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 نینو يها نظام استقرار

 عهتوس ،یانسان منابع تیریمد

 يتوانمندساز و یسازمان

 يکار طیمح در همکاران

   نشاط با و بالنده



100 

یرند. گوجود نیروي انسانی شکل نمیها نیز بدون شود و سازمانامروزه بدون وجود نیروي انسانی متخصص کار جهان به سامان نمی

نی براین اساس منابع انسارود. با وجود نفوذ زیاد فناوري در کلیه امور بشري، نیروي انسانی همچنان مهمترین عامل تولید به شمار می

سازمان را حل  ل و مشکالتئآیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مساهاي امروزي به شمار میارزشمندترین منبع سازمان

  شود.گفته می "سرمایه انسانی". براین اساس بی جهت نیست که به آن بخشندوري را عینیت مینموده و بهره

ر و تدر تالش هستند از نیروي انسانی آموزش دیده ها عموماًهاي اخیر شاهد تغییراتی بوده است. سازمانجایگاه منابع انسانی در سال

اشتن د امروز اینگونه نیست که لزوماً اماد. شاید در گذشته تعداد نیروي انسانی شاخصی از بزرگی سازمان بوده، توانمندتر استفاده کنن

 تر باشد.نیروي انسانی بیشتر به معنی تولید بیشتر و خدمات با کیفیت

 تهیه و تدوین گردید.ارد زیر، مومشتمل بر  "سند برنامه نیروي انسانی مرکز آمار ایران " لذا به منظور مدیریت سرمایه انسانی

 چشم انداز، اهداف کالن، مأموریت، خط مشی، وظایف و اصول اساسی آمارهاي رسمی •

 تحلیل وضعیت موجود نیروي انسانی مرکز •

 یانسان يروین يآموزش، توسعه و توانمندساز

ت. از اهمیت باالیی برخوردار اس" هاسعه سازمانتو"موفقیت و به عنوان موتور پیشرانه کارکنان و منابع انسانی توانمندسازي مروزها

اي، شغلی و حرفهو هاي فنی هایی است که در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهی، مهارتمساعی و کوشش کلیه ،ارکنانکآموزش 

 .نمایدهاي شغلی خود میآید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتسازمان به عمل میمطلوب درکارکنان یک  همچنین ایجاد رفتار

بهسازي نیروي ، توسعه و بالندگی سازمانی ساسا .گیردهاي خرد و کالن را در برمیاي از انواع فعالیتآموزش سازمانی طیف گسترده

ت که اسهاي اصولی و منطقی یکی از راهعنوان بهآموزش در حقیقت  یابد.آموزش و توسعه کارکنان تحقق می ۀکه در سایانسانی است 

پذیري فکري الزم در کارکنان خواهد شد و وجود آوردن حس انعطافه ها و استعدادهاي نهفته و بییکارگیري تواناهباعث ب از یک سو

  گردد.ایی سازمان میسوي دیگر منجر به افزایش اثربخشی و کاراز 

 »هاي آماريسمینارهاي آموزشی و توجیهی طرح«و » هاي آموزشی کارکنان دولتدوره« دسته دوهاي مرکز به آموزش 1399در سال 

 شود:در این زمینه ارائه می 1399 هاي انجام شده سالدر ادامه به طور خالصه فعالیت شوند.تقسیم می

آموزشیدوره   کارکنان دولت هاي 

 برگزار گردیده است. 11 ، و فناوري اطالعات به شرح جدولبرداريهاي اقتصاد، آمار، مدیریت، نقشههاي آموزشی در زمینهدوره این

 ساعت آموزش به تفکیک نوع آموزش -تعداد دوره، ساعت آموزش و تعداد نفر -11 جدول
 ساعت آموزش -نفر ساعت آموزش دوره تعداد نوع دوره ردیف

 18042 1447 45 شغلی 1

 --- -- -- فرهنگی و عمومی 2

 192 16 2 مدیران 3

 18234 1463 47 جمع

https://rasateam.com/company-development/
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آموزشی و توجیهی طرح رگزاري سمینارهاي  آماريب  هاي 

اي براي همکاران مرکز و کارشناسان معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت نمونه هاي آمارگیريسمینار آموزشی مربوط به طرح 17

  د. تمامی این سمینار بصورت مجازي برگزار گردیده است.شبرگزار  1399در سال ها ریزي استانو برنامه

 ؛طرح آمارگیري از هزینه و درآمد خانوار •

 ؛طرح آمارگیري از نیروي کار •

 ؛طرح آمارگیري از تعداد وتغییرات دام سبک و سنگین •

 ؛هاي کشورطرح آمارگیري ازمرغداري •

 ؛سالنامهطرح آمارگیري جامع  •

 ؛طرح آمارگیري از معادن فعال کشور •

 ؛هاي تحقیق وتوسعه گذران وقتطرح آمارگیري از فعالیت •

 ؛طرح آمارگیري از فرهنگ رفتاري خانوار •

 ؛نفرکارکن 50هاي صنعتی اندیشی اینترنتی طرح کارگاههم •

 ؛طرح آمارگیري از سالنامه آماري کشور •

 ؛هاي اقتصادي)(ویژه حساب 1399-طرح آمارگیري دامداري  •

 ؛طرح آمارگیري گردشگران ملی ویژه حساب اقماري •

 ؛هاي منطقه ايطرح آمارگیري حساب •

 ؛طرح آمارگیري از حمل ونقل •

 ؛نفر کارکن و بیشتر 10هاي صنعتی طرح آمارگیري از کارگاه •

 و هاي کشورگام سازي چارچوب گلخانهبهن •

 .يهاي خانواربرداري نمونه پایه آمارگیريطرح فهرست •

 راهبري و استمرار نظام پیشنهادها

در این جلسات، دستورالعمل نظام پیشنهادها  جلسه برگزار کرد 2تعداد  1399در سال  دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

صوبات کمیته مکلیه  شناسیبا تغییر رویکرد از سنتی به نوین بروزرسانی و  براي تصویب به شوراي راهبري توسعه ارسال شد. آسیب

 سیستم ) از دیگر اقدامات این دبیرخانه است. همچنین1394-1399نظام پیشنهادها و تهیه گزارش از مصوبات کمیته از ابتدا تاکنون (

 شد. اندازيراهنظام پیشنهادها در سامانه آذرخش جدید 
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 متناسب آن عیو توز یانسان يرویحفظ هرم ن

انجام امور بازنشستگی و «؛ » بر اساس برنامه ششم توسعه انسانی جذب و استخدام نیروي« وظیفه  3به منظور اجراي برنامه فوق 

هاي انجام شده در راستاي تحقق فعالیتبرخی . تدوین گردید »موریت کارکنانأانجام امور مربوط به انتقال و م«و » خدمات پس از آن

 این وظایف، به شرح ذیل است: 

 نفر؛ 23ارتقاي رتبه شغلی:  •

 نفر؛ 42تقاي طبقه شغلی: ار •

 نفر؛ 7ارتقاي طبقه شغلی و احتساب مدرك تحصیلی:  •

 نفر 5استعفاء:  •

 نفر؛ 11هاي اجرایی: انتقال به سایر دستگاه •

 نفر؛ 13هاي اجرایی: مأموریت به سایر دستگاه •

 نفر؛ 48انتصاب:  •

 ؛نفر 13بازنشستگی:  •

 و نفر 30استخدام و تبدیل وضع ایثارگران :  •

 .نفر 10قانون:  51العاده ایثارگري ماده فوقبرقراري  •

اس مجوزهاي نفر نیروي انسانی بر اس 32هاي اجرایی شدگان هفتمین آزمون مشترك فراگیر دستگاهمصاحبه معرفیهمچنین فرایند 

  .استخدام شدندبه صورت پیمانی  نفر 25 سرانجام و اخذ شده انجام پذیرفت

 ياز حقوق کارکنان و سالمت ادار انتیص

بخشی و نظارت بر انتظام«؛ » هاي رفاهی در سطح برترارائه برنامه«به منظور صیانت از حقوق کارکنان و سالمت اداري وظایف 

 مقررات ارکنان طبق قوانین وصدور احکام کارگزینی ک«؛ »ها با استفاده از سامانه جدید آذرخشموریتها و مأتردد کارکنان، مرخصی

هاي انجام شده در جهت تحقق این وظایف، فعالیتبرخی . با نهایت دقت و صحت انجام پذیرفت »بایگانی سوابق پرسنلی«و » مصوب

 عبارت است از:

 ؛شرکت 8هاي مختلف بیمه جهت انتخاب بیمه مناسب و برگزاري جلسات متعدد: استعالم از شرکت •

 ؛تشکیل کارگروه بیمه و سالمت و رفاه •

 نفر؛  160نامه جهت دریافت وام از پست بانک: صدور معرفی •

 و نفر 190ارائه کارت هدیه به همکاران و همسرانشان:  •

 .نفر 975شان براي ارسال به بیمه طرف قرارداد: تهیه فهرست همکاران و افراد تحت تکفل •
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 مدیریت سبز

 :هاي انرژي اقدامات ذیل صورت پذیرفتدر راستاي اصالح حامل

 ؛هاي آبی و جایگزینی سیستم هواساز با مصرف انرژي کمترآوري کولرجمع •

 ؛هاي دو جداره جدیدهاي قدیمی و جایگزین نمودن پنجرهتعویض پنجره •

 ؛تعویض شیرآالت قدیمی و جایگزینی شیرآالت اهرمی جدید •

 ؛هاي بهداشتی به منظور کاهش مصرف برقنصب چشمی الکترونیک در راهروها و سرویس •

 هاي پر مصرف؛به جاي المپ LEDو  SMDهاي کم مصرف المپنصب  •

 ؛هاي خشک و ترتفکیک و جداسازي زباله •

 امحاء کاغذهاي اضافه در چاپخانه؛ جمع و •

 ها و مدارك آماري؛پرونده يامحا •

 ؛هاي غیرضروريها و پنکهآوري اسپیلتجمع •

 ؛ها و نصب شیر الکترونیکی (چشمی)آوري شیرآالت سرویسجمع •

هاي برق آوري تعداد زیادي کابلهاي برق و جمعها و ساماندهی کابلتعویض تابلوهاي برق قدیمی و بازسازي و نوسازي آن •

 ؛غیرضروري

در  جوییریزي شرکت برق براي صرفهاندازي آن (یک ساعت در روز) طبق برنامهتعمیرات اساسی دستگاه دیزل ژنراتور و راه •

 و مصرف انرژي

 وازم برقی در ساعات غیر اداري و روزهاي تعطیل.خاموش نمودن ل •

 امور زنان و خانواده

آگاهی و سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی ي نفر عضو با هدف ارتقا 5، کمیته مشورتی امور بانوان با ترکیب 1396در سال 

در  1399در سال  رد.روع کش 1396 پاییززنان، افزایش عزت نفس و خودشکوفایی و نشاط سازمانی زنان مرکز آمار کار خود را از 

 عملیاتی از پیش تعیین شده انجام داده است: زیر را براساس برنامه هايفعالیتراستاي وظایف محوله خود 

  ؛نوبت دو در کشور محروم مناطق و تهران شهر نیازمندان به کمک جهت مرکز بانوان نقدي غیر و نقدي يهاکمک آوريجمع •

 ؛حوزه این در فعال بانوان توسط مجازي صورت به کتاب معرفی •

 ؛تهیه خبرنامه زنان مرکز آمار ایران •

 ؛شرکت در جلسات معاونت امور زنان •

 و جانباز و آزاده کنگره ملی زنان شهید،شرکت در  •

  .برگزاري نشست تقدیر از همسران شهدا •
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 پژوهشکده آمار ایران

گویی به نیازهاي پژوهشی در زمینه آمار و اطالعات به عنوان تنها مرکز پژوهشی آمار رسمی کشور به منظور پاسخآمار  پژوهشکده

آمار مأموریت خود را رفع  پژوهشکده .تأسیس شد 1387با کسب مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی در سال در نظام آماري کشور، 

 داند.و تولید و گسترش مستمر دانش در حوزه آمار می نیازهاي پژوهشی و آموزشی نظام آماري ایران

 نیروي انسانی

نفر از آنان را کارکنان شاغل در پژوهشکده و  35اند که آمار همکاري داشته نفر با پژوهشکده 265، در مجموع 1399سال در 

درصد داراي مدرك تحصیلی  20درصد داراي مقطع دکترا،  31از این تعداد  دهند.نفر دیگر را پژوهشگران خارج از آن تشکیل می 230

 اند.تر بودهدرصد داراي مدرك کارشناسی و پایین 49کارشناسی ارشد و 

 دهند.تفکیک مدرك تحصیلی نشان می نمودارهاي زیر نوع همکاري آنان را به

 

 
 تحصیلیتفکیک مدرك آمار به وضع سواد کارکنان پژوهشکده 

 پژوهشی هايفعالیت و هاطرح

هاي پژوهشی موردنیاز در زمینه آماري، اقتصادي و فناوري اطالعات هر سال توسط پژوهشکده آمار تعیین و اجرا عناوین طرح

پژوهشی هاي مورد از طرح 31وهشی با همکاري پژوهشکده آمار در دستور کار قرار گرفت که ژطرح پ 40نیز  1399شود. در سال می

یافته و در حال ها به ترتیب پایانها و وضعیت آنهاي پژوهشی در حال انجام هستند. لیست طرحمورد از طرح 9به پایان رسیده و 

 اند از: انجام عبارت

شی سال طرح  1399هاي خاتمه یافته پژوه

 ؛آمارهاي فرهنگی و اجتماعی هاي حوزهشناسایی و تعیین خألها و شاخص •

 ؛)1396اقتصاد دیجیتال (سال سنجش  •

 ؛هاي آزاد در تولید آمار رسمی مطالعه موردي (آمارهاي شاخص قیمت)استفاده از داده •
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 ؛ها و راهکارهاي عملیاتی در ایرانسازمان ملی آماري در نظام آماري مدرن، ساختارها، ویژگی •

 ؛خانوارهاهاي اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی الگوي زندگی مادران و ویژگی •

 ؛ساز و کارهاي مناسب براي آن مطالعه و بررسی چگونگی اعطاي نشان کیفیت آمارهاي رسمی نظام آماري ایران و تهیه •

 ؛1395-1371تحوالت باروري در ایران از سال  •

 ؛گیري کرونا برکسب و کارهاي ایرانی براساس آمارگیري پیمایشی مبتنی بر وبثیر همهأتحلیل آماري ت •

 ؛هاي عمده اقتصاد ایرانهاي رصد جهش تولید در بخشاخصشناسایی ش •

 ؛1395-1390حساب تولید استان زنجان به قیمت ثابت براي سال هاي  •

 ؛ها در آمارگیري هزینه و درآمد خانواربازنگري روش گردآوري داده •

 ؛"2013اداره آمار اتحادیه اروپا "ايهاي منطقههاي تهیه حسابروش •

 ؛هاي شاخص قیمت منتخباز دادهتعدیل نوسانات فصلی  •

 ؛طراحی مطالعات طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی •

 ؛هاي ملی سالمت و تغذیه در سه دهه گذشتهتحلیل روند وضعیت تغذیه کودکان در ایران: نتایج پیمایش •

 ؛1397هاي ملی سالمت سال حساب تهیه •

 ؛1396تهیه و تدوین حساب اقماري بخش آموزش براي سال  •

 ؛1394سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال  محاسبه •

 ؛آزاد قشم حساب اقتصادي منطقه محاسبه •

 ؛مطالعه وضعیت اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی سالمندان در ایران •

 ؛شناختی تولید آمارهاي جمعیتی مرتبط با اهداف توسعه پایدارهاي روشتعیین چارچوب •

 ؛هاي عدالت جنسیتی در جمهوري اسالمی ایرانشناسنامه شاخص •

 ؛یادگیري آماري و کاربردهاي آن در آمار رسمی •

 ؛1394چندگانه جمعیت و سالمت  هايهاي آمارگیري شاخصوضعیت بهداشتی، سالمتی و اجتماعی کودکان بر اساس داده •

 ؛کارگیري پارادیتا در آمارگیري نیروي کار ایرانبه •

 ؛)GSBPMاستفاده از علوم شناختی در آمار رسمی مطابق با مدل عمومی فرایند کسب و کار آماري ( •

 ؛ه با آنکارهاي پیشنهادي براي مواجههاي مرکز آمار ایران و راهتأثیر بیماري کرونا بر اجراي آمارگیري •

 ؛19-اقتصادي، جمعیتی و سالمت روان بیماري کووید-آمارگیري تأثیرات اجتماعی  •

ل هاي طولی مرتبط (تحلیهاي فنی تولید دادهگیري وضعیت کودکان در ایران و ارائه بهترین روشهاي اندازهشناسایی شاخص •

 ؛سازي)شکاف وضعیت موجود و مطلوب با تأکید بر ظرفیت

 ؛استانداردهاي حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماري ایرانتهیه و تدوین  •

 و بررسی شناورسازي ساعات کاري شهر تهران در ایام شیوع ویروس کرونا •

https://srtc.ac.ir/Archives-of-research-projects/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://srtc.ac.ir/Archives-of-research-projects/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://srtc.ac.ir/Archives-of-research-projects/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


106 

 .هاي طول مدت بیکاري رندشده ایرانتحلیل آماري داده •

شی در حال انجامطرح  هاي پژوه

 ؛یهاي ملّحساب بر اساس چارچوب ICTهاي اقتصادي بخش تهیه و تدوین حساب •

 ؛حساب اقماري گردشگري •

 ؛شهروندان از فساد اداري در کشور آمارگیري سنجش میزان ادراك و تجربه •

 ؛ادراك خبرگان درباره سالمت و فساد اداري در کشور •

ل ااجراي آزمایشی فرایند شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و بررسی علل بازماندگی از تحصیل در استان تهران، در س •

 ؛1398-1397تحصیلی 

 ؛هاي اصلی طرح آمارگیري نیروي کار ایرانشناسی برآورد واریانس تغییرات برآوردهاي ساالنه شاخصروش •

 ؛هاي آمارگیريهاي طرحجانهی داده فرایندکاربرد یادگیري ماشین در  •

 و گیري فقر چند بعديبررسی و اندازه •

 .یادگیري ماشینهاي بینی نرخ بیکاري با استفاده از روشپیش •

 کتاب ترجمه یا نگارش

  ؛ترجمه کتاب اقتصاد دیجیتال •

 ؛"کاويهاي دادهآشنایی با مفاهیم و روش"کتاب تألیف  •

 ؛(در حال انجام) و جمعیتی کودکان در ایران یاطالعات اقتصادي، اجتماع تدوین کتابچه •

 و (در حال انجام) کرونا و پس از کرونا خانواري در دورهالمللی براي انجام آمارگیري ترجمه و تدوین راهنماهاي ملی و بین •

 .ي (پایان یافته)امنطقه يهاحساب هیته يهاروش ترجمه کتاب دستورالعمل •

 هاي پژوهشی و تحلیلیگزارش

 ؛1399بینی نرخ رشد اقتصادي فصل پاییز پیش •

 ؛کارهاي جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایرانراه •

 ؛شهرهاجمعیت شهري ایران و آینده آن با نگاهی به جمعیت کالن •

 ؛گیري ویروس کرونا (تأثیر کرونا بر روندهاي جمعیتی)شناسی و شیوع همهجمعیت •

 ؛پایان یافته)( بر وب یمبتن یشیمایپ يریبر اساس آمارگ یرانیا يکرونا بر کسب و کارها روسیو يریگهمه ریتأث يآمار لیتحل •

 ؛(در حال اجرا)_ رانیرندشده در ا يکاریطول مدت ب يهاداده يآمار لیتحل •

 ؛جمعیتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادي پایدار در گام دوم انقالب اسالمی ایران رهپنج •

https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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 ؛آنیشنهادي براي مواجهه با کارهاي پهاي مرکز آمار ایران و راهبیماري کرونا بر اجراي آمارگیري گزارش تأثیر •

 ؛تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهاي ایرانی •

 ؛کارهاي جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایرانراه •

 ؛شناسه یکتاي کسب و کار •

 ؛سازي ساعات کاري شهر تهران در ایام شیوع کرونابررسی شناور •

 ؛هاي درآمديرم بین دهکنابرابري تو •

 ؛سالمندي جمعیت در ایران و آینده آن پدیده •

 ؛تأثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل •

 ؛نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران •

 و ابعاد آماري مسئله جمعیت در ایران •

 .)1398هاي آزاد (سال تفکیک منطقه با استفاده از دادهبررسی معامالت مسکن در شهر تهران به •

  آمار ها و میزگردهاي پژوهشکدهنشستبرگزاري 

 ؛»هاي کالن اقتصاديبینی شاخصکمیته علمی پیش«برگزاري نشست  •

 ؛»تهران برخوردارکم و نشینحاشیه مناطق خانوارهاي اقتصادي _اطالعات اجتماعی گردآوري«برگزاري نشست  •

 ؛»19 -اقتصادي، جمعیتی و سالمت روان بیماري کووید_ تأثیرات اجتماعی«برگزاري نشست  •

 ؛»رسمی آمار سازيمدرن« تخصصی میزگرد •

 ؛»ایران آمار کنفرانس پانزدهمین« قالب در »رسمی آمار نظام سازيمدرن« تخصصی میزگرد •

 ؛»تصاداق گروه علمی هیئت اعضاي جذب متقاضیان عمومی صالحیت و علمی توانایی بررسی مصاحبه« کمیته نشست اولین •

 و ارآم گروه علمی هیئت اعضاي جذب متقاضیان عمومی صالحیت و علمی توانایی بررسی مصاحبه« کمیته نشست دومین •

 ؛»ریاضی

 ؛آمار پژوهشکده از اسالمی شوراي مجلس آموزش کمیسیون عضو بازدید •

 پژوهشی هايطرح پیشرفت میزان بررسی« عنوان با آمار پژوهشکده با متحد ملل سازمان جمعیت صندوق جلسه اولین  •

 ؛»توسعه و جمعیت المللیبین صندوق با مشترك

 ینآنال داشبرد توسعه با نظر تبادل و بررسی« عنوان با آمار پژوهشکده با متحد ملل سازمان جمعیت صندوق جلسه دومین •

 ؛»ایران رسمی آمارهاي لیست هايشاخص هايچارچوب در پایدار توسعه هايشاخص رصد براي

 ؛»نظر تبادل و یونیسف پژوهشی يهاطرح پیشرفت میزان بررسی« عنوان با آمار پژوهشکده با یونیسف جلسه •

 ؛»19 -کووید روان سالمت و جمعیتی و اقتصادي و اجتماعی ثیراتتأ پروپوزال بررسی« عنوان با آمار پژوهشکده با یونیسف جلسه •

  ؛»پژوهشی هايطرح پیشرفت میزان بررسی« عنوان با آمار پژوهشکده با یونیسف جلسه •

http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5124/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5117/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5115/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%84
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5112/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5095/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5093/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-
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 ؛»19-اقتصادي، جمعیتی و سالمت روان بیماري کووید_ تأثیرات اجتماعی«نشست  •

 و »هاي کالن اقتصاديبینی شاخصپیشکمیته علمی «نشست  •

 .»تهران برخوردار کم و نشینحاشیه مناطق خانوارهاي اقتصادي _گردآوري اطالعات اجتماعی«نشست  •

  پژوهش وبینارهاي برگزار شده به مناسبت هفته

 قرن جدید با حکمرانی ورود به«هایی با شعار وهشکده آمار سلسله سخنرانیژپژوهش و فناوري، پ به مناسبت بزرگداشت هفته

 اند از:برگزار نمود که عبارت 1399آذر ماه سال  26تا  23را از » ها در نظام آماري نوینداده

 ؛19 -اقتصادي، جمعیتی و سالمت روان بیماري کووید -تأثیرات اجتماعی •

 ؛هاها در بهبود نتایج آمارگیريبکارگیري پاراداده •

 ؛ولی رشد و تحول کودکان و نوجوانان ایرانیشناسی طراحی آمارگیري طمعرفی روش •

 ؛تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوري با استفاده از جنگل تصادفی بقا و درخت بقا •

 ؛هاي بازگشتی بقاتحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل •

 ؛گانه شهر تهران 22هاي اقتصادي و اجتماعی و جمعیتی سالخوردگان مناطق بررسی ویژگی •

 ؛ها در آمار رسمیوم دادهمعرفی عل •

 ؛ها در آمار رسمیموضوع حکمرانی داده با یادگیري ماشین و نقش آن •

 ؛ها در دولت الکترونیکیسازي دادهپذیري و جریانتعامل •

 ؛پژوهشی در باب طالق در ایران در آمار رسمی •

 ؛باورپذیري نرخ تورم •

 ؛گیري احتماالتی هاي نمونهروش ناپارامتري و کاربرد آن در مقایسه یین اندازه نمونه به شیوهتع •

 ؛آمار و احتمال در فیزیک •

 و المللیهاي علمی در نشریات معتبر بینچگونگی انتشار نتایج پژوهش •

 .بنیانهاي نظام پژوهشی کشور در راستاي تحقق دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانشچالش •

  


