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 یدسترس لیتسه و سترشگ

 يارتقا ،یرسم يآمارها به

 و یعموم اعتماد و یآگاه

 و کاربرد اشاعه و جیترو

 توسط آمار حیصح ریتفس

 زان،یربرنامه استگذاران،یس

  مردم و نیمحقق
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اطالعات آماري در جامعه است. کارگیري نشر، دستیابی و به فرهنگ آماري، مجموعه نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید،

 هاي انجام شده به منظور ارتقاي فرهنگ آماري به شرح ذیل است:فعالیت

 ریزيآمار و برنامه روز برگزاري مراسم بزرگداشت

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

یس یزاده، رگیري ویروس کرونا، به صورت محدود با حضور آقاي دکتر حسینتحت تأثیر شرایط ناشی از همه 1399 ماهآبان در اول

محترم مرکز آمار ایران ، دکتر پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر 

 سازمان سییر پارسا، یعل دیام دکتر ،یاسالم يشورا مجلس ریعشا ونیفراکس سییر بینا و مجلس در اسوجیمردم فکر نماینده روشن

 سازمان ران،یا آمار مرکز رانیمد و معاونان از يمحدود جمع و رکشوریعشا امور سازمان مقام قائم مقدم یعالئ دکتر کشور، یاتیمال امور

ها و معاونت آمار و دستگاه در این مراسم از شد. برگزار کشور يآمار نظام و تهران استان يزیربرنامه و تیریمد سازمان بودجه، و برنامه

 ها تقدیر به عمل آمد.ریزي استانعات برتر سازمان مدیریت و برنامهاطال

 پانزدهمین کنفرانس آمار

توسط دانشگاه یزد و  1399 سال یور ماهشهرپانزدهمین کنفرانس آمار ایران به عنوان یکی از مهمترین رویدادهاي آماري کشور در 

ی یس مرکز آمار ایران، در پیامی، رار شد. در افتتاحیه این کنفرانسانجمن آمار ایران در شهر یزد به صورت مجازي و در قالب وبینار برگز

هاي ملّی را بیان نمودند و تأکیدات و رهنمودهاي اخیر مقام معظم به عنوان سرمایه ؛هاي اداريهاي اداري حاصل از ثبتاهمیت داده

هاي ثبتی را یادآور اطالعات کشور، لزوم استفاده از داده رهبري به هیئت محترم دولت در رابطه با ساماندهی آمارها و اتصال پایگاه

مبنا به روش ثبتی 1405ر اجراي سرشماري عمومی نفوس و مسکن هیئت محترم دولت مبنی ب1399مصوبه خرداد ماه همچنین شدند. 

 امر زمانی میسر می شودمورد تأکید قرار گرفت. بدون شک این  سازي نظام آماريبهترین فرصت براي رفتن به سمت مدرنبه عنوان 

مار ایران آ تی از سوي کارشناسان مرکزمبنا کمک نمایند. در این کنفرانس مقاالبه سرشماري ثبتیکه دانشگاهیان و جامعه علمی کشور 

  ارائه شد. نیز

 هاارتباط با رسانه

اي هرسانی عملکرد و فعالیترسانی عمومی و ارتقاي فرهنگ آماري و همچنین در راستاي اطالعها در اطالعبا توجه به نقش مهم رسانه

هاي مختلف با ها و خبرگزاريري، روزنامهبهاي خبا شبکه مصاحبه 36، مدیران و کارشناسان مرکز این مرکز و تنویر افکار عمومی

و دیگر موضوعات مرتبط  نظام آماري مدرن و ثبتی مبناموضوعات جمعیت، رشد جمعیت و چشم انداز آن، نرخ تورم، اشتغال و بیکاري، 

می عمو ی سرشماريستاد ملّلسه ریزي و اولین جروز ملی آمار و برنامهبه مناسبت خبري دو نشست همچنین  .داشتند 1399در سال 

 دهد:به تفصیل، اطالعات مربوط به آن را ارائه می 6جدول  .رگزار شدب 1405ثبتی مبنا  نفوس و مسکن
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 هاي خبري به تفکیک موضوع و تاریخانجام شده توسط مدیران و کارشناسان مرکز با رسانه هايمصاحبه – 6جدول

 مصاحبهتاریخ انجام  موضوع نام رسانه ردیف

 29/2/1399 اشتغال و بیکاري شبکه افق 1

 30/2/1399 آمارهاي ثبتی –اشتغال و بیکاري رادیو اقتصاد 2

 30/2/1399 جمعیت 1شبکه  21بخش خبري ساعت  3

 7/3/1399 1405 مبناثبتی عمومی نفوس و مسکن تصویب سرشماري رادیو اقتصاد 4

 19/3/1399 بیکاري اشتغال و خبرگزاري ایسنا 5

 26/3/1399 رشد جمعیت روزنامه ایران 6

 7/4/1399 جمعیت استان ها رادیو معارف 7

در آمار  1395مد و سرشماري آدر و ینهزمار هآتناقض  روزنامه دنیاي اقتصاد 8

 مالک و مستاجر

7/4/1399 

 20/4/1399 انداز جمعیتچشم رادیو سالمت 9

 21/4/1399 ماريآ هاي جدیدروش رادیو گفت و گو 10

 22/4/1399 تورم و مباحث متفرقه روزنامه جام جم 11

 23/4/1399 99نرخ بیکاري  خبرگزاري مهر 12

 5/5/1399 باروري خبرگزاري فارس 13

 6/5/1399 تورم برنامه تیتر امشب –شبکه خبر 14

 19/5/1399 تورم و بیکاري 20تهران  15

 20/5/1399 بیکاري چراغبرنامه  -1شبکه  16

 25/5/1399 تورم روزنامه دنیاي اقتصاد 17

 5/6/1399 تورم روزنامه ایران 18

 12/6/1399 تورم تیتر امشب شبکه خبر 19

 6/7/1399 تورم خبرگزاري ایلنا 20

 13/7/1399 سالمندي -جمعیت شبکه خبر 21

 14/7/1399 نرخ بیکاري در دوران کرونا روزنامه دنیاي اقتصاد 22

 29/7/1399 نظام آماري مدرن جوانرادیو  23

 29/7/1399 تورم و نیروي کار روزنامه جام جم 24

 30/7/1399 مبنانظام آماري مدرن و ثبتی راد یو گفت و گو 25
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 مصاحبهتاریخ انجام  موضوع نام رسانه ردیف

 30/7/1399 ماري مدرنآنظام  رادیو گفت و گو 26

 1/8/1399 ریزيشبکه خبر، واحد مرکزي، ایرنا و ایسنا به مناسبت روز آمار و برنامه باخبري نشست  27

 5/8/1399 مدرن ماريآ نظام رادیو اقتصاد 28

 9/8/1399 تورم رادیو گفت و گو 29

 19/9/1399 جمعیت شبکه خبر 30

 24/9/1399 مدآدر روزنامه جام جم 31

 26/9/1399 سبد تورم روزنامه  جام جم 32

 2/10/1399 تورم 1خبر اقتصادي شبکه  33

ه به مناسبت برگزاري اولین جلس واحد مرکزيو ایسنا  ،ایرنا ،شبکه خبر نشست خبري با 34

 1405مبنا ستاد ملی سرشماري عمومی نفوس و مسکن ثبتی

3/10/1399 

 4/10/1399 تورم شبکه خبر 35

 30/11/1399 جمعیت 1شبکه  36

 3/12/1399 تورم ایران کاال 37

 30/11/1399 تورم شبکه خبر 38

 به شرح ذیل است: هاي آماري مرکز رسانی اخبار و نتایج طرحاطالع همچنین از دیگر اقدامات مرکز در ارتباط با 

 ؛در درگاه ملی آمارهاي آماري و بارگذاري نتایج طرح عنوان خبر 300 تهیه •

روشنگري و شفافیت، تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات برخی اخبار نادرست منتشره ها در راستاي جوابیه به رسانه 10ارسال •

 ؛ها در مورد مرکز آمار ایراندر رسانه

 ؛در درگاه ملی آمارشت تحلیل و یاددا عنوان 20 بارگذاري •

 ؛آمار یدر درگاه مل خبر در رادیو مجازي عنوان 24ي بارگذار •

 و markazamariran@رسان سروش پیامدر  خبرعنوان  140 يبارگذار •

 .در درگاه ملی آمار عنوان خبر سازمانی 19بارگذاري  •

 رسانی آماريتوسعه اطالع

ها ههاي مورد نیاز، نقشهاي آماري و دریافت مشاورهها و تحلیلمرکز آمار ایران امکان دسترسی کاربران به نشریات، نتایج آمارگیري

 رسانی، کتابخانه، انتشار و اشتراك نشریات فراهم آورده است.مّلی آمار، واحد اطالعو سایر منابع را از طریق درگاه 

 در این راستا اقدامات زیر در این سال انجام شده است :
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  ؛سازي درگاه ملی آمارتغذیه و بهنگام •

 هاي نشر درگاه ملی آمار؛یه تازهعنوان نشریه در ال 101بارگذاري  •

 ؛نشریه در فروشگاه مجازي درگاه ملی آمار جهت خرید اینترنتی کاربرانعنوان  45 بارگذاري تعداد  •

 و هاي کارشناسان و صاحبنظرانها و تحلیلتحلیل در بخش دیدگاه 20بارگذاري  •

 .عنوان مطلب در رادیو مجازي درگاه ملی آمار 11تدوین وبارگذاري  •

آمار  درگاه ملی 

بازدید داشته  4,200,000 بیش از 1399دروازه دسترسی به اطالعات آماري مرکز آمار ایران است و طی سال  نیاولدرگاه ملی آمار 

 است. اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرسانی درگاه ملّی آمار در این سال به شرح زیر است:

 ؛عنوان نشریه، چکیده، گزارش آماري و داده تصویري 295 درج حدود •

 ؛هاي زمانی و سایر جداولآماري اعم از سريعنوان جدول  644بیش از رسانی بهنگام •

توسعه محتوایی و ایجاد تغییرات در بخش شناسنامه خدمات در درگاه ملی آمار و تکمیل بر اساس الزامات ارزیابی دولت  •

 ؛الکترونیک

 ؛در بخش اخبار مرکز 1399عنوان خبر در سال  444 درج مجموع •

 29هاي موجود در سامانه مذکور (درج روزرسانی و تکمیل سري زمانی سالنامهي شامل بهسامانه سالنامه آمار حتواییتوسعه م •

 ؛عنوان سالنامه آماري کشوري و استانی جدید)

عنوان اطالع تصویري در قالب اینفوگرافیک  25بیش از شامل درج  آمار یدرگاه مل هاي تصویريدادهو توسعه بخش  هیتغذ •

 و جدید در بخش آمارهاي موضوعی درگاه ملی آمار

 ایران.در درگاه مرکز آمار  ارائهو تهیه بروشور انگلیسی و فارسی نرم افزار پارس  •

سازي و اجراي سایت جدید درگاه ملی آمار پیادههاي طراحی، عبارتند از: انجام فعالیت 1399اهم اقدامات در درگاه ملی آمار در سال 

انتقال  ري.افزات پیمانکار پیشتیبانی درگاه ملی آمار و همکاران بخش پشتیبانی فنی معاونت سیستم و خدمات نرمبا همکاري شرک

ها و محتواي سایت فعلی درگاه ملی آمار به سایت جدید و ادامه این روند و همسان نگه داشتن حجم بسیار گسترده تمام صفحات، فایل

ز جمله ا زمان صدور مجوز جایگزینی سایت جدید درگاه ملی آمار به جاي درگاه ملی آمار فعلی.تغییرات سایت فعلی با سایت جدید تا 

هم به لحاظ افزایش جذابیت بصري و هم به لحاظ  جدید تغییرات مهم ایجاد شده در درگاه ملی آمار جدید عالوه بر طراحی گرافیکی

 بندي وهاي موجود در سایت، تغییر مهم دیگر، تغییر در دستهدادهکاربران به اطالعات و  ن و مناسبافزایش امکان دسترسی آسا

هاي موضوعی و آماري درگاه جدید این است. که در تمام بخش  CSAالمللیبندي بینبندي اطالعات آماري بر اساس دستهطبقه

 بندي اعمال و مد نظر قرار گرفته است.طبقه



69 

رممعرفی   : آمار همراه افزارن

یکی از محصوالت  و تبلت، هاي همراه هوشمندتلفن، اپلیکیشن قابل نصب بر روي ابزارهاي اندرویدي اعم از همراه افزار آمارنرم

کاربران طراحی شده است.  رايهاي آماري مرکز آمار ایران برسانی اقالم و شاخصمنظور اطالع افزاري مرکز آمار ایران است که بهنرم

به باال قابل  4،2،2هاي همراه با سیستم عامل اندروید و بر روي تلفن بودههاي واسط کاربري استانداردافزاري سازگار با این بسته نرم

انسانی و  جمعیتی، نیروي هاياعم از شاخص آمارهاي رسمی کشورافزار امکان اطالع از با استفاده از این نرم .اندازي استنصب و راه

رخط ب صورت برخط و غیر توانند بهها فراهم گشته و کاربران میدر سطح کل کشور و استان ماهانه و فصلی ساالنه، صورتبه اقتصادي

، عالوه بر 1399در سال  .را نیز مشاهده نمایند با آن و عالوه بر آن نمودارهاي مرتبط کردههاي مذکور اطالع پیدا از وضعیت شاخص

افزار اضافه شد، از جمله امکان ذخیره نموارها و جداول آماري و امکان تغییر افزودن اقالم آماري بیشتر، برخی امکانات جدید به نرم

رفاً از طریق دانلود توسط کاربران، ص 25,000 ، بیش از1399سال  انتهاي ها. تاروزرسانی دادهاندازه فونت و همچنین افزودن دکمه به

 لینک اپلیکیشن مذکور مندرج در سایت درگاه ملی آمار، صورت گرفته است.

ع آماري و کتابخانهواحد اطال   رسانی 

 عبارتند از: 1399رسانی آماري در سال اي و اطالعهاي کتابخانهاهم فعالیت

ها، وقی (وزارتخانهکاربر حقیقی و حق 649به تعداد اي، رسانی آماري به کاربران از طریق مکاتبات دبیرخانهارائه خدمات اطالع •

 ؛سسات دولتی و خصوصی)ها و مؤسازمان

ی اه ملّ درگ (مشاوره الکترونیکی) پیشنهاد و انتقاد ،رسانی آماري به کاربران از طریق سامانه دریافت پرسشارائه خدمات اطالع •

ه (ب ارسال فایل درخواست، اعالم هزینه، استخراج، تهیه نقشه ومورد شامل: مشاوره، راهنمایی، دریافت  1372آمار به تعداد 

 ؛پذیرد)صورت غیرحضوري انجام میه رسانی آماري بخدمات اطالع 1399دلیل شیوع کرونا از ابتداي سال 

 ؛Shapfile  ،DWGهايفرمتبا534ها به تعداد هاي آماري شهري و روستایی از سرشماريرسانی نقشهارائه خدمات اطالع •

  ؛فایل54020هاي آماري )، به تعداد ها و طرحهاي اطالعاتی (سرشمارياستخراج اطالعات از سامانه •

کاربران سامانه دسترسی انتشار آزاد اطالعات  سوي بررسی مکاتبات ارسالی در خصوص دریافت اطالعات آماري کشور از •

 نامه؛ 39ربران بین الملل به تعدادوکا

 هاي اطالعاتی نشریات و مجالت تمام متن داخلی و خارجی دانلود شده:مرکز آمار از طریق پایگاهارائه خدمات به همکاران  •

 و ایران پایگاه اطالعات مگمقاله از 150تعداد  -

 .ISI، پایگاه اطالعات سیویلکامقاله از  3182تعداد  -

دسترس است. مجموعه منابع کتابخانه در سه ماهه چهارم خدمات کتابخانه دیجیتال مرکز آمار ایران از طریق درگاه ملی آمار قابل 

عنوان اسناد و  1102عنوان مجله 30عنوان،1146شنیداري -عنوان کتاب فارسی و التین، منبع دیداري13250بالغ بر 1399سال

 باشد.هاي آماري میمدارك طرح
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شری شار ن  هانت

ها و سایر نشریات آماري از جمله وظایف این مرکز است که هر سال پس از ها و آمارگیريچاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماري

زیر جدول عنوان نشریه به صورت چاپی و الکترونیکی به شرح  55درمجموع ، 1399گیرد. در سالبررسی نتایج صورت میاستخراج و 

 است . شده منتشر

 1399فهـرسـت انتشارات مرکز آمار ایران درسال  –7جـدول 
 نوع انتشار نام نشریه ردیف

 چاپی و الکترونیکی 1397سالنامه آماري کشور  1

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي عمرانی نیمه اول الت منتخب مورد استفاده در طرحآنتایج آمارگیري از کرایه ماشین 2

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي عمرانی نیمه اول انسانی شاغل در طرح نتایج آمارگیري از دستمزد نیروي 3

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي عمرانی نیمه دوم آالت منتخب مورد استفاده در طرحنتایج آمارگیري از کرایه ماشین 4

 چاپی و الکترونیکی 1395 و1390هاي ها بر اساس سرشماري سالشهرقتصادي کالنا اجتماعی و هاي جمعیتی،ویژگی 5

 چاپی و الکترونیکی )1395-100( 1398خدمات مصرفی خانوارهاي کشور سال  شاخص قیمت کاالها و 6

 چاپی و الکترونیکی 1398اجاره مسکن در شهر تهران زمستان  اطالعات قیمت و 7

 چاپی و الکترونیکی )1390پایه (بر مبناي سال 1398هاي مسکونی شهر تهران زمستان هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده 8

 چاپی و الکترونیکی 1390(بر مبناي سال پایه 1398هاي مسکونی شهر تهران سال هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده 9

 چاپی و الکترونیکی انگلیسی -1396سالنامه آماري کشور  10

 الکترونیکیچاپی و  1398اجاره مسکن در نقاط شهري کشور زمستان  اطالعات قیمت و 11

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي کشور پاییز هاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه 12

 چاپی و الکترونیکی )1390(بر مبناي سال پایه 1398کننده در ایران فصل زمستان شاخص قیمت تولید 13

 چاپی و الکترونیکی 1398کشور زمستان هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی  قیمت فروش محصوالت و 14

 چاپی و الکترونیکی )1390(بر مبناي سال پایه  1398شاخص قیمت تولیدکننده در ایران سال  15

 چاپی و الکترونیکی 1398زمستان  -12شماره -گزارش فصلی اقتصاد ایران  16

 چاپی و الکترونیکی 1398نیمه دوم هاي عمرانی نتایج آمارگیري از دستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح 17

 چاپی و الکترونیکی راهنماي تهیه فهرست آمارهاي رسمی ایران 18

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي کشور طرح آمارگیري کشتاردام کشتارگاه 19

 چاپی و الکترونیکی 1398نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم  20

 چاپی و الکترونیکی 1398قیمت مصالح ساختمانی نیمه اولنتایج آمارگیري از  21

 چاپی و الکترونیکی 1398هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور سال  قیمت فروش محصوالت و 22
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 نوع انتشار نام نشریه ردیف

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي کشور زمستان هاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه 23

 چاپی و الکترونیکی )1390(بر مبناي سال پایه 1399 هاي مسکونی شهر تهران بهارهاي ساختمانشاخص قیمت نهاده 24

 1399اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار  25
 چاپی و الکترونیکی

 1399 اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهري کشور بهار 26
 چاپی و الکترونیکی

 (طرح جامع بازرگانی وخدمات)1397هاي منتخب بازرگانی و خدمات از کارگاه نتایج طرح آمار گیري 27
 چاپی و الکترونیکی

 چاپی و الکترونیکی (ICATUS)2026اي گذران وقت ایران بر اساس ها براي آمارهبندي فعالیتطبقه 28

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي صنعتی کشورنتایج آمارگیري از گاوداري 29

 چاپی و الکترونیکی 1399هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور بهار  فروش محصوالت وقیمت  30

 چاپی و الکترونیکی 1399بهار- 13شماره -گزارش فصلی اقتصاد ایران  31

 چاپی و الکترونیکی 1398هاي کشور سال ساختمانی صادر شده توسط شهرداري هاياطالعات پروانه 32

 چاپی و الکترونیکی )1390(بر مبناي سال پایه 1399تولیدکننده در ایران فصل بهار شاخص قیمت  33

 چاپی و الکترونیکی 1399نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول  34

 چاپی و الکترونیکی اي هاي منطقههاي تهیه حسابدستورالعمل روش 35

 چاپی و الکترونیکی )1390(بر مبناي سال پایه 1399مسکونی شهر تهران تابستان هاي هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده 36

 چاپی و الکترونیکی )1399هاي عمرانی نیمه اول آالت منتخب مورد استفاده در طرحنتایج آمارگیري از کرایه ماشین 37

 چاپی و الکترونیکی 1399هاي عمرانی نیمه اول دستمزد نیروي انسانی شاغل در طرحنتایج آمارگیري از  38

 چاپی و الکترونیکی 1384-98کار  هاي عمده بازارشاخص 39

 چاپی و الکترونیکی 1394-98هاي کشور فرهنگی استان اجتماعی و جایگاه اقتصادي، 40

 چاپی و الکترونیکی 1399هاي کشور بهار هاي ساختمانی صادرشده توسط شهردارياطالعات پروانه 41

 چاپی و الکترونیکی رسمی ایران  هاي آماربررسیمجله  42

 چاپی و الکترونیکی 1395و1390هاي گانه شهر تهران در سرشماري سال22اقتصادي مناطق  اجتماعی و هاي جمعیتی،ویژگی 43

 چاپی و الکترونیکی 1399فرهنگی ایران بهار  گزارش وضعیت اجتماعی و 44

 چاپی و الکترونیکی 1399شهر تهران تابستاناجاره مسکن در  اطالعات قیمت و 45

 چاپی و الکترونیکی 1397تر کشور بیش نفر کارکن و10هاي صنعتی نتایج طرح آمارگیري از کارگاه 46

 چاپی و الکترونیکی 1399اجاره مسکن در نقاط شهري کشور تابستان  اطالعات قیمت و 47

 چاپی و الکترونیکی 1399تابستان - 13شماره  -گزارش فصلی اقتصاد ایران 48

 چاپی و الکترونیکی 1399هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور تابستان  قیمت فروش محصوالت و 49

 چاپی و الکترونیکی )1390(بر مبناي سال پایه 1399شاخص قیمت تولیدکننده در ایران تابستان  50
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 نوع انتشار نام نشریه ردیف

 چاپی و الکترونیکی 1399هاي کشور تابستان شده توسط شهرداريهاي ساختمانی صادر اطالعات پروانه 51

 چاپی و الکترونیکی 1398-99تولیدات دام سنگین  گیري تعداد وتایج ساالنه طرح آمارگیري اندازهن 52

 چاپی و الکترونیکی سال کشور 55فرهنگی  اجتماعی و هاي اقتصادي،شاخص سري زمانی نماگرها و 53

 چاپی و الکترونیکی 1398آمارگیري باغداري (محصوالت دائمی )نتایج طرح  54

 چاپی و الکترونیکی 1399اجاره مسکن در شهر تهران پاییز  اطالعات قیمت و 55

شریات شتراك ن  ا

شود. هر ساله نشریات مرکز آمار ایران به صورت فیزیکی و لوح فشرده، از طریق پست براي مشترکان حقیقی و حقوقی ارسال می

کتابخانه  ،استان 31 يزیربرنامه و تیری(کتابخانه سازمان مد موجود ستیکاربران طبق ل يبراشریه ن جلد 2640نیز  1399در سال 

 ،يبهرور ملّی سازمان ،يجمهور استیکتابخانه ر بودجه، مدارك سازمان برنامه و مرکز اسناد و ،یمل، کتابخانه شوراي اسالمی مجلس

 ،کشور بودجه انتشارات سازمان برنامه و و موزه ،ایران یمدارك علم مرکز ران،یا یمدارك علم يفناور پزوهشگاه علوم و ،هیحوزه علم

عنوان نشریه به کاربران خریدار نشریات از  96 و پژوهشکده آمار) کتابخانه ران،یمرکز آمار ا یموضوع دفاتر ران،یکتابخانه مرکز آمار ا

 . ارسال شد طریق فروشگاه مجازي

 شده است. ارائه در ادامه توضیحاتی درباره برخی از نشریات مرکز آمار ایران که نیاز به معرفی بیشتري دارند،

 سالنامه آماري کشور 

دستگاه اجرایی کشور و نتایج  70هاي کلیدي تولید شده بیش از اي حاوي اقالم آماري و شاخصکشور مجموعهسالنامه آماري 

تاکنون در راستاي اجراي  1345که از سال  باشدمیو ... فرهنگی  ،هاي اقتصادي، اجتماعیدر زمینههاي آماري مرکز آمار ایران طرح

شود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر میقانون مرکز آمار ایران در دو نسخه  3ماده 

نیز براي کاهش فاصله  1387گذاران شده است. از سال ریزان و سیاستهاي مورد نیاز محققان، برنامهزمانی ارزشمندي از شاخصسري

براي  ۱نگام، از سامانه اختصاصیرسانی بهي مندرج در آن و همچنین اطالعزمانی تولید تا انتشار و افزایش کیفیت و سرعت تهیه آمارها

گیري شده بهره excelو  wordهاي ها و دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران و انتشار الکترونیکی آن در قالبآوري اطالعات از دستگاهجمع

جدول پس از انجام  540فصل و بیش از  25ی) در قالب (نسخه فارس 1398 -، سالنامه آماري کشور1399است. در این راستا در سال 

الذکر و همچنین درگاه ملی آمار مورد هاي چاپی و الکترونیکی انتشار یافت و از طریق سامانه فوقهاي کارشناسی در نسخهبررسی

هاي ز ترجمه و انجام بررسی(نسخه انگلیسی) نیز پس ا 1397 -برداري مخاطبین قرار گرفت. همچنین فصول سالنامه آماري کشوربهره

 کارشناسی براي انتشار آماده شد.  

                                                 

1 . http://salnameh.sci.org.ir 

http://salnameh.sci.org.ir/
http://salnameh.sci.org.ir/
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ها نیز به تدریج تحت پوشش سامانه الکترونیکی سالنامه آماري کشور قرار گرفت و این سامانه الزم به ذکر است سالنامه آماري استان

 پذیر است. نیز از طریق درگاه ملی آمار امکانها ها فعال شده و دسترسی به اطالعات سالنامه استاندرحال حاضر در کلیه استان

ها را بر اساس معیارها و الگوي ارائه شده از سوي مرکز با هدف دسترسی به این مرکز هر ساله ارزیابی سالنامه آماري استان ،همچنین

 دهد:اهداف ذیل انجام می

  ؛هاي آماري استانبهبود کیفیت ساختار و محتواي سالنامه •

 ؛سالنامه آماري کشور وها بین اطالعات سالنامه آماري استان آماريرفع مغایرت  •

ها در سالنامه آماري استان ( با استفاده از نشریه راهنماي کشور و استان آماري هاي جداول آماري سالنامهسازي الگویکسان •

 ماري استان و الگوي جداول آماري) وتهیه سالنامه آ

 .برنامه زمانبنديها طبق انتشار سالنامه استان •

روزرسانی الگوي تولید اقدام به بازنگري و به سال محتوي، هرهاي آماري استان و افزایش کیفیت سازي سالنامهدر راستاي یکسان

 .شودمیهاي استانی سالنامه

 ساله کشور 55هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی سري زمانی نماگرها و شاخص

هاي اجرایی اقدام به تولید هاي مهمی است که مرکز آمار ایران و سایر دستگاهارائه اطالعات و شاخصهدف از تهیه این مجموعه، 

هاي اند. در این مجموعه سعی شده، تا آنجا که ممکن است اطالعات مورد نظر، در قالب سريها (اعم از اجراي طرح یا ثبتی) نمودهآن

ت مورد نظر، فاقد روند خاصی بوده است، در حداکثر مقاطع زمانی ارائه شده است؛ بنابراین زمانی کامل ارائه شود و در مواردي که اطالعا

ن داشت«بازه زمانی روند متغیرهاي مختلف، لزوماً یکسان نیست. همچنین براي انتخاب متغیرها و اقالم مورد نظر، معیارهایی همچون 

ین ا. اندر گرفتهامدنظر قر »رسانیاطالع براي الزم اهمیت « و »مانکمتـرین تغییر در تعاریف در طـول ز«، »بیشترین سري زمانی

از طریق سایت مرکز آمار ایران مذکور نشریه  نمودار است. 12 و جدول 146 فصل، 23 از منتشر شد و متشکل 1399گزارش در سال 

 .دسترسی است قابل www.amar.org.irبه آدرس 

 1396-1398اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور هاي برنامه ششم توسعه نشریه شاخص

هاي مناسب باشد. در این بین استفاده از مالكهاي مختلف میجمله مهمترین وظایف مدیریت در حوزه ریزي و کنترل ازبرنامه

 هاي مناسب کهباشد. لذا تدوین شاخصها براي رسیدن به اهداف میهاي تدوین شده شالوده اصلی پایش برنامهبراي کنترل برنامه

 ريماآ يهازنیا معالا به توجه بااست. در این راستا، براي داشتن ابزار مناسب حائز اهمیت  باشند،هاي مشخص داراي تعاریف و ویژگی

 دبعاا نمواپیر مختلف هايشاخصا ب بطهرا در سالمیا رايشو مجلس ممحتر ننمایندگا ومختلف  مدیریتی يهاردهدر ان بررکا ونفزروزا

قانون  10برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع بند ب ماده  6ر، ترتیبی اتخاذ شد تا به استناد بند ج ماده کشو در يیزربرنامه و توسعه

هاي آماري مورد نیاز براي تهیه و رصد هاي اجرایی، شاخصهاي توسعه کشور، مرکز آمار ایران با همکاري دستگاهاحکام دائمی برنامه

 فرایند از آمده دست به تجربیات از استفاده با ،1399منتشر نماید. مرکز آمار ایران در سال کشور را شناسایی، تهیه و  هاي توسعهبرنامه
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 کلیه با مکاتبه همچنین و "کشور توسعه ششم برنامه نیاز مورد آماري هايشاخصشناسنامه " نشریه نخست ویراست انتشار و تدوین

 بخشی آمارهاي کمیته توسط که نمود هاییشاخص اطالعات زمانی سري دریافت به اقدام اجرایی، هايدستگاه آماربخشی هايکمیته

 آمار مرکز به هاآن شناسنامه و ییدأت کشور توسعه ششم هايبرنامه اهداف رصد نیاز مورد هايشاخص عنوان به اجرایی هايدستگاه

 ارسال شده است. ایران

در سه  است و 1398لغایت  1396هاي مرتبط با رصد اهداف برنامه ششم توسعه کشور از سال سري زمانی شاخص حاوي این نشریه

، »اقتصادي توسعه و رشد«فصل شامل:  13و در قالب » علمی، فرهنگی و اجتماعی«و » امور زیربنایی و تولیدي«، »اقتصادي«حوزه اصلی 

 صنعت، معدن«، »ارتباطات نقل، و حمل«، » )گاز و نفت برق، آب،( انرژي«، »مدآتوزیع در«، »بودجه و بخش عمومی«، »پولی و مالی«

، »فرهنگ، رسانه، گردشگري و ورزش«، »آموزش«، »جمعیت، توسعه انسانی و تعاون«، »زیست محیط و کشاورزي«، »بازرگانی و

نشریه  PDFاطالعات نسخه اکسلی همزمان با نسخه  تهیه و تدوین شده است.» امور عمومی«و » سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی«

 ت.دسترسی اس قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور 

 1394 – 1398 هاي کشورجایگاه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استاننشریه 

 یندافر از آمده دست به تجربیات از استفاده با و کیفیت با آمارهاي ارائه در کشور هاياستان مهم نقش به توجه با ایران آمار مرکز

ي هااستاندر سراسر  کارشناسان سازنده پیشنهادات و نظرات و "1394سال  -کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، جایگاه "نشریه تدوین

 بنديفصل اساس بر فصل 24 در 1398 لغایت 1394 سال از نشریه این زمانی سري ویراست انتشار و تهیه محاسبه، به اقدام ،کشور

توان رتبه، سطح برخورداري ها میهاي مختلف است که بر اساس آناي از شاخصمجموعه این نشریه .است نموده کشوري آمار سالنامه

ه هاي موجود در نشریهاي منتخب مشخص کرد؛ از آنجایی که شاخصهاي کشور را در شاخصیا عدم برخورداري هر یک از استان

د، لذا با هستن قابلیت مقایسهو  تفسیرپذیري، مورد اعتماد بودن، هنگام بودنهب، قابلیت تعمیم به اجزاالزم،  اعتبارهاي داراي ویژگی

لی اطالعات نسخه اکس دست آورد.ها با یکدیگر یا اهداف توسعه بههایی در رابطه با مقایسه استانتوان تحلیلهاي مختلف میسازيمدل

 دسترسی است قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور نشریه  PDFبا نسخه  همزمان

 هاي رصد جهش تولیدنشریه شاخص

 نیز را 1399 سال و اندداده قرار اولویت در را اقتصاد مسئله اخیر، هايسال گذارينام در  )العالی مدظله( رهبري  معظم مقام

 و اقتصاد موضوع پیش از بیش اهمیت بیانگر سال، این در اقتصاد مسئله بر مجددکید نمودند. لذا، تأ گذارينام "تولید جهش"سال 

 جامعه آحاد نصیب نیز آن منافع که است کشور اقتصادي توسعه و رشد جهت در مردم همچنین و نظام ارکان همه بیشتر توجه لزوم

 ریزانبرنامه و سیاستگذاران براي آن از یکسان درك ایجاد و آن با مرتبط نبایدهاي و بایدها تولید، جهششد. واکاوي موضوع  خواهد

 آمارهاي انتشار قانونی مرجع تنها عنوان به ایران آماراست. مرکز  کشور آماري نیز و پژوهشی آموزشی، علمی، مراکز اصلی وظایف جزء

 مرتبط هايشاخص رصد نیز و کشور اقتصادي وضعیت از گرانپژوهش و ریزانبرنامه مسؤالن، بیشتر آگاهی هدف با کشور، در رسمی

 آخرین حاوي است. این نشریه نموده "تولید جهش رصد هايشاخص" نشریه انتشار و تهیه به اقدام 1399 بهار از کشور، تولید با
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 قیمت، هايشاخص خارجی، تجارت دولت، مالی عملکرد مالی، بازارهاي کار، بازار ملی، هايحساب هايشاخص فصلی و ساالنه اطالعات

 هم و تصویر دریچه از هم که است کار و کسب توسعه و خانوار درآمد و هزینه کشاورزي، مسکن، و ساختمان معدن، و صنعت انرژي،

دسترسی  قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور نشریه  است. شده ارائه آماري جداول قالب در

 .است

 گزارش فصلی اقتصاد ایران 

تنها مرجع قانونی انتشار آمارهاي رسمی در کشور، با توجه به خأل موجود در زمینه آمارهاي رسمی مرکز آمار ایران به عنوان 

 1396سال  ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور ازهاي اقتصادي و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤالن، برنامهشاخص

هاي نموده است. این نشریه حاوي آخرین اطالعات ساالنه و فصلی شاخص» گزارش فصلی اقتصاد ایران«اقدام به تهیه و انتشار نشریه 

 ساختمانهاي بخش انرژي، وضع مالی دولت، متغیرهاي پولی و اعتباري، شاخص ،هاي قیمتهاي ملی، شاخصاشتغال و بیکاري، حساب

اطالعات نسخه اکسلی همزمان با نسخه و ارز با تکیه بر اطالعات فصلی است.  و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طال

PDF س این نشریه از طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرwww.amar.org.ir طور مستمر روزآمد خواهد قابل دسترسی است و به

 شد.

 یرانا یو فرهنگ یاجتماع  یتوضع نشریه

 اجتماعی و فرهنگی کشور،هاي آمار هاي کشور، با توجه به خأل موجود در زمینهانتشار آمارمرجع رسمی عنوان مرکز آمار ایران به

وضعیت اجتماعی و گزارش "اقدام به تهیه و انتشار نشریه  1399سال فصل بهار کشور از اجتماعی و فرهنگی وضعیت رصد با هدف 

 ،اشتغال و بیکاري ،سالمت آموزش، ،جمعیتهاي ساالنه شاخصو اطالعات فصلی  آخرین نموده است. این نشریه حاوي "ایران فرهنگی

بر اطالعات فصلی است. نشریه با تکیه مین اجتماعی فضاي مجازي و رفاه و تأ فرهنگ، رسانه و، زنان و خانواده، هاي اجتماعیآسیب

 طور مستمر روزآمد خواهد شد.به هر فصل دسترسی است و قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور 

 یعدالت اجتماع يهاشاخصنشریه 

ریزي کشور و در راستاي هاي عدالت در نظام آماري و برنامهکز آمار ایران با توجه به خالء آماري موجود در خصوص شاخصمر

هاي شاخص«هاي عدالت اجتماعی نموده است. گزارش ساالنه اقدام به تهیه گزارش شاخص 1399انجام وظیفه ذاتی خود از سال 

گیران، منظور رفع نیازهاي آماري تصمیم تبط با وضعیت عدالت در ایران است که بهحاوي آخرین اطالعات مر» عدالت اجتماعی

 شروع شده است.  1399ریزان و سایر پژوهشگران تهیه و انتشار آن از سال برنامه

 نسلیهاي عدالت در هشت حوزه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی، جنسیتی و بین در این گزارش شاخص

هایی که در تأمین اطالعات این نشریه با مرکز آمار ایران همکاري دارند شامل وزارت کشور، وزارت امور اقتصادي هارائه شده است. دستگا

و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، 

یقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی تحق

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کمیته امدام امام خمینی(ره)، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، سازمان بهزیستی کشور، 

دسترسی  قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور نشریه . باشندمیسازمان پزشکی قانونی کشور 

 .است

 هاي انتشاراتیهاي آمارگیري و سایر فعالیتهاي طرحسازي نشریات و پرسشنامهآماده

 ؛شناسنامه به نشریات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران 59اختصاص  •

 ؛ارشاد اسالمی مجوز انتشار از کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و 50درخواست و دریافت تعداد  •

 ؛رصد جهش يهاجلد شاخص یطراح و نیتدو ،يصفحه بند •

 ؛دوره 12) 1399تا بهمن 1398(اسفندجلد خبر نامه  یطراح و نیتدو ،يبندصفحه •

 ؛جلد کارنامه تالش فرزندان همکار مرکز یطراح و نیتدو ،يبندصفحه •

 ؛اقتصاد یجلد گزارش عملکرد بخش واقع یطراح و نیتدو ،يبندصفحه •

  ؛دوره) 4(رانیاقتصاد ا یفصل گزارش •

، سالنامه آماري کشور شهر تهران22مناطق  ياقتصاد و یاجتماع ،یتیجمع يهایژگیو يکاور لوح فشرده نور یطراح •

 ؛و ثبت پایه عشایر کوچنده1397سال

 عنوان نشریه؛ 55طراحی جلد  •

 ؛مدیران مرکزطراحی کارت شناسایی  •

 ؛وطراحی کارت تبریک سال ن  •

 ؛1405مسکن  نفوس و یعموم يسرشمار یستاد مل رخانهیسربرگ دب یراحط •

 ؛هاي آمارگیريراهنماي بازبین طرح مور،أراهنماي م عنوان پرسشنامه، 24تدوین نهایی تعداد  اصالح و بندي،صفحه •

 ؛تهیه تابلو شرح وظایف کارکنان اداره پشتیبانی •

 بنرهاي مناسبتی؛طراحی  •

 ؛ریزيملی آمار و برنامهطرح پوستر ویژه روز طراحی دو •

 ؛ضوع ثبت پایه عشایر کوچندهتهیه کلیپ ویژه با مو •

 ریزي؛روز ملی آمار و برنامهتهیه فهرست نشریات براي   •

 و  تهیه مجموعه آمار از پنجره اطالع نگاشت •

 .تهیه برشور اقتصاد ایران در یک نگاه •
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 يدیتول یرسم يآمارها يسازو شفاف ریتفس ومرکز  يمتنوع از نتایج آمارها محتواهايارائه 

 هاي آمارگیريها، همه ساله نتایج اجراي طرحبا عنایت به وظایف مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهاي رسمی کشور و ارائه آن

ها شود. این محتوا از طریق درگاه ملی آمار، بخش دادههاي زمانی تهیه و ارائه میدر قالب جداول، نشریات الکترونیکی و کاغذي و سري

در  ها راهاي تحلیل از نتایج طرحها، مرکز آمار ایران گزارشنتایج طرح ارائهاطالعات آماري در دسترس عموم قرار دارد. در کنار و 

به شرح  1399 فهرست این موارد در سالد. یانمقالب مقاله و گزارش ارائه می تهیه و درپاسخگویی به نیازهاي متنوع کاربران، راستاي 

 :زیر است

 ؛»1380-98توزیع درآمد در ایران « تهیه گزارش تحلیلی با عنوان •

 کننده؛دو بخش تولیدکننده و مصرف تهیه گزارش تحلیلی مقایسه تورم گروه مواد غذایی در •

 اي، بازار سهام و نقدینگی؛سرمایهتهیه گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات قیمت اقالم  •

 ؛هاي مرزي در دهه اخیرتهیه گزارش تحلیلی با مقایسه باروري کل کشور با استان •

 ؛1387-99هاي طی سه دوره در سال تهیه گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات الگوي گذران وقت جمعیت شهري کشور •

 ؛1398تا  1395ري در ایران از سال اندازي به باروتهیه گزارش تحلیلی چشم •

 ی به سالمندي؛تهیه گزارش تحلیلی روند رشد جمعیت در ایران با نگاه •

 ت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور؛تهیه بروشور ثب •

 ؛1399تیر  تا 1398هاي مرکز آمار ایران تیر تهیه گزارش فعالیت •

مربوط به بخش  هاي موجودجمعیت: مروري کلی و تجزیه و تحلیل فراداده هاي برآورد ملّیها و روشداده ترجمه گزارش •

 ؛سازمان ملل جمعیت

 ؛1399و بهار  1398نسبت به تابستان  1399هاي عمده نیروي کار تابستان تهیه گزارش تغییرات شاخص •

 ؛1390-1398وضع فعالیت جوانان تهیه گزارش تحلیلی نگاهی بر  •

 ؛گیري دام سبک و سنگینطرح کشتار دام، اندازه 3از  1399ارائه گزارش متمرکز فصل تابستان  •

 ؛»1399پاییز  -کار طرح آمارگیري نیروي عمده هايشاخص بر مختلف مراحل وزن اثر بررسی«گزارش  •

 ؛»1399 پاییز فصل کار در آمارگیري نیروي طرح عمده هايشاخص براي اطمینان بازه و خطا براورد«گزارش  •

به تفکیک کدهاي فعالیت و  1398سال  -هاي جامع بازرگانی و خدماتنرخ عدم تکمیل طرح آمارگیري از کارگاه«گزارش  •

 ؛»1397و  1395هاي مقایسه آن با سال

 ؛1398-99نتایج طرح گذران وقت  هاي بدون مزد براساستهیه گزارش بررسی الگوي زمانی صرف شده براي اشتغال و فعالیت •

 ؛»1398خانوارهاي شهري و روستایی  درآمدآمارگیري هزینه و «هاي طرح تهیه گزارش تحلیلی از داده •

، بهار و تابستان 1398گیري تعداد و تولیدات دام سنگین در سه فصل زمستان نگاهی آماري بر نتایج طرح آمارگیري اندازه •

 ؛»1399
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 ؛»1399پاییز  -آمارگیري نیروي کار«نتایج طرح تهیه گزارش تحلیلی  •

 ؛کشوربراي سران  1399پاییز  -تهیه خالصه نتایج طرح آمارگیري نیروي کار •

 و 1398زمستان  -گزارش بررسی نتایج طرح آمارگیري نیروي کار •

 .)1399ماهه نخست سال  6سال جهش تولید در میانه راه («مقاله تحلیلی تبینی با موضوع  •

 ینفوگرافیکا

تفاده باشد. اسمی )نمایش گرافیکی اطالعات( هاي مدرن معرفی و نمایش اطالعات، ابزاري به نام اینفوگرافیکامروزه یکی از شیوه

ها در جاهایی که نیاز به توضیح ساده و یا سریع اینفوگرافیک .باشدمد میآها در کشور ما یک شیوه جدید و بسیار کاراز اینفوگرافیک

در درگاه ملی  )هانمایش تصویري اطالعات و داده( کبخشی با عنوان اینفوگرافیبا ایجاد  1393در سال  شوند.ها است، استفاده میهداد

هاي جمعیتی، (شامل آمارگیري هاي زمانیگزارش روندها و سريو  ساالنه ردپرکاربهاي آمارگیرياطالعات نتایج آمار، تالش شد تا 

هاي استفاده از گرافیکارائه شود.  انترین شکل ممکن، به مخاطببه ساده و ترین زماندر کوتاه درآمد خانوار و....) نیروي کار، هزینه و

به سادگی از طریق بصري دریافت کند و حتی آن را  را شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توجهی از اطالعاترسان باعث میاطالع

در ذیل ارائه شده  در درگاه ملی آمار درج شده است 1399تا پایان سال که  هاي اینفوگرافیکبرخی از طرح عناوین. به خاطر بسپارد

 است:

 ؛1398 سال سبک دامتعداد و تولیدات فصلی  اینفوگرافیک •

 ؛انگلیسی و فارسی به نگاه یک در ایران کشاورزي اینفوگرافیک •

 ؛1398 باغداري اینفوگرافیک •

 ؛گندم اینفوگرافیک •

 ؛1398 کشور صنعتی هايگاوداري طرح اینفوگرافیک •

 ؛کار بازار عمده هايشاخص اینفوگرافیک تهیه •

 ؛1398 تا 1395 بهار – بومی سفرهاي هايویژگی اینفوگرافیک طراحی •

 ؛ 1398 و 1397 هايسال جغرافیایی فایل مقایسهاینفوگرافیک  •

 ؛بررسی نحوه انجام سرشماري کشورها در شرایط بیماري کرونا و گزارش مربوط تهیه اینفوگرافیک  •

 ؛1395شهرها در سال تهیه اینفوگرافیک نگاهی به کالن •

 ا؛هاي به تفکیک سري زمانی و زیربخشهاي ملّی و منطقهتهیه اینفوگرافیک حساب •

یریت هاي چارچوب مدالمللی و فعالیتهاي مّلی و بینبنديطراحی اینفوگرافیک از فرایند نظارت بر فرایند تولید آمار، طبقه •

 ؛کیفیت

 ؛1395گانه شهرتهران در سال 22اینفوگرافیک جمعیت مناطق  تهیه •

 ؛»1398در سال  يشهر يخانوارها یرخوراکیو غ یخوراک يهانهیهز« کینفوگرافیا هیته •
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 ؛تهیه اینفوگرافیک طرح زراعت •

 ؛»1399تا پاییز  1398مانی زمستان ز آمارگیري دام سبک و سنگین در دورههاي نتایج منتخب طرح«اینفوگرافیک  •

 ؛»1395تا  1335سالخورگی ایران از جوانی و «تهیه اینفوگرافیک  •

 ؛1399 -کشیتهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیري از مؤسسات جوجه •

 ؛1399 -تهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیري از مؤسسات پرورش مرغ مادر •

 ؛1399 -هاي پرورش مرغ تخمگذارارياینفوگرافیک طرح آمارگیري از مرغدتهیه  •

 ؛1399 -هاي پرورش مرغ گوشتیتهیه اینفوگرافیک طرح آمارگیري از مرغداري •

 د؛پنجره جمعیتی ایران، پلی به سوي جهش تولییک تهیه اینفوگراف •

 و "جهش تولید "تهیه اینفوگرافیک  •
 .1396-98برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور هاي شاخص "تهیه اینفوگرافیک  •


