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رونمایی ازدستاورد ثبت جمعیت عشایر کوچنده کشورآمار و برنامه ریزیپنج شنبه 1 آبان
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پیــام  آقــای دکتــر نوبخــت؛ معــاون رئیس جمهــور 
ــور،  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س و رئی
به مناســبت  اّول آبــان؛ روز آمــار و برنامه ریــزی
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بنام خدا

ربانهم رزيي  و  آمــار  حــوزه  تالشــگران  و  دســت اندکاران  تمــام  هب  را  روز  ايــن  ربانهم رزيي.  و  آمــار  روز  بــا  اســت  مصــادف  آبــان  اّول 

د زيــادي از هموطنــان،  ــکاران زعزي تشــکر و قدردانــي مي کنــم. امــروز رد شــرايطي  قــرار گرفته ايــم هک تعــدا تبريــک مي گويــم و از تــالش تمــام هم

داهي اجتماعــي  دي هــم رد غــم از دســت دادن زعزيانشــان هســتند، ايــن رد شــرايطي اســت هک رخــدا دچــار وريوس منحــوس کــروان شــده اند و تعــدا

و  مي کنــد  ن  دوچنــدا را  مــا  هب  محول شــده  مأموريــت  و  مســئوليت  نيب المللــي  سياســي  و  اقتصــادي  شــوک اهي  و  تحريــم اه  ارث  رب  عمومــي  نگرانــي اهي  و 

خوشــبختاهن رد ســال جديــد و رد شــرايط کــروان هب لطــف خــدا و تــالش اهي مضاعــف صــورت گرفتــه، شــاهد دســتيابي هب افتخــارات خوبــي رد زمينــه اهي 

آمــار و ربانهم رزيي هســتيم.

ســازمان  شايســتة  ــکاري  هم و  موجــود  ــکاانت  ام از  اســتفاده  و  خــود  تــوان  تمــام  بــا  اريان  آمــار  مرـکـز  ســخت،  شــرايط  ايــن  رد  آمــار،  حــوزۀ  رد  خوشــبختاهن   

يــل اهي 
تحل

م نمــوده و ژپوهشــکده آمــار رد اراهئ  ــگام و هب موقــع، بــا ســرعت مناســب اقــدا مدرييــت و ربانهم رزيي اســتان اه رد تهيــه آمــاراهي بهن

مــات خوبــي صــورت داده اســت هک جــا دارد از همــه زعزيانــي هک هب نحــوي از انحــاء رد  آمــاري رد حــوزه شــاخص اهي اقتصــادي و اجتماعــي، اقدا

مــات مهــم نقــش داشــته اند، تشــکر نمايــم. انجــام ايــن اقدا

رپداختــن هب مقــوهل آمــاراهي ثبتي مبنــا رد مأموريــت اهي مرکــز آمــار اريان هب عنــوان مرجــع آمــار رســمي کشــور و تصويــب اّوليــن اجــراي سرشــماري 

عمومــي نفــوس و مســکن هب شــيوه ثبتي مبنــا رد ســال 1405 رد هيئــت دولــت، نقطــة آغازيــن راهــي اســت هک رد ربانهم رزيي اهي توســعه کشــور نقــش 

مهمــي را ايفــا مي کنــد و رد ربانهم هفتــم توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي، هب دنبــال آن خواهيــم بــود. 

اســاس  رب  کشــور  ربانهم رزيي  و  آمــار  نظــام  ف  اهــدا ربشيپد  رد  کشــور،  توســعه اي  سياســت اهي  بــا  همســو  اجرايــي  گاه اهي  دســت تمــام  مــي رود  ااظتنر 

باشــند.  همــراه  و  همقــدم  مســير،  ايــن  رد  و  نمــوده  ــکاري  هم شيپ  از  شيب  مشــخص، 
و  تعريف شــده  رداهي  اســتاندا

رد پايان ضمن تبريک مجدد، آرزوي سالمتي و بهروزي رباي همه شما زعزيان از ردگاه ازيدمنان دارم.

محمدباقر نوبخت

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ربانهم و بودهج کشور
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در تیرمــاه 13۴۴ ه.ش قانونــي در 
مجلــس شــوراي ملــي بــه تصویــب 
رســید کــه مرکــز آمــار ایــران را بنــا نهاد 
و ایــن مرکــز را از وزارت کشــور منتــزع و 
بــه عنــوان زیرمجموعــه ســازمان برنامــه 
بــه رســمیت شــناخت. در این قانــون، بر 
تمرکز بیشــتر در جمــع آوري اطالعات از 

ــه اي  ــري نمون ــاي آمارگی ــق طرح ه طری
ــد  ــران تأکی ــار ای وسرشــماري مرکــز آم
شــد و همــه دســتگاه ها را موظــف نمــود 
ــاز مرکــز  ــار و اطالعــات مــورد نی ــا آم ت
آمــار ایــران را در اختیــار ایــن مرکــز قرار 
دهنــد. انتشــار ســالنامه آمــاري کشــور 
ــد  ــن ش ــز تعیی ــف مرک ــي از وظای یک

ــي  ــماري عموم ــن سرش ــراي اولی و اج
نفــوس و مســکن کشــور پــس از تصویب 
ایــن قانــون نیــز بــراي ســال 13۴۵ ه.ش 
ــراي  ــا اج ــه ب ــد ک ــه ش ــظ رگرفت در ن
ــر  ــران 2۵788722 نف ــت ای آن، جمعی
شــمارش شــد. اولیــن ســالنامه آمــاري 
کشــور نیــز در ســال 13۴۵ ه.ش منتشــر 

تاریخچۀ مرکز آمار ایران
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شــد. بــرای اولیــن بــار مرکــز آمــار ایــران 
در ســال 13۵1 ه.ش سرشــماری ســاالنه 
از کارگاه هــای بــزرگ صنعتــی )10 نفــر 
ــه  ــود ک ــاز نم ــر( را آغ ــن و بیش ت کارک
اجــراي ایــن طــرح بــا تغییراتي تــا کنون 
نیــز ادامــه دارد. در ســال 13۵3 ه.ش 
دومیــن سرشــماری از معــادن متشــکل 
کشــور بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران و 

وزارت صنایــع و معــادن اجــرا شــد.
طــي ســال هاي 13۴۴ تــا 13۵3 
ه.ش فراینــد منطقــه اي شــدن نظــام 
برنامه ریــزي در کشــور مــورد توجــه 
ــه  ــر ب ــاال دیگ ــه ح ــه )ک ــازمان برنام س
ــام  ــر ن ــه تغیی ــه و بودج ــازمان برنام س
یافتــه بــود( قرارگرفــت و بــه ایــن منظور 
در ابتــدا 11 منطقــه و به مرور 23 منطقه 
ــتان هاي  ــداد اس ــه تع ــه ب ــوري ک کش
ــرد.  ــود ایجادک ــال ها ب ــور در آن س کش
ــه دنبــال ایــن  ــران نیــز ب مرکــز آمــار ای
ــور،  ــق مزب ــد در مناط ــازماندهي جدی س
ــاري تشــکیل  ــا واحدهــاي آم مناطــق ی
داد تــا در فراینــد مدیریــت اجــراي 

در  ویــژه  بــه  و  آمــاري  طرح هــاي 
مرحلــه جمــع آوري اطالعــات به صــورت 

ــد.  ــش کن ــاي نق ــجم تري ایف منس
داده-  جــدول  نخســتین  تهیــه 
ســتانده مرکــز و ســومین جــدول داده ـ 
ســتانده ایران بــراي ســال 13۵2 ه.ش در 
دســتور کار مرکــز آمــار ایــران قرارگرفت. 
مرکــز آمــار ایــران بــا همــکاری بازوهــای 
اجرایــی خویــش در ســطح اســتان ها 
ــت  ــاری فعالی ــه آم ــام منطق ــا ن ــه ب ک
می کردنــد عــالوه بــر اجــرای طرح هــای 
ــی  ــماری عموم ــون، سرش ــاری گوناگ آم
نفــوس و مســکن ســال 13۵۵ ه.ش 
ــر  ــت. ب ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل ــز ب را نی
اســاس نتایــج ایــن سرشــماری جمعیــت 
ایــران بــه 337087۴۴ نفــر رســید. 
ــران در  ــالب اســالمي ای ــروزي انق ــا پی ب
تعــداد  ســال13۵7 ه.ش هرچنــد در 
طرح هــاي آمارگیــري مرکــز آمــار ایــران 
ــل توجهــي روي داد ولیکــن  کاهــش قاب
ایــن مرکــز بــه ســرعت و بــا تمــام تــوان 
خویــش در خدمــت اهداف عالیــه انقالب 

ــر  ــالوه ب ــد. در ســال 13۵8 ه.ش ع درآم
اجــراي طرح هــاي مســتمر و ســاالنه 
ــات ثبت شــده  ــي، جمــع آوری اطالع قبل
ــط  ــادره توس ــاختمانی ص ــای س پروانه ه
شــهرداری های کشــور مــورد توجــه 
مرکــز آمــار ایــران قرارگرفــت و از ســال 
13۵8 ه.ش اطالعــات مذکــور گــردآوری 
و به صــورت ســاالنه منتشــر شــده اســت.
بــر اســاس مــاده واحــده قانونــي 
مصــوب 13۵9/۴/1۵ شــوراي انقــالب 
ــوط  ــراي سیاســت مرب ــتاي اج و در راس
بــه تقویــت مبانــي نظــام عــدم تمرکــز و 
حــذف تشــکیالت زائــد اداري و افزایــش 
ــق  ــي، مناط ــازمان هاي دولت ــي س کارای
آمــاری زیــر مجموعــه مرکــز آمــار ایــران 
ــه در  ــه  و بودج ــازمان برنام ــر س در دفات
اســتان ها ادغــام شــد و از ابتــداي ســال 
1360 ه.ش ســازمان هاي برنامــه و بودجه 
اســتان ها ایجــاد شــدند کــه از آن تاریــخ 
ــار و  ــه جمــع آوري آم ــوط ب ــف مرب وظای
اطالعــات در اســتان ها بــه عهــده معاونت 
آمــار و انفورماتیــك آن ســازمان گذاشــته 
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شــد. در دهــه 1360 توجــه ویــژه اي 
بــه تولیــد آمارهــاي بخــش خدمــات در 
ــد و در نتیجــه آن،  ــل آم ــه عم ــز ب مرک
ــي  ــري متنوع ــاي آمارگی اجــراي طرح ه
در ایــن بخــش از جملــه طرح هــاي 
آمارگیــري از عمــده فروشــي ها و خــرده 
ــت.  ــرار گرف فروشــي ها در دســتور کار ق
در ســال های 136۴ ه.ش و 136۵ ه.ش 
مرکــز آمــار ایــران بــه آمارگیــری از 
معــادن تحــت پوشــش بخــش عمومــی 
ه.ش   1367 ســال  از  و  کــرد  اقــدام 
آمـارگیـــری از معـــادن کشـــور به طــور 
ســاالنه انجـــام شــده اســت. در ایــن دهه 
ــي همچــون  ــاي بزرگ ــن طرح ه همچنی
تهیــه جــداول داده - ســتانده براي ســال 
136۵ ه.ش اولیــن سرشــماري عمومــي 
عشــایر کوچنــده، اولیــن سرشــماري 
عمومــي کشــاورزي و اولیــن سرشــماري 
عمومــي نفــوس و مســکن پــس از 
ــن  ــالمي )چهارمی ــالب اس ــروزي انق پی
ــکن  ــوس و مس ــي نف ــماري عموم سرش

ایــران( بــه اجــرا درآمدنــد کــه بر اســاس 
ــوس و  ــي نف ــماري عموم ــج سرش نتای
ــت  ــال 136۵ ه.ش جمعی ــکن در س مس
ایــران بــه ۴9۴۴۵010 نفــر رســید. 
بــا ورود بــه دهــه هفتــاد و به دلیــل 
ــي  ــگ تحمیل ــي از جن ــکالت ناش مش
ــان  ــادي را در زم ــاي زی ــه جابجایي ه ک
اجــراي سرشــماري عمومــي نفــوس 
ومســکن 136۵ ه.ش بــه وجــود آورده 
بــود و الگوهــاي مهاجــرت و آمارجمعیت 
ــود  ــوده ب ــکال نم ــار اش ــهرها را دچ ش
ــه روش  ــاري ب ــت ج ــري جمعی آمارگی
سرشــماري تــوأم بــا نمونه گیــري در 
سراســر کشــور انجــام شــد. در ایــن دهــه 
رویکــرد جدیــدي در مرکــز اتخــاذ شــد. 
هــدف آن، ســاماندهي آمارهــاي ثبتي به 
روش بررســي و ســاماندهي سیســتم هاي 
جدیــد  دور  و  عملیاتــي  و  اطالعــات 
محاســبه حســاب هاي ملــي و منطقــه اي 
ــتم  ــش سیس ــن ویرای ــاس آخری ــر اس ب
توصیــه  مــورد  ملــي  حســاب هاي 
ســازمان ملــل متحــد بــود. دومیــن 
در  کشــاورزي  عمومــي  سرشــماري 
ســال 1372 ه.ش و دومیــن سرشــماري 
ــده  ــایر کوچن ــادي عش ــي اقتص اجتماع
در ســال1377 ه.ش بــه مرحلــه اجــرا در 
آمدند. مرحله اول سرشمـــاری عمومـــی 
صنعـــت و معـــدن بــا هدف جمــع آوری 
اطالعات چارچوبـــی کلیـــه فعالیت های 
اقتصــادی کشــور در پائیــز ســـال 1373 
ه.ش و مرحلــه دوم سرشمـــاری نیــز بـــا 
هــدف تهیــه اطالعــات تفصیلــی مربــوط 
به بخش های صنعـــت و معـــدن درسـال 
137۴ ه.ش انجــام شــد. همچنیــن بــراي 
ــار مطالعــه و بررســي آمارهــاي  اولیــن ب
ــورد توجــه  محیــط زیســت در مرکــز م
قــرار گرفــت و در ســال هاي پایانــي 
ــت  ــات زیس ــي اطالع ــه برخ ــن ده ای
ــزرگ  ــي ب ــاي صنعت ــي کارگاه ه محیط
ــه،  ــد. در ادام ــر ش ــع آوري و منتش جم
فعالیت هایــي کــه در دهــه 60 ه.ش 
بــراي پوشــش آمارهــاي بخــش خدمــات 

ــز  ــه نی ــن ده ــود در ای ــه ب ــام گرفت انج
تالش هایــي بــراي گســترش دامنــه 
تولیــد آمــار در بخــش خدمــات صــورت 
ــوان  ــا مي ت ــه آن ه ــه از جمل ــت ک گرف
ــد در  ــاي جدی ــرای آمارگیري ه ــه اج ب
بخــش حمــل و نقل، انبــارداري، مســکن 
و... اشــاره نمــود. همچنیــن ســومین 
جــدول داده - ســتانده مرکــز نیــز بــراي 
ســال 1370 ه.ش درایــن ســال ها تهیــه 
ــن  ــه، پنجمی ــن ده ــط ای ــد. در اواس ش
ــکن  ــوس و مس ــي نف ــماري عموم سرش
ــرا شــد  کشــور در ســال 137۵ ه.ش اج
ــتگاه هاي  ــار از دس ــن ب ــراي اولی ــه ب ک
پــردازش  و  ورود  بــراي  خــودکار 
اســتفاده  مــورد   )OMR( اطالعــات 
قــرار گرفــت. بــر اســاس نتایــج حاصــل 
از ایــن سرشــماري، جمعیــت ایــران بــه 
600۵۵۴88 نفــر رســید. از ســال 1376 
ه.ش اجــراي طــرح آمارگیــري نمونــه ای 
بررســي ویژگی هــای اشــتغال و بیــکاری 
ــد.  ــاز ش ــاالنه آغ ــورت س ــوار به ص خان
ــوع  ــري متن ــاي آمارگی ــراي طرح ه اج
بــا موضوعــات کشــاورزي و مســکن نیــز 
ــدا  ــال ها پی ــن س ــتري در ای ــق بیش رون
کــرد. یکــي از اقدامــات بســیار مهــم در 
ایــن ســال ها تأســیس پژوهشــکده آمــار 
وابســته بــه مرکــز آمــار ایــران در ســال 
1378بــود کــه بــا هــدف پاســخگویي به 
بخشــي از نیازهــاي پژوهشــي در زمینــه 
آمــار و اطالعــات در نظــام آمــاري کشــور 
ــال1378  ــن درس ــد. همچنی ــاد ش ایج
اولیــن وب گاه مرکزآمــار ایــران راه انــدازي 
ــي  ــوراي عال ــدن ش ــال ش ــا فع ــد. ب ش
آمــار، ســاختار جدیــد، وظایــف و گردش 
کار نظــام آمــاري کشــور در ســال 1379 
ه.ش مــورد تصویــب شــوراي عالــي 
ــران  ــار ای ــز آم ــت و مرک ــار قرارگرف آم
به عنــوان دبیرخانــه شــورا، وظیفــه ایجاد 
هماهنگــي و فعال ســازي کمیته هــاي 
آماربخشــي مســتقر در دســتگاه هاي 
اجرایــي را کــه در آن زمــان تعدادشــان به 
30 کمیتــه مي رســید، برعهــده گرفــت. 
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ــه و  ــازمان برنام ــال 1379 ه.ش س درس
بودجــه کشــور بــا ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی کشــور ادغــام شــد و تحــت 
عنــوان ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

ــه داد.  ــه فعالیــت خــود ادام کشــور ب
بــا ورود بــه دهــه هشــتاد، فعالیت هاي 
بســیاري در مرکــز انجــام پذیرفــت. ایــن 
فعالیت ها شــامل تهیــه چهارمیــن جدول 
داده-ســتانده مرکز براي ســال 1380 ه.ش، 
اجــراي سرشــماري عمومــي کارگاهــي در 
ســال 1381 ه.ش کــه بیــش از 2800000 
کارگاه رادر کشــور شناسایي نمود، تکمیل 
پوشــش بخش هــاي دیگــري از آمارهــاي 
بخــش خدمــات کــه بــا ورود فناوري هــاي 
جدیــد بــه کشــور مــورد توجــه قرارگرفته 
ــوط  ــاي مرب ــه آمارگیري ه ــد از جمل بودن
بــه کارگاه هــاي خدمــات اینترنــت و تلفن 
همــراه و آمارگیــري از کاربــران اینترنــت، 
اجــراي طــرح آمارگیــري اشــتغال و 
بیــکاري به صــورت فصلــي از ابتــداي 
ســال 1380 ه.ش و اصــالح اساســي ایــن 
طــرح در ســال 138۴ ه.ش و اجــراي 
مســتمر آن بــا عنــوان جدیــد طــرح 
آمارگیــري نیــروي کار کــه تــا کنــون نیــز 
ــن  ــن در ای ــود. همچنی ــه دارد، می ش ادام
دهــه، محاســبه شــاخص هاي قیمــت 
ــورد  ــز م ــده نی ــاي تولیدکنن در بخش ه
ــتین بار  ــراي نخس ــت. ب ــرار گرف ــه ق توج
در ایــن ســال ها طرح هــاي آمارگیــري بــا 
موضوعــات فرهنگــي با همــکاري مرکز در 
ســطح کشــور بــه اجــرا درآمــد. در ســال 
1382 ه.ش،  ســومین سرشــماري عمومي 
کشــاورزي در کشــور بــه اجــرا درآمــد کــه 
بــر اســاس نتایــج آن، بیــش از ۴000000 
بهره بــردار کشــاورزي در کشــور شناســایي 
ــا1386  ــال هاي 1383ت ــي س ــدند. ط ش
ــز  ــران )مرک ــالمي ای ــوري اس ه.ش، جمه
آمــار ایــران( به صــورت رســمي بــه 
عضویــت کمیســیون آمــار ســازمان ملــل 
ــات  ــن دوره اقدام ــد و در ای ــد درآم متح
ــت  ــاي کیفی ــور ارتق ــترده اي به منظ گس
آمارهــاي تولیــدي خــود پایه ریــزي و 
اجــرا نمــود. در ضمــن ایــران ) مرکــز آمــار 

ایــران( طــی دوره 2010-200۵ به عنــوان 
عضــو شــورای حــکام مؤسســه آمــار 
آســیا و اقیانوســیه )ســیاپ( کــه وابســته 
ــادی  ــی و اقتص ــیون اجتماع ــه کمیس ب
منطقــه آســیا و اقیانوســیه ســازمان ملــل 
متحــد )اســکاپ( اســت انتخــاب شــد و 
ــا ســیاپ در  همکاری هــای گســترده ای ب
زمینه برگــزاری دوره آموزشــی بین المللی 

و منطقــه ای داشــته اســت.
ششــمین سرشــماري عمومي نفوس 
و مســکن کشــور بــا بکارگیري حــدود90 
ــوأم  ــه روش سرشــماري ت ــر و ب هــزار نف
بــا نمونه گیــري در ســال 138۵ ه.ش، 
ــر اســاس نتایــج  ــه اجــرا درآمــد کــه ب ب
آن، جمعیــت ایــران بــه 70۴9۵782 
ــز  ــماري نی ــن سرش ــید. در ای ــر رس نف
از روش هــاي نویــن )ICR( بــراي ورود 
و پــردازش اطالعــات اســتفاده شــد. 
تصویــب فواصــل پنج ســاله بــراي اجراي 
ــکن  ــوس و مس ــي نف ــماري عموم سرش
در کشــور توســط هیئــت وزیــران، یکــي 
دیگــر از وقایعــي بــود کــه در ســال1386 
ه.ش، بــه وقــوع پیوســت و طبــق آن 
مرکــز آمــار ایــران موظــف شــد تــا اولین 
ــه را در  ــن مصوب ــس از ای ــماري پ سرش
ــرا درآورد.  ــه اج ــه مرحل ــال 1390 ب س
در ســال 1386 ه.ش، ســازمان مدیریــت 
ــام  ــل و انج ــور منح ــزی کش و برنامه ری
وظایــف آن در قالــب معاونــت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاســت جمهــوری و با 
رویکــردي جدید پیگیري شــد. بــه دنبال 
آن، ســازمان هاي مدیریــت و برنامه ریــزي 
اســتان هاي سراســر کشــور نیــز بــا 
اســتانداري ها ادغــام و از آن پــس وظایــف 
ــزي  ــت برنامه ری ــب معاون ــود را در قال خ
اســتانداري، زیــر مجموعــه وزارت کشــور 
ادامــه دادنــد. یکــي از مهمتریــن اتفاقــات 
در ایــن دهــه، ورود موضــوع آمــار )بــراي 
اولیــن بــار د رتاریــخ تدویــن برنامه هــاي 
عمرانــي و توســعه قبــل و بعــد از انقــالب 
اســالمي( بــه مــواد قانونــي برنامــه 
ــي،  ــارم توســعه اجتماع ــج ســاله چه پن
اقتصــادي و فرهنگــي جمهوري اســالمي 

ایــران )138۴-1388 ه.ش( و متعاقــب 
آن تهیــه برنامــه ملــي آمــار بــراي نظــام 
آمــاري کشــور بــود. طــي ســال هاي 
عمده تریــن  ه.ش،  1387تــا1389 
فعالیــت مرکــز آمــار ایــران مشــارکت در 
بزرگتریــن طــرح اصالحــات اقتصــادي در 
ــا(  کشــور )طــرح هدفمندکــردن یارانه ه
و تهیــه و اجــراي طــرح جمــع آوري 
ــاي کشــور  ــات اقتصــادي خانواره اطالع
بــود. همچنیــن از ســال 1387 و بــا ورود 
دســتگاه هاي دســتیار دیجیتال شــخصي 
)PDA( بــه مرکــز، ســنگ بناي اســتفاده 
و  همــراه  الکترونیکــي  ابزارهــاي  از 
کوچــك به منظــور جمــع آوري اطالعــات 
ــاوي  ــه ح ــذ ک ــتفاده از کاغ ــدون اس ب
ــز باشــند در نظــام  ــي نی ــات مکان اطالع
آمــاري کشــور گذاشــته شــد. هفتمیــن 
ــکن  ــوس ومس ــي نف ــماري عموم سرش
ــش از 11۴000  ــا مشــارکت بی کشــور ب
ــه  ــه مرحل ــال 1390 ه.ش، ب ــر درس نف
ــج آن،  ــر اســاس نتای اجــرا درآمــد کــه ب
ــر  ــه 7۵1۴9669 نف ــور ب ــت کش جمعی
بالــغ شــد. در ایــن ســال دومیــن برنامــه 
ــور )139۴-1390 ه.ش(  ــار کش ــي آم مل
نیــز بــر اســاس مــاده ۵۴ قانــون برنامــه 
پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوري 
ــران  ــار ای ــران )کــه مرکــز آم اســالمي ای
را به عنــوان مرجــع رســمي تهیــه، تولیــد 
و انتشــار آمــار رســمي در کشــور معرفــي 
نمــوده اســت( بــه تصویــب شــوراي عالي 
آمــار رســید کــه در آن مبنــاي حرکــت 
مرکــز آمــار ایــران و نظــام آمــاري کشــور 
ــیم  ــه ترس ــراي برنام ــال اج ــي ۵ س ط
شــده اســت. هشــتمین سرشــماری 
ــه  ــال 139۵، ب ــکن در س ــوس و مس نف
دو شــیوه خودتکمیلــی و ثبــت اطالعــات 
ــت  ــا اســتفاده از اینترن ــوار ب توســط خان
در ســامانه ی سرشــماری اینترنتــی و 
مصاحبــه  حضــوری مأمــور سرشــماري با 
اســتفاده از تبلــت اجــرا شــد. بــر اســاس 
نتایــج ایــن سرشــماری، جمعیت کشــور 

ــود. ــر ب ــر 79926270 نف ــغ ب بال
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به منظــور  ایــران  آمــار  انجمــن 
و  آمــار  علــم  توســعه  و  بســط 
ــات  کاربردهــای آن و شناســاندن امکان
ایــن علــم در گســترش علــوم و فنــون 
در ســال 1369 بــا تصویــب اساســنامه 
 1369/3/22 مــورخ  جلســه  در  آن 
مجمــع عمومــی انجمــن تشــکیل شــد. 

ــت  ــن و تصوی ــس )تدوی ــع مؤس مجم
اساســنامه(:

نــوروز  آزادگان،  عبــاس 
بهبودیــان،  ایزددوســتدار،  جــواد 
ــیدیان ،  ــی جمش ــا،  مرتض ــو تات  ماه بان
جهانبخــش حکیمــی،  علــی عمیــدی، 
ســیامك  مشــکانی،  محمدرضــا 
نوربلوچــی،  محمدقاســم وحیدی اصــل.

ــت )1371- ــی موق شــورای اجرای
)1369

ــی،  ــا ارقام ــازاده، ناصررض ــی  آق عل
ابوالقاســم بزرگ نیــا، جــواد بهبودیــان، 
پاشــا،  عین الــه  پارســیان،  احمــد 
ســیدجالل داوودزاده، علــی رجالــی، 
)دبیــر(،  مشــکانی  محمدرضــا 

وحیدی اصــل. محمدقاســم 

اهداف:
اهــداف  بــه  نیــل  منظــور  بــه 
ایــران  آمــار  انجمــن  نام  بــرده، 
ــد: ــام می ده ــر را انج ــای زی فعالیت ه

1. ایجــاد ارتبــاط در زمینه هــای 
ــون  ــی و فن ــی،  آموزش ــی، پژوهش علم
ــات الزم  ــردن امکان ــم ک ــاری، فراه آم
بــرای تبــادل نظــر بیــن محققــان، 
متخصصــان و ســایر کارشناســانی کــه 

ــون  ــاخه های گوناگ ــا ش ــوی ب ــه نح ب
ــد. ــر وکار دارن ــار س آم

2. تهیــه، تدوین و انتشــار نشــریات 
علمــی و همــکاری در تشــکیل یــا 
علمــی  گردهمایی هــای  برگــزاری 

بین المللــی. و  داخلــی 
علــوم،  وزارت  بــا  همــکاری   .3
دانشــگاه ها  فنــاوری،  و  تحقیقــات 
ــایر  ــی و   س ــوزش  عال ــات آم و مؤسس
امــور  برنامه ریــزی  در  وزارتخانه هــا 

آموزشــی و پژوهشــی آمــار.
ارزیابــی و هماهنــگ کــردن   .۴
برنامه  هــای آموزشــی و پژوهشــی آمــار 
در ســطح کشــور و ارائــه پیشــنهادهای 

الزم.
۵. ارائــه خدمــات آموزشــی، علمی،  
فنــی و مشــاوره ای در همــکاری بــا 

ــور. ــار کش ــی آم ــازمان های اجرائ س
6. ترغیــب و تشــویق پژوهشــگران 
بــه کاربــرد علــم آمــار در فعالیت هــای 

علمــی و تخصصــی.

هیأت مدیره:
هیــأت مدیــره مرکــب از هفــت نفر 
عضــو اصلــی و دو نفــر علی البدل اســت 
ــته دارای  ــای پیوس ــان اعض ــه از می ک
ســوابق علمــی معتبــر، و هــر دوســال 
یکبــار، انتخــاب می شــوند. مراحــل 
تحــت  دوره  هــر  اعضــای  انتخــاب 
انتخابــات آن دوره  نظــارت کمیتــه 
ــدگان  ــر از برگزی ــج نف ــکل از پن متش
انتخابــی مجمــع عمومــی عــادی دوره 
ــام  ــن انج ــای انجم ــن اعض ــل از بی قب

می   شــود.

هیــأت  اختیــارات  و  وظایــف 
مدیــره:

1. تشــکیل جلســه حداقــل هــر دو 
ــه امــور  ــرای رســیدگی ب مــاه یکبــار ب

جــاری انجمــن.
ــع  ــرای تشــکیل مجم ــوت ب 2. دع

ــنامه. ــررات اساس ــق مق ــی طب عموم
ــخنرانی و  ــات س ــکیل جلس 3. تش
ــی  ــی و آموزش ــی، فن ــی علم گردهمائ
بــا رعایــت آئین نامه هــای مربوطــه.

۴. تهیــه و تصویــب مقــررات و 
اساســنامه. اجرائــی  آئین نامه هــای 

۵. اتخــاذ تصمیــم دربــارۀ امــور 
ــن. ــی انجم مال

اســتخدامی  شــرایط  تعییــن   .6
انجمــن. موظــف  کارکنــان 

اعتبــار و بورس هــای  7. جــذب 
ــا  ــول هدای ــی و قب ــی و آموزش پژوهش
مالــی در چهارچــوب  و کمك هــای 

ــن. ــداف انجم اه
8. تهیــه گــزارش ســالیانه و تنظیم 
بــه مجمــع  ارائــه  بــرای  ترازنامــه 

ــی. عموم
9. اقامــه دعــوی و پاســخگوئی بــه 
دعــاوی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 
علیــه انجمــن در همــه مراکــز ذیصالح.

10. تشــکیل شــعبه های انجمــن و 
کمیته هــای اجرائــی مختلــف و تعییــن 
تعــداد اعضــای هــر یــك و نظــارت بــر 

ــت آن ها. فعالی
11. انتخــاب و معرفــی نماینــدگان 
انجمــن بــه مجامــع عمومــی داخلــی و 

خارجــی.
ــع  ــی مجم ــه فراخوان ــدام ب 12. اق

تاریخچۀ 
انجمن آمار ایران
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عمومــی و انتخــاب هیــأت مدیــره 
ــاه  ــار م ــر چه ــرف حداکث ــد ظ جدی
ــود و  ــدی خ ــان دوره تص ــش از پای پی
ارســال نتایــج همــراه بــا صورت جلســه 
کمیســیون  بــه  عمومــی  مجمــع 
ــی. ــت بررس ــی جه ــای علم انجمن ه

جایزۀ دکتر بهبودیان
انجمــن آمــار ایــران، به منظــور 
ــاس  ــه پ ــي و ب ــام علم ــل از مق تجلی
خدمــات ارزنــدۀ اســتاد گرامــي آقــاي 
دکتــر جــواد بهبودیــان و نیــز تشــویق 
ــن  ــاري در بی ــل آم ــاي اصی پژوهش ه
جوانــان کشــور، جایــزه اي بــه نــام 
ایشــان هــر 2 ســال یــك بــار در 
اختتامیــة »کنفرانــس آمــار ایــران« بــه 
برتریــن نویســندگان مقــاالت از میــان 

ــد. ــدا مي نمای ــوان اه ــن ج محققی

جایزۀ دکتر بزرگ نیا
به منظــور  ایــران،  آمــار  انجمــن 
ــي  ــي و فرهنگ ــگاه علم ــل از جای تجلی
دکتــر ابوالقاســم بزرگ نیــا، جایــزه اي بــه 
نــام ایشــان به منظور تشــویق همــکاران 
بــراي داوري دقیــق و بــه موقــع مجــالت 
در  و  آمــاري  همایش هــاي  و  ادواري 
نتیجــه باالبــردن کیفــي و کّمــي مقاالت 
هــر ســال بــه یــك نفــر از داوران فعــال 
و برتــر هــر مجلــة ادواري و یــك نفــر از 
داوران فعــال و برتــر مقــاالت همایش هــا، 
در مراســم اختتامیــه همایــش آن ســال 

ــد. ــداء مي کن اه

جایزۀ دکتر عمیدی
انجمــن آمــار ایــران، به منظــور 
ــگاه علمــي و فرهنگــي  ــل از جای تجلی
دکتــر علــي عمیــدي و قدردانــي از 
را صــرف  عمــري  کــه  او  زحمــات 
و  ترجمــه  )به خصــوص  آمــوزش 
ارزشــمند  کتــاب  ده هــا  ویرایــش 
علمــي( کــرده اســت، جایــزه اي بــه نام 
ایشــان بــه حداکثــر دو نفر از مدرســین 
ــارزي  ــاي ب ــه فعالیت ه ــار ک ــتة آم رش

در زمینــة آمــوزش، تألیــف کتــب 
درســي، ابــداع و ترویــج روش هــاي 
ــر  ــته اند، ه ــار داش ــي آم ــن آموزش نوی
دو ســال یکبــار و در مراســم اختتامیــه  
کنفرانــس آمــار ایــران اهــدا مي نمایــد. 
بــر همیــن اســاس، اّولیــن دورۀ 
جایــزه دکتــر عمیــدي در دوازدهمیــن 
کنفرانــس آمــار ایــران بــه اســتاد 
فرزانــه جنــاب آقــاي دکتــر محمدرضــا 
مشــکاني، دومین دوره، در ســیزدهمین 
کنفرانــس آمــار ایــران بــه اســتاد 
ــه  ــر عین ال ــاي دکت ــاب آق ــه جن فرزان
ــزه، در  ــن جای پاشــا و ســومین دورۀ ای
ــران  ــار ای ــس آم ــن کنفران چهاردهمی
بــه اســتاد فرزانــه جنــاب آقــاي دکتــر 

ــد. ــداء ش ــیان اه ــد پارس احم

جایزۀ دکتر مشکانی
به منظــور  ایــران،  آمــار  انجمــن 
ــي  ــي و فرهنگ ــگاه علم ــل از جای تجلی
دکتــر محمدرضــا مشــکاني، جایــزه اي به 
ــام ایشــان اهــدا مي کنــد. ایــن جایــزه،  ن
هر ســال در مراســم  اختتامیــه کنفرانس 
ــال و  ــمینار احتم ــا س ــران و ی ــار ای آم
فرایندهــاي تصادفــي، بــه حداکثــر دو نفر 
از بهتریــن ارائه کننــدگان پوســتر و یکــي 
ــود. ــدا مي ش ــخنراني ها اه ــن س از بهتری

وبینارهاي انجمن
نظــر بــه شــرایط و فرصت هــاي 
موجــود در بهره گیــري از تعامــالت 
ــران در  ــار ای ــن آم ــوري، انجم غیرحض
ــي  ــله وبینارهاي عموم ــر دارد سلس نظ
و تخصصــي را از تاریــخ چهارشــنبه 21 
خردادمــاه 1399، هــر دو هفتــه یکبــار 
رأس ســاعت 18 در بســتر نرم افــزار 
ــد.  Adobe Connect برگــزار نمای
بــا علــم بــه اثرگــذاري چنیــن 
اقداماتــي در زمینــة ترویــج دانــش 
آمــار و افزایــش ســطح دانــش کاربردي 
محورهــاي  از  برخــي  آمارشناســان، 
پیشــنهادي در نظــر گرفتــه شــده 
ــي و  ــاي عموم ــله وبیناره ــراي سلس ب

از: عبارت انــد  تخصصــي 
ـ علم داده ها، 

ــا  ــا در کرون ــم داده ه ــرد عل ـ کارب
ــروس، وی

ـ اســتفاده از روش هــاي یادگیــري 
آمــاري در آمــار رســمي، 

ــار  ــته آم ــردي رش ــة راهب ـ برنام
بــا کمــك علــم داده هــا و فنــاوري 

اطالعــات، 
ضــروري  مهارت هــاي  ـ 
نحــوۀ  و  آمــار  فارغ التحصیــالن 

آنهــا.  یادگیــري 
آدرس سایت وبینار:

http://vclas9.ut.ac.ir/irstat
http://irstat.ir/webinar

عضویت در انجمن
انواع عضویت در انجمن عبارتند از: 

1ـ عضویــت پیوســته: کلیــة افرادي 
کــه حداقــل داراي درجــه کارشناســي 
ارشــد )فــوق لیســانس( در رشــته آمــار 
ــه  ــته ب ــته هاي وابس ــي از رش ــا یک ی

آمــار باشــند.
2ـ عضویت وابسته: 

الــف( کلیــة کســاني کــه داراي 
کارشناســي  یــا  کاردانــي  درجــه 
رشــته هاي  از  یکــي  در  )لیســانس( 

باشــند. بنــد 1-7  در  مذکــور 
داراي  کــه  افــرادي  کلیــة  ب( 
درجــة کاردانــي و کارشناســي هســتند 
ــي  ــوي در یک ــال به نح ــدت ۵ س و م
ــال  ــار فع ــه آم از رشــته هاي وابســته ب

بوده انــد.
مقاطــع  دانشــجویان  کلیــه  ج( 
کاردانــي، کارشناســي و کارشناســي 
دانشــجویان  همچنیــن  ارشــد، 
ــي. ــه کارشناس ــي ب ــته کاردان ناپیوس
مؤسســه اي:  عضویــت  3ـ 
مؤسســات، ســازمان ها، دانشــگاه ها 
حقوقــي؛  شــخصیت هاي  کلیــة  و 
غیردولتــي  و  دولتــي  از  اعــم 
ــه اي  ــت مؤسس ــه عضوی ــد ب مي توانن

درآینــد. انجمــن 
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تاریخچۀ پژوهشکدۀ آمار 

ــه  ــخ گویی ب ــور پاس ــی و به منظ ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ــوز از ش ــب مج ــا کس ــار ب ــکده ی آم پژوهش
نیازهــای پژوهشــی نظــام آمــاری در حــوزه ی آمــار و اطالعــات در ســال 13۸7تأســیس شــد. اهــداف کلــی 

ــرد: ــان ک ــل بی ــه شــرح ذی ــوان ب ــار را می ت ــف پژوهشــکده ی آم و وظای
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ارکان و سیاست های کلی:
ــه  ــکده برگرفت ــی پژوهش ــای کل ــت ها و جهت گیری ه سیاس
از تصمیمــات و مصوبــات ارکان پژوهشــکده اســت. ارکان 
پژوهشــکده ی آمــار عبارت انــد از: هیئــت امنــا، رئیــس 

پژوهشــکده و شــورای پژوهــش.
 سیاســت های کلــی و جهت گیری هــای اساســی پژوهشــکده 

آمــار را می تــوان بــه صــورت زیــر دســته بندی کــرد: 
ـ همــکاری بــا دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی 

در راســتای گســترش آمــار رســمی؛
ـ همــکاری بــا ســازمان ها و انجمن هــای داخلــی و بین المللــی 

فعــال در زمینــه ی آمار، اقتصــاد و جمعیت؛
ـ توســعه ی همــکاری بــا نهادهــای بین المللــی حــوزه ی آمــار 

رســمی از طریــق:
ـ برگزاری دوره های بین المللی

ـ تبادل تجربیات با سایر کشورها
ـ اعزام یا میزبانی از گروه های مطالعاتی.

طریــق  از  کشــور  آمــاری  نظــام  در  ظرفیت ســازی  ـ 
توســعه ی دوره هــای آموزشــی و اســتفاده از مشــاورین 

؛ لمللــی بین ا
ـ تأمیــن نیازهــای پژوهشــی نظــام آمــاری از طریــق اجــرای 
طرح هــای تحقیقاتــی مشــترک بــا مرکــز آمــار ایــران و ســایر 

ــگاه ها؛ ــی و دانش ــتگاه های اجرای دس
ـ تقویت بنیه ی مالی پژوهشکده؛

ــع  ــه طراحــی نظــام جام ــوط ب ـ توســعه ی فعالیت هــای مرب
ــتگاه ها؛ ــرای دس ــاری ب آم

ــای  ــی طرح ه ــه طراح ــوط ب ــای مرب ــعه ی فعالیت ه ـ توس
ــاری؛ ــاب های اقم ــبه ی حس ــی و محاس مل

ـ توسعه ی آمارهای ثبتی و اجرای سرشماری ثبتی مبنا؛
ـ توســعه ی ظرفیت هــای آمــاری دســتگاه های اجرایــی و 

ــتان ها. ــار در اس ــدگان آم تولیدکنن

گروه های علمی:
اعضــای هیئــت علمــی و کارشناســان متخصــص و مجــرب 
پژوهشــکده آمــار در ســه گــروه پژوهشــی »طرح هــای فنــی 
ــردازش  ــادی« و »پ ــای اقتص ــاری«، »آماره ــای آم و روش ه
ــتاوردهای  ــا و دس ــج پژوهش ه ــانی« نتای ــا و اطالع رس داده ه
تحقیقاتــی خــود را در قالــب کتاب هــا، طرح هــای پژوهشــی 

ــد. ــر می کنن ــی منتش ــای تحلیل و گزارش ه

نشست ها و انتشارات علمی:
همچنیــن ایــن پژوهشــکده بــا هــدف ارتقــای ســطح علمــی 
کارکنــان نظــام آمــاری کشــور و ایجــاد زمینه ی مناســب برای 
ــوزه ی  ــی در ح ــتاوردهای علم ــن دس ــادل آخری ــال و تب انتق

ــای  ــا، کارگاه ه ــط، دوره ه ــات مرتب ــمی و موضوع ــار رس آم
ــه ای  ــی و منطق ــخنرانی های مل ــا و س ــی، همایش ه آموزش
ــی،  ــرکت های دولت ــازمان ها و ش ــا، س ــرای وزارت خانه ه را ب

ــد. ــزار می نمای ــی برگ ــات خصوص ــگاه ها و مؤسس دانش
به منظور تحقق هدف های پژوهـــشکده آمـــار در پاسـخگویی 
بـه بخـشی از نیازهـای پژوهـشی در زمینـه آمـار و نظـام آماری 
کشــور و بــا توجــه بــه افزایـــش تحقیقــات آمــاری کــه خـــود 
موجـــب تولیـد مقالـــه های علمـی در زمینـــه آمـار میشـود، 
ــور، دو  ــی در کش ــدی های پژوهش ــای توانمنـ ــرای ارتقـ و ب
 Journal of Statistical« نشــریه علمــی بــا عنوان هــای
Research of Iran« و »مجلــه بررســی های آمــار رســمی 

ایــران« در ایــن پژوهـــشکده منتشــر می شــود.

کتابخانۀ تخصصی:
ــاز  ــأمین نیــ ــدف تــ ــا ه ــکده، ب ــن پژوهش ــه ای کتابخانـ
پژوهــشگران، اقــدام بــه تهّیــه کتاب هـــای تخصـــصی در 
زمینـــه آمـــار، ریاضی، جمعیت شناسی، اقتـصاد و ... کــرده 
اســـت. در حــال حاضـر منابــــع موجود کتابخانه عبارت اند از:

ـ 29۵7 عنوان کتاب فارسی 
ـ 1236 عنوان کتاب التین 

ـ 33۴ عنوان طرح پژوهشی 
ـ 11۵ مورد مواد سمعی و بصرِی فارسـی و التین

ـ 32 عنوان مجلهی التین الکترونیکی.
امکــان اســتفاده از منــابع کتابخانــه بــرای دانـــــشجویان 
و پژوهـــــــشگران خـــــــارج از پژوهشــکده، در محــل 
کتابخانـــه وجـــود دارد. جـــستجوی منابـــع موجـــــــود از 
طریـــــــق وبگـــــــاه کتابخانـــــــه، بـــــــه نـــــشانی 

اســت. امکان پذیــر   http://library.srtc.ac.ir
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ــش  ــگاه و نق ــه جای ــه ب ــا توج ب
توســعه  امــر  در  آمــار  کلیــدی 
جهــان،  کشــورهای  پیشــرفت  و 
ســال  در  متحــد  ملــل  ســازمان 
 /  69 اســاس قطعنامــه  بــر   2010
282 مجمــع عمومــی ایــن ســازمان، 
 28 بــا  )مصــادف  اکتبــر   20 روز 
مهــر مــاه( را »روز جهانــی آمــار« بــا 
ــی و  ــت، حرفه ای گرای ــعار  »خدم ش
ــام گــذاری کــرد  و شــرافت کاری« ن
ــه  ــا ایــن کار، توجــه همــگان را ب و ب
اهمیــت آمــار هــا جلــب کــرد. دبیــر 
متحــد  ملــل  ســازمان  وقــت  کل 
آقــای بانکــی مــون، در بخشــی از 
ــت:  ــان گف ــران جه ــه س ــه اش ب نام
ــی  ــت تاریخ ــن موقعی ــد در ای »بیایی
جشــن بگیریــم و بــه نقــش آمــار در 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  توســعه ی 
جوامعمــان اذعــان کنیــم و بــرای 
ــار  ــی آم ــای مل ــی ه ــت توانای تقوی
ــتری را  ــع بیش ــم و مناب ــالش کنی ت
بــه آن اختصــاص دهیــم«. در آن 
ــار  ــی آم ــور، روز مل ــال، 103 کش س
را در کشــور خــود جشــن گرفتنــد و 
پــس از آن، مقــرر شــد ایــن روز، هــر 

ــازمان  ــم س ــار در تقوی ــال یکب ۵ س
ــی  ــه عنــوان روز جهان ملــل متحــد ب

ــود.  ــذاری ش ــار نامگ آم
روز  نامگــذاری  دورۀ  دومیــن 
ــا 20 اکتبــر  جهانــی آمــار، مصــادف ب
ســوی  از  کــه  بــود   201۵ ســال 
ســازمان ملــل متحــد بــا شــعار »داده 
ــد  ــزار ش ــر« برگ ــی بهت ــر، زندگ بهت
ــه  ــه ب ــی ک ــون در پیام ــی م و بان ک
ــة  ــرد، از هم ــادر ک ــبت ص ــن مناس ای
ســرمایه گذاری  بــرای  کشــورها 
ارتقــاء ظرفیــت  در حــوزۀ آمــار و 
فنــی و کشــف منابــع دادۀ جدیــد 
به منظــور  نوآورانــه،  فرآیندهــای  و 
ــوت  ــدار دع ــه توســعة پای دســتیابی ب

ــرد. ک
شــیوع  علی رغــم  نیــز  امســال 
سراســر  در  کوویــد-19  بیمــاری 
بــا  آمــار  جهانــی  روز  جهــان، 
گیتــی،  پیوســتن  »به هــم  شــعار 
بــا داده هایــی کــه می توانیــم بــه 
ســوی  از  کنیــم«  اعتمــاد  آنهــا 
جشــن  متحــد  ملــل  ســازمان 
گوتــرش،  آنتونیــو  شــد.  گرفتــه 
ــد، در  ــل متح ــازمان مل ــرکل س دبی

ــن روز،  ــبت ای ــه مناس ــود ب ــام خ پی
از همــة کشــورهای عضــو، نظــام 
ــل و ســایر ســازمان های  ســازمان مل
ــن  ــه ای، همچنی ــی و منطق بین الملل
جامعــة مدنــی، مؤسســات پژوهشــی، 
رســانه ها و تمامــی تولیدکننــدگان 
ــران آمارهــای رســمی دعــوت  و کارب
ــبت  ــود نس ــة خ ــت، به نوب ــرده اس ک
ــت  ــازی ارزش و اهمی ــه برجسته س ب
آمــار در رفــع چالش هــای زمــان مــا 

ــد. ــدام کنن اق
امســال، عــالوه بــر روز جهانــی 
آمــار، جامعــة آمــاری جهــان، نشســت 
ســازمان  دادۀ  جهانــی  مجــازی 
ــر  ــا 21 اکتب ــد را از 19 ت ــل متح مل
2020 )30-28 مهــر مــاه ( برگــزار 
مجــازی،  نشســت  ایــن  می کنــد. 
ــرای  ــبی را ب ــع و مناس ــت به موق فرص
ــایی و پشــتیبانی از کار ســخت  شناس
بــرای  جهــان  سراســر  در  آمــاری 
داده هــای  دادن  قــرار  دســترس  در 
قابــل اعتمــاد، بــا رعایــت اصــول 
ــاد  ــمی و ایج ــای رس ــن آماره بنیادی
ــر و  ــای قوی ت ــتم های داده ه اکوسیس

می کنــد. فراهــم  مقاوم تــر 

تاریخچۀ 
روز جهانی آمار
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باسمه تعالی

با سالم و احترام؛ 
ــا روز  ــارن آن ب ــزی و تق ــار و برنامه ری ــی آم ــم روز مل ــود الزم می دان ــر خ ــیله، ب بدین وس
ــی  ــزی در تمام ــار و برنامه ری ــوزۀ آم ــگران ح ــواران و تالش ــة بزرگ ــه هم ــار را ب ــی آم جهان

ــم.  ــرض نمای ــت ع ــك و تهنی ــران، تبری ــان ای ــور عزیزم ــی کش ــتگاه های اجرای دس
ــات  ــع در بیان ــع و مان ــالً جام ــزی، کام ــار و برنامه ری ــة آم ــن دو مقول ــاط بی ــد و ارتب پیون
ــة  ــاس هم ــه و اس ــار پای ــت؛ »آم ــده اس ــاره ش ــی( اش ــّد ظله العال ــری )م ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــد دســتیابی ب ــوم؛ کلی ــا ژرف و پرمفه ــاه، ام ــة بســیار کوت ــن جمل برنامه ریزی هاســت«. ای
توســعه و تحــول در هــر کشــوری محســوب می شــود و برنامه ریــزی مطلــوب، بدون شــك و 

تردیــد، مســتلزم وجــود نظــام آمــاری کارا و اثربخــش اســت. 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا تأســي و اقتــدا بــه ایــن گفتــار ارزشــمند و بــا الهــام از شــعار 
ملــی »ورود بــه قــرن جدیــد، بــا حکمرانــی داده هــا در نظــام آمــاری نویــن« درصــدد اســت در 
ســال جــاری، به منظــور ارتقــای نظــام آمارهــای ثبتی مبنــا و بــا هــدف انســجام و یکپارچگــی 
داده هــا در نظــام آمــاری موجــود، مجموعــه اقداماتــی را به طــور مســتمر و منظــم در دســتور 
ــاری و  ــعة آم ــه توس ــتیابی ب ــرات در دس ــب تغیی ــه موج ــوی ک ــد؛ به نح ــرار ده ــود ق کار خ
پاســخگویی بــه نیازهــای کاربــران؛ اعــم از سیاســتگذاران، برنامه ریــزان، پژوهشــگران، معلمــان، 

جامعــة فرهنگیــان و عامــه مــردم گــردد. 
نظــام آمــوزش و پــرورش در کشــور به عنــوان یکــی از دســتگاه های پیشــرو در امــر نظــام 
آمارهــای ثبتــی، نقــش بســیار برجســته ای در دســتیابی بــه توســعة عدالــت آموزشــی مبتنــی 
بــر ســند تحــول بنیادیــن در نظــام آمــاری کشــور دارد و ایــن امــر، جــز بــا همــکاری و همدلی 
دســتگاه های متولــی امــر آمــار و برنامه ریــزی و همــکاران عزیــزم در ســایر بخش هــای وزارت 

آمــوزش و پــرورش، محقــق نمی گــردد. 
امیــد اســت بــا یــاری خداونــد متعــال و همراهــی شــما بزرگــواران فهیــم، بتوانیــم گامــی 

مانــدگار و ارزشــمند در راه پیشــرفت کشــور عزیزمــان برداریــم.

علی الهیار ترکمن
معاون برنامه ریزی و توسعۀ منابع

و رئیس کمیته آمار بخشی وزارت آموزش و پرورش

پیام معاون برنامه ریزی و توسعۀ منابع و رئیس کمیته آمار بخشی 

وزارت آموزش و پرورش به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی
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ــئولیت  ــوزۀ مس ــو را از ح ــد، گفتگ ــازه بفرمایی ــر اج ـ اگ
ــی  ــار کــه در مدت ــی شــروع می کنیــم؛ انجمــن آم جنابعال
ــته اید،  ــده داش ــئولیت آن را برعه ــی مس ــه حضرتعال ک
ــور  ــاری کش ــای آم ــدی ای را در حوزه ه ــات ج ــه اقدام چ
ــرای  انجــام داده و چــه چشــم اندازی پیــش روی انجمــن ب

ــرار دارد؟  ــده ق ــال های آین س
بــا ســالم خدمــت همــة همــکاران، دانش آموختــگان و کاربــران 

آمــار در کشــور. 
ــی در  ــرۀ فعل ــت مدی ــراه هیئ ــب به هم ــت اینجان دورۀ مدیری
ــازه در  ــده و ت ــروع ش ــال ش ــاه امس ــر م ــار، از مه ــن آم انجم
ــا آنچــه در یکــی دو دورۀ  ــدت، م ــن م ــدای راه اســت. در ای ابت
ــه  ــرایطی ک ــم و ش ــرور کردی ــود را م ــاده ب ــاق افت ــته اتف گذش
ــورد  ــیم را م ــته باش ــش داش ــده در پی ــال آین ــد در دو س بای
ــا همــکاران  ــن بیــن، جلســاتی را ب ــم. در ای ــرار دادی بررســی ق
هیئــت مدیــره داشــتیم. کمیته هــای مختلفــی هــم کــه بتوانــد 

چشــم انداز را بــرای مــا روشــن کنــد و در درون ایــن کمیته هــا 
ــکیل  ــم، تش ــش ببری ــه داده و پی ــان را ادام ــم راه خودم بتوانی
دادیــم؛ کمیته هایــی مثــل کمیته هــای آمــار رســمی، کمیتــة 
رتبه بنــدی متخصصــان آمــار کشــور، کمیتــة امــور بیــن الملــل، 
کمیتــه آمــار دانــان جــوان، کمیتــة آمــوزش آمــار مدرســه ای و 

ــار.  ــوزش آم ــة آم ــور کمیت همین ط
ــم کــه در ایــن دوره در کنــار مســائل جــاری انجمــن؛  امیدواری
از جملــه برگــزاری ســمینارها، کنفرانس هــا، کارگاه هــا و چــاپ 
نشــریه و کتــاب، بتوانیــم مســیر جدیــدی را پیــش رویمــان بــاز 
کنیــم؛ بــه خصــوص بــا توجه بــه شــعارهای امســاِل روز جهانی و 
روز ملــی آمــار و برنامه ریــزی؛ کــه وظیفــة ســنگینی را بــر عهده 
همــة مــا؛ اعــم از انجمــن آمــار، مجموعــة اســاتید، آماردانــان و 
آمارشناســان و همین طــور دســتگاه های ذیربــط قــرار داده 
اســت. شــعار امســال تأکیــد بــر تولیــد داده  هــای قابــل اعتمــاد 
و حکمرانــی مبتنــی بــر داده هــا را مــورد توجــه قــرار داده اســت. 

در گفتگو با دکتر عبدالرحمن راسخ، رئیس انجمن آمار ایران مطرح شد:

تالش برای ایجاد نظام آمارشناسی در 
تعامل با نهادهای مرتبط در حوزۀ آمار
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ــه کمــك ســایر  ــد ب ــم بتوان ــار ه ــه انجمــن آم ــم ک امیدواری
دســتگاه ها گام هــای مؤثــری را در ایــن زمینــه بــردارد، هرچند 
کارهایــی هــم از قبــل انجــام شــده اســت؛ مثــل تــالش بــرای 
ــالش  ــار آن ت ــا در کن ایجــاد ســازمان نظــام آمارشناســی و ی
بــرای ایجــاد یــك مجمــع یــا یــك نظــام صنفــی کــه حداقــل 
ــه رتبه بنــدی همــکاران )منظــور از همــکاران  ــد اقــدام ب بتوان
اعــم از تمــام دانش آموختــگان آمــار و یــا مرتبطیــن بــا رشــتة 
ــر آن تأکیــد داریــم ســاختاری  ــد. آنچــه ب آمــار اســت( بنمای
اســت مشــابه بــا ســازمان نظــام مهندســی یــا ســازمان نظــام 
پزشــکی موجــود اســت کــه بتوانیــم در یــك جملــه، کار را بــه 
کاردان بســپاریم و اگــر قــرار اســت داد ه ای قابــل اعتماد داشــته 
باشــیم، توســط متخصصیــن و افــراد قابــل اعتماد تولید شــود. 
ــل اعتمــادی داشــته  ــرار اســت تحلیــل قاب همچنیــن اگــر ق
ــده و  ــدی ش ــه رتبه بن ــی ک ــط آنهای ــن کار توس ــیم، ای باش

صالحیتشــان تاییــد شــده اســت، انجــام شــود.

ـ حضرتعالــی به عنــوان کســی کــه سال هاســت در 
حــوزۀ مطالعــات آمــاری ـ چــه در حــوزۀ آمــوزش و چــه 
ــی  ــگاه کنون ــته اید، جای ــت داش ــرا ـ فعالی ــوزه اج در ح
ــته های  ــایر رش ــه س ــبت ب ــران نس ــار را در ای ــتۀ آم رش

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــی، چگون علم
قطعــاً رشــتة آمــار از جایــگاه خوبــی؛ هــم درکشــور و هــم در 
ــته هایی  ــه رش ــوردار اســت و از جمل ــی برخ ســطح بین الملل
ــد  ــتفاده می کنن ــف از آن اس ــازمان های مختل ــه س ــت ک اس
ــز  ــد و مراک ــه کار می گیرن ــته را ب ــن رش ــالن ای و فارغ التحصی
مرتبطــی دارنــد. فعالیــت همــکاران بنــده در قالــب طرح هــای 
مختلــف در داخــل کشــور هــم نمــودی از ایــن موضوع اســت. 
ضمــن اینکــه متخصصــان ایــن حــوزه، در زمینــة چــاپ مقاله 
هــم به خوبــی در ســطح مجــالت بین المللــی فعــال هســتند، 
امــا اتفاقــی کــه بایــد بیفتــد و متأســفانه صرفــاً مختص رشــته 
آمــار هــم نیســت و اغلــب رشــته هــا هــم همیــن مشــکل را 
ــوم،  ــة وزارت عل ــی در مجموع ــه به نوع ــن اســت ک ــد، ای دارن
فضــای بازآمــوزی کمتــری بــرای متخصصیــن و کارشناســان 
ــود و  ــه مشــکالت موج ــه ب ــا توج وجــود دارد؛ به خصــوص ب
ــا ادامــه  ــر اســتفاده از فرصت هــای مطالعاتــی و ی تأثیــر آن ب
ــراودات و آشــنایی  ــه م تحصیــل در خــارج از کشــور، این گون
بــا پیشــرفت های جهانــی علــوم مختلــف یك مقــدار محــدود 
شــده اســت و لــذا مســئلة بازآمــوزی، در شــرایط حــال حاضر، 
ضــرورت زیــادی دارد و نیــاز اســت کــه همــکاران مــا در داخل 
کشــور بتواننــد بــا بخش هایــی از علــم آمــار کــه در ســال های 
ــنایی  ــوزی آش ــق بازآم ــده، از طری ــرح ش ــا مط ــر در دنی اخی

بیشــتری پیــدا کننــد. 

کــه  زیــادی  مشــکالت  علی رغــم  خوشــبختانه  البتــه 
ویــروس کوویــد 19 بــرای همــة کشــورها بــه وجــود آورده، 
اماتوانســته اســت فرصت هایــی را هــم ایجــاد کنــد. ماننــد 
فرصت هــای برگــزاری کارگاه هــای مجــازی؛ کــه قبــاًل 
ــی را  ــم برنامه ریزی های ــت. امیدواری ــوده اس ــج ب ــر رای کمت
داشــته باشــیم و بتوانیــم از ایــن طریــق، ارتبــاط و تعامــل 
بیشــتر بــا همــکاران خــارج از کشــور )هــر چنــد کــه ایــن 
ــك  ــا کم ــود دارد( و ب ــدودی وج ــا ح ــم ت ــاط االن ه ارتب
ــاد  ــتمی را ایج ــی، سیس ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس س
ــن  ــا ای ــای بیشــتری داشــته باشــیم. ب ــه کارگاه ه ــم ک کنی
امیــد کــه  ایــن کارگاه هــا بتوانــد تأثیــر خــودش را از طریــق 
ــته  ــی داش ــت علم ــای هیئ ــرای اعض ــا ب ــزاری دوره ه برگ
ــام  ــازمان نظ ــه س ــی ک ــبیه بازآموزی های ــزی ش ــد؛ چی باش
ــرای همــکاران پزشــك و یــا رشــته های وابســته  پزشــکی ب
ــت،  ــد. در نهای ــه پزشــکی وزارت بهداشــت انجــام می دهن ب
امیدواریــم بتوانیــم بخشــی را تعریــف کنیــم کــه مســیری را 
بــرای ارتقــای دانــش همــکاران و متخصصیــن ایــن رشــته 

ــم آورد. فراه

ــن  ــوان انجم ــه به عن ــما ک ــل ش ــر، تعام ــال حاض ـ در ح
ــورت  ــه ص ــاری ب ــوزه آم ــن ح ــی از متخصصی ــا جمع ی
ــل  ــمی داخ ــز رس ــا مراک ــد ب ــت می کنی ــتقل فعالی مس
ــی ای  ــز علم ــا مراک ــران ی ــار ای ــز آم ــل مرک ــور؛ مث کش
ــوم  ــر وزارت عل ــر نظ ــه زی ـ ک ــار  ــکده آم ــل پژوهش مث
تحقیقــات و فنــاوری فعالیــت می کنــدـ، بــه چــه شــکلی 
اســت و ایــن تعامــالت، چــه دســتاوردهایی بــرای جامعــۀ 

ــت؟ ــد داش ــا خواه ــته و ی ــور داش ــاری کش آم
واقعیــت ایــن اســت کــه تعامــل وجــود دارد، ولــی نــه در آن 
ســطح کــه انتظــار مــی رود. درســت اســت کــه انجمــن آمــار، 
یــك حلقــة واســط بیــن بخــش دانش آموختــگان دانشــگاهی 
ــط  ــوان واس ــد به عن ــت و می توان ــی اس ــتگاه های اجرای و دس
میــان آنهــا عمل کنــد، ولــی در شــرایط مطلــوب قــرار نداریم. 
ــق  ــل را از طری ــن تعام ــم ای ــن دوره بتوانی ــم در ای امیدواری
همیــن چنــد مــوردی کــه اشــاره شــد؛ مثــل تأســیس نظــام 
آمارشناســی یــا ایجــاد رتبه بنــدی، بســط دهیــم و ســازوکاری 
ــری  ــاط نزدیك ت ــد ارتب را ایجــاد کنیــم کــه همــکاران بتوانن
ــای  ــی داشــته باشــند. صحبت ه ــن دســتگاه های اجرای ــا ای ب
ــئولین  ــا مس ــاه ب ــت کوت ــن فرص ــم در همی ــه ای را ه اّولی
ــس  ــباک، رئی ــر ش ــای دکت ــه آق ــار از جمل ــکدۀ آم پژوهش
پژوهشــکده داشــته ایم و انشــااهلل بتوانیــم در فرصــت پیــش رو، 
ســازوکار مفیــدی را فراهــم کنیــم. از جملــه اقدامــات خوبــی 
کــه در ایــن تعامــالت انجــام شــده اســت، تصویــب شــعار روز 
آمــار و برنامه ریــزی امســال بــا عنــوان »ورود بــه قــرن جدیــد، 
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بــا حکمرانــی داده هــا، در نظــام آمــاری نویــن« اســت کــه از 
ســوی مرکــز آمــار ایــران پیشــنهاد شــد و مهــم ایــن اســت که 
دســتگاه اجرایــی آن را پیشــنهاد کــرده و قطعــاً مفیــد اســت.

ـ به نظــر می رســد کــه پژوهشــکدۀ  آمــار بــا توجــه بــه 
جایــگاه علمــی و آموزشــی مســتقلی کــه دارد، می توانــد 
نقــش بســزایی در تســهیل گری میــان انجمــن و نهادهــای 
ــوص  ــن خص ــما در ای ــر ش ــد، نظ ــته باش ــمی داش رس

چیســت؟
قطعــاً همین طــور اســت؛ به لحــاظ اینکــه انجمــن یــك نهــاد 
علمــی اســت و به همیــن دلیــل، از طریــق پژوهشــکده بیشــتر 
ــی  ــوان متول ــار؛ به عن ــز آم ــا مرک ــان را ب ــم ارتباطم می توانی
اصلــی آمــار کشــور برقــرار کنیــم. قطعــاً مــا از ایــن طریــق، 
می توانیــم مســائل مشــترک بینمــان را بیشــتر مطرح کــرده و 

بــه مرکــز آمــار منتقــل کنیــم.

ــت  ــی از وضعی ــه حضرتعال ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج ـ ب
رشــتۀ آمــار و جایــگاه آن در ایــران داریــد، بــه نظرتــان 
اگــر بخواهیــم نقــاط قــوت و ضعــف پیــش روی این رشــته 

را در ایــران برشــماریم، ایــن نقــاط چیســت؟
ــه مجموعــه  ــام گرایــش ب ــا، ضعــف ع یکــی از ضعف هــای م
ــوع  ــن موض ــم از ای ــا ه ــت و م ــه اس ــوم پای ــته های عل رش
مســتثنی نیســتیم و امیــد داریــم راهــکاری بــرای ایــن 
ــار  ــار در کن ــروه تخصصــی آم ــیم. کارگ ــته باش موضــوع داش
ســایر کارگروه هــای تخصصــی علــوم پایــه در وزارت علــوم، بــه 
نوبــة خــود بــرای رفــع ایــن مشــکالت، تالش هایــی را انجــام 
می دهــد، امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بخشــی 
ــوع.  ــام موض ــه تم ــت ن ــار کارگروه هاس ــوع در اختی از موض
انجمــن آمــار هــم تــالش خــودش را انجــام داده اســت، ولــی 
کمــاکان یکــی از ضعف هــای عمــدۀ مــا همیــن موضوع اســت 
کــه گرایــش بــه علــوم پایــه خیلــی ضعیــف شــده اســت. در 
مقابــل ایــن نقطــة ضعــف، نقطــة قوتمــان، امیــد بــه آینــده و 
امیــد بــه همکارانــی اســت کــه در ایــن دوره مــا را همراهــی 
می کننــد؛ به خصــوص همــکاران جوانــی کــه در ایــن دوره در 
هیئــت مدیــرۀ انجمــن همــراه مــا هســتند و انشــااهلل بتوانیــم 
حرکــت پایــه ای را ایجــاد کنیــم کــه قطعــاً بــا امیــد، می توانیم 

کارهایــی را انجــام دهیــم.

ــرای  ــه شــعاری کــه مرکــز آمــار ب ـ در صحبت هایتــان ب
ــاره  ــنهاد داده، اش ــال پیش ــزی امس ــار و برنامه ری روز آم
ــد. مســتحضر هســتید مرکــز آمــار در حــال یــک  کردی
به روزرســانی  پوســت اندازی در بحــث سرشــماری و 
ــب  ــه در قال ــت ک ــمت ثبتی مبناس ــاری به س ــام آم نظ
ــد و در  ــرا می باش ــال اج ــاری در ح ــام آم ــازی نظ نوین س

آن بحــث Big Data و حکمرانــی اطالعــات پررنگ اســت. 
انجمــن آمــار بــا توجــه بــه ایــن تحولــی کــه در جهــان 
رخ داده و پیــش روی مــا هــم هســت، چــه رویکــردی را 

اتخــاذ خواهــد کــرد؟
قطعــاً مــا هــم علی رغــم ایــن کــه دورۀ جدیــد را تــازه شــروع 
کرده ایــم، روی ایــن موضــوع تمرکــز خواهیــم کــرد. در حــال 
حاضــر، یکــی از کمیته هایــی کــه در حــال فعــال کــردن آن 
هســتیم، کمیتــة آمــار رســمی اســت کــه در دومیــن جلســة 
ــت و  ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــار ب ــن آم ــره انجم ــات مدی هی
ــام جدیــد آن را هــم  وظایفــش را هــم وســیع تر کرده ایــم و ن
ــر  ــار رســمی« تغیی ــة همکاری هــای مشــترک آم ــه »کمیت ب
ــن  ــه در ای ــرد ک ــم ک ــزی خواهی ــاً برنامه ری ــا قطع ــم. م داده ای
ــی  ــت. وقت ــن نیس ــز ای ــاره ای ج ــم؛ چ ــت کنی ــت حرک جه
کشــور مصمــم اســت کــه در ایــن جهــت حرکــت کنــد، مــا 
هــم به عنــوان مجموعــة انجمــن، قطعــاً همــکاران دانشــگاهی 
را ترغیــب خواهیــم کــرد کــه در ایــن جهــت حرکــت کننــد 
ــته  ــزی داش ــا برنامه ری ــان را ب ــك خودش ــی، کم ــا به نوع و ی

باشــند.

ــرار  ــا ق ــار م ــه در اختی ــی ک ــکر از فرصت ــن تش ـ ضم
دادیــد، بــا توجــه بــه اینکــه در آســتانۀ روز جهانــی آمــار 
ــه  و روز آمــار و برنامه ریــزی قــرار داریــم، اگــر مطلبــی ب
ــه خواننــدگان ایــن  نظرتــان می رســد کــه نیــاز اســت ب

مصاحبــه منتقــل شــود، بفرماییــد.
انجمــن آمــار در ســال 1369 بــه کمك اســاتید مــا و همکاران 
قدیمــی کــه تعــداد زیــادی از آنهــا اســاتید خــود بنده و ســایر 
ــده و  ــکیل ش ــتند، تش ــی هس ــره فعل ــت مدی ــای هیئ اعض
امســال ســی امین ســال تأسیســش را پشــت ســر می گــذارد. 
ــی  ــای خوب ــال ها فعالیت ه ــن س ــن در ای ــبختانه، انجم خوش
ــه  ــکاران ک ــن هم ــفانه برخــی از ای ــا متاس ــته اســت، ام داش
اســاتید صاحــب نامــی در ایــن حــوزه هســتند و در تأســیس 
ــا  انجمــن هــم نقــش داشــته اند، در حــال حاضــر در بیــن م
نیســتند و الزم می دانــم در ایــن فرصــت، یــاد و خاطــره ایــن 
ــدارم  ــی ب ــد، گرام ــن بوده ان ــذار انجم ــه پایه گ ــزان را ک عزی
ــالمتی دارم. از  ــزان آرزوی س ــن عزی ــای ای ــرای خانواده ه و ب
جملــة ایــن عزیزانــی کــه ســال گذشــته از میــان مــا رفتنــد؛ 
آقایــان دکتــر جــواد بهبودیــان، دکتــر محمدرضــا مشــکانی و 
همین طــور دکتــر ســقراط فقیــه زاده بودنــد و از بانیــان اّولیــه 
انجمــن آمــار هــم می تــوان بــه آقــای دکتــر ناصررضــا ارقامــی 
هــم اشــاره کــرد کــه دیگــر در بیــن مــا نیســتند. امیــدوارم 
کســی از قلــم نیافتــاده باشــد و بــرای بقیــه همــکاران آرزوی 
ــروس  ــی ناشــی از شــیوع وی ــن شــرایط بحران ســالمت در ای

ــا دارم. کرون
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   در عصــر حاضــر کــه »گــذار از نظــام آمارهــاي ســنتي 
ــه پیــش روي  ــا« تنهــا گزین ــه نظــام آمارهــاي ثبتــی مبن ب
تمــام کشــورها در عرصــه تولیــد و انتشــار داده هــا و اّطالعــات 
آمــاري اســت. مرکــز آمــار ایــران نیــز همــگام بــا نظام هــاي 
آمــاري جهانــي، ایــن رویکــرد را ســرلوحه فعالیت هــاي خــود 
قــرار داده و جهــش نظــام آمــاری بــه ســمت آمارهــای ثبتــی 
در دســتور کار اصلــی ایــن مرکــز بــود. بسترســازی حقوقــی 
ــا ابــالغ دو بخشــنامه  و قانونــی ایــن امــر مهــم از ســال96 ب

ــود،  ــم شــده ب ــت فراه ــأت دول ــرم هی توســط اعضــای محت
ــه  ــارکت هم ــل و مش ــد تعام ــم نیازمن ــر مّه ــن ام ــن ای لیک
ــژه  ــه وی ــی ب ــه ارکان نظــام اداری و دســتگاه های اجرای جانب
ــران  ــار ای ــز آم ــه مرک ــا ب ــز داده ه ــال ری ــکاری در ارس هم
ــای  ــازی داده ه ــع و یکپارچه س ــق تجمی ــا از طری ــت ت اس
ــن  ــط ام ــك محی ــا در ی ــداری آن ه ــتگاه ها و نگه اداری دس
ــا رعایــت اصــول محرمانگــی، موجبــات افزایــش کارایــی و  ب
بهــره وری نظــام آمــاری و بالتبــع توســعه کشــور فراهم شــود. 

به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی
از سوی دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل منتشر شد:

گزارش اجتماعی مرکز آمار ایران
)از آبان 98 تا آبان 99(
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ــد،  ــمی تولی ــع رس ــوان مرج ــران به عن ــار ای ــز آم    مرک
انتشــار آمــار رســمی و اســتقرار نظــام آمارهــای ثبتی مبنــا، با 
رعایــت اصــول بنیادیــن آمارهــای رســمی اســت. از بندهــای 
ــارکت  ــرای مش ــازی ب ــگ  س ــار فرهن ــی آم ــه مل ــم برنام مه
ــازی  ــار و اعتمادس ــز آم ــه مرک ــات ب ــه اطالع ــردم در ارائ م
ــعه  ــای توس ــم زیربن ــاری در تحکی ــگ آم ــد و فرهن می باش
علمــی و فرهنگــی و گســترش و تعمیــق ارتباطــات، تحقیقات 
و آمــوزش، تجزیــه  وتحلیــل و اســتفاده مطلــوب از اطالعــات 
جایــگاه ویــژه ای دارد. مرکــز آمــار ایران در راســتای گســترش 
و تســهیل دسترســی بــه آمار هــای رســمی، ارتقــای آگاهــی و 
اعتمــاد عمومــی و ترویــج و اشــاعه کاربــرد و تفســیر صحیــح 
آمــار تمــام تــالش خــود را بــه کار می-گیــرد، تــا بــا برگــزاری 
برنامه هــا و نشســت هایی در ارتقــای فرهنــگ و کیفیــت 

نتایــج آمــاری نقــش خــود را ایفــا کنــد. 
ــران و گــذار از  ــدون شــك مرجعّیــت مرکــز آمــار ای    ب
نظــام آمــاری ســنتی بــه نظــام آمــاری ثبتــی مبنــا دو رکــن 
ــت  ــا هّم ــه ب ــاری اســت ک ــام آم ــازی نظ ــدرن س ــی م اصل
ــه ای  ــالش رؤســای ســابق، کارشناســان متخصــص حرف و ت
ــه دســت آمــده و نقطــه  ایــن مرکــز و همــکاران اســتانی، ب
عطفــی در کارایــی نظــام آمــاری کشــور محســوب می شــود. 
از ایــن رو شــعار مرکــز آمــار در فرآینــد مدرن ســازی نظــام 
ــرای ســرعت بخشــیدن  ــی اســت و ب ــی ملّ ــاری، همگرای آم
ــی  ــاری ملّ ــی و همی ــد هم افزای ــدن آن نیازمن ــق ش و محق
هســت تــا ضمــن پیشــبرد اهــداف ایــن نظــام، رونــد تولیــد 
ــره وری  ــش به ــه افزای ــه و زمین ــاء یافت ــار در کشــور ارتق آم
ــوالت  ــه محص ــود ک ــم ش ــه ای فراه ــه گون ــاری ب ــام آم نظ
ــی گســترده تر  ــا پوشــش جغرافیای ــراه ب ــاری بیشــتر هم آم
و البتــه بــا صــرف منابــع کمتــر تولیــد شــوند. مرکــز آمــار 
ایــران نیــز جهــت اعتــالی ایــن جایــگاه، اجرایــی شــدن ده 
ــا گام  محــور اصلــی را در ســال 1398 هدف گــذاری کــرد ت
مهمــی در ایــن راســتا برداشــته شــود. ایــن محورهــا عبارتند 
از: تعامــل و ارتبــاط بــا نظــام آمــاری کشــور، مــدرن ســازی 
ــمی  ــای رس ــت آماره ــه فهرس ــور، تهی ــاری کش ــام آم نظ
کشــور، افزایــش تــوان فنــی و کارشناســی کارکنــان مرکــز 
ــران،  ــاری ای ــات آم ــی اطالع ــگاه ملّ ــران، ایجــاد پای ــار ای آم
توانمندســازی دســتگاه های اجرایــی، اســتفاده مؤثــر از 
ــرای  ــه و اج ــور، تهی ــاری کش ــام آم ــای ارکان نظ ظرفیت ه
ــرای  ــزی و اج ــاری، برنامه ری ــای آم ــع خأله ــه راه رف نقش
فعالیتهــای هدفمنــد بــرای تقویــت وتأمیــن نیازهــای 
ــی  ــاری، پیش بین ــام آم ــی نظ ــی و آموزش ــی و پژوهش علم
ــه  شــاخص های کالن اقتصــادی و اجــرای ســایراحکام برنام

ــار)1396-1۴00(.  ــعه آم ــی توس مل

  از مهمتریــن اقداماتــی کــه در راســتای اجــرای 
ــی توســعه آمــار کشــوردر  تکالیــف منــدرج در برنامــه ملّ
ایــن ســال انجــام شــد می تــوان بــه تصویــب پیش نویــس 
قانــون آمــار کشــور در شــورای عالــی آمــار اشــاره کــرد 
کــه بررســی و تصویــب آن در دولــت و مجلــس در حــال 
پیگیــری اســت. از دیگــر الزامــات اجــرای ایــن برنامــه در 
ســال 1398، تهیــه  فهرســت آمارهــای رســمی بــود کــه 
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــران و ب ــار ای ــز آم توســط مرک
ــق  ــر دقی ــا ذک ــت ب ــن فهرس ــد. ای ــن ش ــی تدوی اجرای
عنــوان و مرجــع تهیه کننــدگان، آمــاده ارائــه در شــورای 
ــورا،  ــن ش ــب در ای ــس از تصوی ــا پ ــت ت ــار اس ــی آم عال
ــیوه  ــه ش ــمی ب ــار رس ــوزه آم ــی در ح ــیم کار ملّ تقس
بهتــری انجــام گیــرد. فهرســت آمارهــای رســمی از هــدر 
ــرده و  ــری ک ــوازی کاری جلوگی ــع م ــع و رف ــت مناب رف
موجــب باالبــردن کیفیــت آمارهــای رســمی خواهــد 
ــه اینکــه ارتقــای کیفیــت زمانــی  شــد. همچنیــن نظــر ب
ــی در  ــه خوب ــت ب ــوب کیفی ــه چارچ ــود ک حاصــل می ش
ــت  ــت کیفی ــوب مدیری ــود، چارچ ــاده ش ــتگاه ها پی دس
آمارهــای رســمی در نظــام آمــاری کشــور نیــز بــر 
ــا  ــه صــورت یکپارچــه و ب اســاس تکالیــف ایــن برنامــه ب
ــام  ــرایط نظ ــود و ش ــای موج ــن ظرفیت ه ــر گرفت در نظ
آمــاری و نیــز بــا توجــه بــه آخریــن اســتانداردهای بیــن 
المللــی بــا همــکاری یــازده دســتگاه اجرایــی، تهیــه و در 
ــت،  ــی کیفی ــا روز مل ــان ب ــخ 1398/8/18 و هم زم تاری
ــس از  ــد. پ ــالغ ش ــور اب ــی کش ــتگاه های اجرای ــه دس ب
ــه  ــت ب ــان کیفی ــای نش ــه اعط ــازی، مرحل ــن پیاده س ای
آمارهــا مطــرح می شــود و آمارهایــی کــه در پایــگاه 
اطالعــات آمــاری کشــور بــه عنــوان آمــار رســمی منتشــر 
ــان  ــت نش ــی و دریاف ــد ارزیاب ــد در فرآین ــوند، بای می ش
ــال  ــن س ــه در ای ــی ک ــا تحوالت ــد. ب ــرار بگیرن ــت ق کیفی
ــرای  ــم اندازی ب ــور رخ داده، چش ــاری کش ــام آم در نظ
ــر  ــردازی بهت ــازی و ایده پ ــدف تصمیم س ــا ه ــران ب مدی
فراهــم شــده و آمــار بــه عنــوان رکــن اساســی حکمرانــی 
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ــد  ــا خواه ــود را ایف ــی خ ــم و حیات ــش مه ــته، نق شایس
کــرد.  از دیگــر دســتاوردهای ایــن ســال بــه تهیــه 
ســری زمانــی حســاب های ملــی و تهیــه کامل تریــن 
ــای 13۴0-1398(  ــال ه ــور )س ــی در کش ــری زمان س
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــازی آماره ــن س ــزارش نوی و گ
اشــاره کــرد کــه در مراســم گرامیداشــت  می تــوان 
ــالمی و  ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و یکمی چه
ــور و  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــور مع ــا حض ب
ــه  ــد. الزم ب ــی ش ــگان رونمای ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــا اســتفاده  ــورم ب ــن ســال محاســبه گر ت ذکراســت در ای
از تکمیــل ســری زمانــی شــاخص قیمــت مصــرف کننــده 
بــرای ســال های 131۵ تــا 1398، بــرای اولیــن بــار 
ــط، در  ــورت برخ ــه ص ــار و ب ــی آم ــق درگاه مل از طری

ــت. ــرار گرف ــاری ق ــران آم ــترس کارب دس
مرکــز آمــار ایــران در اســفند ســال 1398 و بهار ســال 
1399 بــا تدویــن برنامــه عملیاتــی مناســب بــرای اجــرای 
طرح هــای آمــاری و در شــرایط همــه گیــری شــیوع 
ویــروس کوویــد نــوزده، الزم دانســت تــا اطالعاتــی دربــاره 
ــی  ــات اتخــاذ شــده از ســوی مراکــز مل ــکارات و اقدام ابت
ــا توصیه هــا و دســتورالعمل های  ــاری ســایر کشــورها ی آم
ارائــه شــده از ســوی مراجــع بین المللــی را از طریــق 
برقــراری تعامــل مســتقیم بــا ایــن مراجــع دریافــت کنــد 
ــات  ــن منظــور، بررســی جامعــی در خصــوص اقدام و بدی
ــن  ــای ای ــا پیامده ــه ب ــه ی مقابل ــورها درزمین ــایر کش س
ــاری و  ــای آم ــر فرآینده ــرات آن ب ــی و تأثی ــران جهان بح
ــه عمــل آورد و  ــار ب ــی آم ــداوم فعالیت هــای مراجــع مل ت
ــای  ــرای طرح ه ــا را ب ــن راهکاره ــن و متداولتری مهمتری
ــه  ــره ب ــاس چه ــاز از تم ــای بی نی ــد روش ه ــاری مانن آم
چهــره مأمــوران و پاســخگویان، حــذف عملیــات میدانــی 
و جایگزیــن کــردن روش هــای ســنتی بــا بهــره وری 
ــر  ــاری نظی ــن آم ــای نوی ــع آوری طرح ه ــر در جم باالت
ــی  ــری تلفن ــق 2121، آمارگی ــی از طری ــری تلفن آمارگی
تحــت  آمارگیری هــای  و   )CATI( رایانــه  کمــك  بــا 
 call( و )CAWI( ــه ــك رایان ــا کم ــی( ب ــبکه )اینترنت ش

ــی و  ــای ثبت ــه داده ه ــاص ب ــژه و خ ــه وی center( توج
ثبت هــای اداری و حرکــت بــه ســمت ثبتــی مبنــا کــردن 

ــت.   ــکار بس ــا، را ب فعالیت ه
ــاری  ــر رویکــرد نظــام آم ــن در راســتای تغیی همچنی
ــه ســمت مدرن ســازی و اســتقرار نظــام جامــع  کشــور ب
ــا کــردن  ــران اســتارز(، ثبتــی مبن ثبت هــای آمــاری ) ای
فرآینــد جمــع آوری اطالعــات سرشــماری نفــوس و 
ــران در جلســه روز  ــت وزی مســکن در ســال 1۴0۵، هیئ
چهارشــنبه مــورخ 1399/02/2۴ بــه اســتناد قانــون 
احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور و در راســتای 
ــرعت و  ــش س ــدف افزای ــا ه ــاری و ب ــام آم ــازی نظ نوس
ــخگویی،  ــار پاس ــش ب ــز کاه ــرا و نی ــه اج ــش هزین کاه
ــوس  ــی نف ــماری عموم ــی سرش ــتاد مل ــکیل »س ــا تش ب

و مســکن ثبتــی مبنــا« موافقــت کــرد. بــر ایــن اســاس، 
ــکیل  ــه تش ــبت ب ــت نس ــف اس ــران مکل ــار ای ــز آم مرک
ایــن ســتاد بــه ریاســت رییــس ســازمان برنامــه و 
اجرایــی  دســتگاه های  عضویــت  و  کشــور  بودجــه 
ذی ربــط، اقــدام و سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 
ســال 1۴0۵ را بــا رویکــرد ثبتــی مبنــا و پــس از آن در 
ــن،  ــم چنی ــد. ه ــی نمای ــن اجرای ــی معی ــای زمان دوره ه
ــازمان ها،  ــا، س ــه وزارت خانه ه ــم، کلی ــن تصمی ــق ای مطاب
انقــالب  مؤسســات و شــرکت های دولتــی، نهادهــای 
اســالمی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی مکلفنــد ضمــن 
همــکاری کامــل بــا مرکــز آمــار ایــران، هــر نــوع ریــزداده 
ــون  ــوب قان ــاز را در چارچ ــورد نی ــاری م ــات آم و اطالع
مرکــز آمــار ایــران، بــدون مطالبــه مــا بــه ازاء در اختیــار 

ــد. ــرار دهن ــران ق ــار ای ــز آم مرک
ــا هــدف فرهنــگ ســازی و توســعه  ــن مجموعــه ب ای
مــراودات اجتماعــی در مرکــز آمــار ایــران، اخبــار 
ــاط  ــه، ارتب ــه حضــور و نشســت ها، تفاهــم نام ــوط ب مرب
بــا رســانه ها و مصاحبــه هــا را از آبــان 98 تــا آبــان 99 

منعکــس می نمایــد. 
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بررســی رونــد اخبــار منتشــر شــده در خصــوص فعالیــت هــای مرتبــط بــا مرکــز آمــار و نتایــج طــرح هــای آمــاری 
نشــان می دهــد کــه اخبــار انعــکاس یافتــه در خصــوص مرکــز آمــار در رســانه هــا خــواه بصــورت اســتناد مســتقیم همــراه 
ــا ابتــدای مــرداد  ــاه( از ابتــدای ســال 97 ت ــه گزارش هــای مبســوط و خــواه بصــورت غیــر مســتقیم )اشــاره کوت ــا ارای ب
99 غالبــاً بصــورت افزایشــی بــوده اســت یعنــی در مجمــوع تعــداد اخبــار منعکــس شــده از مرکــز آمــار در رســانه هــای 

مختلــف )آنالیــن و چاپــی( در ســال 98 در مقایســه بــا ســال 97 رشــد محســوس تــری داشــته اســت.
در ســال 97 مجموعــاً تعــداد 131۴0 خبــر ، در ســال 1398 تعــداد 18299 خبــر و از ابتــدای ســال 99 تــا 8 مــرداد 
ــا طــرح هــای آمــاری مختلــف مرکــز آمــار در رســانه هــای مختلــف کشــور منتشــر شــده  تعــداد 9826 خبــر مرتبــط ب
ــا کنــون رکــورد بی ســابقه  ــه ای کــه آمارهــای منتشــره از مرکــز آمــار در رســانه هــا در ســال 99 هــم ت ــه گون اســت، ب
ــه مرکــز آمــار نمایانگــر ایــن اســت کــه  ای زده اســت. از ســوی دیگــر بررســی موضوعــات و تــم هــای خبــری مربــوط ب
جهت گیــری و ســوگیری رســانه ای در موضوعــات مختلفــی نظیــر تــورم، بیــکاری، جمعیــت و سرشــماری، رشــد اقتصــادی 
ــوده اســت و تنهــا مــوارد اندکــی از انتقــادات تنــد و برآمــده از اهــداف جناحــی و  ــاً بصــورت مثبــت و خنثــی ب و ... غالب
سیاســی را در خصــوص آمارهــای رســمی مرکــز آمــار مــی تــوان در رســانه هــا یافــت. در نمــودار 1 رونــد خبرهــا ازســال 

97 تــا 99  آمــده اســت.

یافته  انعکاس  اخبار  تعداد  گزارش 
آمارایران  مرکز  فعالیت های  از 

مختلف کشور های  رسانه  در 
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نمودار 1 -مقایســه تعداد اخبار انعکاس یافته از مرکزآمار در رســانه های کشــور از ابتدای سال 1397 تا مرداد سال 1399

 

درگاه ملی آمار
ــران اســت و طــی ســال 1398 در  ــار ای ــز آم ــاری مرک ــات آم ــه اطالع ــن دروازه دسترســی ب ــار اولی ــی آم درگاه مل
حــدود بیــش از 3 میلیــون بازدیــد داشــته اســت. از ســال 97 تــا 99 اخبــار آمــاری، اخبــار ســازمانی، مصاحبــه، تحلیــل 
و یادداشــت، تازه هــای نشــر، اســالیدر خبــری در جــدول شــماره 2 آمــده اســت کــه تعــداد بازدیدهــا و بازدیدکننــدگان 

ــا ســال های قبــل داشــته اســت.  ــد افزایشــی در مقایســه ب رون
جدول شماره 1- میزان بازدید گروه هاي خبري درگاه ملي آمار به تفکیک فصل از ابتداي سال 1397 تا پایان تیرماه سال 1399
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نگاهــی کلــی بــه آمــار بازدیدهــا از بخش هــای مختلــف خبــری درگاه ملــی آمــار همانطــور کــه در نمــودار شــکل 2 
آمــده اســت، نشــان می دهــد: حجــم اخبــار و مطالــب خبــری مرکــز آمــار ایــران در ســال 98 نســبت بــه ســال 97 رشــد 
ــا افزایــش ارائــه محتواهــای خبــری در درگاه ملــی آمــار، بازدیــد کاربــران از آن  چشــمگیری داشــته اســت، متناســب ب
بــه صــورت فزاینــده رشــد کــرده اســت. بــا شــیوع مباحــث مختلــف اقتصــادی در رســانه ها بالفاصلــه مراجعــه کاربــران 
بــه بخــش محتواهــای خبــری درگاه ملــی آمــار افزایــش می یابــد. میــزان مراجعــه کاربــران بــه بخــش ارائــه تحلیل هــای 
ــورد توجــه و  ــوای تخصصــی و مفصــل آن، م ــا وجــود محت ــا ســایر بخش هــا نشــان می دهــد ب ــاری، و مقایســه آن ب آم

ــرد. ــرار می گی ــران ق اســتناد کارب

نمودار شماره 3 میزان بازدید گروه هاي خبري درگاه ملي آمار به تفکیک فصل از ابتداي سال 1397 تا پایان تیرماه سال 1399 

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

ـ درج حدود 23۴ عنوان نشریه، چکیده و گزارش آماري
ـ بهنگام رسانی بیش از 387 عنوان جدول آماری اعم از سری های زمانی و سایر جداول

ــه گزینــه  ـ توســعه محتوایــی و ایجــاد تغییــرات در بخــش شناســنامه خدمــات در درگاه ملــی آمــار و تبدیــل آن ب
خدمــات الکترونیکــی

ـ درج مجموع 381 عنوان خبر در سال 1398 در بخش اخبار مرکز
ــان، گرافیك،بهنگام رســانی  ــا 12 ســوال گروه بنــدی شــده و موضوعــی در خصــوص چیدم ــرم نظرســنجی ب ـ درج ف

و محتــوای درگاه ملــی آمــار
ـ توســعه محتوایــی ســامانه ســالنامه آمــاری شــامل به روزرســانی و تکمیــل ســری زمانــی ســالنامه های موجــود در 

ســامانه مذکــور )درج 210 عنــوان ســالنامه آمــاری کشــوری و اســتانی جدیــد در ســال 1398(
ــه و توســعه بخــش داده هــای تصویــری درگاه ملــی آمــار شــامل درج 29 عنــوان اطــالع تصویــری در قالــب  ـ تغذی

ــد در بخــش آمارهــای موضوعــی درگاه ملــی آمــار. اینفوگرافیــك جدی
ــد  ــه ســایت جدی ــی جهــت مهاجــرت ب ــد از: انجــام فعالیت هــای مقدمات ــار عبارتن ــی آم ــات در درگاه مل اهــم اقدام
ــار و  ــا روز آم ــارن ب ــال مق ــن س ــاه ای ــاری در آبان م ــانی آم ــات اطالع رس ــامانه خدم ــدازی س ــار، راه ان ــی آم درگاه مل
ــته  ــك و بس ــریه الکترونی ــی، نش ــریه چاپ ــم از نش ــاری اع ــول آم ــوان محص ــر 1130 عن ــغ ب ــداد بال ــا تع ــزی ب برنامه ری
ــا امــکان  اطالعاتــی، راه انــدازی بخــش رادیــو مجــازی بــا ۵8 عنــوان فایــل صوتــی و نرم افــزار محاســبه گر نــرخ تــورم ب

ــه صــورت آنالیــن و بهنــگام. ــه و ســاالنه ب ــورم ماهان ــرخ ت محاســبه ن
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فهرست انتشارات ساالنۀ مرکز آمار ایران

نام نشریهردیف
سالنامه آماری کشور1

 بررسی شاخص های عمده بازار کار2

شاخص های اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور3

 گزارش فصلی اقتصاد ایران۴

 گزارش فصلی اقتصاد ایران۵

اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي کشور6

 اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور7

 نتایج آمارگیري از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی8

نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی9

 شاخص نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران10

 قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایي کشور11

 شاخص قیمت تولید کننده در ایران12

شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور13

 نتایج طرح آمارگیری زراعت1۴

 آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور1۵

 نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور16

 چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران17

17ICATUS 2016 طبقه بندی های آماری بین المللی برای آمارهای گذران وقت ایران بر اساس 

 نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه19

 نتایج آمارگیری از گردشگران ملی20

 نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای بازرگانی و خدمات21

 نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر کشور22

 نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور23
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فهرست کتاب های منتشر شده در پژوهشکده ی آمار

نام کتابردیف
نمونه گیری: روش ها و کاربردها )ترجمه گیتی مختاری امیرمجدی(1

فرهنگ دانشنامگی آمار )جلد اول(2

روش شناسی نمونه گیری و کاربردهای آن )ترجمه مسعود یارمحمدی(3

واژه ها و اصطالحات آماری )ویرایش سوم(۴

روش شناسی آمارگیری )محمد صالحی، محمدامین جمال زاده(۵

آشنایی با تحلیل سری های زمانی به کمك S-PLUS )مجتبی خزایی(6

نظریه و روش های نمونه گیری )ترجمه محمدرضا فقیهی(7

تحلیل چندمتغیره گسسته در مطالعات مقطعی و طولی )مجتبی گنجعلی، زهرا رضایی قهرودی(8

روش های براورد کوچك ناحیه ای )ترجمه محمدرضا مشکانی(9

گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور )بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 138۵(10

آمار محاسباتی: روش های بهینه سازی عددی )ترجمه محمدرضا مشکانی(11

استفاده از SAS در مدیریت داده ها، تحلیل آماری و گرافیك ها )ترجمه مجتبی گنجعلی، حمید عالی پور(12

آمارهای ثبتی مبنا: روش های آماری برای داده های اداری )ترجمه کاوه کیانی، عباس رضایی پندری(13

جمعیت شناسی ایران جلد اول و دوم )حبیب اله زنجانی، الهام فتحی و طه نوراللهی(1۴

دانشنامه ی جمعیت شناسی1۵

آمار رسمی )حمیدرضا نواب پور، محدثه صفاکیش، غالمرضا ایزدی(16

روش های آمارگیری )زهرا رضایی قهرودی، علیرضا زاهدیان، روشنك علی اکبری صبا(17

سیستم حسابداری زیست محیطی- اقتصادی چارچوب محوری )ترجمه محمد غالمی،  نادر حکیمی پور، 17
محمدصادق علی پور، ایوب فرامرزی(

روش های جمعیت شناختی برای سازمان های آماری )ترجمه محمد شیری، طه نوراللهی، عباس مرادی(19

چارچوب آمارهای فرهنگی یونسکو- 2009 )محمد غالمی، محمدصادق علی پور، ایوب فرامرزی(20

آشنایی با مفاهیم و روش های داده کاوی )عباس مرادی، جواد حسین زاده،  اشکان شباک، کاوه کیانی و محمد شیری(21
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فهرست گزیدۀ طرح های پژوهشی منتشر شده در پژوهشکده ی آمار

نام طرحردیف
استانداردسازی متغیر های آماری )سازمان بیمه سالمت ایران(1

سنجش اقتصاد دیجیتال )سال 1396(2

بررسی و تحلیل داده های طرح آمارگیری استفاده خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات با استفاده از رگرسیون چند سطحی3

استفاده از روش های نوین استنباط بیزی برای برآورد نرخ بیکاری ایران در نواحی کوچك۴

یادگیری آماری و کاربردهای آن در آمار رسمی۵

راه کارهای جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایران6

شاخص های عدالت جنسیتی7

استفاده از داد های آزاد در تولید آمار رسمی8

تحوالت باروری در ایران از سال 1371 تا 9139۵

تحلیل آماری تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی بر اساس آمارگیری پیمایشی مبتنی بر وب10

شناسایی شاخص های رصد جهش تولید در بخش های عمده اقتصادی11

الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارها12

تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران13

سازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن، ساختارها، ویژگی ها و راهکارهای عملیاتی در ایران1۴

مطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران و تهیه ساز و کارهای مناسب برای آن1۵

پیش بینی شاخص های بیکاری به تفکیك استان تا سال 161۴00

مطالعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان ایران17

حساب اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات )حساب اقماری( بازه زمانی 1791-97

نمونه گیری از جوامع نادر19

تهیه و تدوین حساب اقماری استان خوزستان به قیمت ثابت20

تهیه و تدوین حساب اقماری استان زنجان به قیمت ثابت21

تهیه و تدوین حساب اقماری استان آذربایجان شرقی به قیمت ثابت22

محاسبه ی حساب اقتصادی منطقه ی آزاد قشم23

تهیه ی حساب های ملی سالمت سال 139۵ و سال 2۴1396

داده کاوی در آمار رسمی2۵
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فهرست گزیدۀ گزارش های تحلیلی منتشر شده در پژوهشکده ی آمار

نام گزارشردیف
نابرابری تورم بین دهك های درآمدی1

پدیده ی سالمندی جمعیت در ایران و آینده آن2

تأثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل3

نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران۴

ابعاد آماری مسئله جمعیت در ایران۵

بررسی معامالت مسکن در شهر تهران به تفکیك منطقه با استفاده از داده های آزاد )سال 1398(6

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بین سال های 71390-1398

عملکرد بخش واقعی اقتصاد در نه ماهه سال 1398 و پیش بینی سال 81398

شناسایی متغیرهای موثر بر سهم درآمد خانوارها از یارانه بر اساس آمارگیری هزینه و درآمد 91397

شناسایی متغیرهای مؤثر بر اشتغال ناقص زمانی سال 101397

پیش بینی نرخ تورم ساالنه و نقطه ای تا پایان سال 1398و سه ماهه اول 111399

بررسی آمار و حوادث و تلفات جاده ای12

بررسی روند تغییراِت تولید، مصرف و قیمت گوشت قرمز در کشور13

الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارها1۴

سنجش رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاه  های اجرایی سال 1۵1397

جمعیت شهری ایران و آینده ی آن با نگاهی به جمعیت کالن شهرها16
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در ابتــدای نشســت، دکتر محســن 
ــه این کــه  محمــدزاده ضمــن اشــاره ب
روش هــای  از  معمــوالً  محققــان 
آمــاری در پژوهش هــای علمــی بــرای 
ــل   ــازی، تحلی ــه س ــرداوری، خالص گ
اســتفاده  داده هــا  از  اســتنتاج  و 
چگونگــی  توضیــح  بــه  می کننــد 
ــاری  ــای آم ــا در تحلیل ه ــاد خط ایج
درصــورت نادیــده گرفتــن الگــوی 
ــای  ــرای داده ه ــی ب ــتگی فضای همبس

ــر  ــا ب ــد. بن ــی پرداختن همبســته مکان
ــن اســتفاده از ابزارهــا و روش هــای  ای
در  صحیــح  و  مناســب  آمــاری 
ــا  ــایل روز دنی ــل مس ــات و ح تحقیق

نقــش بســزایی ایفــا می کنــد. 
در ادامــه دکتــر زهــرا رضایــی  
و  داده هــا  انقــالب  بــه  توجــه  بــا 
پیشــرفت علــم و تکنولــوژی،  بــه 
ــا  ــتر از داده ه ــتفاده  بیش ــت اس اهمی
اشــاره  مختلــف  حوزه هــای  در 

ــتفاده از  ــزوم اس ــن ل ــد. همچنی کردن
ــنایی  ــاری و آش ــن آم ــای نوی روش ه
داده هــا  پیونــد  روش شناســی  بــا 
ــار  ــی در آم ــوزه  مهم ــوان ح ــه عن ب
ــد  ــرای تولی ــی ب ــه فرصت ــمی، ک رس
ــم  ــا فراه ــی و مه داده ه ــای ثبت آماره
ــر از  ــد. اگ ــریح نمودن ــد را تش می کن
موجــود  پایگاه داده هــای  اطالعــات 
ــدم  ــاالی آن و ع ــم ب ــل حج ــه دلی ب
آشــنایی بــه روش هــای آمــاری بــرای 

برگزاری وبینار »نقش 
و اهمیت آمار در 

پژوهش های علمی با 
تأکید بر سرشماری 

های ثبتی مبنا و 
داده های مکانی« در 

روز آمار و پژوهش

وبینــار »نقــش و اهمیــت آمــار در پژوهش هــای علمــی بــا تأکیــد بــر سرشــماری های ثبتی مبنــا و داده هــای مکانــی« 
در قالــب هفتــۀ آمــار و برنامه ریــزی از ســاعت 13 تــا 15 روز دوشــنبه 2۸ مهــر 1399 به صــورت مجــازی بــا حضــور دکتــر 
محســن محمــدزاده )عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیت مــدرس(، دکتــر زهــرا رضایــی قهــرودی )عضو هیئــت علمی 

دانشــگاه تهــران( و دکتــر لیــدا کلهــری )عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده آمــار( در پژوهشــکدۀ آمــار برگزار شــد.
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ــود،  ــتفاده نش ــا، اس ــتفاده از آن ه اس
هنگفــت  ثــروت  ایــن  از  مســلماً 
و  برنامه ریزی هــا  در  نفیــس  و 
ــد  ــای کالن اســتفاده نخواه مدیریت ه
شــد. از طرفــی در ســال های اخیــر 
بین المللــی  ســازمان های  ســوی  از 
ــای  ــد داده ه ــه تولی ــژه ای ب ــه وی توج

ــت.  ــده اس ــور ش ــکان مح م
لیــدا  دکتــر  راســتا  همیــن  در 
ــات  ــی موضوع ــن معرف ــری ضم کله
داده هــای  تولیــد  کــه  بنیادیــن 
ــرورت  ــا ض ــرای آن ه ــور ب ــکان مح م
ــوب  ــد چارچ ــتاندارهای تولی دارد، اس
ــی شــده  ــاری معرف ــن آم ــی زمی جهان
اســت، کــه یــك روش مشــترک بــرای 
به کارگیــری داده هــای آمــاری و اداری 
ــازد را  ــم می¬س ــی فراه ــر مکان از نظ
ــا  ــرد، ب ــن میزگ ــد. در ای ــه نمودن ارائ
ــماری  ــرای سرش ــزوم اج ــه ل ــه ب توج
نحــوه    ،1۴0۵ ســال  در  ثبتی مبنــا 
یادگیــری  روش هــای  از  اســتفاده 
بــه  رکوردهــا  اتصــال  و  آمــاری 
ــام  ــرای انج ــد ب ــزاری کارآم ــوان اب عن
ــد.   ــی ش ــا معرف ــماری ثبتی مبن سرش
ــات  ــه موضوع ــاره ب ــن اش ــالوه ضم بع
بنیادیــن بــرای تولیــد داده هــای مــکان 
ــوع در  ــر موض ــت ه ــه اهمی ــور، ب مح
بــراورده کــردن اهــداف توســعه پایــدار 

ــد.  ــاره ش اش
و  تعامــل  بــا  میزگــرد  ایــن 
همــکاری مرکــز آمــار ایــران، انجمــن 
ــگاه  ــار، دانش ــکده ی آم ــار، پژوهش آم
ــران و  ــگاه ته ــدرس و دانش ــت م تربی
حضــور پژوهشــگران دانشــگاه، مدیران 
دســتگاه های اجرایــی و دانشــجویان 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت  فرصــت 
مناســبی بــرای بحــث و تبــادل نظر در 
خصــوص لــزوم  همــکاری ســاختارمند 
بــا یکدیگــر  اجرایــی  دســتگاه های 
در قالــب قانــون آمــار و همــکاری 
ــگران و  ــد پژوهش ــزون و هدفمن روز اف

ــد.  ــم ش ــد داده فراه ــان تولی متولی

آقــای زاهدیــان رئیــس مرکــز آمــار 
ــاون،  ــردی وزارت تع ــات راهب و اطالع
کار و رفــاه اجتماعــی، در خصــوص 
تولیــد داده هــای مــکان محــور، مطــرح 
ــی  ــر برخ ــال حاض ــه در ح ــد ک نمودن
اطالعــات  اجرایــی  دســتگاه های 
ــی  ــد ول ــد می کنن ــور تولی ــکان مح م
ــات در  ــازی اطالع ــام و یکپارچه س ادغ
ســطوح جغرافیایــی کوچکتر از اســتان 
اســتاندارهای  از  پیــروی  به دلیــل 
متفــاوت در تولیــد داده هــا وجــود 
ــرای  ــدف اج ــه ه ــن ب ــدارد. همچنی ن
ســال  در  ثبتی مبنــا  سرشــماری 
1۴0۵ اشــاره شــد، یکــی از مهم تریــن 
مراحــل کار پاکســازی داده و بهبــود 
ــه در  ــود ک ــد ب ــا خواه ــت داده ه کیفی
حــدود 7۵ درصــد از حجــم کل کار را 
بــه خــود اختصــاص می دهــد. بنابرایــن 
هماهنگــی در تولیــد داده هــا عــالوه بــر 
تســریع در فراینــد انجــام کار، کیفیــت 
داده هــا را نیــز بهبــود خواهــد داد. 
ــی  ــتگاه های اجرای ــتر دس ــاط بیش ارتب
در لــوای قانــون آمــار و همچنیــن 
و  پژوهشــگران  ارتباطــات  توســعه 
هــدف  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 
انجــام تحقیقــات علمــی و پیاده ســازی 
روش هــای نویــن در اعتــالی نظــام 
آمــاری از طریــق افزایــش کیفیــت 
اهمیــت  از  اعتماد ســازی  و  داده هــا 
باالیــی برخــوردار اســت. یکــی دیگــر از 
موضوعــات مــورد بحث در این نشســت 
ــمی  ــار رس ــای آم ــری داده ه به کارگی
ــد  ــی ارش ــای کارشناس در پایان نامه ه
ــت  ــجویان اس ــری دانش ــاله دکت و رس
ــای  ــعه پژوهش ه ــر توس ــالوه ب ــه ع ک
کاربــردی در حــوزه آمــار رســمی، 
منجــر بــه افزایــش ســواد آمــار رســمی 
دانشــجویان و توانمند ســازی آن هــا 
دســتگاه های  در  فعالیــت  بــرای 
اجرایــی خواهــد شــد. برخــی از منابــع 
ــری  ــای آمارگی ــد داده ه ــا مانن داده ه
هزینــه و درآمــد، داده هــای آمارگیــری 

ــای  ــد از داده ه ــروی کار و دو درص نی
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 
139۵، در ســایت مرکــز آمــار ایــران در 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم دس
ــا  ــا ب ــه برخــی داده ه ــا دسترســی ب ام
ــت.   ــراه اس ــی  هم ــواری و پیچیدگ دش
تعییــن ســاز و کار مناســب بــرای 
دســت یابی محققیــن بــه داده هــای 
آمار رســمی بــا حفظ محرمانگــی  و در 
بازه هــای زمانــی مناســب مــورد بحــث 
قــرار گرفــت و پیشــنهاد شــد داده های 
گذشــته  ســال های  بــه  مربــوط 
اختیــار  در  قبل تــر(  و  )پنج ســال 
پژوهشــگران قــرار بگیــرد. یکــی از 
تشــکیل  شــده  ارائــه  راهکارهــای 
تیم هــای کاری، هســته های پژوهشــی، 
تعریــف پروژه هــای مجــزا بــا همــکاری 
مرکــز آمــار ایــران، پژوهشــکده ی آمــار 
ــل  ــای ذی ــت. محور ه ــگاه ها اس و دانش
تبادل نظرهــای  و  مذاکــره  نتیجــه 

ــت: ــت اس ــن نشس ــی در ای علم
از  جلوگیــری  بــر  تاکیــد   .1
و  داده هــا  تولیــد  در  مــوازی کاری 
اســتاندارد  چارچــوب  به کارگیــری 
و  داده هــا  تولیــد  بــرای  یکســان 
یکپارچــه  نظــام  بــه   دســت یابی 

آمــاری 
داده هــا  پایگاه هــای  بررســی   .2
و تعییــن اقــالم نهایــی سرشــماری 

ثبتــی مبنــا 1۴0۵
3. تاکیــد بــر توســعه  ارتبــاط 
مراکــز  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 
پژوهشــی دانشــگاهی و انجمن هــای 
ــا  علمــی ماننــد انجمــن آمــار ایــران ب
هــدف تحلیــل داده هــای آمــار رســمی
ــد  ــوژی جدی ــتفاده از تکنول ۴. اس

ــا  ــرداوری داده ه ــرای گ ب
ــن  ــای نوی ــری روش ه ۵.  به کارگی
ــوم داده،   ــد  عل ــا مانن ــل  داده ه تحلی
یادگیــری آمــاری،  هــوش مصنوعــی، 

ــی  ــی و زمان ــار فضای آم
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اعالم شــده،  برنامــة  براســاس 
رایانــه  و  آمارریاضــی  دانشــکدۀ 
طباطبایــی،  عالمــه  دانشــگاه 
آمــار،  جهانــی  روز  به مناســیت 
ــزی،  ــار و برنامه ری ــا روز آم ــارن ب مق
اقــدام بــه برگــزاری وبینــاری در ایــن 
خصــوص در تاریــخ 29 مهــر مــاه 99 

ســاعت 13 الــی 1۵ نمــود. 

وبینــار،  ســخنران  اّولیــن 
دکتــر احســان بهرامــی ســامانی، 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــه  ــد ک ــران بودن ــتی ته ــهید بهش ش
ــا عنــوان »علــم  ســخنرانی خــود را ب
تحقیقــات  در  آن  نقــش  و  آمــار 
ــد. ایشــان  ــه کردن ــوم« ارائ ــایر عل س
بــا اســتفاده از مدل هــای آمــاری، 

بــه تحلیــل داده هــا در بعضــی از 
ــه  ــوم؛ از جمل ــف عل ــای مخت حوزه ه
علــوم پزشــکی، علــوم قرآنــی، علــوم 
علــوم  و  ورزشــی  علــوم  بیمــه، 
اجتماعــی پرداختنــد و بــرای هــر 
کــدام از ایــن مــوارد، مثال هایــی 
ــن  ــه ای ــت، ب ــد در نهای ــه نمودن ارائ
نکتــه اشــاره کردنــد کــه بــا اســتفاده 

گزارش برگزاری 
وبینار 

نقش و اهمیت 
آمار در 

پژوهش های 
علمی، با تأکید بر 

سرشماری های 
ثبتی مبنا و 

داده های مکانی 
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از مدل هــای آمــاری در حوزه هــای 
نتایــج  می تــوان  علــوم،  مختلــف 
قابــل اعتمادتــری بــه دســت آورد. 
ــار،  ــن وبین ــخنران ای ــن س دومی
دکتــر ســیما نقــی زاده، عضــو هیئــت 
علمــی و رئیــس گــروه آمــار کاربــردی 
ــور  ــوزش کش ــنجش و آم ــازمان س س
بودنــد کــه ســخنرانی خــود را بــا 
انتخــاب  رفتــار  »بررســی  عنــوان 
ــدگان  ــان و پذیرفته ش ــتة داوطلب رش
رشــتة آمــار در دوره هــای تحصیــالت 
ــان در  ــد. ایش ــام دادن ــی« انج تکمیل
ســخنرانی خــود، بــه بررســی اجمالــی 
در خصــوص رشــتة آمــار و بخصــوص 
ادامــه  بــرای  دانشــجویان  تمایــل 
تحصیــالت  دوره هــای  در  تحصیــل 
تکمیلــی و یــا تــرک ایــن رشــته 
ــد  ــد. همچنیــن اعــالم نمودن پرداختن
ــگاهی  ــته های دانش ــاب رش ــه انتخ ک
ــی،  ــوزش عال ــه آم ــدای ورود ب در ابت
توجــه  مــورد  مســائل  از  یکــی 
ــا  ــور اســت، ام ــان کنک ــب داوطلب اغل
دانشــگاه  در  افــراد  کــه  هنگامــی 
می شــوند  تحصیــل  بــه  مشــغول 
کارشناســی،  مقطــع  در  یــا  و 
دیــد  می شــوند،  دانش آموختــه 
ــدا  ــا پی ــته ه ــه رش ــری نســبت ب بهت
ــه دوره هــای  ــرای ورود ب ــد و ب کرده ان
آگاهــی  بــا  تکمیلــی  تحصیــالت 
بیشــتری مبــادرت بــه انتخــاب رشــته 
می نماینــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
کارشناســی  دورۀ  بــه  ورود  بــرای 
ــت  ــته ها، محدودی ــتر رش ــد بیش ارش
رشــته کارشناســی وجــود نــدارد، لــذا 

افــراد تغییــر رشــته می دهنــد. 
دکتــر نقــی زاده، ضمــن اینکــه 
ــد و  ــوم جدی ــای عل اســاس پژوهش ه
ــه علــم داده و تمامــی شــاخه های  پای
آن را علــم آمــار دانســتند، تأکیــد 
ــته، از  ــن رش ــی ای ــه بررس ــد ک کردن
نظــر رفتــار دانشــجویان حائــز اهمیت 
ــار و  ــته آم ــگاه رش ــر جای ــت و اگ اس

ــذاب  ــر و ج ــیار مؤث ــای بس کاربرده
ــود،  ــن ش ــجویان تبیی ــرای دانش آن ب
ــه در  ــاوت از آنچ ــی متف ــاید نتایج ش
حــال حاضــر شــاهد آن هســتیم، 

ــود. ــل ش حاص
ایشــان بــا تحلیــل داده هــای چهار 
و  شــرکت کنندگان  گذشــتة  ســال 
در  آمــار  رشــتة  پذیرفته شــدگان 
مقاطــع کارشناسی ارشــد و دکتــری و 
ــر  ــته های غی ــایر رش ــن در س همچنی

ــمردند:  ــر را برش ــج زی ــاری، نتای آم
الــف ـ  بــا توجــه بــه تعــداد 
رونــد  عالــی،  آمــوزش  داوطلبــان 
پذیرفته شــدگان  و  شــرکت کنندگان 
ــد. ــی دارن ــار، ســیر نزول در رشــته آم
دانش آموختــگان  تمایــل  ـ  ب 
ــل  ــة تحصی ــرای ادام ــار ب ــته آم رش
دوره  در  خودشــان  رشــتة  در 
کاهــش  بــه  رو  کارشناسی ارشــد 

اســت.
به دلیــل  دکتــری،  دورۀ  در  ـ  ج 
رشــتة  محدودیــت  اعمــال 
ــار  ــته آم ــرک رش ــی، ت فارغ التحصیل

اســت. افتــاده  اتفــاق  کمتــر 
در  پویــا  به طــور  بایســتی  ـ  د 
بازنگــری  کارشناســی  دورۀ  دروس 

ــود. ش
هـــ ـ ارتبــاط رشــته آمــار با ســایر 
ــه  ــی جامع ــز مســائل واقع ــوم و نی عل
بــه طــور  )بخصــوص در صنعــت( 
ملمــوس بــه دانشــجویان ایــن رشــته 

ــود.  ــان داده ش نش
ــر  ــار، دکت ــخنران وبین ــومین س س
هیئــت  عضــو  اســکندری،  فــرزاد 
ــی  ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش علم
بودنــد کــه ســخنرانی خــود را بــا 
نویــن  رویکــرد  »بررســی  عنــوان 
ــم  ــا اســتفاده از عل اکتشــاف علمــی ب
داده هــا در توســعه کســب و کار« ارائــه 
ــخنرانی،  ــن س ــان در ای ــد. ایش کردن
ابتــدا بــه اکوسیســتم داده هــا و عوامــل 
تشــکیل دهندۀ آن کــه امــروزه زندگــی 

ــر مبنــای آن ایجــاد شــده  انســان ها ب
ــن  ــه ای ــپس ب ــد. س ــت، پرداختن اس
ــد کــه بســیاری از  نکتــه اشــاره نمودن
ــان  ــط اطرافم ــه در محی ــی ک داده های
ــتند؛  ــاختار هس ــوند، ناس ــد می ش تولی
بــه طــوری کــه فقــط 10 درصــد 
ســطح  در  تولید شــده  داده هــای 
و  دارای ســاختار هســتند  جهانــی، 
مدل هــای  و  قوانیــن  نتیجــه،  در 
ــر10 درصــد  آمــاری، فقــط منطبــق ب
ــورد  ــد م ــای تولیدشــده می توان داده ه
اســتفاده قــرار بگیــرد. لــذا به نظــر 
می رســد ایــن موضــوع، در تناقــض 
بــا جهانی بــودن آمــار اســت، بنابرایــن 
بایــد یــك تحولــی اساســی در رویکــرد 
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــف عل ــد کش جدی
ــم داده  ــق عل ــاری از طری ــم آم مفاهی

ــود.  ــاد نم ایج
ایشــان همچنیــن بــه اهمیــت 
تحــول و ایجــاد تغییــر در رویکرد های 
جدیــد و کشــف آمــاری اشــاره نمودند 
و تأکیــد کــردن کــه در ایــن صــورت 
ــود را  ــی خ ــرۀ توانای ــوان دای ــی ت م
ــا  ــق ب ــای منطب ــه الگوریتم ه ــا ارائ ب
ــی  ــورد بررس ــاوت، م ــای متف داده ه
ــی،  ــرار داد و به نوع ــی ق ــق علم دقی
ــرد  ــا رویک ــار را ب ــودن آم ــی ب جهان
نویــن آن ـ کــه از طریــق علــم داده هــا 
ــرای  ــت ـ، ب ــوده اس ــدا نم ــور پی ظه

ــد.  ــور ش ــم متص عل
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
ادامــه،  در  طباطبایــی  عالمــه 
الگوریتم هــای  کاربــردی،  به صــورت 
ــم  ــای عل ــر مبن پیشــنهادی خــود را ب
داده هــا بــرای یــك مثــال واقعــی 
بررســی  و  بانکــداری  حــوزۀ  در 
مشــتری های  مانده حســاب های 
بانــك درپایــان وقــت اداری، مــورد 
اســتفاده قــرار دادنــد و توضیــح دادنــد 
ــك  ــورت ی ــن کار، به ص ــج ای ــه نتای ک
بانکــداری  حــوزۀ  در  دســتورالعمل 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد 
به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی و روز جهانی آمار

برگزار می کند:

سخنرانی دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان:
روش تحقیق و آمار دو بال روانشناسی نوین

همراه با بزرگداشت اساتید پیشکوست گروه آمار 
و تقدیر از دانشجویان برتر رشتۀ آمار

ـ چهارشنبه 30 مهر 1399
ـ ساعت 10 الی 11:30

ـ لینك ورود:
http://vroom.um.ac.ir/ahmadi-j

http://vroom.um.ac.ir/ahmadi-j
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رویدادهای هفتۀ 

آمار و برنامه ریزی

 انجمن آمار ایران با مشارکت دستگاه های اجرایی 
برگزار می کند:

نشست مشترک تخصصی  به مناسبت روز جهانی آمار و 
روز آمار و برنامه ریزی

ـ پنجشنبه اول آبان ماه
ـ  ساعت 19 الی 21

ـ لینك ورود:
http://vc.edejo.ir/irstat/

ـ ورود برای عموم آزاد است

http://vc.edejo.ir/irstat/ 
http://vc.edejo.ir/irstat/ 
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مجلــه ی بررســی های آمــار رســمی ایــران نشــریه ای علمــی اســت 
ــار به صــورت  ــران - پژوهشــکده ی آم ــار ای ــز آم ــه توســط مرک ک

ــار( منتشــر می شــود. ــاه یك ب دوفصلنامــه )هــر شــش م
ــزارش  ــروری، گ ــی و م ــای ترویجــی، توصیف ــه ، مقاله ه ــن مجل ای
علمــی، و نقــد کتاب/نرم افــزار، مطالــب نظــری، کاربردهــای خــاص 
روش هــای موجــود، مقایســه ی روش هــای مختلــف، یــا مرورهــای 
ــد.  ــه می کن ــمی را ارای ــار رس ــف آم ــای مختل ــق در زمینه ه موث
همچنیــن بخشــی از مجله به انتشــار ترجمــه ی مقاله هــای مندرج 

در نشــریه های معتبــر خارجــی اختصــاص دارد.
هــدف از چــاپ ایــن مجلــه، انتشــار مقاله هــای مربــوط بــه روش و 
نظریه هــای آمــار، بــا تأکیــد بر جنبــه  ی کاربــردی، در زمینــه ی روش هــای گــردآوری، پــردازش، تحلیــل، ارایــه و انتشــار داده های 
آمــاری در حــوزه ی آمارهــای رســمی اســت. مثال هایــی از ایــن زمینه هــا عبارت انــد از: طــرح نمونه گیــری، بــراورد، اســتفاده های 
تحلیلــی داده هــا، طراحــی پرســش نامه، کنتــرل کیفیــت داده هــای آمــاری، مدیریــت پایگاه هــای داده ای، محرمانگــی، اصــول 
اخالقــی، اطالع رســانی، آمــوزش آمارشناســان، نقش آمــار در جامعه ی امــروز، روابط بین تولیدکننــدگان و کاربران و پاســخگویان، 

همــکاری درون ســازمانی، همکاری هــای آمــاری بین المللــی، و ارزیابــی و شناســایی نیازهــای آمــاری. 
این مجله در پایگاه های استنادی علوم جهان اسالم )ISC( و اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID( نمایه می شود. 

The Journal of Statistical Research of Iran (JSRI) is 
an English periodical for reviewed original research 
works in the mentioned a fields, and statistical 
methods, sponsor by the statistical Research and 
Training Center (SRTC).
The aim of this journal is providing a forum for significant 
theoretical developments and innovative applications 
of contemporary probability and statistical.
Of special interest are articles in Official 
Statistics, Surrey Methodology, survey sampling, 
environmental statistics, longitudinal data analysis, 

computational statistics, design of experiments, applied probability, multivariate analysis, 
nonparametric and semi-parametric inference, reliability and quality control, spatial statistics, 
distribution theory, asymptotic theory, biostatistics, Bayesian statistics, statistical decision 
theory, statistical methods in bioinformatics, survival analysis, stochastic processes, time series 
analysis, inference for stochastic processes, linear and nonlinear models, and probability 
models. This list of topics is not intended to be exhaustive.

مجله ی بررسی های آمار رسمی ایران
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ــی  ــی پژوهش ــریه علم ــوان نش ــه عن ــاری ب ــوم آم ــه عل مجل
انجمــن آمــار ایــران اســت کــه در راســتای تحقــق اهــداف 
ــاری  ــای آم ــر پژوهش ه ــاء ام ــرای پیشــبرد و ارتق انجمــن ب
کشــور و نشــر علــوم آمــاری بــه زبــان فارســی هــر دو فصــل 
ــه مقاله هایــی حــاوی  ــن مجل ــار منتشــر می شــود. ای یــك ب
نتایــج پژوهش هــای بنیــادی، کاربــردی و توســعه ای در 
ــاند.  ــاپ می رس ــه چ ــاری را ب ــوم آم ــف عل ــای مختل حوزه ه
مجلــه علــوم آمــاری در پایگاه هــای اســتنادی علــوم جهــان 
 )SID( و اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی )ISC( اســالم
 Google( نمایــه می شــود. ایــن مجلــه در گــوگل اســکوالر
ــال نشــریات علمــی کشــور )POSJ(، بانــك  Scholar(، پایگاه هــای اســتنادی علــوم جهــان اســالم  )ISC(، پرت

ــه می شــود.  ــاد دانشــگاهی)SID(  نمای ــات علمــی جه ــات نشــریات کشــور )Magiran( و اطالع اطالع

JIRSS is the official journal of the Iranian 
Statistical Society. This open-access peer-review 
journal provides an international forum for 
refereed original research work in Probability, 
Mathematical Statistics, and Statistical Methods. 
Prime importance is given to significant 
theoretical developments and to innovative 
applications of statistical methodology. 
Manuscripts submitted to the JIRSS must be in 
English and present original unpublished work 
and should not be under consideration for 

publication elsewhere. The JIRSS is published in one volume of two issues a year and 
appears in June and December. The journal follows the instruction of Committee on 
Publication Ethics (COPE).

مجله علوم آماری

Journal of the Iranian Statistical Society
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اندیشــه آمــاری نشــریه ای اســت کــه از ســوی انجمــن آمــار ایران 
هــر شــش مــاه یکبــار منتشــر می شــود. هــدف اصلــی از انتشــار 
ــان و  ــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن همــه آماردان مجلــه، کوششــی ب
عالقه منــدان بــه آمــار و اعتــالی ســطح دانــش و فرهنــگ آمــاری 
ــی،  ــدف، از مقاله های ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــت. ب ــور اس در کش

ــر اســتقبال می شــود: ــاً در یکــی از زمینه هــای زی عمدت
ــه های  ــك و ریش ــوابق دور و نزدی ــان س ــم از بی ــی، اع ـ تاریخ
پیدایــش آمــار و احتمــال به طــور عــام و شــاخه های وابســته بــه 

ــاص. ــور خ ــا به ط آن ه
ـ فلسفی، به ویژه با تأکید بر نگرش های خاص آمار و احتمال.

ـ آموزشــی، بــا معرفــی پیشــرفت های جدیــد در آمــار و احتمــال، شــیوه های جدیــد آموزشــی، نقــد و برنامه هــای آموزشــی، 
به ویــژه آمــوزش دانشــگاهی و نقــد کتــاب.

ــر پــس زمینه هــای نظــری  ــد ب ــا تأکی ــاری ب ــا معرفــی طرح هــای عمــده در حــال اجــرا در مؤسســات آم ــردی، ب ـ کارب
ــاری. ــای آم ــا و برنامه ه ــوع طرح ه ــن ن ــی ای ــد علم ــا، نق آن ه

  )SID( و اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی )ISC( مجلــه اندیشــه آمــاری در پایگاه هــای اســتنادی علــوم جهــان اســالم
ــود. ــه می ش نمای

ــار و  ــته آم ــجویان رش ــداد دانش ــش تع ــه افزای ــت ب ــا عنای ب
ــرای طــرح افــکار  تنــوع گرایش هــای آن و فقــدان امکانــی ب
علمــی و پژوهش هــای دانشــجویی و طــرح مســائل آموزشــی 
و پژوهشــی بــرای دانشــجویان، انجمــن آمــار ایــران ترغیــب 
شــد تــا نشــریه ای دانشــجویی بــا عنــوان نشــریه دانشــجوی 
آمــار )نـــــــدا( را به منظــور بازگــو نمــودن عالئــق علمــی و 

شــغلی دانشــجویان منتشــر نمایــد.
نــدا از ســال 1382 بــه ســردبیری آقــای دکتــر خلیــل 
ــاز  ــود را آغ ــران کار خ ــار ای ــن آم ــر انجم ــر نظ ــفیعی زی ش
نمــود. از ســال 138۴ ســردبیری ایــن مجلــه بــه آقــای دکتــر 
غالمرضــا محتشــمی بــرزادران محــول شــد. از مهرمــاه 1391 نیــز ســردبیری ایــن نشــریه بــه عهــده آقــای دکتــر 
محمــد خراشــادیزاده می باشــد. ایــن  نشــریه هــر شــش مــاه یــك بــار بــه منظــور تشــویق و ترغیــب دانشــجویان )بــه 
ویــژه دانشــجویان دوره کارشناســی( بــه انجــام پژوهــش، آشــنایی بــا مطالــب فرادرســی و ایجــاد آمادگــی در نــگارش 

ــود. ــر می ش ــاری منتش ــب آم ــاالت و مطال مق

اندیشه آماری

نـــــدا
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خبرنامــه انجمــن آمــار ایــران نشــریه ای خبــری اســت کــه در 
پایــان هــر فصــل منتشــر می شــود. هــدف از انتشــار خبرنامــه، 
درج اخبــار آمــاری ایــران و جهــان، آشــنایی بــزرگان و ایجــاد 
ــا یکدیگــر و نیــز بــا  ارتبــاط، میــان اعضــای جامعــه آمــاری ب
ــه  ــه اهــداف فــوق ب ــرای نیــل ب ــران اســت. ب انجمــن آمــار ای
ــری  ــکاری و همفک ــه، از هم ــدن خبرنام ــر ش ــه پربارت ــر چ ه

ــی اســتقبال می شــود. ــه گرم ــدان، ب همــه عالقمن

خبرنامه انجمن آمار ایران
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