ــون، زادگــان ل ــره، ، خطيبي جف
  فراهاني، دراهكي، فرهاد بهرامي، شيخ محمدي، مهندس آرش بهرامي آبادي مصلح
  وش، نجفي و خدابخش اسماعيلي، پيام: ها خانم

  چهاردهمين : شماره جلسه
  30/7/87: تاريخ

  13:00: ساعت شروع
  15:10: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  هوشنگ خسروبيگيسروي، دكتر فاطمي، دكتر  دكتر خواجهاني، دكتر معماري: آقايان:غايبين
  زاده مهندس جاللي: ها خانم

  :موضوعات مورد بررسي
 »آوري و تحليل آمار آموزش عالي طراحي نظام جمع«ارائه گزارش طرح  -

 امه چهارم عملياتي در برن –هاي اطالعاتي  و عناوين سيستم هاي برنامه پنجم هاي آمارگيري در سال بندي طرح جمع - 

 سازي آمارهاي بين بخشي تبادل نظر در مورد نقش مركز آمار ايران در هماهنگ -

  
  : نكات عمده

گزارشـي در مـورد رونـد كـار     ريزي به نمايندگان تبريـك گفتنـد و    دكتر اكبرپور به مناسبت روز ملي آمار و برنامه آقايدر ابتدا  - 
 .كردند ارائه، »وريمفاهيم استاندارد آماري علوم، تحقيقات و فناتعاريف و «استانداردسازي تعاريف و نسخه نظرخواهي

ارائـه   »آوري و تحليل آمار آمـوزش عـالي   طراحي نظام جمع« هاي انجام شده در طرح گزارشي از فعاليت الهي آقاي دكتر نعمت - 
 .هاي مطروحه پاسخ دادند كردند و به پرسش

 
 
 

  :تصميمات  رديف

نظرات خـود   »وريتعاريف و مفاهيم استاندارد آماري علوم، تحقيقات و فنا«ز بررسي نهاييمقرر گرديد نمايندگان پس ا 1
  .را به دبيرخانه كميته آمار بخشي ارسال نمايند

هاي پيشنهادي كه بايد بـه عنـوان    نامه كميته آمار بخشي، اعضا فعاليتمقرر گرديد براساس وظايف مطروحه در آيين 2



 .د اعالم نماينددستور كار كميته قرار گير
در يـك جلسـه كارشناسـي    راها  اولويت ، اعضاي كميتههاي آماري برنامه پنجممقرر گرديد در خصوص عناوين طرح 3

  .شود و نتيجه به مركز آمار ايران منعكس كنند بررسي
مشـخص   ،را راييها و الزامات اج هاي آماري پيشنهادي برنامه پنجم ضرورتدر مورد طرحاعضاي كميتهمقرر گرديد  4

  .كنند
  .هاي اجرايي ارائه نمايد بخشي به دستگاههاي آماري بين پيشنهاد گرديد مركز آمار ايران منابع را در مورد فعاليت 5

 
  
  
  
  
 

  دكتر اكبرپور شيرازي
  
  

  مهديزادگان  ميناوند  الهي دكتر نعمت

  لويي حمزه
  
  

  زادگان محب  مهندس پوربشاش  حميدي

  خطيبيون
  
  

  دراهكي  آبادي فراهاني لحمص  جفره

  فرهاد بهرامي
  
  

  اسماعيلي  مهندس آرش بهرامي  شيخ محمدي

  وش پيام
  

    خدابخش  نجفي

 
 
 



 

  
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  علوم، تحقيقات و فناوريصورتجلسه كميته آماربخشي 

  
ــرين ــان: حاض ــر    : آقاي ــان، دكت ــيان، بدخش ــر پارس ــيرازي، دكت ــر اكبرپورش دكت

اي، معظمـي   لويي، ميناونـد، جفـره   نژاد، مهندس پوربشاش، مهندس حمزه بختياري
  گودرزي، خطيبيون

  رايضي، اسماعيلي، خدابخش: ها خانم

  پانزدهمين : شماره جلسه
  28/8/87: تاريخ

  13:00: ساعت شروع
  15:00: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  زادگان مقدم ، بهرامي، دكتر پرند، دكتر كريم)ع قبليبا اطال(دكتر هزارجريبي، عباسي : آقايان:غايبين
  وش زاده، مهندس مجيب، پيام مهندس جاللي: ها خانم

  :موضوعات مورد بررسي
 عملياتي در برنامه چهارم –هاي اطالعاتي  هاي برنامه پنجم و عناوين سيستم هاي آمارگيري در سال بندي طرح جمع -

 كميته 1388نامه سال بررسي نظرات و پيشنهادها در خصوص بر -

  )نامه مذكور آيين 4 تبصره(بررسي طريق و راهكارهاي مناسب در خصوص چگونگي تهيه دستورالعمل اجرائي وظايف كميته  - 
  : نكات عمده

عنوان عضو ناظر از اين پـس در  به در پاسخ به نامه درخواست عضويت كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري رئيس كميته  - 1
 .وراي عالي آمار شركت خواهد كردجلسات ش

. دبير كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري از اين پس در جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار شركت خواهد كرد - 2
و  »ايراني در خارج از كشور آموختگان دانش« ،»دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور«هاي آمارگيري  در خصوص طرح - 3

بحث شد و با توجه به انجام طرح مشابه در وزارت امـور خارجـه    »هاي كشور يان غيرايراني براي ادامه تحصيل در دانشگاهمتقاض«
 .پذيردضمن تأكيد بر اهميت انجام مقرر شد بررسي الزم صورت 

به دليل اينكه حجـم  » ههاي فرهنگي و فوق برنام بررسي ميزان مشاركت دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليت«نتايج طرح  - 4
تـأثير  شـود، و رضـايتمندي حاصـل از ايـن طـرح       در اين آمارگيري بررسي مي ها ديگر سازمان بااليي از جمعيت كشور به نسبت

 .هاي آمارگيري ارائه شده به مركز آمار ايران تأئيد شد ، به عنوان يكي از طرحداردبهبود فعاليتهاي فرهنگي  مستقيم بر

 .شود كار مطالعاتي و سرشماري انجام شده است كه نتايج آن تا بهمن ماه منتشر مي ،اراي مدرك تحصيليدر مورد شاغلين د - 5

 –هاي اطالعاتي  عملياتي برنامه چهارم و سيستم –هاي اطالعاتي  در خصوص ارائه عناوين موجود سيستمنماينده مركز آمار ايران  - 6
 . دندتوضيحاتي ارائه كر ،عملياتي پيشنهادي برنامه پنجم



 
  :تصميمات  رديف

آموختگان خارج از كشور ، موضوع را  هاي آمارگيري دانشجويان و دانشدر خصوص طرحمركز آمار ايرانمقرر گرديد  1
  .با وزارت امور خارجه مطرح و سطح دسترسي به اطالعات موجود را مشخص نمايد

و » هاي دانشجويي جويان از كيفيت و كميت خوابگاهبررسي و ارزيابي ميزان رضايتمندي دانش«هاي  مقرر گرديد طرح 2
نظرسنجي ميزان رضايت دانشجويان از خـدمات صـندوق رفـاه دانشـجويان و تنـوع آن، اعـم از وام، خوابگـاه،        «طرح 

كننـدگان خـدمات صـندوق رفـاه دانشـجويان و       اسـتفاده «آمـارگيري  بـه عنـوان يـك طـرح     » ...ت رفـاهي و  تسهيال
  .مطرح شود» هاي فرهنگي و فعاليتهاي دانشجويي  خوابگاه

هاي آمارگيري در ابتدا به عنوان كار مطالعـاتي بـا روش   مقرر گرديد هر كدام از موضوعات مطرح شده به عنوان طرح 3
كار مطالعـاتي انجـام شـود و سـپس      در ابتداها  از طرح تعداديدر مورد . كار و جامعه آماري مورد نظر، مشخص شود

   .ورت پذيردآمارگيري در آنها ص
  
  
  
  
 

  دكتر اكبرپور شيرازي
  
  

  نژاد دكتر بختياري  بدخشان  پارسياندكتر 

  مهندس پوربشاش
  
  

  اي جفره  ميناوند  لويي مهندس حمزه

  معظمي گودرزي
  
  

  خطيبيون
  

  اسماعيلي  رايضي

  خدابخش
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  ش عالي و پژوهشيصورتجلسه كميته آماربخشي آموز
 

آقايان دكتر معمارياني، دكتر اكبرپور شيرازي، دكتر نعمت الهـي، دكتـر   : حاضرين
محرابي، شاه محمدي، جمياري، اميدي، مصلح آبادي فراهـاني، معظمـي گـودرزي،    

  ايمرادي پور، محب زادگان، عباسي، محزون، جفره
  اسماعيلي، سلماني، خدابخش :هاخانم

  مينشانزده : شماره جلسه
  26/9/87: تاريخ

  13:00: ساعت شروع
  15:00: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  لويي، حميدي زارع، دكتر خسروبيگي، دكتر زارعآقايان دكتر بختياري نژاد، دكتر پرند، فرهاد بهرامي، حمزه:غايبين
  مهندس جاللي زاده: خانم ها

  :موضوعات مورد بررسي
  )آئين نامه 4تبصره (اي مناسب در خصوص چگونگي تهيه دستورالعمل اجرائي وظايف كميته بررسي طريق و راهكاره -

  كميته 1388سال  بررسي نظرات و پيشنهادها در خصوص برنامه -

 :نكات عمده
  .در خصوص وظايف كميته آماربخشي بحث شد و مصوباتي در اين خصوص تصويب شد -
ريزي و نظارت راهبردي اختصاص داده كميته آماربخشي كه بايد توسط معاونت برنامهدر مورد تصويب بودجه آمارهاي ثبتي و  -

  .شود، به نمايندگان مركز آمار تأكيد شد
در مورد صدور احكام جديد اعضاي كميته، ارسال صورتجلسات گذشته به طور كامل و تهيه نامه براي مديران محترم وزارت در  -

  .توسط رئيس كميته صادر شدخصوص ميزان حضور اعضا، دستوراتي 
 

  :تصميمات  رديف

هاي آماربخشي رديفي براي بودجه آمار ثبتي و كميته 88مقرر گرديد به مركز آمار ايران پيشنهاد شود تا در بودجه سال   1
  .ها در نظر گرفته شودبراي تسهيل كاركرد و توسعه فعاليت هاي اين كميته

هاي كميته آماربخشي در برنامه پنجم به صورت احكام قانوني در مورد فعاليتمقرر گرديداعضا پيشنهادهاي خود را   2
  .هاي تخصصي مربوط مطرح شودارائه نمايند تا در كارگروه

  .به مركز آمار ايران ارسال كند 10/10/87هاي پژوهشي برنامه پنجم را تا تاريخ مقرر گرديد دبيرخانه كميته طرح  3

  .استخراج برنامه ساالنه از آن ميسر شود توسط كميته تهيه شود و) پنج ساله(آماري مقرر گرديد برنامه جامع   4

قانون ملي آمار در خصوص ايجاد گرايش آمار رسمي مكاتباتي با  4مقرر گرديد دبيرخانه كميته، در خصوص ماده   5
  .شوراي گسترش آموزش عالي انجام شود

اطالعات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پيگيري الزم توسط مقرر گرديد در خصوص تشكيل واحدهاي آمار و   6
  .مؤسسه صورت پذيرد و روش جمع آوري آماري يكي از دانشگاهها به عنوان نمونه استفاده شود



  .مقرر گرديد ويراست نهايي تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري به مركز آمار ايران ارسال شود  7

هاي تخصصي درون بخشي به موضوعات مورد لف در كميته به صورت تشكيل كميتههاي مختپيشنهاد گرديد حوزه  8
  .بحث در كميته بپردازند و نتايج جلسات تخصصي در كميته اصلي مطرح شود

مقرر گرديد در خصوص انتخاب اقالم و فرآيند جمع آوري و ارزيابي كيفيت اقالم آماري جلساتي با گروه آمار تشكيل   9
  .شود

 
  اريانيدكتر معم

 
  دكتر اكبرپور شيرازي

  
  دكتر نعمت الهي

  
  دكتر محرابي

  
  

 
  شاه محمدي

 
  جمياري

  
  اميدي

  
  مصلح آبادي فراهاني

  
  

 
  معظمي گودرزي

 
  مرادي پور

  
  محب زادگان

  
  عباسي

  
  

 
  محزون

 
  ايجفره

  
  اسماعيلي 

  
  سلماني

  
  

 
  خدابخش

 

 
  

 
  

  

  
  
  
  

  



  
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري صورتجلسه
  
 

دكتر معمارياني، دكتر اكبرپور شيرازي، دكتـر پارسـيان،مهندس   : آقايان: حاضرين
حيدري، ميناوند، شاه محمدي، اميـدي، معظمـي گـودرزي، مـرادي پـور، عباسـي،       

  مصلح آبادي فراهاني، رهبري
  اسماعيلي، مهندس جاللي زاده، خدابخش :هاخانم

  هفدهمين : لسهشماره ج
  1/11/87: تاريخ

  13:00: ساعت شروع
  15:30: ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

، حميدي زارع، دكتر خسرو بيگي، )با اطالع قبلي(دكتر هزار جريبي، دكتر بختياري نژاد، دكتر پرند، فرهاد بهرامي : آقايان:غايبين
  بدخشان

  :موضوعات مورد بررسي
  )آئين نامه 4تبصره (هكارهاي مناسب در خصوص چگونگي تهيه دستورالعمل اجرائي وظايف كميته بررسي طريق و را -

 :نكات عمده
آيين نامه كميته توضيحاتي ارائه  4ماده  3و  2و  1هاي بند در ابتدا آقاي دكتر معمارياني در خصوص تنظيم زماني انجام پروژه -

  .م نشود امكان تأمين منابع براي آنها وجود نداردنمودند كه اگر در فصل پيش بيني بودجه انجا
گيرد، براساس فرآيند ترسيم شده توسط دبيرخانه و هاي گذشته را در بر ميهاي تكميلي كميته در سالكه فعاليت 5و  4بندهاي  -

  .كميته آمار بخشي انجام خواهد شد
  . قرار گرفت بند از وظايف كميته آمار بخشي مورد بحث و بررسي 12فرآيندهاي  -
 

  :تصميمات  رديف

آيين نامه  از لحاظ زماني به صورتي پيش بيني شوند كه امكان استفاده  4ماده  3تا  1مقرر گرديد فرآيند اجرائي بندهاي   1
  .و تخصيص منابع مالي آنها وجود داشته باشد

2  
كه  »ي بخش و تعيين روش رفع آنهاشناسايي تنگناها و مشكالت آمار«آيين نامه4ماده1مقرر گرديددر خصوص بند

شناخت امكانات « 2اي شناسايي شود و در خصوص بند زير ساختها، فرآيندها و عمليات دادهباشد،  يابي ميموضوع عارضه
 .تحليلهاي آماري مورد نياز مدنظر قرار گيرد » آماري بخش

  .وري توسط آقاي دكتر اكبرپور تهيه شودمقرر گرديد برنامه استراتژيك كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فنا  3

مقرر گرديد شناسايي تنگناها، امكانات، آمارها و تحليلهاي آماري مورد نياز با همكاري مركز آمار ايران به صورت پروژه،   4
  .انجام شود

الي وزارت مقرر گرديد درخواست عضويت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي طرح در هيأت دولت از طريق مقام ع  5
  .صورت پذيرد



  .مقرر گرديد موضوع شناسائي اقالم مورد نياز در كميته تخصصي همچنان دنبال گردد  6

  .آيين نامه تغييراتي توسط آقاي رهبري ايجاد شود 10و  7مقرر گرديد در فرآيندهاي تهيه شده بند   7

  . سترس اعضا براي استفاده قرار دهدمقرر گرديد دبيرخانه آيين نامه نظارت مركز آمار ايران را، در د  8

 
  

  دكتر معمارياني

 
  

  دكتر اكبرپور شيرازي

  
  

  پارسياندكتر 

  
  

  مهندس حيدري
  
  

 
  ميناوند 

 
  شاه محمدي 

  
  اميدي

  
  معظمي گودرزي

  
 

  مرادي پور
 

  عباسي 
  

  
  مصلح آبادي فراهاني

  
  رهبري

  
 

  اسماعيلي
 

  مهندس جاللي زاده
  

  خدابخش
  

  

  
  

 
                        

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
 

پرند،  آقايان دكتر معمارياني، دكتر اكبرپور شيرازي،دكتر پارسيان، دكتر: حاضرين
شاه محمدي، جمياري، اميدي، مصلح آبادي فراهـاني، معظمـي گـودرزي، عباسـي،     

  اي، دكتر كاظميحميدي زارع، ميناوند خطيبيون، جفره
  اسماعيلي، مهندس جاللي زاده، پيام وش، جعفري، خدابخش :هاخانم

  هجدهمين : شماره جلسه
  27/12/87: تاريخ

  8:30:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان

  سالن اجتماعات :تشكيلمحل 
  آقايان دكتر بختياري نژاد، ، فرهاد بهرامي، مهندس حيدري، دكتر خسروبيگي:غايبين

  
  :موضوعات مورد بررسي

  هاي تدوين شده در خصوص وظايف كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري ادامه بررسي رويه -

  »ته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوريتدوين برنامه راهبردي كمي« بحث و بررسي در خصوص  -

 :نكات عمده
  .در خصوص وظايف كميته آماربخشي بحث و مصوباتي در اين خصوص تصويب شد -
  .، در يك فرآيند ديده شده است17و فرآيند  10با توجه به مصوبه هفدهمين جلسه كميته آمار بخشي فرآيند  -
  .خشي بار ديگر به نمايندگان مركز آمار تأكيد شدهاي آمار بدر مورد تخصيص بودجه به كميته -
هاي ذيل مي برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري توسط آقاي دكتر اكبرپور ارائه گرديد كه شامل بخش -

  :باشد
 شناخت و تحليل وضع موجود .1
 ارائه چشم انداز وضع آتي آمار بخشي .2
 بردهاي مربوط  تدوين اهداف بلند مدت آماري و راه .3
  تدوين برنامه عملياتي پنج ساله .4

 
  :تصميمات  رديف

  .مقرر گرديد زمانبندي فرآيندها نيز در نظر گرفته شود  1

2  
به صورت جداگانه تهيه و تأييد نهايي » تعيين و ايجاد ساختار مديريتي نظام آماري بخش«13مقررگرديد فرآيند 

در يك فرآيند ديگر » تعيين وظايف «خشي به فرآيند اضافه شود و ساختار پس از بررسي آن توسط كميته آمار ب
  .آورده شود

كز ، از مر»رساني آماري كشور شبكه اطالع بههاي الزم براي اتصال  جاد هماهنگياي«14مقررگرديد در مورد فرآيند   3
  . تهيه كرده است، نظرخواهي شودفرآيندي براي آن آمار ايران كه 



ها با نظر گروه ها در كميته آمار بخشي مطرح شود و استخراج گزارشگذاري، سياست15ند مقررگرديد در فرآي  4
  .هاي آماري تهيه شودپژوهش

هاي آماري مشخص شود و در نهايت ،تأكيد بر استفاده از نتايج آماري ديده و نوع داده18مقررگرديد در مورد فرآيند   5
  .  هاي آماري صورت پذيردهارزيابي برنامه از وضع موجود مبتني بر داد

مقرر گرديد در خصوص تدوين برنامه راهبردي كميته آمار بخشي، يك زير گروه با مشاركت همه ذينفعان تشكيل   6
  . شود

مقرر گرديد فرآيند مورد بحث اصالح شده و جهت اظهار نظر اعضا ارسال شود و در صورت عدم ارسال نظرات،   7
  .مصوب جلسه تلقي شود

اي تهيه شود كه در آن به اي توسط رئيس مركز آمار ايران تشكيل و بيانيه، جلسه16پيشنهاد گرديد در مورد فرآيند  8   
  .، پرداخته شودكاربران آماريبه  بخش رساني و ارايه آمارهاي توليد شده تمهيدات الزم براي تسهيل اطالع

و مشاركت با مركز آمار ايران براي افزايش تعداد اقالم  گزارشي از رويه بررسي كيفيت اقالم آماري بخش مطرح شد  9
  آماري در چارچوب نظام ارزيابي كيفي اقالم آماري بخش، مورد تأ كيد قرار گرفت

 
  دكتر معمارياني

 
  دكتر اكبرپور شيرازي

  
  پارسياندكتر 

  
  دكتر پرند

  
  

 
  شاه محمدي

 
  جمياري

  
  اميدي

  
  مصلح آبادي فراهاني

  
  

 
  معظمي گودرزي

 
  عباسي

 

  
  حميدي زارع

  
  ميناوند

  
 

  خطيبيون
 
  ايجفره

  
  دكتر كاظمي

  
  

  
  اسماعيلي

  

  جاللي زاده
  
  

 پيام وش
  

  جعفري
  

  خدابخش
  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
 

وززاده، دكتـر كـاظمي، بهرامـي،    دكتر اكبرپور شيرازي، دكتر نـور : آقايان: حاضرين
  شاه محمدي، اميدي، محمدي ، معظمي گودرزي، عباسي، ميناوند، مرادي پور

  اسماعيلي، خدام، كاوئي، خدابخش :هاخانم

  نوزدهمين : شماره جلسه
  19/3/88: تاريخ

  8:30:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  نژاد، مهندس حيدري، دكتر يارمحمدي دكتر بختياري: آقايان:غايبين
  :موضوعات مورد بررسي

  »راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري برنامة بررسي اقدامات الزم براي تدوين«بحث و بررسي در خصوص  -

 :نكات عمده
  .، بحث شدقات و فناوريراهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقي برنامة براي تدوين انجام شده اقداماتدر خصوص  -
  :هاي ذيل مي باشدبرنامه راهبردي پيشنهادي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري شامل بخش  -
 هدف از جلسه .1
  كميته منتخب تدوين سند .2
  تعيين روش تدوين سند .3
  تحليل محتواي اسناد فرادستي .4
  )قوت، ضعف، فرصت و تهديد(ارايه تصوير وضع موجود  .5
  مطالعه تطبيقي .6
   انداز و ماموريت تدوين چشم .7
  هاي محوري تدوين اهداف كلي و برنامه .8
 هاي عملياتي تدوين اهداف كمي و برنامه .9
 . ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت)جدول فرصت و تهديد(وضع موجود  -

  :تصميمات رديف

عات موجود بر روي ، اطال)ضعف و قوتجدول (مقررگرديد اعضاي كميته در خصوص پيشنهادات مربوط به وضع موجود  1
  .سايت موسسه را مورد مطالعه قرار دهند و نظرات خود را به دبيرخانه اعالم نمايند

 
  دكتر اكبرپور شيرازي

 
  نوروززادهدكتر

  
  دكتر كاظمي

  
  بهرامي

  
  

  محمدي  اميدي معظمي گودرزي  شاه محمدي
  
  

  عباسي
 

  كاوئي  اسماعيلي ميناوند
  

  خدابخش                           خدام                            
  



  
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
 

زاد،  بدخشان، دكتر كاظمي، محزون، دكتر نوروززاده، دكتر زرينه: آقايان: حاضرين
ور، جفره، شاه محمدي، ذبيحي، سحرخيز، محمـدي ، عباسـي، ميناونـد، مـرادي پـ     

  مهندس حيدري
  وش، كاوئي، خدابخشپيام :هاخانم

  بيستمين : شماره جلسه
  13/5/88: تاريخ

  8:30:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  دكتر معمارياني، دكتر بختياري نژاد، فرهاد بهرامي، دكتر يارمحمدي ، مهندس پوربشاش: آقايان:غايبين
  اسماعيلي: هاخانم

  :موضوعات مورد بررسي
  »راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري برنامة بررسي اقدامات الزم براي تدوين«بحث و بررسي در خصوص  -

 :نكات عمده
، توسط راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري برنامة براي تدوين انجام شده اقداماتگزارشي در خصوص  -

  .نوروززاده ارائه شد آقاي دكتر
آمار علوم،  مورد جدول قوت و ضعف 6و  آمار علوم، تحقيقات و فناوريهاي و تهديدها جدول فرصت مورد باقيمانده 14  -

  . ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت تحقيقات و فناوري
 
  :تصميمات رديف

، پيشنهادات مربوط را مورد )ضعف و وتقجدول (مقررگرديد اعضاي كميته در خصوص موارد باقيمانده وضع موجود  1
  .مطالعه قرار دهند و نظرات خود را به دبيرخانه اعالم نمايند

 
  

  نوروززادهدكتر

 
  

  زاددكتر زرينه

  
  

  دكتر كاظمي

  
  

   بدخشان
  
  

  محمدي  جفره شاه محمدي  محزون
  
  

  عباسي
 

  سحرخيز  ذبيحي ميناوند

  
پيام وش                                                               كاوئي                               مهندس حيدري            مرادي پور                               

  
  

                                                خدابخش                
   

  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  ه آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري صورتجلسه كميت
 

دكتر معمارياني، دكتر نوروززاده، دكتر اكبرپـور، دكتـر بختيـاري    : آقايان: حاضرين
 نژاد، بدخشان، دكتر كاظمي، شاه محمدي، ميناوند، مرادي پور، محسني نيا، اميدي

  سروش، جعفري، خدام، خدابخشاسماعيلي، خالقي :هاخانم

  21 : شماره جلسه
  10/6/88: ختاري

   9:00:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  دكتر هزار جريبي، دكتر پرند، دكتر خواجه سروي، محمدي ،  دكتر يارمحمدي ، مهندس حيدري: آقايان:غايبين
  وش، كاوئيپيام: هاخانم

  :موضوعات مورد بررسي
  »راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري برنامة راي تدوينبررسي اقدامات الزم ب«بحث و بررسي در خصوص  -

 :نكات عمده
، توسط راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري برنامة براي تدوين انجام شده اقداماتگزارشي در خصوص  -

  .آقاي دكتر نوروززاده ارائه شد
  . مورد بحث و بررسي قرار گرفت ،قات و فناوريآمار علوم، تحقي  قوت و ضعفجدول مورد  14  -
 
  :تصميمات رديف

 و قوانين موجود در اين بخش، از استانداردهاي آماريموسسات آموزش عاليهداستفالزومدر خصوص  گرديدمقرر  1
 .توضيحاتي در پورتال آموزش عالي ارائه شود

، پيشنهادات مربوط را مورد )ضعف و قوتجدول (وجودمقرر گرديد اعضاي كميته در خصوص موارد باقيمانده وضع م  2
 .مطالعه قرار دهند و نظرات خود را به دبيرخانه اعالم نمايند

  .هاي آمار بخشي به صورت يك بيانيه در همايش آتي مركز آمار ايران ارائه شودمسائل و مشكالت حوزه گرديدپيشنهاد   3
  
  

              دكتر بختياري نژاد                       دكتر اكبرپور                             دكتر نوروززاده                               دكتر معمارياني       
  

      
                      ميناوند                                  شاه محمدي                               دكتر كاظمي                                      بدخشان           

  
    

                   اسماعيلي                                     اميدي                                       محسني نيا                                    مرادي پور         
  
  

  خدابخشخدام                                                                               جعفري                                      سروشخالقي       
                                                

   



 
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
 

دكتر نوروززاده، دكتر يـزدان پنـاه، عباسـي، مهنـدس حيـدري ،      : آقايان :حاضرين
  محمدي، بدخشان، ميناوند، مرادي پور، محسني نيا، دانش ، ذبيحي، حسيني

  وش، كاوئي، خدام، رجبي، خدابخشسروش ، پياماسماعيلي، خالقي :هاخانم

  22 : شماره جلسه
  14/7/88: تاريخ

   8:30:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

دكتر معمارياني، دكتر پارسيان، دكتر اكبرپور، دكتر محرابي، دكتر بختياري نژاد، دكتر هزار جريبي، دكتر پرند، : آقايان:غايبين
  دكتر يارمحمدي 

  پيام وش: هاخانم
 

  :موضوعات مورد بررسي
  »هاضعف -هاتهديدها و قوت - فرصت ها«م و فناوري ادامه بحث و بررسي در خصوص وضعيت موجود آمار حوزه عل -

  "آمارگيری از دانشجويان ايرانی خارج از کشور " بحث و بررسي در خصوص طرح آماري  -

 
  : نكات عمده

  .بررسي و نهايي شد» هاضعف -هاتهديدها و قوت -فرصت ها«هاي جداول وضعيت موجود آمار حوزه علم و فناوري ادامه رديف  -

  .، طرح بحث شد "آمارگيري از دانشجويان ايراني خارج از كشور "رح آماري ط  -

 
  :تصميمات رديف

1  
، انجام شود و با "آمارگيري از دانشجويان ايراني خارج از كشور"مقرر گرديد يك بازنگري و تغيير در ديدگاه اهداف طرح

هاي آينده استخراج نتايج طرح بر روي سياستگذاري رويكرد بيشتر به موضوع بررسي بازار آموزش عالي پرداخته شود تا
 .دراين موضوع منعطف شود

اي از آن اطالعات الزم طرح را استخراج كرد، توان به گونههايي كه ميپيشنهاد گرديد به موازات انجام طرح، براي  گلوگاه  2
 .ط داشته باشيمسيستم طراحي كنيم تا از اين پس همواره  بتوانيم اطالعات را به صورت برخ

ها كه پذيرش دانشجو را در سيستم فعاليت خود دارند به پيشنهاد گرديد در خصوص بررسي فرابخشي طرح، از تمام حوزه  3
  .صورت همكار دعوت شود

4  
پيشنهاد گرديد نظرات اعالم شده بر روي نقاط قوت و ضعف به دليل عدم ديد كلي و ريز شدن بسيار زياد كه منجر به 

شود و در نهايت به حذف موضوع مي انجامد، از ابتدا در جدول آورده مي  SWOTاص ضرايب ضعيف در جدول اختص
  .نشود

 



 
      

حيدري        مهندس                 عباسي                                           دكتر يزدان پناه                             دكتر نوروززاده                    
  

       
  مرادي پور           ميناوند                                   بدخشان                                                          محمدي                               

  
          
  حسيني            ذبيحي                                                 دانش                                          محسني نيا                                    

  
  
  

  ئيكاو                                 وشپيام                                      سروشخالقي                               اسماعيلي         
  
  
  

  خدابخش                                           رجبي                                         خدام           
  
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
اكبرپور، دكتر نعمت الهي، دكتر يزدان پناه، دكتر نوروززاده، دكتر : آقايان: حاضرين

عباسي، مهندس حيدري، محمدنژاد، بدخشان، مرادي پور، محسني نيـا، گـودرزي،   
  جفره، شاه محمدي

  وش، جعفري، كاوئي، فالح نژاد، خدابخشسروش، پياماسماعيلي، خالقي :هاخانم

  23 : شماره جلسه
  26/8/88: تاريخ

   8:30:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  دكتر معمارياني، دكتر پرند، دكتر يارمحمدي، مهندس مقبل، محمدي: آقايان:غايبين
  خدام: هاخانم

  :موضوعات مورد بررسي
  ادامه بررسي تدوين برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري -

  »شجويان ايراني خارج از كشورآمارگيري از دان«بررسي پرسشنامه طرح آماري  -

 :نكات عمده
هاي مورد بررسي هر بررسي و نهايي شد و  در برنامه ،ها و راهبردهاي نظام آماري علوم، تحقيقات و فناوريسياستتعدادي از   -

  .ها تفكيك شدسياست و راهبرد، اقدامات از برنامه
  .مورد بررسي قرار گرفت»خارج از كشور آمارگيري از دانشجويان ايراني«پرسشنامه طرح آماري   -

  :تصميمات رديف

اي با معاونت مقرر گرديد براي اختصاص رديف بودجه مستقل و تخصيص اعتبار الزم نظام آماري در سال آينده، مكاتبه  1
 .توسعه مديريت و منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، انجام شود

تا تاريخ  »آمارگيري از دانشجويان ايراني خارج از كشور«آماريصوص اقالم طرحمقرر گرديد اعضا نظرات خود را در خ  2
 .، به دبيرخانه كميته آمار بخشي ارسال نمايند 2/9/88

      
مهندس حيدري                         عباسي                                          دكتر يزدان پناه                             دكتر نوروززاده                    
       

  محسني نيا                                        مرادي پور              بدخشان                           دكتر اكبر پور                                                
          

  شاه محمدي                                        جفره                                             گودرزي                                  دكتر نعمت الهي         
  

          وشپيام                                    سروشخالقي                                       اسماعيلي                                         نژادمحمد          
            
  خدابخش                                     فالح نژاد                                               كاوئي                                                 جعفري           

  



 علوم، تحقيقات و فناوريوزارت 

  
  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 

دكتر نوروززاده، دكتـر يـزدان پنـاه، عباسـي، مهنـدس حيـدري،       : آقايان: حاضرين
محمدنژاد، بدخشان، مرادي پور، محسني نيا،  شـاه محمـدي، محمـدي، خـرامش،     

  حسيني، قرباني
  ، فالح نژاد، بزرگ زاد، خدابخشاسماعيلي، خدام، جاللي زاده :هاخانم

  24 : شماره جلسه
  24/9/88: تاريخ

   8:30:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

  دكتر معمارياني، دكتر پارسيان، دكتر اكبرپور، دكتر پرند، دكتر يارمحمدي، مهندس مقبل، گودرزي: آقايان:غايبين
  وشسروش، پيامخالقي: هاخانم

  :وضوعات مورد بررسيم
  ادامه بررسي تدوين برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري -

 :نكات عمده
  .بررسي و نهايي شد  ،ها و راهبردهاي نظام آماري علوم، تحقيقات و فناوريسياست  -

  :تصميمات رديف

نويس برنامه پنجم را براي ست جمهوري، آخرين پيشريزي و نظارت راهبردي ريامقرر گرديد نماينده معاونت برنامه  1
 .دبيرخانه كميته آمار بخشي ارسال نمايند

تا تاريخ  هاي نظام آماري علوم، تحقيقات و فناوريفعاليتها وبرنامهمقرر گرديد اعضا نظرات خود را در خصوص  2
 .، به دبيرخانه كميته آمار بخشي ارسال نمايند 4/10/88

      
مهندس حيدري                         عباسي                                          دكتر يزدان پناه                             دكتر نوروززاده                    
       

     نژادمحمد                                 محسني نيا                                          مرادي پور                          دخشان                ب            
          
  حسيني                                        خرامش                                             محمدي                                        شاه محمدي        

  
          فالح نژاد                                   جاللي زاده                                         اسماعيلي                                             قرباني            

            
  خدابخش                                               خدام           

  
  
  
  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  
  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 

پنـاه، مهنـدس   دكتر سرورالدين، دكتـر نـوروززاده، دكتـر يـزدان    : آقايان: حاضرين
، )معاونـت آموزشـي  (نـژاد ، محمـدي )صـنعتي  -هاي علمـي سازمان پژوهش(حيدري

، )و نظـارت راهبـردي   ريـزي برنامـه معاونت (نيا، محسني)فناورياونت مع(مرادي پور
وزارت بهداشـت،  (، ميناونـد )مركز آمار ايـران (پور، حكيمي)مركز آمار ايران(گودرزي

  ) كاربردي -دانشگاه جامع علمي(، حسيني)درمان و آموزش پزشكي
دام، ، خـ )توسـعه معاونـت  (سـروش ، خـالقي )معاونت دانشـجويي (اسماعيلي :هاخانم

، )مركـز آمـار ايـران   (، جعفـري )شيپژوهمعاونت (، فالح نژاد)توسعهمعاونت (سلماني
  خدابخش

  25 : شماره جلسه
  29/10/88: تاريخ

   8:45:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

، دكتر )معاونت فرهنگي(اسي، عب)سازمان سنجش آموزش كشور(دكتر پارسيان، دكتر اكبرپور، دكتر پرند: آقايان:غايبين
  )حراست وزارتخانه(، خدايي)وزارت آموزش و پرورش(، محمدي)دانشگاه پيام نور(يارمحمدي

  )حوزه وزارتي(وش، پيام)دانشگاه آزاد اسالمي(جاللي زاده: هاخانم
  :موضوعات مورد بررسي

  وريادامه بررسي تدوين برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فنا -

 :نكات عمده
  .بررسي و نهايي شد  ،نظام آماري علوم، تحقيقات و فناوري هاي هاي ارائه شده براي برنامهفعاليتتعدادي از   -

  :تصميمات رديف

ها به صورت ، زير فعاليت)هامانند طراحي سامانه(ها كه كلي بيان شده استمقرر گرديد در خصوص تعدادي از فعاليت  1
  .جداول پيوست معرفي شودتر، در جزئي

مقرر گرديد براي اينكه برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري تا آخر سال جاري نهايي شود، كميته   2
 .آمار بخشي هر هفته تشكيل گردد

3  
فناوري از طريق مقرر گرديد اعضا پس از بررسي آخرين ويرايش برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و 

، به دبيرخانه كميته آمار هاي نظام آماري علوم، تحقيقات و فناوريفعاليتسايت مؤسسه، نظرات خود را در خصوص 
 .بخشي ارسال نمايند 

      
مهندس حيدري                                دكتر يزدان پناه                                    دكتر نوروززاده                           دكتر سرورالدين       
       

  گودرزي                                            نيا        محسني                                مرادي پور                                  نژاد محمدي             
  

  اسماعيلي                                                   حسيني                                ميناوند                                     پور        حكيمي             



   
   

  فالح نژاد                                                     سلماني                                              خدام                                   سروش خالقي        
  

        خدابخش                                     جعفري             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
-دكتـر نـوروززاده، دكتـر پارسـيان، دكتـر اكبرپـور، دكتـر كـاوه        : آقايان: اضرينح

سـازمان  (پنـاه، مهنـدس حيـدري   ، دكتر يـزدان )سازمان سنجش آموزش كشور(ئي
معاونـت  (، مـرادي پـور  )معاونت آموزشي(نژاد، محمدي)صنعتي -هاي علميپژوهش
مـان و آمـوزش   وزارت بهداشـت، در (، ميناونـد )معاونـت فرهنگـي  (، عباسـي )فناوري
وزارت آمـوزش و  (، محمـدي )كـاربردي  -دانشـگاه جـامع علمـي   (، حسيني)پزشكي
  )مركز آمار ايران(، قرباني)پرورش
،  فـالح  )صـندوق رفـاه دانشـجويان   (، خـدام )توسعهمعاونت (سروشخالقي :هاخانم
  ، خدابخش)مركز آمار ايران(، جعفري)معاونت پژوهشي(نژاد

  26 : شماره جلسه
  6/11/88: تاريخ

   9:00:ساعت شروع
  11:00:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

مركز (، گودرزي)دانشگاه پيام نور(، دكتر يارمحمدي)معاونت راهبردي رياست جمهوري(نيادكتر سرورالدين، محسني: آقايان:غايبين
  )حراست وزارتخانه(، خدايي)آمار ايران

  )حوزه وزارتي(وش، پيام)دانشگاه آزاد اسالمي(، جاللي زاده)توسعهمعاونت (ي، سلمان)يدانشجوي معاونت(اسماعيلي: هاخانم
  :موضوعات مورد بررسي

  ادامه بررسي تدوين برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري -

 :نكات عمده
  .بررسي و نهايي شد  ،ينظام آماري علوم، تحقيقات و فناور هاي هاي ارائه شده براي برنامهادامه فعاليت  -

  :تصميمات رديف

1  
مقرر گرديد اعضا پس از بررسي آخرين ويرايش برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري از طريق 

، به دبيرخانه كميته آمار هاي نظام آماري علوم، تحقيقات و فناوريفعاليتسايت مؤسسه، نظرات خود را در خصوص 
  .مايند بخشي ارسال ن

      
دكتر يزدان پناه  دكتر پارسيان                                  دكتر اكبرپور                                                             دكتر نوروززاده              

  
    نژاد محمدي                                   مرادي پور                                           ئيدكتر كاوه              مهندس حيدري                         

       
  ميناوند                                                 دي                                             قربانيمحم عباسي                                                         

  
  فالح نژاد                                              خدام                                          سروش خالقي                                    حسيني              
  

        خدابخش                                         جعفري             
  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
دكتر قرباني، دكتر نوروز زاده، دكتـر پارسـيان، دكتـر اكبـر پـور،      : آقايان: حاضرين

پنــاه، مهنــدس ، دكتــر يــزدان)ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور(ئــيكــاوهدكتــر 
، ، )معاونـت آموزشـي  (نـژاد ، محمـدي )صنعتي -هاي علميسازمان پژوهش(حيدري
، )وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي    (، ميناونـد )معاونت فرهنگـي (عباسي
 ،) دانشـگاه پيـام نـور   (، دكتـر يارمحمـدي  )كاربردي -دانشگاه جامع علمي(حسيني
  )مركز آمار ايران(، جفره)مركز آمار ايران(، قرباني)مركز آمار ايران(گودرزي
، )معاونــت پژوهشــي(،  فــالح نــژاد)صــندوق رفــاه دانشــجويان(، خــدام :هــاخــانم
دانشـگاه آزاد  (، جاللـي زاده )مركز آمار ايـران (، غالمرضايي)مركز آمار ايران(جعفري
  ، خدابخش)حوزه وزارتي(وش، پيام)اسالمي

  27 : ره جلسهشما
  25/12/88: تاريخ

   9:00:ساعت شروع
  10:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

با  -معاونت فناوري(، مرادي پور)وزارت آموزش و پرورش(، محمدي)معاونت راهبردي رياست جمهوري(نيامحسني: آقايان:غايبين
  )حراست وزارتخانه(، خدايي)اطالع قبلي 

  )معاونت توسعه و مديريت(سروش، خالقي)معاونت توسعه و مديريت(، سلماني)دانشجوييعاونت م(اسماعيلي: هاخانم
  :موضوعات مورد بررسي

  ادامه بررسي تدوين برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري -
 :نكات عمده

  .يي شد بررسي و نها اهداف ارائه شده و  زمانبندي انجام اقدامات، تعدادي از   -
  :تصميمات رديف

بندي نهايي برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري، كارگروهي با حضور آقايان مقرر گرديد براي جمع  1
  .دكتر نوروززاده، دكتر اكبرپور، دكتر يزدان پناه، گودرزي، محسني نيا، حيدري تشكيل شود

دكتر پارسيان                                  دكتر اكبرپور                                      دكتر نوروززاده                                   دكتر قرباني          
  

             ئيدكتر كاوه                              مهندس حيدري                              دكتر يارمحمدي               دكتر يزدان پناه                  
  

  ميناوند                                                 عباسي                                           قرباني                                      نژاد محمدي          
  

        خدام  جفره                                                                                              گودرزي                                      حسيني                
  
           جعفري                                            جاللي زاده                                    غالمرضايي                                     فالح نژاد            
  

        خدابخش    پيام وش                                               



 تحقيقات و فناوريوزارت علوم، 

  صورتجلسه كميته آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري 
معاونـت  (نيـا محسنيدكتر منيعي، ، دكتر نوروز زاده، هادياندكتر : آقايان: حاضرين

معاونـت  (، عباسـي )معاونـت آموزشـي  (نـژاد محمـدي  ،)راهبردي رياسـت جمهـوري  
دانشـگاه  (حسـيني ، )وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي   (، ميناوند)فرهنگي

، )مركـز آمـار ايـران   (محزون، )مركز آمار ايران(حكيمي پور، )كاربردي -جامع علمي
  )مركز آمار ايران(، جفره)مركز آمار ايران(سحرخيز ،)مركز آمار ايران(ذبيحي
، )صــندوق رفــاه دانشــجويان(، خــدام) معاونــت دانشــجويي(اســماعيلي :هــاخــانم
سـازمان پژوهشـهاي   (تراب زاده ،)مركز آمار ايران(كرامي، )مركز آمار ايران(يانتظار
 ،)مركـز آمـار ايـران   (عباسـي ، )دانشـگاه آزاد اسـالمي  (جاللي زاده، )صنعتي -علمي

  خدابخش

  28 : شماره جلسه
  6/7/89: تاريخ

   9:30:ساعت شروع
  11:30:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

وزارت آموزش و (محمدي ،) دانشگاه پيام نور(دكتر يارمحمدي، )ش كشورسازمان سنجش آموز(ئيدكتر كاوه: آقايان:غايبين
  )حراست وزارتخانه(، خدايي)معاونت فناوري(، مرادي پور)پرورش
معاونت توسعه و (سروش، خالقي)معاونت توسعه و مديريت(سلماني، )حوزه وزارتي(وشپيام، )معاونت پژوهشي(فالح نژاد: هاخانم

  )مديريت
  :بررسيموضوعات مورد

 بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه همايش هفته آمار -
 بررسي نهايي اعالم نظر معاونتها در خصوص برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري -
 بررسي طرح هاي آماري پيشنهادي به مركز آمار ايران  -
  ارائه گزارش از روند بازنگري تعاريف و مفاهيم آماري -

 :نكات عمده
برگزار  4/8/89تا  28/7/89از تاريخ توسط مركز آمار ايران كه  همايش هفته آماردر ابتدا آقاي دكتر هاديان در خصوص  −

  .شد، توضيحاتي ارائه كردندخواهد 
 نهايي مطرح شد و جمع بندي نظر معاونتها در خصوص برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوري −

  .گرديد
  .، بحث و بررسي انجام شدبه مركز آمار ايران طرح هاي آماري پيشنهاديص در خصو −
 .مطرح شد از روند بازنگري تعاريف و مفاهيم آماري يگزارش −

  
  :تصميمات رديف
  .درخصوص چگونگي تخصيص غرفه براي همايش هفته آمار  با مركز آمار ايران گفتگو گرددمقرر گرديد   1

2  
، اعالم سراسري و عرضه محصوالت آماري از قبيل برگزاري نمايشگاه در وزارتخانه(هاييفعاليتمقرر گرديد براي هفته آمار

ي براي معرفي مؤسسه در زمينه فعاليتهاي او تهيه نشريه روز آمار براي برگزاري مراسم دانشگاههاي داراي رشته آماردر 
  . در سطح وزارتخانه انجام شود )آماري



با نمايندگان جلسات بحث و گفتگو در زمينه فعاليتهاي آماري براي هفته آمار،نمايشگاهر برگزاريپيشنهاد گرديد در كنا  3
  .آماري مطرح شود

موضوعي فعاليتها، براي بندي پس از اولويت برنامه راهبردي كميته آمار بخشي علوم، تحقيقات و فناوريمقرر گرديد   4
  . شود ارسالطرح در شوراي معاونين 

براي جلسه )  ارائه پروپوزال(آن مركز  1طرح شماره در قالب  به مركز آمار ايران طرح هاي آماري پيشنهاديگرديد مقرر   5
  .آينده مطرح شود

، پس از مطالعه اعضا در جلسه آينده، مورد بحث و تعاريفبندي شده در كارگروهجمعتعاريف و مفاهيم آماريمقرر گرديد   6
  .بررسي قرار گيرد

  
  نيامحسني                                           دكتر منيعي                                  دكتر نوروززاده                                  هادياندكتر 

  
ميناوند                                                حكيمي پور    عباسي                                                                             نژاد محمدي           

  
 ذبيحي                                                سحرخيز                                              محزون                                        حسيني                
  

 خدام                                                 تراب زاده                                           اسماعيلي      جفره                                                     
  

  عباسي                                     كرامي                                     انتظاري                                   جاللي زاده         
    

        خدابخش          
  

  



 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 صورتجلسه کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوري 
ضرین شی): آقایان: دکتر منیعیحا صادقی -(دبیر کمیته آمار بخ صندکتر  دوق (

دکتر   -(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)دکتر شادرخ -رفاه دانشجویان)
ـــی)آریا ـــنی  -(معاونت آموزش برنامه ریزي و نظارت راهبردي معاونت (یانمحس

شگاه پیام نور)صدر -ي)جمهور تساری  -(مرکزآمار ایران)معظمی گودرزي -(دان
مار ایران)طاهري فرد بادي - -(مرکزآ ـــلح آ گل  -(وزارت آموزش و پرورش)مص

 (کمیته آمار بخشی)مزید آبادي -پورمرجان -(دانشگاه جامع علمی کاربردي)نژاد
 

سماعیلی-نورشاهی(رئیس کمیته آمار بخشی)دکتر  ها:خانم ر (سازمان امودکتر ا
ـــجویان) ـــروش -دانش ـــتیبانی منابع)خالقی س تراب  -(معاونت اداري و مالی پش

 علمداري(صندوق رفاه دانشجویان) -(سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی)زاده

 29 شماره جلسه: 
 2/4/93تاریخ: 

  9ساعت شروع:  
 11:30ساعت پایان:

 4یل: سالن جلسات طبقه محل تشک

 (دفتر وزارتی)ایرجی کجوري -(معاونت پژوهشی و فناوري)دکتر بختیاري -(دانشگاه آزاد اسالمی)آقایان: دکتر جاهدغایبین: 
 ها: خانم

 موضوعات مورد بررسی:
 تحقیقات و فناوريو تعاریف و مفاهیم آماري استاندارد علوم، عتف کمیته آمار بخشی گذشته ارائه گزارش از روند  -
 بررسی پیش نویس سند راهبردي نظام آماري عتف  -

 : نکات عمده
 هاي کمیته آمار بخشی را مشخص کردند. در ابتدا رئیس مؤسسه ضمن خیر مقدم اهداف کالن برنامه −
آقاي دکتر منیعی با شروع جلسه و خیرمقدم به حاضران، در خصوص معرفی کمیته آمار بخشی عتف ، ساماندهی نظام آماري  −

آموزش عالی و همچنین اقدامات انجام شده طی چند سال اخیر توضیحات مبسوطی ارائه نمودند. توضیح گذشته آمار آموزش 
 نیز از نکات دیگري بود که به آن اشاره شد. GISبراتور عالی ایران، وظایف و اقدامات مؤسسه و معرفی ال

 سپس اعضاي جلسه خود را معرفی کردند  −
اندازي مجدد کمیته آمار و اشاره به برنامه ششم توسعه که در حال بررسی است اشاره ضمن تشکر از راه: نیاآقاي محسنی −

 نمودند
o د نیست.اطالعات دانشگاه فرهنگیان در آمار فعلی آموزش عالی موجو 
o اند به آمار اضافه شود.پژوهشگاههاي جدیدي که داراي تحصیالت تکمیلی شده 
o اعی کاربردي با موضوع غیر انتفعلمی –نور گیرند مثل پیامتکلیف دانشگاههایی که دولتی هستند ولی شهریه می

 مشخص شود
o بودجه، تشکیالت و ریاست  اي با همکاريهاي آمارهاي هزینهبراي شفاف سازي میزان هزینه ها پرسشنامه

 آوري شود.جمهوري ارائه شود و در کنار فرم آماري ساالنه اطالعات جمع
o  در حوزه علم و فناوري یک مرکز آمار فنی تولید شود در قالب یک واحد مستقل کارهاي آماري و فناوري را

 متمرکز انجام دهد.
o ن صورت پذیرد.آوري آمار منطبق با آدوره زمانی مشخص تعیین شود که جمع 
o .هماهنگی با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و نهادهاي ذیربط انجام شود 
o  ریزي تأسیس شود و جلسات اي از طریق وزارتخانه گرفته شود تا در همه دانشگاهها واحد آمار و برنامهمصوبه

اد شود و بعد در مؤسسات ساختار آماري مشخص باید ایج –توجیهی گذارده شود و حرف مؤسسه را درك کنند 
 علم و فناوري راه اندازي شود.



o  بینی شود اندازي این بخش در بودجه پیشحتی اعتبار مجزایی براي راه 
 شود شبیه نظام آموزش و پرورشآقاي صدر:  تمرکز اطالعات در مرکز جمع می −

o  نیم توااي، میپرسشنامه آماري هزینهحسابداري تعهدي در دانشگاه پیام نور شروع شده تا پاسخ به پیشنهاد
 پایلوت نظام آماري واحد بشویم.

o  می توان یک سامانه آماري متمرکز طراحی نمود و از طریق وب سرویس اطالعات دانشگاهها را به آن
 سیستم وارد نمود. 

زي شده و در حال حاضر آقاي مصلح آبادي:  سامانه ثبت نام الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش از سالها پیش راه اندا −
 نفر ثبت نام شدگان براي سال جدید را دارا می باشد.  000/600/5واحد آموزشی و  000/130اطالعات 

هاي مختلف سیاستگذاري نیاز داریم اما خیلی از آنها وجود ندارد و برخی از خانم دکتر اسماعیلی:  آمارهاي خاص براي حوزه −
 تیار داشته باشیم . وجود یک سامانه متمرکز می تواند بسیار به این امر کمک نماید.اطالعات را می بایست روزانه در اخ

شود. البته آوري میخانم خالقی سروش:  در حال حاضر از طریق یک سامانه اي که وجود دارد و اطالعات هزینه اي جمع −
ارزیابی ریاست جمهوري، سامانه عملکرد  فقط اطالعات بخش دولتی تابع وزارت علوم را داریم.  در یکی از دفاتر نظارت و

 شده است؛ به بعد گردآوري  1390دانشگاهها طی سالهاي 
ها اقدامات خوبی صورت گرفته نامهاز نماینده پژوهشگاه علوم و فناوري هم براي جلسات بعدي دعوت بشود در بحث پایان −

 است.  سامانه گنج.
 –، اموال پیام نور در حال اجرا می باشد و  شامل : آموزش الکترونیکیآقاي صدر: طرح جامع فناوري اطالعات دانشگاه  −

 گردآوري شده است.  Datacenterکارکنان و.... که همه سامانه ها در یک  -دارایی
 کند؟دکتر شادرخ: براي تغییرات در دانشگاهها و تعاریف هزینه الزم است آیا مرکز آمار کمکی می آقاي −
شاخص تعریف شده مطابقت داده می شود تا ثابت کند   13خاص و کنترل هاي آماري با حدود گودرزي: فرآیندهاي آقاي  −

 آمار صحیح است. 
منیعی: در خصوص کمیته تخصصی آمار بخشی و براي بازنگري و تدوین نهایی سند راهبردي نظام آماري نیز اعضاء آقاي  −

 معرفی شوند.
 شود عملیاتینوشته شود. یک کار خاص مشخص شود، چه کارهایی مینیا: برنامه یکساله اي براي کمیته محسنیآقاي  −

گردد و یک سامانه که نهایی شد، بصور پایلوت انجام شود و در همین راستا ، سند راهبردي نظام آماري عتف نیز به صورت 
 موازي انجام شود . 

 ی که باید در امسال و یا آینده انجام شود.بندي شود و اقداماتی که انجام شده و اقداماتزاده: سند راهبردي زمانتراب −
کمیته آماربخشی دانشگاهی در دانشگاه علمی کاربردي تشکیل شده است. در حال حاضر آمار بروز در  - :آقاي گل نژاد −

 اختیار داریم.
o .ساختار آماري دانشگاه علمی کاربردي مشابه آموزش و پرورش است 
o  بالفاصله قابلیت پایش آمار دارد.هر تراکنش آموزشی در همه مرکزها 
o ها با استفاده از نیروهاي بومی طراحی گردد. پتانسیل در دانشگاه علمی کاربردي وجود دارد که ابر سامانه 

 آقاي گودرزي:  امسال در جریان طراحی اولیه برنامه ششم توسعه هستیم −
o  ست.ستاد نقشه جامع علمی کشور در حال احصاء شاخصها و انتشار آنها ا 
o   باید فضاي علمی کشور قابل تحلیل باشد تا سرجمع آن در آمارهاي کالن بخشهاي مختلف علمی کشور و با

 توانند به این مهم کمک کنند.گذاري مشخص انتشار یابد. فقط مراکز آماري مییک هدف
o ار متمرکز می شود.در مرکز آمار ایران، شبکه ملی آمار کشور وجود دارد که اطالعات در این شبکه براي انتش 
o پیشنهاد می شود یکسري کارگاههاي آموزشی مشخص و هدفمند چند بار در سال، با استفاده از اساتید بین-

 المللی برگزار شود.
o هاي بهتري به مسئولین کشور یک طرح تحقیقاتی شبیه طرح نیازسنجی اشتغال راه اندازي شود تا گزارش

 تور نمایندگان مجلس (گزارشات تحلیلی) نیز قابل استفاده باشد.ارائه نماید. حتی براي نطق پیش از دس
پیشنهاد حضور نماینگان شوراي عتف ، دانشگاه فنی و حرفه اي و دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگاه عوم و فناوري نیز  -

  مطرح گردید.



 
 
 

 
 

 تصمیمات: ردیف

استاندارد سازي واژگان و اقالم آماري توسط اعضاي اصلی صورت معرفی یک نماینده براي کمیته تخصصی آمار بخشی براي ادامه کار  1
 پذیرد.

 جلسه بعدي کمیته آمار بخشی آمار بخشی پس از ماه رمضان برگزار گردد. 2

 برنامه یک ساله کمیته تهیه تا در جلسه بعدي بررسی و تصویب شود. 3
 

 
 دکتر  آریا                           دکتر صادقی                دکتر شادرخ  دکتر نورشاهی                   دکتر  منیعی                

 

 

 صدر                    طاهري فرد               معظمی گودرزي              محسنی نیا              مصلح آبادي      

 

 

 خالقی سروش               تراب زاده                پورمرجان                  دکتر اسماعیلی                ژاد     گل ن 

 
 

            علمداري                              مزید آبادي        
 



 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 صورتجلسه کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوري 
 کمیلی -قربانی   -دانش    -منیعی   دکتر: آقایان: حاضرین

   -مهاجرنیا    -ایرجی کجوري   - بختیاري -شادرخ  -اصفهانی

            مزید آبادي -مصلح آبادي  -  پورمرجان -ذبیحی   -محسنی نیا 

 نقی زاده –اسماعیلی   ها:خانم

 30 شماره جلسه: 
 5/8/93تاریخ: 

  9ساعت شروع:  
 11:30ساعت پایان:

 4محل تشکیل: سالن جلسات طبقه 
 دکتر  همایون آریا    آقایان:غایبین: 

 ها: خانم
 موضوعات مورد بررسی:

تحقیقات و فناوري براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش بررسی مهمترین موضوعات کانونی در نظام آماري علوم ،  -
 آموزش ، علم و فناوري)

 : نکات عمده

 جلسه توسط آقاي دکتر منیعی با تشریح نقش کمیته آمار بخشی در بررسی و رفع چالشهاي موجود در -

آغاز گردید سپس  نظام آماري علوم ، تحقیقات و فناوري براي مالحظه در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش ، علم و فناوري)
 حاضرین به ارائه نظر پرداختند که مشروح مذاکرات به پیوست می باشد.

 تصمیمات: ردیف
 مقرر شد تا در جلسه بعد موضوع ادامه یابد 1

2 
براي اعضاي کمیته آمار بخشی و اعالم  مهمترین موضوعات کانونی در نظام آماريفرم طراحی شده ثبت نظرات در خصوص 

 نظر از طریق ایمیل ارسال شود.
3  
 

 



 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 صورتجلسه کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوري 
دکتر  همایون آریا  -دکتر شادرخ    -دکتر  منیعی : آقایان: حاضرین

   -مهاجرنیا     -اصفهانی کمیلی  - ایرجی کجوري-طاهري فرد   -

            مزید آبادي  -جعفري   -ذبیحی  

  –دکتر وثوقی  -تراب زاده   -کاخکی عطاران     -دکتر اسماعیلی  ها:خانم

 منوچهري یکتا -جاللی زاده

 31 شماره جلسه: 
 26/8/93تاریخ: 

  9ساعت شروع:  
 11:30ساعت پایان:

 4محل تشکیل: سالن جلسات طبقه 

 آقایان: غایبین: 

 ها: خانم
 موضوعات مورد بررسی:

کانونی در نظام آماري علوم ، تحقیقات و فناوري براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش ادامه بررسی مهمترین موضوعات  -
 آموزش ، علم و فناوري)

 سیاست هاي علم و فناوري ابالغ شده توسط مقام معظم رهبريبررسی  -
 : نکات عمده

با تشریح نقش کمیته آمار بخشی در بررسی و رفع چالشهاي موجود در نظام آماري علوم ، تحقیقات و فناوري  خودجلسه در دستور کار  −
براي مالحظه در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش ، علم و فناوري) ادامه یافت و سپس اعضاي جلسه به بحث و گفتگو پیرامون 

 مسایل آماري حوزه عتف پرداختند.
−   

 ات:تصمیم ردیف
1 ------------------------ 

2 ------------------------ 

 

 

 
 

 



 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 صورتجلسه کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوري 
طاهري   -  پیمان -دکتر  آریا    -دکتر  منیعی : آقایان: حاضرین

  -جعفري   -ذبیحی     -مهاجرنیا     -کمیلی اصفهانی  - فرد  

            مزید آبادي

 تراب زاده   -عطاران کاخکی     -شادفر ها:خانم

 32 شماره جلسه: 
 10/9/93تاریخ: 

  9ساعت شروع:  
 11:30ساعت پایان:

 4محل تشکیل: سالن جلسات طبقه 
 پورمرجان                    -گل نژاد   -دکتر شادرخ  -دکتر صادقی آقایان: غایبین: 

 دکتر اسماعیلی                 -خالقی سروش    ها: خانم
 بررسی: موضوعات مورد

ادامه بررسی مهمترین موضوعات کانونی در نظام آماري علوم ، تحقیقات و فناوري براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش  -
 آموزش ، علم و فناوري)

 : نکات عمده

 .دانشگاه جامع علمی کاربردي وضعیت آماري دانشگاه را تشریح کردند و به سواالت مطروحه پاسخ دادند −

جلسه در دستور کار بعدي با تشریح نقش کمیته آمار بخشی در بررسی و رفع چالشهاي موجود در نظام آماري علوم ، تحقیقات و فناوري  −
براي مالحظه در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش ، علم و فناوري) ادامه یافت و سپس اعضاي جلسه به بحث و گفتگو پیرامون 

 پرداختند.مسایل آماري حوزه عتف 
 تصمیمات: ردیف
1 -------------- 

2 -------------- 

 

 دکتر  آریا                        پیمان                       طاهري فرد                   عطاران کاخکیدکتر  منیعی                

 

                 کمیلی اصفهانی                شادفر                     مهاجرنیا                              ذبیحی                  جعفري    

 

            تراب زاده                مزید آبادي

 
 



 



 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 صورتجلسه کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوري 
ضرین ضا  دکتر آقایان:: حا سعیدي - (دبیر کمیته)یعیمن ر سه پژوهش )احمد  س –  (مو

سه پژوهش )مقداد میرابی س شید منجمی  –  (مو شت وزارت(فر صدر  –)بهدا سن  محمد ح

شگاه( سی ثمري  –)نور پیام دان سازمان مدیریت و برنامه ریزي)عی سماعیل فرجی  –( ر (دفتا

ـــا   -حقوقی) ـــگاه جامع علمی کاربردي) ایمهاجرنمحمدرض  آمار مرکز(یحیذبمجید  –(دانش

شوراي عالی آمار)مفید قربانی -)ایران سینی -( سن ح صطفی  -(آموزش و پرورش)سید ح م

ــی گل نژاد  -)ایران آمار مرکز(دانش ــگاه جامع علمی مرتض ــهریار   -کاربردي)(دانش  دیمزش

        (موسسه پژوهش) يآباد

 

صومه احمديخانم شوراي عالی آمار)ها: مع  اداري، معاونت(نرگس قنبري -(دفتر برنامه ریزي 

ـــماعیلی -)منابع  مدیریت و مالی ـــجویان)میترا اس ـــازمان امور دانش (دفتر مریم وثوقی -(س

ستگذاري و برنامه ریزي فرهنگی و اجتماعی   (دفتر نظارت وزاده  تراباقدس  -فرهنگی )سیا

هاجر  -)ایران آمار مرکز(زهرا نجفی – (دانشــگاه آزاد اســالمی)فاطمه جاللی زاده - ارزیابی)

 (موسسه پژوهش)فریماه مهربان – )فناوري و پژوهشی معاونت(یکاخک عطاران

 33 شماره جلسه: 
 27/5/94تاریخ: 

  9ساعت شروع:  
 11:30ساعت پایان:

 4تشکیل: سالن جلسات طبقه محل 

 (دفتر وزارتی )فضل اهللا ایرجی کجوري –(معاونت آموزشی ) دکتر شاهین همایون آریا   آقایان:غایبین: 

 (سازمان سنجش) خانم ها: خانم سیما نقی زاده
 موضوعات مورد بررسی:

 ارایه ساختار اطالعات پایه آماري آموزش عالی تحت وب -

 فرهنگیان و دانشگاه فنی و حرفه اي در کمیته آمار بخشی طرح موضوع عضویت دانشگاه -

ادامه بررسی مهمترین موضوعات کانونی در نظام آماري علوم ، تحقیقات و فناوري براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش  -
 آموزش ، علم و فناوري)

 برنامه ریزي جهت ادامه بازنگري واژگان و تعاریف استاندارد -

 : نکات عمده
 عضویت نمایندگان دانشگاه فنی و حرفه اي و دانشگاه فرهنگیان در کمیته آمار بخشی و اصالح آیین نامه مربوطه پیشنهاد  −
 غیر انتفاعی جهت عضویت در کمیته آماربخشیهاي حضور نماینده اي از اتحادیه دانشگاه پیشنهاد  −
 خصوص استاندارد سازي و نهایی شدن واژه هاي آماريپاسخگویی نماینده مرکز آمار به سواالت مطروحه در  −
 بررسی ماده پیشنهادي به منظور درج در برنامه ششم توسعه و پیشنهاداتی در خصوص ویرایش آن  −
 معرفی نظام کدینگ و ارائه توضیحاتی در خصوص آن −
 طرح موضوع برنامه ریزي جهت ادامه بازنگري واژگان و تعاریف استاندارد −
 ت فرهنگی پیشنهاد ارائه پایگاه اماري حوزه خود را در جلسه بعدي مطرح نمودندنماینده معاون −

 
 
 
 



 
 

 تصمیمات: ردیف

1 
از و مقرر شد  قرار گرفت بازنگريشامل رشته ها، مراکز آموزش عالی و سایر اقالم آماري مورد نظام کدگذاري اقالم آماري 

 گردد. و موسسات آموزش عالی اعالم دانشگاههاحوزه ستادي وزارتخانه، به طریق سایت موسسه 

2 
با عضویت دانشگاه فنی و حرفه اي و دانشگاه فرهنگیان در کمیته آماربخشی موافقت به عمل آمد و مقرر گردید پس از اقدامات 

 الزم براي جلسات بعدي از نمایندگان این دانشگاهها دعوت به عمل آید.
 دانشگاههاي غیرانتفاعی براي شرکت در کمیته آماربخشی نیز دعوت به عمل آید .مقرر گردید از نماینده اتحادیه  3

4 
در خصوص استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه جهت توسعه و یکپارچگی نظام آماري علوم، تحقیقات و فناوري مقرر گردید 

 ماده پیشنهادي با اصالحاتی به دبیر خانه برنامه ششم ارسال گردد.

5 
توسط کمیته تخصصی آمار بخشی مورد موافقت قرار  ع برنامه ریزي جهت ادامه بازنگري واژگان و تعاریف استانداردطرح موضو

گرفت و مقرر شد که از هفته آتی واژگان مطرح شده از سوي مرکز آمار ایران، دانشگاه جامع علمی کاربردي،  سازمان سنجش 
 و.... مورد بررسی و بازنگري قرار گیرند.

6 
) در جلسه آتی کمیته آمار بخشی 1393-94مقرر گردید گزارشی از آخرین وضعیت آمار آموزش عالی کشور (سال تحصیلی 

 توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی ارائه شود.

7 
مقرر گردید گزارشی از آخرین وضعیت پایگاه اطالعات فرهنگی دانشجویان توسط دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت 

 علوم، تحقیقات و فناوري در جلسه آتی ارائه گردد. 
 

                      ثمري                            صدر                        منجمی                    منیعی                      دکتر سعیديدکترآقایان: 

                           حسینی                       قربانی                         ی حیذب                              ایمهاجرن                                          فرجی  

     يآباد دیمز                    گل نژاد                                    میرابی                                           دانش 

                زاده   تراب     قنبري                                اسماعیلی                         وثوقی                                           احمديخانم ها: 

      مهربان                     یکاخک عطاران نجفی                                                                جاللی زاده
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