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 مقدمه

سرشماری و گذار از نظام  در روش تغییر کشور، رسمی آمارهای انتشار و تولید رسمی مرجع عنوان به ایران آمار مرکز امروزه رویکرد

 سال در آن آزمایشی اجرای با 5041ســال  در مبناثبتی سرشماری اولین باشد و اجرایمبنا میثبتی آمارهای سنتی به نظام آمارهای

 اولین ،5911 ســال ماه خرداد در وزیران هیئت مصوبه بوده که پس از اخذ اخیر لســا چند مهمترین موضــوع این مرکز طی 5044

 و هبرنام سازمان رئیس جمهور،رئیس معاون)نوبخت باقر محمد دکتر حضور در روز سوم دی با مبناثبتی سرشماری ملی ستاد جلسه

 قیقاتتح علوم، وزیر) غالمی دکتر (؛پرورش و آموزش وزیر)میرزاییحاجی دکتر(؛ مبناثبتی سرشماری ملی ستاد رئیس و کشور بودجه

 و مبنا، همکاریثبتی سرشماری اجرای برای شده ایجاد هایظرفیت مهمترین از شد. یکی برگزار ستاد این و دیگر اعضای (فناوری و

ند ب بیست قالب در ملی کار است که تقسیم کشور آماری نظام بفرد منحصر و ملی بزرگ کار این در اجرایی هایدستگاه مشارکت

 سرشماری اجرای تصویب از ها و حمایت دولتداده پایگاه اتصال اهمیت بر رهبری معظم مقام بی شک تأکید شد.و ابالغ  تصویب

 بدون اقتصاد و مقاومتی نوین، اقتصاد اداری نظام شایسته، حکمرانیقطعاً  .کندمی الکترونیک دولتتوسعه  به شایانی کمک مبنا،ثبتی

 در وجودم هایپتانسیل مبنا، ازثبتی سرشماری اجرای برای ملی کار نیست و با این تقسیم پذیرامکان داده تبادل نظام بدون ؛نفت

 شد. خواهد استفاده هادستگاه

در « نوين آماري نظام در هاداده حكمرانی با قرن جديد به ورود» سال شعار با ریزیبرنامه و آمار روز بزرگداشت، 5911در سال 

های ریزی مبتنی بر دادهی کشورمان به منظور بزرگداشت جایگاه پر اهمیت آمار و برنامهبرگزار شد. این روز در تقویم مل ماهاول آبان

مدیران، گیران، ریزان، تصمیمویژه برنامهمورد اعتماد، فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت روزافزون آن به تک تک آحاد جامعه به

 مشارکت کشور که با عشایر متخصصان، دانشگاهیان، کارشناسان و سایر آحاد جامعه ثبت شده است. در این مراسم از ثبت پایه جمعیت

این رویداد الگوی  .شد تهیه شده است، رونمایی اجرایی دستگاه 51ثبتی  از اطالعات استفاده با و عشایر امور ایران و سازمان آمار مرکز

 مبنا در یک مقیاس کوچک است.ز انجام سرشماری ثبتیخوبی ا



 

توان به تعامل و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد که بر اساس میاین سال از دستاوردهای مرکز آمار ایران در 

های دستگاه 51مربوط به  5911های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال های مورد نیاز این مرکز در ذیل شاخصآن موضوع ارائه ریزداده

د های اجرایی در بعاجرایی کشور قرار گرفت و توسط سازمان مذکور ابالغ شد. البته مرکز آمار ایران، موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه

نسبت به ارزیابی  نهادینه کرده و «کشوری توسعه آمار اجرای برنامه مل» تحت عنوان شاخص 5911های عمومی را از سال شاخص

 های اجرایی کشور اقدام می نماید.ساالنه دستگاه

 نظام سازینوین راستای های جدی درکشور و در پی اقدامات و پیگیری توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون ایران به استناد آمار مرکز

نامه تشکیل شورای راهبری پژوهش آیینو نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی آیین، کشور توانست فهرست آمارهای رسمی کشور آماری

به تصویب برساند.  5911سال عالی آمار کمیسیون تخصصی شورای جلساتپیشنهادی پژوهشکده آمار را در  رآموزش نظام آماری کشو و

 رفع و منابع هدر رفت ی، ازیم کار ملن تقسکنندگان، ضمن مشخص کردمرجع تهیه و عنوان دقیق ذکر فهرست آمارهای رسمی با

  خواهد شد. رسمی آمارهای کیفیت کاری، جلوگیری کرده و موجب باالبردنموازی

چندان سخت و  دو را مرکز آمار ایران به شده محول مأموریت و ، انجام مسئولیت51-پاندمی کووید از سوی دیگر در این سال شیوع 

ان مقابله با پیامدهای این بحر نهیبررسی جامعی در زم ،کشورها ریسا یآمار یملمرکز ضمن تعامل مستقیم با مراکز این رد، ک پیچیده

ورد. بر این اساس به عمل آدر این شرایط مراجع ملی آمار  یهاتیتداوم فعال چگونگی آن بر فرایندهای آماری و راتیتأث، جهانی

 و جایگزین یان، حذف عملیات میدانیچهره مأموران و پاسخگوبهاز تماس چهره ازینیب یهاروشراهکارها مانند:  ترینمهمترین و متداول

تحت  یهایریو آمارگ (CATI) انهیتر نظیر آمارگیری تلفنی، آمارگیری تلفنی با کمک راخطرکم یهاوهیسنتی با ش یهاکردن روش

مبنا کردن اداری و حرکت به سمت ثبتی یهاثبتی ثبتی و هادادهتوجه ویژه و خاص به  ( وCAWI) انهیرابا کمک  شبکه )اینترنتی(

 یهاو استفاده از روش یابالغ یبهداشت یهاپروتکل تیرعا ها، را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار داد. این مرکز ضمنفعالیت

اندازی مرکز و راه ITهای تجهیز زیرساخت با و ری خود را متوقف نکردآمارگی یهااز طرح کیچیهکنان، کار ی)کار از خانه( برا دورکاری

 یهاتغییر زمان انجام طرحبا  ای مواردو در پاره استفاده کرده تلفنی یهایریایگزین نظیر آمارگج یهااز روش(، call centreتلفن )

قع مو، آمارهای مورد نیاز را بهتبعات نامطلوب آنتا ضمن حداقل رساندن  تا حد ممکن پیامدهای این بحران را مدیریت کرده ،آمارگیری

 .گیران و آحاد جامعه برساندریزان، تصمیمبه اطالع برنامه

توسط دانشگاه یزد و  5911سال پانزدهمین کنفرانس آمار به عنوان یکی از رویدادی مهم آماری کشور نیز در شهریور ماه برگزاری 

 به صورت مجازی و در قالب وبینار برگزار شد. انجمن آمار ایران

 ی تفصیلیهای ملها و تهیه حسابآمارگیری ای و ثبتی، استخراج نتایجآمارگیری نمونه 04یاتی این مرکز با اجرای های عملسایر برنامه

قیمت، شاخص قیمت  عنوان متوسط 1عنوان شاخص قیمت،  54ای و فصلی، تهیه های منطقههای جاری و ثابت، حساببه قیمت

های آماری ایران، هماهنگی سازی نظام جامع ثبت، ادامه اقدامات مربوط به پیادههای شاخص قیمتمصرف کننده و تغییر سال پایه طرح

نامه همکاری با تفاهم 9انعقاد های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد مرکز آمار ایران، های شاخصو همکاری برای تهیه گزارش

های دستگاه( و در بعد شاخص 11های عمومی )ها توسط مرکز آمار ایران در بعد شاخصهای اجرایی، ارزیابی دستگاهتگاهدس



 

المللی های بینبندیسازی و آموزش طبقهواژه آماری، اقدامات الزم برای پیاده 903استانداردسازی تعاریف دستگاه(، 51اختصاصی)

عنوان نشریه آماری، ایجاد  11ارچوب کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران و نظام آماری، چاپ و نشر سازی چالمللی، ادامه پیادهبین

، ارتقای ارتباطات عالی آمارتخصصی شورای کمیسیونجلسه  9ی آمار ایران با برگزاری تالش برای افزایش کارایی نظام ملهماهنگی و 

 03توسعه نیروی انسانی با برگزاری  المللی،های بینو حضور فّعال در نشست هاها و گردهماییالمللی با شرکت در نشستی و بینمل

پاسخگویی به کاربران از رسانی آماری، کتابخانه، رسانی آماری از طریق درگاه ملّی آمار، واحد اطالع، اطالع)مجازی(آموزشی ن دورهعنوا

  .رسان سروش، محقق شده استمورد در پیام 504مار و در رادیو مجازی آ خبر عنوان 40طریق رایانامه و نیز بارگذاری 

دانم از تمامی مدیران و کارکنان متخصّص، صدیق و پرتالش مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، همکاران در پایان، برخود الزم می

های این مرکز و اعتالی تاجرایی کشور که در اجرای فعالی هایها و دستگاهریزی استانمعاونت آمار و اطّالعات سازمان مدیریت و برنامه

 .اند، تشکر و قدردانی نمایمی آمار ایران سهیم بودهنظام مل

 

 جواد  حسین زاده                          

 معاون رییس  سازمان ربانمه و بودجه کشور

 انریرئیس مركز آمار او 
  



 

 

 فهرست مطالب

 5 ........................................................................................................................................................................................................................................ مقدمه

 1 .......................................................................................................................................................................................................... رانیمرکز آمار ا یمعرف

 54 ................................................................................. ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای آماری ملی و بین المللیتولید و 

 14 ...................................................................................................................................................................... رانیا یآمار یهااستقرار نظام جامع ثبت

ن اطالعات و ارتباطاتینو یهایاز فناور یـریگها و اطالعات با بهرهت دادهیو حفظ امن یت مـحرمانگیآمار با رعا یتوسعه شبکه مل

 ................................................................................................................................................................................................................................................. 14 

 ح آمار توسطیر صحیج و اشاعه کاربرد و تفسیو ترو یو اعتماد عموم یآگاه ی، ارتقایرسم یبه آمارها یل دسترسیگسترش و تسه

 10................................................................................................................................................................. ن و مردمیزان، محققیراستگذاران، برنامهیس

 44 ............................................................... یالمللنیو ب یدر سطح مل یآمار یاو حرفه یسازنده علم یهایبهبود و ارتقاء تعامالت و همکار

 14 ................................................................................................................... ریزی، بهبود عملکرد و نظارت راهبردیهای نوین برنامهاستقرار نظام

 11 .................. بالنده و با نشاط یط کاریهمکاران در مح یو توانمندساز ی، توسعه سازمانیت منابع انسانیرین مدینو یاستقرار نظام ها

 540 ..................................................................................................................................................................................................... رانیپژوهشکده آمار ا

 541 ......................................................................................................................................................................................................................رویکرد آینده

 

 

 

 



5 

 

 

 معرفی مركز آمار ايران

 

 

 

 

  



6 

  تاريخچه

های مختلف اقتصادی و جامع و صحیح در زمینهرسمی آماری و با هدف تهیه آمارهای  لیمنظور ایجاد یک نظام م بهمرکز آمار ایران 

یزی رهای برنامهنیاز روزافزون دستگاهدلیل به  تأسیس شده است. کشور ریزی، علمی و پژوهشیبرنامهاجتماعی برای رفع نیازهای 

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

الزم به ذکر است . پیوست وقت سازمان برنامه و بودجه هایزیر مجموعه بهمركز آمار ايران با نام  5900در سال  به وزارت کشور بود

 هایسالو طی " جمهوررئیسریزی و نظارت راهبردی معاونت برنامه "با عنوان 5919تا پایان سال  5941از سال سازمان برنامه و بودجه 

برنامه و بودجه با عنوان سازمان  5911از اوایل سال و کرد فعالیت می "کشور ریزیو برنامه سازمان مدیریت "با عنوان  5910تا  5919

 دهد. کشور به فعالیت خود ادامه می

 مركز آمار ايران قانونمروري بر 

مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب  5919با تأسیس آن تصویب شده بود در سال  همزمان 5900قانون مرکز آمار ایران که در سال 

عالی شورای»و « وظایف و اختیارات»، «اتکلیّ»وقت رسید. این قانون در سه بخش  ملّیماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای  51

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 شورای 55

 تعاریف و اصطالحات -9دهما

 ورایش راهبری با آنها بین اطالعاتی و ارتباطی شبکه کشور و اجرایی هایدستگاه از متشکل نظامی :ايران آماري ملی نظام 

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

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

 :شودیم رسانیاطالع و تولید اجرایی هایدستگاه توسط که است کشور حاکمیتی هایگیریتصمیم نیاز مورد آمار آمار رسمی 

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

 :مرکز توسط که ایران رسمی آمارهای ایشناسنامه مشخصات و عناوین حاوی است فهرستی فهرست آمارهاي رسمی ايران 

 .رسدمی آمار عالی شورای تصویب به  و شودمی بازنگری و تهیه ایران، آمار

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

 شود.مبنا انجام میای و آمارگیری ثبتیعمده سرشماری، آمارگیری نمونه روش

 ورد گیری و به منظور برآهای نمونهوشآمارگیری از بخشی از جامعه هدف است که آن بخش با استفاده از ر:ايآمارگیري نمونه

  شود.های موردنظر آن جامعه انتخاب میویژگی
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 :واحدهای یک جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است. سرشماری در موضوعات مختلف آمارگیری از تمام  سرشماري

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

 :ای مرتبط با کل جامعه آمارگیری است که برای دستیابی به واحدهای آن هر مشخصه یا نقشه فهرست، چارچوب آمارگیري

 می گیرد.جامعه مورد استفاده قرار 

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

 باشددو دوره زمانی می

 :های فنی، ارائه تحلیل بر هایی که شامل طراحی و اجرای آمارگیری، مشاوره و کمکتمام یا قسمتی از فعالیت خدمات آماري

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

 وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران -3ماده 

 ؛های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیای در زمینههای نمونههای عمومی و آمارگیریانجام سرشماری  

 ؛های عمرانی کشورهای برنامهریزی و هدفهای برنامهمنظور تأمین نیازمندیآمارهای الزم به  تهیه 

 ؛های آماریسازی چارچوبتهیه و بهنگام 

 ؛هاها و آمارگیریاستخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری 

 ؛هاو شاخص قیمت ملّی محاسبات تهیه 

 ؛ی آماریهابندی، معیارها و طبقهتعاریف، مفاهیم تهیه 

 ؛های عمومی، خصوصی و تعاونیخشگردآوری آمارهای مورد نیاز از ب 

 ؛روآماری کش یه و انتشار سالنامهته 

 ؛کز اسناد، مدارک و اطالعات آماریتمر 

 های دولتی و همچنین های وابسته به دولت، شرکتها، مؤسسات دولتی، سازمانهای فنی به واحدهای آماری وزارتخانهراهنمایی

  و سات بخش خصوصی و تعاونیمؤس

 عمومی، خصوصی و تعاونی هایانجام خدمات آماری برای بخش. 

 محرمانگی اطالعات -7ماده 

یی هامارگیریآ ها وسرشماری تمامیهای مربوط به فند به پرسشهر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلّ 

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

ورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد میه آمارهای کلی و عمومی نباید در تهّ بجزشود محرمانه خواهد بود و آوری میجمع

 مجاز نخواهد بود.... ی و توجه در مراجع قضایی و اداری و مالیاری شده از افراد و مؤسسات به هیچوآبه اطالعات جمع
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 رعایت تعاریف و مفاهیم استاندارد -8ماده 

ها معیار ها،مفاهیم، روش ها از تعاریف،های دولتی موظفند در انجام آمارگیریها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتوزارتخانه

 های آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.بندیو طبقه

 دار خواهد بود:وظایف زیر را عهده عالی آمارشورای -99ماده

 ؛های مسئولهای آماری بین سازمانهای آماری کشور و نحوه توزیع فعالیتتعیین سیاست کلی برنامه 

 ؛های آماری کشورتعیین اولویت 

  ؛های حسابگرها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینزمینه هماهنگی وزارتخانهتعیین سیاست جامع در 

 های دولتی که از ها و وابسته به دولت و شرکتهای آماری وزارتخانهها و فعالیتاظهارنظر در مورد تأمین اعتبار اجرای طرح

 و شودانی کشور هزینه آن پرداخت میمحل اعتبارات عمر

  شوند و در شورا مطرح ها با آن مواجه میهای اجرایی در زمینه اجرای آمارگیریدرباره مسائلی که دستگاهاتخاذ تصمیم

 نمایند.می

 مركز آمار ايران استراتژيك عناصر

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

ساله نظام جمهوری اسالمی  44انداز ریزی کشور را برعهده دارد. بدین منظور الزم است برنامه استراتژیک مرکز، با سند چشمبرنامه

س . بر این اساودشطور منسجم تدوین ایران، برنامه مّلی آمار و برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ باشد و به

ریزی 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 

 9141مركز آمارايران درافق  اندازچشم

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

 ايران مركز آمار يتمأمور

مبنا با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی یت ما، مدیریت تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار نظام آمارهای ثبتیمأمور"

 ."است
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 ساختار كالن سازمانی مركز آمار ايران

 5914قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار کالن مرکز آمار ایران پس از بازنگری در سال  99و  95، 41های با رعایت موضوع ماده

 به صورت زیر طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار عالی آمار را مرکز آمار ایران عهدهعالی آمار، وظیفه دبیرخانه شوراینامه اجرایی دبیرخانه شورایآیین 5شایان ذکر است به استناد ماده 

 .عالی آمار استایران، دبیر شورایباشد. رئیس مرکز آمار می

 اداره كل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

 حسابیاداره كل امور مالی و ذي

 محاسبات ملیمعاونت اقتصادي و  هاي آماري و آمارهاي ثبتیمعاونت طرح
پشتیبانی و امور  معاونت توسعه منابع،

 هااستان

 هاي اقتصاديدفتر حساب

 هادفتر شاخص قیمت

ها و دفتر محاسبه شاخص برنامه

 هاي كالنسیاست

هاي دفتر استانداردها و نظارت بر طرح

 آماري

 دفتر نقشه و اطالعات مكانی

 اداره حراست المللهاي بینهمكاريروابط عمومی و  دفتر رياست،

 آمار پژوهشكده عالی آمارشوراي تساري

 رعالی آماريزي، پايش عملكرد و دبیرخانه شورايدفتر برنامه

 رسانیهای اطالعاتی و اطالعمعاونت پایگاه   

مركز فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
معاونت سـیسـتم و خدمات نرم افزاری  

 افزارینرم
 ایو خدمات رایانه شبکهمعاونت 

هاي شناسی آماري و طرحدفتر روش

 گیرينمونه

 دفتر جمعیت، نیروي كار و سرشماري

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايی

 دفتر كشاورزي

 دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات

 دفتر پايگاه مقاومت بسیج

 مركز آمار ايران نمودار سازمانی -9شكل 
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 همكاران استانی 

ها به عنوان بازوان اجرایی مرکز آمار ریزی استانمجموعه ساختار تشکیالتی سازمان مدیریت و برنامهاطالعات، زیر های آمار ومعاونت

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

های ابالغی از مرکز آمار ایران، تمهیدات الزم برای انجام مطلوب تکالیف آماری عتبارات و دستورالعملها، اها، بخشنامهچارچوب سیاست

های آماری، ها و فعالیتها، سرشماریرسانی نتایج آمارگیرینمایند. هدایت، آموزش، نظارت، استخراج و اطالعها را فراهم میدر استان

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

 های آماری و هسته مرکزی نظام ملی آمار ایران، بر عهده دارند. برداران اولیه فعالیتطراحان و بهره

ها اعالم و با توجه به نریزی استاهای آماری را در ابتدای سال، به سازمان مدیریت و برنامهمرکز آمار ایران اعتبارات مربوط به طرح

  دهد.های مربوط را انجام میهای آماری در طی سال ابالغبرنامه زمانبندی اجرای طرح

  نیروي انسانی

 باشند. ویژگی آنان بر حسب نوع استخدام و مدرک تحصیلی در جدول زیر ارائه شده است. نفر در این مرکز شاغل می 901تعداد 

 مركز آمار ايران به تفكیك نوع استخدام و مدرك تحصیلی نیروي انسانی شاغل -9جدول 

 مدرك تحصیلی

 نوع استخدام
 فوق ديپلم لیسانس لیسانسفوق يدكتر

 ديپلم

 و كمتر از آن
 جمع

 451 1 9 11 504 1 رسمی

 11 3 0 3 04 5 پیمانی

 35 54 55 94 54 - انجام کار مشخص قرارداد

 901 95 54 14 514 1 جمع
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 اعتبارات

میلیون ریال بوده که  565136500، رقمی معادل 5911ای مصوب مرکز در سال های سرمایهای و تملک داراییمجموع اعتبارات هزینه

ای های سرمایهمیلیون ریال دیگر مربوط به اعتبارات تملک دارایی 146514ای و میلیون ریال آن مربوط به اعتبارات هزینه 564416450

 است. میلیون ریال بوده 946344های اجرایی ای مربوط به آمارهای ثبتی دستگاههزینه اعتباراتبوده است. 

 اياعتبارات هزينه

ای باشد. مجموع اعتبارات هزینهها میای مرکز شامل دو قلم اساسی حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینهمجموع اعتبارات هزینه

 میلیون ریال در سال 4156144درصد از  41ساماندهی آمارهای ثبتی( با رشدی معادل  ای مربوط بهمرکز )به استثنای اعتبارات هزینه

 افزایش یافته است. 5911میلیون ریال در سال  564416450به  5914

در صد افزایش داشته  561حدود  5914در صد بوده که نسبت به سال  1365حدود  5911ای در سال ت هزینهامیزان تخصیص اعتبار

 است.

 درصد تخصیص بوده است. 544با  5911 های اجرایی در سالای مربوط به آمارهای ثبتی دستگاهارات هزینهاعتب

 ايهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايی

میلیون ریال به  506444در صد از مبلغ  501افزایشی معادل  5911ای مرکز برای سال مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه

تأمین تجهیزات و تعمیرات » طرح دو ای مربوط به میلیون ریال داشته است. این اعتبارات در قالب تملک دارایی سرمایه 146514

 درصد اعتبارات تخصیص یافته است. 544گردد که مبادله می« افزار نظام آماری کشورافزار و نرمتأمین سخت» و « هااساسی ساختمان
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 كیفیت با رسمی آمارهاي ارائه و تولید

 آماري استانداردهاي رعايت با

   المللیبین و ملی 
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 هایای در زمینههای نمونههای عمومی و آمارگیریانجام سرشماریموظف به  ،5919سال قانون مصوب  9بر اساس ماده مرکز آمار ایران 

انی رهای عمبرنامههای و هدف ریزیهای برنامهنیازپیشأمین هیه آمارهای الزم برای تبه منظور ت، فرهنگی و سیاسی اقتصادیاجتماعی، 

عناوین آمارهای تولیدی به همراه زمان ، 5919شایان ذکر است از سال . ها استقیمت و شاخص ملّیکشور و همچنین تهیه محاسبات 

العاتی، نشریات آماری( در قالب تقویم زمانی انتشار آمارها تهیه و های اطّ ها، فایلقالب گزارشنحوه ارائه آمارهای تولید شده ) انتشار و

  گیرد.در دسترس کاربران قرار می 5درگاه مّلی آمار از طریق

 شود. ارائه می ذیل به شرح 5911 در سال های رسمی با کیفیتدر زمینه تولید آمار اقدامات مرکز

 ايهاي نمونهيگیرآمار

خدمات، مسکن و خانوار و تهیه  ،معدن، کشاورزی، بازرگانی های مختلف اقتصادی، صنعت،به منظور تولید آمار در بخش

س محترم مرکز، به منظور کاهش تأکید رئیبا  . همچنینانجام شدآوری اطالعات و جمع اینمونه یگیرآمار 04 قیمت،های شاخص

تایج این ت. نهای فیزیکی شده اسجایگزین پرسشنامه ها تبلتآمارگیری بیشترهای اجرا و تسریع در استخراج نتایج، در اجرای هزینه

 یاهگیریباشد. عناوین و خالصه اطالعات هر یک از آمارمی یآمار قابل دسترس ملّیدر قالب نشریه و نیز از طریق درگاه  هاآمارگیری

 به شرح زیر است: 5911اجرا شده در سال 

   آمارگیري از نیروي كار

ریزی، شود. برنامههای اقتصادی یک کشور محسوب میتحلیل سیاستآمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی و 

سازد. هدف کلی از اجرای کار را ضروری میهای اقتصادی کشور در زمینه بازار کار، اجرای آمارگیری نیرویارزیابی و تحلیل سیاست

ای هبرآورد فصلی و ساالنه شاخص»طریق  کار و تغییرات آن است. این هدف ازاین آمارگیری، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی

های برآورد تغییرات فصلی و ساالنه شاخص»، «هاکار در سطح کل کشور و استانهای نیرویبرآورد ساالنه جمعیت»، «کارنیروی

جرای د. برای اشوتأمین می« هاکار در سطح استانهای نیرویبرآورد تغییرات ساالنه شاخص»و همچنین « کار در سطح کل کشورنیروی

با خانوار و تکمیل پرسشنامه  تلفنی یا حضوری هزار خانوار نمونه مراجعه و از طریق مصاحبه 409به  5911 این آمارگیری در سال

شود. نتایج این آمارگیری عالوه آوری میتر جمعساله و بیش 54الکترونیکی و با استفاده از تبلت، اطالعات مربوط به وضع فعالیت افراد 

ریزی کشور در زمینه بازار کار، برای تعیین جایگاه کشور بین سایر کشورهای جهان، مورد استفاده قرار بر تأمین نیازهای بخش برنامه

  این آمارگیری به صورت فصلی و انتشار نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه است.گیرد. اجرای می

                                                 

1  . http://www.amar.org.ir 

http://www.amar.org.ir/
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 روستايیو  مد خانوارهاي شهريآآمارگیري از هزينه و در

 رآثا روند مصرف کاالها و خدمات، ارزیابی ، مطالعهی شهری و روستاییآمارگیری در بررسی الگوی مصرفی خانوارها این نتایج

روابط متقابل  امکانات و تسهیالت خانوارها، مطالعه و مدآبررسی توزیع در ،تأمین عدالت اجتماعی زمینهر های اقتصادی دسیاست

 نتایج مهمنقش کاربرد دارد. عالوه بر آن،  آوردن امکان بررسی خانوارهای زیر خط فقر فراهمو  اقتصادی خانوارها -های اجتماعیویژگی

د تأکی اجتماعی کشور -های اقتصادیریزیها و برنامهبررسی ای،های ملّی و منطقهمورد نیاز حساب در تأمین اطالعاتاین آمارگیری 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد ها و پژوهشریزیها، برنامهگیریتصمیم در نتایج این آمارگیری .بر اهمیت زیاد آنها دارد

هزار خانوار مراجعه و از  04به حدود  آمارگیریبرای اجرای این  گیرد.میران کشور قرار گریزان و پژوهشسیاستگذاران، برنامه استفاده

های اقتصادی خانوار، هزینه -نوار و تکمیل پرسشنامه، اطالعات مربوط به خصوصیات اجتماعیطریق مصاحبه تلفنی یا حضوری با خا

درصد  54نمونه با در نظر گرفتن خطای نسبی کمتر از  این طرح، اندازه شود. درآوری میخوراکی و غیرخوراکی و درآمد خانوار جمع

های خوراکی و دخانی، متوسط های کل، متوسط هزینهکه متوسط هزینه ای بهینه شده استگونه، به41/4یا ضریب تغییرات کمتر از 

برآورد  «ضریب تغییرات»های غیرخوراکی و درآمد خانوارها با دقت باال قابل برآورد باشد. همچنین همراه با ارائه نتایج آمارگیری، هزینه

ازه محاسبه بد با نتوانمیکاربران نتایج . به این ترتیب شودمیهای خوراکی و غیرخوراکی و درآمد خانوارها محاسبه و ارائه انواع هزینه

بود بهتغییرات مورد نیاز در راستای گیری کنند. هر سال ها، آگاهانه تصمیم، در مورد استفاده یا عدم استفاده از آناطمینان براوردها

توسط کارشناسان  ،المللیهای بینداردها و توصیههای الزم و تطبیق با استانمطالعات و بررسیآمارگیری، پس از اجرای طراحی و 

 شود.مربوطه اعمال می

افزار آمارگیری و توسط کارشناسان استانی، امکان استفاده از اطالعات های پرت در نرمبررسی و اصالح داده فرایندبا اجرایی نمودن 

درصد اطالعات مورد نیاز آن از آمارگیری هزینه  14دود مد خانوار در محاسبه رشد ناخالص ملی فصلی )حآفصلی آمارگیری هزینه و در

های زودرس شود( در پایان هر فصل فراهم و با توجه به استخراج نتایج به صورت فصلی، تهیه حسابو درآمد خانوار استخراج می

 پذیر شد.امکان

 هاي خانواريبرداري نمونه پايه آمارگیريآمارگیري فهرست

های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار(، در بسیاری از موارد های خانواری مستمر )مانند طرحآمارگیریبا توجه به ماهیت 

زهای منظور تأمین نیا هایی را بهتوان از آن زیرنمونهمیکه  معرف بزرگی است الزم است از نمونه پایه استفاده شود. نمونه پایه، نمونه

طراحی چهارمین نمونه پایه  ، چارچوب اولیه5911در سال  انتخاب کرد. چند دوره از یک آمارگیرییا  اطالعاتی چند آمارگیری

 . چارچوب ثانویهشده استساخته  5911سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ات حاصل ازخانواری با استفاده از اطالع هایآمارگیری

شود. به این برداری تهیه میپایه( در مناطق شهری طی عملیات فهرست های نمونهخانوارهـای ساکن در خوشه پایه )فهرست نمونه

شوند. از این ساکن در یک محدوده جغرافیایی مشخص، فهرست می ها، بخشی از خانوارهایهر ساله در هر یک از خوشهترتیب که 

شود. در خانوار در مناطق شهری استفاده میهای آمارگیری از نیروی کار و هزینه و درآمد فهرست برای انتخاب خانوارهای نمونه طرح



95 

محدوده مورد نظر برای انتخاب خانوارهای جدید نمونه برای دو طرح آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار،  5911سال 

 برداری شد.فهرست

  )اجراي استان(نفر كاركن و بیشتر 94هاي صنعتی داراي آمارگیري از كارگاه

ریزی های صنعتی، جهت برنامههای کارگاهاطالعاتی مناسب از ویژگی زمینه تهیه این آمارگیری،و اجرای  طراحیهدف اصلی از 

صادی اقت هایصنعتی و اعمال سیاست های توسعههای اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامهاتخاذ سیاست ،صنعتی توسعه

در  5913و  5911های صورت ساالنه بجز سالبه 5915تر از سال نفر کارکن و بیش 54های صنعتی دارای آمارگیری از کارگاه است.

کارگاه صنعتی در  49140چهل و هفتمین دوره آمارگیری مذکور با مراجعه به حدود  5911سراسر کشور اجرا شده است. در سال 

ای ههای مالی کارگاهآوری اطالعات هر سال، پس از نهایی شدن حسابنکته ضروری است که جمعسراسر کشور اجرا شده است. ذکر این 

 آوری شده است. ( جمع5914رو در این طرح، اطالعات یک سال قبل )سال پذیر خواهد بود، از اینصنعتی امکان

های صنعتی جدید واجد شرایط از طریق مجوزهای صورت ساالنه، حین اجرا با شناسایی کارگاهایان ذکر است، چارچوب این طرح بهش

بر این در شد. عالوهها بهنگام میهای اجرایی، توسط سازمان اجرای طرح در استانبرداری صادرشده در واحدهای استانی دستگاهبهره

های یافتی از پروانهنفر کارکن و بیشتر با اطالعات در 14های صنعتی تالش شد فهرست کارگاه 5919تا  5941های سال فاصله

صورت دارای مشکالت زیادی از سازی به این برداری واحدهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت منطبق شود. فرایند بهنگامبهره

پوششی در چارچوب آماری های موردی، موجب بروز کمقبیل پیچیدگی در کنترل و نظارت بود و بر اساس شواهد موجود و بررسی

های اجرایی و رویکرد مرکز آمار ها در دستگاهثبت اطالعات کارگاه های یکپارچهسامانه با توجه به توسعه 5910د. در سال طرح شده بو

سازی چارچوب تغییر های آماری ایران )ایران استارز(، فرایند بهنگاماستفاده از آمارهای ثبتی در قالب نظام جامع ثبت ایران در زمینه

های سیستمی و کارشناسی، با های اجرایی مرتبط دریافت شد و با بررسیها از دستگاهای کارگاهستا اطالعات پایهکرد. در همین را

 54های صنعتی ای کارگاهسازی، اطالعات پایهها طی دو مرحله اجرای طرح بهنگاماطالعات مرکز تطبیق داده شد و با ارسال به استان

مورد بررسی میدانی قرار گرفت و در نهایت چارچوب آماری طرح بهنگام شد که به دلیل  5911و  5911های نفر کارکن و بیشتر سال

  بازنگری شد. 5910تا  5945های زمانی سال اصالح چارچوب ، نتایج مربوط به دوره

 آمارگیري از كارگاه هاي صنعتی با استفاده از صورت مالی در بورس 

های صنعتی ثبت شده در سازمان بورس اوراق گویی برای کارگاهاطالعات و کاهش بار پاسخ هدف از اجرای این طرح، افزایش کیفیت

 هایها دارای پوشش مناسبی از اطالعات پرسشنامه طرح آمارگیری از کارگاههای مالی حسابرسی شده این کارگاهبهادار است. صورت

ود های مالی وجشود. برای سایر اطالعاتی که در صورتیل میها تکمهای پرسشنامه از طریق این صورتصنعتی است و بیشتر بخش

ین های صنعتی در اشود. ارزش افزوده کارگاهها تکمیل میندارد پرسشنامه کوتاهی تهیه شده است که با مکاتبه یا مراجعه به کارگاه

دهند و به دلیل این که اطالعات ل مینفر کارکن و بیشتر را تشکی 54های صنعتی کارگاه درصد ارزش افزوده 14تا  04طرح حدود 

ی هاشود، تاثیر زیادی در افزایش کیفیت اطالعات آمارگیری از کارگاههای مالی حسابرسی شده تکمیل میها بر مبنای صورتآن
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ا ط اطالعاتی رها فقها به جای تکمیل دوباره اطالعات مالی در پرسشنامهنفر کارکن و بیشتر دارند. عالوه بر این کارگاه 54صنعتی 

 یابد. این طرح ازها در این طرح کاهش میگویی کارگاههای مالی وجود ندارد و به همین دلیل بار پاسخکنند که در صورتتکمیل می

 شود. در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و اجرا می 5911سال 

 برداري كشورآمارگیري از معادن در حال بهره

برداری کشور، های معادن در حـال بهرهنگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب ، تهیهاین آمارگیریو اجرای  احیطرهـدف اصلی از 

ز ا باشد.معدن می در بخشهای توسعه ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه های اقتصادی واتخاذ سیاست، ریزی توسعهبرای برنامه

مورد آمارگیری قرار گرفته است و نتایج آن در « معادن منتخب»ساله بخشی از معادن با عنوان همه 5913تا سال  5919سال 

به اجرا « طرح آمارگیری از معادن تحت پوشش بخش عمومی»  5911و  5910های ای منتشر شده است. در سالهای جداگانهنشریه

طرح . شده است انجـام طور ساالنهکشـور به از معـادن آمـارگیـری 5940و 5934های سال استثنای تاکنون به 5913 از سالآمد و در

 0100باشد، با مراجعه به برداری کشور میدر حال بهره از معادنکه سی و هشتمین طرح آمارگیری  5911آمارگیری از معادن سال 

 معدن در سراسر کشور انجام شده است. 

گسترش و شیوع ویروس کرونا، اجرای اینترنتی طرح نیز برای اولین بار در دستور کار قرار گرفت و این اجرا به صورت ترکیبی به دلیل 

پذیر های مالی امکانآوری اطالعات هر سال، بعد از نهایی شدن حساباز مراجعه حضوری و تکمیل اینترنتی انجام شد. بدیهی است جمع

  .آوری شد( جمع5914اطالعات مربوط به یک سال قبل )سال  5911مارگیری از معادن سال خواهد بود. لذا در طرح آ

 كشور يبردارمعادن در حال بهره یستيزطیمح يهایژگيو

برداری برداری کشور، هرسال از نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهرههای محیط زیستی معادن در حال بهرهنشریه ویژگی

معادن در حـال محیط زیستی های نگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب تهیهشود. هدف اصلی از تهیه این نشریه، کشور تهیه می

شامل تعداد معادن دارای فاضالب، مقدار فاضالب تولیدی، محل دفع فاضالب، دارا بودن سیستم تصفیه فاضالب و  برداری کشور،بهره

به صورت مستقل از طرح آمارگیری از معادن  5944ست است. نشریه مذکور از سال گذاری معادن در بخش محیط زیمقدار سرمایه

برداری کشور بر اساس های محیط زیستی معادن در حال بهرهبرداری کشور منتشر شده است. آخرین نشریه ویژگیدر حال بهره

 در دسترس کاربران قرار داده شده است. 5913های سال داده

 شترینفر كاركن و ب 94 يدارا یصنعت يهاكارگاه یستيز طیمح يهایژگيو

های نفر کارکن و بیشتر کشور، هرسال از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 54های صنعتی های محیط زیستی کارگاهنشریه ویژگی

یستی محیط زهای نگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب تهیهشود. هدف اصلی از تهیه این نشریه، نفر کارکن و بیشتر تهیه می 54صنعتی 

شامل مقدار آب خریداری شده، مقدار آب مصرفی، مقدار فاضالب صنعتی، مقدار پسماند جامد و مقدار  ،های صنعتی کشورکارگاه

نفر کارکن و بیشتر  54های صنعتی به صورت مستقل از طرح آمارگیری از کارگاه 5944پسماند مایع است. نشریه مذکور از سال 
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های سال نفر کارکن و بیشتر کشور بر اساس داده 54های صنعتی های محیط زیستی کارگاهشر شده است. آخرین نشریه ویژگیمنت

 در دسترس کاربران قرار داده شده است. 5911

 شترینفر كاركن و ب 94 يدارا یهاي صنعتمقدار مصرف انرژي كارگاه

 های صنعتینفر کارکن و بیشتر کشور، هرسال از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 54های صنعتی نشریه مقدار مصرف انرژی کارگاه

ای همقدار مصرف انرژی کارگاهنگام از هاطالعات جامع و ب تهیهشود. هدف اصلی از تهیه این نشریه، نفر کارکن و بیشتر  تهیه می 54

به صورت مستقل  5944مصرف  است. نشریه مذکور از سال های انرژی و نوع شامل مقدار مصرف به تفکیک نوع حامل ،صنعتی کشور

ای ههای محیط زیستی کارگاهنفر کارکن و بیشتر منتشر شده است. آخرین نشریه ویژگی 54های صنعتی از طرح آمارگیری از کارگاه

 ت. در دسترس کاربران قرار داده شده اس 5911های سال نفر کارکن و بیشتر کشور بر اساس داده 54صنعتی 

 « قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران»و « قیمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور» گردآوري اطالعات 

هدف از اجرای این طرح، اعالم متوسط قیمت خرید و فروش قطعی و نیز اجاره بهای یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی 

های زمانی مختلف است. نتایج در هر فصل و سطوح جغرافیایی و دورهدر سطح مناطق شهرداری شهر تهران و سایر نقاط شهری کشور 

دهد. طی ریزان و سیاستگذاران قرار میریزی در زمینه مسکن را در اختیار برنامهحاصل از این طرح، اطالعات مورد نیاز برای برنامه

ایران و چند سال توسط وزارت مسکن و  های توسط مرکز آمارصورت آمارگیریطرح فوق به 5943-5944و  5934-5944های سال

ای که اطالعات این طرح از طریق سامانه ثبتی آوری اطالعات تغییر یافته، به گونهشیوه جمع 5944شهرسازی انجام شد. از سال 

اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران و  شود. نتایج حاصل از اجرای طرح گردآوریمدیریت امالک و مستغالت کشور کسب می

و اجاره  متیق" یگردآورسهم معامالت در سطح استان برای طرح  5914شود. از سال صورت فصلی منتشر مینقاط شهری کشور، به

سال  ازو  "و اجاره مسکن در شهر تهران متیق"ی گردآورو در سطح مناطق شهر تهران، برای طرح  "کشور یمسکن در نقاط شهر

حد عمر وا نیانگیو م یواحد مسکون یربنایو مساحت ز یکلنگ یساختمان مسکون نیزم ای نیمعامالت زم یبرا نیمساحت زم 5910

در سطح  "و اجاره مسکن در شهر تهران متیق" یطرح گردآور یبرا یمسکون یربنایو فروش و اجاره ز دیمعامالت خر یبرا یمسکون

 .شودیم منتشرمناطق شهر تهران 

 هاي كشورهاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه گردآوري

و ساز های کشور، با هدف اصلی تعیین میزان ساخت های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه طرح گردآوری

ته شده است. نتایج حاصل از این به اجرا گذاش 5914ها از سال ساختمان در نقاط شهری کشور و نیز تعیین برخی مشخصات آن

برخی اطالعات ثبت شده  ریزان شهری به آمار و اطالعات در بخش ساختمان و مسکن را با استفاده از گردآوریآمارگیری، نیاز برنامه

 کند. های ساختمانی، تامین میدر پروانه



98 

ها، در معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و شهرداریهای ساختمانی پس از ارسال توسط اطالعات پروانه 5919پیش از تابستان 

آوری اطالعات سامانه جمع 5919شد. در تابستان آمایی و به صورت فایل به مرکز آمار ایران ارسال میهای کشور، دادهریزی استانبرنامه

های کشور با ورود به این سامانه، اطالعات پروانههای اندازی شد که تمامی شهرداریهای ساختمانی در مرکز آمار ایران راهپروانه

 5944تا سال  5933ساالنه، از سال  5914 نمایند. دوره انتشار این اطالعات از سالساختمانی صادر شده در هر ماه را در آن وارد می

 در ست. در نشریات فصلی نتایجساالنه و فصلی بوده ا 5913ماهه و فصلی و از سال ساالنه، شش 5941ماهه، از سال ساالنه و شش

 .شودهای کشور و در نشریات ساالنه نتایج در سطح تمامی شهرهای کشور منتشر میاستان سطح

 بخش حمل و نقل كشور یكارگاه يهااز حساب يریآمارگ

طرح برای اولین  1این اجرای غیرمتمرکز  سابقه. شدمی انجام به شکل غیرمتمرکز ونقلحمل بخش به مربوط طرح 1 قبل هایسال در

های مختلف هریک آمد. پس از آن در سال های کشور به اجرا درگردد که طی آن طرح آمارگیری از سردخانهباز می 5911بار به سال 

 بخش این تاطالعا ارائه و تهیه در ایران آمار مرکز قانونی وظیفه به عنایت شد باساله اجرا می 0یا  9های زمانی ها در بازهاز این طرح

. دگردی سال یک طی بخش این اطالعات کل آوریجمع صدد در ارتباطات و نقل و حمل گروه اطالعات، این داشتننگه هنگامبه لزوم و

 تأمین طرح، این اجرای از کلی هدف. گردید انجام جامع طور به کشور سطح در 5911در سال  بار اولین برای طرح بر این اساس، این

 اقالم عمومی، برآورد مشخصات )شامل تعیین ونقلحمل بخش 5914 سال ایمنطقه و ملی هایحساب تهیه نیاز مورد هایداده

، هزینه ساختار و واسطه مصارف ارزش ها، برآوردستانده ارزش کارکنان، برآورد خدمات جبران کارکنان، برآورد تعداد عملکردی، برآورد

  های موردنظر به شرح زیر بوده است: کارگاه از گروه 1 فعالیت ثابت( در سرمایه تشکیل و برآورد افزوده ارزش برآورد

 ؛زیارتی هایکاروان و مسافرتی هایگشت هوایی، نقل و حمل کمکی هایهای دارای فعالیتکارگاه .5

 ؛آبی نقل و حمل کمکی هایهای دارای فعالیتکارگاه .4

 ؛مسافربری مؤسسات و هاشرکت .9

 ؛مؤسسات باربری ها وشرکت .0

 ؛تلفنی تاکسی هایآژانس و اتومبیل کرایه مؤسسات .1

 ؛کاال ترخیص مؤسسات .1

 ؛عمومی هایباسکول .3

 و عمومی هایپارکینگ .4

 .انبارداری خدمات هایکارگاه از آمارگیری طرح .1

 هاي تحقیق و توسعههاي داراي فعالیتآمارگیري از كارگاه

های مختلف در میان جوامع تحقیق و پژوهش، عامل ضروری و انکارناپذیر رشد و توسعه اقتصادی است. توجه به پژوهش در زمینه

ستگذاران باشند. سیاهای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی خود میچنان گسترش یافته است که کشورها در پی افزایش سهم هزینه
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باشند. آمارهای تحقیق و توسعه به ای نیازمند آمارهای حوزه علم، فناوری و نوآوری میهای توسعهبرنامهریزان برای تدوین و برنامه

تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقالب فرهنگی،  عنوان بخش مهمی از آمارهای این حوزه از یک سو از مطالبات شورای عالی علوم

می و فناوری ریاست جمهوری و از سوی دیگر نیاز محققان و پژوهشگران دانشگاهی های مجلس شورای اسالمی، معاونت علمرکز پژوهش

 باشد.المللی میهای بینو سازمان

صورت هر دو سال یکبار به 5931های تحقیق و توسعه را از سال مرکز آمار ایران در راستای پاسخ به این مطالبات آمارگیری از فعالیت

 5911در سال  ( به طور متوالی اجرا کرده است.5914و  5911، 5910، 5915های )به جز سال 5911تا  5944و پس از آن از سال 

های دارای فعالیت تحقیق و این طرح با سه پرسشنامه )پرسشنامه دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، مرکز تحقیقاتی و سایر کارگاه

کارگاه در سطح کل کشور مراجعه  16111بوده و به صورت سرشماری ه در این طرح ب یروش آمارگیرآمده است.  توسعه( به اجرا در

 شده است. 

 های تفصیلی این طرح عبارتند از:هدف

 ؛استان سطح در جنس و علمی گروه ،تحصیالت سطح تفکیک به محققان کل تعداد محاسبه  

 ؛ناستا سطح در جنس و حرفه نوع تفکیک به توسعه و تحقیق کارکنان سایر کل تعداد محاسبه 

 ؛استان سطح در جنس و علمی گروه ،تحصیالت سطح تفکیک به وقت تمام معادل محققان تعداد محاسبه 

 ؛استان سطح در جنس و حرفه نوع تفکیک به وقتتمام معادل کارکنان سایر تعداد محاسبه 

 ؛استان سطح در علمی گروه و پروژه نوع تفکیک به توسعه و تحقیق هایپروژه تعداد محاسبه  

 و استان سطح در توسعه و تحقیق هایهزینه محاسبه 

 فاعیتغیران و تجاری دولتی، عالی، آموزش هایبخش تفکیک به توسعه و تحقیق هایهزینه کنندهتأمین منابع سهم محاسبه. 

 تعداد و تولیدات دام سبكفصلی  گیرياندازه آمارگیري

به صورت ماهانه به  5913های مختلف، از مهرماه سال تعداد دام سبک کشور در ماه با هدف برآورد در آغاز،این طرح آمارگیری 

های متعدد کاربران بر ادامه آن، طرح آمارگیری فصلی دام آمد. به دنبال استقبال از نتایج طرح ماهانه دام سبک و درخواست اجرا در

ترین برآورد تعداد دام سبک کشور در آخرین ماهِ هر فصل و مهمای تغییرات در اقالم پرسشنامه و زمان اجرا با هدف سبک با پاره

 آمد و از آن زمان تا کنون ادامه دارد.  به اجرا در 5914تولیدات دامی )تعداد دام پروار شده و تولید شیر( از پاییز سال 

آوری اطالعات تلفیقی )حضوری و جمعهای ثابت و مؤثر و شیوه این طرح آمارگیری به شیوه آمارگیری سریع و با استفاده از نمونه

در روز آمارگیری به تفکیک سن و  «م سبکتعداد دا»مربوط به  العاتاط ،در این طرح آمارگیریتلفنی( با حداقل هزینه، اجرا شد. 

در آخرین ماه هر  در فصل آمارگیری« مقدار تولید شیر»و  «تعداد دام عرضه شده برای کشتار» ،«تعداد دام زنده به دنیا آمده»و س جن

های و با روش 5919 سبک که با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی مبردار دارای دابهره 9444از بیش از فصل و 

 شود.میهای آماری به سطح کل جامعه تعمیم داده روشبا نتایج  شود و میاند، پرسیده گیری انتخاب شدهنمونه
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 شود.میآوری مرجع )آخرین هفته آخرین ماهِ هر فصل( جمع زمانبرداران نمونه در ری، اطالعات بهرهدر طول اجرای این طرح آمارگی

ها به صورت روزانه انجام شد. بالفاصله پس از اجرا، استخراج اطالعات ها همزمان با اجرا در سامانه سیجاد وارد شده و کنترل دادهداده

از تأیید ضرایب، اطالعات در سطح کشور برآورد شد و اطالعات برآورد شده در قالب  بدون ضریب و تعیین ضرایب انجام شده و پس

، به مقامات کشوری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی ه استگزارش فصلی که به شکل سری زمانی تهیه شد

  باشند.گاه ملی آمار قابل دسترسی میشود و عالوه بر آن، نشریات نتایج این طرح از طریق درمیارسال کشور 

 تعداد و تولیدات دام سنگین )گاو و گوساله( فصلی  گیرياندازه آمارگیري

درصد شیر تولیدی کشور و نزدیک به نیمی  14گوساله در تأمین امنیت غذایی جامعه )ایت به اهمیت فعالیت پرورش گاو و با عن

ریزی تخصصی و همچنین تنظیم بازار و با توجه به از گوشت قرمز کشور( و نیاز مبرم کشور به اطالعات به روز از این اقالم برای برنامه

ح با هدف برآورد تعداد ماهانه این نوع دام و مهمترین تولیدات دام های آمارگیری از دام سبک، این طرتجربیات حاصل از اجرای طرح

 آمد.  اجرا در به صورت فصلی به 5911به صورت ماهانه و از ابتدای سال  5914)تعداد دام پروار شده و تولید شیر( از دی ماه سال 

آوری اطالعات تلفیقی )حضوری و ثر و شیوه جمعهای ثابت و مؤاین طرح آمارگیری به شیوه آمارگیری سریع و با استفاده از نمونه

آوری مرجع هر ماه )آخرین هفته هر ماه( جمع زمانبرداران نمونه در تلفنی( با حداقل هزینه اجرا شد و در طول اجرای آن، اطالعات بهره

شد. بالفاصله پس از اجرا، استخراج  ها به صورت روزانه انجامها همزمان با اجرا در سامانه سیجاد وارد شده و کنترل دادهشد. داده

اطالعات بدون ضریب و تعیین ضرایب انجام شده و پس از تأیید ضرایب، اطالعات در سطح کشور برآورد شد و اطالعات برآورد شده در 

ور پزشکی کشقالب گزارشی که به شکل سری زمانی تهیه شد، به مقامات کشوری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دام

 باشد.میکاربران آماری دسترس  دراز طریق درگاه ملّی آمار،  آمارگیری،عالوه بر آن نشریات نتایج این طرح ارسال شد. 

 هاي كشورآمارگیري از آمار كشتار دام كشتارگاه

ایران اجرا و نتایج آن منتشر ساله توسط مرکز آمار تا کنون همه  5903های کشور از سال طرح آمارگیری آمار کشتاردام کشتارگاه

ریزی، سیاستگذاری، تحقیق، کنترل و آوری و ارائه آمار و اطالعات ضروری برای برنامهشده است. هدف از اجرای این آمارگیری جمع

ضه به عردست آمده به منظور محاسهای کشور است. اطالعات آماری بهدام در کشتارگاهات اجرایی در زمینه فعالیت کشتارهدایت عملی

وشت گ احتمالی ریزی برای وارداتبرنامهسرانه گوشت قرمز، تخمین برخی از اقالم آماری مرتبط با کشتار دام از قبیل پوست، روده و ...، 

 هایگیرد. دادههای اقتصادی و وضعیت مراتع کشور مورد استفاده قرار می، تأمین نیازهای آماری حسابو توزیع صحیح آن در کشور

های رسمی تحت پوشش شبکه ارگیری، به صورت ماهانه از طریق تکمیل پرسشنامه در سامانه سیجاد برای تمامی کشتارگاهاین آم

سال در ابتدای سال  14شد، پس ازطور ساالنه منتشر میبه 5911گردد. نتایج حاصل از آن تا سال آوری میدامپزشکی کشور جمع

ادامه داشت. پس از آن،  5911و این رویه تا ابتدای سال  آوری و منتشر شدطور فصلی جمع برای اولین بار نتایج این طرح به 5913

رسانی شده و نشریه نتایج این طرح به صورت ماهانه اجرا شده است و نتایج به صورت گزارش ماهانه حداکثر تا انتهای ماه بعد اطالع

های حمایتی در جهت این نتایج در زمان مناسب جهت اتخاذ سیاست شد. ساالنه آن حداکثر تا انتهای تیر ماه سال بعد منتشر خواهد
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 های کشور، استمرار وهای مهم آمار کشتار دام کشتارگاهاز ویژگیکنترل قیمت گوشت در بازار این محصول مورد استفاده قرار گرفت. 

های زمانی کوتاه در فاصلهو توان اطالعات حاصل را خیلی سریع می آوری و استخراج آن است که در نتیجهسرعت انجام مراحل جمع

تواند نقش بسزایی در اتخاذ تصمیم مناسب به منظور کنترل . انتشار نتایج ماهانه این طرح میقرار داد ریزی مورد استفادهبرای برنامه

 بازار گوشت و کاهش نسبی قیمت گوشت ایفا نماید.

 ياقتصاد يهاحساب هژيو_هايدامدار از آمارگیري

ای از ههای نمونهای کشاورزی و آمارگیریسرشماری مریزان بخش کشاورزی، انجامنظور برآورده نمودن نیازهای آماری برنامهبه

پس از اجرای سرشماری عمومی  های جاری مرکز آمار ایران از بدو تأسیس بوده است.های مختلف این بخش، یکی از برنامهفعالیت

این سرشماری به اجرا  ببا استفاده از چارچو 5914و 5943، 5940 ای دامداریهای آمارگیری نمونهطرح ،5944کشاورزی در سال 

ای دامداری های آمارگیری نمونهطرح ،5911 و 5911 ،5919 هایدر سال ،5919 دنبال اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در آمد. به

هر ، از نیمه دوم م5911در سال های کشور ای از دامداریطرح آمارگیری نمونه. این سرشماری اجرا شده است باستفاده از چارچو با

 .آمد به مرحله اجرا دراستان کشور  95در  تا نیمه اول آبان

گوسفند و بره و بز و بزغاله به تفکیک سن و تعداد »، «مهای دارای دابرداریتعداد بهره»ای در مورد عات گستردهدر این طرح اطال

ییده زا متعداد دا»، «تعداد شتر و بچه شتر و گاومیش و بچه گاومیش»، «تعداد گاو و گوساله به تفکیک نژاد و سن و جنس»، «جنس

دار تولید پشم و کرک و مق»، «مقدار تولید شیر»، «برداریذبح شده در بهره متعداد دا»، «فروخته شده برای کشتار متعداد دا»، «شده

 .آوری شدجمع «های اقتصادیبعات ویژه حساالاط»و  «تعداد کارکنان»، «مقدار مصرف انواع علوفه»، «مو

ها در دو مرحله )در ها و ارتباط بین آنها در سامانه سیجاد وارد شد و به دنبال آن، کنترل صحت دادهپس از بازبینی اطالعات، داده

مار ایران( انجام شد. سپس استخراج اطالعات بدون ضریب و تعیین ضرایب انجام شده و پس از تأیید ضرایب، اطالعات ها و مرکز آاستان

های کشور برآورد شد و اطالعات برآورد شده، در قالب گزارشی از این فعالیت به همراه نشریه چکیده نتایج، به مقامات در سطح استان

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد. عالوه بر آن نشریه گزیده نتایج این  کشوری و استانی، معاونت امور دام

 باشد.طرح از طریق درگاه ملّی آمار، قابل دسترسی می

هاي پرورش مرغ تخمگذار، مؤسسات هاي پرورش مرغ گوشتی، مرغداريهاي صنعتی كشور )شامل مرغداريآمارگیري چهارگانه از مرغداري

 ويژه حساب هاي اقتصادي -كشی و مؤسسات پرورش مرغ مادر(جوجه

دار از های نطفهمرغ های یکروزه یا تخمبا وارد کردن جوجه مرغ 5999پرورش مرغ به شکل صنعتی در ایران از سال 

ل توجهی از نژادهای اصالح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت به حدی بود که امروزه توانسته است بخش قاب

 مرغ اجداد، پرورشمرغ الین، پرورش مرغ  پرورشاصلی  شش فعالیت صنعت پروتئین حیوانی کشور را فراهم نماید. در این

 وجود دارد.  پــرورش پولت و یک فعالیت جنبی گوشتی ، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغیکروزه مادر، تولید جوجه
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پاسخگویی به نیاز همچنین جهت تولید آمار و اطالعات پایه و مرکز آمار ایران در راستای انجام وظایف قانونی خود، در 

های مرغداری، گوشتیهای پرورش مرغ صنعتی کشور )شامل مرغداریهای از مرغداریچهارگانه  آمارگیری کاربران، طرح

 به مرحله اجرا در آورد. 5911تابستان سال در ت پرورش مرغ مادر( را کشی و مؤسساپرورش مرغ تخمگذار، مؤسسات جوجه

های پرورش یافته در مرغداری مقدار وزن مرغ زنده پرورش»نظیر  5911و  5914های سالدر این طرح اطالعات مهمی برای 

تعداد کل تولید جوجه یکروزه در » ،«های پرورش مرغ تخمگذاردر مرغداریخوراکی مرغ میزان تولید تخم»، «مرغ گوشتی

این صنعت به « تعداد کارکنان»و « دار تولید شده در مؤسسات پرورش مرغ مادرتعداد تخم نطفه»، «کشیمؤسسات جوجه

  .تفکیک استان گردآوری و منتشر شد

  هاي اقتصاديويژه حساب -كشور يهاچارچوب گلخانه يسازبهنگام

ها سازی چارچوب طرحای و بهنگامهای نمونهریزان بخش کشاورزی، انجام آمارگیریبرنامه به منظور تامین نیازهای آماری

های مرکز آمار ایران از بدو تأسیس بوده است. پرورش محصوالت دائمی و های کشاورزی یکی از برنامهدر فاصله سرشماری

های اخیر در سطح کشور گسترش یافته در سالشود، که های مهم کشاورزی محسوب میساالنه در گلخانه یکی از فعالیت

سازی ها با هدف چارچوباطالعات مربوط به گلخانه 5919و  5944های های عمومی کشاورزی سالدر سرشماری است.

این واحدها سازی چارچوب های کشور با هدف بهنگامسازی چارچوب گلخانهگردآوری شده است. در همین راستا طرح بهنگام

با مشارکت سازمان مدیریت و  5911در آذرماه سال  های اقتصادیمین اطالعات مورد نیاز دفتر حسابتأو همچنین 

، مساحت، سطح زیرکشت و استان اجرا شد. در این طرح آمارگیری اطالعات مهمی در مورد تعداد گلخانه 95ریزی برنامه

نتایج این طرح  از طریق درگاه ملی آمار، قابل دسترسی چکیده نشریه  آوری شده است.ای جمعمقدار تولید گیاهان گلخانه

 باشد.می

 كشور یرسم يهاكشتارگاه وریكشتار ط يآورجمع

عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوارها دارد. با توجه گوشت سفید به

مصرف گوشت سفید در کشور، اطالع از مقدار تولید و عرضه آن در فواصل به سهم زیاد گوشت انواع طیور از کل تولید و 

ها ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مرکز آمار ایران گذاریها و سیاستریزیکوتاه زمانی )ماهانه یا فصلی( برای برنامه

های رسمی کشور را در ر کشتارگاهکشتار طیو سنجی اجرای طرح آمارگیریمنظور امکانمطالعات اولیه به 5911در سال 

 دستور کار قرار داد.

از آن اجرا شد، که نتایج حاصل  5911 سال های رسمی کشور برای نخستین بار در زمستانآمارگیری کشتار طیور کشتارگاه

به برای محاس توانهای تخصصی بخش طیور، میریزی. از این آمارها عالوه بر کمک به برنامهشدارائه در قالب گزارش فصلی 

 های طیور و صنایع تبدیلیریزی برای تأمین نیازهای واحدهای پرورش و فراوردهمصرف سرانه گوشت انواع طیور و نیز برنامه

 ی این واحدها، و واردات گوشت مرغ بهره برد.ها، توسعهآن
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  ان وقترآمارگیري از گذ

افراد جامعه و بررسی  شده انجامی هاتیالفعّ زمان مدتو  شناخت نوع العات مربوط بهارائه اطّ هدف باطرح آمارگیری گذران وقت 

و برای  5944و بهار و تابستان  5943در فصول پاییز و زمستان  سالهکتغییرات شیوه زندگی افراد، نخستین بار برای دوره آماری ی

هار و تابستان بو  5914فصول پاییز و زمستان  م،اری سوّ، دوره آم5910و بهار و تابستان  5919فصول پاییز و زمستان  م،دوره آماری دوّ

 .تهیه، طراحی و اجرا شدشهری کشور  در مناطق 5911

آمارگیر و اطالعات فردی توسط افراد  مأمورتوسط در دومین هفته ماه سوم هر فصل، ی اطالعات خانواری آورجمعدر این آمارگیری 

های زمانی به تفکیک دوره روزشبانهدر طول یک  ساله و بیشتر 51های افراد شود و شرح فعالیتخانوار به روش خود تکمیلی انجام می

ندی ببرای طبقهود.شآوری میدقیق در پرسشنامه ثبت و یک روز بعد از تکمیل فرم توسط مامور آمارگیر جمع طوربهای دقیقه 51

 استفاده شده است. ICATUS_2016المللی بندی بینهای گذران وقت از طبقهفعالیت

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری گذران وقت مجموعه افرادی است که طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در 

ای را پوشش مؤسسه ی غیر ساکن، روستایی و اعضای خانوارهاینقاط شهری کشور هستند. لذا، این طرح اعضای خانوارهای معمول

 دهد.نمی

ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشجويان دكتري درحال هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیئت علمی دانشگاهآمارگیري گذران وقت فعالیت

 گذران رساله

طرح  ی. تجربه چند ساله اجراباشدیو توسعه م قیتحق یآمارها یوقت کشور از شاخص اصلبرآورد تعداد محققان معادل تمام

ها با توجه به دانشگاه ینشان داده است، محاسبه تعداد محققان از سو یها و موسسات آموزش عالو توسعه در حوزه دانشگاه قیتحق

چالش  با باشدیو ... م قیکه شامل آموزش، مشاوره ، تحق یلیتکم التیتحص انیو دانشجو یعلم تئیه یاعضا تیفعال تیماه نکهیا

 هیئت یاعضا یسازمعادل یبرا یمشخص بیمشکل از ضرا نیرفع ا یکه برا دهدیکشورها نشان م ریروبرو است. تجارب سا یجد

 یرامختلف مقدار زمان صرف شده ب یدر گروه و مرتبه علم نکهی. با توجه به اکنندیاستفاده م یلیتکم التیتحص انیو دانشجو یعلم

طبقات  نیهر کدام از ا یالزم است برا باشد،یمتفاوت م یلیتکم التیتحص انیو دانشجو یعلم هیئت یو توسعه توسط اعضا قیتحق

 یهاتیگذران وقت فعالرو در راستای رفع این خأل آماری، طرح آمارگیری از . از ایناستفاده کرد یسازمعادل یخاص خود برا بیاز ضرا

با  5911درسال  درحال گذران رساله یو دانشجویان دکتر یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یعلم هیأت یاعضا یو پژوهش یآموزش

ها و نمونه آن دانشجویان دکترای در حال گذراندن رساله دانشگاه 46451ت علمی و ئنمونه آن اعضای هی 96599نمونه که  16514

 مؤسسات آموزش عالی بودند، اجرا شد.

 یدکتر انیو دانشجو یهیئت علم یاعضا یهاتیفعال ریو توسعه به سا قیطرح، محاسبه نسبت زمان تحق نیهدف کلی از اجرای ا

تمامی ی بوده و ریگصورت نمونهه در این طرح ب یروش آمارگیر باشد.میدر سطح کل کشور  5914در سال  نامهانیدرحال گذراندن پا

ها یا مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، وزارت دانشگاه سالهردرحال گذراندن  یدکتر انیو دانشجو یهیئت علم یاعضا
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کاربردی و واحدهای جامع، بسیار بزرگ  -های علمیهای اجرایی بجز دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وابسته به سایر دستگاه

 اند.جامعه این طرح را تشکیل داده آزاد اسالمی اهو بزرگ دانشگ

 خانوار يرفتار فرهنگآمارگیري از 

هاى غیرثبتى، توسط شوراى با هدف بررسى شاخص« هاى فرهنگ عمومى کشورطرح بررسى و سنجش شاخص» 5944در سال 

در نقاط شهرى و روستایى کل کشور اجرا شد؛ گزارش مربوط به آن توسط  نمونه 53444فرهنگى عمومى کشور بصورت ملى با بیش از 

های طرح آمارگیری از فعالیت»، 5919منتشر شد. اما در مرکز آمار ایران، براى نخستین بار در سال  5914در سال  شوراى مزبور

ساله و بیشتر خانوارهاى نمونه در قالب دو پرسشنامه خانوارى و فردى اجرا  51در سطح کشور و  برای تمامی افراد « فرهنگی خانوار

در سطح کشور و در نقاط « ها و رفتارهای فرهنگی خانوارطرح آمارگیری از فعالیت»با عنوان  5910شده است. سپس این طرح در سال 

بصورت یک فرایند تکمیلی عالوه بر تغییرات محتوایی در پرسشنامه و  5911ساله و بیشتر اجرا شد. در سال  54شهری برای افراد 

ساله و بیشتر حاضر  51نمونه برای افراد  04444د گردید. این طرح با گیری نیز تغییراتی ایجاراهنماهای طرح، به لحاظ فنی و نمونه

 اجرا شد.  "طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار"خانوارهای شهری و روستایی کشور با عنوان 

را شد. هدف ساله و بیشتر حاضر خانوارهای شهری و روستایی کشور اج 51نمونه برای افراد  14114این طرح با تعداد  5911در سال 

ها و رفتارهای افراد خانوارهای شهرى و روستایی در سطح نقاط کلى از اجراى این طرح، براورد اطالعات آمارى مورد نیاز از فعالیت

 باشد.استان کشور می 95شهری و روستایی کل کشور و 

ساله  51پاسخگوی مطلع و اطالعات مربوط به فرد آوری اطالعات مربوط به خانوار از طریق مصاحبه حضوری با در این طرح، نحوه جمع

و بیشتر انتخاب شده در خانوار، اطالعاتی در مورد مطالعه کتاب غیردرسی و روزنامه، تماشای تلویزیون و گوش کردن به رادیو و 

یل ه با فرد نمونه و تکمموسیقی، رفتن به سینما و تئاتر و کنسرت، ورزش، مصرف دخانیات، خرید پوشاک و لوازم و... از طریق مصاحب

 شود.آوری میپرسشنامه جمع

 هاي قیمتشاخصتهیه 

ذاران ریزان اقتصادی، سیاستگهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، نیازهای برنامهقیمت، عالوه بر تأمین ابزار ارزیابی سیاست هایشاخص

اقعی، هزینه و های مّلی کشور به قیمت ثابت، درآمد واقعی،سابمحاسبه ح پژوهشگران به منظور استفاده در محاسبه نرخ تورم کشور،و 

ها را بر عهده مرکز آمار ایران قیمت تهیه شاخص، 5919ایران مصوب سال مرکز آمار  قانون کند.و ... را نیز برآورده می قدرت خرید پول

و با استفاده از  های کشور اجرادر استانای و ثبتی را نمونه آمارگیری 44گذاشته است و این مرکز به منظور انجام وظیفه قانونی خود، 

، «هاسایر شاخص»و « شاخص قیمت تولیدکننده»و « کنندهشاخص قیمت مصرف»عنوان شاخص در سه گروه  54ها، نتایج این طرح

ها ه شاخص و دوره انتشار آنهای قیمت به تفکیک سابقه تهی. جدول زیر عناوین شاخصعنوان متوسط قیمت را تهیه نمود 1همچنین 

 اند.ها معرفی شدههای آماری مرتبط با تهیه این شاخصدهد و در ادامه طرحرا نشان می
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 هاي تهیه شده توسط مركز آمار ايران، سابقه و دوره انتشارشاخص -1جدول 

ص
اخ

 ش
وه

گر
 

ف
دي

ر
 

 شرح
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 تهیه شاخص
 دوره انتشار
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 ماهانه 5930 کننده خانوارهای شهریمصرف شاخص قیمت 5

 ماهانه 5930 شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری 4

 ماهانه 5915 کننده خانوارهای روستایی شاخص قیمت مصرف 9

 ماهانه 5914 خانوارهای کل کشورکننده مصرفشاخص قیمت  0

 ماهانه 5911 ایهای هزینهاساس دهکخانوارهای کشور بر کننده مصرفشاخص قیمت  1

 ماهانه 5911 کننده خانوارهای کشور به تفکیک استانشاخص کل قیمت مصرف 1

ت 
یم

ص ق
اخ

ش
ده

نن
دك

ولی
ت

 

 فصلی 5945 های صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده گاوداری 5

 فصلی 5944 های صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 4

 فصلی 5914 کل کشورشاخص قیمت تولیدکننده  9

 فصلی 5931 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 0

 فصلی 5945 شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 1

 فصلی 5914 های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانشاخص قیمت تولیدکننده نهاده 1

 فصلی 5914 های خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بخش 3

 فصلی 5914 برق کشورشاخص قیمت تولیدکننده  4

 فصلی 5914 شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی 1

 فصلی 5914 شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دام سنتی 54

ر 
ساي ص

اخ
ش

ي 
ها ت

یم
ق

 

 فصلی 5914 )ثبتی(شاخص قیمت کاالهای صادراتی 5

 فصلی 5914 )ثبتی(شاخص قیمت کاالهای وارداتی 4

ت
یم

ط ق
س

تو
م

 

 فصلی 5919 متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی 5

 ماهانه 5911 متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری 4

 فصلی 5911 (5911متوسط قیمت مصالح ساختمانی)نیمه دوم سال  9
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0 
های عمرانی)نیمه متوسط قیمت دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح

 (5911دوم سال
 شش ماهه 5911

1 
های عمرانی)نیمه دوم آالت منتخب در طرحمتوسط قیمت کرایه ماشین

 (5911سال 
 ششش ماهه 5911

اجاره بهاي واحدهاي »و « كاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستايی قیمت»، «كاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري قیمت»آمارگیري از 

 «مسكونی خانوارهاي شهري

های قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی و نیز ای فوق به منظور محاسبه شاخصنمونه سه آمارگیری

شوند. نتایج حاصل در محاسبه نرخ تورم به قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری به صورت ماهانه در سطح کشور اجرا می

  د.شوکار رفته و به صورت ماهانه و ساالنه منتشر می

 كننده خانوارهاي كل كشورشاخص قیمت مصرف

ص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور از تجمیع وزنی شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری و روستایی در ـشاخ

 کشور بهکننده خانوارهای شاخص قیمت مصرف» ،های آماریبا استفاده از اطالعات این طرح آید.بدست میترین سطح ممکن صیلیتف

 شود. محاسبه می «های کشوراستانبه تفکیک کننده خانوارهای کشور  شاخص قیمت مصرف»و  «ایهزینههای تفکیک دهک

 متوسط قیمت اقالم خوراكی منتخب در مناطق شهري

آوری شده در طرح قیمت شهری از العات جمعقلم خوراکی منتخب برای خانوارهای شهری کشور، از روی اطّ 19محاسبه و انتشار 

 باشد.می موجودقلم خوراکی(  40)با  5911آید. این اطالع ماهانه از ابتدای سال سطح کشور به دست می

 هاي مسكونی شهر تهرانهاي ساختماننهاده آمارگیري از قیمت

بصورت  5944شهر تهران، این آمارگیری از سال های مسکونی های ساختمانبه منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده نهاده

به روش  5914شود و از فصل زمستان به صورت فصلی اجرا می 5915اجرا شده است. این آمارگیری از شش ماهه دوم سال  ماهانه

و منتشر شده است. اقالم ساختمانی  تاکنون تهیه5914( از سال 5914شاخص )بر اساس سال پایه انجام شده است. نتایج  5الکترونیکی

 های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانی تیپ غالب ساختمانکار رفته در فعالیتهشامل تمامی مصالح ساختمانی و نیروی انسانی ب

                                                 

1 Paperless 
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 (وتپنج طـبقه )چهار طبقه روی پیلهای مســکونی با توجه به مطالعات انجام شده در این طـرح، ساختمان. تیپ غالب نیز است

 .باشدمی

 شاخص قیمت تولیدكننده در ايران 

آوری های مختلف اقتصادی و همچنین جمعمتعدد در بخش آمارگیری هایطرحشاخص قیمت تولیدکننده کل کشور با اجرای 

های آمارگیری و ثبتی در محاسبه شاخص قیمت تولید شده است. فهرست طرح 5914از سالها اطالعات ثبتی برای سایر بخش

های صنعتی، طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده تولیدکننده عبارتند از: طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

های صنعتی، طرح آمارگیری از قیمت محصوالت کشاورزی در مناطق روستایی )سرخرمن(، طرح آمارگیری از محصوالت گاوداری

آوری اطالعات قیمت آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی، طرح جمعقیمت تولیدکننده محصوالت معدنی، طرح 

 های اصلیهای آمارگیری و ثبتی متعدد برای هر یک از بخشتولیدکننده بخش برق و در نهایت در بخش اختصاصی خدمات از طرح

 شود.به صورت تلفیقی یا جداگانه استفاده می

 ه بخش صنعتو مقدار تولیدكنند مارگیري از قیمتآ

 94به منظور تهیه شاخص قیمت مربوط به آن، به صورت ماهانه در  5930آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش صنعت از سال 

های مربوط به این آمارگیری تا شش ماهه استان کشور )بجز استان کهگیلویه و بویراحمد( به طور منظم به اجرا در آمده است. شاخص

های اتخاذ شده از سوی مرکز، اجرا به صورت فصلی رت ماهانه و ساالنه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاستبه صو ،5915اول سال 

به روش الکترونیکی اجرا  5914شوند. این آمارگیری از فصل پاییز های مرتبط به صورت فصلی و نیز ساالنه منتشر میبوده و شاخص

همراه با  5944های فصلی، از سال به منظور تأمین نیاز حساب« کننده بخش صنعتمقدار تولید»ای از شده است. آمارگیری نمونه

 شود. ای از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی اجرا میآمارگیری نمونه

 و مقدار تولیدكننده بخش معدن آمارگیري از قیمت

های قیمت اقدام به گسترش شاخصهای قیمت موجود، مرکز آمار ایران همزمان با تغییر سال پایه شاخص 5945در سال 

تولیدکننده نمود و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن را برای اولین بار محاسبه کرد. این آمارگیری در ابتدا فصلی و سپس ماهانه 

وی مرکز، های اتخاذ شده از سبه صورت ماهانه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاست 5915اجرا شد و نتایج آن تا شش ماهه اول سال 

به  5914شوند. این آمارگیری از فصل پاییز های مرتبط به صورت فصلی و نیز ساالنه منتشر میاجرا به صورت فصلی بوده و شاخص

ی هابه منظور تأمین نیاز حساب« مقدار تولیدکننده بخش معدن»ای ازاجرا شده است. همچنین آمارگیری نمونه روش الکترونیکی

  شود.ای از قیمت تولیدکننده بخش معدن اجرا میهمراه با آمارگیری نمونه 5944فصلی، از سال 
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 هاي خدماتآمارگیري از قیمت تولیدكننده بخش

استان کشور، آمارگیری از  95های ماهانه در های خدمات طی دورهبه منظور محاسبه شاخص قیمت تولید کننده بخش 5944از سال 

های ماهانه و سپس با در نظر گرفتن برخی مالحظات صورت دورهبه 5915این طرح تا شهریور سال قیمت تولیدکننده خدمات اجرا شد. 

 های فصلی تغییر یافت.اجرای آمارگیری این طرح به دوره 5911تا پایان سال  5915از نیمه دوم سال 

و « خدمات بهداشت» ، «مات آموزشخد»های در این طرح، از نتایج به دست آمده از اجرای آمارگیری به همراه اطالعات بخش

ها از )با استفاده از نتایج آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات شهری( و همچنین در برخی کد فعالیت« خدمات هتل و رستوران»

 شود. های خدمات در سطح کشور استفاده میاطالعات ثبتی، برای محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بخش

بر مبنای سال پایه  5910برای اولین بار در سال « های خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بخش»ها، گیریبر اساس نتایج این آمار

تغییر سال  فرایندمحاسبه و منتشر شده است. با توجه به این که  5911تا  5914های ( و پس از آن برای سال5914=544) 5914

 از یزهای خدمات نشاخص قیمت تولیدکننده بخش پایه سال ، تغییرهای قیمت استتولید شاخص فرایندپایه بخشی جداناپذیر از 

جدید  نیز براساس سال پایه 5911های قبل از سال پایه صورت پذیرفت و شاخص 5911، در زمستان 5911 سال به 5914 سال

 ها ارائه شده است.پذیری تعدیل و سری زمانی آن( به منظور مقایسه5911=544)

 برق یمت تولیدكننده بخششاخص قآمارگیري از 

اطالعات ، با استفاده از بار، میان بار و کم باربه تفکیک ساعات اوج ، 5911از سال تهیه شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق 

. پوشش جغرافیایی این طرح کل کشور )سطح شودانجام می به صورت ثبتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران شده ازآوری جمعقیمت 

 .باشدمیی( ملّ

 محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايی كشور آمارگیري از قیمت

فروشی کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهای از قیمت خردهای نمونه همراه با اجرای آمارگیری 5919از سال  اجرای این آمارگیری

تعداد اقالم آماری محصوالت  5941سال  از ،چندین سال آمارگیریبا توجه به سوابق و تجارب حاصله از  روستایی کشور آغاز شد و

با  آمارگیریاین ای که قلم افزایش یافت به گونه 55و خدمات نیروی انسانی به  54، خدمات ماشینی به 541زراعی، باغی و دامی به 

این مرکز ، نسبت به اخذ اطالعات  5941در سال  .شدمیگذاشته قلم محصول و خدمت کشاورزی به مورد اجرا  541گیری از قیمت

آوری از کاغذی به روش جمع 5915اند نیز اقدام نمود. در ادامه در سال مقادیر تولید محصوالتی که تولید شده ولی به فروش نرسیده

ها )سیجاد( در دسترس یکی دادهآوری الکترون، اطالعات این آمارگیری در سامانه یکپارچه جمع5914الکترونیکی تغییر یافت و از سال 

 5910شد. در سال تنها برای محاسبه متوسط قیمت این محصوالت بکار گرفته می 5910آوری شده تا سال قرار گرفت. اطالعات جمع

ه قلم محاسب 551و با تعداد  5914برای اولین بار شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر مبنای سال پایه 

باشد. در دسترس می 5911صورت فصلی و بر پایه سال  تاکنون به 5914های گردید. در حال حاضر اطالعات شاخص قیمت برای سال
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، تنها قیمت محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است که تعداد 5911شایان ذکر است در محاسبه شاخص قیمت بر پایه سال 

 های تولید در محاسبه شاخص قیمت بکار گرفته نشده است.نهادهباشد و قیمت قلم می 553آن 

 هاي صنعتی كشورتولیدكننده محصوالت مرغداري آمارگیري از قیمت

شاخص قیمت تولیدکننده  ( به منظور محاسبه5914استان از سال  95استان کشور ) 94در  5944این آمارگیری از سال 

های اجرا شده است و شاخص به روش الکترونیکی 5914از فصل پاییز  .ی اجرا شده استهای صنعتی، به صورت فصلمحصوالت مرغداری

استان اجرا و  95بصورت ماهانه با  ا این آمارگیری 5044شود. همچنین از سال منتشر میحاصل از نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه 

 شود.انتشار نتایج بصورت فصلی و ساالنه منتشر می

 هاي صنعتی كشورتولیدكننده گاوداري قیمتآمارگیري از 

( 5914استان از سال  95استان کشور ) 94های قیمت، آمارگیری فوق در ، همزمان با تغییر سال پایه شاخص5945از سال 

یج های حاصل از نتابه روش الکترونیکی اجرا شده است و شاخص 5914صورت فصلی اجرا شده است. این آمارگیری از فصل پاییز به

  شود.آن به صورت فصلی و ساالنه منتشر می

 شهر تهران -یامالك مسكون متیاز ق يریطرح آمارگ

جویی در هزینه و وقت، یکی از اهداف عمده مرکز آمار ایران است. های ثبتی به دلیل قابلیت اعتماد بیشتر وصرفهاستفاده از داده

های اطالعات ثبت شده در سامانه امالک و مستغالت وزارت صمت برای سالبا استفاده از  5911شاخص قیمت امالک مسکونی در سال 

به بعد بصورت ماهانه، تهیه و گزارشات شاخص قیمت و تورم امالک مسکونی شهر تهران منتشر گردید. با توجه به ماهیت اقالم  5914

  نیک استفاده شده است.در این بخش، در محاسبه شاخص قیمت امالک مسکونی از روش تعدیل کیفی رگرسیون هدا

 محاسبه شاخص قیمت كاالهاي صادراتی

 شداجرا گیرى به روش نمونه 5945طرح آمارگیری از قیمت کاالهای صادراتی برای محاسبه شاخص قیمت کاالهای صادراتی از سال 

 5919در سال  شد. معوق مذکورطرح ى اجراى یلولی به دال اجرا و انتشار شاخص قیمت کاالهای صادراتی ادامه یافت، 5914و تا سال 

با استفاده از اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران در دستور « شاخص قیمت کاالهای صادراتی» طرح سنجیامکان و نظری مطالعات

یران بر برای اولین بار شاخص قیمت کاالهای صادراتی، بر اساس اطالعات ثبتی در ا 5910کار مرکز آمار ایران قرار گرفت. در سال 

  محاسبه و منتشر شد. 5914تا پایان سال  5914های فصلی به تفکیک دالری و ریالی از سال صورت دوره به 5914مبنای سال پایه 

 قیمت هایصشاخ پایه سال های قیمت است، تغییرتولید شاخص فرایندتغییر سال پایه بخشی جداناپذیر از  فرایندبا توجه به این که 

در تغییر سال پایه اخیر، جهت افزایش دقت و سهولت محاسبات این  .پذیرفت انجام 5911 سال به 5914 سال از نیز تیصادرا کاالهای
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نیز بر اساس سال  5911های قبل از سال پایه ها تغییراتی صورت گرفته است و شاخصافزاری آنهای قیمت در ساختار نرمشاخص

 ها ارائه شده است.سری زمانی آن پذیری تعدیل وپایه جدید به منظور مقایسه

 محاسبه شاخص قیمت كاالهاي وارداتی

ا صورت ثبتی و به ب وارداتی کاالهای قیمت شاخص تهیه مطالعاتی طرح به توجه با طرح سنجیامکان و نظری مطالعات 5919در سال 

برای اولین بار شاخص  5910قرار گرفت. در سال استفاده از اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران در دستور کار مرکز آمار ایران 

های فصلی به تفکیک دالری و ریالی صورت دوره به 5914قیمت کاالهای وارداتی، بر اساس اطالعات ثبتی در ایران بر مبنای سال پایه 

ولید ت فرایندجداناپذیر از  تغییر سال پایه بخشی فرایندمحاسبه و منتشر شد. با توجه به این که  5914تا پایان سال  5914از سال

 پذیرفت و شاخص انجام 5911 سال به 5914 سال از نیز وارداتی کاالهای قیمت هایشاخص پایه سال های قیمت است، تغییرشاخص

در تغییر سال پایه اخیر، جهت افزایش دقت و سهولت محاسبات  تا کنون محاسبه و منتشر شد. 5911قیمت کاالهای وارداتی از سال 

نیز بر اساس  5911های قبل از سال پایه ها تغییراتی صورت گرفته است و شاخصهای قیمت در ساختار نرم افزاری آنین شاخصا

 ها ارائه شده است.پذیری تعدیل و سری زمانی آن( به منظور مقایسه5911=544سال پایه جدید )

 محاسبه شاخص رابطه مبادله 

، شاخص رابطه مبادله که تلفیقی از 5910کاالهای صادراتی و وارداتی برای اولین بار در سال های قیمت شاخص به دنبال محاسبه

های فصلی و به تفکیک ریالی و و به صورت دوره 5914های قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی است نیز بر مبنای سال پایه شاخص

های صادرات و واردات از سال شاخص چنین با تغییر سال پایهمحاسبه و منتشر شد. هم 5914تا پایان سال  5914دالری از سال 

تاکنون محاسبه و منتشر  5911جدید از سال  نیز مبتنی بر سال پایه این شاخصانجام پذیرفت،  5911که در سال  5911به  5914

 شده است.

قیمت »و « هاي عمرانیتخب مورد استفاده در طرحكرايه ماشین آالت من»، «هاي عمرانیدستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح»آمارگیري از 

 « مصالح ساختمانی

های کشور به صورت فصلی اجرا و استان توسط مرکز آمار ایران تهیه و در همه 5911ای فوق، اولین بار در سال سه آمارگیری نمونه

های عمرانی و ها، برآورد هزینه طرحآمارگیریماهه و ساالنه منتشر شده است. هدف از اجرای این های ششنتایج آن به صورت نشریه

 ها است. ها و عوامل مؤثر بر افزایش آنها به منظور کنترل قیمتها، بررسی روند تغییر قیمتآن پرداخت هزینه

اطالعات دو آوری ماهه در سطح شهر تهران در حال اجرا است. جمعتا کنون به صورت شش 5930ها از نیمه اول سال این آمارگیری

های آالت منتخب مورد استفاده در طرحکرایه ماشین»و « های عمرانیدستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح»ای از آمارگیری نمونه

 بلتت از طریق مصاحبه و با استفاده از دستگاه« قیمت مصالح ساختمانی»ای از از طریق اینترنت و اطالعات آمارگیری نمونه« عمرانی

  شود.بار منتشر میماه یکها، ششیرد. نتایج حاصل از این آمارگیریگصورت می
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به صورت فصلی قابل اجرا خواهد بود. الزم به ذکراست تمامی  5044طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران، از سال 

 اساس برالح ساختمانی در سطح شهر تهران فروشی مصتولیدکننده یا عمده هایشده توسط کارگاهمصالح ساختمانی منتخب معامله

 دهند.هدف این طرح را تشکیل می چارچوب مورد استفاده در طرح، جامعه

 دهد.سال گذشته توسط مرکز آمار ایران را نشان می 51های اجرا شده در طی ، روند تغییرات تعداد کل آمارگیرینمودار ذیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9381-9311 هاياجرا شده توسط مركز آمار ايران طی سالهاي آمارگیري تعداد _1نمودار 

   و اقماري ايمنطقه ،هاي ملّیتهیه حساب

جمهوری اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه  10و نیز در راستای اجرای ماده  قانون مرکز آمار ایران 9بر اساس ماده مرکز آمار ایران 

ستانده را  -دهدا و جدول ایهای ملّی، منطقهمی، تهیه حسابـار آمارهای رسـاعالم و انتشمرجعیت رسمی برای تهیه، مبنی بر  ایران

های ملی ای ساالنه، حسابهای ملی و منطقه، در کنار تهیه حساب4444 -1های ملّیاین اساس با اعمال نظام حساب بر. به عهده دارد

، 5913ای سال های ملی و منطقهعالوه بر تهیه حساب 5911سال طی  های ملی سالمت تهیه و تدوین شده است.حساب و فصلی

درگاه  روزرسانی شده و از طریقبه 5914ثابت و بر اساس سال پایه های به قیمت 5913 تا 5904های ملی از سال سری زمانی حساب

رشته  44به بعد در سطح تفصیلی  5934های توضیح است اطالعات روش تولید سال ملی آمار در اختیار کاربران قرار گرفت. الزم به

                                                 

 
1 .The System of  National Accounts (SNA)- 2008 
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ای زودرس بر اساس های منطقههمچنین حساب است. به تفکیک پانزده بخش ارائه شده 5934های قبل از فعالیت و اطالعات سال

های ران قرار داده شده است. عالوه بر فعالیتو در درگاه ملی آمار ایرشته فعالیت تهیه  54به تفکیک  5914های فصلی سال حساب

های کشور در دستور به تفکیک استان 5914-5913های برای سال 5914فوق تهیه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه 

  شود.میهای انجام شده در این زمینه اشاره در ادامه به فعالیت واهد شد.خارائه  5044کار قرار گرفته است و در سال 

  هاي ملّی فصلیحساب

های مختلف اقتصادی، مصرف نهایی گیری محصول ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخشهای فصلی، اندازههدف از تهیه آمار حساب

های اقتصادی و رشد اجزای تقاضای نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده بخش

د های دولت در رشد اقتصادی و رشهای فصلی به منظور بررسی آثار سریع سیاستگذاریآمارهای حساب . تهیهباشدمیصورت فصلی  به

های ملّی و با استفاده از آمار ساالنه حساب 5941که تا سال  های مّلی فصلیضرورت دارد. حساب های مختلف اقتصادی،بخش

. ه استهای ملّی محاسبه گردیدای جدید و مستقل از آمار حسابشیوهتاکنون به  5941های سالشد، برای های فصلی تهیه میشاخص

اطالعات  بر اساسهمچنین  .منتشر شده است های ثابت و جاری محاسبه وبه قیمت 5911های ملّی فصلی تا پاییز حساببدین ترتیب 

 .شده استو ارائه  همکاری پژوهشکده آمار ایران تهیه با 5911سال نرخ رشد اقتصادی بینی سری زمانی نه ماهه، پیش

 هاي صنعت، معدن و كشاورزي مقدار بخش شاخص محاسبه

به  افزودههای تهیه ارزشروشالمللی موجود، یکی از بهترین های بینهای ملّی فصلی و بر اساس توصیهدر راستای تهیه حساب

شد از یک فعالیت با باشد. نیاز به شاخصی که گویای دقیق تغییرات تولید یک رشتههای مقدار میهای ثابت، استفاده از شاخصقیمت

عات تولید به صورت ثبتی از سوی دیگر، همچنین درنظر گرفتن امکانات موجود در مرکز آمار ایران منجر سو و عدم دسترسی به اطال

 محصوالت قیمتای از های صنعت و معدن و نیز آمارگیری نمونههای قیمت تولیدکننده بخش، در آمارگیری5944به این شد که از سال 

های مذکور نیز گنجانده شود. نتایج حاصل همزمان آمارگیری از مقدار تولید بخش در مناطق روستایی کشور، و هزینه خدمات کشاورزی

های مورد نیاز، مورد محاسبه قرار گرفته و نتایج آن به صورت فصلی ها، پس از انجام اصالحات و تکمیل دادهاز اطالعات این آمارگیری

)بجز استخراج  های کشاورزی، معدنهای ثابت بخشه فصلی به قیمتافزود، در محاسبه ارزش5914و بر اساس سال پایه  5911تا پاییز 

 نفت خام و گاز طبیعی( و صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.

 هاي ملی سالمت حساب



33 

مصوب نهادهای ، 4444و  5119ملی های حساب نظامی هستند که در یهاهای اقماری حسابهای تفصیلی بخشی و حسابحساب

 در کنار 0و توسعه ، سازمان همکاری اقتصادی9المللی پول، صندوق بین4، بانک جهانی5لبخش آمار سازمان مل المللی شاملبین

های حساب بینی شده است.تری از اقتصاد و بخش مرتبط با آن پیشبا هدف ارائه تصویر کامل های ملینظام حسابهای اصلی حساب

توسط سازمان بهداشت جهانی تأکید شده است تا اطالعات تفصیلی  ،و تدوین آنهای بخشی است که تهیه ملی سالمت یکی از حساب

ریزان بخش سالمت فراهم کند. آمار و اطالعات مربوط به گردش مالی نظام حاصل از آن ابزار مناسبی را برای سیاستگذاران و برنامه

های دهد که از طریق آن امکان نظارت بر هزینهرار میشود، ابزار مهمی را در دسترس قهای ملی سالمت حاصل میسالمت که از حساب

صرف شده در بخش بهداشت و درمان و نیز امکان الزم برای سنجش و ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و درمان و مقایسه آن با کشورهای 

 .یابدافزایش می گیری برای این بخشدقت و توانایی سیاستگذاری و تصمیم شود ومیمختلف فراهم 

ریزی کشور توسط بنا به درخواست و تأمین اعتبار سازمان مدیریت و برنامه 5944ها برای اولین بار در سال این حساب کشور ما، در

مرکز آمار ایران و با همکاری وزارت بهداشت و درمان تهیه و منتشر شد و در مرحله دوم بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و 

های های ملی سالمت سالتهیه حساب. تهیه و منتشر شد 5943الی  5945های تبار این وزارتخانه برای سالآموزش پزشکی و تأمین اع

دستور کار مرکز آمار ایران قرار  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینیز که بنا بر درخواست  کشور در سطح کل 5914تا  5944

 هایهمچنین اطالعات مذکور برای سال. ایج آن در درگاه ملی آمار قرار گرفته استمحاسبه و نهایی شده و نت 5919گرفته بود، در سال 

درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه به 5911تا  5910های نیز به ترتیب در سال 5910و  5919، 5914، 5915

محاسبه و منتشر  5913ها برای سال نیز این حساب 5911باشد. در سال گردیده است و از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترس می

 شد.

 حساب اقماري گردشگري

توان اثرات اقتصادی گردشگری درکشور را در دوره های اقماری گردشگری ابزار آماری است که براساس چارچوب آن میحساب

قوی از اثرات مختلف گردشگری در کل سیستم ها و جداول نهایی منجر به یک تجزیه و تحلیل گیری کرد. دادهزمانی یک سال اندازه

 .گردداقتصاد می

تواند به عنوان منبعی برای مطالعات اقتصادی همچنین اصول طراحی این ابزار جدید اقتصادی براساس چارچوبی بنا شده که می

چارچوب  های ملی( یکیستم حسابقرارگرفته و یک سری تجزیه و تحلیل وسیع اقتصادی اضافه شود. نهایتاً این ابزار )درمقایسه با س

                                                 

1 . United Nations Statistics Division(UNSD) 

2 . International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) 

3 . International Monetary Fund)IMF) 

4 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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کند. این مزیت به خصوص جهت گسترش تجزیه و تحلیل گردشگری ازجهت برای تکمیل کردن اطالعات پولی و غیر پولی ارائه می

ع بنا به درخواست و تأمین اعتبار وزارت میراث فرهنگی، صنای 5911باشد. این حساب برای اولین بار در سال اثرات اقتصادی مفید می

بخش  0در این سال، گزارش مقدماتی حساب اقماری گردشگری در  .دستی و گردشگری در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت

 بررسی»، «نیاز مورد اقالم به دستیابی و TSA جداولو منابع آماری برای محاسبه »، «معرفی جداول حساب اقماری گردشگری»

 را با همکاری «گردشگری اقماری حساب تهیه در کشورها تجربه»و « گردشگری با مرتبط آمارهای تولید آتی و موجود وضع

ی آمارگیر»همچنین به منظور تهیه آمارهای مورد نیاز دو طرح  .نمودتهیه و تدوین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

« ویژه حساب اقماری گردشگری -ران ورودی به کشورگردشگآمارگیری از »و « ویژه حساب اقماری گردشگری -از گردشگران ملّی

  طراحی و تهیه شده است.

 ها ها به تفكیك استانمحاسبه انواع تشكیل سرمايه رشته فعالیت

ریزان و کاربران اطالعات های مورد توجه برنامههزینه، همواره یکی از شاخص ءاز اجزای تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزاِ

افزارهای تولید شده، درختان مثمر و ... در سطح کل کشور االت، نرماست. این اطالع، به تفکیک ساختمان، ماشینبوده یهای ملّحساب

گیرد. یکی از کاربردهای مهم این آمار در صورت های ملی محاسبه شده و در دسترس عموم قرار میهر ساله همزمان با انتشار حساب

ها از روش هزینه و دیگری فراهم کردن یکی از اجزای مهم ان محاسبه تولید ناخالص داخلی استانمحاسبه استانی، فراهم نمودن امک

م شد تا سری زمانی باشد. با توجه به اهمیت در دست داشتن این اطالع، مرکز آمار مصمّها میدر تهیه جدول داده ستانده استان

حاسبه مها ها، در سطح استاناالت و سایر( را به تفکیک رشته فعالیتینانواع تشکیل سرمایه )ساختمان، ماش 5913تا  5914های سال

 . شده است

  ستانده -محاسبه جدول داده

ترین حد های اقتصادی در تفصیلیکنند تا روابط متقابل بین طیف وسیعی از فعالیتستانده ابزاری را فراهم می - های دادهجدول

 کنند و هر یکهایی را تولید میهای اقتصادی کشور چه محصولکنند هر یک از فعالیتبیان میها ممکن نشان داده شوند. این جدول

 شوند. کننده مصرف میها و نهادهای مصرفکدام رشته فعالیت سطها تواز محصول

ه توسط سازمان ملل ستانده منتشر شد های داده ـتهیه و تنظیم جدول یهاهیبر اساس آخرین توص 5911ستانده سال داده ـ جدول

 هیالمللی پول، سازمان آمار اتحادمصوب سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین 4444های ملی سال و سیستم حساب 4444در سال 

 اقتصادی، در حال تهیه است. اریاروپا و سازمان توسعه و همک

برای  های اولیهسنجیداده ستانده استانی، بررسی و امکانبر اساس نیاز دفتر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور به جداول 

 در مرکز آمار ایران انجام شده است. 5911تهیه این جداول برای سال 
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 9145 مبناعمومی نفوس و مسكن ثبتی سرشماري اجرايی و فنی هايزيرساخت سازيفراهم

های اخیر مطرح شده در سطح جهان است که در سالهای آماری مفهوم جدیدی در ادبیات علمی آمار رسمی سازی نظاممدرن

ا مبنهای اداری به عنوان یکی از منابع اصلی تولید آمارهای رسمی در نظام آماری مدرن، پایه و اساس تولید آمارهای ثبتیاست. داده

های بار و مقبولیت بیشتری در نظامها از اعتدر هر کشوری هستند و با توجه به هزینه پایین، دقت باال، مستمر بودن و کیفیت باال آن

نا مبترین محصوالت نظام آماری مدرن، اجرای سرشماری به روش ثبتیآماری نوین برای تولید آمار برخوردار هستند. یکی از اصلی

ـ مورخ  13151/ت 45403است. مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه شماره  ماری هیئت محترم وزیران موظف شد اولین سرش 9/9/5911ه

 ریزی ،اقدام به طراحی و برنامه این مرکز، . به همین منظوراجرا نماید 5041مبنا را در سال عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی

ن الهای کبرنامه زمانبندی فعالیت، تهیه مبناثبتیبه روش سرشماری های طراحی سازمان اجرایی و تهیه تشکیالت سازمانی و فعالیت

 5041 الس مبناثبتیعمومی نفوس و مسکن  اعضای ستاد سرشماری ملّی کار تقسیم و ملّی و تدوین چارت مّلی ستاد تهیه ،ستاد ملّی

 نمود.

هیئت دولت و حضور آقای دکتر نوبخت و  اعضای محترمبا  5041مبنا ثبتی عمومی نفوس و مسکن اولین جلسه ستاد ملّی سرشماری

گزارش ورود به قرن جدید در این جلسه،  .گردید برگزار 9/54/5911تاریخ در  اجرایی عضو ستادهای ها و دستگاهنمایندگان وزارتخانه

  د.شاخذ و مصوبات الزم ارائه  ها در نظام آماری نوینبا حکمرانی داده

یهی توج های مربوط به اجرایی شدن تشکیالت و چارت تصویب شده، برگزاری جلساتریزی برای فعالیتهمچنین هماهنگی و برنامه

ال مبنا در سثبتی عمومی نفوس و مسکن با دستگاه های اجرایی و پیگیری دریافت ریزداده های سرشماری، طراحی آزمایش سرشماری

های با رویکرد ترکیبی در محدوده 5041 مبناثبتی عمومی نفوس و مسکن نویس برنامه زمانی آزمایش سرشماریتهیه پیش، 5044

ی های اطالعاتبانک ، بررسیدر آزمایش سرشماری ازیاقالم مورد ن نییتع،آزمایش سرشماری ی و تفصیلی آزمایش، تعیین اهداف کل

 4545خط (   Call Center) سازی مرکز تماسطراحی و پیادههای مرتبط و موجود در مرکز آمار ایران برای شناسایی اقالم دستگاه

استخراج وضعیت ژئوکدهای ها به صورت امن، های الزم برای تبادل دادهسازی تجهیزات و زیرساختاستان کشور ، آماده 95در تمامی 

 مبنا بر اساس آخرین گزارش شرکت پست انجام شده است. مناطق منتخب سرشماری ثبتی

 هاي مربوط به تولید آمارساير فعالیت

 عالی آمار شورايكمیسیون تخصصی نسخه فهرست آمارهاي رسمی ايران در  و تصويب اولینتهیه 

رود. یشمار مگیری مبتنی بر آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها بهریزی و تصمیممروزه برنامها

ام تولید پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظ یافتگی در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزانمقایسه روند توسعه

ترین تنها یکی از مهم نظام آماری نه کمیت دستاوردهایکیفیت و  ،دیگرت عباربه .آمار و اطالعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد

تیار ای کشور نیز بدون در اخهای توسعههها و برنامطور متقابل اجرای سیاستبلکه به ،رودشمار مییافتگی کشورها بههای توسعهشاخص

 پذیر نیست.داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیق و بهنگام امکان
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ملی  برنامه"بنا به تکلیف  طرف،عنوان یک نهاد حاکمیتی بیبه و مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران یگانهعنوان ایران بهمرکز آمار 

سازی در نظام ملی آماری ایران در تعامل با کاری و ظرفیتسازی، ساماندهی، حذف موازیو با هدف یکپارچه "سوم توسعه آمار کشور

نموده است. این فهرست حاوی عناوین و  ایراناجرایی اقدام به تهیه فهرست آمارهای رسمی  هایدستگاه بخشیهای آمارکمیته

 عالی آمار به تصویبشورایکمیسیون تخصصی جلسه یکصد و سیزدهمین در  است کهای آمارهای رسمی ایران مشخصات شناسنامه

 .را دریافت کرده باشند "نشان کیفیت آمارهای رسمی"گیرند باید رست قرار میتمام آمارهایی که در این فه رسید.شورای عالی آمار 

پویا دارد و در نسخه اول این فهرست صرفاً آمارهایی قرار داده شده است که در حال حاضر در  این فهرست حالتشایان گقت است، 

با توجه به نیازهای آماری اعالم شده از  ،های آتیها عدد وجود دارد و در سالچرخه تولید آمار و اطالعات نظام آماری کشور برای آن

 ،آماردر صورت تأیید شورای عالی ،شوندچرخه تولید آمار و اطالعات کشور میهای جدیدی که وارد شاخص ،های اجراییسوی دستگاه

المللی این حوزه و همچنین د. در تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران از استانداردهای بینشونوارد فهرست آمارهای رسمی ایران می

ایه الگوی پیشنهادی سازمان ملل تحت عنوان که چارچوب این فهرست بر پتجریبات سایر کشورها استفاده شده است به طوری

های نظام آماری از جمله آمارهای شکل گرفت. این الگو چارچوب مشخصی را برای تمام فعالیت 5"های آماری بندی فعالیتطبقه"

  دهد که به صورت درختی و سلسله مراتبی است.رسمی به کشورها پیشنهاد می

 ايرانراهنماي تهیه فهرست آمارهاي رسمی 

ه اند( برای تهیکننده )که در ساختار تعریف شدهگرفته از سوی تمام افراد مشارکتها و اقدامات صورتگزارشی از فعالیتاین راهنما 

ای است؛ در فصل دوم به مروری بر تعاریف و مفاهیم پایه ،. فصل اولاستفصل  1فهرست آمارهای رسمی ایران است که مشتمل بر 

فهرست آمارهای رسمی پرداخته شده است. فصل سوم این راهنما با بررسی مبانی نظری هم  های قانونی تهیهحملتشریح کلیات و م

های نظام ها و محدودیتاز لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی؛ عالوه بر تشریح نظام آماری، نظام آماری در ایران، ارکان، اهداف، ویژگی

های نظام آماری سنتی و مدرن، شرحی مختصر بر مدل عمومی هوم کیفیت در آمار رسمی، ویژگیآماری، اصول بنیادین آمار رسمی، مف

فرایند کسب و کار آماری و مروری بر اقدامات و تجربیات کشورهای دیگر در تهیه فهرست آمارهای رسمی دارد. در فصل چهارم به 

ها و استانداردهای رست آمارهای ایران، ساختار اجرای آن و ویژگیتشریح اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران برای تهیه فه

 شود.گیری ارائه میپردازد و در نهایت در فصل پنجم نتیجهبه کار رفته در تهیه این فهرست می

 هاي آماري نرم افزارهاي طرحلید تو

به قالبی قابل تفسیر توسط رایانه استفاده  آوری شده در طرح آماریالعات جمعهای برداشت داده به منظور تبدیل اطسیستم

 های مختلف برداشت داده عبارتند از:شوند. روشمی

                                                 

1 Classification of Statistical Activities ( CSA) 
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 ؛آمایی توسط صفحه کلید )از روی کاغذ یا تصویر(داده .5

 ؛(OMR ،OCR ،ICR)اسکن نوری  .4

 و (PDA ،Tablet)دستگاه همراه  .9

 .ترنتنبرمبنای ای .0

های ها استفاده کرده است. با توجه به تعدد طرحها به منظور برداشت دادهروشمرکز آمار ایران در مقاطع زمانی مختلف از این 

ها( بستر اصلی تولید آوری الکترونیکی دادهسامانه سیجاد )سامانه یکپارچه جمع 5914آماری و امکانات جدید فناوری، از ابتدای سال 

  های آماری شده است.افزارهای ورود و کنترل اطالعات طرحنرم

 عه سامانه تعاريف و مفاهیم استانداردتوس

به تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری طراحی شده و امکان  کاربرانسامانه تعاریف و مفاهیم آماری با هدف دسترسی سریع و آسان 

دستگاه اجرایی و  541بخش موضوعی، دستگاه اجرایی متولی واژه و تعریف ) 45ها و تعاریف استاندارد آنها به تفکیک جستجو واژه

. با توجه به نیاز به توسعه اهم آورده استهای تابعه(، معادل انگلیسی واژه، سال استانداردسازی و سوابق آن را برای کاربران فرسازمان

گیری به تفکیک بخش موضوعی و دستگاه متولی های سامانه )از جمله تعبیه منوی گزارشهای سامانه و ارتقای آن، نیازمندیقابلیت

انه تعاریف و مفاهیم انجام و مستند تحلیل سام 5911در سال یه فیزیکی تعاریف(، تأییددر سامانه و اخذ امضای الکترونیکی به جای 

  بخش امضای دیجیتال تهیه شد. -آماری

 استانداردسازي تعاريف و مفاهیم آماري

های آماری مشابه در کشور، ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم ها و گزارشهای موجود در نتایج آمارگیریبخش مهمّی از اختالف

و  ناپذیریآمار است که این موضوع موجب بروز مشکالت متعددی از قبیل مقایسههای تولیدکننده آماری مورد استفاده در دستگاه

المللی، اتالف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمار منتشر شده ناپذیری آمارها در سطح ملّی و بینجمع

ناپذیری در طول زمان و ناپیوستگی در سری زمانی موجب مقایسههای اقالم آماری شود. عالوه بر این تغییر متوالی تعاریف واژهمی

آمار کشور، مرکز را موظّف به تهیه تعاریف و مفاهیم،  برنامه ملّی 1ماده « د»قانون مرکز آمار ایران و بند  9شود. ماده اقالم آماری می

مفاهیم آماری رو استانداردسازی تعاریف و ده است. از اینهای اجرایی نموها و سایر استانداردهای آماری با همکاری دستگاهبندیطبقه

 1استانداردسازی تعاریف  5911در سال شود. های اجرایی و مرکز، از جمله اهداف عملیاتی ساالنه مرکز در نظر گرفته میدستگاه

م بخش تهیه و بازنگری تعاریف انجا های اجرایی مرتبط در هربخش سالنامه در دستور کار قرار گرفت و با مشارکت نمایندگان دستگاه

  واژه آماری استاندارد و در سامانه ملی تعاریف و مفاهیم بارگذاری شده است. 903شد که در نهایت تعریف 
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 یك بخشتعاريف استانداردشده به تفك -3جدول

 نام بخش و دستگاه واژه نهايی شده

   سالنامه آماری کشوری هاشاخص قیمت بخش 6

 آماری کشور سالنامه مسکن و ساختمان بخش 55

 آماری کشور سالنامه ارتباطات بخش 18

 آماری و فهرست آمارهای رسمی سالنامه آب و برق بخش 943

 آماری و فهرست آمارهای رسمی سالنامه صنعت بخش 35

 های ملی سالنامه آماری کشور و فهرست آمارهای رسمیحساب بخش 944

 جمع 317

 المللی آماريهاي بینبنديسازي و بازنگري طبقهیادهپ

مندی از ها با بهرههای مختلف آماری زمانی میسر است که دادهها و طرحاستفاده از آمار و اطالعات گردآوری شده از سرشماری

ر برای پذیتاندارد و مقایسههای آماری به عنوان چارچوبی اسبندیبندی شوند. به همین منظور طبقهسیستمی منظم و منطقی طبقه

ز رود و اهای اقتصادی و نیز به منزله ابزاری مطمئن برای نشان دادن کمبودها و نقایص آمار و اطالعات به کار میمعرفی منظم جریان

فرهنگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی و رو برای پدیدهالمللی بوده است؛ از اینهای بیندیرباز مورد توجه جوامع و سازمان

اند. این مرکز به عنوان مرجع رسمی آمار کشور و به های مشخصی تهیه و استفاده از آنها را به کشورهای عضو توصیه نمودهبندیطبقه

 هایهای آماری را مورد توجه خاص قرار داده است. فعالیتبندیسازی و بازنگری طبقهقانون مرکز آمار ایران، پیاده 9منظور اجرای ماده 

 باشد:جام شده در این بخش به شرح زیر میان

 (COICOP2018المللی مصرف فردي بر اساس هدف )بندي بینتهیه نشريه طبقه

بندی مصرف های خانوار است. طبقههزینهی برای المللنیمرجع ببندی طبقه ، یک (COICOP)هدف برحسب یبندی مصرف فردطبقه

 نهیهزبرای  هدف ایکارکرد  کبه عنوان ی کهکند ارائه می همگن کاالها و خدمات هایطبقهی را در مورد چارچوب، هدف برحسب یفرد

همچنین این ست، ا  (SNA)یمل یهاحساب ستمیاز س ناپذیرجدایی بخشبندی، این طبقه .شوندیمحسوب م وارخان یمصرف

 لیو تحل هیبودجه خانوار و تجز طرح آمارگیری خانوارها بر اساس یهانهیمانند: آمار هز گرید یآمار حوزه نیدر چندبندی طبقه

آن از  های اجزایو هزینه ((GDP یناخالص داخل دیتول یالمللنیب سهیکننده؛ مقامصرف متیق هایشاخص ی،زندگ یاستانداردها

 یکی تفکبرا نیهمچن گیرداستفاده قرار میی مورد و گردشگر سالمتو آمار مربوط به فرهنگ، ورزش، غذا،  د؛یقدرت خر یبرابر قیطر

 .شده است یدوام طراحبیدوام و  کم بادوام، یکاالها نیب زیکاالها از خدمات و تما

حائز  آماری هایبندیطبقه بازنگری و سازیترجمه، پیاده ایران، آمار مرکز تأسیس قانون 4 و 9 ماده «و» بند در قانونی وظیفه به بنا

المللی ناساس الگوی بی های ملی بربندیو تدوین طبقه هابندیطبقه المللیبین نسخه ترجمه بهنسبت  دلیل همین به و اهمیت است

که از سوی بخش آماری سازمان ملل متحد  4454المللی مصرف فردی بر حسب هدف بندی بینطبقه در همین راستا،. شودمی اقدام

اداره آمار سازمان ملل متحد  .ر قالب نشریه در درگاه ملی آمار بارگذاری شده استو د ترجمه شد5911در سال منتشر شده بود، 
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(UNSD)عنوانبنابراین، این مجموعه به ، در هنگام ارائه این سند اعالم کرده است که نسخه مذکور ویراستاری نهایی نشده است؛ 

ملی و ارائه نسخه نهایی سند، توسط سازمان ملل متحد، تدوین بندی ویرایش اولیه ارائه شده و ویرایش نهایی آن پس از تدوین طبقه

 و منتشر خواهد شد.

 (ISICهاي اقتصادي )بندي فعالیتتهیه فايل آموزشی طبقه

های اجرایی و دفاتر موضوعی مرکز آماز برای شناخت همه جانبه و نیاز دستگاه ISICبندی با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده طبقه

ال شده های مرکز آمار ارسهای آماربخشی و معاونتبندی تهیه و به کمیتهندی یک پکیج آموزشی برای معرفی بیشتر طبقهباین طبقه

ها و افراد شاغل نیز بسیار سودمند خواهد بود. برای های اقتصادی کارگاهاست. این پکیج به عنوان یک راهنمای جامع برای درج فعالیت

 نفر اول جوایزی اهدا شد. 9ای در مرکز آمار نیز در این زمینه برگزار شد و به مسابقه ترویج استانداردهای آماری،

 (ISOالمللی استاندارد )هاي ايران( در سايت سازمان بینبندي تقسیمات كشوري )كد استاندرج طبقه

 (ISO) المللی استانداردسازمان بینهای پرکاربرد برای همه کشورهاست، از اینرو بندیکی از طبقههای تقسیمات کشوری، یبندیطبقه

در سایت رسمی خود بخشی را برای معرفی تقسیمات کشوری کشورهای عضو قرار داده است. تقسیمات کشوری ایران در سطح استان 

بود. دفتر استانداردها و نظارت بر  د مورد استفاده در مرکز در تناقضنیز در این سایت وجود داشت که کدهای آن با کدهای استاندار

های آماری با استعالم از دفتر نقشه و اطالعات مکانی و از طریق سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به بروزرسانی و اصالح این کدها طرح

 پذیر شد.امکان ISOتبات متعدد با کرد. این فعالیت با برگزاری جلسات متعدد با آن سازمان و انجام مکا

 بندي حوادث شغلی در درگاه ملی آمارو طبقه HSبندي درج طبقه

های محصول که به صورت خاص بر کاالهای گمرکی تمرکز دارد، بندیبه عنوان یکی از طبقه (HS)نظام هماهنگ کدگذاری کاالها 

شود. در بندی ساالنه توسط سازمان توسعه تجارت تدوین و چاپ میکاربرد زیادی برای آمارهای اقتصادی این حوزه دارد. این طبقه

برای استفاده کاربران در درگاه ملی آمار  مرکز آمار ایران تأییدم و های الزاز آن سازمان دریافت و پس از بررسی HSفایل  5911سال 

 ایران قرار گرفت.

المللی تدوین زیرمجموعه است و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس منابع بین 54بندی حوادث شغلی که شامل طبقه

 رسید و برای استفاده کاربران در درگاه ملی آمار ایران قرار گرفت. انمرکز آمار ایر تأییدهای الزم به شده است نیز، پس از بررسی

 رانيا ينظام آمار ازیمورد ن يآمار ياستانداردها تدوين و توسعه

 هاي اجرايی هاي ثبتی دستگاهتهیه چك لیست ارزيابی سامانه

برای اولین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را به شیوه ثبتی مبنا اجرا کند. نظام ملی  5041از آنجاکه مرکز آمار ایران در سال 

های اجرایی های ثبتی دستگاهها و اطالعات آماری مورد نیاز را از طریق سامانهکند دادهآمار ایران با محوریت مرکز آمار ایران تالش می

های اجرایی از های دستگاهرو، الزم است سامانهد و تا حد امکان سرشماری را بدون مراجعه به خانوارها انجام دهد. از ایندریافت کن
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استانداردهای آماری الزم برخوردار باشند تا بتوان به راحتی تبادل داده بین دستگاه اجرایی و مرکز آمار ایران صورت پذیرد. به همین 

 های اجرایی تدوین شد.های دستگاههای ثبتی برای بررسی سامانهیابی سامانهمنظور، چک لیست ارز

 مصاحبه تلفنی -هاي آمارگیريتدوين استاندارد طرح

ر د یباال در کشورها تیفیبا کآمارگیری  یهاداده یآورجمع یبرا دیجد یهایرآوفنبه استفاده از  یادیگذشته، عالقه ز هایسالطی 

 یاریتوجه بس ،تلفن همراه و سرعت در حال رشد پوشش شبکه متیارزان ق یهایشده است. در دسترس بودن گوش دهیحال توسعه د

 ، جلب کرده است.نهیباال و اغلب اوقات کم هز فراوانی با یهاداده یآورجمع یبرا دیجد یرا به عنوان ابزار

 یسنت یتلفن یهاآمارگیری ی براینیگزیجا یحت و لیتکم یاه براهمر یهابه سمت استفاده از تلفن شیگرا ،نفوذ تلفن همراه شیافزا

 لیتلفن ثابت متفاوت است: زمان تکم با آمارگیری از طریقتلفن همراه در دو شاخص  آمارگیری از طریقها، داده تیفیاز نظر ک است.

، هاماره تلفنش ییشناسا یبرا رایز استتلفن ثابت دشوارتر  آمارگیری باتلفن همراه نسبت به  آمارگیری با. انجام گویانو درصد پاسخ

وجود داشته  تتلفن ثاب آمارگیری با نسبت به یکمتر یدهپاسخ زانیم ممکن است نی. عالوه بر ااست یترشیب اریبس یبه غربالگر ازین

 .باشد

 کیهدف را فراهم کند. از  تیاز جمع یپوشش مناسبتواند یآنها م یریگنمونه چارچوبفرض استوار است که  نیبر ا یتلفن آمارگیری

 یواحدها گریطرف د زاندک باشد و ا گیرینمونه چارچوبهدف از دست رفته از  تیشرط مستلزم آن است که درصد جمع نیطرف، ا

 .با تعداد موجود نداشته باشند یتفاوت چندان چارچوباز  یمستثن

در هر ماه انجام  یدور بررس کیمکرر، معموالً حداقل  یهاداده یآورا هدف جمع( بMPPSهمراه ) یهاتلفن هایاجرای آمارگیری

موزش، آزمون، آشیاز جمله توسعه ابزار، پ یسنت یاست که مشابه بررس یاز عناصر اصل یجداگانه با تعداد تیفعال کیشود. هر دور یم

 یاجرا نیتلفن همراه و همچن آمارگیری یدر طراح یموضوع اساسها است. کردن داده )پاک( زیها و تمها، ورود دادهداده یآورجمع

و  طیشرا نیشود. ایبودن نمونه م یموارد باعث کاهش اندازه و تصادف نیا رایاست ز امتناعو  یپاسخبی ساندندور تماس، به حداقل ر

 شده است. یبررس ادامه در این مجموعه،در گو مشارکت پاسخ میتصم

، گزارشی کامل 51 -یدوویژه در شرایط خاص یا بحرانی مانند پاندمی کووری بهنوع آمارگیری و نقش آن در بهرهبا توجه به اهمیت این 

 تهیه و تدوین شد. 5911های آمارگیری بر پایه آمارگیری تلفنی، در سال درخصوص استانداردهای طرح

 تهیه مستندات و فیلم آموزشی براي معرفی داده آزاد

به منظور معرفی داده آزاد و برگزاری کارگاه آموزشی، فیلم آموزشی و مستندات مربوط تهیه (، Open Dataداده آزاد )به دلیل اهمیت 

 شده است.

ها صورت آزادانه در دسترس همه قرار دارد و استفاده، بازاستفاده، نشر یا ترکیب آن با سایر دادهای است که بهداده داده آزاد: -

 پذیر است. سه ویژگی مهم داده آزاد شامل موارد زیر است:ها امکانحق اختراع یا سایر محدودیتبدون محدودیت حق نشر، 
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( هاهای انتقال و ارایه دادهسادگی و به صورت رایگان یا با هزینه معقول )حداکثر شامل هزینهها باید بهداده پذيري:دسترسی -

د ها بایبارگیری از اینترنت بتوان آن را به دست آورد. همچنین دادهیابی بوده و در بهترین حالت با استفاده از قابل دست

 ای ارائه شود که بتوان در آن تغییراتی ایجاد کرد.گونهبه

اشد ها در اشکال دلخواه کاربر را داشته بها باید قابلیت استفاده، باز استفاده، نشر و ترکیب با سایر دادهداده :بازاستفاده و بازنشر -

 ه اخذ مجوز برای موارد مذکور نباشد.و نیازی ب

ای آزاد باشند و حق استفاده از داده نباید محدود به اهداف و ها در هر حوزهها باید برای همه گروهداده :مشاركت جهانی -

 های خاصی باشد. فعالیت

 ثر بر تهیه آمارهاي رسمی در نظام آماري ايران نظارت مؤ

یقی بررسی تطب منظوربهنظارت است. نظارت، فعالیتی منظم و مستمر است که موضوع  نوین،ترین ارکان مدیریت مهمیکی از 

، شناسایی نوع انحرافات و خطاها، واکاوی علل و منابع بروز خطاها، برطرف کردن خطاها شدهی نیبشیپعملکردها با معیارها و ضوابط 

ماتیک( طراحی شده است. مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد نظارتی در خطاهای سیست ژهیوبهو جلوگیری از ادامه و استمرار خطاها )

گیری، های موضوعی، نمونههای تولید آمار، اعم از طراحی )طرحال در تمامی عرصههای اجرایی با حضور فعّفرایندنظام آماری کشور در 

های ، همچنین ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاهاجرایی، آموزش و ...(، اجرا )تبلیغات، جذب نیرو، آموزش و عملیات میدانی(

ف به برنامه ملّی آمار کشور مکلّ 1ماده « د»تواند سالمت محصوالت آماری را تضمین نماید. مرکز آمار ایران مطابق با بند اجرایی می

عالی آمار( شورای 9/1/5943رت )مصوب های نظانامه و فرمها بر اساس مجموعه آییننظارت بر تمام مراحل تهیه و اجرای آمارگیری

نظارت »و دیگری « سازمانی یا نظارت عمودینظارت درون»است. در این راستا نظارت بر تمامی مراحل اجرای یک طرح به دو شیوه 

 گیرد.صورت می« سازمانی یا نظارت افقیبرون

که در معاونت آمار و د. در این نوع نظارت تمامی افرادیشوسازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان استان انجام مینظارت درون

 برای ،سازمانیدرون. در طرح نظارت کنندافراد تحت سرپرستی خود را کنترل می الیتفعّ ،مدیریتی بوده اطالعات استان دارای وظیفه

ها مبینی شده است که این فرپیش نظارتیهای ، فرمدارتباط نزدیکی با منشأ بروز خطا دارکه به عنوان فردی  کارشناس مسئول طرح

های آماری کارشناس مسئول طرح با نقش شود. در صورت واگذاری طرح به شرکتصورت فایل به مرکز آمار ارسال میپس از تکمیل به

ات ان در تأمین امکانتواند از جذب نیرو تا پایان عملیات میدانی نظارت داشته باشد، در این صورت همکاری سازمسازمانی میناظر برون

 هاستاناسازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان خبره مرکز آمار ایران بر سازمان اجرایی تر از قبل است. نظارت بروننظارت ضروری

 شود. ها انجام میو عملیات میدانی طرح

ای هسازمانی و استفاده از ظرفیتدرون، بر اساس سیاست تعیین شده در هیئت رئیسه مرکز مبنی بر تقویت نظارت 5911ر سال د

ری های مرکز با شدت و قوت بیشتها، نظارت درون سازمانی تمامی طرحاستانی برای افزایش پوشش نظارت و ارتقای کیفیت نتایج طرح

 ها تدوین و ارائه شد.ها برای تمامی طرحهای نظارتی از تمام استانپیگیری و اجرا شد. در این زمینه گزارش
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 9311سازمانی( در سال هاي آمارگیري مركز به تفكیك دفتر موضوعی و وضعیت نظارت )درونطرح- 1جدول

 نام طرح نام دفتر رديف

5 

 كشاورزي

  های کشورطرح آمارگیری از دامداری

 آمارگیری تعداد و تغییرات دام سبک) تلفنی( طرح 4

 اینترنتی(آوری آمار کشتارگاه های رسمی کشور)  طرح جمع 9

 آمارگیری تعداد و تغییرات دام سنگین ) تلفنی( طرح 0

 های صنعتی طرح آمارگیری از مرغداری 1

  های کشورسازی چارچوب گلخانهبهنگام 1

3 

صنعت, معدن و 

 زيربنايی

 بیشتر کارکن و 54های صنعتی طرح آمارگیری از کارگاه 

 کشور برداریبهرهطرح آمارگیری از معادن در حال   4

 *زیستی خانوارهای کشورهای محیططرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی و ویژگی 1

 های ملیحساب ونقل ویژهآمارگیری حمل هایطرح 54

55 
آالت ساختمانی و دستمزد ی ماشینگانه: قیمت مصالح ساختمانی، کرایههای سهطرح آمارگیری ازطرح

 *( فقط شهر تهران11ی اول و دوم های عمرانی )نیمهنیروی انسانی شاغل در طرح

 *های مالی ثبتیآمارگیری کارگاهی با استفاده از صورت طرح 54

 *5911 -های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور گردآوری اطالعات پروانه طرح 59

50 

جمعیت، نیروي كار و  

 سرشماري

 طرح آمارگیری هزینه و درآمد شهری 

 طرح آمارگیری هزینه و درآمد روستایی  51

 فصل اول -طرح آمارگیری نیروی کار  51

 فصل دوم -طرح آمارگیری نیروی کار 53

 فصل سوم -آمارگیری نیروی کار طرح 54

 فصل چهارم -طرح آمارگیری نیروی کار 51

 بهار -طرح آمارگیری گذران وقت 44

 تابستان -طرح آمارگیری گذران وقت  45

44 
فرهنگی، بازرگانی و 

 خدمات

  کارگاه های دارای بخش تحقیق و توسعه طرح آمارگیری از 

 علمی هیئتگذران وقت  طرح 49

 طرح آمارگیری از رفتار فرهنگی خانوار  40

 طرح نمونه پایه شهری  شناسی آماريروش 41

41 

 شاخص قیمت

 قیمت تولید کننده بخش صنعت شاخص

 قیمت تولید کننده بخش معدن شاخص 43

 قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران شاخص 44
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 نام طرح نام دفتر رديف

 مقدار تولید محصوالت صنعتی طرح شاخص 41

 مقدار تولید محصوالت معدنی طرح شاخص 94

 فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور طرح قیمت 95

 قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری های صنعتی کشور طرح شاخص 94

 قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری های صنعتی کشور طرح شاخص 99

 تولید کننده بخش های خدماتقیمت  طرح شاخص 90

 قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری طرح شاخص 91

 قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی طرح شاخص 91

 قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری طرح شاخص 93

 آوری پوشش نظارتی داده نشد.دلیل عدم تخصیص اعتبار و یا ثبتی بودن روش جمعه ها باین طرح *

 صورت متمركزه ب سازي برگزاري آزمون برخطپیاده

مرحله دوم در  ویژه آموزش هها بآمار، آموزش طرح تولید فرایندهای مهم در های انجام شده یکی از گلوگاهبا عنایت به آسیب شناسی

ن گیرندگاآوری اطالعات آموزشجمعهای اجرایی استان، ضمن شد. در همین راستا با هدف کنترل کیفیت آموزش ردهاستان شناسایی 

ریزی الزم برای اجرای آزمون متمرکز در بستر وب در دو طرح آمارگیری معدن و دامداری انجام شد و با اجرای در سامانه نظارت، برنامه

های تکمیلی و آمارگیر نیازمند به آموزشهای ارزشمندی برای شناسایی نقاط ضعف، مفاهیم پرخطا، ماموران آزمون، نتایج و تحلیل

ای هدر این روش عالوه بر سنجشهای اصالحی و پیشگیرانه موثر واقع شد. ها ارایه شد که این بازخوردها در برنامهنظارت هدفمند بر آن

 . ها نیز بوجود آوردطرحآموزش یک انسجام کلی در کل کشور در فرایند اجرای  ،الزم

 نظارتی طراحی داشبوردهاي 

که مجریان طرح توسط این ابزار  استسازی نظارت از دیگر دستاوردهای نوینهاتی تفصیلی طراحی داشبوردهای نظارتی و ارایه گزارش

بازخورد الزم در طول  ارایهو کنترل و  هرصد نمود رتولید آمار را تا سطح هر مامو فرایندهای تمامی عوامل در در حین اجرا،  فعالیت

کند. بعالوه رصد پیشرفت و پوشش )تکمیل، عدم تکمیل پذیر میرا امکانجرایی ازمان عملیات میدانی و نه بعد از پایان آن به مدیران 

 ها )مانند تعداد بیکار و شاغل در طرح نیروی کار( از دیگرو علل عدم تکمیل( عملیات میدانی و رصد صفات اصلی در برخی طرح

 باشد.امکانات داشبوردها می

های آمارگیری نیروی کار )چهار فصل(، معدن، فرهنگ رفتاری خانوار، مرغداری صنعتی، تحقیق و توسعه و برای طرح 5911در سال 

به ، های تولید شده در این داشبوردهای مذکور ارایه شد. همچنین با استفاده از پارادادهصنعت داشبوردهای نظارتی تهیه و گزارش

پرداخته 5911بررسی الگوهای رفتاری ماموران آمارگیر و همچنین محاسبه متوسط زمان تکمیل پرسشنامه در طرح نیروی کار سال 

 . شده و نتایج در قالب گزارش به دفتر موضوعی مجری طرح ارائه شده است



11 

 اندازي سامانه نظارت راه

 های موجود به لحاظ ساختار فنی و دیدگاه کارشناسی صورت گرفتتوجه قابلیت سازی این سامانه باهای اولیه در خصوص پیادهبررسی

 کار نیروی طرحگانه شاخص قیمت فصل پاییز،  54های طرح)طرح  اصلی مرکز آمار ایران  51ای و در نهایت با تولید این سامانه بر

 بیشتر، طرح و کارکن نفر 54 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح کشور ، هایدامداری از آمارگیری طرح ،11 سال تابستان فصل

 .برداری قرار گرفتسازی و مورد بهرهپیاده 5911در سال کشور(   هایگلخانه چارچوب سازیبهنگام

 گروه بازتماس

در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان، از گروهی متشکل از چند مأمور خبره برای  5911پس از اجرای طرح آمارگیری نیروی کار سال 

تماس مجدد با خانوارها استفاده شد. در این روش مأموران خبره با تعدادی از خانوارها که براساس نظرات دفتر موضوعی و تشخیص 

ها های آماری)با استفاده از داشبوردهای نظارتی( مشخص شده بودند، تماس مجدد گرفته و مغایرتت بر طرحدفتر استانداردها و نظار

 را مشخص کردند و درنهایت گزارش نظارت بر اساس نتایج گروه بازتماس در طرح نیروی کار تهیه و ارایه شد. 

  تهیه گزارش از طريق سامانه پیامكی مگفا

 زیر از سامانه پیامکی مگفا استفاده شد:موارد در  5911در سال 

 ؛هارسانی و نظرسنجی از معاونان آمار و اطالعات استاناطالع  

 ؛رسانی به کارشناسان برای ارسال گزارشات نظارتیاطالع 

 ؛رسانی به کارشناسان برای مشاهده تاالرهای گفتگواطالع 

 ؛سامانه جامع نظارت ارسال نام کاربری و رمز ورود برای ورود کارشناسان طرح به 

 و های اجرایی برای آزمون مرحله دومارسال نام کاربری و رمز ورود برای ورود رده 

 4545ها با استفاده از سرشماره دریافت بازخورد اجرای تلفنی طرح. 

  استقرار نظام جامع مديريت كیفیت در مركز آمار ايران

مارهای مرکز آمار ایران در تمام محصوالت و فرایندهای مرکز، در دستور سازی و استقرار چارچوب کیفیت آپیاده 5911در سال 

های ارزیابی چارچوب مذکور کار قرار گرفت. استقرار چارچوب مدیریت کیفیت به معنای ارزیابی وضعیت موجود مرکز بر اساس شاخص

و شناسایی نقاط قوت و ضعف و انجام بهبودهای الزم برای رفع مشکالت و نقاط ضعف است. ارزیابی وضع موجود مرکز در اواخر سال 

تهیه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبودهای دارای اولویت مرکز آمار ایران و  5911انجام و نتایج آن در اردیبهشت  5914

ر بتولیان آن تعیین و با تصویب شورای راهبری کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران و توسط ریاست محترم مرکز برای اجرا ابالغ شد. م

 در مرکز آمار ایران انجام شده است: 5911های زیر در سال های تعیین شده، اقداماساس اولویت

 به بخش خصوصی به منظور پوشش حداکثری تعاریف آمارهای  واگذاری استانداردسازی تعاریف آمارهای رسمی نظام آماری

 ؛(5044دار تا پایان سال رسمی )ادامه
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 ها در نظام آماری به منظور پوشش موضوعات تخصصی کارگیری آنو به المللیبین استاندارد هایبندیطبقه توسعه و شناسایی

 ؛(5044)ادامه در سال  مورد نیاز نظام آماری

  ،؛های استاندارد آماریبندیکارگیری تعاریف و طبقهدستورالعمل و رویه اجرایی نظارت بر بهتهیه فرایند 

 ؛(5044ها )ادامه در سال آوری دادههای آمارگیری، مرحله جمعبازنگری استانداردهای طرح 

 ؛وررسانی استانداردهای آماری به کاربران نظام آماری کشهای اطالعتدوین دستورالعمل در خصوص روش 

 ؛تدوین خط مشی تضمین محرمانگی و دستوراالعمل مربوط 

 ؛(5044های انتشاراتی آماری )الکترونیک و کاغذی( )ادامه در سال تدوین راهنمای جامع تدوین گزارش 

 ؛(5044نفعان )ادامه در سال بندی آنان و تدوین روش و فرایند شناسایی ذینفعان، دستهتهیه فهرست ذی 

  ؛بندی کاربرانشناسایی و طبقهتدوین روش 

  ؛(5044تدوین روش سنجش و ارزیابی رضایت کاربران و فرایندهای آن )ادامه در سال 

 و های ثبتینویس دستورالعمل استاندارد و ارزیابی کیفیت دادهتهیه پیش 

 های ماکرو ادیتنامهتهیه شیوه. 

  آمارهاي رسمیسازي چارچوب مديريت كیفیت استقرار و پیاده تدوين،

چوب چار»برنامه ملّی توسعه آمار کشور و مطابق تکلیف مندرج در برنامه سوم ملّی توسعه آمار کشور،  1بر اساس بند الف و ب ماده 

، تهیه و 5دستگاه اجرایی 55با مسئولیت مرکز آمار ایران و مشارکت نمایندگان « مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران

سازی در نظام آماری ابالغ به مناسبت روز ملّی کیفیت توسط رئیس مرکز آمار ایران برای اجرا و پیاده 5914آبان ماه  54در  تدوین و

 یو شرایط نظام آماری کشور و نیز با توجه به استانداردهای موجود هابا درنظر گرفتن ظرفیت صورت یکپارچه وشد. این چارچوب به

این چارچوب  تهیه شده است. 4451ویرایش سال « 4چارچوب ملّی تضمین کیفیت سازمان ملل متحد»اساس بر یژه و المللی و بهبین

 جزء است. 911الزام و  43اصل،  51حوزه،  0که ساختاری سلسله مراتبی چهارسطحی دارد شامل 

سازی و استقرار های اجرایی برای پیادهتوسعه، مرکز آمار ایران به منظور کمک به دستگاهبرنامه  1در راستای اجرای بند ب ماده 

را تهیه و از طریق درگاه  ،«چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران»فیلم آموزشی معرفی چارچوب مدیریت کیفیت، 

های کلو حفظ پروتر کشو. تهیه فیلم آموزشی ابزاری برای انتقال یکسان مفاهیم به تمام کارشناسان نظام آماری نمودملی آمار منتشر 

                                                 

 های زیر است:ها و وزارتخانههای اجرایی شامل سازماندستگاه 1

شور امور سازمان ستخدامی ک ستحفاظت سازمان ؛ اداری و ا شهرداری تهران؛ محیط زی ضاییه؛  صادی و دارایی ؛قوه ق  ؛وزارت آموزش و پروش ؛وزارت امور اقت

 .وزارت ورزش وجوانانو وزارت نیرو  ؛وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 United Nations Statistical Commission 
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سازی چارچوب کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری در بهداشتی در شرایط حضور ویروس کرونا بوده است. همچنین این مرکز بر پیاده

ت سازی چارچوب کیفیهای اجرایی برای استقرار و پیادهدستگاهکارشناسان های الزم را به نظارت داشته و راهنماییهای اجرایی دستگاه

های اجرایی زیر را بررسی و دستگاه  چارچوب کیفیت 9تا  5های های خودارزیابی مربوط به اصل. به این منظور فایله استارائه کرد

  است: نمودهنظرات اصالحی خود را اعالم 

دارایی؛ وزارت فرهنگ و وزارت نیرو؛ سازمان صدا و سیما ج.ا.ا.؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ وزارت اقتصاد و 

زیست؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت آموزش و پرورش؛  ارشاد اسالمی؛ وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی؛ سازمان حفاظت از محیط

 ؛ وزارت کشور.اتاق بازرگانی ؛وزارت نفت ؛وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛وزارت فناوری ارتباطات

 مارهاي رسمی ايراننامه كیفیت آتدوين آيین

برنامه مّلی توسعه آمار کشور و به منظور ارزیابی کیفیت آمارهای رسمی و اعطای نشان کیفیت،  1ماده « الف»در راستای اجرای بند 

عالی آمار کمیسیون تخصصی شواری 55/1/5911نامه در جلسه مورخ ، تدوین شد. این آیین«نامه کیفیت آمارهای رسمی ایرانآیین»

 عالی آمار ارسال گردید.شد و برای تصویب شورای مصوب

 هاي آماريطرح ارزيابی كیفیت

ارزیابی  ،5911در سال  شود.ها انجام میهای آمارگیری و بهبود کیفیت آنت و ضعف طرحارزیابی کیفیت به منظور شناسایی نقاط قوّ

های برای استفاده در طرح« های اداریارزیابی کیفیت ثبتدستورالعمل »های کشور و تدوین های نیروی کار و دامداریآموزش طرح

 آماری و سرشماری از اقدامات انجام شده در این زمینه است.

 ها و فايل عناصر جغرافیايی رسانی نقشهتهیه و بهنگام

 هاي آماريرسانی نقشهنظارت بر تهیه و بهنگام

ر تر و گویاتگیرند، بنابراین هر چه کاملها مورد استفاده قرار میآمارگیریها و های آماری به منظور اجرای بهینه سرشمارینقشه

 گردد.تری برای سرشماری یا آمارگیری حاصل میباشند کنترل پوشش جغرافیایی بهتر انجام شده و نتایج دقیق
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سازمان برنامه و بودجه انجام برداری از های مشاور دارای رتبه نقشههای آماری توسط بخش خصوصی و شرکترسانی نقشهبهنگام

 دگیرد و معاونت آمار و اطالعات استان به عنوان ناظر اولیه و دفتر نقشه و اطالعات مکانی مرکز آمار ایران به عنوان ناظر عالیه بر رونمی

رسانی بهنگام .ت بسزایی داردیرسانی اهمّهای آماری، نظارت بر بهنگامها نظارت دارند. با توجه به دقت باالی نقشهرسانی نقشهبهنگام

نقطه آبادی  3444هکتار و تعداد  5446941آبادی بلوکه در مجموع به مساحت  549شهر و  504در  5911های آماری در سال نقشه

 .رسانی قرار گرفتبرداری مورد بهنگامتوسط مشاورین بخش خصوصی دارای رتبه نقشه

 هاي موضوعی نقشه

وعی های موضها، نقشهتر آمار و اطالعات از طریق نقشهو گویا شدن نشریات مرکز و امکان مقایسه ساده به منظور ارتقای سطح کیفی

های نقشه 5911سال  درگردد. میمبتنی بر جداول آماری، در قالب تصاویری که بتواند بیشترین اطالعات را به نمایش بگذارد، تهیه 

استان کشور و همچنین نقشه های  95التین(، نقشه تقسیمات در سطح دهستان تقسیمات سیاسی شهرستانی کل کشور)فارسی و 

ران سازی از طریق درگاه ملی مرکز آمار ایبعد از آمادههایی که دارای تغییرات شهرستانی بودند تهیه گردید که تقسیمات سیاسی استان

 وعی تهیه شد.در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین برای نشریات مرکز نیز نقشه های موض

  فايل عناصر جغرافیايی

رت باشد که اقدامات صوهای ساالنه این مرکز میهای آماری، از فعالیترسانی فایل عناصر جغرافیایی به منظور اجرای طرحتهیه و بهنگام

 به شرح زیر است: 5911گرفته در سال 

 9311 نظارت بر تهیه فايل جغرافیايی   

رسانی دریافت و اعمال نتایج بهنگام هایفرایندو شامل  یابدخاتمه می 5044نیمه تیرماه آغاز و در  5911نیمه شهریور  این فعالیت از

ها برای اعمال مصوبات، ترسیم سطوح دولت، هماهنگی با دفاتر تقسیمات استانداری هیئتهای آماری، دریافت و اعمال مصوبات نقشه

در این دوره به دلیل حجم باشد. ها میبه کمک وزارت راه و شهرسازی و معاونت فنی استانداری تقسیماتی و بررسی محدوده شهرها

ماه به  9سازی فایل جغرافیایی از زیاد تغییرات ناشی از اجرای طرح رفع مغایرت از فهرست نقاط روستایی وزارت کشور، زمان بهنگام

ایل سازی فقبلی تغییر نمود. در این دوره نیز دستورالعمل بهنگام شدهه اعالم ماه افزایش یافته و زمان آن نسبت به برنام 1بیش از 

 .با در نظر گرفتن مالحظات ناشی از اجرای طرح رفع مغایرت تهیه گردید 5911جغرافیایی

 9318 نظارت بر تهیه فايل جغرافیايی 

 5911ماهه ابتدایی سال  1خاتمه یافت. مرحله دوم آن که در 5911آغاز و در پایان مردادماه  5914این فعالیت از ابتدای بهمن ماه 

ها، رفع اشکاالت و تهیه فایل یکپارچه کشوری است. در نهایت پس از کنترل های ارسالی استانپذیرفت شامل بررسی فایل انجام

 تهیه و به دفاتر مرکز ارسال شد. 5914سیستمی و رفع خطاها، فایل جغرافیایی 

 سازي در ها و يكسانها با نشريه تقسیمات كشوري وزارت كشور با هدف رفع مغايرتیماتی، شهرها و اسامی آنبررسی سطوح تقس

 سطح كشور 
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انجام پذیرفت و در این خصوص سطوح تقسیماتی و نقاط شهری در  5914سازی فایل جغرافیایی این فعالیت در حین اجرای بهنگام

رات گردیده و تغییورت مغایرت نسبت به رفع آن اقدام شده وزارت کشور بررسی و در ص فهرست مرکز بر اساس آخرین فهرست منتشر

 .اعمال شد 5914در فایل جغرافیایی 

 منظور رفع مغايرت و يكسان سازيه بررسی فهرست نقاط روستايی وزارت كشور با فايل جغرافیايی مركز آمار ب 

ادامه مرحله دوم این طرح  5914پذیرد. در سال ایی وزارت کشور انجام میفعالیت مذکور با هدف رفع مغایرت از فهرست نقاط روست

باشد و درصد پوشش کشوری می 11عملیات میدانی و پیمایش سطح کل کشور بود، اجرا شد که ماحصل آن بررسی حدود که شامل 

 اجرا خواهد شد. 5914و  5911اعمال گردید و ادامه این روند در سال  5913مرکز در فایل جغرافیایی  تأییدنتایج آن نیز پس از 

 توسعه نرم افزار بهنگام ساز ي فايل جغرافیايی

نیازمند به بازنگری و توسط بخش خصوصی تهیه گردید. نرم افزار مذکور  5914نرم افزار مدیریت بهنگام سازی فایل جغرافیایی سال 

ای تغییرات و همچنین ارتقاء امکانات داشت. از این رو تهیه نرم افزار جدیدی با ساختار قبلی و تکمیل و رفع نواقص آن در ال پارهاعم

باشد با توجه به تغییرات در سیستم کدگذاری نقاط محیط پیتون در دستور کار قرار گرفت. نرم افزار جدید که در مراحل نهایی می

ای هل جغرافیایی، تکمیل و ارتقاء بخشسازی فایدر بهنگام دست تهیه است. هدف از تهیه آن سهولت دفتر نقشه در شهری کشور در

 باشد.مختلف نرم افزار مدیریت بهنگام سازی فایل جغرافیایی و کنترل اعمال تغییرات می

 رفع مغايرت و يكسان سازي بررسی فهرست نقاط روستايی وزارت كشور با فايل جغرافیايی مركز آمار به منظور

ی از دوم فهرست 5911سال شهریورماه پذیرد. در فعالیت مذکور با هدف رفع مغایرت از فهرست نقاط روستایی وزارت کشور انجام می

لذا در این مرحله نیاز به بررسی تمامی نقاط  .وزارت کشور دریافت گردید. این فهرست نسبت به فهرست اول تغییرات زیادی داشت

وانست تا تشد. در صورتی که استان میصورت نظیر به نظیر بود. بررسی این فهرست نیز شامل بررسی دفتری و عملیات میدانی میهب

 دلیلبه  شد.اعمال می 5911 وارد مرحله عملیات میدانی شود، تغییرات ناشی از اجرای این طرح در فایل جغرافیایی 5911پایان سال 

 است.انجام  در حال ها به کندیاستان در برخی ازبرخی مشکالت عملیات میدانی این فعالیت 

 هاي آماريطرح اتصال كدپستی به بلوك

یکی از اهداف اصلی دفتر  5911اجرای اتصال کدپستی به بلوک های آماری در جهت پیشبرد اهداف آمارگیری های ثبتی مبنا در سال 

نقشه و اطالعات مکانی بوده است. برای رسیدن به این هدف تمرکز دفتر نقشه و اطالعات مکانی براساس رویکرد جدید شرکت پست 

جلسات متعدد کارشناسی با همکاران اداره کدگذاری شرکت پست ج.ا.ا   5911ج.ا.ا ، استفاده از ژئوکدهای پستی بود. از ابتدای سال 

ها در ثبت آماری امالک و مین اطالعات موقعیت مکانأتوان به تبرگزار شد و اهداف مشترکی تعریف گردید. از جمله این اهداف می

های مرکز آمار ایران و شرکت پست ج.ا.ا ، ایجاد یک سرویس های شهری در نقشهسازی محدودهمستغالت کشور در نقاط شهری، یکسان

رقمی( میان مرکز آمار ایران و شرکت پست ج.ا.ا، اتصال نسخه نهایی کدهای پستی ژئوکد شده  54تبادل ژئوکد پستی )دارای کدپستی 

انی و دفتری( مرکز آمار ایران و ای )میدهای نقشهتوسط شرکت پست ج.ا.ا به نقشه های آماری و رفع مغایرت 5911تا پایان سال 
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ای فی مابین مرکز آمار ایران و شرکت نامهاشاره نمود. در این راستا تفاهم استان( 95شرکت پست ج.ا.ا در سطح بلوک و پارسل )در 

 ریافت شد ومنعقد گردید. براساس این تفاهم نامه آخرین نسخه ژئوکدپستی از شرکت پست ج.ا.ا  د 1/54/5911پست ج.ا.ا در تاریخ 

  های آماری در اختیار همکاران استانی قرار گرفت.بر اساس دستورالعمل تهیه شده در دفتر نقشه جهت اتصال کدپستی به بلوک

 ايران آمار مركز  WebGISسازي پیاده سنجی امكان

مرکز آمار ایران مطالعات تطبیقی در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت. با بررسی   WebGISدر راستای امکان سنجی پیاده سازی

سامانه های ملی شهرداری تهران، سازمان مدیریت استان اصفهان، سازمان مدیریت استان تهران، شرکت پست ج.ا.ا و.. لیستی از نقاط 

اندازی کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا طرحی برای راهآماری   WebGISقوت و ضعف این سامانه ها تهیه شد. همچنین با بررسی

WebGIS .گستر و استفاده از این دانش در بکارگیری فناوری های مکانی مردم مطالعاتی در زمینه اطالعات مرکز آمار ایران ارائه گردید

مبنا از قبیل تعیین موقعیت و آماری ثبتیی نظام هاسایر دستگاه ها در توسعه زیرساختمشارکتی و بهره مندی از همکاری مردم و 

های مغایرت زارشگها ودریافت قعیت و تکمیل فرم اطالعات کارگاهتعیین مو تعیین موقعیت و تکمیل فرم کاربری، تکمیل فرم کدپستی،

و همچنین چندین های مشاور اری چند جلسه با شرکتصورت پذیرفت. پس از برگز  WebGISنقشه بلوک آماری از طریق سامانه

شرح خدمات و نیازهای مرکز آمار ایران جهت انعقاد دفاتر مرکز )مانند مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات( برخی از جلسه کارشناسی با 

 قرارداد تهیه گردید.

 برآورد جمعیت و خانوار

عات الای دیگر از تولید اطّآمارهای ثبتی، شیوه ای وهای نمونهها، آمارگیریبینی و برآورد جمعیت و خانوار، در کنار سرشماریپیش

ها گونه اطالعات در فواصل زمانی بین سرشماریگیرد. تولید اینکاربران قرار میها، تولید و در اختیار های بین سرشماریاست که در سال

های صورت یابد. اهم فعالیتت میریزی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطوح خرد و کالن اهمیبه منظور هرگونه برنامه

 باشد: گرفته در این خصوص به شرح زیر می

 فصل و استان روستایی، مناطق شهری، تفکیک به 5911ساله و بیشتر خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال  51بینی جمعیت پیش 

 ؛های خانواری مرکز آمار ایرانجنس ویژه طرح برحسب

 ؛های خانواری مرکز آمار ایرانویژه طرح فصل تفکیک و به 5911ساکن و گروهی سال بینی خانوارهای معمولی پیش 

 ؛، تحقیقات و فناوریعلوم وزارت درخواست به بنا جنس برحسب و استان تفکیک به ساله 40 تا 54 جمعیت بینیپیش 

 ؛پرورش و آموزش وزارت درخواست به بنا جنس برحسب و روستایی و شهری مناطق تفکیک به ساله 55 تا 1 جمعیت جمعیت بینیپیش 

 51 سال، 51 از کمتر سنّي هایگروه و روستايي و شهری مناطق استان، تفكیك به کشور کل گروهي و ساکن معمولي خانوارهای جمعیت بینيپیش 

 ؛کار نیروی طرح ويژه 5911 سال فصول برحسب بیشتر و 41 و سال 46 تا

 تریاس انتخابات برای جنس برحسب و استان تفکیک به کشور کل هایاولی رأی و رأی شرایط واجد جمعیت بینیپیش 

 ؛5044 سال جمهوری

 و ثبتی جدید هایداده از استفاده با5051 سال تا استان تفکیک به و کشور کل جمعیت بینیپیش خصوص در اولیه بازنگری 
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  5914تا سال  5911از سال محاسبه میزان باروری کل با روش مستقیم برای کل کشور و به تفکیک استان . 

 هاي آماريسازي چارچوبتولید و بهنگام

های نیازهای اجرای طرحترین پیشگیری کارگاهی را به یکی از مهمهای مورد نیاز نمونهسازی چارچوبارائه آمارهای باکیفیت، بهنگام

سازی چارچوب ای برای بهنگامها موجب شده که کشورها برنامهآمارگیری در کشور تبدیل کرده است. تغییرات زیاد در جامعه کارگاه

مبنا در دستور کار مرکز آمار ایران استفاده از آمارهای ثبتیهای آماری یا اجرای طرحاین رو هر سال فعالیت مذکور با  داشته باشند. از

 نیز اقدامات ذیل انجام شده است: 5911گیرد. در همین راستا در سال قرار می

 ؛صنعتی هایکارگاه چارچوب سازیبهنگام 

 ؛معادن چارچوب سازیبهنگام 

 ؛ونقلحمل هایکارگاه چارچوب سازیبهنگام 

  ؛5911 خانواری هایآمارگیری پایه نمونه برداری فهرست طرح چارچوب فایل اصالح 

 ؛کشیجوجه سساتؤم و مادر مرغ تخمگذار، مرغ پرورش هایمرغداری چارچوب سازیبهنگام طرح اجرای و تهیه 

 های طیور؛کشتارگاهسازی چارچوب متهیه و اجرای طرح بهنگا 

 ؛های کشورسازی چارچوب گلخانهتهیه و اجرای بهنگام 

 آموزش »، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»های مکاتبه با وزارتخانهبا  تهیه چارچوب آموزش عالی و محل صرف غذا و آشامیدنی

سازمان »و « و فناوری اطالعاتارتباطات »، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «و پرورش

 ؛«بیمه سالمت

 های دام؛سازی چارچوب کشتارگاهامبهنگ 

 ؛های قیمتهای شاخصچارچوب طرح فصلی سازیبهنگام 

 و تحقیقات علوم،»، «اجتماعی رفاه و کار تعاون،» ،«نیرو» هایوزارتخانه های آماری باو پیگیری برای اخذ چارچوب مکاتبه 

 ،«وزارت کشور»، «وزارت آموزش و پرورش » ، «سازمان بیمه سالمت» ، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»  ،«فناوری

 انرژی سازمان» ،«ایران تجارت توسعه سازمان»« سازمان ثبت اسناد و امالک کشور»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت »

 جمهوری پست شرکت» ،«نوسازی و گسترش سازمان» ،«مدارس تجهیز و نوسازی سازمان» ،«مالیاتی امور سازمان» ،«اتمی

 ،«شهید بنیاد» ،«ایران بازرگانی اتاق» ،«بهادار اوراق و بورس سازمان» ،«ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک» ،«ایران اسالمی

 و «یاجتماع نیمأسازمان ت»و  «یدادگستر یکانون وکال» ،«یسازمان دامپزشک» ،«یستیسازمان بهز»

 رانیاتاق اصناف ا» ،« یاتیسازمان امور مال» ،«یبهداشت، درمان و آموزش پزشک»  یهاوزارتخانه یچارچوب آمار افتیدر » ،

 .«رویوزارت ن»و « سازمان توسعه تجارت»، «وزارت کشور» ،«یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق»
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 هاو استان يیاجرا يهااز دستگاه ازیمورد ن ياقتصاد ياطالعات آمار يآورجمع

، 5های کلیدی اقتصادی نظیر محصول ناخالص داخلیکردن شاخصای فراهمی، فصلی و منطقههای ملّ هدف از تهیه آمار حساب

های مختلف اقتصادی، مصرف نهایی خصوصی و دولتی، تشکیل های اقتصادی، رشد اقتصادی، رشد بخشارزش افزوده رشته فعالیت

و  های ملیبمشخص ساالنه ) حسا دوره زمانیها در سرمایه ثابت ناخالص و ... است که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و استان

نیاز اهمیت د یه و گردآوری اطالعات و آمار مور. دراین خصوص تهّگیردمورد استفاده قرار می (فصلی های( و فصلی )حسابایمنطقه

 به شرح زیر است: 5911های صورت گرفته در سال اهم فعالیت .ای داردویژه

 ؛5914 زمستان فصل هاسازمان از موردنیاز ثبتی اطالعات آوریجمع 

 ؛رشته فعالیت  40استان به تفکیک  95ای از های منطقهاخذ اطالعات ثبتی حساب 

 ؛های اجراییرشته فعالیت از کلیه دستگاه 40های ملی به تفکیک اخذ اطالعات ثبتی حساب 

  هایخزانه داری کل کشور، برای محاسبه ارزش افزوده بخش دولت به تفکیک فایل –اخذ اطالعات از وزارت اقتصاد و دارایی 

 ای و درآمد؛اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، اعتبارات هزینه

 های مالی از سازمان حسابرسی؛اخذ اطالعات صورت 

 بخش صنعت از سامانه بورس )کدال(؛ اخذ اطالعات مربوط 

 ؛دستگاه اجرایی 34های سالنامه از بیش از دریافت اطالعات فصل 

 ؛دریافت اطالعات گزارش فصلی اقتصاد ایران 

 های و تدوین نشریه شناسنامه شاخص های توسعههای مورد نیاز برنامهشناسنامه شاخصاطالعات مورد نیاز  دریافت فهرست و

 ؛های اجراییاز دستگاه برنامه ششم

 و مرکز موضوعی دفاتر و اجرایی هایدستگاه کشور از فرهنگی و اجتماعی وضعیت مورد نیاز نشریه اطالعات دریافت  

  کشورسال  11ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشریه سری زمانی شاخصگردآوری و ورود اطالعات. 

  

                                                 

1. Gross Domestic Product (GDP) 
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 استقرار

  جامع نظام 

   رانيا يآمار يهاثبت
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عالی آمار، شورای 49/0/5919های آماری ایران و احکام مرتبط با آن در جلسه مورخ پس از تصویب کلیات طرح نظام جامع ثبت

 آمار ایران به شرح زیر تهیه و ابالغ شد: فازهای اجرایی طرح در مرکز

 ؛سازیریزی و زمینهفاز اول: مطالعه، برنامه 

 ؛های اداری مورد نیازآوری ثبتفاز دوم: جمع 

 وهای آماری ایران فاز سوم: ایجاد نظام جامع ثبت 

 مبنا و بروزرسانی سیستم.فاز چهارم: تولید و انتشار آمارهای ثبتی 

های آماری ایران مطابق با فازهای فوق و تشکیل منظم جلساتی برای ایجاد هماهنگی، راهبری و نظام جامع ثبتسازی به منظور پیاده

 رانهای آماری اینظام جامع ثبتشورای راهبری و کمیته کارشناسی  ،های مرتبط با طرح، ستادو دستگاهارائه راهکارهای فنی به دفاتر 

 در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد. 

 است.  های اجرایی مرتبط تشکیل شدهپایه با مشارکت دستگاه های زیر متناظر با چهار ثبتتهمچنین برای اجرای طرح، کمیّه

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری است.: کمیته ثبت جمعیت 

 سرشماری است. محوریت این کمیته بر عهده دفتر جمعیت نیروی کار و: کمیته ثبت فعالیت 

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات است.: کمیته ثبت کسب و کار 

 محوریت این کمیته بر عهده دفتر صنعت، معدن و زیربنایی است.: کمیته ثبت امالک و مستغالت 

 5911های چهارگانه در سالهای کمیتهفعالیتهای آماری ایران، بینی شده برای استقرار نظام جامع ثبتهای پیشبراساس برنامه

 ها به شرح زیر است:پیگیری شد. بر این اساس خالصه گزارش عملکرد این کمیته

 كمیته ثبت جمعیت:

 ؛کوچنده عشایر خانوارهای جمعیتی اطالعات آوریجمع سامانه طراحی منظور به عشایری امور سازمان با همکاری  

  و های مربوط به آنکشورها و ارائه گزارشمطالعه تجربیات ثبت جمعیت 

 مبناهای مکانی موردنیاز ثبت جمعیت همسو با سرشماری ثبتیهای جمعیتی و دادههای الزم جهت تأمین دادهریزیهماهنگی و برنامه. 

 ه ثبت فعالیت:كمیت

 امه هیئت نمسکن ثبتی مبنا پس از ابالغ تصویبهای سرشماری عمومی نفوس و های مرتبط با ثبت فعالیت در ذیل فعالیتانجام فعالیت

 و 9/9/5911وزیران در تاریخ 

 مبنا.نیاز آزمایش سرشماری ثبتی های جمعیت )آموزش( موردهای ویژگیهای الزم جهت تأمین دادهریزیبرنامه 

 كمیته ثبت امالك و مستغالت:

 ؛نقاط روستایی مغایرت رفع طرح میدانی عملیات پیشرفت از هااستان گزارشات بررسی و دریافت 

 ؛دریافت نسخه جدید ژئوکدپستی از شرکت پست ج.ا.ا 
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 وهای آماری نظارت بر اتصال ژئوکدپستی به بلوک 

 مبناو اجرای سرشماری ثبتی توسعه آمار کشور یبرنامه ملها در راستای تحقق ها و دستگاهتعیین تکالیف سازمان. 

 كمیته ثبت كسب و كار

  ؛.. . و «ایرانیان سالمت بیمه» ،«صمت وزارت بازرگانان و اصناف امور مرکز» اجرایی هایدستگاه چارچوبی اطالعات فایل دریافتمکاتبه و 

 یلقب از موجود چارچوبی اطالعات پاکسازی منظور به صمت وزارت بازرگانان و اصناف امور مرکز و مالیاتی امور سازمان فایل فنی بررسی 

 بعدی؛ مراحل برای فایل سازیآماده و...  و تکراری موارد کدپستی،

 کدهای انتساب و مالیاتی امور سازمان از یکتا کدهای دریافت ISIC مواردی کدگذاری نیز و چارچوبی فایل کل در آن اعمال و هاآن به 

 ؛است نشده کدگذاری روش این با که

 و بررسی فایل در موجود رقمی چهار کدهای تمامی از هایینمونه انتخاب اساس بر مالیاتی فایل به شده منتسب کدهای آزماییراستی 

 ؛صحت کدگذاری فایل سازمان مالیاتی

 ؛پاالیش و تلفیق فایل سازمان امور مالیاتی و مرکز امور اصناف 

  پاالیش و بررسی فایل اتاق اصناف ایران و انتساب کدISIC4 ؛به آن 

 ؛پاالیش و بررسی فایل شرکت پست 

  کدهای انتسابدریافت و پاالیش فایل جدید شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و ISIC ؛هاآن به 

  کدهای انتسابدریافت و پاالیش فایل جدید سازمان امور مالیاتی و ISIC ؛هاآن به  

 و تلفیق فایل اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی و شرکت پست جمهوری اسالمی 

  کسب و کار 19تحت ماده تجهیز اطالعات.  

 اطالعات جمعیتی عشاير كوچنده

خانوارهای عشایر کوچنده یکی از تولیدکنندگان اصلی محصوالت دامی هستند. از آنجا که سهم قابل توجهی از گوشت قرمز کشور 

 واردات و صادرات گوشت قرمزروز و با کیفیت برای سیاستگذاری در امر تولید و توسط این جامعه تولید می شود، داشتن اطالعات به

با  5943و  5933، 5911های مهم است. به منظور شناسایی خانوارهای عشایر کوچنده و تأمین نیازهای آماری، سه سرشماری در سال

آوری اطالعات از اقتصادی عشایر کوچنده کشور اجرا و نتایج آن منتشر شده است. با تغییر روش جمع _عنوان سرشماری اجتماعی

از سازمان امور عشایر  ایران درخواست شد  5913تی به مدرن، سرشماری عشایر کوچنده نیز دستخوش تغییراتی شد. در سال سنّ

ای به منظور ثبت اطالعات خانوارهای عشایری طراحی نماید. این سازمان با هدایت مرکز آمار ایران اولین سامانه ثبت اطالعات سامانه

 5914ها تا خرداد آوری و ریزدادهطراحی و ثبت اطالعات خانوارهای عشایری و جمع 5913در زمستان  خانوارهای عشایر کوچنده را

در  5914سنجی در بهمن سال ادامه یافت. سازمان امور عشایر اّطالعات خانواری جامعه عشایر کوچنده را به منظور کنترل و صحّت

ها و همچنین اتصال آنها از طریق کدملی به ها از طریق ساختار دادهطی بررسی دادهاختیار مرکز آمار ایران قرار داد. مرکز آمار ایران 
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طی چند را آوری شده را بررسی و اشکاالت آنها های جمعهای اجرایی موجود در مرکز آمار ایران، ریزدادهپایگاه اطالعاتی دستگاه 50

 1536445مرد و  1146311نفر شامل  565446104کشور با جمعیت مرحله برطرف نمود. بدین ترتیب ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده 

 ریزی، رونمایی شد.  ، روز ملی آمار و برنامه5911زن ایجاد و در اول آبان ماه 

 طرح اختصاص شناسه ملّی كسب و كار

، مرکز «کسب و کار قانون بهبود مستمر فضای 1ماده »، («5914-5910ساله آمار کشور )برنامه پنج 1ماده  4تبصره »به موجب 

ربط، ضمن تهیه طرح عملیاتی برای اختصاص شناسه ملّی کسب و کار، پایگاه های اجرایی ذیآمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه

در دستور کار مرکز  5941از سال « طرح اختصاص شناسه ملّی کسب و کار»رو پویای اطالعات آماری مربوط را نیز تشکیل دهد. از این

های الزم، وجود برخی نقاط ضعف در فرآیندهای اداری و کامل نبودن ار ایران قرار گرفته است ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختآم

طرح اختصاص شناسه ملّی »، 5910های زیادی مواجه شده است. در سال های اطالعاتی مرتبط با کسب و کار، با فراز و نشیبپایگاه

عالی آمار در حضور جناب آقای دکتر نوبخت ارائه توسط مرکز آمار ایران، در پنجاه و سومین جلسه شورایپس از تدوین « کسب و کار

های آماری ایران پیگیری و با توجه به قرابت ، این طرح در قالب برنامه استقرار نظام جامع ثبت5911شد و به تصویب رسید. در سال 

هایی با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور و کار کشور، هماهنگیهای مرکز ملی پایش کسب این طرح با مأموریت

با همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و  5913محترم دولت انجام شد. در سال  هیئتنامه توسط تدوین تصویب

تدوین و در  "اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور"نامه نویس تصویبوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پیش

 هیئتجهت استحضار جناب آقای دکتر نوبخت رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تصویب در  1/0/5913تاریخ 

عالی کار کمیسیون تخصصی شورایمحترم دولت ارسال گردید. بنا به صالحدید ایشان، پیشنویس مذکور مجددا برای بررسی در دستور 

عالی آمار به شورای 44/4/5913مورخ  14کمیسیون تخصصی و جلسه  1/3/5913مورخ  543آمار گرفت و پس از بررسی در جلسه 

ت محترم دولت، ئجهت طرح در هیرا نامه نویس تصویبجناب آقای دکتر نوبخت پیش 9/54/5913تصویب رسید. در نهایت در تاریخ 

نویس تصویبنامه مزبور ابتدا به کمیسیون اقتصاد و پس ، بررسی پیش5914اب آقای دکتر جهانگیری ارسال نمودند. در سال برای جن

دولت محول شد. چهار جلسه کارشناسی کمیسیون امور اجتماعی در این  هیئتاز آن به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 

 ل برخی اصالحات در متن پیشنویس تصویبنامه از سوی کمیته کارشناسی بود. خصوص برگزار گردید که نتیجه آن اعما

با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازنگری قرار گرفت و تولید و اختصاص  کار و کسب ملی شناسه، مصوبه 5911در سال 

این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ت محترم وزیران رسید. بر اساس ئشناسه یکتای مجوزهای کسب و کار به تصویب هی

 ه شناسه یکتای مجوزهای کسب و کار شد.ئدرگاه ملی مجوزهای کشور، مجری ارا

 ايو منطقه یمل يهاحساب دیتول یبه عنوان منبع اصل هاي مالیاتیسنجی استفاده از اظهارنامهامكان

ا های یکی از آمارهای رسمی است و مطابق با قانون مرکز آمار ایران، این مرکز موظف به تهیه این حسابهای ملی و منطقهحساب

های مالی ها، صورتای، هر سال نیاز به منابع آماری زیادی از جمله اطالعات ثبتی دستگاههای ملی و منطقهاست. برای تولید حساب
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های تواند به عنوان یک کالن داده، منبع اصلی تهیه حسابهای آماری است. یکی از بهترین منابعی که میطرح ها و اجرایبرخی شرکت

های باشد. سازمان امور مالیاتی در حال حاضر با تهیه اظهارنامهای باشد اطالعات مالی اشخاص حقوقی فعال در اقتصاد میملی و منطقه

صل ها است ولی اگر این اطالعات با حفظ االی است. گرچه نیازمند تکمیل و بهبود بیشتر اظهارنامهالکترونیکی دارای بهترین اطالعات م

 سازی نظام آماری برداشته خواهد شد.محرمانگی در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد گامی بزرگ در راستای نوین

های مالیاتی سال زار شد مقرر گردید چند سؤال به اظهارنامهبرگـ4/55/5911ای که با سازمان امور مالیاتـی در تاریخ طبق جلسـه

های مالیاتی در آینده صورت گیرد و همچنن مقرر ها بر اساس اظهارنامهافزوده رشته فعالیتبه بعد اضافه گردد تا محاسبه ارزش 5044

( در اختیار این ISICبندی شده رشته فعالیتی )قهشد سازمان امور مالیاتی اقالم و اطالعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را به صورت طب

های ملی های آمارگیری مختص حسابهای طرحمرکز قرار دهد. بزرگترین دستاوردی که این راه برای نظام آماری دارد کاهش هزینه

 .است

 و رسمی سازي و آمار ثبتیطراحی سامانه استخراج ارزش افزوده فعالیت اقتصادي اصناف كشور با محوريت نوين

های کارگاهی مطرح بوده، نحوه تعامل پرسشگر و ان در طرحیآوری اطالعات آماری از پاسخگویکی از مشکالتی که همواره برای جمع

سفانه هر سال این تعامل و اعتماد رو به کاهش است و باید راه حل جدیدی شود. متأهایی است که ارائه میدهپاسخگو و اعتماد به دا

های آوری اطالعات پیشنهاد داد. این طرح بر آن است تا روش جدید برای این مشکالت پیدا کند. در این طرح پس از بررسیجمعبرای 

اس ای است تا بر اسهای اجرایی، به دنبال سامانهای و نیز تجربیات کار شناسی مرکز آمار ایران و دستگاهمیدانی و مطالعات کتابخانه

های مهم اقتصادی آوری این اطالعات، شاخصجعه به آن، اطالعات مربوط به گردش مالی خود تکمیل نمایند و با جمعها با مراآن کارگاه

شود های مهم اقتصادی اصناف کشور به کار گرفته میتدا برای محاسبه شاخصبهای قابل محاسبه است. این سامانه ابر اساس فعالیت

ملی شود. پس از مطالعات و تجربیات کارشناسی مرکز آمار ایران و اتاق اصناف کشور، چارت ها نیز عتوان برای سایر بخشو سپس می

احی مدل شود. طرمربوط به اصناف کشور بررسی و ساماندهی می ISICشود، سپس کدهای آوری اطالعات تهیه میتفصیلی نحوه جمع

افزوده بخش محاسبه متغیرهای اساسی از جمله ارزش وشیند کار از دیگر مراحل کار است همچنین رمفهومی برای مشخص شدن فرا

ای مرتبط با ها شبکهافزارها و زیرساختشود. برای این منظور روش طراحی سامانه، نرماصناف و نهادهای دیگر کشور نیز بررسی می

ر اساس آن بتوان یک سامانه شود و در پایان به صورت آزمایشی، طرح در چند کد اجرا خواهد شد تا بیند استخراج مشخص میافر

   آوری اطالعات برای فعالین اقتصادی تدوین شود.آوری اطالعات طراحی کرد و در پایان راهنمای جمعجامع برای جمع

 و توسعه تحقیق تیفعال يدارا يهااطالعات كارگاه يسامانه تحت وب براي گردآور یطـراح

و وب و ....  یتلفن یریو رودررو تا آمارگ یکاغذ یهاکرده است. از روش دایپ یادیآمار از گذشته تا کنون توسعه ز دیتول یهاروش

طرح و کاهش سرعت  یاجرا یباال یهانهیهز ،یبه خوداظهار توانیاست که از آن جمله م یو اشکاالت بیمعا یدارا یسنت یهاروش

اسب من یعدم کنترل فن انه،یعات به پرسشنامه و از آنجا به رابروز خطا در انتقال اطال ج،یبه استخراج نتا اتاطالع یآوراز مرحله جمع

اد تعامل و اعتم نیسفانه هر ساله اأارائه شده که مت یهابر صحت اطالعات اظهار شده، نحوه تعامل پرسشگر و پاسخگو و اعتماد به داده
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 یآورکه در جمع یو مشکالت COVID-19 روسیو وعیمانند ش یاقتصاد -یها و حوادث اجتماعبحران نیرو به کاهش است و همچن

 شود. شنهادیپ یریآمارگ یبرا یدیجد یتا روش شودیوجود دارد، سبب م میمراجعه مستق قیاطالعات از طر

 یدارا یهاشده تا کارگاه شنهادیپ یاسامانه ،یکارشناس اتیتجرب زیو ن یاو مطالعات کتابخانه یدانیم یهایطرح پس از بررس نیا در

بر حسب نوع آن، مشخصات محققان و کارکنان مرتبط با  یقاتیتحق یهاپروژه یو توسعه، اطالعات مربوط به گردش مال قیتحق تیفعال

ه ها قابل محاسبکارگاه تیو توسعه، بر اساس فعال قیمهم تحق یهااطالعات، شاخص نیا یآورو با جمع ندینما لیکمخود را ت یهاپروژه

 باشد.

ج در ایاطالعات، امکان انتخاب و  یکیو الکترون یکاغذ ریغ یآورجمع تیبه قابل توانیسامانه م نیا یطراح یهاتیها و مزیژگیو از

 کیمهم از جمله تعداد محقق به تفک یرهایپاسخگو، محاسبه متغ یبرا ISICو کد  یمانند کدپست یدیکل یرهایمتغ یخودکار برخ

 ازیجداول متقاطع مورد ن جادیو ا یریپروژه، امکان انواع گزارش گ کیبه تفک نهیها و هزنوع پروژه ،یلیجنس، مدرک و گروه تحص

 یسنجصحت یبرا یکنترل یابزارها هیها به واسطه تعبدقت باال در اطالعات اخذ شده از کارگاه از،یآمار مورد ن هیدر ته عیکاربران، تسر

 ( و ... اشاره کرد. یکشور )از لحاظ کم یهاکارگاه شتریپوشش ب ،روز نگه داشتن اطالعاتبرخط اطالعات، به

محاسبه متغیرهای اساسی از  شده و روش یاطالعات طراح یآورنحوه جمع یلیچارت تفص ،یکارشناس اتیاز مطالعات و تجرب پس

منابع  و یاهیو سرما یجار نهی(، هزیاو توسعه یکاربرد ،یادینوع پروژه )بن کیبه تفک یقاتیتحق نهیوقت، هزجمله تعداد محقق تمام

با  مرتبط یاشبکه هارساختیافزارها و زطراحی سامانه، نرم نیقابل محاسبه خواهد بود، همچن فرایند کیپروژه در قالب  نهیهز نیتأم

ان است کیطرح ابتدا در سطح  یبرا ،یشیبه صورت آزما انیبه صورت کامل مشخص شده است و در پا زییند استخراج مشخص نافر

ر کرد و ب ییتا بر اساس آن بتوان نقاط قوت و ضعف سامانه را شناسا شدخواهد  یاتیاجرا خواهد شد و سپس در سطح کل کشور عمل

 یورآجمع یراهنما انیارائه شود. در پا یطرح آمار کی جیاطالعات و استخراج نتا یآورجمع یسامانه جامع برا کی فرایند نیاساس ا

   .شودیم نیکشور تدو یاطالعات برای جامعه علم
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 با آمار یمل شبكه وسعهت

 حفظ و یمـحرمانگ تيرعا

 با اطالعات و هاداده تیامن

 يهايفناور از يـریگبهره

  ارتباطات و اطالعات نينو
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به عنوان راهبرد توسعه نظام آماری کشور مورد  «سازی نظام آماریهای فناوری در راستای مدرنتأمین، توسعه و استقرار زیر ساخت»

میزان مطلوبیت آمارهای تولید شده نزد کاربران به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از  از سوی دیگر،. است توجه و تأکید قرار گرفته

 منظور توسعه شبکه به همینت. ها اسرسانی آنعوامل مهم مرتبط با میزان مطلوبیت تولیدات، زمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالع

از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که در قانون و نیز  رسانی جامع و مؤثراطالعملی آمار و مدیریت انتشار آمارهای رسمی جهت 

 خصوص عبارتند از:این های انجام شده در فعالیتمرکز تصریح شده است.  مأموریت این

 (ISMS1) اطالعات  تیامن تيريمد ستمیتوسعه و نگهداشت س

افزارها در افزارها و سختها، نرمهای سازمان شامل دادهنظام مدیریت امنیت اطالعات در مرکز آمار ایران با هدف صیانت از دارایی

  مجاز به اطالعات، خطرات ناشی از محیط، خطرات ایجاد شده از سوی کاربران و ... است.مقابل هرگونه تهدید اعم از دسترسی غیر

 سه عنصر اساسی مدیریت امنیت اطالعات عبارتند از:

 ؛محرمانگی اطالعات: اطمینان از اینکه فقط افراد مجاز به اطالعات دسترسی دارند 

 و هایکپارچگی اطالعات: اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیری از اعمال تغییرات روی داده  

  های مورد نیاز به اطالعات دسترسی دارند.زماندر دسترس بودن: اطمینان از اینکه کاربران مجاز در 

های گذشته، های سالآغاز شد و در ادامه فعالیت 5914، از سال 43445استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ایزو 

 انجام پذیرفت: 5911اقدامات زیر در سال 

 ؛ظور آمادگی برای ممیزی مراقبتیمنانجام ممیزی داخلی امنیت اطالعات در اردیبهشت ماه به 

 ؛انجام ممیزی مراقبتی سال دوم در خرداد ماه برای تمدید گواهینامه ملی نظام مدیریت امنیت اطالعات  

 های پایه و اجرایی و سوابق نظام بازنگری و بروزرسانی سیستم مستندات نظام مدیریت امنیت اطالعات شامل اصالح روش

  ؛اس الزامات کسب و کار مرکز و الزامات مرکز افتامدیریت امنیت اطالعات براس

 ؛ای نظام مدیریت امنیت اطالعاتها و ارزیابی ریسک دورههای اطالعاتی، ارزشگذاری داراییبروزرسانی لیست دارایی  

 شتیبانی پهای مدیریت تغییرات، برگزاری جلسات تشکیالت امنیت مرکز شامل شورای راهبردی امنیت، کمیته اجرایی، کارگروه

 ؛حوادث و ممیزی امنیت اطالعات

  قبتی خارجی و ممیزی مرا 5911اخذ گواهینامه انجام ممیزی مراقبتی داخلی و خارجی، ممیزی داخلی در اردیبهشت ماه سال

 ؛5911در خردادماه سال 

 ؛های ارزیابی امنیت اطالعاتسازی در شاخصتغییر و بهنگام 

                                                 

1 .Information Security Management System 
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 و حفظ محرمانگی اطالعات ءارداد مرکز جهت ارسال فرم تعهد نامه عدم افشاهای طرف قربا شرکت انجام مکاتبات NDA مرتبط

اتوماسیون "،"شرکت فاوانا  ؛ای، سالنامه آماری، سری زمانیهای منطقهحساب"، "شرکت ایده ؛جامع آموزش"های افزاربه نرم

 شرکت داناپرداز ؛سیستم جامع مانیتورینگ بینا و مدیریت خدمات فناوری اطالعات دانا"و"شرکت گام الکترونیک ؛اداری

، مدیریت کیفیت های اجرایی،ها برای دستگاهفروش و استقرار سامانه مدیریت عملکرد سازمانی )سامانه رصد برنامه"، "قشم

افزار سامانه سیجاد و سرشماری نرم"و"طالعات )کتابخانه( شرکت نوسامدیریت ا"، "شرکت یسنا پارس ؛ها(ارزیابی استان

 ؛"شرکت گلستان ؛معماری سازمانی"و  "مبنا دانشگاه شریفثبتی

 های اجرایی:انجام اقدامات اصالحی در خصوص روش 

 دیریتم پشتیبان، نسخه نگهداری و تهیه مجاز، استفاده امنیت، سازمانی ساختار مخاطرات، سند شده، ارزیابی مستند اطالعات کنترل -

 ؛کاربردی، اقدام اصالحی هایبرنامه امنیت، امنیت رسانیآگاهی و آموزش پرسنلی، اطالعات، امنیت امنیت دسترسی، ممیزی کنترل وقایع، ثبت

 های دستگاه سازیسازی در مرکز آمار ایران در راستای برنامه هماهنگی طرح امنهای امنتعیین مجموعه اقدامات و فعالیت

 ؛اجرایی دارای زیرساخت حیاتی و ارسال گزارش اقدامات برای سازمان بازرسی کل کشور و مرکز افتا بر اساس زمان بندی انجام گرفته

 ؛بازنگری اقدامات امن سازی متناسب با سطح بلوغ امنیتی باالتر به درخواست مرکز افتا و ارسال برای آن مرکز  

 و های جزئی حاصل از ممیزی داخلی و ممیزی مراقبتیرفع عدم انطباق انجام اقدامات الزم برای  

 افزارهای مجاز دربازنگری لیست نرم VDI و Local به تفکیک. 

 ي، ارتباطی و امنیتینرم افزارهاي رساختيز نگهداريتوسعه و  ء،ارتقا

 هاي شبكه و امنیترساختيز نگهداريتوسعه و ارتقا، 

  ؛های از راه دور کارکنان سازمان در دوران دورکاری در دوره شیوع ویروس کرونادستریمدیریت و پشتیبانی 

 در مرکز آمار ایران؛ های ارتباطی و امنیتیمدیریت، توسعه و پشتیبانی زیرساخت 

 مدیریت، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه ملی آمار در بستر NIX؛ 

  ؛ملی آمار در بستر شبکه دولتمدیریت، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه 

 اطالعات  فناوریآمار و سازمان  پژوهشکده، سایت یوسف آباد با ای ارتباطی و امنیتیمدیریت، توسعه و پشتیبانی زیرساخته

 ؛و ارتباطات

  مدیریت، توسعه و پشتیبانی سامانهSIEM ؛های مرکزآوری الگ تمامی تجهیزات و سامانهبه منظور جمع 

  یران؛مرکز آمار ا اینترنت کاربرانمدیریت سرویس 

  ؛هاذیری باالی آنپمین امنیت و اطمینان از دسترسهای برخط با تأسامانه جامعمانیتورینگ 

 ؛ای و جداسازی شبکه داخلی از اینترنتبندی شبکه به صورت بهینه به منظور تفکیک نواحی شبکهسازی ناحیهپیاده 

  مدیریت، توسعه و پشتیبانی زیرساختVDI ؛کاربران جهت ارتباط از راه دور و دسترسی به داده 

  مدیریت، توسعه و پشتیبانی بستر پایگاه دادهSQL ؛آوری شدههای جمعجهت ثبت و نگهداری داده 
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 مدیریت، توسعه و پشتیبانی بستر پایگاه دادهOracle ؛ 

 و های مرکز آمار ایرانمدیریت، توسعه و پشتیبانی سرورها و سرویس 

  ،و تهیه نسخ پشتیبان یسازرهیذخ یفضا یبانیتوسعه و پشتمدیریت.

 ها )سیجاد(سامانه يكپارچه جمع آوري الكترونیكی داده

ها )سیجاد(، بستری مناسب جهت ارتقای سطح فناوری اطالعات در مرکز به وجود آورده آوری الکترونیکی دادهسامانه یکپارچه جمع

ری افزاها و در اختیار داشتن ابزار نرمآوری دادهافزاری به منظور جمعافزاری و نرمابزارهای الکترونیکی سختاست و هدف آن استفاده از 

 باشد. مزایای این سامانه برای مرکز:ها میهای متنوع و نیز سرشماریبا یک الگوی جامع، جهت جوابگویی به تمام طرح

 افزاری تبلت به عنوان جایگزین پرسشنامه در ها و استفاده از ابزار سختعدم نیاز به مصرف کاغذ و چاپ انبوه پرسشنامه

 ؛های مختلفطرح

 افزاری واحد؛کارگیری یک بستر نرمافزاری مختلف و بهحذف ابزارهای متعدد و پراکنده نرم 

 ها و کاهش زمان انتشار نتایج وادهارتقای کیفیت د 

  رعایت الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات(ISMS). 

 :عبارتند از 5911در سال  یآمار یهاطرح یهاداده یآورجمع یافزارنرم رساختیزدر حوزه  مرکز آمار ایران یهاتیفعالاهم 

 ؛ستمیتوسعه و نگهداشت س  

 ؛تولید مستند راهنمای سامانه 

  تلفنی و اینترنتی )خودتکمیلی(  ها به صورتآوری دادههای آماری برای جمعهای طرحآوری دادهتوسعه زیرساخت سامانه جمع

 ؛های آماریهای طرحآوری دادههای بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در مرحله جمعبه منظور رعایت پروتکل

 ؛آوری اینترنتی )خود تکمیلی( و تولید نسخه اولیه کدهاافزار جمعتهیه سند تحلیل بسته نرم 

  ؛افزاری انجام طرح به صورت تلفنیدرخصوص بسته نرمتهیه سند تحلیل ماژول و تولید کدهای مربوطه 

 ای، سامانه استانی سالنامه آماری، سیستم مدیریت و ارزیابی کیفیت، های منطقهافزارهای حسابتأمین، توسعه و پشتیبانی نرم

ا، امانه مانیتورینگ بینسامانه ارزیابی استان، سامانه اتوماسیون گام، سامانه خدمات فاوا و س سیستم رصد برنامه ملی آمار،

یار، سامانه سامانه ایمن های الکترونیکی داخلی مرکز، سامانه آموزش ایده،سیستم کتابخانه دیجیتال )نوسا(، زیرساخت سرویس

افزاری سامانه کدگذاری اتوماتیک، زمانی، زیرساخت نرم افزاری سیجاد، زیرساخت نرمتعاریف و مفاهیم آماری، سامانه سری

 ؛جادیسامانه سدرگاه ملی آمار، 

 ؛های تحت وب پس از انجام تست نفوذپذیریاقدامات الزم امنیتی بر روی سامانه 

 ذاری در سامانه کدکذاری ـدگـاریف و مفاهیم، کـهای تعامانهـتندات ویدیویی جهت انتقال دانش سـتهیه مس

ecoding.sci.org.ir، ؛مع نظارت، بخش داده پرت هزینه و درآمد، کنترل فایل جغرافیاییطرح جا 

 ؛سازی آن برای اجرای آزمایشیها و آمادهطراحی و تولید بخشی از سامانه نظارت طرح 
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 ؛های آماریهای اول و دوم مستند تحلیل سامانه شناسنامه شاخصتدوین و ارائه ویرایش 

  اه یید آن از طریق ایمیل فروشگامک و تغییرات ثبت نام و احراز تأپالگین ارسال پیبررسی مستندات و بررسی امکان اصالح

 و اینترنتی

  هاتهیه مستند تحلیل سامانه جامع سالنامه آماری کشوری و استان. 

 تدوين برنامه جامع توسعه مركز فناوري اطالعات با رويكرد معماري سازمانی

های های مختلف، بانکپوشش ابعاد مختلف کسب و کار توسط این فناوری و نیاز به تولید سامانهبا گسترش روزافزون فناوری اطالعات و 

افزاری و ارتباطی و اهمیت یافتن موضوعاتی مانند: امنیت اطالعات، لزوم تغییر شیوه مدیریت فناوری های سختاطالعاتی، زیرساخت

است نقشه راه ابعاد مختلف فناوری اطالعات همراستا با کسب و کار طراحی،  های نوین ضروری است. بدین منظور الزماطالعات به شیوه

عی های زیاد این فناوری به مانسازی و مدیریت گردد تا سازمان از پتانسیل باالی این فناوری بهره برده و در عین حال پیچیدگیپیاده

 برای کسب و کار تبدیل نشود.

ار گذسازی وضع مطلوب، برنامهظور است که با کمک آن ضمن بررسی وضع موجود و مدلمعماری سازمانی شیوه نوینی برای این من

راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار گیرد. در این راستا پروژه تدوین برنامه طراحی و پیاده شده و تحت نظارت قرار می

 است: 5911 های زیر در سالمبتنی بر معماری سازمانی در مرکز فاوا تعریف شده که شامل فعالیت ایران

 ؛ها در خصوص قابلیت مدیریت پروژه جهت تهیه محدوده و تدوین مشخصات این قابلیتبررسی نیازمندی 

  بررسی روش مدیریت پروژهP3.express وگیری در توسعه قابلیت مدیریت پروژه جهت بهره 

  مرور خروجی پروژهSCM گیری در توسعه قابلیت مدیریت پروژهجهت بهره. 

 دولت الكترونیك در مركز آمار ايران و توسعه خدماتمديريت 

نامه توسعه خدمات الکترونیکی، مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی اجرایی توسعه خدمات دولت الکترونیک، در راستای اجرای آیین

 توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است: 5911فناوری اطالعات، اقدامات زیر در سال مصوب شورای 

 )پیگیری مداوم از پیمانکار جهت رفع خطاهای بخش  :توسعه و پشتیبانی سامانه اطالع رسانی آماری )فروشگاه اینترنتی و تیکتینگ

  ؛تیکتینگ و اتصال به فروشگاه

 های آماری؛دمت به مشاوران و شرکتدر حوزه ارائه خمرکز آمار خدمات فرایندهای  یبازنگر 

 ،؛آمار ملّی درگاه محتوایی توسعه و روزرسانیبه مدیریت 

 ؛آمار ملّی درگاه فنی ارتقای 

 ؛(روزرسانیبه مدیریت،)آماری رسانیاطالع خدمات سامانه محتوایی توسعه 

 ؛سامانه سری زمانیافزار آمار همراه و یکپارچگی اطالعات با توسعه و پشتیبانی نرم 

 ؛همراه آمار افزارنرم محتوایی توسعه و اطالعات روزرسانیبه 

 ؛آماری هایطرح گفتگوی تاالرهای مدیریت 
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 ؛شکایت و پیشنهاد انتقاد، پرسش، دریافت سامانه مدیریت 

 ؛دانا سامانه کاربری مدیریت 

 ؛پیامکی سامانه مدیریت 

 ؛استانی ارتباط سامانه مدیریت 

 ؛و تکمیل شناسنامه خدمات مرکز آمار ایران در سامانه مدیریت خدمات دولت روزرسانیبه 

 حمل مثل موبایل و تبلت( بر اساس استانداردهای سازمان اداری و های قابلاستانداردسازی درگاه ملّی آمار )قابلیت اجرا بر روی دستگاه

 ؛کشور استخدامی

 توسعه زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به GSB ؛هاو تبادل اطالعات با سایر سازمان 

 ؛های زمانیروزرسانی اطالعات پایگاه سریبه 

 های آماری؛زرسانی سامانه سالنامهروبه 

  )وپشتیبانی سامانه نوسا )کتابخانه دیجیتال 

 .توسعه سامانه استعالم هویتی 

ی عملکرد در سامانه تسمای سازمان برنامه و بودجه کشور های ارزیابهمچنین مرکز آمار ایران طبق سنوات قبل اقدام به تکمیل شاخص

 .در تمام محورها از جمله محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری نمود
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 یدسترس لیتسه و سترشگ

 يارتقا ،یرسم يآمارها به

 و یعموم اعتماد و یآگاه

 و كاربرد اشاعه و جيترو

 توسط آمار حیصح ریتفس

 زان،يربرنامه استگذاران،یس

  مردم و نیمحقق
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کارگیری اطالعات آماری در جامعه است. نشر، دستیابی و به فرهنگ آماری، مجموعه نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید،

 های انجام شده به منظور ارتقای فرهنگ آماری به شرح ذیل است:فعالیت

 ريزيآمار و برنامه روز برگزاري مراسم بزرگداشت

در « نوين آماري نظام در هاداده حكمرانی با قرن جديد به ورود»سال شعار باریزی، روز ملی آمار و برنامهمراسم بزرگداشت 

م زاده، رئیس محترگیری ویروس کرونا، به صورت محدود با حضور آقای دکتر حسینتحت تأثیر شرایط ناشی از همه 5911 ماهاول آبان

فکر مرکز آمار ایران ، دکتر پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر روشن

 امور سازمان سیرئ پارسا، یعل دیام دکتر ،یاسالم یشورا مجلس ریعشا ونیفراکس سیرئ بینا و مجلس در اسوجیمردم نماینده 

 سازمان ران،یا آمار مرکز رانیمد و معاونان از یمحدود جمع و رکشوریعشا امور سازمان مقام قائم مقدم یعالئ دکتر کشور، یاتیمال

ها و معاونت آمار و دستگاه در این مراسم از شد. برگزار کشور یآمار نظام و تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان بودجه، و برنامه

 ها تقدیر به عمل آمد.ریزی استانعات برتر سازمان مدیریت و برنامهاطال

پانزدهمین كنفرانس آمار

دانشگاه یزد و  توسط 5911 سال یور ماهشهرپانزدهمین کنفرانس آمار ایران به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای آماری کشور در 

 ، رئیس مرکز آمار ایران، در پیامیار شد. در افتتاحیه این کنفرانسانجمن آمار ایران در شهر یزد به صورت مجازی و در قالب وبینار برگز

معظم  های ملّی را بیان نمودند و تأکیدات و رهنمودهای اخیر مقامبه عنوان سرمایه ؛های اداریهای اداری حاصل از ثبتاهمیت داده

های ثبتی را یادآور اطالعات کشور، لزوم استفاده از داده رهبری به هیئت محترم دولت در رابطه با ساماندهی آمارها و اتصال پایگاه

مبنا به روش ثبتی 5041هیئت محترم دولت مبنی بر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 5911مصوبه خرداد ماه همچنین شدند. 

 امر زمانی میسر می شودمورد تأکید قرار گرفت. بدون شک این  سازی نظام آماریفرصت برای رفتن به سمت مدرنبهترین به عنوان 

مار ایران آ مبنا کمک نمایند. در این کنفرانس مقاالتی از سوی کارشناسان مرکزبه سرشماری ثبتیکه دانشگاهیان و جامعه علمی کشور 

 ارائه شد. نیز

 هاارتباط با رسانه

ای هرسانی عملکرد و فعالیترسانی عمومی و ارتقای فرهنگ آماری و همچنین در راستای اطالعها در اطالعتوجه به نقش مهم رسانه با

های مختلف با ها و خبرگزاریری، روزنامهبهای خبا شبکه مصاحبه 91، مدیران و کارشناسان مرکز این مرکز و تنویر افکار عمومی

و دیگر موضوعات مرتبط  نظام آماری مدرن و ثبتی مبنامعیت و چشم انداز آن، نرخ تورم، اشتغال و بیکاری، موضوعات جمعیت، رشد ج

می عمو ی سرشماریستاد ملّریزی و اولین جلسه روز ملی آمار و برنامهبه مناسبت خبری دو نشست همچنین  .داشتند 5911در سال 

 دهد:به تفصیل، اطالعات مربوط به آن را ارائه می 1جدول  .رگزار شدب 5041ثبتی مبنا  نفوس و مسکن
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 هاي خبري به تفكیك موضوع و تاريخانجام شده توسط مديران و كارشناسان مركز با رسانه هايمصاحبه – 5جدول

 تاريخ انجام مصاحبه موضوع نام رسانه رديف

 41/4/5911 اشتغال و بیکاری شبکه افق 5

 94/4/5911 آمارهای ثبتی –اشتغال و بیکاری رادیو اقتصاد 4

 94/4/5911 جمعیت 5شبکه  45بخش خبری ساعت  9

 3/9/5911 5041 مبناثبتی عمومی نفوس و مسکن تصویب سرشماری رادیو اقتصاد 0

 51/9/5911 بیکاری اشتغال و خبرگزاری ایسنا 1

 41/9/5911 رشد جمعیت روزنامه ایران 1

 3/0/5911 جمعیت استان ها رادیو معارف 3

در آمار  5911مد و سرشماری آدر و ینهزمار هآتناقض  روزنامه دنیای اقتصاد 4

 مالک و مستاجر

3/0/5911 

 44/0/5911 انداز جمعیتچشم رادیو سالمت 1

 45/0/5911 ماریآ های جدیدروش رادیو گفت و گو 54

 44/0/5911 تورم و مباحث متفرقه روزنامه جام جم 55

 49/0/5911 11نرخ بیکاری  خبرگزاری مهر 54

 1/1/5911 باروری خبرگزاری فارس 59

 1/1/5911 تورم برنامه تیتر امشب –شبکه خبر 50

 51/1/5911 تورم و بیکاری 44تهران  51

 44/1/5911 بیکاری چراغبرنامه  -5شبکه  51

 41/1/5911 تورم روزنامه دنیای اقتصاد 53

 1/1/5911 تورم روزنامه ایران 54

 54/1/5911 تورم تیتر امشب شبکه خبر 51

 1/3/5911 تورم خبرگزاری ایلنا 44

 59/3/5911 سالمندی -جمعیت شبکه خبر 45

 50/3/5911 نرخ بیکاری در دوران کرونا روزنامه دنیای اقتصاد 44

 41/3/5911 نظام آماری مدرن رادیو جوان 49

 41/3/5911 تورم و نیروی کار روزنامه جام جم 40

 94/3/5911 مبنانظام آماری مدرن و ثبتی راد یو گفت و گو 41
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 تاريخ انجام مصاحبه موضوع نام رسانه رديف

 94/3/5911 ماری مدرنآنظام  رادیو گفت و گو 41

 5/4/5911 ریزیشبکه خبر، واحد مرکزی، ایرنا و ایسنا به مناسبت روز آمار و برنامه باخبری نشست  43

 1/4/5911 مدرن ماریآ نظام رادیو اقتصاد 44

 1/4/5911 تورم گورادیو گفت و  41

 51/1/5911 جمعیت شبکه خبر 94

 40/1/5911 مدآدر روزنامه جام جم 95

 41/1/5911 سبد تورم روزنامه  جام جم 94

 4/54/5911 تورم 5خبر اقتصادی شبکه  99

ه به مناسبت برگزاری اولین جلس واحد مرکزیو ایسنا  ،ایرنا ،شبکه خبر نشست خبری با 90

 5041مبنا ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی

9/54/5911 

 0/54/5911 تورم شبکه خبر 91

 94/55/5911 جمعیت 5شبکه  91

 9/54/5911 تورم ایران کاال 93

 94/55/5911 تورم شبکه خبر 94

 به شرح ذیل است: های آماری مرکز رسانی اخبار و نتایج طرحاطالع همچنین از دیگر اقدامات مرکز در ارتباط با 

 ؛در درگاه ملی آمارهای آماری و بارگذاری نتایج طرح عنوان خبر 944 تهیه 

 ها در راستای روشنگری و شفافیت، تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات برخی اخبار نادرست منتشره جوابیه به رسانه 54ارسال

 ؛مورد مرکز آمار ایرانها در در رسانه

 ؛در درگاه ملی آمارشت تحلیل و یاددا عنوان 44 بارگذاری 

 ؛آمار یدر درگاه مل خبر در رادیو مجازی عنوان 40ی بارگذار 

 رسان سروش پیامدر  خبرعنوان  504 یبارگذار@markazamariran و 

  در درگاه ملی آمار عنوان خبر سازمانی 51بارگذاری. 

 آماري رسانیتوسعه اطالع

ها و های مورد نیاز، نقشههای آماری و دریافت مشاورهها و تحلیلمرکز آمار ایران امکان دسترسی کاربران به نشریات، نتایج آمارگیری

 رسانی، کتابخانه، انتشار و اشتراک نشریات فراهم آورده است.سایر منابع را از طریق درگاه ملّی آمار، واحد اطالع

 مات زیر در این سال انجام شده است :در این راستا اقدا



68 

 ؛سازی درگاه ملی آمارتغذیه و بهنگام  

  های نشر درگاه ملی آمار؛یه تازهعنوان نشریه در ال545بارگذاری 

  ؛عنوان نشریه در فروشگاه مجازی درگاه ملی آمار )جهت خرید اینترنتی کاربران 01 بارگذاری تعداد 

  و های کارشناسان و صاحبنظرانها و تحلیلتحلیل در بخش دیدگاه 44بارگذاری 

  عنوان مطلب در رادیو مجازی درگاه ملی آمار 55تدوین وبارگذاری. 

 درگاه ملی آمار

بازدید داشته  1,144,444 بیش از 5911دروازه دسترسی به اطالعات آماری مرکز آمار ایران است و طی سال  نیاولدرگاه ملی آمار 

 است. اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرسانی درگاه ملّی آمار در این سال به شرح زیر است:

 ؛عنوان نشریه، چکیده، گزارش آماری و داده تصویری 115 درج حدود 

 ؛های زمانی و سایر جداولآماری اعم از سریعنوان جدول  611بیش از رسانی بهنگام 

 و ایجاد تغییرات در بخش شناسنامه خدمات در درگاه ملی آمار و تکمیل بر اساس الزامات ارزیابی دولت  توسعه محتوایی

 ؛الکترونیک

 ؛در بخش اخبار مرکز 5911عنوان خبر در سال  111 درج مجموع 

 11ه مذکور )درج های موجود در سامانروزرسانی و تکمیل سری زمانی سالنامهی شامل بهسامانه سالنامه آمار توسعه محتوایی 

 ؛عنوان سالنامه آماری کشوری و استانی جدید(

 عنوان اطالع تصویری در قالب اینفوگرافیک  41بیش از شامل درج  آمار یدرگاه مل های تصویریدادهو توسعه بخش  هیتغذ

 و جدید در بخش آمارهای موضوعی درگاه ملی آمار

  ایران.در درگاه مرکز آمار  ارائهو تهیه بروشور انگلیسی و فارسی نرم افزار پارس 

سازی و اجرای سایت جدید درگاه ملی آمار پیادههای طراحی، عبارتند از: انجام فعالیت 5911اهم اقدامات در درگاه ملی آمار در سال 

انتقال  ری.فزاابا همکاری شرکت پیمانکار پیشتیبانی درگاه ملی آمار و همکاران بخش پشتیبانی فنی معاونت سیستم و خدمات نرم

ها و محتوای سایت فعلی درگاه ملی آمار به سایت جدید و ادامه این روند و همسان نگه داشتن حجم بسیار گسترده تمام صفحات، فایل

ز جمله ا تغییرات سایت فعلی با سایت جدید تا زمان صدور مجوز جایگزینی سایت جدید درگاه ملی آمار به جای درگاه ملی آمار فعلی.

هم به لحاظ افزایش جذابیت بصری و هم به لحاظ  جدید تغییرات مهم ایجاد شده در درگاه ملی آمار جدید عالوه بر طراحی گرافیکی

 بندی وهای موجود در سایت، تغییر مهم دیگر، تغییر در دستهکاربران به اطالعات و داده ن و مناسبافزایش امکان دسترسی آسا

های موضوعی و آماری درگاه جدید این است. که در تمام بخش  CSAالمللیبندی بینات آماری بر اساس دستهبندی اطالعطبقه

 بندی اعمال و مد نظر قرار گرفته است.طبقه
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یکی از محصوالت  و تبلت، هوشمندهای همراه تلفن، اپلیکیشن قابل نصب بر روی ابزارهای اندرویدی اعم از افزار آمار همراهنرم

کاربران طراحی شده است.  رایهای آماری مرکز آمار ایران برسانی اقالم و شاخصمنظور اطالع افزاری مرکز آمار ایران است که بهنرم

به باال قابل  0،4،4وید های همراه با سیستم عامل اندرو بر روی تلفن بودههای واسط کاربری افزاری سازگار با استاندارداین بسته نرم

انسانی و  جمعیتی، نیروی هایاعم از شاخص آمارهای رسمی کشورافزار امکان اطالع از با استفاده از این نرم .اندازی استنصب و راه

برخط  رغیصورت برخط و  توانند بهها فراهم گشته و کاربران میدر سطح کل کشور و استان ماهانه و فصلی ساالنه، صورتبه اقتصادی

، عالوه بر 5911در سال  .را نیز مشاهده نمایند با آن و عالوه بر آن نمودارهای مرتبط کردههای مذکور اطالع پیدا از وضعیت شاخص

افزار اضافه شد، از جمله امکان ذخیره نموارها و جداول آماری و امکان تغییر افزودن اقالم آماری بیشتر، برخی امکانات جدید به نرم

رفاً از طریق دانلود توسط کاربران، ص 416444 ، بیش از5911سال  انتهای ها. تاروزرسانی دادهاندازه فونت و همچنین افزودن دکمه به

 لینک اپلیکیشن مذکور مندرج در سایت درگاه ملی آمار، صورت گرفته است.

  رسانی آماري و كتابخانهواحد اطالع

 عبارتند از: 5911رسانی آماری در سال ای و اطالعهای کتابخانهاهم فعالیت

 ها، وقی )وزارتخانهکاربر حقیقی و حق 101به تعداد ای، رسانی آماری به کاربران از طریق مکاتبات دبیرخانهارائه خدمات اطالع

 ؛سسات دولتی و خصوصی(ها و مؤسازمان

 ی اه ملّ درگ )مشاوره الکترونیکی( پیشنهاد و انتقاد ،رسانی آماری به کاربران از طریق سامانه دریافت پرسشارائه خدمات اطالع

ه )ب ارسال فایل درخواست، اعالم هزینه، استخراج، تهیه نقشه ومورد شامل: مشاوره، راهنمایی، دریافت  5934آمار به تعداد 

 ؛پذیرد(صورت غیرحضوری انجام میه رسانی آماری بخدمات اطالع 5911دلیل شیوع کرونا از ابتدای سال 

 هایفرمتبا190ها به تعداد های آماری شهری و روستایی از سرشماریرسانی نقشهارائه خدمات اطالعShapfile  ،DWG؛ 

 ؛فایل10444های آماری (، به تعداد ها و طرحهای اطالعاتی )سرشماریاستخراج اطالعات از سامانه  

 کاربران سامانه دسترسی انتشار آزاد اطالعات  سوی بررسی مکاتبات ارسالی در خصوص دریافت اطالعات آماری کشور از

 نامه؛ 91ربران بین الملل به تعدادوکا

  های اطالعاتی نشریات و مجالت تمام متن داخلی و خارجی دانلود شده:مرکز آمار از طریق پایگاهارائه خدمات به همکاران 

 و ایران پایگاه اطالعات مگمقاله از 514تعداد  -

 .ISI، پایگاه اطالعات سیویلکامقاله از  9544تعداد  -

رس است. مجموعه منابع کتابخانه در سه ماهه چهارم خدمات کتابخانه دیجیتال مرکز آمار ایران از طریق درگاه ملی آمار قابل دست

عنوان اسناد و  5544عنوان مجله 94عنوان،5501شنیداری -عنوان کتاب فارسی و التین، منبع دیداری59414بالغ بر 5911سال

 باشد.های آماری میمدارک طرح
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 هانتشار نشري

ها و سایر نشریات آماری از جمله وظایف این مرکز است که هر سال پس از ها و آمارگیریچاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری

 عنوان نشریه به صورت چاپی و الکترونیکی به شرح زیر منتشر 55درمجموع ، 5911گیرد. در سالبررسی نتایج صورت میاستخراج و 

 است . شده

 9311فهـرسـت انتشارات مركز آمار ايران درسال  – 6جـدول 

 نوع انتشار نام نشريه رديف

 چاپی و الکترونیکی 5913سالنامه آماری کشور  5

 چاپی و الکترونیکی  5914های عمرانی نیمه اول الت منتخب مورد استفاده در طرحآنتایج آمارگیری از کرایه ماشین 4

 چاپی و الکترونیکی 5914های عمرانی نیمه اول نیروی انسانی شاغل در طرحنتایج آمارگیری از دستمزد  9

 چاپی و الکترونیکی 5914های عمرانی نیمه دوم نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آالت منتخب مورد استفاده در طرح 0

 چاپی و الکترونیکی 5911 و5914های ها بر اساس سرشماری سالشهرقتصادی کالنا اجتماعی و های جمعیتی،ویژگی 1

 چاپی و الکترونیکی (5911-544) 5914خدمات مصرفی خانوارهای کشور سال  شاخص قیمت کاالها و 1

 چاپی و الکترونیکی 5914اجاره مسکن در شهر تهران زمستان  اطالعات قیمت و 3

 چاپی و الکترونیکی (5914سال پایه )بر مبنای 5914های مسکونی شهر تهران زمستان های ساختمانشاخص قیمت نهاده 4

 چاپی و الکترونیکی 5914)بر مبنای سال پایه 5914های مسکونی شهر تهران سال های ساختمانشاخص قیمت نهاده 1

 چاپی و الکترونیکی انگلیسی -5911سالنامه آماری کشور  54

 الکترونیکی چاپی و 5914اجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان  اطالعات قیمت و 55

 چاپی و الکترونیکی 5914های کشور پاییز های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 54

 چاپی و الکترونیکی (5914)بر مبنای سال پایه 5914کننده در ایران فصل زمستان شاخص قیمت تولید 59

 چاپی و الکترونیکی 5914کشور زمستان  هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی قیمت فروش محصوالت و 50

 چاپی و الکترونیکی (5914)بر مبنای سال پایه  5914شاخص قیمت تولیدکننده در ایران سال  51

 چاپی و الکترونیکی 5914زمستان  -54شماره -گزارش فصلی اقتصاد ایران  51

 چاپی و الکترونیکی 5914نیمه دوم های عمرانی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح 53

 چاپی و الکترونیکی راهنمای تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران 54

 چاپی و الکترونیکی 5914های کشور طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه 51

 چاپی و الکترونیکی 5914نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم  44

 چاپی و الکترونیکی 5914قیمت مصالح ساختمانی نیمه اولنتایج آمارگیری از  45



79 

 نوع انتشار نام نشريه رديف

 چاپی و الکترونیکی 5914هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور سال  قیمت فروش محصوالت و 44

 چاپی و الکترونیکی 5914های کشور زمستان های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 49

 چاپی و الکترونیکی (5914)بر مبنای سال پایه 5911های ساختمان های مسکونی شهر تهران بهارشاخص قیمت نهاده 40

 چاپی و الکترونیکی 5911اطالعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران بهار  41

 الکترونیکیچاپی و  )طرح جامع بازرگانی وخدمات(5913خدمات  های منتخب بازرگانی ونتایج طرح آمار گیری از کارگاه 41

 چاپی و الکترونیکی (ICATUS)4441ای گذران وقت ایران بر اساس ها برای آمارهبندی فعالیتطبقه 43

 چاپی و الکترونیکی 5914های صنعتی کشورنتایج آمارگیری از گاوداری 44

 الکترونیکیچاپی و  5911هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار  قیمت فروش محصوالت و 41

 چاپی و الکترونیکی 5911بهار- 59شماره -گزارش فصلی اقتصاد ایران  94

 چاپی و الکترونیکی 5911اطالعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور بهار 95

 چاپی و الکترونیکی 5914های کشور سال ساختمانی صادر شده توسط شهرداری هایاطالعات پروانه 94

 چاپی و الکترونیکی (5914)بر مبنای سال پایه 5911تولیدکننده در ایران فصل بهار شاخص قیمت  99

 چاپی و الکترونیکی 5911نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول  90

 چاپی و الکترونیکی ای های منطقههای تهیه حسابدستورالعمل روش 91

 چاپی و الکترونیکی (5914)بر مبنای سال پایه 5911مسکونی شهر تهران تابستان های های ساختمانشاخص قیمت نهاده 91

 چاپی و الکترونیکی (5911های عمرانی نیمه اول آالت منتخب مورد استفاده در طرحنتایج آمارگیری از کرایه ماشین 93

 چاپی و الکترونیکی 5911های عمرانی نیمه اول دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحنتایج آمارگیری از  94

 چاپی و الکترونیکی 5940-14کار  های عمده بازارشاخص 91

 چاپی و الکترونیکی 5910-14های کشور فرهنگی استان اجتماعی و جایگاه اقتصادی، 04

 چاپی و الکترونیکی 5911های کشور بهار های ساختمانی صادرشده توسط شهرداریاطالعات پروانه 05

 چاپی و الکترونیکی رسمی ایران  های آماربررسیمجله  04

 چاپی و الکترونیکی 5911و5914های گانه شهر تهران در سرشماری سال44اقتصادی مناطق  اجتماعی و های جمعیتی،ویژگی 09

 چاپی و الکترونیکی 5911فرهنگی ایران بهار  گزارش وضعیت اجتماعی و 00

 چاپی و الکترونیکی 5911شهر تهران تابستاناجاره مسکن در  اطالعات قیمت و 01

 چاپی و الکترونیکی 5913تر کشور بیش نفر کارکن و54های صنعتی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 01

 چاپی و الکترونیکی 5911اجاره مسکن در نقاط شهری کشور تابستان  اطالعات قیمت و 03

 چاپی و الکترونیکی 5911تابستان - 59شماره -گزارش فصلی اقتصاد ایران  04

 چاپی و الکترونیکی 5911قیمت فروش محصوالت وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور تابستان  01
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 نوع انتشار نام نشريه رديف

 چاپی و الکترونیکی (5914)بر مبنای سال پایه 5911شاخص قیمت تولیدکننده در ایران تابستان  14

 چاپی و الکترونیکی 5911های کشور تابستان شده توسط شهرداریهای ساختمانی صادر اطالعات پروانه 15

 چاپی و الکترونیکی 5914-11تولیدات دام سنگین  گیری تعداد وتایج ساالنه طرح آمارگیری اندازهن 14

 چاپی و الکترونیکی سال کشور 11فرهنگی  اجتماعی و های اقتصادی،شاخص سری زمانی نماگرها و 19

 چاپی و الکترونیکی 5914آمارگیری باغداری )محصوالت دائمی (نتایج طرح  10

 چاپی و الکترونیکی 5911اجاره مسکن در شهر تهران پاییز  اطالعات قیمت و 11

 اشتراك نشريات

شود. هر ساله نشریات مرکز آمار ایران به صورت فیزیکی و لوح فشرده، از طریق پست برای مشترکان حقیقی و حقوقی ارسال می

کتابخانه  -استان 95 یزیربرنامه و تیری)کتابخانه سازمان مد موجود ستیکاربران طبق ل یبراشریه ن جلد 4104نیز  5911در سال 

 ،یبهرور ملّی سازمان ،یجمهور استیکتابخانه ر بودجه، مدارک سازمان برنامه و مرکز اسناد و ،یمل، کتابخانه شورای اسالمی مجلس

 ،کشور بودجه انتشارات سازمان برنامه و و موزه ،ایران یمدارک علم مرکز ران،یا یمدارک علم یفناور پزوهشگاه علوم و ،هیحوزه علم

عنوان نشریه به کاربران خریدار نشریات از  11 و پژوهشکده آمار( کتابخانه ران،یمرکز آمار ا یموضوع دفاتر ران،یکتابخانه مرکز آمار ا

 . ارسال شد طریق فروشگاه مجازی

 شده است. ارائه در ادامه توضیحاتی درباره برخی از نشریات مرکز آمار ایران که نیاز به معرفی بیشتری دارند،

 سالنامه آماري كشور 

های دستگاه اجرایی کشور و نتایج طرح 34های کلیدی تولید شده بیش از ای حاوی اقالم آماری و شاخصکشور مجموعهسالنامه آماری 

 9تاکنون در راستای اجرای ماده  5901که از سال  باشدمیو ... فرهنگی  ،های اقتصادی، اجتماعیدر زمینهآماری مرکز آمار ایران 

مانی زشود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید سریفارسی و انگلیسی تهیه و منتشر میقانون مرکز آمار ایران در دو نسخه 

نیز برای کاهش فاصله زمانی تولید  5943گذاران شده است. از سال ریزان و سیاستهای مورد نیاز محققان، برنامهارزشمندی از شاخص

آوری برای جمع 1هنگام، از سامانه اختصاصیآمارهای مندرج در آن و همچنین اطالع رسانی بهتا انتشار و افزایش کیفیت و سرعت تهیه 

گیری شده است. در بهره excelو  wordهای ها و دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران و انتشار الکترونیکی آن در قالباطالعات از دستگاه

های جدول پس از انجام بررسی 104فصل و بیش از  41سخه فارسی( در قالب )ن 5914 -، سالنامه آماری کشور5911این راستا در سال 

ری برداالذکر و همچنین درگاه ملی آمار مورد بهرههای چاپی و الکترونیکی انتشار یافت و از طریق سامانه فوقکارشناسی در نسخه

                                                 

1 . http://salnameh.sci.org.ir 

http://salnameh.sci.org.ir/
http://salnameh.sci.org.ir/
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های کارشناسی نیز پس از ترجمه و انجام بررسی)نسخه انگلیسی(  5913 -مخاطبین قرار گرفت. همچنین فصول سالنامه آماری کشور

 برای انتشار آماده شد.  

ها نیز به تدریج تحت پوشش سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور قرار گرفت و این سامانه الزم به ذکر است سالنامه آماری استان

 پذیر است. ها نیز از طریق درگاه ملی آمار امکانانها فعال شده و دسترسی به اطالعات سالنامه استدرحال حاضر در کلیه استان

ها را بر اساس معیارها و الگوی ارائه شده از سوی مرکز با هدف دسترسی به این مرکز هر ساله ارزیابی سالنامه آماری استان ،همچنین

 دهد:اهداف ذیل انجام می

 ؛های آماری استانبهبود کیفیت ساختار و محتوای سالنامه  

  ؛سالنامه آماری کشور وها بین اطالعات سالنامه آماری استان مغایرت آماریرفع 

 ها در سالنامه آماری استان ) با استفاده از نشریه راهنمای کشور و استان آماری های جداول آماری سالنامهسازی الگویکسان

 ماری استان و الگوی جداول آماری( وتهیه سالنامه آ

 طبق برنامه زمانبندی هاانتشار سالنامه استان. 

روزرسانی الگوی تولید اقدام به بازنگری و به سال محتوی، هرهای آماری استان و افزایش کیفیت سازی سالنامهدر راستای یکسان

 .شودمیهای استانی سالنامه

 ساله كشور 55هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی سري زمانی نماگرها و شاخص

ها های اجرایی اقدام به تولید آنهای مهمی است که مرکز آمار ایران و سایر دستگاهمجموعه، ارائه اطالعات و شاخصهدف از تهیه این 

های زمانی اند. در این مجموعه سعی شده، تا آنجا که ممکن است اطالعات مورد نظر، در قالب سری)اعم از اجرای طرح یا ثبتی( نموده

ه اطالعات مورد نظر، فاقد روند خاصی بوده است، در حداکثر مقاطع زمانی ارائه شده است؛ بنابراین بازه کامل ارائه شود و در مواردی ک

داشتن »زمانی روند متغیرهای مختلف، لزومًا یکسان نیست. همچنین برای انتخاب متغیرها و اقالم مورد نظر، معیارهایی همچون 

ین ا. اندر گرفتهامدنظر قر «رسانیاطالع برای الزم اهمیت » و «ر طـول زمانکمتـرین تغییر در تعاریف د»، «بیشترین سری زمانی

از طریق سایت مرکز آمار ایران مذکور نشریه  نمودار است. 54 و جدول 501 فصل، 49 از منتشر شد و متشکل 5911گزارش در سال 

 .دسترسی است قابل www.amar.org.irبه آدرس 

 9316-9318توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی كشور هاي برنامه ششم نشريه شاخص

های مناسب برای باشد. در این بین استفاده از مالکهای مختلف میجمله مهمترین وظایف مدیریت در حوزه ریزی و کنترل ازبرنامه

های مناسب که دارای تدوین شاخصباشد. لذا ها برای رسیدن به اهداف میهای تدوین شده شالوده اصلی پایش برنامهکنترل برنامه

 ریماآ یهازنیا معالا به توجه بااست. در این راستا، برای داشتن ابزار مناسب حائز اهمیت  باشند،های مشخص تعاریف و ویژگی

 نمواپیر مختلف هایشاخصا ب بطهرا در سالمیا رایشو مجلس ممحتر ننمایندگا ومختلف  مدیریتی یهاردهدر ان بررکا ونفزروزا

 54برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع بند ب ماده  1ر، ترتیبی اتخاذ شد تا به استناد بند ج ماده کشو در ییزربرنامه و توسعه دبعاا
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های آماری مورد نیاز برای تهیه و های اجرایی، شاخصهای توسعه کشور، مرکز آمار ایران با همکاری دستگاهقانون احکام دائمی برنامه

 آمده دست به تجربیات از استفاده با ،5911منتشر نماید. مرکز آمار ایران در سال های توسعه کشور را شناسایی، تهیه و رصد برنامه

 مکاتبه همچنین و "کشور توسعه ششم برنامه نیاز مورد آماری هایشاخصشناسنامه " نشریه نخست ویراست انتشار و تدوین فرایند از

 آمارهای کمیته توسط که نمود هاییشاخص اطالعات زمانی سری دریافت به اقدام اجرایی، هایدستگاه بخشی آمار هایکمیته کلیه با

 مرکز به هاآن شناسنامه و ییدأت کشور توسعه ششم هایبرنامه اهداف رصد نیاز مورد هایشاخص عنوان به اجرایی هایدستگاه بخشی

 ارسال شده است. ایران آمار

در سه  است و 5914لغایت  5911های مرتبط با رصد اهداف برنامه ششم توسعه کشور از سال سری زمانی شاخص حاوی این نشریه

، «اقتصادی توسعه و رشد»فصل شامل:  59و در قالب « علمی، فرهنگی و اجتماعی»و « امور زیربنایی و تولیدی»، «اقتصادی»حوزه اصلی 

 صنعت، معدن»، «ارتباطات نقل، و حمل»، « (گاز و نفت برق، آب،)انرژی »، «مدآع درتوزی»، «بودجه و بخش عمومی»، «پولی و مالی»

، «فرهنگ، رسانه، گردشگری و ورزش»، «آموزش»، «جمعیت، توسعه انسانی و تعاون»، «زیست محیط و کشاورزی»، «بازرگانی و

نشریه  PDFاطالعات نسخه اکسلی همزمان با نسخه  تهیه و تدوین شده است.« امور عمومی»و « سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی»

 ت.دسترسی اس قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور 

 9311 – 9318 هاي كشورجايگاه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استاننشريه 

 فرآیند از آمده دست به تجربیات از استفاده با و کیفیت با آمارهای ارائه در کشور هایاستان مهم نقش به توجه با ایران آمار مرکز

ی هااستاندر سراسر  کارشناسان سازنده پیشنهادات و نظرات و "5910سال  -کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، جایگاه "نشریه تدوین

 بندیفصل اساس بر فصل 40 در 5914 لغایت 5910 سال از نشریه این زمانی سری ویراست انتشار و تهیه محاسبه، به اقدام ،کشور

توان رتبه، سطح برخورداری ها میهای مختلف است که بر اساس آنای از شاخصمجموعه این نشریه .است نموده کشوری آمار سالنامه

ه های موجود در نشریهای منتخب مشخص کرد؛ از آنجایی که شاخصهای کشور را در شاخصیا عدم برخورداری هر یک از استان

د، لذا با هستن قابلیت مقایسهو  تفسیرپذیری، مورد اعتماد بودن، هنگام بودنهب، قابلیت تعمیم به اجزاالزم،  اعتبارهای دارای ویژگی

لی اطالعات نسخه اکس دست آورد.ها با یکدیگر یا اهداف توسعه بههایی در رابطه با مقایسه استانتوان تحلیلهای مختلف میسازیمدل

 دسترسی است قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور نشریه  PDFهمزمان با نسخه 

 هاي رصد جهش تولیدنشريه شاخص

سال  نیز را 5911 سال و اندداده قرار اولویت در را اقتصاد مسئله اخیر، هایسال گذارینام در  )العالی مدظله( رهبری  معظم مقام

 لزوم و اقتصاد موضوع پیش از بیش اهمیت بیانگر سال، این در اقتصاد مسئله بر مجددنمودند. لذا، تاکید  گذارینام "تولید جهش"

 جامعه آحاد نصیب نیز آن منافع که است کشور اقتصادی توسعه و رشد جهت در مردم همچنین و نظام ارکان همه تربیش توجه

 ریزانبرنامه و سیاستگذاران برای آن از یکسان درک ایجاد و آن با مرتبط نبایدهای و بایدها تولید، جهششد. واکاوی موضوع  خواهد

 آمارهای انتشار قانونی مرجع تنها عنوان به ایران آماراست. مرکز  کشور آماری نیز و پژوهشی آموزشی، علمی، مراکز اصلی وظایف جزء
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 مرتبط هایشاخص رصد نیز و کشور اقتصادی وضعیت از گرانپژوهش و ریزانبرنامه مسؤالن، بیشتر آگاهی هدف با کشور، در رسمی

 آخرین حاوی است. این نشریه نموده "تولید جهش رصد شاخصهای" نشریه انتشار و تهیه به اقدام 5911 بهار از کشور، تولید با

 قیمت، هایشاخص خارجی، تجارت دولت، مالی عملکرد مالی، بازارهای کار، بازار ملی، هایحساب هایشاخص فصلی و ساالنه اطالعات

 هم و تصویر دریچه از هم که است کار و کسب توسعه و خانوار درآمد و هزینه کشاورزی، مسکن، و ساختمان معدن، و صنعت انرژی،

دسترسی  قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور نشریه  است. شده ارائه آماری جداول قالب در

 .است

 گزارش فصلی اقتصاد ايران 

 هایتنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خأل موجود در زمینه آمارهای رسمی شاخصمرکز آمار ایران به عنوان 

اقدام به تهیه  5911ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور از سال بیشتر مسؤالن، برنامهاقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی 

 های اشتغال ونموده است. این نشریه حاوی آخرین اطالعات ساالنه و فصلی شاخص« گزارش فصلی اقتصاد ایران»و انتشار نشریه 

و مسکن،  های بخش انرژی، ساختمانمالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخصوضع  ،های قیمتهای ملی، شاخصبیکاری، حساب

این  PDFاطالعات نسخه اکسلی همزمان با نسخه و ارز با تکیه بر اطالعات فصلی است.  بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طال

 طور مستمر روزآمد خواهد شد.قابل دسترسی است و به www.amar.org.irس ران به آدرنشریه از طریق سایت مرکز آمار ای

 يرانا یو فرهنگ یاجتماع  یتوضع نشريه

با  و فرهنگی کشور، اجتماعیهای آمار های کشور، با توجه به خأل موجود در زمینهانتشار آمارمرجع رسمی عنوان مرکز آمار ایران به

وضعیت اجتماعی و گزارش "اقدام به تهیه و انتشار نشریه  5911سال فصل بهار کشور از اجتماعی و فرهنگی وضعیت رصد هدف 

 ،اشتغال و بیکاری ،سالمت آموزش، ،جمعیتهای ساالنه شاخصو اطالعات فصلی  آخرین نموده است. این نشریه حاوی "ایران فرهنگی

بر اطالعات فصلی است. نشریه با تکیه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی و رفاه و تامین اجتماعی ، زنان و خانواده، جتماعیهای اآسیب

 طور مستمر روزآمد خواهد شد.به هر فصل دسترسی است و قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور 

 یعدالت اجتماع يهاشاخصنشريه 

ریزی کشور و در راستای انجام های عدالت در نظام آماری و برنامهمرکز آمار ایران با توجه به خالء آماری موجود در خصوص شاخص

های عدالت شاخص»ت. گزارش ساالنه های عدالت اجتماعی نموده اساقدام به تهیه گزارش شاخص 5911وظیفه ذاتی خود از سال 

ان و ریزگیران، برنامهمنظور رفع نیازهای آماری تصمیم حاوی آخرین اطالعات مرتبط با وضعیت عدالت در ایران است که به« اجتماعی

 شروع شده است.  5911سایر پژوهشگران تهیه و انتشار آن از سال 

های عدالت در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی در این گزارش شاخص

ارائه شده است. دستگاهایی که در تأمین اطالعات این نشریه با مرکز آمار ایران همکاری دارند شامل وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی 

و فناوری اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم،  و دارایی، وزارت ارتباطات

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

مدام امام خمینی)ره(، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بهزیستی کشور، ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کمیته ا

دسترسی  قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور نشریه . باشندسازمان پزشکی قانونی کشور می

 .است

 هاي انتشاراتییتهاي آمارگیري و ساير فعالهاي طرحسازي نشريات و پرسشنامهآماده

  ؛شناسنامه به نشریات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران 11اختصاص 

  ؛ارشاد اسالمی مجوز انتشار از کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و 14درخواست و دریافت تعداد 

 ؛رصد جهش یهاجلد شاخص یطراح و نیتدو ،یصفحه بند 

 ؛دوره 54( 5911تا بهمن 5914)اسفندجلد خبر نامه  یطراح و نیتدو ،یبندصفحه 

 ؛جلد کارنامه تالش فرزندان همکار مرکز یطراح و نیتدو ،یبندصفحه 

 ؛اقتصاد یجلد گزارش عملکرد بخش واقع یطراح و نیتدو ،یبندصفحه 

 ؛دوره( 0)رانیاقتصاد ا یفصل گزارش  

 سالنامه آماری کشور شهر تهران44مناطق  یاقتصاد و یاجتماع ،یتیجمع یهایژگیو یکاور لوح فشرده نور یطراح ،

 ؛و ثبت پایه عشایر کوچنده5913سال

  عنوان نشریه؛ 11طراحی جلد 

  ؛مدیران مرکزطراحی کارت شناسایی 

  ؛وطراحی کارت تبریک سال ن 

 ؛5041مسکن  نفوس و یعموم یسرشمار یستاد مل رخانهیسربرگ دب یراحط 

 ؛های آمارگیریراهنمای بازبین طرح مور،أراهنمای م عنوان پرسشنامه، 40تدوین نهایی تعداد  اصالح و بندی،صفحه 

 ؛تهیه تابلو شرح وظایف کارکنان اداره پشتیبانی 

 طراحی بنرهای مناسبتی؛ 

 ؛ریزیملی آمار و برنامهطرح پوستر ویژه روز طراحی دو 

 ؛تهیه کلیپ ویژه با مو ضوع ثبت پایه عشایر کوچنده 

   ریزی؛روز ملی آمار و برنامهتهیه فهرست نشریات برای 

 و  تهیه مجموعه آمار از پنجره اطالع نگاشت 

 تهیه برشور اقتصاد ایران در یک نگاه. 
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 يدیتول یرسم يآمارها يسازو شفاف ریتفس ومركز  يمتنوع از نتايج آمارها محتواهايارائه 

های آمارگیری در ها، همه ساله نتایج اجرای طرحکشور و ارائه آنبا عنایت به وظایف مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهای رسمی 

ا و هشود. این محتوا از طریق درگاه ملی آمار، بخش دادههای زمانی تهیه و ارائه میقالب جداول، نشریات الکترونیکی و کاغذی و سری

راستای در ها را های تحلیل از نتایج طرحآمار ایران گزارشها، مرکز نتایج طرح ارائهاطالعات آماری در دسترس عموم قرار دارد. در کنار 

به شرح زیر  5911 فهرست این موارد در سالد. یانمقالب مقاله و گزارش ارائه می تهیه و درپاسخگویی به نیازهای متنوع کاربران، 

 :است

 ؛«5944-14توزیع درآمد در ایران » تهیه گزارش تحلیلی با عنوان

 کننده؛دو بخش تولیدکننده و مصرف مقایسه تورم گروه مواد غذایی در تهیه گزارش تحلیلی 

  ای، بازار سهام و نقدینگی؛سرمایهتهیه گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات قیمت اقالم 

 ؛های مرزی در دهه اخیرتهیه گزارش تحلیلی با مقایسه باروری کل کشور با استان 

  ؛5943-11های الگوی گذران وقت جمعیت شهری کشور طی سه دوره در سالتهیه گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات

 ؛5914تا  5911ری در ایران از سال اندازی به باروتهیه گزارش تحلیلی چشم

 ی به سالمندی؛تهیه گزارش تحلیلی روند رشد جمعیت در ایران با نگاه

 ت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور؛تهیه بروشور ثب 

 ؛5911تیر  تا 5914های مرکز آمار ایران تیر یتتهیه گزارش فعال 

 مربوط به بخش  های موجودجمعیت: مروری کلی و تجزیه و تحلیل فراداده های برآورد ملّیها و روشداده ترجمه گزارش

؛سازمان ملل جمعیت

 ؛5911و بهار  5914نسبت به تابستان  5911های عمده نیروی کار تابستان تهیه گزارش تغییرات شاخص

  ؛5914-5914تهیه گزارش تحلیلی نگاهی بر وضع فعالیت جوانان 

  ؛گیری دام سبک و سنگینطرح کشتار دام، اندازه 9از  5911ارائه گزارش متمرکز فصل تابستان 

  ؛«5911پاییز  -کار طرح آمارگیری نیروی عمده هایشاخص بر مختلف مراحل وزن اثر بررسی»گزارش 

  ؛«5911 پاییز فصل کار در آمارگیری نیروی طرح عمده هایشاخص برای اطمینان بازه و خطا براورد»گزارش 

  به تفکیک کدهای فعالیت و  5914سال  -های جامع بازرگانی و خدماتنرخ عدم تکمیل طرح آمارگیری از کارگاه»گزارش

 ؛«5913و  5911های مقایسه آن با سال

  ؛5914-11های بدون مزد براساس نتایج طرح گذران وقت اشتغال و فعالیتتهیه گزارش بررسی الگوی زمانی صرف شده برای 

 ؛«5914خانوارهای شهری و روستایی  درآمدآمارگیری هزینه و »های طرح تهیه گزارش تحلیلی از داده 

 تابستان  ، بهار و5914گیری تعداد و تولیدات دام سنگین در سه فصل زمستان نگاهی آماری بر نتایج طرح آمارگیری اندازه

؛«5911



78 

  ؛«5911پاییز  -آمارگیری نیروی کار»تهیه گزارش تحلیلی نتایج طرح

 ؛کشوربرای سران  5911پاییز  -تهیه خالصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار

 و 5914زمستان  -گزارش بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 

  (5911ماهه نخست سال  1ه )سال جهش تولید در میانه را»مقاله تحلیلی تبینی با موضوع. 

 ينفوگرافیكا

از  باشد. استفادهمی (نمایش گرافیکی اطالعات) های مدرن معرفی و نمایش اطالعات، ابزاری به نام اینفوگرافیکامروزه یکی از شیوه

یع به توضیح ساده و یا سرها در جاهایی که نیاز اینفوگرافیک .باشدمد میآها در کشور ما یک شیوه جدید و بسیار کاراینفوگرافیک

در درگاه ملی  (هانمایش تصویری اطالعات و داده) کبخشی با عنوان اینفوگرافیبا ایجاد  5919در سال  شوند.ها است، استفاده میداده

جمعیتی،  های)شامل آمارگیری های زمانیگزارش روندها و سریو  ساالنه ردپرکاربهای آمارگیریاطالعات نتایج آمار، تالش شد تا 

های استفاده از گرافیکارائه شود.  انترین شکل ممکن، به مخاطببه ساده و ترین زماندر کوتاه نیروی کار، هزینه و درآمد خانوار و....(

به سادگی از طریق بصری دریافت کند و حتی آن را  را شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توجهی از اطالعاترسان باعث میاطالع

در ذیل ارائه شده  در درگاه ملی آمار درج شده است 5911تا پایان سال که  های اینفوگرافیکبرخی از طرح عناوین. ه خاطر بسپاردب

 است:

 ؛5914 سال سبک دام اینفوگرافیک 

 ؛انگلیسی و فارسی به نگاه یک در ایران کشاورزی اینفوگرافیک ارائه 

 ؛5914 باغداری اینفوگرافیک ارائه 

 ؛گندم اینفوگرافیک ارائه 

 ؛5914 کشور صنعتی هایگاوداری طرح اینفوگرافیک ارائه 

 ؛کار بازار عمده هایشاخص اینفوگرافیک تهیه 

 ؛5914 تا 5911 بهار – بومی سفرهای هایویژگی اینفوگرافیک طراحی 

 ؛اینفوگرافیک صورتهب5914 و 5913 هایسال جغرافیایی فایل مقایسه 

  ؛بررسی نحوه انجام سرشماری کشورها در شرایط بیماری کرونا و تهیه اینفوگرافیک و گزارش مربوط 

 ؛5911شهرها در سال تهیه اینفوگرافیک نگاهی به کالن 

 ا؛های به تفکیک سری زمانی و زیربخشهای ملّی و منطقهتهیه اینفوگرافیک حساب 

 یریت های چارچوب مدالمللی و فعالیتهای مّلی و بینبندیتولید آمار، طبقه طراحی اینفوگرافیک از فرایند نظارت بر فرایند

 ؛کیفیت

 ؛5911گانه شهرتهران در سال 44اینفوگرافیک جمعیت مناطق  تهیه 

 ؛«5914در سال  یشهر یخانوارها یرخوراکیو غ یخوراک یهانهیهز» کینفوگرافیا هیته 
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 ؛تهیه اینفوگرافیک طرح زراعت 

  ؛«5911تا پاییز  5914مانی زمستان ز های آمارگیری دام سبک و سنگین در دورهنتایج منتخب طرح»اینفوگرافیک 

  ؛«5911تا  5991سالخورگی ایران از جوانی و »تهیه اینفوگرافیک 

 ؛5911 -کشیتهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیری از مؤسسات جوجه 

 ؛5911 -تهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیری از مؤسسات پرورش مرغ مادر 

 ؛5911 -های پرورش مرغ تخمگذاراریتهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیری از مرغد 

 ؛5911 -های پرورش مرغ گوشتیتهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیری از مرغداری 

 د؛پنجره جمعیتی ایران، پلی به سوی جهش تولییک تهیه اینفوگراف 

  و "جهش تولید "تهیه اینفوگرافیک 

  5911-14های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شاخص "تهیه اینفوگرافیک. 



84 

 و تعامالت ارتقاء و هبودب

 و یعلم سازنده يهايهمكار

 یملّ  سطح در يآمار ياحرفه

  یالمللنیب و
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ترویج و تثبیت مرجعیت مرکز آمار ایران در زمینه ارائه های آماری، المللی جهت ارتقای کیفی فعالیتگیری از تجارب و دانش بینبهره

های المللی در زمینهای و بینو نیز انتقال دانش به سایر کشورها، توسعه ارتباطات منطقه المللآمارهای رسمی کشور در سطح بین

المللی به شرح های مرکز آمار ایران در ابعاد ملّی و بینسازد. با توجه به اهمیت موضوعات یاد شده، اهم فعالیتمی آماری را ضروری

 ذیل بوده است:

 توسعه ارتباطات ملّی 

 های اجرایی اقداماتی به شرح ذیل انجام شد: تر از آمارها در دستگاهبه منظور توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه ارائه و استفاده بیش

 نامه همكاري تفاهم

 ؛برداری کشورسازمان نقشهنامه بین مرکز آمار ایران و تفاهم انعقاد 

 ؛ایران اســالمی جمهوری پســت ملی شــرکت ونامه همکاری بین مرکز آمار ایران انعقاد تفاهم 

 ؛بهشتی شهید دانشگاهنامه همکاری میان مرکز آمار و انعقاد تفاهم 

 و اطالعات فناوری سازمان با تعامل و احوال کشور سازمان ثبت با آمار مرکز نامهتفاهم فنّی بخش بررسی 

 کشور وزارت اجتماعی امور سازمان با نامهتفاهم تنظیم و هماهنگی. 

  هاي مرتبط با نقشه و اطالعات مكانیهمكاري با شوراها و كمیته

ون جغرافیایی، کمیسیهای سازی ناماز جمله کمیته یکسان های مرتبط با نقشه و اطالعات مکانیمشارکت و حضور در شوراها و کمیته

گروه کارشناسی کاربران نقشه ، و اسالمی ایرانمهوری شهرداری تهران، شرکت پست ج TSDIکمیته برداری، معین شورای عالی نقشه

 های مرکز بوده است. از جمله فعالیت هرمزگان و بوشهر، البرز هایو اطالعات مکانی استان

 المللی آمارياي و بینارتباطات منطقهتوسعه 

 پذیرفته است: های ذیل صورتالمللی و مراکز آماری جهان، فعالیتهای بینبه منظور گسترش ارتباط با سازمان

 سازمان ملل متحد در ايران هايالمللی و كارگزاريهاي بینسازمان با همكاري 

مـلی آمار و همـگامی با آخرین تحوالت و  هایالمللی بـرای توسعه نظامهای بینموجود در نزد سازمان از توان بالـقوه گیریبهره

 یک ضرورت انکارناپذیر است. این اهمیت و ضرورت یافته ازنظر آماری،توسعه آمارهای رسمی حتی برای کشورهای ها در زمینهپیشرفت

پویا و  سوی یک نظام آماریسازی نظام آماری خود و حرکت بهدر پی نوین یی که همچون کشور ماآمار کشورها ادارات ملی برای

ندوق نظیر ص المللیهای بینبا سازمان هاهمکاری گسترش برای مرکز آمار ایران شود و به همین سبب،می مبنا هستند؛ دوچندانثبتی

زیادی قائل است.شماری  اولویت یونسکو() فرهنگی سازمان ملل متحد و سازمان علمی و متحد جمعیت، صندوق کودکان سازمان ملل

 از: اندعبارتدر این رابطه انجام داده است  5911اقداماتی که مرکز آمار ایران در سال  از
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 با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  پژوهشکده برای همکاری شده تجدیدنظرکاری  برنامه ارت امورخارحه بااخذ موافقت وز

 ؛و انعکاس مراتب به پژوهشکده آمار بودجه فایل انضمام به4444برای سال 

 الس شده بازنگری کاری برنامه متحد و ارسال ملل سازمان جمعیت صندوق و ایران آمار مشترک مرکز کاری برنامه بازنگری 

 ؛ربطمتحد به مراجع ذی ملل سازمان جمعیت صندوق با میالدی 4444

 ؛با یونیسف 4444و  4445های متحد و برنامه کاری سال ملل جمعیت صندوق دفتر با 4445 همکاری برنامه امضای 

 رنامهب اجرای نرخ اعالم جمعیت و صندوق مشترک همکاری برنامه پیشرفت با ارائه گزارش انجام پیگیری و مکاتبات مرتبط 

 ؛ایران در متحد ملل سازمان جمعیت صندوق دفتر با مشترک همکاری

 هایصندوق و دفاتر پژوهشکده میان مجازی هاینشست برگزاری مورد درانجام تمهیدات الزم  و ربطاستعالم نظر مراجع ذی 

 ؛در ایران کودکان سازمان ملل متحد و جمعیت

  ؛معیتج صندوق با مشترک همکاری برنامه پیشرفت تفصیلی گزارش برای ارائه وزارت امور خارجه پژوهشکده آمار ومکاتبه با 

 یراتتأث عنوان با آمار پژوهشکده پیشنهادی طرح درباره خانهوزارتاین  انعکاس نظر و برای دریافت مکاتبه با وزارت امور خارجه 

 و جمعیت صندوق با همکاری رویه همچنین تعیین و 51 -کووید بیماری روان سالمت و جمعیتی اقتصادی، - اجتماعی

 ؛متحد ملل سازمان کودکان

 خصوص امور خارجه در به وزارت (یونیسف و جمعیت صندوق) ملل سازمان هایکارگزاری با جلسات پژوهشکدهصورت ارسال 

 با 4445 کاری برنامه های مشترک و تدوینفعالیتکاری، هماهنگی  هایبرنامه نظر در موردنظیر تبادل موضوعات مختلفی

 ؛متحد و صندوق کودکان سازمان ملل متحد ملل سازمان جمعیت صندوق

 آمار زمرک بین امضاءشده کاری برنامه با مرتبط هایفعالیت سایر و ایران آمار مرکز پیشنهادی پژوهشی هایطرح فهرست ارائه 

 ؛متحد ملل سازمان جمعیت صندوق و ایران

  درزمینه  الکترونیکی موردنیاز هایآموزش مورد در جمعیت صندوق پرسشنامه ارسال انجام اقدامات الزم برای تکمیل و

 و مبناثبتی هایسرشماری

  با صندوق کودکان لیو فقر در تحص نابرابریبا موضوع ارائه طرح تحوالت  ینشست مجاز یبرگزار انجام اقدامات الزم برای 

 .ربط دیگروزارت امور خارجه و مراجع ذی با

  المللیبین هايبه پرسشنامه پاسخگويی

ر از هر کشور د منطبق با واقعیت ارائه تصویری شفاف ورسانی و اطالعبرای ضروری  هایاز عناصر و ابزار المللیبین هایپرسشنامه

و  اجتماعی المللی متولی توسعههای بینو سازمان آماری پژوهشگرانکاربران  های آماریبرآوردن نیاز و هستند المللیهای بینعرصه

های پرسشنامه از سازمانمورد  14 بیش از ،5911 ها است. در سالبه تکمیل دقیق و جامع آن منوطی کاربران هافیط و سایراقتصادی 

 است: زیر شرح به هاآن این از تعدادی عناوین که است شدهها و مراجع متقاضی، به سازمان ارسال و تکمیل ،یافتدر بین المللی

 ؛4444 سال برای سازمان ملل متحد جمعیتی سالنامه پرسشنامه 
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 ؛5بولتن ماهانه کمیسیون آمار سازمان ملل پرسشنامه 54 تکمیل و ارسال 

 ؛4شناختی بریتانیاپیمایش زمین سازمان برای ارائه به ایران معدنی تولیدات پرسشنامه 

 ؛معلمان و آموزان دانش آمار خصوص در یونسکو پرسشنامه 

 ؛شاغالن نمایشان غیررسمی اشتغال سنجش در کشورها فعالیت درباره کار المللیبین سازمان پرسشنامه 

 ؛المللیبین تجارت آمارهای درباره فائو و ملل متحد سازمان آمار بخش پرسشنامه 

 ؛فائو کشاورزی سازمان و آب پرسشنامه 

 ؛اورزیکش و دامی تولیدات کشاورزی، بخش در دولت هزینه کشاورزان، توسط دریافتی هایقیمت در زمینه فائو هایپرسشنامه 

 ؛زندگی محل بر 51- کووید بیماری آثار درباره متحد ملل سازمان بشر اسکان برنامه پرسشنامه 

 ؛ارتباطاتاستفاده از فناوری اطالعات و  خصوص در 9مخابرات المللیبین پرسشنامه اتحادیه 

 ؛محیطیزیست اقتصادی حسابداری ارزیابی به مربوط پرسشنامه 

 ؛یونسکو آمار سسهؤم طبیعی و فرهنگی میراث هایهزینه پرسشنامه 

 شدهانجام اقدامات درباره کشورها آمار ملی مراکز از آمارگیری طرح موضوع با متحد ملل سازمان آمار بخش برخط پرسشنامه 

 ؛51 -کووید گیریهمه بیماری زمان در

  ؛کشور کل در سطح جمعیتی هاداده ارائه برای جمعیت صندوق 51 -کووید جمعیتی داشبورد پرسشنامه 

  ؛متحد ملل سازمان زیستمحیط برنامه پسماند و آب زیستی محیط پرسشنامه 

 ؛ 0)یونیدو(سازمان توسعه  صنعتی سازمان ملل متحدعمومی  صنعتی آمارهای پرسشنامه 

 ؛کوهستانی مناطق گیاهی پوشش مورد در فائو مختصر و مقدماتی پرسشنامه 

 ؛مخابرات المللیبین اتحادیه اطالعات و ارتباطات یپرسشنامه کوتاه استفاده خانوارها از فناور 

 ؛کشور آموزان دانش و معلمان و ملی آموزش هاینظام هایپرسشنامه 

 ؛متحد ملل سازمان آمار بخش کاالها المللیبین تجارت پرسشنامه 

 ؛در ایران ایونقل جادهحمل آمارهای آوریجمع برای جاده المللیبین پرسشنامه فدراسیون 

 ؛وکارهاکسب مشخصات برحسب کاال المللیبین تجارت آمارهای پرسشنامه 

 آوریجمع در هاکاال واردات و صادرات ارزیابی برای هاتراکنش ارزش کاربرد درباره متحد ملل سازمان برخط پرسشنامه 

 ؛یملّ هایحساب و هاپرداخت تراز به مربوط اطالعات

                                                 

1
Monthly Bulletin of  Statistics (MBS) 

2 Survey British Geological(BGS) 

9 International Telecommunication Union(ITU) 

4 United Nations Industrial Development Organization(UNIDO) 
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 ؛مرتبط آمارهای و کار نیروی آمارگیری طرح روی بر 51-کووید گیریهمه تأثیرات مورد در 5کار المللیبین سازمان پرسشنامه 

 ؛شیالت(اهداف توسعه پایدار )پایداری زیستی منابع  50-0-5 نماگر درباره فائو پرسشنامه 

 ؛تولیدات صنعتی شاخص مورد سازمان ملل متحد در وپرسشنامه یونید 

 ایمنطقه برنامه راهبری گروه نشست نهمین برای( مشاورهپیش) مقدماتی مشاوره خصوص در اسکاپ پرسشنامه برخط 

 ؛اقتصادی آمارهای

 و (وریبهره)4وری آسیایی های سازمان بهرهپرسشنامه لیکمت 

 4454برای سال  سازمان ملل متحد یانرژ یپرسشنامه آمارها. 

 (حقوقی يا حقیقی) كاربران آماري خارجی از سوي آماري هاي موردي اطالعاتبه درخواست پاسخگويی

 (حقیقی یا حقوقی) کاربران آماری خارجی برای دریافت اطالعات آماری کشور از سوی موردی هایانجام مکاتبات برای ارجاع درخواست

 یکی از وظایف حائز اهمیت مرکز آمار ایران در زمینه هاها و دفاتر موضوعی به این درخواستپاسخ معاونت و ارسال و پیگیری، ترجمه

ن با در نظر گرفت تهیه و ارائه آمارهای رسمی کشور المللی این مرکز و ایفای نقش محوری آن در زمینهملی و بین مرجعیت تثبیت

آماری، انجام  ارسال درخواست های کاربران مکاتبه برای مورد 94بیش از  است. عات و مصالح عالیه کشورمحرمانگی اطال اصول

 انجام شده است : ایشان پاسخگویی به استعالمات الزم و

  رحط های داده ریز به دسترسی امکان مورد در پول المللیبین صندوق پژوهشگر درخواست به پاسخانجام اقدامات الزم برای 

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس آمار ملی درگاه در اطالعات این درج محل نشانی ارائه و خانوار درآمد و هزینه

  به ایران واردات و صادرات در پولی واحدهای کاربرد خصوص در اهل ترکیه کاربر درخواستانجام اقدامات الزم برای پاسخ به 

 ؛چین و روسیه

  اینترنتی نشانی ارائه و کشورمان خارجی تجارت آمارهای خصوص در آماری کاربر درخواستانجام اقدامات الزم برای پاسخ به 

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس آمار ملی درگاه در اطالعات این درج محل

 مقاطع در تحصیل به شاغل هنر رشته دانشجویان تعداد خصوص در آماری کاربر انجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس دانشگاهی مختلف تحصیلی

 خصوص در لهستان در دانشگاهی از آماری کاربر یک سوی از آماری اطالعات انجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس آن نتایج انتشار زمان و کشور آتی سرشماری اجرای زمان

  رانای به ورودی گردشگران گردشگری تعداد اقتصاد سسهؤم یک از آماری اطالعات درخواستانجام اقدامات الزم برای پاسخ به 

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس

                                                 

1 ILO: International Labour Organization (United Nations)  

2 Asian Productivity Organization(APO) 
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 اساس بر کشورمان جمعیتی اطالعات درباره اسپانیایی آماری یک کاربر انجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 ؛کشوری تقسیمات برحسب قبلی هایسرشماری

  از وبگاه بانک  ایران در هابانک توسعه اطالعاتجهت دسترسی به  آمریکایی آماری کاربر راهنماییانجام اقدامات الزم برای

 مهوری اسالمی ایران؛مرکزی ج

 و 5911 سرشماری پرسشنامه ترجمه زمینه در اطالعات متقاضی خارجی کاربر انجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 ؛مرکز وبگاه در 5911 سرشماری پرسشنامه و مستندات به دسترسی نشانی ارائه

  کشور اقتصادی و آماری اطالعات درخواست خصوص در ایتالیایی -ایرانی کاربرانجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 ؛داخلی ناخالص تولید بورس، بازار ارز، بازار مانند

  ؛ایران در کار هایحساب اطالعات متقاضی آماری کاربرانجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

  در کشور زنده موالید میزان مجموع" خصوص در سوئیس کشور از آماری کاربرانجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 و "4445 فوریه و ژانویه هایماه طی

  اطالعات وجود و ایران در شدهثبت موتوری نقلیه وسایل خصوص در آماری کاربرانجام اقدامات الزم برای پاسخ به درخواست 

 .زمینه این در روزتربه

 المللیهاي بیننظرسنجی

از سوی  هاشنهادیپاعالم نظر و ارائه  برای ایالمللی و منطقههای بینسازمان از های متعددیدرخواست ها ونظرسنجیساله همه

مرتبط در مرکز  ها و دفاتر موضوعیو اخذ نظرات کارشناسی معاونت رسانی به هنگامشود. اطالعبه این مراکز ارسال می آماری مراکز

ها و ـازیسفرایـندها و تصمیم ی دررگذاریتأثبرای  بلکه دارد کارکنـان مرکز دانـش فنی ی و ارتقایروزرسانبهدر  یمؤثرنقش تنها نه

المللی در نظرسنجی بین مورد 54بیش از  دارد. کامل ای در زمینه آمارهای رسمی هم ضرورتالمللی و منطقههای بینگذاریسیاست

 :به شرح زیر است ی مزبورهایچند نمونه ازنظرسنجاست.  شدهارسالالمللی متقاضی های بیناین زمینه پردازش و به سازمان

  یبازتوان مشترک طرح در خصوص خارجه زیست و توسعه پایدار وزارت امورالمللی محیطامور بین درخواست اداره کلپاسخ به 

 ؛ایران مهوری اسالمیملل متحد برای ج سازمان اقتصادی تیم کشوری -اجتماعی

  ؛5یتجرب ستمیاکوس بومزیست حسابداری برای جهانی مشاوره اولین از پرسشنامهدو 

  ؛مندرجات آن اداره و آن یتارنما دربارهاعالم نظر مبنی بر نامه اداره آمار اروپا بررسی 

 ؛51- دیدر برابر کوو یآمار یدر مورد اقدامات مراکز مل ملل متحد نظرسنجی سازمانبه پرسشنامه برخط  ییپاسخگو 

 ؛اروپا هیاداره آمار اروپا درباره برنامه آمار اتحاد نظرسنجی 

                                                 

1
SEEA: System of Environmental and Economic Accounting (UN) 
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  کیسسرنظرسنجی (SESRIC) نشست  نیدهم یبرگزار باتیعضو در خصوص ترت یکشورها یاظهار نظر مراکز آمار یبرا

 ؛(OIC) اسالمی یآمار سازمان همکار ونیسیکم

  و مبنا ثبتی هایسرشماری زمینه در الکترونیکی آموزش مورد نظرسنجی برای ارائه در جمعیت صندوق پرسشنامه 

 4444ها و نتایج سرشماری کشاورزی دور آوری اطالعات در زمینه برنامهجمع"موضوع با  برخط فائو پرسشنامه نظرسنجی 

 ." میالدی در کشورهای جهان

 هاي آموزشی برخطدوره و هابه نشست مربوط رسانی و انجام مكاتباتاطالع

دارند و شرکت کارشناسان  ها بر رویدادهای حضوری برتریکنندگان و کاهش هزینهکثرت شرکت ازنظر (برخطمجازی ) هایدوره

آموزشی  دوره 41 ،5911شود. در سال سازی نظام آماری منجر تواند به ارتقای ظرفیت آماری کشور و نوینها میمرکز آمار ایران در آن

 برگزار شد. یالمللنیببا عناوین زیر توسط مجامع 

 برای نظارت بر اهداف توسعه پایدار  سالمت یآمارها یکیالکترون یدوره آموزش(SDG) »)؛)برگزارکننده: سیاپ 

 ؛برگزارکننده: سیاپ() های یکپارچه تراکنشحساب -یمل هایحسابسطح متوسطه نظام  یکیالکترون یدوره آموزش 

 افزارنرماستفاده از  یکیالکترون یدوره آموزش CSPRo  وSurvey SOlution های فردی با انجام مصاحبه استفاده در یبرا

 ؛)برگزارکننده: سیاپ(CAPI رایانه کمک

 هیانوسیو اق ایسسه آمار آسؤم یاز سو پایداراهداف توسعه  یبرا یمل هایفراداده نیتدو نهیبرخط در زم یدوره آموزش 

 ؛)برگزارکننده: سیاپ(

 دولت  یمال یبرخط آمارها یدوره آموزش(GFSX)  :؛(المللی پولبینصندوق )برگزارکننده 

 ؛(برگزارکننده: بخش آمار سازمان ملل متحد) خدماتالمللی در تجارت بین یآمارها نهیبرخط در زم یوره آموزشد 

 برگزارکننده: ) آبی یفرامرز هایهمکاریدرباره  داریاهداف توسعه پا 16164از نظارت بر نماگر شماره  یبانیپشت یکارگاه آموزش

 ؛یونسکو(

 ؛المللی کار()برگزارکننده: اداره آمار جمهوری کره و سازمان بین کار یرویالمللی نمهاجرت بین یآمارها یارگاه آموزشک 

 سنگاپور  یالمللی پول و موسسه آموزشصندوق بین آموزشی ناریوب(STI) گرید یانتقال پول، قربان هایجریان ایبا عنوان: آ 

 ؛است؟ 51-دیکوو گیریهمه

 نفوس و مسکن  یاطالعات سرشمار قیاز طر داریاهداف توسعه پا یسنجش نماگرها نهیبرخط در زم ایمنطقه یکارگاه آموزش

 ؛اسکاپ( برگزارکننده:) حیاتی یثبت یو آمارها

 برخط  یآموزش هایدورهدر مورد  رسانیاطالعIMF (برگزارکننده: صندوق بین)؛المللی پول 

 ؛اسکاپ( )برگزارکننده: یاقتصاد یمدرسان آمارها تیترب برخط یدوره آموزش 

 ؛اسکاپ( برگزارکننده:) اقیانوسیهو  ایدر منطقه آس هاداده سازی/ یکپارچهعیتجم سازیپیادهدر مورد  یکارگاه آموزش 

  ؛برگزارکننده: سیاپ() جنسیت دگاهیاز د تیجرم و جنا یآمارها نهیبرخط در زم یدوره آموزش 
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 ؛)برگزارکننده: سیاپ( المللیبین هایحساببا موضوع  یکیالکترون یدوره آموزش 

 ؛المللی پولبرخط صندوق بین یآموزش هایبرنامه دوره اعالم 

 ؛برگزارکننده: سسریک() مؤثر هایسیستم یبرا یسازمان سازیظرفیت با موضوع یآموزش کارگاه یبرگزار اعالم 

 در مورد نحوه تعامل با  یدوره آموزش یبرگزار ضرورت خصوص در خارجه اموردرخواست پژوهشکده آمار به وزارت  انعکاس

 ؛از سوی آن وزارتخانه هوری اسالمی ایرانالمللی در جبین هایکارگزاری

 اهداف  نهیدر زم یمشاوره کشور یبهداشت برا یسازمان جهان ایمنطقه یآموزش کارگاه و ناریبه حضور در نشست وب دعوت

 ؛داریتوسعه پا

 فردی با کمک رایانه مصاحبه ی انجامدوره آموزش CAPI( :برگزارکننده)؛سیاپ 

 ؛(اپیس)برگزارکننده:  یعیطب یایمرتبط با بال یچارچوب آمارها یمجاز یدوره آموزش 

 برگزارکننده: بخش آمار سازمان ملل ) کاالهاالمللی تجارت بین یآمارها در مورد ی سازمان ملل متحدکیالکترون یدوره آموزش

 ؛متحد(

  ؛آن صندوق برخط یآموزش هایدورهدر شرکت  یالمللی پول با موضوع براصندوق بیناعالم فراخوان 

 ؛(برگزارکننده: سسریک) گردشگریبرخط مقاصد  یوزارت امور خارجه در خصوص شرکت در کارگاه آموزش نامه رسانیاطالع 

 ؛)برگزارکننده: سسریک( تخدماتجارت  هایداده لیو تحل آوریجمعبا موضوع  یمجاز یدوره آموزش 

 و برگزارکننده: سیاپ() پایداراهداف توسعه  یبرا یمل هایفراداده آوریجمع نهیدر زم یکیالکترون یدوره آموزش یبرگزار 

 بخش آمار سازمان ملل متحد( برگزارکننده:) کاالهاالمللی تجارت بین یآمارها یکیالکترون یدوره آموزش. 

 خارج از كشوربا كاربران  تبادل نشريه

 ،سالنامه آماری مرکز از جمله نشریات چاپی ارسال نسخه ها، انتشار وجویی در هزینهصرفه محیطی وزیست مالحظات با توجه به

ها سالنامه آماری کشور و هدایت آن جایگزین شده و به منظورآگاه ساختن مشترکان ی آمارملّ الکترونیکی آن در درگاه با انتشار نسخه

 شد. مشترک این نشریه آماری مکاتبه 14 با ی آمار، سال قبلاین نشریه در بخش انگلیسی درگاه ملّ درج محل به

ی ادارات ملّ آتی های جاری وبرای آگاهی از فعالیت های آماری یکی از منابع اطالعاتی سودمند و مقرون به صرفهاز سوی دیگر، خبرنامه

آخرین  در مورد توانند اطالعات مفیدی راها میآیند این خبرنامهبه شمار می المللیبینهای آماری جهان و سازمان کشورهای آمار

ها، به کاربران ارائه در این عرصه وضعیت کشورهای مختلف اطالع از آماری مورد استفاده و نیز و ابداعات های کار و پیشرفتهاروش

عنوان  11 در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. شماری از همواره هاخبرنامهاین  مسئله، دریافت و توزیع با توجه به این .کنند

 المللی به شرح زیر است:های آماری بینجهان و سازمان کشورهای از ادارات ملی آمار خبرنامه دریافتی

 زير: با موضوعات نیآمار فلسط ياداره مركزخبرنامه -

 ؛مورد 54 :نیآمار فلسط ی( ماهانه اداره مرکزبولتن خبری) خبرنامه 

 ؛مورد 54در فلسطین:  شاخص قیمت تولید کننده در مورد خبرنامه 
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 ؛مورد 4 ی در فلسطینصنعت داتیخبرنامه در خصوص شاخص تول 

 ؛مورد 4فلسطین: ساختمان در  ۀصادر شد یخبرنامه در خصوص تعداد پروانه ها 

 و : مورد54 در فلسطین خبرنامه شاخص قیمت مصرف کننده 

 مورد 9ثبت شده کاالها  یتجارت خارج یمقدمات جیخبرنامه در خصوص نتا. 

 دريافتی از مراجع ديگر: هاينامهخبر-

 ؛مورد 5در آن کشور:  ملی آمار اردن در مورد آمارهای اشتغال خبرنامه اداره 

  ؛مورد 5 :هیآمار ترکسسه ؤمخبرنامه 

  ؛مورد 4سیاپ(: ) آمار آسیا و اقیانوسیه مؤسسهخبرنامه 

  المللی آمار آمار بین مؤسسهخبرنامه(ISI) :0 ؛مورد 

 و مورد 4 :5های آماری، اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسالمیها و آموزشپژوهش مرکز یکیخبرنامه الکترون 

 مورد 5(: )اسکاپبرای آسیا و اقیانوسیه  کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد الکترونیکی خبرنامه. 

 هاها و گردهمايیشركت در نشست

برگزار  به صورت مجازی المللیهای آماری بینها، نشستتمامی سمینار ،51-، به سبب همه گیری جهانی کووید 5911 در سال

و وبینارهای  های مجازینشست و کارشناسان مرکز برای حضور در دعوت از مسئوالن و اعالم رسانیمورد اطالع 31 بیش از شدند.

 :اند به شرح زیر استهایی که همکاران این مرکز مشارکت داشتهاز نشستفهرست برخی  صورت گرفته است. 5911سال  در المللیبین

 ؛هاداده یکپارچگیبا موضوع  اپینشست برخط س شرکت در 

 ؛51 –گیری کووید شرکت در وبینار مدیریت همه 

 های بزرگ برای آمار رسمی در آسیا چشم انداز داده( و اقیانوسیهESCAP)؛

 ؛مبناشرکت در دوره نشست مجازی اسکاپ در زمینه تجربیات سرشماری ثبتی

 المللی با موضوعات ذیل:های بینارائه سه مقاله در کنفرانس 

 Application of the textmining technique toimprove the dataset integration in foregion trade price 

indexes 

 probabitisticc record linkage: an innovative method to improve the q-vality of integration 

 outlier detection in consumer price index by using fuzzy clustering, a case of Iranian inflation data 

                                                 

1 SESRIC: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries 
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 ؛رسمی آمارهای برای هادادهمه باره در المللیبین کنفرانس ششمین برخط نشست 

 50 years of Statistical Capacity-building by UNSIAP 

 Safety first: Collection data and protecting people in a global pandemy  

  ؛"4444 رصد سریع آمارهای مرگ و میر"شرکت در نشست تخصصی اسکاپ با موضوع 

  ؛"جمعیت از آمارهای ثبتی جمعیت ایتولید آماره"شرکت در نشست تخصصی اسکاپ با موضوع 

  و  یاقتصاد ونیسیکمبرگزار شده توسط  «آمار یدر ادارات مل ایماهواره هایاستفاده از داده» یآموزش ناریوبشرکت در

 ؛و برخط یصورت مجاز( به SCAP) هیانوسیو اق ایآس یسازمان ملل متحد برا یاجتماع

  1توسعه پایدار برای آرمان های اهداف شاخص» یآموزش ناریوبشرکت در (SDG6»)  برگزار شده توسط مرکز آموزش و

 ؛و برخط یبه صورت مجاز( SESRICهای آماری، اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسالمی )پژوهش

 ؛اسکاپ های ثبت احوال و آمارهای حیاتیشرکت در وبینار ارزیابی کیفی نابرابری برای نظام 

  ؛های مکانیات مرتبط با سرشماری و دادهاسکاپ با موضوعد متعدشست تخصصی نشرکت در 

 و نگاری؛ بخش آمار سازمان مللها در روزنامهشرکت در وبینار استفاده از داده 

 (.سسریک) شرکت در وبینار جمعیت کشورهای اسالمی 
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 نوين هاينظام استقرار

 و عملكرد بهبود ريزي،برنامه

   راهبردي نظارت
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 نظام آماريوظايف مرتبط با 

 نظام آماری کشور، اجزای های هریک ازهای آماری، وظایف و فعالیتها و نهادهای درگیر در فعالیتدستگاه ینظام آماری مجموعه

مهمترین اهداف نظام  گیرد.قوانین و مقررات حاکم بر وظایف و روابط آماری را در برمی اصول، ها بایکدیگر،روابط درونی و بیرونی آن

ع ریزی جامآماری عبارتست از: شناخت مشکالت و تنگناهای نظام تولید آمار در کشور، تشخیص دقیق نیازهای آماری کشور، برنامه

های آماری، ها در انجام فعالیتجهت تهیه و تولید اطالعات آماری مورد نیاز، تبیین ساختار مدیریتی و تعیین وظایف هریک از رده

های آماری کشور، ایجاد و های مدیریتی نظام آماری، نظارت و ارزیابی کامل فنی، اجرایی و مالی فعالیترده تعیین شیوه ارتباط میان

باشد. ساختار می سازی اطالعات آماری برای ارائه به کاربران و اطالع رسانی تولیدات آماریه پایگاه اطالعات آماری و بهنگامتوسع

مار، عالی آعالی آمار، کمیسیون تخصصی شورایهیئت وزیران، شورای جلس شورای اسالمی،مدیریتی نظام آماری کشور متشکل از: م

های آماربخشی است. فلسفه وجودی مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران در نظام آماری کشور ناشی از آن مرکز آمار ایران و کمیته

های گیری و تصویب قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتاده، با تصمیمالعاست که مشارکت این دو نهاد در صورت لزوم و موارد خاص و فوق

بینی شده باشد. آماری در نظام آماری کشور پیش

  عالی آمارشوراي

های آماری در زمینه تأمین نیازهای آماری فعالیتکننده ترین مرجع سیاستگذاری و هماهنگعنوان مهم عالی آمار بهوظایف شورای

مرکز آمار ایران  5919تولید آمارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قانون مصوب های گسترده کشور و رفع مشکالت و نارسایی

ای نداشته بنا بر صالحدید ریاست محترم شورا، جلسه ،5911است. این شورا به منظور انجام وظایف خود در سال مورد تأکید قرار گرفته 

است.

 عالی آمارتخصصی شوراي كمیسیون

عالی ، کمیسیون تخصصی، به عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی شورای"عالی آمارنامه اجرایی دبیرخانه شورایآیین " 1بر اساس ماده 

عالی های آمار بخشی و شورایهای آماری کشور که از سوی کمیتههای مربوط به فعالیتها و طرحمنظور بررسی تخصصی برنامهمار، به آ

 جلسه برگزار نموده که اهم مصوبات بشرح ذیل است. سه ،5911گردد. این کمیسیون در سال شود، تشکیل میآمار ارجاع می

  شغلی و پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان طرح ملی و استاندارد برای مقرر شد طرح آمارهای حوادث

قرارگیرد به آن  سنجش حوادث شغلی کشور تعیین شود و بودجه ای هم در صورتیکه در ردیف بودجه شورای عالی آمار

 اختصاص داده شود؛

 یید اعضای کمیسیون ور با اصالحات مطروحه مورد تأی کشآیین نامه تشکیل شورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آمار

 ی آمار در اختیار اعضا قرار گرفت؛عالتخصصی شورای

 های اجرایی که فهرست آمار رسمی آنها تاکنون نهایی نشده با دفاتر مربوط در مرکز آمار مقررشد جلسه هماهنگی دستگاه

ضات احتمالی ظرف دو هفته صورت گیرد و نتیجه به کمیسیون ایران جهت بهره گیری از پیشنهادات و رفع اختالفات و تناق

 رای اتخاذ تصمیم نهایی منعکس شود؛تخصصی و در صورت ضرورت به شورای عالی آمار ب
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  تخصصی شورای عالی آمار قرار گرفت؛اعضای کمیسیون  تأییدفهرست آمار رسمی مورد

  روز به صورت کتبی به  54اعضای کمیسیون تخصصی مکلف هستند نظرات اصالحی خود را در خصوص آیین نامه کیفیت تا

 شورای عالی آمار ارسال دارند؛دبیرخانه 

  دبیرخانه شورای عالی آمار مجموعه مستندات مربوط به چارچوب کیفیت و تجربیات سایر کشورها را برای اعضای کمیسیون

 عالی آمار ارسال دارد؛ خصصی شورایت

 های مقرر گردید معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نسبت به توسعه و تقویت سامانه جامع آماری و اطالعات آبادی

 و بودجه آن اقدام مقتضی بعمل آید؛مین اعتبار أکشور با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی مبادرت ورزد و نسبت به ت

 - های کشور ، همکاری الزم را در زمینه استاندارد ایران ضمن رصد سامانه جامع آماری و اطالعات آبادیمقرر گردید مرکز آمار

 ل آورد وعمهسازی سامانه ب

 عالی آمار قرار گرفت.نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران مورد اعضای کمیسیون تخصصی شورایآیین 

 عالی آماردبیرخانه شوراي

 53/9/5944)مصوب جلسه "آمارعالی نامه اجرایی دبیرخانه شورایآیین"عالی آمار بر اساس ماده یک رایای شووظایف دبیرخانه

 به قرار ذیل است:5911عالی آمار در سال شورای عالی آمار( بر عهده مرکز آمار ایران است. اهم اقدامات دبیرخانهشورای

 ؛های آماربخشیو هماهنگی در برگزاری جلسات کمیته عالی آمارمدیریت برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی شورای

 رسانی و خبررسانی رویدادهای مرتبط با نظام آماری به مجموعه نظام اداری کشور از طریق درگاه ملی آمار، ابالغ، اطالع

یرسایت دبیرخانه شورای عالی آمار؛ز

 در اجرای برنامه ملی  های اجراییستگاههای آماربخشی درخصوص تبیین و هماهنگی تکالیف دشرکت در جلسات کمیته

وتوسعه آمار کشور 

 های آماربخشیارزیابی عملکرد کمیته.

 هاي آمار بخشیكمیته

های دستگاه اجرایی کشور کمیته 41های آماری، انعکاس مشکالت وضعیت موجود و نیازهای آماری در به منظور ساماندهی فعالیت

برگزار نمودند. در این میان  جلسه 03، در مجموع 5911های آماربخشی درسال منظور کمیته اند. بدینآمار بخشی سازماندهی شده

کمیته آمارهای میراث  "مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کمیته آمارهای  "کار و رفاه اجتماعی  تعاون، "آمارهای  کمیته

ای هرت میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت بیشتری نسبت به سایر کمیتهمستقر در وزارت وزا "فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 اند.آماربخشی داشته



13 

 يمشاوران آمار تیصالح صیتشخ

گردد برمی 5949نامه فعالیت آماری در مرکز آمار ایران به سال رتبه و صدور گواهی ء، ارتقاتاریخچه فعالیت تشیخص صالحیت، تمدید

توسط هیئت محترم وزیران و تفویض  49/0/49مورخ  44093/ت/441931تشخیص صالحیت به شماره نامه که پس از تصویب آیین

انجام شد و پس از  4/1/49مورخ  545/549359اختیار تشخیص صالحیت مشاوران در رشته خدمات مطالعات آماری طی نامه شماره 

تخصص آمارهای اقتصادی  0حال حاضر مرکز آمار ایران در رسانی شد. در های کثیراالنتشار، موضوع اطالعآن طی آگهی در روزنامه

بیش از  .نمایدنامه فعالیت صادر می، گواهیاجتماعی خانوار، آمارهای کشاورزی، آمارهای صنعت و معدن و زیربنایی و آمارهای خدمات

های آماری مربوط به بسیاری از طرحکه دهند بطوریایران فعالیت آماری انجام می شرکت در سطح کشور با مجوز مرکز آمار 551

در حال حاضر در هر  شود.نامه فعالیت آماری انجام میهای آماری دارای گواهیها با همکاری شرکتمعاونت آمار و اطالعات استان

. نندکالیت میتهران( با مجوز و نظارت مستقیم مرکز آمار ایران فعاستان  شرکت آماری ) 95استان حداقل یک شرکت آماری و حداکثر 

 باشد:انجام شده است به شرح زیر می 5911هایی که در سال فعالیت

 ؛شرکت آماری 1نامه جدید صدور گواهی 

 وشرکت آماری  51نامه فعالیت آماری تمدید اعتبار گواهی 

 شرکت آماری 5 نامه فعالیت آماریرتبه گواهی یارتقا بررسی. 

نامه خرید خدمات مشاوره، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی تا سقف آیین 40ماده الزم به ذکر است با توجه به اینکه طبق 

باشد، لذا بررسی صالحیت و صدور معامالت متوسط با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، مجاز می

 ذیرد.پصورت نمی 5911گواهینامه صالحیت برای اشخاص حقیقی توسط مرکز از سال 

 پايش و بهبود مديريت عملكرد آمار ايران،مركز عملیاتیبرنامه  نيتدو و یطراح

ریزی که شامل سلسله مراتب اهداف، سلسله براساس الگویی از برنامه5911سال از ایران  مرکز آمارعملیاتی تدوین برنامه  طراحی و

های طی شده جهت تدوین این برنامه به یا گام است. مراحل و تدوین شدهها بوده ت)عملیاتی( و سلسله مراتب فعالیّ هامراتب برنامه

در این الگو ابتدا عناوین اهداف کالن این  های تخصصی مرکز آمار ایران تدوین شد.ترتیب موار ذیل بوده که توسط کلیه دفاتر وگروه

ای هها ذیل هر یک از اهداف مرکز و به تبع آن برنامهتهای هر یک از معاونرییسه تعیین و به صورت آبشاری برنامه هیئتمرکز توسط 

 های زیر تعیین شد: های دفاتر با ویژگیها ذیل برنامههای معاونت و وظایف گروهدفاتر ذیل برنامه

  ؛فعالیتتاریخ شروع 

 )؛نوع خروجی )محصول 

 )؛شرح خروجی )محصول 

 ؛نیاز )ورودی(نوع پیش 

 ؛نیاز )ورودی(شرح پیش 
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 ؛نیازبرای دریافت پیش نوع سازمان 

 ونیاز دفتر تأمین کننده پیش 

 نیازتاریخ دریافت پیش. 

های تخصصی و همچنین توجه فعالیت مربوط به کلیه گروه 5134شدن محصول محور ، 5911در سال  برنامههای اصلی این از ویژگی

 ها بود. به تصریح دقیق پیش نیازهای آن

دهی مطلوب برای سطوح عالی مدیریت، ها و گزارشبرای کنترل، ارزیابی عملکرد برنامهمکانیسمی راستای فراهم نمودن در همچنین 

برداری قرار گرفته مورد بهره 5911توسط این مرکز طراحی و از سال  "(RBMمدیریت عملکرد برمبنای محصول )"ای با عنوان سامانه

ای پایش عملکرد، های تخصصی و بر اساس گزارشات دورهد دفاتر و گروه، بر اساس اجرای مستمر ارزیابی عملکر5911است. در سال 

داف دسترسی به اه فرایندهای مدیریتی، بهبود موانع پیش رو جهت تحقق عملکرد واحدهای مرکز شناسایی شد تا از طریق پیگیری

یز ارزشیابی عملکرد کارکنان ن فرایندز در های مرکمرکز تسهیل شد. شایان ذکر است از نتایج پایش و ارزیابی عملکرد دفاتر وگروه

 .برداری شده استبهره

  (9316 -9144ارزيابی پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار كشور) روند رصد و

( را از سال 5911-5044های توسعه کشور، برنامه ملی توسعه آمار کشور )قانون احکام دائمی برنامه 54مرکز آمار ایران در اجرای ماده 

مورخ  039115های اجرایی تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی آمار در طی بخشنامه شماره با همکاری دستگاه 5911

های اجرایی کشور ابالغ کرد. این مرکز طی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه1/1/5913

های (  مبنی به رصد و ارزیابی پیشرفت برنامه5911 -5044ملی توسعه آمار کشور )برنامه  1و در راستای اجرای ماده  5911سال 

اجرایی برنامه ملی آمار، نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه رصد برنامه ملی آمار کشور اقدام نمود. با توجه به بررسی گزارشات 

ای در اجرای هه است. الزم به ذکر است، هر ساله تکالیف دستگاهها، پیشرفت اجرای تکالیف برنامه ملی مناسب بوددریافتی از دستگاه

 د.وششود و توفیق در اجرای این تکالیف، مبنای ارزیابی دستگاه محسوب میها ابالغ میمواد برنامه ملی توسعه آمار کشور به دستگاه

به  5911نیز اهم اقدامات صورت گرفته در سال همچنین در راستای اجرای تکالیف مربوط به مرکز آمار ایران در اجرای این برنامه 

باشد:شرح زیر می

 های متعدد و تنظیم قوانین برای تصویب شناسه یکتا در مراجع مرتبط و همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی تشکیل کمیته

 ؛"تصویب نامه اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور "و دارایی برای تهیه و تأیید 

  ی آمار کشور برای دریافت گزارش عملکرد سال دستگاه اجرایی و ارسال راهنمای کار با سامانه رصد برنامه ملّ 501مکاتبه با

؛های اجراییدستگاه 5911

 و ارسال برای سازمان برنامه  44/1/5914عالی آمار مورخ نویس قانون آمار کشور در پنجاه و نهمین جلسه شورایتصویب پیش

 ؛برای ارسال به هیئت دولتو بودجه 

  ؛یید به سازمان امور اداری و استخدامی کشورمورد بازنگری قرار گرفت و جهت تأ ساختار سازمانی مرکز آمار ایرانارسال 
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 های اجرایی )از جمله ثبت احوال کشور، وزارت آموزش و پرورش، شرکت پست، سازمان ها موردنیاز از دستگاهدریافت ریزداده

 ؛تی و...(امور مالیا

  جمهوری اسالمی ایران و شهر توسط شرکت پست 105اتصال کدپستی به پارسل)تهیه ژئوکدپستی ( برای 

 برداری کشوری توسط سازمان نقشهاندازی ژئوپرتال ملّهرا.  

 كشور يیاجرا يهادستگاه یاختصاص و یعموم يهاعملكرد مركز آمار در بعد شاخص یابيارزتدوين گزارش 

ت ئهی44/54/5919هـ تاریخ 14104/ت543131عملیاتی نمودن برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع مصوبه شماره به منظور 

 0441/00943قانون مدیریت خدمات کشوری )به شماره  44و  45نامه اجرایی مواد آیین 9محترم وزیران، و در اجرای بند )الف( ماده 

های اجرایی )موضوع دستورالعمل اجرایی شماره نظام مدیریت عملکرد در دستگاه ( و به منظور استقرار کامل50/5/5941تاریخ 

های اجرایی ابالغ هایی ساالنه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دستگاه(، شاخص44/1/5941تاریخ  43155/444

-امتیاز شاخص 5444های اختصاصی و از برای شاخصامتی 5444های دولتی در قالب ها و سازمانشود که مبنای ارزیابی وزارتخانهمی

ه رائجمهور ااداری و ریاست محترم  عالیها بر اساس امتیازات کسب شده به شورایباشد. نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای عمومی می

در این سال در راستای تدوین گزارش آید. اقدامات انجام شده های برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل میشود و از دستگاهمی

 باشد:های عمومی و اختصاصی مرکز آمار ایران به شرح زیر میشاخص

  ؛های مصوبمرکز آمار ایران در قالب فرم 5911شاخص اختصاصی ارزیابی عملکرد سال  1تدوین و اعالم 

 ایران؛صالح نظام اداری مرکز آمار بسترسازی و پیگیری اجرای برنامه سه ساله ا 

 در جهت  5914سال  های عمومی و اختصاصیشناسی نتایج ارزیابی عملکرد شاخصتجزیه و تحلیل و تهیه گزارش آسیب

 ؛بهبود و رفع موانع

 ؛مرکز آمار ایران 5911های عمومی سال دار برای اجرای شاخصپیگیری مداوم اقدامات اولویت 

 گیری از نقطه نظرات آنان جهت بهبود مان اداری و استخدامی کشور و بهرهبرگزاری جلسات کارشناسی و تعامل با ارزیابان ساز

 ؛5911عملکرد سال 

 ؛مرکز آمار ایران 5911های عمومی و اختصاصی سال تهیه و تدوین گزارشات ارزیابی عملکرد شاخص 

 نظام مدیریت عملکرد دولت )تسما( و ربط در سامانهبارگذاری گزارشات فوق به همراه مدارک و مستندات ذی 

 ور کش آمار ملی توسعه برنامه اجرای شاخص ارزیابی نامههای اجرایی در خصوص مفاد شیوهارائه راهنمایی و مشاوره به دستگاه

5911. 

مستمر، از سال  هایآماری کشور ضمن تعامل، هماهنگی و پیگیری همچنین مرکز آمار ایران در راستای تثبیت مرجعیت در نظام

های عمومی ارزیابی ذیل شاخص "سازی نظام آماری اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور و مدرن "توانست اضافه شدن شاخص 5911

این مرکز ارزیابی این  5911 های اجرایی را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند. بر این اساس، درسالعملکرد دستگاه

 نماگر تعریف شده ذیل، به انجام رسانید.  3تفاده از امتیاز و با اس 44دستگاه اجرایی در قالب  501رای شاخص را ب
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 (9316-9144)سازي نظام آماري اجراي برنامه ملّی توسعه آمار كشور و مدرن -7 جدول

 سقف امتیاز عنوان زيرشاخص زيرشاخص

5 
های آماری ایران )ایران آمار کشور موضوع استقرار نظام جامع ثبت ی توسعهبرنامه ملّ 1اجرای تکالیف مربوط به ماده 

 استارز(

50 4 
آماری و  یری اطالعاتپذجمع و پذیریی توسعه آمار کشور موضوع مقایسهبرنامه ملّ 1اجرای تکالیف مربوط به ماده 

 کیفیت آمارهای رسمی ارتقای ایجاد یکپارچگی درتولید، توسعه و

9 
های فناوری تامین، توسعه و استقرار زیر ساخت ی توسعه آمار کشور موضوعبرنامه ملّ 3مربوط به ماده اجرای تکالیف 

 در راستای مدرن سازی نظام آماری

0 
ذاری گریزی و سیاستسازی نظام برنامهیکپارچه ی توسعه آمار کشور موضوعبرنامه ملّ 4اجرای تکالیف مربوط به ماده 

 آموزشی و پژوهشی نظام آماری هایو ظرفیت هافعالیت
5 

1 
سازی نظام مدیریت کیفیت و رعایت ی توسعه آمار کشور موضوع پیادهبرنامه ملّ 1اجرای تکالیف مربوط به ماده 

 استانداردهای آماری
4 

1 
 افزایش ترویج و ارتقای سواد و فرهنگ آماری وی توسعه آمار کشور موضوع برنامه ملّ 54اجرای تکالیف مربوط به ماده 

 سرمایه اجتماعی
5 

3 
های های شش ماهه عملکرد دستگاهی توسعه آمار کشور موضوع ارائه گزارشبرنامه ملّ 1اجرای تکالیف مربوط به ماده 

 عالی آمار کشوراجرایی به دبیرخانه شورای
4 

صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای استقرار نظام آمارهای  بر اساس تعامالتبرای نخستین بار همچنین 

های اجرایی کشور، اضافه شدن های عمومی دستگاهامتیاز مندرج در شاخص 44عالوه بر ارزیابی  5911ثبتی مبنا در کشور در سال 

های اختصاصی در ذیل شاخص "ماری کشور به مرکزآمار ایرانآهای دنیاز ثبتوراطالعات آماری م ارائه ریز داده و"شاخصی با عنوان 

ها در کسب امتیاز این شاخص را مورد ارزیابی دستگاه اجرایی ذیل، مورد تأیید این سازمان قرار گرفت. این مرکز وضعیت دستگاه 51

 کند.می ها به سازمان اداری و استخدامی کشور اعالمدهد و نتایج را جهت ابالغ به دستگاهقرار می

 "هاي آماري كشور به مركزآمار ايرانارائه ريزداده و اطالعات آماري موردنیاز ثبت "ارزيابی شاخص  -8جدول 

 هاي وابستهستاد و سازمان وزراتخانه/ سازمان مستقل رديف

 ستاد وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 5

 وزارت دفاع وزارت دفاع 4

9 
 وزارت نیرو

 فاضالب کشور مادر تخصصی مهندسی آب وشرکت 

 شرکت مادر تخصصی توانیر 0

1 
 درمان و آموزش پزشكی وزارت بهداشت،

 درمان و آموزش پزشکی ستاد وزارت بهداشت،

 سازمان بیمه سالمت ایران 1
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 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 3

4 
 اجتماعی كار و رفاه وزارت تعاون,

 کار و رفاه اجتماعی ستاد وزارت تعاون6

 سازمان تأمین اجتماعی 1

54 
 وزارت كشور

 ستاد وزارت کشور

 سازمان ثبت احوال کشور 55

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  54

 ستاد وزارت نفت وزارت نفت 59

 امور مالیاتی کشور سازمان دارايی وزارت اقتصاد و 50

 معدن وتجارت ستاد وزارت صنعت، وزارت صنعت،معدن وتجارت 51

 هاريزي استانارزيابی معاونت آمار واطالعات سازمان مديريت و برنامه

 هایریزیبرنامهنیازی برای طراحی و ارزیابی های حکمرانی مطلوب بوده و پیشوجود اطالعات آماری باکیفیت و بهنگام از ضرورت

 کید مسئوالن ارشد نظام که در بیاناتأآید. تهای آمایش سرزمین به حساب میهای اعتباری و برنامهتوسعه، پایش اثربخشی تخصیص

نامه شماره معاون اول محترم دولت و همچنین بخش 43/54/5911مورخ  514150/10510به شماره  نامهمقام معظم رهبری، بخش

، رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور نمودی بیش از پیش پیدا کرده است و بی شک مؤید لزوم 59/54/5911مورخ  5301310

توجه به تولید اطالعات آماری با کیفیت در سطوح جغرافیایی و موضوعی مناسب است. از آنجایی که بار اصلی تولید آمار رسمی کشور 

های کشور است، ریزی استانمعاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه صادی بر عهدهنرخ تورم و رشد اقتاز جمله نرخ بیکاری، 

صول ها قابل حارزیابی کیفیت، صحت و انطباق آمارهای رسمی تولید شده با استانداردهای آمار رسمی در تعامل مستقیم با این سازمان

ت های مدیریهای آماری سازماننظام آماری کشور، مسئولیت ارزیابی فعالیتاست. با توجه به نقش مرجعیت مرکز آمار ایران و محوریت 

ای انتخاب های ارزیابی به گونهبه این مرکز واگذار شد. شاخص امتیاز 541نماگر جمعاً با  51شاخص و  1ها در قالب استانریزی و برنامه

گیری و دارای مستندات ها، قابل اندازهریزی استانیریت و برنامههای مدهای آماری سازماناند که عالوه بر پوشش مناسب فعالیتشده

 باشند. 

بوده و با توجه به استراتژی و هدف جدید مرکز در  5914های سال ، مشابه شاخص5911های تعیین شده برای ارزیابی سال شاخص

های اداری آوری دادهساماندهی و جمع»ها در حوزه نهای استاتوسعه و استفاده از آمارهای ثبتی، تنها یک شاخص برای ارزیابی فعالیت

 شده است. ارائه 1قالب جدول ها در اضافه شده است که تمامی این شاخص« مبنابرای تولید آمارهای ثبتی با هدف سرشماری ثبتی
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 و اطالعات( هاي اصلی ارزيابی محور هفتم )آمارشاخص -1جدول 

 عنوان شاخص كد شاخص
واحد 

 سنجش
 كمی هدف

 امتیاز

 9311سال 

5/3 
 در استان های اجراییدستگاه به مربوط ثبتی آمارهای ساماندهی و آوریجمع

 مبناکشور با هدف سرشماری ثبتی ثبتی آمارهای نظام چارچوب
 44 544 درصد

 51 544 درصد های آماریموقع طرحاجرای به 4/3

 94 544 درصد های آماریکیفیت اجرای طرح 9/3

 53 544 درصد ایهای منطقهگردآوری اطالعات مورد نیاز حساب 0/3

 54 544 درصد آماری استان سالنامه تهیه 1/3

 54 544 درصد های شهری و روستاییسازی فایل جغرافیایی و نقشهتهیه و بهنگام 1/3

 541 هاي محور هفتم )آمار و اطالعات(جمع كل امتیازات شاخص
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 نينو يها نظام استقرار

 عهتوس ،یانسان منابع تيريمد

 يتوانمندساز و یسازمان

 يكار طیمح در همكاران

   نشاط با و بالنده



944 

یرند. گها نیز بدون وجود نیروی انسانی شکل نمیشود و سازمانامروزه بدون وجود نیروی انسانی متخصص کار جهان به سامان نمی

نی براین اساس منابع انسارود. ی انسانی همچنان مهمترین عامل تولید به شمار میبا وجود نفوذ زیاد فناوری در کلیه امور بشری، نیرو

ل و مشکالت سازمان را حل ئآیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مساهای امروزی به شمار میارزشمندترین منبع سازمان

  شود.گفته می "سرمایه انسانی" . براین اساس بی جهت نیست که به آنبخشندوری را عینیت مینموده و بهره

ر و تدر تالش هستند از نیروی انسانی آموزش دیده ها عموماًهای اخیر شاهد تغییراتی بوده است. سازمانجایگاه منابع انسانی در سال

داشتن  زوماًنیست که ل امروز اینگونه اماتوانمندتر استفاده کنند. شاید در گذشته تعداد نیروی انسانی شاخصی از بزرگی سازمان بوده، 

 تر باشد.نیروی انسانی بیشتر به معنی تولید بیشتر و خدمات با کیفیت

 تهیه و تدوین گردید.موارد زیر، مشتمل بر  "سند برنامه نیروی انسانی مرکز آمار ایران " لذا به منظور مدیریت سرمایه انسانی

 اساسی آمارهای رسمی چشم انداز، اهداف کالن، مأموریت، خط مشی، وظایف و اصول 

 تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی مرکز 

 یانسان يروین يآموزش، توسعه و توانمندساز

. تباالیی برخوردار اساز اهمیت " هاسعه سازمانتو"موفقیت و به عنوان موتور پیشرانه کارکنان و منابع انسانی توانمندسازی مروزها

ای، شغلی و همچنین های فنی حرفههایی است که در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارتمساعی و کوشش کلیه ،ارکنانکآموزش 

آموزش  نماید.های شغلی خود میآید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتایجاد رفتارمطلوب درکارکنان یک سازمان به عمل می

بهسازی نیروی انسانی ، توسعه و بالندگی سازمانی ساسا .گیردهای خرد و کالن را در برمیای از انواع فعالیتسازمانی طیف گسترده

 است که از یکهای اصولی و منطقی یکی از راهعنوان بهآموزش در حقیقت  یابد.آموزش و توسعه کارکنان تحقق می ةکه در سایاست 

وی سپذیری فکری الزم در کارکنان خواهد شد و از وجود آوردن حس انعطافه ها و استعدادهای نهفته و بییتواناکارگیری هباعث ب سو

  گردد.دیگر منجر به افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می

 «های آماریسمینارهای آموزشی و توجیهی طرح»و « های آموزشی کارکنان دولتدوره» دسته دوهای مرکز به آموزش 5911در سال 

 شود:در این زمینه ارائه می 5911 های انجام شده سالدر ادامه به طور خالصه فعالیت شوند.تقسیم می

  كاركنان دولت هاي آموزشیدوره

 برگزار گردیده است. 54 ، و فناوری اطالعات به شرح جدولبرداریهای اقتصاد، آمار، مدیریت، نقشههای آموزشی در زمینهدوره این

 ساعت آموزش به تفكیك نوع آموزش -تعداد دوره، ساعت آموزش و تعداد نفر -94جدول 

 ساعت آموزش -نفر ساعت آموزش دوره تعداد نوع دوره رديف

 54544 314 01 شغلی 5

 --- -- -- فرهنگی و عمومی 4

 514 51 4 مدیران 9

 54930 441 03 جمع

https://rasateam.com/company-development/
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 آماريهاي برگزاري سمینارهاي آموزشی و توجیهی طرح

ای برای همکاران مرکز و کارشناسان معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت نمونه های آمارگیریسمینار آموزشی مربوط به طرح 53

  د. تمامی این سمینار بصورت مجازی برگزار گردیده است.شبرگزار  5911در سال ها ریزی استانو برنامه

 ؛طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار 

 ؛طرح آمارگیری از نیروی کار 

 ؛طرح آمارگیری از تعداد وتغییرات دام سبک و سنگین 

 ؛های کشورطرح آمارگیری ازمرغداری 

 ؛طرح آمارگیری جامع سالنامه 

 ؛طرح آمارگیری از معادن فعال کشور 

 ؛های تحقیق وتوسعه گذران وقتطرح آمارگیری از فعالیت 

 ؛طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار 

 ؛نفرکارکن 14های صنعتی اندیشی اینترنتی طرح کارگاههم 

 ؛طرح آمارگیری از سالنامه آماری کشور 

  ؛های اقتصادی()ویژه حساب 5911-طرح آمارگیری دامداری 

 ؛طرح آمارگیری گردشگران ملی ویژه حساب اقماری 

 ؛های منطقه ایطرح آمارگیری حساب 

 ؛طرح آمارگیری از حمل ونقل 

 ؛نفر کارکن و بیشتر 54های صنعتی ی از کارگاهطرح آمارگیر 

 و های کشورگام سازی چارچوب گلخانهبهن 

 های خانواریبرداری نمونه پایه آمارگیریطرح فهرست. 

راهبري و استمرار نظام پیشنهادها

در این جلسات، دستورالعمل نظام پیشنهادها با  جلسه برگزار کرد 4تعداد  5911در سال  دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

ات کمیته کلیه مصوب تغییر رویکرد از سنتی به نوین بروزرسانی و  برای تصویب به شورای راهبری توسعه ارسال شد. آسیب شناسی

 سیستم نه است. همچنین( از دیگر اقدامات این دبیرخا5910-5911نظام پیشنهادها و تهیه گزارش از مصوبات کمیته از ابتدا تاکنون )

 شد. راه اندازینظام پیشنهادها در سامانه آذرخش جدید 
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 متناسب آن عيو توز یانسان يرویحفظ هرم ن

 وظیفه به شرح ذیل تدوین گردید: 9به منظور اجرای برنامه فوق 

 جذب و استخدام نیروی بر اساس برنامه ششم توسعه، 

  وانجام امور بازنشستگی و خدمات پس از آن 

 موریت کارکنانأو م انجام امور مربوط به انتقال. 

کارکنان  نفر از 4از کارکنان مرکز به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند و بسته به نیاز و صالحدید مرکز احکام انتقال  نفر 54تا در این راس

ای هآزمون مشترک فراگیر دستگاه شدگان هفتمینمصاحبه معرفیهای اجرایی صادر شد. همچنین فرایند متقاضی به سایر دستگاه

  .استخدام شدندبه صورت پیمانی  نفر 41 سرانجام و اس مجوزهای اخذ شده انجام پذیرفتنفر نیروی انسانی بر اس 94اجرایی 

 ياز حقوق كاركنان و سالمت ادار انتیص

 انجام پذیرفت:به منظور صیانت از حقوق کارکنان و سالمت اداری وظایف ذیل با نهایت دقت و صحت 

 ؛های رفاهی در سطح برترارائه برنامه 

 ؛با استفاده از سامانه جدید آذرخش هاها و ماموریتبخشی و نظارت بر تردد کارکنان، مرخصیانتظام 

 ارکنان طبق قوانین و مقررات مصوب وصدور احکام کارگزینی ک 

 .بایگانی سوابق پرسنلی 

 مديريت سبز

 :انرژی اقدامات ذیل صورت پذیرفتهای در راستای اصالح حامل

 ؛های آبی و جایگزینی سیستم هواساز با مصرف انرژی کمترجمع آوری کولر 

 ؛های دو جداره جدیدهای قدیمی و جایگزین نمودن پنجرهتعویض پنجره 

 ؛تعویض شیرآالت قدیمی و جایگزینی شیرآالت اهرمی جدید 

 ؛بهداشتی به منظور کاهش مصرف برقهای نصب چشمی الکترونیک در راهروها و سرویس 

 های کم مصرف نصب المپSMD  وLED های پر مصرف؛به جای المپ 

 ؛های خشک و ترتفکیک و جداسازی زباله 

 امحاء کاغذهای اضافه در چاپخانه؛ جمع و 

 ها و مدارک آماری؛امحاء پرونده 

 ؛های غیرضروریها و پنکهآوری اسپیلتجمع 

 ؛ها و نصب شیر الکترونیکی )چشمی(آوری شیرآالت سرویسجمع 
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 های برق آوری تعداد زیادی کابلهای برق و جمعها و ساماندهی کابلتعویض تابلوهای برق قدیمی و بازسازی و نوسازی آن

 ؛غیرضروری

 در  ییجوریزی شرکت برق برای صرفهاندازی آن )یک ساعت در روز( طبق برنامهتعمیرات اساسی دستگاه دیزل ژنراتور و راه

 و مصرف انرژی

 .خاموش نمودن لوازم برقی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل 

 امور زنان و خانواده

آگاهی و سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی زنان، ی نفر عضو با هدف ارتقا 1، کمیته مشورتی امور بانوان با ترکیب 5911در سال 

در راستای  5911در سال  رد.روع کش 5911 زنان مرکز آمار کار خود را از پاییز افزایش عزت نفس و خودشکوفایی و نشاط سازمانی

 عملیاتی از پیش تعیین شده انجام داده است: زیر را براساس برنامه هایفعالیتوظایف محوله خود 

 ؛نوبت دو در کشور محروم مناطق و تهران شهر نیازمندان به کمک جهت مرکز بانوان نقدی غیر و نقدی یهاکمک آوریجمع  

 ؛حوزه این در فعال بانوان توسط مجازی صورت به کتاب معرفی 

 ؛تهیه خبرنامه زنان مرکز آمار ایران 

 ؛شرکت در جلسات معاونت امور زنان 

  و جانباز و آزاده کنگره ملی زنان شهید،شرکت در 

 برگزاری نشست تقدیر از همسران شهدا. 
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 پژوهشكده آمار ايران

گویی به نیازهای پژوهشی در زمینه آمار و اطالعات در به عنوان تنها مرکز پژوهشی آمار رسمی کشور به منظور پاسخآمار  پژوهشکده

آمار مأموریت خود  پژوهشکدهمأموریت:. تأسیس شد 5943با کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در سال نظام آماری کشور، 

 داند.آموزشی نظام آماری ایران و تولید و گسترش مستمر دانش در حوزه آمار میرا رفع نیازهای پژوهشی و 

 نیروي انسانی

نفر از آنان را کارکنان شاغل در پژوهشکده و  91اند که آمار همکاری داشته نفر با پژوهشکده 411، در مجموع 5911سال در 

درصد دارای مدرک تحصیلی  44درصد دارای مقطع دکترا،  95از این تعداد  دهند.نفر دیگر را پژوهشگران خارج از آن تشکیل می 494

 اند.تر بودهدرصد دارای مدرک کارشناسی و پایین 01کارشناسی ارشد و 

 دهند.تفکیک مدرک تحصیلی نشان می نمودارهای زیر نوع همکاری آنان را به

 

 

 تفکیک مدرک تحصیلیآمار به وضع سواد کارکنان پژوهشکده

 پژوهشی هايفعالیت و هاطرح

عناوین طرح های پژوهشی موردنیاز در زمینه آماری، اقتصادی و فناوری اطالعات هر سال توسط پژوهشکده آمار تعیین و اجرا 

های پژوهشی مورد از طرح 95طرح پزوهشی با همکاری پژوهشکده آمار در دستور کار قرار گرفت که  04نیز  5911شود. در سال می

یافته و در حال انجام ها و وضعیت آنها به ترتیب پایانهای پژوهشی در حال انجام هستند. لیست طرحمورد از طرح 1به پایان رسیده و 

 اند از: عبارت

 9311خاتمه يافته پژوهشی سال  هايطرح

 ؛آمارهای فرهنگی و اجتماعی های حوزهشناسایی و تعیین خألها و شاخص 

  ؛(5911سنجش اقتصاد دیجیتال )سال 
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 ؛های آزاد در تولید آمار رسمی مطالعه موردی )آمارهای شاخص قیمت(استفاده از داده 

  ،؛ها و راهکارهای عملیاتی در ایرانویژگیسازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن، ساختارها 

 ؛های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارهاالگوی زندگی مادران و ویژگی 

 ؛ساز و کارهای مناسب برای آنمطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران و تهیه 

  ؛5911-5935تحوالت باروری در ایران از سال 

 ؛گیری کرونا برکسب و کارهای ایرانی براساس آمارگیری پیمایشی مبتنی بر وبثیر همهأتحلیل آماری ت 

 ؛های عمده اقتصاد ایرانهای رصد جهش تولید در بخششناسایی شاخص 

  ؛5911-5914حساب تولید استان زنجان به قیمت ثابت برای سال های 

 ؛نه و درآمد خانوارها در آمارگیری هزیبازنگری روش گردآوری داده 

 ؛"4459اداره آمار اتحادیه اروپا "ایهای منطقههای تهیه حسابروش 

 ؛های شاخص قیمت منتخبتعدیل نوسانات فصلی از داده 

 ؛طراحی مطالعات طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی 

 ؛سه دهه گذشته های ملی سالمت و تغذیه درتحلیل روند وضعیت تغذیه کودکان در ایران: نتایج پیمایش 

 ؛5913های ملی سالمت سال حساب تهیه 

  ؛5911تهیه و تدوین حساب اقماری بخش آموزش برای سال 

 ؛5910سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال  محاسبه 

 ؛آزاد قشم حساب اقتصادی منطقه محاسبه 

 ؛مطالعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان در ایران 

  ؛شناختی تولید آمارهای جمعیتی مرتبط با اهداف توسعه پایدارهای روشچارچوبتعیین 

 ؛های عدالت جنسیتی در جمهوری اسالمی ایرانشناسنامه شاخص 

 ؛یادگیری آماری و کاربردهای آن در آمار رسمی 

 ؛5910های چندگانه جمعیت و سالمت های آمارگیری شاخصوضعیت بهداشتی، سالمتی و اجتماعی کودکان بر اساس داده 

 ؛کارگیری پارادیتا در آمارگیری نیروی کار ایرانبه 

 ( استفاده از علوم شناختی در آمار رسمی مطابق با مدل عمومی فرایند کسب و کار آماریGSBPM)؛ 

 ؛کارهای پیشنهادی برای مواجهه با آنهای مرکز آمار ایران و راهونا بر اجرای آمارگیریتأثیر بیماری کر 

  ؛51-اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-آمارگیری تأثیرات اجتماعی 

 لیل مرتبط )تحهای طولی های فنی تولید دادهگیری وضعیت کودکان در ایران و ارائه بهترین روشهای اندازهشناسایی شاخص

 ؛سازی(شکاف وضعیت موجود و مطلوب با تأکید بر ظرفیت

 ؛تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران 

https://srtc.ac.ir/Archives-of-research-projects/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://srtc.ac.ir/Archives-of-research-projects/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://srtc.ac.ir/Archives-of-research-projects/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 و بررسی شناورسازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع ویروس کرونا 

 های طول مدت بیکاری رندشده ایرانتحلیل آماری داده. 

 هاي پژوهشی در حال انجامطرح

 های اقتصادی بخش تهیه و تدوین حسابICT ؛یهای ملّبر اساس چارچوب حساب 

 ؛حساب اقماری گردشگری 

 ؛شهروندان از فساد اداری در کشور آمارگیری سنجش میزان ادراک و تجربه 

 ؛ادراک خبرگان درباره سالمت و فساد اداری در کشور 

  کودکان بازمانده از تحصیل و بررسی علل بازماندگی از تحصیل در استان تهران، در سال اجرای آزمایشی فرایند شناسایی

 ؛5914-5913تحصیلی 

 ؛های اصلی طرح آمارگیری نیروی کار ایرانشناسی برآورد واریانس تغییرات برآوردهای ساالنه شاخصروش 

  ؛های آمارگیریهای طرحجانهی داده فرایندکاربرد یادگیری ماشین در 

 و گیری فقر چند بعدیررسی و اندازهب 

 های یادگیری ماشینبینی نرخ بیکاری با استفاده از روشپیش. 

 كتاب ترجمه يا نگارش

 ؛ترجمه کتاب اقتصاد دیجیتال  

  ؛"کاویهای دادهآشنایی با مفاهیم و روش"کتاب تألیف 

 ؛)در حال انجام( و جمعیتی کودکان در ایران یاطالعات اقتصادی، اجتماع تدوین کتابچه 

 و )در حال انجام( کرونا و پس از کرونا المللی برای انجام آمارگیری خانواری در دورهترجمه و تدوین راهنماهای ملی و بین 

 ی )پایان یافته(امنطقه یهاحساب هیته یهاروش ترجمه کتاب دستورالعمل. 

 هاي پژوهشی و تحلیلیگزارش

 ؛5911پاییز بینی نرخ رشد اقتصادی فصل پیش 

 ؛کارهای جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایرانراه 

 ؛شهرهاجمعیت شهری ایران و آینده آن با نگاهی به جمعیت کالن 

 ؛گیری ویروس کرونا )تأثیر کرونا بر روندهای جمعیتی(شناسی و شیوع همهجمعیت 

 ؛پایان یافته() بر وب یمبتن یشیمایپ یریبر اساس آمارگ یرانیا یکرونا بر کسب و کارها روسیو یریگهمه ریتأث یآمار لیتحل 

 ؛)در حال اجرا(– رانیرندشده در ا یکاریطول مدت ب یهاداده یآمار لیتحل 

https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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 ؛جمعیتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایدار در گام دوم انقالب اسالمی ایران رهپنج 

 ؛آنیشنهادی برای مواجهه با کارهای پهای مرکز آمار ایران و راهبیماری کرونا بر اجرای آمارگیری گزارش تأثیر 

 ؛تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی 

 ؛کارهای جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایرانراه 

 غشناسه یکتای کسب و کار 

 ؛سازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع کرونابررسی شناور 

 ؛های درآمدینابرابری تورم بین دهک 

 ؛در ایران و آینده آن سالمندی جمعیت پدیده 

 ؛تأثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل 

 ؛نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران 

 و ی مسئله جمعیت در ایرانابعاد آمار 

 (5914های آزاد )سال تفکیک منطقه با استفاده از دادهمسکن در شهر تهران به بررسی معامالت. 

  آمار ها و میزگردهاي پژوهشكدهنشستبرگزاري 

  ؛«های کالن اقتصادیبینی شاخصکمیته علمی پیش»برگزاری نشست 

  ؛«تهران برخوردارکم و نشینحاشیه مناطق خانوارهای اقتصادی –گردآوری اطالعات اجتماعی»برگزاری نشست 

  ؛«51 -اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-تأثیرات اجتماعی»برگزاری نشست 

 ؛«رسمی آمار سازیمدرن» تخصصی میزگرد 

 ؛«ایران آمار کنفرانس پانزدهمین» قالب در «رسمی آمار نظام سازیمدرن» تخصصی میزگرد 

 ؛«تصاداق گروه علمی هیئت اعضای جذب متقاضیان عمومی صالحیت و علمی توانایی بررسی مصاحبه» کمیته نشست اولین 

 و ارآم گروه علمی هیئت اعضای جذب متقاضیان عمومی صالحیت و علمی توانایی بررسی مصاحبه» کمیته نشست دومین 

 ؛«ریاضی

 ؛آمار پژوهشکده از اسالمی شورای مجلس آموزش کمیسیون عضو بازدید 

  پژوهشی هایطرح پیشرفت میزان بررسی» عنوان با آمار پژوهشکده با متحد ملل سازمان جمعیت صندوق جلسه اولین 

 ؛«توسعه و جمعیت المللیبین صندوق با مشترک

 ینآنال داشبرد توسعه با نظر تبادل و بررسی» عنوان با آمار پژوهشکده با متحد ملل سازمان جمعیت صندوق جلسه دومین 

 ؛«ایران رسمی آمارهای لیست هایشاخص هایچارچوب در پایدار توسعه هایشاخص رصد برای

 ؛«نظر تبادل و یونیسف پژوهشی یهاطرح پیشرفت میزان بررسی» عنوان با آمار پژوهشکده با یونیسف جلسه 

 ؛«51 -کووید روان سالمت و جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی تاثیرات پروپوزال بررسی» عنوان با آمار پژوهشکده با یونیسف جلسه 

http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5124/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5124/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5124/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5117/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5115/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%84
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5112/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5095/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5093/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-
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 ؛«پژوهشی هایطرح پیشرفت میزان بررسی» عنوان با آمار پژوهشکده با یونیسف جلسه  

  ؛«51-اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-تأثیرات اجتماعی»نشست 

  و «های کالن اقتصادیبینی شاخصکمیته علمی پیش»نشست 

  تهران برخوردار کم و نشینحاشیه مناطق خانوارهای اقتصادی –گردآوری اطالعات اجتماعی »نشست». 

  پژوهش شده به مناسبت هفتهوبینارهاي برگزار 

 ورود به قرن جدید با حکمرانی»هایی با شعار وهشکده آمار سلسله سخنرانیژپژوهش و فناوری، پ به مناسبت بزرگداشت هفته

 اند از:برگزار نمود که عبارت 5911آذر ماه سال  41تا  49را از « ها در نظام آماری نوینداده

 ؛51 -جمعیتی و سالمت روان بیماری کوویداقتصادی،  -تأثیرات اجتماعی 

 ؛هاها در بهبود نتایج آمارگیریبکارگیری پاراداده 

 ؛شناسی طراحی آمارگیری طولی رشد و تحول کودکان و نوجوانان ایرانیمعرفی روش 

 ؛تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری با استفاده از جنگل تصادفی بقا و درخت بقا 

  ؛های بازگشتی بقااستفاده از مدلتحلیل فواصل موالید با 

 ؛گانه شهر تهران 44های اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی سالخوردگان مناطق بررسی ویژگی 

 ؛ها در آمار رسمیمعرفی علوم داده 

 ؛ها در آمار رسمیموضوع حکمرانی داده با یادگیری ماشین و نقش آن 

 ؛یها در دولت الکترونیکسازی دادهپذیری و جریانتعامل 

 ؛پژوهشی در باب طالق در ایران در آمار رسمی 

 ؛باورپذیری نرخ تورم 

 ؛گیری احتماالتی های نمونهروش ناپارامتری و کاربرد آن در مقایسه یین اندازه نمونه به شیوهتع 

 ؛آمار و احتمال در فیزیک 

 و المللیهای علمی در نشریات معتبر بینچگونگی انتشار نتایج پژوهش 

 بنیاننظام پژوهشی کشور در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانشهای چالش. 

  

http://srtc.ac.ir/News/ID/5148/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://srtc.ac.ir/News/ID/5147/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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   آينده رويكرد
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اهداف بلند مدت خود را تدوین نموده است و  5044مرکز آمار ایران به منظور تحقق چشم انداز و ماموریت تدوین شده، برای سال 

 های آتی به شرح زیر است:رئوس این اهداف و برنامه

 المللی و بین ملی آماري استانداردهاي رعايت با كیفیت با رسمی آمارهاي و ارائهتولید 

  ،وضعیت فصلی نشریه 0ها، نشریه جایگاه تطبیقی استان 5نشریه فصلی اقتصاد ایران،  0تهیه سالنامه آماری 

رصد برنامه ششم توسعه  یشاخص هانشریه  5های عدالت اجتماعی، نشریه شاخص 5 کشور، فرهنگی و اجتماعی

 44 ،(5911-5911کشور ) یاستان ها یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد گاهیجا هینشر 5، (5911- 5911 یها)سال

نشریه فصلی تجارت خارجی  5های مقدار، نشریه شاخص 9ای، و منطقه های ملینشریه حساب 4نشریه قیمت، 

 های آماریو تهیه اطلس )ریالی و دالری( 

 اثربخشی تولید آمارهای رسمی کارآمدی و ارتقاء 

 استقرار نظام جامع ثبت جمعیت، فعالیت، کسب و کار و امالک و مستغالت 

 ّهای تحلیلیه گزارشتهی 

 افزاری مورد نیاز تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای تأمین و پشتیبانی زیرساخت نرم

 المللیملی و بین

 های قیمت، دو سامانه جمع آوری افزار محاسبه شاخصسیستم یکپارچه تهیه نرم و پشتیبانی سازیو پیاده طراحی

 بسته نرم افزاری محاسبات حسابهای ملی ای( و توسعههای منطقهاطالعات )سالنامه و حساب

 های ملی و استانیهای آماری، فنی و تخصصی به دستگاهه مشاورهئارا 

 5044های فنی و اجرایی سرشماری ساخت سازی زیرفراهم 

 های آماریدتدوین و توسعه استاندار 

 مارهای رسمیآتولید  فرایندسازی در توسعه نوین 

 

 (استارز ايران)ايران آماري هايثبت جامع نظام استقرار

 کشور هایآبادی فهرست سازی یکسان بر نظارت 

 مستغالت و امالک و کار و کسب فعالیت، جمعیت، ثبت  جامع نظام استقرار 

 مبناثبتی روش به هافعالیت رشته از یکی افزوده ارزش محاسبه 

 آماری هایثبت استانداردسازی 

 (استارز ایران)ایران ( اقتصادی) آماری هایثبت جامع نظام استقرار 

 ،(استارز ایران)  ایران آماری هایثبت جامع نظام زیرساخت پشتیبانی و توسعه ایجاد 

 نشاط با و بالنده كاري محیط در همكاران سازي توانمند و سازمانی توسعه،  انسانی منابع مديريت نوين هاينظام استقرار
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 نظام آماری توسعه سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی 

 نظارت بر اجرای طرحهای آمارگیری 

 هاتأمین و مدیریت منابع مالی مرکز آمار ایران و استان 

  تکالیف مرتبط با برنامه اصالح نظام اداریانجام 

 ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی 

 ارائه امور رفاهی و خدمات پشتیبانی مرکز آمار ایران 

 ارائه خدمات پشتیبانی در سطح برتر 

 مدیریت نظارت بر طرحهای آمارگیری مرکز و دستگاهها 

 سازی منابع انسانی نظام آماریتوانمند 

 راهبردي بهبودعملكرد و نظارت ،ريزيبرنامه نوين هاياستقرار نظام

 ای و سالنامه آمارینظارت بر اجرای طرح های شاخص قیمت، حساب های منطقه 

 های آماری و فایل جغرافیاییرسانی نقشهنظارت بر بهنگام 

 های آمارگیرینظارت بر اجرای طرح 

  انسانیتوسعه سازمانی و توانمندسازی منابع 

 رصد و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در برنامه ملی توسعه آمار کشور 

 عالی آمارمدیریت برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی و شورای 

 مدیریت تهیه برنامه عملیاتی ساالنه مرکز آمار 

 مدیریت تهیه و تدوین گزارشات عملکرد مرکز آمار 

 مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشورهای عمومی و اختصاصی مدیریت شاخص 

 مدیریت کارگروه قانون و هماهنگی شورای راهبری کیفیت 

 ارزیابی و پایش عملکرد دفاتر مرکز 

 های دفتر ) تحلیل کاربردی و تبیینی(شناسی برنامهتبیین و آسیب 

 خانه شورای عالی آمارراهبری کارگروه اجرایی دبیر 

  طرحهای آمارگیری مرکز و دستگاههامدیریت نظارت بر 

 هامدیریت بر ارزیابی عملکرد معاونت آمارو اطالعات استان 

 کیفیت آمارهای رسمی نظام اماری ءارتقا 

 سازی نظام ملی مدیریت کیفیت و رعایت استاندارد آماری در پاسخگویی به تقاضاهای آماریپیاده 

 ناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد معماری سازمانیمدیریت و نگهداشت برنامه جامع توسعه مرکز ف 
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 هابهبود عملکرد فرایندها و سرویس 

 المللی وبین ملی درسطح آماري ايوحرفه علمی سازنده هايوهمكاري تعامالت وارتقاء بهبود

 مشابههای بین المللی و موارد اطالع رسانی آمارهای اقتصادی به مجامع بین المللی، تکمیل پرسشنامه 

 های تخصصی )آماری، نقشه و ...( دستگاه های اجراییمشارکت در کمیته 

 های فرا دفتری و دستگاه های اجراییمشارکت در کمیته 

 المللی و ملیاطالع رسانی بین 

 المللیهای ملی و بینارتقای تعامالت و همکاری 

 هانامهتعهدات تفاهم و تحقق پیگیری 

 های ملی و استانیآماری، فنی و تخصصی به دستگاههای مشاوره ارائه 

 المللیها، کارگاه های آموزشی وسمینارها و همایش های بیناعزام  به دوره 

 المللیای و بینهای منطقهها و کارگاه های آموزشی مشترک با سازمانبرگزاری دوره 

 ی جهانالمللی و مراکز ملی آمار کشورهاتبادل اطالعات فنی یا آماری مورد نیاز مرکز با سازمانهای بین 

 تبادل دانش و تجارب آماری با مراکز ملی آماری کشورهای پیشرو 

 ها آماری)سالنامه و پاکت بوک( و مستندات و نتایج برخی طرح ترجمه و ویرایش نشریات آماری اصلی مرکز 

 ارائه آمارهای رسمی کشور گسترش و تسهیل دسترسی کاربران بین المللی به آمارهای رسمی کشور و 

 المللیلعه تطبیقی برای شناسایی جایگاه مرکزدر زمینه دسترسی به آمارهای ارائه شده در سطح بینانجام مطا 

 های آنها برای ارتقای دانش و بهبود کارکرد مرکزالمللی به منظور استفاده از ظرفیتهای بینگسترش همکاری 

 اجرایی در سطح ملی هایارتقای تعامالت با دستگاه 

   نوين هايفناوري از گیريبهره با اطالعات و هاداده امنیت حفظ و محرمانگی رعايت با آمار ملی شبكه توسعه

 العات آوری اطهای قیمت، دو سامانه جمعافزار محاسبه شاخصسیستم یکپارچه تهیه نرم و پشتیبانی سازیطراحی و پیاده

 های ملیبسته نرم افزاری محاسبات حساب ای( و توسعه های منطقه)سالنامه و حساب

 مشارکت در ایجاد پایگاه ملی آماری 

 مدیریت و توسعه خدمات دولت الکترونیک 

 های نوین اطالعات گیری از فناوریتوسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی وحفظ امنیت داده ها واطالعات با بهره

 وارتباطات

  پایگاه اطالعات آماری ایرانتوسعه و نگهداری 

 ( توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت امنیت اطالعاتISMS) 

 افزاری و مرکز دادههای سختارتقا، توسعه و نگهداری زیرساخت 
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 زارهای پایه، ـافعامل، نرم تمـهای کاربردی، سیستمـافزاری شامل: سیسهای نرمتـداری زیرساخـ، توسعه و نگهءاـارتق

 افزاری تجهیزات شبکه و...های نرمدهندهوس، توسعهآنتی ویر

 های ارتباطی و امنیتیو توسعه زیرساخت ءارتقا 

 ،ذارانسیاستگ توسط آمار كاربرد و تفسیر صحیح و اشاعه و ترويج عمومی واعتماد آگاهی ارتقاي ،رسمی آمارهاي به دسترسی وتسهیل گسترش

 محققین ،ريزانبرنامه

  آمارهای رسمی بهنگام شدهتهیه فهرست 

 نی )هر گروه حداقل یک مقاله یا تحلیل(یتدوین مقاله یا گزارش تحلیل تبی 

 محصوالت آماری مشارکت در اطالع رسانی نتایج و 

 های تحلیلیتهیه گزارش 

 تهیه اینفوگرافیک 

 های مرکزهای جمعی برای انعکاس فعالیتهمکاری با رسانه 

  کاربران به آمارهای رسمی کشور و ارائه آمارهای رسمی کشور به منظور ارتقای فرهنگ گسترش و تسهیل دسترسی

 وسواد آمار

 (…خانه، درگاه ملی، فروشگاه مجازی و رسانی الکترونیک )شامل صفحهاطالع تغذیه پایگاه 

 نامه زمانی مناسبتی و سازی آمار با مشارکت متخصصان و مجامع علمی و اجرای بربرگزاری همایش راهبردهای کاربردی

 سازی آمارهای کاربردیبرنامه

 های مرتبط با مرکز آمار ایران )شامل: سامد، صندوق ارباب رجوع، سامانه رسانی از طریق سامانهپاسخگویی به ابهام و اطالع

 انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و ...(

 تحقق برنامه سوم ملی آمار 

  مرتبط با انتشارات و نشریات مرکزمدیریت و نظارت بر امور 

 های مرکز و محصوالت آماری آنانجام امور تبلیغاتی درخصوص معرفی فعالیت 

 تدوین و توسعه استاندارهای آماری 

 تسهیل دسترسی به استانداردهای آماری 

 سازی در ارائه آمار تولید شده در بستر نوینBI 

 رسانیدمات اطالعتسهیل دسترسی به آمارهای رسمی از طریق خ 

 

 


