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 هبود كيفيت آمارهاب

نظعر يرفتعه شعده     در( 4932-4931)آمعار كشعور    ملّعي با كيفيت مطلوب از   له اهداف كيفي مركز در برنامه  تهيه آمارهاي رس ي 

 و هعاي توليدكننعده آمعار    نهادينه كردن استفاده از استانداردهاي آماري بروزرساني شده در دستگاه  هاي توليد، سازي شيوه بهينه، است

هعاي كلعي و راهلعردي دسعتيابي بعه ايعم هعدف         توان از   له سياسعت  را مييسترش سيست  نظارت و ارزيابي در فرايند توليد آمار 

 . هاي ذيد در  هت تحقق ايم هدف انجام شده است فعاليت. برش رد

 هاي اجراي  كشور هاي اقالم آماري دستگاه استانداردسازي تعاريف واژه 
هاي آماري مشابه در كشور، ناشي از يكسان نلودن تعاريف و  ها و يزارش  آمارييريهاي مو ود در نتايج  ي از اختالفبخش مه ّ

هاي توليدكننده آمار است كه ايم موضوع مو ب بروز مشكالت متعددي از قليد  مفاهي  آماري مورد استفاده در دستگاه

ني و در نهايت كاهش اعت اد ع ومي نسلت ال للي، اتالف مناب  مالي و انسا و بيم ملّيناپذيري آمارها در سطح  ناپذيري و     مقايسه

ناپذيري در طول زمان و   هاي اقالم آماري مو ب مقايسه تعاريف واژهمتوالي عالوه بر ايم تغيير . شود به آمار منتشر شده مي

ف ر كشور، مركز را موظّآما ملّيبرنامه  1ماده  «د»يران و بند ر اقانون مركز آما 9ماده . شود ناپيوستگي در سري زماني اقالم آماري مي

رو  از ايم. هاي ا رايي ن وده است ها و ساير استانداردهاي آماري با ه كاري دستگاه بندي به تهيه تعاريف و مفاهي ، طلقه

در . شود مي در نظر يرفتهاهداف ع لياتي ساالنه مركز از   له هاي ا رايي و مركز،  استانداردسازي تعاريف و مفاهي  آماري دستگاه

و در  انجام بخشبا مشاركت ن اينديان مرتلط در هر  (بخش موضوعي 46)دستگاه ا رايي 6استانداردسازي تعاريف در  4931ال س

 دول زير نشاندهنده . در سامانه ملي تعاريف باريذاري شد تعريف استاندارد 491سپس . واژه آماري استاندارد شد 981تعريف  نتيجه

 . باشد يات بيشتر ايم فعاليت ميئ ز

 هاي اجراي  كشور هاي اقالم آماري استاندارد شده به تفكيك دستگاه تعداد تعاريف واژه-9جدول

 رديف دستگاه اجراي   تعداد واژه نهاي  شده

4 وزارت تعاون، كار و رفاه ا ت اعي 424
2 (ره)امام خ يني ك يته امداد 66
9 وزارت ورزش و  وانان 19
1 زيست محيطسازمان حفاظت  12
 1 (معاونت قرآن و عترت)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 6

 8 وزارت آموزش و پرورش 34
 6 (هاي كالن نظام آماري واژه)مركز آمار ايران  1

 جمع  384



5252

 

18 

 

الملل  آماري هاي بين بندي سازي و بازنگري طبقه پياده 
مندي از  ها با بهره مختلف آماري زماني ميسر است كه داده هاي طرحها و  استفاده از آمار و اطالعات يردآوري شده از سرش اري

پذير براي  هاي آماري به عنوان چارچوبي استاندارد و مقايسه بندي به ه يم منظور طلقه. بندي شوند سيست ي منظ  و منطقي طلقه

رود و از  ا و نقايص آمار و اطالعات به كار ميهاي اقتصادي و نيز به منزله ابزاري مط ئم براي نشان دادن ك لوده معرفي منظ   ريان

هاي مختلف ا ت اعي، اقتصادي و فرهنگي  براي پديده رو از ايم ؛است ال للي بوده هاي بيم ديرباز مورد تو ه  وام  و سازمان

   رس ي آمار كشور و به عنوان مر ايم مركز به. اند به كشورهاي عضو توصيه ن وده را آنهاهاي مشخصي تهيه و استفاده از  بندي طلقه

هاي آماري را مورد تو ه خاص قرار داده است و براي  بندي سازي و بازنگري طلقه قانون مركز آمار ايران، پياده 9منظور ا راي ماده 

و  تدويمتر  ه، ال للي آماري با ساير كشورهاي  هان، در ايم سال نسلت به  هاي بيم بندي ايجاد ه اهنگي در استفاده از طلقه

 :هاي زير اقدام ن وده است بندي بازنگري طلقه

 الملل  آن بندي آموزش ايران بر اساس نسخه بين و بازنگري طبقه 21999-بندي بين الملل  آموزش ترجمه طبقه

كه در هاي اقتصادي و ا ت اعي سازمان ملد است  بندي ال للي طلقه بيم عضوي از خانوادهال للي آموزش  بندي استاندارد بيم طلقه

. ييرند ال للي مورد استفاده قرار مي بيم آوري و تحليد اطالعات قابد مقايسههاي آماري با هدف يرد سراسر  هان در فعاليت

ايم . هاي تحصيلي است هاي آموزشي و يواهينامه مربوطه برملناي سطوح و رشته بندي آموزش مر عي براي سازماندهي برنامه طلقه

. ال للي است كه رس ا  توسط كنفرانس ع ومي كشورهاي عضو يونسكو مورد تصويب قرار يرفته است ق بيميك تواف نتيجهبندي  طلقه

هاي آموزشي كشورها، كه در ساختار و  بندي استاندارد بيم ال للي آموزش، امكان ارزيابي ع لكرد  نظام كارييري طلقه هدف از به

 2244بندي ايسكد  از آنجا كه طلقه. يا  هاني است ملّيها در  هت اهداف  آن محتوا با يكديگر متفاوت هستند، يا نظارت بر پيشرفت

آمارهاي  قرار يرفت و براي يردآوري و عرضه مورد پذيرش 2244در سي و شش يم نشست كنفرانس ع ومي يونسكو در نواملر 

به نسخه بيم ال للي بروز شده و ه چنيم ال للي به كشورها عرضه شد، مركز آمار ايران نيز با تو ه  و بيم ملّيآموزش در سطوح 

، تر  ه نسخه  ديد را در دستور كار قرار داد و با (در مقاط  ابتدايي، راهن ايي و دبيرستان)تغيير نظام آموزش رس ي ايران 

نامه  واژه يزيني اصطالحات تخصصي و تهيه ربط در امر آموزش، نسلت به ويراستاري تر  ه و واژه هاي ا رايي ذي مشاركت دستگاه

 .هاي متولي اقدام ن ود استاندارد و مورد توافق دستگاه

بندي آموزش ايران متشكد از  ال للي آموزش، يروه كارشناسي براي بازنگري طلقه بندي بيم طلقه 2244تر  ه نسخه  دنلالبه 

، ، تحقيقات و فناوريريزي وزارت علوم برنامه آموزش و ، مؤسسهكشور ريزي ن اينديان مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه

بندي سطوح آموزشي ايران تهيه و  در مرحله اول طلقه. تشكيد شد كشور اي فني و حرفهآموزش  وزارت آموزش و پرورش و سازمان

هاي تحت  رشته. تدويم شد 2249ه شده توسط يونسكو در سال هاي تحصيلي براساس سند ارائ بندي رشته سپس ساختار طلقه

 .هاي تحصيلي ايران به ه راه كد آنها تهيه شد نويس رشته ربط  هت اختصاص كد مناسب استعالم و پيش هاي ذي دستگاه پوشش

                                                 
1 International Standard Classification of Education(ISCED)-2011 
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 (M49)بندي استاندارد كشورها و قلمروها براي كاربردهاي آماري  بازنگري طبقه

سيد رملد متحد ن مازبه تصويب سا 4383ل سادر M49) )رياعمي آاعهدبرركااي رعباي منطقهري و كشوارد ستاندي اسيست  كدها

 4986در مركز آمار ايران نيز اوليم بار در سال. ستا 2249ل به ساط مربوآن يش ايروخريم آكه  شدهتجديدنظر ر بار اعچهن اكنوعتو 

ليد تغييراتي كه به د 4931در سال . مورد استفاده قرار يرفت 4932و در سرش اري ع ومي نفوس ومسكمه عتر  بندي  ايم طلقه

 .قرار يرفت  مركز آمار ايراندر دستور كار  2249در نام برخي كشورها و مناطق ايجاد شده بود اع ال اصالحات طلق نسخه سال 

ملد ن مازبيرخانه ساري دماآط بخش عه توسعفيايي كامناطق  غرو ها رق ي كشورسه ارد ستاندي اكدها ارائهبه اري يم كديذا

ل للي ابيمن مازق ي نيز توسط سارسه ي كدها، مناطقو ها ريم كشواي ابر، يمابر وه عال. دازدپرست ميه اتنظي  شد

ي عق ره عسي دهاعمختلف نيست بلكه شامد كح تلي با سطوامرله سلسر ساختاداراي  M49. سته ادعه شعتهي 4زياعساردستاندا

به . نددارها رس  كامد كشوابا ي ظاهرط تلاارك يو ت امي كدها سه حرفي ميباشند  ISO 9488يطلقهبنددر ه چنيم ، ستا

 .سته انظر يرفته شددر  CHNكد  CHINAر شوعكاي رعبو  ECUد عك Ecuadorر شوعكاي رعبل، اعمثان وععن

اند و شامد، مناطق توسعه  بندي شده عالوه بر فهرست الفلايي، در ايم كديذاري، كشورها و مناطق از لحاظ اقتصادي نيز طلقه

اي كوچك در  درحال توسعه كشورهاي ك تر توسعه يافته، كشورهاي درحال توسعه محصور در خشكي و كشورهاي  زيرهيافته و 

 .  شوند تر تقسي  مي باشند، كه هر كدام از آنها نيز به مناطق اقتصادي كوچك حال توسعه مي

  2التومحوري محصالملل   بندي بين طبقهويرايش دوم براساس  بندي محصوالت ايران تدوين طبقه

شروع شده  4939در سال  4932ستانده  _داده هاي ولف استفاده در كديذاري اطالعات  دتدويم فهرست محصوالت ايران كه با هد

اكنون نشريه مربوط به آن در . تك يد و تصحيح شد ها ولويژه ايم  د هاي آمارييريبراساس نتيجه كديذاري  4931بود، در سال 

 .باشد درياه ملي آمار قابد دسترسي مي

 الملل  آن  بندي مشاغل ايران بر اساس نسخه بين و بازنگري طبقه 3الملل  مشاغل بندي بين ترجمه طبقه

با تك يد و  4931شده بود، در سال انجام  4939بندي مشاغد ايران كه ع ده كار آن در سال  فعاليت بازنگري و تدويم طلقه 

اي، تهيه  دول  موضوعي، الفلايي، مقايسه هاي بررسي فهرست، تصحيح اشكاالت، تهيه  دول .تصحيح عناويم شغلي ادامه يافت

بندي براي  نويس طلقه بندي انجام شده و پيش و تدويم كليات و اصول طلقه( بندي براي اوليم بار در ايم طلقه)كدهاي مرتلط 

 در. باشد قابد دسترس مي آمار ملّياكنون ايم نشريه از طريق درياه  .چيني و چاپ، اقدامات انجام شده در ايم زمينه بوده است روفح

 :اند ذيد تهيه شده هاي  دول بندي مشاغد ايران، طلقه نشريهتدويم 

 تفكيك كدهاي يك تا چهاررق ي؛ بندي به  دول ساختار طلقه 

  فهرست موضوعي مشاغد ايران؛ دول فهرست الفلايي و 

                                                 
1The International Organization for Standardization(ISO) 
2   Central Product Classification (CPC) Ver.2 
3 International Standard Classification of Occupations (ISCO-2008) 
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 ؛4961با نسخه  4939بندي مشاغد ايران نسخه   دول تطليقي ساختار طلقه 

 ؛4939با نسخه  4961بندي مشاغد ايران نسخه   دول تطليقي ساختار طلقه 

 ال للي و بندي مشاغد ايران نسلت به نسخه بيم شده در نسخه طلقه شده يا ادغام  دول كدهاي تجزيه 

 هاي اصلي شغلي مختلف رق ي در يروه مرتلط در سطح چهار  دول كدهاي. 

 ها آمارگيريبر  نظارت 
بر ت ام مراحد تهيه، ا را، استخراج و انتشار نتايج  به نظارت آمار كشور مكلف ملّيبرنامه  1ماده « د»مركز آمار ايران مطابق با بند 

در ايم راستا نظارت بر . باشد مي( عالي آمار شوراي 9/8/4986مصوب )هاي نظارت  نامه و فرم بر اساس مج وعه آييم ها يييرآمار

هاي ا رايي  ي مركز آمار ايران و ساير دستگاهها ييريسازماني آمار نظارت درون  مراحد  ذب نيروي انساني، آموزش، ع ليات ميداني،

 .شود اي، توسط كارشناسان خلره مركز انجام مي ن ونه به منظور كاهش خطاهاي غير

صورت ه سازماني ب نظارت درونآن،  و اختصاص اعتلار  دايانه به سازماني ذكر است در راستاي تأكيد بر نظارت درون شايان

هاي مورد نياز به منظور رف  مشكالت و تنگناهاي پديد آمده  نجام و يزارشسازماني ا هاي نظارت درون تهيه و تدويم فرم با تري  دي

 بر سازماني رونروز نظارت ب -نفر 324 در ايم سال .ربط قرار يرفت آوري و در اختيار مسئوالن ذي ها،     آمارييريدر ا راي 

  .انجام شدذيد  هاي ييريآمار

 ؛آمارييري از نيروي كار  ؛آمارييري باغداري 

 ؛مد خانوارهاي شهري و روستايياآمارييري از هزينه و در  ؛ هاي پرورش مر  يوشتي و تخ گذار آمارييري از مرغداري 

 ؛ آمارييري از يذران وقت  ؛آمارييري از طرح  ام  بازرياني و خدمات 

 برداري كشور؛ آمارييري از معادن در حال بهره  آمارييري از فرهنگ آماري پاسخگويان 

  ؛تر بيشنفر كاركم و  42 هاي صنعتي داراي كارياهآمارييري از  ؛ها هاي شاخص قي ت طرح 

 و ملّيهاي  يانه ويژه حساب پنجهاي  از طرح آمارييري   4931نفوس و مسكم ع ومي آزمايش سرش اري. 

 تدوين چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران 

 محصعوالت  كعاربران  و آماري هاي انسازم مشتريان  هيستر و يونايوني .است بعدي چند حال عيم در و پيچيده امري كيفيت مفهوم

 از روي ايعم  از. اسعت  افعزوده  يچيدييپ ايم به، ديگر سوي از محصول، ديدياه زا« آمار»هاي منحصر به فرد  سويي و ويژيي از آماري

 كيفيت مديريت مدلسازي و آماري هاي داده در كيفيت مفهوم استانداردسازي و تعريف براي فراواني هاي تالش ميالدي 82  دهه اوايد

كعه تعريعف    بر ايم موضوع بوده استهاي آماري  سسهؤمها، توافق  نتيجه ايم تالش .است شدهانجام  آمار، كنندهتوليد هاي در سازمان

. هاي كاربران در آن منعكس شده استباشد بلكه بايد شامد ابعادي باشد كه نيازبعدي يك مفهومي تواند  ن يكيفيت اطالعات آماري، 

موقع  بعودن، بهنگعام بعودن، درسعتي،       اند اما اكثر كشورها در ابعادي مانند بعه  هر چند هنوز به توافقي درباره ابعاد كيفيت دست نيافته

 .پذيري و مناسلت اشتراك عقيده دارند دسترسي
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ي اه يعت دارد كعه ك يسعيون آمعار سعازمان ملعد در چهعد و        ا آماري به اندازه ملّيتهيه و تدويم چارچوب كيفيت براي مراكز 

نهايي  2242ايم چارچوب در سال . كيفيت ن ود ملّييروهي را موظف به تهيه و تدويم چارچوب  2242يك يم نشست خود در سال 

در اختيار اعضاي  شد و در ه ان سال در چهد و سوميم نشست ك يسيون آمار سازمان ملد، به عنوان الگو و دستورالع د پيشنهادي

رو تهيعه و تعدويم    از ايعم . هاي خعود تهيعه و تعدويم ن اينعد     عضو قرار يرفت تا با استفاده از آن، چارچوبي متناسب با شرايط و ويژيي

فرايندهاي  تر بيشسازي  ها و اقدامات مركز در زمينه كيفيت وشفاف چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران با هدف افزايش فعاليت

ععالي كيفيعت آمارهعاي     شعوراي »ماه ه ان سال اوليم  لسه  در به م. در دستور كار مركز آمار ايران قرار يرفت 4939در سال  اريك

بريزار شد و ساختار چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران به صورت حوزه، اصول، ن اير و شعاخص بعه تصعويب    « مركز آمار ايران

سازي چارچوب كيفيت در قالب سه ك يته ا رايي با مشاركت ن اينعديان دفعاتر مركعز     تدويم و پيادهه چنيم ساختار ا رايي . رسيد

به منظور آشنايي اعضاي  ،«معرفي چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران»كارياه آموزشي 4931در سال  .مورد تصويب قرار يرفت

برخي تعاريف و مفاهي  مورد  عالوه بر ايم. بريزار شد 4ط سازمان ملدها با چارچوب كيفيت، به ويژه چارچوب معرفي شده توس ك يته

 لسعه   421هاي ا رايي طي بريعزاري   ك يته. هاي ا رايي آغاز شد فعاليت هر يك ازك يته هاي ا رايي تهيه و پس از آن،  نياز ك يته

 444اصعد،   48حعوزه،   1ي آن را در قالب ساعت كار كارشناسي، چارچوب كيفيت و راهن اي ارزياب _نفر 9242رس ي و صرف حدود 

 . شاخص تهيه و تدويم ن ودند 684ن اير و 

 اي هاي نمونه آمارگيري ارزياب  كيفيت 
ييعري و   ن ونعه )هاي درسعتي   شامد خالصه يزارش، مشخصات كلي طرح، شاخص اي ن ونه هاي هاي ارزيابي كيفيت آمارييري يزارش

يعزارش   22تععداد   4931در سعال  . هاي نظارت بر ع ليعات ميعداني اسعت    موق  بودن و شاخص ، شاخص بهنگام و به(ييري غيرن ونه

 .يزارش تهيه شده بود 49پيش از ايم، سال . تدويم شد ذيدبه شرح  ها ارزيابي كيفيت براي آمارييري

 ؛4932 _آمارييري از هزينه و درامد خانوارهاي كشور  ؛4939 _آمارييري از هزينه و درامد خانوارهاي كشور 

 ؛4939بهار  _آمارييري از نيروي كار  ؛4939تابستان  _آمارييري از نيروي كار 

 ؛4939پاييز  _آمارييري از نيروي كار  ؛4939زمستان  _آمارييري از نيروي كار 

 ؛4931بهار  _آمارييري از نيروي كار  ؛4931تابستان  _آمارييري از نيروي كار 

 ؛4931پاييز  _آمارييري از نيروي كار   ؛4932تابستان  _ملّيآمارييري از يردشگران 

  ؛4939بهار  _ملّيآمارييري از يردشگران  ؛4934 _برداري كشور آمارييري از معادن در حال بهره 

 ؛4932 _برداري كشور آمارييري از معادن در حال بهره  ؛4934 _نفر كاركم و بيشتر 42 داراي هاي صنعتي آمارييري از كارياه 

 ؛4932 _دهنده خدمات اينترنتي هاي ارائه آمارييري از كارياه  ؛4932 _دهنده خدمات ارتلاطاتي هاي ارائه آمارييري از كارياه 

 ؛4932 _-دهنده خدمات رايانه هاي ارائه آمارييري از كارياه  ؛4932_هاي كشور آمارييري از تجارت الكترونيكي در كارياه 

                                                 
1 National Quality Assurance Framework (NQAF) 
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 و 4932 _و توسعههاي تحقيق  آمارييري از كارياه  4939 _آمارييري از يذران وقت. 

  كشور هاي آماري نقشهسازي  و آماده سازي هنگامبتهيه، نظارت بر 
هعاي   ، ضروري است تغييعرات محعدوده  ها يييرها و آمار با تو ه به اه يت نقشه و اطالعات مكاني آماري در ارتقاي كيفيت سرش اري

آمعار و   معاونعت ايم امعر توسعط   . شوند هاي كشور بهنگام مي درصد از نقشه 12بر ايم اساس هر سال . شهري و روستايي بهنگام شوند

ها،  نقشهشود و مركز آمار ايران موظف است به منظور حفظ كيفيت  هاي كشور انجام مي استانريزي  سازمان مديريت و برنامهاطالعات 

 . بر ا راي صحيح ايم فعاليت نظارت ن ايد  ها، هاي آماري و ابال  آن به استان رساني نقشه پس از تهيه راهن اي اصالح و بهنگام

استفاده در سرش اري ع ومي نفوس و مسعكم   ي موردهارساني نقشه هاي بهنگام ، عالوه بر نظارت بر ا راي طرح4931در سال 

سعازي  ، آماده4931استفاده در آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم هاي مورد رساني نقشه نظارت بر بهنگام هاي، فعاليت4931

ها، نظارت بر هاي آماري در استانبندي نقشهسازي و حوزهبندي، نظارت بر ع ليات آمادهنياز براي ا راي ع ليات حوزه هاي موردداده

ع عومي نفعوس و    ن سرش اري و نظارت فني حعيم ا عرا در آزمعايش سرشع اري    ال به تللت مأمورها براي انتقاتهيه فايد نقشه حوزه

هعاي آمعاري و    رسعاني نقشعه   بهنگعام   هعاي تهيعه و   نفرع روز نظارت ميداني بر طعرح  18در ايم سال  .نيز به ا را در آمد 4931مسكم 

 .هاي آماري انجام شد سازي نقشه ه چنيم آماده

 (  قبل و حين اجرا)هاي آماري و محدوده آزمايش  نقشه رسان بهنگام

  -شهرستان ميناب اسعتان هرمزيعان   -شهرستان دهلران استان ايالم: شامد 4931ع ومي نفوس و مسكم محدوده آزمايش سرش اري

ر مراكعز  شهرداري شهر تهعران و يعك حعوزه در سعاي     9منطقه   -شهرستان بندر ترك م استان يلستان  -شهرستان آبيك استان قزويم

 . بود هاي كشور استان

هاي شهرسعتان دهلعران در اسعتان     نقشه شهرها و آباديبندي و تهيه نقشه واحد كار،  پس از تعييم محدوده آزمايش براي حوزه

بهنگام  4931سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  ايالم، آبيك در استان قزويم و بندرترك م در استان يلستان پيش از ا راي آزمايش

 .سازي يرديد آمادهطي مراحد ذيد توسط ه كاران استاني  مركز آمار ايرانها با تو ه به استاندارد ارائه شده از سوي  نقشه. شدند

 ؛دريافت اطالعات پايه خانواري 

 ؛ها هاي آماري در استان بندي نقشه سازي و حوزه ا راي ع ليات آماده 

 ؛ها هاي آماري در استان بندي نقشه حوزهسازي و  نظارت بر ا راي ع ليات آماده 

 ؛تهيه فايد نقشه براي انتقال به تللت و تهيه فايد  غرافيايي قلد از ا را 

 ؛نظارت بر تهيه فايد نقشه براي انتقال به تللت و تهيه فايد  غرافيايي قلد از ا را 

 ؛تهيه فايد سازماندهي ا را 

  ؛نتايج به يروه سازماندهي ا رانظارت بر تهيه فايد سازماندهي ا را و ارسال 

 و بندي به يروه فناوري اطالعات و ه كاري در تهيه چارچوب ا را ارائه نتايج حوزه 
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  4931نظارت فني اصالح نقشه حيم ا را در آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم. 

  هاي اجراي  هاي فن  به دستگاه راهنماي 
هعاي   دسعتگاه بعه واحعدهاي آمعاري    هاي فني  قانون مركز آمار ايران، موظف به ارائه راهن ايي 9ماده  42مركز آمار ايران بر اساس بند 

ييعري   هعايي كعه بعراي طراحعي ن ونعه      هعاي فنعي، مشعاوره و ه كعاري     به منظور ا عراي ايعم قعانون، راهن عايي    . ا رايي كشور است

 :ا رايي صورت يرفت علارتند ازهاي  هاي ساير دستگاه آمارييري

 ؛4هاي چنديانه سالمت و   عيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطالعه شاخص 

 مندي از خدمات سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ بررسي بهره 

 آمارييري از محصوالت زراعي وزارت  هاد كشاورزي؛ 

  سازمان ارتلاطات و فناوري اطالعات؛« ناوري ارتلاطات و اطالعاتفاستفاده افراد و خانوارها از »آمارييري از 

 ؛2هاي ارتلاطات و فناوري اطالعات ها و شاخص هاي مربوط به حساب آمارييري 

  ريزي استان قزويم؛ سازمان مديريت و برنامه« زراعت و باغداري»طرح تحقيقاتي 

 ؛ سازمان تلليغات اسالمي« داري ايرانيان سنجش ديم» طرح 

 ؛سازمان بهزيستي كشورهاي  يردان مصرف مواد مخدر و روانشناسي  رح شيوعط 

 ؛هاي مربوط به زائران راهيان نور مشاوره و راهن ايي به ستاد مركزي راهيان نور براي آمارييري 

  ؛نامه و نحوه دسترسي به اقالم مورد نياز  ه كاري با ستاد ملارزه با قاچاق كاال و ارز در خصوص عقد تفاه 

  ؛ه كاري با وزارت ورزش و  وانان در خصوص ك يته ساماندهي امور  وانان و تعاريف و مفاهي 

 هاي طعرح تحقيعق و توسععه و اخعذ فايعد اطالععات        ريزي آموزش در ارتلاط با بررسي ثلتي كردن داده سسه پژوهش و برنامهؤه كاري با م

 ؛4931ع ومي نفوس و مسكم  براي سرش اري 4931- 4931 عل ي سال هيئتدانشجويان و اعضاي 

  ؛ه كاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص كاريروه راهلردي فرهنگ و هنر و تعاريف و مفاهي 

 ؛آموزان ه كاري با وزارت آموزش و پرورش در خصوص هدايت تحصيلي دانش 

 ؛فناوري در   هوري اسالمي ايران هاي عل  و عالي انقالب فرهنگي در خصوص بررسي روند تحوالت شاخص ه كاري با شوراي 

  حسعاب اق عاري    هعا در راسعتاي   آمعارييري نامعه و ا عراي    ه كاري با سازمان ميراث فرهنگ، صناي  دستي و يردشگري در خصوص تفاه

 ؛9يردشگري

  ؛ع ومي نفوس و مسكم نامه و اخد مشخصات سوادآموزان براي سرش اري ه كاري با سازمان نهضت سوادآموزي در خصوص عقد تفاه 

 ؛نامه و تلادل اطالعات ه كاري با نيروي انتظامي در خصوص عقد تفام 

                                                 
1 Demographic and Health Survey(DHS) 
2 Information and Communication Technologies(ICT) 
3Tourism Satellite Accoun(TSA)  
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 ؛ها يييره كاري با معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور در خصوص اطالعات روستايي آمار  

 ؛بازرياني و خدمات هاي بازرياني در خصوص ا راي طرح  ام   ژوهش   سسه مطالعات و پوري مؤ ه كاري با مركز بهره 

 4939هاي مختلف بخش كشعاورزي در ارتلعاط بعا نتعايج سرشع اري ع عومي كشعاورزي        تهيه آمار و اطالعات مختلف و متنوع از زيربخش ،

 و  4986سرش اري عشاير كوچنده 

 و ايعران، سعازمان شعيالت ايعران    هاي وزارت  هاد كشاورزي، وزارت تعاون، كار و رفاه ا ت اعي، سازمان امعور عشعاير    پاسخگويي به درخواست 

 .ن اينديان محترم مجلس شوراي اسالمي
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