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 مقدمه

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

 سال در آن آزمایشی اجراي با 1405ســال  در مبناثبتی سرشماري اولین باشد و اجرايمبنا میثبتی آمارهاي سنتی به نظام آمارهاي

 اولین ،1399 ســال ماه خرداد در وزیران هیئت مصوبه بوده که پس از اخذ اخیر لســا چند مهمترین موضــوع این مرکز طی 1400

 و برنامه سازمان رئیس جمهور،رئیس معاون(نوبخت محمدباقر دکتر حضور در روز سوم دي با مبناثبتی سرشماري ملی ستاد جلسه

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

 و مبنا، همکاريثبتی سرشماري اجراي براي شده ایجاد هايظرفیت مهمترین از شد. یکی برگزار ستاد این و دیگر اعضاي )فناوري و

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

 سرشماري اجراي تصویب از ها و حمایت دولتداده پایگاه اتصال اهمیت بر رهبري معظم مقام شک تأکیدبی شد.و ابالغ  تصویب

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

 در وجودم هايپتانسیل مبنا، ازثبتی سرشماري اجراي براي ملی کار نیست و با این تقسیم پذیرامکان داده تبادل نظام بدون ؛نفت

 شد. خواهد استفاده هادستگاه

در » نوین آماري نظام در هاداده حکمرانی با قرن جدید به ورود« سال شعار با ریزيبرنامه و آمار روز بزرگداشت، 1399در سال 

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

گیران، مدیران، ریزان، تصمیمویژه برنامهتک آحاد جامعه بهمورد اعتماد، فرصت مناسبی براي یادآوري اهمیت روزافزون آن به تک

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

این رویداد الگوي  .شد تهیه شده است، رونمایی اجرایی دستگاه 15ثبتی  از اطالعات استفاده با و عشایر امور ایران و سازمان آمار مرکز

 مبنا در یک مقیاس کوچک است.اري ثبتیخوبی از انجام سرشم



 

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

هاي دستگاه 15به  مربوط 1399هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد سال هاي مورد نیاز این مرکز در ذیل شاخصآن موضوع ارائه ریزداده

د هاي 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 »ی توسعه آمار کشوراجراي برنامه مل« تحت عنوان شاخص 1396هاي عمومی را از سال شاخص

 هاي اجرایی کشور اقدام می نماید.دستگاه ساالنه

 نظام سازينوین راستاي هاي جدي درکشور و در پی اقدامات و پیگیري توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون ایران به استناد آمار مرکز

نامه تشکیل شوراي راهبري آیین«و  »نامه نشان کیفیت آمارهاي رسمیآیین«، »فهرست آمارهاي رسمی کشور«کشور توانست  آماري

به  1399سال عالی آمار کمیسیون تخصصی شوراي جلساتپیشنهادي پژوهشکده آمار را در  »رآموزش نظام آماري کشو پژوهش و

 هدر رفت ی، ازن تقسیم کار ملکنندگان، ضمن مشخص کردمرجع تهیه و عنوان دقیق ذکر تصویب برساند. فهرست آمارهاي رسمی با

  خواهد شد. رسمی آمارهاي کیفیت کاري، جلوگیري کرده و موجب باالبردنموازي رفع و منابع

چندان سخت و  دو را مرکز آمار ایران به شده محول مأموریت و ، انجام مسئولیت19-پاندمی کووید از سوي دیگر در این سال شیوع 

ان مقابله با پیامدهاي این بحر نهیبررسی جامعی در زم ،کشورها ریسا يآمار یملمرکز ضمن تعامل مستقیم با مراکز این  .ردک پیچیده

ورد. بر این اساس به عمل آدر این شرایط مراجع ملی آمار  يهاتیتداوم فعال چگونگی آن بر فرایندهاي آماري و راتیتأث، جهانی

و جایگزین  یان، حذف عملیات میدانیپاسخگوچهره مأموران و بهاز تماس چهره ازینیب يهاروشراهکارها مانند  ترینمهمترین و متداول

تحت  يهايریو آمارگ )CATI( انهیتر نظیر آمارگیري تلفنی، آمارگیري تلفنی با کمک راخطرکم يهاوهیسنتی با ش يهاکردن روش

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

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

اندازي مرکز و راه ITهاي تجهیز زیرساخت با و آمارگیري خود را متوقف نکرد يهااز طرح کیچیهکنان، کار ي(کار از خانه) برا دورکاري

 يهاتغییر زمان انجام طرحبا  اي مواردو در پاره استفاده کرده تلفنی يهايریایگزین نظیر آمارگج يهااز روش)، call centreتلفن (

ع موقه، آمارهاي مورد نیاز را بتبعات نامطلوب آنتا ضمن حداقل رساندن  تا حد ممکن پیامدهاي این بحران را مدیریت کرد ،آمارگیري

 .گیران و آحاد جامعه برساندریزان، تصمیمبه اطالع برنامه

توسط دانشگاه یزد و  1399سال پانزدهمین کنفرانس آمار به عنوان یکی از رویدادي مهم آماري کشور نیز در شهریور ماه برگزاري 

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

 ی تفصیلیهاي ملها و تهیه حسابآمارگیري اي و ثبتی، استخراج نتایجآمارگیري نمونه 48یاتی این مرکز با اجراي عملهاي سایر برنامه

عنوان متوسط قیمت، شاخص قیمت  5عنوان شاخص قیمت،  18اي و فصلی، تهیه هاي منطقههاي جاري و ثابت، حساببه قیمت

هاي آماري ایران، هماهنگی سازي نظام جامع ثبت، ادامه اقدامات مربوط به پیادهیمتهاي شاخص قکننده و تغییر سال پایه طرحمصرف

ها توسط مرکز آمار ، ارزیابی دستگاههاي عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد مرکز آمار ایرانهاي شاخصو همکاري براي تهیه گزارش

واژه آماري،  347استانداردسازي تعاریف  دستگاه)، 15اختصاصی(هاي دستگاه) و در بعد شاخص 99هاي عمومی (ایران در بعد شاخص



 

سازي چارچوب کیفیت آمارهاي مرکز آمار المللی، ادامه پیادهالمللی بینهاي بینبنديسازي و آموزش طبقهاقدامات الزم براي پیاده

ی آمار ایران با برگزاري افزایش کارایی نظام مل تالش برايعنوان نشریه آماري، ایجاد هماهنگی و  55ایران و نظام آماري، چاپ و نشر 

عّال ها و حضور فها و گردهماییالمللی با شرکت در نشستی و بین، ارتقاي ارتباطات ملعالی آمارتخصصی شوراي کمیسیونجلسه  3

 ن دورهعنوا 47با برگزاري توسعه نیروي انسانی  ،هاي اجرایینامه همکاري با دستگاهتفاهم 3و انعقاد  المللیهاي بیندر نشست

پاسخگویی به کاربران از طریق رسانی آماري، کتابخانه، رسانی آماري از طریق درگاه ملّی آمار، واحد اطالع، اطالع(مجازي)آموزشی

  .رسان سروش، محقق شده استمورد در پیام 140در رادیو مجازي آمار و  خبر عنوان 24رایانامه و نیز بارگذاري 

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

هاي این مرکز و اعتالي تاجرایی کشور که در اجراي فعالی هايها و دستگاهریزي استانمعاونت آمار و اطّالعات سازمان مدیریت و برنامه

 .اند، تشکر و قدردانی نمایمیران سهیم بودهی آمار انظام مل
 

 �واد  ���ن زاده                          

 �عاون ری�س  سازمان ���ه و �ود�ه ��ور

 ان�رئ�س ���� آمار او 
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