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تاریخچه  

هاي مختلف اقتصادي و جامع و صحیح در زمینهرسمی آماري و با هدف تهیه آمارهاي  لیمنظور ایجاد یک نظام م بهمرکز آمار ایران 

یزي رهاي برنامهنیاز روزافزون دستگاهدلیل به  تأسیس شده است. کشور ریزي، علمی و پژوهشیبرنامهاجتماعی براي رفع نیازهاي 

سته اداره آمار عمومی که وابریزي، با دستگاه برنامهرسمی کشور به آمار و ضرورت همکاري بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار 

الزم به ذکر است . وقت پیوست سازمان برنامه و بودجه هايزیر مجموعه بهمرکز آمار ایران با نام  1344در سال  به وزارت کشور بود

 هايسالو طی " جمهوررئیسریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه "با عنوان 1393تا پایان سال  1386از سال سازمان برنامه و بودجه 

با عنوان سازمان برنامه و بودجه  1395از اوایل سال و کرد فعالیت می "کشور ریزيو برنامه سازمان مدیریت "با عنوان  1394تا  1393

 دهد. کشور به فعالیت خود ادامه می

 مرکز آمار ایران قانونمروري بر 

مورد بازنگري قرار گرفت و در قالب  1353با تأسیس آن تصویب شده بود در سال  همزمان 1344قانون مرکز آمار ایران که در سال 

عالی شوراي«و » وظایف و اختیارات«، »اتکلیّ«وقت رسید. این قانون در سه بخش  ملّیماده و یک تبصره به تصویب مجلس شوراي  16

برخی مواد بخش وظایف و اختیارات و همچنین ماده  ،تدوین شده است. تعاریف و مفاهیم مندرج در بخش کلیات» آمار و وظایف آن

 :استپردازد به شرح زیر عالی آمار میاین قانون که به وظایف شوراي 11

 تعاریف و اصطالحات -1ماده

 ورايش راهبري با آنها بین اطالعاتی و ارتباطی شبکه کشور و اجرایی هايدستگاه از متشکل نظامی ایران: آماري ملی نظام•

 بنیادین اصول رعایت با را کشور رسمی آمارهاي توسعه و رسانیاطالع تولید، که است ایران آمار مرکز مرجعیت و آمار عالی

          .دارد عهده بر کشور مقررات و قوانین چارچوب در و رسمی آمارهاي

 شودیم رسانیاطالع و تولید اجرایی هايدستگاه توسط که است کشور حاکمیتی هايگیريتصمیم نیاز مورد آمار آمار رسمی:•

 است. گرفته قرار »ایران رسمی آمارهاي فهرست« در آن عنوان و

 مرکز توسط که ایران رسمی آمارهاي ايشناسنامه مشخصات و عناوین حاوي است فهرستی فهرست آمارهاي رسمی ایران:•

.رسدمی آمار عالی شوراي تصویب به  و شودمی بازنگري و تهیه ایران، آمار

هایی از جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است که به سه وري یا دستیابی به ویژگیمند گردآفعالیت نظام آمارگیري:•

 شود.مبنا انجام میاي و آمارگیري ثبتیروش عمده سرشماري، آمارگیري نمونه



10

۷

ورد گیري و به منظور برآهاي نمونهوشاستفاده از رآمارگیري از بخشی از جامعه هدف است که آن بخش با :ايآمارگیري نمونه•

 شود.هاي موردنظر آن جامعه انتخاب میویژگی

آمارگیري از تمام واحدهاي یک جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است. سرشماري در موضوعات مختلف  سرشماري:•

 شود.مانند نفوس، مسکن، کشاورزي، صنعت و فرهنگ انجام می

اي مرتبط با کل جامعه آمارگیري است که براي دستیابی به واحدهاي آن هر مشخصه یا نقشه فهرست، یري:چارچوب آمارگ•

 جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

هاي مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات در بین شاخصی که نشان دهنده میانگین تغییرات نسبی در قیمت شاخص قیمت :•

 باشددو دوره زمانی می

هاي فنی، ارائه تحلیل بر هایی که شامل طراحی و اجراي آمارگیري، مشاوره و کمکتمام یا قسمتی از فعالیت آماري: خدمات•

 شود.تولید، انتشار و توسعه آمار رسمی انجام می بوده و به منظور ها و سایر اطالعات آماريها، فرادادهروي داده

 وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران -3ماده 

 

 هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی اي در زمینههاي نمونههاي عمومی و آمارگیريانجام سرشماري•

 هاي عمرانی کشورهاي برنامهریزي و هدفهاي برنامهآمارهاي الزم به منظور تأمین نیازمندي تهیه•

 هاي آماريسازي چارچوبتهیه و بهنگام•

 هاها و آمارگیرينتایج حاصل از سرشمارياستخراج، بررسی، چاپ و انتشار •

 هاو شاخص قیمت ملّی محاسبات تهیه•

 هاي آماريبندي، معیارها و طبقهتعاریف، مفاهیم تهیه•

 هاي عمومی، خصوصی و تعاونیخشگردآوري آمارهاي مورد نیاز از ب•

 روآماري کش یه و انتشار سالنامهته•

 کز اسناد، مدارك و اطالعات آماريتمر•

هاي دولتی و همچنین هاي وابسته به دولت، شرکتها، مؤسسات دولتی، سازمانهاي فنی به واحدهاي آماري وزارتخانهنماییراه•

  مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی

 .عمومی، خصوصی و تعاونی هايانجام خدمات آماري براي بخش•

 محرمانگی اطالعات -7ماده 
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یی هامارگیريآ ها وسرشماري تمامیهاي مربوط به فند به پرسشمقیم خارج از کشور مکلّ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی 

هاي مختلف از افراد و مؤسسات شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطالعاتی که ضمن آمارگیريکه توسط مرکز آمار ایران انجام می

ورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد معمومی نباید  یه آمارهاي کلی ودر تهّ بجزشود محرمانه خواهد بود و آوري میجمع

 مجاز نخواهد بود.... ی و توجه در مراجع قضایی و اداري و مالیاوري شده از افراد و مؤسسات به هیچآبه اطالعات جمع

 رعایت تعاریف و مفاهیم استاندارد -8ماده 

ها معیار ها،مفاهیم، روش ها از تعاریف،هاي دولتی موظفند در انجام آمارگیريو شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولتوزارتخانه

 هاي آماري مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.بنديو طبقه

 دار خواهد بود:عالی آمار وظایف زیر را عهدهشوراي -11ماده

 هاي مسئولآماري بین سازمانهاي هاي آماري کشور و نحوه توزیع فعالیتتعیین سیاست کلی برنامه•

 هاي آماري کشورتعیین اولویت•

 هاي حسابگرها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینتعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه•

دولتی که از محل هاي ها و وابسته به دولت و شرکتهاي آماري وزارتخانهها و فعالیتاظهارنظر در مورد تأمین اعتبار اجراي طرح•

  .شودانی کشور هزینه آن پرداخت میاعتبارات عمر

 .نمایندشوند و در شورا مطرح میها با آن مواجه میهاي اجرایی در زمینه اجراي آمارگیرياتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه•

 

استراتژیک مرکز آمار ایران عناصر 

یت تأمین اطالعات مورد نیاز نظام مأمورمرکز آمار ایران به عنوان نهاد حاکمیتی و مرجع رسمی اعالم و انتشار آمارهاي رسمی کشور، 

ساله نظام جمهوري اسالمی  20انداز ریزي کشور را برعهده دارد. بدین منظور الزم است برنامه استراتژیک مرکز، با سند چشمبرنامه

س . بر این اساشودطور منسجم تدوین ّلی آمار و برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ باشد و بهایران، برنامه م

ریزي استراتژیک مرکز، اهداف عملیاتی ساالنه در چارچوب برنامه با عنوان بخشی از عناصریت مأمورو  اندازپس از تهیه و تدوین چشم

 تعیین شده است.  بلند مدتاهداف 

 1404اندازمرکز آمارایران درافق چشم

 ."مد در آسیا هستیمآمردم و متخصّصان، و سرما یگانه مرجع نظام آماري ایران، مورد اعتماد عموم "

 مرکز آمارایران یتمأمور

۷

ورد گیري و به منظور برآهاي نمونهوشاستفاده از رآمارگیري از بخشی از جامعه هدف است که آن بخش با :ايآمارگیري نمونه•

 شود.هاي موردنظر آن جامعه انتخاب میویژگی

آمارگیري از تمام واحدهاي یک جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است. سرشماري در موضوعات مختلف  سرشماري:•

 شود.مانند نفوس، مسکن، کشاورزي، صنعت و فرهنگ انجام می

اي مرتبط با کل جامعه آمارگیري است که براي دستیابی به واحدهاي آن هر مشخصه یا نقشه فهرست، یري:چارچوب آمارگ•

 جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

هاي مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات در بین شاخصی که نشان دهنده میانگین تغییرات نسبی در قیمت شاخص قیمت :•

 باشددو دوره زمانی می

هاي فنی، ارائه تحلیل بر هایی که شامل طراحی و اجراي آمارگیري، مشاوره و کمکتمام یا قسمتی از فعالیت آماري: خدمات•

 شود.تولید، انتشار و توسعه آمار رسمی انجام می بوده و به منظور ها و سایر اطالعات آماريها، فرادادهروي داده

 وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران -3ماده 

 

 هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی اي در زمینههاي نمونههاي عمومی و آمارگیريانجام سرشماري•

 هاي عمرانی کشورهاي برنامهریزي و هدفهاي برنامهآمارهاي الزم به منظور تأمین نیازمندي تهیه•

 هاي آماريسازي چارچوبتهیه و بهنگام•

 هاها و آمارگیرينتایج حاصل از سرشمارياستخراج، بررسی، چاپ و انتشار •

 هاو شاخص قیمت ملّی محاسبات تهیه•

 هاي آماريبندي، معیارها و طبقهتعاریف، مفاهیم تهیه•

 هاي عمومی، خصوصی و تعاونیخشگردآوري آمارهاي مورد نیاز از ب•

 روآماري کش یه و انتشار سالنامهته•

 کز اسناد، مدارك و اطالعات آماريتمر•

هاي دولتی و همچنین هاي وابسته به دولت، شرکتها، مؤسسات دولتی، سازمانهاي فنی به واحدهاي آماري وزارتخانهنماییراه•

  مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی

 .عمومی، خصوصی و تعاونی هايانجام خدمات آماري براي بخش•

 محرمانگی اطالعات -7ماده 
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می آمارهاي رس یت ما، مدیریت تهیه و انتشار آمارهاي رسمی کشور و استقرار نظام آمارهاي ثبتی مبنا با رعایت اصول بنیادینمأمور"

 ."است

 ساختار کالن سازمانی مرکز آمار ایران

 1390قانون مدیریت خدمات کشوري ساختار کالن مرکز آمار ایران پس از بازنگري در سال  33و  31، 29هاي با رعایت موضوع ماده

 به صورت زیر طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار عالی آمار را مرکز آمار ایران عهدهعالی آمار، وظیفه دبیرخانه شوراينامه اجرایی دبیرخانه شورايآیین 1شایان ذکر است به استناد ماده 

 .عالی آمار استدبیر شوراي ایران،باشد. رئیس مرکز آمار می

 همکاران استانی 

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

حسابیمالی و ذي اداره کل امور

پشتیبانی و امور  معاونت توسعه منابع،معاونت اقتصادي و محاسبات ملیهاي آماري و آمارهاي ثبتیمعاونت طرح
هااستان

هاي اقتصاديدفتر حساب

هادفتر شاخص قیمت

ها و دفتر محاسبه شاخص برنامه
هاي کالنسیاست

هاي طرحدفتر استانداردها و نظارت بر 
آماري

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

اداره حراستالمللهاي بینروابط عمومی و همکاري دفتر ریاست،

عالی آمارشوراي تساری آمار پژوهشکده

الی عریزي، پایش عملکرد و دبیرخانه شورايدفتر برنامه
آمار

 رسانیهاي اطالعاتی و اطالعمعاونت پایگاه   
مرکز فناوري اطالعات و 

ارتباطات
معاونت سـیسـتم و خدمات نرم افزاري  

 ايو خدمات رایانه شبکهمعاونت  

هاي شناسی آماري و طرحدفتر روش
گیرينمونه

دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري

دفتر صنعت، معدن و زیربنایی

دفتر کشاورزي

و خدمات دفتر فرهنگی، بازرگانی

دفتر پایگاه مقاومت بسیج

 مرکز آمار ایران نمودار سازمانی -1شکل 

۸

یی هامارگیريآ ها وسرشماري تمامیهاي مربوط به فند به پرسشمقیم خارج از کشور مکلّ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی 

هاي مختلف از افراد و مؤسسات شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطالعاتی که ضمن آمارگیريکه توسط مرکز آمار ایران انجام می

ورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد معمومی نباید  یه آمارهاي کلی ودر تهّ بجزشود محرمانه خواهد بود و آوري میجمع

 مجاز نخواهد بود.... ی و توجه در مراجع قضایی و اداري و مالیاوري شده از افراد و مؤسسات به هیچآبه اطالعات جمع

 رعایت تعاریف و مفاهیم استاندارد -8ماده 

ها معیار ها،مفاهیم، روش ها از تعاریف،هاي دولتی موظفند در انجام آمارگیريو شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولتوزارتخانه

 هاي آماري مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.بنديو طبقه

 دار خواهد بود:عالی آمار وظایف زیر را عهدهشوراي -11ماده

 هاي مسئولآماري بین سازمانهاي هاي آماري کشور و نحوه توزیع فعالیتتعیین سیاست کلی برنامه•

 هاي آماري کشورتعیین اولویت•

 هاي حسابگرها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینتعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه•

دولتی که از محل هاي ها و وابسته به دولت و شرکتهاي آماري وزارتخانهها و فعالیتاظهارنظر در مورد تأمین اعتبار اجراي طرح•

  .شودانی کشور هزینه آن پرداخت میاعتبارات عمر

 .نمایندشوند و در شورا مطرح میها با آن مواجه میهاي اجرایی در زمینه اجراي آمارگیرياتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه•

 

استراتژیک مرکز آمار ایران عناصر 

یت تأمین اطالعات مورد نیاز نظام مأمورمرکز آمار ایران به عنوان نهاد حاکمیتی و مرجع رسمی اعالم و انتشار آمارهاي رسمی کشور، 

ساله نظام جمهوري اسالمی  20انداز ریزي کشور را برعهده دارد. بدین منظور الزم است برنامه استراتژیک مرکز، با سند چشمبرنامه

س . بر این اساشودطور منسجم تدوین ّلی آمار و برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ باشد و بهایران، برنامه م

ریزي استراتژیک مرکز، اهداف عملیاتی ساالنه در چارچوب برنامه با عنوان بخشی از عناصریت مأمورو  اندازپس از تهیه و تدوین چشم

 تعیین شده است.  بلند مدتاهداف 

 1404اندازمرکز آمارایران درافق چشم

 ."مد در آسیا هستیمآمردم و متخصّصان، و سرما یگانه مرجع نظام آماري ایران، مورد اعتماد عموم "

 مرکز آمارایران یتمأمور
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ها به عنوان بازوان اجرایی مرکز آمار ریزي استانمجموعه ساختار تشکیالتی سازمان مدیریت و برنامههاي آمار و اطالعات، زیرمعاونت

اجرایی استانی را برعهده داشته و در هاي ایران، مسئولیت هدایت و مدیریت انجام تکالیف آماري محوله مرکز آمار ایران توسط رده

هاي ابالغی از مرکز آمار ایران، تمهیدات الزم براي انجام مطلوب تکالیف آماري ها، اعتبارات و دستورالعملها، بخشنامهچارچوب سیاست

هاي آماري، ها و فعالیترشماريها، سرسانی نتایج آمارگیرينمایند. هدایت، آموزش، نظارت، استخراج و اطالعها را فراهم میدر استان

ها از جمله وظایفی است که مدیران و کارشناسان این مرکز به عنوان ریزي استانپشتیبانی و حمایت از سازمان مدیریت و برنامه

 هاي آماري و هسته مرکزي نظام ملی آمار ایران، بر عهده دارند. برداران اولیه فعالیتطراحان و بهره

ها اعالم و با توجه به ریزي استانهاي آماري را در ابتداي سال، به سازمان مدیریت و برنامهاعتبارات مربوط به طرح مرکز آمار ایران

  دهد.هاي مربوط را انجام میهاي آماري در طی سال ابالغبرنامه زمانبندي اجراي طرح

  نیروي انسانی

 نفر در این مرکز شاغل می باشند. ویژگی آنان بر حسب نوع استخدام و مدرك تحصیلی در جدول زیر ارائه شده است.  334تعداد 

 نیروي انسانی شاغل مرکز آمار ایران به تفکیک نوع استخدام و مدرك تحصیلی -1جدول 

 مدرك تحصیلی             

 نوع استخدام
 لیسانس لیسانسفوق يدکتر

فوق 

 دیپلم

 دیپلم

 و کمتر از آن
 جمع

 221 8 3 63 143 4 رسمی

 41 13 2 8 018 پیمانی

 72 18 13 30 11 - انجام کار مشخص قرارداد

 334 39 18 101 172 4 جمع

۹

می آمارهاي رس یت ما، مدیریت تهیه و انتشار آمارهاي رسمی کشور و استقرار نظام آمارهاي ثبتی مبنا با رعایت اصول بنیادینمأمور"

 ."است

 ساختار کالن سازمانی مرکز آمار ایران

 1390قانون مدیریت خدمات کشوري ساختار کالن مرکز آمار ایران پس از بازنگري در سال  33و  31، 29هاي با رعایت موضوع ماده

 به صورت زیر طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار عالی آمار را مرکز آمار ایران عهدهعالی آمار، وظیفه دبیرخانه شوراينامه اجرایی دبیرخانه شورايآیین 1شایان ذکر است به استناد ماده 

 .عالی آمار استدبیر شوراي ایران،باشد. رئیس مرکز آمار می

 همکاران استانی 

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

حسابیمالی و ذي اداره کل امور

پشتیبانی و امور  معاونت توسعه منابع،معاونت اقتصادي و محاسبات ملیهاي آماري و آمارهاي ثبتیمعاونت طرح
هااستان

هاي اقتصاديدفتر حساب

هادفتر شاخص قیمت

ها و دفتر محاسبه شاخص برنامه
هاي کالنسیاست

هاي طرحدفتر استانداردها و نظارت بر 
آماري

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

اداره حراستالمللهاي بینروابط عمومی و همکاري دفتر ریاست،

عالی آمارشوراي تساری آمار پژوهشکده

الی عریزي، پایش عملکرد و دبیرخانه شورايدفتر برنامه
آمار

 رسانیهاي اطالعاتی و اطالعمعاونت پایگاه   
مرکز فناوري اطالعات و 

ارتباطات
معاونت سـیسـتم و خدمات نرم افزاري  

 ايو خدمات رایانه شبکهمعاونت  

هاي شناسی آماري و طرحدفتر روش
گیرينمونه

دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري

دفتر صنعت، معدن و زیربنایی

دفتر کشاورزي

و خدمات دفتر فرهنگی، بازرگانی

دفتر پایگاه مقاومت بسیج

 مرکز آمار ایران نمودار سازمانی -1شکل 
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اعتبارات

است میلیون ریال بوده  882,060، رقمی معادل1398اي مصوب مرکز درسال هاي سرمایهاي و تملک داراییمجموع اعتبارات هزینه

اي بوده است. هاي سرمایهمیلیون ریال اعتبارات تملک دارایی 20,458اي و میلیون ریال اعتبارات هزینه 861,602که از این مبلغ 

 میلیون ریال بوده است. 32,400هاي اجرایی اي مربوط به ساماندهی آمارهاي ثبتی دستگاهاعتبارات هزینه

 اياعتبارات هزینه

 اي مرکز (به استثنايباشد. مجموع اعتبارات هزینه) و سایر می"و"شامل دو قلم اساسی حقوق و مزایاي مستمر (بند اي اعتبارات هزینه

میلیون ریال در  552,625درصد از  55,9) با رشدي معادل هاي اجراییآمارهاي ثبتی دستگاه اي مربوط به ساماندهیاعتبارات هزینه

درصد از  21,7افزایش یافته است. حقوق و مزایاي مستمر با رشدي معادل 1398ر سال میلیون ریال د 861,602به  1397سال 

میلیون ریال  690,072به   411,625درصد از  67,6اي با رشدي معادل میلیون ریال و سایر اعتبارات هزینه171,530به  141,000

 افزایش یافته است. 

درصد کاهش  2,35 حدود 1397ده است که نسبت به سال درصد بو 95,65د حدو 1398ر سال اي دمیزان تخصیص اعتبارات هزینه   

درصد در سال  98اي از تخصیص یافته و سایر اعتبارات هزینه "درصد100 " 98و  97(حقوق و مزایاي مستمر در سال  یافته است

هاي اجرایی در سال ثبتی دستگاه اي ساماندهی آمارهاي. اعتبارات هزینهکاهش یافته است) 1398درصد در سال  94,57به  1397

 بدون تخصیص بوده است. 1398

 ايهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی

داشته  "میلیون ریال 20,458به  19,500از "درصد  4,9افزایشی معادل 1398اي سال هاي سرمایهمجموع اعتبارات تملک دارایی 

ص گردد. میزان تخصیافزار (طرح تکفا) مبادله میافزار و نرماست. این اعتبارات در قالب دو طرح عمرانی تأمین تجهیزات و تأمین سخت

  درصد بوده است. 72,44معادل  1398اي در سال اعتبارات تملک دارایی سرمایه

 


