برنامهیسخنرانیهاونشستبررسیتجربیاتودیذگاههادرحوزهآماررسمیسهماههدوم سال1396
ردیف

سخنران

عنىان

تاریخ برگساری

محل برگساری

نشست بررسی تجربیات و دیذگاهها در حىزه آمار رسمی( :)1آمارهای ثبتی
تِزٍگیزی اس اطالعات ثثتی در تکویل پزسطٌاهَُای طزح آهارگیزی اس
1

علیاکثز ساجذیهقذم

کارگاٍُای صٌعتی

جْاد ضاکزاراًی ّ هحوذرضا جاًقزتاى

ضٌاسَ یکتای هکاًی ،رکي دّم آهارُای ثثتی
آهارُای ثثتی -هثٌا در ایزاى :دیزّس ،اهزّس ،فزدا

 11تیرماه

مرکس آمار ایران

ّدّد کزاهتی
سخنرانی علمی()1

2

دکتز هحوذصادق علیپْر

تزرسی رًّذ تغییزات رضذ اقتصادی

دکتز ًادر حکیوی پْر

هزّری تز تْرم در اقتصاد ایزاى :هفاُین ،رًّذ ّ پیصتیٌی

 72تیرماه

پژوهشکذهی آمار

نشست بررسی تجربیات و دیذگاهها در حىزه آمار رسمی( : )7آمارهای کشاورزی
ساهاًَُای آهار ّ اطالعات ّسارت جِاد کطاّرسی
3

کزین احوذی ،حویذرضا عثادسادٍ ّ کیْاى کطاّرس
اتْطالة عشیشی

تحلیل کاُص اراضی در سزضواری عوْهی کطاّرسی 1393
تزرسی ّضعیت سي ّ سْاد تِزٍتزداراى کطاّرسی طی دَُ اخیز

 11مرداد

مرکس آمار ایران

سیذعلی هیزاتزاُیوی
سخنرانی علمی()7

4

دکتز کاٍّ کیاًی

تزًاهَگذار ًظام آهاری ایزاى

دکتز اضکاى ضثاک

تزرسی چارچْب کیفیت در آهار رسوی

 72مرداد

پژوهشکذهی آمار

نشست بررسی تجربیات و دیذگاهها در حىزه آمار رسمی( : )1نقش فناوری در آمار رسمی
تْاًوٌذساسی جاهعَ تا هکاى -هثٌا ًوْدى آهارُای رسوی
6

جعفز رحواًی ضوسی
سعیذ قاسویسادٍ

فٌاّریُای کالى دادٍ ّ تِذیذات آى
هصاحثَ حضْری تا کوک رایاًَ ( )CAPIتزای اًجام طزحُای آهاری

 2شهریىر

مرکس آمار ایران

علیرضا صفایی

کطاّرسی ّ گشارش قیوت هحصْالت کطاّرسی
سخنرانی علمی()1
7

هذلُای گزافیکی احتوالی
کارتزد رّشُای تْتاستزپ در تحلیل تقاء

دکتز ّحیذ رضایی تثار
دکتز پزیسا گْاًجی

 71شهریىر

پژوهشکذهی آمار

نکات مهم:
 -1ساعت تزگشاری سخنرانیهاونشستها 1:تا ُ(12ز سخٌزاًی علوی  3:دقیقَ ّ ُز سخٌزاًی در ًطستُا  2:دقیقَ) است.
ً -2طستُای تزرسی تجزتیات ّ دیذگاٍُا در حْسٍ آهار رسوی در هزکش آهار ایزاى ،تَ ًطاًی :خیاتاى دکتز فاطوی خیاتاى رُی هعیزی تزگشار هیگزدد ّ سخٌزاًیُای علوی در پژُّطکذٍی آهار تَ
ًطاًی :خیاتاى دکتز فاطوی رّتزّی ُتل اللَ خیاتاى تاتاطاُز پال ک  145تزگشار هیگزدد.
 -3عالفَهٌذاى هیتْاًٌذ تزای ثثتًام ّ ُواٌُگی حضْر حذاکثز تا دّ رّس پیص اس تزگشرای ُز ًطست تا ضوارٍُای  8863:44:-3داخلی ( 111یا  )122تواص حاصل فزهائیذ.
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