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 کیفیت با رسمی آمارهاي ارائه و تولید

 آماري استانداردهاي رعایت با
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 هايدر زمینه ايهاي نمونههاي عمومی و آمارگیريانجام سرشماريموظف به  ،1353سال قانون مصوب  3بر اساس ماده مرکز آمار ایران 

رانی هاي عمبرنامههاي و هدف ریزيهاي برنامهنیازپیشأمین هیه آمارهاي الزم براي تبه منظور ت، فرهنگی و سیاسی اقتصادياجتماعی، 

عناوین آمارهاي تولیدي به همراه زمان ، 1393شایان ذکر است از سال . ها استقیمت و شاخص ملّیکشور و همچنین تهیه محاسبات 

العاتی، نشریات آماري) در قالب تقویم زمانی انتشار آمارها تهیه و از هاي اطّها، فایلگزارشنحوه ارائه آمارهاي تولید شده ( انتشار و

  گیرد.در دسترس کاربران قرار می 1طریق درگاه ملّی آمار

 شود. ارائه می ذیل به شرح 1399 در سال هاي رسمی با کیفیتدر زمینه تولید آمار اقدامات مرکز

 ايهاي نمونهيگیرآمار

خدمات، مسکن و خانوار و تهیه  ،معدن، کشاورزي، بازرگانی هاي مختلف اقتصادي، صنعت،به منظور تولید آمار در بخش

س محترم مرکز، به منظور کاهش تأکید رئیبا  . همچنینانجام شدآوري اطالعات و جمع اينمونه يگیرآمار 48 قیمت،هاي شاخص

تایج این ت. نهاي فیزیکی شده اسجایگزین پرسشنامه ها تبلتآمارگیري بیشترهاي اجرا و تسریع در استخراج نتایج، در اجراي هزینه

 ياهگیريآمار باشد. عناوین و خالصه اطالعات هر یک ازمی یآمار قابل دسترس ملّیدر قالب نشریه و نیز از طریق درگاه  هاآمارگیري

 به شرح زیر است: 1399اجرا شده در سال 

   آمارگیري از نیروي کار

ریزي، شود. برنامههاي اقتصادي یک کشور محسوب میآمارهاي مربوط به ساختار نیروي کار، مبنایی براي ارزیابی و تحلیل سیاست

سازد. هدف کلی از اجراي کار را ضروري میآمارگیري نیرويهاي اقتصادي کشور در زمینه بازار کار، اجراي ارزیابی و تحلیل سیاست

اي هبرآورد فصلی و ساالنه شاخص«کار و تغییرات آن است. این هدف از طریق این آمارگیري، شناخت ساختار و وضعیت جاري نیروي

هاي رات فصلی و ساالنه شاخصبرآورد تغیی«، »هاکار در سطح کل کشور و استانهاي نیرويبرآورد ساالنه جمعیت«، »کارنیروي

راي شود. براي اجتأمین می» هاکار در سطح استانهاي نیرويبرآورد تغییرات ساالنه شاخص«و همچنین » کار در سطح کل کشورنیروي

شنامه با خانوار و تکمیل پرس تلفنی یا حضوري هزار خانوار نمونه مراجعه و از طریق مصاحبه 243به  1399 این آمارگیري در سال

شود. نتایج این آمارگیري عالوه آوري میتر جمعساله و بیش 10الکترونیکی و با استفاده از تبلت، اطالعات مربوط به وضع فعالیت افراد 

ریزي کشور در زمینه بازار کار، براي تعیین جایگاه کشور بین سایر کشورهاي جهان، مورد استفاده قرار بر تأمین نیازهاي بخش برنامه

  این آمارگیري به صورت فصلی و انتشار نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه است.گیرد. اجراي می
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 روستاییو  مد خانوارهاي شهريآآمارگیري از هزینه و در

 رآثا روند مصرف کاالها و خدمات، ارزیابی ، مطالعهي شهري و روستاییآمارگیري در بررسی الگوي مصرفی خانوارها این نتایج

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

 نتایج مهمنقش کاربرد دارد. عالوه بر آن،  آوردن امکان بررسی خانوارهاي زیر خط فقر فراهمو  اقتصادي خانوارها -هاي اجتماعیویژگی

د تأکی اجتماعی کشور -هاي اقتصاديریزيها و برنامهبررسی اي،هاي ملّی و منطقهمورد نیاز حساب اطالعات در تأمیناین آمارگیري 

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مورد ها و پژوهشریزيها، برنامهگیريتصمیم در نتایج این آمارگیري .بر اهمیت زیاد آنها دارد

هزار خانوار مراجعه و از  40به حدود  آمارگیريبراي اجراي این  گیرد.میران کشور قرار گو پژوهش ریزانسیاستگذاران، برنامه استفاده

هاي اقتصادي خانوار، هزینه -طریق مصاحبه تلفنی یا حضوري با خانوار و تکمیل پرسشنامه، اطالعات مربوط به خصوصیات اجتماعی

درصد  10نمونه با در نظر گرفتن خطاي نسبی کمتر از  این طرح، اندازه . درشودآوري میخوراکی و غیرخوراکی و درآمد خانوار جمع

هاي خوراکی و دخانی، متوسط هاي کل، متوسط هزینهاي بهینه شده است که متوسط هزینهگونه، به05/0یا ضریب تغییرات کمتر از 

برآورد  »ضریب تغییرات«نین همراه با ارائه نتایج آمارگیري، هاي غیرخوراکی و درآمد خانوارها با دقت باال قابل برآورد باشد. همچهزینه

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

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

توسط کارشناسان  ،المللیهاي بینهاي الزم و تطبیق با استانداردها و توصیهمطالعات و بررسیآمارگیري، پس از اجراي طراحی و 

 شود.مربوطه اعمال می

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

درصد اطالعات مورد نیاز آن از آمارگیري هزینه  60مد خانوار در محاسبه رشد ناخالص ملی فصلی (حدود آفصلی آمارگیري هزینه و در

هاي زودرس به صورت فصلی، تهیه حساب شود) در پایان هر فصل فراهم و با توجه به استخراج نتایجو درآمد خانوار استخراج می

 پذیر شد.امکان

 هاي خانواريبرداري نمونه پایه آمارگیريآمارگیري فهرست

هاي آمارگیري نیروي کار و هزینه و درآمد خانوار)، در بسیاري از موارد هاي خانواري مستمر (مانند طرحبا توجه به ماهیت آمارگیري

زهاي منظور تأمین نیا هایی را بهتوان از آن زیرنمونهمیکه  معرف بزرگی است ه شود. نمونه پایه، نمونهالزم است از نمونه پایه استفاد

طراحی چهارمین نمونه پایه  ، چارچوب اولیه1396در سال  انتخاب کرد. چند دوره از یک آمارگیريیا  اطالعاتی چند آمارگیري

 . چارچوب ثانویهشده استساخته  1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن  اصل ازات حخانواري با استفاده از اطالع هايآمارگیري

شود. به این برداري تهیه میهاي نمونه پایه) در مناطق شهري طی عملیات فهرستخانوارهـاي ساکن در خوشه پایه (فهرست نمونه

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

شود. در هاي آمارگیري از نیروي کار و هزینه و درآمد خانوار در مناطق شهري استفاده میفهرست براي انتخاب خانوارهاي نمونه طرح
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یروي کار و هزینه و درآمد خانوار، محدوده مورد نظر براي انتخاب خانوارهاي جدید نمونه براي دو طرح آمارگیري ن 1399سال 

 برداري شد.فهرست

  (اجراي استان)نفر کارکن و بیشتر 10هاي صنعتی داراي آمارگیري از کارگاه

ریزي هاي صنعتی، جهت برنامههاي کارگاهاطالعاتی مناسب از ویژگی زمینه تهیه این آمارگیري،و اجراي  طراحیهدف اصلی از 

صادي اقت هايصنعتی و اعمال سیاست هاي توسعههاي اقتصادي و ارزیابی نتایج حاصل از اجراي برنامهاتخاذ سیاست ،صنعتی توسعه

در  1357و  1356هاي صورت ساالنه بجز سالبه 1351تر از سال نفر کارکن و بیش 10هاي صنعتی داراي آمارگیري از کارگاه است.

کارگاه صنعتی در  23624چهل و هفتمین دوره آمارگیري مذکور با مراجعه به حدود  1399سراسر کشور اجرا شده است. در سال 

اي ههاي مالی کارگاهآوري اطالعات هر سال، پس از نهایی شدن حسابسراسر کشور اجرا شده است. ذکر این نکته ضروري است که جمع

 آوري شده است. ) جمع1398ل قبل (سال رو در این طرح، اطالعات یک ساپذیر خواهد بود، از اینصنعتی امکان

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

بر این در عالوهشد. ها بهنگام میهاي اجرایی، توسط سازمان اجراي طرح در استانبرداري صادرشده در واحدهاي استانی دستگاهبهره

هاي نفر کارکن و بیشتر با اطالعات دریافتی از پروانه 50هاي صنعتی تالش شد فهرست کارگاه 1393تا  1389هاي سال فاصله

صورت داراي مشکالت زیادي از سازي به این برداري واحدهاي صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت منطبق شود. فرایند بهنگامبهره

پوششی در چارچوب آماري هاي موردي، موجب بروز کمی در کنترل و نظارت بود و بر اساس شواهد موجود و بررسیقبیل پیچیدگ

هاي اجرایی و رویکرد مرکز آمار ها در دستگاهثبت اطالعات کارگاه هاي یکپارچهسامانه با توجه به توسعه 1394طرح شده بود. در سال 

سازي چارچوب تغییر هاي آماري ایران (ایران استارز)، فرایند بهنگاماي ثبتی در قالب نظام جامع ثبتاستفاده از آماره ایران در زمینه

هاي سیستمی و کارشناسی، با هاي اجرایی مرتبط دریافت شد و با بررسیها از دستگاهاي کارگاهکرد. در همین راستا اطالعات پایه

 10هاي صنعتی اي کارگاهسازي، اطالعات پایهها طی دو مرحله اجراي طرح بهنگامتاناطالعات مرکز تطبیق داده شد و با ارسال به اس

مورد بررسی میدانی قرار گرفت و در نهایت چارچوب آماري طرح بهنگام شد که به دلیل  1396و  1395هاي نفر کارکن و بیشتر سال

  بازنگري شد. 1394تا  1381هاي زمانی سال اصالح چارچوب ، نتایج مربوط به دوره

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

هاي صنعتی ثبت شده در سازمان بورس اوراق گویی براي کارگاههدف از اجراي این طرح، افزایش کیفیت اطالعات و کاهش بار پاسخ

 هايمناسبی از اطالعات پرسشنامه طرح آمارگیري از کارگاهها داراي پوشش هاي مالی حسابرسی شده این کارگاهبهادار است. صورت

ود هاي مالی وجشود. براي سایر اطالعاتی که در صورتها تکمیل میهاي پرسشنامه از طریق این صورتصنعتی است و بیشتر بخش

ین هاي صنعتی در اافزوده کارگاه شود. ارزشها تکمیل میندارد پرسشنامه کوتاهی تهیه شده است که با مکاتبه یا مراجعه به کارگاه

دهند و به دلیل این که اطالعات نفر کارکن و بیشتر را تشکیل می 10هاي صنعتی کارگاه درصد ارزش افزوده 50تا  40طرح حدود 

ي هاشود، تاثیر زیادي در افزایش کیفیت اطالعات آمارگیري از کارگاههاي مالی حسابرسی شده تکمیل میها بر مبناي صورتآن
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ها فقط اطالعاتی را ها به جاي تکمیل دوباره اطالعات مالی در پرسشنامهنفر کارکن و بیشتر دارند. عالوه بر این کارگاه 10صنعتی 

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

 شود. ر دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و اجرا مید 1396سال 

 برداري کشورآمارگیري از معادن در حال بهره

برداري کشور، هاي معادن در حـال بهرهنگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب ، تهیهاین آمارگیريو اجراي  طراحیهـدف اصلی از 

ز ا باشد.معدن می در بخشهاي توسعه ارزیابی نتایج حاصل از اجراي برنامه اقتصادي وهاي اتخاذ سیاست، ریزي توسعهبراي برنامه

مورد آمارگیري قرار گرفته است و نتایج آن در » معادن منتخب«ساله بخشی از معادن با عنوان همه 1357تا سال  1353سال 

به اجرا » ارگیري از معادن تحت پوشش بخش عمومیطرح آم«  1365و  1364هاي اي منتشر شده است. در سالهاي جداگانهنشریه

طرح . شده است انجـام طور ساالنهکشـور به از معـادن آمـارگیـري 1384و 1370هاي سال استثناي تاکنون به 1367 از سالآمد و در

 4944باشد، با مراجعه به کشور میبرداري در حال بهره از معادنکه سی و هشتمین طرح آمارگیري  1399آمارگیري از معادن سال 

 معدن در سراسر کشور انجام شده است. 

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

پذیر هاي مالی امکانت هر سال، بعد از نهایی شدن حسابآوري اطالعااز مراجعه حضوري و تکمیل اینترنتی انجام شد. بدیهی است جمع

  .آوري شد) جمع1398اطالعات مربوط به یک سال قبل (سال  1399خواهد بود. لذا در طرح آمارگیري از معادن سال 

 کشور يبردارمعادن در حال بهره یستیزطیمح يهایژگیو

برداري کشور، هرسال از نتایج طرح آمارگیري از معادن در حال بهره برداريزیستی معادن در حال بهرههاي محیطنشریه ویژگی

برداري معادن در حـال بهرهزیستی محیطهاي نگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب تهیهشود. هدف اصلی از تهیه این نشریه، کشور تهیه می

الب، دارا بودن سیستم تصفیه فاضالب و مقدار شامل تعداد معادن داراي فاضالب، مقدار فاضالب تولیدي، محل دفع فاض کشور،

به صورت مستقل از طرح آمارگیري از معادن در حال  1388گذاري معادن در بخش محیط زیست است. نشریه مذکور از سال سرمایه

ال هاي سدادهبرداري کشور بر اساس هاي محیط زیستی معادن در حال بهرهبرداري کشور منتشر شده است. آخرین نشریه ویژگیبهره

 در دسترس کاربران قرار داده شده است. 1397

 شترینفر کارکن و ب 10 يدارا یصنعت يهاکارگاه یستیزطیمح يهایژگیو

هاي نفر کارکن و بیشتر کشور، هرسال از نتایج طرح آمارگیري از کارگاه 10هاي صنعتی هاي محیط زیستی کارگاهنشریه ویژگی

یستی محیط زهاي نگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب تهیهشود. هدف اصلی از تهیه این نشریه، بیشتر تهیه مینفر کارکن و  10صنعتی 

شامل مقدار آب خریداري شده، مقدار آب مصرفی، مقدار فاضالب صنعتی، مقدار پسماند جامد و مقدار  ،هاي صنعتی کشورکارگاه

نفر کارکن و بیشتر  10هاي صنعتی ورت مستقل از طرح آمارگیري از کارگاهبه ص 1388پسماند مایع است. نشریه مذکور از سال 
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هاي سال نفر کارکن و بیشتر کشور بر اساس داده 10هاي صنعتی زیستی کارگاههاي محیطمنتشر شده است. آخرین نشریه ویژگی

 در دسترس کاربران قرار داده شده است. 1396

 شترینفر کارکن و ب 10 يرادا یهاي صنعتمقدار مصرف انرژي کارگاه

 هاي صنعتینفر کارکن و بیشتر کشور، هرسال از نتایج طرح آمارگیري از کارگاه 10هاي صنعتی نشریه مقدار مصرف انرژي کارگاه

هاي اهکارگمقدار مصرف انرژي نگام از هاطالعات جامع و ب تهیهشود. هدف اصلی از تهیه این نشریه، نفر کارکن و بیشتر  تهیه می 10

به صورت مستقل  1382هاي انرژي و نوع مصرف  است. نشریه مذکور از سال شامل مقدار مصرف به تفکیک نوع حامل ،صنعتی کشور

اي ههاي محیط زیستی کارگاهنفر کارکن و بیشتر منتشر شده است. آخرین نشریه ویژگی 10هاي صنعتی از طرح آمارگیري از کارگاه

 در دسترس کاربران قرار داده شده است.  1396هاي سال و بیشتر کشور بر اساس داده نفر کارکن 10صنعتی 

 » قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران«و » قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهري کشور« گردآوري اطالعات 

هدف از اجراي این طرح، اعالم متوسط قیمت خرید و فروش قطعی و نیز اجاره بهاي یک متر مربع زیربناي واحدهاي مسکونی 

هاي زمانی مختلف است. نتایج در سطح مناطق شهرداري شهر تهران و سایر نقاط شهري کشور در هر فصل و سطوح جغرافیایی و دوره

 رحاین طدهد. ریزان و سیاستگذاران قرار میریزي در زمینه مسکن را در اختیار برنامهبراي برنامه حاصل از این طرح، اطالعات مورد نیاز

توسط مرکز آمار ایران و چند سال توسط وزارت مسکن و شهرسازي  ،صورت آمارگیريبه 1387-1388و  1370-1382هاي طی سال

اي که اطالعات این طرح از طریق سامانه ثبتی مدیریت امالك ، به گونهآوري اطالعات تغییر یافتهشیوه جمع 1388انجام شد. از سال 

اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران و نقاط شهري  شود. نتایج حاصل از اجراي طرح گردآوريو مستغالت کشور کسب می

و اجاره مسکن در  متیق" يگردآورسهم معامالت در سطح استان براي طرح  1392شود. از سال صورت فصلی منتشر میکشور، به

مساحت  1394از سال و  "و اجاره مسکن در شهر تهران متیق"ي گردآورو در سطح مناطق شهر تهران، براي طرح  "کشور ينقاط شهر

 يبرا یعمر واحد مسکون نیانگیو م یواحد مسکون يربنایو مساحت ز یکلنگ یساختمان مسکون نیزم ای نیمعامالت زم يبرا نیزم

در سطح مناطق شهر  "و اجاره مسکن در شهر تهران متیق" يطرح گردآور يبرا یمسکون يربنایو فروش و اجاره ز دیمالت خرمعا

 .شودیم منتشرتهران 

 هاي کشورهاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه گردآوري

و ساز هاي کشور، با هدف اصلی تعیین میزان ساخت شهرداريهاي ساختمانی صادر شده توسط اطالعات پروانه طرح گردآوري

به اجرا گذاشته شده است. نتایج حاصل از این  1358ها از سال ساختمان در نقاط شهري کشور و نیز تعیین برخی مشخصات آن

برخی اطالعات ثبت شده  دآوريریزان شهري به آمار و اطالعات در بخش ساختمان و مسکن را با استفاده از گرآمارگیري، نیاز برنامه

 کند. مین میأهاي ساختمانی، تدر پروانه
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ها، در معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و هاي ساختمانی پس از ارسال توسط شهردارياطالعات پروانه 1393پیش از تابستان 

آوري اطالعات سامانه جمع 1393شد. در تابستان ارسال می آمایی و به صورت فایل به مرکز آمار ایرانهاي کشور، دادهریزي استانبرنامه

هاي هاي کشور با ورود به این سامانه، اطالعات پروانهاندازي شد که تمامی شهرداريهاي ساختمانی در مرکز آمار ایران راهپروانه

 1388تا سال  1377ساالنه، از سال  1358 النمایند. دوره انتشار این اطالعات از سساختمانی صادر شده در هر ماه را در آن وارد می

 در ساالنه و فصلی بوده است. در نشریات فصلی نتایج 1397ماهه و فصلی و از سال ساالنه، شش 1389ماهه، از سال ساالنه و شش

 .شودهاي کشور و در نشریات ساالنه نتایج در سطح تمامی شهرهاي کشور منتشر میاستان سطح

 بخش حمل و نقل کشور یکارگاه يهااز حساب يریآمارگ

طرح براي اولین  9اجراي غیرمتمرکز این  سابقه. شدمی انجام به شکل غیرمتمرکز ونقلحمل بخش به مربوط طرح 9 قبل هايسال در

هاي مختلف هریک الآمد. پس از آن در س هاي کشور به اجرا درگردد که طی آن طرح آمارگیري از سردخانهباز می 1366بار به سال 

 بخش این اطالعات ارائه و تهیه در ایران آمار مرکز قانونی وظیفه به عنایت شد باساله اجرا می 4یا  3هاي زمانی ها در بازهاز این طرح

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

 تأمین طرح، این اجراي از کلی هدف. گردید انجام جامع طور به کشور سطح در 1399در سال  بار اولین براي طرح بر این اساس، این

 اقالم عمومی، برآورد مشخصات (شامل تعیین ونقلحمل بخش 1398 سال ايمنطقه و ملی هايحساب تهیه نیاز مورد هايداده

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

  هاي موردنظر به شرح زیر بوده است: کارگاه از گروه 9 فعالیت ثابت) در سرمایه تشکیل و برآورد افزوده ارزش برآورد

 ؛زیارتی هايکاروان و مسافرتی هايگشت هوایی، نقل و حمل کمکی هايهاي داراي فعالیتکارگاه .1

 ؛آبی نقل و حمل کمکی هايهاي داراي فعالیتکارگاه .2

 ؛مسافربري مؤسسات و هاشرکت .3

 ؛ها و مؤسسات باربريشرکت .4

 ؛تلفنی تاکسی هايآژانس و اتومبیل کرایه مؤسسات .5

 ؛کاال ترخیص مؤسسات .6

 ؛عمومی هايباسکول .7

 و عمومی هايپارکینگ .8

 .انبارداري خدمات هايکارگاه از آمارگیري طرح .9

 هاي تحقیق و توسعههاي داراي فعالیتآمارگیري از کارگاه

هاي مختلف در میان جوامع تحقیق و پژوهش، عامل ضروري و انکارناپذیر رشد و توسعه اقتصادي است. توجه به پژوهش در زمینه

ستگذاران باشند. سیاهاي تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی خود میینهچنان گسترش یافته است که کشورها در پی افزایش سهم هز
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باشند. آمارهاي تحقیق و توسعه به اي نیازمند آمارهاي حوزه علم، فناوري و نوآوري میهاي توسعهریزان براي تدوین برنامهو برنامه

تحقیقات و فناوري، شوراي عالی انقالب فرهنگی،  علوم عنوان بخش مهمی از آمارهاي این حوزه از یک سو از مطالبات شوراي عالی

هاي مجلس شوراي اسالمی، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و از سوي دیگر نیاز محققان و پژوهشگران دانشگاهی مرکز پژوهش

 باشد.المللی میهاي بینو سازمان

صورت هر دو سال یکبار به 1376هاي تحقیق و توسعه را از سال فعالیت مرکز آمار ایران در راستاي پاسخ به این مطالبات آمارگیري از

 1399در سال  ) به طور متوالی اجرا کرده است.1398و  1396، 1394، 1391هاي (به جز سال 1399تا  1388و پس از آن از سال 

هاي داراي فعالیت تحقیق و ایر کارگاهاین طرح با سه پرسشنامه (پرسشنامه دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، مرکز تحقیقاتی و س

کارگاه در سطح کل کشور مراجعه  5,569بوده و به صورت سرشماري ه در این طرح ب يروش آمارگیرآمده است.  توسعه) به اجرا در

 شده است. 

 هاي 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 هايپروژه تعداد محاسبه •

 و استان سطح در توسعه و تحقیق هايهزینه محاسبه •

 .فاعیتغیران و تجاري دولتی، عالی، آموزش هايبخش تفکیک به توسعه و تحقیق هايهزینه کنندهتأمین منابع سهم محاسبه •

 تعداد و تولیدات دام سبکفصلی  گیرياندازه آمارگیري

به صورت ماهانه به  1397هاي مختلف، از مهرماه سال با هدف برآورد تعداد دام سبک کشور در ماه در آغاز،این طرح آمارگیري 

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

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

 دارد.  آمد و از آن زمان تا کنون ادامه به اجرا در 1398تولیدات دامی (تعداد دام پروار شده و تولید شیر) از پاییز سال 

آوري اطالعات تلفیقی (حضوري و هاي ثابت و مؤثر و شیوه جمعاین طرح آمارگیري به شیوه آمارگیري سریع و با استفاده از نمونه

در روز آمارگیري به تفکیک سن و  »م سبکتعداد دا«مربوط به  العاتاط ،در این طرح آمارگیريتلفنی) با حداقل هزینه، اجرا شد. 

در آخرین ماه هر  در فصل آمارگیري» مقدار تولید شیر«و  »تعداد دام عرضه شده براي کشتار« ،»م زنده به دنیا آمدهتعداد دا«و س جن

هاي و با روش 1393 سبک که با استفاده از چارچوب سرشماري عمومی کشاورزي مبردار داراي دابهره 3000از بیش از فصل و 

 شود.میهاي آماري به سطح کل جامعه تعمیم داده روشبا نتایج و  شودمیاند، پرسیده گیري انتخاب شدهنمونه



20 

 شود.میآوري مرجع (آخرین هفته آخرین ماهِ هر فصل) جمع زمانبرداران نمونه در در طول اجراي این طرح آمارگیري، اطالعات بهره

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

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

کشاورزي و سازمان دامپزشکی  ، به مقامات کشوري، معاونت امور دام وزارت جهاده استگزارش فصلی که به شکل سري زمانی تهیه شد

  باشند.شود و عالوه بر آن، نشریات نتایج این طرح از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترسی میمیارسال کشور 

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

درصد شیر تولیدي کشور و نزدیک به نیمی  90گوساله در تأمین امنیت غذایی جامعه (ایت به اهمیت فعالیت پرورش گاو و با عن

ریزي تخصصی و همچنین تنظیم بازار و با توجه به از گوشت قرمز کشور) و نیاز مبرم کشور به اطالعات به روز از این اقالم براي برنامه

ح با هدف برآورد تعداد ماهانه این نوع دام و مهمترین تولیدات دام هاي آمارگیري از دام سبک، این طرتجربیات حاصل از اجراي طرح

 آمد.  اجرا در به صورت فصلی به 1399به صورت ماهانه و از ابتداي سال  1398(تعداد دام پروار شده و تولید شیر) از دي ماه سال 

آوري اطالعات تلفیقی (حضوري و هاي ثابت و مؤثر و شیوه جمعاین طرح آمارگیري به شیوه آمارگیري سریع و با استفاده از نمونه

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

ها به صورت روزانه انجام شد. بالفاصله پس از اجرا، استخراج زمان با اجرا در سامانه سیجاد وارد شده و کنترل دادهها همشد. 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 

تهیه شد، به مقامات کشوري، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکی کشور  قالب گزارشی که به شکل سري زمانی

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

 هاي کشورآمارگیري از آمار کشتار دام کشتارگاه

ساله توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منتشر تا کنون همه  1347هاي کشور از سال ر کشتاردام کشتارگاهطرح آمارگیري آما

ریزي، سیاستگذاري، تحقیق، کنترل و آوري و ارائه آمار و اطالعات ضروري براي برنامهشده است. هدف از اجراي این آمارگیري جمع

دست آمده به منظور محاسبه عرضه هاي کشور است. اطالعات آماري بهدام در کشتارگاهکشتارات اجرایی در زمینه فعالیت هدایت عملی

وشت گ احتمالی ریزي براي وارداتبرنامهسرانه گوشت قرمز، تخمین برخی از اقالم آماري مرتبط با کشتار دام از قبیل پوست، روده و ...، 

 هايگیرد. دادههاي اقتصادي و وضعیت مراتع کشور مورد استفاده قرار می، تأمین نیازهاي آماري حسابو توزیع صحیح آن در کشور

هاي رسمی تحت پوشش شبکه این آمارگیري، به صورت ماهانه از طریق تکمیل پرسشنامه در سامانه سیجاد براي تمامی کشتارگاه

سال در ابتداي سال  50شد، پس ازتشر میطور ساالنه منبه 1396گردد. نتایج حاصل از آن تا سال آوري میدامپزشکی کشور جمع

ادامه داشت. پس از آن،  1399و این رویه تا ابتداي سال  آوري و منتشر شدطور فصلی جمع براي اولین بار نتایج این طرح به 1397

ی شده و نشریه نتایج رساناین طرح به صورت ماهانه اجرا شده است و نتایج به صورت گزارش ماهانه حداکثر تا انتهاي ماه بعد اطالع

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

هاي زمانی کوتاه در فاصلهو توان اطالعات حاصل را خیلی سریع می آوري 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 ریزي مورد استفادهبراي برنامه

 هش نسبی قیمت گوشت ایفا نماید.بازار گوشت و کا

 ياقتصاد يهاحساب ژهیو_هايدامدار از آمارگیري

اي از ههاي نمونهاي کشاورزي و آمارگیريسرشماري مریزان بخش کشاورزي، انجامنظور برآورده نمودن نیازهاي آماري برنامهبه

پس از اجراي سرشماري عمومی  از بدو تأسیس بوده است.هاي جاري مرکز آمار ایران هاي مختلف این بخش، یکی از برنامهفعالیت

این سرشماري به اجرا  ببا استفاده از چارچو 1390و 1387، 1384 اي دامداريهاي آمارگیري نمونهطرح ،1382کشاورزي در سال 

اي دامداري یري نمونههاي آمارگطرح ،1399 و 1396 ،1393 هايدر سال ،1393 دنبال اجراي سرشماري عمومی کشاورزي در آمد. به

هر ، از نیمه دوم م1399در سال هاي کشور اي از دامداريطرح آمارگیري نمونه. این سرشماري اجرا شده است ببا استفاده از چارچو

 .آمد به مرحله اجرا دراستان کشور  31در  تا نیمه اول آبان

تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله به تفکیک سن و «، »مداراي داهاي برداريتعداد بهره«اي 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

مقدار تولید پشم و کرك و «، »دار تولید شیرمق«، »برداريذبح شده در بهره متعداد دا«، »فروخته شده براي کشتار متعداد دا«، »شده

 .آوري شدجمع »هاي اقتصاديبعات ویژه حساالاط«و  »تعداد کارکنان«، »مقدار مصرف انواع علوفه«، »مو

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

ها و مرکز آمار ایران) انجام شد. سپس استخراج اطالعات بدون ضریب و تعیین ضرایب انجام شده و پس از تأیید ضرایب، اطالعات استان

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

نی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد. عالوه بر آن نشریه گزیده نتایج این کشوري و استا

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

تخمگذار، مؤسسات  هاي پرورش مرغهاي پرورش مرغ گوشتی، مرغداريهاي صنعتی کشور (شامل مرغداريآمارگیري چهارگانه از مرغداري

 ویژه حساب هاي اقتصادي -کشی و مؤسسات پرورش مرغ مادر)جوجه

دار از نژادهاي هاي نطفهمرغ هاي یکروزه یا تخمبا وارد کردن جوجه مرغ 1333پرورش مرغ به شکل صنعتی در ایران از سال 

اصالح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت به حدي بود که امروزه توانسته است بخش قابل توجهی از پروتئین حیوانی کشور 

 ، پرورشیکروزه مادر، تولید جوجه مرغ اجداد، پرورشمرغ الین، پرورش مرغ  پرورشاصلی  شش فعالیت عتصن را فراهم نماید. در این

 وجود دارد.  پــرورش پولت و یک فعالیت جنبی گوشتی مرغ تخمگذار، پرورش مرغ
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 ایه و همچنین پاسخگویی به نیاز کاربران، طرحمرکز آمار ایران در راستاي انجام وظایف قانونی خود، در جهت تولید آمار و اطالعات پ

هاي پرورش مرغ تخمگذار، هاي پرورش مرغ گوشتی، مرغداريهاي صنعتی کشور (شامل مرغداريآمارگیري چهارگانه از مرغداري

عات مهمی در این طرح اطال به مرحله اجرا در آورد. 1399کشی و مؤسسات پرورش مرغ مادر) را در تابستان سال مؤسسات جوجه

مرغ میزان تولید تخم«، »هاي پرورش مرغ گوشتییافته در مرغداري مقدار وزن مرغ زنده پرورش«نظیر  1399و  1398هاي براي سال

دار تعداد تخم نطفه«، »کشیتعداد کل تولید جوجه یکروزه در مؤسسات جوجه«، »هاي پرورش مرغ تخمگذارخوراکی در مرغداري

  .این صنعت به تفکیک استان گردآوري و منتشر شد» تعداد کارکنان«و » ت پرورش مرغ مادرتولید شده در مؤسسا

  هاي اقتصاديویژه حساب -کشور يهاچارچوب گلخانه يسازبهنگام

ها در سازي چارچوب طرحاي و بهنگامهاي نمونهریزان بخش کشاورزي، انجام آمارگیريمین نیازهاي آماري برنامهأبه منظور ت

هاي مرکز آمار ایران از بدو تأسیس بوده است. پرورش محصوالت دائمی و ساالنه در هاي کشاورزي یکی از برنامهفاصله سرشماري

هاي در سرشماري هاي اخیر در سطح کشور گسترش یافته است.شود، که در سالهاي مهم کشاورزي محسوب میگلخانه یکی از فعالیت

سازي گردآوري شده است. در همین راستا ها با هدف چارچوباطالعات مربوط به گلخانه 1393و  1382هاي عمومی کشاورزي سال

مین اطالعات مورد نیاز دفتر و همچنین تأسازي چارچوب این واحدها هاي کشور با هدف بهنگامسازي چارچوب گلخانهطرح بهنگام

استان اجرا شد. در این طرح آمارگیري  31ریزي ت و برنامهبا مشارکت سازمان مدیری 1399هاي اقتصادي در آذرماه سال حساب

آوري شده است. چکیده نشریه اي جمع، مساحت، سطح زیرکشت و مقدار تولید گیاهان گلخانهاطالعات مهمی در مورد تعداد گلخانه

 باشد.نتایج این طرح از طریق درگاه ملی آمار، قابل دسترسی می

 کشور یرسم يهاکشتارگاه وریکشتار ط يآورجمع

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

زیاد گوشت انواع طیور از کل تولید و مصرف گوشت سفید در کشور، اطالع از مقدار تولید و عرضه آن در فواصل کوتاه زمانی (ماهانه یا 

مطالعات اولیه  1399ها ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مرکز آمار ایران در سال گذاريها و سیاستریزيفصلی) براي برنامه

 هاي رسمی کشور را در دستور کار قرار داد.کشتار طیور کشتارگاه سنجی اجراي طرح آمارگیريمنظور امکانبه

اجرا شد، که نتایج حاصل از آن در قالب  1399رسمی کشور براي نخستین بار در زمستان سال هاي آمارگیري کشتار طیور کشتارگاه

توان براي محاسبه مصرف سرانه گوشت هاي تخصصی بخش طیور، میریزيگزارش فصلی ارائه شد. از این آمارها عالوه بر کمک به برنامه

ي این واحدها، و ها، توسعههاي طیور و صنایع تبدیلی آنپرورش و فراورده ریزي براي تأمین نیازهاي واحدهايانواع طیور و نیز برنامه

 واردات گوشت مرغ بهره برد.
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  ان وقترآمارگیري از گذ

افراد جامعه و بررسی  شده انجامي هاتیالفعّ زمان مدتو  العات مربوط به شناخت نوعارائه اطّ هدف باطرح آمارگیري گذران وقت 

و براي  1388و بهار و تابستان  1387در فصول پاییز و زمستان  سالهکتغییرات شیوه زندگی افراد، نخستین بار براي دوره آماري ی

ابستان هار و تبو  1398فصول پاییز و زمستان  م،، دوره آماري سو1394ّو بهار و تابستان  1393فصول پاییز و زمستان  م،دوره آماري دوّ

 .تهیه، طراحی و اجرا شدشهري کشور  در مناطق 1399

آمارگیر و اطالعات فردي توسط افراد  مأمورتوسط در دومین هفته ماه سوم هر فصل، ي اطالعات خانواري آورجمعدر این آمارگیري 

هاي زمانی به تفکیک دوره روزشبانهیک در طول  ساله و بیشتر 15هاي افراد شود و شرح فعالیتخانوار به روش خود تکمیلی انجام می

ندي ببراي طبقهشود.آوري میدقیق در پرسشنامه ثبت و یک روز بعد از تکمیل فرم توسط مامور آمارگیر جمع طوربهاي دقیقه 15

 استفاده شده است. ICATUS_2016المللی بندي بینهاي گذران وقت از طبقهفعالیت

گذران وقت مجموعه افرادي است که طبق تعریف، عضو خانوارهاي معمولی ساکن یا گروهی در جامعه تحت پوشش طرح آمارگیري 

اي را پوشش مؤسسه نقاط شهري کشور هستند. لذا، این طرح اعضاي خانوارهاي معمولی غیر ساکن، روستایی و اعضاي خانوارهاي

 دهد.نمی

ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان دکتري درحال علمی دانشگاه هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیئتآمارگیري گذران وقت فعالیت

 گذران رساله

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

ها با توجه به دانشگاه ينشان 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 ياعضا تیفعال تیماه نکهیا

 هیئت ياعضا يسازمعادل يبرا یخصمش بیمشکل از ضرا نیرفع ا يکه برا دهدیکشورها نشان م ریروبرو است. تجارب سا يجد

 يرامختلف 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 يالزم است برا باشد،یمتفاوت م یلیتکم التیتحص انیو دانشجو یعلم هیئت يو توسعه توسط اعضا قیتحق

 يهاتیگذران وقت فعالرو در راستاي رفع این خأل آماري، طرح آمارگیري از . از ایناستفاده کرد يسازمعادل يخاص خود برا بیاز ضرا

با  1399درسال  درحال گذران رساله يو دانشجویان دکتر یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یهیأت علم ياعضا یو پژوهش یآموزش

ها و نمونه آن دانشجویان دکتراي در حال گذراندن رساله دانشگاه 2,019ت علمی و ئنمونه آن اعضاي هی 3,133نمونه که  5,152

 مؤسسات آموزش عالی بودند، اجرا شد.

 يدکتر انیدانشجو و یهیئت علم ياعضا يهاتیفعال ریو توسعه به سا قیطرح، محاسبه نسبت زمان تحق نیهدف کلی از اجراي ا

تمامی ي بوده و ریگصورت نمونهه در این طرح ب يروش آمارگیر باشد.میدر سطح کل کشور  1398در سال  نامهانیدرحال گذراندن پا

ها یا مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، وزارت دانشگاه رسالهدرحال گذراندن  يدکتر انیو دانشجو یهیئت علم ياعضا
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کاربردي و واحدهاي جامع، بسیار بزرگ  -هاي علمیهاي اجرایی بجز دانشگاهدرمان و آموزش پزشکی، وابسته به سایر دستگاهبهداشت، 

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

 خانوار يرفتار فرهنگآمارگیري از 

هاى غیرثبتى، توسط شوراى با هدف بررسى شاخص» کشورهاى فرهنگ عمومى طرح بررسى و سنجش شاخص« 1388در سال 

در نقاط شهرى و روستایى کل کشور اجرا شد؛ گزارش مربوط به آن  نمونه 17000صورت ملى با بیش از هفرهنگى عمومى کشور ب

هاي آمارگیري از فعالیتطرح «، 1393منتشر شد. اما در مرکز آمار ایران، براى نخستین بار در سال  1390توسط شوراى مزبور در سال 

ساله و بیشتر خانوارهاى نمونه در قالب دو پرسشنامه خانوارى و فردى اجرا  15در سطح کشور و  براي تمامی افراد » فرهنگی خانوار

اط در سطح کشور و در نق» ها و رفتارهاي فرهنگی خانوارطرح آمارگیري از فعالیت«با عنوان  1394شده است. سپس این طرح در سال 

صورت یک فرایند تکمیلی عالوه بر تغییرات محتوایی در پرسشنامه و هب 1396ساله و بیشتر اجرا شد. در سال  18شهري براي افراد 

ساله و بیشتر حاضر  15نمونه براي افراد  40000گیري نیز تغییراتی ایجاد گردید. این طرح با راهنماهاي طرح، به لحاظ فنی و نمونه

 اجرا شد.  "طرح آمارگیري از فرهنگ رفتاري خانوار"خانوارهاي شهري و روستایی کشور با عنوان 

شهري و روستایی کشور اجرا شد. هدف ساله و بیشتر حاضر خانوارهاي  15نمونه براي افراد  62560این طرح با تعداد  1399در سال 

ها و رفتارهاي افراد خانوارهاي شهرى و روستایی در سطح نقاط ورد اطالعات آمارى مورد نیاز از فعالیتآکلى از اجراى این طرح، بر

 باشد.استان کشور می 31شهري و روستایی کل کشور و 

ساله  15یق مصاحبه حضوري با پاسخگوي مطلع و اطالعات مربوط به فرد آوري اطالعات مربوط به خانوار از طردر این طرح، نحوه جمع

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

و... از طریق مصاحبه با فرد نمونه و تکمیل  موسیقی، رفتن به سینما و تئاتر و کنسرت، ورزش، مصرف دخانیات، خرید پوشاك و لوازم

 شود.آوري میپرسشنامه جمع

 هاي قیمتشاخصتهیه 

ذاران ریزان اقتصادي، سیاستگهاي اقتصادي دولت و بانک مرکزي، نیازهاي برنامهقیمت، عالوه بر تأمین ابزار ارزیابی سیاست هايشاخص

اقعی، هزینه و هاي مّلی کشور به قیمت ثابت، درآمد واقعی،محاسبه حساب تورم کشور،پژوهشگران به منظور استفاده در محاسبه نرخ و 

ها را بر عهده مرکز آمار ایران قیمت تهیه شاخص، 1353ایران مصوب سال مرکز آمار  قانون کند.و ... را نیز برآورده می قدرت خرید پول

و با استفاده از  هاي کشور اجرادر استاناي و ثبتی را نمونه آمارگیري 80خود، گذاشته است و این مرکز به منظور انجام وظیفه قانونی 

، »هاسایر شاخص«و » شاخص قیمت تولیدکننده«و » کنندهشاخص قیمت مصرف«عنوان شاخص در سه گروه  18ها، نتایج این طرح

ها تفکیک سابقه تهیه شاخص و دوره انتشار آن هاي قیمت به. جدول زیر عناوین شاخصعنوان متوسط قیمت را تهیه نمود 5همچنین 

 اند.ها معرفی شدههاي آماري مرتبط با تهیه این شاخصدهد و در ادامه طرحرا نشان می
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 فصلی 1353 متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي 1
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4 
عمرانی(نیمه دوم  هايمتوسط قیمت دستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح

 )1399سال
 شش ماهه 1365

5 
هاي عمرانی(نیمه دوم سال آالت منتخب در طرحمتوسط قیمت کرایه ماشین

1399( 
 ششش ماهه 1365

اجاره بهاي واحدهاي «و » کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی قیمت«، »کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري قیمت«آمارگیري از 

 »مسکونی خانوارهاي شهري

هاي قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري و روستایی و نیز اي فوق به منظور محاسبه شاخصسه آمارگیري نمونه

شوند. نتایج حاصل در محاسبه نرخ تورم به شور اجرا میقیمت اجاره بهاي واحدهاي مسکونی استیجاري به صورت ماهانه در سطح ک

  شود.کار رفته و به صورت ماهانه و ساالنه منتشر می

 کننده خانوارهاي کل کشورشاخص قیمت مصرف

ص قیمت مصرف کننده خانوارهاي کل کشور از تجمیع وزنی شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهاي شهري و روستایی در ـشاخ

کننده خانوارهاي کشور به شاخص قیمت مصرف« ،هاي آماريبا استفاده از اطالعات این طرح آید.بدست میترین سطح ممکن صیلیتف

 شود. محاسبه می »هاي کشوراستانبه تفکیک کننده خانوارهاي کشور  شاخص قیمت مصرف«و  »ايهزینههاي تفکیک دهک

 متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهري

آوري شده در طرح قیمت شهري از العات جمعقلم خوراکی منتخب براي خانوارهاي شهري کشور، از روي اطّ 53محاسبه و انتشار 

 باشد.می موجودقلم خوراکی)  24(با  1395آید. این اطالع ماهانه از ابتداي سال سطح کشور به دست می

 هاي مسکونی شهر تهرانهاي ساختماننهاده آمارگیري از قیمت

بصورت  1388هاي مسکونی شهر تهران، این آمارگیري از سال هاي ساختمانبه منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده نهاده

وش به ر 1392شود و از فصل زمستان به صورت فصلی اجرا می 1391اجرا شده است. این آمارگیري از شش ماهه دوم سال  ماهانه

و منتشر شده است. اقالم ساختمانی  تاکنون تهیه1390) از سال 1390شاخص (بر اساس سال پایه انجام شده است. نتایج  1الکترونیکی

                                                 

1 Paperless 
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 هاي مسکونی شهر تهرانهاي ساختمانی تیپ غالب ساختمانکار رفته در فعالیتهشامل تمامی مصالح ساختمانی و نیروي انسانی ب

 پنج طـبقه (چهار طبقه روي پیلوت)هاي مســکونی با توجه به مطالعات انجام شده در این طـرح، ساختمان. تیپ غالب نیز است

 .باشدمی

 شاخص قیمت تولیدکننده در ایران 

آوري هاي مختلف اقتصادي و همچنین جمعمتعدد در بخش آمارگیري هايطرحشاخص قیمت تولیدکننده کل کشور با اجراي 

هاي آمارگیري و ثبتی در محاسبه شاخص قیمت تولید شده است. فهرست طرح 1390از سالها سایر بخش اطالعات ثبتی براي

هاي صنعتی، طرح آمارگیري از قیمت تولیدکننده تولیدکننده عبارتند از: طرح آمارگیري از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداري

ت کشاورزي در مناطق روستایی (سرخرمن)، طرح آمارگیري از هاي صنعتی، طرح آمارگیري از قیمت محصوالمحصوالت گاوداري

آوري اطالعات قیمت قیمت تولیدکننده محصوالت معدنی، طرح آمارگیري از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی، طرح جمع

 هاي اصلیبخشهاي آمارگیري و ثبتی متعدد براي هر یک از تولیدکننده بخش برق و در نهایت در بخش اختصاصی خدمات از طرح

 شود.به صورت تلفیقی یا جداگانه استفاده می

 و مقدار تولیدکننده بخش صنعت مارگیري از قیمتآ

 30به منظور تهیه شاخص قیمت مربوط به آن، به صورت ماهانه در  1374آمارگیري از قیمت تولیدکننده بخش صنعت از سال 

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

هاي اتخاذ شده از سوي مرکز، اجرا به صورت فصلی ساالنه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاست به صورت ماهانه و ،1391اول سال 

به روش الکترونیکی اجرا  1392شوند. این آمارگیري از فصل پاییز هاي مرتبط به صورت فصلی و نیز ساالنه منتشر میبوده و شاخص

همراه با  1388هاي فصلی، از سال به منظور تأمین نیاز حساب» نعتمقدار تولیدکننده بخش ص«اي از شده است. آمارگیري نمونه

 شود. اي از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی اجرا میآمارگیري نمونه

 و مقدار تولیدکننده بخش معدن آمارگیري از قیمت

هاي قیمت ترش شاخصهاي قیمت موجود، مرکز آمار ایران اقدام به گسهمزمان با تغییر سال پایه شاخص 1381در سال 

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

هاي اتخاذ شده از سوي مرکز، به صورت ماهانه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاست 1391اجرا شد و نتایج آن تا شش ماهه اول سال 

به  1392شوند. این آمارگیري از فصل پاییز هاي مرتبط به صورت فصلی و نیز ساالنه منتشر میرا به صورت فصلی بوده و شاخصاج

ي هابه منظور تأمین نیاز حساب» مقدار تولیدکننده بخش معدن«اي ازاجرا شده است. همچنین آمارگیري نمونه روش الکترونیکی

  شود.اي از قیمت تولیدکننده بخش معدن اجرا میآمارگیري نمونههمراه با  1388فصلی، از سال 
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 هاي خدماتآمارگیري از قیمت تولیدکننده بخش

استان کشور، آمارگیري از  31هاي ماهانه در هاي خدمات طی دورهبه منظور محاسبه شاخص قیمت تولید کننده بخش 1388از سال 

هاي ماهانه و سپس با در نظر گرفتن برخی مالحظات صورت دورهبه 1391شهریور سال  قیمت تولیدکننده خدمات اجرا شد. این طرح تا

 هاي فصلی تغییر یافت.اجراي آمارگیري این طرح به دوره 1399تا پایان سال  1391از نیمه دوم سال 

و » خدمات بهداشت« ، »خدمات آموزش«هاي در این طرح، از نتایج به دست آمده از اجراي آمارگیري به همراه اطالعات بخش

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

 شود. هاي خدمات در سطح کشور استفاده میاطالعات ثبتی، براي محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بخش

بر مبناي سال پایه  1394براي اولین بار در سال » هاي خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بخش«ها، بر اساس نتایج این آمارگیري

تغییر سال  فرایندمحاسبه و منتشر شده است. با توجه به این که  1399تا  1390هاي ) و پس از آن براي سال1390=100( 1390

 از یزهاي خدمات نشاخص قیمت تولیدکننده بخش پایه لسا هاي قیمت است، تغییرتولید شاخص فرایندپایه بخشی جداناپذیر از 

جدید  نیز براساس سال پایه 1395هاي قبل از سال پایه صورت پذیرفت و شاخص 1399، در زمستان 1395 سال به 1390 سال

 ها ارائه شده است.پذیري تعدیل و سري زمانی آن) به منظور مقایسه1395=100(

 برق ننده بخششاخص قیمت تولیدکآمارگیري از 

اطالعات ، با استفاده از بار، میان بار و کم باربه تفکیک ساعات اوج ، 1395از 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 ازآوري جمعقیمت 

 .باشدی) میملّ

 محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور آمارگیري از قیمت

فروشی کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي از قیمت خردهاي نمونه همراه با اجراي آمارگیري 1353از سال  اجراي این آمارگیري

تعداد اقالم آماري محصوالت  1385سال  از ،ارگیريبا توجه به سوابق و تجارب حاصله از چندین سال آم روستایی کشور آغاز شد و

با  آمارگیرياین اي که قلم افزایش یافت به گونه 11و خدمات نیروي انسانی به  10، خدمات ماشینی به 105زراعی، باغی و دامی به 

این مرکز ، نسبت به اخذ اطالعات  1389در سال  .شدمیگذاشته قلم محصول و خدمت کشاورزي به مورد اجرا  126گیري از قیمت

آوري از کاغذي به روش جمع 1391اند نیز اقدام نمود. در ادامه در سال مقادیر تولید محصوالتی که تولید شده ولی به فروش نرسیده

ها (سیجاد) در دسترس یکی دادهآوري الکترون، اطالعات این آمارگیري در سامانه یکپارچه جمع1392الکترونیکی تغییر یافت و از سال 

 1394شد. در سال تنها براي محاسبه متوسط قیمت این محصوالت بکار گرفته می 1394آوري شده تا سال قرار گرفت. اطالعات جمع

ه قلم محاسب 115و با تعداد  1390براي اولین بار شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداري و دامداري سنتی بر مبناي سال پایه 

باشد. در دسترس می 1395صورت فصلی و بر پایه سال  تاکنون به 1390هاي گردید. در حال حاضر اطالعات شاخص قیمت براي سال
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، تنها قیمت محصوالت کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است که تعداد 1395شایان ذکر است در محاسبه شاخص قیمت بر پایه سال 

 هاي تولید در محاسبه شاخص قیمت بکار گرفته نشده است.نهادهباشد و قیمت قلم می 117آن 

 هاي صنعتی کشورتولیدکننده محصوالت مرغداري آمارگیري از قیمت

شاخص قیمت تولیدکننده  ) به منظور محاسبه1390استان از سال  31استان کشور ( 30در  1388این آمارگیري از سال 

هاي اجرا شده است و شاخص به روش الکترونیکی 1392از فصل پاییز  .ی اجرا شده استهاي صنعتی، به صورت فصلمحصوالت مرغداري

استان اجرا و  31بصورت ماهانه با  ا این آمارگیري 1400شود. همچنین از سال منتشر میحاصل از نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه 

 شود.انتشار نتایج بصورت فصلی و ساالنه منتشر می

 هاي صنعتی کشورتولیدکننده گاوداري قیمتآمارگیري از 

) 1390استان از سال  31استان کشور ( 30هاي قیمت، آمارگیري فوق در ، همزمان با تغییر سال پایه شاخص1381از سال 

یج هاي حاصل از نتابه روش الکترونیکی اجرا شده است و شاخص 1392صورت فصلی اجرا شده است. این آمارگیري از فصل پاییز به

  شود.آن به صورت فصلی و ساالنه منتشر می

 شهر تهران -یامالك مسکون متیاز ق يریطرح آمارگ

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

هاي اطالعات ثبت شده در سامانه امالك و مستغالت وزارت صمت براي سالبا استفاده از  1399شاخص قیمت امالك مسکونی در سال 

به بعد بصورت ماهانه، تهیه و گزارشات شاخص قیمت و تورم امالك مسکونی شهر تهران منتشر گردید. با توجه به ماهیت اقالم  1390

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

 محاسبه شاخص قیمت کاالهاي صادراتی

 شداجرا گیرى به روش نمونه 1381طرح آمارگیري از قیمت کاالهاي صادراتی براي محاسبه شاخص قیمت کاالهاي صادراتی از سال 

 1393در سال  شد. معوق مذکورطرح ى اجراى یلولی به دال اجرا و انتشار شاخص قیمت کاالهاي صادراتی ادامه یافت، 1392و تا سال 

با استفاده از اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران در دستور » شاخص قیمت کاالهاي صادراتی« طرح سنجیامکان و نظري مطالعات

یران بر براي اولین بار شاخص قیمت کاالهاي صادراتی، بر اساس اطالعات ثبتی در ا 1394کار مرکز آمار ایران قرار گرفت. در سال 

  محاسبه و منتشر شد. 1398تا پایان سال  1390هاي فصلی به تفکیک دالري و ریالی از سال صورت دوره به 1390مبناي سال پایه 

 قیمت هايصشاخ پایه سال هاي 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 1395 سال به 1390 سال از نیز تیصادرا کاالهاي
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نیز بر اساس سال  1395هاي قبل از سال پایه ها تغییراتی صورت گرفته است و شاخصافزاري آنهاي قیمت در ساختار نرمشاخص

 ها ارائه شده است.سري زمانی آن پذیري تعدیل وپایه جدید به منظور مقایسه

 محاسبه شاخص قیمت کاالهاي وارداتی

ا صورت ثبتی و به ب وارداتی کاالهاي قیمت شاخص تهیه مطالعاتی طرح به توجه با طرح سنجیامکان و نظري مطالعات 1393در سال 

براي اولین بار شاخص  1394قرار گرفت. در سال استفاده از اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران در دستور کار مرکز آمار ایران 

هاي فصلی به تفکیک دالري و ریالی صورت دوره به 1390قیمت کاالهاي وارداتی، بر اساس اطالعات ثبتی در ایران بر مبناي سال پایه 

ولید ت فرایندجداناپذیر از  تغییر سال پایه بخشی فرایندمحاسبه و منتشر شد. با توجه به این که  1398تا پایان سال  1390از سال

 پذیرفت و شاخص انجام 1395 سال به 1390 سال از نیز وارداتی کاالهاي قیمت هايشاخص پایه سال هاي قیمت است، تغییرشاخص

در تغییر سال پایه اخیر، جهت افزایش دقت و سهولت محاسبات  تا کنون محاسبه و منتشر شد. 1395قیمت کاالهاي وارداتی از سال 

نیز بر اساس  1395هاي قبل از سال پایه ها تغییراتی صورت گرفته است و شاخصهاي قیمت در ساختار نرم افزاري آنین شاخصا

 ها ارائه شده است.پذیري تعدیل و سري زمانی آن) به منظور مقایسه1395=100سال پایه جدید (

 محاسبه شاخص رابطه مبادله 

، شاخص رابطه مبادله که تلفیقی از 1394کاالهاي صادراتی و وارداتی براي اولین بار در سال هاي قیمت شاخص به دنبال محاسبه

هاي فصلی و به تفکیک ریالی و و به صورت دوره 1390هاي قیمت کاالهاي صادراتی و وارداتی است نیز بر مبناي سال پایه شاخص

هاي صادرات و واردات از سال شاخص چنین با تغییر سال پایهمحاسبه و منتشر شد. هم 1398تا پایان سال  1390دالري از سال 

تاکنون محاسبه و منتشر  1395جدید از سال  نیز مبتنی بر سال پایه این شاخصانجام پذیرفت،  1399که در سال  1395به  1390

 شده است.

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

 » مصالح ساختمانی

هاي کشور به صورت فصلی اجرا و استان توسط مرکز آمار ایران تهیه و در همه 1365اي فوق، اولین بار در سال سه آمارگیري نمونه

هاي عمرانی و ها، برآورد هزینه طرحآمارگیريماهه و ساالنه منتشر شده است. هدف از اجراي این هاي ششنتایج آن به صورت نشریه

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

اطالعات دو آوري ماهه در سطح شهر تهران در حال اجرا است. جمعتا کنون به صورت شش 1374ها از نیمه اول سال این آمارگیري

هاي آالت منتخب مورد استفاده در طرحکرایه ماشین«و » هاي عمرانیدستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح«اي از آمارگیري نمونه

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

  شود.بار منتشر میماه یکها، ششیرد. نتایج حاصل از این آمارگیريگصورت می



31 

به صورت فصلی قابل اجرا خواهد بود. الزم به ذکراست تمامی  1400طرح آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران، از سال 

 اساس برالح ساختمانی در سطح شهر تهران فروشی مصتولیدکننده یا عمده هايشده 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 15هاي اجرا شده در طی ، روند تغییرات تعداد کل آمارگیرينمودار ذیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1384-1399 هاياجرا شده توسط مرکز آمار ایران طی سالهاي آمارگیري تعداد _1نمودار 

   و اقماري ايمنطقه ،هاي ملّیتهیه حساب

جمهوري اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه  54و نیز در راستاي اجراي ماده  قانون مرکز آمار ایران 3بر اساس ماده مرکز آمار ایران 

ستانده را  -دهدا و جدول ايهاي ملّی، منطقهمی، تهیه حسابـار آمارهاي رسـاعالم و انتشمرجعیت رسمی براي تهیه، مبنی بر  ایران

هاي ملی اي ساالنه، حسابهاي ملی و منطقه، در کنار تهیه حساب2008 -۱هاي مّلیاین اساس با اعمال نظام حساب بر. به عهده دارد

، 1397اي سال هاي ملی و منطقهعالوه بر تهیه حساب 1399سال طی  هاي ملی سالمت تهیه و تدوین شده است.حساب و فصلی

درگاه  روزرسانی شده و از طریقبه 1390ثابت و بر اساس سال پایه هاي به قیمت 1397 تا 1340هاي ملی از سال سري زمانی حساب

رشته  82به بعد در سطح تفصیلی  1370هاي 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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اي زودرس بر اساس هاي منطقههمچنین حساب است. به تفکیک پانزده بخش ارائه شده 1370هاي قبل از فعالیت و اطالعات سال

هاي یتو در درگاه ملی آمار ایران قرار داده شده است. عالوه بر فعالرشته فعالیت تهیه  18به تفکیک  1398هاي فصلی سال حساب

هاي کشور در دستور به تفکیک استان 1390-1397هاي براي سال 1390فوق تهیه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه 

  شود.هاي انجام شده در این زمینه اشاره میدر ادامه به فعالیت واهد شد.خارائه  1400کار قرار گرفته است و در سال 

  هاي ملّی فصلیحساب

هاي مختلف اقتصادي، مصرف نهایی گیري محصول ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخشهاي فصلی، اندازههدف از تهیه آمار حساب

هاي اقتصادي و رشد اجزاي تقاضاي نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادي، رشد ارزش افزوده بخش

د هاي دولت در رشد اقتصادي و رشهاي فصلی به منظور بررسی آثار سریع سیاستگذاريآمارهاي حساب . تهیهباشدمیبه صورت فصلی 

هاي ملّی و با استفاده از آمار ساالنه حساب 1385که تا سال  هاي مّلی فصلیضرورت دارد. حساب هاي مختلف اقتصادي،بخش

. ه استهاي ملّی محاسبه گردیداي جدید و مستقل از آمار حسابوهشیتاکنون به  1386هاي شد، براي سالهاي فصلی تهیه میشاخص

اطالعات  بر اساسهمچنین  .منتشر شده است هاي ثابت و جاري محاسبه وبه قیمت 1399هاي ملّی فصلی تا پاییز حساببدین ترتیب 

 .شده استو ارائه  ن تهیهبا همکاري پژوهشکده آمار ایرا 1399سال نرخ رشد اقتصادي بینی سري زمانی نه ماهه، پیش

 هاي صنعت، معدن و کشاورزي مقدار بخش شاخص محاسبه

به  افزودههاي تهیه ارزشروشالمللی موجود، یکی از بهترین هاي بینهاي ملّی فصلی و بر اساس توصیهدر راستاي تهیه حساب

شد از یک فعالیت با باشد. نیاز به شاخصی که گویاي دقیق تغییرات تولید یک رشتههاي مقدار میهاي ثابت، استفاده از شاخصقیمت

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

 محصوالت قیمتاي از هاي صنعت و معدن و نیز آمارگیري نمونههاي قیمت تولیدکننده بخش، در آمارگیري1388به این شد که از سال 

هاي مذکور نیز گنجانده شود. نتایج حاصل همزمان آمارگیري از مقدار تولید بخش در مناطق روستایی کشور، و هزینه خدمات کشاورزي

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

(بجز استخراج  هاي کشاورزي، معدنهاي ثابت بخشافزوده فصلی به قیمت، در محاسبه ارزش1390و بر اساس سال پایه  1399تا پاییز 

 نفت خام و گاز طبیعی) و صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.
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 هاي ملی سالمت حساب

مصوب نهادهاي ، 2008و  1993ملی  هايحساب نظامی هستند که در یهاهاي اقماري حسابهاي تفصیلی بخشی و حسابحساب

 در کنار 4و توسعه ، سازمان همکاري اقتصادي3المللی پول، صندوق بین2، بانک جهانی1لالمللی شامل بخش آمار سازمان ملبین

هاي حساب بینی شده است.تري از اقتصاد و بخش مرتبط با آن پیشبا هدف ارائه تصویر کامل هاي ملینظام حسابهاي اصلی حساب

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

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

هاي دهد که از طریق آن امکان نظارت بر هزینهشود، ابزار مهمی را در دسترس قرار میملی سالمت حاصل میهاي سالمت که از حساب

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

 .یابدافزایش می گیري براي این بخشري و تصمیمدقت و توانایی سیاستگذا شود ومیمختلف فراهم 

ریزي کشور توسط بنا به درخواست و تأمین اعتبار سازمان مدیریت و برنامه 1380ها براي اولین بار در سال این حساب در کشور ما،

ست وزارت بهداشت، درمان و مرکز آمار ایران و با همکاري وزارت بهداشت و درمان تهیه و منتشر شد و در مرحله دوم بنا به درخوا

هاي هاي ملی سالمت سالتهیه حساب. تهیه و منتشر شد 1387الی  1381هاي آموزش پزشکی و تأمین اعتبار این وزارتخانه براي سال

 دستور کار مرکز آمار ایران قرار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینیز که بنا بر درخواست  کشور در سطح کل 1390تا  1388

 هايهمچنین اطالعات مذکور براي سال. محاسبه و نهایی شده و نتایج آن در درگاه ملی آمار قرار گرفته است 1393گرفته بود، در سال 

درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه به 1396تا  1394هاي نیز به ترتیب در سال 1394و  1393، 1392، 1391

تشر محاسبه و من 1397ها براي سال نیز این حساب 1399باشد. در سال گردیده است و از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترس می

 شد.

 حساب اقماري گردشگري

توان اثرات اقتصادي گردشگري درکشور را در دوره هاي اقماري گردشگري ابزار آماري است که براساس چارچوب آن میحساب

ها و جداول نهایی منجر به یک تجزیه و تحلیل قوي از اثرات مختلف گردشگري در کل سیستم گیري کرد. دادهزمانی یک سال اندازه

 .گردداقتصاد می

                                                 

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

چارچوب  هاي ملی) یکقرارگرفته و یک سري تجزیه و تحلیل وسیع اقتصادي اضافه شود. نهایتاً این ابزار (درمقایسه با سیستم حساب

کند. این مزیت به خصوص جهت گسترش تجزیه و تحلیل گردشگري ازجهت کردن اطالعات پولی و غیر پولی ارائه می براي تکمیل

بنا به درخواست و تأمین اعتبار وزارت میراث فرهنگی، صنایع  1399باشد. این حساب براي اولین بار در سال اثرات اقتصادي مفید می

بخش  4در این سال، گزارش مقدماتی حساب اقماري گردشگري در  .ایران قرار گرفت دستی و گردشگري در دستور کار مرکز آمار

 مورد اقالم به دستیابی و حساب اقماري گردشگري جداولو محاسبه منابع آماري براي «، »معرفی جداول حساب اقماري گردشگري«

ا را ب »گردشگري اقماري حساب تهیه در کشورها تجربه«و » گردشگري با مرتبط آمارهاي تولید آتی و موجود وضع بررسی«، »نیاز

همچنین به منظور تهیه آمارهاي مورد نیاز دو طرح  .نمودتهیه و تدوین همکاري وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 

حساب اقماري ویژه  -گردشگران ورودي به کشورآمارگیري از «و » ویژه حساب اقماري گردشگري -از گردشگران ملّیآمارگیري «

 طراحی و تهیه شده است. » گردشگري

 ها ها به تفکیک استانمحاسبه انواع تشکیل سرمایه رشته فعالیت

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

افزارهاي تولید شده، درختان مثمر و ... در سطح کل کشور االت، نرمتفکیک ساختمان، ماشین است. این اطالع، بهی بودههاي ملّحساب

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

ها از روش هزینه و دیگري فراهم کردن یکی از اجزاي مهم اخلی استانمحاسبه استانی، فراهم نمودن امکان محاسبه تولید ناخالص د

م شد تا سري 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 استانکیک رشته فعالیتاالت و سایر) را به تفانواع تشکیل سرمایه (ساختمان، ماشین 1397تا  1390هاي سال

 . شده است

  ستانده -محاسبه جدول داده

ترین حد هاي اقتصادي در تفصیلیکنند تا روابط متقابل بین طیف وسیعی از فعالیتستانده ابزاري را فراهم می - هاي دادهجدول

 کنند و هر یکهایی را تولید میهاي اقتصادي کشور چه محصولفعالیتکنند هر یک از ها بیان میممکن نشان داده شوند. این جدول

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

ستانده منتشر شده توسط سازمان ملل  هاي داده ـتهیه و تنظیم جدول يهاهیبر اساس آخرین توص 1395ستانده سال داده ـ جدول

 هیالمللی پول، سازمان آمار اتحادمصوب سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین 2008هاي ملی سال و سیستم حساب 2008ال در س

 اقتصادي، در حال تهیه است. ارياروپا و سازمان توسعه و همک
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براي  هاي اولیهسنجیبررسی و امکانبر اساس نیاز دفتر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور به جداول داده ستانده استانی، 

 در مرکز آمار ایران انجام شده است. 1395تهیه این جداول براي سال 

 1405 مبناعمومی نفوس و مسکن ثبتی سرشماري اجرایی و فنی هايزیرساخت سازيفراهم

هاي اخیر مطرح شده در سالهاي آماري مفهوم جدیدي در ادبیات علمی آمار رسمی در سطح جهان است که سازي نظاممدرن

ا مبنهاي اداري به عنوان یکی از منابع اصلی تولید آمارهاي رسمی در نظام آماري مدرن، پایه و اساس تولید آمارهاي ثبتیاست. داده

هاي ر نظامي دها از اعتبار و مقبولیت بیشتردر هر کشوري هستند و با توجه به هزینه پایین، دقت باال، مستمر بودن و کیفیت باال آن

نا مبترین محصوالت نظام آماري مدرن، اجراي سرشماري به روش ثبتیآماري نوین براي تولید آمار برخوردار هستند. یکی از اصلی

هیئت محترم وزیران موظف شد اولین سرشماري  3/3/1399هـ مورخ  57515/ت 21247است. مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه شماره 

 ریزي ،اقدام به طراحی و برنامه این مرکز، . به همین منظوراجرا نماید 1405مبنا را در سال سکن به روش ثبتیعمومی نفوس و م

ن الهاي کبرنامه زمانبندي فعالیت، تهیه مبناثبتیبه روش سرشماري هاي طراحی سازمان اجرایی و تهیه تشکیالت سازمانی و فعالیت

 1405 الس مبناثبتیعمومی نفوس و مسکن  اعضاي ستاد سرشماري ملّی کار تقسیم و ملّی ستادتهیه و تدوین چارت مّلی  ،ستاد ملّی

 نمود.

هیئت دولت و حضور آقاي دکتر نوبخت و  اعضاي محترمبا  1405مبنا ثبتی عمومی نفوس و مسکن اولین جلسه ستاد ملّی سرشماري

گزارش ورود به قرن جدید در این جلسه،  .گردید برگزار 3/10/1399تاریخ در  هاي اجرایی عضو ستادها و دستگاهنمایندگان وزارتخانه

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

هاي مربوط به اجرایی شدن تشکیالت و چارت تصویب شده، برگزاري جلسات توجیهی ریزي براي فعالیتهمچنین هماهنگی و برنامه

ال مبنا در سثبتی عمومی نفوس و مسکن هاي سرشماري، طراحی آزمایش سرشماريهاي اجرایی و پیگیري دریافت ریزدادهبا دستگاه

هاي با رویکرد ترکیبی در محدوده 1405 مبناثبتی عمومی نفوس و مسکن نویس برنامه زمانی آزمایش سرشماريتهیه پیش، 1400

ی هاي اطالعاتبانک ، بررسیدر آزمایش سرشماري ازیاقالم مورد ن نییتع،آزمایش سرشماري آزمایش، تعیین اهداف کلی و تفصیلی 

 2121خط )   Call Center( سازي مرکز تماسطراحی و پیادههاي مرتبط و موجود در مرکز آمار ایران براي شناسایی اقالم دستگاه

استخراج وضعیت ژئوکدهاي ها به صورت امن، الزم براي تبادل دادههاي سازي تجهیزات و زیرساختاستان کشور ، آماده 31در تمامی 

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

 هاي مربوط به تولید آمارسایر فعالیت

 عالی آمار شورايکمیسیون تخصصی نسخه فهرست آمارهاي رسمی ایران در  و تصویب اولینتهیه 

رود. یشمار مگیري مبتنی بر آمارهاي صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها بهریزي و تصمیممروزه برنامها

یافتگی در کشورهاي مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظام تولید مقایسه روند توسعه
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ترین تنها یکی از مهم نظام آماري نه کمیت دستاوردهايکیفیت و  ،دیگرت عباربه .ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی داردآمار و اطالعات، 

تیار اي کشور نیز بدون در اخهاي توسعهها و برنامهطور متقابل اجراي سیاستبلکه به ،رودشمار مییافتگی کشورها بههاي توسعهشاخص

 پذیر نیست.فی، دقیق و بهنگام امکانداشتن آمار و اطالعات کا

ملی  برنامه"بنا به تکلیف  طرف،عنوان یک نهاد حاکمیتی بیبه و مرجع رسمی نظام ملی آماري ایران یگانهعنوان ایران بهمرکز آمار 

ایران در تعامل با  سازي در نظام ملی آماريکاري و ظرفیتسازي، ساماندهی، حذف موازيو با هدف یکپارچه "سوم توسعه آمار کشور

نموده است. این فهرست حاوي عناوین و  ایراناجرایی اقدام به تهیه فهرست آمارهاي رسمی  هايدستگاه بخشیهاي آمارکمیته

 عالی آمار به تصویبشورايکمیسیون تخصصی جلسه یکصد و سیزدهمین در  است کهاي آمارهاي رسمی ایران مشخصات شناسنامه

 .را دریافت کرده باشند "نشان کیفیت آمارهاي رسمی"گیرند باید رست قرار میتمام آمارهایی که در این فه سید.رعالی آمار شوراي

این فهرست حالت پویا دارد و در نسخه اول این فهرست صرفاً آمارهایی قرار داده شده است که در حال حاضر در ت است، شایان گف

با توجه به نیازهاي آماري اعالم شده از  ،هاي آتیها عدد وجود دارد و در سالکشور براي آنچرخه تولید آمار و اطالعات نظام آماري 

 ،آماردر صورت تأیید شوراي عالی ،شوندهاي جدیدي که وارد چرخه تولید آمار و اطالعات کشور میشاخص ،هاي اجراییسوي دستگاه

المللی این حوزه و همچنین آمارهاي رسمی ایران از استانداردهاي بین د. در تهیه فهرستشونوارد فهرست آمارهاي رسمی ایران می

که چارچوب این فهرست بر پایه الگوي پیشنهادي سازمان ملل تحت عنوان سایر کشورها استفاده شده است به طوري بیاتتجر

هاي نظام آماري از جمله آمارهاي شکل گرفت. این الگو چارچوب مشخصی را براي تمام فعالیت 1"هاي آماري بندي فعالیتطبقه"

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

 راهنماي تهیه فهرست آمارهاي رسمی ایران

 اند) برايکننده (که در ساختار تعریف شدهگرفته از سوي تمام افراد مشارکتها و اقدامات صورتگزارشی از فعالیتاین راهنما 

اي است؛ در فصل دوم مروري بر تعاریف و مفاهیم پایه ،. فصل اولاستفصل  5تهیه فهرست آمارهاي رسمی ایران است که مشتمل بر 

فهرست آمارهاي رسمی پرداخته شده است. فصل سوم این راهنما با بررسی مبانی نظري  یههاي قانونی تهبه تشریح کلیات و محمل

هاي ها و محدودیتهم از لحاظ تئوري و هم از لحاظ تجربی؛ عالوه بر تشریح نظام آماري، نظام آماري در ایران، ارکان، اهداف، ویژگی

هاي نظام آماري سنتی و مدرن، شرحی مختصر بر مدل رسمی، ویژگی نظام آماري، اصول بنیادین آمار رسمی، مفهوم کیفیت در آمار

عمومی فرایند کسب و کار آماري و مروري بر اقدامات و تجربیات کشورهاي دیگر در تهیه فهرست آمارهاي رسمی دارد. در فصل چهارم 

 ها و استانداردهاي، ساختار اجراي آن و ویژگیبه تشریح اقدامات صورت گرفته از سوي مرکز آمار ایران براي تهیه فهرست آمارهاي ایران

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

                                                 

1 Classification of Statistical Activities ( CSA) 
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 هاي آماري نرم افزارهاي طرحلید تو

به قالبی قابل تفسیر توسط رایانه استفاده  آوري شده در طرح آماريالعات جمعهاي برداشت داده به منظور تبدیل اطسیستم

 هاي مختلف برداشت داده عبارتند از:شوند. روشمی

 ؛آمایی توسط صفحه کلید (از روي کاغذ یا تصویر)داده .1

 ؛)OMR ،OCR ،ICR(اسکن نوري  .2

 و )PDA ،Tablet(دستگاه همراه  .3

 .ترنتنبرمبناي ای .4

هاي آماري 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 آوري الکترونیکی دادهسامانه سیجاد (سامانه یکپارچه جمع 1392و امکانات جدید فناوري، از ابتداي سال 

  هاي آماري شده است.افزارهاي ورود و کنترل اطالعات طرحنرم

 توسعه سامانه تعاریف و مفاهیم استاندارد

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

ستگاه اجرایی و د 129بخش موضوعی، دستگاه اجرایی متولی واژه و تعریف ( 21ها و تعاریف استاندارد آنها به تفکیک جستجو واژه

. با توجه به نیاز به توسعه هاي تابعه)، معادل انگلیسی واژه، سال استانداردسازي و سوابق آن را براي کاربران فراهم آورده استسازمان

 یگیري به تفکیک بخش موضوعی و دستگاه متولهاي سامانه (از جمله تعبیه منوي گزارشهاي سامانه و ارتقاي آن، نیازمنديقابلیت

انجام و مستند تحلیل سامانه تعاریف و مفاهیم  1399در سال یه فیزیکی تعاریف)، تأییددر سامانه و اخذ امضاي الکترونیکی به جاي 

  بخش امضاي دیجیتال تهیه شد. -آماري

 استانداردسازي تعاریف و مفاهیم آماري

آماري مشابه در کشور، ناشی از یکسان نبودن تعاریف و هاي ها و گزارشهاي موجود در نتایج آمارگیريبخش مهمّی از اختالف

ناپذیري هاي تولیدکننده آمار است که این موضوع موجب بروز مشکالت متعددي از قبیل مقایسهمفاهیم آماري مورد استفاده در دستگاه

هش اعتماد عمومی نسبت به آمار منتشر المللی، اتالف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاناپذیري آمارها در سطح مّلی و بینو جمع

ناپذیري در طول زمان و ناپیوستگی در سري زمانی هاي اقالم آماري موجب مقایسهشود. عالوه بر این تغییر متوالی تعاریف واژهشده می

موظّف به تهیه تعاریف و مفاهیم، آمار کشور، مرکز را  برنامه مّلی 5ماده » د«قانون مرکز آمار ایران و بند  3شود. ماده اقالم آماري می

مفاهیم آماري رو استانداردسازي تعاریف و هاي اجرایی نموده است. از اینها و سایر استانداردهاي آماري با همکاري دستگاهبنديطبقه

بخش  6دسازي تعاریف استاندار 1399در سال شود. هاي اجرایی و مرکز، از جمله اهداف عملیاتی ساالنه مرکز در نظر گرفته میدستگاه
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هاي اجرایی مرتبط در هر بخش تهیه و بازنگري تعاریف انجام شد که سالنامه در دستور کار قرار گرفت و با مشارکت نمایندگان دستگاه

  واژه آماري استاندارد و در سامانه ملی تعاریف و مفاهیم بارگذاري شده است. 347در نهایت تعریف 

 یک بخشاستانداردشده به تفکتعاریف  -4جدول
 نام بخش و دستگاه واژه نهایی شده

   سالنامه آماري کشوري هاشاخص قیمت بخش 6
 آماري کشور سالنامه مسکن و ساختمان بخش 55
 آماري کشور سالنامه ارتباطات بخش 48
 آماري و فهرست آمارهاي رسمی سالنامه آب و برق بخش 103
 آماري و فهرست آمارهاي رسمی سالنامه صنعت بخش 35
 هاي ملی سالنامه آماري کشور و فهرست آمارهاي رسمیحساب بخش 100

 جمع 347

 المللی آماريهاي بینبنديسازي و بازنگري طبقهیادهپ

مندي از بهرهها با هاي مختلف آماري زمانی میسر است که دادهها و طرحاستفاده از آمار و اطالعات گردآوري شده از سرشماري

براي  پذیرهاي آماري به عنوان چارچوبی استاندارد و مقایسهبنديبندي شوند. به همین منظور طبقهسیستمی منظم و منطقی طبقه

 رود و ازهاي اقتصادي و نیز به منزله ابزاري مطمئن براي نشان دادن کمبودها و نقایص آمار و اطالعات به کار میمعرفی منظم جریان

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی رو براي پدیدهالمللی بوده است؛ از اینهاي بینز مورد توجه جوامع و سازماندیربا

اند. این مرکز به عنوان مرجع رسمی آمار کشور و ها را به کشورهاي عضو توصیه نمودههاي مشخصی تهیه و استفاده از آنبنديطبقه

هاي آماري را مورد توجه خاص قرار داده است. بنديسازي و بازنگري طبقهمرکز آمار ایران، پیادهقانون  3به منظور اجراي ماده 

 باشد:هاي انجام شده در این بخش به شرح زیر میفعالیت

شریه طبقه ساس هدف (بندي بینتهیه ن ر ا  )COICOP2018المللی مصرف فردي ب

بندي هاي خانوار است. طبقههزینهی براي المللنیمرجع ببندي طبقه ، یک (COICOP)هدف برحسب يبندي مصرف فردطبقه

براي  هدف ایکارکرد  کبه عنوان ی کهکند ارائه می همگن کاالها و خدمات هايی را در مورد طبقهچارچوب، هدف برحسب يمصرف فرد

همچنین این ست، ا  (SNA)یمل يهاحساب ستمیاز س ناپذیرجدایی بخشبندي، این طبقه .شوندیمحسوب م وارخان یمصرف نهیهز

 لیو تحل هیبودجه خانوار و تجز طرح آمارگیري خانوارها بر اساس يهانهیمانند: آمار هز گرید يآمار حوزه نیدر چندبندي طبقه

آن از  اجزايهاي و هزینه )(GDP یناخالص داخل دیتول یالمللنیب سهیکننده؛ مقامصرف متیق هايشاخص ی،زندگ ياستانداردها

 یکي تفکبرا نیهمچن گیردي مورد استفاده قرار میو گردشگر سالمتو آمار مربوط به فرهنگ، ورزش، غذا،  د؛یقدرت خر يبرابر قیطر

 .شده است یدوام طراحبیدوام و  کم بادوام، يکاالها نیب زیکاالها از خدمات و تما
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حائز  آماري هايبنديطبقه بازنگري و سازيترجمه، پیاده ایران، آمار مرکز تأسیس قانون 8 و 3 ماده »و« بند در قانونی وظیفه به بنا

المللی ناساس الگوي بی هاي ملی بربنديو تدوین طبقه هابنديطبقه المللیبین نسخه ترجمه بهنسبت  دلیل همین به و اهمیت است

که از سوي بخش آماري سازمان ملل متحد  2018ي بر حسب هدف المللی مصرف فردبندي بینطبقه در همین راستا،. شودمی اقدام

اداره آمار سازمان ملل متحد  .و در قالب نشریه در درگاه ملی آمار بارگذاري شده است ترجمه شد1399در سال منتشر شده بود، 

)UNSD(عنوانبنابراین، این مجموعه به ، در هنگام ارائه این سند اعالم کرده است که نسخه مذکور ویراستاري نهایی نشده است؛ 

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

 و منتشر خواهد شد.

آموزشی طبقه  )ISICهاي اقتصادي (بندي فعالیتتهیه فایل 

براي شناخت همه  رهاي اجرایی و دفاتر موضوعی مرکز آماو نیاز دستگاه ISICبندي هبا توجه به اهمیت و کاربرد گسترده طبق

ز آمار ارسال هاي مرکهاي آماربخشی و معاونتبندي تهیه و به کمیتهبندي یک پکیج آموزشی براي معرفی بیشتر طبقهجانبه این طبقه

ها و افراد شاغل نیز بسیار سودمند خواهد بود. هاي اقتصادي کارگاهشده است. این پکیج به عنوان یک راهنماي جامع براي درج فعالیت

 نفر اول جوایزي اهدا شد. 3اي در مرکز آمار نیز در این زمینه برگزار شد و به براي ترویج استانداردهاي آماري، مسابقه

ستاندرج طبقه شوري (کد ا سیمات ک ستاندهاي ایران) در سایت سازمان بینبندي تق  )ISOارد (المللی ا

اندارد المللی استسازمان بینرو هاي پرکاربرد براي همه کشورهاست، از اینبنديکی از طبقههاي تقسیمات کشوري، یبنديطبقه

)ISO(  در سایت رسمی خود بخشی را براي معرفی تقسیمات کشوري کشورهاي عضو قرار داده است. تقسیمات کشوري ایران در سطح

بود. دفتر استانداردها و نظارت  استان نیز در این سایت وجود داشت که کدهاي آن با کدهاي استاندارد مورد استفاده در مرکز در تناقض

از دفتر نقشه و اطالعات مکانی و از طریق سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به بروزرسانی و اصالح این  هاي آماري با استعالمبر طرح

 پذیر شد.امکان ISOکدها کرد. این فعالیت با برگزاري جلسات متعدد با آن سازمان و انجام مکاتبات متعدد با 

گ توصیف و کدگذاري کاال بنديدرج طبقه آماربندو طبقه نظام هماهن  ي حوادث شغلی در درگاه ملی 

هاي محصول که به صورت خاص بر کاالهاي گمرکی بنديبه عنوان یکی از طبقه )HS(کدگذاري کاالها توصیف و نظام هماهنگ 

بندي ساالنه توسط سازمان توسعه تجارت تدوین و چاپ تمرکز دارد، کاربرد زیادي براي آمارهاي اقتصادي این حوزه دارد. این طبقه

براي استفاده کاربران در  مرکز آمار ایران تأییدم و هاي الزاز آن سازمان دریافت و پس از بررسی HSفایل  1399شود. در سال می

 درگاه ملی آمار ایران قرار گرفت.

المللی تدوین زیرمجموعه است و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس منابع بین 12بندي حوادث شغلی که شامل طبقه

 رسید و براي استفاده کاربران در درگاه ملی آمار ایران قرار گرفت. انمرکز آمار ایر تأییدهاي الزم به شده است نیز، پس از بررسی
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 رانیا ينظام آمار ازیمورد ن يآمار ياستانداردها تدوین و توسعه

ست ارزیابی سامانه ک لی  هاي اجرایی هاي ثبتی دستگاهتهیه چ

مبنا اجرا کند. نظام مسکن را به شیوه ثبتیبراي اولین بار سرشماري عمومی نفوس و  1405از آنجاکه مرکز آمار ایران در سال 

هاي هاي ثبتی دستگاهها و اطالعات آماري مورد نیاز را از طریق سامانهکند دادهملی آمار ایران با محوریت مرکز آمار ایران تالش می

هاي اجرایی هاي دستگاهالزم است سامانهرو، اجرایی دریافت کند و تا حد امکان سرشماري را بدون مراجعه به خانوارها انجام دهد. از این

 ناز استانداردهاي آماري الزم برخوردار باشند تا بتوان به راحتی تبادل داده بین دستگاه اجرایی و مرکز آمار ایران صورت پذیرد. به همی

 هاي اجرایی تدوین شد.هاي دستگاههاي ثبتی براي بررسی سامانهمنظور، چک لیست ارزیابی سامانه

دارد طرح ستان آمارگیريتدوین ا  مصاحبه تلفنی -هاي 

 يباال در کشورها تیفیبا کآمارگیري  يهاداده يآورجمع يبرا دیجد يهايرآوفنبه استفاده از  يادیگذشته، عالقه ز هايسالطی 

توجه  ،تلفن همراه و سرعت در حال رشد پوشش شبکه متیارزان ق يهایشده است. در دسترس بودن گوش دهیدر حال توسعه د

 ، جلب کرده است.نهیباال و اغلب اوقات کم هز فراوانی با يهاداده يآورجمع يبرا دیجد يرا به عنوان ابزار ياریبس

 یسنت یتلفن يهاآمارگیري ی براينیگزیجا یحت و لیتکم يهمراه برا يهابه سمت استفاده از تلفن شیگرا ،نفوذ تلفن همراه شیافزا

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

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

وجود داشته  تتلفن ثاب آمارگیري با نسبت به يکمتر یدهپاسخ زانیم ممکن است نی. عالوه بر ااست يترشیب اریبس يبه غربالگر ازین

 .باشد

هدف را فراهم کند. از  تیاز جمع یتواند پوشش مناسبیها مآن يریگنمونه چارچوبفرض استوار است که  نیبر ا یتلفن آمارگیري

 گریطرف د زاندك باشد و ا گیرينمونه چارچوبهدف از دست رفته از  تیشرط مستلزم آن است که درصد جمع نیطرف، ا کی

 .با تعداد موجود نداشته باشند یتفاوت چندان چارچوباز  یمستثن يواحدها

در هر ماه انجام  یدور بررس کیمکرر، معموالً حداقل  يهاداده يآور) با هدف جمعMPPSهمراه ( يهاتلفن هاياجراي آمارگیري

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

 ياجرا نیتلفن همراه و همچن آمارگیري یدر طراح یها است. موضوع اساسکردن داده (پاك) زیها و تمها، ورود دادهداده يآورجمع

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

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

، گزارشی کامل 19 -یدوکو ویژه در شرایط خاص یا بحرانی مانند پاندمیوري بهبا توجه به اهمیت این نوع آمارگیري و نقش آن در بهره

 تهیه و تدوین شد. 1399هاي آمارگیري بر پایه آمارگیري تلفنی، در سال درخصوص استانداردهاي طرح
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آزاد راي معرفی داده  آموزشی ب ستندات و فیلم   تهیه م

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

 شده است.

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

 زیر است: پذیر است. سه ویژگی مهم داده آزاد شامل مواردها امکانبدون محدودیت حق نشر، حق اختراع یا سایر محدودیت

) قابل هاداده ئههاي انتقال و اراکثر شامل هزینهسادگی و به صورت رایگان یا با هزینه معقول (حداها باید بهداده پذیري:دسترسی -

اي گونهها باید بهیابی بوده و در بهترین حالت با استفاده از بارگیري از اینترنت بتوان آن را به دست آورد. همچنین دادهدست

 ئه شود که بتوان در آن تغییراتی ایجاد کرد.ارا

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

 و نیازي به اخذ مجوز براي موارد مذکور نباشد.

اي آزاد باشند و حق استفاده از داده نباید محدود به اهداف و در هر حوزه هاها باید براي همه گروهداده :مشارکت جهانی -

 هاي خاصی باشد. فعالیت

 ثر بر تهیه آمارهاي رسمی در نظام آماري ایران نظارت مؤ

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

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

خطاهاي سیستماتیک) طراحی شده است. مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد نظارتی در  ژهیوبهو جلوگیري از ادامه و استمرار خطاها (

گیري، هاي موضوعی، نمونههاي تولید آمار، اعم از طراحی (طرحال در تمامی عرصههاي اجرایی با حضور فعّفرایندنظام آماري کشور در 

هاي لیات میدانی)، همچنین ساماندهی نظام آمارهاي ثبتی در دستگاهاجرایی، آموزش و ...)، اجرا (تبلیغات، جذب نیرو، آموزش و عم

ف به برنامه ملّی آمار کشور مکلّ 5ماده » د«تواند سالمت محصوالت آماري را تضمین نماید. مرکز آمار ایران مطابق با بند اجرایی می

عالی آمار) شوراي 3/6/1387هاي نظارت (مصوب فرم نامه وها بر اساس مجموعه آییننظارت بر تمام مراحل تهیه و اجراي آمارگیري

نظارت «و دیگري » سازمانی یا نظارت عمودينظارت درون«است. در این راستا نظارت بر تمامی مراحل اجراي یک طرح به دو شیوه 

 گیرد.صورت می» سازمانی یا نظارت افقیبرون

که در معاونت آمار و شود. در این نوع نظارت تمامی افراديانجام می سازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان استاننظارت درون

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

ها مبینی شده است که این فرپیش هاي نظارتی، فرمدرارتباط نزدیکی با منشأ بروز خطا داکه به عنوان فردي  کارشناس مسئول طرح

هاي آماري کارشناس مسئول طرح با نقش شود. در صورت واگذاري طرح به شرکتصورت فایل به مرکز آمار ارسال میپس از تکمیل به

همکاري سازمان در تأمین امکانات  تواند از جذب نیرو تا پایان عملیات میدانی نظارت داشته باشد، در این صورتسازمانی میناظر برون
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 هاستاناسازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان خبره مرکز آمار ایران بر سازمان اجرایی تر از قبل است. نظارت بروننظارت ضروري

 شود. ها انجام میو عملیات میدانی طرح

اي هسازمانی و استفاده از ظرفیتتقویت نظارت درون، بر اساس سیاست تعیین شده در هیئت رئیسه مرکز مبنی بر 1399ر سال د

ري هاي مرکز با شدت و قوت بیشتها، نظارت درون سازمانی تمامی طرحاستانی براي افزایش پوشش نظارت و ارتقاي کیفیت نتایج طرح

 ارائه شد.ها تدوین و ها براي تمامی طرحهاي نظارتی از تمام استانپیگیري و اجرا شد. در این زمینه گزارش

 1399سازمانی) در سال هاي آمارگیري مرکز به تفکیک دفتر موضوعی و وضعیت نظارت (درونطرح- 5جدول
 نام طرح نام دفتر ردیف

1 

 کشاورزي

  هاي کشورآمارگیري از دامداري

 آمارگیري تعداد و تغییرات دام سبک( تلفنی) 2

 (اینترنتی) هاي رسمی کشورآوري آمار کشتارگاهجمع 3

 آمارگیري تعداد و تغییرات دام سنگین (تلفنی) 4

 هاي صنعتی آمارگیري از مرغداري 5

  هاي کشورسازي چارچوب گلخانهبهنگام 6

7 

 صنعت, معدن و زیربنایی

 بیشتر کارکن و 10هاي صنعتی آمارگیري از کارگاه

 کشور برداريآمارگیري از معادن در حال بهره 8

 *زیستی خانوارهاي کشورهاي محیطآمارگیري از مقدار مصرف انرژي و ویژگی 9

 هاي ملیحساب ونقل ویژهآمارگیري حمل هايطرح 10

11 
 آالت ساختمانیماشین گانه: قیمت مصالح ساختمانی، کرایههاي سهآمارگیري ازطرح

) فقط 1399اول و دوم  هاي عمرانی (نیمهی شاغل در طرحو دستمزد نیروي انسان
 *شهر تهران

 *هاي مالی ثبتیآمارگیري کارگاهی با استفاده از صورت 12

13 
هاي هرداريـط شـادرشده توسـاختمانی صـهاي سروانهـات پـردآوري اطالعـگ

 *1399 -کشور

14 

 جمعیت، نیروي کار و سرشماري 

 شهري هايخانوارآمارگیري هزینه و درآمد 

 روستایی هايخانوار هزینه و درآمد آمارگیري 15

 فصل اول -آمارگیري نیروي کار 16

 فصل دوم -آمارگیري نیروي کار 17

 فصل سوم -آمارگیري نیروي کار 18

 فصل چهارم -آمارگیري نیروي کار 19

 بهار -گذران وقتاز آمارگیري  20
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 نام طرح نام دفتر ردیف

 تابستان -گذران وقتاز آمارگیري  21

22 

 و خدمات فرهنگی، بازرگانی

  حقیق و توسعههاي داراي فعالیت تکارگاه آمارگیري از

23 
ها هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیئت علمی دانشگاهآمارگیري گذران وقت فعالیت

 و مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان دکتري درحال گذران رساله

 از فرهنگ رفتاري خانوارآمارگیري  24

 برداري نمونه پایه شهريآمارگیري فهرست گیريهاي نمونهطرحشناسی آماري و روش 25

26 

 هاشاخص قیمت

 قیمت تولیدکننده بخش صنعت شاخص

 قیمت تولیدکننده بخش معدن شاخص 27

 هاي ساختمانی شهر تهرانقیمت نهاده شاخص 28

 مقدار تولید محصوالت صنعتی شاخص 29

 مقدار تولید محصوالت معدنی شاخص 30

 فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور قیمت 31

 هاي صنعتی کشورقیمت تولیدکننده محصوالت گاوداري شاخص 32

 هاي صنعتی کشورقیمت تولیدکننده محصوالت مرغداري شاخص 33

 هاي خدماتقیمت تولیدکننده بخش شاخص 34

 خانوارهاي شهريقیمت کاالها و خدمات مصرفی  شاخص 35

 قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی شاخص 36

 قیمت اجاره بهاي واحدهاي مسکونی استیجاري شاخص 37

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

آزمون برخطپیاده رگزاري   صورت متمرکزه ب سازي ب

م مرحله دو ویژه آموزش هها بآمار، آموزش طرح تولید فرایندهاي مهم در هاي انجام شده یکی از گلوگاهعنایت به آسیب شناسیبا 

آوري اطالعات جمعهاي اجرایی استان، ضمن شد. در همین راستا با هدف کنترل کیفیت آموزش ردهدر استان شناسایی 

ریزي الزم براي اجراي آزمون متمرکز در بستر وب در دو طرح آمارگیري معدن و دامداري برنامهگیرندگان در سامانه نظارت، آموزش

موران آمارگیر نیازمند به أهاي ارزشمندي براي شناسایی نقاط ضعف، مفاهیم پرخطا، مانجام شد و با اجراي آزمون، نتایج و تحلیل

در این ثر واقع شد. ؤهاي اصالحی و پیشگیرانه ماین بازخوردها در برنامه شد کهرائه ها اهاي تکمیلی و نظارت هدفمند بر آنآموزش

 . ها نیز بوجود آوردطرحآموزش یک انسجام کلی در کل کشور در فرایند اجراي  ،هاي الزمروش عالوه بر سنجش

شبوردهاي نظارتی   طراحی دا
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که مجریان طرح توسط این  استسازي نظارت دهاي نویناز دیگر دستاورهاي تفصیلی گزارش ئهطراحی داشبوردهاي نظارتی و ارا

بازخورد الزم در طول  ارائهو کنترل و  هرصد نمود رموأتولید آمار را تا سطح هر م فرایندهاي تمامی عوامل در ابزار در حین اجرا، فعالیت

عالوه رصد پیشرفت و پوشش (تکمیل، عدم تکمیل ه کند. بپذیر میرا امکانجرایی ازمان عملیات میدانی و نه بعد از پایان آن به مدیران 

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

 باشد.امکانات داشبوردها می

اري خانوار، مرغداري صنعتی، تحقیق و توسعه و هاي آمارگیري نیروي کار (چهار فصل)، معدن، فرهنگ رفتبراي طرح 1399در سال 

به هاي تولید شده در این داشبورد، شد. همچنین با استفاده از پاراداده هاي مذکور ارائهصنعت داشبوردهاي نظارتی تهیه و گزارش

پرداخته 1399ر سال موران آمارگیر و همچنین محاسبه متوسط زمان تکمیل پرسشنامه در طرح نیروي کاأبررسی الگوهاي رفتاري م

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

سامانه نظارت راه  اندازي 

هاي موجود به لحاظ ساختار فنی و دیدگاه کارشناسی صورت سازي این سامانه با توجه قابلیتهاي اولیه در خصوص پیادهبررسی

 نیروي طرحگانه شاخص قیمت فصل پاییز،  10هاي طرح(طرح اصلی مرکز آمار ایران  15اي و در نهایت با تولید این سامانه بر گرفت

بیشتر،  و کارکن نفر 10 صنعتی هايکارگاه از آمارگیري طرح کشور ، هايدامداري از آمارگیري طرح ،1399 سال تابستان فصل کار

 .برداري قرار گرفتسازي و مورد بهرهپیاده 1399در سال کشور)  هايگلخانه چارچوب سازيبهنگام طرح

 گروه بازتماس

در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان، از گروهی متشکل از چند مأمور خبره  1399پس از اجراي طرح آمارگیري نیروي کار سال 

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

ها هاي آماري(با استفاده از داشبوردهاي 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 نیروي کار تهیه و ارایه شد. 

سامانه پیامکی مگفا   تهیه گزارش از طریق 

 ر از سامانه پیامکی مگفا استفاده شد:موارد زیدر  1399در سال 

  ؛هارسانی و نظرسنجی از معاونان آمار و اطالعات استاناطالع •

 ؛رسانی به کارشناسان براي ارسال گزارشات نظارتیاطالع •

 ؛رسانی به کارشناسان براي مشاهده تاالرهاي گفتگواطالع •

 ؛امانه جامع نظارتارسال نام کاربري و رمز ورود براي ورود کارشناسان طرح به س •

 و هاي اجرایی براي آزمون مرحله دومارسال نام کاربري و رمز ورود براي ورود رده •

 .2121ها با استفاده از سرشماره دریافت بازخورد اجراي تلفنی طرح •
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  استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت در مرکز آمار ایران

آمارهاي مرکز آمار ایران در تمام محصوالت و فرایندهاي مرکز، در دستور سازي و استقرار چارچوب کیفیت پیاده 1399در سال 

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

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

تهیه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبودهاي داراي اولویت مرکز آمار ایران و  1399انجام و نتایج آن در اردیبهشت  1398

ر باجرا ابالغ شد. متولیان آن تعیین و با تصویب شوراي راهبري کیفیت آمارهاي مرکز آمار ایران و توسط ریاست محترم مرکز براي 

 در مرکز آمار ایران انجام شده است: 1399هاي زیر در سال هاي تعیین شده، اقداماساس اولویت

واگذاري استانداردسازي تعاریف آمارهاي رسمی نظام آماري به بخش خصوصی به منظور پوشش حداکثري تعاریف آمارهاي  •

 ؛)1400دار تا پایان سال رسمی (ادامه

ها در نظام آماري به منظور پوشش موضوعات تخصصی کارگیري آنو به المللیبین استاندارد هايبنديطبقه توسعه و شناسایی •

 ؛)1400(ادامه در سال  مورد نیاز نظام آماري

 ؛هاي استاندارد آماريبنديکارگیري تعاریف و طبقهتهیه فرایند، دستورالعمل و رویه اجرایی نظارت بر به •

 ؛)1400ها (ادامه در سال آوري دادههاي آمارگیري، مرحله جمعاستانداردهاي طرحبازنگري  •

 ؛رسانی استانداردهاي آماري به کاربران نظام آماري کشورهاي اطالعتدوین دستورالعمل در خصوص روش •

 ؛تدوین خط مشی تضمین محرمانگی و دستوراالعمل مربوط •

 ؛)1400راتی آماري (الکترونیک و کاغذي) (ادامه در سال هاي انتشاتدوین راهنماي جامع تدوین گزارش •

 ؛)1400نفعان (ادامه در سال بندي آنان و تدوین روش و فرایند شناسایی ذينفعان، دستهتهیه فهرست ذي •

 ؛بندي کاربرانتدوین روش شناسایی و طبقه •

 ؛)1400تدوین روش سنجش و ارزیابی رضایت کاربران و فرایندهاي آن (ادامه در سال  •

 و هاي ثبتینویس دستورالعمل استاندارد و ارزیابی کیفیت دادهتهیه پیش •

 .هاي ماکرو ادیتنامهتهیه شیوه •

  سازي چارچوب مدیریت کیفیت آمارهاي رسمیاستقرار و پیاده تدوین،

چوب چار«ملّی توسعه آمار کشور، برنامه ملّی توسعه آمار کشور و مطابق تکلیف مندرج در برنامه سوم  9بر اساس بند الف و ب ماده 

، تهیه و 1دستگاه اجرایی 11با مسئولیت مرکز آمار ایران و مشارکت نمایندگان » مدیریت کیفیت آمارهاي رسمی نظام آماري ایران

                                                 

 هاي زیر است:ها و وزارتخانهسازمان هاي اجرایی شاملدستگاه ۱
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آماري ابالغ سازي در نظام به مناسبت روز ملّی کیفیت توسط رئیس مرکز آمار ایران براي اجرا و پیاده 1398آبان ماه  18تدوین و در 

 يو شرایط نظام آماري کشور و نیز با توجه به استانداردهاي موجود هابا درنظر گرفتن ظرفیت صورت یکپارچه وشد. این چارچوب به

این چارچوب  تهیه شده است. 2019ویرایش سال » چارچوب ملّی تضمین کیفیت سازمان ملل متحد«اساس بر یژه و المللی و بهبین

 جزء است. 365الزام و  87اصل،  19حوزه،  4سله مراتبی چهارسطحی دارد شامل که ساختاري سل

سازي و استقرار هاي اجرایی براي پیادهتوسعه، مرکز آمار ایران به منظور کمک به دستگاهبرنامه  9در راستاي اجراي بند ب ماده 

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

هاي کلو حفظ پروتکشور . تهیه فیلم آموزشی ابزاري براي انتقال یکسان مفاهیم به تمام کارشناسان نظام آماري نمودملی آمار منتشر 

آمارهاي رسمی نظام آماري در  سازي چارچوب کیفیتبهداشتی در شرایط حضور ویروس کرونا بوده است. همچنین این مرکز بر پیاده

ت سازي چارچوب کیفیهاي اجرایی براي استقرار و پیادهدستگاهکارشناسان هاي الزم را به نظارت داشته و راهنماییهاي اجرایی دستگاه

زیر را بررسی و هاي اجرایی دستگاه  چارچوب کیفیت 3تا  1هاي هاي خودارزیابی مربوط به اصل. به این منظور فایله استارائه کرد

  است: نمودهنظرات اصالحی خود را اعالم 

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

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

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

آیین آمارهاي رسمی ایرانتدوین   نامه کیفیت 

آمارهاي رسمی و اعطاي نشان کیفیت، برنامه مّلی توسعه آمار کشور و به منظور ارزیابی کیفیت  6ماده » الف«در راستاي اجراي بند 

عالی آمار کمیسیون تخصصی شواري 11/6/1399نامه در جلسه مورخ ، تدوین شد. این آیین»نامه کیفیت آمارهاي رسمی ایرانآیین«

 عالی آمار ارسال گردید.مصوب شد و براي تصویب شوراي

آماريطرح ارزیابی کیفیت  هاي 

ارزیابی  ،1399در سال  شود.ها انجام میهاي آمارگیري و بهبود کیفیت آنت و ضعف طرحنقاط قوّ ارزیابی کیفیت به منظور شناسایی

هاي براي استفاده در طرح» هاي اداريدستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت«هاي کشور و تدوین هاي نیروي کار و دامداريآموزش طرح

 ست.آماري و سرشماري از اقدامات انجام شده در این زمینه ا

 ها و فایل عناصر جغرافیایی رسانی نقشهتهیه و بهنگام

                                                 

شور امور سازمان ستخدامی ک ستحفاظت سازمان ؛ اداري و ا شهرداري تهران؛ محیط زی ضاییه؛  صادي 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
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ر تهیه و بهنگام شهنظارت ب آماريرسانی نق  هاي 

ر تر و گویاتگیرند، بنابراین هر چه کاملها مورد استفاده قرار میها و آمارگیريهاي آماري به منظور اجراي بهینه سرشمارينقشه

 گردد.تري براي سرشماري یا آمارگیري حاصل میانجام شده و نتایج دقیقباشند کنترل پوشش جغرافیایی بهتر 

برداري از سازمان برنامه و بودجه انجام هاي مشاور داراي رتبه نقشههاي آماري توسط بخش خصوصی و شرکترسانی نقشهبهنگام

عات مکانی مرکز آمار ایران به عنوان ناظر عالیه بر روند گیرد و معاونت آمار و اطالعات استان به عنوان ناظر اولیه و دفتر نقشه و اطالمی

رسانی بهنگام .یت بسزایی داردرسانی اهمّهاي آماري، نظارت بر بهنگامها نظارت دارند. با توجه به دقت باالي نقشهرسانی نقشهبهنگام

نقطه آبادي  7200هکتار و تعداد  180,385آبادي بلوکه در مجموع به مساحت  183شهر و  148در  1399هاي آماري در سال نقشه

 .رسانی قرار گرفتبرداري مورد بهنگامتوسط مشاورین بخش خصوصی داراي رتبه نقشه

شه  هاي موضوعی نق

وعی هاي موضها، نقشهتر آمار و اطالعات از طریق نقشهبه منظور ارتقاي سطح کیفی و گویا شدن نشریات مرکز و امکان مقایسه ساده

هاي نقشه 1399سال  درگردد. میمبتنی بر جداول آماري، در قالب تصاویري که بتواند بیشترین اطالعات را به نمایش بگذارد، تهیه 

استان کشور و همچنین نقشه هاي  31تقسیمات سیاسی شهرستانی کل کشور(فارسی و التین)، نقشه تقسیمات در سطح دهستان 

ران سازي از طریق درگاه ملی مرکز آمار ایبعد از آمادههایی که داراي تغییرات شهرستانی بودند تهیه گردید که سی استانتقسیمات سیا

 در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین براي نشریات مرکز نیز نقشه هاي موضوعی تهیه شد.

عناصر جغرافیایی   فایل 

رت باشد که اقدامات صوهاي ساالنه این مرکز میهاي آماري، از فعالیتمنظور اجراي طرح رسانی فایل عناصر جغرافیایی بهتهیه و بهنگام

 به شرح زیر است: 1399گرفته در سال 

ر تهیه فایل جغرافیایی •    1399 نظارت ب

رسانی دریافت و اعمال نتایج بهنگام هايفرایندو شامل  یابدخاتمه می 1400نیمه تیرماه آغاز و در  1399نیمه شهریور  این فعالیت از

ها براي اعمال مصوبات، ترسیم سطوح دولت، هماهنگی با دفاتر تقسیمات استانداري هیئتهاي آماري، دریافت و اعمال مصوبات نقشه

در این دوره به دلیل حجم باشد. ها میتقسیماتی و بررسی محدوده شهرها به کمک وزارت راه و شهرسازي و معاونت فنی استانداري

ماه به  3سازي فایل جغرافیایی از زیاد تغییرات ناشی از اجراي طرح رفع مغایرت از فهرست نقاط روستایی وزارت کشور، زمان بهنگام

ایل سازي فقبلی تغییر نمود. در این دوره نیز دستورالعمل بهنگام شدهماه افزایش یافته و زمان آن نسبت به برنامه اعالم  6بیش از 

 .با در نظر گرفتن مالحظات ناشی از اجراي طرح رفع مغایرت تهیه گردید 1399جغرافیایی
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ر تهیه فایل جغرافیایی •  1398 نظارت ب

 1399ماهه ابتدایی سال  6خاتمه یافت. مرحله دوم آن که در 1399آغاز و در پایان مردادماه  1398این فعالیت از ابتداي بهمن ماه 

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

 تهیه و به دفاتر مرکز ارسال شد. 1398سیستمی و رفع خطاها، فایل جغرافیایی 

سامی آن • سیماتی، شهرها و ا شور بررسی سطوح تق شوري وزارت ک سیمات ک شریه تق سانبا هدف رفع مغایرتها با ن ک سازي در ها و ی

شور   سطح ک

انجام پذیرفت و در این خصوص سطوح تقسیماتی و نقاط شهري در  1398سازي فایل جغرافیایی این فعالیت در حین اجراي بهنگام

یرات ردیده و تغیگورت مغایرت نسبت به رفع آن اقدام فهرست مرکز بر اساس آخرین فهرست منتشر شده وزارت کشور بررسی و در ص

 .اعمال شد 1398در فایل جغرافیایی 

آمار ب • شور با فایل جغرافیایی مرکز  سان سازيه بررسی فهرست نقاط روستایی وزارت ک ک  منظور رفع مغایرت و ی

ادامه مرحله دوم این طرح  1398پذیرد. در سال فعالیت مذکور با هدف رفع مغایرت از فهرست نقاط روستایی وزارت کشور انجام می

باشد و درصد پوشش کشوري می 65عملیات میدانی و پیمایش سطح کل کشور بود، اجرا شد که ماحصل آن بررسی حدود که شامل 

 خواهد شد. اجرا 1398و  1399اعمال گردید و ادامه این روند در سال  1397مرکز در فایل جغرافیایی  تأییدنتایج آن نیز پس از 

 ساز ي فایل جغرافیاییافزار بهنگامتوسعه نرم

نیازمند به بازنگري افزار مذکور توسط بخش خصوصی تهیه گردید. نرم 1390سازي فایل جغرافیایی سال افزار مدیریت بهنگامنرم

با ساختار قبلی و تکمیل و رفع نواقص آن در افزار جدیدي اي تغییرات و همچنین ارتقاء امکانات داشت. از این رو تهیه نرمو اعمال پاره

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

افزار هاي مختلف نرمل جغرافیایی، تکمیل و ارتقاء بخشسازي فایدر بهنگام دست تهیه است. هدف از تهیه آن سهولت درشهري کشور 

 باشد.سازي فایل جغرافیایی و کنترل اعمال تغییرات میمدیریت بهنگام

سان سازي ک آمار به منظور رفع مغایرت و ی شور با فایل جغرافیایی مرکز   بررسی فهرست نقاط روستایی وزارت ک

 فهرست 1399سال 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  .ی از وزارت کشور دریافت گردید. این فهرست نسبت به فهرست اول تغییرات زیادي داشتدوم

توانست ان میاستشد. در صورتی که صورت نظیر به نظیر بود. بررسی این فهرست نیز شامل بررسی دفتري و عملیات میدانی میهنقاط ب

به  شد.اعمال می 1399 وارد مرحله عملیات میدانی شود، تغییرات ناشی از اجراي این طرح در فایل جغرافیایی 1399تا پایان سال 

 است.انجام  در حال ها به کندياستان در برخی ازبرخی مشکالت عملیات میدانی این فعالیت  دلیل
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ستی به بلوك آماريطرح اتصال کدپ  هاي 

یکی از اهداف اصلی  1399مبنا در سال هاي ثبتیهاي آماري در جهت پیشبرد اهداف آمارگیرياجراي اتصال کدپستی به بلوك

براساس رویکرد جدید شرکت پست ج.ا.ا ، استفاده از ژئوکدهاي پستی  مرکزبوده است. براي رسیدن به این هدف تمرکز  مرکز آمار ایران

اداره کدگذاري شرکت پست ج.ا.ا برگزار شد و اهداف مشترکی تعریف گردید. کارشناسان جلسات متعدد با  1399بود. از ابتداي سال 

 سازيها در ثبت آماري امالك و مستغالت کشور در نقاط شهري، یکسانمین اطالعات موقعیت مکانأتوان به تاز جمله این اهداف می

 10شرکت پست ج.ا.ا ، ایجاد یک سرویس تبادل ژئوکد پستی (داراي کدپستی هاي مرکز آمار ایران و هاي شهري در نقشهمحدوده

توسط شرکت پست  1399رقمی) میان مرکز آمار ایران و شرکت پست ج.ا.ا، اتصال نسخه نهایی کدهاي پستی ژئوکد شده تا پایان سال 

ایران و شرکت پست ج.ا.ا در سطح بلوك و پارسل (در  اي (میدانی و دفتري) مرکز آمارهاي نقشههاي آماري و رفع مغایرتج.ا.ا به نقشه

منعقد گردید.  9/10/1399اي فی مابین مرکز آمار ایران و شرکت پست ج.ا.ا در تاریخ نامهاشاره نمود. در این راستا تفاهم استان) 31

رالعمل تهیه شده جهت اتصال بر اساس دستونامه آخرین نسخه ژئوکدپستی از شرکت پست ج.ا.ا دریافت شد و براساس این تفاهم

  در اختیار همکاران استانی قرار گرفت. ،هاي آماريکدپستی به بلوك

 ایران آمار مرکز  WebGISسازيپیاده سنجی امکان

المللی صورت گرفت. با مرکز آمار ایران مطالعات تطبیقی در سطح ملی و بین  WebGISسازيسنجی پیادهدر راستاي امکان

هاي ملی شهرداري تهران، سازمان مدیریت استان اصفهان، سازمان مدیریت استان تهران، شرکت پست ج.ا.ا و.. لیستی از بررسی سامانه

اندازي آماري کشورهاي استرالیا، کانادا، آمریکا طرحی براي راه  WebGISها تهیه شد. همچنین با بررسینقاط قوت و ضعف این سامانه

WebGIS  هاي گستر و استفاده از این دانش در بکارگیري فناوريمکانی مردم مطالعاتی در زمینه اطالعات گردید.مرکز آمار ایران ارائه

مبنا از قبیل تعیین موقعیت و ي نظام آماري ثبتیهاها در توسعه زیرساختسایر دستگاهمندي از همکاري مردم و مشارکتی و بهره

هاي زارشگدریافت  ها وقعیت و تکمیل فرم اطالعات کارگاهتعیین مو اربري،تعیین موقعیت و تکمیل فرم ک تکمیل فرم کدپستی،

و همچنین هاي مشاور اري چند جلسه با شرکتصورت پذیرفت. پس از برگز  WebGISمغایرت نقشه بلوك آماري از طریق سامانه

شرح خدمات و نیازهاي مرکز آمار ایران ) دفاتر مرکز (مانند مرکز فناوري اطالعات و ارتباطاتبرخی از چندین جلسه کارشناسی با 

 جهت انعقاد قرارداد تهیه گردید.

 برآورد جمعیت و خانوار

عات الاي دیگر از تولید اطّاي و آمارهاي ثبتی، شیوههاي نمونهها، آمارگیريبینی و برآورد جمعیت و خانوار، در کنار سرشماريپیش

ها گونه اطالعات در فواصل زمانی بین سرشماريگیرد. تولید اینکاربران قرار میها، تولید و در اختیار هاي بین سرشمارياست که در سال

هاي صورت یابد. اهم فعالیتریزي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی در سطوح خرد و کالن اهمیت میبه منظور هرگونه برنامه

 باشد: این خصوص به شرح زیر میگرفته در 

 فصل و استان روستایی، مناطق شهري، تفکیک به 1399ساله و بیشتر خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی سال  15بینی جمعیت پیش •

 ؛هاي خانواري مرکز آمار ایرانجنس ویژه طرح برحسب
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 ؛هاي خانواري مرکز آمار ایرانویژه طرح فصل تفکیک و به 1399بینی خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی سال پیش •

 ؛، تحقیقات و فناوريعلوم وزارت درخواست به بنا جنس برحسب و استان تفکیک به ساله 24 تا 18 جمعیت بینیپیش •

 ؛پرورش و آموزش وزارت درخواست به بنا جنس برحسب و روستایی و شهري مناطق تفکیک به ساله 11 تا 6 جمعیت جمعیت بینیپیش •

 15 سال، 15 از کمتر سنّی هايگروه و روستایی و شهري مناطق استان، تفکیک به کشور کل گروهی و ساکن معمولی خانوارهاي جمعیت بینیپیش •

 ؛کار نیروي طرح ویژه 1399 سال فصول برحسب بیشتر و 65 و سال 64 تا

 تریاس انتخابات براي جنس برحسب و استان تفکیک به کشور کل هاياولی رأي و رأي شرایط واجد جمعیت بینیپیش •

 ؛1400 سال جمهوري

 و ثبتی جدید هايداده از استفاده با1415 سال تا استان تفکیک به و کشور کل جمعیت بینیپیش خصوص در اولیه بازنگري •

 . 1398تا سال  1395محاسبه میزان باروري کل با روش مستقیم براي کل کشور و به تفکیک استان از سال  •

 هاي آماريسازي چارچوبو بهنگامتولید 

نیازهاي اجراي ترین پیشگیري کارگاهی را به یکی از مهمهاي مورد نیاز نمونهسازي چارچوبارائه آمارهاي باکیفیت، بهنگام

ي سازاي براي بهنگامها موجب شده که کشورها برنامههاي آمارگیري در کشور تبدیل کرده است. تغییرات زیاد در جامعه کارگاهطرح

مبنا در دستور کار مرکز استفاده از آمارهاي ثبتیهاي آماري یا اجراي طرحاین رو هر سال فعالیت مذکور با  چارچوب داشته باشند. از

 نیز اقدامات ذیل انجام شده است: 1399گیرد. در همین راستا در سال آمار ایران قرار می

 ؛صنعتی هايکارگاه چارچوب سازيبهنگام •

 ؛معادن چارچوب سازيبهنگام •

 ؛ونقلحمل هايکارگاه چارچوب سازيبهنگام •

 ؛1399 خانواري هايآمارگیري پایه نمونه برداري فهرست طرح چارچوب فایل اصالح  •

 ؛کشیجوجه سساتؤم و مادر مرغ تخمگذار، مرغ پرورش هايمرغداري چارچوب سازيبهنگام طرح اجراي و تهیه •

 هاي طیور؛کشتارگاهسازي چارچوب متهیه و اجراي طرح بهنگا •

 ؛هاي کشورسازي چارچوب گلخانهتهیه و اجراي بهنگام •

آموزش «، »تعاون، کار و رفاه اجتماعی«هاي مکاتبه با وزارتخانهبا  تهیه چارچوب آموزش عالی و محل صرف غذا و آشامیدنی •

سازمان «و » و فناوري اطالعاتارتباطات «، »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«، »علوم، تحقیقات و فناوري«، »و پرورش

 ؛»بیمه سالمت

 هاي دام؛سازي چارچوب کشتارگاهامبهنگ •

 ؛هاي قیمتهاي شاخصچارچوب طرح فصلی سازيبهنگام •

 و تحقیقات علوم،«، »اجتماعی رفاه و کار تعاون،« ،»نیرو« هايوزارتخانه هاي آماري باو پیگیري براي اخذ چارچوب مکاتبه •

 ،»وزارت کشور«، »وزارت آموزش و پرورش « ، »سازمان بیمه سالمت« ، »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«  ،»فناوري
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 انرژي سازمان« ،»ایران تجارت توسعه سازمان«» سازمان ثبت اسناد و امالك کشور«، »وزارت صنعت، معدن و تجارت «

 جمهوري پست شرکت« ،»نوسازي و گسترش سازمان« ،»مدارس تجهیز و نوسازي سازمان« ،»مالیاتی امور سازمان« ،»اتمی

 ،»شهید بنیاد« ،»ایران بازرگانی اتاق« ،»بهادار اوراق و بورس سازمان« ،»ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک« ،»ایران اسالمی

 و »یاجتماع نیمأسازمان ت«و  »يدادگستر يکانون وکال« ،»یسازمان دامپزشک« ،»یستیسازمان بهز«

، » رانیاتاق اصناف ا« ،» یاتیسازمان امور مال« ،»یبهداشت، درمان و آموزش پزشک«  يهاوزارتخانه يچارچوب آمار افتیدر •

 .»رویوزارت ن«و » سازمان توسعه تجارت«، »وزارت کشور« ،»يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق«

 هاو استان ییاجرا يهااز دستگاه ازیمورد ن ياقتصاد ياطالعات آمار يآورجمع

، 1هاي کلیدي اقتصادي نظیر محصول ناخالص داخلیکردن شاخصاي فراهمی، فصلی و منطقههاي ملّ هدف از تهیه آمار حساب

هاي مختلف اقتصادي، مصرف نهایی خصوصی و دولتی، تشکیل هاي اقتصادي، رشد اقتصادي، رشد بخشارزش افزوده رشته فعالیت

و  هاي ملیبمشخص ساالنه ( حسا دوره زمانیها در ت که براي ارزیابی عملکرد اقتصادي کشور و استانسرمایه ثابت ناخالص و ... اس

نیاز اهمیت د یه و گردآوري اطالعات و آمار مور. دراین خصوص تهّگیردمورد استفاده قرار می )هاي فصلی) و فصلی (حسابايمنطقه

 به شرح زیر است: 1399 هاي صورت گرفته در سالاهم فعالیت .اي داردویژه

 ؛1398 زمستان فصل هاسازمان از نیاز مورد ثبتی اطالعات آوريجمع •

 ؛رشته فعالیت  84استان به تفکیک  31اي از هاي منطقهاخذ اطالعات ثبتی حساب •

 ؛هاي اجراییرشته فعالیت از کلیه دستگاه 84هاي ملی به تفکیک اخذ اطالعات ثبتی حساب •

هاي افزوده بخش دولت به تفکیک فایلداري کل کشور، براي محاسبه ارزشخزانه –اخذ اطالعات از وزارت اقتصاد و دارایی  •

 اي و درآمد؛اي، اعتبارات تملک دارایی سرمایهاعتبارات هزینه

 هاي مالی از سازمان حسابرسی؛اخذ اطالعات صورت •

 بخش صنعت از سامانه بورس (کدال)؛ اخذ اطالعات مربوط •

 ؛دستگاه اجرایی 70هاي سالنامه از بیش از دریافت اطالعات فصل •

 ؛دریافت اطالعات گزارش فصلی اقتصاد ایران •

هاي و تدوین نشریه شناسنامه شاخص هاي توسعههاي مورد نیاز برنامهشناسنامه شاخصاطالعات مورد نیاز  دریافت فهرست و •

 ؛هاي اجراییاز دستگاه برنامه ششم

  و مرکز موضوعی دفاتر و اجرایی هايدستگاه کشور از فرهنگی و اجتماعی وضعیت مورد نیاز نشریه اطالعات دریافت •

 .کشورسال  55ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نشریه سري زمانی شاخصگردآوري و ورود اطالعات  •

  

                                                 

1. Gross Domestic Product (GDP) 


