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 و تعامالت ارتقاء و هبودب

 و یعلم سازنده يهايهمکار

 یملّ  سطح در يآمار ياحرفه

  یالمللنیب و



81 

ر زمینه دترویج و تثبیت مرجعیت مرکز آمار ایران هاي آماري، المللی جهت ارتقاي کیفی فعالیتگیري از تجارب و دانش بینبهره

هاي مینهالمللی در زاي و بینو نیز انتقال دانش به سایر کشورها، توسعه ارتباطات منطقه المللارائه آمارهاي رسمی کشور در سطح بین

 المللی به شرحهاي مرکز آمار ایران در ابعاد ملّی و بینسازد. با توجه به اهمیت موضوعات یاد شده، اهم فعالیتآماري را ضروري می

 ذیل بوده است:

 توسعه ارتباطات ملّی 

 هاي اجرایی اقداماتی به شرح ذیل انجام شد: تر از آمارها در دستگاهبه منظور توسعه ارتباطات و همکاري در زمینه ارائه و استفاده بیش

 نامه همکاري تفاهم

 ؛برداري کشورسازمان نقشهنامه بین مرکز آمار ایران و تفاهم انعقاد •

 ؛ایران اســالمی جمهوري پســت ملی شــرکت نامه همکاري بین مرکز آمار ایران وتفاهمانعقاد  •

 ؛بهشتی شهید دانشگاهنامه همکاري میان مرکز آمار و انعقاد تفاهم •

 و اطالعات فناوري سازمان با تعامل و احوال کشور سازمان ثبت با آمار مرکز نامهتفاهم فنّی بخش بررسی •

 .کشور وزارت اجتماعی امور سازمان با نامهتفاهم تنظیم و هماهنگی •

شه و اطالعات مکانیهمکاري با شوراها و کمیته   هاي مرتبط با نق

جغرافیایی، هاي سازي ناماز جمله کمیته یکسان هاي مرتبط با نقشه و اطالعات مکانیمشارکت و حضور در شوراها و کمیته

گروه کارشناسی و  مهوري اسالمی ایرانشهرداري تهران، شرکت پست ج TSDIکمیته برداري، عالی نقشهکمیسیون معین شوراي

 هاي مرکز بوده است. از جمله فعالیت هرمزگان و بوشهر، البرز هايکاربران نقشه و اطالعات مکانی استان

 المللی آمارياي و بینارتباطات منطقهتوسعه 

 هاي ذیل صورت پذیرفته است:المللی و مراکز آماري جهان، فعالیتبینهاي به منظور گسترش ارتباط با سازمان

 سازمان ملل متحد در ایران هايالمللی و کارگزاريهاي بینسازمان با همکاري 

 مـلی آمار و همـگامی با آخرین تحوالت و هايالمللی بـراي توسعه نظامهاي بینموجود در نزد سازمان از توان بالـقوه گیريبهره

 یک ضرورت انکارناپذیر است. این اهمیت و ضرورت یافته ازنظر آماري،توسعه آمارهاي رسمی حتی براي کشورهاي ها در زمینهپیشرفت

پویا و  سوي یک نظام آماريسازي نظام آماري خود و حرکت بهدر پی نوین یی که همچون کشور ماآمار کشورها ادارات ملی براي

ندوق نظیر ص المللیهاي بینبا سازمان هاهمکاري گسترش براي مرکز آمار ایران شود و به همین سبب،می مبنا هستند؛ دوچندانثبتی

اري شم زیادي قائل است. اولویت یونسکو)( فرهنگی سازمان ملل متحد و سازمان علمی و متحد جمعیت، صندوق کودکان سازمان ملل

 از: اندعبارتدر این رابطه انجام داده است  1399اقداماتی که مرکز آمار ایران در سال  از
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با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  پژوهشکده براي همکاري شده تجدیدنظرکاري  برنامه ه بااخذ موافقت وزارت امورخارج •

 ؛و انعکاس مراتب به پژوهشکده آمار بودجه فایل انضمام به2020براي سال 

 الس شده بازنگري کاري برنامه متحد و ارسال ملل سازمان جمعیت صندوق و ایران آمار مشترك مرکز کاري برنامه بازنگري •

 ؛ربطمتحد به مراجع ذي ملل سازمان جمعیت صندوق با میالدي 2020

 ؛با یونیسف 2022و  2021هاي متحد و برنامه کاري سال ملل جمعیت صندوق دفتر با 2021 همکاري برنامه امضاي •

 رنامهب اجراي نرخ اعالم جمعیت و صندوق مشترك همکاري برنامه پیشرفت با ارائه گزارش انجام پیگیري و مکاتبات مرتبط •

 ؛ایران در متحد ملل سازمان جمعیت صندوق دفتر با مشترك همکاري

 هايصندوق و دفاتر پژوهشکده میان مجازي هاينشست برگزاري مورد درانجام تمهیدات الزم  و ربطاستعالم نظر مراجع ذي •

 ؛در ایران کودکان سازمان ملل متحد و جمعیت

 ؛معیتج صندوق با مشترك همکاري برنامه پیشرفت تفصیلی گزارش براي ارائه وزارت امور خارجه مکاتبه با پژوهشکده آمار و •

 یراتتأث عنوان با آمار پژوهشکده پیشنهادي طرح درباره خانهوزارتاین  انعکاس نظر و براي دریافت مکاتبه با وزارت امور خارجه •

 و جمعیت صندوق با همکاري رویه همچنین تعیین و 19 -کووید بیماري روان سالمت و جمعیتی اقتصادي، - اجتماعی

 ؛متحد ملل سازمان کودکان

 خصوص امور خارجه در به وزارت )یونیسف و جمعیت صندوق( ملل سازمان هايکارگزاري با جلسات پژوهشکدهصورت ارسال •

 با 2021 کاري برنامه هاي مشترك و تدوینکاري، هماهنگی فعالیت هايبرنامه نظر در موردنظیر تبادل موضوعات مختلفی

 ؛متحد و صندوق کودکان سازمان ملل متحد ملل سازمان جمعیت صندوق

 آمار زمرک بین امضاءشده کاري برنامه با مرتبط هايفعالیت سایر و ایران آمار مرکز پیشنهادي پژوهشی هايطرح فهرست ارائه •

 ؛متحد ملل سازمان جمعیت صندوق و ایران

درزمینه  الکترونیکی موردنیاز هايآموزش مورد در جمعیت صندوق پرسشنامه ارسال انجام اقدامات الزم براي تکمیل و  •

 و مبناثبتی هايسرشماري

 با صندوق کودکان لیو فقر در تحص نابرابريبا موضوع ارائه طرح تحوالت  ينشست مجاز يبرگزار انجام اقدامات الزم براي  •

 .ربط دیگروزارت امور خارجه و مراجع ذي با

شنامه پاسخگویی   المللیبین هايبه پرس

شور در کاز هر  منطبق با واقعیت ارائه تصویري شفاف ورسانی و اطالعبراي ضروري  هاياز عناصر و ابزار المللیبین هايپرسشنامه

و  اجتماعی المللی متولی توسعههاي بینو سازمان کاربران آماري پژوهشگران هاي آماريبرآوردن نیاز و هستند المللیهاي بینعرصه

هاي پرسشنامه از سازمانمورد  50 بیش از ،1399 ها است. در سالبه تکمیل دقیق و جامع آن منوطي کاربران هافیط و سایراقتصادي 

 است: زیر شرح به هاآن این از تعدادي عناوین که است شدهها و مراجع متقاضی، به سازمان ارسال و تکمیل ،یافتدر المللیبین 

 ؛2020 سال براي سازمان ملل متحد جمعیتی سالنامه پرسشنامه •
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 ؛1بولتن ماهانه کمیسیون آمار سازمان ملل پرسشنامه 12 تکمیل و ارسال •

 ؛2شناختی بریتانیاپیمایش زمین سازمان براي ارائه به ایران معدنی تولیدات پرسشنامه •

 ؛معلمان و آموزان دانش آمار خصوص در یونسکو پرسشنامه •

 ؛شاغالن نمایشان غیررسمی اشتغال سنجش در کشورها فعالیت درباره کار المللیبین سازمان پرسشنامه •

 ؛المللیبین تجارت آمارهاي درباره فائو و ملل متحد سازمان آمار بخش پرسشنامه •

 ؛فائو کشاورزي سازمان و آب پرسشنامه •

 ؛اورزيکش و دامی تولیدات کشاورزي، بخش در دولت هزینه کشاورزان، توسط دریافتی هايقیمت در زمینه فائو هايپرسشنامه •

 ؛زندگی محل بر 19- کووید بیماري آثار درباره متحد ملل سازمان بشر اسکان برنامه پرسشنامه •

 ؛استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات خصوص در 3مخابرات المللیبین اتحادیه پرسشنامه •

 ؛محیطیزیست اقتصادي حسابداري ارزیابی به مربوط پرسشنامه •

 ؛یونسکو آمار سسهؤم طبیعی و فرهنگی میراث هايهزینه پرسشنامه •

 شدهانجام اقدامات درباره کشورها آمار ملی مراکز از آمارگیري طرح موضوع با متحد ملل سازمان آمار بخش برخط پرسشنامه •

 ؛19 -کووید گیريهمه بیماري زمان در

 ؛کشور کل در سطح جمعیتی هاداده ارائه براي جمعیت صندوق 19 -کووید جمعیتی داشبورد پرسشنامه  •

 ؛متحد ملل سازمان زیستمحیط برنامه پسماند و آب زیستی محیط پرسشنامه  •

 ؛ 4(یونیدو)سازمان توسعه  صنعتی سازمان ملل متحدعمومی  صنعتی آمارهاي پرسشنامه •

 ؛کوهستانی مناطق گیاهی پوشش مورد در فائو مختصر و مقدماتی پرسشنامه •

 ؛مخابرات المللیبین اتحادیه اطالعات و ارتباطات يپرسشنامه کوتاه استفاده خانوارها از فناور •

 ؛کشور آموزان دانش و معلمان و ملی آموزش هاينظام هايپرسشنامه •

 ؛متحد ملل سازمان آمار بخش کاالها المللیبین تجارت پرسشنامه •

 ؛در ایران ايونقل جادهحمل آمارهاي آوريجمع براي جاده المللیبین پرسشنامه فدراسیون •

 ؛وکارهاکسب مشخصات برحسب کاال المللیبین تجارت آمارهاي پرسشنامه •

 آوريجمع در کاالها واردات و صادرات ارزیابی براي هاتراکنش ارزش کاربرد درباره متحد ملل سازمان برخط پرسشنامه •

 ؛یملّ هايحساب و هاپرداخت تراز به مربوط اطالعات

                                                 

1Monthly Bulletin of  Statistics (MBS) 

2 Survey British Geological(BGS) 

3 International Telecommunication Union(ITU) 
4 United Nations Industrial Development Organization(UNIDO) 
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 ؛مرتبط آمارهاي و کار نیروي آمارگیري طرح روي بر 19-کووید گیريهمه تأثیرات مورد در 1کار المللیبین سازمان پرسشنامه •

 ؛اهداف توسعه پایدار (پایداري زیستی منابع شیالت) 14-4-1 نماگر درباره فائو پرسشنامه •

 ؛تولیدات صنعتی شاخص مورد سازمان ملل متحد در وپرسشنامه یونید •

 ايمنطقه برنامه راهبري گروه نشست نهمین براي) مشاورهپیش( مقدماتی مشاوره خصوص در اسکاپ پرسشنامه برخط •

 ؛اقتصادي آمارهاي

 و )وريبهره(2وري آسیایی هاي سازمان بهرهپرسشنامه لیکمت •

 .2018براي سال  سازمان ملل متحد يانرژ يپرسشنامه آمارها •

آماري خارجی از سوي آماري هاي موردي اطالعاتبه درخواست پاسخگویی ران   )حقوقی یا حقیقی( کارب

حقیقی یا ( کاربران آماري خارجی آماري کشور از سويبراي دریافت اطالعات  موردي هايانجام مکاتبات براي ارجاع درخواست

یکی از وظایف حائز اهمیت مرکز آمار ایران  هاها و دفاتر موضوعی به این درخواستپاسخ معاونت و ارسال و پیگیري، ترجمه )حقوقی

نظر  با در ه آمارهاي رسمی کشورتهیه و ارائ المللی این مرکز و ایفاي نقش محوري آن در زمینهملی و بین مرجعیت تثبیت در زمینه

آماري، انجام  ارسال درخواست هاي کاربران مکاتبه براي مورد 30بیش از  است. محرمانگی اطالعات و مصالح عالیه کشور گرفتن اصول

 انجام شده است : ایشان پاسخگویی به استعالمات الزم و

 حطر هايریزداده به دسترسی امکان مورد در پول المللیبین صندوق پژوهشگر درخواست به پاسخانجام اقدامات الزم براي  •

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس آمار ملی درگاه در اطالعات این درج محل نشانی ارائه و خانوار درآمد و هزینه

 به ایران واردات و صادرات در پولی واحدهاي کاربرد خصوص در اهل ترکیه کاربر درخواستانجام اقدامات الزم براي پاسخ به  •

 ؛چین و روسیه

 اینترنتی نشانی ارائه و کشورمان خارجی تجارت آمارهاي خصوص در آماري کاربر انجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست •

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس آمار ملی درگاه در اطالعات این درج محل

 مقاطع در تحصیل به شاغل هنر رشته دانشجویان تعداد خصوص در آماري کاربر انجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست •

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس دانشگاهی مختلف تحصیلی

 خصوص در لهستان در دانشگاهی از آماري کاربر یک سوي از آماري اطالعات انجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست •

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس آن نتایج انتشار زمان و کشور آتی سرشماري اجراي زمان

 رانای به ورودي گردشگران گردشگري تعداد اقتصاد سسهؤم یک از آماري اطالعات انجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست •

 ؛ذیربط مراجع تأیید از پس

                                                 

1 ILO: International Labour Organization (United Nations)  

2 Asian Productivity Organization(APO) 
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 اساس بر کشورمان جمعیتی اطالعات درباره اسپانیایی آماري یک کاربر انجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست •

 ؛کشوري تقسیمات برحسب قبلی هايسرشماري

از وبگاه بانک  ایران در هابانک توسعه اطالعاتجهت دسترسی به  آمریکایی آماري کاربر راهنماییانجام اقدامات الزم براي  •

 مهوري اسالمی ایران؛مرکزي ج

 و 1395 سرشماري پرسشنامه ترجمه زمینه در اطالعات متقاضی خارجی کاربر انجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست •

 ؛مرکز وبگاه در 1395 سرشماري پرسشنامه و مستندات به دسترسی نشانی ارائه

 کشور اقتصادي و آماري اطالعات درخواست خصوص در ایتالیایی -ایرانی کاربرانجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست  •

 ؛داخلی ناخالص تولید بورس، بازار ارز، بازار مانند

 ؛ایران در کار هايحساب اطالعات متقاضی آماري کاربرانجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست  •

 در کشور زنده موالید میزان مجموع" خصوص در سوئیس کشور از آماري کاربرانجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست  •

 و "2021 فوریه و ژانویه هايماه طی

 اطالعات وجود و ایران در شدهثبت موتوري نقلیه وسایل خصوص در آماري کاربرانجام اقدامات الزم براي پاسخ به درخواست  •

 .زمینه این در روزتربه

 المللیهاي بیننظرسنجی

از سوي  هاشنهادیپاعالم نظر و ارائه  براي ايالمللی و منطقههاي بینسازمان از هاي متعدديدرخواست ها ونظرسنجیساله همه

مرتبط در مرکز  ها و دفاتر موضوعیو اخذ نظرات کارشناسی معاونت رسانی به هنگامشود. اطالعبه این مراکز ارسال می آماري مراکز

ها و ـازيسفرایـندها و تصمیم ي دررگذاریتأثبراي  بلکه دارد کارکنـان مرکز دانـش فنی ی و ارتقايروزرسانبهدر  يمؤثرنقش تنها نه

المللی در نظرسنجی بین مورد 10بیش از  دارد. کامل اي در زمینه آمارهاي رسمی هم ضرورتالمللی و منطقههاي بینگذاريسیاست

 :به شرح زیر است ي مزبورهایچند نمونه ازنظرسنجاست.  شدهارسالالمللی متقاضی هاي بیناین زمینه پردازش و به سازمان

 یبازتوان مشترك طرح در خصوص خارجه زیست و توسعه پایدار وزارت امورالمللی محیطامور بین درخواست اداره کلپاسخ به  •

 ؛ایران مهوري اسالمیملل متحد براي ج سازمان اقتصادي تیم کشوري -اجتماعی

 ؛1یتجرب ستمیاکوس بومزیست حسابداري براي جهانی مشاوره اولین از پرسشنامهدو  •

 ؛مندرجات آن اداره و آن يتارنما دربارهاعالم نظر مبنی بر نامه اداره آمار اروپا بررسی  •

 ؛19- دیدر برابر کوو يآمار یدر مورد اقدامات مراکز مل ملل متحد نظرسنجی سازمانبه پرسشنامه برخط  ییپاسخگو •

 ؛اروپا هیاداره آمار اروپا درباره برنامه آمار اتحاد نظرسنجی •

                                                 

1SEEA: System of Environmental and Economic Accounting (UN) 
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نشست  نیدهم يبرگزار باتیعضو در خصوص ترت يکشورها ياظهار نظر مراکز آمار يبرا )SESRIC( کیسسرنظرسنجی  •

 ؛)OIC( اسالمی يآمار سازمان همکار ونیسیکم

 و مبنا ثبتی هايسرشماري زمینه در الکترونیکی آموزش مورد نظرسنجی براي ارائه در جمعیت صندوق پرسشنامه  •

 2020ها و نتایج سرشماري کشاورزي دور آوري اطالعات در زمینه برنامهجمع"موضوع با  برخط فائو پرسشنامه نظرسنجی •

 ." میالدي در کشورهاي جهان

ع کاتباتاطال ست مربوط رسانی و انجام م ش آموزشی برخطدوره و هابه ن  هاي 

دارند و شرکت کارشناسان  ها بر رویدادهاي حضوري برتريکنندگان و کاهش هزینهکثرت شرکت ازنظر )برخطمجازي ( هايدوره

آموزشی  دوره 25 ،1399شود. در سال سازي نظام آماري منجر تواند به ارتقاي ظرفیت آماري کشور و نوینها میمرکز آمار ایران در آن

 برگزار شد. یالمللنیببا عناوین زیر توسط مجامع 

 ؛(برگزارکننده: سیاپ)» )SDG(براي نظارت بر اهداف توسعه پایدار  سالمت يآمارها یکیالکترون یدوره آموزش •

 ؛برگزارکننده: سیاپ)( هاي یکپارچه تراکنشحساب -یمل هايحسابسطح متوسطه نظام  یکیالکترون یدوره آموزش •

هاي فردي با انجام مصاحبه استفاده در يبرا Survey SOlutionو  CSPRo افزارنرماستفاده از  یکیالکترون یدوره آموزش •

 ؛(برگزارکننده: سیاپ)CAPI رایانه کمک

 هیانوسیو اق ایسسه آمار آسؤم ياز سو پایداراهداف توسعه  يبرا یمل هايفراداده نیتدو نهیبرخط در زم یدوره آموزش •

 ؛(برگزارکننده: سیاپ)

 ؛)المللی پولبینصندوق (برگزارکننده:  )GFSX(دولت  یمال يبرخط آمارها یدوره آموزش •

 ؛)برگزارکننده: بخش آمار سازمان ملل متحد( خدماتالمللی در تجارت بین يآمارها نهیبرخط در زم یوره آموزشد •

برگزارکننده: ( آبی يفرامرز هايهمکاريدرباره  داریاهداف توسعه پا 6,5,2از نظارت بر نماگر شماره  یبانیپشت یکارگاه آموزش •

 ؛یونسکو)

 ؛المللی کار)(برگزارکننده: اداره آمار جمهوري کره و سازمان بین کار يرویالمللی نمهاجرت بین يآمارها یارگاه آموزشک •

 گرید یانتقال پول، قربان هايجریان ایبا عنوان: آ )STI(سنگاپور  یسسه آموزشؤالمللی پول و مصندوق بین آموزشی ناریوب •

 ؛است؟ 19-دیکوو گیريهمه

نفوس و مسکن  ياطالعات سرشمار قیاز طر داریاهداف توسعه پا يسنجش نماگرها نهیبرخط در زم ايمنطقه یکارگاه آموزش •

 ؛اسکاپ) برگزارکننده:( حیاتی یثبت يو آمارها

 ؛المللی پول)برگزارکننده: صندوق بین( IMFبرخط  یآموزش هايدورهدر مورد  رسانیاطالع •

 ؛اسکاپ) (برگزارکننده: ياقتصاد يمدرسان آمارها تیترب برخط یدوره آموزش •

 ؛اسکاپ) برگزارکننده:( اقیانوسیهو  ایدر منطقه آس هاداده سازي/ یکپارچهعیتجم سازيپیادهدر مورد  یکارگاه آموزش •

 ؛برگزارکننده: سیاپ)( جنسیت دگاهیاز د تیجرم و جنا يآمارها نهیبرخط در زم یدوره آموزش  •
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 ؛(برگزارکننده: سیاپ) المللیبین هايحساببا موضوع  یکیالکترون یدوره آموزش •

 ؛المللی پولبرخط صندوق بین یآموزش هايبرنامه دوره اعالم •

 ؛برگزارکننده: سسریک)( مؤثر هايسیستم يبرا یسازمان سازيظرفیت با موضوع یآموزش کارگاه يبرگزار اعالم •

در مورد نحوه تعامل با  یدوره آموزش يبرگزار تضرور خصوص در خارجه اموردرخواست پژوهشکده آمار به وزارت  انعکاس •

 ؛از سوي آن وزارتخانه هوري اسالمی ایرانالمللی در جبین هايکارگزاري

اهداف  نهیدر زم يمشاوره کشور يبهداشت برا یسازمان جهان ايمنطقه یآموزش کارگاه و ناریبه حضور در نشست وب دعوت •

 ؛داریتوسعه پا

 ؛سیاپ)برگزارکننده: (CAPI فردي با کمک رایانه مصاحبه ی انجامدوره آموزش •

 ؛)اپیس(برگزارکننده:  یعیطب يایمرتبط با بال يچارچوب آمارها يمجاز یدوره آموزش •

برگزارکننده: بخش آمار سازمان ملل ( کاالهاالمللی تجارت بین يآمارها در مورد ی سازمان ملل متحدکیالکترون یدوره آموزش •

 ؛متحد)

 ؛آن صندوق برخط یآموزش هايدورهدر شرکت  يالمللی پول با موضوع براصندوق بیناعالم فراخوان  •

 ؛)برگزارکننده: سسریک( گردشگريبرخط مقاصد  یوزارت امور خارجه در خصوص شرکت در کارگاه آموزش نامه رسانیاطالع •

 ؛(برگزارکننده: سسریک) خدماتتجارت  هايداده لیو تحل آوريجمعبا موضوع  يمجاز یدوره آموزش •

 و برگزارکننده: سیاپ)( پایداراهداف توسعه  يبرا یمل هايفراداده آوريجمع نهیدر زم یکیالکترون یدوره آموزش يبرگزار •

 .بخش آمار سازمان ملل متحد) برگزارکننده:( کاالهاالمللی تجارت بین يآمارها یکیالکترون یدوره آموزش •

شریه ران  تبادل ن شوربا کارب  خارج از ک

 ،سالنامه آماري مرکز از جمله نشریات چاپی ارسال نسخه ها، انتشار وجویی در هزینهصرفه محیطی وزیست مالحظات با توجه به

ها سالنامه آماري کشور و هدایت آن جایگزین شده و به منظورآگاه ساختن مشترکان ی آمارملّ الکترونیکی آن در درگاه با انتشار نسخه

 شد. مشترك این نشریه آماري مکاتبه 52 با ی آمار، سال قبلاین نشریه در بخش انگلیسی درگاه ملّ درج محل به

ی ادارات ملّ آتی هاي جاري وبراي آگاهی از فعالیت هاي آماري یکی از منابع اطالعاتی سودمند و مقرون به صرفهاز سوي دیگر، خبرنامه

آخرین  در مورد توانند اطالعات مفیدي راها میآیند این خبرنامهبه شمار می المللیبینهاي آماري جهان و سازمان کشورهاي آمار

ها، به کاربران ارائه در این عرصه وضعیت کشورهاي مختلف اطالع از آماري مورد استفاده و نیز و ابداعات هاي کار و پیشرفتهاروش

عنوان  66 در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. شماري از همواره هامهاین خبرنا مسئله، دریافت و توزیع با توجه به این .کنند

 المللی به شرح زیر است:هاي آماري بینجهان و سازمان کشورهاي از ادارات ملی آمار خبرنامه دریافتی

 زیر: با موضوعات نیآمار فلسط ياداره مرکزخبرنامه -

 ؛مورد 12 :نیآمار فلسط ي) ماهانه اداره مرکزبولتن خبري( خبرنامه •

 ؛مورد 12در فلسطین:  شاخص قیمت تولیدکننده در مورد خبرنامه •
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 ؛مورد 8 ی در فلسطینصنعت داتیخبرنامه در خصوص شاخص تول •

 ؛مورد 2فلسطین: ساختمان در  ةصادر شد يهاخبرنامه در خصوص تعداد پروانه •

 و : مورد12 در فلسطین خبرنامه شاخص قیمت مصرف کننده •

 .مورد 3ثبت شده کاالها  یتجارت خارج یمقدمات جیخبرنامه در خصوص نتا •

 دریافتی از مراجع دیگر: هاينامهخبر-

 ؛مورد 1در آن کشور:  ملی آمار اردن در مورد آمارهاي اشتغال خبرنامه اداره •

 ؛مورد 1 :هیآمار ترکسسه ؤمخبرنامه  •

 ؛مورد 2سیاپ): ( آمار آسیا و اقیانوسیه مؤسسهخبرنامه  •

 ؛مورد 4: (ISI)المللی آمار آمار بین مؤسسهخبرنامه  •

 و مورد 2 :1هاي آماري، اقتصادي و اجتماعی براي کشورهاي اسالمیها و آموزشپژوهش مرکز یکیخبرنامه الکترون •

 .مورد 1): (اسکاپبراي آسیا و اقیانوسیه  کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد الکترونیکی خبرنامه •

ست ش  هاها و گردهماییشرکت در ن

برگزار  به صورت مجازي المللیهاي آماري بینها، نشستتمامی سمینار ،19-، به سبب همه گیري جهانی کووید 1399 در سال

و وبینارهاي  هاي مجازينشست و کارشناسان مرکز براي حضور در دعوت از مسئوالن و اعالم رسانیمورد اطالع 75 بیش از شدند.

 :اند به شرح زیر استهایی که همکاران این مرکز مشارکت داشتهاز نشستفهرست برخی  صورت گرفته است. 1399سال  در المللیبین

 ؛هاداده یکپارچگیبا موضوع  اپینشست برخط س شرکت در •

 ؛19 –گیري کووید شرکت در وبینار مدیریت همه •

؛)ESCAPو اقیانوسیه (هاي بزرگ براي آمار رسمی در آسیا چشم انداز داده •

؛مبناشرکت در دوره نشست مجازي اسکاپ در زمینه تجربیات سرشماري ثبتی •

 المللی با موضوعات ذیل:هاي بینارائه سه مقاله در کنفرانس •

− Application of the textmining technique toimprove the dataset integration in foregion trade price 

indexes 

− probabitisticc record linkage: an innovative method to improve the q-vality of integration 
− outlier detection in consumer price index by using fuzzy clustering, a case of Iranian inflation data 

                                                 

1 SESRIC: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries 
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 ؛رسمی آمارهاي براي هادادهمه بارهدر المللیبین کنفرانس ششمین برخط نشست •

• 50 years of Statistical Capacity-building by UNSIAP 

• Safety first: Collection data and protecting people in a global pandemy  

 ؛"2020 رصد سریع آمارهاي مرگ و میر"شرکت در نشست تخصصی اسکاپ با موضوع  •

 ؛"جمعیت از آمارهاي ثبتی جمعیت ايتولید آماره"شرکت در نشست تخصصی اسکاپ با موضوع  •

و  ياقتصاد ونیسیکمبرگزار شده توسط  »آمار یدر ادارات مل ايماهواره هاياستفاده از داده« یآموزش ناریوبشرکت در  •

 ؛و برخط يصورت مجاز) به SCAP( هیانوسیو اق ایآس يسازمان ملل متحد برا یاجتماع

برگزار شده توسط مرکز آموزش و  )»SDG6( 6توسعه پایدار براي آرمان هاي اهداف شاخص« یآموزش ناریوبشرکت در  •

 ؛و برخط يبه صورت مجاز) SESRICهاي آماري، اقتصادي و اجتماعی براي کشورهاي اسالمی (پژوهش

 ؛اسکاپ هاي ثبت احوال و آمارهاي حیاتیشرکت در وبینار ارزیابی کیفی نابرابري براي نظام •

 ؛هاي مکانیات مرتبط با سرشماري و دادهاسکاپ با موضوعمتعدد شست تخصصی نشرکت در  •

 و نگاري؛ بخش آمار سازمان مللها در روزنامهشرکت در وبینار استفاده از داده •

 ).سسریک( شرکت در وبینار جمعیت کشورهاي اسالمی •


