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 المللي و ارتقاي فرهنگ آماري ، بينملّيارتباطات 

هاي آماري و نيز انتقال دانش به ساير كشورها، توسعه ارتلاطات  ال للي  هت ارتقاي كيفي فعاليت ييري از تجارب و دانش بيم بهره

ارتلاط تنگاتنگي با فرهنگ آماري  اه يييراز سوي ديگر، كيفيت آمار. سازد هاي آماري را ضروري مي ال للي در زمينه اي و بيم منطقه

ال للي به شرح ذيد  و بيم ملّيهاي مركز آمار ايران در ابعاد  با تو ه به اه يت هر دو موضوع ياد شده اه  فعاليت. پاسخگويان دارد

 :بوده است

  ملّ توسعه ارتباطات  

هاي ا رايي اقداماتي به شرح ذيد انجام  از آمارها در دستگاه تر بيشبه منظور توسعه ارتلاطات و ه كاري در زمينه ارائه و استفاده 

 : شد

 همكاري   نامه تفاهم

هاي ا رايي و  ع لياتي دستگاه -هاي اطالعاتي هاي الزم به منظور تلادل اطالعات بيم سيست  سازي و ايجاد زمينه در راستاي يكپارچه

، ععالوه بعر انجعام امعور معرتلط بعا       رانيع ا آمعار ملعي   ات معورد نيعاز نظعام   و تأميم آمعار و اطالعع   4121انداز  دستيابي به اهداف چش 

معاونت توسعه روستايي و   ستاد ملارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان نهضت سوادآموزي،با هاي پيش،  هاي منعقد شده در سال نامه تفاه 

نامعه   تفعاه  مركز پژوهش و سنجش افكار سعازمان صعدا و سعي اي   هعوري اسعالمي ايعران        ومناطق محروم نهاد رياست   هوري 

  .امضا شدتهيه و ه كاري 

  هاي مرتبط با نقشه و اطالعات مكان  همكاري با شوراها و كميته

، عات  غرافيعايي اطال از   له شوراي ملي كاربران سيست  هاي مرتلط با نقشه و اطالعات مكاني مشاركت و حضور در شوراها و ك يته

به اسعتناد   . هاي مركز بوده است   له فعاليت هاي  غرافيايي از سازي نام و ك يته يكسان4آدرس ملّي، شوراي برداري عالي نقشه شوراي

سازي زيرساخت  قانون مذكور، مسئوليت پياده 11ساله پنج  توسعه   هوري اسالمي ايران و ماده  قانون برنامه پنج 18ماده « هع»بند 

بعا سعازمان    ملّعي مركز آمار ايران در برقراري ارتلاط بعا ژئعو پورتعال    . برداري كشور وايذار يرديد هاي مكاني، به سازمان نقشه ملي داده

هعاي مكعاني    يعذاري داده  ژئو پورتال ملي درياهي است كه امكان  ستجو، دسترسي و بعه اشعتراك  . برداري كشور ه كاري دارد شهنق

 .دهد هاي مكاني در اختيار كاربران قرار مي مو ود در كشور را در بستر زيرساخت ملي داده

  الملل  آماري اي و بين ارتباطات منطقهتوسعه 
ال للي و مراكز آماري  هاي بيم آمار در  هت يسترش ارتلاط با سازمان ملّيهاي كلي و راهلردي برنامه  به منظور ا راي سياست

 :هاي ذيد صورت پذيرفته است  هان، فعاليت

                                                 
1 Geocoded National Address File(GNAF) 
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 يادداشت تفاهم همكاري با مراكز مل  آمار ا تجديدي امضا

يادداشت هاي قلد بيم مركز آمار ايران و ساير مراكز آماري،  هاي منعقده سال نامه عالوه بر انجام امور مربوط به تفاه در ايم سال، 

 . به امضا رسيدمركزي احصائيه   هوري اسالمي افغانستان اداره با  يتفاه 

 الملل  تبادل اطالعات آماري با مراجع آماري بين

ال للعي   هعاي بعيم   از اعضاي ناظر ك يسيون آمار سازمان ملد متحد موظف به تلادل اطالعات با سازمانمركز آمار ايران به عنوان يكي 

 :اقدامات زير انجام شده است بديم منظور بوده كه

   و صعنعتي  محصعوالت  بندي، تك يد و ارسال پرسشنامه آمارهاي مورد پرسشنامه بولتم ماهانه سازمان ملد متحد و     42دريافت و توزي 

 به بخش آمار سازمان ملد متحد؛  ايران خار ي تجارت اطالعات

 ؛(كومپنديوم)اكو  -هاي اقتصادي يانه آماري سازمان ه كاري هاي بيست تك يد پرسشنامه  دول 

 منطقعه  بعراي  ا ت اعي و اقتصادي ك يسيون ا ت اعي و پايه   عيتي آمارهاي مج وعه زمينه در متحد ملد هاي سازمان تك يد پرسشنامه 

 ؛اسكاپ-اقيانوسيه و آسيا

 و تحقيعق  پرسشعنامه  و 2242 سعال  بعراي  تحصعيد  زمينه در( يونسكو)متحد  ملد آموزشي و فرهنگي عل ي، هاي سازمانتك يد پرسشنامه 

 ؛تجربي توسعه

 ؛(فائو )متحد  ملد سازمان كشاورزي و خواروبار هاي سازمان تك يد پرسشنامه 

 و اطالععات  هعاي  فنعاوري  از اقتصادي هاي در خصوص استفاده بنگاه 4متحد ملد سازمان هتوسع و تجارت كنفرانس تك يد پرسشنامه سازمان 

 ؛ارتلاطات

  ؛2كار ال للي هاي سازمان بيم تك يد پرسشنامه 

 ؛پنله اي مشاوره ال للي بيم هتك يد پرسشنامه ك يت 

 ؛ارتلاطات ال للي بيم هتك يد پرسشنامه اتحادي 

  ؛صنعت ع ومي در خصوص آمارهاي 9متحد ملد سازمان صنعتي توسعه سازمانتك يد پرسشنامه 

 و (شده انجام هاي هزينه) آمارايران مركز نقدي غير هاي ك ك و ها مشاركت ميزان درزمينه1اقيانوسيه و آسيا آمار مؤسسه تك يد پرسشنامه 

 1بريتانيا شناسي زميم سسهؤم تك يد پرسشنامه . 

 :ال للي نيز علارتند از  اي و بيم هاي منطقه در زمينه بسط ه كاريساير اقدامات انجام شده 

                                                 
1 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD) 
2 International Labour Organization (ILO) 
3 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
4 Statistical Institute for Asia and the Pacific(SIAP) 
5 British Geological Survey(BGS) 
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 ع لياتي و اداره آن با فني تجربيات و دانش تلادل منظور به منعقده تفاه  يادداشت چارچوب در پاكستان آمار اداره به رتله عالي تئهي اعزام 

 ؛تفاه  نامه سند مفاد ن ودن

 تجارت سعازمان   فناوري رياست   هوري و ن اينديان سازمان كنفرانس توسعه و از معاونت عل ي و هيئتي انجام ت هيدات الزم براي مالقات

  ؛با مسئوالن و كارشناسان موضوعي مركز( آنكتاد) ملد متحد

 ؛آمار ايران مركز ينده كشورمان نزد آن بانك ازن ابه ه راه ت بانك  هاني ئانجام ت هيدات الزم براي بازديد هي 

  وت اعزامي مركز آمار ايران به نشست چهد و هفت  ك يسيون آمار سازمان ملد ئهاي الزم براي مشاركت هي يه اهنگانجام 

 2228هاي ملي  اهداي تر  ه نظام حساب (SNA2008)  به مدير بخش آمار سازمان ملد متحد به منظور درج در سايت بخش آمار سازمان

 .ملد متحد

هعاي   ها و دستاوردهاي مركز آمعار ايعران بعه مخاطلعان خعار ي و سعازمان       در خصوص فعاليت ه چنيم به منظور ارائه اطالعات

و نشريات مركز به زبان انگليسي تر  ه و مواردي از آنها در سعايت التعيم مركعز     ها ييريها، آمار ال للي، برخي از نتايج سرش اري بيم

 :موارد ذيد اشاره ن ود توان به تريم آنها مي آمار ايران قرار يرفت كه از   له مه 

  ؛4932سالنامه انگليسي آماري كشور 

  تحت عنوان پاكت بوك؛4932ايران در آيينه آمار سال 

 ؛4931 و بهار، تابستان، و پاييز 4939نيروي كار زمستان و سال  ييرينتايج آمار 

 اطلس   عيت و سالمت ايران؛ 

 و هاي ميه ان مراكز ملي آمار افغانستان و پاكستان تها براي هيئ مستندات ارائه مطلب ازسوي دفاتر معاونت 

  تر  ه نظرات دفاتر در خصوص مستندات چهد و هفت يم نشست ك يسيون آمار سازمان ملد  از   لهيزارش كشوري مسئوالن مركز

 .متحد

 با كاربران خارج از كشور  تبادل نشريه

هايي است كه هر ساله توسط مركز آمار ايعران صعورت    ال للي از   له فعاليت ها و مراكز آماري و بيم آماري با سازمان ياتملادله نشر

نشريه »نسخه  421 و( به صورت لوح فشرده)4932و( به صورت كتاب)4934هاي آماري  نسخه از سالنامه 38در ايم زمينه . ييرد مي

و  سياسعي  هعاي ال للعي و ن اينعديي   اي و بعيم  هعاي آمعاري منطقعه    اي مراكز دانشگاهي، سعازمان ه به كتابخانه« 4ايران در آيينه آمار

الكترونيكي دريافتي از مراكز ملعي آمعار كشعورها و      عنوان خلرنامه 492ه چنيم بيش از . كشورمان ارسال شده است هايسفارتخانه

 . بط در مركز توزي  شده استر ها و دفاتر موضوعي ذي ال للي در ميان معاونت بيم يها سازمان

 

 

                                                 
1 Statistical Pocketbook of the Islamic Republic of Iran 
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 ها ها و گردهماي  شركت در نشست

ال للي به شرح ذيد اعزام  اي و بيم هاي منطقهها و كارياه دوره ها، نفر از مديران و كارشناسان مركز به نشست 41طي ايم سال، 

 :اند شده

 ؛(نفر دو)آن   انلي هاي نشست و متحد ملد سازمان آمار ك يسيون نشست هفت يم و چهد 

 يك) كشاورزي آمارهاي بهلود براي ثلتي آمارهاي از ثرؤم استفاده درزمينه فائو متحد ملد كشاورزي و خوارو بار سازمان كارشناسي نشست 

 (نفر

 ؛(نفر يك) اسكاپ آمار ك يته نشست چهارميم 

 ؛(نفر يك) اسالمي ه كاري سازمان آمار ك يسيون نشست پنج يم 

 ؛(نفر يك) 4سسريك_ هاي آماري، اقتصادي و ا ت اعي كشورهاي اسالمي ها و آموزش مركز پژوهش مديران شوراي نشست هفت يم و سي 

 ؛(نفر يك) سياپ مديريتي س ينار دوازده يم 

  ؛(نفر يك)سياپ حكام شوراي نشست يازده يم 

 ؛(نفر يك( )سياپ حكام شوراي نشست حاشيه در ژاپم در) آمار  هاني روز بزريداشت ه ايش 

 و (نفر يك) اقيانوسيه و آسيا منطقه در آماري هاي آموزش ه اهنگي شلكه نشست دوميم 

 (دونفر) ها داده پايگاه در دانش كشف و( ها داده مه) حجي  هاي داده ال للي بيم كنفرانس. 

 ارتقاي فرهنگ آماري 
. كارييري اطالعات آماري در  امعه است هنشر، دستيابي و ب  فرهنگ آماري، مج وعه نگرش و باور ع ومي از آمار، چگونگي توليد،

 :هاي انجام شده به منظور ارتقاي فرهنگ آماري به شرح ذيد است فعاليت

 ؛ريزي آموزشي و درج مطالب در رابطه با سرش اري در نشريات ك ك آموزشي ه اهنگي با سازمان پژوهش و برنامه   

 ؛ليف كتب درسيأعضويت رياست مركز در شوراي ت  

 هاي سراسر كشور و ت و لوح فشرده نوري آماري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به منظور ارسال به كتابخانهارسال نشريا 

 هاي راديويي و تلويزيوني با  ها و مطلوعات و انجام مصاحله ، خلريزاريي   هوري اسالمي ايرانرساني آماري از طريق صدا و سي ا اطالع

 .مسئوالن و كارشناسان مركز

 

 

 

                                                 
1 The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) 
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 9318تبليغات آزمايش سرشماري عموم  نفوس و مسكن 

 

 

 

 :مسكم در ايم سال اقدامات زير انجام يرفت در راستاي ا راي طرح تلليغات آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و

 ؛رساني تهيه طرح تلليغات و اطالع  

 ؛تهيه راهن اي تلليغات  

 ؛...رساني خانوار و رساني، بنرها، كارت اطالع هاي اطالع ، بستهطراحي اقالم تلليغاتي نظير پوستر، بروشور، تراكت 

 و بريزاري دوره آموزشي غير حضوري ويژه متصديان تلليغات  

 هاي كشور هاي تلليغاتي در استان ه اهنگي و نظارت بر ا راي فعاليت.  

 پژوهش  آمار -انتشار مجله دوماهنامه تحليل 

آمار و كاربردهاي آن در نزد مردم  نقشتوان به موضوع  شده، ن ي  از پيش به آن داده به دليد اه يت آمار و نقشي كه امروزه و بيش

يرفته كه منشأ بروز رفتارهاي ا ت اعي است،  و باورهاي شكد( سازان و محققان ييران و تص ي  شامد پاسخگويان، مسئوالن، تص ي )

نسلت به موضوعات   امعه آياهي افزايش سطح قلال در خود وظايف زا يكيبه منظور انجام  ايران مركز آمارو  ر از ايم .تو ه بود بي

كه هدف از انتشار  دن و «آمارپژوهشي  -تحليلي دوماهنامه»مجله  اقدام به انتشار 4932از سال آمار  پژوهشكده ه كاري باي، آمار

. است امعه  سطوح مختلفدر  ريزان برنامه و محققان، مديران مردم، براي رس ي از آمارهاي مشترك فه  براي الزم زمينه ايجادآن، 

دانشجويان و ساير  دانشگاه، اساتيد محققان، كشور، آماري نظام متخصصان مطالب ارسالي از سوي با استفاده ازخصوص  ايم در

 آمارهاي رس ي،پژوهشي در زمينه  -تحليلي هاي مقاله قالب در خواندني مطالب د با ارائهشموفق  مندان به موضوعات آماري هعالق

 شده در هاي آماري انجام فعاليت خصوص خلر در ال للي، تهيه يزارش و و بيم ملّيمراكز آماري  ها و هاي سازمان معرفي فعاليت

ش اره از نشريه مزبور را شش  ،ساير مطالب مربوط به آمارهاي رس يو  مطالب  الب و نغز آماري، خاطره تهيه هاي ا رايي، دستگاه

 .دهد مندان قرار هچاپي منتشر و در اختيار عالق تهيه و به صورت الكترونيكي و 4931سال  دروماهه در فواصد د

 ريزي آمار و برنامه روز برگزاري مراسم بزرگداشت

 

 

 

سعيس مركعز   آمار و يراميداشت پنجاه يم سعال تأ اكتلر ، روز  هاني  22ريزي، به مناسلت بزريداشت  اول آبان ماه، روز آمار و برنامه

 .بريزار شد دانشگاه تربيت مدرس ماه در پنج  آبان روزي در ه ايش بزريداشتآمار ايران، 
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يس مركعز آمعار   ئدكتر عادل آذر، ر دكتر رح اني فضلي، وزير كشور، دكتر  هانگيري، معاون اول رئيس   هور، ايم ه ايش با حضور 

ه چنعيم   ععي از اسعاتيد و     ن اينعدياني از صعندوق   عيعت سعازمان ملعد،      ،آمعار ايعران   معاونعان و كاركنعان مركعز    نيعز  ايران و

 -هعاي ملعي   نظام حساب در ايم مراس  از تر  ه كتاب. بريزار يرديد ال للي و كارشناسان آمار بيم ايران آمار ملي اندركاران نظام دست

 .رون ايي شد 2228

 ها ارتباط با رسانه

و نيز رويدادهاي مه   ها ييريرساني ع ومي و ارتقاي فرهنگ آماري، اخلار مربوط به نتايج آمار اطالعها در  نقش مه  رسانهبا تو ه به 

 نتايجانتشار  مورد خلر 89ارسال اقدامات مرتلط در ايم سال، تريم  از   له مه . شود رساني مي ها، اطالع از طريق ارتلاط با رسانه

شاخص »، «نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي» ،«4932 -تر نفر كاركم و بيش 42داراي  هاي صنعتي كارياهاز  ييريآمار» :شامد

با مصاحله راديويي و تلويزيوني و مطلوعاتي  16در ايم سال ه چنيم . باشد مي« 4931 تابستان –قي ت توليدكننده بخش معدن

 . بريزار شدحضور مسئوالن بلندپايه مركز آمار ايران 

 موزه آمار

 

 

 

ها و  هاي سرش اري، عكس هاي قدي ي، ملزومات تلليغاتي، ت لرها، فرمان افتتاح شد شامد نشريه 4934موزه آمار كه در سال 

هاي بازديدكننده از مركز آمار  برداري توسط كاركنان و دانشجويان آمار دانشگاه است كه عالوه بر بهره ها يييرهاي آمار پرسشنامه

 .ييرد د مه انان داخلي و خار ي بازديدكننده از مركز آمار ايران قرار ميايران، هر ساله مورد بازدي

 ها ها و كنفرانس ارائه آخرين دستاوردها و محصوالت در نمايشگاه

مركز آمار ايران به منظور معرفي آخريم دستاوردها و محصوالت، با برپايي غرفه در پنج ن ايشگاه شركت داشت كه  4931در سال 

 :به شرح ذيد استعناويم آنها 

 ال للي كتاب تهران؛ ن ايشگاه بيم 

 ال للي ژئوماتيك؛ ن ايشگاه بيم 

 ريزي؛  ن ايشگاه روز آمار و برنامه 

 ريزي بر ملناي ع لكرد؛  بود ه 

  ن ايشگاه پنجاه يم سال تأسيس مركز آمار ايران در وزارت تعاون ،كار و رفاه ا ت اعي. 
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