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 پیشگفتار

ریزی به عنوان طرحی برای برنامههای مختلف می باشد. جمله مهمترین وظایف مدیریت در حوزه ریزی و کنترل ازبرنامه     

ای است که مدیران با توسل به آن، ریزی وسیلهتعریف شده است. برنامه آن به وصول مؤثر هایراه تعیین و مطلوب ۀآیند

ها و راهبردهای مناسب برای تحقق حلابزار، وسایل، راهبینی و وضعیت واحد یا سازمان تحت نظارت خود را در آینده پیش

بینی شده با کنترل فعالیتی است که ضمن آن، عملیات پیشاز سوی دیگر  .کنندهای از قبل تعیین شده را، فراهم میهدف

ت، نسبت به رفع شود و در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هسعملیات انجام گرفته، مقایسه می

ها با بایستگیرد. بر این اساس، کنترل فعالیتی است که طی آن میمشکل و اصالح این نوع انحراف، اقدامات الزم انجام می

شوند و با روشن شدن فواصل بین وضع مطلوب ها با عملکرد واقعی مقایسه میبینی شدهها با موجودها و پیشها، مطلوبهست

 .گردندات در مورد اقداماتی که باید جهت از بین بردن این فواصل انجام گیرند، مشخص میو وضع موجود، تصمیم

ها برای رسیدن به های تدوین شده شالوده اصلی پایش برنامهدر این بین استفاده از مالک های مناسب برای کنترل برنامه     

باشند برای داشتن ابزار مناسب های مشخص مییژگیهای مناسب که دارای تعاریف و وباشد. لذا تدوین شاخصاهداف می

 حائز اهمیت می باشد.

 با بطهرا در سالمیا رایشو مجلس ممحتر ننمایندگا و مدیریتی یهارده انبررکا ونفزروزا ریماآ یهازنیا معالا به توجه با    

برنامه ملی  6به استناد بند ج ماده ، ترتیبی اتخاذ شد تا رکشو در ییزربرنامه و توسعه دبعاا نمواپیر ،مختلف یهاشاخص

های توسعه کشور، مرکز آمار ایران مکلف شده است با قانون احکام دائمی برنامه 01توسعه آمار کشور موضوع بند ب ماده 

شناسایی، تهیه و در های توسعه کشور را های آماری مورد نیاز برای تهیه و رصد برنامههای اجرایی، شاخصهمکاری دستگاه

 های آماری منتشر نماید.قالب شناسنامه

های آماری برنامه پنجم در این راستا، مرکز آمار ایران با استفاده از تجربیات به دست آمده از فرآیند تدوین شاخص     

تهیه و انتشار ویراست نخست های اجرایی، اقدام به های آمار بخشی دستگاه( و همچنین مکاتبه با کلیه کمیته66توسعه)ماده 

   های آماری مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشور در قالب این نشریه نموده است.شاخص شناسنامه



 

 

های مرتبط با رصد اهداف برنامه ششم توسعه کشور می باشد که شامل سه حوزه مجموعه حاضر شامل شناسنامه شاخص     

 توسعه و رشد"فصل  شامل:  01بوده و در قالب  "امور زیربنایی و تولیدی"و  "اعیعلمی، فرهنگی و اجتم"،  "اقتصادی"اصلی 

فرهنگی، "، "آموزش"، "جمعیت و توسعه انسانی"، "درآمدتوزیع " ، "بودجه و بخش عمومی" ،"پولی و اعتباری" ،"اقتصادی

 نقل، و حمل"، "(گاز و نفت برق، آب،) انرژی"، "امور عمومی"، "سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی"، "رسانه و گردشگری

 تهیه و تدوین شده است.  "زیست محیط و کشاورزی " و "بازرگانی و صنعت"، "ارتباطات 

های کالن ها و سیاستهای اجرایی و همکاران دفتر محاسبه شاخص برنامهها و دستگاهدر پایان، از همکاری کلیه سازمان     

آقای رجبی که مسئولیت تهیه و تدوین نشریه را عهده دار بودند و همچنین خانم ها طرانیان و ضیائیان و بخصوص خانم

 نشریه را انجام دادند، تشکر می نمایم.و صفحه آرایی قهرمانی که تایپ 

 

 جواد حسین زاده
 رئیس مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

گیری هر شاخـص، منحصر روش اندازه. دهدرا نشان می مختلفهای حوزهشاخص یک معیار آماری است که تغییرات در      

توان رقم فعلی یک شاخـص را با شاخصی دیگر مقایسه کرد؛ بنابراین برای مقایسه دو شاخـص به همان شاخـص است و نمی

از کنیم. یسه مقاهای مختلف دورهها را نسبت بهدرصد تغییرات شاخـص ،هاعدد فعلی آنبه جای مقایسه مختلف بهتر است 

اجتماعی، فرهنگی،  ،اقتصادیهای حوزه .استفاده کرد هر حوزهتوان برای سنجش عملکرد می های گوناگونحوزه هایشاخص

 .ها اتکا دارندهایی هستند که به شدت بر شاخصزمینه از جمله علمی، زیربنایی و تولیدی

 تعریف را متنوعی هایهای مختلف، شاخصحتی خودمان هم به شکلشویم و ها مواجه میهمه ما در طول روز با انواع شاخص

 .دهیمکنیم و مورد استفاده قرار میمی

قانون برنامه  66به استناد ماده  0131تهیه و تدوین شناسنامه شاخص های رصد برنامه ها برای نخستین بار در سال      

در این راستا به منظور اینکه ر مرکز آمار ایران قرار گرفت. پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دستور کا

گیری و دقیق بیان گردد و بتوان به طور عملیاتی هایی در قالب نتایج قابل اندازهاهداف برنامه توسعه، توسط معیارها و شاخص

های کالن در سال ها و سیاستمیزان بهبود و تحقق اهداف را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد، دفتر محاسبه شاخص برنامه

  گردید. 66های ماده دار تهیه شناسنامه و اطالعات شاخصدر تشکیالت سازمانی مرکز آمار ایران شکل گرفت و عهده 0163



 

 

پس از پایان سال های برنامه پنجم و آغاز برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،  از آنجا که رصد برنامه      

های رصد برنامه مذکور با باشد لذا تهیه و تدوین شاخصزء الینفک هر برنامه برای تحقق اهداف آن حائز اهمیت میها ج

 های کالن آغاز گردید.ها و سیاستهای اجرایی در دفتر محاسبه شاخص برنامهها و دستگاهتعامل با سازمان

 10های مذکور با تعداد استفاده شده است. برای گردآوری شناسنامهبرای تهیه و تدوین نشریه حاضر از شناسنامه استاندارد    

گیرد مکاتبه شده است. در این ارتباط پس از برگزاری سازمان و دستگاه اجرایی را دربرمی 27کمیته آمارهای بخشی که 

تیار این مرکز قرار های تکمیل و تأیید شده در اخهای مرتبط با برنامه ششم تصویب و شناسنامهجلسات کارشناسی شاخص

 گرفت.

ها و ها، سطح جغرافیایی، تفکیکهایی نظیر نحوه محاسبه، تعریف واژههای مندرج در این نشریه شامل ویژگیشناسنامه     

 باشد.گیری هر شاخص که برای رصد برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد نیاز است، میواحد اندازه
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
                                                 وری نیروی انسانی                       بهره 0

                    

 مالیاتیسازمان امور 

ها به تولید ناخالص داخلی                           نسبت ارزش بازار اوراق بهادار در بورس 7

                  
 بانک مرکزی ،سازمان بورس و اوراق بهادار

 ی                              ناخالص داخل دیها به تولنسبت ارزش معامالت در بورس 1

                        
 بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار،

   GDPسهم صادرات کاال و خدمات از  4
 ،بانک مرکزیسازمان بورس و اوراق بهادار، 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

5 
                             سهم واردات کاالهای مصرفی از کل واردات                   

               

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

                                           GDPبا فناوری باال از کل  صنایع سهم صادرات 6

                         

 مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران

 2 وری نیروی کار بر حسب ارزش افزوده و تعداد شاغالن            بهره                 

                       

 وری ایرانسازمان ملی بهره

6 وری نیروی کار بر حسب ارزش ستانده و تعداد شاغالن بهره                          

                        3 بهره وری سرمایه بر حسب ارزش افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت              

                     01بهره وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت     
00بهره وری سرمایه بر حسب ارزش افزوده و ارزش خدمات سرمایه 
07 ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایهبهره وری سرمایه بر حسب                     

                      
01

میانگین وزنی تعداد شاغالن و ارزش وری کل عوامل بر حسب ارزش افزوده، بهره 

 موجودی سرمایه ثابت 

 
04

ارزش  و میانگین وزنی تعداد شاغالنوری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده، بهره 

 موجودی سرمایه ثابت 

 
05

بهره وری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده و میانگین وزنی تعداد شاغالن، ارزش 

 مصارف واسطه موجودی سرمایه ثابت و ارزش

06 وری انرژی  بهره 
02 بهره وری نیروی کار بر حسب تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغالن در سطح کل

 بهره وری نیروی کار بر حسب ارزش ستانده و تعداد شاغالن در سطح کل اقتصاد06 اقتصاد         

03
بهره وری سرمایه برحسب تولید ناخالص داخلی و ارزش موجودی سرمایه ثابت در 

                                 سطح کل اقتصاد                                                                                                                

71
بهره وری سرمایه برحسب ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح 

   کل اقتصاد 

70
بهره وری سرمایه برحسب تولید ناخالص داخلی و ارزش خدمات سرمایه در سطح 

 کل اقتصاد

77 بهره وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایه در سطح کل

 اقتصاد
71

میانگین وزنی تعداد شاغالن و عوامل بر حسب تولید ناخالص داخلی، بهره وری کل 

 ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

74
بهره وری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده، میانگین وزنی تعداد شاغالن و ارزش 

 موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد
 وری ایرانسازمان ملی بهره

75
بهره وری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده، میانگین وزنی تعداد شاغالن، ارزش 

 موجودی سرمایه ثابت و مصارف واسطه در سطح کل اقتصاد

76بهره وری انرژی در سطح کل اقتصاد 
72نرخ رشد اقتصادی 

  (PPPسرانه )برحسب  درآمد76 ایرانمرکز آمار 
73نرخ بیکاری 
11 وزارت تعاون، مرکز آمار ایران  تولید ناخالص داخلیسهم بخش تعاون از 
10های سهم هزینهR&D بانک مرکزی ج.ا.ا، مرکز آمار ایران های تولیداز کل هزینه 
17 مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلینسبت مخارج فرهنگی به 
11 سازمان توسعه و تجارت ، گمرک ج.ا.ا صادرات غیر نفتی به تفکیک بخش های اقتصادی 
14 تولید ناخالص داخلیانداز ناخالص به پسنسبت میزان 

 بانک مرکزی ج.ا.ا مرکز آمار ایران، 
15سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی 
16 مالیاتی دولت از تولید ناخالص داخلی درآمدسهم 
12تولید ناخالص داخلیهای پژوهشی از سهم هزینه 
16تولید ناخالص داخلیهای آموزشی از سهم هزینه 

 مرکز آمار ایران (GDPتولید ناخالص داخلی ) 13
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 0 :شماره ردیف                                                                      وری نیروی انسانی                       بهره عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:              

L

T
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولیدمالیات                           نام متغیر:

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتیروش تولید                    نیروی انسانی متغیر:نام 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 )سال(  های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در یک دورهمجموع مالیات (:Tمالیات)

 مجموع نیروی انسانی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور (:Lنیروی انسانی)

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان :استان کل کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:                  

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانهفصلی ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -  فهرست مؤلفه های تفکیک اول:                ادارات کلنام تفکیک اول: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها واحد تابعه:سازمان امور مالیاتی                        دستگاه)های( اجرایی متولی:

 :توضیحات
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 7شماره ردیف:                                     GDP  ها به تولید ناخالص داخلینسبت ارزش بازار اوراق بهادار در بورسعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

های پذیرفته شده در بورس و فرابورس( آخرین قیمت سهام شرکت× )تعداد سهام منتشره                      


n

i 1

 

                                                                                                                                                      

 GDP تولید ناخالص داخلی                                                                  

 تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش 

 سایر:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        قیمت سهام                     نام متغیر: 

  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                     تعداد سهام منتشرهنام متغیر: 

  سایر: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                  تولید ناخالص داخلی نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد.میانگین موزون قیمت معامالت انجام شده نماد )قیمت پایانی( طی جلسه معامالتی می قیمت:

 باشد.آخرین تعداد سهام ثبت شده شرکت در تاریخ محاسبه ارزش بازار می تعداد سهام منتشره:

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                             بانک مرکزی –سازمان بورس و اوراق بهادار )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 1شماره ردیف:                                               GDP   یناخالص داخل دیها به تولنسبت ارزش معامالت در بورس :عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:

                

 مجموع ارزش معامالت بورس، فرابورس، بورس انرژی و بورس کاال                

                        ها به تولید ناخالص داخلینسبت ارزش معامالت در بورس=                                                                                                

    GDP  تولید ناخالص داخلی                           

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد 

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                            ارزش معامالت      نام متغیر: 

  محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                        GDPکل نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

بورس و فرابورس در قیمت جاری و حجم کاالی معاملـه شـده در  بـورس انـرژی و     مجموع تعداد اوراق بهادار معامله شده در  :ارزش معامالت

 قیمت جاری می باشد. بورس کاال در 

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                      

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - اول: نام تفکیک

 - واحد تابعه:بانک مرکزی                                –سازمان بورس و اوراق بهادار )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 4شماره ردیف:                                                    GDP   یناخالص داخل دیتول سهم صادرات کاال و خدمات ازعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ارزش دالری مجموع صادرات کاال و خدمات
                                                    011               × 

 GDP   یناخالص داخل دیتول
 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد 

  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                ارزش دالری مجموع صادرات نام متغیر: 

              کاال و خدمات                

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                         GDPکل نام متغیر:  

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صادرات شامل صدور قطعی تمامی کاالها و خدماتی )بجز نفت( است که در داخل کشور تولید شده و یا بصورت مواد اولیه و یـا کاالهـای نیمـه    

و پس از تغییر شکل یا مونتاژ، به طور قطعی صادر شده باشند. و طبق تعریف سـازمان ملـل ارزش   ساخته یا قطعات جداگانه به کشور وارد شده 

 باشد.کلیه کاالها و خدمات غیر عامل تهیه شده برای سایر نقاط جهان شامل کاال، خدمات، حمل کاال، بیمه و غیره می

 درصد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:            

 سایر )ذکر شود(   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                    

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - اول:فهرست مولفه های تفکیک                            -  نام تفکیک اول:

   مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:گمرک ایران         –بانک مرکزی  –سازمان بورس اوراق بهادار )های( اجرایی متولی: دستگاه

 توضیحات:

معامله تهاتری و یا اهدای تعریف ارائه شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. بر طبق تعریف مر کز آمار ایران، صادرات، فروش، 

 باشد.کاالها و خدمات یک کشور به کشورهای دیگر پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات می

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک ( نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می شود:دوره زمانی معین 

 شودهای ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع ارزش افزودهروش تولید: 

 صادرات، منهای واردات کاالها و خدمات.در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و روش هزینه: 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع : درآمدروش 
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  5شماره ردیف:                                                                        سهم واردات کاالهای مصرفی از کل وارداتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

   سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:            ارزش کل واردات کاالهای مصرفی    :نام متغیر

 سایر:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                      ارزش کل واردات  نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

رسند و به عنوان کاالی سرمایه ای به حسـاب  کاالها در واقع کاالهایی هستند که در یک کشور به مصرف میبر اساس تعریف بانک جهانی، این 

ایند و هر چه میزان ورود این نوع کاالها در کشور کمتر باشـد، نشـان از عـدم وابسـتگی و پیشـرفته بـودن کشـور دارد. کاالهـای مصـرفی          نمی

هـای چـا ،   ای: مانند تراکتور، ماشینگیرند و کاالی سرمایههای افراد مورد استفاده قرار میخواستهکاالهایی هستند که برای ارضا احتیاجات و 

گیرنـد. طبـق تعریـف مـر کـز آمـار ایـران، کاالهـا و         های نساجی و ...، کاالهایی هستند که در تولید کاالهای دیگر مورد استفاده قرار میماشین

های ملی نبایـد بـه عنـوان    ه بدون هیچگونه تغییر شکل )این تغییر شکل طبق تعریف سیستم حسابخدمات مصرفی، کاالها یا خدماتی است ک

انتفاعی در خدمت خانوارها یا واحدهای دولتـی جهـت ارضـای    تولید محسوب شود مانند پخت غذا توسط خانوار( توسط خانوارها، موسسات غیر

 رسد.ه مصرف میمستقیم نیازها یا خواسته های فردی، یا نیازهای جمعی ب

 درصد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                       

 سایر )ذکر شود(   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفههای تفکیک

  - فهرست مولفه های تفکیک اول:                           - نام تفکیک اول:

  -واحد تابعه:                                     بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )های( اجرایی متولی: دستگاه

 وزارت صنعت، معدن و تجارت و                                       

 گمرک جمهوری اسالمی ایران                                        

 - توضیحات:

 ارزش کل واردات کاالهای مصرفی

 ارزش کل واردات 
011× 
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 6شماره ردیف:                                                                GDPبا فناوری باال از کل  صنایعسهم صادرات عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       : ارزش صادرات صنایع با تکنولوژی  نام متغیر

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                        GDPکل نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشند.صنایعی هستند که بدلیل نیاز به دانش فنی باال حائز اهمیت فراوانی می :صنایع با فناوری باال

 درصد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                    

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  االنه سدوره زمانی ارایه شاخص:                            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -  فهرست مولفه های تفکیک اول:                            -  نام تفکیک اول:

 - تابعه: واحد                     مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران)های( اجرایی متولی: دستگاه

  توضیحات:

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک ( نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 شود:دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شودهای ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میجمع ارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از روش تولید: 

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالهـا  روش هزینه: 

 و خدمات.

 آید.اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میهای درآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع : درآمدروش 

 

 صادرات صنایع با تکنولوژی باالارزش 

 GDPکل 

011× 
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 2شماره ردیف :                                                      نیروی کار بر حسب ارزش افزوده و تعداد شاغالن وریبهره  عنوان شاخص آماری:

         

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:ارزش افزوده                                       نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:تعداد شاغالن                                     نام متغیر:

 درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید بخش است. ارزش افزوده :

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01تمام افراد  شاغل:

ر عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطو

کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب 

 د.می شو

 ریال بر نفر گیری:واحد اندازه

               تولید نمی شود                                  وضعیت شاخص :                            تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

ــشنااام تفکیااک اول:   ــادی         بخ ــده اقتص ــای عم ــاز   هااای تفکیااک اول:  فهرساات مؤلفااه ه ــرق و گ ــات  -آب، ب   -ارتباط

 نفت و گاز   -کشاورزی  -معدن -صنعت -سایر خدمات -ساختمان  -حمل و نقل                                                                              

 

 - واحد تابعه:                                       سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش افزوده به قیمت های ثابت مورد نظر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارزش افزوده بخش                          

 وری نیروی کار بر حسب ارزش افزوده و تعداد شاغالن=  بهره                                    
 تعداد شاغالن بخش                         
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  6شماره ردیف :                                                    نیروی کار بر حسب ارزش ستانده و تعداد شاغالن  وریبهره  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:ارزش ستانده                                         نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید: تعداد شاغالن                                        نام متغیر:

 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش برسد.میتولید در بخش  کههستند کاالها و خدماتی  ارزشارزش ستانده: 

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01تمام افراد  شاغل:

شوند. ترک موقت را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می

جع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب کار در هفته مر

 شود. می

 

 ریال بر نفرگیری:  واحد اندازه

                           تولید نمی شود                                 وضعیت شاخص :                           تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  –ارتباطات  –آب، برق و گاز  های تفکیک اول: فهرست مؤلفههای عمده اقتصادی           بخشنام تفکیک اول: 

 کشاورزی –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                                  

 نفت و گاز                                                                                             

 

 - واحد تابعه:                                                    سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.به قیمت های ثابت مورد نظر میاقالم آماری ارزش افزوده 

 

 ارزش ستانده بخش                          

 وری نیروی کار بر حسب ارزش ستانده و تعداد شاغالن=  بهره                                      
 تعداد شاغالن بخش                         
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 3شماره ردیف :                                   ده و ارزش موجودی سرمایه ثابت هره وری سرمایه بر حسب ارزش افزوب  عنوان شاخص آماری:

                                                                                                                  

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                            ارزش افزوده  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                        ارزش موجودی سرمایه ثابت  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید بخش است. ارزش افزوده :

ارزش کل کاالهای سرمایه ای بخش در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که به عنوان مصارف واسطه  :ارزش موجودی سرمایه ثابت

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 -گیری: واحد اندازه

               تولید نمی شود                                  تولید می شود                      وضعیت شاخص :          

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  –ارتباطات  –آب، برق و گاز های تفکیک اول: فهرست مؤلفههای عمده اقتصادی            بخشنام تفکیک اول: 

 کشاورزی –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                                  

 نفت و گاز                                                                                      

 

 - واحد تابعه:                                                            سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 
 

 ارزش افزوده بخش                                          
 = بهره وری سرمایه بر حسب ارزش افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت                                            

 ارزش موجودی سرمایه ثابت بخش                                

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

24 

 

 01شماره ردیف :                                 بهره وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت  عنوان شاخص آماری:

                                  

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه  سرشماری :  ثبتی : روش تولید: :ارزش ستانده                                         نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه  سرشماری :  ثبتی :  روش تولید:ارزش موجودی سرمایه ثابت                      نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش تولید بخش  در کههستند کاالها و خدماتی ارزش ارزش ستانده : 

 برسد. 

ارزش کل کاالهای سرمایه ای بخش در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که به عنوان مصارف واسطه  ارزش موجودی سرمایه ثابت:

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 -گیری: واحد اندازه

               تولید نمی شود                                   وضعیت شاخص :                           تولید می شود :   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

ــادی             بخــشنااام تفکیااک اول:   ــده اقتص ــای عم ــاز   هااای تفکیااک اول:  فهرساات مؤلفااه ه ــرق و گ ــات  –آب، ب   –ارتباط

 –کشاورزی  –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                                                               

 نفت و گاز                                                                              

 

 - واحد تابعه:                                                      سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.نظر میاقالم آماری ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت به قیمت های ثابت مورد 

 

 
                              

 شارزش ستانده بخ                                                
 بر حسب ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت بهره وری سرمایه=                                                                                         

 ارزش موجودی سرمایه ثابت بخش                                        

 
 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

21 

 

 00شماره ردیف :                                           بهره وری سرمایه بر حسب ارزش افزوده و ارزش خدمات سرمایه  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: ارزش افزوده                                   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:ارزش خدمات سرمایه                       نام متغیر: 

 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید بخش است. ارزش افزوده :

 خدمات مولد ایجاد شده توسط کاالی سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در بخش  جریانارزش خدمات سرمایه: 

 -گیری: واحد اندازه

               تولید نمی شود                                  وضعیت شاخص :                                تولید می شود :

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 ارتباطات   –آب، برق و گاز  های تفکیک اول: فهرست مؤلفههای عمده اقتصادی                                      بخشنام تفکیک اول: 

 معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                                                                                    

 نفت و گاز  –کشاورزی                                                                                              

 

 - واحد تابعه:                                                      سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش افزوده و ارزش خدمات سرمایه به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ارزش افزوده بخش                                           
 بهره وری سرمایه بر حسب ارزش افزوده و ارزش خدمات سرمایه =  

 ارزش خدمات سرمایه بخش                                     

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

21 

 

 07شماره ردیف :                                           وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایهبهره  عنوان شاخص آماری:

                                                                                                                         

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:ارزش ستانده                                           نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:ارزش خدمات سرمایه                                 نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش برسد. تولید بخش  در کههستند کاالها و خدماتی  ارزشارزش ستانده: 

 خدمات مولد ایجاد شده توسط کاالی سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در بخش  جریانارزش خدمات سرمایه: 

 

 -گیری: واحد اندازه

                                 تولید نمی شود                                  وضعیت شاخص :                               تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:      

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  –ارتباطـات   –آب، بـرق و گـاز    هاای تفکیاک اول:   فهرسات مؤلفاه  هـای عمـده اقتصـادی                           بخـش نام تفکیک اول: 

 کشاورزی –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                                         

 نفت و گاز                                                                                                  

 

 - واحد تابعه:                                                            سازمان ملی بهره وری ایرانی( اجرایی متولی: دستگاه)ها

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش افزوده و ارزش خدمات سرمایه به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 

 

 ارزش ستانده بخش                                                       
 بهره وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایه =   

 ارزش خدمات سرمایه بخش                                                 
                       

 
 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

21 

 

 تعداد شاغالن و ارزش موجودی سرمایه ثابت  میانگین وزنیوری کل عوامل بر حسب ارزش افزوده، بهره  عنوان شاخص آماری:
                              01شماره ردیف :                                                               

 فرمول محاسبه شاخص:
TFP : کل عوامل   وریبهره 
VA  ارزش افزوده بخش : 

L   تعداد شاغالن بخش : 
K :   ارزش موجودی سرمایه ثابت بخش 
 سهم عامل نیروی کار از ارزش افزوده بخش : 

 β  :                                                                                           سهم عامل سرمایه از ارزش افزوده بخش      1β 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:ارزش افزوده                                                نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:تعداد شاغالن                                              نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:     زش موجودی سرمایه ثابت                      ار نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:جبران خدمات کارکنان                                  نام متغیر:

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه
 ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید بخش است. ارزش افزوده :

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01تمام افراد  :شاغل
را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت 

جع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب کار در هفته مر
 می شود. 

ارزش کل کاالهای سرمایه ای بخش در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که به عنوان مصارف واسطه  :ارزش موجودی سرمایه ثابت
 ی گیرد.مورد استفاده قرار م

 دوره در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی اجرت لک :جبران خدمات کارکنان
، کار کارکنان خدمات اشد. جبرانب شده پرداخت یا بعد از آن با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین حسابداری
  .گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل در را که داوطلبانه

  -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک
ــشنااام تفکیااک اول:   ــادی        بخ ــده اقتص ــای عم ــاز   هااای تفکیااک اول:  فهرساات مؤلفااه ه ــرق و گ ــات  –آب، ب   –ارتباط

 نفت و گاز  –کشاورزی  –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                                 

 - واحد تابعه:                                                     سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:

 KL

VA
TFP

.
 

 

 

 جبران خدمات کارکنان بخش 
= 

 ارزش افزوده بخش 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

21 

 

 

 
 

 

 
 

 ارزش موجودی سرمایه ثابت و  میانگین وزنی تعداد شاغالن ، بهره وری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده عنوان شاخص آماری:
    04شماره ردیف :                                                                                                                                                       

 فرمول محاسبه شاخص:

  KL

O
TFP

.
 

 (Output)O:   ارزش ستانده بخش 
L:   تعداد شاغالن بخش 
K:  ارزش موجودی سرمایه ثابت بخش 

TFP:  کل عوامل                                                                                                                                                                    وریبهره 

α:    سهم عامل نیروی کار از ارزش ستانده بخشβسهم عامل سرمایه از ارزش ستانده بخش :                   1  
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  تولید:روش ارزش ستانده                                            نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:تعداد شاغالن                                            نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:ارزش موجودی سرمایه ثابت                          نام متغیر:
  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:جبران خدمات کارکنان                                نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش برسد. تولید در بخش  کههستند کاالها و خدماتی ارزش ارزش ستانده: 

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01: تمام افراد شاغل
ر عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطو

کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب 
 می شود. 

بخش در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که به عنوان مصارف واسطه : ارزش کل کاالهای سرمایه ای ارزش موجودی سرمایه ثابت
 مورد استفاده قرار می گیرد.

 استثنایشوند به می مصرف، تغییر شکل داده یا فرایند تولید یکها در داده صورت به که خدماتی کاالها و ارزش ارزش مصارف واسطه:
 شود.می ثابت ثبت سرمایه مصرف وانعن به که ثابت هایدارایی مصرف

 دوره در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی اجرت ل: کجبران خدمات کارکنان
، کار کارکنان خدمات باشد. جبران شده پرداخت یا بعد از آن با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین حسابداری
 .گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل در را که داوطلبانه

 -گیری: واحد اندازه
                              تولید نمی شود                                 وضعیت شاخص :                               تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      
 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفه هایتفکیک
ــشنااام تفکیااک اول:   ــادی        بخ ــده اقتص ــای عم ــاز   هااای تفکیااک اول:  فهرساات مؤلفااه ه ــرق و گ ــات  –آب، ب   –ارتباط

 نفت و گاز   –کشاورزی  –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                          

 - واحد تابعه:                                                       سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 
 - توضیحات :

    
 جبران خدمات کارکنان بخش    

 =               ارزش ستانده بخش    
                                        

 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 05 :شماره ردیف                                            میانگین وزنیری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده، بهره و  عنوان شاخص آماری:
                                                                                                                                تعداد شاغالن، ارزش موجودی سرمایه ثابت و ارزش مصارف واسطه      

 فرمول محاسبه شاخص:

  ICKL

O
TFP

..
 

 (Output)O:  ارزش ستانده بخش 
TFP:  کل عوامل                                                                                                                                                                    وریبهره 

L:   تعداد شاغالن بخش 
K:   ارزش موجودی سرمایه ثابت بخش 

IC(Intermediate Consumption Cost:)  مصارف واسطه بخش 
α  سهم عامل نیروی کار از ارزش ستانده بخش : 
β  سهم عامل سرمایه از ارزش ستانده بخش : 
δ  سهم عامل مصارف واسطه از ارزش ستانده بخش : 
)(1   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:ارزش ستانده                                            نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   تولید:روش تعداد شاغالن                                            نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیرینمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:ارزش موجودی سرمایه ثابت                          نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:ارزش مصارف واسطه                                    نام متغیر: 
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:جبران خدمات کارکنان                                 نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش برسد. تولید در بخش  کههستند کاالها و خدماتی ارزش ارزش ستانده: 

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01: تمام افراد شاغل
ر عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطو

کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب 
 می شود. 

بخش در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که به عنوان مصارف واسطه : ارزش کل کاالهای سرمایه ای ارزش موجودی سرمایه ثابت
 مورد استفاده قرار می گیرد.

 استثنایشوند به می مصرف، تغییر شکل داده یا فرایند تولید یکها در داده صورت به که خدماتی کاالها و ارزش ارزش مصارف واسطه:
 شود.می ثابت ثبت سرمایه مصرف وانعن به که ثابت هایدارایی مصرف

 دوره در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی اجرت ل: کجبران خدمات کارکنان
، کار کارکنان خدمات باشد. جبران شده پرداخت یا بعد از آن با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین حسابداری
 .گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل در را که داوطلبانه

 -گیری: واحد اندازه
                                 تولید نمی شود                                  وضعیت شاخص :                               تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:      
 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک
  –ارتباطـات   –آب، بـرق و گـاز    هاای تفکیاک اول:   فهرسات مؤلفاه  هـای عمـده اقتصـادی                           بخـش نام تفکیاک اول:  

 نفت و گاز  –کشاورزی  –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                      
 - واحد تابعه:                                                     سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات :
 

 

 

                 
 جبران خدمات کارکنان بخش                       

                                                    = 
 ارزش ستانده بخش                             

 

 
 بخش  ارزش مصارف واسطه               

= 
 بخش  ارزش ستانده                 

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 06شماره ردیف :                                              انرژی                                                     وریبهره  عنوان شاخص آماری:

                                                                                               

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                            ارزش ستانده  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                               مقدار انرژی مصرف شده  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش برسد. تولید بخش  در کههستند کاالها و خدماتی  ارزشارزش ستانده: 

 میزان کل انرژی مصرف شده در فرآیند تولید کاال و خدمات برحسب مقادیر وزنی حامل های انرژیمقدار انرژی مصرف شده: 

 

 ریال بر میلیون بشکه نفت خامگیری:واحد اندازه

                                 تولید نمی شود                                  تولید می شود                         وضعیت شاخص :       

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  –ارتباطـات   –آب، بـرق و گـاز    هاای تفکیاک اول:   فهرسات مؤلفاه  هـای عمـده اقتصـادی                           بخـش نام تفکیک اول: 

 نفت و گاز  –کشاورزی  –معدن  –صنعت  –سایر خدمات  –ساختمان  –حمل و نقل                                                                        

 

    - :واحد تابعه                                                    سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات :

 باشدبه قیمت های ثابت مورد نظر میش ستانده اقالم آماری ارز
 

 

 
 

 

 ارزش ستانده بخش                                     
 = بهره وری انرژی

 مقدار انرژی مصرف شده بخش      



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 02شماره ردیف :       بهره وری نیروی کار بر حسب تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغالن در سطح کل اقتصاد      عنوان شاخص آماری:

 
                    

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی   روش تولید:تولید ناخالص داخلی                        نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی روش تولید  تعداد شاغالن کل اقتصاد                 نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

را  ارزش محصوالت نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد تولید ناخالص داخلی:

 گویند. 

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01تمام افراد  :شاغل

را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت 

جع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب کار در هفته مر

 می شود. 
 

 ریال بر نفر گیری:واحد اندازه

                                   تولید نمی شود                                  تولید می شود                          وضعیت شاخص :    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه   ره زمانی ارائه شاخص:           دو

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                    سطح کل اقتصادنام تفکیک اول: 

 

 - واحد تابعه:                                                         سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.تولید ناخالص داخلی در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر میاقالم آماری 

 

 

 

 تولید ناخالص داخلی                                           

                بهره وری نیروی کار بر حسب تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغالن در سطح کل اقتصاد=   

 تعداد شاغالن کل اقتصاد                                                   

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 06شماره ردیف :                     بهره وری نیروی کار بر حسب ارزش ستانده و تعداد شاغالن در سطح کل اقتصاد    عنوان شاخص آماری:

                              

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی   روش تولید:             ارزش ستانده کل اقتصاد             نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی روش تولید           تعداد شاغالن کل اقتصاد               نام متغیر:
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود می شود، تولید سطح کل اقتصاد   در کههستند کاالها و خدماتی  ارزشارزش ستانده: 

 برسد.

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01: تمام افراد شاغل

حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و 

کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب 

 می شود. 

 ریال بر نفر  گیری:واحد اندازه

               تولید نمی شود                                 تولید می شود                              وضعیت شاخص :     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه   دوره زمانی ارائه شاخص:               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                    سطح کل اقتصادکیک اول: نام تف

 

 - واحد تابعه:                                                            سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش ستانده در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 

 
 
 

 
 

 ارزش ستانده کل اقتصاد                                                                          
    بهره وری نیروی کار بر حسب ارزش ستانده و تعداد شاغالن در سطح کل اقتصاد= 

 تعداد شاغالن کل اقتصاد                                                                           

 
 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 03شماره ردیف :                                                                 و بهره وری سرمایه برحسب تولید ناخالص داخلی  عنوان شاخص آماری:

                                                                                                                   ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد                                                            
                                                                                                                                                                         

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی   روش تولید:               تولید ناخالص داخلی               نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی :روش تولید ارزش موجودی سرمایه ثابت کل اقتصاد      نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ارزش محصوالت نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد تولید ناخالص داخلی:

سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که : ارزش کل کاالهای سرمایه ای یک کشور در ارزش موجودی سرمایه ثابت

 به عنوان مصارف واسطه مورد استفاده قرار می گیرد.
 

 _گیری: واحد اندازه

                                    تولید نمی شود                                  تولید می شود                         وضعیت شاخص :     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل   سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                سطح کل اقتصاد  نام تفکیک اول: 
 

 - واحد تابعه:                                                     مرکز آمار ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر میاقالم آماری تولید ناخالص داخلی و ارزش موجودی 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 تولید ناخالص داخلی                                   
 بهره وری سرمایه بر حسب تولید ناخالص داخلی و ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد            = 

 ارزش موجودی سرمایه ثابت کل اقتصاد      

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 71شماره ردیف :       بهره وری سرمایه برحسب ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد  عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی   روش تولید:ارزش ستانده کل اقتصاد                         نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی روش تولید جودی سرمایه ثابت کل اقتصاد     ارزش مو نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود تولید سطح کل اقتصاد  در کههستند کاالها و خدماتی ارزش ارزش ستانده : 

 برسد. 

سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که : ارزش کل کاالهای ارزش موجودی سرمایه ثابت

 به عنوان مصارف واسطه مورد استفاده قرار می گیرد.
 

 _گیری: واحد اندازه

                                      تولید نمی شود                                  تولید می شود                                وضعیت شاخص :  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل   سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                               سطح کل اقتصاد  نام تفکیک اول: 

 

 - واحد تابعه:                                                               سازمان ملی بهره وری ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 توضیحات:

 باشد.آماری ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر میاقالم 

 

 

 
 

 ارزش ستانده کل اقتصاد                                          
                           بهره وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد=   

 ارزش موجودی سرمایه ثابت کل اقتصاد                             

 
 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

31 

 

 70شماره ردیف :        اقتصادی و ارزش خدمات سرمایه در سطح کل داخلمایه برحسب تولید ناخالص بهره وری سر آماری:شاخص عنوان 

 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی   روش تولید: تولید ناخالص داخلی                         نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی روش تولید ارزش خدمات سرمایه کل اقتصاد          نام متغیر:
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ارزش محصوالت نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد تولید ناخالص داخلی:

 خدمات مولد ایجاد شده توسط کاالی سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در سطح کل اقتصاد   جریانارزش خدمات سرمایه: 

 _گیری: واحد اندازه

                                       تولید نمی شود                                  تولید می شود                               وضعیت شاخص :  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                   سطح کل اقتصاد  نام تفکیک اول: 

 

 - واحد تابعه:                                                         سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر میاقالم آماری تولید ناخالص داخلی و ارزش خدمات سرمایه در سطح 

 

 

 
 

 تولید ناخالص داخلی                                                        
 بهره وری سرمایه بر حسب تولید ناخالص داخلی و ارزش خدمات سرمایه در سطح کل اقتصاد                       =  

 ارزش خدمات سرمایه کل اقتصاد                                          

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

31 

 

 77شماره ردیف :             هره وری سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایه در سطح کل اقتصاد  ب  عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 اخص: نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه ش

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی   وش تولید:رارزش ستانده کل اقتصاد                     نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی روش تولید ارزش خدمات سرمایه کل اقتصاد          نام متغیر:

 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود تولید  سطح کل اقتصاد در کههستند کاالها و خدماتی  ارزشارزش ستانده: 

 برسد. 

 خدمات مولد ایجاد شده توسط کاالی سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در سطح کل اقتصاد   جریانارزش خدمات سرمایه: 
 

 -گیری: واحد اندازه

                                 تولید نمی شود                                 تولید می شود                            وضعیت شاخص :      

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                 سطح کل اقتصاد  نام تفکیک اول: 

 

 - واحد تابعه:                                                         سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایه در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 

 

 
 

 ارزش ستانده کل اقتصاد                                               
                               سرمایه بر حسب ارزش ستانده و ارزش خدمات سرمایه در سطح کل اقتصادبهره وری =  

 ارزش خدمات سرمایه کل اقتصاد                                                     

 
 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 71شماره ردیف :                                           میانگین وزنیعوامل بر حسب تولید ناخالص داخلی، بهره وری کل  عنوان شاخص آماری:
                                                                       تعداد شاغالن و ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد                                  

                                                                   

 فرمول محاسبه شاخص:
TFP:  تولید کل عوامل  وریبهره 

GDP: تولید ناخالص داخلی 
L :  کل اقتصاددر سطح تعداد شاغالن 
K :  کل اقتصاددر سطح  ارزش موجودی سرمایه ثابت 
 کل اقتصاددر سطح  : سهم عامل نیروی کار از تولید 

 β  : کل اقتصاد                در سطح  سهم عامل سرمایه از تولید                                                        1β 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:                 تولید ناخالص داخلی                        نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی :روش تولیدکل اقتصاد                         در سطح تعداد شاغالن نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی :روش تولید       کل اقتصاد در سطح سرمایه ثابتارزش موجودی  نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی :روش تولید کل اقتصاد            در سطح جبران خدمات کارکنان نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 ارزش محصوالت نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد تولید ناخالص داخلی:

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را ترک  01تمام افراد  :شاغل
جع با مرکرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت کار در هفته 

 داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب می شود. 

ارزش کل کاالهای سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که به عنوان  :ارزش موجودی سرمایه ثابت
 ه مورد استفاده قرار می گیرد.مصارف واسط

 حسابداری دوره در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی اجرت لک: جبران خدمات کارکنان
 در را که ، کار داوطلبانهکارکنان خدمات باشد. جبران شده پرداخت از آنیا بعد  با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین
 ..گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل

 -گیری: واحد اندازه

               تولید نمی شود                                  تولید می شود                              وضعیت شاخص :   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک
 های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                   سطح کل اقتصاد                        نام تفکیک اول

 
 - واحد تابعه:                                                       سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:
 باشد.اقالم آماری تولید ناخالص داخلی، ارزش موجودی سرمایه ثابت و جبران خدمات کارکنان در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 
 
 
 

 KL

GDP
TFP

.
 

 

 

 در سطح کل اقتصاد   جبران خدمات کارکنان         
= 

  توليد ناخالص داخلی                               
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 74شماره ردیف :                                                 میانگین وزنی وری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده، بهره  عنوان شاخص آماری:
                                                                                                                                                              ارزش موجودی سرمایه ثابت در سطح کل اقتصاد و تعداد شاغالن                     

 فرمول محاسبه شاخص:

TFP:  کل عوامل                                                 وریبهره 1                               
 

 KL

O
TFP

.
 

 (Output)O: ارزش ستانده کل اقتصاد 
L: تعداد شاغالن کل اقتصاد 
K: ارزش موجودی سرمایه ثابت کل اقتصاد 

αارزش ستانده کل اقتصاد : سهم عامل نیروی کار از 

βسهم عامل سرمایه از ارزش ستانده کل اقتصاد : 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:ارزش ستانده کل اقتصاد                         نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:د شاغالن کل اقتصاد                       تعدا نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:      ارزش موجودی سرمایه ثابت کل اقتصاد نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  تولید:روش  جبران خدمات کارکنان کل اقتصاد           نام متغیر:
 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود تولید در سطح کل اقتصاد  کههستند کاالها و خدماتی ارزش ارزش ستانده: 
 برسد. 
ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01: تمام افراد شاغل

را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت 
رجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب کار در هفته م
 می شود. 

: ارزش کل کاالهای سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که ارزش موجودی سرمایه ثابت
 واسطه مورد استفاده قرار می گیرد.به عنوان مصارف 

 استثنایشوند به می مصرف، تغییر شکل داده یا فرایند تولید یکها در داده صورت به که خدماتی کاالها و ارزش ارزش مصارف واسطه:
 شود.می ثابت ثبت سرمایه مصرف عنوان به که ثابت هایدارایی مصرف

 دوره در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی اجرت ل: کجبران خدمات کارکنان
ر ، کاکارکنان خدمات باشد. جبران شده پرداخت یا بعد از آن با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین حسابداری
  .گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل در را که داوطلبانه

 -گیری: واحد اندازه
                                     تولید نمی شود                                  تولید می شود                            وضعیت شاخص :   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  
 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک
  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                          سطح کل اقتصاد  نام تفکیک اول: 

 - واحد تابعه:                                                         سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 
اقالم آماری ارزش ستانده، موجودی سرمایه ثابت، ارزش مصارف واسطه و جبران خدمات کارکنان در سطح کل اقتصـاد بـه قیمـت     وضیحات:ت

   باشد.های ثابت مورد نظر می
 

 جبران خدمات کارکنان کل اقتصاد                                                 
= 

 ارزش ستانده کل اقتصاد                                                
 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

31 

 

    75شماره ردیف :                                                میانگین وزنی وری کل عوامل بر حسب ارزش ستانده، بهره   عنوان شاخص آماری:
                                                                                                                تعداد شاغالن، ارزش موجودی سرمایه ثابت و مصارف واسطه در سطح کل اقتصاد   

               
 فرمول محاسبه شاخص:

TFP: کل عوامل                                                وری بهره                             
 

 ICKL

O
TFP

..
 

 (Output)O:  کل اقتصاددر سطح ارزش ستانده 
L:  کل اقتصاددر سطح تعداد شاغالن 
K:  کل اقتصاددر سطح ارزش موجودی سرمایه ثابت 

IC(Intermediate Consumption Cost:) کل اقتصاد در سطح ارزش مصارف واسطه 
αکل اقتصاد در سطح : سهم عامل نیروی کار از ارزش ستانده 
β کل اقتصاددر سطح : سهم عامل سرمایه از ارزش ستانده 
δ 1)(کل اقتصاددر سطح : سهم عامل مصارف واسطه از ارزش ستانده   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:کل اقتصاد                        در سطح ارزش ستانده  نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:کل اقتصاد                        در سطحتعداد شاغالن  نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:      کل اقتصاد در سطحارزش موجودی سرمایه ثابت  نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:کل اقتصاد               در سطحارزش مصارف واسطه  نام متغیر:
  سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید: کل اقتصاد           در سطحجبران خدمات کارکنان  نام متغیر:

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه
می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود تولید در سطح کل اقتصاد  کههستند کاالها و خدماتی ارزش ارزش ستانده: 

 برسد. 
ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار  01: تمام افراد شاغل

را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترک موقت 
رجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب کار در هفته م
 می شود. 

: ارزش کل کاالهای سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کاالهایی که ارزش موجودی سرمایه ثابت
 طه مورد استفاده قرار می گیرد.به عنوان مصارف واس

 استثنایشوند به می مصرف، تغییر شکل داده یا فرایند تولید یکها در داده صورت به که خدماتی کاالها و ارزش ارزش مصارف واسطه:
 شود.می ثابت ثبت سرمایه مصرف عنوان به که ثابت هایدارایی مصرف

 دوره در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی جرتا ل: کجبران خدمات کارکنان
، کار کارکنان خدمات باشد. جبران شده پرداخت یا بعد از آن با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین حسابداری

  .گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل در را که اوطلبانهد
 -گیری: واحد اندازه

               تولید نمی شود                                  تولید می شود                               وضعیت شاخص :   
 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:             
 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                          سطح کل اقتصاد  نام تفکیک اول: 
                                       - واحد تابعه:                                 سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

اقالم آماری ارزش ستانده، موجودی سرمایه ثابت، ارزش مصارف واسطه و جبران خدمات کارکنان در سطح کل اقتصـاد بـه قیمـت     توضیحات:
   باشد.های ثابت مورد نظر می

 کل اقتصاد     در سطح جبران خدمات کارکنان                                 
= 

 کل اقتصاددر سطح ارزش ستانده                                         
 کل اقتصاددر سطح ارزش مصارف واسطه                                             

= 
 کل اقتصاددر سطح ارزش ستانده                                                      
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 76شماره ردیف :                                                                                    کل اقتصادبهره وری انرژی در سطح  عنوان شاخص آماری:

                                                                    

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:           در سطح کل اقتصاد          ارزش ستانده  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:     در سطح کل اقتصاد   مقدار انرژی مصرف شده نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود تولید سطح کل اقتصاد  در کههستند کاالها و خدماتی  ارزشارزش ستانده: 

 برسد. 

 .میزان کل انرژی مصرف شده در فرآیند تولید کاال و خدمات برحسب مقادیر وزنی حامل های انرژیمقدار انرژی مصرف شده: 

 

 بشکه نفت خامریال بر میلیون  گیری:واحد اندازه

               تولید نمی شود                                  تولید می شود                           وضعیت شاخص :    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                  سطح کل اقتصادنام تفکیک اول: 

 

 - واحد تابعه:                          سازمان ملی بهره وری ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 باشد.اقالم آماری ارزش ستانده در سطح کل اقتصاد به قیمت های ثابت مورد نظر می

 

 

 

 
 

 کل اقتصاد         در سطح ارزش ستانده                            
 کل اقتصاد در سطح بهره وری انرژی=  

 کل اقتصاد        در سطح مقدار انرژی مصرف شده                                                                     
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 72شماره ردیف:      نرخ رشد اقتصادی                                                                                  عنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:  

 سال مورد بحث( GNPمیزان  –سال پایه  GNP)میزان 

 سال پایه GNPمیزان 
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:              سال مورد بحث             GNPمیزان  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                                      سال پایه GNPمیزان نام متغیر:  

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

المللی پول رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با براساس تعریف صندوق بین

( در سال مورد بحث به نسبت GDP( یا تولید ناخالص داخلی )GNPتولید ناخالص ملی )مقدار آن در سال پایه و در سطح کالن افزایش 

شود آن های سال پایه استفاده میشود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی از قیمتمقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می

ها )تورم( استهالک تجهیزات و ش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمتاست که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی ناشی از افزای

 ای حذف گردد.کاالهای سرمایه

 

 درصد  گیری:واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

  دفتر حسابهای اقتصادیواحد تابعه:                                  مرکز آمار ایران  دستگاه)های( اجرایی متولی:

  توضیحات:

های اولیه قابل دریافت توسط واحدهای نهادی مقیم درآمدناخالص ملی، عبارت است از حاصل جمع  درآمدبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، 

از خارج  درآمدجمع جبری محصول ناخالص داخلی با خالص ص ملی از حاصلناخال درآمدیک کشور در یک دوره زمانی معین. به عبارت دیگر، 

 شود. ( نیز نامیده میGNPآید که محصول ناخالص ملی )به دست می
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 76شماره ردیف:                 (PPPسرانه )برحسب  درآمدعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

  PPPملی براساس  درآمدیا  GNPمیزان  

 جمعیت کشور 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:      PPPملی براساس  درآمدیا  GNPمیزان  نام متغیر:

 براوردی سایر)ذکر شود(:گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                                          جمعیت کشورنام متغیر:  

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های درآمدآید که در صورت اضافه کردن خالص ( بدست میGDPهای اقتصاد کشور تولید ناخالص داخلی )های بخشاز جمع ارزش افزوده

های استهالک در آن منتشر گویند که هزینهآید تولید ناخالص ملی را از آن جهت ناخالص میخارج از کشور تولید ناخالص ملی بدست می

ی که متعلق به درآمدملی یعنی  درآمدآید. میملی بدست  درآمدهای استهالک را از تولید ناخالص ملی کسر نماییم است. بنابراین اگر هزینه

 مردم یک کشور است. 

 گویند.سرانه می درآمدملی را بر تعداد جمعیت یک کشور تقسیم گردد حاصل را  درآمددر صورتی که  سرانه: درآمد

 هزار ریال و دالرگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

 

 

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک 

 بازار آزاد  -1جاری  -7ثابت   -0های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                    بر حسب نوع قیمتنام تفکیک اول:  

 

  های اقتصادیدفتر حسابواحد تابعه:                                                           مرکز آمار ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 
باشد. بر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می تعریف ارائه شده از توضیحات:

(GDPنتیجه نهایی فعالیت  ) های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه

 شود: روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهناخالص داخلی از جمعدر این روش محصول  روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  روش هزینه:

 و خدمات. 

 آید. های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می گردد، و معموالً سطح قیمت محصوالت و خدمات در  درآمدهمچنین از آنجا که شاخص 

ی قدرت خرید استفاده می گردد. در این روش، مقدار تولید کاالهای مختلف در هر کشور، در کشورهای مختلف یکسان نیست، از شاخص برابر

  سرانه آنان محاسبه می گردد. درآمدقیمت های جهانی آن کاالها ضرب شده و پس از انجام تعدیالت الزم، تولید ناخالص ملی و 
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   73  شماره ردیف:         نرخ بیکاریعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 تعداد افراد بیکار کشور 

 (تعداد کل نیروی کار کشور)جمعیت فعال

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                     تعداد افراد بیکار کشور                نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:                                      تعداد نیروی کار کشور  نام متغیر:

  
 های مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشد و در آن هفته یا بعد از آن آماده کار باشد  سال است که 01بیکار از منظر مرکز آمار ایران فردی باالی 

زگشت به شغل و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفته آینده یا انتظار با

 شوند.بیکار محسوب می قبلی جویای کار نیست

 

 درصدگیری: اندازهواحد 

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:     
 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک 

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری واحد تابعه:                   مرکز آمار ایران         دستگاه)های( اجرایی متولی:

 توضیحات: 

بنا  ایداشته و  تیساعت در شغل خود فعال کیکه در طول زمان مرجع حداقل  ،در سن کارفردی است  شاغلبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، 

 شامل تمامی افراد شاغل و بیکار می باشد.و جمعیت فعال اقتصادی  ترک موقت از شغل دارد یلیبه دال
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 11شماره ردیف:                    تولید ناخالص داخلیسهم بخش تعاون از عنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 ارزش کل ارزش افزوده بخش تعاون                                                      

 تولید ناخالص داخلی   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 محاسباتیسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:  ارزش کل ارزش افزوده بخش تعاون     نام متغیر:

 محاسباتی سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                            تولید ناخالص داخلی نام متغیر:

 
 ی مورد استفاده در محاسبه شاخص: هاتعاریف واژه

شود که جهت انجام فعالیت در هایی اطالق میتعاونی به تمام سیستم . گرددبه کل ارزش افزوده بخش تعاون سهم بخش تعاون اطالق می 

 .اندرشته خدمات مختلف )تولیدی، توزیعی( از وزارت تعاون مجوز اخذ نموده

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل        جغرافیایی ارائه اطالعات:سطح 

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:
 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 های اقتصادیدفتر حساب :واحد تابعه و وزارت تعاون                   مرکز آمارایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 
 توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزوده در این روش محصول ناخالص داخلی از جمعروش تولید: 

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها روش هزینه: 

 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 
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 10شماره ردیف:                                  های تولید                              کل هزینه از R&Dهای سهم هزینه عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 های تحقیق و توسعهارزش کل هزینه             

 های تولیدارزش کل هزینه                                                             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:       های تحقیق و توسعهارزش کل هزینه نام متغیر:

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                     های تولیدارزش کل هزینه یر:نام متغ

  
  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مندی که ذخیره دانش بشری را نظام هایای )شامل سربار( در زمینه فعالیتطبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، به مخارج جاری و سرمایه

شود و حاصل آن فرایند محصول یا لوازم جدید است، هزینه تحقیق و ای میدهد و شامل تحقیقات بنیادی وکاربردی و توسعهافزایش می

 گردد.توسعه اطالق می

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:     
 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک 

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

  واحد تابعه:       بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -مرکز آمار ایران  دستگاه)های( اجرایی متولی:

 توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، ) 

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  ینه:روش هز

 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011× 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

41 

 

 17 شماره ردیف:                     تولید ناخالص داخلینسبت مخارج فرهنگی به عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 های فرهنگی توسط بخش دولتی و غیردولتیارزش کل هزینه                                                                     

                                      تولید ناخالص داخلی                                                                                

 

 
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:           های فرهنگیارزش کل هزینه نام متغیر:

  توسط بخش دولتی و غیردولتی             

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                    تولید ناخالص داخلی نام متغیر:

 

 
 :های مورد استفاده در محاسبه شاخصتعاریف واژه

های فرهنگی کشور اعم از دولتی و غیردولتی در حوزه امور فرهنگی از جمله خدمات و این شاخص نشان دهنده میزان و ارزش کل هزینه 

 باشد.کاالهای فرهنگی شامل کتاب، روزنامه، سینما، کتابخانه، فیلم و... می

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه            دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 -واحد تابعه:                               ایرانمرکز آمار دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  ینه:روش هز

 و خدمات. 

 .آیدهای اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

 

 

 

 

 

 

 

011× 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

41 

 

 11 شماره ردیف:                صادرات غیر نفتی به تفکیک بخش های اقتصادی  شاخص آماری:عنوان 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مربوط به هر بخش اقتصادی HSجمع ارزش کدهای 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                   بخش کشاورزی صادراتنام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید: صادرات بخش صنعت                     نام متغیر: 

 )ذکر شود(:سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید: صادرات بخش معدن                       نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی تولید: روش صادرات بخش فرش و صنایع دستی    نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید: صادرات بخش پتروشیمی                 نام متغیر:

  شاخص:های مورد استفاده در محاسبه تعاریف واژه

شده بندی هماهنگکدهایی است که بر اساس سیستم طبقه تعیین شده در هر بخش اقتصادی، (،H.S)های طبق تعریف مرکز آمار ایران، کد 

 (، به کاالها اختصاص داده شده است.H.Sتوصیف و کدگذاری کاال )

 ارزش و وزنگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

 

 

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه             دوره زمانی ارائه اطالعات:

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک 

 کشاورزی، صنعت، معدن، فرش و های تفکیک اول:مؤلفهفهرست         بخش های مختلف اقتصادینام تفکیک اول:  

 صنایع دستی و پتروشیمی                                                                                                                             

 

 سازمان توسعه و تجارت ایران                واحد تابعه:                     گمرک جمهوری اسالمی ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 -توضیحات:  

 

 

 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

41 

 

 14 شماره ردیف:                تولید ناخالص داخلی به انداز ناخالصپسمیزان  نسبتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

  انداز ناخالصارزش کل پس                                                      

 تولید ناخالص داخلی                                                     

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 محاسباتی سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:      انداز ناخالص                  ارزش پس  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:      جمع مصارف ساالنه دولتی و خصوصی  نام متغیر: 

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                                 تولید ناخالص داخلی نام متغیر:
 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، حاصل اختالف بین میزان تولید ناخالص داخلی و جمع مصارف ساالنه دولتی و خصوصی را  

 گویند.انداز ناخالص میپس

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:و فهرست مؤلفه های مورد نیازتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  -واحد تابعه: مرکز آمارایران و  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران      دستگاه)های( اجرایی متولی:

  توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPآمار ایران، محصول ناخالص داخلی، ) بر طبق تعریف مرکز

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. ای تولیدی مقیم محاسبه میهای ناخالص کلیه واحدهارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  روش هزینه:

 و خدمات. 

 آید.مقیم به دست میهای اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی درآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

 

 

 

 

 

 

011× 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

41 

 

 

 15 شماره ردیف:                 تولید ناخالص داخلیسهم بخش خصوصی از  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:  

  سهم بخش خصوصی                                                      

 تولید ناخالص داخلی                                                  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 سهم بخش خصوصی        نام متغیر:

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                               داخلیتولید ناخالص  نام متغیر:

  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه 

دستگاه های به کلیه نهاد ها و موسساتی شامل شرکت ها، سازمان های تجاری، صنعتی و خدماتی که به دولت وابستگی ندارند و توسط  

درصد سهم آن ها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، بنیاد شهید و  51دولتی اداره نمی گردند و یا کمتر از 

ست از ا امور ایثارگران، شهرداری و غیره می باشد، بخش خصوصی اطالق می شود. به عبارت دیگر بخش خصوصی یا بخش غیر دولتی عبارت

 رد یا مجموعه ای که توانایی دارد کلیه امور دولت و حاکمیت را انجام دهد به طوری که ناقض حاکمیت و امور حاکمیتی نباشد.ف

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  
 )ذکر شود(:  سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 -واحد تابعه:       مرکز آمارایران و  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران متولی:دستگاه)های( اجرایی 

  توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  هزینه:روش 

 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

 

 

 

 

 

 

 
 

011× 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشوراقتصادی                                                                                                               شاخص هایشاخص -1  

 

                                                                                                                         
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

12 

 

 16 شماره ردیف:                 تولید ناخالص داخلیمالیاتی دولت از  درآمدسهم  شاخص آماری:عنوان 

 فرمول محاسبه شاخص:  

  مالیاتی دولت درآمدسهم                                                       

 ناخالص داخلیتولید                                                      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                        مالیاتی دولت  درآمدسهم   نام متغیر:

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                              تولید ناخالص داخلی نام متغیر: 

 
  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

دولت است که به صورت نقدی و غیر نقدی صورت طبق تعریف مرکز آمار ایران مالیات پرداخت های اجباری و بالعوض واحد های نهادی به 

می گیرد. اطالق صفت بالعوض به مالیات ها به این دلیل است که واحد پرداخت کننده  در مقابل این پرداختی به صورت انفرادی از دولت 

ات، که این مالیات منطبق بر مالیات کاال یا خدمتی دریافت نمی کند. مالیات به دو بخش عمده تقسیم می شود. الف: مالیات بر تولید و وارد

، ثروت و غیره، که این مالیات منطبق بر مالیات مستقیم است. با توجه به این تعریف، نرخ یا عوارض درآمدغیر مستقیم است. و ب: مالیات بر 

اده از کاالیی )نظیر عوارض نظیر عوارض گمرکی ، مالیات محسوب می گردد، در صورتی که پرداخت عوارض در مقابل انجام خدمتی یا استف

ای مختلف کشور با ههای دولت که از بابت مالیات مستقیم یا غیر مستقیم از بخشدرآمداتوبان( مالیات محسوب نمی شود. لذا به مجموع 

 مالیاتی دولت گویند. درآمدتوجه به قانون مالیاتی اخذ می گردد، 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل  عات:  سطح جغرافیایی ارائه اطال

 

 

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک 

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 

 -واحد تابعه:       سازمان مالیاتی       ایران و   مرکز آمار دستگاه)های( اجرایی متولی:

  توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  هزینه:روش 

 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

 

 

 

 

 

 

011× 



 های اقتصادیشاخص -1                  های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                                شاخص

 

 
 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

11 

 

 12 شماره ردیف:                   تولید ناخالص داخلی از پژوهشیهای سهم هزینهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 پژوهشیهای هزینه  کل          

 تولید ناخالص داخلی                                                                  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                        هزینه تحقیقات و پژوهش نام متغیر:

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                               تولید ناخالص داخلی نام متغیر:

 
  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های )شامل سربار( بخش دولتی های تحقیقات و پژوهش به مجموع مخارج جاری و سرمایهبراساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، هزینه 

شود، ای میدهد و شامل تحقیقات بنیادی و کاربردی و توسعهبشری را افزایش میمندی که ذخیره دانش های نظاموخصوصی درزمینه فعالیت

 گردد.اطالق می
 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

  
 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 
 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 

 - واحد تابعه:سازمان برنامه و بودجه         مرکز آمار ایران و  دستگاه)های( اجرایی متولی:

 توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، ) 

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع تولید:روش 

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  روش هزینه:

 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمدروش محصول ناخالص داخلی از جمع  در این :درآمدروش 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

011× 
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 16 شماره ردیف:                    تولید ناخالص داخلیهای آموزشی از سهم هزینهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 های آموزشیهزینهکل              

 تولید ناخالص داخلی                                                                     

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی روش تولید:                                    های آموزشیهزینه نام متغیر:

 محاسباتیسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                               تولید ناخالص داخلی نام متغیر:

 
  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

خصوصی مربوط به تأمین، مدیریت، نظارت و پشتیانی کلیه مدارس )ابتدایی، براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، مخارج بخش دولتی و 

 نماید.های آموزشی اطالق میای، هزینهها ومؤسسات آموزش عالی و مؤسسات فنی و حرفهراهنمایی ومتوسطه( و همچنین دانشگاه

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان    استان  کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

  
 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 - واحد تابعه:سازمان برنامه و بودجه         مرکز آمار ایران و  دستگاه)های( اجرایی متولی:

 
 توضیحات: 

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )

 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  هزینه:روش 

 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 

 

011× 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 13 شماره ردیف :                                                                                              (GDPتولید ناخالص داخلی )عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 های مختلف اقتصـادی های بخشمجموع ارزش افزوده =در روش تولید (GDP) تولید ناخالص داخلی

GDP  مجمـوع اجزاء تقاضای نهایی = در روش هزینـه 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 ترکیبی سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        های اقتصادیارزش افزوده رشته فعالیت. نام متغیر:

     های جاریکشور به قیمت               

 ترکیبیسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       های اقتصادیارزش افزوده رشته فعالیت متغیر:نام  

       های ثابتکشور به قیمت               

 ترکیبیسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای .نام متغیر:

    های جاریهزینه نهایی به قیمت                

 ترکیبیسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:    محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای  نام متغیر:

       های ثابت هزینه نهایی به قیمت               

 

 

 مورد استفاده در متغیرها و متغیرهای فرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

ارزش اضافی کاالها و خدمات تولید شده حاصل از فعالیت های اقتصادی واحدهای مقیم در یک کشـور در یـک    (GDPتولید ناخالص داخلی )

 گیرند.دوره زمانی معین که برای مصارف نهایی در داخل یا خارج از کشور در دسترس قرار می

 میلیارد ریالگیری: واحد اندازه

 شود  تولید نمی                 تولید می شود         وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 تولید و هزینههای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                    روش  نام تفکیک اول: 

 جاری و ثابتهای تفکیک دوم: فهرست مؤلفهقیمت                                نام تفکیک دوم: 

 های اقتصادیدفتر حسابواحد تابعه:                مرکز آمار ایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 های ملی را بر عهده دارد.بر اساس قانون مرکز آمار ایران وظیفه تهیه حساب
GDP: Gross Domestic Product 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پولی و اعتباری -7-0  
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 ارزش بازار بورس اوراق بهادار     

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ارزش معامالت بورس اوراق بهادار 
 حجم معامالت بورس اوراق بهادار 
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتعداد شرکت 
 کل  فرابورس   شاخص 
 ارزش معامالت فرابورس 
    حجم معامالت فرابورس 
 ارزش معامالت بورس کاال    
 حجم معامالت بورس کاال 

   ارزش معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار 
   حجم معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار 
 ارزش معامالت قرارداد آتی کاال در بورس کاال   
   حجم معامالت قرارداد آتی کاال در بورس کاال 
 های پذیرفته شده در فرابورستعداد شرکت 
 گذاران خارجی در بورسارزش معامالت سرمایه      
  گذاران خارجی در فرابورسمعامالت سرمایهارزش 
 گذاران خارجی در بورسحجم معامالت سرمایه        
 گذاران خارجی در فرابورسحجم معامالت سرمایه 
 ارزش معامالت بورس انرژی        
 حجم معامالت بورس انرژی 
 تامین منابع مالی در بازار سرمایه 
  شاخص کل بورستغییرات 

 
نسبت ارزش معامالت اوراق بهاداردر بورس و فرابورس به ارزش بازار اوراق بهادار 

 در بورس و فرابورس

 از بازار بورس و فرابورس یخارج یگذارهیسهم سرما    
 ارزش معامالت اوراق بهادار در بورس های اوراق بهادار منطقه ای کشور 
 ضریب نفوذ بیمه 
 حق بیمه سرانه 
 متوسط سود عملیاتی به ازای هر نفر کارکنان شرکت بیمه 
 های بیمهمتوسط سود عملیاتی به ازای هر واحد سرمایه شرکت 
 تولید ناخالص داخلیگذاری مستقیم خارجی از سهم سرمایه 11
10مرکز آمار ایران نرخ تورم 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 0شماره ردیف:                                                                                                 ارزش بازار بورس اوراق بهادارعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

های پذیرفته شده در بورس( آخرین قیمت سهام شرکت× )تعداد سهام منتشره 


n

i 1

 = ارزش بازار بورس اوراق بهادار   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   :روش تولیدقیمت سهام                    نام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                      تعداد سهام نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میانگین موزون قیمت معامالت انجام شده نماد )قیمت پایانی( طی جلسه معامالتی   قیمت:

 آخرین تعداد سهام ثبت شده شرکت در تاریخ محاسبه ارزش بازار  تعداد سهام منتشره:

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:               

 روزانه  :سایر )ذکر شود(ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                   - نام تفکیک اول:

 توسعه و مطالعات اسالمیمدیریت پژوهش واحد تابعه:                            سازمان بورس و اوراق بهادار)های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 7شماره ردیف:                                                                                           ارزش معامالت بورس اوراق بهادارعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده( × )قیمت جاری 


n

i 1

 = ارزش معامالت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:تعداد اوراق بهادار معامله شده          نام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:         قیمت جاری                   نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت( معامله شده طی یک جلسه معـامالتی در بـورس اوراق    تعداد اوراق بهادار معامله شده:

 بهادار 

 قیمت اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت( معامله شده در زمان معامله. قیمت جاری:

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور        سطح جغرافیایی ارایه شاخص: 

 روزانه  :سایر )ذکر شود( ماهانه  فصلی ساالنه                دوره زمانی ارایه شاخص: 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 : سهام، حق تقدم، اوراق مشارکتتفکیک اولهای فهرست مؤلفه              اوراق بهادار       :نام تفکیک اول

 : خرد و بلوک، عمده و انتقالیهای تفکیک دومفهرست مؤلفه             نوع معامله         :نام تفکیک دوم

 : به تفکیک مناطقهای تفکیک سومفهرست مؤلفهجغرافیایی            مناطق  :نام تفکیک سوم

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: ن بورس و اوراق بهادار                      سازما)های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

    1شماره ردیف:                                                                                            حجم معامالت بورس اوراق بهادارعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده 


n

i 1

 = حجم معامالت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار   

 

 متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: تعداد اوراق بهادار معامله شده         نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت( معامله شده طی یک جلسه معـامالتی در بـورس اوراق    تعداد اوراق بهادار معامله شده:

 بهادار 

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                            

 سایر )ذکر شود(  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 سهام، حق تقدم، اوراق مشارکتهای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                اوراق بهادار  نام تفکیک اول: 

 خرد و بلوک، عمده و انتقالیهای تفکیک دوم: فهرست مؤلفه             نوع معامله    نام تفکیک دوم:  

 به تفکیک مناطقهای تفکیک سوم: فهرست مؤلفه جغرافیایی       مناطق نام تفکیک سوم: 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیحد تابعه: واسازمان بورس و اوراق بهادار                       )های( اجرایی متولی: دستگاه

 -: توضیحات
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 4شماره ردیف:                                             های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار           تعداد شرکتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 باشند.از احراز شرایط پذیرش قابل معامله در بورس میهایی که اوراق بهادار آن پس تعداد شرکت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:تعداد شرکت             نام متغیر: 

 - محاسبه شاخص:های مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

 

 

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                       

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفههای تفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                   - نام تفکیک اول:

 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                         )های( اجرایی متولی: دستگاه

 

 -: توضیحات
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 5شماره ردیف:                                                کل  فرابورس                                               شاخص عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

adjb

NosX

levelbaseLevelindex

n

i

ii







1 

 محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول 

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     شاخص(                      )عدد پایه base levelنام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                                   )قیمت( Xi نام متغیر:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                         )تعداد سهام شرکت( iNos نام متغیر:

 سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید: )تعداد شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس(            nنام متغیر:

 گر پایه()تعدیلadj:نام متغیر

 )ارزش بازار در زمان پایه(bنام متغیر:

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میانگین موزون قیمت معامالت انجام شده نماد )قیمت پایانی( طی جلسه معامالتی   قیمت:

 آخرین تعداد سهام ثبت شده شرکت در تاریخ محاسبه شاخص  تعداد سهام شرکت:

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:             

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارایه شاخص:                     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 اسالمی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعاتواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                      )های( اجرایی متولی:دستگاه

 -: توضیحات
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 6شماره ردیف:                                                 ارزش معامالت فرابورس                                          عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده( × )قیمت جاری 


n

i 1

 = ارزش معامالت فرابورس   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:تعداد اوراق بهادار معامله شده         نام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                            قیمت جاری     نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و ....( معامله شده طی یک جلسه معامالتی در فرابـورس   تعداد اوراق بهادار معامله شده:

 ایران است.

 باشد.قیمت اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و ....( معامله شده در زمان معامله می قیمت جاری:

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                       

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، گواهی سپرده و...های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                       اوراق بهادار نام تفکیک اول: 

 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                       )های( اجرایی متولی: دستگاه

 -: توضیحات
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 2شماره ردیف:                                                       حجم معامالت فرابورس                                     عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده


n

i 1

 = حجم معامالت فرابورس   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:تعداد اوراق بهادار معامله شده             نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و...( معامله شده طی یک جلسه معامالتی در فرابورس :معامله شدهتعداد اوراق بهادار 

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                    

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 سپرده و...: سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، گواهی های تفکیک اولفهرست مؤلفه: اوراق بهادار                      نام تفکیک اول

 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                        )های( اجرایی متولی: دستگاه

 -: توضیحات
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 6شماره ردیف:                                                                                               ارزش معامالت بورس کاالعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

حجم کاالی معامله شده( × )قیمت جاری 


n

i 1

 = ارزش معامالت بورس کاال   

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:تعداد کاالی معامله شده            نام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                       قیمت جاری     نام متغیر: 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

 میزان کاالی معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورس کاال حجم کاالی معامله شده:

 قیمت کاالی معامله شده در زمان معامله   قیمت جاری:

 ریال گیری: واحد اندازه

 

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                      

 روزانهسایر )ذکر شود(:   ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 گروه کاالهای فلزی، گروه کاالهای کشاورزی های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                 بازار          نام تفکیک اول:

 گروه محصوالت نفتی و پتروشیمی                                                                                                                  

 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:    اق بهادار                    سازمان بورس و اور)های( اجرایی متولی: دستگاه

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 3شماره ردیف:                                           حجم معامالت بورس کاال                                              عنوان شاخص آماری: 

 شاخص:فرمول محاسبه 

)حجم کاالی معامله شده(


n

i 1

 = حجم معامالت بورس کاال  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 فرمولمحاسبه براساس  سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:تعداد کاال معامله شده                     نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میزان کاالی معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورس کاال: حجم کاالی معامله شده

 تن گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                           

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                   

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

                                  گروه کاالهای فلزی، گروه کاالهای  اول:های تفکیک فهرست مؤلفه                                         بازار        نام تفکیک اول:

 کشاورزی، گروه محصوالت نفتی و پتروشیمی                                                                                                         

 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                           )های( اجرایی متولی: دستگاه

 -: توضیحات
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 01شماره ردیف:                                          ارزش معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار             :عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:

حجم معامالت قرارداد( × قیمت قرارداد آتی × )اندازه قرارداد آتی 


n

i 1

 = ارزش معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  : روش تولید                 اندازه قرارداد آتی نام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                قیمت قرارداد آتی نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعداد قراردادهای معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورس کاال معامالت قرارداد:حجم 

 شود.قیمتی است که بر اساس آن سفارش خرید یا فروش قرارداد آتی اجرا می :قیمت قرارداد آتی

 شود.تعداد سهامی است که در هر قرارداد آتی، خرید یا فروش آن تعهد می :اندازه قرارداد آتی

 ریال گیری: اندازه واحد

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                     

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                             

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                      - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                           )های( اجرایی متولی: دستگاه

 -: توضیحات
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 00شماره ردیف:                                                 حجم معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار     عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

)حجم معامالت قرارداد آتی سهام( 


n

i 1

 = حجم معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:         تعداد معامالت قرارداد آتینام متغیر: 

   مبتنی بر سهام                  

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 : تعداد قرارداد آتی مبتنی بر سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار حجم معامالت قرارداد آتی سهام

 قرارداد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                   

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - تفکیک اول:فهرست مولفه های                                        - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                        )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 07شماره ردیف:                                                                   ارزش معامالت قرارداد آتی کاال در بورس کاالعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

اندازه قرارداد آتی( × حجم معامالت × )قیمت قرارداد آتی 


n

i 1

 = ارزش معامالت قرارداد آتی کاال در بورس کاال   

 در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:اندازه قرارداد آتی              نام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:    قیمت قرارداد آتی         نام متغیر: 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

 شود.میزان دارایی موضوع قرارداد آتی پذیرش شده )دارایی پایه( است که خرید یا فروش آن تعهد می :اندازه قرارداد آتی

 تعداد قراردادهای معامله شده قرارداد آتی کاال در مورد کاالها و سررسیدهای مختلف حجم معامالت:

 شود.قیمتی است که براساس آن سفارش خرید یا فروش قرارداد آتی اجرا می قیمت قرارداد آتی:

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:            

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                   - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                        )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 01شماره ردیف:                                        حجم معامالت قرارداد آتی کاال در بورس کاال                          عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

)حجم معامالت قرارداد آتی مبتنی بر کاال( 


n

i 1

 = حجم معامالت قرارداد آتی کاال در بورس کاال   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:          تعداد معامالت قرارداد آتینام متغیر: 

 مبتنی بر کاال                      

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعداد قرارداد آتی مبتنی بر کاالی معامله شده در بورس کاال   :حجم معامالت قرارداد آتی مبتنی بر کاال

 قرارداد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                    - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                  )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 04شماره ردیف:                                                      های پذیرفته شده در فرابورس             تعداد شرکتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 باشند.هایی است که اوراق بهادار آن پس از احراز شرایط پذیرش قابل معامله در فرابورس میتعداد شرکت

 

 متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید 

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        های پذیرفته شده تعداد شرکتنام متغیر: 

  در فرابورس                

  -های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                  

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                           

 تفکیک:های هر های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                     )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:

 
 
 

  



 های اقتصادیشاخص -1توسعه کشور                                                                                                                  های رصد برنامه ششم شاخص
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 05شماره ردیف:                                                                   گذاران خارجی در بورسارزش معامالت سرمایهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده توسط اشخاص خارجی( × )قیمت جاری 


n

i 1

 گذاران خارجی در بورسمعامالت سرمایه= ارزش  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  : روش تولید          تعداد اوراق بهادار معامله شدهنام متغیر: 

      توسط خارجیان              

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:واژه تعاریف

: تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و ...( معامله شده طی یک جلسـه  تعداد اوراق بهادار معامله شده توسط شخص خارجی

 معامالتی توسط اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار.

 قدم، اوراق مشارکت و ...( معامله شده توسط اشخاص خارجی در زمان معامله  قیمت اوراق بهادار )سهام، حق ت قیمت جاری:

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:              

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                  - نام تفکیک اول:

 و مطالعات اسالمیمدیریت پژوهش توسعه واحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                    )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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13 

 

 06شماره ردیف:                                         گذاران خارجی در فرابورس                   ارزش معامالت سرمایهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده توسط اشخاص خارجی( × )قیمت جاری 


n

i 1

 گذاران خارجی در فرابورس= ارزش معامالت سرمایه   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید        تعداد اوراق بهادار معامله شدهنام متغیر: 

       توسط خارجیان             

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشـارکت و ...( معاملـه شـده طـی یـک       :تعداد اوراق بهادار معامله شده توسط شخص خارجی

 جلسه معامالتی توسط اشخاص خارجی در فرابورس 

 قیمت اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و ...( معامله شده توسط اشخاص خارجی در زمان معامله   :قیمت جاری

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                 

 سایر )ذکر شود(:    ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                        )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:

 
  



 های اقتصادیشاخص -1توسعه کشور                                                                                                                  های رصد برنامه ششم شاخص
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 02شماره ردیف:                                                                 گذاران خارجی در بورسحجم معامالت سرمایهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

)تعداد اوراق بهادار معامله شده در بورس توسط اشخاص خارجی( 


n

i 1

 گذاران خارجی در بورسحجم معامالت سرمایه=    

 فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

 محاسبه براساس فرمول سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   :روش تولید      تعداد اوراق بهادار معامله شده نام متغیر: 

 توسط اشخاص خارجی در بورس                   

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تعداد اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و ...( معاملـه شـده    شده توسط اشخاص خارجی در بورس: تعداد اوراق بهادار معامله

 طی یک جلسه معامالتی توسط اشخاص خارجی در بورس 

 عدد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                        

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                               - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                           )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 06شماره ردیف:                                          گذاران خارجی در فرابورس                  حجم معامالت سرمایهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

)تعداد اوراق بهادار معامله شده درفرابورس توسط اشخاص خارجی( 


n

i 1

 گذاران خارجی در فرابورس= حجم معامالت سرمایه   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

    محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           تعداد اوراق بهادار معامله شده نام متغیر: 

 توسط اشخاص خارجی در فرابورس             

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تعداد اوراق بهادار )سهام، حـق تقـدم، اوراق مشـارکت و ...( معاملـه      :فرابورستعداد اوراق بهادار معامله شده توسط اشخاص خارجی در 

 شده طی یک جلسه معامالتی توسط اشخاص خارجی در فرابورس 

 عدد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                      

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                     )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:

 
  



 های اقتصادیشاخص -1توسعه کشور                                                                                                                  های رصد برنامه ششم شاخص
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 03شماره ردیف:                                                                                             ارزش معامالت بورس انرژیعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

حجم کاالی معامله شده( × )قیمت جاری 
1

n

j 

  تعداد قرارداد معامله شده( × قیمت جاری × + )اندازه قرارداد


n

i 1

 = ارزش معامالت بورس انرژی   

 فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:            تعداد قرارداد معامله شدهنام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                             قیمت جارینام متغیر: 

  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                            اندازه قرارداد نام متغیر:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:  حجم کاالی معامله شده             نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعداد قرارداد مبتنی بر کاالی معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورس  :معامله شدهتعداد قرارداد 

 قیمت کاالی معامله شده در زمان معامله/قیمتی که براساس آن سفارش خرید یا فروش قراردادآتی اجرا می شود. :قیمت جاری

 ش می شود.میزان کاالیی است که در قالب یک قرارداد خرید و فرو :اندازه قرارداد

 حجم کاالی معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورس :حجم کاالی معامله شده

 ریال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                          

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 گواهی سپرده و ...سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، های تفکیک اول: فهرست مؤلفه  اوراق بهادار                       نام تفکیک اول: 

  

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                     )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 71شماره ردیف:                                                                    حجم معامالت بورس انرژی                   عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

)حجم کاالی معامله شده( 
1

n

j 

  تعداد قرارداد معامله شده( × + )اندازه قرارداد


n

i 1

 = حجم معامالت بورس انرژی   

 تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش 

  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                            تعداد قرارداد معامله شدهنام متغیر: 

   سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                            اندازه قراردادنام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                            حجم کاالی معامله شدهنام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعداد قرارداد مبتنی بر کاالی معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورس  تعداد قرارداد معامله شده:

 میزان کاالیی است که در قالب یک قرارداد خرید و فروش می شود. اندازه قرارداد:

 : حجم کاالی معامله شده طی یک جلسه معامالتی در بورسحجم کاالی معامله شده

 مگاوات/تن/لیترگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                    

 روزانهسایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                          - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                             )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 70شماره ردیف:                                                                                    در بازار سرمایهتامین منابع مالی عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:
ابزار مالی تامین منابع مالی در بازار سرمایه= تاسیس شرکت های سهامی عام+ افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام+ انتشار اوراق مشارکت+ انتشار 

 جدید+ عرضه اولیه بورس و فرابورس+ عرضه بازار سوم فرابورس+ معامالت سلف و نسیه بورس کاالی ایران
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر: گیری ونهنم سرشماری  ثبتی  روش تولید:                       تاسیس شرکت های سهامی عام نام متغیر:
  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:            افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام نام متغیر:

   سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:  انتشار اوراق مشارکت                               نام متغیر: 
   سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                    انتشار ابزار مالی جدید نام متغیر:
  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                           عرضه اولیه بورس و فرابورس نام متغیر:

   سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                                عرضه بازار سوم فرابورسنام متغیر: 
  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:           معامالت سلف و نسیه بورس کاالی ایراننام متغیر: 
 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 : نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش و درج آن در بورس/فرابورس است.و فرابورسعرضه اولیه در بورس 
 : عرضه یکجای اوراق بهادار، عرضه خرد اوراق بهادارو پذیره نویسی اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس است.عرضه بازار سوم فرابورس

آن، کاال در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسـید و بـر اسـاس دسـتورالعمل تسـویه و      : معامله ای است که بر اساس معامله نسیه بورس کاال
 پایاپای پرداخت می گردد.

معامله ای است که بر اساس آن، کاال با قیمتی معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهـای آن در هنگـام معاملـه و     معامله سلف بورس کاال:
 رالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.          بر اساس دستو

 : مبلغ پذیره نویسی عمومی جهت تشکیل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت های سهامی عام است.تاسیس شرکت های سهامی عام
زیـر تـامین شـده    : ارزش اسمی سهام جدید منتشر شده برای افزایش سهام شرکت که به یکـی از روش هـای   افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

 است: آورده نقدی، مطالبات حال شده، سود انباشته )اندوخته(
 انتشار اوراق مشارکت: مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده با مجوز سازمان بورس )به استثنای اوراق مشارکت دولت، بانک، شهرداری( است.

    با مجوز سازمان است. انتشار ابزار مالی جدید: مبلغ صکوک )اوراق اجاره و مرابحه( منتشر شده
 ریالگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                          

  سایر )ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک
 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                               - نام تفکیک اول:

 المیمدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسواحد تابعه: سازمان بورس اوراق بهادار                         )های( اجرایی متولی: دستگاه

 -توضیحات: 
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 77شماره ردیف:                                                                                            تغییرات شاخص کل بورسعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  
 عدد شاخص کل در پایان سال

 تغییرات شاخص کل×    )                                      ( =    011                
 عدد شاخص کل در ابتدای سال

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              عدد شاخص کل در ابتدای سالنام متغیر: 

  سایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                عدد شاخص کل در پایان سالنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سـهام   متیق رییاز تغ یشده در بورس اوراق بهادار ناش رفتهیپذ یهادر سهام شرکت یگذارهیبازدۀ کل سرما یسطح عموم انگریب شاخص کل:

 .باشدیم یسود نقد میو تقس

 درصد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه   دوره زمانی ارایه شاخص:                      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                        - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                     )های( اجرایی متولی: دستگاه

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

      نسبت ارزش معامالت اوراق بهاداردر بورس و فرابورس به ارزش بازار اوراق بهادار در بورس و فرابورسعنوان شاخص آماری: 

 71شماره ردیف:  

 فرمول محاسبه شاخص:

تعداد اوراق بهادار معامله شده در بورس و فرابورس( × )قیمت جاری                                              


n

i 1

 

                                                                  

های پذیرفته شده در بورس و فرابورس)قیمت پایانی(( آخرین قیمت سهام شرکت× )تعداد سهام منتشره 


n

i 1

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                         پایانی   :    قیمتنام متغیر

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                     تعداد اوراق بهادارنام متغیر:    

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                  تعداد سهام منتشرهنام متغیر:    

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                            قیمت جارینام متغیر:    

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد.میانگین موزون قیمت معامالت انجام شده نماد )قیمت پایانی( طی جلسه معامالتی می قیمت پایانی:

 باشد.آخرین تعداد سهام ثبت شده شرکت در تاریخ محاسبه ارزش بازار می منتشره:تعداد سهام 

 قیمت اوراق بهادار )سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت( معامله شده در زمان معامله. قیمت جاری:

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                          

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                   

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مولفه                                           - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                    )های( اجرایی متولی: دستگاه

 - توضیحات:
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 74شماره ردیف:                                                            از بازار بورس و فرابورس یخارج یگذارهیسهم سرماعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 
 گذاران خارجی در بورس و فرابورسارزش معامالت سرمایه                                            

 گذاری خارجی از بورس و فرابورس=  سهم سرمایه                                                                                       ×  011            
 ارزش معامالت اوراق بهادار در بورس و فرابورس                                          

 محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        سرمایه گذاران خارجی : ارزش معامالتنام متغیر

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی : روش تولید                       ارزش معامالت اوراق بهادارنام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .تعداد اوراق بهادار معامله شده توسط اشخاص خارجی در بورس و فرابورس در قیمت جاری ارزش معامالت سرمایه گذاران خارجی:

   ر قیمت جاری.در بورس و فرابورس د مجموع حاصلضرب تعداد اوراق بهادار معامله شده ارزش معامالت اوراق بهادار:

 درصد گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                  

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارایه شاخص:                          

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                    - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                    )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

 75شماره ردیف:                                  ارزش معامالت اوراق بهادار در بورس های اوراق بهادار منطقه ای کشورعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

)حجم کاالی معامله شده(


n

i 1

 = حجم معامالت بورس کاال  

 

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد 

 محاسبه براساس فرمول سایر:گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:               ارزش معامالت اوراق بهادارنام متغیر 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

          در بورس در قیمت جاری. بهادار معامله شدهتعداد اوراق  مجموع حاصلضرب ارزش معامالت اوراق بهادار:

 

 - گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                         

 

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                                  

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                 - نام تفکیک اول:

 

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی واحد تابعه:سازمان بورس و اوراق بهادار                     )های( اجرایی متولی: دستگاه

 

  -توضیحات:
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 76شماره ردیف:                                                                   ضریب نفوذ بیمه                                  عنوان شاخص آماری: 

 محاسبه فرمول شاخص: 

 بر حسب قیمتهای جاری(  GDPبیمه بخش بر تولید ناخالص داخلی کل کشور )مجموع حق بیمه تولیدی بازار ×011

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتی  روش تولید:                                        حق بیمه تولیدینام متغیر: 

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتیروش تولید:              (GDP)تولید ناخالص داخلی کشورنام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

توسط موسسات بیمه صادره هایی است که طی دوره مورد بررسی ) معموال یک سال منظور مبالغ حق بیمه در بیمه نامهحق بیمه تولیدی: 

های وصولی )دریافتی( لحاظ های زندگی بر مبنای حق بیمههای غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمهاند. این مبالغ در بیمهشده

 گردد.می

با واحد پول جاری  ارزش کل کاالهاو خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازه زمانی معین است که(: GDPتولید ناخالص داخلی)

اند و خود شود. منظور از کاالها و خدمات نهایی، آن دسته از کاال و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفتهگیری میکشور اندازه

 شود.ها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمیآن

  درصدواحد اندازه گیری: 

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشور          سنجش جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                           

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

              ریزی و توسعهدفتر برنامهواحد تابعه:                             بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایراندستگاه )های( اجرایی متولی: 

  در خصوص حق بیمه تولیدی                                       

  

 توضیحات: 

از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و عدم امکان محاسبه دقیق شاخص ضریب نفوذ بیمه، بیمه مرکزی  GDPدر صورت عدم انتشار آمار 

 مجبور به برآورد این ضریب خواهد شد. جمهوری اسالمی ایران
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

   72شماره ردیف:                                                                                                     حق بیمه سرانهعنوان شاخص آماری:  

 :محاسبه فرمول شاخص

 مجموع حق بیمه تولیدی بازار بیمه 

 جمعیت کل کشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی  روش تولید: حق بیمه تولیدی                            نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولید: جمعیت کشور                               نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

هایی است که طی دوره مورد بررسی ) معموال یک سال توسط موسسات بیمه صادره منظور مبالغ حق بیمه در بیمه نامهحق بیمه تولیدی: 

های وصولی )دریافتی( لحاظ های زندگی بر مبنای حق بیمههای غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمهاند. این مبالغ در بیمهشده

 گردد.می

 باشد.منظور آمار جمعیت کل کشور بر اساس اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران مییت کشور: جمع

 هزار ریال واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشور سنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                  

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 دفتر برنامه ریزی و توسعه واحد تابعه: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران                       )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -:توضیحات

 
 

  



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورصهای اقتصادی                                                                                                               شاخشاخص -1  

 
 

 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

11 

 

 76 :شماره ردیفمتوسط سود عملیاتی به ازای هر نفر کارکنان شرکت بیمه                                                  عنوان شاخص آماری: 

 : شاخصمحاسبه فرمول 

 های بیمه نسبت سود عملیاتی مجموع شرکت

 های بیمهمجموع کارکنان کلیه شرکت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی        روش تولید:                              سود عملیاتینام متغیر:   

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میلیون ریال نفر گیری:واحد اندازه

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                          

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                        -:  نام تفکیک اول

 

 اداره تحلیل های آماری واداره نظارت مالی واحد تابعه:بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران               دستگاه )های( اجرایی متولی: 

 - :توضیحات
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

  73شماره ردیف:                                   های بیمه         متوسط سود عملیاتی به ازای هر واحد سرمایه شرکت عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 نسبت سود عملیاتی مجموع شرکتهای بیمه 

 سرمایه کلیه شرکت های بیمهمجموع 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولید: سود عملیاتی                      نام متغیر:  

 

 - تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 

 نسبت یا درصد اندازه گیری:واحد 

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:               

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 دفتر برنامه ریزی و توسعه واحد تابعه:بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران            )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -:توضیحات
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 11شماره ردیف:             تولید ناخالص داخلیگذاری مستقیم خارجی از سهم سرمایهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  
 خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 تولید ناخالص داخلی                                                                          

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 
 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                       خارجی مستقیم گذاریسرمایه نام متغیر:
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                                         تولید ناخالص داخلی نام متغیر:

 
 محاسبه شاخص:های مورد استفاده در تعاریف واژه
گذاری است که گذاری مستقیم خارجی، سرمایهکند: سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف میالمللی پول، سرمایهصندوق بین

 گذاری انجام شده توسط اشخاص غیرمقیم درشود در واقع سرجمع سرمایهبه هدف کسب منابع پایدار در کشوری به جز موطن فرد انجام می
گذاری در اوراق بهادار و سایر گذاری مستقیم خارجی، سرمایهشود که خود به سرمایهقلمرو اقتصادی ایران، در این قسمت درج می

   شود.بندی میگذاری خارجی طبقهسرمایه

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات: 
 

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه    دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک
  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 
 سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایرانسازمان واحد تابعه:        مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دستگاه)های( اجرایی متولی:

  و وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسالمی                              

   
 توضیحات:

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در (  نتیجه نهایی فعالیتGDPبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی، )
 شود: یک دوره زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه می

 شود. های ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع روش تولید:

در این روش محصول ناخالص داخلی برابر است با جمع مصارف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و صادرات، منهای واردات کاالها  هزینه: روش
 و خدمات. 

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرآمددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  :درآمدروش 
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 10شماره ردیف:               نرخ تورمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

I =
∑

𝑃𝑛
𝑃𝑛−1

(𝑃𝑛−1×𝑞0)

∑ p0 ×q0
×100 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                  قیمت در دوره جاری= 𝑃𝑛 نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:   =قیمت در دوره مشابه سال قبل            𝑃𝑛−1 نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                     قیمت در سال پایه= p0 نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:   = مقدار در سال پایه                              q0  نام متغیر:

 

 

 

 

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در  یک شاخص ازنظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمتتورم 

قیمت که معموالً شاخص قیمت مصرف کننده است و شاخص قیمت مصرف کننده معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها 

شود و تغییر در شاخص قیمت مصرف نسبت به سال پایه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوار نامیده می و خدمات مورد مصرف خانوار

ماه منتهی به ماه  07شود. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، نرخ تورم عبارت است از درصد تغییرات مجموع شاخص کننده تورم خوانده می

 .جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 تفکیک:های هر های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  
 

 هادفتر شاخص قیمتواحد تابعه:   مرکز آمار ایران                             دستگاه)های( اجرایی متولی:

  -توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

بودجه و بخش عمومی -1-0   
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 ای از کل هپرداختی خزانه بابت اعتبارات هزینسهم  0

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ایهای سرمایهپرداختی خزانه بابت اعتبارات تملک دارایی 7
 های مالیسهم پرداختی خزانه بابت اعتبارات تملک داراریی 1
 درآمدعمومی وصولی به کل  درآمدسهم  4
    درآمد کل به اختصاصی وصولی دولت درآمدسهم  5
 درآمد کل به دولتی هایشرکتوصولی  درآمدسهم  6
  درآمدبه کل  متفرقه وصولی درآمدسهم  2
 های مستقیم   سهم مالیات مشاغل از کل مالیات 6
 های مستقیم  سهم مالیات حقوق به کل مالیات 3
 نسبت مالیات واردات به کل مالیات   01
 سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات 00
 های مالیاتی  رشد اظهارنامه 07
 هاهای فعال از کل پروندهنسبت پرونده 01
 های مالیاتی از کل مالیات مصوبدرآمدسهم تحقق  04
 سهم مالیات از بودجه عمومی دولت   05
 سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی    06
 یاتی از کل مالیاتهای مالدرآمدسهم  02
 سهم مالیاتهای مستقیم از کل مالیات  06
 سهم مالیاتهای غیر مستقیم  03
 تراز بازرگانی 71
 شاخص کل 70
 ها واگذاریبینی شده در بودجه از محل های پیشدرآمدسهم  77
 قابل واگذاری هایشرکتواگذار شده از تعداد  هایشرکتسهم تعداد  71
 واگذار شده    هایشرکتسهم برنامه توزیع سهام عدالت از  74
 واگذار شده    هایشرکتدولتی از سهم بخش عمومی غیر 75
     ها واگذاریسهم واگذاری از طریق مزایده به کل  76
    ها واگذاریسهم واگذاری از طریق مذاکره به کل  72
   ها واگذاریسهم واگذاری از طریق بازار بورس و فرابورس به کل  76
    ها واگذاریسهم واگذاری به صورت بلوکی به کل  73
 ها واگذاریسهم واگذاری به صورت تدریجی به کل  11
     ها واگذاریسهم واگذاری به صورت ترجیحی به کل  10
 تسهیالت مالی بین المللی جذب شده    17
 گذاری خارجی جذب شدهسرمایه 11
 تسهیالت مالی بین المللی مصوب     14
 های عمومی دولتدرآمدهای نفت از  درآمدسهم  15

 ایرانمرکز آمار  گذاری در کشورگذاری بخش خصوصی از کل سرمایهسهم سرمایه 16
73 
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 0 شماره ردیف: از کل                                                             ایسهم پرداختی خزانه بابت اعتبارات هزینه :عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:

 ایپرداختی خزانه بابت اعتبارات هزینه 

 هاکل هزینه      

 محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

 سایر)ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی روش تولید:                              ای اعتبارات هزینه نام متغیر:

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و های جاری دولت و همچنین هزینه : اعتباراتی است که برای تامین هزینهایاعتبارات هزینه

 گردد.بینی میاجتماعی دولت پیش

: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت )در قالب ملی و استانی شامل اعتبارات اعتبار

 ی برسد.ای و مالی( به تصویب مجلس شورای اسالمهای سرمایههزینه ای، تملک دارایی

 شود.پرداخت وجهی است که توسط خزانه بر اساس تخصیص و با درخواست وجه دستگاه اجرایی انجام میپرداخت خزانه: 

 درصد :گیریواحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستاناستانکل کشور              : سطح جغرافیایی ارایه مطالب

 ذکر شود:   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                        دوره زمانی ارایه مطالب:

 های مورد نیاز و فهرست مولفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ) اداره کل خزانه( واحد تابعه:وزارت امور اقتصادی و دارایی       های اجرایی متولی:دستگاه

 -توضیحات: 

 

 
  

011×    



 های اقتصادیشاخص -1                                                                                              های رصد برنامه ششم توسعه کشور                    شاخص

 
 

 

 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

13 

 

 7 شماره ردیف:                                                   ایهای سرمایهپرداختی خزانه بابت اعتبارات تملک دارایی عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

          ایهای سرمایهپرداختی خزانه بابت اعتبارات تملک دارایی    

   هاکل هزینه      

 محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

 سایر)ذکر شود(: نمونه گیری سرشماری ثبتی روش تولید:                   های سرمایه ای   تملک دارایی نام متغیر:

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 پیش بینی می شود.طرح های عمرانی های هزینه: اعتباری که برای تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت )در قالب ملی و استانی شامل اعتبارات اعتبار

 هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی( به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

 شود.زانه بر اساس تخصیص و با درخواست وجه دستگاه اجرایی انجام میپرداخت وجهی است که توسط خپرداخت خزانه: 

 درصد :واحد اندازه گیری

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستاناستانکل کشور                      سطح جغرافیایی ارایه مطالب:

 ذکر شود:   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                              دوره زمانی ارایه مطالب:

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مولفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 داری کل کشور )اداره کل خزانه(معاونت نظارت مالی و خزانه واحد تابعه:  وزارت امور اقتصادی و دارایی  دستگاه های اجرایی متولی:

  - توضیحات:

 

 

 
  

011× 
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 1 شماره ردیف:                                                 های مالیسهم پرداختی خزانه بابت اعتبارات تملک دارایی: عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:

 

  های مالیدارایی پرداختی خزانه بابت اعتبارات تملک 

    هاکل هزینه      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(: نمونه گیری سرشماری ثبتی :روش تولید             های مالی         : تملک دارایینام متغیر

 :تعاریف واژه های مورد استفاده در محاسبه شاخص

: منابع حاصل از فروش دارایی های مالی، دریافت اصل وام ها و مانده وجوه مصرف نشده مندرج در قانون اعتبارات تملک دارایی های مالی

 بودجه ساالنه کل کشور است.

مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت )در قالب ملی و استانی شامل اعتبارات  اعتبار:

 هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی( به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

 درخواست وجه دستگاه اجرایی انجام می شود.پرداخت وجهی است که توسط خزانه بر اساس تخصیص و با پرداخت خزانه: 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستاناستان  کل کشور                 سطح جغرافیایی ارایه مطالب:

 ذکر شود:   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                          دوره زمانی ارایه مطالب:

 های مورد نیاز و فهرست مولفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور )اداره کل خزانه( واحد تابعه:ر اقتصادی و دارایی   وزارت امو های اجرایی متولی:دستگاه

 -توضیحات:  

  

011× 
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 4 شماره ردیف:                                                                        درآمدعمومی وصولی به کل  درآمدسهم  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

   عمومی وصولی درآمد      

 درآمدکل       

 محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                     عمومی           درآمد نام متغیر:

 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در محاسبه شاخص:

حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر  درآمددولتی و  هایشرکتها، موسسات دولتی و مالیات و سود سهام وزارتخانه درآمد عمومی: درآمد

 شود.عمومی منظور می درآمدهایی که در قانون بودچه کل کشور تحت عنوان درآمد

ها از طریق ها و منبع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهبینی دریافتیشپ :درآمد

  .گرددکل اخذ میهای خزانه داری حساب

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استانکل کشور                سطح جغرافیایی ارایه مطالب:

 ذکر شود:   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                         دوره زمانی ارایه مطالب:

 مولفه های هر تفکیک:تفکیک های مورد نیاز و فهرست 

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ) اداره کل خزانه( واحد تابعه:  : وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی متولی

  -:توضیحات
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 5 شماره ردیف:                                                                   درآمداختصاصی وصولی به کل  درآمدسهم  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

   اختصاصی وصولی درآمد        

   درآمدکل       

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(: نمونه گیری سرشماری ثبتی   :روش تولید           اختصاصی       درآمد :نام متغیر

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

اختصاصی منظور  درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی: درآمد

  گرددمی

ها و منبع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق بینی دریافتپیش :درآمد

 گردد می های خزانه داری کل اخذحساب

 درصدواحد اندازه گیری: 

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کل کشور             سطح جغرافیایی ارایه مطالب:   

 ذکر شود:   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                      دوره زمانی ارایه مطالب:   

 های هر تفکیک: تفکیک های مورد نیاز و فهرست مولفه

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ) اداره کل خزانه(واحد تابعه:  : وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی متولی

  -توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011×  
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 6 شماره ردیف:                                                         درآمدبه کل  دولتی هایشرکتوصولی  درآمدسهم   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 های دولتیوصولی  شرکت درآمد        

   درآمدکل       

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(: نمونه گیری سرشماری ثبتی :  روش تولید             دولتی هایشرکتنام متغیر: 

 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در محاسبه شاخص:

مذکور به موجب قوانین  هایشرکتهایی که در قبال ارایه خدمت و یا فروش کاال و سایر فعالیت هایی که  درآمد دولتی: هایشرکت درآمد

 گردد.ها میعاید آن شرکتقررات مجاز به انجام آنها هستند، و م

ها از طریق به وسیله دستگاه بینی دریافتها و منبع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجهپیش  :درآمد

  .گرددهای خزانه داری کل اخذ میحساب

 درصدواحد اندازه گیری: 

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستاناستانکل کشور                 سطح جغرافیایی ارایه مطالب: 

 ذکر شود:...   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                       دوره زمانی ارایه مطالب:   

 تفکیک های مورد نیاز و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور)اداره کل خزانه( واحد تابعه:  وزارت امور اقتصادی و دارایی  دستگاه های اجرایی متولی:

 - توضیحات:
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 2 شماره ردیف:                                                                         درآمدمتفرقه وصولی به کل  درآمدسهم  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

   متفرقه وصولی درآمد 

   درآمدکل       

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(: نمونه گیری سرشماری ثبتی :روش تولید                   متفرقه درآمد: نام متغیر

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ی که توسط دستگاه اجرایی وصول می شود و در جداول قانون بودجه فاقد عنوان و طبقه بندی است.درآمدهر  :متفرقه درآمد

ها از طریق دستگاهمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله ها و منبع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیربینی دریافتیشپ :درآمد

 ..گرددهای خزانه داری کل اخذ میحساب

 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی  دهستان  شهر  بخش  شهرستاناستان  کل کشور                     سطح جغرافیایی ارایه مطالب:  

 ذکر شود:...   سایر  ماهانه  فصلیساالنه                            دوره زمانی ارایه مطالب:    

 تفکیک های مورد نیاز و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 کشور )اداره کل خزانه(معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل : واحد تابعه    وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی متولی:

  -توضیحات:
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 6 شماره ردیف:های مستقیم                                                                 مالیات مشاغل به کل مالیات سهمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 

 

 و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام 

 سایر) ذکر شود(: □گیرینمونه □سرشماری□ثبتیروش تولید                   مالیات مشاغل  نام متغیر:

 سایر) ذکر شود(: □گیرینمونه □سرشماری□ثبتی :روش تولید                 مالیات مستقیم نام متغیر:

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:واژهتعایرف 

 گردد.شغلی اشخاص حقیقی وضع می درآمدمالیاتی است که به موجب قانون بر  مالیات مشاغل:

 شود و قابلیت انتقال به اشخاص دیگر را ندارد.و دارایی اشخاص وضع می درآمدمالیاتی است که بر مستقیم: های مالیات

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان :استان کل کشور             سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانهفصلی ساالنه                 دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        کل کشورنام تفکیک اول: 

 -های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                      ادارات کلنام تفکیک دوم: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها واحد تابعه:              سازمان امور مالیاتی       دستگاه)های( اجرایی متولی:

  -توضیحات:

 

 

 

 
 

 مالیات مشاغل

 کل مالیات مستقیم

011× 
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 3 شماره ردیف:های مستقیم                                                                 سهم مالیات حقوق به کل مالیات شاخص آماری: عنوان

 فرمول محاسبه شاخص:  

 محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول 

 سایر) ذکر شود(: □گیرینمونه □سرشماری□ثبتی روش تولید           مالیات حقوق    : نام متغیر

 سایر) ذکر شود(: □گیرینمونه □سرشماری□ثبتیروش تولید          مالیات مستقیم   نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ی که شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود به دیگری تحصیل می نماید، وضع درآمدمالیاتی است که طبق قانون بر  مالیات حقوق:

 می شود.

 شود و قابلیت انتقال به اشخاص دیگر را ندارد.و دارایی اشخاص وضع می درآمدمالیاتی است که بر های مستقیم: مالیات

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان : □استان  □کل کشور                      جغرافیایی ارائه شاخص:سطح 

 سایر)ذکر شود( : □ماهانهفصلی  ساالنه                          دوره زمانی ارائه شاخص:      

 تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                    کشورکل نام تفکیک اول: 

  -های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                ادارات کلنام تفکیک دوم: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها واحد تابعه:                               سازمان امور مالیاتی   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -:توضیحات

 

 

 مالیات حقوق

 کل مالیاتهای مستقیم
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 01 شماره ردیف:                                                       نسبت مالیات واردات به کل مالیات                       عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولید                     مالیات واردات   :نام متغیر

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتیروش تولید                              مالیات  نام متغیر: 

 فرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده در تعاریف واژه

 گردد.مالیاتی است که به موجب قانون در طی یک دوره بر کاالها و خدمات وارداتی وضع و حاصل می مالیات واردات:

 مجموع مالیاتهای مستقیم، ارزش افزوده و واردات در طی یک دورههای: مالیات

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان : □استان  □کل کشور              سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 سایر)ذکر شود( : □ماهانهفصلی ساالنه                 دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه

  -فهرست مؤلفه های تفکیک اول:                   کل کشورنام تفکیک اول: 

  -فهرست مؤلفه های تفکیک دوم:               ادارات کلنام تفکیک دوم: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها :واحد تابعه                                سازمان امور مالیاتی    دستگاه)های( اجرایی متولی:

  -:توضیحات

 

 

 

 

 

 

 مالیات واردات

 هاکل مالیات
011× 
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 00: شماره ردیف                                       سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات                               عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولید:       مالیات بر ارزش افزوده    : نام متغیر

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتیروش تولید:                             کل مالیاتم متغیر: نا

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

مالیاتی است که به تولید یا فروش برخی کاالهای ساخت داخل یا وارداتی وضع می شود که مالیات قیمت کاال  مالیات بر ارزش افزوده:

 گردد.افزوده و از مصرف کنندگان وصول می

 مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره)سال(مالیات: 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان استان کل کشور طح جغرافیایی ارائه شاخص:                  س

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانهفصلی ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                        

 تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:

  -فهرست مؤلفه های تفکیک اول:                          کل کشورنام تفکیک اول: 

  -فهرست مؤلفه های تفکیک دوم:                        ادارات کلنام تفکیک دوم: 

  -فهرست مؤلفه های تفکیک سوم:           ادارات امور مالیاتینام تفکیک سوم: 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندهاواحد تابعه: سازمان امور مالیاتی                             دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -:توضیحات

 

 

 

 

 

 

 مالیات بر ارزش افزوده

 کل مالیات 
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 07: شماره ردیف                                               های مالیاتی                                        رشد اظهارنامه عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:                   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر) ذکر شود(:  □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولید:     : اظهارنامه                  نام متغیر

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های فرمی است مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور شامل اطالعات هویتی، اطالعات مالی، اطالعات مالیاتی و فعالیت اظهارنامه مالیاتی:

 گردد. ، فروش و سایر تفاصیل که از سوی مؤدی اعالم میدرآمداقتصادی یک دوره مالی مشتمل بر میزان 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان :استان کل کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:                   

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانه □فصلی ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                           

 تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                 کل کشورنام تفکیک اول: 

  -های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه               ادارات کلنام تفکیک دوم: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها :واحد تابعهسازمان امور مالیاتی                     دستگاه)های( اجرایی متولی:

  -:توضیحات

 

 

 

 

های سال اظهارنامه -های سال قبلاظهارنامه

 جاری
 های سال قبلاظهارنامه

011× 
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 01 :شماره ردیف                                       ها                                   های فعال از کل پروندهسهم پرونده عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:     

 

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولیدپرونده های فعال               نام متغیر:

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتیروش تولید                    کل پرونده ها نام متغیر:

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 پرونده مالیاتی است که در یکی از مراحل رسیدگی،دادرسی و یا وصول مالیات جریان دارد.  پرونده فعال:

 باشد.ای است که مؤدی فاقد فعالیت مشمول و یا معاف میپرونده پرونده غیرفعال:

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان : □استان  □کل کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:           

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانه □فصلی  □ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                   

 های هر تفکیک:تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه

  -فهرست مؤلفه های تفکیک اول:                 ادارات کلنام تفکیک اول: 

  -فهرست مؤلفه های تفکیک دوم:              منابع مالیاتینام تفکیک دوم: 

 

 : دفتر پژوهش و بهبود فرایندهاواحد تابعهسازمان امور مالیاتی                             دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -:توضیحات

 

 
  

 تعداد پرونده های فعال

 

 ها)فعال+ غیرفعال(کل پرونده
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 04شماره ردیف:                        های مالیاتی از کل مالیات مصوب                                  درآمدسهم تحقق  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:          

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولید:عملکرد دوره                              متغیر:نام 

  سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی □روش تولید:           مالیات مصوب بودجه سالیانه نام متغیر:

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 مالیاتی در طی یک سال از منابع مختلف  درآمدحجم  عملکرد دوره:

 های مالیاتی در قانون بودجه همان سالدرآمدرقم مصوب  مالیات مصوب بودجه سالیانه:

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان : □استان کل کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:             

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانه □فصلی  □ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                    

 تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:

 -فهرست مؤلفه های تفکیک اول: کل کشور            نام تفکیک اول: 

 -فهرست مؤلفه های تفکیک دوم: ادارات کل          نام تفکیک دوم: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها واحد تابعه:سازمان امور مالیاتی                                       دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -:توضیحات

 

 

 

 

 عملکرد دوره

 مالیات مصوب بودجه سالیانه
011× 
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 05 شماره ردیف:                                     سهم مالیات از بودجه عمومی دولت                                        عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:                                           

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولید:مالیات                                   نام متغیر:

  سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتیروش تولیدبودجه عمومی دولت                  نام متغیر:

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره )سال( :(T) مالیات

 گردد.بودجه ایست که به طور سالیانه در چارچوب قانون تصویب و ابالغ می :(G) بودجه عمومی دولت

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان : □استان  □کل کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:                     

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانه □فصلی  □ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                             

 تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:

 -فهرست مؤلفه های تفکیک اول:                   کل کشورنام تفکیک اول: 

 

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها: واحد تابعهسازمان امور مالیاتی                                      :متولی دستگاه)های( اجرایی

  -:توضیحات

 

 

 

T 

G 
= نسبت مالیات به بودجه عمومی  ×011

 دولت
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  06 ردیف:شماره                                                  سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی                            عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر) ذکر شود(: □نمونه گیری □سرشماری□ثبتیروش تولید:مالیات                                   نام متغیر:

 سایر) ذکر شود(: نمونه گیری □سرشماری□ثبتی روش تولید:ناخالص داخلی                  تولید نام متغیر:

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره )سال( :(T)مالیات

 ارزش تولیدات کلیه کاالها و خدمات در دورن جغرافیای یک کشور در طی یک دوره مشخص :(GDP) داخلیتولیدناخالص 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی □دهستان □شهر  □بخش  □شهرستان : □استان  □کل کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:             

 سایر)ذکر شود( :  □ماهانه □فصلی  □ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                    

 تفکیک های شاخص و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:

 -فهرست مؤلفه های تفکیک اول: : کل کشور                 نام تفکیک اول

 

 پژوهش و بهبود فرایندها: دفتر واحد تابعه سازمان امور مالیاتی                                دستگاه)های( اجرایی متولی:

 

  -:توضیحات

 

 
 

= نسبت مالیات به تولید ناخالص 

 داخلی

T 

GDP 
011× 
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 02شماره ردیف :                                                     یاتی از کل مالیات                     های مالدرآمدسهم  عنوان شاخص آماری:

  محاسبه فرمول شاخص

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولید:مالیات                            نام متغیر: 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه های 

در جهت اعمال حاکمیت و تامین  حقوقی به دولت که مطابق قانون و عبارت است ازپرداختهای اجباری وبالعوض اشخاص حقیقی ومالیات: 

 مصارف عمومی صورت می گیرد.

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکشورکل سنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                      

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                                 

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 استان 10  های تفکیک اول:فهرست مولفه                                       تقسیمات کشوری نام تفکیک اول:

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها واحد تابعه: سازمان امور مالیاتی کشور                            دستگاه )های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:

 

 

 های مالياتی وصول شده هر استاندرآمدسهم =
 

 استانهای وصول شده در هر ماليات

 های وصول شده کشورجمع کل ماليات

 

011  × 
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 06.شماره ردیف:                                                                         از کل مالیات های مستقیم سهم مالیات عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 

 

 و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: نام

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولید:مستقیم                          مالیات نام متغیر:

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 ودارایی اشخاص وضع می شود وقابلیت انتقال به اشخاص دیگر ندارد درآمدمالیاتی است که بر  :مالیات مستقیم

 درصد واحد اندازه گیری: 

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                        

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 استان 10  فهرست مولفه های تفکیک اول:                                     تقسیمات کشوری  نام تفکیک اول:

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندها واحد تابعه:سازمان امور مالیاتی کشور                                :دستگاه )های( اجرایی متولی

  -:توضیحات

 

 

 

 

 

 های مستقیم وصول شده هر استان= سهم مالیات

 

 ول شده در هر استانصمالیات های مستقیم و

 جمع کل مالیات های مستقیم وصول شده کشور

011× 
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 03شماره ردیف:                                                                                     های غیر مستقیم سهم مالیاتعنوان شاخص آماری: 

 : فرمول شاخصمحاسبه 

 های مستقیم وصول شده هر استان= سهم مالیات

 های غیرمستقیم وصول شده در کشورجمع کل مالیات                                                   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولید: مالیات غیر مستقیم                       نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

اشخاص دیگر را  مالیات هایی است که بر تولید، واردات ،مصرف وفروش کاالها وخدمات وضع می شود وقابلیت انتقال بهمالیات غیر مستقیم :

 دارند

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                 

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                            

 هر تفکیک:تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های 

 استان 10  فهرست مولفه های تفکیک اول:                                     تقسیمات کشوری  نام تفکیک اول:

 دفتر پژوهش و بهبود فرایندهاواحد تابعه: سازمان امور مالیاتی کشور                            دستگاه )های( اجرایی متولی: 

  -:توضیحات

 

 

 

 

 مستقيم وصول شده در هر استانغيرهای ماليات

011  ×  
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 71:شماره ردیف                                                          تراز بازرگانی                                               عنوان شاخص آماری: 

 :محاسبه فرمول شاخص

 تراز =ارزش صادارت غیرنفتی  -ارزش واردات قطعی 

 در فرمول محاسبه شاخص: نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده

 سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتیروش تولیدیارزش واردات قطعی                        نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتیروش تولیدیارزش صادارت غیر نفتی                   نام متغیر: 

 در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه های مورد استفاده

هایی که تا ورود کاال به اولین کاال به عالوه سایر هزینه )CIF(1ارزش کاالهای وارده بر مبنای ارزش گمرکی )ارزشارزش واردات قطعی: 

 گیرد.(دفتر گمرکی تعلق می

 )FOB(2های تعیین شده از طرف کمیسیون نرخ گذاری مرکز توسعه صادرات ایران که به صورت ارزش ارزش صادارت غیر نفتی قطعی:

 گردد.محاسبه می

 یورو -دالر–ریال  واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                 

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 دفتر آمار و فناوری اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               گمرک ج.ا.ا )های( اجرایی متولی: دستگاه

 :توضیحات

 شود.اگر واحد ارزش واردات و صادرات بر اساس دالر عنوان شده باشد، تراز بازرگانی نیز با واحد دالر محاسبه می

1- Cost Insurance Freight 

2- Free On Board 
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 70شماره ردیف:                                                            شاخص کل                                                      عنوان شاخص: 

 فرمول محاسبه شاخص:

adjb

Nosx

levelbaseLevelindex

n

i

ii




1 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  : روش تولید)عدد پایه شاخص(         base levelنام متغیر: 

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                      )قیمت( Xi نام متغیر:

 محاسبه براساس فرمولسایر: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                 )تعداد سهام شرکت( iNos نام متغیر:

 سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:)تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(             nنام متغیر:

 گر پایه()تعدیلadj:نام متغیر

 )ارزش بازار در زمان پایه(bمتغیر:نام 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میانگین موزون قیمت معامالت انجام شده نماد )قیمت پایانی( طی جلسه معامالتی   :قیمت

 آخرین تعداد سهام ثبت شده شرکت در تاریخ محاسبه شاخص تعداد سهام شرکت: 

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر   بخش  شهرستان  استان  کل کشور  سطح جغرافیایی ارایه شاخص:                   

 روزانه  :سایر )ذکر شود(ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:                            

 هر تفکیک:های های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمیواحد تابعه: سازمان بورس و اوراق بهادار                       )های( اجرایی متولی: دستگاه

  -:توضیحات
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  77 :شماره ردیف                                             ها واگذاریبینی شده در بودجه از محل های پیشدرآمد میزان تحقق عنوان شاخص آماری:

 :محاسبه فرمول شاخص

 در سال )میلیارد ریال(( ها واگذاریپیش بینی شده در بودجه از محل  درآمد) ×011

  در سال )میلیارد ریال( ها واگذاری)ارزش مبالغ واریزی به خزانه از محل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی  روش تولید                                   از محل ارزش مبالغ واریزی به خزانه  نام متغیر: 

  در سال )میلیارد ریال( ها واگذاری              

 

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتیروش تولید                                از محل پیش بینی شده در بودجه درآمدنام متغیر: 

 در سال )میلیارد ریال(  ها واگذاری               

 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

( قانون اساسی و به 44ی انجام شده بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل )ها واگذاریهای ناشی از درآمدکلیه  :مبالغ واریزی به خزانه

 ( که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد.44گانه بند )د( سیاست های کلی اصل ) 6منظور مصرف در موارد 

ی ها واگذاریپیش بینی شده در قوانین بودجه ساالنه کل کشور که می بایست توسط  درآمدمیزان  ه:پیش بینی شده در بودج درآمد

 تعیین شده در قانون موصوف محقق گردد.

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:             

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه                         دوره زمانی ارائه شاخص:

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                             - نام تفکیک اول:

 دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزی تابعه:واحد سازمان خصوصی سازی                       دستگاه )های( اجرایی متولی:

  -:توضیحات
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  71:شماره ردیف            قابل واگذاری                          هایشرکتواگذار شده از تعداد  هایشرکتسهم تعداد  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 واگذار شده در سال  هایشرکتتعداد 

 قابل واگذاری در سال  هایشرکتتعداد            

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولیدواگذار شده در سال          هایشرکتتعداد نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولیدقابل واگذاری در سال       هایشرکتتعداد نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

ی که در سال مورد نظر به هر یک از بخشهای تعاونی )سهام عدالت(، خصوصی و بخش عمومی هایشرکتتعداد  قابل واگذاری: هایشرکتتعداد 

 غیر دولتی )رد دیون( واگذار می گردد.

قابل واگذاری مصوب توسط مراجع ذیربط )قوانین بودجه سنواتی( یا هیأت واگذاری منهای  هایشرکتتعداد  :قابل واگذاری هایشرکتتعداد 

 نیازمند اصالح ساختار، در حال انحالل و یا دارای دستور توقف در واگذاری در سال مورد نظر. هایشرکت

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی دهستانشهر بخش شهرستان استان کل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                 

 سایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                             

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                              - نام تفکیک اول:

 دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزی واحد تابعه:سازمان خصوصی سازی                       دستگاه )های( اجرایی متولی:

 :توضیحات

قالب بخش خصوصی، واگذاری در قالب طرح توزیع سهام عدالت و یا واگذاری با توجه به اینکه واگذاری برخی از شرکتها به صورت مشترک در 

شده  بابت رد دیون دولت صورت می پذیرد؛ و یا اینکه واگذاری برخی شرکتها طی سالهای متوالی انجام می یابد، بنابراین مجموع شرکتهای واگذار

 ی باشد.در سه شکل مزبور، لزوماً برابر کل تعداد شرکتهای واگذار شده نم

 

 

 

011×    
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 74 :شماره ردیف                                         واگذار شده                         هایشرکتسهم برنامه توزیع سهام عدالت از  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 واگذار شده به بخش تعاونی )سهام عدالت( در سال  هایشرکتتعداد 

 واگذار شده در سال هایشرکتتعداد کل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی    روش تولید:واگذار شده بابت طرح توزیع سهام عدالت در سال     هایشرکتتعداد نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی   روش تولید:     واگذار شده در سال                                  هایشرکتتعداد کل نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 گردد.توزیع سهام عدالت واگذار می ی که در سال مورد نظر بابت طرحهایشرکتتعداد   واگذار شده به بخش تعاونی )عدالت(: هایشرکتتعداد 

 گردد.ی که طی یک سال واگذار میهایشرکتتعداد : واگذار شده هایشرکتتعداد کل 

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                    

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنه                                   دوره زمانی ارائه شاخص:

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه تابعه:واحد سازی               سازمان خصوصی )های( اجرایی متولی:دستگاه

 :توضیحات

ها به صورت مشترک در قالب بخش خصوصی، واگذاری در قالب طرح توزیع سهام عدالت و یا واگذاری بابت با توجه به اینکه واگذاری برخی از شرکت

در  های واگذار شدهیابد، بنابراین مجموع شرکتهای متوالی انجام میها طی سالپذیرد؛ و یا اینکه واگذاری برخی شرکترد دیون دولت صورت می

 شد. های واگذار شده نمیسه شکل مزبور، لزوماً برابر کل تعداد شرکت

 

011×    
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 75.:شماره ردیف                          واگذار شده                             هایشرکتدولتی از سهم بخش عمومی غیر عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 دولتی )رددیون( در سالواگذار شده به بخش عمومی غیر هایشرکتتعداد  ×011

 واگذار شده در سال هایشرکتتعداد کل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری ثبتی روش تولید      واگذار شده به بخش عمومی هایشرکتتعداد نام متغیر: 

 دولتی )در قالب رد دیون دولت( در سالغیر              

  

 سایر )ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری ثبتی روش تولید            واگذار شده در سال هایشرکتتعداد کل نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 ی که در سال مورد نظر بابت ردهایشرکتتعداد  واگذار شده به بخش عمومی غیر دولتی )در قالب رددیون دولت(: هایشرکتتعداد 

 گردد.دیون دولت به نهادهای طلبکار طی یک سال واگذار می

 گردد.ی که طی یک سال واگذار میهایشرکتتعداد  واگذار شده: هایشرکتتعداد کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشور سنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                    

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                                 

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه واحد تابعه:سازی                            سازمان خصوصی دستگاه )های( اجرایی متولی:

 :توضیحات

واگذاری در قالب طرح توزیع سهام عدالت و یا ها به صورت مشترک در قالب بخش خصوصی، با توجه به اینکه واگذاری برخی از شرکت

یابد، بنابراین مجموع های متوالی انجام میها طی سالپذیرد؛ و یا اینکه واگذاری برخی شرکتواگذاری بابت رد دیون دولت صورت می

 باشد.های واگذار شده نمیهای واگذار شده، لزوماً برابر کل تعداد شرکتشرکت
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 76.:شماره ردیف                                                              ها واگذاریسهم واگذاری از طریق مزایده به کل  :عنوان شاخص آماری

 : محاسبه فرمول شاخص

 از طریق مزایده در سال ها واگذاریارزش  ×011

 در سال ها واگذاریارزش کل 

 در فرمول محاسبه شاخص: نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی روش تولید:          از طریق مزایده در سال ها واگذاریارزش نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتیروش تولید:        ها در سال                 ارزش کل واگذارینام متغیر: 

 واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف 

مشمول واگذاری که به روش مزایده به باالترین قیمت به متقاضیان دارای  هایشرکتها و ارزش دارایی از طریق مزایده: ها واگذاریارزش 

 گردد.شرایط عمومی و اختصاصی طی یک سال واگذار می

 گردد.ی که طی یک سال به متقاضیان واگذار میهایرکتشها و ارزش دارایی :ها واگذاریارزش کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                        

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنه                                  دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:تفکیک های شاخص و فهرست مولفه

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                                - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه واحد تابعه:سازی                            سازمان خصوصی )های( اجرایی متولی:دستگاه

  -:توضیحات
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 72 :شماره ردیف                                                            ها واگذاریسهم واگذاری از طریق مذاکره به کل  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 از طریق مذاکره در سال ها واگذاریارزش 

 در سال ها واگذاریارزش کل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(: گیرینمونه سرشماری ثبتیروش تولید:          واگذار شده  هایشرکتارزش نام متغیر: 

  به صورت مذاکره در سال               

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی :   روش تولید       در سال   ها واگذاریارزش کل نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مشمول واگذاری که دارای ویژگی خاص هستند و طبق دستورالعمل  هایشرکتها و ارزش دارایی از طریق مذاکره: ها واگذاریارزش 

 گردد.مربوطه طی یک سال واگذار می

 گردد.ی که طی یک سال به متقاضیان واگذار میهایشرکتها و ارزش دارایی :ها واگذاریارزش کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:              

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه                          دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:تفکیک های شاخص و فهرست مولفه

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه واحد تابعه:سازی                          سازمان خصوصی دستگاه )های( اجرایی متولی:

  -:توضیحات
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 76:شماره ردیف                                           ها واگذاریسهم واگذاری از طریق بازار بورس و فرابورس به کل  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 از طریق بازار بورس و فرابورس در سال ها واگذاریارزش      

 در سال ها واگذاریارزش 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتی  روش تولید:            از طریق بازار ها واگذاریارزش نام متغیر: 

      بورس و فرا بورس در سال               

 سایر )ذکر شود(: نمونه گیریسرشماریثبتی  روش تولید:            در سال  ها واگذاریارزش کل نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مشمول واگذاری که از طریق بازار بورس و فرابورس به عموم مردم  هایشرکتارزش  از طریق بازار بورس و فرابورس: ها واگذاریارزش 

 گردد.طی یک سال واگذار می

 گردد.ی که طی یک سال به متقاضیان واگذار میهایشرکتها و ارزش دارایی  :ها واگذاریارزش کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:             

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                         

 های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:تفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                             - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه واحد تابعه:سازی                            سازمان خصوصی متولی:)های( اجرایی دستگاه

  -:توضیحات

 

 

 
 

011× 
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 73: شماره ردیف                                                            ها واگذاریسهم واگذاری به صورت بلوکی به کل  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 به صورت بلوکی در سال ها واگذاریارزش 

 در سال ها واگذاریارزش کل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی  روش تولید:         به صورت بلوکی در سال  ها واگذاریارزش نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:نمونه گیریسرشماریثبتی روش تولید: در سال                         ها واگذاریارزش کل نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های بورس، فرابورس، مزایده و یا مذاکره مشمول واگذاری که از طریق بازار هایشرکتها و ارزش دارایی به صورت بلوکی: ها واگذاریارزش 

 گردد.به صورت یکجا طی یک سال واگذار می

 گردد.ی که طی یک سال به متقاضیان واگذار میهایشرکتها و ارزش دارایی شده: ها واگذاریارزش کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:               

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه واحد تابعه:سازی                            سازمان خصوصی )های( اجرایی متولی:دستگاه

  -:توضیحات

 

 

 

011×    
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 11:شماره ردیف                                                          ها واگذاریسهم واگذاری به صورت تدریجی به کل  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 به صورت تدریجی در سال ها واگذاریارزش 

 در سال ها واگذاریارزش کل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی  روش تولید:به صورت تدریجی در سال      ها واگذاریارزش  نام متغیر:

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی  روش تولید: در سال                         ها واگذاریارزش کل نام متغیر: 

 شاخص:های مورد استفاده در فرمول محاسبه تعاریف واژه

مشمول واگذاری که از طریق بازار های بورس و فرابورس به عموم مردم و بر  هایشرکتارزش  :به صورت تدریجی ها واگذاریارزش 

 گردد.مبنای قیمت تابلو بدون نیاز به درج آگهی و تشریفات آن طی یک سال واگذار می

 گردد.سال به متقاضیان واگذار میی که طی یک هایشرکتها و ارزش دارایی :ها واگذاریارزش کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنه                   دوره زمانی ارائه شاخص:

 تفکیک:تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر 

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزی واحد تابعه:سازمان خصوصی سازی                             دستگاه )های( اجرایی متولی:

  -:توضیحات

 

 

 

011×    
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 10:شماره ردیف                                                         ها واگذاریسهم واگذاری به صورت ترجیحی به کل  عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص

 به صورت ترجیحی در سال ها واگذاریارزش 

 در سال ها واگذاریارزش کل 

 در فرمول محاسبه شاخص: نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی روش تولید:    به صورت ترجیحی در سال      ها واگذاریارزش نام متغیر: 

  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی   روش تولید:     ها در سال                      ارزش کل واگذارینام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مشمول واگذاری که به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان  هایشرکتارزش   %5حداکثر  :به صورت ترجیحی ها واگذاریارزش 

 گردد.ها بر اساس مقررات مربوط، طی یک سال واگذار میشرکت

 گردد.ی که طی یک سال به متقاضیان واگذار میهایشرکتو ها ارزش دارایی : ها واگذاریارزش کل 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشور سنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                

 سایر )ذکر شود(:ماهانهفصلیساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:                   

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 - فهرست مولفه های تفکیک اول:                          - نام تفکیک اول:

 ریزیدفتر مطالعات، آمار و برنامه واحد تابعه:        سازی سازمان خصوصی )های( اجرایی متولی:دستگاه

  -:توضیحات
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   17 :شماره ردیف                               تسهیالت مالی بین المللی جذب شده                                            عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص
تسهیالت ای بلندمدت جذب شده بانک جهانی+ ای بلندمدت جذب شده بانک توسعه اسالمی+ تسهیالت مالی توسعهتسهیالت مالی توسعه

 ای بلندمدت جذب شده بانک تجارت و توسعه اکومالی توسعه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:
 سایر )ذکر شود(:  نمونه گیریسرشماریثبتی روش تولید:                   تسهیالت مالی توسعه ای بلندمدتنام متغیر: 
 جذب شده بانک توسعه اسالمی               
 سایر )ذکر شود(:  نمونه گیریسرشماریثبتی روش تولید:               تسهیالت مالی توسعه ای بلندمدت نام متغیر:
  جذب شده بانک جهانی               
 سایر )ذکر شود(:  نمونه گیریسرشماریثبتی روش تولید:       تسهیالت مالی توسعه ای بلندمدت  نام متغیر:
  جذب شده بانک تجارت و توسعه اکو            

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:
به میزانی از تسهیالت اعتباری مصوب بانک توسعه اسالمی به نفع  ای بلندمدت جذب شده بانک توسعه اسالمی:تسهیالت مالی توسعه

ا(، پروژه های زیر بنایی کشور گفته می شود که همگام با پیشرفت پروژه ای و در جهت اجرای پروژه پس از تایید متولی یا مالک پروژه )کارفرم
 شود.مستقیماً به عوامل اجرایی )پیمانکاری، مشاور و ...( پرداخت می

به میزانی از تسهیالت اعتباری مصوب بانک جهانی به نفع پروژه های زیر  ای بلندمدت جذب شده بانک جهانی:هیالت مالی توسعهتس
شود که همگام با پیشرفت پروژه و در جهت اجرای پروژه به متولی یا مالک پروژه )کارفرما( یا عوامل اجرایی )پیمانکار، بنایی کشور گفته می

 شود.پرداخت میمشاور و ...( 
به میزانی از تسهیالت اعتباری مصوب بانک تجارت و توسعه   ای بلندمدت جذب شده بانک تجارت و توسعه اکو:تسهیالت مالی توسعه

یا  شود که همگام با پیشرفت پروژه و در جهت اجرای پروژه به متولی یا مالک پروژه )کارفرما(اکو به نفع پروژه های زیربنایی کشور گفته می
 شود.عوامل اجرایی )پیمانکار، مشاور و ...( پرداخت می

 میلیون دالر گیری:واحد اندازه

 آبادیدهستانشهربخش شهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                     

 سایر )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:                       

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:
 آب و فاضالب، برق، نفت و گاز، پترو شیمی، فهرست مولفه های تفکیک اول:                                          بخش اقتصادنام تفکیک اول:  

 حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزی و معدن.                                                                                       
 استان کشور 10  فهرست مولفه های تفکیک دوم:                                 تقسیمات کشورینام تفکیک دوم: 

 ها، مجامع و موسسات دفتر وام واحد تابعه:های اقتصادی و فنی ایران        گذاری و کمکسازمان سرمایه ه )های( اجرایی متولی:دستگا
 المللیبین                                                                                                                                     

  -:توضیحات
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 11 :شماره ردیف                                  گذاری خارجی جذب شده                                             سرمایه عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص
 خارجی جذب شده در بورس و بازارهای خارجی از بورس گذاریهای اقتصادی مولد+ سرمایهگذاری خارجی بکار گرفته شده در فعالیتسرمایه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:
  سایر )ذکر شود(:نمونه گیری سرشماریثبتی   روش تولید:        سرمایه گذاری خارجی بکار گرفته شده نام متغیر: 

 در فعالیتهای اقتصادی مولد                
  سایر )ذکر شود(:نمونه گیری سرشماریثبتی   روش تولید:              گذاری خارجی جذب شده سرمایه نام متغیر:
 در بورس و بازارهای خارجی از بورس              

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:
نقدی که منشاء خارجی و در قالب انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر های اقتصادی مولد:بکار گرفته شده در فعالیتگذاری خارجی سرمایه

االت و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری، خدمات وجوه نقدی، ماشین
ها بطور گذاریشود. این سرمایههای اقتصادی به کشور وارد مییری در فعالیتگذار خارجی، به منظور بکارگانتقال سرمایهتخصصی و سود سهام قابل 

گذاری شود که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهای انجام میمستقیم یا در قالب ترتیبات قراردادی به گونه
 های دولتی نباشد.ها و شرکتناشی شده و متکی به تضمین دولت یا بانک

شود که توسط شخص خارجی یا گذاری اطالق میبه سرمایه گذاری خارجی جذب شده در بورس و بازارهای خارجی از بورس:سرمایه
شخص ایرانی با سرمایه دارای منشاء خارجی بر اساس مجوز معامله صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور خرید و فروش سهام 

 وراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس انجام شود..یا ا
 میلیون دالر واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشورسنجش جغرافیایی ارائه شاخص:                

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                           
 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:

 آب و فاضالب، برق، نفت و گاز، پترو شیمی، فهرست مولفه های تفکیک اول:                                بخش اقتصاد نام تفکیک اول:
 حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزی و معدن.                                                                              

 زیر بخش اقتصادی نام تفکیک دوم:
ای، مخابرات، حمل و نقل آبی، حمل و نقل جادهپاالیش و توزیع گاز طبیعی، تولید، انتقال و توزیع برق، پست و فهرست مولفه های تفکیک دوم:  

خدمات پشتیبانی، خدمات عمومی، خدمات مالی، سایر خدمات )خدمات طراحی و مهندسی(، گردشگری، ساختمان و مسکن، مصالح ساختمانی، 
وکاغذ( و چا  و نشر، صنایع سیلیس و  بازیافت، دخانیات، صنایع الکتریکی، الکترونیکی و ساخت لوازم خانگی، صنایع دارویی، صنایع سلولزی )چوب

های نفتی، الستیک و پالستیک صنایع فلزات اساسی، صنایع ماشین آالت، تجهیزات و محصوالت فلزی، صنایع شیشه صنایع شیمیایی، فرآورده
ایع و تجهیزات حمل و نقل و محصوالت کانی غیر فلزی بجز نفت و ذغال سنگ، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع نساجی، پوشاک و چرم، صن

 انتقال( خودروسازی، دام و طیور زراعت و باغداری، معادن غیر نفت و گاز )اکتشاف و استخراج و فرآوری(، نفت خام وگاز طبیعی )اکتشاف، استخراج و
 استان کشور 10 فهرست مولفه های تفکیک سوم:                            تقسیمات کشوری نام تفکیک سوم:

 المللیها، مجامع و موسسات بیندفتر وام واحد تابعه:                            گذاری وسازمان سرمایه دستگاه )های( اجرایی متولی:
 های اقتصادی و فنی ایرانکمک                               

 

  -:توضیحات
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 14 :شماره ردیف                                 تسهیالت مالی بین المللی مصوب                                              عنوان شاخص آماری:

 : محاسبه فرمول شاخص
تسهیالت مالی توسعه ای بلندمدت مصوب بانکهای توسعه ای بین المللی+تسهیالت مالی تجاری کوتاه مدت مصوب بانکهای 

 ای+تسهیالت مالی تجاری میان مدت بانکهای تجاری خارجیتوسعه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:
  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی  روش تولید:            تسهیالت مالی توسعه ای بلند مدت نام متغیر:
  مصوب بانکهای توسعه ای بین المللی               
  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی  روش تولید:              تسهیالت مالی تجاری کوتاه مدت  نام متغیر:
 مصوب بانکهای توسعه ای                              
  سایر )ذکر شود(:گیرینمونهسرشماریثبتی  تولید:روش             تسهیالت مالی تجاری کوتاه مدت  نام متغیر:
                  مصوب بانکهای توسعه ای               

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:
تسهیالت مالی اعتباری است که توسط بانکهای توسعه ای  تسهیالت مالی توسعه ای بلند مدت مصوب بانکهای توسعه ای بین المللی:

وزیر که ایران به عضویت آنها در آمده است)بانک توسعه اسالمی ؛،بانک تجارت وتوسعه اکو وبانک جهانی(به منظور اجرای پروژه های زیر بنایی 
تسهیالت کارمزد پایین ودوره باز پرداخت طوالنی،که ممکن ساختی کشور به نفع متقاضیان که غالبا بخش دولتی میباشند،تصویب میگردد.مزیت این 

 سال یا بیشترنیز به طول بیانجامد ،می باشد ومتکی به تضمین دولت یا بانکها وشرکتهای دولتی است. 05است تا 
بانک توسعه  تسهیالتی میباشد که توسط برخی بانکهای توسعه ای نظیر تسهیالت مالی تجاری کوتاه مدت مصوب بانکهای توسعه ای:

اسالمی و بانک تجارت وتوسعه اکو جهت تامین سرمایه در گردش ،واردات موادخام وقطعات منفصله به نفع شرکتهای تولیدی وصنعتی تصویب می 
 گردد.این تسهیالت همچنین میتواند به صورت خطوط اعتباری جهت تامین مالی نیازهای وارداتی شرکتهای کوچک ومتوسط به بانکهای تجاری

 وتخصصی کشورمان اعطا گرددومتکی به تضمین سیستم بانکی است .
تسهیالتی است که توسط اعتبار دهندگان خارجی شامل بانکهای تجاری یا  مدتبانک های تجاری خارجی:تسهیالت مالی تجاری میان

موسسات مالی خارجی،به صورت خطوط اعتباری در اختیار بانکهای عامل )بانکهای داخل کشور(قرار گرفته ومتقاضیان بخش دولتی وغیر دولتی 
ت در کشور تحت عنوان فاینانس شناخته شده است وعموما متکی به جهت اجرای پروژه های خود از این تسهیالت استفاده می نمایند .این تسهیال

 تضمین دولت است.

 میلیون دالر واحد اندازه گیری:

 آبادیدهستانشهربخششهرستاناستانکل کشور            سنجش جغرافیایی ارائه شاخص:

 سایر )ذکر شود(: ماهانهفصلیساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                      

 تفکیک های شاخص و فهرست مولفه های هر تفکیک:
 آب و فاضالب، برق، نفت و گاز، پترو شیمی،  فهرست مولفه های تفکیک اول:                                     بخش اقتصادنام تفکیک اول: 

 حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزی و معدن.                                                                                       
 استان کشور 10 فهرست مولفه های تفکیک دوم:تقسیمات کشوری                              ام تفکیک دوم: ن

 المللیها، مجامع و موسسات بیندفتر وام تابعه:واحد                 گذاری و سازمان سرمایه دستگاه )های( اجرایی متولی:
 های اقتصادی و فنی ایرانکمک                                

 

  -:توضیحات توضیحات
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 15 شماره ردیف:             های عمومی دولتدرآمداز  یهای نفتدرآمدسهم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 های نفتی درآمدکل ارزش  

 های عمومی دولت درآمدکل ارزش 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                              یهای نفتدرآمدکل ارزش  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                     های عمومی دولت   درآمدکل ارزش نام متغیر:

 
 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 دهد.میهای نفتی را نشان درآمددهد و میزان اتکاء دولت به های عمومی دولت نشان میدرآمدهای نفت را ازکل درآمددر واقع سهم 
ها، موسسات دولتی و مالیات و سود سهام های وزارتخانهدرآمدهای عمومی عبارت است از  درآمدبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، 

عمومی  درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمددولتی و  هایشرکت

 شود.منظور می

 
 درصدگیری:واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:

 

 تفکیک:های هر های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 
 

 - واحد تابعه:             بانک مرکزی جمهوری اسالمی ( اجرایی متولی:دستگاه)های

  -:توضیحات 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

011× 
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  16 شماره ردیف:                       در کشور              گذاریکل سرمایه ازگذاری بخش خصوصی سرمایه سهمعنوان شاخص آماری: 

    

 فرمول محاسبه شاخص:  

 گذاری بخش خصوصیارزش کل سرمایه                                                     

 گذاری کشورارزش کل سرمایه      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                    گذاری بخش خصوصی     سرمایه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید                گذاری                      کل سرمایه نام متغیر:

 
 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

گذاری در یک بازارکارو تولید یا خدمات، توسط گردد که جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی به مجموعه ارزش اعتباری اطالق میسرمایه

 گردد.بخش خصوصی هزینه می

 درصدگیری:واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه اطالعات:  
 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 دفتر حساب های اقتصادیواحد تابعه:                               مرکز آمار ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 

  -توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011× 



 
 

 

 

 

 
 
 
 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درآمدتوزیع  -44-0

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 های اقتصادیشاخص -1                                                                                             های رصد برنامه ششم توسعه کشور                     شاخص

 

131 

 

 عنوان شاخص سازمان متولی ردیف
  (GINI)ضریب جینی  0

 مرکز آمار ایران

7 
سهم جمعیت زیر خط فقر شدید )تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه( از کل  

 افراد جامعه هدف

 سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار 1

 نسبت هزینه دو دهک باال جمعیت به دو دهک پایین 4
 های سبد خانوارهای فرهنگی در سبد خانوار از کل هزینهسهم هزینه 5
 خانوارهای هزینهبهداشت و درمان از های هزینهسهم  6

  خانوارهای هزینهغیر خوراکی از های هزینهسهم  2

 خانوارهای هزینهخوراکی و دخانی از های هزینهسهم  6

  خانوارهای هزینهتحصیل و آموزش از های هزینهسهم  3

 خانوارهای هزینهتفریحات و سرگرمی ها از های هزینهسهم  01
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 0شماره ردیف:           (GINIضریب جینی )عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

G = 1 − ∑ AB(AC + BD) 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              فاصله بین دهک های در آمدی :  AB نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                       های یک دهکدرآمدمیزان :  AC  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید       ACهای بعد از دهک  درآمدمیزان BC : :  نام متغیر

 

 
  -های مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

    

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه            دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 

 هر تفکیک: هایهای مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 روستایی -7شهری  -0های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                 :  مناطق جغرافیایینام تفکیک اول

 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:                               مرکز آمار ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 

  توضیحات:

آید و هر سال توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای کل است که ازمنحنی لورنز به دست می درآمدشاخص نابرابری ضریب جینی 

کامالً برابر باشد این ضریب  درآمدشود و قابلیت محاسبه در سطح استانی را نیز داراست. درصورتی که توزیع کشور محاسبه و اعالم می

کامالً نابرابر باشد، این ضریب مساوی یک است هر چه این ضریب کوچکتر باشد بیانگر آن است  درآمدر و درصورتی که توزیع مساوی صف

 تر توزیع شده است.عادالنه درآمدکه 
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 7شماره ردیف:از کل افراد جامعه هدف    جمعیت زیر خط فقر شدید )تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه( سهم عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:    
 

 تعداد افراد زیرخط فقر شدید
 هدف  تعداد کل افراد جامعه

    

                       
 GDPارزش کل  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                           شدیدتعداد افراد زیرخط فقر  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی  روش تولید:                               هدف تعداد کل افراد جامعه  نام متغیر:

  شاخص:های مورد استفاده در محاسبه تعاریف واژه 

براساس تعاریف بین المللی کسانی که میزان هزینه انجام شده آنها برای تأمین سبد غذایی تأمین کننده حداقل کالری مورد نیاز روزانه 

 باشند.کیلو کالری در روز( کافی نباشد زیر خط فقر شدید می 7111)
 

 درصدگیری:واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی   ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

  روستایی -7شهری  -0های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                  مناطق جغرافیایی : نام تفکیک اول

 

  -واحد تابعه: أمین اجتماعی             وزارت رفاه و ت دستگاه)های( اجرایی متولی:

 
  -توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

011× 
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 1شماره ردیف:             سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار                                          عنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 مسکن خانوار هایمجموع هزینه 

 های خوراکی و غیرخوراکی خانوارمجموع هزینه          

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                         مسکن خانوار هایمجموع هزینه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید:     های خوراکی و غیرخوراکی خانوارمجموع هزینهنام متغیر: 

 
 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شود.نماید، هزینه مسکن خانوار اطالق می هایی که خانوار به طرق مختلف از جمله اجاره، خرید و... جهت مسکن صرف میبه کل هزینه 
 یهـا سازمان گر،ید یخود، خانوارها یاست که توسط خانوار برا یخدمات ای کاالها و یالیارزش رهزینه خانوار  آمار ایران،بر طبق تعریف مرکز

معـامالت   ریسا یاست. پس انداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت برا یرمصرفیو غ یشود و شامل دو دسته مصرف یصرف م یردولتیو غ یدولت

 شود. یخانوار منظور نم نهیدر هز یمال

 
 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه                دوره زمانی ارائه اطالعات: 
 

 هر تفکیک:های های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 روستایی -7شهری  -0های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                   :  مناطق جغرافیایینام تفکیک اول

 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:                               مرکز آمار ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 
  توضیحات:

بـه   هیـ هد ایـ است که توسط خانوار و به منظور مصـرف   یخدمات ایکاالها و  یالیارزش ر ،مصرفیهای هزینهبر طبق تعریف مرکز آمار ایران، 

غیر های هزینه. همچنین، شده است هی)از سازمان ها( ته گانیدر برابر خدمت، از محل کسب  و را ،یخانگ دیتول د،یخر یاز روش ها گرانید

و  یاجتمـاع  نیتـام  یهـا مـه یحـق ب  ،یحـق بازنشسـتگ   ،یاجبـار  یهـا پرداخت ریعوارض و سا م،یمستق یهااتیمال ی بابتپرداختمصرفی، 

 باشد.یم رکردی)بجز بهره( و د هینس دیخر یهانهیانتقاالت و هز گر،ید یبه خانوارها ینقد یایمشابه، هدا یهامهیب ریو سا یردرمانیغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

011× 
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 4شماره ردیف:                          ایین                          جمعیت به دو دهک پ ینسبت هزینه دو دهک باالعنوان شاخص آماری: 

    

 فرمول محاسبه شاخص:  

 و دهم  جمع هزینه دهک نهم                                                      

  جمع هزینه دهک یکم و دوم                                    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                              همدهم و نجمع هزینه دهک  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                           جمع هزینه دهک یکم و دوم نام متغیر:

 
  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد.هم میدهم و نهای خوراکی و غیرخوراکی شهری و روستایی دهک حاصل مجموع هزینه هم:نهم و دهزینه دهک 

های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی خانوارهای دهک اول و دوم حاصل مجموع هزینه هزینه دهک اول و دوم:

 باشد.می

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان  کشور کل        سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه اطالعات: 
 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک 

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول:  

 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:                                مرکز آمارایراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

 

 پایین %71باال به  %71= نسبت هزینه 
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 5شماره ردیف:                           های سبد خانواراز کل هزینه های فرهنگی در سبد خانوارهزینه سهمعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 های فرهنگی در سبد خانوارهزینهکل ارزش                                                           

 های سبد خانوارهزینه ارزش کل

 

 
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:         های فرهنگی در سبد خانوارهزینه کل ارزش نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                          های سبد خانوارهزینهکل ارزش نام متغیر: 

 
 های مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

باشد که توسط خانوار در حوزه امور فرهنگی شامل مواردی همچون کتب، هایی در سبد خانوار میاین شاخص نشان دهنده ارزش هزینه 

 زینه شده است.سینما، روزنامه و سایر خدمات و کاالهای فرهنگی ه

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

  

 )ذکر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:  
 

 های هر تفکیک:مؤلفههای مورد نیاز و فهرست تفکیک

 جمع -1تحصیل و آموزش  -7تفریحات و سرگرمی  -0های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           نوع هزینهنام تفکیک اول:  

 روستایی -7شهری  -0 های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه       محل جغرافیایی         نام تفکیک دوم:

 

 دفتر جمعیت،نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:                                ایرانمرکز آمار دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 
 

011× 
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 6 شماره ردیف:                                                         خانوارهای هزینهبهداشت و درمان از های هزینهسهم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

سهم هزینه های بهداشت و درمان =
های بهداشت و درمان خانوارمتوسط هزینه

متوسط کل هزینههای خانوار
011 × 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی     بهداشت و درمانهای هزینهمتوسط  نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(:گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی              خانوارهای هزینهمتوسط کل  نام متغیر:

 

  های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 بهداشت و درمان خانوار در یک سالهای هزینهکل  بهداشت و درمان خانوار:های هزینهمتوسط 

 خانوار در آن سالهای هزینهکل  خانوار:های هزینهمتوسط کل 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استانکشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:       کل 

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 استان 10های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           تقسیمات کشورینام تفکیک اول:  

 روستایی -7شهری  -0 های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                   محل جغرافیایی        نام تفکیک دوم:

 

                                 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:                        مرکز آمار ایران  دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 2 ره ردیف:شما                                                                 خانوارهای هزینهغیر خوراکی از های هزینهسهم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

سهم هزینه های غیر خوراکی =
های غیر خوراکی خانوارمتوسط هزینه

های خانوارمتوسط کل هزینه
011 ×  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی غیرخوراکی   های هزینهمتوسط  نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(:گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی      خانوارهای هزینهمتوسط کل  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 غیر خوراکی خانوار در یک سالهای هزینهکل  غیر خوراکی خانوار:های هزینهمتوسط 

 خانوار در آن سالهای هزینهکل  خانوار:های هزینهمتوسط کل 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استانکشور کل    سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:     

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 استان 10های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           تقسیمات کشورینام تفکیک اول:  

 روستایی -7شهری  -0 های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                   محل جغرافیایی        نام تفکیک دوم:

 

 و سرشماریدفتر جمعیت، نیروی کار واحد تابعه:                                       مرکز آمار ایران :دستگاه)های( اجرایی متولی

                                   

 

  -توضیحات:
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 6 ره ردیف:شما                                                       خانوارهای هزینهخوراکی و دخانی از های هزینهسهم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

سهم هزینه های خوراکی و دخانی =
متوسط هزینههای خوراکی و دخانی خانوار

های خانوارمتوسط کل هزینه
× 011 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی    خوراکی و دخانی         های هزینهمتوسط  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی                      خانوارهای هزینهمتوسط کل  نام متغیر:

           های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 خوراکی و دخانی خانوار در یک سالهای هزینهکل  خوراکی و دخانی خانوار:های هزینهمتوسط 

 خانوار در آن سالهای هزینهکل  خانوار:های هزینهمتوسط کل 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی    دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:           کل 

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 استان 10های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           تقسیمات کشورینام تفکیک اول:  

 روستایی -7شهری  -0 های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                   محل جغرافیایی        تفکیک دوم: نام

 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:          مرکز آمار ایران       دستگاه)های( اجرایی متولی: 

                               

 -توضیحات: 
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 3 ره ردیف:شما                                                       خانوارهای هزینهتحصیل و آموزش از های هزینهسهم عنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

سهم هزینه های تحصیل و آموزش =
متوسط هزینههای تحصیل و آموزش خانوار

های خانوارمتوسط کل هزینه
× 011 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی    تحصیل و آموزش        های هزینهمتوسط  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی                      خانوارهای هزینهمتوسط کل  نام متغیر:

            :های مورد استفاده در محاسبه شاخصتعاریف واژه

 تحصیل و آموزش خانوار در یک سالهای هزینهکل  تحصیل و آموزش خانوار:های هزینهمتوسط 

 خانوار در آن سالهای هزینهکل  خانوار:های هزینهمتوسط کل 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی    دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         کل 

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی  ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 استان 10های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           تقسیمات کشورینام تفکیک اول:  

 روستایی -7شهری  -0 های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                   محل جغرافیایی        تفکیک دوم:نام 

 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه: مرکز آمار ایران              دستگاه)های( اجرایی متولی: 

                                          

 

 - توضیحات:
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 01 ره ردیف:شما                                              خانوارهای هزینهتفریحات و سرگرمی ها از های هزینهسهم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

سهم هزینه های تفریحات و سرگرمی ها =
متوسط هزینههای تفریحات و سرگرمی های خانوار

متوسط کل هزینههای خانوار
× 011 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی تفریحات و سرگرمی ها    های هزینهمتوسط  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:گیرینمونه  سرشماری  روش تولید:  ثبتی                      خانوارهای هزینهمتوسط کل  نام متغیر:

               های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تفریحات و سرگرمی های خانوار در یک سالهای هزینهکل  تفریحات و سرگرمی های خانوار:های هزینهمتوسط 

  خانوار در آن سالهای هزینهکل  خانوار:های هزینهمتوسط کل 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی    دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         کل 

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی  ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 های هر تفکیک:مؤلفه های مورد نیاز و فهرستتفکیک

 استان 10های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           تقسیمات کشورینام تفکیک اول:  

 روستایی -7شهری  -0 های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                   محل جغرافیایی        نام تفکیک دوم:

 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریواحد تابعه:                       مرکز آمار ایران دستگاه)های( اجرایی متولی:

 

 - توضیحات:
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 ردیف عنوان شاخص سازمان متولی

 وزرات نفت

 

1 اكتشاف و توصيف ميادين نفت و گاز )قابل استحصال(
2 توان توليد نفت خام  

3 توليد نفت خام
4 توليد نفت خام از ميادين مشترك  

5 توليد ميعانات گازي   
6 صادرات نفت خام   

7 صادرات ميعانات گازي
8 توليد گاز خام   

9 توليد گاز خام از ميادين مشترك
11 افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي  

11 تزريق گاز طبيعي به ميادين نفتي   

12 شده   گازهاي سوزانده

13 آوري توليد و ازدياد برداشت   انتقال و توسعه فن

14 ميزان خوراك ميعانات گازي شركتهاي پااليشي    

15 هاي پااليشيميزان خوراك نفت خام شركت

16    هاي پااليشيشركتو باالتر به كل ميزان توليد بنزين  4نسبت ميزان توليد بنزين يورو 

17 شيپااليهاي نسبت ميزان توليد نفت كوره به ميزان خوراك نفت خام و ميعانات گازي شركت

18 هاي پااليشيو باالتر به كل ميزان توليد نفت گاز شركت 4نسبت ميزان توليد نفت گاز يورو  

19 هاي گازي    ز تحويلي به خطوط توسط پااليشگاهگا

 حجم آب قابل تنظيم ساالنه سدها   21

 وزارت نيرو

 هاي آبياري و زهکشي اصليسطح اراضي تحت پوشش شبکه 21
 ظرفيت مخازن سدها   22
 هاي برق آبيوسط توليد انرژي ساليانه نيروگاهمت 23
24هاي برق آبي  ظرفيت نصب شده نيروگاه 
25سهم آب مصرف شده در بخش صنعت 
26  سهم آب مصرف شده در بخش كشاورزي 
27   سهم مصرف آب شرب در بخش شرب 
28تجديدپذير آب 
29كشور تجديدپذير آب سرانه 
31زهکشي و آبياري هاي شبکه به ورودي آب حجم 
31زيرزميني آب منابع ساالنه مخزن كسري 
32زيرزميني آب منابع از برداشت و تخليه 
33ارتفاع بارندگي 
34مطالعه و اجرا برداري، بهره دست در  كشور ملي سدهاي تعداد 
35درآمد بدون آب  
36ميکروبي نمونه هاي مطلوبيت ميزان 
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 شهري آب شبکه پوشش تحت جمعيت نسبت 

 وزارت نيرو

 

 به كل جمعيت فاضالب شبکه پوشش تحت نسبت جمعيت 
 سالم آشاميدني آب از مندبهره روستايي نسبت جمعيت خانوار( 21)باالي 
 گذشته سال در مشابه زمان به نسبت آب مصرف رشد ميزان 
 خانگي مشترك هر شرب آب مصرف متوسط 
 شرب آب كيفيت سنجش آزمايشگاههاي توسعه 
 گندزدايي هايسامانه جايگزيني و توسعه 
 شرب آب كيفيت ايلحظه سنجش هايسامانه تجهيزات توسعه 
 سال هر در درصد نيمحداقل  ميزان به انرژي راندمان افزايش 
 آب مترمکعب يک شده تمام قيمت 
  آب مترمکعب يک فروش نرخ متوسط 
 انرژي نهايي مصرف سرانه 
 انرژي نهايي مصرف ساالنه رشد 
 انرژي نهايي مصرف در مصرفي بخشهاي از يک هر سهم 
 نهايي مصرف كل در انرژي منتخب هايازحامل يک هر سهم 
 اوليه انرژي عرضه ساالنه رشد 
 اوليه انرژي عرضه سرانه  
نهايي مصرف كل سرانه 
انرژي بهره وري 
انرژي عرضه شدت 
كربن شدت 
 انرژي نهايي مصرف شدت 
كربن اكسيد دي انتشار سرانه 
گوگرد اكسيدهاي انتشار سرانه 
نيتروژن اكسيدهاي انتشار سرانه 
كربن مونوكسيد انتشار سرانه 
كشور حرارتي هاينيروگاه در كربن اكسيد دي انتشار شاخص ميانگين 
كشور حرارتي هاينيروگاه در نيتروژن اكسيدهاي انتشار شاخص ميانگين  
كشور حرارتي هاينيروگاه در گوگرد اكسيدهاي انتشار شاخص ميانگين 
كشور حرارتي هاينيروگاه در كربن انتشار شاخص ميانگين 
كشور برق توزيع شبکه تلفات سهم 
كشور برق توزيع فوق و انتقال شبکه تلفات سهم 
تلفات كل سهم 
حرارتي هاينيروگاه مصرفي سوخت كل از گاز سهم 
تقدر كل از پاك و پذير تجديد هايوانرژي برقآبي هاينيروگاه توليد قدرت سهم 

 برق مصرف پيک توليدي در زمان
كشور برق توليد از دولتي غير هاينيروگاه سهم 
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
برق انرژي صادرات يا واردات ميزان 

 وزارت نيرو

 

هانيروگاه اسمي قدرت سرانه 
خانگي مشتركين مصرف متوسط 
صنعتي مشتركين مصرف متوسط 
مصرف پيک)بيشترين( ميزان رشد  
برق توليد سرانه 
برق مصرف سرانه 
برق مصرف رشد ميزان  
حرارتي نيروگاههاي راندمان متوسط 
هر خاموشي زمان متوسطدر مشتركروز 
83پاك و تجديدپذير هاينيروگاه ظرفيت 
پاك و تجديدپذير هاينيروگاه از انرژي توليد ميزان 
كشور( ناويژه) برق توليد از پاك و تجديدپذير هايانرژي سهم 
پاك و تجديدپذير منابع از استفاده با ايگلخانه گازهاي انتشار از اجتناب 
پاك و تجديدپذير منابع از استفاده با فسيلي سوخت مصرف از اجتناب 
پاك و تجديدپذير منابع از استفاده با آب مصرف از اجتناب 
 ضريب بار (Load Factor) نيروگاه اتمي بوشهر   

 سازمان انرژي اتمي ايران

 بوشهر اتمي نيروگاه( Operation Factor) برداريبهره ضريب     91
 وشهرباي در نتيجه توليد برق نيروگاه اتمي مقدار عدم توليد گازهاي آالينده و گلخانه 
  ي منتج از توليد برق نيروگاه اتمي بوشهرهاسوختيي در مصرف جوصرفهميزان   
 پسماند جامد 
 پسماند مايع 
 هاي پزشکي و صنعتيپسماند چشمه 
 اي نيروگاه بوشهرپسماند هسته         
 ميزان حفاري انجام شده در راستاي انجام عمليات اكتشافي 
 ميزان كيک زرد توليدي 
 درصد معادن فعال موجود 

 مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي   
 درصد تحقق منابع قابل پيش بيني به ذخاير معدني 
 درصد تحقق مساحت اكتشافي در فاز شناسايي به مساحت تعيين تکليف شده 
 شده تکليف تعيين مساحت به نيمه تفصيلي فاز در اكتشافي مساحت تحقق درصد 
 رفاهي، ورزشي و بهداشتي مندي كاركنان از امکاناتميزان بهره 
  كاركنان مرددرصد 
 درصد كاركنان زن 
 درصد كاركنان رسمي   
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 درصد كاركنان داراي مدرك دانشگاهي 

 سازمان انرژي اتمي ايران

 سرانه آموزش مديران   
 سرانه آموزش كاركنان   
 مندي از خدمات بيمه تکميلي كاركناندرصد بهره 
 نسبت كاركنان قراردادي 
 و راديوداروي تکنسيم ژنراتور توليد -  m 99 
 راديو دارويي هايكيت توليد 
 و كپسول تشخيصي درماني محلول 131-يد داروي راديو توليد 
 ايمونواسي راديو هايكيت توليد 
 صنعتي كاربرد راديوگرافي پرتوزا براي هايچشمه توليد 
 كشاورزي، پزشکي و پژوهشي صنعتي، كاربردهاي براي پرتوزا  هايچشمه توليد 
 شدهغني 213 - تاليم از 211 - تاليم توليد 
 كريپتون توليد –m81     
 شدهغني 68 - روي از 67 - گاليم توليد   
 شده توليد زينتي و باغي زراعي، موتانت هايالين تعداد   

 يمنابع پرتو شيمجوز افزا 

 پروانه اشتغال مراكز كار با پرتو 

 يپرتو يهاپروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه 
 يصنعت رمخربيغ هايآزمون نامهيگواه 126
 يو پرتودرمان ياهسته يمجوز احداث مراكز پزشک 127
    يصنعت ياز مراكز پرتونگار يبردارمجوز بهره 128
 يصنعت يمراكز پرتونگار سيمجوز تاس 129
 يمجوز حمل منابع پرتو 131
 مجوز كار با اشعه 131
     پرتوزا يپزشک زاتيمجوز نصب تجه 132
   يمنابع پرتو يواگذار 133
   پرتوساز يهاو دستگاه يمنابع پرتو صيورود و ترخ 134
 مراكز كار با پرتو ينظارت و بازرس 135
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 1 شماره ردیف:                                                    اكتشاف و توصيف ميادين نفت و گاز )قابل استحصال(عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 هاي تابعهمجموع احجام اكتشافي سال مورد نظر و احجام تغيير يافته بر اساس مطالعات تاييد شده شركت

 

 روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و 

     برآوردي   سایر)ذکر شود(:نمونه گیری □سرشماری□ثبتی □روش تولید:         احجام اكتشافي                نام متغیر اول:   

    برآوردي    سایر)ذکر شود(:نمونه گیری □سرشماری□ثبتی □روش تولید:                        احجام تغيير يافتهنام متغیر دوم:  

                               بر اساس مطالعات تاييد شده               

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 شده قابل استحصالميزان هيدروكربور كشف : احجام قابل استحصال اکتشافی

ميزان هيدروكربور قابل استحصال تغيير يافته بر اساس اطالعات اكتسابي از توصيف  بر اساس مطالعات تایید شده: احجام تغییر یافته

 ها مشروط به اينکه آن مطالعه مورد تاييد شركت ملي نفت ايران قرار گرفته باشد. مخزن و مطالعات انجام گرفته توسط شركت

 ميليارد بشکهواحد اندازه گیری: 

        آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     افیایی ارائه شاخص:       سطح جغر

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                       -          نام تفکیک اول: 

                                     ريزي تلفيقيديريت برنامهم  -شركت ملي نفت ايرانواحد تابعه:  وزارت نفت                دستگاه)های( اجرایی متولی:  

    -      توضیحات:
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 2 شماره ردیف:                                                                                           توان توليد نفت خام  شاخص آماری: عنوان

 فرمول محاسبه شاخص:  

 اقدامات ، ايتوسعه اقدامات محور، اقدامات چاه كليه انجام همچنين و مخزن طبيعي فشار كاهش فرض با كشور خام نفت توليد حداكثر

 باشد.االرضي قابل دستيابي مي سطح فرآورشي تاسيسات جهت نگهداشت و افزايش پايه توليد كه با توجه به ظرفيت برداشتي ازدياد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

    برآوردي    سایر)ذکر شود(:نمونه گیری □سرشماری□ثبتی □روش تولید: توان توليد نفت خام كشور               نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 د.يابخام نيز كاهش ميخام كه به تبع آن، مقدار توليد نفتافت فشار مخزن به دليل خروج گاز همراه نفت مخزن: طبیعی فشار کاهش

نفتي كه در راستاي جبران كاهش توليد  هاي و ... چاه ترميم، انگيزش تعمير، به مجموعه اقدامات نگهداشتي شامل: محور چاه اقدامات

 گيرد.هاي توليدي صورت ميخام از چاهنفت

در حال  تي: به مجموعه اقداماتي كه باعث دستيابي به توليد از يک ميدان جديد يا افزايش توان توليد از يک ميدان نفایتوسعه اقدامات

 توليد مي گويند.

 گاز و ساير روشهاي ازدياد برداشت. آب، مانند تزريق : كليه اقدامات افزايش دهنده ضريب بازيافت مخازن نفتي برداشتی ازدیاد اقدامات

 خام مطابق با مشخصات مندرجحداكثر ظرفيت تاسيسات سطح االرضي جهت فرآورش نفتاالرضی:  سطح فرآورشی تاسیسات ظرفیت

 در طراحي.

 هزار بشکه در روز  واحد اندازه گیری:

         آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                              -          نام تفکیک اول: 

 بر توليد نفت و / مديريت نظارتريزي تلفيقيمديريت برنامهواحد تابعه:              شركت ملي نفت ايراندستگاه)های( اجرایی متولی:  

 گاز

  -توضیحات:
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 3 شماره ردیف:                                                                                                  توليد نفت خامعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :مشخص بر تعداد روزهاي آن دوره زماني حاصل تقسيم مجموع كل توليد نفت خام كشور در يک دوره زماني

           𝑸𝑶̅̅̅̅̅ =  
∑ 𝑸𝑶𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

    برآوردي    سایر)ذکر شود(:نمونه گیری □سرشماری□ثبتی □روش تولید:    ه توليد نفت خام                متوسط روزاننام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

كه به همراه مواد غير نفتي مانند  اي تا سياه با دامنه تقطير بسيار گسترده كه عمدتاً به رنگ قهوه هامخلوطي از انواع هيدروكربن : نفت خام

 شود.مايع يافت مي، فلزات سنگين و غيره كه در اعماق زمين يا دريا به حالت ، نمک، آبگوگرد

ود توليد هاي بهباستخراج نفت خام از چاه در ميادين خشکي يا دريا با مکانيسم تخليه طبيعي مخزن و يا با استفاده از روش تولید نفت خام:

 باشد.، قابل ارسال به مبادي مصرف ميبرداري( كه پس از فرآورش در واحدهاي بهرهIOR/EORو ازدياد برداشت ) 

𝑄𝑂̅̅  متوسط روزانه توليد نفت خام در يک دوره زماني مشخص  :   ̅̅

 𝑄𝑂𝑖  مجموع نفت خام توليدي كشور در روز  :i  ام دوره زماني كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n       تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 هزار بشکه در روزواحد اندازه گیری:    

     آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                               -          نام تفکیک اول: 

 اداره كل نظارت بر صادرات ومبادالت مواد نفتيواحد تابعه:                         وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 )با هماهنگي مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي                                                                                                     

                                     هاي تابعه آن(فت ايران و شركتن                                                                                                    

  -توضیحات:
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 4 شماره ردیف:                                                                          توليد نفت خام از ميادين مشتركعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :كل توليد نفت خام از ميادين مشترك نفتي در يک دوره زماني مشخص بر تعداد روزهاي آن دوره زمانيحاصل تقسيم مجموع 

           𝑸𝑶̅̅̅̅̅ =  
∑ 𝑸𝑶𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید: متوسط روزانه توليد نفت خام از ميادين مشترك       نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

اي تا سياه به همراه مواد غير نفتي مانند هابا دامنه تقطير بسيار گسترده كه عمدتاً به رنگ قهوهمخلوطي از انواع هيدروكربن : نفت خام

 شود.فلزات سنگين و غيره كه در اعماق زمين يا دريا به حالت مايع يافت مي، ، نمک، آبگوگرد

بود توليد هاي بهاستخراج نفت خام از چاه در ميادين خشکي يا دريا با مکانيسم تخليه طبيعي مخزن و يا با استفاده از روش تولید نفت خام:

 باشد.، قابل ارسال به مبادي مصرف ميبرداري( كه پس از فرآورش در واحدهاي بهرهIOR/EORو ازدياد برداشت ) 

بخشي از ميادين هستند كه امتداد مخازن آنها از مرزهاي دريايي و زميني كشور عبور كرده و به كشورهاي ديگر كشيده  میادین مشترك:

 شده و امکان برداشت از آنها براي هر دو كشور از اين ميادين وجود دارد.

𝑄𝑂̅̅  وليد نفت خام كشور از ميادين مشترك  نفتي در يک دوره زماني مشخص:  متوسط روزانه ت   ̅̅

 𝑄𝑂𝑖  مجموع نفت خام توليدي از ميادين مشترك نفتي در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n      تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 هزار بشکه در روزواحد اندازه گیری:    

         آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                  توليد نفت خام به تفکيک مياديننام تفکیک اول : 

                                                         مشترك نفتي تحت پوشش شركت ملي نفت ايران 

  اداره كل نظارت بر صادرات ومبادالت مواد نفتيواحد تابعه:                                             وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 فت و گاز)با هماهنگي مديريت نظارت بر توليد ن                                                                                                                       

                                     شركت ملي نفت ايران(                                                                                                                       

  -توضیحات:
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 5 شماره ردیف:                                                                                             توليد ميعانات گازيعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :حاصل تقسيم مجموع توليد ميعانات گازي در يک دوره زماني مشخص بر تعداد روزهاي آن دوره زماني

           𝑪𝑶̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑪𝑶𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام 

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید:                      متوسط روزانه توليد ميعانات گازينام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

س از تر از بوتان است كه پتركيبات هيدروكربني مايع از منشأ مخازن مستقل گازي و عمدتاً شامل هيدروكربورهاي سنگين : میعانات گازی 

 گردد.گير )تفکيک(، در فاز مايع تثبيت ميخروج از واحدهاي لخته

، يرسيدن به شرايط مطلوب جهت نگهدارهاي سبک به منظور تنظيم فشار بخار سيال از طريق جداسازي هيدروكربن :تثبیت میعانات گازی

 انتقال و فروش آن.

𝐶𝑂̅̅  :  متوسط روزانه توليد ميعانات گازي در يک دوره زماني مشخص   ̅̅

 𝐶𝑂𝑖  مجموع توليد ميعانات گازي در روز  :i  ام بطوريکهi=1,2,…,n   باشد.مي 

n      تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 هزار بشکه در روزواحد اندازه گیری:    

     آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              ميادين مستقل گازي شركت ملي نفت ايراننام تفکیک اول : 

 - های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه                                 هاي گازي شركت ملي گاز ايرانپااليشگاهنام تفکیک دوم : 

 اداره كل نظارت بر صادرات ومبادالت مواد نفتيواحد تابعه:                                      وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 )با هماهنگي مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شركت                                                                                                               

 ملي نفت ايران و مديريت هماهنگي و كنترل توليد                                                                                                               

                                     شركت ملي گاز ايران(                                                                                                             

  -توضیحات:
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 6شماره ردیف:                                                                                                صادرات نفت خام عنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :مجموع كل صادرات نفت خام كشور در يک دوره زماني مشخص بر تعداد روزهاي آن دوره زمانيحاصل تقسيم 

           𝑬𝑶̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑬𝑶𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید: صادرات نفت خام                        متوسط روزانهنام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

اي تا سياه به همراه مواد غير نفتي مانند ها با دامنه تقطير بسيار گسترده كه عمدتاً به رنگ قهوهمخلوطي از انواع هيدروكربن : نفت خام

 شود.غيره كه در اعماق زمين يا دريا به حالت مايع يافت مي، فلزات سنگين و ، نمک، آبگوگرد

گردد و شامل نفت هاي صادراتي به بازارهاي انرژي خارج از كشور ارسال ميميزان نفت خامي است كه از طريق پايانه صادرات نفت خام:

 باشد.مختلف مي هاي با چگاليخام

𝐸𝑂̅̅  :  متوسط روزانه صادرات نفت خام در يک دوره زماني مشخص   ̅̅

 𝐸𝑂𝑖  مجموع صادرات نفت خام در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n      تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 هزار بشکه در روزواحد اندازه گیری:    

     آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                    -نام تفکیک اول : 

 

 )با هماهنگي شركت  اداره كل نظارت بر صادرات ومبادالت مواد نفتيواحد تابعه:              وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 هاي نفتي ايران و مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز(پايانه                                                                                        

  -توضیحات:
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 7 شماره ردیف:                                                                                         صادرات ميعانات گازيعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :تقسيم مجموع صادرات ميعانات گازي كشور در يک دوره زماني بر تعداد روزهاي آن دوره زماني

           𝑬𝑪̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑬𝑪𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

    سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید:                   متوسط روزانه صادرات ميعانات گازينام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

س از تر از بوتان است كه پتركيبات هيدروكربني مايع از منشأ مخازن مستقل گازي و عمدتاً شامل هيدروكربورهاي سنگين : میعانات گازی 

 گردد.گير، در فاز مايع تثبيت ميخروج از واحدهاي لخته

، هداريشرايط مطلوب جهت نگهاي سبک به منظور رسيدن به تنظيم فشار بخار سيال از طريق جداسازي هيدروكربن :تثبیت میعانات گازی

 انتقال و فروش

𝐸𝐶̅̅  :  متوسط روزانه صادرات ميعانات گازي در يک دوره زماني مشخص   ̅̅

 𝐸𝐶𝑖  مجموع صادرات ميعانات گازي در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n       تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 بشکه در روزهزار واحد اندازه گیری:    

         آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه   □ فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                       -نام تفکیک اول : 

 

 وزارت نفت اداره كل نظارت بر صادرات ومبادالت مواد نفتيواحد تابعه:             وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 ، مديريت نظارت بر توليد هاي نفتي ايران) با هماهنگي شركت پايانه                                                                                  

 هماهنگي توليد شركت ملي گاز ايران(نفت و گاز شركت ملي نفت ايران و مديريت                                                                        

  - توضیحات:
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 8 شماره ردیف:                                                                                                  توليد گاز خامعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :يک دوره زماني مشخص بر تعداد روزهاي آن دوره زمانيحاصل تقسيم مجموع توليد گاز خام كشور در 

           𝑸𝑮̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑸𝑮𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید:                               متوسط روزانه توليد گاز خام نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 و همچنين  گنبدهاي گازي و گازهاي همراه نفت خام ميادين نفتي. توليد گازخام از مخازن مستقل گازي تولید گازخام:

 𝑄𝐺̅̅  :  متوسط روزانه توليد گازخام كشور در دوره زماني )ميليون متر مکعب در روز( ̅̅

𝑄𝐺𝑖  مجموع گاز خام توليدي در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n     تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 ميليون متر مکعب در روزواحد اندازه گیری:    

       آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                  ز خام به تفکيک مخازن مستقل گازيتوليد گانام تفکیک اول : 

 گازي ميادين نفتي و گازهاي همراه نفت خام ميادينگنبدهاي 

                                                         نفتي تحت پوشش شركت ملي نفت ايران 

 نفت ايرانمديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي واحد تابعه:                            وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 نفت( وزارت )با هماهنگي اداره كل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتي                                                                                    

 توضیحات:

 باشد.قابل ارائه ميبا توجه به اينکه اطالعات توليد گاز خام برآوردي است معموال اطالعات توليد گاز غني  
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 9 شماره ردیف:                                                                            توليد گاز خام از ميادين مشتركعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :تعداد روزهاي آن دوره زمانيتقسيم مجموع توليد گاز خام از ميادين مشترك كشور در يک دوره زماني بر 

           𝑸𝑮̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑸𝑮𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید: متوسط روزرانه توليد گاز خام                     نام متغیر: 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه های 

 همچنين گازهاي همراه نفت خام ميادين مشترك نفتي. و توليد گاز خام از مخازن مشترك گازي  تولید گاز خام:

 ديگر كشورهاي به و كرده عبور كشور زميني و دريايي مرزهاي از آنها هايامتداد مخزن كه هستند ميادين از بخشي   :مشترك میادین

 باشد.كشيده شده است و امکان برداشت همزمان از هيدروكربورهاي آنها براي هر دو كشور ممکن مي

𝑄𝐺̅̅  :  متوسط روزانه توليد گاز خام در يک دوره زماني مشخص   ̅̅

𝑄𝐺𝑖  مجموع گاز خام توليدي از ميادين مشترك در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n      تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 ميليون متر مکعب در روزواحد اندازه گیری:    

        آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     :       سطح جغرافیایی ارائه شاخص 

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                  ميادين مشتركاز توليد گاز خام به تفکيک ميدان نام تفکیک اول : 

                          گازي و نفتي تحت پوشش شركت ملي نفت ايران 

 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي نفت ايران  واحد تابعه                                 وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 وزارت نفت( مبادالت مواد نفتي )با هماهنگي اداره كل نظارت بر صادرات و                                                                                     

 توضیحات:

 باشد.با توجه به اينکه اطالعات توليد گاز خام برآوردي است معموال اطالعات توليد گاز غني قابل ارائه مي 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

051 

 

 11 شماره ردیف:                                                                        افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتيعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 تفاضل ضريب بازيافت مخازن نفتي ابتداي دوره از انتهاي دوره

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

         برآوردي    سایر)ذکر شود(:نمونه گیری □سرشماری□ثبتی □روش تولید: ضريب بازيافت مخازن نفتي                نام متغیر:   

  

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

برداري از مخزن( به حجم نفت نسبت حجم كل ذخاير قابل برداشت نفت يک مخزن )قبل از بهره اولیه:  ضریب بازیافت مخازن نفتی

 درجاي آن.

 درصدواحد اندازه گیری:    

     آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 ساله 5سایر)ذکر شود(:   ماهانه    □فصلی    □ساالنه      □دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                       -نام تفکیک اول : 

 

                                     ريزي تلفيقيمديريت برنامهواحد تابعه:                             شركت ملي نفت ايراندستگاه)های( اجرایی متولی:  

  -توضیحات:
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 11 شماره ردیف:                                                                          تزريق گاز طبيعي به ميادين نفتيعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

 :تقسيم مجموع كل گاز تزريق شده به ميادين نفتي كشور در دوره زماني بر تعداد روزهاي دوره زماني

           𝑰𝑮̅̅̅̅ =  
∑ 𝑰𝑮𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری □سرشماری□ثبتی  روش تولید:                   ي تزريق شده به متوسط روزانه گاز طبيعنام متغیر: 

     ميادين نفت              

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

منظور افزايش ضريب بازيافت و امکان برداشت نفت خام بيشتر از يک ميدان نفتي در راستاي تزريق گاز در ميادين نفتي به  تزریق گاز:

 دستيابي به اهداف كالن اقتصادي كشور.

𝐼𝐺̅̅  :  متوسط روزانه تزريق گاز طبيعي به ميادين نفتي در يک دوره زماني مشخص   ̅

𝐼𝐺𝑖  مجموع گازهاي تزريق شده به ميادين نفتي كشور در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n      تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 ميليون متر مکعب در روزواحد اندازه گیری:    

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                 تزريق گاز به ميادين نفتي كشورنام تفکیک اول : 

 هاي مستقل شركت ملي نفت ايران از سيستم 

 - های تفکیک دوم: مؤلفهفهرست                                 تزريق گاز به ميادين نفتي كشورنام تفکیک دوم: 

 مشترك با  شركت ملي گاز ايران هاياز سيستم      

                 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي واحد تابعه:                                               وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 هاي تابعه(نفت ايران )با هماهنگي شركت

  -توضیحات:
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 12 شماره ردیف:                                                                                           شدهگازهاي سوزاندهعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:  

در نفتي و تاسيسات گازي تحت تصدي شركت ملي نفت ايران  برداريحاصل تقسيم مجموع كل گازهاي سوزانده شده در واحدهاي بهره

 :يک دوره زماني مشخص بر تعداد روزهاي آن دوره زماني

           𝑭𝑮̅̅ ̅̅ =  
∑ 𝑭𝑮𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری      □سرشماری   □ثبتی    روش تولید:       شده       متوسط روزانه گازهاي سوزاندهنام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

برداري و يا تاسيسات و بهره نفت خام در واحدهاي همراه گازهاي ناحيه از عمدتاً مشعل كه به گازهاي ارسال شده شده:گازهای سوزانده

 باشد.هاي گازي تحت تصدي شركت ملي نفت ايران ميكارخانه

𝐹𝐺̅̅  :  متوسط روزانه گازهاي سوزانده شده    ̅̅

𝐹𝐺𝑖  مجموع گازهاي سوزانده شده در روز  :i  ام كه در آنi=1,2,…,n   باشد.مي 

n      تعداد روزهاي دوره زماني مورد نظر  : 

 ميليون متر مکعب در روزواحد اندازه گیری:    

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  □ماهانه   □ فصلی    □ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه-                                                 نام تفکیک اول : 

 

 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي نفت ايران واحد تابعه:                                وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

                                     هاي تابعه شركت ملي نفت ايران()با هماهنگي مديريت توليد شركت                                                                                             

  -توضیحات:
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 13 شماره ردیف:                                                          آوري توليد و ازدياد برداشتانتقال و توسعه فن   عنوان شاخص آماری:

   محاسبه شاخص:فرمول 

 المللي و ايرانيهاي بينهاي نفتي و گازي تحت مطالعات ازدياد برداشتي توسط دانشگاهتعداد مخازن و اليه

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری      □سرشماری   □ثبتی    روش تولید:     تعداد مخازن                               نام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 شود كه در آن نفت و يا گاز قابل استحصال وجود داشته باشد.هاي زمين گفته ميبه بخشي از اليه مخزن:

 تجمعي ساالنه(هاي نفتي و گازي )به صورت تعداد مخازن و اليه    واحد اندازه گیری:

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

  سایر)ذکر شود(: □ماهانه    □فصلی    □ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 - های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                   ميادين نفتي و گازي كشور نام تفکیک اول : 

 

                                     بردارهاي بهرهشركت واحد تابعه:                                      شركت ملي نفت ايران دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 14شماره ردیف:                                                هاي پااليشي           ميزان خوراك ميعانات گازي شركتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 هاي پااليشيمجموعه خوراك ميعانات گازي شركت

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد 

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری      □سرشماری   □ثبتی    روش تولید:            راك ميعانات گازي شركتهاي پاالخونام متغیر: . 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

از  تر از بوتان است كه پسمستقل گازي و عمدتاً شامل هيدروكربورهاي سنگينتركيبات هيدروكربني مايع از منشأ مخازن میعانات گازی: 

 گردد.گير )تفکيک(، در فاز مايع تثبيت ميخروج از واحدهاي لخته

 

 هزار بشکه در روزواحد اندازه گیری: 

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(: □ماهانه   □فصلی   □ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 ميعانات گاز های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                          خوراكنام تفکیک اول : 

     -های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه                                         هاي پااليشيشركتنام تفکیک دوم: 

                         پااليش نفتهاي نفتي ايران/ شركت پااليش و پخش فرآورده هايشركت ملي واحد تابعه:      وزارت نفت دستگاه)های( اجرایی متولی:

 توضیحات:

 تعريف توسط  دفتر استانداردها و نظارت بر طرحهاي اماري مركز امار ايران .استاندارد شده است 
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 15 شماره ردیف:                                                              هاي پااليشيكتميزان خوراك نفت خام شر عنوان شاخص آماری:

  فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع خوراك نفت خام شركت هاي پااليشي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری      □سرشماری   □ثبتی    روش تولید:             خوراك نفت خام شركتهاي پااليشينام متغیر: 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه های

اي تا سياه به همراه مواد غير نفتي مانند گوگرد ،آب، ها با دامنه تقطير بسيار گسترده به رنگ قهوهمخلوطي از انواع هيدروكربوننفت خام: 

 نمک، فلزات سنگين و غيره كه در اعماق زمين يا دريا به حالت مايع يافت مي شود.

 

 هزار بشکه در روز گیری:واحد اندازه 

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(: □ماهانه   □فصلی    □ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 نفت خامهای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                      خوراكنام تفکیک اول :

     -های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه                                   شركت هاي پااليشيتفکیک دوم: نام 

  شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي / شركت هاي پااليش نفت واحد تابعه:           وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 توضیحات:

 تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرحهاي آماري مركز ايران، استاندارد شده است. 
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                              16 شماره ردیف:         هاي پااليشيشركت توليد بنزينو باالتر به كل ميزان  4نسبت ميزان توليد بنزين يورو عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

مجموع كل ميزان توليد بنزين يورو 4 و باالتر در شركتهاي پااليشي × 111

 ميزان كل بنزين توليدي در شركتهاي  پااليشي
 

 فرمول محاسبه شاخص:نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در 

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری      □سرشماری   □ثبتی     روش تولید:          و باالت 4يزان توليد بنزين يورو نسبت منام متغیر: 

  به كل ميزان توليد بنزين               

 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

(  6و يورو  5و استانداردهاي باالتر ار آن )يورو   4بنزين هايي كه بر اساس و با مشخصه هاي استاندارد اروپايي يورو و باالتر:  4بنزین یورو 

 توليد مي شوند.

بنزين ها به  اين به مجموع ميزان توليد انواع بنزين هاي توليد شده در فرآيندهاي پااليشي اطالق مي گرددکل بنزین تولیدی پاالیشگاه: 

 و بنزين سوپر. 4طور معمول عبارتند از بنزين معمولي , بنزين يورو 

درجه سانتي گراد كه در حالت طبيعي بي رنگ بوده و عمدتاً  215تا  24هاي نفتي در محدوده تقطير مخلوطي از هيدروكربنبنزین: 

 شود.شود. اين فرآورده عمدتاً به عنوان سوخت در خودروهاي سبک مصرف ميرا شامل مي 12Cتا  5Cهاي هيدروكربني زنجيره

 

 درصدواحد اندازه گیری: 

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(: □ماهانه   □فصلی   □ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

      - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                             شركت هاي پااليشينام تفکیک اول : 

 شركت هاي ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتيواحد تابعه:                       وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

  ايران / شركت هاي پااليش نفت                                                                                                 

 توضیحات: 

 ايران استاندارد شده است.تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرحهاي آماري مركز آمار 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 17 شماره ردیف:   هاي پااليشينسبت ميزان توليد نفت كوره به ميزان خوراك نفت خام و ميعانات گازي شركتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

مجموع كل ميزان توليد نفت كوره شركتهاي پااليشي × 111

(نفت خام و ميعانات گازي) شركتهاي پااليشي  ميزان كل خوراك
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری   □سرشماری  □ثبتی   روش تولید:                نسبت ميزان توليد نفت كوره به ميزاننام متغیر:  

  خوراك نفت خام و ميعانات گازي شركت هاي پااليشي 

 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

مخلوطي از انواع هيدروكربن ها با دامنه تقطير بسيار گسترده به رنگ قهوه اي تا سياه به همراه مواد غير نفتي مانند گوگرد.اب نفت خام: 

 .نمک. فلزات سنگين و غيره كه در اعماق زمين يا دريا به حالت مايع يافت مي شود

عبارت است از مايعات نفتي سبک همراه با گاز عمداتا شامل هيدروكبورهاي سنگين تر از پنتان كه در دستگاه هاي تفکيک میعانات گازی: 

 كننده در سر چاه ها يا مراكز جمع آوري در ميدان هاي گازي جدا مي شود.

و از ارزش حرارتي بااليي برخوردار است .نفت كوره با دامنه  برش هاي سنگين حاصل از پااليش نفت خام كه به حالت مايع بودهنفت کوره: 

 .تقطير و گرانروي طبقه بندي شده و به طور كلي كاربرد اصلي ان توليد حرارت در كوره ها و  يا توليد  توان در كشتي ها مي باشد

 

 درصدواحد اندازه گیری: 

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(: □ماهانه   □فصلی    □ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

   -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                          شركت هاي پااليشينام تفکیک اول :    

 شركت ملي پااليش و پخشواحد تابعه:                              وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

  هاي  پااليش نفتفرآورده هاي نفتي ايران / شركت                                                                                                      

 توضیحات: 

 تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرحهاي آماري مركز آمار ايران استاندارد شده است.
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 18 شماره ردیف:      هاي پااليشيو باالتر به كل ميزان توليد نفت گاز شركت 4نسبت ميزان توليد نفت گاز يورو  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

مجموع كل ميزان توليد نفت و گاز يورو 4 و باالتر در شركتهاي پااليشي × 111

 ميزان كل نفت گاز توليدي در شركتهاي  پااليشي
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□  نمونه گیری   □ سرشماری □ثبتی    روش تولید:         و باالتر 4نسبت ميزان توليد نفت گاز يورو  نام متغیر:

 هاي پااليشيبه كل ميزان توليد نفت و گاز شركت 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:ن

و  5و استانداردهاي باالتر از آن  )يورو  4اروپايي يورو نفت گازهايي كه بر اساس و با مشخصه هاي استاندارد و باالتر :  4نفث و گاز یورو 

 ( توليد مي شوند.6يورو 

ازها  گردد. اين نفت و گبه مجموع ميزان توليد انواع نفت گازهاي توليد شده در فرآيند هاي پااليشي اطالق ميکل نفت و گاز پاالیشگاه : 

 . بندي مي شوندبه طور معمول بر اساس درصسد گوگرد موجود در آنها طبقه 

درجه سانتي گراد را در برگرفته  و رنگ  385تا  151از فراورده هاي ميان تقطير پااليشگاه مي باشد كه دامنه تقطير ان محدوده نفت گاز: 

جهت ها به عنوان مولد حرارت و در موتورهاي احتراق  داخلي طبيعي آن زرد كهربائي است اين فراورده در سيستم هاي حرارتي و مشعل

 توان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 درصد واحد اندازه گیری:

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(: □ماهانه   □فصلی     □ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

   -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                   هاي پااليشيشركتنام تفکیک اول : 

 شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هايواحد تابعه:                وزارت نفتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 هاي  پااليش نفتنفتي ايران/ شركت                                                                                          

 توضیحات: 

 تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرحهاي آماري مركز آمار ايران، استاندارد شده است.
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 19 شماره ردیف:                                                       هاي گازيخطوط توسط پااليشگاه ز تحويلي بهگا عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي گاز كشورپااليشگاههريک از تحويلي به خطوط توسط  مجموع گاز

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 سایر)ذکر شود(:□نمونه گیری      □سرشماری   □ثبتی    روش تولید:                    گاز تحويلي به خطوطنام متغیر: 

 تعاریف واژه های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 گردد .به خطوط لوله سراسري گاز تزريق مي ،كه جهت ارسال به نقاط مصرف گازطبيعي تصفيه شده درپااليشگاهگازتحویلی به خطوط: 

 ميليون مترمکعب درروزواحد اندازه گیری: 

 آبادی□دهستان   □شهر    □بخش    □شهرستان    □استان    □کل کشور     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:□ماهانه   فصلی    ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:                 

. 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مولفهتفکیک

 

   - :های تفکیک اولفهرست مؤلفه  -                                                   نام تفکیک اول : 

 مديريت -برتوليدمديريت هماهنگي ونظارت واحد تابعه:        ايران شركت ملي گازدستگاه)های( اجرایی متولی:   

 شركت انتقال گاز ايران–ديسپچينگ ملي گاز                                                                                               

  توضیحات:

- 

 

 

 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                     های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                     شاخص
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 21 شماره ردیف:                       حجم آب قابل تنظيم ساالنه سدها                                                     عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 حجم مخزن در ابتداي دوره  (  -كل خروجي هاي كنترل شده سد در طول دوره +  )حجم مخزن در انتهاي دوره  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:  آب تنظيم يافته سدها                 نام متغیر:

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

اطالعات بهره برداري سد بوده وعبارتست از حداكثر ظرفيت ذخيره ورودي هايي است كه به صورت تنظيم شده         آب تنظیم یافته سدها : 

 )كنترل شده( در طي سال از سد خارج مي شود 

 نکته:

 اين آيتم به صورت تجمعي محاسبه مي گردد و در ابتداي سال آبي حجم تنظيم يافته صفر است

 به مفهوم استفاده از حجم ذخيره سد است. ،نفي گرددمدر صورتيکه حجم آب تنظيم يافته 

 ء آبآبهايي كه به صورت كنترل شده و با برنامه از سد خارج مي گردد ولي به جهت آماده نبودن مبادي مصرف ، در پايين دست مصرف نمي گردد، جز       

 تنظيمي يد تلقي مي گردد.                      

 ميليون متر مکعب  گیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی  دهستان    شهر   بخش    شهرستان    استان   کل کشور                  سطح جغرافیایی ارائه شده:  

 سایر )ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                 دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                   -نام تفکیک اول: 

      شركت مديريت منابع آب ايرانواحد تابعه:                                                 وزارت نيرو )های( اجرایی متولی :  دستگاه

  -توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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           21 شماره ردیف:                           سطح اراضي تحت پوشش شبکه هاي آبياري و زهکشي اصلي                عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                       سطح اراضي تحت پوشش  نام متغیر:

 شبکه هاي آبياري و زهکشي اصلي  

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 سطح اراضي تحت پوشش شبکه هاي آبياري و زهکشي  اصلي 

اراضي تحت پوشش شبکه هاي آبياري و زهکشي اصلي كه از امکانات و قابليت هاي تامين آب مطمئن برخوردار و داراي آبگير از سد مخزني  

 باشد. 2و  1درجه يا سد انحرافي يا پمپاژ و كانال 

 هکتار  گیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی  دهستان    شهر    بخش    شهرستان    استان   کل کشور               سطح جغرافیایی ارائه شده:

 سایر )ذکر شود(: ماهانه        فصلی    ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

     -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول: 

      شركت مديريت منابع آب ايرانواحد تابعه:                                                 وزارت نيرو )های( اجرایی متولی :  دستگاه

  -توضیحات: 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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  22 شماره ردیف:               ظرفيت مخازن سدها                                                                            عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تراز نرمال مخزن  = حجم كل مخزن -)بستر رودخانه(  تراز مخزن

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

  )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                ميزان ظرفيت مخازن سد        نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

سد  گيرد و شتتامل مجموع حجمي از مخزن استتت كه بين تراز كف مخزن )بستتتر رودخانه( و تراز نرمال مخزن قرار مي :حجم کل مخزن 

 باشد.حجم مفيد و حجم مرده سد مي

 

 ميليون مترمکعب  گیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

  آبادی دهستان    شهر   بخش    شهرستان    استان    کل کشور  سطح جغرافیایی ارائه شده:   

 

 سایر )ذکر شود(: ماهانه   فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:       

 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

    -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                              -نام تفکیک اول: 

 

      شركت مديريت منابع آبواحد تابعه:                                             وزارت نيرو )های( اجرایی متولی :  دستگاه

 توضیحات: 

 هاي آماري مركز آمار ايران ،استاندارد شده است.تعاريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح
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   23 شماره ردیف:                                   آبي                     هاي برقوسط توليد انرژي ساليانه نيروگاهمت   عنوان شاخص آماری:

                   

 فرمول محاسبه شاخص: 

 آبيي برقهاانرژي ساليانه نيروگاهوسط توليد مجموع مت

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

  )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:  متوسط توليد انرژي ساليانه                نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

متوستتتط توليد انرژي ستتتاليانه: عبارت استتتت از بيشتتتترين انرژي قابل توليد يک نيروگاه برق آبي با احتستتتاب شتتترايط محيطي و اقليمي  

 ي مولد هاي نيروگاه)هيدرولوژي(، ساعت كاركرد و راندمان توربين طي يک دوره زماني معين)ساالنه(بر روي پايانه خروج

 

 گيگاوات ساعت گیری:واحد اندازه

 

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی  دهستان    شهر   بخش    شهرستان    استان   کل کشور               سطح جغرافیایی ارائه شده: 

 سایر )ذکر شود(: ماهانه   فصلی  ساالنه                  دوره زمانی ارائه شاخص:  

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                              -نام تفکیک اول: 

 

 

      شركت مديريت منابع آب ايرانواحد تابعه:                                                    وزارت نيرو )های( اجرایی متولی :  دستگاه

 

  -توضیحات: 
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                 24 ردیف:شماره                    آبي                                                  هاي برقهظرفيت نصب شده نيروگا عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 برداري رسيده.آبي به بهرههاي برقمجموع ظرفيت نصب نيروگاه

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

  )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:    آبي       هاي برقظرفيت نصب نيروگاه نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

گيرد و در لوحه ويژگي هاي فني سازنده اي كه پيمان و سفارش و طراحي مولد برق براساس آن صورت ميتوان پيوسته ظرفیت نصب شده :

 سازنده بر روي مشخصات آن درج مي شود(شود.)قدرت نامي يک توربين يا ژنراتور كه ازطرف ذكر مي

 ها جهتيروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسيل آب انباشته شده در پشت سدها يا انرژي جرياني آب رودخانهن آبی:های برقنیروگاه 

 شود. مصرف در توربين آبي براي توليد برق استفاده مي

 

 مگاوات  گیری: واحد اندازه

 

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

  آبادی دهستان    شهر   بخش    شهرستان    استان کل کشور   سطح جغرافیایی ارائه شده:   

 

 سایر )ذکر شود(: ماهانه    فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:        

 

 های هر تفکیک: های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

    -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                  -نام تفکیک اول: 

     

 

    ايران  مديريت منابع آبشركت واحد تابعه:                                               وزارت نيرو )های( اجرایی متولی :  دستگاه

 

 توضیحات: 

 هاي آماري مركز آمار ايران، استاندارد شده است.تعاريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح
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 25 شماره ردیف:                                                                             سهم آب مصرف شده در بخش صنعت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 مقدارآب مصرف شده در بخش صنعت 

   كل آب مصرفي كشور 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:       بخش صنعت  .مقدارآب مصرف شده درنام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                     ي كشورآب مصرف كل.ام متغیر:ن
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

   در بخش صنعت به مصرف رسيده است.بخشي از آب مصرف شده كشور است كه  سهم آب مصرف شده در بخش صنعت: 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:        

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

         شركت مديريت منابع آب ايران واحد تابعه:                                   وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:  

 ارائه آمار از ميزان آب زيرميني ساالنه امکان پذير است.

 

 

 
 

111×  
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 26 شماره ردیف:                                                                          سهم آب مصرف شده در بخش كشاورزيعنوان شاخص آماری: 

 مقدار آب مصرف شده در بخش كشاورزي        ×111                                                  فرمول محاسبه شاخص:

                            
 كل آب مصرفي كشور                                                       

     

     

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:              مقدارآب مصرف شده دربخش كشاورزي  نام متغیر:

 شود(: سایر)ذکر  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   تولید:روش                                    في كشور  آب مصر كل.نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 بخشي از آب مصرف شده كشور است كه در بخش كشاورزي به مصرف رسيده است. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی:

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  شودتولید می                           عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                

 

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفههای تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 

 شركت مديريت منابع آب ايرانواحد تابعه:                                                           وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:  

ولي ارائه آمار آب سطحي) برداشت هاي سنتي و نيمه مدرن( در دوره هاي پنج   ميني ساالنه امکان پذير استزارائه آمار از ميزان آب زير

 ساله مي باشد. 
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    27 شماره ردیف:                                                                          در بخش شرب     سهم مصرف آب شرب عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

                 

 مقدار آب مصرف شده در بخش شرب ×   111

  كل آب مصرفي كشور 

 
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                .مقدار مصرف آب شربنام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  ي كشور آب مصرفكل  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 حجمي از آب مصرف شده كشور است كه به مصرف شرب رسيده باشد.  سهم مصرف آب شرب:

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 شركت مديريت منابع اب كشورواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:  

شركت مديريت منابع آب كشور ثبت و ارائه مي  مقدار مصرف آب شرب توسط شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ثبت و كل آب مصرفي كشور توسط

 گردد.
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  28 شماره ردیف:                                                                                                    تجديدپذير آبعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 تجديدپذير آب=  رشبا از قعيوا قتعر و تبخير  – يجو يها شيزر  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید:                                تجديدپذير آب  نام متغیر:

 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 دشو مي تبديل مينيزيرز آب يا و سطحي آب به كه يجو يها شيزر از حجمي: تجدیدپذیر آب

 ميليون متر مکعب در سال گیری:واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 ساله 5 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 دفتر مطالعات پايه منابع آب ،شركت مديريت منابع آب ايران واحد تابعه:                               وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 



 توسعه کشورهای رصد برنامه ششم های امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

015 

 

  29 شماره ردیف:                                                                                               ركشو تجديدپذير آب سرانهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  ركشو تجديدپذير آب

 جمعيت

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید:                                  تجديدپذير آب  نام متغیر:

 

 برآورديسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                                               جمعيت  نام متغیر:

 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شودساله محاسبه مي 5هاي گزارشات بيالن منابع آب دوره روي از مشخص مانيز مقطع در ركشو تجديدپذير آب 

 ميليون متر مکعب در سالگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 ساله 5 هايدورهسایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 آب منابع پايه تمطالعا فترد شركت مديريت منابع آب ايران،واحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:  

- 
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 31 شماره ردیف:                                                               زهکشي و ريبياآ يهاشبکه به ورودي آب حجمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 .باشند مي نصب هکشيز و ريبياآ يهاشبکه ورودي محل در كه آب نجريا يگير ازهندا مناسب ادوات اعنوا با يگير ازهندا

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                     ورودي آب حجم نام متغیر:

  

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 و ريبياآ شبکه يک وارد ژپمپا يا و ثقلي رتبصو (مينيزيرز و سطحي) مختلف بيآ منابع از مشخص عيزرا لسا يک لطو در كه بيآ حجم

 .دشو مي هکشيز

 مترمکعب نميليو گیری:واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 ركشو سراسر اي منطقه آب يها شركت  داريبر هبهر فاتردواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 31 شماره ردیف:                               ميني                                   زيرز آب منابع ساالنه نمخز يكسرعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 ها انبخوآ فمعر افگرروهيد سساا بر محاسبه

   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                            مينيزيرز آب منابع نمخز   نام متغیر:

 

  

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ركشو برفتيآ يها انبخوآ نمخز يكسر اتتغيير

 در سال مترمکعب نميليوگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

     آب منابع پايه تمطالعا فترد شركت مديريت منابع آب ايران،واحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 32 شماره ردیف:                                                                          مينيزيرز آب منابع از شتدابر و تخليه :  عنوان شاخص آماری:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید                                             مينيزيرز آب منابع نام متغیر:

 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 متر مکعب در سالگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 ساله 5هاي دورهسایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  چاه، قنات و چشمه های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                     نوع  نام تفکیک اول : 

 

     آب منابع پايه تمطالعا فترد شركت مديريت منابع آب ايران،واحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 33 شماره ردیف:                                                                                                                 ندگيربا عتفاارعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                        يجو يهاشيزر  نام متغیر:

  

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 فبر و رانبا رتبصو يجو يها شيزر از حاصل آب ارمقد

 ميلي مترگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 روزانهسایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 شركت مديريت منابع آب ايرانواحد تابعه:                      وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 34: شماره ردیف                                            مطالعه و اجرا داري،بر هبهر ستد در  ركشو ملي يسدها ادتعدعنوان شاخص آماری: 

   

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                        ملي يسدها ادتعد نام متغیر:

 

 

 _ های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 _گیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 روزانهسایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                                       - نام تفکیک اول:

 

 دفتر مطالعات پايه منابع آب ،شركت مديريت منابع آب ايران :واحد تابعه:                             وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:  

 

- 
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 35 شماره ردیف:                                                                                                          آب بدون درآمدعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 حجم كل توليد  –حجم كل فروش 

 حجم كل توليد                

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                      حجم كل توليد  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                     حجم كل فروش  نام متغیر:

 

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه
 

 

 -گیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 

 

 

 

 

011×  
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 36 شماره ردیف:                                                                          هاي ميکروبيميزان مطلوبيت نمونهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي ميکروبي مطلوب تعداد نمونه

 تعداد كل نمونه                

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:         هاي ميکروبي مطلوب تعداد نمونه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                    تعداد كل نمونه            نام متغیر:

    

 

 - درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه
 

 

 _گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 تفکیک: های هرهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 37 شماره ردیف:                                                         جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهري  نسبت  عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 شهريجمعيت تحت پوشش آب 

 كل جمعيت                 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:پوشش آب                         جمعيت تحت متغیر:نام 

                 

 برآوردسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                        كل جمعيت  نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 
 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 ماهه 6 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

011×  
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 38 شماره ردیف:                                          به كل جمعيت جمعيت تحت پوشش شبکه فاضالب نسبتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 فاضالب                شبکه جمعيت تحت پوشش 

 كل جمعيت 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید: فاضالب        شبکه جمعيت تحت پوشش   نام متغیر:

 برآورد  سایر)ذکر شود(گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                       كل جمعيت  نام متغیر:

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 ماهه 6سایر)ذکر شود(:  ه انماهفصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  تفکیک اول:نام 

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

  

011×  
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 39 شماره ردیف:                          خانوار ( 21مند از آب آشاميدني سالم )باالي جمعيت روستايي بهره نسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 27/1  × 2خانوار سطح  21+ جمعيت روستايي باالي 1خانوار سطح  21جمعيت روستايي باالي 

 خانوار       21كل جمعيت روستايي باالي 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:      1خانوار سطح  21جمعيت روستايي باالي  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     2خانوار سطح  21جمعيت روستايي باالي   نام متغیر:

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 ماهه 6سایر)ذکر شود(:  ه انماهفصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

011×  
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 41شماره ردیف:                      ميزان رشد مصرف آب نسبت به زمان مشابه در سال گذشته                      عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان فروش دوره جاري در همان سال  –ميزان فروش همان دوره در سال قبل 

 ميزان فروش همان دوره در سال قبل                 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید: ميزان فروش دوره جاري                    نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:ميزان فروش همان دوره در سال قبل     نام متغیر:

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 ماهه 2سایر)ذکر شود(:  ه انماهفصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

011×  



 توسعه کشورهای رصد برنامه ششم های امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

011 

 

 41 شماره ردیف:متوسط مصرف آب شرب هر مشترك خانگي                                                               عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان مصرف

 تعداد انشعاب خانگي                

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                ميزان مصرف  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:تعداد انشعاب خانگي         نام متغیر:

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 متر مکعبگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 42 شماره ردیف:هاي سنجش كيفيت آب شرب                                                         توسعه آزمايشگاه عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 اي عملکرد بودجه

 اي                پيش بيني بودجه

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                      اي عملکرد بودجه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:اي                  پيش بيني بودجه  نام متغیر:

 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 43 شماره ردیف:هاي گندزدايي                                                                 توسعه و جايگزيني سامانه عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 اي عملکرد بودجه

 اي                                                پيش بيني بودجه

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:اي                     عملکرد بودجه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:اي                 پيش بيني بودجه نام متغیر:

                                 

  

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 44 شماره ردیف:                                        اي كيفيت آب شرب هاي سنجش لحظهتوسعه تجهيزات سامانه عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 اي نصب شده هاي سنجش لحظهتعداد سامانه

 اي پيش بيني شده                هاي سنجش لحظهتعداد سامانه

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:اي نصب شده      هاي سنجش لحظهتعداد سامانه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه شماری سر ثبتی   روش تولید:اي                  هاي سنجش لحظهتعداد سامانه نام متغیر:

               پيش بيني شده                     

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 45 شماره ردیف:                     درصد در هر سال                      5/1افزايش راندمان انرژي به ميزان حداقل  عنوان شاخص آماری: 

 محاسبه شاخص:فرمول 

 ارتفاع متوسط پمپاژ × 111

 (               361×)شدت انرژي 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:شدت انرژي                     نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:ارتفاع متوسط پمپاژ           نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   شهري و روستايي های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 46 شماره ردیف:                                                                         قيمت تمام شده يک متر مکعب آب عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي مترتب با توليد يک متر مکعب آب هزينه

 حجم فروش آب                

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                    ها مجموع هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:حجم فروش آب                     نام متغیر:

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 ريالگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 47 شماره ردیف:متوسط نرخ فروش يک متر مکعب آّب                                                                       عنوان شاخص آماری: 

 محاسبه شاخص: فرمول

 آب بهاي دريافتي + آبونمان 

 حجم فروش آب                 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:  آب بهاي دريافتي             نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                             آبونمان نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                 حجم فروش آب نام متغیر:

 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 _گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 شركت آب و فاضالبواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 48 شماره ردیف:               انرژي                                                                         نهايي مصرف سرانهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  (TFC)مصرف نهايي انرژي 

 (TP)جمعيت كشور 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:انرژي         نهايي مصرف   نام متغیر:

 برآوردسایر)ذکر شود(:    گیری :نمونه سرشماری   ثبتی :  روش تولید:               كشور جمعيت نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

لحام انرژي غير مصارف استثناي به نهايي كنندگانمصرف به شده توزيع انرژي حاملهاي ميزان از است عبارت: یانرژ یینها مصرف سرانه

 .كشور كل جمعيت بر تقسيمها 

 .ها حامل انرژي غير مصارف استثناي به نهايي كنندگان مصرف به شده توزيع انرژي هاي حامل ميزان: یانرژ یینها مصرف

 گیری:  واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد وريزي دفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 49 شماره ردیف:                   انرژي                                                             نهايي مصرف ساالنه رشدعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 معين سال يک انرژي نهايي مصرف - قبل سال انرژي نهايي مصرف

 قبل سال انرژي نهايي مصرف مقدار

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:            انرژي نهايي مصرف نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 .هاحامل انرژي غير مصارف استثناي به نهايي كنندگانمصرف به شده توزيع انرژي هايحامل ميزان از است عبارت: یانرژ یینها مصرف

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 انرژي و برق كالن اقتصاد و ريزي برنامه دفترواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

111×  
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 51 شماره ردیف:                    انرژي                              نهايي مصرف درمصرفي  هايبخش از هريک سهمعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 مصرفي هايبخش از هريک انرژي نهايي مصرف

 هابخش انرژي نهايي مصرف كل

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                      هابخش مصرف نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 هاحامل انرژي غير مصارف استثناي به نهايي مصرفکنندگان به شده توزيع انرژي هايحامل ميزان از است عبارت: یانرژ یینها مصرف

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد وريزي دفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

111×  



 توسعه کشورهای رصد برنامه ششم های امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

011 

 

 51 شماره ردیف:                                                هاي منتخب انرژي در كل مصرف نهاييسهم هر يک از حاملعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي منتخب انرژيحاملكل مصرف نهايي انرژي هريک از 

 كل مصرف نهايي

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                      مصرف نهايي انرژي   نام متغیر:

 

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه
 

 .هاحامل انرژي غير مصارف استثناي به نهايي كنندگانمصرف به شده توزيع انرژي هايحامل ميزان از است عبارت : یانرژ یینها مصرف

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد و ريزي برنامه دفترواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

111×  
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 52 شماره ردیف:                                                                                         اوليه انرژي عرضه ساالنه رشدعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 معين سال يک در كشور در اوليه انرژي عرضه _ قبل سال يک در كشور در اوليه انرژي عرضه      

 قبل سال يک در كشور در اوليه انرژي عرضه

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:            .اوليه انرژي مقدارعرضه   نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 در اوليه انرژي عرضه مقدار به نسبت معين سال يک اوليه انرژي عرضه مقدار تفاوت درصد شاخص اين : اولیه انرژی عرضه ساالنه رشد

 است. قبل سال

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - اول:نام تفکیک 

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

111×  
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 53 شماره ردیف:                                                                                    اوليه  انرژي عرضه سرانهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 (TPES)    اوليه انرژي كل عرضه 

  (TP)   كشور جمعيت 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                         اوليه انرژي عرضه   نام متغیر:

 برآورد سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                      جمعيت   نام متغیر:

 

 درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 .كشور كل جمعيت بر تقسيم اوليه انرژي عرضه كل ميزان از است عبارت: هیاول یانرژ عرضه سرانه

 در تغيير الملللي، ينب هواييماهاي و هاكشتي سوخت صادرات، منهاي واردات عالوه به انرژي هايحامل كليه توليد : هیاول یانرژ کل عرضه

 .آماري اختالفات و شده ايجاد ذخاير

 

 تن معادل نفت خام به نفرگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 يانرژ و برق كالن اقتصاد و يزيربرنامه دفترواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                     های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                     شاخص

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

211 

 

 54 شماره ردیف:                                                                                                 نهايي مصرف كل سرانهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 

(TPES) اوليه انرژي كل عرضه 

(TP) كشور جمعيت 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:نهايي               مصرف كل   نام متغیر:

  برآوردسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:كشور                  جمعيت   نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .كشور كل جمعيت بر تقسيم نهايي مصرف كل از است عبارت : یینها مصرف کل سرانه

 تن معادل نفت خام به نفرگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 انرژي و برق كالن اقتصاد و ريزي برنامه دفترواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 55 شماره ردیف:                                                                                                 يانرژ يوربهرهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 (GDP)  داخلي ناخالص توليد 

(TFEC)  يانرژ يينها مصرف كل مقدار 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:            داخلي ناخالص توليد نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:          انرژي نهايي مصرف   نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 .هاحامل انرژي غير مصارف استثناي به نهايي كنندگان مصرف به انرژي هاي حامل توزيع از است عبارت : انرژی نهایی مصرفب

 گیری:  واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 يانرژ و برق كالن اقتصاد و يزيربرنامه دفترواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 56 شماره ردیف:                                                                                                انرژي عرضه شدتعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

(TPES)         اوليه انرژي عرضه 

 ثابت قيمت به  GDPكشور  داخلي ناخالص توليد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:اوليه                انرژي عرضه   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:  داخلي            ناخالص توليد نام متغیر:

 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 يداخل الصناخ دتولي بر اوليه رژيان عرضه تقسيم از و ملي اقتصاد سطح در انرژي كارايي تعيين براي است شاخصي : یانرژ عرضه شدت

 .است رفته كار به انرژي مقدار چه ماتخد و كاال از معيني مقدار توليد براي دهد مي نشان و گردد مي محاسبه

 ايجاد ذخاير در تغيير و المللي بين هواييماهاي و هاكشتي سوخت صادرات، منهاي واردات عالوه به توليد شامل : هیاول یانرژ کل عرضه

 .گردد مي آماري اختالفات و دهش

 

 بر مليون ريالتن معادل نفت خام گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي وبرنامهدفتر واحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

111×  
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 57 شماره ردیف:                                                                                                   كربن شدتعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 كربن انتشار ميزان

 داخلي ناخالص توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              كربن انتشار ميزان نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           داخلي ناخالص توليد نام متغیر:

 

   

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 .داخلي ناخالص توليد بر تقسيم انرژي توليد فرآيند يک از ناشي انتشار ميزان :انتشار زانیم

 كيلو گرم بر ريالگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق اقتصاد و ريزي كالندفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 58 شماره ردیف:            انرژي                                                                        نهايي مصرف شدتعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص: 

(TFEC) انرژي نهايي مصرف كل 

(GDP) ثابت قيمتبه  كشور داخلي ناخالص توليد 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:انرژي              نهايي مصرف   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید:             داخلي ناخالص توليد نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .هاحامل انرژي غير مصارف استثناي به نهايي كنندگانمصرف به شده توزيع انرژي حاملهاي ميزان از است عبارت : یانرژ یینها مصرف

 گیری:  واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:           

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 

 

 

 

 

 

111×  
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 59 شماره ردیف:                                                                               كربن اكسيد دي انتشار سرانهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 كربن اكسيد دي انتشار ميزان

 كشور جمعيت كل

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:            كربن اكسيد دي انتشار نام متغیر:

 برآوردسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                              جمعيت  نام متغیر:

              

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلو گرم بر نفرگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 61 شماره ردیف:                                                                            گوگرد  اكسيدهاي انتشار سرانهعنوان شاخص آماری: 

   

 محاسبه شاخص:فرمول 

 گوگرد اكسيدهاي انتشار ميزان

 كشور جمعيت كل

 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:گوگرد               اكسيدهاي انتشار   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:جمعيت                                    نام متغیر:

 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 

 كيلو گرم بر نفرگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 61 شماره ردیف:                                                                                       نيتروژن اكسيدهاي انتشار سرانهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 نيتروژن اكسيدهاي انتشار ميزان

  كشور كل جمعيت 

 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              نيتروژن اكسيدهاي انتشار   نام متغیر:

 برآوردسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                      كشور   جمعيت كل  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلو گرم بر نفرگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 62 شماره ردیف:                                                                                  مونوكسيدكربن انتشار سرانهعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 كربن مونوكسيد انتشار ميزان

 كشور جمعيت كل

 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:         كربنمونوكسيد  انتشار  نام متغیر:

 برآوردسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:               كشور جمعيت كل نام متغیر:

 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 بر نفر كيلو گرمگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 63 شماره ردیف:                             كشور حرارتي هاينيروگاه در كربن اكسيد دي انتشار شاخص نيانگيمعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 نيروگاهي بخش در سوخت احتراق از ناشي كربن اكسيد دي گاز انتشار ميزان

 برق توليد واحد هر

 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:          كربن اكسيد دي انتشار ميزان  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                            برق توليد ميزان نام متغیر:

 

 

 درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 به نيروگاه سوخت احتراق از ناشي كربن اكسيد دي گاز انتشار ميانگين : یروگاهین بخش در کربن دیاکس ید انتشار شاخص نیانگیم

 كشور در حرارتي هاي نيروگاه از برق توليد ساعت كيلووات هر ازاي

 

 گرم بر كيلو وات ساعتگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 64 شماره ردیف:            كشور حرارتي هاينيروگاه در نيتروژن هاي اكسيد انتشار شاخص نيانگيم نیانگیمعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 نيروگاهي بخش در سوخت احتراق از ناشي نيتروژن اكسيدهاي انتشار ميزان

 برق توليد واحد هر

 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:         نيتروژن اكسيدهاي انتشار ميزان   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                               برق توليد ميزان نام متغیر:

 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 اهنيروگ وختس احتراق از ناشي نيتروژن اكسيدهاي انتشار ميانگين : یروگاهین بخش در تروژنین یدهایاکس انتشار شاخص نیانگیم

 كشور در حرارتي هاي نيروگاه از برق توليد ساعت كيلووات هر ازاي هب

 

 گرم بر كيلو وات ساعتگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 65 شماره ردیف:                كشور حرارتي هاينيروگاه در گوگرد هاي اكسيد انتشار شاخص نيانگيم: نیانگیمعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 نيروگاهي بخش در سوخت احتراق از ناشي گوگرد اكسيدهاي انتشار ميزان

 برق توليد واحد هر

 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           گوگرد اكسيدهاي انتشار ميزان   متغیر:نام 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                              برق  توليد ميزان نام متغیر:

 

 درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 بله اهنيروگ سلوخت احتراق از ناشي گوگرد اكسيدهاي انتشار ميانگين : یروگاهین بخش در گوگرد یدهایاکس انتشار شاخص نیانگیم

 كشور در حرارتي هاي نيروگاه از برق توليد ساعت كيلووات هر ازاي

 

 گرم بر كيلو وات ساعتگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 66 شماره ردیف:                                               كشور حرارتي هاينيروگاه در كربن انتشار شاخص نيانگيمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 نيروگاهي بخش در سوخت احتراق از ناشي كربن انتشار ميزان

 برق توليد واحد هر

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:          كربن انتشار ميزان   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:           برق توليد ميزان   نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اعتس وواتكيل هر ازاي به نيروگاه سوخت احتراق از ناشي كربن انتشار ميانگين : یروگاهین بخش در کربن انتشار شاخص نیانگیم

 كشور در حرارتي هاي نيروگاه از برق دتولي

 گرم بر كيلو وات ساعتگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات: 
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 67 شماره ردیف:                                                                                كشور برق عيتوز شبکه تلفات سهمعنوان شاخص آماری: 

   

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 سال کي اي دوره کيدر انتقال يپستها از كشور عيتوز شبکه شده گرفته ليتحو يانرژ مقدار

  سال کي اي دوره کي در كشور كل نيمشترك توسط شده مصرف يانرژ مقدار از كسرگردد

 سال کي اي دوره کي در كشور كل نيمشترك توسط شده مصرف يانرژ مقدار 

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:      شبکه شده گرفته ليتحو يانرژ مقدار   نام متغیر:

 انتقال يپستها از كشور عيتوز                   

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:               توسط شده مصرف يانرژ مقدار نام متغیر:

   كشور كل نيمشترك                 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 411 و 231)ضعيف فشار و (لتيوكيلو 33 و 21،11 )متوسط فشار زميني و هوايي خطوط از متشکل اي مجموعه برق : توزیع شبکه

 .شود مي بکارگرفته محدوده معين يک در برق انرژي توزيع براي كه(ولتي

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

  برق شبکه تيريمد شركت - يامنطقه برق يها شركتواحد تابعه:            ريتوان شركت وزارت نيرو،ای( اجرایی متولی: دستگاه)ه

 برق يروين عيتوز يهاشركتو  رانيا                                                                                                

 -توضیحات: 
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 68 شماره ردیف:                                                                كشور برق عيتوز فوق و انتقال شبکه تلفات سهمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 کيدر يروگاهين بالفصل يپستها از كشور انتقال شبکه شده گرفته ليتحو يانرژ مقدار

 سال کي اي دوره کي در كشور يهاروگاهين كل از شده ديتول يانرژ مقدار از كسرگردد سال کي اي دوره

  سال کي اي دوره کي در كشور كل نيمشترك توسط شده مصرف يانرژ مقدار

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              شده گرفته ليتحو يانرژ مقدار  نام متغیر:

  كشور انتقال شبکه                 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                       شده ديتول يانرژ مقدار نام متغیر:

   كشور يهاروگاهين كل از               

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كيلومترمدار به مقصد پست تا مبدا پست از مدار يک هادي واقعي طول ميانگين از عبارتست :مدار طول

 در ، هاديها طول متوسط يا آن هاي هادي از يک هر حقيقي طول از است عبارت (:کیلومترمدار) الکتریکی کابل یا خط یک مدار طول

 آنها هاي طول در مالحظه اختالف قابل وجود صورت

 ه عبارتب كيلومتر به مبدا پست از بعد پست اولين يا آن مقصد و خط مبدا نقطه دو بين خط دكلهاي فاصله مجموع از عبارتست :مسیر طول

 نبوها آمار در. آن واقعي تصوير طول از است عبارت زميني زير يا ازهوايي اعم ،)كيلومتر يا متر( الکتريکي خط يا مدار يک طول مسير ديگر

 .شود قيد مسير جاي طول به مدار است طول بهتر

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

    ريتوان شركت واحد تابعه:                                      وزارت نيرو دستگاه)های( اجرایی متولی:

 -توضیحات: 
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 69 شماره ردیف:                                                                                                              تلفات كل سهمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 اي ساله کي دوره خصوصا ، زمان دوره کي در عيتوز تلفات و انتقال تلفات

 زانيم يمنها صادرات زانيم همجوار يكشورها با برق يانرژ تبادل جمع بعالوه كشور يهاروگاهين ژهيو ديتول جمع

  برق يانرژ نيمشترك مصرف جمع يمنها واردات

   واردات زانيم يمنها صادرات زانيم همجوار يكشورها با برق يتبادل انرژ جمع بعالوه كشور يهاروگاهين ژهيو ديتول جمع           

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:      كشور يهاروگاهين هيكل ژهيو ديتول  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:        نيمشترك برق يانرژ كل مصرف  نام متغیر:

  كشور كل در برق                

 

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 411 و 231)ضعيف فشار و (لتيوكيلو 33 و 21،11 )متوسط فشار زميني و هوايي خطوط از متشکل اي مجموعه برق : توزیع شبکه

 .شود مي بکارگرفته محدوده معين يک در برق انرژي توزيع براي كه(ولتي

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 يروين عيتوز يهاشركت _ رانيا برق ديتول تيريمد شركت واحد تابعه:        ريتوان شركت وزارت نيرو، دستگاه)های( اجرایی متولی:

 يتخصص مادر شركت و برق ديتول تيريمد يهاشركت _ برق                                                                                             

 يامنطقه برق يهاشركت _ يحرارت يهاروگاهين                                                                                              

 -توضیحات: 

 

111×  



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                     های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                     شاخص

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

201 

 

 71 شماره ردیف:                                                           يحرارت يهاروگاهين يمصرف سوخت كل از گاز سهم  عنوان شاخص آماری:

  

 فرمول محاسبه شاخص:

 

  كشور يحرارت يهاروگاهين گاز سوخت مصرف كل جمع

 كشور يحرارت يهاروگاهين كل وگاز مازوت و لييگازو يهاسوخت مصرف كل جمع 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                     مترمکعب برحسب گاز نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:         يستيبا كه تريل برحسب لييگازو نام متغیر:

 شود هزار بر ميتقس شاخص آوردن بدست در  

   شود ليتبد مترمکعب به و  

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:            مترمکعب برحسب مازوت   نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 مترمکعبگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 عيتوز يهاشركت رانيا برق ديتول تيريمد شركتواحد تابعه:                     ريتوان شركت وزارت نيرو،دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 مادر شركت و برق ديتول تيريمد يهاشركت برق يروين                                                                                                      

 يحرارت يهاروگاهين يتخصص                                                                                                      

 -توضیحات: 
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                      71 شماره ردیف:                                       و تجديدپذير هايانرژي و آبي برق هاينيروگاه توليد قدرت سهمعنوان شاخص آماری: 

                                                                                                                                                                   برق مصرف )بيشترين(پيک زمان در توليدي قدرت ازكل پاك                              

 فرمول محاسبه شاخص:

 زمين ، ايزباله سوخت بادي، آبي، برق هاينيروگاه توليد بار حداكثر جمع

 برق ساالنه همزمان مصرف پيک درزمان.... و گرمايي

 كشور برق همزمان مصرف پيک درزمان كشور كل هاينيروگاه توليدي قدرت كل 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                   مصرفي همزمان بار حداكثر   نام متغیر:

 ( ساعت و روز) پيک زمان در كشور كل                  

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                     مصرفي بار حداكثر مجموع   نام متغیر:

 حداكثر ساعت و روز در كشور كل                   

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                        - نام تفکیک اول:

 

 رويني توزيع هايشركت ايران برق توليد مديريت شركتواحد تابعه:         توانير شركت وزارت نيرو،دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 تخصصي مادر شركت و برق توليد مديريت هايشركت برق                                                                                                         

 حرارتي ايهنيروگاه                                                                                              

 -توضیحات: 
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 72شماره ردیف:                                                                 كشور برق توليد از دولتي غير هاينيروگاه سهم عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

  دولتي غير هاينيروگاه توليد جمع

 سال يک يا ماه يک مثال مدت معين يک در كشور در توليد كل جمع

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              هاينيروگاه توليد جمع   نام متغیر:

 سال دريک دولتي غير                  

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:           هاينيروگاه توليد كل جمع نام متغیر:

   سال يک در كشور                 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 تفکیک: های هرهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 هايشركت ايران برق توليد مديريت شركتواحد تابعه:                        توانير شركت وزارت نيرو،دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  برق توليد مديريت هايشركت برق نيروي توزيع                                                                                                                          

 حرارتي هاينيروگاه تخصصي مادر شركت و                                                                                                           

 

 -توضیحات: 

 

 

 

  

111×  



 توسعه کشورهای رصد برنامه ششم های امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

201 

 

 73 شماره ردیف:                                                                                   برق انرژي صادرات يا داتوار ميزان عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 موجود برق پستهاي به ساعت ساعت بار حداكثر يادداشت از ساعت مگاوات يا ساعت كيلووات برحسب برق انرژي صادرات يا داتوار ميزان

 و امضا ايران و همسايه كشور دو توسط ساالنه ماهيانه و بصورت( صدور يا ورود ) انرژي تبادل برگه و گردد مي محاسبه كشور مرزهاي در

 .گردد مي ارسال توانير شركت و ايران برق شبکه شركت مديريت به ايمنطقه برق هايشركت برق بازار واحد طريق از آن آمار

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                برق انرژي صادرات يا داتوار ميزان   نام متغیر:

           

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 وات ساعت مگاگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:و فهرست مؤلفههای شاخص تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                     - نام تفکیک اول:

 

 هايشركت ايران برق توليد مديريت شركتواحد تابعه:                            توانير شركت وزارت نيرو،دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 برق توليد مديريت هايشركت برق نيروي توزيع                                                                                                                             

 حرارتي هاينيروگاه تخصصي مادر شركت و                                                                                                                

 

 توضیحات:  

 (سال يا ماه يا روز دريک.)  باشد مي برق صادرات دهندهمثبت نشان عالمت و برق داتوار دهندهنشان منفي عالمت
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 74 شماره ردیف:                                                                                         هانيروگاه اسمي قدرت سرانه عنوان شاخص آماری:

   

 فرمول محاسبه شاخص:

  سال يک در كشور كل هاينيروگاه اسمي قدرت مجموع                                                                    

 سال يک در كل كشور جمعيت                                                                            

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                               نيروگاه اسمي قدرت نام متغیر:

 برآورد سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                                كل كشور جمعيت نام متغیر:

 

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

اسب  رحسبب معيني شرايط براي آن مشخصات پالك برروي سازنده ازطرف محركه نيروي توليدي دستگاه با توربين دستگاه يک نامي قدرت

 .گردد مي مشخص كيلووات برحسب نامي قدرت كوچک هاي درماشين. است شده نوشته مگاوات يا بخار

 

 گیری:  واحد اندازه

می شود  نتولید                  شودتولید می                           عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 شركت توانيرواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:
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 75 شماره ردیف:            خانگي                                                                مشتركين مصرف متوسط عنوان شاخص آماری: 

   

  كشور در خانگي مشتركين كل مصرف                                                  فرمول محاسبه شاخص:

 سال يک يا دريک دوره دركشور خانگي مشتركين كل تعداد                                                                         

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:             كشور در خانگي مشتركين كل مصرف نام متغیر:

 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:               دركشور خانگي مشتركين كل تعداد نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 توزيع شركتهاي بيلينگ سيستم ودر خوانده ديجيتالي دستگاههاي توسط مصرف كنتورهاي از دوماهه دوره صورت به مشتركين برق مصرف

 گردد مي ارسال توانير آمار واحد به و شده ثبت افزار نرم در و ارسال توزيع شركت آمار واحد به و سنجي صحت و آوري جمع

 مگا وات ساعت/  كيلوگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 ماهه 2معموال سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 شركت توانيرواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 76 شماره ردیف:                                                                                  صنعتي   مشتركين مصرف متوسطعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  كشور در صنعتي مشتركين كل مصرف                                                                                     

 سال يک يا دريک دوره دركشور صنعتي مشتركين كل تعداد                                                                               

 

 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:               كشور در صنعتي مشتركين كل مصرف نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:   دريک دوره دركشور صنعتي مشتركين كل تعداد نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 توزيع شركتهاي بيلينگ سيستم ودر خوانده ديجيتالي دستگاههاي توسط مصرف كنتورهاي از دوماهه دوره صورت به مشتركين برق مصرف

 گردد مي ارسال توانير آمار واحد به و شده ثبت افزار نرم در و ارسال توزيع شركت آمار واحد به و سنجي صحت و آوري جمع

 مگا وات ساعت/  كيلوگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  شودتولید می                           عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 ماهه 2معموال سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 .انرژي و برق كالن اقتصاد ريزي ودفتر برنامهواحد تابعه:                                وزارت نيرودستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 77 شماره ردیف:                                              مصرف                            )بيشترين( ميزان رشد پيک عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 گذشته درسال همين متغيير منهاي مگاوات برحسب كشور كل مصرفي همزمان بارمصرف حداكثر                                       

 گذشته سال در كشور كل مصرفي همزمان مصرف بار حداكثر                          

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید                  مصرفي همزمان بارمصرف حداكثر نام متغیر:

  -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - ول:های تفکیک افهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 توانير                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                                         دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 78 شماره ردیف:                                                 سرانه توليد برق                                                عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 آيدمي بدست تجديدپذير هايانرژي و بادي آبي، حرارتي، برق هاينيروگاه از كه سال كشور در يک كل برق ناويژه توليد     

 

 سال  آن در كشور كل جمعيت                                                             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                    كشور كل برق ناويژه توليد نام متغیر:

 برآوردسایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                             كشور كل جمعيت نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 گیری:  واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 توانير                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                                         دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 79 شماره ردیف:                                                        سرانه مصرف برق                                        عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 مشخص دوره يک در كشور كل مشتركين برق انرژي كل مصرف                                                   

 دوره آن تعداد كل جمعيت                                                                            

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:    كشور كل مشتركين برق انرژي كل مصرف نام متغیر:

  برآوردسایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                 تعداد كل جمعيت نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 توزيع شركتهاي بيلينگ سيستم ودر خوانده ديجيتالي دستگاههاي توسط مصرف كنتورهاي از دوماهه دوره صورت به مشتركين برق مصرف

 گردد مي ارسال توانير آمار واحد به و شده ثبت افزار نرم در و ارسال توزيع شركت آمار واحد به و سنجي صحت و آوري جمع

 نفر به ساعتكيلوواتگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 توانير                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                                         دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 81 شماره ردیف:                                           ميزان رشد مصرف برق                                              عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

  پيشين ( )دوره سال در برق مصرف منهاي (كنوني سال)دوره در برق مصرف                                         

 ساعت مگاوات پيشين ( )دوره سال در برق مصرف

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                             برق مصرف نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان شهر  بخش شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 ماهه 2 سایر)ذکر شود(: ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 توانير                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                                         دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 -توضیحات: 

 

 

  

111×  
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 81 شماره ردیف:                                               هاي حرارتي                           متوسط راندمان نيروگاه عنوان شاخص آماری:

  فرمول محاسبه شاخص:

 نيروگاه يا واحدها بازده است، كيلو كالري 861 ثابت طور به برق ساعت كيلووات يک حرارتي انرژي كه اين به توجه با : حرارتی راندمان

 :آيد مي دست به زير فرمول طريق از حرارتي هاي

861 

 توليد شده برق ساعت كيلووات يک ازاي به مصرفي حرارتي انرژي                                                  

 حرارتي ارزش بادانستن كيلوكالري برحسب سوخت مقدار آوردن بدست -1:  است زير مورد سه انجام وراندمان حرارتي بازده محاسبه نحوه

 .گيرد مي صورت هرساله نفت وزارت از نگاري وبانامه توليد فني دفتر از (كه مازوت و گاز ، )گازوييل هرسوخت

 .آيد مي )كيلوكالري( بدست انرژي توليد بر ( )كيلوكالري سوخت ميزان تقسيم حاصل كه حرارتي بازده آوردن بدست - 2 

 . باشد مي حرارتي بربازده 861 عدد تقسيم راندمان حاصل -3

 هانيروگاه تعداد بر تقسيم هانيروگاه راندمان كل با مجموع است برابر كشور كل هاينيروگاه راندمان متوسط

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                 هاي حرارتيراندمان نيروگاه نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ساعت مگاواتگیری: واحد اندازه

می شود  نتولید                  تولید می شود                          عیت شاخص :              وض   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

                                      ارتيحر برق نيروي توليد مادرتخصصي شركت توانير ، شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 82 شماره ردیف:                             متوسط زمان خاموشي هر مشترك در روز                                     عنوان شاخص آماری:

  فرمول محاسبه شاخص:

 

 كشور كل يا استان يا يک توزيع شركت يک يا شهرستان يک در دقيقه به روز در برق نشده توزيع انرژي زمان مدت                    

                                   

 كشور كل يا استان يا توزيع شركت يا شهرستان آن برق مشتركين تعداد                                                

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:      مشترك در روز                 زمان خاموشي هر  نام متغیر:

    كشور و ...( در يک منطقه مشخص)استان، كل

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           در آن منطقه مشخص برق مشتركين تعداد نام متغیر:

  -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 توانير                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                                         دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 83 شماره ردیف:                                           هاي تجديد پذير و پاك                         ظرفيت نيروگاه آماری:عنوان شاخص 

  -فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           هاي تجديد پذير و پاكظرفيت نيروگاه نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هاي توليد انرژي الکتريکي از منابع خورشيدي، بادي، برقابي كوچک، زمين گرمايي، زيست شامل نيروگاه هاي تجديد پذير و پاكنيروگاه

 باشد.حرارت و توربين انبساطي مي توده، بازيافت

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 ساتبا واحد آمار و برنامه ريزي تلفيقي                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 84 شماره ردیف:                                                     هاي تجديد پذير و پاكميزان توليد انرژي از نيروگاه عنوان شاخص آماری:

  -فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                هايميزان توليد انرژي نيروگاه نام متغیر:

          تجديد پذير و پاك               

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

هاي توليد انرژي الکتريکي از منابع خورشيدي، بادي، برقابي كوچک، زمين گرمايي، زيست توده، شامل نيروگاه هاي تجديد پذير و پاكنيروگاه

 باشد.بازيافت حرارت و توربين انبساطي مي

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 ساتبا واحد آمار و برنامه ريزي تلفيقي                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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  85 شماره ردیف:                                               برق)ناويژه( كشورهاي تجديد پذير و پاك از توليد سهم انرژي عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي تجديد پذير و پاك انرژي الکتريکي توليد شده توسط نيروگاه

 

 كل انرژي الکتريکي توليد شده در كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                       انرژي الکتريکي توليد شده   نام متغیر:

                        هاي تجديد پذير و پاكتوسط نيروگاه

    سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:كل انرژي الکتريکي توليد شده در كشور        نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

توده،  زمين گرمايي، زيست هاي توليد انرژي الکتريکي از منابع خورشيدي، بادي، برقابي كوچک،شامل نيروگاه هاي تجديد پذير و پاكنيروگاه

 باشد.بازيافت حرارت و توربين انبساطي مي

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

                                       و برنامه ريزي تلفيقي ساتبا واحد آمار شركتواحد تابعه:                                 وزارت نيرو          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 

 

 

111×  
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 86 شماره ردیف:     پاك                   اي با استفاده از منابع تجديد پذير و اجتناب از انتشار گازهاي گلخانه عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي حرارتينيروگاه ايتجديد پذير و پاك * متوسط انتشار گازهاي گلخانههاي ميزان توليد انرژي از نيروگاه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                              ميزان توليد انرژي از  نام متغیر:

                                   هاي تجديد پذير و پاكنيروگاه

 محاسبهسایر)ذکر شود(:   گیری :نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                      ايانتشار گازهاي گلخانه نام متغیر:

                                                هاي حرارتينيروگاه                                                                                                                                                               

 حاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول متعاریف واژه

ژي نامه انرهاي حرارتي ساالنه و بر اساس آخرين آمار اعالم شده ترازاكسيد كربن نيروگاهاي معادل ديشاخص متوسط انتشار گازهاي گلخانه

 خواهد بود.             

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 ساتبا واحد آمار و برنامه ريزي تلفيقي                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 87 شماره ردیف:                                 اجتناب از مصرف سوخت فسيلي با استفاده از منابع تجديد پذير و پاك عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي حرارتينيروگاه هاي تجديدپذير و پاك * متوسط مصرف گاز طبيعي درميزان توليد انرژي از نيروگاه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                              ميزان توليد انرژي از نام متغیر:

                                   هاي تجديد پذير و پاكنيروگاه

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید                           مصرف گاز طبيعي در نام متغیر:

                                                هاي حرارتينيروگاه 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نامه انرژي و آمار صنعت برق خواهد هاي حرارتي ساالنه و بر اساس آخرين آمار اعالم شده ترازنيروگاه مصرف سوخت فسيليشاخص متوسط 

 بود.             

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفههای تفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 ساتبا واحد آمار و برنامه ريزي تلفيقي                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 88 شماره ردیف:                                                  اجتناب از مصرف آب با استفاده از منابع تجديد پذير و پاك عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي حرارتينيروگاه هاي تجديدپذير و پاك * متوسط مصرف آب درتوليد انرژي از نيروگاهميزان 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                                    ميزان توليد انرژي از  نام متغیر:

                                         هاي تجديد پذير و پاكنيروگاه

                                سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید هاي حرارتي                 نيروگاه مصرف آب در نام متغیر:

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 نامه انرژي و آمار صنعت برق خواهد بود.             هاي حرارتي ساالنه و بر اساس آخرين آمار اعالم شده ترازنيروگاه مصرف آبشاخص متوسط 

 گیری:  واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                      - نام تفکیک اول:

 ساتبا واحد آمار و برنامه ريزي تلفيقي                                       شركتواحد تابعه: وزارت نيرو                                          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 89شماره ردیف :                                                             نيروگاه اتمي بوشهر (Load Factor) ضريب بار عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    : روش تولید                   خصدوره مش کيبرق در  ژهيو ديتول .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  روش تولید:  ثبتی            تعداد كل ساعات در دوره زماني مربوطه  نام متغیر:

    RUP( يا netقدرت واحد مرجع ) نام متغیر:

 RUP)روش تولید :   ثبتی        مگاوات است 915يکم نيروگاه بوشهر برابر  واحد  سرشماری گیری نمونه :)سایر)ذکر شود 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

و   (Reference Unit Power)قدرت واحد مرجع ضرب حاصل برابر است با نسبت انرژي توليدي در يک دوره مشخص به     (LF)ضريب بار  

 تعداد كل ساعات در دوره زماني مربوطه:

EG       : ساعت در يک دوره مشخص، انرژي ويژه توليد شده بر حسب مگاواتRUP : ( قدرت واحد مرجعnet،بر حسب مگاوات ) 

   

T: تعداد كل ساعات در دوره زماني مربوطه. 

 مگاوات ساعتگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                               -نام تفکیک اول: 

 هر(بوش : شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران )نيروگاه اتميواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:

 

[%]%100
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 91شماره ردیف :                                           بوشهر اتمي نيروگاه( Operation Factor) برداريبهره ضريبعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

سایر)ذکر    گیری نمونه سرشماری   ثبتی    روش تولید :   مشخص(    زماني دوره)شبکه   به متصل  ساعات  تعداد .نام متغیر:

 شود(: 

ساعات در دوره زماني مربوطه                 نام متغیر: شماری       ثبتی روش تولید :     تعداد كل  سایر)ذکر    گیری نمونه سر

 شود(:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

در يک دوره مشخص به طول  (on-line)برابر است با نسبت تعداد ساعات اتصال واحد نيروگاه به شبکه برق   (OF)برداري ضريب بهره

 مدت دوره مربوطه به ساعت:

t: .)تعداد ساعات متصل به شبکه)دوره زماني مشخص 

T: .تعداد كل ساعات در دوره زماني مربوطه 

 ساعتگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:   

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران )نيروگاه اتمي بوشهر(: واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:

 

 

 

[%]%100
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 91شماره ردیف :               اي در نتيجه توليد برق نيروگاه اتمي بوشهرعدم توليد گازهاي آالينده و گلخانهمقدار عنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                  توليد برق نيروگاه بوشهر      .نام متغیر:

 ميانگين شاخص انتشار گازهاي نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید :        اي بخش نيروگاهي كشو    هآالينده و گلخان 

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 .اي بخش نيروگاهي كشورحاصلضرب ميزان توليد برق نيروگاه بوشهر در ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه

 گرم بر كيلووات ساعتگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 هاي حرارتيگازهاي آالينده نيروگاههای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                             ايگازهاي آالينده و گلخانهنام تفکیک اول: 

 ازاي هر كيلووات ساعت برق)بر حسب گرم(  به كشور                                                                                                                 

 شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران )نيروگاه اتمي بوشهر( :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:
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 92شماره ردیف :                      ي منتج از توليد برق نيروگاه اتمي بوشهرهاسوختيي در مصرف جوصرفهميزان عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

سبت توليد برق نيروگاه اتمي      هاي  اههاي فسيلي نيروگ هاي حرارتي كشور در مقدار مصرف سوخت    بوشهر به توليد برق نيروگاه حاصلضرب ن

 حرارتي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی            روش تولید              توليد برق نيروگاه اتمي بوشهر .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی      روش تولید :        هاي حرارتي كشورتوليد برق نيروگاه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید :                 هاي فسيلمقدار مصرف سوخت نام متغیر:

    هاي حرارتي كشورنيروگاه                

  

 -ای مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ميليارد كيلو كالري        گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:    

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول: 

 شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران )نيروگاه اتمي بوشهر( :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:
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 93شماره ردیف :                                                                                                             پسماند جامدعنوان شاخص آماری:  

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                                                      پسماند جامد .نام متغیر:

  -  های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 متر مکعب                     گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                       -نام تفکیک اول: 

 اي ايرانشركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 (اي ايران)شركت پسماندداري صنعت هسته                                                                                                 

  -توضیحات:
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 94شماره ردیف :                                                                                                                  پسماند مايععنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری    ثبتی   روش تولید:                              پسماند مايع .نام متغیر:

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 متر مکعب                     گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:      

 

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 اي ايران: شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهواحد تابعه  سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 (اي ايران)شركت پسماندداري صنعت هسته                                                                                                  

  -توضیحات:
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 95شماره ردیف :                                                                        هاي پزشکي و صنعتيپسماند چشمهعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:       هاي پزشکي و صنعتيپسماند چشمه .نام متغیر:

 

 - استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت  :واحد تابعه             سازمان انرژي اتمي ايران    دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 (اي ايراناي ايران )شركت پسماندداري صنعت هستههسته                                                                                                   

  -توضیحات:
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 96شماره ردیف :                                                                                 اي نيروگاه بوشهرهستهپسماند عنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی         روش تولید:                اي نيروگاه بوشهرپسماند هسته نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 بشکهگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

  

 شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت :واحد تابعه              سازمان انرژي اتمي ايران    دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 (اي ايراناي ايران )شركت پسماندداري صنعت هستههسته                                                                                                    

 توضیحات:

- 
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 97شماره ردیف :                                              ميزان حفاري انجام شده در راستاي انجام عمليات اكتشافيعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                           ميزان حفاري انجام شده  نام متغیر:

      در راستاي انجام عمليات                 

 درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

ده هاي متعدد حفر شبه حفر چاه يا تونل اكتشافي و يا در حقيقت گمانه میزان حفاری انجام شده در راستای انجام عملیات اکتشافی:

 گيرد.جهت عمليات اكتشاف گفته و در مراحل پاياني عمليات اكتشاف صورت مي

 مترگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت :واحد تابعه                 سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 اي ايران()شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته اي ايرانهسته                                                                                       

 توضیحات:

 شود.مي اين متغير بيانگر ميزان پيشرفت كار در فازهاي اكتشافي است و عمدتاً در فازهاي پاياني اكتشاف مطرح



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                     های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                     شاخص

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

244 

 

 98شماره ردیف :                                                                                                    ميزان كيک زرد توليديعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                            ميزان كيک زرد توليدي .متغیر:نام 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تنگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت: واحد تابعه               انرژي اتمي ايران   سازماندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 اي ايران( اي ايران  )شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هستههسته                                                                                      

 توضیحات:

سري اورانيوم، تجهيز معادن اورانيوم و         سرا شاف  سه طرح عمراني اكت شاخص بيانگر ميزان تحقق  سيد اورانيوم  اين  احداث كارخانه توليد اك

 باشد.مي
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 99شماره ردیف :                                                                                          معادن فعال موجود سهمعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

111× 
تعداد معادن فعال موجود

كل كانسارهاي اكتشاف شده
 معادن فعال موجود سهم=   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                        تعداد معادن فعال موجود .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                   كل كانسارهاي اكتشاف شده نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 پذيرد.تعداد معادن فعال كه برداشت ماده معدني از آن صورت مي تعداد معادن فعال موجود:

شده:     شاف  سارهای اکت   پذيري عملياتستتنجي اوليه اقتصتتادي قابل استتتخراج بوده و توجيهبخشتتي از منابع معدني كه از نظر امکان کان

                          استخراج دارد، گرچه از سطح اعتماد بااليي برخوردار نيست.

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                         تولید می شود       وضعیت شاخص :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 : شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوختواحد تابعه                سازمان انرژي اتمي ايران دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 اي ايران(اي ايران )شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هستههسته                                                                                     

 توضیحات:

 باشد.هاي معدني مياين شاخص بيانگر مثبت بودن نتايج مطالعات فني و اقتصادي جهت آغاز فعاليت
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 111شماره ردیف :                                                                                 مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي عنوان شاخص آماری:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                     مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي  .نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صیلی:     شافی در فاز تف ساحت اکت نيمه  هاي فازتعيين مستاحت اكتشتاف شتده معدني كه با توجه به گردآوري و مطالعه كليه فعاليت    م

شبکه چگال نمونه        ستفاده از طراحي  صورت گرفته و با ا صيلي  سنگ و   ها، انجام آزمونبرداري از خاك، حفر گمانهتف هاي مکانيک، خاك و 

شت مغزه حفاري از چال  صورت    بردا شده و ....  صيلي منجر به امکان ميهاي حفر  صادي براي    پذيرد. به طور معمول نتيجه فاز تف سنجي اقت

                 گردد.ورود به فاز استخراج مي

 كيلومتر مربعگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:   

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 ايهسته سوخت و اوليه مواد توليد تخصصي مادر شركت: واحد تابعه        سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 ايران( ايهسته صنعت اوليه مواد تأمين و اكتشاف )شركت ايران                                                                                                

 توضیحات:

 باشد.اين متغير بيانگر ميزان مساحت تعيين تکليف شده مي
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 111شماره ردیف :                                                          تحقق منابع قابل پيش بيني به ذخاير معدني سهمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

111 × 
ميزان منابع استداللي  

  ميزان منابع قابل پيش بيني
 تحقق منابع قابل پيش بيني به ذخاير معدني سهم=  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                          ميزان منابع استداللي نام متغیر:.

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                    بينيميزان منابع قابل پيشنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ستداللی:  شکل، ويژگي    میزان منابع ا شي از منبع معدني كه ميزان تناژ، چگالي،  سطح اعتماد   بخ هاي فيزيکي، عيار و كاني محتوي آن با 

 كافي و مستدل قابل ارزيابي است.                            

 ياتشواهد و فرض بخشي از منبع معدني كه ميزان تناژ، عيار و كاني آن با سطح اعتماد پائين و از طريق بینی:میزان منابع قابل پیش

                 باشد.شناسي مشخص شدهزمين

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

  ايهسته سوخت و اوليه مواد توليد تخصصي مادر شركتواحد تابعه:          سازمان انرژي اتمي ايران  دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 (ايران ايهسته صنعت اوليه مواد تأمين و اكتشاف )شركت ايران                                                                                                  

 توضیحات:

 باشد.اين شاخص بيانگر ميزان تحقق منابع قابل پيش بيني به ذخاير معدني مي

 

 

 

 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                     های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                     شاخص

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

241 

 

 112شماره ردیف :        تحقق مساحت اكتشافي در فاز شناسايي به مساحت تعيين تکليف شده          سهم   عنوان شاخص آماری:

  فرمول محاسبه شاخص:

111  ×
ميزان مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي 

ميزان مساحت اكتشافي در فاز شناسايي  
 هشد تکليف تعيين مساحت به شناسايي فاز در اكتشافي مساحت تحقق  سهم =  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:            ميزان مساحت اكتشافي در فاز شناسايي .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:            ميزان مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي  نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شافی در فاز    ساحت اکت صیلی: میزان م شده معدني كه با توجه به گردآوري و مطالعه كليه فعاليت      تف شاف  ساحت اكت هاي فاز  تعيين م

 هاي مکانيک، خاك و سنگ ها، انجام آزمونبرداري از خاك، حفر گمانهنيمه تفصيلي صورت گرفته و با استفاده از طراحي شبکه چگال نمونه    

سنجي اقتصادي براي   پذيرد. به طور معمول نتيجه فاز تفصيلي منجر به امکان . صورت مي هاي حفر شده و ... و برداشت مغزه حفاري از چال 

 گردد.ورود به فاز استخراج مي

هاي  تعيين مساحت اكتشاف شده معدني با استفاده از اطالعات كلي مورد نياز شامل نقشه        میزان مساحت اکتشافی در فاز شناسایی:     

رداري سطحي بهاي مقدماتي، نمونهوابردي، نقشه متالوژي و توپوگرافي بوده و مبتني بر تجزيه و تحليلهاي ژئو فيزيک هشناسي، نقشهزمين

 شود.شناسي استفاده ميشود. در اين بخش معموالً از آمارهاي كلي سازمان ملي زمينو انجام مطالعات در مقياس محدود اطالق مي

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       کل

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

  ايهسته سوخت و اوليه مواد توليد تخصصي مادر شركت :واحد تابعه              سازمان انرژي اتمي ايران دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 ايران( ايهسته صنعت اوليه مواد تأمين و اكتشاف )شركت ايران                                                                                                    

 توضیحات:

 تکليف شده است.اين شاخص بيانگر ميزان تحقق مساحت اكتشافي در فاز شناسايي به مساحت تعيين 
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 113شماره ردیف :              شده تکليف تعيين مساحت به نيمه تفصيلي فاز در اكتشافي مساحت تحقق سهم عنوان شاخص آماری:

  فرمول محاسبه شاخص:

111  ×
ميزان مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي 

ميزان مساحت اكتشافي در فاز نيمهتفصيلي  
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:    مساحت اكتشافي در فاز نيمه تفصيلي  .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:             مساحت اكتشافي در فاز تفصيلي نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صیلی     شافی در فاز تف ساحت اکت شده كه با توجه به گردآوري و مطالعه كليه فعاليت      :م شاف  ساحت اكت صيلي  هاي فاز نيمه تفتعيين م

شبکه چگال نمونه      ستفاده از طراحي  شت    ها، انجام آزمونخاك، حفر گمانهبرداري از صورت گرفته و با ا سنگ و بردا هاي مکانيک، خاك و 

سنجي اقتصادي براي ورود به فاز    پذيرد. به طور معمول نتيجه فاز تفصيلي منجر به امکان هاي حفر شده و .... صورت مي  مغزه حفاري از چال

      گردد.استخراج مي

صیلی       شافی در فاز نیمه تف ساحت اکت هاي  اكتشتتاف شتتده معدني كه با توجه به گردآوري و مطالعه كليه فعاليتتعيين مستتاحت  :م

هاي  شناسي و توپوگرافي، انجام عمليات ژئوفيزيک در مقياس بزرگ، روشهاي زميناكتشافي پيشين صورت گرفته و با استفاده از تهيه نقشه

ستتتازي و پردازش اطالعات و ...  هاي مکانيک خاك، مدلآزمون ها، انجامبرداري از خاك، حفر گمانهنگاري، طراحي شتتتبکه چگال نمونهلرزه

                 پذيرد.  صورت مي

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 ايهسته سوخت و اوليه مواد توليد تخصصي مادر شركت :واحد تابعه          سازمان انرژي اتمي ايران    دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 ايران( ايهسته صنعت اوليه مواد تأمين و اكتشاف )شركت ايران                                                                                                  

 توضیحات:

 اين شاخص بيانگر ميزان تحقق مساحت اكتشافي در فاز نيمه تفصيلي به مساحت تعيين تکليف شده است.   
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 114شماره ردیف :                                          رفاهي، ورزشي و بهداشتي مندي كاركنان از امکاناتميزان بهره عنوان شاخص آماری:

  فرمول محاسبه شاخص:
 از امکانات رفاهي، ورزشي و بهداشتي كنندهتعداد كاركنان استفاده ×  111

 تعداد كل كاركنان

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری    نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید :              از  كنندهتعداد كاركنان استفاده نام متغیر:

         امکانات رفاهي، ورزشي و بهداشتي              

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی      روش تولید :                            تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

ستفاده  شتی   کنندهتعداد کارکنان ا شی و بهدا سازمان كه حداقل يک بار از     :از امکانات رفاهی، ورز ست از مجموع كاركنان  عبارت ا

 كنند.مراكز خدمات اقامتي، ورزشي و بهداشتي سازمان در طول سال استفاده مي

 داد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني.عبارت است از مجموع تع تعداد کل کارکنان:

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 معاونت توسعه مديريت و منابع :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

باشد. نيروي كار داراي نوعيت استخدام نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي، سازمان داراي دو نوع استخدام رسمي و قراردادي ميبر اساس آئين

 هاي اجرايي است.پيماني ساير دستگاهقراردادي، معادل نيروي كار داراي نوعيت استخدام 
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 115شماره ردیف :                                                                                    از كلكاركنان سهم عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:
 تعداد كاركنان  ×  111

 تعداد كل كاركنان             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری   ثبتی   روش تولید:                        تعداد كاركنان .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                         تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 با وضعيت استخدامي رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني.يا زن عبارت است از تعداد كاركنان مرد  تعداد کارکنان:

 عبارت است از مجموع تعداد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني. تعداد کل کارکنان:

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 زن و مردهای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                        جنسنام تفکیک اول: 

 

 معاونت توسعه مديريت و منابع :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

باشد. نيروي كار داراي نوعيت استخدام نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي، سازمان داراي دو نوع استخدام رسمي و قراردادي ميبر اساس آئين

 هاي اجرايي است.كار داراي نوعيت استخدام پيماني ساير دستگاهقراردادي، معادل نيروي 
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 117شماره ردیف :                                                                                از كل كاركنان رسمي سهمعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد كاركنان رسمي ×  111
 تعداد كل كاركنان          

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری   ثبتی      روش تولید:                           تعداد كاركنان رسمي .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری   ثبتی      روش تولید:                                تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 عبارت است از تعداد كاركنان سازمان با قرارداد دائم )رسمي(.تعداد کارکنان رسمی: 

 جموع تعداد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني.عبارت است از م تعداد کل کارکنان:

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 معاونت توسعه مديريت و منابع  :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

ساس آئين  سمي و قراردادي مي         بر ا ستخدام ر سازمان داراي دو نوع ا سازمان انرژي اتمي،  ستخدامي  شد. نيروي كار داراي نوعيت  نامه ا با

 هاي اجرايي است.يماني ساير دستگاهاستخدام قراردادي، معادل نيروي كار داراي نوعيت استخدام پ
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 118شماره ردیف :                                                          از كل كاركنان داراي مدرك دانشگاهي سهمعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:
 تعداد كاركنان با مدرك دانشگاهي ×  111

 تعداد كل كاركنان          

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:         تعداد كاركنان با مدرك دانشگاهي .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری    ثبتی  روش تولید:                                تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 عبارت است از تعداد كاركنان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و باالتر. تعداد کارکنان با مدرك دانشگاهی:

 عبارت است از مجموع تعداد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني. کل کارکنان:

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 : معاونت توسعه مديريت و منابع  واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

ساس آئين  سمي و قراردادي مي         بر ا ستخدام ر سازمان داراي دو نوع ا سازمان انرژي اتمي،  ستخدامي  شد. نيروي كار داراي نوعيت  نامه ا با

 هاي اجرايي است.كار داراي نوعيت استخدام پيماني ساير دستگاه استخدام قراردادي، معادل نيروي
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 119شماره ردیف :                                                                                                      سرانه آموزش مديرانعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:
 مديراننفر ساعت آموزش 

 تعداد كل مديران  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:        آموزش مديران نفرساعت نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                 تعداد كل مديران نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 عبارت است از مجموع تعداد مديران ارشد، مياني و پايه شاغل در سازمان. تعداد کل مدیران:

 ساعتگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 : معاونت توسعه مديريت و منابعواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

ساس آئين  سازمان داراي      بر ا سازمان انرژي اتمي،  ستخدامي  سمي و قراردادي مي   نامه ا ستخدام ر شد. نيروي كار داراي نوعيت  دو نوع ا با

 هاي اجرايي است.استخدام قراردادي، معادل نيروي كار داراي نوعيت استخدام پيماني ساير دستگاه
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 111شماره ردیف :                                                                                               سرانه آموزش كاركنانعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:
 نفر ساعت آموزش كاركنان

 تعداد كل كاركنان

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی روش تولید:                   آموزش كاركناننفر ساعت  .نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 عبارت است از مجموع تعداد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني.

 ساعتگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 : معاونت توسعه مديريت و منابعواحد تابعه        سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

ساس آئين  سمي و قراردادي مي         بر ا ستخدام ر سازمان داراي دو نوع ا سازمان انرژي اتمي،  ستخدامي  شد. نيروي كار داراي نوعيت  نامه ا با

 هاي اجرايي است.يروي كار داراي نوعيت استخدام پيماني ساير دستگاهاستخدام قراردادي، معادل ن
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 111شماره ردیف :                                                           مندي از خدمات بيمه تکميلي كاركنانبهره سهمعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:
 از خدمات بيمه تکميلي كنندهتعداد كاركنان استفاده ×  111

 تعداد كل كاركنان

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                كنندهتعداد كاركنان استفاده .نام متغیر:

    از خدمات بيمه تکميلي               

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری   ثبتی      روش تولید:                            تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عبارت استتتت از تعداد كاركنان رستتتمي )دائم( و قراردادي كه از خدمات بيمه  کننده از خدمات بیمه تکمیلی:عداد کارکنان استتتفاده

 كنند.تکميلي استفاده مي

   عبارت است از مجموع تعداد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني.تعداد کل کارکنان: 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 -سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 : معاونت توسعه مديريت و منابعواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

ساس   سمي و قراردادي مي         آئينبر ا ستخدام ر سازمان داراي دو نوع ا سازمان انرژي اتمي،  ستخدامي  شد. نيروي كار داراي نوعيت  نامه ا با

 هاي اجرايي است.استخدام قراردادي، معادل نيروي كار داراي نوعيت استخدام پيماني ساير دستگاه
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 112شماره ردیف :                                                                          از كل نسبت كاركنان قرارداديعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:
 تعداد كاركنان قراردادي ×  111

 تعداد كل كاركنان       

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی      روش تولید:                       تعداد كاركنان قراردادي نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی       روش تولید:                               تعداد كل كاركنان نام متغیر:

 ده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاتعاریف واژه

 عبارت است از تعداد كاركنان داراي پست سازماني. تعداد کارکنان قراردادی:

 عبارت است از مجموع تعداد كاركنان رسمي )دائم( و قراردادي داراي پست سازماني. تعداد کل کارکنان:

                      

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                               وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 -سایر)ذکر شود(:   ماهانه  فصلی    ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 : معاونت توسعه مديريت و منابعواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

ساس آئين  سمي و قراردادي مي         بر ا ستخدام ر سازمان داراي دو نوع ا سازمان انرژي اتمي،  ستخدامي  شد. نيروي كار داراي نوعيت  نامه ا با

 هاي اجرايي است.استخدام قراردادي، معادل نيروي كار داراي نوعيت استخدام پيماني ساير دستگاه
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 113شماره ردیف :                                                                 m 99  - راديوداروي تکنسيمو  ژنراتور توليدعنوان شاخص آماری: 

 -  فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:         m 99  - و راديوداروي تکنسيم ژنراتور توليد .نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 -سایر)ذکر شود(:   ماهانه    فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعه              سازمان انرژي اتمي ايران     دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:
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 114شماره ردیف :                                                                                    راديو دارويي هايكيت توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی     روش تولید:                  دارويي راديو هايكيت توليد .نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                               وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 -سایر)ذکر شود(:   ماهانه   فصلی   ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:
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 115شماره ردیف :                                         درماني و كپسول تشخيصي محلول 131-يد داروي راديو توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                  131-يد داروي راديو توليد نام متغیر:

  درماني و كپسول تشخيصي محلول      

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                            وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 -سایر)ذکر شود(:   ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعه                          سازمان انرژي اتمي ايران دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  -توضیحات:
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 116شماره ردیف :                                                                                       ايمونواسي راديو هايكيت توليدنوان شاخص آماری: ع

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:              ايمونواسي راديو هايكيت توليد .نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                             وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی   ساالنه               دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 117شماره ردیف :                                                       صنعتي كاربرد راديوگرافي پرتوزا براي هايچشمه توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                     پرتوزا براي هايچشمه توليد .نام متغیر:

  صنعتي راديوگرافي مختلف كاربرد                

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 118شماره ردیف :                 پژوهشيكشاورزي، پزشکي و  صنعتي، كاربردهاي براي پرتوزا  هايچشمه توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                         براي پرتوزا  هايچشمه توليد .نام متغیر:

   كشاورزي، پزشکي و پژوهشي صنعتي، كاربردهاي     

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعه                   سازمان انرژي اتمي ايران دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 119شماره ردیف :                                                                       شدهغني 213 - تاليم از 211 - تاليم توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:           غني شده 213-از تاليم  211-توليد تاليم .نام متغیر:

 - استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:    

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 - :واحد تابعه                    سازمان انرژي اتمي ايران  دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 121شماره ردیف :                                                                                                  m81– كريپتون توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                           m81– كريپتون توليد .نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعه                    سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 121شماره ردیف :                                                                           شدهغني 68 - روي از 67 - گاليم توليدعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:         شدهغني 68 - روي از 67 - گاليم توليد .نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 تعدادگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعه                       سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 122شماره ردیف :                                                      شده توليد زينتي و باغي زراعي، موتانت هايالين تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:               باغي زراعي، موتانت هايالين تعداد .نام متغیر:

   شده توليد زينتي و                 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 -: واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

- 
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 123شماره ردیف :                                                                                    يمنابع پرتو شيمجوز افزا تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                يمنابع پرتو شيصدرو مجوز افزا نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 كشور ايمركز نظام ايمني هسته: واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13131626111انحصاري به شماره 
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 124شماره ردیف :                                                                                پروانه اشتغال مراكز كار با پرتو تعدادعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                صدور پروانه اشتغال مراكز كار با پرتو نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 - گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 اي كشور: مركز نظام ايمني هستهواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111627111انحصاري به شماره 
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 125شماره ردیف :                                                    يپرتو يهاپروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                   صدور پروانه اشتغال واردات منابع نام متغیر:

  يپرتو يهاو دستگاه                

 - محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته: تابعه واحدسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111628111انحصاري به شماره 
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 126شماره ردیف :                                                                 يصنعت رمخربيغ هايآزمون نامهيگواه تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:        يصنعت رمخربيغ هايآزمون نامهيصدور گواهنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111629111انحصاري به شماره 
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 127شماره ردیف :                                               يدرمان و پرتو ياهسته يمجوز احداث مراكز پزشک تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:              يصدور مجوز احداث مراكز پزشک نام متغیر:

   يو پرتودرمان ياهسته              

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

- 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشور: مركز نظام ايمني هستهتابعهواحد سازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111631111انحصاري به شماره 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

213 

 

 128شماره ردیف :                                                           يصنعت ينگار از مراكز پرتو يبرداربهرهمجوز  تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                      از يبردارصدور مجوز بهره نام متغیر:

     يصنعت ينگار مراكز پرتو               

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشور: مركز نظام ايمني هستهواحد تابعه             سازمان انرژي اتمي ايران   دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211دولت الکترونيک )مصوبه شماره ضوابط فني و اجرايي توسعه  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت  اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداريهسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111631111انحصاري به شماره 

 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                     های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                     شاخص
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 129شماره ردیف :                                                                    يصنعت ينگار مراكز پرتو سيمجوز تاس تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:      ي صنعت ينگار مراكز پرتو سيصدور مجوز تاس نام متغیر:

 - محاسبه شاخص: های مورد استفاده درفرمولتعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته :تابعهواحد سازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111632111انحصاري به شماره 
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 131شماره ردیف :                                                                                       يمنابع پرتومجوز حمل  تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:  ي           صدور مجوز حمل منابع پرتو نام متغیر:

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشور: مركز نظام ايمني هستهواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111633111انحصاري به شماره 
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 131شماره ردیف :                                                                                        مجوز كار با اشعه تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                           صدور مجوز كار با اشعه نام متغیر:

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9اجراي ماده  در راستاي

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت  اي كشور شناسايي و طيهسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111634111انحصاري به شماره 
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 132شماره ردیف :                                                                          پرتوزا يپزشک زاتيمجوز نصب تجه تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:        پرتوزا يپزشک زاتيصدور مجوز نصب تجه نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته :واحد تابعه        سازمان انرژي اتمي ايران  دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره وسعه خدمات الکترونيکي دستگاهنامه تآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 استخدامي كشور اخذ شده است.از سازمان اداري و  13111635111انحصاري به شماره 
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 133شماره ردیف :                                                                                                   يمنابع پرتو يواگذارعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:           يمنابع پرتو يصدور مجوز واگذار نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              شاخص  :                      تولید می شودوضعیت 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9ماده در راستاي اجراي 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

ي جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت اي كشور شناسايي و طي برگزارهسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111636111انحصاري به شماره 
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 134شماره ردیف :                                                   پرتوساز يهاو دستگاه يمنابع پرتو صيورود و ترخ تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:              صيصدور مجوز ورود و ترخ نام متغیر:

 پرتوساز  يهاو دستگاه يمنابع پرتو     

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشور: مركز نظام ايمني هستهواحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9در راستاي اجراي ماده 

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

اي كشور شناسايي و طي برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت هسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111637111انحصاري به شماره 
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 135شماره ردیف :                                                                          مراكز كار با پرتو ينظارت و بازرسعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:             مراكز كار با پرتو ينظارت و بازرس نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         -نام تفکیک اول: 

 اي كشورمركز نظام ايمني هسته :واحد تابعهسازمان انرژي اتمي ايران      دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

شوراي عالي فناوري  11/6/1393مورخ  145/211ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيک )مصوبه شماره  9اجراي ماده  در راستاي

، خدمات مركز نظام ايمني 11/6/93مورخ  7741/93/216هاي اجرايي شماره نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاهآيين 2اطالعات( و ماده 

برگزاري جلسات كارشناسي با سازمان اداري و استخدامي كشور براي شاخص آماري مذكور، شناسه خدمت  اي كشور شناسايي و طيهسته

 از سازمان اداري و استخدامي كشور اخذ شده است. 13111638111انحصاري به شماره 
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 سازمان متولی شاخصعنوان  رديف
  كاال در بنادر كشور جاييجابه 

  وزارت راه و شهرسازي

 

 

 نتينري كاال در بنادركا جاييجابهميزان  2

 ظرفيت اسمي بنادر تجاري    3

 مسافر در بنادر    جاييجابهظرفيت  4

5 در بنادر شده )با بارنامه( جاجابهميزان بار 
6شده ميزان كاالي ترانزيت 

7هاي موجود  طول راه 

8     متوسط عمر ناوگان باري 

9      متوسط عمر ناوگان مسافري 

11 شده در سطح كشور توسط ناوگان باري جاده اي     جاجابهميزان بار 

11  تعداد كل مسافرين جاده اي كشور 

12 مسافر )با صورت وضعيت(     جاييجابهميزان 

13 شده توسط ناوگان عمومي حمل و نقل  جاده اي    جاجابهتعداد مسافر 

14      )تعداد ناوگان باري )برحسب محل شناسايي و اخذ كارت هوشمند ناوگان 

15برحسب محل شناسايي و اخذ كارت هوشمند ناوگان(تعداد ناوگان مسافري( 

16    تعداد لکوموتيوهاي موجود بخش ريلي 

17در بخش ريلي جا شدهتعداد مسافرجابه     

18  تعداد واگن باري ريلي 

19تعداد واگن مسافري حمل و نقل ريلي 

 تناژ بار داخلي بارگيري شده توسط حمل و نقل ريلي 21

21تناژ بار كل بارگيري شده توسط حمل و نقل ريلي 

22تناژ بار ترانزيت شده توسط حمل و نقل ريلي 

23                                                                                 طول خطوط ريلي اصلي 

24                                                                                  طول خطوط فرعي ريلي 

25شده                                                                     جاجابهاي تعداد مسافرحومه 

26در واحد مسکوني                                                                            تراكم خانوار 
سهم زمين در هزينه تمام شده مسکن 
تعداد واحد مسکوني تکميل شده شهري    
توان دسترسي به مسکن ملکي                                                                          
متوسط زير بناي واحدهاي مسکوني شهري در كشور                                                
متوسط ساالنه نوسانات قيمت مسکن در حد تورم                                                     
هاي كشوراعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه 
و بين المللي     در پروازهاي داخلي ميزان بار هوايي حمل شده 
و بين المللي    در پروازهاي داخلي ميزان پست هوايي حمل شده 
 فضاي كشورتعداد پروازهاي عبوري از 
 هايي كشور   مسافر در فرودگاه جاييجابهتوان پذيرش و 
 مسافر داخلي و بين المللي         جاييجابهسهم بخش غير دولتي در 
 مسافر بين المللي    جاييجابهسهم شركت هاي هوايي داخلي در 
 شده در پروازهاي داخلي جاجابهتعداد مسافر        
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 سازمان متولی عنوان شاخص رديف
وزارت راه و شهرسازي ظرفيت كانتينري بنادر 
ظرفيت ناوگان نفتي دريايي 
همراه تلفن شده واگذارهاي كارت سيم تعداد    

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 

 

 واگذار شده تلفن همراه هايكارتسيمنفوذ ضريب 

 فعال تلفن همراه هايكارتسيمضريب نفوذ       

مکالمات در شبکه تلفن همراه موفقيت ميزان(ASR)   

مکالمات در شبکه  تلفن همراه آميز موفقيت برقراري ميزان (CSSR)     

همراه تلفناي جاده پوشش    

همراه تلفناي جاده پوشش درصد      

مشتركين تعداد GPRS تلفن همراه شبکه    

پرسرعت( تلفن همراه   پهن باند اينترنت مشتركين تعداد( 

رومينگارتباط داراي  خارجي اپراتورهاي تعداد  

  تعداد كشورهاي خارجي داراي ارتباط رومينگ 

منصوبه ثابت تلفن تعداد 

تلفن ثابت دايري تعداد 

   ضريب نفوذ تلفن ثابت 

ثابت تلفن شبکه مکالمات موفقيت ميزان (ASR    ) 

مخابراتي ارتباط داراي هايتعداد مکان      

تعداد تلفن همگاني 

 تلفن خانگي داراي هايمکانتعداد 

دولتي  خوان خدمات دولت و بخش عمومي غيرتعداد دفاتر پيش 

اطالعات فناوري و ارتباطات دفاتر داراي باال به خانوار 71 روستاهاي تعداد (روستاييICT)             

خانگي تلفن معمولي داراي خانوارهاي تعداد 

پرسرعت دايري پورت تعداد 

پرسرعت منصوبه پورت تعداد     

صادر شده خدمات اينترنتي پروانه تعداد     

 3تعداد مشتركين پهن باند سيار با تکنولوژيG 

 تعداد مشتركينG4  مشتركين پهن باند سيار با تکنولوژي (4G)   

 خانوار سبد هزينه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطاتسهم      

پستي مرسوالت تعداد    

پستي واحدهاي تعداد   

پستي مرسوالت سرانه 

پستي واحد هر جمعيتي پوشش     

 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 

215 

 

 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
73هاي پستيصندوق تعداد 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 

پستي      واحد هر مساحتي پوشش 
پستي هايترتيبيبي ميزان 
پستي واحد هر ازاي به مرسوالت تعداد 
 هابين مراكز استانمدت زمان سير مرسوالت عادي 
پستي ثبتي مرسوالت ضايعات ضريب   
شده به روز تعداد كدپستي   
واحدهاي ارائه دهنده خدمات پست بانک      تعداد 
تعداد  ATM)دستگاه خودپرداز(       
هايدستگاه تعداد P.O.S در مراكز ارائه دهنده خدمات و كاال    
تعداد Pin Pad 
در پست بانک شده افتتاح هايحساب تعداد       
در پست بانک اعطايي تسهيالت مبلغ     
اعطايي در پست بانک تسهيالت تعداد       
سپرده در پست بانک كل مانده            
صادره توسط پست بانک      الکترونيکي هايكارت تعداد 
جا شده در شركت خدمات هوايي پيامهحجم بار جاب    
تعداد نشست و پرواز هواپيمايي 
  مساحت زير ساخت آماده شده منطقه ويژه اقتصادي 
)كابل فيبرنوري بين شهري )زيرساخت 
ظرفيت تجهيزات فيبرنوري 
الملل     بين باند پهناي 
انتقال        شبکه مسافت در ظرفيت پهناي باند 
شبکه ظرفيت IP كشور داخل 
(يکساله) داده ارتباطات درشبکه گيري اندازه مدت در دسترسي ميزان    
(يکساله) انتقال درشبکه گيري اندازه مدت در دسترسي ميزان    
هايبسته تعداد IP داخلي شبکه در شده ارسال هايبسته كل به رفته دست از    

هايبسته ارسال تأخير ميانگين IP شبکه در 
الملل بين ارتباطات پهناي باند ترانزيت   
استان اينترنت باند پهناي    
تعداد كاربران اينترنت    
كاربران اينترنت ضريب نفوذ 
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
  اينترنتخانوارهاي داراي  ضريب نفوذ 115

 

 

 

 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

الملل به ازاي هركاربر اينترنت     اينترنت بين باند پهناي 
آمد بخش مجموع درICT    
 تعداد كاركنان بخشICT 
 سرمايه گذاري در بخشICT   


يار تفکيک  ثابت و س پهن باندبه هايمتوسط سرعت دسترسي مشترك به شبکه

 در استانهاي كشور

 
 سهم نقاط روستايي داراي دسترسي پرسرعت )ثابت و سيار(  از كل روستاهاي

   هاي اجتماعي تعداد كاربران فعال در شبکه كشور


 سال  6كل جمعيت باالي هاي ارتباطات و فناوري اطالعات به افراد با مهارتسهم 

 )افراد با سواد ديجيتال(  
 ضريب نفوذ خانوارهاي داراي رايانه     
پوشش جمعيتي سيگنال تلفن همراه   
پوشش جمعيتي شبکه پهن باند     
اي و ريلي اينترنت پوشش جاده   
كسب و كارهاي استفاده كننده از اينترنت 
 ارتباطات و فناوري اطالعات از توليد ناخالص داخلي سهم ارزش افزوده بخش

                      كشور


تلفن همراه ، داده هاي عظيم ،  5نسبت پژوهش در چهار فناوري نوين)نسل 

 پردازش ابري و اينترنت اشيا(
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 1 شماره ردیف:                                                                          در بنادر كشور         كاال جاييهجاب عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص:   

 : در محاسبه شاخص مورد استفاده متغیر)های(روش تولید  و نام

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                  در بنادر كشور كاال جاييجابه :نام متغیر

 های مورد استفاده: تعاریف واژه 

 بارگيري بار  بر روي شناور را بارگيري گويند.  بارگیری کاال:

 خالي نمودن محموله بار از شناور را تخليه گويند.تخلیه کاال: 

 تنگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان      شهر      بخش     شهرستان      استان    کشور    کل                        :   اطالعاتسطح جغرافیایی ارائه 

 

 

 سایر)ذکر شود( ساعتی   روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                                     دوره زمانی ارائه شاخص: 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک 

 بارگيري                     -تخليه  های تفکیک اول:مؤلفهفهرست             جايي كاال         نوع جابه اول: تفکیکنام 

 هاساير رويه ترانزيت، ترانشيپ، كابوتاژ، صادرات، های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه     نوع رويه گمركي                    دوم: تفکیکنام 

 نفتي ، غير نفتي. تفکیک سوم:های فهرست مؤلفهنوع كاال                                   سوم: تفکیکنام 

 برنج، ...( )گندم، جو، ذرت، سويا، مورد است 28شامل  های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفه          گروه پايه كاال               چهارم: تفکیکنام 

 غيرايراني، نيايرا  های تفکیک پنجم:فهرست مؤلفه                             مليت شناور پنجم: تفکیکنام 

 ، آزادعادي، ويژه  های تفکیک ششم:فهرست مؤلفهنوع منطقه بندري                      ششم: تفکیکنام 

 اداره امور بندري بنادر واحد تابعه:سازمان بنادر و دريانوردي.                  : دستگاه)های( اجرایی متولی

 -توضیحات: 
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 2 شماره ردیف:                                        كانتينري كاال در بنادر                             جاييجابهميزان  عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص:  

 : در محاسبه شاخص مورد استفاده متغیر)های(روش تولید  نام و

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:        جايي كانتينري كاالميزان جابه :نام متغیر

 

   های مورد استفاده:  تعاریف واژه

شناور را تخليه كانتينري     تخلیه و بارگیری کانتینری: شناور را بارگيري كانتينري گويند و خالي نمودن كانتينر از  بارگذاري بار كانتينر بر 

 گويند.

 فوت( 21)تعداد كانتينر با حجم  TEUگیری:  واحد اندازه

 آبادی     دهستان      شهر      بخش     شهرستان      استان    کشور    کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی      ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک 

 بارگيري -تخليه های تفکیک اول:فهرست مؤلفه جايي                                     نوع جابه اول: تفکیکنام 

 خالي –پر    های تفکیک دوم:مؤلفهفهرست     وضعيت كانتينر                                   دوم: تفکیکنام 

 ، ساير فوت  41،  21   های تفکیک سوم:فهرست مؤلفهسايز كانتينر                                          سوم: تفکیکنام 

 ايراني ، غيرايراني  های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفه    مليت شناور                                    چهارم: تفکیکنام 

 عادي ، ويژه ، آزاد  های تفکیک پنجم:فهرست مؤلفه    نوع منطقه بندري                              پنجم: تفکیکنام 

 اداره امور بندري بنادر واحد تابعه:                        سازمان بنادر و دريانوردي :دستگاه)های( اجرایی متولی

 -توضیحات: 
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 3 شماره ردیف:                  ظرفيت اسمي بنادر تجاري                                                                 عنوان شاخص آماری:

 ظرفيت سنجيفرمول محاسبه شاخص:  

 : در محاسبه شاخص مورد استفاده متغیر)های(روش تولید  نام و

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                     بنادر تجاريظرفيت اسمي :  نام متغیر

 های مورد استفاده:  تعاریف واژه

   ظرفيتي كه در بندر بتوان در شرايط مطلوب، عمليات تخليه و بارگيري انجام داد. ظرفیت اسمی بنادر : 

 ميليون تنگیری: واحد اندازه 

 آبادی     دهستان      شهر      بخش     شهرستان      استان    کشور  کل        : اطالعاتسطح جغرافیایی ارائه 

    

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص: 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک 

 ه،ناوگ آبادان،آستارا، انزلي، نوشهر، فريدونکنار، اميرآباد، نکا،  های تفکیک اول:فهرست مؤلفه   بندر                    اول: تفکیکنام 

 لنگه،شهيد رجايي، حقاني، خميني، بوشهر،خرمشهر، امام                                                                                                     

  جاسک، چابهار، شهيد باهنر، قشم، شهيد                                                                                                     

                                                                                                                                   

 اداره كل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري واحد تابعه تهیه کننده داده: سازمان بنادر و دريانوردي.        سازمان تهیه کننده داده :

 -توضیحات:
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 4  شماره ردیف:                                                                   جايي مسافر در بنادر  هظرفيت جاب  عنوان قلم/شاخص آماری:

 ظرفيت سنجيفرمول محاسبه شاخص:  

 : در محاسبه شاخص مورد استفاده متغیر)های(روش تولید  نام و

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                       جايي مسافرهظرفيت جاب: نام متغیر

 های مورد استفاده:  تعاریف واژه 

 جا نمود.همقدار ظرفيتي كه در شرايط مطلوب بتوان مسافر جابجایی مسافر در  بنادر: هظرفیت جاب 

  هزار نفرگیری: واحد اندازه 

 آبادی    دهستان      شهر      بخش     شهرستان      استان    کشور    کل        : اطالعاتسطح جغرافیایی ارائه  

    

 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک 

 آستارا، انزلي، نوشهر، فريدونکنار، اميرآباد، نکا، آبادان  های تفکیک اول:فهرست مؤلفهبندر                                 اول: تفکیکنام 

 خميني، بوشهر، گناو ه،لنگه ؛شهيدرجايي ،شهيدباهنر ،قشم ،شهيد حقانيخرمشهر، امام                                                                   

 جاسک ،چابهار                                                                                     

 اداره كل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري   واحد تابعه تهیه کننده داده :سازمان بنادر و دريانوردي.       سازمان تهیه کننده داده :

 -توضیحات:
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 5شماره ردیف:                                              جا شده )با بارنامه( در بنادر                    هميزان بار جاب عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 : در محاسبه شاخص مورد استفاده متغیر)های(روش تولید  نام و

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                              جا شدههميزان بار جاب: نام متغیر

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

سط                بارنامه: شود.طرح آن تو شته مي  سيله نقليه ، راننده ، و . . . در آن نو صات بار، و شخ شف حقوق مالکيت كه م ست كا برگ بهاداري ا

ستتازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تهيه و از طريق امور اقتصتتادي و دارايي چاب و به منظور حمل و نقل كاال در اختيار شتتركت ها و  

 ار مي گيرد.مؤسسات حمل و نقل بار قر

 كيلوگرم  گیری:واحد اندازه

 روستا      شهر     شهرستان   استان   کشور   کل                      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

             

 روزانه    سایر)ذکر شود( ماهانه      فصلی      ماهه       1ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 برون استان –درون استان   های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                         حوزه  نام تفکیک اول:

 كمپرسي، مسقف، يخچالدار، بغلداراطاقدار،: های تفکیک دومفهرست مؤلفه                                 نوع بارگير  نام تفکیک دوم:

 بونکر، جامبو، كفي، كمرشکن، بغلدارچادري، ساير معمولي، تانکر مخزندار،                                                                                                       

 خارج شده از استان –وارد شده به استان  سوم: های تفکیکفهرست مؤلفهوارد شده و خارج شده                     نام تفکیک سوم:

 معدني و –فلزي  –كشاورزي و دامي  های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفه                                  گروه كاالنام تفکیک چهارم: 

 چرم و  –كاغذ و چوب  –شيميايي  –ماشي آالت  –صنايع سبک  –ساختماني                                                                                                        

 متفرقه و خرده بار ..   –پوشاك                                                                                                         

 تان مقصداس –استان مبدأ  های تفکیک پنجم:فهرست مؤلفه   استان مبدأ و مقصد                    نام تفکیک پنجم:

 كاالهاي ساختماني و.. –انواع سيمان  های تفکیک ششم :فهرست مؤلفهنوع كاال                                    نام تفکیک ششم :

 نقلادارات كل حمل و  واحد تابعه تهیه کننده داده :                    ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 دفاتر حمل و  -هاهاي استانو پايانه                                                                                                                                       

 نقل كاال و فناوري اطالعات سازمان                                                                                                                                        

 ايراهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                                                       

 -توضیحات: 
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 6شماره ردیف:                                                     ميزان كاالي ترانزيت شده                           عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :نام و 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                       ميزان كاالي ترانزيت شده: نام متغیر

  های مورد استفاده: تعاریف واژه

سيله نقليه از قلمرو جمهوري      ترانزیت:  سافر يا كاال يا و ست از عبور م شور       عبارت سفر خارج از ك صد  سالمي ايران به طوري كه مبدأ و مق ا

 باشد. به عبارتي ورود از يک مرز كشور طبق مقررات به قصد عبور از كشور و خروج از مرز ديگر كشور مي باشد.

 كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 روستا           شهر        شهرستان        استان      کشور       کل                             سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

  

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 مرزهاي جاده اي كشور  های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                      خروج –مرز ورود   نام تفکیک اول:

  گروه لوازم خانگي و . –. انواع تركيبات نفتي  های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                         كاالي عمده       نام تفکیک دوم:

 ترانزيت ورودي ،  ترانزيت خروجي  های تفکیک سوم:فهرست مؤلفه                               نوع عبور   نام تفکیک سوم:

 خارجيايراني ،   های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفه            مليت وسيله               نام تفکیک چهارم:

 ادارات كل حمل و   تهیه کننده داده: واحد تابعه                             ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 دفاتر ترانزيت و پايانه  -هاهاي استاننقل و پايانه                                                                                                                       

 فناوري اطالعات سازمان راهداري و  -هاي مرزي                                                                                                                      

 ايحمل و نقل جاده                                                                                                                     

 -توضیحات: 
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 7شماره ردیف:                                                                 هاي موجود                    طول راه عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 
 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 محاسباتيسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                            هاي موجودطول راه: نام متغیر

 های مورد استفاده: تعاریف واژه
 باشد .آزادراه ، بزرگراه، راه اصلي و راه فرعي و راه درون شهري با نگهداري ادارات راه مي راههای موجود :

راهي است با حداقل چهار خط عبور )دو خط در هر طرف( براي عبور وسايل نقليه موتوري كه مسيرهاي رفت و برگشت آن كامالً  آزاد راه :
سطح بوده و ورود به آن و خروج از آن در نقاط معيني، ميسر باشد. عبور عابر پياده، دوچرخه، ساير وسايل هاي هماز يکديگر جدا، فاقد تقاطع

 ري و در مواردي عبور تمام يا بخشي از وسايل نقليه تجاري ممنوع است.نقليه غير موتو
راهي است با حداقل چهار خط عبور )دو خط در هر طرف( براي عبور وسايل نقليه موتوري كه مسيرهاي رفت و برگشت آن كامالً بزرگراه : 

 سطح دارد(.وجود دارد )حداقل يک تقاطع همسطح و دسترسي در آن به صورت محدود از يکديگر جدا و امکان ايجاد تقاطع هم
ها و يا مراكز استان با شهرهاي بزرگ داخل استان را : راهي است با دو يا چند خط عبور كه ارتباط ميان مراكز استان راه اصلی درجه یک

 تواند مسيرهاي رفت و برگشت آن از هم جدا شده باشدكند و ميبرقرار مي
تواند بيشتر باشد و ارتباط بين شهرهاي داخل استان است با دو خط عبور كه تعداد خطوط آن در برخي موارد ميراهي  راه اصلی درجه دو:

 كند.)بجز مركز استان و شهرهاي بزرگ( را برقرار مي
 هاياكز و شهركها، مرراهي است با دو خط عبور كه ارتباط بين مولدهاي ترافيکي در يک استان )مانند پااليشگاه راه فرعی درجه یک :

ا به شهر بندي باالتر يصنعتي، مراكز كشاورزي و مراكز آموزشي( و همچنين ارتباط بين يک بخش، دهستان يا چندين روستا را به راه با طبقه
 بندي باالتر است.هاي با طبقهتر به راهبندي پايينهاي با طبقهكننده ترافيک راهكند و جمعبرقرار مي

دي باالتر بنهاي با طبقههاي بيست خانوار و بيشتر با يکديگر يا با راهراهي است با دو خط عبور كه ارتباط بين روستا و :راه فرعی درجه د
 كند.شهري و ...( را برقرار ميو ارتباط مولدهاي ترافيکي كوچک محلي )مانند مراكز صنعتي، مراكز تفريحي برون

بندي ههاي با طبقو خط عبور كه ارتباط بين روستاهاي كمتر از بيست خانوار با يکديگر يا با راهراهي است با يک يا د راه فرعی درجه سه :
 كند.بندي باالتر را برقرار ميهاي با طبقههاي مجاور به شبکه راهباالتر و همچنين دسترسي زمين

 كيلومترگیری: واحد اندازه

 روستا                 شهر          شهرستان          استان        کشور         کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:  
    

 سایر)ذکر شود(روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:              

  :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک
 ساير -فرعي  –اصلي  –بزرگراه  –آزاد راه  های تفکیک اول:فهرست مؤلفهنوع راه                                            اول: تفکیکنام 

 ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 اي، ادارات كل راه وشهرسازيمعاونت راهداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده واحد تابعه تهیه کننده داده :

 -توضیحات: 
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 8شماره ردیف:                                                متوسط عمر ناوگان باري                                 عنوان قلم/شاخص آماری:

   فرمول محاسبه شاخص: 

AT  = ( ∑[(ni*ai) + …+(nj*aj)] )/  N 

AT  = متوسط سن ناوگان باري 

n    =تعداد وسيله نقليه باري يک گروه سني 

a  =سن ناوگان برحسب سال 

Nتعداد كل ناوگان باري = 

 آيا واژگان تعريف شده استاندارد مركز آمار ايران است ؟ بله

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                                       عمر ناوگان باري: نام متغیر

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

به كليه  وسايل نقليه موتوري كه داراي پالك عمومي )نارنجي( بوده  و فعاليت آن حمل و نقل عمومي مسافر  ای: ناوگان حمل و نقل جاده

 گردد.يا بار از طريق جاده )جا به جايي بين شهري(  است، اطالق مي

مل و نقل بار از طريق جاده شود كه فعاليت آنها صرفا حبه ناوگان حمل و نقل عمومي گفته مي ای بار:ناوگان حمل و نقل عمومی جاده

 تن است. 2است و ظرفيت بارپذيري آن بيش از 

 

 سال گیری:واحد اندازه

 روستا            شهر          شهرستان          استان        کشور         کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 

 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه    ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:        

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                                         -اول:  تفکیکنام 

ستگاه  هاي  پايانه ادارات كل حمل و نقل وواحد تابعه:                 ايستتازمان راهداري و حمل ونقل جاده : متولی)های( اجرایی د

 هااستان

 دفاتر حمل و نقل كاال و فناوري اطالعات                                                                                                                                 

 ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده                                                                                                                                     
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 -توضیحات: 

 9شماره ردیف:                                                                             ناوگان مسافريمتوسط عمر  عنوان قلم/شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

AT  = ( ∑[(ni*ai) + …+(nj*aj)] )/  N  

AT = متوسط سن ناوگان مسافري 

n =   تعداد وسيله نقليه باري يک گروه سني 

a = سن ناوگان برحسب سال 

N= تعداد كل ناوگان مسافري 

 آيا واژگان تعريف شده استاندارد مركز آمار ايران است ؟ بله

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                                عمر ناوگان مسافري   : نام متغیر

 های مورد استفاده:  تعاریف واژه

به كليه  وسايل نقليه موتوري كه داراي پالك عمومي )نارنجي( بوده  و فعاليت آن حمل و نقل عمومي مسافر  ای: ناوگان حمل و نقل جاده

 گردد.يا بار از طريق جاده )جا به جايي بين شهري(  است، اطالق مي

شود كه فعاليت آنها صرفا حمل و نقل عمومي مسافر به ناوگان حمل و نقل عمومي گفته مي ای مسافر:ناوگان حمل و نقل عمومی جاده

 باشد.از طريق جاده است و شامل انواع اتوبوس، ميني بوس و سواري كرايه مي

 سالگیری: واحد اندازه

 روستا             شهر          شهرستان          استان        کشور         کل  سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه    ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه              دوره زمانی ارائه شاخص:

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 سواري، ميني بوس، اتوبوسهای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                         نوع وسيله                          اول:  تفکیک نام پ

 

 ادارات كل حمل و نقل و واحد تابعه تهیه کننده داده :                ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 دفاتر حمل و نقل مسافر و فناوري -هاهاي استانپايانه                                                                                                       

 اياطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                        

 

 -توضیحات: 
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 11شماره ردیف:                               جا شده در سطح كشور توسط ناوگان باري جاده ايهميزان بار جاب عنوان قلم/شاخص آماری:

 مقصد برآورد مي گردد. –از طريق طرح آمارگيري مبدا فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                                 ميزان بار جابجا شده :نام متغیر

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

 كاالي جابجا شده توسط ناوگان باري حمل و نقل عمومي جاده اي و وسيله باري شخصي. بار:

صرفا حمل و نقل بار از طريق جاده     به ناوگان حمل و نقل عمومي گفته مي ای بار:ناوگان حمل و نقل عمومی جاده شود كه فعاليت آنها 

 تن است. 2است و ظرفيت بارپذيري آن بيش از 

 ميليون تن  :گیریواحد اندازه

             روستاشهر          شهرستان          استان        کشور         کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی      سایر)ذکر شود( روزانه       ماهانه       فصلی       ماهه         1ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک) سطح جغرافیایی در نظر گرفته شود(:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه              -                           نام تفکیک اول: 

 

 دفتر فناوري اطالعات  هیه کننده داده :واحد تابعه ت                     ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                                                     

 

 -توضیحات: 
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 11شماره ردیف:                                          تعداد كل مسافر جاده اي كشور                                عنوان قلم/شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 مقصد برآورد مي گردد.  -از طريق طرح آمارگيري مبدا

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                              مسافر جاده اي كشور :نام متغیر

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

بوس و سواري(  و يا وسيله نقليه شخصي مسافرت اي )اتوبوس، مينيشود كه با ناوگان عمومي حمل ونقل جادهبه فردي اطالق مي مسافر:

 كند.مي

 نفرگیری: واحد اندازه 
 

            روستاشهر          شهرستان          استان        کشور         کل                              سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                                  -نام تفکیک اول: 

  

 ادارات كل حمل و نقل و واحد تابعه تهیه کننده داده :              ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 دفتر فناوري -دفاتر حمل و نقل مسافر -هاهاي استانپايانه                                                                                                       

 اي اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                         

 -توضیحات: 
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 12شماره ردیف:                                             جايي مسافر )با صورت وضعيت(             هميزان جاب عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:          جايي مسافر )با صورت وضعيت(هميزان جاب :نام متغیر

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

 كند.بوس و سواري(  مسافرت مياي )اتوبوس، مينيشود كه با ناوگان عمومي حمل ونقل جادهبه فردي اطالق مي مسافر:

 شود.سندي است كه نام، تعداد و ساير مشخصات مسافران وسايل نقليه عمومي مسافربري در آن درج مي صورت وضعیت:

 

 نفرگیری: واحد اندازه 

 روستا  شهر          شهرستان          استان        کشور         کل                              سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

             

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 برون استان –درون استان های تفکیک اول: فهرست مؤلفهحوزه                                                 نام تفکیک اول:  

 هسواري كراي –س ميني بو –اتوبوس های تفکیک دوم: فهرست مؤلفهنوع وسيله نقليه                                     نام تفکیک دوم: 

 - های تفکیک سوم:فهرست مؤلفهاستان مبدأ و مقصد                               نام تفکیک سوم: 

 ادارات كل حمل و واحد تابعه تهیه کننده داده :                        ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

  -دفاتر حمل و نقل مسافر -هاهاي استاننقل و پايانه                                                                                                               

 ايدفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                        

 واژگان تعريف شده استاندارد مركز آمار ايران استتوضیحات: 
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                  13 شماره ردیف:    اي                      جادهده توسط ناوگان عمومي حمل و نقل جا شهتعداد مسافر جاب عنوان قلم/شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مقصد برآورد مي گردد. –از طريق طرح آمارگيري مبدا 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:              توسط ناوگان      دهجا شهمسافر جاب   :نام متغیر

 ايعمومي حمل و نقل جاده                       

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

 كند.بوس و سواري(  مسافرت مياي )اتوبوس، مينيشود كه با ناوگان عمومي حمل ونقل جادهبه فردي اطالق مي مسافر:

)پالك ع( بوده و فعاليت آن حمل و نقل عمومي  به كليه وسايل نقليه موتوري كه داراي پالك عموميناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای: 

 مسافر يا بار از طريق جاده )جابجايي بين شهري( است ، اطالق مي شود.

 نفرگیری: واحد اندازه 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 روستا    شهر          شهرستان          استان        کشور         کل                           سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                                  -تفکیک اول:  نام

 ادارات كل حمل و واحد تابعه تهیه کننده داده :                         ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 -دفاتر حمل و نقل مسافر -هاهاي استاننقل و پايانه                                                                                                                 

 ايازمان راهداري و حمل و نقل جادهدفتر فناوري اطالعات س                                                                                                        

 -توضیحات: 
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                                         14 شماره ردیف:  وشمند ناوگان(                 ناوگان باري )برحسب محل شناسايي و اخذ كارت ه تعداد : عنوان قلم/شاخص آماری

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 مورد استفاده :نام و روش تولید قلم/شاخص  

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                                      ناوگان باري تعداد:   نام متغیر

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

ع( بوده و فعاليت آن حمل و نقل عمومي  به كليه وسايل نقليه موتوري كه داراي پالك عمومي )پالكناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای: 

 مسافر يا بار از طريق جاده )جابجايي بين شهري( است ، اطالق مي شود.

به ناوگان حمل و نقل عمومي گفته مي شود كه فعاليت آنها صرفاً حمل و نقل بار  از طريق جاده  ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بار: 

 تن است. 2,5 است و ظرفيت بار پذيري آن بيش از

 دستگاهگیری: واحد اندازه

 روستا            شهر          شهرستان          استان        کشور         کل                              سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

  

 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

   بارگير غير ثابت   –بارگير ثابت های تفکیک اول: فهرست مؤلفه    وضعيت اتصال بارگير به كشنده                  تفکیک اول: نام

 چرخ و .   11اتاقدار و چرخ  4اتاقدار های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه     انواع بارگير                                          نام تفکیک دوم:

 و 15تا 11 و 11تا  6 و 6كمتر از های تفکیک سوم: فهرست مؤلفه    عمر وسيله )سال(                                 نام تفکیک سوم: 

  45تا  41 و 41ات 36 و 35تا  31 و 31تا 26 و 25تا  21و 21تا  16                                                                                  

 51باالي و 51تا  46 و                                                                                   

 ولوو و. . . –بنز های تفکیک چهارم: فهرست مؤلفه: نوع سيستم                                           ک چهارمنام تفکی

 ادارات كل حمل و نقل و  واحد تابعه تهیه کننده داده :               ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 دفاتر حمل و نقل كاال و فناوري اطالعات -هاهاي استانپايانه                                                                                                      

 ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                      

 -توضیحات: 
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                                     15 شماره ردیف:    كارت هوشمند ناوگان(           تعداد ناوگان مسافري  )برحسب محل شناسايي و اخذ  عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 قلم/شاخص  مورد استفاده :نام و روش تولید 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                                تعداد ناوگان مسافري  :  نام متغیر

 های مورد استفاده: تعاریف واژه

عمومي )پالك ع( بوده و فعاليت آن حمل و نقل عمومي به كليه وسايل نقليه موتوري كه داراي پالك ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای: 

 جايي بين شهري( است ، اطالق مي شود.همسافر يا بار از طريق جاده )جاب

به ناوگان حمل و نقل عمومي گفته مي شود كه فعاليت آنها صرفاً حمل و نقل عمومي مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر: 

 شامل انواع اتوبوس ، ميني بوس ، ون و سواري كرايه مي باشد.از طريق جاده است و 

 دستگاهگیری: واحد اندازه

 روستا           شهر          شهرستان          استان        کشور         کل                          سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 (شود ذکر)سایر     ساعتی     روزانه    ماهانه     فصلی     ماهه      ساالنه :              شاخص ارائه زمانی دوره

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 سواري كرايه –ميني بوس  –اتوبوس  های تفکیک اول:فهرست مؤلفه           نوع وسيله                             نام تفکیک اول:

 . های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه           كشور سازنده                         تفکیک دوم:نام 

 چين و –آلمان  –ايران  

 سمند و  –پژو  –: بنز های تفکیک سومفهرست مؤلفه                                    نوع سيستم  نام تفکیک سوم:

   ، 15تا 11 ، 11تا  6، 6كمتر از  های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفهعمر وسيله )سال(                          نام تفکیک چهارم:

 ، 45تا  41 ، 41تا 36 ، 35تا  31 ، 31تا 26، 25تا  21، 21تا  16                                                                         

 سال 51باالي  ، 51تا  46                                                                           

 ادارات كل حمل و واحد تابعه تهیه کننده داده :                       ايسازمان راهداري و حمل ونقل جاده سازمان تهیه کننده داده :

 دفاتر حمل و نقل كاال و -هاهاي استاننقل و پايانه                                                                                                              

 ايفناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                                             

 واژگان تعريف شده استاندارد مركز آمار ايران است توضیحات:
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 16شماره ردیف: تعداد لکوموتيوهاي موجود بخش ريلي                                                            عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:          تعداد لکوموتيوهاي موجود بخش ريلينام متغیر:    

 های مورد استفاده: تعاریف واژه

گيرد و  برحستب نوع انرژي  ها مورد استتفاده قرار مي وستيله نقليه داراي نيروي كشتش استت كه براي به حركت درآوردن واگن    لکوموتیو:

 شودبندي ميمصرفي )برقي، ديزلي و بخاري( و نوع استفاده )اصلي و مانوري( طبقه

  دستگاه گیری:واحد اندازه

   سطح جغرافیایی ارائه شاخص: .

   کشور    کل    استان      شهرستان     بخش       شهر شهرهای جدید             دهستان آبادی 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:              

 تفکیک:های هر های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 مانوري -اصلي های تفکیک اول:فهرست مؤلفهبرداري                               نوع بهره نام پارامتر اول:

 غيربرقي -: برقي های تفکیک دومفهرست مؤلفهغير برقي                               -برقي نام پارامتر دوم:

 دولتي –خصوصي  های تفکیک سوم:فهرست مؤلفهمالکيت                                        نام پارامتر سوم:

 و.... HD-10 و   G18و  g-12 و g-8  های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفهنوع لکوموتيو                               نام پارامتر چهارم:

 اداره كل نيروي كشش و اداره جريه  مناطق واحد تابعه تهیه کننده داده :شركت راه آهن ج.ا.ا              سازمان تهیه کننده داده :

 

  -توضیحات:

 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 
 



 آماریهای فرم شناسنامه شاخص

 

311 

 

 17شماره ردیف:                                                                      ريليجا شده هتعداد مسافرجاب عنوان قلم/شاخص آماری:

 -محاسبه شاخص: فرمول 

 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                      ريليجا شده تعداد مسافرجابه:  نام متغیر   

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

 آن دسته از بليط هايي كه از طريق سيستم هاي اينترنتي به فروش ميرسند. تعداد مسافر آنالین:

 آن دسته از بليط هايي كه از طريق آژانس هاي مسافرتي به فروش  ميرسند. تعداد مسافر آفالین:

 شامل آن دسته از بليط هايي است كه توسط رئيس قطار صادر مي شود. تعداد قبوض:

 نفرگیری: واحد اندازه 

 آبادی  دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل    جغرافیایی ارائه شاخص: سطح

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 تهران و .... -لرستان –جنوب   های تفکیک اول:فهرست مؤلفهادارات كل مناطق                                           اول: تفکیکنام 

 

 اداره كل تنظيم و نظارت بر خدمات مسافري واحد تابعه تهیه کننده داده :راه آهن جمهوري اسالمي ايران    سازمان تهیه کننده داده :

بخشي از اطالعات تعداد مسافر به صورت آنالين از سيستم الکترونيکي فروش دريافت و بخش ديگري از اطالعات به صورت  توضیحات:

 آفالين و قبوض صادره جمع آوري مي گردد كه مجوع اين دو بخش ، اطالعات تعداد مسافر جا به جا شده  را در بر ميگيرد.
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 18شماره ردیف: تعداد واگن باري ريلي                                                                                     عنوان قلم/شاخص آماری:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                     تعداد واگن باري ريلي        :نام متغیر     

 های مورد استفاده:  تعاریف واژه

 وسايل نقليه اي كه براي حمل و نقل كاال بر روي ريل بکار گرفته مي شود و به تنهايي قادر به حركت نيستند. : واگن باری

 دستگاهگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل   شاخص:سطح جغرافیایی ارائه 

   

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 لبه بلند معدن و .....-لبه كوتاه-مسقف های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                           نوع واگن باري            اول: تفکیکنام 

 

 اداره كل واگن ها واحد تابعه تهیه کننده داده :راه آهن جمهوري اسالمي ايران               سازمان تهیه کننده داده :

 - توضیحات:
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 19شماره ردیف:                                             تعداد واگن مسافري حمل و نقل ريلي                    عنوان قلم/شاخص آماری:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 محاسباتيسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:      تعداد واگن مسافري حمل و نقل ريلي :نام متغیر   

 های مورد استفاده: تعاریف واژه

وسايل نقليه اي كه براي جابجايي مسافر بر روي ريل بکار گرفته مي شود و به دو دسته خودكشش يا همراه با لکوموتيو قادر  واگن مسافری:

 به سير مي باشند.

 دستگاهگیری: واحد اندازه 
 

 آبادی   دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل           سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 نام شركتهاي مالک های تفکیک اول:فهرست مؤلفهمالکيت  ناوگان مسافري                                 اول: تفکیکنام 

 در سرويس ، ذخيره ، تحت تعمير . های تفکیک دوم:مؤلفهفهرست          وضعيت ناوگان مسافري                       دوم: تفکیکنام 

 اداره كل واگن ها واحد تابعه تهیه کننده داده :راه آهن جمهوري اسالمي ايران                     سازمان تهیه کننده داده :

 - توضیحات:
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 21شماره ردیف:                                      تناژ بار داخلي بارگيري شده  توسط حمل و نقل ريلي        عنوان قلم/شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مجموع تناژ بارگيري شده كل منهاي مجموع تناژ بار صادره ، تناژ بار وارده و تناژ بار ترانزيت

 : نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                           تناژ بار داخلي بارگيري شده   :نام متغیر   

 توسط حمل و نقل ريلي                

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

ترانزيت( بر حسب تن  -صادره  -و جا به جا شده  بين المللي )واردهمجموع وزن حقيقي يا محسوب كل بارگيري شده داخلي تناژ بار کل: 

 در شبکه ريلي كشور

 تنگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل          سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 غير نفتي ( -نفتي) های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                  نوع بار نام تفکیک اول:

 داخلي ( –ترانزيت  –صادره  –)وارده :های تفکیک دومفهرست مؤلفه                                           نوع حمل   :نام تفکیک دوم 

 اصفهان و .... -اراك های تفکیک سوم:فهرست مؤلفهادارات كل مناطق                                     نام تفکیک سوم:

 آهن(هاي راه)كليه ايستگاه های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفهمبدا بارگيري                                        م:نام تفکیک چهار

 آهن(هاي راه)كليه ايستگاه های تفکیک پنجم:فهرست مؤلفهمقصد تخليه                                           نام تفکیک پنجم:

 راه آهن جمهوري اسالمي واحد تابعه تهیه کننده داده :                            راه آهن جمهوري اسالمي ايران : سازمان تهیه کننده داده

 ارات سير و حركت  مناطقاد -ايران                                                                                                                                          

 - توضیحات:
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 21شماره ردیف:                                            باركل بارگيري شده توسط حمل و نقل ريلي     تناژ  عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :  

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                              باركل بارگيري شده تناژ  :نام متغیر     

 توسط حمل و نقل ريلي                 

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

ترانزيت( بر حسب تن در  -صادره  -الملل )واردهجا شده  بين محسوب كل بارگيري شده داخلي و جابهمجموع وزن حقيقي يا تناژ بار کل: 

 شبکه ريلي كشور.

 تنگیری: واحد اندازه 

 آبادی  دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 غير نفتي ( -نفتيهای تفکیک اول:)فهرست مؤلفه                                                  نوع بار اول: تفکیکنام 

 داخلي ( –ترانزيت  –صادره  –)وارده های تفکیک دومفهرست مؤلفه                                         نوع حمل      :دوم تفکیکنام 

 اصفهان و .... -اراك های تفکیک سوم:فهرست مؤلفه   ادارات كل مناطق                                :سوم تفکیکنام 

 آهن(هاي راه)كليه ايستگاه های تفکیک چهارم:فهرست مؤلفه   مبدا بارگيري                                    :چهارم تفکیکنام 

 آهن(هاي راه)كليه ايستگاه های تفکیک پنجم:فهرست مؤلفهمقصد تخليه                                         پنجم: تفکیکنام 

 راه آهن جمهوري اسالمي واحد تابعه تهیه کننده داده :                           آهن جمهوري اسالمي ايران راه سازمان تهیه کننده داده :

 ر و حركت  مناطقادارات سي -ايران                                                                                                                                          

 -توضیحات: 
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 22شماره ردیف:                                                تناژ بار ترانزيت شده توسط حمل و نقل ريلي        عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:       شده توسط حمل و نقل ريلي تناژ بار ترانزيت :نام متغیر   

 های مورد استفاده: تعاریف واژه 

عبارت است از عبور مسافر يا كاال يا وسيله نقليه از قلمرو جمهوري اسالمي ايران به طوري كه مبدأ و مقصد سفر خارج از كشور  ترانزیت:

 باشد. به عبارتي ورود از يک مرز كشور طبق مقررات به قصد عبور از كشور و خروج از مرز ديگر كشور مي باشد.

 .كندداخل كشور عبور ميبار خارجي كه صرفا از  تناژ بار ترانزیت:

 آيا واژگان تعريف شده استاندارد مركز آمار ايران است ؟ بله

 تنگیری: واحد اندازه 

 آبادی   دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه   فصلی     ماهه      1ساالنه       :             دوره زمانی ارائه شاخص

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 غير نفتي ( -) نفتي های تفکیک اول:فهرست مؤلفهنوع بار                                                     اول: تفکیکنام 

 رازي ، -سرخس ، سرخس-رازي های تفکیک دوم:)فهرست مؤلفهمبدا                                                       دوم: تفکیکنام 

 رازي و-جلفا ، جلفا –سرخس و رازي -بندرعباس و بندر عباس-سرخس                                                                                 

 سرخس و -رازي و بندر امام -سرخس و بندر امام-رازي ، رازي-سرخس                                                                                  

 بندر امام و...(-سرخس                                                                                   

 رازي ،-سرخس ، سرخس-:) رازيهای تفکیک سومفهرست مؤلفهمقصد                                                  سوم: تفکیکنام 

 رازي و -جلفا ، جلفا –سرخس و رازي -بندرعباس و بندر عباس-سرخس                                                                                

 سرخس و -رازي و بندر امام -سرخس و بندر امام-رازي ، رازي-سرخس                                                                                

 بندر امام و...(-سرخس                                                                               

سالمي  ده :سازمان تهیه کننده دا  سير   واحد تابعه تهیه کننده داده                            ايران راه آهن جمهوري ا و حركت   ادارات 

 مناطق

                                                                                                                                                                            

 

 -توضیحات: 
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 23شماره ردیف: طول خطوط ريلي اصلي                                                                                  عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 محاسباتيسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                 طول خطوط ريلي اصلي :نام متغیر 

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

 عبارت است از خطي كه مسقيما در امتداد خط بين دو ايستگاه طرفين واقع شده باشد.خط ریلی اصلی: 

 كيلومترگیری: واحد اندازه 

 آبادی دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل              سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 تهران و ... -لرستان –جنوب  های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                  ادارات كل مناطق             اول: تفکیکنام 

 خط دوم -خط اصلي های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه                                                :نوع خط اصلي دوم: تفکیکنام 

 ميرجاوه و ...-جلفا ، زاهدان-تبريزهای تفکیک سوم :فهرست مؤلفه                       مسير خطوط ريلي                 سوم: تفکیکنام 

 

 ادارات  كل خط و سازه هاي فني مناطق. واحد تابعه تهیه کننده داده :راه آهن جمهوري اسالمي ايران     سازمان تهیه کننده داده :

 

 - توضیحات:
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 24شماره ردیف:                                                طول خطوط فرعي ريلي                                  عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 محاسباتيسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                        ريليطول خطوط فرعي  :نام متغیر 

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

ها ،مؤسسات يا ديگر اشخاص دولتي يا غير دولتي از عبارت ازخطوطي هستندكه بنابراحتياج يا تقاضاي شركتخطوط صنعتی تجاری: 

 شوند.خطوط داخل ايستگاه  منشعب مي

 هاي تشکيالتي  براي تنظيم و تفکيک قطارها )مانور( احداث گرديده اند.خطوطي هستندكه در ايستگاهخطوط مانوری: 

 كيلومترگیری:واحد اندازه 

 آبادی   دهستان      شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل        سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 (شود ذکر)سایر     ساعتی     روزانه    ماهانه     فصلی     ماهه      ساالنه :              شاخص ارائه زمانی دوره

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 تهران و ... -لرستان –جنوب :های تفکیک اولفهرست مؤلفهادارات كل مناطق                                اول: تفکیکنام 

  تجاري ، خطوط مانوري-: خطوط صنعتيهای تفکیک دومفهرست مؤلفه                                             نوع  دوم: تفکیکنام 

 

 ي فني مناطقادارات كل خط و سازه ها واحد تابعه تهیه کننده داده :راه آهن جمهوري اسالمي ايران        سازمان تهیه کننده داده :

 

 - توضیحات:
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 25شماره ردیف: جا شده                                                                    اي جابتعداد مسافرحومه عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 محاسباتيسایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید: جا شده     اي جابهمسافرحومهتعداد  :نام متغیر   

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

مسافراني كه بطور روزانه براي رفت و آمد از سيستم حمل نقل ريلي استفاده مي كنند و تقريبا مدت سفر آنها در اين نوع :  مسافر حومه ای

 سفرها كمتر از يک ساعت مي باشد.

 نفرگیری: واحد اندازه 

 آبادی   دهستان             شهر       بخش     شهرستان      استان    کشور    کل  سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 تهران و .... -لرستان –جنوب  های تفکیک اول:فهرست مؤلفهادارات كل مناطق                                            نام پارامتر اول:

 اداره كل تنظيم و نظارت بر خدمات مسافري واحد تابعه تهیه کننده داده :راه آهن جمهوري اسالمي ايران   سازمان تهیه کننده داده :

 

 - توضیحات:

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

305 

 

 26شماره ردیف:                                     در واحد مسکوني                                     تراكم خانوار عنوان قلم/شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  براوردسایر)ذکر شود(: گیری     نمونه سرشماری      ثبتی       روش تولید:          موجودي خانوارنام  متغیر:  

 دستيسایر)ذکر شود(:  گیری     نمونه سرشماری      ثبتی      روش تولید         موجودي مسکن: نام متغیر

 های مورد استفاده: تعاریف واژه

عبارت از تمام يا قسمتي از يک ساختمان كه حد اقل شامل اتاق و سرويس)حداقل يک توالت(مستقل بوده و داراي ورودي  واحد مسکونی: 

مستقيم يا غير مستقيم از معبر عمومي باشد.شکل متعارف آن خانه معمولي و واحد آپارتماني است كه براي سکونت يک خانوار ساخته مي 

 شود.

كنند، با يکديگر همخرج هستتتند و معموال با هم غذا مي خورند در شتتود كه با هم در يک اقامتگاه زندگي مي ازافرادي تشتتکيل مي خانوار:

 مواردي خانوار معمولي مي تواند يک نفره باشد.

 خانوار به واحد مسکونيگیری: واحد اندازه

 آبادیدهستان             شهر      بخش    شهرستان      استان    کشور    کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 مقاطع سر شماري نفوس و مسکن) :سایر)ذکر شودماهانه    فصلی    ماهه      1ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 روستايي -شهري های تفکیک اول:فهرست مؤلفهمناطق جغرافيايي                                                   اول: تفکیکنام 

 مركز آمار ايران واحد تابعه تهیه کننده داده : مركز آمار ايران                                     سازمان تهیه کننده داده :

سازمان ناظر مركز امار ايران ميباشد كه توسط دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن مورد استفاده و استخراج مي گردد .ضمنا در          توضیحات:  

سامانه سجا اين شاخص در مقاطع سر شماري و در سطح كشور و استان درج شده است،لذا بقيه سطح جغرافيايي  توسط مركز آمار ايران               

 فتر دسترسي به آن را نداشته و در حال حاضر نيز امکان ورود ديتا وجود ندارد.استخراج مي گردد كه اين د

 

 

 

 

 

 

         موجود خانوارتعداد                

 در واحد مسکوني  تراكم خانوار موجود     =   واحد مسکونيتعداد             
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 27شماره ردیف:                           سهم زمين در هزينه تمام شده مسکن                                      آماری:عنوان قلم/شاخص

 فرمول محاسبه شاخص:

 111مجموع ارزش زمين ساختمان و هزينه بناي ساختمانها ضربدر  نسبت ارزش زمين ساختمان به

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                                               هزينه زمين نام  متغیر: 

 نشان دهنده ي سهم زمين از كل هزينه ساخت يک واحد مسکوني در كل كشور ميباشد. های مورد استفاده:واژه تعاریف

 

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادی دهستان      شهر      بخش     شهرستان     استان    کشور    کل        سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                               دوره زمانی ارائه شاخص: 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

     -های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه                                                                         -اول:   تفکیکنام 

 

 دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسکن واحد تابعه: ناممعاونت مسکن و ساختمان                                  نام سازمان تولید کننده داده :

  وزارت راه و شهرسازي                                                                                                      

 -توضیحات: 
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 28 شماره ردیف:                                                            تعداد واحد مسکوني تکميل شده شهري آماری:عنوان قلم/شاخص

  تعداد واحد مسکوني تکميل شده در مناطق شهري كشورفرمول محاسبه شاخص: 

 روش تولید قلم/شاخص مورد استفاده در سازمان: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:            تعداد واحد مسکوني تکميل شده شهرينام  متغیر: 

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

عبارت از تمام يا قسمتي از يک ساختمان كه حد اقل شامل اتاق و سرويس)حداقل يک توالت(مستقل بوده و داراي ورودي  :واحد مسکونی

مستقيم يا غير مستقيم از معبر عمومي باشد.شکل متعارف آن خانه معمولي و واحد آپارتماني است كه براي سکونت يک خانوار ساخته مي 

 .شود

ساختماني است كه ساخت آن پايان يافته و قابل بهره برداري باشد.)بناي آن در دوره مورد گزارش پايان يافته و  تکمیل شده:ساختمان  

 (براي استفاده آماده باشد ،بانک مركزي

 بابگیری: واحد اندازه

   آبادی    دهستان      شهر      بخش     شهرستان     استان    کشور    کل           سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                               دوره زمانی ارائه شاخص:

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

     -های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه                                                                         -اول:   تفکیکنام 

 دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسکن واحد تابعه: نام       وزارت راه و شهرسازي معاونت مسکن و ساختمان نام سازمان تولید کننده داده :

 -توضیحات: 
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 29شماره ردیف:                                                                        توان دسترسي به مسکن ملکيآماری:عنوان قلم/شاخص

 فرمول محاسبه شاخص: 

 متر مربع( متوسط در آن سال111ميانگين درآمد خانوار در يک سال مشخص به ميانگين قيمت يک مسکن)

 قلم/شاخص مورد استفادهروش تولید 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                   توان دسترسي به مسکن ملکي: نام  متغیر

 -های مورد استفاده: تعاریف واژه

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی  دهستان      شهر      بخش     شهرستان     استان    کشور    کل         سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                               دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

     -های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه                                                                         -اول:   تفکیکنام 

 دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن  واحد تابعه: نام    معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نام سازمان تولید کننده داده :

 -توضیحات: 
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 31شماره ردیف:                                              واحد مسکوني شهري در كشور يک متوسط زير بناي آماری:قلم/شاخصعنوان 

  فرمول محاسبه شاخص:

 حاصل تقسيم سطح كل زير بناي مسکوني شهري به تعداد واحد مسکوني شهري

                       روش تولید قلم/شاخص مورد استفاده:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:             واحد مسکوني شهري يک زير بناي: نام  متغیر 

  های مورد استفاده:تعاریف واژه

عبارت است از تمام يا قسمتي از يک ساختمان كه حداقل شامل اتاق و سرويس)حداق يک توالت( مستقل بوده و داراي  واحد مسکونی:

ورودي مستقيم يا غير مستقيم از معبر عمومي باشد. شکل متعارف آن خانه معمولي و واحد آپارتماني است كه براي سکونت يک خانوار 

 ساخته ميشود.

مجموع سطوح ساخته شده مسقف دربناي واحد مسکوني از قبيل حمام، توالت، انباري، صندوق خانه،  سکونی:سطح زیر بنای کل واحد م

 پستو و ... است.

 درصدگیری: واحد اندازه

     آبادی دهستان      شهر      بخش     شهرستان     استان    کشور    کل            سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                                 زمانی ارائه شاخص:دوره 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

     -های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه                                                                         -اول:   تفکیکنام 

                                                                                                                        دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسکن   ،معاونت مسکن و ساختمان واحد تابعه: نام    زيوزارت راه و شهرسا نام سازمان تولید کننده داده :

 توضیحات:
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 31شماره ردیف:                                                  متوسط ساالنه نوسانات قيمت مسکن در حد تورم آماری:عنوان قلم/شاخص

 فرمول محاسبه شاخص:

 متوسط رشد دوازده ماهه قيمت مسکن درتواتر مشخص شده 

 متوسط رشد دوازده ماهه شاخص قيمت كاالها و خدمات در همان تواتر

 روش تولید قلم/شاخص مورد استفاده

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                                    نوسانات قيمت مسکننام  متغیر: 

 های مورد استفاده:تعاریف واژه

 متوسط رشد دوازده ماهه قيمت مسکن در تواتر مشخص شده به متوسط رشد دوازده ماهه شاخص قيمت كاالها و خدمات در همان تواتر 

 

 

 -گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان      شهر      بخش     شهرستان     استان    کشور    کل         سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه                              دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

     -های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه                                                                         -اول:   تفکیکنام 

 

 دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسکن ،معاونت مسکن و ساختمان واحد تابعه: نام      وزارت راه و شهرسازي نام سازمان تولید کننده داده :

 -توضیحات:  
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 32شماره ردیف:               هاي كشور                                           اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه قلم/شاخص آماری:عنوان 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی     روش تولید:        هاي كشوراعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه نام  متغیر:   

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

رداخت وجه و يا به صورت رايگان ، سفر هوايي خود را از فرودگاه مورد به مسافراني كه در قبال پ :مسافر هوایی سوار شده یا خروجی

 اندخواهند داد )از يک پرواز پياده شده سفرهوايي خودراادامه كه درهمان فرودگاه به آندسته ازمسافران ورودي وهمچنين كنندگزارش آغاز مي

 .گرددشود . اين تعريف شامل مسافران ترانزيت مستقيم نميدهند( اطالق ميو پس از مدتي با پرواز ديگري به مسافرت ادامه مي

يابد ) و از محوطه فرودگاه خارج به مسافراني كه سفر هوايي آنها در فرودگاه مورد گزارش خاتمه مي :مسافر هوایی پیاده شده یا ورودی

اند و پس از مدتي با پرواز ديگري به شوند ( و همچنين به مسافراني كه به سفر هوايي خود ادامه خواهند داد )از يک پرواز پياده شدهمي

 گردد .دهند(. اين تعريف شامل مسافران ترانزيت مستقيم نميرت ادامه ميمساف

 كند. پرواز كشور، قلمرو داخل فرودگاه در دو مسافر هوايي است كه بين: مسافر هوایی داخلی 

 مسافر هوايي است كه مبدا  پرواز او در خارج و مقصد پرواز او در داخل كشور باشد.:  مسافر هوایی بین المللی

 نفر  :گیریواحد اندازه

 روستا           شهر          شهرستان           استان         کشور         کل                             سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 ساعتی      سایر)ذکر شود( روزانه        ماهانه       فصلی      ماهه       1ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:   

 :های هر تفکیکفهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 داخلي، بين المللي )خارجي، حج، عتبات(  های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                 نوع پرواز  نام تفکیک اول:

 ادراه كل مخابرات و  داده :واحد تابعه تهیه کننده                      شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران سازمان تهیه کننده داده :

 گروه آمارهاي هوانوردي –فناوري اطالعات هوانوردي                                                                                                          

 و فرودگاهي                                                                                                          

 -توضیحات: 

 

 

 

 

http://old.airport.ir/statistics/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF22A484B-5C5C-4EF1-801F-AE5B58AF2B4E%7d&ID=12&ContentTypeID=0x0100BA326C5766176F469B572CC55035A365
http://old.airport.ir/statistics/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF22A484B-5C5C-4EF1-801F-AE5B58AF2B4E%7d&ID=14&ContentTypeID=0x0100BA326C5766176F469B572CC55035A365
http://old.airport.ir/statistics/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF22A484B-5C5C-4EF1-801F-AE5B58AF2B4E%7d&ID=16&ContentTypeID=0x0100BA326C5766176F469B572CC55035A365
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 33شماره ردیف: و بين المللي                                     در پروازهاي داخلي ميزان بار هوايي حمل شده عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                  ميزان بار هوايي حمل شدهنام  متغیر:  

  های مورد استفاده: تعاریف واژه

 شود.جا ميكه توسط هواپيما جاب تبه جز بار همراه مسافر اس بار داراي بارنامه: هوایی  بار

 كيلوگرم  :گیریواحد اندازه

 روستا       شهر          شهرستان           استان         کشور         کل                          سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه       ماهانه      فصلی     ماه       1ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:    

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 داخلي، بين المللي    های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                     نوع پرواز  نام تفکیک اول:

 دفتر فناوري اطالعات و بررسي هاي آماري واحد تابعه تهیه کننده داده :        هواپيمايي كشوريسازمان  سازمان تهیه کننده داده :

 

 -توضیحات: 

 

http://old.airport.ir/statistics/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF22A484B-5C5C-4EF1-801F-AE5B58AF2B4E%7d&ID=16&ContentTypeID=0x0100BA326C5766176F469B572CC55035A365
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 34شماره ردیف:                                 و بين المللي در پروازهاي داخلي ميزان پست هوايي حمل شده عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :نام 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                      ميزان پست هوايي حمل شده:  نام متغیر  

  های مورد استفاده: تعاریف واژه

 شود.هاي هواپيمايي ميو امانات كه تحويل شركت نامه مرسوالت پستي اعم از پست تمام:  محموله پستی هوایی 

 كيلوگرم  :گیریواحد اندازه

 روستا    شهر          شهرستان           استان         کشور         کل                                سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ماهانه       سایر)ذکر شود( فصلی       ماهه        1ساالنه                                              دوره زمانی ارائه شاخص:   

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 داخلي، بين المللي    های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                     نوع پرواز  نام تفکیک اول:

 دفتر فناوري اطالعات و بررسي هاي آماري واحد تابعه تهیه کننده داده :      مايي كشوريسازمان هواپي سازمان تهیه کننده داده :

 

 -توضیحات: 

 

 

http://old.airport.ir/statistics/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF22A484B-5C5C-4EF1-801F-AE5B58AF2B4E%7d&ID=16&ContentTypeID=0x0100BA326C5766176F469B572CC55035A365
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  35شماره ردیف: تعداد پروازهاي عبوري از فضاي كشور                                                                 عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:       تعداد پروازهاي عبوري از فضاي كشور :  نام متغیر

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

ز خدمات كنترل ترافيک هوايي كشور و با كسب اجازه قبلي ، بدون توقف از عمليات پروازي كه توسط هواپيما با استفاده ا :پرواز عبوری 

 .فضاي كشور عبور كند

 سورتي  :گیریواحد اندازه

 روستا          شهر          شهرستان           استان         کشور         کل                            سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 ماهانه         سایر)ذکر شود(: فصلی     ماهه      1ساالنه                                           زمانی ارائه شاخص:دوره 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -  های تفکیک اول:مؤلفهفهرست                                                                   -   نام تفکیک اول:

 

 ادراه كل مخابرات و واحد تابعه تهیه کننده داده :                   ها و ناوبري هوايي ايرانشركت فرودگاه سازمان تهیه کننده داده :

 گروه آمارهاي   –فناوري اطالعات هوانوردي                                                                                                             

 نوردي و فرودگاهيهوا                                                                                                           

 

 -توضیحات: 

http://old.airport.ir/statistics/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF22A484B-5C5C-4EF1-801F-AE5B58AF2B4E%7d&ID=6&ContentTypeID=0x0100BA326C5766176F469B572CC55035A365
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 36شماره ردیف:                                    هاي كشور          جايي مسافر در فرودگاههتوان پذيرش و جاب عنوان قلم/شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مي شود.( محاسبه  8 -2الي  4-2ها )صفحه طبق آيين نامه طراحي محوطه زميني فرودگاه

 فرمول كلي محاسبه قابل دسترسي توسط گروه آمار نمي باشد.

 ش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده:نام و رو

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                      جايي مسافر هتوان پذيرش و جابنام متغیر: 

   كشورهاي در فرودگاه               

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

تعداد نفر مسافر ساعت اوج كه يک ترمينال داخلي ارائه خدمات مسافربري  جایی مسافر در پروازهای داخلی :هتوان پذیرش و جاب

 استاندارد را مي دهد را گويند.

ساعت اوج كه يک ترمينال بين المللي ارائه خدمات تعداد نفر مسافر  جایی مسافر در پروازهای بین المللی :هتوان پذیرش و جاب

 مسافربري استاندارد را مي دهد را گويند.

 مي باشد. 197آيا واژگان تعريف شده استاندارد مركز آمار ايران است ؟ خير، استاندارد بين المللي سازمان ياتا نشريه داخلي 

 نفر  گیری:واحد اندازه

 شهر شهرستان           استان         کشور         کل                                                 سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 روزانه         سایر)ذکر شود( ماهانه         فصلی       ماهه         1ساالنه                            دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 داخلي و بين المللي   های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                               نوع ترمينال نام تفکیک اول:

 ادراه كل مخابرات و واحد تابعه تهیه کننده داده :               ها و ناوبري هوايي ايرانشركت فرودگاه سازمان تهیه کننده داده :

 گروه آمارهاي هوانوردي و فرودگاهي –فناوري اطالعات هوانوردي                                                                                            

 ها و ناوبري هوايي ايرانهاي تحت مالکيت شركت فرودگاهفرودگاهتوضیحات: 
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 37 شماره ردیف:                                                داخلي سهم بخش غير دولتي در جابجايي مسافر  قلم/شاخص آماری:عنوان 

                                  در حمل و نقل هوايي الملليبين و                                     

  فرمول محاسبه شاخص:                                  

  

 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                    بخش غير دولتي در جابجايي سهم: نام متغیر

   بين الملليداخلي و مسافر                

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

 او در داخل كشور باشد.مسافر هوايي است كه مبدا  پرواز او در خارج و مقصد پرواز : مسافر هوایی بین المللی

آن در  تيو مركز فعالبوده  يرانيسهام آن متعلق به اتباع ا ، اكثريتدهيبه ثبت رس رانياست كه در ا يشركتشرکت هواپیمایی داخلی: 

ر بار و مساف ييو نقل هوا ملبه ح يكشور ييمايو طبق مقررات سازمان هواپ يكشور ييمايهواپ يعالي شورا دييپس از تا كهباشد  رانيا

 پردازد.مي

 درصد  :گیریواحد اندازه

 روستا    شهر      شهرستان       استان      کشور      کل                                     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی       سایر)ذکر شود( روزانه         ماهانه        فصلی       ماهه        1ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:    

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 هاي دولتي و غير دولتي  شركت  های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                نوع پرواز  نام تفکیک اول:

  الملليبين –داخلي های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه                                                     نوع مسافرنام تفکیک دوم: 

 هاي آماريدفتر فناوري اطالعات و بررسي واحد تابعه تهیه کننده داده :         سازمان هواپيمايي كشوري سازمان تهیه کننده داده :

 -توضیحات: 

 

جابجا شده توسط شركت هاي هوايي غير دولتي داخلي( تعداد مسافر داخلي )بين المللي  

بين المللي( جابجا شده توسط شركت هاي هوايي دولتي و غير دولتي مجموع مسافر داخلي )  

 

× 111 
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 38شماره ردیف:                ر بين المللي                  سهم شركت هاي هوايي داخلي در جابجايي مساف آماری:عنوان قلم/شاخص 

  فرمول محاسبه شاخص:                                  

  

 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                    سهم شركت هاي هوايي داخلي: نام متغیر

  ر بين الملليجايي مسافهدر جاب              

 

  های مورد استفاده: تعاریف واژه

 مسافر هوايي است كه مبدا  پرواز او در خارج و مقصد پرواز او در داخل كشور باشد.: مسافر هوایی بین المللی

ست كه در ا  يشركت شرکت هواپیمایی داخلی:   س  رانيا آن در  تيو مركز فعالبوده  يرانيسهام آن متعلق به اتباع ا  ، اكثريتدهيبه ثبت ر

شد   رانيا شور  ييمايهواپ يعالي شورا  دييپس از تا كهبا سازمان هواپ  يك شور  ييمايو طبق مقررات  ساف  ييو نقل هوا ملبه ح يك ر  بار و م

 پردازد.مي

 درصد  :گیریواحد اندازه

           روستا شهر          شهرستان           استان         کشور         کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه       ماهانه      فصلی     ماهه      1ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 شركت هاي داخلي و خارجي های تفکیک اول:  فهرست مؤلفه                                                     نوع مسافر نام تفکیک اول: 

 دفتر فناوري اطالعات و بررسي هاي آماري واحد تابعه تهیه کننده داده :         سازمان هواپيمايي كشوري سازمان تهیه کننده داده :

 -توضیحات: 

 

 تعداد مسافر بين المللي جابجا شده توسط شركت هاي هوايي داخلي

شده توسط شركت هاي هوايي داخلي و خارجي مجموع مسافر بين المللي جابجا  

 

× 111 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 
 



 آماریهای فرم شناسنامه شاخص

 

321 

 

 39  شماره ردیف:                                                       جا شده در پروازهاي داخليهتعداد مسافر جاب عنوان قلم/شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید قلم/شاخص  مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:    جا شده در پروازهاي داخليهتعداد مسافر جاب نام متغیر:   

  های مورد استفاده:  تعاریف واژه

 كند. پرواز كشور، قلمرو داخل فرودگاه در دو مسافر هوايي است كه بين: مسافر هوایی داخلی 

 مسافر هوايي است كه مبدا  پرواز او در خارج و مقصد پرواز او در داخل كشور باشد.:  مسافر هوایی بین المللی

 نفر  :گیریواحد اندازه

 روستا            شهر          شهرستان           استان         کشور         کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 شود( سایر)ذکر  ماهانه             فصلی       ماهه        1ساالنه                        دوره زمانی ارائه شاخص:

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 داخلي، بين المللي    های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                                     نوع مسافر  اول:نام تفکیک 

 دفتر فناوري اطالعات و بررسي هاي آماري واحد تابعه تهیه کننده داده :       سازمان هواپيمايي كشوري سازمان تهیه کننده داده :

 -توضیحات: 
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 41  شماره ردیف:ظرفيت كانتينري بنادر                                                                               عنوان قلم/شاخص آماری:

 ظرفيت سنجيفرمول محاسبه شاخص:  

 

 روش تولید قلم/شاخص مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه  سرشماری ثبتی     روش تولید:                   ظرفيت كانتينري بنادر       نام متغیر:

 های مورد استفاده:  تعاریف واژه

 .ظرفيتي كه در بندر بتوان در شرايط مطلوب عمليات تخليه و بارگيري كانتينري انجام داد ظرفیت کانتینری بنادر : 

 تن هزارگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان      شهر      بخش     شهرستان      استان    کشور    کل   سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

   

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      :              دوره زمانی ارائه شاخص 

 های هر تفکیک) سطح جغرافیایی در نظر گرفته شود(:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک 

 آستارا ،انزلي ،نوشهر ، فريدونکنار های تفکیک اول:فهرست مؤلفهبندر                                                        نام پارامتر اول:

 ،اميرآباد ،نکا ، آبادان ،خرمشهر                                                                                                                                                                  

 شهر ،گناو ه،لنگهخميني ،بو،امام                                                                                                                                                                                  

 ؛شهيدرجايي ،شهيدباهنر ،قشم                                                                                                                                                                                   

 ،شهيد حقاني ،جاسک ،چابهار                                                                                                                                                                                   

 ه ، بودجه و تحول اداري  اداره كل دفتر برنام   واحد تابعه تهیه کننده داده :سازمان بنادر و دريانوردي.    سازمان تهیه کننده داده :

 -توضیحات:
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 41 شماره ردیف:                                                                         ظرفيت ناوگان نفتي دريايي   عنوان شاخص آماری:

 ظرفيت سنجيفرمول محاسبه شاخص:  

 روش تولید شاخص مورد استفاده :

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه  سرشماری ثبتی     روش تولید:                 ناوگان نفتي درياييظرفيت  :نام متغیر

 های مورد استفاده:  تعاریف واژه

 .اين قلم آماري مشخص كننده ظرفيت ناوگان نفتي دريايي كشور مي باشد  :ظرفیت ناوگان نفتی دریایی   

 ميليون تنگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان      شهر      بخش     شهرستان      استان    کشور    کل        سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 ساعتی     سایر)ذکر شود( روزانه     ماهانه    فصلی     ماهه      1ساالنه      :              دوره زمانی ارائه شاخص 

 :های هر تفکیکهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک 

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                            -نام تفکیک اول:  

 

 اداره كل دفتر برنامه ، بودجه و تحول اداري    واحد تابعه تهیه کننده داده : سازمان بنادر و دريانوردي.     سازمان تهیه کننده داده :

  

 

 -توضیحات:

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

330 

 

 42شماره ردیف :                                                                      همراه تلفن شده هاي واگذاركارت سيم تعداد عنوان شاخص آماری:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه ثبتی  سرشماری  روش تولید:                         تعداد سيم كارت واگذارشدهنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

آورد و هاي عمومي سوئيچ را از طريق فناوري سلولي فراهم ميها در سرويس عمومي موبايل كه دسترسي به شبکهكل اشتراكسیم کارت: 

 هاي  اعتباري و دائمي است. شامل اشتراك

 هاي اعتباري كه در سه ماه گذشته از طريق آن فعاليتي ثبت شده باشد.سيم كارتسیم کارت فعال: 

 هاي  اعتباري كه طي سه ماه گذشته  فعاليتي از آن ثبت نشده باشد.تراكاشسیم کارت غیرفعال: 

 -گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 اول، ايرانسل، تاليا، رايتل و ساير اپراتورها    های تفکیک اول: فهرست مؤلفه نوع اپراتور                         نام تفکیک اول: 

 دائمي و اعتباري های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه    نوع سيم كارت                نام تفکیک دوم: 

 فعال و غيرفعال: سومهای تفکیک فهرست مؤلفه                سيم كارت وضعيت: سومنام تفکیک 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 و تحول اداريدفتر برنامه ريزي، نوسازي                                                                                                                                    

 -توضیحات:  
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 43شماره ردیف :                                                              هاي واگذار شده تلفن همراهكارتضريب نفوذ سيمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي موجود در بازار)فعال و غيرفعال(تعداد سيم كارت

 كشور جمعيت كل

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:      سيم كارت واگذار شده نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        جمعيت كل كشور  نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

آورد و را از طريق فناوري سلولي فراهم ميهاي عمومي سوئيچ شبکه ها در سرويس عمومي موبايل كه دسترسي بهتراكاشكل  سیم کارت:

  و دائمي است.اعتباري  هاي اشتراكشامل 

 هاي اعتباري كه در سه ماه گذشته از طريق آن فعاليتي ثبت شده باشد. سيم كارت سیم کارت فعال: 

 .فعاليتي از آن ثبت نشده باشد  گذشته ماه سه طي كه هاي  اعتبارياشتراك :سیم کارت غیرفعال

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 اول، ايرانسل، تاليا،رايتل و ساير اپراتورها   های تفکیک اول: فهرست مؤلفه اپراتور                           نوعنام تفکیک اول: 

 دائمي و اعتباريهای تفکیک دوم: فهرست مؤلفهسيم كارت                    نوعنام تفکیک دوم: 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:
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 44شماره ردیف :                                                                       هاي فعال تلفن همراهكارتضريب نفوذ سيمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي فعال موجود در بازارتعداد سيم كارت         

 كشور جمعيت كل      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی      روش تولید:    .سيم كارت فعال       نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی       روش تولید:      .جمعيت كل كشور نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

آورد و را از طريق فناوري سلولي فراهم ميهاي عمومي سوئيچ شبکه ها در سرويس عمومي موبايل كه دسترسي بهتراكاشكل  سیم کارت:

  و دائمي است.اعتباري  هاي اشتراكشامل 

 هاي اعتباري كه در سه ماه گذشته از طريق آن فعاليتي ثبت شده باشد.سيم كارت سیم کارت فعال:

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 اول ،ايرانسل ،تاليا،رايتل و ساير اپراتورها   های تفکیک اول: فهرست مؤلفه اپراتور                           نوعنام تفکیک اول: 

 دائمي و اعتباريهای تفکیک دوم: فهرست مؤلفهنوع سيم كارت                         نام تفکیک دوم: 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:

 تعريف سيم كارت فعال تلفن همراه بر اساس تعاريف اتحاديه جهاني مخابرات مي باشد.
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 45شماره ردیف :                                                          (ASR)مکالمات در شبکه تلفن همراه  موفقيت ميزانعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  جواب به منجر هايتماس                                 

 ارتباط برقراري جهت شده انجام هايتالش كل                             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                    جواب به منجر تماس نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       تالش جهت برقراري ارتباط كل نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 رايتل و ساير اپراتورها     تاليا، ايرانسل، اول،های تفکیک اول: فهرست مؤلفه نوع اپراتور                          نام تفکیک اول: 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:

 تعاريف بر اساس اطالعات ارسالي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.

ASR: Answer Seizure Ratio  
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 46شماره ردیف :                                  (CSSR) مکالمات در شبکه  تلفن همراه آميز موفقيت برقراري ميزان :عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  ارتباط برقراري در موفق هايتماس كل 

 ارتباط برقراري جهت شده انجام هايتالش كل

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                      تالش موفق نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:          جهت برقراري ارتباط هاتالش كل نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .باشدمي خط بودن اشغال يا  جواب ،عدم جواب شامل و شده آزاد كانال يا مدار تصرف به موفق به تماسي گفته مي شود كه :تماس موفق

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                        تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 رايتل و ساير اپراتورها    تاليا، ايرانسل، اول،های تفکیک اول: فهرست مؤلفه نوع اپراتور                          نام تفکیک اول: 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:

 تعاريف بر اساس اطالعات ارسالي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

Call Setup Success Rate   CSSR: 

 

CSSR= 111×  
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 47شماره ردیف :                                                                                               همراه تلفن ايجاده پوششعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تلفن همراه مجموع كيلومتر جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي  تحت پوشش شبکه 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:   هاي تحت پوشش تلفن همراه          جاده .نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 هت(29169ت/21873 – 8/4/84نامه راهنمايي و رانندگي مصوب )مطابق با آيين راه خارج از شهر براي عبور و مرور. جاده:

 ردد.گتر است و با نصب عالئم راهنمايي و رانندگي، اصلي تلقي ميراهي است كه در برخورد با راه ديگر بطور معمول عريض جاده اصلی:

 هت(29169ت/21873 – 8/4/84رانندگي مصوب  نامه راهنمايي و)مطابق با آيين

تر است و با نصب عالئم راهنمايي و رانندگي پيوندد و بطور معمول كم عرضراهي كه از راه اصلي منشعب شده و يا به آن ميجاده فرعی: 

 هت(29169ت/21873 – 8/4/84نامه راهنمايي و رانندگي مصوب )مطابق با آيين شود.فرعي تلقي مي

 كشور ريلي خطوط كيلومتر: لیخطوط ری

 .دارد وجود همراه تلفن طريق از ارتباط در آن امکان مکاني كه :پوشش

 كيلومتر:گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 اصلي، فرعي، ريلي  :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع جاده            :  اول تفکیک نام

 اول ،ايرانسل ،رايتل و ساير اپراتورها :دوم تفکیک های مولفه فهرستنوع اپراتور         :  دوم تفکیک نام

   راديوييسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 -توضیحات: 
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 48شماره ردیف :                                                                                      همراه اي تلفنجاده درصد پوششعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي اصلي، فرعي و ريلي تحت پوشش شبکه تلفن همراهمجموع كيلومتر جاده 

 هاي كشوركل جاده

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:  هاي تحت پوشش تلفن همراه          جاده نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                هاي كشوركل جاده  نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 هت(29169ت/21873 – 8/4/84نامه راهنمايي و رانندگي مصوب )مطابق با آيين : راه خارج از شهر براي عبور و مرور.جاده

 راهي است كه در برخورد با راه ديگر بطور معمول عريض تر است و با نصب عالئم راهنمايي و رانندگي، اصلي تلقي مي گردد. جاده اصلی:

 هت(29169ت/21873 – 8/4/84نامه راهنمايي و رانندگي مصوب )مطابق با آيين

تر است و با نصب عالئم راهنمايي و رانندگي كم عرض: راهي كه از راه اصلي منشعب شده و يا به آن مي پيوندد و بطور معمول جاده فرعی

 هت(29169ت/21873 – 8/4/84نامه راهنمايي و رانندگي مصوب )مطابق با آيين فرعي تلقي مي شود.

 كشور ريلي خطوط كيلومتر:  خطوط ریلی

 .دارد وجود همراه تلفن طريق از ارتباط در آن امکان مکاني كه: پوشش

 درصد :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 اصلي ،فرعي ،ريلي  :اول تفکیک های مولفه فهرستجاده            :  اول تفکیک نام

 اول ،ايرانسل ،رايتل و ساير اپراتورها :دوم تفکیک های مولفه فهرستاپراتور         :  دوم تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

  -توضیحات:

 

111×  
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 49شماره ردیف :                                                                       شبکه تلفن همراه GPRS مشتركين تعدادعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 عنوان مشترك مورد پذيرش قرار گرفته اند . كه توسط شبکه عمومي تلفن همراه به GPRSتعداد متقاضيان استفاده از خدمات 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:.      GPRS تعداد مشتركين نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

GPRS : استفاده از خدمات اينترنت از طريق شبکه تلفن همراه 

 . شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضاي وي طبق مقررات برقرار شده استمشترك :

 مشترك :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 اول ،ايرانسل ،رايتل و ساير اپراتورها :اول تفکیک های مولفه فهرستاپراتور          نوع :اول تفکیک نام

 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

                                

  :توضیحات

GPRS : General Packet Radio Service 
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 51شماره ردیف :                                    )پرسرعت( تلفن همراه            پهن باند اينترنت مشتركين تعدادعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

ها ثبت ، از آنتعداد مشتركين اينترنت پرسرعت تلفن همراهي كه در سه ماه گذشته حداقل يک فعاليت جهت استفاده از خدمات  اينترنت      

 شده باشد.

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:.   اينترنت پهن باند )پرسرعت( تلفن همراهك مشتر نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جهت دسترسي به اينترنت يا ديتا كيلوبيت برثانيه  256 پهناي باند حداقل  اینترنت پرسرعت:

 . شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضاي وي طبق مقررات برقرار شده استمشترك:

 مشترك:گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 اول، ايرانسل، رايتل و ساير اپراتورها :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع اپراتور         : اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                   

       

 

  -توضیحات:
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                                                      51شماره ردیف :                                                                داراي ارتباط رومينگخارجي  اپراتورهاي تعدادعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 استفاده نمايند. تعداد اپراتورهاي تلفن همراه خارجي كه مشتركين تلفن همراه فعال داخلي بتوانند از شبکه آنها جهت برقراري تماس

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:              تعداد اپراتور نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هاي بين معاهدات و پيمان طبق كشور داخل همراه تلفن براي اپراتورهاي كشورها ساير همراه شبکه تلفنامکان استفاده از :  رومینگ

 .المللي قابل اعمال در جمهوري اسالمي ايران

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش   شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه    فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 اول، ايرانسل، رايتل و ساير اپراتورها :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع اپراتور         :  اول تفکیک نام

                                                        سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه                  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. دستگاه)های( اجرایی متولی:

 نوسازي و تحول داري دفتر برنامه ريزي،

  -توضیحات:
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 52شماره ردیف :                                                  تعداد كشورهاي خارجي داراي ارتباط رومينگ          عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي تلفن همراه آنها جهت برقراري تماس استفاده نمايند.تعداد كشورهاي خارجي كه مشتركين تلفن همراه فعال داخلي بتوانند از شبکه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

سایر)ذکر  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:      تعداد كشورهاي خارجي داراي ارتباط رومينگ    نام متغیر:

 شود(:  

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 معاهدات و پيمانهاي بين المللي طبق كشور داخل همراه تلفن براي اپراتورهاي كشورها ساير همراه امکان استفاده از شبکه تلفن:  رومینگ

 .ايرانقابل اعمال در جمهوري اسالمي 

 - :گیریواحد اندازه

    تولید نمی شود تولید می شود      وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 اول، ايرانسل، رايتل و ساير اپراتورها :اول تفکیک های مولفه فهرستاپراتور          نوع : اول تفکیک نام

   تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييسازمان  :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

  -توضیحات:
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 53شماره ردیف :                                                                                       منصوبه         ثابت تلفن تعداد :عنوان شاخص آماری: 

  -فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  منصوبه ثابت تلفن تعداد نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 . نيستند فعال اما دارند را ارتباط برقراري امکان  بالقوه كه تلفن خطوط تعداد : منصوبه ثابت تلفن

 در سه ماه گذشته از طريق خط تلفن ثابت فعاليتي ثبت شده باشد. تلفن ثابت فعال:

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود  تولید می شود           وضعیت شاخص  :                

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:         

 شهري و روستايي :اول تفکیک های مولفه فهرستمناطق جغرافيايي                  :  اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

  -توضیحات:
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 54شماره ردیف :                                                                                         تلفن ثابت دايري           تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                    تلفن ثابت دايري تعداد نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخصتعاریف واژه

ازد و پورتي ساي مشترك را به شبکه عمومي سوييچ تلفني متصل ميتجهيزات پايانهتلفن ثابت فعالي است كه تلفن ثابت دایرشده: 

 . سوييچ تلفن ثابت دارداختصاصي در 

 در سه ماه گذشته از طريق خط تلفن ثابت فعاليتي ثبت شده باشد.   تلفن ثابت فعال:  

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                 وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 شهري و روستايي :اول تفکیک های مولفه فهرست                               مناطق جغرافيايي:  اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يارتباطات و فناوروزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 اداري دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول                                                                                                                                   

 توضیحات:

 ( مي باشد.ITUتعريف تلفن ثابت بر اساس تعاريف اتحاديه جهاني مخابرات )
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 55شماره ردیف :                                                                                        ضريب نفوذ تلفن ثابت          عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 دايري ثابت هايتلفن تعداد

 كشور جمعيت كل

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید        تعداد تلفن ثابت دايري نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:           جمعيت كل كشور   .نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخصتعاریف واژه

ازد و پورتي ساي مشترك را به شبکه عمومي سوييچ تلفني متصل ميتجهيزات پايانه: تلفن ثابت فعالي است كه تلفن ثابت دایر شده

 . اختصاصي در سوييچ تلفن ثابت دارد

 در سه ماه گذشته از طريق خط تلفن ثابت فعاليتي ثبت شده باشد.     تلفن ثابت فعال:

 درصد :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

  - :اول تفکیک های مولفه فهرست                         -  : اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:

 ( مي باشد.ITUتعاريف اتحاديه جهاني مخابرات )تعريف تلفن ثابت بر اساس 

 

 

 

 

 

111×  
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 56شماره ردیف :                                        (               ASR) ثابت تلفن شبکه مکالمات موفقيت ميزانعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جواب در شبکه تلفن ثابت به منجر هايتماس  

 ارتباط در شبکه تلفن ثابت برقراري جهت شده انجام هايتالش كل

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید:                           مکالمات موفق              نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی روش تولید:                  مکالماتها براي انجام تالشكل نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 به موفق كه هاييتماس كل به اندشده مقصد مشترك سوي از جواب به منجر كه هاييتماس نسبت تعداد :(ASRتماس منجر به جواب)

 .باشد شده آزاد (كانال)مدار  تصرف

 درصد :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                    تولید می شود            وضعیت شاخص  :              

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی     ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

  - :اول تفکیک های مولفه فهرست                            -  : اول تفکیک نام

   تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييسازمان  :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:

ASR:Answer Seizure Ratio 

 

111×  
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 57شماره ردیف :                                                                               مخابراتي ارتباط داراي هايتعداد مکانعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 مخابراتي كشورهاي مخابراتي از طريق شبکه ارتباط داراي مزارع و هااماكن، آبادي روستاها، مجموع تعداد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       داراي ارتباط مخابراتي  يهاتعداد مکان:   نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

روستا واحد مبدا تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي )وضع طبيعي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي( همگن بوده كه با حوزه  روستا:

خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سکونت داشته و اكثريت ساكنان  21و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 

طور مستقيم يا غير مستقيم به يکي از فعاليتهاي كشاورزي ،دامداري ،باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي  دائمي آن به

 ياشتغال داشته و در عرف به عنوان ده ،آبادي،دهکده يا قره ناميده مي شود. )تعريف فوق بر اساس  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري م

 باشد.(

 نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته مي شود . : مزرعه

 و:مکان بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي)كارخانه ،ايستگاه ،كارگاه ، معدن و ..( به دو شکل مستقل مکان

 سه تعريف فوق بر اساس  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مي باشد.() تابع شناخته مي شود.

 باشد.اي كه شامل سه بخش توليد، توزيع و انتقال داده در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات ميمجموعه های مخابراتی:شبکه

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

  مزارع ها واماكن، آبادي روستاها، :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع مکان                                                 : اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

  -توضیحات:
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 58شماره ردیف :                                                                    تعداد تلفن همگاني                           عنوان شاخص آماری: 

 -فرمول محاسبه شاخص:

- 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی  روش تولید:               تعداد تلفن همگانينام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تي آن مركز، در يهاي منصوبه هر مركز محلي و تراكم جمعبه نسبت شماره كه باشدس عمومي در شبکه مييک سروي  :تلفن همگانی

ت رند و بصوريگا كارتي مورد استفاده قرار ميياي اكنون بصورت سکهها همن تلفنيگردد. امنظور مي ،چيطراحي و سفارشات مراكز سوئ

ها برمبناي ن تلفنيرند. اساس كار ايگوابسته به مركز محلي خود مورد استفاده قرار ميكيلوهرتز  16ر کطرفه با دارا بودن كنتوي خطوط

ن فركانس باعث برقراري يباشد. امين يدر مدار صحبت )كارت خط( مشترككيلوهرتز   16كيلوهرتزي يا وجود مدار 16 ارسال فركانس

 .گرددفعال شدن كارت تلفن مي ايا جذب سکه و يمکالمه و 

 دستگاه :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

  - :اول تفکیک های مولفه فهرست                                             - : اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 و تحول اداريدفتر برنامه ريزي، نوسازي                                                                                                                                    

 -توضیحات:
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 59شماره ردیف :                                                                                    تلفن خانگي داراي هايتعداد مکانعنوان شاخص آماری: 

 -فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       روستاها                                : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی روش تولید      داراي تلفن خانگي  يهاتعداد مکاننام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

: روستا واحد مبدا تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي )وضع طبيعي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي( همگن بوده كه با روستا

نوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سکونت داشته و اكثريت خا 21حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 

ا يساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يکي از فعاليتهاي كشاورزي ،دامداري ،باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و 

 تركيبي اشتغال داشته و در عرف به

 عنوان ده ،آبادي،دهکده يا قره ناميده مي شود. )تعريف فوق بر اساس  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مي باشد.( 

 : نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته مي شود .مزرعه 

و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي)كارخانه ،ايستگاه ،كارگاه ، معدن و ..( به دو شکل مستقل و :مکان بنا به تعريف روستا نبوده مکان

 سه تعريف فوق بر اساس  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مي باشد.()تابع شناخته مي شود. 

 مخابراتي.های شبکهاي در منازل به امکان برقراري ارتباط از طريق تجهيزات پايانه تلفن خانگی:

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 روستا، مکان، آبادي و مزرعهاول:  تفکیک های مولفه فهرستنوع مکان                       : اول تفکیک نام

   ارتباطات راديوييسازمان تنظيم مقررات و  :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 - توضیحات:
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 61شماره ردیف :                   دولتي                      عمومي غيرخوان خدمات دولت و بخش تعداد دفاتر پيشعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه    سرشماری  ثبتی روش تولید: تعداد دفاتر پيشخوان خدمات دولت                 نام متغیر: 

                و بخش عمومي غير دولتي                        

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 خدمات شود كه دولت براي ارائهبه دفاتري گفته مي :شخوانیا دفتر پی ر دولتییغشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و یدفتر پ

فاتر ن ديکي خود را از راه ايي موظفند خدمات الکتروني دولتاجراي هايدستگاه هياست. كلک به مردم در سطح كشور احداث كردهالکتروني

 مي شوند.اداره  بخش خصوصين دفاتر به دست يارائه دهند. ا

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود             وضعیت شاخص  :                            تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 - :اول تفکیک های مولفه فهرست                            -:  اول تفکیک نام

 شركت پست جمهوري اسالمي ايرانواحد تابعه:          وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات       دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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 61شماره ردیف : (  ICTروستايي) اطالعات فناوري و ارتباطات دفاتر داراي باال به خانوار 71 روستاهاي تعدادعنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری   ثبتی  روش تولید:      دفاتر  داراي باال به خانوار 71 روستاهاي : تعداد نام متغیر

   (ICTروستايي) اطالعات فناوري و ارتباطات                 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

روستا واحد مبدا تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي )وضع طبيعي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ( همگن بوده كه روستا: 

خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سکونت داشته و  21با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 

 اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يکي از فعاليتهاي كشاورزي ،دامداري ،باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و

تركيبي اشتغال داشته و در عرف به عنوان ده ،آبادي،دهکده يا قره ناميده مي شود.)تعريف فوق بر اساس  قانون تعاريف و ضوابط  صيد و يا

 تقسيمات كشوري مي باشد.(

 و بانکي ،پست مخابراتي،پستي خدمات روستايي نقاط در كه دفاتري تعداد :(ICT)روستایی اطالعات فناوری و ارتباطات خدمات دفاتر

 .دهند مي ارائه مردم عموم به اطالعات فناوري

 - :گیری واحد اندازه

 تولید نمی شود                                 وضعیت شاخص  :                      تولید می شود 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

  - :اول تفکیک های مولفه فهرست                         -  : اول تفکیک نام

 - واحد تابعه: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات                  دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 62شماره ردیف :                                                                     خانگي تلفن خانوارهاي معمولي داراي تعدادعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 خانگي مي باشند تلفن معمولي كه در محل زندگي داراي خانوارهاي تعداد مجموع

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:            خانگي تلفن خانوارهاي معمولي داراي تعداد: نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

موالً رج هستند و معگر هم خيکديكنند، با ک اقامتگاه زندگي مييل مي شود كه با هم در يمعمولي از چند نفر تشکخانوار خانوارمعمولی :

 ک نفره باشد.يتواند رند. در مواردي خانوار معمولي ميخوبا هم غذا مي

 .مخابراتيهاي شبکهاي در منازل به امکان برقراري ارتباط از طريق تجهيزات پايانه تلفن خانگی:

 - : :گیریواحد اندازه

  تولید نمی شود                                   وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 شهري و روستايي  :اول تفکیک های مولفه فهرستمناطق جغرافيايي                         :  اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی:  

 و تحول اداريدفتر برنامه ريزي، نوسازي                                                                                                                                    

 توضیحات:
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 63شماره ردیف :                                                                                              پرسرعت دايري پورت تعدادعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 مشترك واگذار شده است . هاي ارتباطي بهتکنولوژيهاي پرسرعت اينترنت كه از طريق يکي از مجموع تعداد پورت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           پرسرعت دايري پورت تعداد :نام متغیر

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 . شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضاي وي طبق مقررات برقرار شده استمشترك : 
 جهت دسترسي به اينترنت يا ديتا كيلوبيت برثانيه  256 پهناي باند حداقل  اینترنت پرسرعت:

هاي در منازل، بنگاه WIMAX، فيبرنوري ( يا از طريق بي سيم مانند DSLپورتي كه از طريق سيم مانند) مودم كابلي،  پورت دایری:

 هاي اجرايي و ساير اماكن  در اختيار مشترك قرار گرفته است. اقتصادي و دستگاه

WIMAX :ويکرووايق ميز طربه اطالعات اابي يت تبادل و استفاده اطالعات در سطح جهاني براي دستيقابل. 
DSL :اطالعات و داده ها با سرعت باالجهت انتقال وج سيم مسي زاز  فناوري استفاده 

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود            وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 ، فيبر نوري، وايمکسDSL :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع تکنولوژي ارتباطي            :  اول تفکیک نام

  شهري و روستايي :دوم تفکیک های مولفه فهرستمناطق جغرافيايي                  : دوم تفکیک نام

   هاي اجراييدستگاه، خانگي،كسب و كارها :سوم تفکیک های مولفه فهرستنوع مشترك                       : سوم تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی:  

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 

 توضیحات:

 برنامه پنجم توسعه مي باشد.  46سوم مبتني بر تکاليف ماده  تفکيک نوع

 شود.تعدا د مشتركين اينترنت پهن باند ثابت جايگزين اين شاخص مي

WIMAX :Worldwide Interoperability for Microwave Access 

DSL: Digital Subseriber Line 
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   64شماره ردیف :                                                                                            پرسرعت منصوبه پورت تعدادعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

هاي پرسرعت اينترنت كه از طريق اپراتورهاي ارائه كننده خدمات اينترنت به صورت بالقوه امکان ارائه به متقاضيان را مجموع تعداد پورت

 دارد.

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     پرسرعت منصوبه پورت تعداد :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 . مورد تقاضاي وي طبق مقررات برقرار شده استشخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مشترك :
 جهت دسترسي به اينترنت يا ديتا كيلوبيت برثانيه  256 پهناي باند حداقل  :پرسرعت
 جهاني عمومي كامپيوتري شبکه اینترنت:

هاي در منازل،بنگاه WIMAX، فيبرنوري ( يا از طريق بي سيم مانند DSLپورتي كه از طريق سيم مانند) مودم كابلي،  پورت دایری:

 هاي اجرايي و ساير اماكن  در اختيار مشترك قرار گرفته است.اقتصادي و دستگاه

WIMAX: ويکرووايق ميز طربه اطالعات اابي يت تبادل و استفاده اطالعات در سطح جهاني براي دستيقابل. 
DSL: سرعت باالاطالعات و داده ها با جهت انتقال زوج سيم مسي از  فناوري استفاده 

 پورت :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 ، فيبر نوري، وايمکسDSL :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع تکنولوژي ارتباطي            :  اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يارتباطات و فناوروزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 اداري دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول                                                                                                                                   

 توضیحات:

 برنامه پنجم توسعه مي باشد.  46تفکيک نوع سوم مبتني بر تکاليف ماده 

WIMAX :Worldwide Interoperability for Microwave Access 

DSL: Digital Subseriber Line 
 

 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 
 



 آماریهای فرم شناسنامه شاخص

 

354 

 

 65شماره ردیف :    صادر شده خدمات اينترنت                                                              پروانه تعدادعنوان شاخص آماری: 

                                                                                                                                                              

 (ISPو ) ( ISDP)هاي صادر شده براي شركت پروانهمجموع تعداد  فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           صادر شده خدمات اينترنت : تعداد پروانه نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 مجوز انجام كارپروانه : 

ISDP: ه هاي عرضها يا موسساتي كه مجاز به ارائه و توزيع پهناي باند اينترنت به شركتشركت: اینترنت توزیع کنندکان خدمات

 كننده خدمات اينترنت مي باشند.

ISP: ها يا موسساتي كه مجاز به ارائه و توزيع پهناي باند اينترنت به مشتركين عرضه كننده شركت :عرضه کنندگان خدمات اینترنت

 هاي صوت داخلي ،اينترنت و اينترانت و ..مي باشند.مي باشند كه شامل سرويس
 

 فقره :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 فعال -تاسيس شده :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع پروانه                       :  اول تفکیک نام

 (ISDP) اينترنت خدماتتوزيع كنندكان های تفکیک دوم : فهرست مولفه                       نوع خدمتنام تفکیک دوم : 

 (ISP) عرضه كنندگان خدمات اينترنت                                                                                                      

   مقررات و ارتباطات راديوييسازمان تنظيم  :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 

 توضیحات:

ISDP:Internet Service Distribution Provider 

Internet  Service Provider:ISP 
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 66شماره ردیف :                                                                  3Gتعداد مشتركين پهن باند سيار با تکنولوژي عنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                     3Gتعداد مشتركين  :  نام متغیر

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاريف واژه

 Mbps 11 – 128)  است. 2Mbpsالي  128kbpsها از  مشتركين خدمات اينترنت متحرك كه متوسط سرعت دانلودآن:  3Gمشتركين 

 مجوز انجام كار( 

 

 مشترك :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                    وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

  اول، ايرانسل، رايتل همراه :اول تفکیک های مولفه فهرستاپراتور                                  نوع : اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی:  

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 - توضیحات:
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 67شماره ردیف :                                         (G4) مشتركين پهن باند سيار با تکنولوژي  G4تعداد مشتركين عنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 G4تعداد مشتركين :  نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 است 10Mbpsها بيش از خدمات اينترنت متحرك كه متوسط سرعت دانلود آنUSTM مشتركين:   G4مشترکین 

 مشترك :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                               وضعیت شاخص  :                      تولید می شود

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 اول، ايرانسل، رايتل   همراه :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع اپراتور                                      :  اول تفکیک نام

 

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی:  

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 - توضیحات:
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 68شماره ردیف :                                                خانوار سبد هزينه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطاتسهم عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 خانوار  ICTهاي بخش متوسط هزينه

 هاي خانوارمتوسط كل هزينه 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: خانوار          ICTمتوسط هزينه هاي بخش  : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه  سرشماری ثبتی  روش تولید:                     متوسط كل هزينه هاي خانوارنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هاي همان خانوار در غرافيايي مشخص به كل متوسط هزينهخانوار در يک منطقه ج ICTهاي بخش نسبت متوسط هزينهسبد هزینه فاوا :  

 شود.اين شاخص معموال در قالب كشوري اعالم مي  آن منطقه .

 درصد :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

           :اول تفکیک های مولفه فهرست                                       : اول تفکیک نام

   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :واحد تابعه              اطالعات.  يوزارت ارتباطات و فناوردستگاه)های( اجرایی متولی:  

 دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري                                                                                                                                   

 توضیحات:

 

 

111×  
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 69شماره ردیف :                                                                                                     پستي مرسوالت تعدادعنوان شاخص آماری: 

 :فرمول محاسبه شاخص

 خارجه و شهري بين و شهري مقاصد به صادره مرسوالت مجموع

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: مرسوله پستي       :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 وشتهن چاپي، دست هاينوشته از اعم مدارك و شخصي، اسناد مکتوبات حاوي باشد ارسال قابل فيزيکي صورت به آنچه هر:پستی مرسوله

 دهش درج مرسوله لفاف روي بر نشاني و باشد گيرنده و فرستنده نشاني داراي كه اطالعيه و ابالغيه مالي، حوالجات و اوراق اشياء، ها،كاال،

 .باشد

 اين عملياتي فرآيندهاي انجام مراحل در و شود مي داده رسيد خدمت، دريافت متقاضي به قبول فرآيند در كه مرسوالتي .:مرسوالت ثبتی

 و رديابي قابل خدمت اين سرنوشت و شده مسيرطي و ثبت(الکترونيکي يا و دستي) موجود هاي نظام اساس بر مرسوله شماره خدمت

 .شود مي دريافت رسيد گيرنده از توزيع درفرآيند و باشد مي پيگيري

 مرسوله :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 ثبتي و غير ثبتي :اول تفکیک های مولفه فهرست                                       مرسوله نوع : اول تفکیک نام

                                                        شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

 - توضیحات:
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 71شماره ردیف :                                                                                                      پستي واحدهاي تعدادعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 پستي دولتي و غيردولتي مجموع تعداد واحدهاي ارائه كننده خدمات

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: تعداد واحدهاي پستي                                  :نام متغیر

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 هاي با ارزش افزوده خدماتي نظير نامه، امانات، مطبوع، بسته كوچک، جرايد، اوراق تبليغاتي، مالي و سرويس خدمات پستی:

 كليه واحدهاي ارائه كننده خدمات پستي تابعه شركت پست ج.ا.ا واحد دولتی:

دولت و بخش  خدماتمنظور ارائه كنندگان خدمات پستي كه توسط بخش غيردولتي صورت مي گيرد )دفاتر پيشخوان واحد غیردولتی: 

 هاي داراي مجوز ارائه خدمات پستي(شركت ،و فناوري اطالعات شهري و روستاييدفاتر ارتباطات  ،ردولتييعمومي غ

 - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

  دولتي و غير دولتي :اول تفکیک های مولفه فهرست                                      نوع واحد:  اول تفکیک نام

  شهري و روستايي  :اول تفکیک های مولفه فهرستمناطق جغرافيايي                      :  اول تفکیک نام

                                                               شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه

 - توضیحات:
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 71شماره ردیف :                                                                                                      پستي مرسوالت سرانهعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 دوره همان جمعيت به مشخص( ساالنه) زماني دوره يک طي صادره مرسوالت كل نسبت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: تعداد مرسوله پستي                        : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                             جمعيت كل كشورنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ها، وشتهن چاپي، دست هاينوشته از اعم مدارك و ،اسناد شخصي مکتوبات حاوي باشد ارسال قابل فيزيکي صورت به آنچه هر :پستی مرسوله

 .باشد دهش درج مرسوله لفاف روي بر نشاني و باشد گيرنده و فرستنده نشاني داراي كه اطالعيه و مالي، ابالغيه حوالجات و اشياء، اوراق كاال،

 مرسوله :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -: اول  تفکیک های مولفه فهرست -                                                       :  اول تفکیک نام

                         شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

 توضیحات:

- 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

310 

 

 72شماره ردیف :                                                                                     پستي واحد هر جمعيتي پوشش :عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

  كشور كل جمعيت

 در حال فعاليت پستي )بخش دولتي و غيردولتي( هاي واحد تعداد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: تعداد واحد پستي                                  :  نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری ثبتی  روش تولید:                                   جمعيت كل كشورنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 مکاني كه خدمات پستي در آن ارائه مي شود. واحد پستی :

 هاي با ارزش افزودهخدماتي نظير نامه، امانات، مطبوع، بسته كوچک، جرايد، اوراق تبليغاتي، مالي و سرويس خدمات پستی:

 نفر بر واحد :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 اول: تفکیک های مولفه فهرست                                            - :  اول تفکیک نام

 

                         پست جمهوري اسالمي ايران شركت:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

 توضیحات:

- 
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 73شماره ردیف :                                                                                                 هاي پستيصندوق تعدادعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 پستي مستقر در معابر شهري و روستايي و اماكن عموميهاي  مجموع صندوق

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: صندوق  پستي                                 :نام متغیر

 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 كنندگان از خدمات پستي،شوند و استفادهنصب مي در معابر عمومي شهرها يا روستاهااست كه  ترين واحد پستيكوچک : پستی صندوق

 .اندازندبراي ارسال توسط پست به داخل آن مي) هاي پستيمرسوالت عادي خود را پس از الصاق تمبر )معادل تعرفه

 - :گیریاندازهواحد 

 تولید نمی شود                     وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                             - :  اول تفکیک نام

 

                         شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

 - توضیحات:
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 74شماره ردیف :                                        پستي                                    واحد هر مساحتي پوشش عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  كشور كل مساحت

 در حال فعاليت پستي)بخش دولتي و غيردولتي( هاي واحد تعداد 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید: تعداد واحد  پستي                                 : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی روش تولید                                    كل كشور  مساحتنام متغیر:  

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كليه واحدهاي ارائه  كننده خدمات پستي تابعه شركت پست ج.ا.ا واحد دولتی:

دولت و بخش  خدماتمنظور ارائه كنندگان خدمات پستي كه توسط بخش غيردولتي صورت مي گيرد )دفاتر پيشخوان واحد غیردولتی: 

 هاي داراي مجوز ارائه خدمات پستي(،دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات شهري و روستايي ،شركت ردولتييعمومي غ

 منظور مساحت كل كشور است . مساحت :

 

 ومتر بر واحدكيلگیری: واحد اندازه

 

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                 -:  اول تفکیک نام

 

   شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه

                       

 -توضیحات:
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 75شماره ردیف :                                                                                            پستي هايترتيبي بي ميزان :عنوان شاخص آماری: 

 ترتيب  تعداد مرسوالت بي                                                                 فرمول محاسبه شاخص

 

 كل مرسوالت پستي                                                                                                      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید ترتيب             تعداد مرسوالت پستي بي : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                كل مرسوالت پستينام متغیر:  

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عدم رعايت استانداردهاي تعريف شده )عدم رعايت آدرس نويسي ، عدم رعايت تعرفه در مرسوالت عادي، مفقود شدن مرسوله،  :بی ترتیبی

 عملياتي مختلف پستي.( در فرآيند اجرايي و …آسيب ديدگي مرسوالت و

 مورد در ميليونگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                            -:  اول تفکیک نام

 

                         شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

 -توضیحات:
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 76شماره ردیف :                                                                              پستي واحد هر ازاي به مرسوالت تعداد عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص

 تعداد كل مرسوالت صادره

 كل واحدهاي پستي)بخش دولتي و غيردولتي(

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید: تعداد كل مرسوالت صادره                          : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی  روش تولید:                              واحدهاي پستيتعداد كل  نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اال،ك ها،نوشته دست ،چاب هاينوشته از اعم مدارك و ،اسناد شخصي مکتوبات حاوي باشد ارسال قابل فيزيکي صورت به هرآنچه :مرسوله

 .دباش شده درج مرسوله لفاف روي بر نشاني و باشد گيرنده و فرستنده نشاني داراي كه اطالعيه و مالي، ابالغيه حوالجات و اشياءاوراق

 كليه واحدهاي ارائه  كننده خدمات پستي تابعه شركت پست ج.ا.ا واحد دولتی:

دولت و بخش  خدماتمنظور ارائه كنندگان خدمات پستي كه توسط بخش غيردولتي صورت مي گيرد)دفاتر پيشخوان واحد غیردولتی: 

 ائه خدمات پستي(هاي داراي مجوز ارشركت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات شهري و روستايي، ،ردولتييعمومي غ

 مرسوله بر واحدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                 - :  اول تفکیک نام

                         شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

 - توضیحات:
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 77شماره ردیف :                                                           هامدت زمان سير مرسوالت عادي بين مراكز استان عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 مدت زمان قبول تا توزيع يک مرسوله عادي در مقصد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:   مدت زمان قبول تا توزيع يک مرسوله عادي      :نام متغیر

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كاال،ها، نوشته چاپي،دست هاي نوشته از اعم مدارك و ،اسناد شخصي مکتوبات حاوي باشد ارسال قابل فيزيکي صورت به هرآنچه :مرسوله

 .دباش شده درج مرسوله لفاف روي بر نشاني و باشد گيرنده و فرستنده نشاني داراي كه اطالعيه و مالي، ابالغيه حوالجات و اشياءاوراق

 روزگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                        وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                                -:  اول تفکیک نام

                         شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه 

                           

 

 - توضیحات:
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 78شماره ردیف :                                                                            پستي ثبتي مرسوالت ضايعات ضريب عنوان شاخص آماری:

 :فرمول محاسبه شاخص

  است شده غرامت پرداخت به منجر كه شده ضايع مرسوالت پستي  كل

  ثبتي مرسوالت پستي كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: تعداد مرسوالت پستي ضايع شده                 :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                  كل مرسوالت پستي  نام متغیر: 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

با   وقبول،جمع آوري ،رهسپاري و توزيع   و جاري ، واقعيعيني هايفعاليت انجام در حينمرسوله پستي است كه     :مرسوالت پستی ثبتی  

 .شوندمي ثبت شركتهاي كامپيوتري و فايل ها، اسناد، مداركاز فرم استفاده

 .يا آسيب ديده باشد طي فرآيند قبول تا توزيع  مفقود شده و مرسوله اي كهمرسوله ضایع شده : 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                          -:  اول تفکیک نام

  شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه

                        

 توضیحات:

 باشد.آمار كيفي تخصصي شركت پست بوده و قابل ارائه نمي

 

111×  
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 79شماره ردیف :                                                                                             شده روزبه تعداد كدپستي :عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 در طول يکسال روز رساني شدههتعداد ركوردهاي كدپستي ده رقمي ب مجموع

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: روز شده               كد پستي ده رقمي به تعداد:  نام متغیر

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شناسه ده رقمي براي شناسايي موقعيت نشاني اماكن  :کد پستی ده رقمی

 بانک اطالعات كدپستي دردپستي ده رقمي ثبت اطالعات جديد ك روز رسانی:هب 

 ركوردگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                        وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 -اول:  تفکیک های مولفه فهرست                                          -:  اول تفکیک نام

 

    شركت پست جمهوري اسالمي ايران:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                          : متولی اجرایی هایدستگاه

                       

 -توضیحات: 
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 81شماره ردیف :                                             واحدهاي ارائه دهنده خدمات پست بانک             تعداد :عنوان شاخص آماری 

 : فرمول محاسبه شاخص

 كنند.نک كه به مشتريان ارائه خدمات ميها و دفاتر پست بامجموع تعداد شعبات، باجه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید: شعبه، باجه و دفاتر پست بانک               : تعداد نام متغیر

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ادي با مركز اصلي شركت داشته ياي كه ممکن است فاصله زها و خدمات خود را در منطقهست كه مي تواند فروشبانکي اکي از واحدهاي يشعبه  :شعبه

ت حقوقي شعبه بر عهده شركت يمسئول ن مي شود وييه با موافقت شركت مادر تعبک شعياستقالل  زانيارات و ميو اختباشد، گسترش دهد. حدود 

 .تر باشدتعداد كارمندان يک شعبه نبايستي از سه نفر كم. اصلي )مادر( خواهد بود

بخشي از شعبه است كه در غير محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت يا سيار داير مي شود و متناسب با حجم باجه: 

 دهد.انجام ميفعاليت و خدمات مورد نياز مشتريان بنا به تشخيص بانک قسمتي از عمليات شعبه را 

 .باشد و روستايي ميناوري اطالعات شهري منظور همان دفاتر ارتباطات و فدفتر: 

 - گیری:واحد اندازه

 

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 شهر و روستا :اول تفکیک های مولفه فهرست           مناطق جغرافيايي                                    :  اول تفکیک نام

 شعبه، باجه، دفتر :دوم تفکیک های مولفه فهرست           نوع واحد ارائه دهنده خدمات                      :  دوم تفکیک نام

 دولتي پست بانک شركت:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                   : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 توضیحات:

- 
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 81شماره ردیف :                                                                                       )دستگاه خودپرداز(ATM تعداد عنوان شاخص آماری: 

 :   فرمول محاسبه شاخص

 هاها و ساير مکاننصب شده در شعبات بانک  ATMهاي مجموع تعداد دستگاه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:               ATM هاي خود پردازتعداد دستگاهنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ATM: هر در اتوماتيک صورت به وجوه انتقال و پرداخت دريافت، همچون خدماتي ارائه جهت كارآمد و دقيق بسيار خودكار، ماشين 

 .مشتريان به روز شبانه از ساعت

 - گیری:واحد اندازه

 

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 شهر و روستا :اول تفکیک های مولفه فهرستمناطق جغرافيايي                                   :  اول تفکیک نام

 

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                    : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 توضیحات:

ATM : Automated Teller Machine 
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 82شماره ردیف :                                           در مراكز ارائه دهنده خدمات و كاال P.O.S هايدستگاه تعداد :عنوان شاخص آماری 

 : فرمول محاسبه شاخص

 نصب و بهره برداري شده در مراكز ارائه كنندگان خدمات و كاالها P.O.Sهاي مجموع تعداد دستگاه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                P.O.S تعداد دستگاهنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

P.O.S:  دستگاهي كه در مراكز فروش كاال و خدمات نصب تا در هنگام خريد و فروش كاال به جاي استفاده خريدار از وجه نقد مبلغ مورد

 برداشت و به حساب فروشنده )پذيرنده كارت ( واريز گردد. توافق به صورت الکترونيکي از حساب خريدار

 

 - گیری:واحد اندازه

 

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 - :اول تفکیک های مولفه فهرست                          - :  اول تفکیک نام

 

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                  : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 توضیحات:

 آمار تخصصي پست بانک قابل ارائه نمي باشد.

 

P.O.S: Point of Sale 
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 83شماره ردیف :                                                                                                             Pin Pad تعداد :عنوان شاخص آماری 

 :   فرمول محاسبه شاخص

 موجود در شعبات، واحدها، دفاترو باجه هاي پست بانک Pin Padمجموع تعداد 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:               Pin Padتعداد  نام متغیر:  

 

 مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

انه يهاي جانبي راکي از دستگاهيت استفاده نداشته و بعنوان يقابل (PC) هاي شخصيانهيمستقل از را Pinpad : دستگاهPin Pad تعداد

شود و با توجه به شخصي متصل ميهاي انهيها به راکي از درگاهيق ين دستگاه از طريا رنديگمورد استفاده قرار مي يکيدر بانکداري الکترون

 باشد.افت و پرداخت بر روي حساب كارت را دارا مييات دريامکان خواندن اطالعات را از روي كارت و انجام عمل (GUI) کييرابط گراف

 - گیری:واحد اندازه

 

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 - :اول تفکیک های مولفه فهرست                          - :  اول تفکیک نام

 

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                        : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 توضیحات:

 باشد. يپست بانک قابل ارائه نم يآمار تخصص
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 84شماره ردیف :                                                                    در پست بانک شده افتتاح هايحساب تعداد عنوان شاخص آماری: 

 :   فرمول محاسبه شاخص

 هاي پست بانکواحدها، دفاتر و باجهدر شعبات،  بازگشايي شده و جاري هاي پس انداز)كوتاه مدت، بلندمدت(حساب مجموع تعداد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       در پست بانک شده افتتاح هايحساب تعداد نام متغیر: 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

ا قسمتي از وجوه به صاحب / يو پرداخت تمام  يهاي اشخاص در واحدهاي بانکقبول و نگهداري اندوخته شده: افتتاح هایحساب تعداد

  در صورت درخواست  صاحبان حساب

 فقره :گیریواحد اندازه

 

 تولید نمی شود                          وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای

 - :اول تفکیک های مولفه فهرست                                     -:  اول تفکیک نام

 

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                      : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 توضیحات:

 باشد. يپست بانک قابل ارائه نم يآمار تخصص
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 85شماره ردیف :                                                                                در پست بانک اعطايي تسهيالت مبلغعنوان شاخص آماری: 

 :   فرمول محاسبه شاخص

 مجموع كل اعتبارات پرداختي به متقاضيان تسهيالت در طول سال

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  مبلغ تسهيالت اعطايينام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هاي )روش طبق قانون عمليات بانکي بدون رباعبارت است از تأمين مالي يا تضمين تعهتدات مالي متقاضيتان  مبلغ تسهیالت اعطایی:

گذاري مستقيم، مضاربه، معامالت سلف، الحسنه، مشتاركت متدني، مشتاركت حقوقي، سرمايهاعطاي تسهيتالت بانکي عبارتند از: قرض

  مزارعه، مساقات، و خريد دين(فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، جعاله، 

 ميليون ريال :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 شهري و روستايي :اول تفکیک های مولفه فهرست                   مناطق جغرافيايي:  اول تفکیک نام

 الحسنه، مشتاركت متدني، مشتاركت حقوقي، قرض :دوم تفکیک های مولفه فهرست                       نوع تسهيالت:  دوم تفکیک نام

 گذاري مستقيم، مضاربه، معامالت سلف، فروش سرمايه                                                                                                       

 مساقات، ره به شرط تمليک، جعاله، مزارعه،اقساطي، اجا                                                                                                       

 و خريد دين                                                                                                      

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                       : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 

 توضیحات:

 باشد.آمار تخصص پست بانک قابل ارائه نمي
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 86شماره ردیف :                                                                   پست بانکدر اعطايي  تسهيالت تعداد عنوان شاخص آماری: 

 مجموع:   فرمول محاسبه شاخص

 هاي پست بانک به متقاضيان تسهيالتشعبات، واحدها، دفاتر و باجهدر  اعطايي تسهيالت تعداد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                    اعطايي تسهيالت تعدادنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 . طبق قانون عمليات بانکي بدون رباعبارت است از تأمين مالي يا تضمين تعهتدات مالي متقاضيتان  تسهیالت:

 وريفنا و بانکي ،پست مخابراتي،پستي خدمات روستايي نقاط در كه دفاتري :روستایی اطالعات فناوری و ارتباطات خدمات دفاتر

 .دهند مي ارائه مردم عموم به اطالعات

 فقره :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                          وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 شهري و روستايي:اول تفکیک های مولفه فهرست          مناطق جغرافيايي:  اول تفکیک نام

 الحسنه، مشتاركت متدني، مشتاركت حقوقي، قرض :دوم تفکیک های مولفه فهرست                  نوع تسهيالت:  دوم تفکیک نام

 اقساطي،  تقيم، مضاربه، معامالت سلف، فروشگذاري مسسرمايه                                                                                            

 اجاره به شرط تمليک، جعاله، مزارعه، مساقات، و خريد دين                                                                                                

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                 : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 توضیحات:

 منظور از تعداد تسهيالت روستايي ،تعداد تسهيالتي است كه در دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستايي ارائه شده است.

 باشد.آمار تخصص پست بانک قابل ارائه نمي
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 87شماره ردیف :                                                                      پست بانک                 در  سپرده كل ماندهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي  موجود مشتريانمجموع آخرين موجودي قابل برداشت در حساب

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  پست بانکدر  مانده سپردهنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

    ا قسمتي از وجوه به صاحب / صاحبان يو پرداخت تمام  يهاي اشخاص در واحدهاي بانکنگهداري اندوختهقبول و  شده: افتتاح حساب

 . در صورت درخواست  حساب

 ميليون ريال :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 شهري و روستايي :اول تفکیک های مولفه فهرست                                          مناطق جغرافيايي:  اول تفکیک نام

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحد                        وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 - توضیحات:
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 88شماره ردیف :                                        صادره توسط پست بانک         الکترونيکي هايكارت تعداد :عنوان شاخص آماری 

 هاي پست بانکو باجه صادره در شعبات، واحدها، دفاتر الکترونيکي هايكارت تعداد مجموع :فرمول محاسبه شاخص

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:صادره شده          الکترونيکي هايكارت تعدادنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

جهت  دسترسي به حساب مشتري را PINPADو يا ATM، POSهاي كارتي كه از طريق دستگاه  صادره: الکترونیکی هایکارت تعداد

 .كندفراهم مي وجوه بدون انتقال فيزيکي وجه نقد انتقال و پرداخت دريافت،

 هزار فقره :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

                                               - :اول تفکیک های مولفه فهرست                                         - :  اول تفکیک نام

 دولتي پست بانک شركت : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                  : متولی اجرایی هایدستگاه 

 

 - توضیحات:
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 89شماره ردیف :                                                             جا شده در شركت خدمات هوايي پيامهحجم بار جاب عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جا شده توسط ناوگان زميني و هواييهمجموع بار جاب

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:حجم بار جابجا شده      نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جا گردد.هتواند به صورت زميني و هوايي جابدر شركت خدمات هوايي پيام كه مي جا شدههعبارت است از ميزان بار جاب جا شده :هبار جاب

 تن :گیریواحد اندازه

  تولید نمی شود                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

  صادره و وارده :اول تفکیک های مولفه فهرست                                                 نوع ارسال :اول تفکیک نام

 زميني و هوايي :دوم تفکیک های مولفه فهرست                                              نوع حمل :دوم تفکیک نام

 شركت خدمات هوايي پست و مخابرات )پيام(:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.            : متولی اجرایی هایدستگاه

 

 توضیحات:

 باشد.شود ولي قابل ارائه نميآمار توليد مي
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 91شماره ردیف :                                     تعداد نشست و پرواز هواپيمايي                                         :عنوان شاخص آماری 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 زماني مشخصمجموع تعداد نشست و پرواز هواپيماها در دوره 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید                             تعداد نشست هواپيمايينام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی روش تولید                               تعداد پرواز هواپيمايينام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

جا گرددهه صورت زميني و هوايي جابجا شده در شركت خدمات هوايي پيام كه مي تواند بهبعبارت است از ميزان بارجا جا شده :هبار جاب

  

 تن :گیریواحد اندازه

  تولید نمی شود                                وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 آموزشي و تجاري :اول تفکیک های مولفه فهرستنوع پرواز                                           :  اول تفکیک نام

 - :دوم تفکیک های مولفه فهرستمدت زمان پرواز                                  :  دوم تفکیک نام

 شركت خدمات هوايي پست و مخابرات )پيام(:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.            : متولی اجرایی هایدستگاه

 

 توضیحات:

 .باشديقابل ارائه نم يول شوديم ديآمار تول
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 91شماره ردیف :                  مساحت زير ساخت آماده شده منطقه ويژه اقتصادي                                  عنوان شاخص آماری: 

 - فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                         مساحت زير ساخت آماده شده   نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

  .گاز و تلفن آماده سازي شده است ،برق ،از قبيل آب ،هاي الزمكيلومتر مربع زميني كه در آن زيرساختمساحت زیرساخت آماده شده : 

 هکتار :گیریواحد اندازه

 

 تولید نمی شود                            وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

                                                      - :اول تفکیک های مولفه فهرست                               - :  اول تفکیک نام

 

 شركت خدمات هوايي پست و مخابرات )پيام(:  تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.        : متولی اجرایی هایدستگاه

 

 توضیحات:

- 
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 92شماره ردیف :                                     كابل فيبرنوري بين شهري )زيرساخت(                                عنوان شاخص آماری: 

 محاسبه شاخص:فرمول 

هاي زيرساختي كشور )مراكز مايکروويو، مراكز سوئيچ بين شهري، مركز       مجموع كيلومتراژكابل فيبر نوري بين شهري بين مراكز و ايستگاه   

 سوئيچ بين الملل(

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                   كابل فيبر نورينام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تواند است كه مي کيپالست اي شهيش ک مادّه شفاف مثليک و بلندي از يرشته بار  ) Fiber Optical( تار نوري فيبر نوري يا فیبر نوری :

باشد، با هاي معمولي ميكابل ار باالتر ازيبس پهناي باند يابر نوري داريگر خارج كند. فيک سرش به آن وارد شده، از سر دينوري را كه از 

ه و باالتر انتقال داد. امروزه يت بر ثانيگابيگ 11گر را به راحتي با پهناي باند باال تا يهاي در، صوت و دادهيهاي تصوتوان دادهبر نوري مييف

ن ابزار يتراي از مهمسه با مخابرات ماهوارهير كمتر در مقايمسي، و تاخ هايعتر در مقايسه با كابليل پهناي باند وسيبر نوري، به دليات فمخابر

 .شودانتقال اطالعات محسوب مي

 كيلومتر :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                     وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                         -نام تفکیک اول :  

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه : وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.                 های اجرایی متولی :دستگاه

 

 

 توضیحات:

- 
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 آماریهای فرم شناسنامه شاخص

 

312 

 

 93شماره ردیف :                                                ظرفيت تجهيزات فيبر نوري                                عنوان شاخص آماری: 

  :فرمول محاسبه شاخص

 هاي برقرار شده در شبکه فيبرنوري بين مراكز و ايستگاه هاي زيرساخت كه در طرح و مشخصات فني ثبت شده اند. E1مجموع تعداد 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:ظرفيت تجهيزات فيبر نوري        نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

: E1  كيلو بيت مي باشد 2148انتقال اطالعات كه معادل كيلو بيتي جهت   64كانال  32مجموع. 

( و ...  router,Hub,switch ها از جمله deviceو ... و  pad ها )كامپيوترها، ابزارها از جمله: به مجموعه اي از دستگاهشبکه 

 .سيم، بي سيم ، راديويي و... ( باشدمي شود كه به نوعي با هم در ارتباط هستند كه اين ارتباط مي تواند از هر نوعي) از طريق  اطالق 

 E1  :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                         وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                -نام تفکیک اول : 

 

                                     دفتر برنامه ريزي وشركت ارتباطات زيرساخت  واحد تابعه : ي اطالعات              وزارت ارتباطات و فناورهای اجرایی متولی : دستگاه

 هاكنترل برنامه                                                                                                                              

 

 توضیحات:

- 
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 94شماره ردیف :                                    الملل                                                       بين باند پهنايعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 المللي براي تبادل ترافيک اينترنت كشورهاي بينظرفيت دروازه كل مجموع

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  ظرفيت پهناي باندنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 يا ديتا( در داخل كشور Voiceپهناي باند ترافيک ورودي و خروجي مخابراتي)اعم از كانال  ظرفیت:

 شبکه ک اتصالينرخ انتقال داده توسط : پهنای باند 

 گيگا بيت بر ثانيه :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                               وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                   -نام تفکیک اول :

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                              وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 

 توضیحات:

- 
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 95شماره ردیف :                                    انتقال                             شبکه مسافت در باندظرفيت پهناي عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 در مسافت همان لينک(مشترك هايلينک ظرفيت محاسبه تکرار بدون) انتقال شبکه در داخلي هايلينک حاصل ضرب ظرفيت مجموع

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  پهناي باند ظرفيتنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی  روش تولید                  انتقال شبکه مسافتنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 يا ديتا( در داخل كشور Voiceپهناي باند ترافيک ورودي و خروجي مخابراتي)اعم از كانال  ظرفیت:

 مي و ... ( اطالق  router,Hub,switch جملهها از  deviceو ... و  pad ابزارها از جمله ،وترهايها )كامپه مجموعه اي از دستگاه: بشبکه 

 .ي و... ( باشديويم ، راديم، بي سيق سيتواند از هر نوعي) از طرن ارتباط ميياكه ه به نوعي با هم در ارتباط هستند ك شود

 فاصله بين هر دو نقطه تماس بر حسب كيلومتر مسافت :

 Gbps.km :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                          -نام تفکیک اول : 

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                           وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 توضیحات:

- 
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 96شماره ردیف :                                                                                           كشور داخل IP شبکه ظرفيتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

درصد بر روي ظرفيت 91وري شبکه دسترسي با اعمال ضريب بهره زيرساخت بدون در نظر گرفتن   IPهاي داخلي شبکهكل ظرفيت لينک

 هااين لينک

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  IP شبکه ظرفيتنام متغیر: 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص: های موردتعاریف واژه

 مسير ارتباطي ترافيک اطالعات )داده ،صدا،تصوير و ..( بين استانها در شبکه زيرساختي كشور  :لینک داخلی

 يا ديتا( در داخل كشور Voiceپهناي باند ترافيک ورودي و خروجي  اطالعات )اعم از كانال  :ظرفیت

و ... (  router,Hub,switch ها از جمله deviceو ... و  pad ابزارها از جمله ،وترهايه مجموعه اي از دستگاهها )كامپ: بشبکه 

 .ي و... ( باشديويم ، راديم، بي سيق سين ارتباط مي تواند از هر نوعي) از طرياكه ه به نوعي با هم در ارتباط هستند ك شود مي اطالق 

 (Gbps) ثانيه بر گيگابيت : :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                      وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                              -نام تفکیک اول : 

 شركت ارتباطات زيرساخت واحد تابعه :                       وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 توضیحات:

- 
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 97شماره ردیف :                                 (يکساله) داده ارتباطات درشبکه گيرياندازه مدت در دسترسي ميزان عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 )دقايق قطعي شبکه ارتباط داده ( -دقيقه(61×ساعت 24×)تعداد روزهاي سال مربوطه 

 دقيقه61×ساعت  24×تعداد روزهاي سال مربوطه                                                                             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:      گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                دسترسي ميزان زماننام متغیر: 

                     داده ارتباطات درشبکه             

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 مدت زماني كه ارائه سرويس امکان پذير نمي باشد . دقایق قطعی:

 و ... ( اطالق  router,Hub,switch ها از جمله deviceو ... و  pad ابزارها از جمله ،وترهايها )كامپاي از دستگاهه مجموعه: بشبکه 

 .ي و... ( باشديويم ، راديم، بي سيق سيتواند از هر نوعي) از طرن ارتباط ميياكه ه به نوعي با هم در ارتباط هستند ك شود مي 

 درصد :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                        وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                       -نام تفکیک اول :  

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                                    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 توضیحات:

 آمار تخصصي كيفي قابل فهم عموم نمي باشد.

 

111×  
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 98شماره ردیف :                                         (يکساله) انتقال درشبکه گيري اندازه مدت در دسترسي ميزانعنوان شاخص آماری: 

 :فرمول محاسبه شاخص

 )دقايق قطعي شبکه انتقال ( -دقيقه(61×ساعت 24×)تعداد روزهاي سال مربوطه  

 دقيقه(61×ساعت 24×)تعداد روزهاي سال مربوطه                                                            

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                   انتقال درشبکه دسترسي ميزانزمان نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

و ... (  router,Hub,switch ها از جمله deviceو ... و  pad ابزارها از جمله ،وترهايها )كامپاي از دستگاهه مجموعهب شبکه :

 .ي و... ( باشديويم ، راديم، بي سيق سيتواند از هر نوعي) از طرن ارتباط ميياكه ه به نوعي با هم در ارتباط هستند ك شودمي اطالق 

 مدت زماني كه ارائه سرويس امکان پذير نمي باشد . دقایق قطعی:

 درصد : گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                          وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                   -نام تفکیک اول : 

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                         وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 توضیحات:

 نمي باشد.آمار تخصصي كيفي قابل فهم عموم 

111×  
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 99شماره ردیف :                    داخلي شبکه در شده ارسال هاي بسته كل به رفته دست از IP هايبسته تعدادعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

  رفته دست از هاي)بسته ( پکت تعداد  

 شده ارسال پکت )بسته(هاي كل

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           رفته دست از هاي)بسته ( پکت تعدادنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               شده ارسال پکت )بسته(هاي كلنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

جمي در كنار يکديگر ساماندهي كه به طور منسآدرس، مسير، زمانبندي، كدهاي وارسي خطا و ديگر اطالعات شبکه مجموعه اطالعات پکت : 

 اند. شده

 مقصد. و مبدا بين انتقال در IP هايپکت رفتن دست از پکت از دست رفته:

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                          وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                               -نام تفکیک اول : 

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                              و فناوري اطالعات. وزارت ارتباطات های اجرایی متولی :دستگاه

 -توضیحات: 

 

111×  
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 111شماره ردیف :                                                             شبکه در IP هايبسته ارسال تأخير ميانگين عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مقصد و مبدا بين انتقال در IP پکت تاخير ميزان

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                 زمان تاخيرنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

جمي در كنار يکديگر كه به طور منسآدرس، مسير، زمانبندي، كدهاي وارسي خطا و ديگر اطالعات شبکه مجموعه اطالعات پکت : 

 اند.ساماندهي شده

 ميلي ثانيه :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                          وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                           -نام تفکیک اول :  

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                              وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 

 توضیحات:

 آمار تخصصي كيفي قابل فهم عموم نمي باشد.



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 
 



 آماریهای فرم شناسنامه شاخص

 

311 

 

 111شماره ردیف :                                                                             الملل بين ارتباطات پهناي باند ترانزيت  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مجموع پهناي باند ايجاد شده جهت برقراري ارتباط ترانزيت اطالعات

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                   پهناي باندنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

( از كشور از …,Voice,IPهاي مرزي بين الملل( به منظور عبور ارتباطات مخابراتي )درگاه)بين  برقراري ارتباط مرز به مرز ترانزیت :

 .طريق شبکه انتقال زيرساخت

 گيگا بيت بر ثانيه : گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                        وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                              -نام تفکیک اول :   

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                                وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 

 توضیحات:

- 
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 112شماره ردیف :                                                                                               استان اينترنت باند پهناي  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

در نشده موجود  اينترنت واگذار باند پهناي+ ها(استان يا ساير بنگاه هاي PAP به شده در استان )ارائه اينترنت مصرفي باند مجموع پهناي

 نباشد( استان )به شرطي كه عبوري

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:              پهناي باندنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 (هااستان يا بنگاه هاي PAP) استفاده شده توسط متقاضي مصرفی: پهنای باند

 پهناي باند پياده سازي نشدهعبوری: پهنای باند

 گيگا بيت بر ثانيه : :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:             

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                  -نام تفکیک اول :  

 شركت ارتباطات زيرساختواحد تابعه :                                    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 

 توضیحات:

- 



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص
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 113شماره ردیف :                                                                                                      تعداد كاربران اينترنت عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                  تعداد كاربران اينترنتنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .است كاربر اينترنت كسي است كه از هر ابزاري در سه ماه گذشته از اينترنت استفاده كردهکاربر اینترنت :

 (ميالدي درج شده است 2113اين تعريف بر اساس آخرين ابالغيه اتحاديه جهاني ارتباطات در سال ) 

 نفر :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                          وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -های تفکیک اول: فهرست مولفه                                                              -نام تفکیک اول : 

 سازمان فناوري اطالعات ايرانواحد تابعه :                      وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. های اجرایی متولی :دستگاه

 

 توضیحات:

- 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2
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 114شماره ردیف :                                                                                           كاربران اينترنت ضريب نفوذ عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مجموع تعداد كاربران اينترنت 

 تعداد كل جمعيت كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:             مجموع تعداد كاربران اينترنتنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماریثبتی   روش تولید:                    تعداد كل جمعيت كشور نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .است ابزاري در سه ماه گذشته از اينترنت استفاده كردهكاربر اينترنت كسي است كه از هر کاربر اینترنت :

 (ميالدي درج شده است 2113اين تعريف بر اساس آخرين ابالغيه اتحاديه جهاني ارتباطات در سال ) 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -فهرست مولفه های تفکیک اول:                                                -نام تفکیک اول : 

 سازمان فناوري اطالعات ايرانواحد تابعه : وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات                  های اجرایی متولی :دستگاه

                          و مركز آمار ايران                                       

 -توضیحات: 

 

111×  
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 115شماره ردیف :                                     خانوارهاي داراي اينترنت                                   ضريب نفوذ عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تعداد خانوارهاي داراي اينترنت كشور

 تعداد كل خانوارهاي كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونه سرشماری   ثبتی  روش تولید:           تعداد خانوارهاي داراي اينترنت كشورنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونه سرشماری   ثبتی  روش تولید: تعداد كل خانوارهاي كشور                      متغیر:نام 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جهاني عمومي كامپيوتري شبکه اینترنت:

والً رج هستند و معمگر هم خيکديكنند، با ک اقامتگاه زندگي مييشود كه با هم در ل مييخانوار معمولي از چند نفر تشکخانوارمعمولی :

 .ک نفره باشديتواند رند. در مواردي خانوار معمولي ميخوبا هم غذا مي

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                  وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

  (:سایر)ذکر شود ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 شهري و روستايي :اول تفکیک های مولفه فهرست                                            مناطق جغرافيايي:  اول تفکیک نام

 سازمان فناوري اطالعات ايرانواحد تابعه : وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و                های اجرایی متولی :دستگاه

 مركز آمار ايران.                                      

 

111×  
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 116شماره ردیف :                     الملل به ازاي هركاربر اينترنت                             اينترنت بين باند پهناي عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 براي تبادل ترافيک اينترنت كشورالمللي هاي بينظرفيت دروازه كل مجموع

 تعداد كاربران اينترنت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونه سرشماری  ثبتی روش تولید                     پهناي باندنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه    سرشماری  ثبتی   روش تولید:               كاربر اينترنتنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 يا ديتا( در داخل كشور Voice: پهناي باند ترافيک ورودي و خروجي مخابراتي)اعم از كانال ظرفیت

 شبکه اتصالک ينرخ انتقال داده توسط  پهنای باند: 

 است كاربر اينترنت كسي است كه از هر ابزاري در سه ماه گذشته از اينترنت استفاده كرده : کاربر اینترنت

 )بيت بر ثانيه (bps گیری:واحد اندازه

 تولید نمی شود                         وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

  سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 شهري و روستايي :اول تفکیک های مولفه فهرست                                                   مناطق جغرافيايي:  اول تفکیک نام

 سازمان فناوري اطالعات ايرانواحد تابعه :           وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز آمار ايران. های اجرایی متولی :دستگاه

 توضیحات:

- 
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 117شماره ردیف :                                                                                   ICTآمد بخش مجموع در  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات )بخش دولتي (ها و سازمانملياتي حاصل از شركتالف ( مجموع كل درآمد ع

 اپراتورهاي ارتباطي و فناوري اطالعات )بخش خصوصي(ب ( مجموع درآمد 

 هاي اقتصادي ) بخش اقماري(در ساير بخش ICTهاي داراي فعاليت مرتبط با حوزه ج ( مجموع درآمد بنگاه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  ید:روش تول             ICTآمد بخش مجموع درنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 يا ديتا( در داخل كشور Voice: پهناي باند ترافيک ورودي و خروجي مخابراتي)اعم از كانال ظرفیت

 شبکه ک اتصالينرخ انتقال داده توسط  پهنای باند: 

 است كاربر اينترنت كسي است كه از هر ابزاري در سه ماه گذشته از اينترنت استفاده كرده : کاربر اینترنت

 )بيت بر ثانيه (bps گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                                 - :  اول تفکیک نام

 ارتباطات زارتهاي فني و اقتصادي وبررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و             :متولی اجرایی هایدستگاه

 مركز آمار ايران                                                 

 توضیحات:

 .شوديم ديتولاقتصادي هاي براساس اجراي طرح تهيه و تدوين حساب
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 118شماره ردیف :                                                                                                ICTتعداد كاركنان بخش  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 ارتباطات )بخش دولتي (ها و سازمان هاي زيرمجموعه وزارت الف ( مجموع كاركنان شركت

 ب ( مجموع كاركنان اپراتورهاي ارتباطي و فناوري اطالعات )بخش خصوصي(

 هاي اقتصادي ) بخش اقماري(در ساير بخش ICTداراي فعاليت مرتبط با حوزه  هايبنگاه ج ( مجموع كاركنان

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:               ICTتعداد كاركنان بخش ر: نام متغی

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 نفر   گیری:واحد اندازه

 تولید نمی شود                           وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:              

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                             -:  اول تفکیک نام

 هاي فني و اقتصادي وزارت ارتباطاتبررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و           :متولی اجرایی هایدستگاه

 مركز آمار ايران                                     

 

 توضیحات:

 شود.توليد ميهاي اقتصادي براساس اجراي طرح تهيه و تدوين حساب
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 119شماره ردیف :                                                                               ICTگذاري در بخش سرمايه عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 هاي نامشهود:گذاري در داراييهاي مشهود+ سرمايهگذاري در داراييسرمايه

 مشهود و نامشهود هايهاي زير مجموعه وزارت ارتباطات ) بخش دولتي ( به تفکيک در داراييهاي و سازمانالف ( سرمايه گذاري شركت

 مشهود و نا مشهود هايارتباطي و مخابراتي ) بخش خصوصي ( به تفکيک داراييب ( سرمايه گذاري اپراتورهاي 

 نامشهود هاي مشهود وهاي اقتصادي) بخش اقماري (به تفکيک داراييدر ساير بخش  ICTهاي مرتبط با حوزه ج  ( سرمايه گذاري بنگاه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی •روش تولید:            هاي مشهوددر داراييگذاري سرمايهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری   ثبتی  روش تولید          هاي نامشهوددر داراييگذاري سرمايهنام متغیر: 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

هايي مي باشد كه شکل فيزيکي دارند و قابل رويت مي باشد نظير منظور از دارائي مشهود دارايي های مشهود:گذاری در داراییسرمایه

 هاي متحرك ) موجودي كاال و ... (.هاي ثابت ) زمين ، ساختمان ، ماشين آالت و.... ( و يا داراييدارايي

مي باشند كه شکل فيزيکي ندارند و قابل مشاهده  هاييييداراهاي نامشهود منظور از دارايي های نامشهود:گذاری در داراییسرمایه

 نيستند مانند حق اختراع، مالکيت معنوي ) كپي رايت ( ، سرقفلي و ...

  ريال :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                          -:  اول تفکیک نام

 هاي فني و  اقتصادي وزارت ارتباطاتبررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات          :متولی اجرایی هایدستگاه

 و مركز آمارايران                                      

 توضیحات:

 شود.توليد مي هاي اقتصادي براساس اجراي طرح تهيه و تدوين حساب

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

311 

 

 هاي كشورهاي پهن باند به تفکيک  ثابت و سيار در استانمتوسط سرعت دسترسي مشترك به شبکه عنوان شاخص آماری:

 111شماره ردیف :                                                                               

 به تفکيک و مجموع ميتواند بيايد.فرمول محاسبه شاخص: 

A:  كيلو بايت بر ثانيه 2148تا 256تعداد مشتركين شبکه پهن باند ثابت با سرعت 

B : كيلو بايت بر ثانيه 11241تا 2148تعداد مشتركين شبکه پهن باند ثابت با سرعت 

C : كيلو بايت بر ثانيه 21481تا  11241تعداد مشتركين شبکه پهن باند ثابت با سرعت 

D:  كيلو بايت بر ثانيه 31111تا  21481تعداد مشتركين شبکه پهن باند ثابت با سرعت 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی   روش تولید:                  شبکه پهن باند ثابت تعداد مشتركيننام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جهت دسترسي به اينترنت يا ديتا. كيلوبيت برثانيه  256 پهناي باند حداقل  پرسرعت:

 .شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضاي وي طبق مقررات برقرار شده استمشترك : 

 مشترك :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                                      وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

  سایر)ذکر شود(: .. ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

  : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

                                            خانگي و تجاري: اول تفکیک های مولفه فهرست                                                نوع اشتراك : اول تفکیک نام

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي : تابعه واحد              وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  :متولی اجرایی هایدستگاه

 توضیحات:

                    شود.توليد ميمشتركين پهن باند ثابت اين شاخص فقط براي 
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                                         111شماره ردیف :              از كل روستاهاي كشور سهم نقاط روستايي داراي دسترسي پرسرعت )ثابت و سيار(  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تعداد روستاهاي داراي دسترسي پرسرعت به اينترنت 

  كل روستاهاي كشور

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:     به اينترنت روستاهاي داراي دسترسي پرسرعتنام متغیر:   

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری   ثبتی  :روش تولید                                         كل روستاهاي كشورنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جهت دسترسي به اينترنت يا ديتاكيلوبيت برثانيه  256 پهناي باند حداقل  پرسرعت:

  درصد :گیریاندازهواحد 

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

  سایر)ذکر شود(: .. ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

                                 خانوار 71خانوار  و زير  71روستاهاي باالي : اول تفکیک های مولفه فهرست                      تعداد خانوارهاي روستا : اول تفکیک نام

 هاي فني و اقتصادي وزارت ارتباطاتبررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و            :متولی اجرایی هایدستگاه

 مركز آمارايران                                             

 -توضیحات: 

111×  



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

410 

 

 112شماره ردیف :                                                              هاي اجتماعي تعداد كاربران فعال در شبکه عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونه     سرشماری  ثبتی  روش تولید:       كاربر فعال شبکه اجتماعي            نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هاي اجتماعي بوده و  از آن طريق پيامي ارسال تعداد كاربران اينترنت كه در سه ماه گذشته عضو شبکههای اجتماعی : کاربر فعال شبکه

 يا دريافت كرده باشند .

 كاربر :گیریواحد اندازه

  تولید نمی شود              وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

   سایر)ذکر شود(: .. ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:                

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                               - :  اول تفکیک نام

 ارتباطاتهاي فني و  اقتصادي وزارت بررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و         :متولی اجرایی هایدستگاه

 مركز آمارايران                                           

 توضیحات:

 .باشندهاي اجتماعي غير بومي به دليل استفاده از فيلتر شکن قابل شناسايي نميكاربران فعال در شبکه
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 113شماره ردیف :                                                هاي ارتباطات و فناوري اطالعاتافراد با مهارت سهم عنوان شاخص آماری:

                 ل) افراد با سواد ديجيتال(سا 6جمعيت باالي به كل                               

                             فرمول محاسبه شاخص: 

 سال   6هاي ارتباطات و فناوري اطالعات باالي تعداد افراد با مهارت

 سال  6كل جمعيت باالي 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 هايتعداد افراد با مهارتنام متغیر:

  ل سا 6باالي ارتباطات و فناوري اطالعات    

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری   ثبتی  روش تولید                                   سال 6كل جمعيت باالي نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

: افرادي كه توانايي استفاده از ارتباطات و فناوري اطالعات را دارند نظير استفاده از رايانه، تلفن فناوری اطالعاتمهارت ارتباطات و 

 همراه ، اينترنت و ...

  درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

  سایر)ذکر شود(: .. ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 زن و مرد: اول تفکیک های مولفه فهرستجنس                                                            :  اول تفکیک نام

 افراد باسواد ديجيتال: اول تفکیک های مولفه فهرستنوع مهارت                                                      :  اول تفکیک نام

 هايدفتر بررسي : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز آمارايران                :متولی اجرایی هایدستگاه

 فني و  اقتصادي                                                                                                                                      

 توضیحات:

 .شوديمحاسبه م اجراي طرح برخوارداري خانوار  و استفاده افراد از ارتباطات و فناوري اطالعات براساس

 

 

 

111×  
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 114شماره ردیف :                                                                                   ضريب نفوذ خانوارهاي داراي رايانه  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تعداد خانوارهاي داراي يارانه 

 كل خانوارهاي كشور 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی    روش تولید:       خانوارهاي داراي رايانه                نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری ثبتی   روش تولید:                         كل خانوارهاي كشورنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .اقامتگاه مشترك دارند خانوار معمولي عبارت است از يک يا چند نفر كه هم خرج هستند و تغذيه وخانوار: 

 . مي باشد منطقي يا عددي هاي كنترلي قابل بيان به صورت جمالتيا عمليات محاسبات براي انجام ابزاري رایانه :

 درصد:گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                        -:  اول تفکیک نام

 هاي فني و  اقتصادي بررسي دفتر : تابعه واحد        وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز آمارايران :متولی اجرایی هایدستگاه

 توضیحات:

- 

 

111×  
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 115شماره ردیف :                                                                       پوشش جمعيتي سيگنال تلفن همراه عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 يک منطقه جغرافيايي مشخص در تحت پوشش سيگنال تلفن همراه جمعيت  

 كل جمعيت آن منطقه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                       جمعيت تحت پوششنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری   ثبتی  روش تولید                      منطقهآن جمعيت نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 دهد. ) مشترك بودن يا نبودندرصد جمعيتي كه در محدوده سيگنال موبايل سلوالر قرار دارند را نشان ميپوشش جمعیتی تلفن همراه : 

 مالك محاسبه نيست.(

  درصد:گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                           - :  اول تفکیک نام

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز آمارايران    :متولی اجرایی هایدستگاه

                      راديويي

 -: توضیحات

111×  
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   116شماره ردیف :                                                                                       پوشش جمعيتي شبکه پهن باند عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

منطقه جغرافيايي مشخصجمعيت تحت پوشش شبکه پهن باند يک         ×111  

 كل جمعيت آن منطقه                                                                                

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:            پهن باند جمعيت تحت پوششنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری   ثبتی  روش تولید:                           منطقه آنجمعيت نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

و  هاي ثابتشود . كه توسط شبکهپهن باند يا پرسرعت گفته مي بر ثانيهكيلو بايت  256به سرعت اتصال به اينترنت باالتر از پهن باند : 

 باشد .سيار قابل ارائه مي

  درصد :گیریواحد اندازه

  تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

  سایر)ذکر شود(: .. ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                        - :  اول تفکیک نام

 سازمان تنظيم مقررات  : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز آمارايران     :متولی اجرایی هایدستگاه

 و ارتباطات راديويي                                                                                                                                    

 توضیحات:

 باشد .هاي همراه و ثابت در مناطق مختلف قابل ارائه نميبه دليل هم پوشاني شبکه
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 117شماره ردیف :                                                                                      اي و ريلي اينترنت پوشش جاده عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 باشند .اينترنتي ميهاي شبکههاي ريلي، اصلي و فرعي كه تحت پوشش مجموع جاده

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:       هاي تحت پوشش اينترنت     جادهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه   سرشماری   ثبتی  روش تولید                    هاي اصلي و ريليكل جادهنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

رقرار ها بتي كه امکان اتصال به اينترنت در آنهاي اينترنهاي اصلي و ريلي تحت پوشش شبکه: جادهجاده های تحت پوشش اینترنت 

 باشد.مي

  درصد :گیریواحد اندازه

  تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:    

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                        - :  اول تفکیک نام

 سازمان تنظيم مقررات : تابعه واحد   مركز آمار ايرانوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و  :متولی اجرایی هایدستگاه

 و ارتباطات راديويي                                                                                                                                     

 توضیحات:

توان  گردد)ميوجود چند اپراتور و پوشتتتش اپراتورها به صتتتورت مجزا مجموع گرفتن باعث ايجاد هم پوشتتتاني و دوبارشتتتماري ميبه دليل 

 ماكزيمم پوشش را در نظر گرفت(.
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 118شماره ردیف :                                                                         كسب و كارهاي استفاده كننده از اينترنت  عنوان شاخص آماری:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:   گیرینمونهسرشماری  ثبتی :روش تولید       كسب و كارهاي استفاده كننده از اينترنت نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جهاني عمومي كامپيوتري شبکه اینترنت:

 كسب سود و كسب ارزش محصول  مبادله كاال با كاال، ،فروش عبارت است از خريد، :کسب و کا ر

  - :گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                        - :  اول تفکیک نام

 اقتصادي وزارتو  هاي فنيبررسي دفتر : تابعه واحد                            وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات :متولی اجرایی هایدستگاه

 و مركز آمارايران                                           

                                                                                              

 توضیحات:

 هاي فناوري اطالعات.براساس اجراي طرح شاخص
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 119شماره ردیف :               كشور از توليد ناخالص داخليارتباطات  و ارزش افزوده بخش فناوري اطالعات  سهم عنوان شاخص آماری:

   ICTارزش افزوده بخش                                                                               فرمول محاسبه شاخص:

 توليد ناخالص داخلي كل كشور                                                             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 محاسباتي سایر)ذکر شود(:   گیرینمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:        بخش ارتباطات ارزش افزودهنام متغیر: 

 محاسباتي سایر)ذکر شود(: :گیری نمونه   سرشماری   :ثبتی  :روش تولید        GDPتوليد ناخالص داخلي نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ه آيد، بهاي واسطه از ستانده به دست مينهادهگويند كه با كسر ارزش جديد ايجاد شده در فرآيند توليد را ارزش افزوده مي ارزش افزوده :

 شود.عبارت ديگر ارزش ستانده منهاي ارزش مصرف واسطه ارزش افزوده ناميده مي

كل ارزش ريالي محصوالت نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين : (GDP)تولید ناخالص داخلی 

 نامند.اخالص داخلي مي)معموالً ساالنه( را توليد ن

  -:گیریواحد اندازه

 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل                           سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                                 دوره زمانی ارائه شاخص:        

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 

 -: اول تفکیک های مولفه فهرست                                        - :  اول تفکیک نام

 هاي فني و  اقتصادي وزارت ارتباطاتبررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات         :متولی اجرایی هایدستگاه

 و مركز آمارايران و بانک مركزي                                       

 توضیحات:

 هاي اقتصادي  براساس اجراي طرح تهيه و تدوين حساب
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 121شماره ردیف :                                                  تلفن همراه ، 5نسبت پژوهش در چهار فناوري نوين)نسل  عنوان شاخص آماری:
 داده هاي عظيم ، پردازش ابري و اينترنت اشيا(                                

 
 فرمول محاسبه شاخص: 

 نقشه راه زنجيره بلوكي اينترنت اشيا و پردازش ابري، هاي عظيم،داده ،تلفن همراه 5نسل هاي نقشه راه يميانگين درصد پيشرفت در فناور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 ساير)ذكر شود(: ...    گيرينمونهسرشماري  ثبتي  :روش تولید     همراه تلفن پنجم درصد پيشرفت نقشه راه نسلنام متغیر: 
 ساير)ذكر شود(: ...   گيرينمونهسرشماري  ثبتي  :روش تولید              درصد پيشرفت نقشه راه داده هاي عظيمنام متغیر: 
 ساير)ذكر شود(: ...   گيرينمونهسرشماري  ثبتي  :روش تولید                 درصد پيشرفت نقشه راه پردازش ابرينام متغیر: 
 ساير)ذكر شود(: ...   گيرينمونهسرشماري  ثبتي  :روش تولید                  درصد پيشرفت نقشه راه اينترنت اشيانام متغیر: 
 د(: ...ساير)ذكر شو   گيرينمونهسرشماري  ثبتي  :روش تولید                درصد پيشرفت نقشه راه زنجيره بلوكينام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
:شبکه ارتباطي نسل پنجم يک اكوسيستم انتها به انتهاي يکپارچه براي ايجاد ارزش از طريق ارتباطات گسترده، توسعه تلفن همراه 5نسل 

)كيفيت تجربه( مورد نظر براي كاربران و كسب و كارها )صنايع عمودي( است. شبکه نسل پنجم از طريق اجماع  QOE ارائهها و يسسرو
به همراه  (WiFiسيم( و غيرمجوزدار )شبکه هاي شبکه بيهاي مجوزدار )نسل چهارم و ساير نسل(، شبکهNew Radio)راديويي جديد

ران هاي مورد نظر كاربدهي زياد و تاخير كم و مطمئن را براي سرويساند نرخ باال، پوششتوبندي شبکه ميپردازش لبه شبکه همراه و برش
  و يا كسب و كارها فراهم نمايد.

است. بطور كلي اي فناوري را متحول كردهيباشد كه دناي ميمفهوم گسترده( Big Data)م يهاي حجا دادهيم يهاي عظداده :کالن داده ها
هاي سنتي و ابزارهاي پردازش و گاه دادهيله پايها بوسشود كه پردازش آنها اطالق ميادي از دادهيبه حجم ز هادادهكالن كهتوان گفت مي
ک چاه يتوان آنرا به مثابه ها آنقدر باال است كه در دهه آتي ميک جهت ارزش بالقوه نهفته در كالن دادهيست. از يل سنتي قابل انجام نيتحل
نوان ها به عل و استفاده از دادهين تحليشوند. همچنک دارائي ملي شناخته مييها به عنوان ف نشده دانست؛ لذا، امروزه دادهد نفتي كشيجد

ش يت رقابتي در كسب و كارها، محرك نوآوري، افزاياست و موجب مزل شدهيها تبده شركتيدي براي رقابت و رشد براي كليک عامل كلي
ن ري از كاليگاز به بهرهيافت ارزش، نيها از نقطه نظر رقابت و توان درها و شركتن دولتيشد. بنابرا اجتماعي خواهدرقابت و اثرات مثبت 

هاي تر در حوزهقيتر، بهتر و دقعيري سريگمينده و تصميآ ييشگويها، فراهم آمدن امکان پدادهاي استفاده از كالنيها دارند. از جمله مزاداده
 .مختلف است

 سرورها، ها،شبکه از اعم اشتراكي منابع از ايمجموعه به دسترسي كه است مدلي (Cloud Computing)ابري  :رايانش داده های ابری
 مترينك با و سرعت به راحتي، به توانندمي منابع اين. سازدمي ممکن شبکه طريق از را هاسرويس و كاربردي هايبرنامه سازي،ذخيره فضاي
 از عمومي دسترسي) ويژگي شش داراي مدل اين. شوند آزاد يا و قرار گرفته اختيار در تقاضا و نياز حسب بر سرويس، دهندهارائه با تعامل
ابليت و ق پذيريمقياس اشتراكي، منابع از استخري تقاضا، حسب بر سرويس چندمستاجري، گيري،اندازه قابل هايسرويس شبکه، طريق

 (انجمني و تركيبي خصوصي، عمومي،) استقرار روش و چهار (IaaS, PaaS, SaaS) سرويس دسته سه (Rapid Elasticity)ارتجاع سريع 
 باشد.مي

ها و حيوانات هاي ديجيتال و مکانيکي، انسانهاي محاسبه، دستگاهاينترنت اشيا، سيستمي از كامپيوترها، ماشيننقشه راه اینترنت اشیا: 
متمايز، در شبکه حضور دارند و سهم قابل توجهي از تبادل اطالعات و رفتار و  و به عنوان يک وسيله است كه هر كدام با يک كد مستقل

 .شودها، بدون دخالت و نظارت مستقيم انسان انجام ميرابطه ميان آن
 .دريافت، تجميع، تبديل و ارسال ديتاي حسگرهاريزي جهت برنامه نقشه راه اینترنت اشیاء:

 عنوانتکرار شده است.در واقع زنجيره بلوكي به )نظير به نظير(  p2pشبکه  يک روي بر كه است داده مركز نوعي :بلوکیفناوری زنجیره 
 يجيتالد رويدادهاي ها ياتراكنش تواندشود و ميمي اجرا مشترك شکل به آن دهندهتشکيل اجزاي توسط كه شده توزيع كل دفتر فناوري يک

اسطه طرفين،زنجيره بلوكي و ميان داده هايپايگاه "گذارياشتراك" با كه كرد كند تعريف ثبت دائمي و مطمئن ايشيوه به و طرفين ميان را
 كند.ها را حذف مي

  درصد:گیریواحد اندازه
 تولید نمی شود                       وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       
 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:           

 : تفکیک های مولفه فهرست و نیاز مورد تفکیکهای 
 :اول تفکیک های مولفه فهرست                                        :  اول تفکیک نام  

 هاي فني و  اقتصادي وزارت ارتباطات        بررسي دفتر : تابعه واحدوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات            :متولی اجرایی هایدستگاه
 و مركز آمارايران                                        

 توضیحات:
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 1: شماره ردیف                                                                          هاي بهره برداري صادره اشتغال پروانه عنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 اشتغال توليدي+  اشتغال غير توليدي  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                        اشتغال توليدي نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونه سرشماریثبتی  روش تولید:                  اشتغال غير توليدي  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

  تأمين نيروي انساني مورد نياز وكليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات الزم براي نصب ماشين آالت خطوط توليد  برداری صادره: پروانه بهره 

هره  بيد آزمايشي را انجام داده اند اعم از اينکه داراي جواز تأسيس يا اعالميه تأسيس بوده و يا نباشند با رعايت دستورالعمل صدور پروانه       لوت

 انند پروانه بهره برداري دريافت دارند.  توبرداري مي

 باشد.  مجموع تعداد پرسنل شاغل در خطوط واحد صنعتي مي اشتغال تولیدی:

 باشد.  مجموع تعداد پرسنل شاغل در واحدهاي جانبي وخدماتي نظير اداري، خدماتي و پشتيباني مي اشتغال غیر تولیدی:

 

 نفر گیری: واحد اندازه

 

  آبادی  دهستان  شهر   بخش شهرستان استان   کشور کل :         ارائه اطالعاتسطح جغرافیایی 

  سایر   )ذکر شود(:ماهانه  فصلی  ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 های تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  شهرستان –استان های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                 سطح جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي  های تفکیک دوم:فهرست مؤلفهكد رشته فعاليت              نام تفکیک دوم:

 

 هاي استاني سازمانابعه: واحد ت                   وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 2: شماره ردیف                                                                              اشتغال جوازهاي تأسيس صادره  عنوان شاخص آماری:   

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 اشتغال توليدي+  اشتغال غير توليدي  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود( گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                   اشتغال توليدي   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(  گیرینمونه سرشماریثبتی روش تولید:                             اشتغال غير توليدي  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سندي الکترونيکي است با اعتبار يک ساله كه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نموده و به دارنده  آن اجازه     جوازهای تأسیس صادره :  

 دهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط  اقدام به انجام عمليات اجرايي ونصب ماشين آالت براي توليد محصوالت مشخصي نمايد.  مي

 باشد.  خطوط واحد صنعتي مي مجموع تعداد پرسنل شاغل در اشتغال تولیدی:

 باشد.  مجموع تعداد پرسنل شاغل در واحدهاي جانبي وخدماتي نظير اداري، خدماتي و پشتيباني مي اشتغال غیر تولیدی:

 

 نفر گیری: واحد اندازه

  آبادی  دهستان  شهر   بخش شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:          

 سایر   )ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:                    

 

 های تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  شهرستان –استان های تفکیک اول: فهرست مؤلفه        سطح جغرافيايي   نام تفکیک اول:

  (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه             گروه صنعتي  نام تفکیک دوم:

 هاي استاني سازمانواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 3: شماره ردیف                                                                              برداري صادره  هاي بهرهتعدادپروانهعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 هاي بهره برداري صادرهمجموع كليه پروانه

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود( گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:             برداري صادره    هاي بهرهتعداد پروانهنام متغیر: 

 

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات الزم براي نصب ماشين آالت خطوط توليد تأمين نيروي انساني مورد نياز و    بهره برداری صادره:   هپروان

اند. اعم از اينکه داراي جواز تأسيس يا اعالميه تأسيس بوده و يا نباشند با رعايت دستورالعمل صدور پروانه بهره       توليد آزمايشي را انجام داده 

   هره برداري دريافت دارند.  توانند پروانه ببرداري مي

 

 فقره  گیری: واحد اندازه

 

  آبادی  دهستان  شهر   بخش شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:            

 سایر   )ذکر شود(:ماهانه  فصلی  ساالنه    :                       دوره زمانی ارائه شاخص

 

 های تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 

 (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي :اولهای تفکیک فهرست مؤلفه              كد رشته فعاليت  :اولتفکیک نام 

 

 هاي استاني سازمانواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 4:شماره ردیف                                                                         برداري صادره معدنهاي بهرهپروانه تعدادعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 معدن هاي بهره برداري صادرهمجموع كليه پروانه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :  روش تولید        معدنبرداري صادره بهرههاي تعداد پروانهنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات الزم براي نصب ماشين آالت خطوط توليد تأمين نيروي انساني مورد نياز و    پروانه بهره برداری صادره:  

اند. اعم از اينکه داراي جواز تأسيس يا اعالميه تأسيس بوده و يا نباشند با رعايت دستورالعمل صدور پروانه بهره       توليد آزمايشي را انجام داده 

   هره برداري دريافت دارند.  توانند پروانه ببرداري مي

 نفر گیری: واحد اندازه

 

   آبادی  دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان   کشور کل                    سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:

 سایر   )ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه                              دوره زمانی ارائه شاخص:

 های تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي :اولهای تفکیک فهرست مؤلفه          كد رشته فعاليت  :اولنام تفکیک 

 

 

 هاي استاني سازمانواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 5 :شماره ردیف                                                                 برداري صادره معدنهاي بهرهال پروانهتعداد اشتغعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

 مجموع تعداد شاغلين توليدي و غير توليدي در معدن

       

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی  :  روش تولید           تعداد اشتغال                         نام متغیر: 

 

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ميزان اشتغال ناشي از صدور پروانه بهره برداري براي يک معدن در زمان اخذ پروانه بهره برداري 

 

 نفر گیری: واحد اندازه

 

  آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل            سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه    فصلی ساالنه                       دوره زمانی ارائه شاخص:

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                          -  نام تفکیک اول:

 

 

 هاآوري دادهدفتر آمار و فرواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 6: شماره ردیف                                                 تعداد جوازهاي تأسيس صادره                                  عنوان شاخص آماری:  

          -فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:             تعداد جوازهاي تأسيس صادره نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سندي الکترونيکي است با اعتبار يک ساله كه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نموده و به دارنده آن اجازه        جوازهای تأسیس صادره:  

 دهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام به انجام عمليات اجرايي و نصب ماشين آالت براي توليد محصوالت مشخصي نمايد.  مي

 فقره   گیری:واحد اندازه

  آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل          ارائه اطالعات:سطح جغرافیایی 

 سایر   )ذکر شود(: ماهانه    فصلی ساالنه   :                  دوره زمانی ارائه شاخص

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

  شهرستان –استان های تفکیک اول: فهرست مؤلفه    سطح جغرافيايي  نام تفکیک اول:

 (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي  های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه    كد رشته فعاليت  نام تفکیک دوم:

 هادادهآوري دفتر آمار و فرواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 7: شماره ردیف                                                   برداري                                تعداد معادن در حال بهرهعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

 برداري هستند.بهرهبرداري و فعال كه در حال مجموع تعداد معادن داراي پروانه بهره

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی    روش تولید:تعداد معادن در حال بهره برداري     نام متغیر: 

 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شود ها به منظور استخراج كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مياي از عملياتمعدني كه در آن مجموعه

 

   - گیری:واحد اندازه

  آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل :           سطح جغرافیایی ارائه اطالعات

  سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی ساالنه            :             شاخص دوره زمانی ارائه

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                     نام تفکیک اول:

         

 

 هاآوري دادهدفتر آمار و فرواحد تابعه:                    صنعت، معدن و تجارتوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 8: شماره ردیف                                         برداري صادره                             هاي بهرهسرمايه گذاري پروانهعنوان شاخص آماری:  

 مجموع متغيرهاي زيرفرمول محاسبه شاخص:  
 ارزش زمين  -1

 ارزش ساختمان  -2

 ارزش تأسيسات  -3

 ارزش ماشين آالت با خطوط توليد )ارزي ريالي( -4
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی      روش تولید:                                  ارزش زميننام متغیر:  -5
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی      روش تولید:                            ارزش ساختمان نام متغیر:  -0
 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی         روش تولید:                            ارزش تأسيسات نام متغیر:  -6

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونه سرشماریثبتی     :روش تولید         توليدآالت باخطوطارزش ماشينمتغیر: نام

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
صادره :   ساني         پروانه بهره برداری  شين آالت خطوط توليد، تأمين نيروي ان صب ما صنعتي كه اقدامات الزم براي ن مجوز كليه واحدهاي 

ل صدور  ممورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند اعم از اينکه داراي جواز تأسيس يا اعالميه تأسيس بوده و يا نباشند با رعايت دستورالع     
 انه بهره برداري دريافت دارند.  توانند پروپروانه بهره برداري مي

   ارزش زمين مورد نياز براي احداث واحد صنعتي را عنوان مي كند.ارزش زمین: 
ها،  هاي توليد يا اداري، فواندانسيونهزينه كليه فضاهاي موردنياز جهت يک واحد توليدي اعم از سوله ها، ساختمان ارزش سازه های تولید:

 شود.  تأسيسات و... را شامل ميسازي،محوطه
 شود.  شامل ميبرق، گاز و...( اطفاء حريق، تصفيه خانه و... را هزينه هاي حقوق انشعاب، تأسيسات منابع پايه، آب، ارزش تأسیسات:

 شود.  هاي كلي دستگاهها و ماشين آالت مورد نياز خطوط توليد را شامل ميهزينهارزش ماشین آالت با خطوط تولید: 

 ميليون ريال  گیری:واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش شهرستان استان   کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

 سایر   )ذکر شود(:    ماهانه  فصلی ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:               

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک
  شهرستان –استان های تفکیک اول: فهرست مؤلفه     سطح جغرافيايي   نام تفکیک اول:
  (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي  های تفکیک دوم:مؤلفه كد رشته فعاليت      نام تفکیک دوم:

 هاآوري دادهدفتر آمار و فرواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -   توضیحات:
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 9: شماره ردیف                                گذاري جوازهاي تأسيس صادره                                          سرمايهعنوان شاخص آماری:  

 كل ارزش سرمايه گذاري اعالم شده در بخش هاي  فرمول محاسبه شاخص:  

 ارزش زمين  -1

 ارزش ساختمان  -2

 ارزش تأسيسات  -3

 )ارزي ريالي(ارزش ماشين آالت با خطوط توليد  -4

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی    روش تولید:                                    ارزش زميننام متغیر:  -2

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                           ارزش ساختمان    نام متغیر:  -7

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:                               ارزش تأسيسات نام متغیر:  -8

 سایر)ذکر شود(: گیرینمونه سرشماریثبتی روش تولید:            توليدآالت باخطوطارزش ماشينمتغیر: نام -9

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صادره :     سیس  صادر نموده و به دارنده آن اجازه          جواز تأ صنعت، معدن و تجارت  ساله كه وزارت  ست با اعتبار يک  سندي الکترونيکي ا

 دهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام به انجام عمليات اجرايي و نصب ماشين آالت براي توليد محصوالت مشخصي نمايد.  مي

ها، ها، ساختمانهاي توليد يا اداري، فوندانسيون  رد نياز جهت يک واحد توليدي اعم از سوله هزينه كليه فضاهاي مو  ارزش سازه های تولید: 

 شود.  محوطه سازي، تأسيسات و ... را شامل مي

 شود.  برق، گاز و...( اطفاء حريق، تصفيه خانه و... را شامل ميهزينه هاي حقوق انشعاب، تأسيسات منابع پايه، آب، ارزش تأسیسات:

 شود.  هاي كلي دستگاهها و ماشين آالت مورد نياز خطوط توليد را شامل ميهزينهشین آالت با خطوط تولید: ارزش ما

 ميليون ريال  گیری:واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش شهرستان استان   کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  سایر   )ذکر شود(:ماهانه   فصلی ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

  شهرستان –استان های تفکیک اول: فهرست مؤلفه     سطح جغرافيايي   نام تفکیک اول:

  (ISIC)رقمي رشته فعاليت هاي اقتصادي  4و  2كدهاي  های تفکیک دوم:فهرست مؤلفه كد رشته فعاليت      نام تفکیک دوم:

 هاآوري دادهدفتر آمار و فرواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 11شماره ردیف:                                                                         برداري مقدار توليد معادن در حال بهره عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مجموع استخراج واقعي معادن در حال بهره برداري

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی     روش تولید:     مقدار توليد                             نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:تعداد معادن در حال بهره برداري      نام متغیر: 

 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

 گردد.  دني كه عمالً توسط بهره برداري معدن اعالم ميعمقدار استخراج واقعي موادم مقدار تولید معادن:

 تن  گیری:  واحد اندازه

   آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل        سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

  سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 

 هاآوري دادهدفتر آمار و فرواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 11شماره ردیف:                                                   برداريمقدار ذخيره قطعي ماده معدني معادن در حال بهرهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 برداريذخيره قطعي ماده معدني معادن در حال بهرهمجموع مقدار 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی      روش تولید:       مقدار توليد                           نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی      روش تولید:تعداد معادن در حال بهره برداري      نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ده  شبخشي از منبع معدني است كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي تعيين  مقدار ذخیره قطعی ماده معدنی معادن:

 برداري است . و از لحاظ اقتصادي قابل بهره

 تن  گیری:  واحد اندازه

   آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان   استان   کشور کل             سطح جغرافیایی ارائه اطالعات: 

  سایر   )ذکر شود(:    ماهانه     فصلی ساالنه              دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 هادفتر آمار و فرآوري دادهواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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  12شماره ردیف:                                                       برداريولتي وصولي از معادن در حال بهرهميزان حقوق دعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 برداريذخيره قطعي ماده معدني معادن در حال بهرهمجموع مقدار 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری   ثبتی      روش تولید:      مقدار توليد                            نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:  تعداد معادن در حال بهره برداري     نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است. سهم دولت از استخراج، بهره میزان حقوق دولتی وصولی از معادن:

   ميليون ريالگیری: واحد اندازه

  آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان کشور کل          سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه     فصلی    ساالنه    :                 دوره زمانی ارائه اطالعات

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 هادفتر آمار و فرآوري دادهواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 13 شماره ردیف:                                                              برداريگذاري معادن در حال بهرهسرمايه ميزانعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 .شودبرداري معدن درج ميابت انجام شده كه در پروانه بهرهمجموع سرمايه گذاري ث

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی    روش تولید:          مقدار توليد                           نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  بتی    روش تولید:         تعداد معادن در حال بهره برداري  نام متغیر: 

 

 -های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

   ميليون ريالگیری: واحد اندازه

   آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل :          سطح جغرافیایی ارائه اطالعات

   سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:             

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                   -  نام تفکیک اول:

 هادفتر آمار و فرآوري دادهواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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   14: شماره ردیف                                                       برداري  ال بهرههزينه عمليات اكتشافي معادن در حعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 هاي اعالمي در گزارش پايان عمليات كشف معادنمجموع هزينه

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونهسرشماری   ثبتی     روش تولید:مقدار توليد                               نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:برداري      تعداد معادن در حال بهرهنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نجر اكتشاف قيد شده و م  هاي مربوط به عمليات اكتشافي كه در گزارش پايان عمليات  هزينهشامل كليه   هزینه عملیات اکتشافی معادن: 

 شود..به صدور گواهي كشف مي

 

   ميليون ريالگیری: واحد اندازه

 

   آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل        سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

    (:سایر   )ذکر شود   ماهانه     فصلی ساالنه  :                  دوره زمانی ارائه اطالعات

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 ها آوري دادهفر دفتر آمار وواحد تابعه:                    وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات: 
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 15 شماره ردیف:        هاي مخابراتي/ شبکه آب/ برق/ گازها و نواحي صنعتي مصوب داراي زيرساختشهرك سهم : عنوان شاخص آمار

    مصوب صنعتيها و نواحي به كل شهرك                             

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

(
تعداد شهركها و نواحي صنعتي مصوب داراي زيرساختهاي مخابراتي/ شبکه آب/ برق/ گاز 

تعداد شهركها و نواحي صنعتي مصوب 
) ×  111 

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:           ها و نواحي صنعتي مصوبشهركنام متغیر:

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صنعتی: شهرك  ست داراي محدوده و  ها و نواحی  ساحت معين كه مجموعه  مکاني ا شي،        م صنعتي، پژوه شده ازواحدهاي  ساماندهي  اي 

شاوره        اوريفن ساني، م شي، اطالع ر سي، آموز شتيباني ازقبيل طراحي، مهند ستقرار     و خدمات پ شده و با براي ا ستقر  اي و بازرگاني در آن م

صاص مي  شهرك و تركيب      يابد و در آن تمام يا پارهواحدهاي مذكور اخت سعت  ضروري با توجه به نوع و و اي از امکانات زيربنايي وخدمات 

 گردد.حدهاي مزبور واگذار ميهاي آن به وافعاليت

 درصدگیری: واحد اندازه

 

  آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل         سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:  

   سایر   )ذکر شود(:   ماهانه     فصلی ساالنه     دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 -واحد تابعه:                                                      وزارت صنعت، معدن و تجارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات:  
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   16 شماره ردیف:                                                                                ياعزام يبازرگان يزناننرخ رشد را عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:  

()t( تعداد رايزنان بازرگاني اعزامي در سال) - ()t-1تعداد رايزنان بازرگاني اعزامي در سال ()

()t-1( تعداد رايزنان بازرگاني اعزامي در سال)  
 ×  111 

    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                              ياعزام يبازرگان يزنانرا نام متغیر:

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 قابل يفهرست كاالها يهو ته يرانبازار كشور محل استقرار از لحاظ جذب كاالها و خدمات قابل صدور ا يمطالعه و بررس رایزن بازرگانی:

 يارائه خدمات مشورت يران،و واردكنندگان بالقوه كاال و خدمات از ا يرانيبه صادركنندگان كاالها و خدمات ا يعرضه به بازار مزبور، اطالع رسان

شعب  اي يندگيبازار محل استقرار نما يها يژگيمستقر در بازار هدف و ارائه اطالعات درخصوص و يانبه متقاض يرانا بازرگانيدرباره اقتصاد و 

 بازرگانان است. يفمله وظااز ج يربطذ ياقتصاد يو سازمانها يرانيسازمان به تجار و صنعتگران ا

 درصدگیری: واحد اندازه

 

  آبادی  دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل   :      سطح جغرافیایی ارائه اطالعات

   سایر   )ذکر شود(:   ماهانه      فصلی ساالنه        دوره زمانی ارائه اطالعات:             

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                          و تجارتصنعت، معدن وزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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   17 شماره ردیف:                                   بخش صنعت و معدن  يخارج يممستق يگذار يهسهم جذب سرما عنوان شاخص آماری:

   از كل سرمايه گذاري خارجي  جذب شده                              

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در بخش صنعت و معدن  

كل سرمايه گذاري خارجي جذب شده دركشور 
×  111 

    

 - نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ستقيم خارجي،    سرما  سرمايه گذاري م ست از  سبات درازمدت و منعکس   اييهعبارت ا شخص    كه متضمن منا ستمر   تيكننده كنترل و نفع م

 باشد. گذاريهخارج از موطن سرما يكشور در شركت يک يممق يحقوق يا يقيحق

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه     فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                 -   نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                    و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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   18 شماره ردیف:                                                                   از كل صادرات يو معدن يسهم صادرات صنعت عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

مجموع ارزش صادرات صنعتي و معدني در يک دوره  

كل صادرات در همان دوره 
×  111 

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:         ارزش صادرات صنعتي و معدنينام متغیر: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                  كل صادرات كشور ارزشنام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:      ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 

 هر تفکیک: های مورد نیاز و فهرست مؤلفه هایت تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 -واحد تابعه:                                                      و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات:  
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   19 شماره ردیف:                             در بخش صنعت و معدن يخارج يممستق يگذار يهنرخ رشد جذب سرما  عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

      

()t( جذب سرمايه گذاري خارجي در سال) - ()t-1 در سال جذب سرمايه گذاري خارجي)  )

()t-1 در سال ) جذب سرمايه گذاري خارجي )  
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:    شده جذب يخارج يممستق يگذار يهسرما نام متغیر: 

   در بخش صنعت و معدن                  

 

 محاسبه شاخص:های مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

 تيكننده كنترل و نفع مستمر شخصكه متضمن مناسبات درازمدت و منعکس اييهعبارت است از سرما :سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 باشد. گذاريهخارج از موطن سرما يكشور در شركت يک يممق يحقوق يا يقيحق

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه      فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           اول:نام تفکیک 

  

 -واحد تابعه:                                              و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات:  
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  21 شماره ردیف:                                                              معدنو  صنعتنرخ رشد ارزش افزوده در بخش  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t(ارزش افزوده  بخش صنعت و معدن در سال) - ()t − 1 در سال معدنو  ارزش افزوده  بخش صنعت )  

()𝑡 − 1 در سال ) معدنو  ارزش افزوده بخش صنعت ) 
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:    معدن و رشد ارزش افزوده در بخش صنعتنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .يدخر ي: فروش منهايعنيعبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده  :ارزش افزوده

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:      ماهانه    فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 -واحد تابعه:                                               و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورهای امور زیربنایی و تولیدی                                                                                          شاخصشاخص -2

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

435 

 

   21 شماره ردیف:                                                                                        يصنعت ينرخ رشد خوشه ها عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد خوشه هاي صنعتي =
()t در سال) يصنعت يخوشه هاتعداد  ) - ()𝐭 − در سال يصنعت يخوشه هاد تعدا )𝟏 )  

()𝒕 −  (تعداد خوشه هاي صنعتي در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:              يصنعت يهاخوشهتعداد نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عبارت است از تراكم واحدهاي كسب و كار اقتصادي و سازمان هاي مرتبط با آنان در يک منطقة جغرافيايي كه با همکاري  :خوشه صنعتی

 .هاي مشتركي نيز برخوردار هستندارايه كرده و از چالش ها و فرصت ت يا خدمات مشتركي را توليد والو تکميل فعاليت هاي يکديگر، محصو

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:          

 سایر   )ذکر شود(:    ماهانه     فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           اول:نام تفکیک 

 

 -واحد تابعه:                                                                   و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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   22 شماره ردیف:                                                        برداري رسيدهبه بهره رشد شهرك هاي فناورينرخ  عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال) شهرك هاي فناوري به بهره برداري رسيدهتعداد )-()𝐭−𝟏( تعدادشهرك هاي فناوري به بهره برداري رسيده در سال) 

()𝒕−𝟏( تعدادشهرك هاي فناوري به بهره برداري رسيده در سال) 
× 111     

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                  هاي فناوريشهركتعداد  نام متغیر: 

     به بهره برداري رسيده                

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 با  ايآوري زير ساخت مناسب براي استقرار واحدهاي فناور توليدي، خدماتي و مشاورهاي است كه ضمن فراهممجموعه :شهرك فناوری

 خرد،كوچک توليدي كارهاي و كسب ايجاد جهت الزم افزاري نرم هايحمايت ارائه زمينه فناوري توسعه در دخيل اجزاي  تجميع و آوريگرد

 ارتقاي زمينه توليدي كارهاي و كسب  در جديد هايفناوري اشاعه با ديگر طرف از و آورده فراهم را جديد هايفناوري بر مبتني متوسط و

 .هاي آنها را پديد مي آوردابتي و توسعه فعاليترق توان

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:            

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه            فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 فهرست مؤلفه های هر تفکیک:های مورد نیاز و تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                   و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات:  
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

431 

 

   23 شماره ردیف:                                                                    معدن ينرخ رشد اشتغال پروانه بهره بردار  شاخص آماری:عنوان 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال) معدن يپروانه بهره بردار اشتغال تعداد ) - ()𝐭 − (تعداد اشتغال پروانه بهره برداري معدن در سال )𝟏  

()𝒕 −  (تعداد اشتغال پروانه بهره برداري معدن در سال ) 𝟏
× 111    

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:      ي معدنپروانه بهره بردارتعداد اشتغال نام متغیر: 

    

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

كه مشخص شده  ياز معادن در محدود هاي بردار بهر ه يبرا صنعت، معدن و تجارتاست كه توسط وزارت  يمجوز :یبردار هپروانه بهر

 ي گرددصادرم ،است

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                   

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                           و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -  توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

431 

 

   24 :شماره ردیف                                                          ي صنعتبردارنرخ رشد اشتغال پروانه بهره عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:    

()t(تعداداشتغال پروانه بهره برداري صنعت در سال) - ()𝐭 − در سال صنعت يپروانه بهره بردار اشتغالدتعدا )𝟏 )  

()𝒕 −  (تعداداشتغال پروانه بهره برداري صنعت در سال ) 𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

       سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:        ي صنعتپروانه بهره بردارتعداد اشتغال  نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ست كه به كل  يمجوز :یپروانه بهره بردار ش   يكه اقدامات الزم برا يصنعت  يواحدها يها صب ما   يسان ان يروين ين، تاميدآالت خط تول ينن

 شود. ينباشند داده م يابوده و  يسجواز تاس يدارا ينکهرا انجام داده باشند اعم از ا يشيآزما يدو تول يازمورد ن

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:             

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه    فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                       

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           تفکیک اول:نام 

  

 -واحد تابعه:                                                                 و تجارتصنعت، معدن  وزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:

 -  توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

431 

 

  25 شماره ردیف:                                                                                               نرخ رشد پروانه اكتشاف عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال) پروانه اكتشافتعداد ) - ()𝐭 − (تعداد پروانه اكتشاف در سال )𝟏  

()𝐭 − (تعداد پروانه اكتشاف در سال )𝟏
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                   پروانه اكتشافتعداد نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شاف  شافي  عمليات انجام براي كه مجوز :پروانه اکت صي،    محدوده در و معيني مدت براي معدني مواد اكت شخ صنعت،   طرف از م وزارت 

 .شود مي صادر معدن و تجارت

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:          

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                                   و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

441 

 

   26 شماره ردیف:                                                                                          برداريپروانه بهرهنرخ رشد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال) تعدادپروانه بهره برداري ) - ()𝐭 − (تعدادپروانه بهره برداري در سال )𝟏  

()𝒕 − در سال ) پروانه بهره برداريدتعدا   𝟏 ) 
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                پروانه بهره برداريتعداد  نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صب  از پس كه مجوزي برداری: پروانه بهره شين  ن ساني  تأمين نيروي و جانبي تجهيزات و توليد خط تجهيزات آالت، ما  توليد انجام و ان

 .شود مي صادر آزمايشي

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:       

 سایر   )ذکر شود(:      ماهانه      فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                   

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 

 -واحد تابعه:                                                        و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

440 

 

   27 شماره ردیف:                                                                                  افزاربرداري نرمپروانه بهرهنرخ رشد  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

(
تعداد پروانه بهرهبرداري نرمافزار

)𝐭( در سال
) - (

تعداد پروانه بهرهبرداري نرمافزار

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
افزاربرداري نرمپروانه بهره دتعدا 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:      افزاربرداري نرمپروانه بهرهتعداد  نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ساني و انج  مجوزي كه پس از نصب ماشين آالت، تجهيزات خط توليد و تجهيزات جانبي و تأمين  نرم افزار: برداری پروانه بهره ام  نيروي ان

 .توليد آزمايشي صادر مي شود

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                            و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

442 

 

   28 شماره ردیف:                                                                                  پروانه تحقيق و توسعهنرخ رشد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

(
تعداد پروانه تحقيق و توسعه

)𝐭( در سال
) - (

تعداد پروانه تحقيق و توسعه

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
پروانه تحقيق و توسعه دتعدا 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

 

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:         تعداد پروانه تحقيق و توسعه نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سعه  سي با         :پروانه تحقیق و تو شنا سي كار سعه و پس از برر ست كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و تو   شرايط الزم و طي  احرازمدركي ا

سعه     شي تکميلي ويژه مديران تحقيق و تو صنعتي و معدني دوره آموز سوي   بنگاههاي  صادر   صنعت، معدن  مقام محترم وزارتاز  وتجارت 

 .ميگردد

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:       

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه    فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 29 شماره ردیف:                                                                     ي )پروانه كسب(صنف يمجوزهانرخ رشد  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال)  يصنف يمجوزهاتعداد  ) - ()𝐭 − (تعداد مجوزهاي صنفي  در سال )𝟏  

()𝐭 − (تعداد مجوزهاي صنفي  در سال )𝟏
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                   يصنف يمجوزهاتعداد  نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 براي صنفي افراد يا فرد به حرفه يا كار و كسب ادامه و شروع منظور به صنفي نظام قانون مقررات طبق كه مجوزي مجوزهای صنفی:

 .شود مي داده معين كسب وسيله يا مشخص محل

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 و فهرست مؤلفه های هر تفکیک: های مورد نیازتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                              و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:    

 -توضیحات:  
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

444 

 

 31 شماره ردیف:                                                                                 پروانه فني و مهندسينرخ رشد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

(
تعداد پروانه فني و مهندسي

)𝐭( در سال
) - (

تعداد پروانه فني و مهندسي

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
تعداد پروانه فني و مهندسي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

 

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:              تعداد پروانه فني و مهندسي نام متغیر:

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

ي، فراهم نمودن امکانات الزم از طرف سمجوزي است كه پس از اخذ جواز تاسيس، ثبت شركت، ايجاد دفتر مهند :پروانه فنی و مهندسی

 صادر ميگردد. هااستان تجارت و صنعت، معدنسازمان 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه   فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                      و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات:  
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

445 

 

  31 شماره ردیف:                                                      معدنيهاي صنعتي و كز پژوهشامرپروانه نرخ رشد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()(تعدادپروانه مراكز پژوهشهاي صنعتي و معدني در سال)  ()𝐭 − (تعدادپروانه مراكز پژوهشهاي صنعتي و معدني در سال )𝟏  

 ()𝐭 − (تعدادپروانه مراكز پژوهشهاي صنعتي و معدني در سال )𝟏
×  𝟏𝟎𝟎 

 و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:  نام

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:           هايكز پژوهشامرتعداد پروانه  نام متغیر: 

            صنعتي و معدني                 

 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

ست  :های صنعتی و معدنی کز پژوهشامرپروانه  سيس  جواز اخذ از پس كه مجوزي ا  اقدامات انجام و معدني و صنعتي  پژوهش مركز تأ

ستورالعمل  و ضوابط  الزم طبق سط  مربوط هايد ستان  تجارت و صنعت، معدن سازمان   تو  معدني يا و صنعتي  هاي زمينه از يکي در ها ا

 .شود مي صادر

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه    دوره زمانی ارائه اطالعات:                

 نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک: های موردتفکیک

  -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                         و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

441 

 

 32 شماره ردیف:                                                        در بخش صادرات يي ارزياعطا يالتنرخ رشد تسه  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال)  در بخش صادرات يارز يياعطا يالتتسه ) - ()𝐭 − 𝟏 در سال در بخش صادرات يارز يياعطا يالتتسه )  

()𝒕 − 𝟏 در سال ) در بخش صادرات يارز يياعطا يالتتسه  ) 
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:     ارزي در بخش صادرات يياعطا يالتتسه  نام متغیر: 

 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

سهيالت اعطايي ارزي  صادركنندگان خصوصي و تعاوني در بخش       به  ت شي از نيازهاي ارزي توليدكنندگان و  منظور حمايت و تامين مالي بخ

بانکداري   حمل و نقل صتتدور خدمات فني و مهندستتي و فناوري اطالعات  در چارچوب عقود و قوانين -كشتتاورزي  -معدن  -هاي صتتنعت 

 اسالمي از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري تسهيالت فوق اعطا مي گردد.

 درصدگیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:          

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه فصلی  ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

   -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                     و تجارتصنعت، معدن  وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی:   

 -توضیحات:  
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 33 شماره ردیف:                                                        در بخش صادرات يي ريالياعطا يالتنرخ رشد تسه عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال)  در بخش صادرات ريالي يياعطا يالتتسه ) - ()𝐭 − 𝟏 در سال در بخش صادرات ريالي يياعطا يالتتسه )  

()𝒕 −  ( تسهيالت اعطايي ريالي در بخش صادرات در سال )𝟏
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

           سایر)ذکر شود(: گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:       ريالي در بخش صادرات يياعطا يالتتسه  نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

توليدكنندگان و صادركنندگان خصوصي و تعاوني در بخش      رياليمنظور حمايت و تامين مالي بخشي از نيازهاي  به  تسهيالت اعطايي ريالي 

در چارچوب عقود و قوانين بانکداري    حمل و نقل صتتدور خدمات فني و مهندستتي و فناوري اطالعات -كشتتاورزي  -معدن  -هاي صتتنعت 

 .اسالمي اعطا مي گردد

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه       فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

    -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           اول:نام تفکیک 

 -واحد تابعه:                                                و تجارت  صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:   

 -توضیحات:  
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  34 شماره ردیف:                                                                                   استرپليالياف نرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد الياف پلياستر =
()t در سال )استر الياف پليتوليد  ) - ()𝐭 − (توليد الياف پلياستر در سال )𝟏

()𝐭 −  (توليد الياف پلياستر در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

       سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                    استرميزان توليد الياف پلي نام متغیر: 

 شاخص:های مورد استفاده در فرمول محاسبه تعاریف واژه

سترها یپل شند يم يمرهااز پل ينوع :ا ستر م  يگروها يكه دارا با شند يا سترها در طبقه بند  ي. پلبا صنوع  يافال يا كه از  ديرنگ يقرار م يم

 .شونديم يدتول يسيربه روش ذوب يکولگل يلنو ات يکترفتال يداس يا( DMTترفتاالت ) متيليد ينب يمياييواكنش ش

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه   فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک

     -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                       و تجارت  صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 35 شماره ردیف:                                                                                  انواع تلويزيوننرخ رشد توليد  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد انواع تلويزيون =
()t( توليد انواع تلويزيون در سال) - ()𝐭 − (توليد انواع تلويزيون در سال )𝟏

()𝐭 −  (توليد انواع تلويزيون در سال )𝟏
× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                                     سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                     ميزان توليد انواع تلويزيون   نام متغیر: 

 

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

      -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                                   و تجارت  صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:   

 - توضیحات:
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 36 شماره ردیف:                                                                                   خودرو تجارينرخ رشد توليد    عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد خودرو تجاري =
()t در سال )خودرو تجاري توليد  ) - ()𝐭 − در سالخودرو تجاري توليد  )𝟏 )

()𝐭 −  (توليد خودرو تجاري در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

       سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      تولید:روش                         ميزان توليد خودرو تجاري  نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ست براي حمل  خودروي تجاري نوعي خودروي موتوردار و جاده سب و كار بکار بروند. اين نوع خودرو رايج    رو كه ممکن ا سافر براي ك بار و م

 باشد. مانند انواع كاميون، كاميونت، وانت، ون، اتوبوس و ...مي هاي توليديدر ميان گونهترين نوع خودرو 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:             

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                      

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

      -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                               و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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450 

 

 37 شماره ردیف:                                                                    انواع خودرو سواري و وانتنرخ رشد توليد  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد خودروسواري و وانت =

(
توليد خودروسواري و وانت 

)𝐭( در سال
) - (

توليد خودروسواري و وانت 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
خودروسواري و وانتتوليد  

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

      

 ام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: ن

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:        ميزان توليد انواع خودرو سواري و وانت نام متغیر: 

   

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه   فصلی  ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

      -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه -                                           نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 
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 38 شماره ردیف:                                                                 برقي و هيبريديخودروهاي نرخ رشد توليد  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

خودروهاي برقي و هيبريدينرخ رشد توليد  =

(
توليد خودروهاي برقي و هيبريدي 

)𝐭( در سال
) - (

توليد خودروهاي برقي و هيبريدي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
توليد خودروهاي برقي و هيبريدي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

        

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:               ميزان توليد خودروهاي   نام متغیر: 

            برقي و هيبريدي                  

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ست كه برا  ييخودرو :یبریدیخودرو ه ستفاده م  يچند منبع مجزا يادو  يبحركت كردن از ترك يا شتر . در بكنديقدرت ا  ينموارد از ا ي

شاره به خودرو برق  ستفاده م  ينام در ا س  شود يدوگانه ا چند  اي يک( در كنار ينيسوز )معموالً بنز موتور درون يکها آن يشرانه پ يستم كه در 

 استفاده كند. يکديگرها در كنار هر دو آن يا يمنابع انرژ يناز ا يکيرا دارد كه فقط از  يتقابل ينقرار دارد و خودرو ا يکيموتور الکتر

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:           

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه   فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -    اول:نام تفکیک 

  

 -واحد تابعه:                                    و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 39  شماره ردیف:                                                                      خودروهاي سبک ديزلينرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد خودروهاي سبک ديزلي =

(
توليد خودروهاي سبک ديزلي 

)𝐭( در سال
) - (

توليد خودروهاي سبک ديزلي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
توليد خودروهاي سبک ديزلي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

        

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:         ميزان توليد خودروهاي سبک ديزلي نام متغیر: 

   -  های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:           

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفه تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                             -  نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                            و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 41 شماره ردیف:                                                                                                 دارونرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:    

نرخ رشد توليد دارو =
()t( توليد دارو در سال) - ()𝐭 − در سال داروتوليد  )𝟏 )

()𝐭 −  (توليد دارو در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:                                ميزان توليد دارو نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:               

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                         

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -    نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                             و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 41  شماره ردیف:                                                                                   فرش دستبافنرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد فرش دستباف =
()t در سال )فرش دستباف توليد  ) - ()𝐭 − در سالفرش دستباف توليد  )𝟏 )

()𝐭 −  (توليد فرش دستباف در سال )𝟏
× 111    

  

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:                       ميزان توليد فرش دستباف  نام متغیر: 

 - در فرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:              

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                       

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -   نام تفکیک اول:

 

 -واحد تابعه:                                                     و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:   

 -  توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

451 

 

 42 شماره ردیف:                                                                                 الستيک خودرونرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد الستيک خودرو =
()t در سال ) الستيک خودروتوليد  ) - ()𝐭 − (توليد الستيک خودرو در سال  )𝟏

()𝐭 − 𝟏 در سال ) الستيک خودروتوليد  ) 
× 111    

   

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

    سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:                ميزان توليد الستيک خودرو  نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:              

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                      

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                            -   نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                    و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -   توضیحات:
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 43 شماره ردیف:                                                                          محصوالت پتروشيمينرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

محصوالت پتروشيمي نرخ رشد توليد =

(
محصوالت پتروشيميتوليد 

)𝐭( در سال
) - (

محصوالت پتروشيميتوليد 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
توليد محصوالت پتروشيمي

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

     

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

         سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:              توليد محصوالت پتروشيميميزان   نام متغیر: 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:            

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                            -   نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                  و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -   توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

451 

 

 44 شماره ردیف:                                                                            موتور سيکلت برقينرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

موتور سيکلت برقينرخ رشد توليد  =

(
توليد موتور سيکلت برقي

)t( در سال
) - (

توليد موتور سيکلت برقي

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
توليد موتور سيکلت برقي

)𝐭 − در سال )𝟏
) 

× 111    

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:               ميزان توليد موتور سيکلت برقينام متغیر: 

      

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:            

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                      

 مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:های تفکیک

 -  های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                            -   نام تفکیک اول:

 -واحد تابعه:                                               و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -  توضیحات:
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 45 شماره ردیف:                                                     اي و تركيبي مصنوعينخ سيستم پنبهنرخ رشد توليد  آماری:عنوان شاخص 

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد نخ سيستم پنبهاي و تركيبي مصنوعي

=

(
توليد نخ سيستم پنبهاي و تركيبي مصنوعي

)t ( در سال
) - (

توليد نخ سيستم پنبهاي و تركيبي مصنوعي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
توليد نخ سيستم پنبهاي و تركيبي مصنوعي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:            اي وميزان توليد نخ سيستم پنبه نام متغیر: 

   تركيبي مصنوعي                 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصد                      گیری:واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:             

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                   و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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411 

 

 46 شماره ردیف:                                                                                  يخچال و فريزرنرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد يخچال و فريزر =
()t در سال ) يخچال و فريزرتوليد  ) - ()𝐭 − در سال يخچال و فريزرتوليد  )𝟏 )  

()𝐭 −  (توليد يخچال و فريزر در سال )𝟏
× 111    

 

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:         ميزان توليد يخچال و فريزر نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:              

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                        

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                          -     نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                    و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -  توضیحات:
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 47 شماره ردیف:                                                                                         نرخ رشد توليد كاغذ  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد توليد كاغذ =
()t( توليد كاغذ در سال) - ()𝐭 − (توليد كاغذ در سال )𝟏  

()𝐭 −  (توليد كاغذ در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:           ميزان توليد كاغذ  نام متغیر: 

                                    

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - اول:نام تفکیک 

  

 -واحد تابعه:                                      و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات:  
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 48 شماره ردیف:                                                            ماشين آالت و تجهيزات صنعتينرخ رشد توليد   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

()t ي در سال )صنعت يزاتآالت و تجه ينماشتوليد  ) - ()𝐭 − در سال يصنعت يزاتآالت و تجه ينماشتوليد   )𝟏 )

()𝐭 −  (توليدماشين آالت و تجهيزات صنعتي در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:               ميزان توليد ماشين آالت و نام متغیر: 

                                تجهيزات صنعتي                  

 -  مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:          

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                   

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                       و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات:
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 49 شماره ردیف:                                           هاي صنعتي و معدنيكز پژوهشامر جواز تاسيسنرخ رشد    عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال) هاي صنعتي و معدنيكز پژوهشامر تعدادجواز تاسيس ) - ()𝐭 − در سال هاي صنعتي و معدنيكز پژوهشامر جواز تاسيسدتعدا )𝟏 )  

 ()𝐭 − (تعدادجواز تاسيس مراكز پژوهشهاي صنعتي و معدني در سال )𝟏
× 111    

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:                      كزامر تعداد جواز تاسيس نام متغیر: 

                                              هاي صنعتي و معدنيپژوهش               

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ضيان  به كه مجوزي سط  امتياز الزم، حداقل احراز صورت  در معدني و صنعتي  تحقيقات مراكز ايجاد متقا  و صنعت، معدن سازمان   تو

 .شودمي معدني صادر يا و صنعتي هايزمينه از يکي در استانها تجارت

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل          سطح جغرافیایی ارائه اطالعات: 

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه    فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                  

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                               و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 51 شماره ردیف:                                                                                                   جواز تاسيسنرخ رشد  :عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال) تعدادجواز تاسيس ) - ()𝐭 − (تعدادجواز تاسيس در سال )𝟏  

()𝒕 −  (تعدادجوازتاسيس در سال )   𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:                تعداد جواز تاسيس نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ت  درياف ار آنمجوزي است كه متقاضي پس از انجام بررسي و مطالعات و تکميل پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتي        جواز تاسیس:  

 مي كند.

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:                 

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه         فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                         

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                   و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 51 شماره ردیف:                                                                    جواز خدمات فني و مهندسينرخ رشد  عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

(
تعداد جواز خدمات فني و مهندسي

)𝐭( در سال
) - (

تعداد جواز خدمات فني و مهندسي

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
تعداد جواز خدمات فني و مهندسي 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     : روش تولید              تعداد جواز خدمات فني و مهندسي نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

الزم از طرف سازمان  يازو كسب امت يطدر صورت احراز شرا كارشناسي يهايه پس از بررسي است كمجوز :یمهندسو  یفنخدمات جواز 

 .گردد يصادر م استانهاصنعت ، معدن و تجارت 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:             

 سایر   )ذکر شود(:    ماهانه         فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                        

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 معدن و تجارت استانسازمان صنعت، واحد تابعه:                              و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

411 

 

 52 شماره ردیف:                                                                 وصول شده معادن ينرخ رشد حقوق دولت : عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:   

=
()t(ميزان حقوق دولتي وصول شده معادن در سال) - ()𝐭 − در سال وصول شده معادن يحقوق دولتميزان   )𝟏 )  

()𝒕 − در سال ) وصول شده معادن يحقوق دولت ميزان   𝟏 ) 
× 111    

  

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:      وصول شده معادن يحقوق دولتميزان  نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .يمواد معدن ياواحد از ماده  هر و برداشت يبرداراز استخراج، بهره يعبارت است از درآمد دولت ناش :یحقوق دولت

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:        

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه         فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                 

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

411 

 

   53 شماره ردیف:                                                                    ييكسب و كار روستا يهانرخ رشد خوشه   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

()t در سال) ييكسب و كار روستا يهاخوشهتعداد  ) - ()𝐭 − (تعداد خوشههاي كسب و كار روستايي در سال )𝟏  

()𝒕 −  (تعداد خوشههاي كسب و كار روستايي در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:     ييكسب و كار روستا يهاخوشهتعداد    نام متغیر: 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تکميل  در بستر ارتباط و  به تجمعي از واحدهاي كسب و كار گفته مي شود كه بصورت بخشي و جغرافيايي تمركز يافته،     :کالستر  یاخوشه  

 فعاليتهاي همديگر به توليد وعرضه تعدادي كاال و خدمات مي پردازند و با چالشها و فرصتهاي مشترك مواجه هستند.

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:            

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه            فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 

 تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                               و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

  



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 



 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

411 

 

 54 شماره ردیف:                                                                                      جواز تاسيس يهنرخ رشد سرما   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

()t در سال) ميزان سرمايه جواز تاسيس ) - ()𝐭 − در سال ميزان سرمايه جواز تاسيس   )𝟏 )  

()𝒕 −  (ميزان سرمايه جواز تاسيس در سال )   𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                                               سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی     روش تولید:                        جواز تاسيس يهسرماميزان نام متغیر: 

 

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

سیس  و   يديمورد نظر خود، اعم از تول ينه( تا بتوانند توستتط آن در زمي)شتتركتيحقوق ياو  يقياشتتخاص حق ياستتت برا يمجوز :جواز تا

 اشتغال داشته باشند. يبرون مرز يا يداخل يگذار يهسرما يا و …و ياقتصاد

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:              

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه      دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                         و تجارت        صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

411 

 

 55 شماره ردیف:                                                            معدننرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت و   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:  

 

()t )ميزان سرمايه گذاري سال  ) - ()𝐭 − ( ميزان سرمايه گذاري سال قبل )𝟏  

()𝒕 −  (ميزان سرمايه گذاري سال قبل )   𝟏
× 111    

 

    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:          خالص سرمايه گذاري صورت گرفته  نام متغیر: 

            در دوره زماني مورد نظر                 

 

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

ميزان هزينه انجام شده براي خريد و نصب ماشين آالت، تاسيسات، زمين، ساختمان، دانش فني و انشعابات )آب، برق،گاز           :سرمایه گذاری 

 باشد.مي و ...(

 درصد                           گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:             

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه            فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                      

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

 

  

 -واحد تابعه:                                                    و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 

 

 

  



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 



 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

411 

 

 56 شماره ردیف:                                                                      يو مهندس ينرخ رشد صادرات خدمات فن   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

=
()t در سال ) يو مهندس يصادرات خدمات فنتوليد  ) - ()t-1 در سال يو مهندس يصادرات خدمات فن) توليد  )

()t-1 در سال ) يو مهندس يصادرات خدمات فنتوليد  )  
× 111    

  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

               سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:              يو مهندس يصادرات خدمات فن  نام متغیر: 

 

      

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

از صادرات فعاليتهاي مهندسي مشتمل بر طراحي، نظارت، تأمين، تعمير و نگهداري، اجرا،    است  عبارت  :خدمات فنی و مهندسی صادرات  

شاوره  ساخت، بهره  صب و راه برداري، آموزش، خدمات م شته  اي، ن شيمي،       اندازي در ر ساتي و تجهيزاتي، انرژي، نفت، گاز و پترو سي هاي تأ

حمل و نقل، معدن و كشاورزي، خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات و نظاير آن به خارج از كشور  هاي زيرساختنيرو، آب و برق، ساختمان، 

 (1381نامه اجرايي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي،  آيين)  به نحوي كه صرفاً صادرات كاال محسوب نشود

 درصد                       گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:           

 سایر   )ذکر شود(:     ماهانه            فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                      و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

410 

 

 57شماره ردیف:                                                                              ينفت يرغ ينرخ رشد صادرات كاالها   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

=
()t در سال) ينفت يرغ يصادرات كاالها ارزش ) - ()𝐭 − در سال ينفت يرغ يصادرات كاالها ارزش )𝟏 )  

()𝒕 −  (ارزش صادرات كاالهاي غير نفتي در سال )𝟏
× 111    

  

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                   سایر ذکر شود.   گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:         ينفت يرغ يصادرات كاالهاارزش    نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سف به غيراز كاالها  همهصادرات   عبارتست از  :غیر نفتی یصادرات کاالها  صادرات از محل   ينو همچن يدنفت خام، نفت كوره، نفت  بدون 

 يتجارت چمدان

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:          

 سایر   )ذکر شود(:    ماهانه فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

 

 -واحد تابعه:                                                       و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

  



 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                                                                          شاخص

 



 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

412 

 

   58 شماره ردیف:                            كوچک يعصنا يگذار يهصادره صندوق سرما ينرخ رشد ضمانت نامه ها   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t در سال)  کكوچ يعصنا يگذار يهصادره صندوق سرما يضمانت نامه ها ) - ()𝐭 − 𝟏 ک در سالكوچ يعصنا يگذار يهصادره صندوق سرما يضمانت نامه ها )  

()𝒕 −  (ضمانت نامه هاي صادره صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچک در سال )𝟏

× 111    

      

 متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و روش تولید 

      سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:           صادره صندوق يضمانت نامه هانام متغیر: 

         كوچک يعصنا يگذار يهسرما                

 

 شاخص:های مورد استفاده در فرمول محاسبه تعاریف واژه

سند مالي است كه به منظور اطمينان از اجراي تعهدات طرف مقابل در بازه زماني معين، جهت تضمين بازپرداخت تسهيالت       :ضمانت نامه 

 شود.اعطايي دريافت مي

 درصد                        گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:      

 سایر )ذکر شود(:   ماهانه         فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                       و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 توضیحات:

- 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

413 

 

 59شماره ردیف:                                                                                             ينرخ رشد كارت بازرگان   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد كارت بازرگاني =
()t در سال) يكارت بازرگانتعداد  ) - ()𝐭 − (  تعدادكارت بازرگاني در سال )𝟏  

()𝐭 − ( تعدادكارت بازرگاني در سال )𝟏
× 111    

  

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                           سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                            يكارت بازرگانتعداد  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 2/4/1372قانون صادرات و واردات مصوب  2به موجب ماده  يحقوق يا يقياست كه به دارنده آن اعم از شخص حق يمجوز :یارت بازرگانک

 بپردازد . يشود به امر تجارت خارج ياجازه داده م ياسالم يمجلس شورا

 درصد                            گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:         

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه        فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - تفکیک اول:نام 

  

 -واحد تابعه:                                            و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 

  - توضیحات:
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 

 

414 

 

  61 شماره ردیف:                                                                     يکيالکترون يامضا ينرخ رشد گواه   عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد گواهي امضاي الکترونيکي

=
()t(تعدادگواهي امضاي الکترونيکي در سال ) - ()𝐭 − (  تعدادگواهي امضاي الکترونيکي در سال )𝟏  

()𝐭 − ( تعدادگواهي امضاي الکترونيکي در سال )𝟏
× 111    

  

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                        سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:               يکيالکترون يامضا يگواهتعداد   نام متغیر: 

 

 - فرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده در تعاریف واژه

 

 درصد                        گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:            

 سایر   )ذکر شود(:   ماهانه فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                     

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                  و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

415 

 

   61 شماره ردیف:                                                                                  گواهي تحقيق و توسعهنرخ رشد    عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ رشد گواهي تحقيق و توسعه =

(
گواهي تحقيق و توسعهد تعدا

)𝐭( در سال
) - (

تعداد گواهي تحقيق و توسعه

)𝐭 − در سال )𝟏
)

(
تعداد گواهي تحقيق و توسعه 

)𝐭 − در سال )𝟏
)

× 111    

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                           سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                   تعداد گواهي تحقيق و توسعه  نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سعه  سازمان             :گواهی تحقیق و تو سوي  شرايط از  صورت احراز  سي و در  شنا سي كار ست كه پس از برر  و تجارت صنعت، معدن مدركي ا

 صادر مي گردد صنعتي و معدنيبنگاههاي استانها براي 

 درصد                        گیری: واحد اندازه

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:             

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه            فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات:                      

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

 

 تجارت استانسازمان صنعت، معدن و واحد تابعه:                          و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 -توضیحات: 
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 های آماریشاخصفرم شناسنامه 
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   62 شماره ردیف:                                                                                      نرخ رشد گواهي كشف  عنوان شاخص آماری:

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

نرخ  رشد گواهي كشف =
()t در سال) گواهي كشفتعداد ) - ()𝐭 − (تعداد گواهي كشف در سال )𝟏  

()𝐭 − (تعداد گواهي كشف در سال )𝟏
× 111    

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                        سایر)ذکر شود(:  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                            گواهي كشفتعداد      نام متغیر: 

      

 

 - های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل  سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:           

 سایر )ذکر شود(:  ماهانه         فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                   

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                                     و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

411 

 

 63 شماره ردیف:                                                                                  يکينرخ رشد نماد اعتماد الکترون   :عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:   

()t(تعداد نماد اعتماد الکترونيکي در سال ) - ()𝐭 − (  تعداد نماد اعتماد الکترونيکي در سال )𝟏  

()𝐭 − در سال يکينماد اعتماد الکترونتعداد   )𝟏 )
× 111    

  

      

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

                      سایر ذکر شود.  گیرینمونه  سرشماری    ثبتی      روش تولید:                      يکيالکتروننماد اعتماد تعداد  نام متغیر:

      

 های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

صادر شده و به كسب و كارهاي مجازي  مركز توسعه تجارت الکترونيکي اي نمادين است كه منحصراً توسطشانهن :یکینماد اعتماد الکترون

 .گرددها براي مدت يک سال اعطا ميويت و صالحيت آن)كسب و كار اينترنتي و موبايل( مجاز با هدف ساماندهي، احراز ه

 درصد                     گیری: واحد اندازه

 

 آبادی   دهستان  شهر   بخش    شهرستان استان   کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:           

 سایر   )ذکر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه   دوره زمانی ارائه اطالعات:                    

 

 های مورد نیاز و فهرست مؤلفه های هر تفکیک:تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                              - نام تفکیک اول:

  

 -واحد تابعه:                                           و تجارت صنعت، معدنوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecommerce.gov.ir&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecommerce.gov.ir&action=edit&redlink=1
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 طبيعي منابع و زيست محيط حامي نهاد مردم هاي تشکل تعداد 1

 محيط حفاظت سازمان
 زيست

 سازمان حفاظت و مديريت تحت ) دريايي ساحلي خشکي،( چهارگانه مناطق مساحت نسبت 2
 تحت مناطق مساحت به تفصيلي و جامع مديريت طرح داراي گانه چهار مناطق مساحت نسبت 3 كشور مساحت به زيست محيط حفاظت
 موجود هاي گونه كل تعداد به ) جانوري و گياهي ( تهديد معرض در هاي گونه نسبت 4  زيست محيط مديريت

اي به تعداد كل صنايع مشمول الزام به نصب هاي پايش لحظهنسبت تعداد صنايع مجهز به سيستم 5
 درصد روزهاي هواي پاك در شهرهاي داراي ايستگاه سنجش آالينده هاي هوا    6 ايهاي پايش لحظهسيستم

 (PM10 ،PM2.5 ،O3 ،SO2 ،NO2هاي معيار )ذرات معلق ميانگين ساالنه غلظت آالينده 7
                          داراي قابليت كشت ديمسطح آيش اراضي زراعي ديم  به كل سطح اراضي  نسبت  8 هاي هوادر شهرهاي داراي ايستگاه سنجش آالينده

 وزارت جهاد كشاورزي

 اي قابليت كشت آبينسبت سطح آيش اراضي زراعي آبي به كل سطح اراضي دار  9

 كل سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبيبه  مکانيزهنسبت اراضي زراعي آبي   11

 ي آبينسبت اراضي باغي آبي مکانيزه به كل سطح اراضي باغ   11

 كل سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبي به نسبت اراضي زراعي آبي نيمه مکانيزه  12

 كل سطح اراضي باغي آبي به نسبت اراضي باغي آبي نيمه مکانيزه  13

 نسبت اراضي زراعي و باغي به كل وسعت اراضي  14

 راعينسبت سطح كاشت اراضي زراعي ديم  به كل وسعت اراضي ز 15

 نسبت سطح برداشت كل گياهان زراعي نسبت به سطح كاشت كل گياهان زراعي  16

 نسبت سطح برداشت گندم  نسبت به سطح كاشت گندم  17

 نسبت سطح برداشت جو  نسبت به سطح كاشت جو 18

 نسبت سطح برداشت شلتوك نسبت به سطح كاشت شلتوك  19

 وباتنسبت سطح برداشت حبوبات  نسبت به سطح كاشت حب  21

 نسبت سطح برداشت  غالت نسبت به سطح كاشت غالت  21

 نسبت سطح برداشت  پنبه نسبت به سطح كاشت پنبه  22

 ايذرت دانهاي نسبت به سطح كاشت نسبت سطح برداشت ذرت دانه  23

 كاشت سويانسبت سطح برداشت سويا به سطح  24

 ت كلزانسبت سطح برداشت كلزا  به سطح كاش 25

 نسبت سطح برداشت يونجه  به سطح كاشت يونجه  26

72  نسبت سطح برداشت شبدر به سطح كاشت شبدر 

82      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت گياهان زراعي آبي به  
92  نسبت سطح بارور به سطح كل گياهان باغي   

13      زراعيسطح برداشت كل گياهان نسبت سطح برداشت غالت كشور به  
13      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت گندم كشور به  
23      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت جو كشور به  
33      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت شلتوك كشور به  
43      گياهان زراعيسطح برداشت كل نسبت سطح برداشت حبوبات كشور به  
53      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت سبزيجات كشور به  
63      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت سيب زميني كشور به  
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

73      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت پياز كشور به  

 وزارت جهاد كشاورزي

 

83      سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور ينسبت سطح برداشت گوجه فرنگ 
93  نسبت سطح برداشت گياهان صنعتي كشور به سطح برداشت كل گياهان زراعي  
14      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت گياهان جاليزي كشور به  
14      سطح برداشت كل گياهان زراعينسبت سطح برداشت هندوانه كشور به  
24      سطح برداشت كل گياهان زراعياي كشور به ت علوفهنسبت سطح برداشت نباتا 
34      گياهان زراعي نسبت توليد غالت كشور به توليد كل  
44      گياهان زراعينسبت توليد گندم كشور به توليد كل  
54      گياهان زراعيبه توليد كل نسبت توليد جوكشور  
64      گياهان زراعيبه توليد كل نسبت توليد شلتوك كشور  
74      گياهان زراعيبه توليد كل نسبت توليد حبوبات كشور  
84      گياهان زراعيبه توليد كل نسبت توليد سيب زميني كشور  
94      گياهان زراعيسبت توليد پيازكشور به توليد كل ن 
15  به توليد كل گياهان زراعينسبت توليد گوجه فرنگي كشور  
15      گياهان زراعي به توليد كلنسبت توليد هندوانه كشور  
25  سطح برداشت كل گياهان باغي به هاي دانه دار كشور وهينسبت سطح برداشت م 

35  سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت ميوه هاي هسته دار كشور  

45  سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت ميوه هاي دانه ريز كشور  

55  سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت ميوه هاي خشک كشور  

65  سطح برداشت كل گياهان باغي به كشوررداشت ميوه هاي سردسيري نسبت سطح ب 

75  سطح برداشت كل گياهان باغي به نسبت سطح برداشت ميوه هاي نيمه گرمسيري كشور 

85  سطح برداشت كل گياهان باغي به نسبت سطح برداشت ميوه هاي گرمسيري كشور 

95  سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت گياهان گلخانه اي كشور   

16  به توليد كل گياهان باغي  نسبت توليد ميوه هاي دانه دار كشور 

16  به توليد كل گياهان باغي نسبت توليد ميوه هاي هسته دار كشور 

26  به توليد كل گياهان باغي نسبت توليد ميوه هاي دانه ريز كشور 

36  به توليد كل گياهان باغي نسبت توليد ميوه هاي خشک كشور 

46  به توليد كل گياهان باغي توليد ميوه هاي سردسيري كشورنسبت  

56  به توليد كل گياهان باغي ري كشورينسبت توليد ميوه هاي نيمه گرمس 

66  به توليد كل گياهان باغي ري كشورينسبت توليد ميوه هاي گرمس 
76  به توليد كل گياهان باغي نسبت توليد گياهان گلخانه اي كشور 

86  سطح برداشت كل گياهان باغي به برداشت سيب كشور نسبت سطح 
96  سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت پرتقال كشور  

17  سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت انگور كشور  

 سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت خرما كشور  71

 سطح برداشت كل گياهان باغي بهنسبت سطح برداشت پسته كشور  72

37  كل گياهان باغيتوليد بهنسبت توليد سيب كشور  
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

47  كل گياهان باغيتوليد  بهنسبت توليد پرتقال كشور  

 وزارت جهاد كشاورزي

57  كل گياهان باغيتوليد  بهنسبت توليد انگوركشور  

67  كل گياهان باغيتوليد  بهنسبت توليد خرما كشور  

77                                                                 توليد كل گياهان باغي به كشور پسته دينسبت تول  

 كل گياهان باغيتوليد  بهنسبت توليد پسته كشور 
87  هزينه توليد يک كيلوگرم گندم از كشت آبي   

97  هزينه توليد يک كيلوگرم گندم از كشت ديم   

 هزينه توليد يک كيلوگرم جو از كشت آبي   81

18  هزينه توليد يک كيلوگرم جواز كشت ذيم   

28  هزينه توليد يک كيلوگرم شلتوك از كشت آبي  

38  هزينه توليد يک كيلوگرم ذرت دانه اي از كشت آبي   

48  هزينه توليد يک كيلوگرم آفتابگردان از كشت آبي   

58  هزينه توليد يک كيلوگرم آفتابگردان از كشت ديم   

68  هزينه توليد يک كيلوگرم پنبه  از كشت آبي   

78  هزينه توليد يک كيلوگرم پنبه  از كشت ديم   
88  هزينه توليد يک كيلوگرم كلزا از كشت آبي   

98  هزينه توليد يک كيلوگرم كلزا از كشت ديم   

19  هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه بلند مرغوب    

19  هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه بلند پرمحصول   

29  هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه متوسط مرغوب    

39  هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه متوسط پرمحصول   

49  هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه كوتاه   

59  هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه كوتاه پرمحصول     

69  هزينه توليد يک كيلوگرم نخود از كشت آبي   

79  هزينه توليد يک كيلوگرم نخود از كشت ديم   

89  هزينه توليد يک كيلوگرم عدس از كشت آبي    

 هزينه توليد يک كيلوگرم عدس از كشت ديم   99

 هزينه توليد يک كيلوگرم چغندرقنداز كشت آبي    111

111  هزينه توليد يک كيلوگرم هندوانه از كشت آبي    

211  هزينه توليد يک كيلوگرم هندوانه از كشت ديم   

311  هزينه توليد يک كيلوگرم سيب زميني از كشت آبي   

411  هزينه توليد يک كيلوگرم پياز از كشت آبي    

511  هزينه توليد يک كيلوگرم گوجه فرنگي از كشت آبي    

611  هزينه توليد يک كيلوگرم لوبيا از كشت آبي    

711  هزينه توليد يک كيلوگرم سويا بهاره از كشت آبي    

811  هزينه توليد يک كيلوگرم سويا بهاره از كشت ديم   

911  ني از كشت آبي  توليد يک كيلوگرم سويا تابستاهزينه   

111  ني از كشت ديم نه توليد يک كيلوگرم سويا تابستاهزي  
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

111  ميزان صادرات گياهان باغباني   

 وزارت جهاد كشاورزي

 

121  بي آتوليد در واحد سطح مزارع پرورش ماهيان گرم  

131  آبيواحد سطح مزارع پرورش ماهيان سردتوليد در   

141  توليد در واحد سطح مزارع پرورش ماهيان خاوياري   

151  توليد در واحد سطح مزارع پرورش ميگو    

161  نسبت كشاورزان تحت پوشش بيمه  

171  سهم توليد گوشت مرغ از توليدات دامي  

181  داميسهم توليد گوشت قرمز از توليدات  

191  سهم دام سبک در توليد گوشت قرمز  

211  سهم دام سنگين در توليد گوشت قرمز 

211  زراعي گياهانكل سطح  به يزراعدرگياهان  ماريهايب ومبارزه با آفات  اتينسبت سطح عمل 

221  باغيگياهان سطح كل به  يشجار و نباتات زينتهاي امارييب و مبارزه با آفات اتينسبت سطح عمل 

231    كل اراضي زراعي و باغي كشور به نسبت اراضي تحت پوشش سيستمهاي آبياري تحت فشار 

241    كل اراضي زراعي و باغي كشور بهنسبت اراضي تحت پوشش انهار سنتي  

251    كل اراضي زراعي و باغي كشور بهنسبت اراضي تحت پوشش كانال هاي آبياري عمومي  

261    كل اراضي زراعي و باغي كشور بهنسبت اراضي تحت پوشش شبکه هاي آبياري وزهکشي  

271       كل اراضي زراعي و باغي كشور بهرح تجهيز و نوسازي نسبت اراضي تحت پوشش ط 

281  نسبت طول قنوات احياء ومرمت شده به كل طول قنوات  

291  نسبت مساحت اراضي بياباني تحت پوشش حفاظت گياهان بياباني به كل مساحت اراضي بياباني      

311  نسبت مساحت مراتع اصالح واحياء شده به كل مساحت مراتع كشور   

311  ضريب حفاظت از جنگل ها و مراتع  

321  نرخ تخريب جنگل)بوسيله دام و انسان( 

331  نسبت مساحت جنگل هاي احياء شده به كل مساحت جنگل هاي كشور   

341  ميني به كل آبهاي مصرفي كشاورزيزبرداري از منابع آب زيرنسبت بهره 

351  نسبت جمعيت عشايري تحت خدمات پشتياني به كل جمعيت عشايري 

361  عشايرينسبت جمعيت عشايري اسکان يافته در كانونهاي توسعه به كل جمعيت  

371  ضريب مکانيزاسيون كشاورزي 

381  ارگانيک به كل توليد گياهاننسبت توليد  

391  گندمريب خود كفايي درض 

411  ضريب خودكفايي جو 

114  ضريب خودكفايي برنج   

214  ايودكفايي ذرت دانهضريب خ 

314  هاي روغنيضريب خود كفايي دانه 

414  ضريب خود كفايي كنجاله 

514  ضريب خودكفايي گوشت قرمز 

614  ضريب خودكفايي گوشت مرغ   

714  نسبت توليد پسماندهاي شيالتي       

814  نسبت توليد پسماندهاي دامپزشکي 

914  هامصرف سرانه آفت كش 
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

511  ي كشور هاروستا ي به كلاي صندوق اعتبارات خردزنان روستاينسبت روستاهاي دار 

 وزارت جهاد كشاورزي

511  ي كشور  هانسبت روستاهاي داراي اتاقهاي رشد و توسعه كارآفريني زنان به كل روستا  

215  كل زنان روستايي بهنسبت زنان روستايي عضو اتاقهاي رشد و توسعه  
315  كل زنان روستايي                                                 گر توسعه روستايي بهنسبت روستاهاي داراي زن تسهيل 
415  سرانه توليدات دامي )گوشت مرغ و تخم مرغ(    
515  سرانه توليد آبزيان 
615  زراعيرانه توليدات گياهان س 
715  سرانه توليدات گياهان باغي 
815  مصرف سرانه انواع آبزيان 
915  سهم استان در توليد گندم كشور  
161  سهم استان در توليد برنج كشور 
116  سهم استان در توليد سيب زميني كشور 
216  سهم استان در توليد پياز كشور 
316  ها ري پايدار از ذخاير آبزيان استاندرصد بهره بردا 

 شدت مصرف آب در امور كشاورزي 164
 هاي جنگلي كشورسهم استان در عرصه 165
 نسبت اراضي پوشيده شده از جنگل به كل مساحت كشور 166
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 1شماره ردیف :                                            طبيعي منابع و زيست محيط حامي نهاد مردم هاي تشکل تعدادعنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 سال هر در زيستي محيط نهاد مردم هاي تشکل كل تعداد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   : روش تولید                      نهاد مردم تشکل  نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 محيط از مردمي مشاركت جلب با و خود خدماتي و پژوهشي آموزشي، اهداف راستاي در كه است نهادي :زیستی محیط نهاد مردم تشکل

 .كند مي حفاظت زيست

 -گیری:واحد اندازه

 تولید نمی شود                                            وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفکیک اول: 

 اجتماعي مسئوليت و مردمي مشاركت دفتر: واحد تابعه     زيست محيط حفاظت سازماندستگاه)های( اجرایی متولی:  

 - توضیحات:
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 2شماره ردیف :                                        سازمان حفاظت و مديريت تحت چهارگانه مناطق مساحت نسبت  عنوان شاخص آماری:
                                                                                                                         كشور    مساحت  به زيست محيط حفاظت                                  

 

  فرمول محاسبه شاخص:

 مديريت تحت )دريايي ساحلي خشکي،( چهارگانه مناطق مساحت

 كشور مساحت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    : روش تولید        شده حفاظت مناطق سطح نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی     روش تولید:                         سطح كشور نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 طبيعي ويژه كيفيات و نظير كم مناظر يا اشکال يا حيواني يا گياهي نادر و نمونه هاي پديده از است عبارت ملي طبيعي اثر: ملی طبیعی اثر
 .گيرند مي قرار حفاظت تحت متناسبي، محدوده داشتن منظور به كه هستند تاريخي يادگار كهنسال زمين يا درختان

كوهستان  و آب و دشت و جنگلي اراضي و طبيعي هاي بيشه و مرتع و جنگل از اعم كشور طبيعي منابع از اي محدوده به ملي پارك :ملی پارك

همچنين  و آن طبيعي و زندگي وضع هميشگي حفظ منظور به و باشد ايران طبيعي مظاهر از اي برجسته هاي نمونه نمايانگر كه شود مي اطالق

 .گيرد مي قرار حفاظت تحت طبيعي كامالً شرايط در هارستني رشد و وحشي جانوران پرورش و تکثير براي مناسب محيط ايجاد
 جنگلي و اراضي و طبيعي هايبيشه و مرتع و جنگل از اعم كشور طبيعي منابع از اي محدوده به وحش حيات پناهگاه: وحش حیات پناهگاه

بمنظور  و بوده وحشي جانوران براي خاص اقليمي شرايط و نمونه طبيعي زيستگاه داراي كه شود مي اطالق كوهستان و آبي محيطهاي و دشت

 .گيرد مي قرار حفاظت تحت زيستگاهها، اين احياي يا و حفظ
عناصر  كليه و زنده غير و زنده از اعم آن عناصر كليه كه بوده بوم زيست از بخشي كلي صورت به شده حفاظت منطقه : شده حفاظت منطقه

 .گيرد مي قرار حفاظت مورد مختلف حفاظتي سطوح در مناطق داخلي بندي پهنه هاي طرح البق در خاص اهداف با و كامل طور به آن فيزيکي

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                            وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:              

 سایر)ذکر شود(: آمار هر پنج سال قابل ارائه خواهد بود   ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                  

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 وحش حيات پناهگاه ملي، طبيعي اثر ملي، پارك شده، حفاظت منطقههای تفکیک اول: فهرست مؤلفه       نوع منطقهنام تفکیک اول: 

 دريايي معاونت و مناطق امور و ها زيستگاه دفتر: واحد تابعه              زيست محيط حفاظت سازمان دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

111×  
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 محيط مديريت تحت مناطق مساحت به تفصيلي و جامع مديريت طرح داراي چهارگانه مناطق مساحت نسبت عنوان شاخص آماری:

                                                                                                                                                   زيست 
 3شماره ردیف :                                                                                                                                                                

  فرمول محاسبه شاخص:

 زيست محيط مديريت طرح داراي مناطق مساحت
 زيست محيط مديريت تحت مناطق مساحت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    : روش تولید   زيست محيط مديريت طرح داراي مناطق سطح  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی    تولید:روش           زيست محيط مديريت تحت مناطق وسعت نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كه شود مي اطالق كوهستان و آب و دشت مرتع، جنگل، از اعم كشور طبيعي منابع از اي محدوده به :زیست محیط مدیریت تحت مناطق
 و حفاظت تحت و بوده خاصي اهميت داراي آن طبيعي وضع و هارستني احياء يا و حفظ يا وحشي جانوراننسل  تکثير و حفظ ضرورت لحاظ از

 .گيرد مي قرار مديريت

پژوهش و آموزش و گردي طبيعت حفاظت، بلندمدت اهداف به نيل راستاي در ها فعاليت مجموعه بيني پيش :زیست محیط مدیریت طرح 
 نگر، سو همه رويکردي با همراه منابع از پايدار و خردمندانه برداري بهره ضمن مناطق اكولوژيک منابع نگهداريو  حفظ منظور به محيطي هاي

 . پويا و كاربردي

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                            وضعیت شاخص  :                      تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 مديريت تحت مناطق   نام تفکیک اول:

 ممنوع شکار منطقه حيات وحش، ملي، پناهگاه طبيعي اثر ملي، پارك شده، حفاظت منطقههای تفکیک اول:  فهرست مؤلفه 

 تفصيلي توجيهي،: دومهای تفکیک فهرست مؤلفه                                  زيست محيط مديريت طرح : دومنام تفکیک 

 مناطق امور و ها زيستگاه دفتر: واحد تابعه       زيست محيط حفاظت سازماندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 4شماره ردیف :            موجود هاي گونه كل تعداد به ) جانوري و گياهي ( تهديد معرض در هاي گونه نسبت عنوان شاخص آماری: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 تهديد معرض در هاي گونه تعداد
 موجود هاي گونه كل تعداد

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:گیری نمونهسرشماری ثبتی     : روش تولید          (1) انقراض معرض در هاي گونه تعداد نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

-: (Species)كه در شرايط است مشابه جانداران يا خويشاوند هاي جمعيت از تعدادي يا يک بر مشتمل كه جانداران بندي رده بنيادي واحد 
 .باشند مي يکديگر با مثل توليد به قادر طبيعي

اساس طبقه  بر زنده داتوموج ژنتيکي فرسايش و ها گونه نابودي به رو روند دليل به : (Threatened Species) - تهدید معرض در گونه

 از اين يکي كه دهند مي قرار بندي طبقه مورد حفاظت اهميت ضريب لحاظ از را ها گونه (IUCN) طبيعت از حفاظت جهاني اتحاديه بندي
 .باشد مي تهديد معرض در هاي گونه شامل طبقات

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                            تولید می شود                                    وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل                             سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                                         (2)دوره زمانی ارائه شاخص:  

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 گياهان و جانورانهای تفکیک اول: فهرست مؤلفه                       گونه:  نام تفکیک اول

 تاريخ موزه دفتر زيستي تنوع و طبيعي محيط معاونت: واحد تابعه              زيست محيط حفاظت سازمان  دستگاه)های( اجرایی متولی:

 داخلي آبهاي آبزيان و وحش حيات دفتر ژنتيکي ذخاير و طبيعي                                                                                             

 توضیحات

 باشد مي كارشناسي برآورد و بررسي به نياز گونه يک خصوص در نياز مورد هاي داده و اطالعات آوري جمع از بعد (0)

 آمار  : .ندارد وجود تهديد معرض در هاي گونه آمار ارائه براي مشخصي زماني دوره تهديد معرض در هاي گونه براي شده ارائه تعريف به توجه با (2)

 .بود خواهد ارائه قابل بيشتر يا سال 5 هر

 تا بماند ثابت متمادي سالهاي طي شاخص اين براي شده ارائه آمار رودمي تهديد انتظار معرض در هاي گونه براي شده ارائه تعريف به توجه با
 گردد مذكور مشاهده هاي گونه ي برا جمعيتي لحاظ از شده ذكر تغييرات زمانيکه
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 5شماره ردیف :                                                           هاي پايش نسبت تعداد صنايع مجهز به سيستم عنوان شاخص آماری: 

                                                                                                                                        ايالزام به نصب سيستم پايش لحظهاي به تعداد كل صنايع مشمول لحظه

  فرمول محاسبه شاخص:

 ايهاي پايش لحظهتعداد صنايع مجهز به سيستم

 ايلحظهصنايع مشمول الزام به نصب سيستم پايش كل تعداد 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:گیری نمونهسرشماری ثبتی    : روش تولید        ايتعداد صنايع مجهز به سيستم پايش لحظه نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

باشد. واحدهاي بزرگ صنعتي و به معني نظارت، بررسي مداوم و مستمر و در نهايت اطالع از وضعيت يک منبع و يا يک پديده مي پایش: 

 غير صنعتي مشمول قانون نصب سيستم آنالين هستند.

داوم رد نظر قادر به آناليز مهايي اطالق مي گردد كه با نصب در محل موبه دستگاه ايهاي پايش لحظهسيستم ای: های پایش لحظهسیستم

 و پيوسته نمونه ها در دوره هاي زماني قابل تنظيم بوده و نتايج حاصل را به مراكز مربوطه مي فرستد.
 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                            تولید می شود                            وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل                        سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                          دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                 -  نام تفکیک اول: 

 دفتر آب و خاك: واحد تابعه                 سازمان حفاظت محيط زيست : دستگاه)های( اجرایی متولی

 توضیحات:

صره   11ماده  شمول      -3قانون هواي پاك: تب سب قوانين و مقررات م سط در حال فعاليت يا جديد كه بر ح واحدها و پروژه هاي بزرگ و متو

سال اطالعات روز آمد به            سامانه هاي پايش بر خط لحظه اي )آنالين( و ار صب و راه اندازي  شند، موظف به ن ست محيطي مي با ارزيابي زي

 . صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري آنها منوط به اجراي اين تبصره است.مركز پايش سازمان مي باشند

صره   سبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا، در          -4تب سازمان مکلفند ن شخيص  سب ت صنعتي و توليدي، ح كليه مراكز، واحدهاي 

 فاصله زماني ممکن و در چارچوب خود اظهاري، در پايش اقدام كنند.
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 6شماره ردیف :                      روزهاي هواي پاك در شهرهاي داراي ايستگاه سنجش آالينده هاي هوا نسبتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 باشد 51تعداد روزهايي كه در دوره گزارش دهي شاخص كيفيت هوا براي آالينده هاي معيار كمتر از 

 تعداد روزهائي كه در دوره گزارش دهي كه شاخص كيفيت هوا براي آالينده هاي معيار محاسبه شده است

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                             روزهاي هواي پاك در شهرها نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عددي بي بعد است كه توسط دستورالعمل ارائه شده وزارت بهداشت براي هر يک از آالينده هاي معيار محاسبه مي شاخص کیفیت هوا: 

 گردد.

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل           سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفکیک اول:

                                     دستگاه)های( اجرایی متولی: 

سازمان حفاظت محيط زيست كه مالکيت و اطالعات ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا را  در محدوده جغرافيائي  -معاونت / اداره كل / دفتر : 

رداري ها كه مالکيت و اطالعات ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا را در محدوده جغرافيائي شهردر سازمان دهياري و شه -شهر در اختيار دارد

 وزارت نفت كه مالکيت و اطالعات ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا را در محدوده جغرافيائي شهر در اختيار دارد -اختيار دارد

 -واحد تابعه:  

 - توضیحات:
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 7شماره ردیف :                                                                    هاي معيار هساالنه غلظت آاليندميانگين عنوان شاخص آماری: 

 ( PM10 ،PM2.5 ،O3 ،SO2 ،NO2)ذرات معلق               

                                در شهرهاي داراي ايستگاه سنجش آالينده هاي هوا                                                                        

 فرمول محاسبه شاخص:       

تعداد روزهائي كه در  به تفکيک(  PM10 ،PM2.5 ،O3 ،SO2 ،NO2هاي معيار )ذرات معلق  همجموع ميانگين غلظت روزانه آاليند

 .دوره گزارش دهي سنجش هر يک از آالينده هاي معيار انجام شده است

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                          ها هسنجش غلظت روزانه آاليند نام متغیر:

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ميکرون مي باشد. 5/2يکي از آالينده هاي معيار هوا ذرات معلق با قطر آئروديناميکي كوچک تر از : PM2.5ذرات معلق

 ميکرون مي باشد. 11آئروديناميکي كوچک تر از يکي از آالينده هاي معيار هوا ذرات معلق با قطر : PM10ذرات معلق

  (.PM10 ،PM2.5 ،O3 ،SO2 ،NO2هاي معيار )ذرات معلق  هميانگين غلظت ساليانه آاليندمیانگین ساالنه  آالینده های معیار : 

 ميکروگرم بر متر مکعبگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان کشور کل           سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفکیک اول:

                            دستگاه)های( اجرایی متولی: 

ستتتازمان حفاظت محيط زيستتتت كه مالکيت و اطالعات ايستتتتگاههاي ستتتنجش آلودگي هوا را  در محدوده    -معاونت / اداره كل / دفتر : 

ستتنجش آلودگي هوا را در محدوده  ستتازمان دهياري و شتتهرداري ها كه مالکيت و اطالعات ايستتتگاه هاي  -جغرافيائي شتتهر در اختيار دارد

وزارت نفت كه مالکيت و اطالعات ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا را در محدوده جغرافيائي شهر در اختيار     -جغرافيائي شهردر اختيار دارد 

 دارد

 -واحد تابعه: 

 - توضیحات:
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 8شماره ردیف :                داراي قابليت كشت ديمسطح آيش اراضي زراعي ديم  به كل سطح اراضي  نسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                

  سطح آيش اراضي زراعي ديم               

111   ×---------------------------------------- 

 كشت ديم سطح اراضي داراي قابليتكل                      

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                     سطح آيش اراضي زراعي ديم  نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  :روش تولید    سطح اراضي داراي قابليت كشت ديمكل نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل                      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                            دوره زمانی ارائه شاخص:        

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

  
 

 -واحد تابعه:                                                      ايران آمار مركزدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 اين شاخص توسط مركز آمار ايران توليد مي شود و مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. توضیحات:
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 9شماره ردیف :                   سطح اراضي داراي قابليت كشت آبيبه كل  نسبت سطح آيش اراضي زراعي آبيعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح آيش اراضي زراعي آبي           

111   ×                                                                     

 سطح اراضي داراي قابليت كشت آبيكل                        

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                    سطح آيش اراضي زراعي آبي  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  :روش تولید    كل  سطح اراضي داراي قابليت كشت آبينام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                            سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه                               دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 -واحد تابعه:                                 ايران مركز آماردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 اين شاخص توسط مركز آمار ايران توليد مي شود و مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
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11شماره ردیف :             سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبيكل به  نسبت اراضي زراعي آبي مکانيزهعنوان شاخص آماری: 

 :                    محاسبه شاخصفرمول 

 اراضي زراعي آبي مکانيزه   

111   × 

 سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبيكل       

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

         سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                             اراضي زراعي آبي مکانيزه   نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  :روش تولید    كل  سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبي نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                                سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                                           دوره زمانی ارائه شاخص:    

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 -واحد تابعه:     مركز آمارايران.دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 اين شاخص توسط مركز آمار ايران توليد مي شود و مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

411 

 

 

 11شماره ردیف :                     سطح اراضي باغي آبي                  به كل نسبت اراضي باغي آبي مکانيزه عنوان شاخص آماری: 

 :                         فرمول محاسبه شاخص

 آبي مکانيزه باغياراضي            

111  ×                                                        

 سطح اراضي باغي آبيكل         

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                                اراضي باعي آبي مکانيزه متغیر:نام 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                             سطح اراضي باغي آبي كل نام متغیر:

 

 - مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                               سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه                                دوره زمانی ارائه شاخص:             

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 -واحد تابعه:                                      ايران مركز آماردستگاه)های( اجرایی متولی:  

 

 توضیحات:

 اين شاخص توسط مركز آمار ايران توليد مي شود و مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

411 

 

 

 12شماره ردیف :        سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبيكل  به نسبت اراضي زراعي آبي نيمه مکانيزهعنوان شاخص آماری: 

 :             فرمول محاسبه شاخص

 اراضي زراعي آبي نيمه مکانيزه           

111  ×                                                               

 سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبيكل            

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

          سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                        اراضي زراعي آبي نيمه مکانيزه     نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی  :تولیدروش      كل  سطح اراضي زراعي داراي قابليت كشت آبينام متغیر: 
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                               سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                                        

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 -واحد تابعه:    مركز آمارايران               دستگاه)های( اجرایی متولی:  

 توضیحات:

 اين شاخص توسط مركز آمار ايران توليد مي شود و مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

411 

 

 13 شماره ردیف :                                      سطح اراضي باغي آبيكل  به نسبت اراضي باغي آبي نيمه مکانيزهعنوان شاخص آماری: 

 :                              فرمول محاسبه شاخص

 اراضي باعي آبي نيمه مکانيزه     

111   ×                                                  

 كل  سطح اراضي باغي آبي     

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                     اراضي باعي آبي نيمه مکانيزه نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                         كل  سطح اراضي باغي آبي نام متغیر:
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                         سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه                           دوره زمانی ارائه شاخص:           

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 -واحد تابعه: ايران                            مركز آماردستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 اين شاخص توسط مركز آمار ايران توليد مي شود و مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

 

 
 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 14شماره ردیف :                    نسبت اراضي زراعي و باغي به كل وسعت اراضي                                   : عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:                      

 باغي گياهانسطح  زراعي + گياهانسطح                                                       

                                                                              111     ×      

 كل وسعت اراضي                                                                                                                                                                                                     

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           باغي    گياهانزراعي +سطح  گياهانسطح نام متغیر: 

                      سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید                                 كل وسعت  اراضي        نام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 زراعي استان يا كشور گياهانسطح  -1

 باغي استان يا كشور گياهانسطح  -2

 وسعت استان يا كشور- 3
 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                                سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                               دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 كشاورزي فناوري اطالعات وزارت جهاد و آمار دفتر واحد تابعه:   وزارت كشور. ،جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

510 

 

 

   15شماره ردیف :                        نسبت سطح كاشت اراضي زراعي ديم  به كل وسعت اراضي زراعي             عنوان شاخص آماری:

 :                 فرمول محاسبه شاخص

 كل سطح زيركشت اراضي زراعي ديم

                                            111  ×  

 كل سطح زيركشت اراضي زراعي آبي و ديم 

 

 ساير)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتي   :روش تولید                        سطح كاشت اراضي زراعي ديم  نام متغیر: 

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 

 درصد گیری: واحد اندازه

 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                                :  سطح جغرافیایی ارائه شاخص

 

  سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه                                   دوره زمانی ارائه شاخص:        

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 اطالعات.فناوري  و آمار دفترواحد تابعه:                             كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

512 

 

 16شماره ردیف :               زراعي    گياهانزراعي نسبت به سطح كاشت كل  گياهاننسبت سطح برداشت كل عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:            

 زراعي گياهانسطح برداشت كل           

111    ×                                                      

 زراعي گياهانشت كل سطح كا            

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید            زراعي گياهانسطح برداشت كل  نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید             زراعي گياهانشت كل سطح كانام متغیر:  

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                              سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                                      دوره زمانی ارائه شاخص:   

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات  و آمار دفترواحد تابعه:                      كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

513 

 

 

 17شماره ردیف :                                                    سطح كاشت گندمنسبت سطح برداشت گندم نسبت به عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                               

 گندم سطح برداشت         

111   ×                                     

 شت گندمسطح كا         

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید              گندم سطح برداشتنام متغیر:  

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                 شت گندمسطح كانام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                            سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                                 دوره زمانی ارائه شاخص:            

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 آمار و فناوري اطالعات   دفترواحد تابعه:                      كشاورزي جهادوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 توضیحات:

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

514 

 

 18شماره ردیف :                                                           نسبت سطح برداشت جو نسبت به سطح كاشت جوعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                                                                    

 برداشت جو سطح           

111   ×                                  

 شت جوسطح كا          

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید برداشت جو                           سطح  نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                                 شت جوسطح كانام متغیر: 

 

 - شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کل                                سطح جغرافیایی ارائه شاخص: 

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                              دوره زمانی ارائه شاخص:           

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 آمار و فناوري اطالعات   دفترواحد تابعه:                    جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

  - توضیحات:

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

515 

 

 

 

 

 19شماره ردیف :                                             نسبت سطح برداشت شلتوك نسبت به سطح كاشت شلتوكعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                                    

 سطح برداشت شلتوك         

111 ×                                     

 شلتوكسطح كاشت           

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                  سطح برداشت شلتوك نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                   شت  شلتوكسطح كانام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات   ودفتر آمار واحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 

 

 21شماره ردیف :                                             نسبت سطح برداشت حبوبات نسبت به سطح كاشت حبوباتعنوان شاخص آماری: 

 :          فرمول محاسبه شاخص

 سطح برداشت حبوبات          

111 ×                                             

 شت حبوباتسطح كا           

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                            سطح برداشت حبوبات نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                              شت حبوباتسطح كانام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات   ودفتر آمار واحد تابعه:            كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 21شماره ردیف :                                                    كاشت غالتنسبت سطح برداشت غالت نسبت به سطح عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                

 سطح برداشت غالت          

111 ×                                   

 شت غالتسطح كا         

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                         سطح برداشت غالت نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                           سطح كا شت غالتنام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 آمار و فناوري اطالعات   دفترواحد تابعه:                     كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 22شماره ردیف :                                                       نسبت سطح برداشت پنبه نسبت به سطح كاشت پنبهعنوان شاخص آماری: 

 :                    فرمول محاسبه شاخص

 سطح برداشت پنبه       

111  ×                                          

 شت پنبه  سطح كا          

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                سطح برداشت پنبه نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید               شت پنبه  سطح كانام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات   و آمار دفترواحد تابعه:              كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 

 23شماره ردیف :                                  اياي نسبت به سطح كاشت ذرت دانهنسبت سطح برداشت ذرت دانهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                        

 سطح برداشت ذرت دانه اي           

111  ×                                     

 شت  ذرت دانه ايسطح كا            

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید     سطح برداشت ذرت دانه اي .نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید       ايسطح كاشت  ذرت دانهنام متغیر: 
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 هکتارگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 آمار و فناوري اطالعات   دفترواحد تابعه:                    كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

501 

 

 

 24شماره ردیف :                                                               نسبت سطح برداشت سويا به سطح كاشت سوياعنوان شاخص آماری: 

 :   فرمول محاسبه شاخص

 سطح برداشت سويا         

111   ×                                        

 سطح كاشت سويا        

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                سطح برداشت سويا نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری  ثبتی  :روش تولید                   سطح كاشت سويانام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات   و آمار دفترواحد تابعه:            كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

500 

 

 

 

 25شماره ردیف :                                                                  نسبت سطح برداشت كلزا به سطح كاشت كلزاعنوان شاخص آماری: 

 :        فرمول محاسبه شاخص

 سطح برداشت كلزا            

111  ×                                     

 كلزاسطح كاشت           

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید           سطح برداشت كلزا نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید           كلزاسطح كا شت نام متغیر: 
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفه هایتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات   و آمار دفترواحد تابعه:                 كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

502 

 

 26شماره ردیف :                                                             نسبت سطح برداشت يونجه به سطح كاشت يونجهعنوان شاخص آماری: 

 :        فرمول محاسبه شاخص

 سطح برداشت يونجه          

111   ×                                         

 يونجهشت سطح كا        

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید              برداشت يونجه سطح نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                شت يونجهسطح كانام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 فناوري اطالعات   و آمار دفترواحد تابعه:         كشاورزي وزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

503 

 

 

 27شماره ردیف :                                                              نسبت سطح برداشت شبدر به سطح كاشت شبدرعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                   

 سطح برداشت شبدر         

111   ×                                      

 شت شبدرسطح كا         

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید              برداشت شبدر سطح نام متغیر:

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید              شت شبدرسطح كانام متغیر:  

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:            

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 اطالعات  فناوري  و آمار دفترواحد تابعه:            كشاورزي جهاد وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

504 

 

 28شماره ردیف :                         زراعي گياهانسطح برداشت كل به  يآب يزراعگياهان  نسبت سطح برداشت عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 زراعي آبي گياهان سطح برداشت

                                                  111× 

  زراعي گياهانسطح برداشت كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید             سطح برداشت گياهان زراعي آبي :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر          زراعي گياهانسطح برداشت كل  :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                   

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                          وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

505 

 

 

 29شماره ردیف :                                                                     يباغ كل گياهاننسبت سطح بارور به سطح عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح بارورگياهان باغي 

                                                111× 

 باغيگياهان سطح كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید          سطح بارور گياهان باغي :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر             سطح كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                         وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

501 

 

 31شماره ردیف :                               سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور غالتنسبت سطح برداشت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت غالت 

                                                      111×           

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                                سطح برداشت غالت :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر             سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.اي ميغالت شامل گندم، جو، شلتوك و ذرت دانه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:    وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات :

 

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

501 

 

 31 :شماره ردیف                              سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور گندمنسبت سطح برداشت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت گندم 

                                                   111×              

  زراعيسطح برداشت كل گياهان 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                               سطح برداشت گندم :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر             سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل   سطح جغرافیایی ارائه شاخص:          

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:                

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه: وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

501 

 

 32شماره ردیف :                                 سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور جونسبت سطح برداشت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت جو 

                                                     111× 

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                               سطح برداشت جو :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر         سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطات واحد تابعه:                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 33شماره ردیف :                            سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور شلتوكنسبت سطح برداشت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت شلتوك 

                                                     111× 

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:     گیرینمونه سرشماری  ثبتی   :روش تولید                           سطح برداشت شلتوك :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   :وش تولیدر           سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:  وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 34شماره ردیف :                  به سطح برداشت كل گياهان زراعي            كشور حبوباتنسبت سطح برداشت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت حبوبات 

           

                                         111× 

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  )ذکر شود(: سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                           سطح برداشت حبوبات :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر            سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.حبوبات شامل نخود، لوبيا، عدس و ساير حبوبات مي

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                 وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 35شماره ردیف :                     سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  نسبت سطح برداشت سبزيجات كشورعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت سبزيجات 

                                                      111×      

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(:  سایر  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                    سطح برداشت سبزيجات :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر       سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.زميني، پياز، گوجه فرنگي و ساير سبزيجات ميسبزيجات شامل سيب

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 36شماره ردیف :                        سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور ينيزم بينسبت سطح برداشت سعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت سيب زميني  

                                                    111×     

 سطح برداشت كل گياهان زراعي        

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 ذکر شود(:  سایر) گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                  سطح برداشت سيب زميني :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   وش تولید:ر           سطح برداشت كل گياهان زراعي نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                         وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ
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523 

 

 

 37شماره ردیف :                                سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور ازينسبت سطح برداشت پعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت پياز

                                                   111×      

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                   سطح برداشت پياز           :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر            سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                         جهاد كشاورزي وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 38شماره ردیف :                   سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور ينسبت سطح برداشت گوجه فرنگعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت گوجه فرنگي

                                                   111×        

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               سطح برداشت گوجه فرنگي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر       سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود              وضعیت شاخص  :               

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:          

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                         كشاورزيوزارت جهاددستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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525 

 

 

 39شماره ردیف :                   سطح برداشت كل گياهان زراعيبه  كشور ينسبت سطح برداشت گياهان صنعتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت گياهان صنعتي

                                                  111×     

 گياهان زراعيكل  سطح برداشت

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری  نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               سطح برداشت گياهان صنعتي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر          سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

هاي روغني ) شتتامل ستتويا، كلزا، گلرنگ، كنجد، آفتابگردان و ستتاير گياهان صتتنعتي شتتامل پنبه، توتون و تنباكو، چغندر قند، نيشتتکرو دانه

 باشد.هاي روغني( ميدانه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                         جهاد كشاورزي وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 41 شماره ردیف :       به سطح برداشت كل گياهان زراعي          كشور زيينسبت سطح برداشت گياهان جال عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 جاليزيسطح برداشت گياهان 

                                                 111×     

 سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   :روش تولید           سطح برداشت گياهان جاليزي نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :وش تولیدر     سطح برداشت كل گياهان زراعي  :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد.گياهان جاليزي شامل خربزه، هندوانه، خيار )فضاي باز( و ساير گياهان جاليزي مي 

 

 

 

 

 درصد گیری:واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         :                    وضعیت شاخص  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل          سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

  سایر)ذکر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه                  دوره زمانی ارائه شاخص:

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                         - نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطات واحد تابعه:                    وزارت جهاد كشاورزي       دستگاه)های( اجرایی متولی:

 - توضیحات:
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                                    41شماره ردیف :                          سطح برداشت كل گياهان زراعي به  نسبت سطح برداشت هندوانه كشورعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت هندوانه

                                                   111×     

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                           سطح برداشت هندوانه :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر             سطح برداشت كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                            -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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                                                         42 شماره ردیف:            سطح برداشت كل گياهان زراعي به  نسبت سطح برداشت نباتات علوفه اي كشور عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 ايسطح برداشت نباتات علوفه

                                                  111×     

  سطح برداشت كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:              سطح برداشت نباتات علوفه اي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر           زراعيسطح برداشت كل گياهان  :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.اي مياي و ساير نباتات علوفهاي شامل بونجه و شبدر )بصورت خشک(، ذرت علوفهنباتات علوفه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول: 

 

 ارتباطاتمركز فناوري اطالعات و واحد تابعه:                     وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 43شماره ردیف :                                                 توليد كل گياهان زراعيبه  كشور غالت توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد غالت 

                                                 111×       

  ميزان توليد كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                          ميزان توليد غالت:نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  تولید:وش ر       ميزان توليدكل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.اي ميغالت شامل گندم، جو، شلتوك و ذرت دانه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 44شماره ردیف :                                                  گياهان زراعيتوليد كل به  كشور گندم توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گندم 

                                                         111×     

  گياهان زراعي ميزان توليد كل

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                           ميزان توليد گندم :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر         ميزان توليدكل گياهان زراعي:نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل        سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 45شماره ردیف :                                                    گياهان زراعيتوليد كل به  كشور جو توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد جو 

                                                          111×     

  ميزان توليد كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 ميزان توليد جو :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر              ميزان توليدكل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                    وزارت جهاد كشاورزي          دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

 

 

 

.  
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 46شماره ردیف :                                              توليد كل گياهان زراعي به كشور شلتوك توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد شلتوك 

                                                          111×     

  ميزان توليد كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                          ميزان توليد شلتوك :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر        ميزان توليد كل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه: وزارت جهاد كشاورزي                                 دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 47شماره ردیف :                                            توليد كل گياهان زراعي به  كشور حبوبات توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد حبوبات 

                                                          111×     

  ميزان توليد كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 .سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                               ميزان توليد حبوبات :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر               ميزان توليدكل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.حبوبات شامل نخود، لوبيا، عدس و ساير حبوبات مي

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل         سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:مؤلفه های شاخص و فهرستتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                   وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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                                              48ردیف :  شماره                                           توليد كل گياهان زراعي به كشور ينيزم بيس توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد سيب زميني      

                                                       111 ×     

 ميزان توليد كل گياهان زراعي       

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                       ميزان توليد سيب زميني:  نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر                          ميزان توليد كل گياهان زراعي:  نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                           وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  .  
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 49شماره ردیف :                                               توليد كل گياهان زراعي  به كشور ازيپ توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد پياز

                                                     111×     

  ميزان توليد كل گياهان زراعي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(:  سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                              ميزان توليد پياز :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر         ميزان توليد كل گياهان زراعي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                 -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 51شماره ردیف :                                       توليد كل گياهان زراعيبه  كشور يگوجه فرنگ توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گوجه فرنگي

                                                         111×     

  ميزان توليد كل گياهان زراعي  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  )ذکر شود(:  سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                      ميزان توليدگوجه فرنگي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر             ميزان توليدكل گياهان زراعي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود              وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                    وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  . 
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 51 شماره ردیف :                                        توليدكل گياهان زراعي به كشور هندوانه توليدنسبت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد هندوانه              

                                                                 111×      

  ميزان توليدكل گياهان زراعي                   

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(:   سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                              ميزان توليد هندوانه :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر       ميزان توليدكل گياهان زراعي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 52شماره ردیف :              سطح برداشت كل گياهان باغي به هاي دانه دار كشور وهينسبت سطح برداشت معنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت ميوه هاي دانه دار         

                                                  111 ×  

 سطح برداشت كل گياهان باغي     

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:      سطح برداشت ميوه هاي دانه دار :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر       سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.دار ميهاي دانهساير ميوهدار شامل سيب، گالبي و به و هاي دانهميوه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود      وضعیت شاخص  :                      

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل   سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول:

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                       وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

531 

 

                                                    53شماره ردیف :           سطح برداشت كل گياهان باغيبه  هاي هسته داركشور وهينسبت سطح برداشت معنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت ميوه هاي هسته دار   

                                                111×  

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     سطح برداشت ميوه هاي هسته دار :متغیرنام 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر       سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.دار ميهاي هستهدار شامل آلبالو، گيالس، گوجه و آلو، هلو، شليل، شفتالو، زرد آلو وقيسي و ساير ميوههاي هستهميوه

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود              وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل         سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول:

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  . 

  

 

  

  

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

541 

 

 54شماره ردیف :            گياهان باغيسطح برداشت كل به  هاي دانه ريز كشور وهينسبت سطح برداشت معنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت ميوه هاي دانه ريز                

                                                 111×     

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:      سطح برداشت ميوه هاي دانه ريز :متغیرنام 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر       سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.ريز ميهاي دانهريز شامل انگور، توت درختي، توت فرنگي )فضاي باز(، تمشک و ساير ميوههاي دانهميوه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود             وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول:

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

    

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

540 

 

 55شماره ردیف :               سطح برداشت كل گياهان باغي به هاي خشک كشور وهينسبت سطح برداشت معنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت ميوه هاي خشک 

                                                  111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:         سطح برداشت ميوه هاي خشک :نام متغیر

 .سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر       سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.هاي خشک ميخشک شامل پسته، بادام، گردو، فندوق، سنجد، پکان و ساير ميوههاي ميوه

 

 گیری: درصدواحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                      

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول:

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                             وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  

   

 

  

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

542 

 

                                                          56 شماره ردیف :        سطح برداشت كل گياهان باغيبه  كشور رييس درهاي س وهينسبت سطح برداشت م عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

 سيري سطح برداشت ميوه هاي سرد

                                                111×   

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:   سطح برداشت ميوه هاي سردسيري :متغیرنام 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر        سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.هاي سردسيري شامل زالزالک، زرشک، سماق، ازگيل، ذغال اخته، عناب و ساير ميوه هاي سردسيري ميميوه 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 - های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول:

 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

   

 
 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

543 

 

 57شماره ردیف :         سطح برداشت كل گياهان باغي به كشور رييگرمس مهيهاي ن وهينسبت سطح برداشت معنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت ميوه هاي نيمه گرمسيري

                                                111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:    سطح برداشت ميوه هاي نيمه گرمسيري :متغیرنام 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر                سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

  ميوه هاي نيمه گرمستتيري شتتامل خرما، انار، انجير، خرمالو، كيوي، چاي، زيتون، مركبات )پرتقال، نارنگي، ليمو ترش، ليمو شتتيرين، نارنج و

 باشد.فروت و ساير مركبات( و ساير ميوه هاي نيمه گرمسيري ميگريپ

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود              وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل        سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                          وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات :

 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

544 

 

 58شماره ردیف :         سطح برداشت كل گياهان باغيبه   كشور رييهاي گرمس وهينسبت سطح برداشت معنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت ميوه هاي گرمسيري

                                                  111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        سطح برداشت ميوه هاي گرمسيري :نام متغیر

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر            سطح برداشت كل گياهان باغي :متغیرنام 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.ميوه هاي گرمسيري شامل، موز، انبه، پاپايا، كنار، چيکو، نارگيل، گواوا و ساير ميوه هاي گرمسيري مي

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                  وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات :

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

545 

 

 

 59شماره ردیف :            سطح برداشت كل گياهان باغي به  اي كشورنسبت سطح برداشت گياهان گلخانهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت گياهان گلخانه اي

                                                111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(:  سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:      سطح برداشت گياهان گلخانه اي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر        سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

سبزيجات گل     گياهان گلخانه ساير  شامل خيار، گوجه فرنگي، بادمجان، انواع فلفل،  اهان  ساير گي اي، توت فرنگي، گياهان دارويي و خانهاي 

 باشد.اي ميگلخانه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                      

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات :

 

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

541 

 

 61شماره ردیف :                                        توليد كل گياهان باغي به  هاي دانه دار كشور وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد ميوه هاي دانه دار               

                                                        111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي              

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           ميزان توليد ميوه هاي دانه دار :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر            ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.دار ميهاي دانهگالبي و به و ساير ميوهدار شامل سيب، هاي دانهميوه

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                      

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل        سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

541 

 

 

        61شماره ردیف :                                        به توليد كل گياهان باغي  هاي هسته دار كشور وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 شاخص:فرمول محاسبه 

 ميزان توليد ميوه هاي هسته دار

                                                     111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  تولید:روش                        ميزان توليد ميوه هاي هسته دار :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر                          ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد.آلبالو، گيالس، گوجه و آلو، هلو، شليل، شفتالو، زرد آلو و قيسي و ساير ميدار شامل هاي هستهميوه 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                          -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                     وزارت جهاد كشاورزي       دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  . 

   
 
 

  
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

541 

 

 62شماره ردیف :                                       توليد كل گياهان باغيبه  هاي دانه ريز كشور وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد ميوه هاي دانه ريز       

                                                      111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي        

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           ميوه هاي دانه ريزميزان توليد  :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر            ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.ريز ميهاي دانهريز شامل انگور، توت درختي، توت فرنگي )فضاي باز(، تمشک و ساير ميوهدانههاي ميوه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:رست مؤلفهفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                             وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 63شماره ردیف :                                        توليد كل گياهان باغي به هاي خشک كشور وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد ميوه هاي خشک

                                                      111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:              ميوه هاي خشکميزان توليد  :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر             ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.هاي خشک ميشامل پسته، بادام، گردو، فندوق، سنجد، پکان و ساير ميوه هاي خشکميوه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات :

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 64شماره ردیف :                                       گياهان باغيتوليد كل به  كشور رييهاي سردس وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد ميوه هاي سردسيري

                                                     111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           ميزان توليد ميوه هاي سردسيري :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر               ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.زالزالک، زرشک، سماق، ازگيل، ذغال اخته، عناب و ساير ميوه هاي سردسيري ميميوه هاي سردسيري شامل 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  . 
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 65شماره ردیف :                           توليد كل گياهان باغيبه  كشور رييگرمس مهيهاي ن وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد ميوه هاي نيمه گرمسيري

                                                111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       گرمسيريميزان توليد ميوه هاي نيمه  :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر                  ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شيرين، نارنج و       ميوه هاي نيمه   شامل خرما، انار، انجير، خرمالو، كيوي، چاي، زيتون، مركبات )پرتقال، نارنگي، ليمو ترش، ليمو  سيري  گرم

 باشد.فروت و ساير مركبات( و ساير ميوه هاي نيمه گرمسيري ميگريپ

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -توضیحات: 
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 66شماره ردیف :                                       توليد كل گياهان باغي به كشور رييهاي گرمس وهيم دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد ميوه هاي گرمسيري

                                                      111× 

 گياهان باغيميزان توليد كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 )ذکر شود(:   سایر گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:         ميزان توليد ميوه هاي گرمسيري :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر             ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.ميوه هاي گرمسيري شامل، موز، انبه، پاپايا، كنار، چيکو، نارگيل، گواوا و ساير ميوه هاي گرمسيري مي

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                           وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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                                                       67شماره ردیف :                                 ل گياهان باغي توليد كبه   نسبت توليد گياهان گلخانه اي كشورعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گياهان گلخانه اي

                                                      111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:           ميزان توليد گياهان گلخانه اي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر            ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سبزيجات گل     گياهان گلخانه  ساير  شامل خيار، گوجه فرنگي، بادمجان، انواع فلفل،  ساير گياهان   خانهاي  اي، توت فرنگي، گياهان دارويي و 

 باشد.اي ميگلخانه

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 68شماره ردیف :                              سطح برداشت كل گياهان باغيبه  كشور بينسبت سطح برداشت سعنوان شاخص آماری: 

 محاسبه شاخص: فرمول

 سطح برداشت سيب

                                                 111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                  سطح برداشت سيب: نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر               سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 ارتباطاتمركز فناوري اطالعات و واحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 69شماره ردیف :                          سطح برداشت كل گياهان باغي به  كشور نسبت سطح برداشت پرتقالعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت پرتقال

                                                   111× 

 گياهان باغيسطح برداشت كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:     گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                            سطح برداشت پرتقال :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  وش تولید:ر            سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 71شماره ردیف :                                  سطح برداشت كل گياهان باغيبه كشور نسبت سطح برداشت انگورعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت انگور

                                                  111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                سطح برداشت انگور :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر             سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:        

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 71شماره ردیف :                                   سطح برداشت كل گياهان باغيبه  كشور نسبت سطح برداشت خرماعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت خرما

                                                  111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                               سطح برداشت خرما :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر             سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 72شماره ردیف :                                 سطح برداشت كل گياهان باغيبه كشور   نسبت سطح برداشت پستهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سطح برداشت پسته

                                                   111× 

 سطح برداشت كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                سطح برداشت پسته :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر               سطح برداشت كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                           -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                 وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 73شماره ردیف :                                                       به توليد كل گياهان باغيكشور  بيس دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد سيب

                                                       111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                  سيبميزان توليد  :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر                 ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 - شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول: فهرست مؤلفه                                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                             كشاورزيوزارت جهاد دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 74شماره ردیف :                                                   توليد كل گياهان باغيبه كشور  پرتقال دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 توليد پرتقال ميزان

                                                     111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                               ميزان توليد پرتقال :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر              ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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                                       75شماره ردیف :                                                            توليد كل گياهان باغيكشور به انگور دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد انگور

                                                     111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                ميزان توليد انگور :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر             ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های شاخص و تفکیک

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفه

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 76شماره ردیف :                                                    توليد كل گياهان باغي كشور  به  خرما دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد خرما

                                                    111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                                ميزان توليد خرما :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر             ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

   

  

    

      

    



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ
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 77شماره ردیف :                                                                توليد كل گياهان باغي به كشور پسته دينسبت تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد پسته

                                                     111× 

 ميزان توليد كل گياهان باغي

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 ميزان توليد پسته :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  وش تولید:ر              ميزان توليد كل گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                           وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

514 

 

 78شماره ردیف :                                                                       هزينه توليد يک كيلوگرم گندم از كشت آبيعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

  آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمينهاي هزينه جمع

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                توليد هزينه  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                   توليدمقدار نام متغیر:  
 

   های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين عبارت است ازهزینه تولید: 

 كيلوگرم برريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزيو فناوري اطالعات وزارت  دفتر آمارواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 79شماره ردیف :                                                                       هزينه توليد يک كيلوگرم گندم از كشت ديمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 توليد هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                 توليدمقدار  نام متغیر:

 

 - محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 

 كيلوگرمبر ريال گیری:  واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 تفکیک: های هرهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 اطالعات   دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 81شماره ردیف :                                                                         هزينه توليد يک كيلوگرم جو از كشت آبيعنوان شاخص آماری: 

 :     فرمول محاسبه شاخص

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                             توليد هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                               توليدمقدار  نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرمبر ريال  گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 فناوري اطالعات   و دفتر آمارواحد تابعه:               جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 81شماره ردیف :                                                                           هزينه توليد يک كيلوگرم جو از كشت ديمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 زمينجمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره 

                                     ----------------------------------------------------------- 

 مقدار توليد                                                                                                  

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                        توليد  هزينه  متغیر:نام 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                            توليدمقدار  نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 كيلوگرمبرريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 فناوري اطالعات   و دفتر آمارواحد تابعه:               جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 82شماره ردیف :                                                                   آبي يک كيلوگرم شلتوك از كشتهزينه توليد عنوان شاخص آماری: 

 : فرمول محاسبه شاخص

 هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت و اجاره زمين جمع هزينه

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  :روش تولید                                              توليد نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
 

 كيلوگرم.برريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه   ه زمانی ارائه شاخص:            دور

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزيفناوري اطالعات وزارت  و دفتر آمارواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 83شماره ردیف :                                                              اي از كشت آبيهزينه توليد يک كيلوگرم ذرت دانهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 زمين سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجارهجمع هزينه هاي آماده 

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                          توليدهزينه نام متغیر:   

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                              توليدمقدار   نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرمبر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                           جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 -: توضیحات

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 84شماره ردیف :                                                                آبي هزينه توليد يک كيلوگرم آفتابگردان از كشتعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                         توليد . هزينهنام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             توليدمقدار   نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرمبر  ريالگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزيفناوري اطالعات وزارت  و دفتر آمارواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

510 

 

 

 85شماره ردیف :                                                            هزينه توليد يک كيلوگرم آفتابگردان از كشت ديمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

------------------------------------------------------ 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                       توليد هزينه  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                          توليدمقدار   نام متغیر:
 

 - درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 

 كيلوگرمريال بر گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 هر تفکیک: هایهای شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

512 

 

 86شماره ردیف :                                                                       كشت آبي هزينه توليد يک كيلوگرم پنبه ازعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           .هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                            توليدنام متغیر:  
 

 ورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های متعاریف واژه

 

 هزينه ريال و توليد  كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفههای تفکیک

   -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                      جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

  



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

513 

 

 87شماره ردیف :                                                                      هزينه توليد يک كيلوگرم پنبه از كشت ديمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           توليد . هزينهنام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             توليدمقدار   نام متغیر:
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرمبر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه ره زمانی ارائه شاخص:          دو

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:  وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

514 

 

 88شماره ردیف :                                                                       هزينه توليد يک كيلوگرم كلزا از كشت آبيعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                         توليد هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           توليدمقدار   نام متغیر:

 

 درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 

 كيلوگرمبر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 هر تفکیک:های های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                   جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

515 

 

 

 89شماره ردیف :                                                                             كلزا از كشت ديمهزينه توليد يک كيلوگرم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                          هزينه  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری   ثبتی روش تولید:                                           توليد  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 هزينه ريال و توليد كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 اطالعات  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                           جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 

 91شماره ردیف :                                                                          هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه بلندمرغوبعنوان شاخص آماری: 

 

 :   فرمول محاسبه شاخص

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           هزينه  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                            توليد  نام متغیر:
 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرم بر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 اطالعات  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                           جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 

 91شماره ردیف :                                                                     هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه بلند پرمحصولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:        هزينه                                 نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                              توليد نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرم بر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                  جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 92شماره ردیف :                                                              هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه متوسط مرغوبعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 مقدار توليد                                                                                          

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                          توليدهزينه  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             توليدمقدار  نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرم بر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:                           كشاورزيجهاد وزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 93شماره ردیف :                                                          هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه متوسط پرمحصولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                            توليد نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرم بر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 اطالعات  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 
 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

511 

 

 94شماره ردیف :                                                                           هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه كوتاهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             هزينه نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                              توليد نام متغیر:
 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كيلوگرم بر ريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    وره زمانی ارائه شاخص:        د

 

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:مؤلفهفهرست                         -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

510 

 

 95شماره ردیف :                                                            هزينه توليد يک كيلوگرم برنج دانه كوتاه پرمحصولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين،كاشت،داشت،برداشت واجاره زمين

 

 مقدار توليد

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           هزينه  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونهسرشماری  ثبتی  روش تولید:                                            توليد  نام متغیر:

 

 - درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 

 كيلوگرم برريال گیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان کشور کلسطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:        

 

 هر تفکیک:های های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 جهاد كشاورزياطالعات وزارت  دفتر آمار و فناوريواحد تابعه:             جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 96شماره ردیف :                                                                  يآبازكشت نخود  لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

                            فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 

 

  ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -: توضیحات

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 97شماره ردیف :                                                                 ديمازكشت نخود  لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 98شماره ردیف :                                                          يآباز كشت عدس  لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 

 

 كيلوگرم برريال گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                 وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  

  

 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 99شماره ردیف :                                                            ديم از كشت عدس لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود       وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفههای تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 111شماره ردیف :                                                         ازكشت آبيچغندرقند  لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                   جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 111شماره ردیف :                                                          يآباز كشت هندوانه  لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 شاخص:فرمول محاسبه 

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:       

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفههای شاخص و تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                 وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

   

  

 



 های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص                                                                                          های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2
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 112شماره ردیف :                                                          ديماز كشت هندوانه  لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 113شماره ردیف :                                                  از كشت آبي ينيزم بيس لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 توليد مقدار
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                 هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                جهاد كشاورزي وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 114شماره ردیف :                                                                 از كشت آبي ازيپ لوگرمييک ك ديهزينه تولمتوسط عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                  هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                 توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل       سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:         

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                                           -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                  وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 115شماره ردیف :                                                  ي از كشت آبيگوجه فرنگ لوگرمييک ك ديهزينه تول متوسطعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 ريال بركيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                  وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  . 
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 116شماره ردیف :                                                             از كشت آبي  ايلوب لوگرمييک ك ديهزينه تولمتوسط عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود              وضعیت شاخص  :               

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                  وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 117شماره ردیف :                                                      يآبازكشت بهاره  سويا لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود         وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                  وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 118شماره ردیف :                                                   ديماز كشت سويا بهاره  لوگرمييک ك ديهزينه تول متوسطعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

   

  . 

 



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ

 

 



 های آماریفرم شناسنامه شاخص
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 119شماره ردیف :                                                 يآبازكشت  يسويا تابستان لوگرمييک ك ديمتوسط هزينه تولعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 111شماره ردیف :                                                   ديمي ازكشت تابستان سويا لوگرمييک ك ديهزينه تولمتوسط عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمع هزينه هاي آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و اجاره زمين

 مقدار توليد
 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  .سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               هزينهنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               توليدنام متغیر: 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 ريال بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 111شماره ردیف :                                                                                  يگياهان باغبان ميزان صادراتعنوان شاخص آماری: 

 شاخص:فرمول محاسبه 

 ميزان صادرات گياهان باغباني

                                                  111×  

 كل توليد گياهان باغباني

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:          ميزان صادرات گياهان باغي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                 كل توليد گياهان باغي :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                           تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 و ارتباطات مركز فناوري اطالعاتواحد تابعه:                                   وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 112شماره ردیف :                                                     يبآگرم انيماه در واحد سطح مزارع پرورش ديمتوسط تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد

                                               

 سطح

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                               ميزان توليدنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                         سطحنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

  هکتاربر تن گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                            تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 

 سازمان شيالت ايرانواحد تابعه:                                                        وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

  

  



 

 های امور زیربنایی و تولیدیشاخص -2                                            های رصد برنامه ششم توسعه کشور                                            شاخص پپ
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 113شماره ردیف :                                                     يبآسرد انماهي در واحد سطح مزارع پرورش ديمتوسط تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد

                                                       

 سطح

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                   ميزان توليدنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                            سطح نام متغیر: 

 - شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 

 

 

 

 مترمربع بر كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                           تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان شيالت ايرانواحد تابعه: جهاد كشاورزي                                                               وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 114شماره ردیف :                                                  خاوياري انيدر واحد سطح مزارع پرورش ماه ديمتوسط تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد

                                               

 سطح

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                   ميزان توليدنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             سطحنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

  هکتار برتن گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                             تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:          

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:               

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان شيالت ايرانواحد تابعه: جهاد كشاورزي                                                             وزارتدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 115شماره ردیف :                                                                   گويدر واحد سطح مزارع پرورش م ديمتوسط تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد

                                               

 سطح

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                   ميزان توليدنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                             سطحنام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

  هکتار برتن گیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                           تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان شيالت ايرانواحد تابعه:                                                           وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 116شماره ردیف :                                                                          مهينسبت كشاورزان تحت پوشش بعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد كشاورزان تحت پوشش بيمه

                                                   111× 

 انتعداد كل كشاورز

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:             تعداد كشاورزان تحت پوشش بيمه نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                       تعداد كل كشاورزان نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                           تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 صندوق بيمه كشاورزيواحد تابعه:                                                   وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 117شماره ردیف :                         از توليدات دامي                                             گوشت مرغ  ديسهم تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گوشت مرغ

                                                        111× 

 ميزان توليدات دامي

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                      مرغميزان توليد گوشت  :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:       ميزان توليد فرآورده هاي پروتئيني :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.توليدات دامي شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و عسل مي

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                           تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 معاونت امور دامواحد تابعه:                                                            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 118شماره ردیف :                       از توليدات دامي                                                گوشت قرمزتوليدسهم عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گوشت قرمز 

                                                          111× 

 توليدات داميميزان 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                ميزان توليد گوشت قرمز :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:            ميزان توليد فرآورده هاي پروتئيني :نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 باشد.توليدات دامي شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و عسل مي

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 معاونت امور دامواحد تابعه:                                                          وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 119شماره ردیف :                                                                         گوشت قرمز ديدر تول سبکسهم دام عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گوشت قرمز از دام سبک                   

                                                   111× 

 ميزان توليد كل گوشت قرمز                     

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:          ميزان توليد گوشت قرمز از دام سبک :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:               ميزان توليد كل گوشت قرمز:نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 معاونت امور دامواحد تابعه: وزارت جهاد كشاورزي                                                              دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 121شماره ردیف :                                                                              گوشت قرمز ديدر تول نيسهم دام سنگعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ميزان توليد گوشت قرمز از دام سنگين

                                            111× 

 ميزان توليد كل گوشت قرمز

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:       ميزان توليد گوشت قرمز از دام سنگين :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  تولید:روش                ميزان توليد كل گوشت قرمز :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود          وضعیت شاخص  :                    

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل      سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 معاونت امور دامواحد تابعه:                                                           وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 -: توضیحات
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 121شماره ردیف :             زراعي گياهانسطح كل  به يزراعدرگياهان  ماريهايب ومبارزه با آفات  اتينسبت سطح عملعنوان شاخص آماری: 

  

 فرمول محاسبه شاخص:

  يزراع گياهاندر و بيماريها مبارزه با آفات سطح 

                                    111× 

  زراعي گياهانسطح كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     يزراع گياهاندر و بيماريها مبارزه با آفات سطح  :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                   زراعي گياهانسطح كل  :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود        وضعیت شاخص  :                     

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه              دوره زمانی ارائه شاخص:     

 های هر تفکیک:مؤلفه های شاخص و فهرستتفکیک

 شيميايي، مکانيکي و بيولوژيکيهای تفکیک اول:فهرست مؤلفه                     نوع مبارزهنام تفکیک اول: 

 سازمان حفظ نباتاتواحد تابعه:                                                        وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 باغيگياهان سطح كل به  يشجار و نباتات زينتهاي امارييب و مبارزه با آفات اتينسبت سطح عملعنوان شاخص آماری: 

 122شماره ردیف :   

 فرمول محاسبه شاخص:

 يباغگياهان درو بيماريها  مبارزه با آفاتسطح 

                                      111× 

 باغيگياهان سطح كل 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:     با غي گياهاندر و بيما ري ها آفات  با  مبارزه   سطح :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                                           با غي گياهانسطح كل  :نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود            وضعیت شاخص  :                 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 شيميايي، مکانيکي و بيولوژيکيهای تفکیک اول:فهرست مؤلفه                     نوع مبارزهنام تفکیک اول: 

 سازمان حفظ نباتاتواحد تابعه:                                                       وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 123شماره ردیف :         كل اراضي زراعي و باغي كشور به نسبت اراضي تحت پوشش سيستمهاي آبياري تحت فشارعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

   هاي آبياري تحت فشار تقسيم بركل اراضي زراعي و باغي كشور()كل اراضي زراعي و باغي تحت پوشش سيستم ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید::  سطح زراعي    نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید: سطح باغي     : نام متغیر 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 هايي كه قابليت استفاده از آبياري تحت فشار را دارند در اولويت انجام كار قرار دارند.زمين

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(: در طی چند سال ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

   معاونت آب و خاك و صنايع –استان  جهاد كشاورزيسازمان واحد تابعه:             جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 -توضیحات: 
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 124شماره ردیف :                             زراعي و باغي كشور  كل اراضيبه  نسبت اراضي تحت پوشش انهار سنتيعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

   ( زراعي و باغي كشور)اراضي تحت پوشش انهار سنتي در كشور تقسيم بر كل اراضي  ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                   سطحنام متغیر: 

 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 بر اساس تعاريف و مفاهيم آب و خاك و تعاريف استاندارد شده

 هکتارگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  استانمعاونت آب و خاك و صنايع ، سازمان جهاد كشاورزي واحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 125شماره ردیف :             به كل اراضي زراعي و باغي كشور   عمومي آبياري هاي لنسبت اراضي تحت پوشش كاناعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

   (زراعي و باغي كشور هاي عمومي در بخش كشاورزي تقسيم بر كل اراضيل) مقدار اراضي تحت پوشش كانا ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                    سطحنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  استان جهاد كشاورزيمعاونت آب و خاك و صنايع و سازمان واحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 126شماره ردیف :            باغي كشوركل اراضي زراعي و به  هاي آبياري و زهکشينسبت اراضي تحت پوشش شبکهعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:

   )كل اراضي تحت پوشش شبکه هاي آبياري و زهکشي تقسيم بركل اراضي زراعي و باغي كشور  ( ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:سطح زراعي            :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:   سطح باعي          : نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(: در طی چند سال ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:      

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

  :اول های تفکیکفهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 استان  جهاد كشاورزيسازمان  –معاونت آب و خاك و صنايع واحد تابعه:             جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 -توضیحات: 
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 127 شماره ردیف:           به كل اراضي زراعي و باغي كشور  نسبت اراضي تحت پوشش طرح تجهيز و نوسازي عنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

   كشور  (ي تقسيم بركل اراضي زراعي و باغي )كل اراضي زراعي و باغي تحت پوشش تجهيز و نوساز ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید                          سطح زراعي : نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:      سطح باغي                     نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(: در طی چند سال ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 :اول های تفکیکفهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  استان  جهاد كشاورزيسازمان  -معاونت اب و خاك و صنايع واحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 -توضیحات: 
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 128شماره ردیف :                                              به كل طول قنواتشده نسبت طول قنوات نيازمند احياء و مرمت عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

   ) كل طول قنوات احياء و مرمت تقسيم بركل طول قنوات كشور( ×111

        

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:قنوات                    نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(: در طی برنامه چند ساله ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 :های تفکیک اولفهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 استان جهاد كشاورزيسازمان   -معاونت آب و خاك و صنايع واحد تابعه:           جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 اراضي بياباني مساحت گياهان بياباني به كل ضي بياباني تحت پوشش حفاظتنسبت مساحت اراآماری: عنوان شاخص 

 129شماره ردیف :    

 فرمول محاسبه شاخص:

   گياهان بياباني تقسيم بر كل مساحت اراضي بياباني(مساحت اراضي بياباني تحت پوشش حفاظت )× 111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                          اراضي بياباني    نام متغیر: 

 

 - استفاده درفرمول محاسبه شاخص:های مورد تعاریف واژه

 

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 :های تفکیک اولفهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  ها و مراتع كشورسازمان جنگلواحد تابعه:          وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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   131شماره ردیف :                               كشور مراتع كل مساحتمساحت مراتع اصالح و احيا شده بهنسبت عنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:  

 كل مساحت مراتع كشور(   )مساحت مراتع اصالح و احيا شده به× 111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:کارشناسی  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:             مراتع اصالح واحياشدهسطح متغیر:نام 

 کارشناسی سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                    كل سطح مراتع كشور .نام متغیر:

 - درفرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:           

 تفکیک:های هر های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -:های تفکیک اولفهرست مؤلفه                      -نام تفکیک اول: 

 مراتع و آبخيزداري ها ،سازمان جنگلواحد تابعه:                      وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 131شماره ردیف :                                          ها و مراتع                                      ضريب حفاظت از جنگلعنوان شاخص آماری:   

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                                           ضريب حفاظت نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

- 

 هکتارگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:          

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  ها ، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگلواحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 132شماره ردیف :                                               نرخ تخريب جنگل )بوسيله دام و انسان(                        عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

ست از ميزان كل تخريب از تفريق       سان( عبارت ا سيله دام و ان صد  نرخ تخريب جنگل )بو سطح جنگل     در صد كاهش  سطح جنگل از در افزايش 

 افزايش سطح جنگل(  –آيد )كاهش سطح جنگل بدست مي

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 كارشناسي سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:        تخريب جنگلنام متغیر: 

 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  ها ، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگلواحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 133شماره ردیف :              ها ي كشور            جنگل احيا شده به كل مساحتهاي نسبت مساحت جنگل عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 (هاي احيا شده ) مساحت جنگل× 111

 هاي كشوركل مساحت جنگل          

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:               سطح  نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                     ...نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  ارائه شاخص:                دوره زمانی

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 ها ،مراتع و آبخيزداريسازمان جنگلواحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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  134شماره ردیف :                               هاي مصرفي كشاورزيميني به كل آبزبرداري از منابع آب زيرنسبت بهره :عنوان شاخص آماری

 فرمول محاسبه شاخص:   

 زميني مربوط به كشاورزي   آبهاي استخراجي از منابع× 111

 كل آبهاي مصرفي دربخش كشاورزي 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 كارشناسيبرآورد  سایر)ذکر شود(: گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:    آب مصرفينام متغیر :

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 با همکاري وزارت نيروواحد تابعه:             جهاد كشاورزيوزارت  دستگاه)های( اجرایی متولی:

 - توضیحات:
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 135شماره ردیف :                              اني به كل جمعيت عشايريبنسبت جمعيت عشايري تحت خدمات پشتيعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:

 اني بتعداد جمعيت عشايري تحت پوشش خدمات پشتي ×111

   كل جمعيت عشايري  كشور

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:      انيبجمعيت عشايري تحت خدمات پشتي نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

 جمعيت عشايري تحت پوشش خدمات پشتيباني سازمان امور عشايري كشور جمعیت عشایری تحت پوشش :

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان امور عشايرواحد تابعه:                        جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 136 شماره ردیف :            نسبت جمعيت عشايري اسکان يافته در كانونهاي توسعه به كل جمعيت عشايري      عنوان شاخص آماری:

 فرمول محاسبه شاخص:

   ()عداد جمعيت عشايري اسکان يافته ×111

   كل جمعيت عشايريتعداد 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:تعداد جمعيت اسکان يافته    نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

   سازمان امور عشايرواحد تابعه:                       جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 137:شماره ردیف                                                                                         ضريب مکانيزاسيون كشاورزيعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 استفاده از وسايل مکانيکي به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات در بخش كشاورزي

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:سطح مورد استفاده مکانيزاسيون     نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تکنولوژي ماشيني مورد استفاده براي رسيدن به توسعه پايدار بخش كشاورزي  ضریب مکانیزاسیون :

 نيروي محركهگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

   معاونت امور توليدات گياهيواحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 138 : شماره ردیف                                                               ارگانيک به كل توليد  گياهاننسبت توليد عنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

  (ارگانيک )مقدار كل توليدات ×111

  كل توليدات

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                 توليد ارگانيکنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ... باشد و مقدار وزن متعارف آن كه از مزرعه برداشت مي شود.توليدات ارگانيک كه عاري از كود و سموم و 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

   معاونت امور توليدات گياهيواحد تابعه:  وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 139شماره ردیف :                                                                                         ضريب خود كفايي در گندمعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   
 مقدار گندم توليدي در داخل كشور                                                                                                          

 ضريب خودكفايي گندم     =                                                        ×    111                                                
 مقدار مورد نياز گندم براي كل كشور                                                                                      

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:             ضريب خودكفايي گندمنام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصد تامين مقدار توليد گندم در كشور

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            وزرات جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 141شماره ردیف :                                                       ضريب خودكفايي جو                                       عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   
 مقدار جوي توليدي در داخل كشور                                                                                                                                 

 = ضريب خودكفايي جو                                                            ×     111                                                   
 مقدار جوي مورد نياز در كشور                                                                                                                                                                                                

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:          ضريب خودكفايي جونام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 141شماره ردیف :                                                                          ضريب خودكفايي برنج             عنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:
 مقدار برنج توليدي در داخل كشور                                                                                                                                  

 ضريب خودكفايي برنج   =                                                      ×  111                                                                     
 مقدار برنج مورد نياز در كشور                                                                                                                                                                                                     

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:        ضريب خود كفايي برنجنام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 142شماره ردیف :                                                                                    ايضريب خودكفايي ذرت دانهعنوان شاخص آماری: 

 :     فرمول محاسبه شاخص
 اي توليدي در داخل كشور                                                       مقدار ذرت دانه                                                                            

 ايضريب خودكفايي ذرت دانه =                                                              ×      111                                                           
 اي مورد نياز در كشورمقدار ذرت دانه                                                                             

 
 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:       ضريب خودكفايي ذردت دانه اي نام متغیر:

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 143شماره ردیف :                                                              هاي روغني          :  ضريب خود كفايي دانهعنوان شاخص آماری

   فرمول محاسبه شاخص: 

 شور                                                       هاي روغني توليدي در داخل كمقدار دانه                                                                 

 هاي روغني= ضريب خودكفايي دانه                                                                    ×     111                                               
 هاي روغني مورد نياز در كشورمقدار دانه                                                             

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:ضريب خودكفايي دانه هاي روغني    نام متغیر: 

 

 - شاخص:های مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل    سطح جغرافیایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    ره زمانی ارائه شاخص:            دو

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 144شماره ردیف :                                                                                         ضريب خود كفايي كنجالهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

                                         مقدار كنجاله توليدي در داخل كشور    ×    111                                                      

 ضريب خودكفايي كنجاله  =                                                                                                                      
     كنجاله مورد نياز در كشورمقدار                                                                    

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:              مقدار كنجاله توليدي در داخل كشورنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                 مقدار كنجاله مورد نياز در كشورنام متغیر: 

 -  های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 ، معاونت امور توليدات گياهي مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 145شماره ردیف :                                                                                        ضريب خودكفايي گوشت قرمزعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مقدار گوشت قرمز توليدي در داخل كشور                                                          ×   111                                                                 

 ضريب خودكفايي گوشت قرمز  =                                                                                                                               
     مقدار گوشت قرمز مورد نياز در كشور                                                                                   

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:    مقدار گوشت قرمز توليدي در داخل كشور نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:          مقدار گوشت قرمز مورد نياز در كشور نام متغیر: 

 -های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 ، معاونت امور دام مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 146شماره ردیف :                                                           ضريب خودكفايي گوشت مرغ                   عنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

 مقدار توليدگوشت مرغ در داخل كشور                                                                                                                          

 ضريب خودكفايي گوشت مرغ =                                                                   ×     111                                    
     مقدار گوشت مرغ مورد نياز در كشور                                                                               

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                      مقدار توليدگوشت مرغ در داخل كشور نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                       مقدار گوشت مرغ مورد نياز در كشور نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:          

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 ، معاونت امور دام مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:            جهاد كشاورزيوزارت دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 147شماره ردیف :                                                                                    نسبت توليد پسماندهاي شيالتيعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ()توليد پسماندهاي شيالتي  × 111

    كل توليدات شيالتي

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:   پسماند شيالتي    وليدتنام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:        كل توليدات شيالتي نام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  سازمان شيالت ايرانواحد تابعه:                                                       وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 148شماره ردیف :                                                                              نسبت توليد پسماندهاي دامپزشکيعنوان شاخص آماری:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

 ()توليد پسماندهاي دامپزشکي  ×111

   كل توليدات دامپزشکي

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 كارشناسيسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:               پسماند دامپزشکي   نام متغیر:

 كارشناسيسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:           كل توليدات دامپزشکي نام متغیر:

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان دامپزشکي كشورواحد تابعه:                                              وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 149شماره ردیف :                                                                                                هامصرف سرانه آفت كشعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 هاي مصرف شده كل آفت كش

 كل جمعيت كشور 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:کارشناسی  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:آفت كشها                 نام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 ليترگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    ره زمانی ارائه شاخص:           دو

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

   سازمان حفظ و نباتاتواحد تابعه:               وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 151شماره ردیف :            كشورروستاهاي كل بهنسبت روستاهاي داراي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 كل روستاهاي كشور( روستاهاي داراي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي به )  ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  كارشناسيبرآورد سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:صندوق اعتبارات خرد         نام متغیر: 

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 درصدگیری:واحد اندازه

 

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:فهرست مؤلفه های شاخص وتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان  مركزي تعاون روستاييواحد تابعه:             وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 151شماره ردیف :          روستاهاي كشور  كلان به هاي رشد و توسعه كارآفريني زننسبت روستاهاي داراي اتاقعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ( ي كشورروستاهاد و توسعه كارآفريني زنان به كل هاي رشداراي اتاق)روستاهاي    ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: کارشناسی گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:هاي رشد وتوسعه   اتاقنام متغیر:

 

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

   سازمان مركزي تعاون روستاييواحد تابعه:                                             وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 152شماره ردیف :                                زنان روستايي كل هاي رشد و توسعه بهنسبت زنان روستايي عضو اتاقعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 كل زنان روستايي( هاي رشد و توسعه به)زنان روستايي عضو اتاق   ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: کارشناسی گیری نمونه سرشماری ثبتی   تولید:روش     اتاقهاي رشد و توسعه  نام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد گیری:واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان مركزي تعاون روستاييواحد تابعه:                                           وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 153شماره ردیف :                                كل زنان روستاييگر توسعه روستايي بهنسبت روستاهاي داراي زن تسهيلعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 كل زنان روستايي( گر توسعه روستايي به)روستاهاي داراي زن تسهيل ×111

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 كارشناسيبرآوردسایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:گر توسعه روستايي      تسهيل نام متغیر: 

 

 مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: هایتعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:مؤلفههای شاخص و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان مركزي تعاون روستاييواحد تابعه:                   وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

141 

 

 154 شماره ردیف :                   سرانه توليدات دامي )گوشت مرغ و تخم مرغ(                                           آماری:عنوان شاخص 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 توليدات دامي )تخم مرغ( ياتوليدات دامي )گوشت مرغ( 

  تعداد جمعيت كشوركل 

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:  مقدار توليد گوشت و مرغ     نام متغیر: 

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:           مقدار توليد تخم مرغ   نام متغیر: 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 تنگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 معاونت  امور توليدات داميواحد تابعه:                          وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 155شماره ردیف :                                                                                                            سرانه توليد آبزيان عنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 مقدار كل توليدات شيالتي و آبزي پروري 

 كل تعداد جمعيت كشور

 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                     توليدات آبزياننام متغیر: 

 

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

  

 كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:مؤلفه فهرست                        -نام تفکیک اول: 

   سازمان شيالت ايرانواحد تابعه:                                                                   وزارت كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 156شماره ردیف :                                                                   ي                گياهان زراع داتيسرانه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 توليدات گياهان زراعي

                                                         

 جمعيت كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:             ميزان توليدات گياهان زراعي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:جمعيت كشور                                 :نام متغیر

 - ل محاسبه شاخص:های مورد استفاده درفرموتعاریف واژه

 

 

 

 

 كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                   

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه    دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                 وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 157شماره ردیف :        ي                                                                           گياهان باغ داتيسرانه تولعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 توليدات گياهان باغي  

                                                         

 جمعيت كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 .سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی  روش تولید:                   ميزان توليدات گياهان باغي :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی روش تولید  جمعيت كشور                               : نام متغیر

 های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           تولید می شود           وضعیت شاخص  :                  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل     سطح جغرافیایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:           

 های هر تفکیک:شاخص و فهرست مؤلفه هایتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتواحد تابعه:                                   وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 158شماره ردیف :                                                                                              مصرف سرانه انواع آبزيانعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ((+ توليد واردات) –صادرات )

                                                         

 جمعيت كشور  

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                            ميزان توليد آبزيان :نام متغیر

 سایر)ذکرشود(:  گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:   جمعيت كشور                               :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:                         ميزان واردات آبزيان :نام متغیر

 سایر)ذکر شود(: . گیری نمونه سرشماری  ثبتی  روش تولید:          صادرات آبزيان                ميزان:نام متغیر

 - های مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 كيلوگرمگیری: واحد اندازه

 تولید نمی شود                                           وضعیت شاخص  :                           تولید می شود  

 آبادی دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور کل سطح جغرافیایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذکر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان شيالت ايرانواحد تابعه:                                                                     وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 های آماریفرم شناسنامه شاخص

 

145 

 

  159 شماره ردیف:                                                                            سهم استان در توليد گندم كشورعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   
 

111× 
 مقدار توليد گندم هر استان

 =  سهم استان در توليد گندم كشور
 مقدار توليد گندم كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                 مقدار توليد گندم هر استان نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                       مقدار توليد گندم كشور نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

    آبادی     دهستان    شهر     بخش     شهرستان   استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:    کل 

 )ذکر شود(:     سایر     ماهانه       فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

دفتر آمار و فناوري  -دفتر كشاورزيواحد تابعه:                    وزارت جهاد كشاورزي  -مركز آمار ايران :دستگاه)های( اجرایی متولی

 اطالعات

 - توضیحات:
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 161 شماره ردیف:                                                                            سهم استان در توليد برنج كشورعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 

 

 

   111× 
 برنج هر استانمقدار توليد 

 =    سهم استان در توليد برنج كشور
 مقدار توليد برنج كشور 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:                 مقدار توليد برنج هر استان نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری مونهن  سرشماریثبتی   روش تولید:                      مقدار توليد برنج كشور متغیر:نام 

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

   آبادی     دهستان    شهر     بخش     شهرستان   استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   کل 

 )ذکر شود(:     سایر     ماهانه       فصلی    ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 دفتر آمار و فناوري اطالعات -دفتر كشاورزي واحد تابعه:          وزارت جهاد كشاورزي  -مركز آمار ايراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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   161شماره ردیف:                                                                  توليد سيب زميني كشور  سهم استان درعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 

 

111×    
 مقدار توليد سيب زميني هر استان

 سهم هر استان در توليد سيب زميني كشور = 
 مقدار توليد سيب زميني كشور 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه   سرشماری  ثبتی   روش تولید:   مقدار توليد سيب زميني هر استان   نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه   سرشماری ثبتی   روش تولید:         مقدار توليد سيب زميني كشور  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگیری: واحد اندازه

   آبادی    دهستان    شهر     بخش     شهرستان   استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   کل 

 )ذکر شود(:     سایر    ماهانه      فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:مؤلفههای مورد نیاز و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 دفتر آمار و فناوري اطالعات -دفتر كشاورزيواحد تابعه:             وزارت جهاد كشاورزي  -مركز آمار ايراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 162 شماره ردیف:                                                                             توليد پياز كشورسهم استان در عنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

  

   111× 
 مقدار توليد پياز هر استان

 =    سهم هر استان در توليد پياز كشور
 مقدار توليد پياز كشور 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه   سرشماری  ثبتی   روش تولید:       مقدار توليد پياز هر استان نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه  سرشماری ثبتی   روش تولید:            مقدار توليد پياز كشور نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

   درصد گیری: واحد اندازه

   آبادی     دهستان    شهر     بخش    شهرستان  استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   کل 

 )ذکر شود(:    سایر     ماهانه      فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 دفتر آمار و فناوري اطالعات -دفتر كشاورزيواحد تابعه:          وزارت جهاد كشاورزي  -مركز آمار ايراندستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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 163 شماره ردیف:                                                      هارداري پايدار از ذخاير آبزيان استانبدرصد بهره عنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 
 

   111× 
 استانميزان بهره برداري پايدار از ذخاير آبزيان 

 سهم بهره برداري پايدار از ذخاير آبزيان استان=  
 ميزان بهره برداري پايدار از ذخاير آبزيان كشور

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:              برداري پايدار از ذخاير آبزيانبهره نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:                                                       -  نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 

 درصدگیری:  واحد اندازه

  آبادی     دهستان    شهر     بخش     شهرستان   استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   کل 

 )ذکر شود(:     رسای    ماهانه    فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 سازمان شيالت ايران واحد تابعه:               وزارت جهاد كشاورزي                                دستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:
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 164 شماره ردیف:                                               تفکيک استان ها به شدت مصرف آب در امور كشاورزيعنوان شاخص آماری: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 

 

 

    
 حجم آب مصرفي بخش كشاورزي استان

 =   شدت مصرف آب در امور كشاورزي استان
 ميزان ارزش افزوده بخش كشاورزي استان 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه سرشماری  ثبتی   روش تولید:          ارزش افزوده                            نام متغیر:

 سایر)ذکر شود(:  گیری نمونه سرشماری ثبتی   روش تولید:            حجم آب مصرفي بخش كشاورزي نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ارزش اضافي ايجاد شده در جريان توليد است تفاوت بين ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده ارزش افزوده 

 آيد.الص ارزش افزوده خالص بدست ميگويند و از مصرف سرمايه ثابت از ارزش افزوده ناخناخالص مي

 

 متر مکعب آب مصرفي به ازاي توليد ناخالص داخلي)برابري قدرت خريد(گیری:  واحد اندازه

   آبادی     دهستان    شهر    بخش     شهرستان   استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   کل 

 )ذکر شود(:     سایر     ماهانه       فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 هاي اقتصادي دفتر حساب-آوري اطالعات دفتر آمار و فنواحد تابعه:    مركز آمار ايران -وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 

 - توضیحات:
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  165شماره ردیف:                                                                   هاي جنگلي كشورسهم استان در عرصهعنوان شاخص آماری: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 
 

   111× 
 هاي جنگلي استان مساحت عرصه

 هاي جنگلي كشورسهم استان در عرصه =
 هاي جنگلي كشور مساحت عرصه

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذکر شود(: گیری نمونهسرشماری ثبتی   روش تولید:                                                   جنگل نام متغیر:

 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نامند. در جنگل طبيعي معموالً درختان كوچک و بزرگ و تنومند بطور نامنظم  اي كه از درختهاي انبوه پوشيده باشد را جنگل ميناحيه:  1تعريف

 وهمچنين علفهاي خودرو فراوانند. 

( كه به  هاويروسو  هاباكتري، هاقارچها )ها، پوشتتش گياهي، جانوران و ميکروارگانيستتم درختان، درختچهاي استتت از جنگل مجموعه:  2تعريف

 اند.و... محيط و رويشگاه و زيستگاه مشخص و معلومي را به وجود آورده باد، دما، آب، خاكهمراه عوامل طبيعي غير حياتي مانند 

 

 درصدگیری: واحد اندازه

   آبادی    دهستان    شهر     بخش     شهرستان   استان   کشور سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   کل 

 )ذکر شود(:    سایر     ماهانه       فصلی     ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 های هر تفکیک:مؤلفههای مورد نیاز و فهرست تفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

 ها و مراتعسازمان جنگلواحد تابعه:                                                               وزارت جهاد كشاورزيدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 - توضیحات:

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 166 شماره ردیف:                                           نسبت اراضي پوشيده شده از جنگل به كل مساحت كشورعنوان شاخص آماری:   

 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 

 

 
 

   111× 
 مساحت عرصه هاي جنگلي 

 نسبت اراضي پوشيده شده از جنگل=  
 مساحت كل كشور 

 نام و روش تولید متغیر)های( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

مساحت پديده ها بر اساس    سایر)ذکر شود(:    گیری نمونه   سرشماری      ثبتی    روش تولید:  مساحت جنگل        نام متغیر: 

 سيستم تصويري و بيضوي محاسبه مي گردد.  

 سایر)ذکر شود(:   گیری نمونه   سرشماری    ثبتی   روش تولید:    مساحت كل كشور  نام متغیر: 

 های مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 هکتارگیری:  واحد اندازه

 آبادی     دهستان    شهر     بخش     شهرستان     استان     کشور کل سطح جغرافیایی ارائه اطالعات:   

 سال يک بار 5هر سایر   )ذکر شود(: ماهانه       فصلی      ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:      

 

 های هر تفکیک:های مورد نیاز و فهرست مؤلفهتفکیک

 -های تفکیک اول:فهرست مؤلفه                        -نام تفکیک اول: 

  دفتر مهندسي و ارزيابي طرح هاواحد تابعه:                              سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداريدستگاه)های( اجرایی متولی: 

 توضیحات:

 درصد در شمال كشور 71درصد در خارج از شمال و  51تاج پوشش  جنگل انبوه:

 درصد در شمال كشور 69تا  41خارج از شمال و بين درصد در  51تا  25تاج پوشش بين  جنگل نیمه انبوه:

 درصددر شمال كشور 39تا  11درصد در خارج از شمال و بين  25تا  5تاج پوشش بين  جنگل تنک:
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و توسعه جمعیت -1-3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                               های رصد برنامه ششم توسعه                                                        شاخص

 

756 

 

 متولیسازمان  عنوان شاخص ردیف
 جمعیت كل كشور 1

 مركز آمار ايران

 سال 11نسبت جمعیت كمتر از  2
 سال 11 - 22نسبت جمعیت  3
 سال 11 - 42نسبت جمعیت  2
 سال و بیشتر 41 نسبت جمعیت 1
 جمعیت شهرینسبت  4
 نرخ رشد جمعیت 7
 جمعیت شهرینرخ رشد  8
 نرخ خام موالید 9

 نرخ خام مرگ و میر 11
 امید زندگی دربدو تولد 11
 نسبت وابستگی )بار تکفل( 12
 نرخ باروری كل 13
 نرخ باروری جوانان 12
 میزان باروری ويژه سنی 11
 ی كه كمتر از يك دالر در روز درآمد دارندجمعیتنسبت  14
 ی كه كمتر از يك و بیست و پنج دالر در روز درآمد دارندجمعیتنسبت  17
 خانوارهای استفاده كننده از آب سالم نسبت 18
 زندارای سرپرست تك والد  هایخانوارنسبت  19
 تعداد افراد به ازای هر اتاق 21
 ساله و بیشتر 11نرخ مشاركت نیروی كار جمعیت  21
 سال و بیشتر 11نرخ مشاركت نیروی كار جمعیت  22
 اشتغال زنان در بخش غیر كشاورزیدرصد  23
 نرخ بیکاری 22
 ساله 11-22جمعیت  نرخ بیکاری 21
 بزرگساالن نرخ باسوادی 24
 ساله 11-22نرخ باسوادی افراد 27
 ساله 11-22نرخ باسوادی زنان به مردان  نسبت 28
 مرگ و میر نوزاداننرخ  29

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 مرگ و میر كودكان زير پنج سالنرخ  31
 نرخ مرگ و میر مادران 31
 گرم 2111میزان شیوع تولد نوزادان با وزن كمتراز  32
 نسبت زايمان توسط افراد دوره ديده 33
 سازمان ثبت احوال كشور نسبت جنسی در بدو تولد 32



 




 های رصد برنامه ششم توسعه شاخص     های علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                                  شاخص -3

 

756 

 

 سازمان متولی عنوان شاخص رديف
 نسبت جنسی 31

 مركز آمار ايران

 بعد متوسط خانوار 34
 نسبی خانوارهای معمولی بر حسب بعدتوزيع  37
 جمعیت كالنشهر 38
39تیشهرها به كل جمع كالن تیسهم جمع 
21جمعیت شهری شهرها به  كالن تیسهم جمع   
21وزارت جهاد كشاورزی -مركز آمار ايران جمعیت عشاير 
22   نسبت جمعیت عشايری اسکان يافته 

 مركز آمار ايران
23

هزار نفر جمعیت نسبت به كل جمعیت در  11شهرهای بیش از درصد جمعیت 
 فارس و دريای عمانهای نوار ساحلی خلیجاستان

22میزان شهرنشینی 
21میزان روستا نشینی 
24وزارت جهاد كشاورزی -مركز آمار ايران تراكم نسبی جمعیت 
27تراكم زيستی 

 مركز آمار ايران

28فارس و دريای عمان از كل جمعیت كشورنوار ساحلی خلیجهای سهم جمعیت استان 
29كشور تیاز كل جمع یمرز یاستان ها تیسهم جمع 
11تعداد افراد در سن تعلیم 
11رسی ازدواج نسبت پیش    
12میانگین سن در اولین ازدواج    
13نسبت تجرد قطعی 
12میزان خالص مهاجرت 
11   میزان مهاجر پذيری استان 
14میزان مهاجر فرستی استان 

17
مركز آمار  -سازمان ثبت احوال كشور  میزان خام ازدواج

 ايران
18میانگین سن فرزندآوری 

 مركز آمار ايران

19میزان تجديد نسل ناخالص 

41(از كل زنان  11-29سهم زنان در سن باروری )ساله 

 مهاجرپذيری به مهاجرفرستینسبت  41
42میزان خالص طالق 

43 عمومیت ازدواج 
مركز آمار  -سازمان ثبت احوال كشور 

 ايران
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 1 شماره ردیف:                                                   جمعیت كل كشور                                                   عنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(:گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:  جمعیت               نام متغير:

  هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شور به تعداد افرادی كه در يك  جمعيت كل: ستان ، ك ستان   ، ا ستان ، بخش، شهر ستا و  شهر ، ده سکونتگاه و    رو   انمک، و به طور خالصه در يك 

 شود.كنند جمعیت گفته میدارای مرز زندگی می

 هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان كشور كل        سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:  

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 كل، مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       جنسنام تفكيك اول: 

 های سنی چندساله و يك سالهگروههاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهسن                                    نام تفكيك دوم:

 روستايی -شهری هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفهمناطق جغرافیايی                     نام تفكيك سوم:

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                      مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 2 شماره ردیف:                                                                                       سال 11نسبت جمعیت كمتر از عنوان شاخص آماري: 

                                                   فرمول محاسبه شاخص:

10015 ageunder  Population 140  

TP

P
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:          سال 11جمعیت زير  متغير:نام 

 (: برآورد جمعیتسایر)ذكر شودگيري نمونهسرشماري  ثبتی روش توليد:             جمعیت كل         نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

15 ageunder  Population : سال است. 11زير درصد جمعیت 

rP  : شور جمعیت كل )به تعداد افرادی كه در يك ستان ، ك ستان  ، ا ستان ، بخش، شهر ستا و  شهر ، ده سکونتگاه و    رو ، و به طور خالصه در يك 

 شود( است.كنند جمعیت گفته میمرزدار زندگی می مکان

140P : سال است. 11جمعیت زير 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي    دهستان  شهر   بخش   شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه            دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                       جنسام تفكيك اول: ن

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                     مناطق جغرافیايینام تفكيك دوم: 

 نیروی كار و سرشماری دفتر جمعیت،واحد تابعه:                         مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 3 ردیف:شماره                                                                                        سال 11 - 22نسبت جمعیت : عنوان شاخص آماري

                                                   فرمول محاسبه شاخص:

                                                                10024-15 age Population 2415  

TP

P
                                   

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی      روش توليد:     ساله    11-22جمعیت  نام متغير:

 برآورد جمعیت شود(:سایر)ذكر گيري نمونهسرشماري  ثبتی  روش توليد:          كل جمعیت              نام متغير:

 شاخص:   هاي مورد استفاده در محاسبهتعاریف واژه

TP: ( کانم، و به طور خالصه در يك سکونتگاه و روستاو  شهر، دهستان، بخش، شهرستان، استان، كشوربه تعداد افرادی كه در يك جمعیت كل 

 است. شود(كنند جمعیت گفته میمرزدار زندگی می

2415P : سال است. 11 -22جمعیت 

24-15 age Population : است.سال  11 -22درصد جمعیت 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي    دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          جنس                                            نام تفكيك اول: 

 هر، روستاشهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                          مناطق جغرافیايی نام تفكيك دوم:

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                         مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 2 شماره ردیف:                                                                                       سال 11 - 42نسبت جمعیت عنوان شاخص آماري: 

                                                                                  فرمول محاسبه شاخص:

                10064-15 age Population 6415  

TP

P
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         ساله   11-42جمعیت  متغير:نام 

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري  ثبتی  روش توليد:           كل جمعیت              نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص: تعاریف واژه

TP( کانم، و به طور خالصه در يك سکونتگاه و روستا و شهر، دهستان، بخش، شهرستان، استان، كشوربه تعداد افرادی كه در يك : جمعیت كل 

 ست.ا شود(كنند جمعیت گفته میدارای مرز زندگی می

64-15 age Population : است.سال  11-42درصد جمعیت 

6415P:  سال است. 11-42جمعیت 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان كشور كل      سطح جغرافيایی ارائه اطالعات: 

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:  

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          جنس                                            نام تفكيك اول: 

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهمناطق جغرافیايی                                           نام تفكيك دوم:

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                         مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 1 شماره ردیف:                                                                                    سال و بیشتر 41 نسبت جمعیتعنوان شاخص آماري: 

                                                                    فرمول محاسبه شاخص:

100Over and Years 65 Population 65  

TP

P
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:        سال    41جمعیت باالی  نام متغير:

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:               كل جمعیت         نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

TP :( کانم، و به طور خالصه در يك سکونتگاه و روستاو  شهر، دهستان، بخش، شهرستان، استان، كشوربه تعداد افرادی كه در يك جمعیت كل 

 است. شود(كنند جمعیت گفته میدارای مرز زندگی می

Over and Years 65 Population :است.سال  41باالی  درصد جمعیت 

65P : سال است. 41جمعیت باالی 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي    دهستان  شهر   بخش   شهرستان  استان   كشور  كل    سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          جنس                                            نام تفكيك اول: 

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: لفهفهرست مؤمناطق جغرافیايی                                          نام تفكيك دوم:

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                          مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 4 شماره ردیف:                                                          جمعیت شهری                                       نسبت عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

                                                                          100percentage PopulationUrban 
T

u

P

P
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه  سرشماري  ثبتی  روش توليد:         جمعیت در ابتدای دوره   نام متغير:

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(:گيري نمونه  سرشماري  ثبتی  روش توليد:           جمعیت در انتهای دوره نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

percentage PopulationUrban   :های بخش، شهرستان، منظور از جمعیت شهری، جمعیت ساكن در نقاط شهری در هريك از محدوده

 استان يا كشور به كل جمعیت است.

TP( کانم، و به طور خالصه در يك سکونتگاه و روستاو  شهر، دهستان، بخش، شهرستان، استان، كشوربه تعداد افرادی كه در يك : جمعیت كل 

 است. شود(كنند جمعیت گفته میدارای مرز زندگی می

uP.جمعیت ساكن در مناطق شهری است : 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي    دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان  كشور  كل       سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی    ساالنه             دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                      -نام تفكيك اول: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                        مركز آمار ايران ایی متولی: دستگاه)هاي( اجر

 - توضيحات:

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 7 شماره ردیف:                                                    نرخ رشد جمعیت                                                   عنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:       

1 n

o

n

p

p
r                ياn

on rpp )1(        

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(:گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:           جمعیت در ابتدای دوره  نام متغير:

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(:گيري نمونه سرشماري  ثبتی    روش توليد:          جمعیت در انتهای دوره نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

r: جمعیت است. یرشد مشاهده شده 

np : .جمعیت در انتهای دوره است 

op : .جمعیت در ابتدای دوره است 

n: .طول دوره مورد بررسی است 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان  استان    كشور كل        سطح جغرافيایی ارائه اطالعات: 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهفهرست مؤل                                                      -نام تفكيك اول: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                            مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 Population Growth Rate توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 8 شماره ردیف:                                                   جمعیت شهری                                            نرخ رشد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                                                                               

                                                                         1001 
n

t

nt
u

uP

uP
r 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:            جمعیت در ابتدای دوره   نام متغير:

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري  ثبتی روش توليد:              جمعیت در انتهای دوره نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

uPt: .جمعیت در ابتدای دوره است 

uP nt: .جمعیت در انتهای دوره است 

ur :.رشد مشاهده شده جمعیت شهری است 

n: .طول دوره مورد بررسی است 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان     كشور كل        سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                      -نام تفكيك اول: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                          مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 9 شماره ردیف:                                نرخ خام موالید                                                                        عنوان شاخص آماري:   

 است.نفر  ، تقسیم بر جمعیت میانه سال در هزارعبارت از تعداد موالید در يك سال گذشتهفرمول محاسبه شاخص:  

CBR= B  

P 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد: تعداد موالید                    نام متغير:

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(:گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         جمعیت در میانه سال نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

B: .تعداد موالید سالیانه است 

P: .جمعیت در میانه سال )جمعیت ابتدا و انتهای سال تقسیم بر دو( است 

 هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان  استان    كشور كل      سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:  

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                            -نام تفكيك اول: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                           مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

   توضيحات:

Crude Birth Rate 
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 هاي آماريشناسنامه شاخصفرم 

 

 11 شماره ردیف:                                                         نرخ خام مرگ و میر                                       عنوان شاخص آماري:   

 نفر است. 1111در  تعداد موارد فوت در يك سال معین تقسیم بر جمعیت میانه سالفرمول محاسبه شاخص:  

1000
P

D
CDR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:     تعداد موارد فوت          نام متغير:

 برآورد جمعیت سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري    ثبتی  روش توليد:       جمعیت در میانه سالنام متغير: 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

D :.تعداد مرگ و میر  سالیانه است 

P: .جمعیت در میانه سال)جمعیت ابتدا و انتهای سال تقسیم بر دو(  است 

 هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان    كشور  كل        سطح جغرافيایی ارائه اطالعات: 

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه            دوره زمانی ارائه اطالعات:        

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي مورد نياز و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                      -نام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                       مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Crude Death Rate توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11 شماره ردیف:                                                                                           بدو تولد امید زندگی درعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:                             

0

0

0
l

T
e  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                  های عمر سپری شده تعداد سال نام متغير:

    افراد جامعه از سن درست معینی به بعد     

   

                     برآوردسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                   تعداد بازماندگان  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

0e :( دارد زندگی كندمتوسط سال هايی است كه شخص در هنگام تولد انتظار امید به زندگی در بدو تولد.) 

0T: های عمر محتمل يا سپری شده افراد جامعه از سن درست معینی به بعد است.تعداد سال 

0l: .تعداد بازماندگان در همان سن است 

 سالگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                                                        جنس  نام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                           مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: : 

 Life Expectancy at Birth توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 12 شماره ردیف:                                                   نسبت وابستگی )بار تکفل(                                    عنوان شاخص آماري: 

   باشد.ساله می 11-42نفر جمعیت  111باالتر در هر سال و  41سال به عالوه افراد  11تعداد افراد زير فرمول محاسبه شاخص: 

100ratio Dependency
6415

65140 







P

PP
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآورد سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:سال           11تعداد افراد زير  نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        سال و باالتر 41تعداد افراد  نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         سال     11-42تعداد افراد  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

140P:  سال است.  11تعداد افراد زير 

65P:  سال و باالتر است. 41تعداد افراد                    

6415P : سال است.      11-42تعداد افراد   

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                      -نام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                            مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Dependency ratio توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  13 شماره ردیف:                                                نرخ باروری كل                                                      عنوان شاخص آماري:  

     آورد.         سال( طی يکسال به دنیا می 11-29بیانگر تعداد متوسط فرزندانی است كه يك زن واقع در سنین باروری )فرمول محاسبه شاخص:  

1000

5
7

1






 x

xASFR

TFR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد: سال          11-29موالید زنان    نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         سال 11-29جمعیت زنان   نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

TFR :.نرخ باروری كل است 

1000
)(


xf

x

x
P

B
ASFR.نرخ باروری ويژه سنی است : 

xB: .تعداد موالید برای زنان در گروه سنی معین است 

)(xfP: .جمعیت زنان در گروه سنی معین است 

 هزار نفر زنگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                 مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                             مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 Total Fertility Rate توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 12 ردیف: شماره                                            نرخ باروری جوانان                                                   عنوان شاخص آماري:  

              آورد.سال( طی يکسال به دنیا می 11-19بیانگر تعداد متوسط فرزندانی است كه يك زن واقع در سنین باروری )فرمول محاسبه شاخص:  

1000
)1915(

1915
1915 






fP

B
ASFR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:  سال              11-19موالید زنان    نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی     روش توليد:            سال 11-19جمعیت زنان   نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

1915ASFR: .نرخ باروری جوانان است 

1915B : سال است. 11-19موالید زنان 

1915P : سال است. 11-19جمعیت زنان 

   11-19هزار نفر زن واقع در سن گيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                         جغرافیايی مناطقنام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 Adolescent Fertility Rate توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11 شماره ردیف:                                                   میزان باروری ويژه سنی                                           عنوان شاخص آماري:  

شاخص    سبه  ان باروری با  :  اين شاااخص نشااان دهنده تعداد موالید زنده متولد شااده ساااالنه يك گروه ساانی از زنان واقع در دور فرمول محا

 میانگین تعداد زنان همان گروه سنی در همان سال است. 

1000
)(







nxxf

nxx
nxx

P

B
ASFR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:    گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        ) x+n-x (موالید زنان گروه سنی  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:    گيرينمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:        ) x+n-x (جمعیت زنان گروه سنی متغير: نام

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

nxxASFR : میزان باروری گروه سنیx+n -x .است 

nxxB : موالید زنان گروه سنیx+n -x .است 

)( nxxfP : جمعیت زنان گروه سنیx+n -x .است 

   فرزندگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

  )ذكر شود(: دوره سرشماري  سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 14 شماره ردیف:                             ی كه كمتر از يك دالر در روز درآمد دارند.                     جمعیتنسبت عنوان شاخص آماري:  

 نسبت جمعیتی است كه زير خط فقر )درامد يك دالر در روز( زندگی می كنند. فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد: تعداد كل افراد با درامد كمتر از يك دالر در روز    نام متغير:

 برآوردسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                                             كل جمعیت متغير:نام 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

pN: است. تعداد كل افرادی كه كمتر از يك دالر در روز درامد 

N: ( و به طور خالصه در يك سکونتگاه و   روستا و  شهر ، دهستان ، بخش، شهرستان  ، استان ، كشور تعداد افرادی كه در يك  تعداد كل جمعیت ،

 است. كنند(مرزدار زندگی می مکان

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان  استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                             جغرافیايی مناطقنام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                         مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Proportion of Population Below $1 per  Day توضيحات:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريشناسنامه شاخصفرم 

 

 17 شماره ردیف:                        ی كه كمتر از يك و بیست و پنج دالر در روز درآمد دارند.      جمعیتنسبت عنوان شاخص آماري:  

 دالر در روز( زندگی می كنند.و بیست و پنج نسبت جمعیتی است كه زير خط فقر )درامد يك  فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 برآوردسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                             تعداد كل افراد با درامد كمتر نام متغير:

 دالر در روز  و بیست و پنج از يك  

  برآوردسایر)ذكر شود(: گيري  نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                                   كل جمعیت نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

pN: است. دالر در روز درامد و بیست و پنج تعداد كل افرادی كه كمتر از يك 

N: ( و به طور خالصه در يك سکونتگاه و   روستا و  شهر ، دهستان ، بخش، شهرستان  ، استان ، كشور تعداد افرادی كه در يك  تعداد كل جمعیت ،

 است. كنند(مرزدار زندگی می مکان

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                               جغرافیايی مناطقنام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                ايرانمركز آمار دستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 Proportion of Population Below $1.25 a  Day توضيحات:

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 18 شماره ردیف:                                                                   نسبت خانوارهای استفاده كننده از آب سالمعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 نسبت خانوارهايی كه به منابع آب سالم دسترسی دارند،  به كل جمعیت است.

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:  خانوارهای دارای دسترسی به آب سالم      نام متغير:

  برآوردسایر)ذكر شود(: گيري  نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                           كل جمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های  كشی در منزل مسکونی يا حیاط، شیر آب عمومی، چاه محافظت شده، آب باران    منظور از منابع آب سالم در اين شاخص آب لوله   آب سالم: 

 محافظت شده است. 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهجغرافیايی                                                مناطقنام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                               مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 Access to Improved Water Supply توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 19 شماره ردیف:                                                                 زندارای سرپرست تك والد  هایخانوارنسبت عنوان شاخص آماري:  

 باشد.می به كل سرپرست خانوار درصد سرپرست خانوار برحسب تك والد زنفرمول محاسبه شاخص:  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد: سرپرست خانوار بر حسب تك والد زن    نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                                      كل سرپرستان نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .خانوارهای معمولی با سرپرست زن كه حداقل دارای يك فرزند بوده و والد ديگر عضو خانوار نباشدسرپرست خانوار بر حسب تك والد زن: 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                  مناطق جغرافیايی               نام تفكيك اول:  

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                              مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21 شماره ردیف:                                                                                        تعداد افراد به ازای هر اتاقعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:

  جمعیت افراد در خانوارهای معمولی ساكن

                                     

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:               تعداد اتاق های خانوارهای معمولی ساكن نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:          جمعیت افراد در خانوارهای معمولی ساكن   نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 می باشد. نسبت افراد به ازای هر اتاق در خانوارهای معمولی ساكن تعداد افراد به ازاي هر اتاق: 

 تعدادگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                  جغرافیايی                مناطقنام تفكيك اول:  

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                              مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

تعداد اتاق های خانوارهای معمولی 

               ساكن

 تعداد افراد به ازای هر اتاق=
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21 شماره ردیف:                                                          ساله و بیشتر 11نرخ مشاركت نیروی كار جمعیت عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

     سال و بیشتر 11(    =  نرخ مشاركت نیروی كار جمعیت ساله و بیشتر 11)جمعیت در سن كار                                

 تر ساله و بیش 11جمعیت فعال ) شاغل و بیکار( )                           

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري  نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:              ساله و بیشتر      11جمعیت فعال  نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري   ثبتی    روش توليد:        ساله و بیشتر 11جمعیت در سن كار   متغير:نام 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اند.  تر  خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مامور آمارگیری شاغل و يا بیکار بودهسال و بیش 11تمامی اعضای  جمعيت فعال:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور كل      سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:  

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                             جنسنام تفكيك اول: 

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجغرافیايی                                      مناطق نام تفكيك دوم:

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه: مركز آمار ايران                       دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 .Labor Force Participation Rate, 10 Years and Over توضيحات:

 

 

111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 22 شماره ردیف:                                                           سال و بیشتر 11نرخ مشاركت نیروی كار جمعیت عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

             سال و بیشتر 11(   =   نرخ مشاركت نیروی كار جمعیت ساله و بیشتر 11)جمعیت در سن كار                                              

 ترساله و بیش 11جمعیت فعال ) شاغل و بیکار( )                                             

 مورد استفاده در محاسبه شاخص:  نام و روش توليد متغير)هاي(

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:        ساله و بیشتر          11جمعیت فعال  نام متغير:

 برآوردسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         ساله و بیشتر 11جمعیت در سن كار   نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اند.  تر  خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مامور آمارگیری شاغل و يا بیکار بودهسال و بیش 11تمامی اعضای  جمعيت فعال:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                جنسنام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:            مركز آمار ايران                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 .Labor Force Participation Rate, 15 Years and Over توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 23 شماره ردیف:                                                                  اشتغال زنان در بخش غیر كشاورزیدرصد عنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص:
             100    ساله و بیش تر حقوق بگیر در بخش غیركشاورزی )بخش صنعت و خدمات( 11)تعداد زنان شاغل 

 تر(و بیش ساله 11كل زنان شاغل            

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 
 سایر)ذكر شود(: گيري  نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                    و بیشتر ساله 11زنان شاغل نام متغير:

  های غیركشاورزیدر بخش                
 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:            تر و بیش ساله 11كل زنان شاغل نام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه
را  طور موقت كارتر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلی بهساله و بیش 11تمام افراد  شاغل:

 شوند. ترك كرده باشند، شاغل محسوب می
 د.یرنگباغداری و يا دامداری سرچشمه نمیطور مستقیم از زراعت، ه گردد كه ببه فعالیت های اطالق می :هاي غيركشاورزيفعاليتاشتغال در 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك
 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                    -نام تفكيك اول: 

   وی كار و سرشماریدفتر جمعیت، نیرواحد تابعه: مركز آمار ايران                          دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Share of women in wage employment in the non-agricultural sector توضيحات:
 

شاورزی وجود دارد، كه از جمله عبارتند از:             شرفت بخش غیرك سعه به پی شورهای در حال تو ستگزاران ك سیا داليل زيادی در مورد لزوم توجه 
منظور تأمین  ه ترين منابع موجود بساات كه درآمدهای حاصاال از بخش غیركشاااورزی يکی از مهما كه، مدارك مختلف حاكی از آننخساات، اين

شتر به منابع غذايی را می            سی بی ستر ست، زيرا به آنها اجازه د ستايی و در نتیجه در امنیت غذايی آنها صاد خانوار رو   كه، انجامدهد. دوم، آناقت
رای آنها  وری باالتر را بگذاری بیشتر در كشاورزی و در نتیجه بهره  خانوادة كشاورز، امکان سرمايه   های غیركشاورزی با تأمین پول نقد برای فعالیت

های جانبی كشااااورزی )مانند صااانايع تبديل(، امکان  گذاری در فعالیتتواند با فراهم آوردن امکان سااارمايهآورد. همچنین اين امر میفراهم می
رای روساااتايیان فراهم آورد. در نهايت، توساااعه بخش كشااااورزی خود متقابالو موجب تقويت بخش        تر را بدساااترسااای به منابع غذايی متنوع   

 .گرددتر و متعادلتر بخش كشاورزی میغیركشاورزی گشته و اين امر خود موجب رشد سريع
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 22 شماره ردیف:                                                                                                           نرخ بیکاریعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                                       

 ترساله و بیش 11 جمعیت بیکار         ×   111                                                      
 تر        ساله و بیش 11جمعیت فعال اقتصادی          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:          ساله و بیشتر      11جمعیت بیکار  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:     سال و بیشتر 11جمعیت فعال اقتصادی  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .انداند و دارای شغلی نیز نبودهاز مراجعه مأمور سرشماری حداقل يك ساعت كار نکرده پیشروز  7ساله و بیشتر كه  11افراد  بيكار:

 اند.  تر  خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری شاغل و يا بیکار بودهسال و بیش 11تمامی اعضای  جمعيت فعال:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                       جنس  نام تفكيك اول: 

 : شهر، روستاهاي تفكيك دومفهرست مؤلفهجغرافیايی                                               مناطق نام تفكيك دوم:

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                                 ايران مركز آماردستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

اند در صورت داشتن دو شرط اند و دارای شغلی نیز نبودهاز مراجعه مأمور سرشماری حداقل يك ساعت كار نکرده پیشروز  7افرادی كه  بيكار:

 شوند. ذيل بیکار محسوب می

ا كارفرمايان،  ب تماسروز گذشته برای جستجوی كار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام يا پیگیری در مؤسساتی كاريابی، پرس و جو از دوستان،  31در  -1

 های استخدامی و ... انجام داده باشند. مطالعه آگهی

روز آينده آمادگی شروع كار را داشته باشند، همچنین افراد ذيل بیکار  7روز گذشته و  7روزه شامل  11يعنی طی يك دوره آماده به كار باشند،  -2

 اند.محسوب شده

ف( تعريدر انتظار شروع كار جديد هستند، يعنی برای آنان كاری مهیا شده و قرار است در آينده به آن كار مشغول شوند و نیز آماده به كار )طبق  -3

 هستند.

بالو دارای اين است كه فرد ق "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"نیز آماده به كار )طبق تعريف( هستند. منظور از در انتظار بازگشت به شغل قبلی و  -2

 برد.سر میشغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود به دهد و پیوند رسمیكار بوده و به داليلی كار خود را از دست می
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21 شماره ردیف:                                               ساله                                  11-22جمعیت  نرخ بیکاریعنوان شاخص آماري: 

                                  فرمول محاسبه شاخص:

 ترساله و بیش 22-11جمعیت بیکار  ×   111                                             

 ساله 22-11جمعیت فعال اقتصادی                                                                                  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:               ساله و بیشتر  11-22جمعیت بیکار  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    سال و بیشتر 11-22جمعیت فعال اقتصادی  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .انداند و دارای شغلی نیز نبودهاز مراجعه مأمور سرشماری حداقل يك ساعت كار نکرده پیشروز  7سال كه  11-22افراد واقع در سن  بيكار:

 اند.  سال خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری شاغل و يا بیکار بوده 11-22تمامی اعضای جمعيت فعال:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                       جنس  نام تفكيك اول: 

 : شهر، روستاهاي تفكيك دومفهرست مؤلفهجغرافیايی                                               مناطق نام تفكيك دوم:

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                                  ايران مركز آماردستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 24 شماره ردیف:                            بزرگساالن                                                                نرخ باسوادیعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:                                                                                      

 بزرگساالن = نرخ باسوادیساله        11جمعیت باسواد ×     111                                                   

 تر ساله و بیش 11جمعیت                                                         

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:      ترساله و بیش 11جمعیت باسواد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                ترساله و بیش 11ت جمعی نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ساده  كسانی كه می  باسواد:  شند،        توانند به زبان فارسی يا هر زبان ديگری متن  شته با شته يا ندا سند، خواه مدرك رسمی دا ای را بخوانند و بنوي

 شوند.باسواد تلقی می

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنك اول: هاي تفكيفهرست مؤلفه                                                                    جنسنام تفكيك اول: 

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجغرافیايی                                          مناطق نام تفكيك دوم:

     دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه: مركز آمار ايران                             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Adult literacy rate توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 27 شماره ردیف:                            ساله                                                     11-22نرخ باسوادی افرادعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:

 .است 111در  ضرب ،ساله  11-22ساله به جمعیت  11-22باسواد  جمعیتنسبت عبارت از 

111× 
 ساله 11-22جمعیت باسواد    

 ساله 11-22= نرخ باسوادی افراد 
 ساله 11-22جمعیت         

 
 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:           ساله 11-22جمعیت باسواد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    ساله                 11-22جمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای را بخوانند و بنويسند، خواه مدرك رسمی داشته يا نداشته باشند، توانند به زبان فارسی يا هر زبان ديگری متن سادهكسانی كه می باسواد:

 شوند.باسواد تلقی می

 درصدگيري: واحد اندازه

 بادي آ  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                    جنسنام تفكيك اول: 

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجغرافیايی                                          مناطق نام تفكيك دوم:

     دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه: مركز آمار ايران                         دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Literacy rate of 15-24 year-olds توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 28 شماره ردیف:                         ساله                                    11-22نرخ باسوادی زنان به مردان  نسبت عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 است. 111در  ضرب ،ساله 11-22نرخ باسوادی مردانبه ساله  11-22نرخ باسوادی زنانعبارت از 

111× 
 ساله 11-22نرخ باسوادی زنان    

 ساله11-22نسبت زنان باسواد به مردان با سواد = 
 ساله 11-22نرخ باسوادی مردان   

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  روش توليد:    ثبتی       ساله 11-22نرخ باسوادی زنان  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  روش توليد:    ثبتی     ساله 11-22نرخ باسوادی مردان  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای را بخوانند و بنويسند، خواه مدرك رسمی داشته يا نداشته باشند، توانند به زبان فارسی يا هر زبان ديگری متن سادهكسانی كه می باسواد:

 شوند.باسواد تلقی می

 درصدگيري: واحد اندازه

 بادي آ  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                   جنسنام تفكيك اول: 

 شهر، روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه     مناطق جغرافیايی                                        نام تفكيك دوم:

     دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                             مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Ratio of literate women to men , 15-24 years old توضيحات:

 آيد.ساله بدست می 11-22تعريف دقیق اين شاخص در سطوح بین المللی، از تقسیم نرخ باسوادی زنان به مردان در گروه سنی 
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766 

 

مه فرم اخص شناسنا  آماري هايش

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 29 شماره ردیف:                              نرخ  مرگ و میر نوزادان                                                         عنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:                                                          

 تعداد موارد مرگ كودكان زير يك سال در يك سال معین                                                      

 تعداد موالید زنده به دنیا آمده طی سال

10000 
B

D
IMR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:   تعداد موارد فوت نوزادان         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                       تعداد موالید زندهنام متغير: 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

0D.تعداد مرگ و میر سالیانه نوزادان است : 

B.تعداد موالید زنده سالیانه است : 

 هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                          جنسنام تفكيك اول: 

 دفتر مديريت آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Infant Mortality Rate per 1,000 Live Births توضيحات:

 

 

1111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 31 شماره ردیف:                            نرخ  مرگ و میر كودكان زير پنج سال                                          عنوان شاخص آماري:   

 فرمول محاسبه شاخص:             

 كودكان زير پنج سال در يك سال معینتعداد موارد مرگ                                                           

 تعداد موالید زنده به دنیا آمده طی سال   

10005
40

40 




P

D
MRU 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:      تعداد موارد فوت كودكان زير پنج سال  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:       جمعیت نوزدان و كودكان زير پنج سالنام متغير: 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

40D.تعداد مرگ و میر  سالیانه كودكان زير پنج سال است : 

40P.جمعیت كودكان زير پنج سال در میانه سال است : 

 هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                          جنس نام تفكيك اول: 

 دفتر مديريت آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:     ن و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمادستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Under Age 5  Mortality Rate per 1,000 Live Births توضيحات:

1111× 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

766 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 31 شماره ردیف:                              نرخ مرگ و میر مادران                                                             عنوان شاخص آماري:

 تولد زنده در يك سال است. 111111عبارت است از تعداد مرگ مادران در هر فرمول محاسبه شاخص: 

                                                        

                    نرخ مرگ ومیر مادران=  تعداد مرگ و میر مادری در يك سال                                                              

 تعداد تولد زنده در همان سال                                                                    

 ي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: نام و روش توليد متغير)ها

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    تعداد موارد فوت مادران به دلیل عوارض بارداری   نام متغير:

  سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                     تعداد تولد زنده                        نام متغير: 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نظر از علت فوت تعريف می روز بعد از پايان دوره بارداری صرف 22به عنوان مرگ يك زن در حالی كه  باردار است يا ظرف  مرگ و مير مادران:

 شود.

 هزار نفرصد گيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 دفتر مديريت آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Maternal Mortality Ratio توضيحات:

111111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

        32 شماره ردیف:                                                         گرم 2111میزان شیوع تولد نوزادان با وزن كمتراز  عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص: 

         1000  گرم 2111گرم    = میزان شیوع تولد نوزادان با وزن كمتراز  2111تعداد نوزادان با وزن تولد كمتر از 

 تعداد كل موالید زنده در همان سال                          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    گرم 2111تعداد نوزادان با وزن كمتراز  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد: تعداد كل كودكان در همان سال           نام متغير: 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .باشدمایگرم هنگام تولد بدون در نظر گرفتن سن حاملگی  2111دارا بودن وزن كمتر از عبارت از  گرم: 6566متولدین با وزن كمتر از 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي مورد نياز و فهرست تفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                   جنس  نام تفكيك اول: 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 دفتر مديريت آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:  

 Low birthweight Births (Less than 2,500 grams) توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 33 شماره ردیف:                              به كل                                         نسبت زايمان توسط افراد دوره ديده عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 عبارت از تعداد زنانی كه توسط افراد دوره ديده شامل پزشك متخصص زنان و زايمان، پزشك عمومی، ماما )كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد(

 های انجام شده است.اند نسبت به كل زايمانزايمان كرده

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    وسط افراد دوره ديده            زايمان ت نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                 كل زايمان های انجام شده    نام متغير: 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 است. عبارت از پزشك متخصص زنان و زايمان، پزشك عمومی، ماما )كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد( دوره دیده :افراد 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                                       جنس نام تفكيك اول: 

 دفتر مديريت آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 Deliveries Attended by Skilled Attendants at Birth توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 32 شماره ردیف:                                                                                        نسبت جنسی در بدو تولدعنوان شاخص آماري: 

 باشد.نفر زن در بدو تولد می 111اين نسبت نشان دهنده تعداد مردان به ازای فرمول محاسبه شاخص:  

100
f

m

P

P
SR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    موالید مرد                                  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    موالید زن                                   نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

SR.نسبت جنسی است : 

mP.تعداد موالید مرد است : 

fP.تعداد موالید زن است : 

 نفر زن 111گيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:     كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه            دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری، روستايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه    جغرافیايی                                        قمناطنام تفكيك اول: 

 .جمعیتی و مهاجرت اطالعات و آمار دفترواحد تابعه:             سازمان ثبت احوال كشوردستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 Sex Ratio at Birth: توضيحات
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 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 31شماره ردیف :                                                                                                                   نسبت جنسی عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

S.R = 
𝑴

𝑭
× 100 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 برآوردهای جمعیتیسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        )جمعیت مردان( M :نام متغير

 برآوردهای جمعیتیسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:           )جمعیت زنان( Fنام متغير: 

 -هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 -گيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1در مقاطع  اين اطالعسایر)ذكر 

 سرشماری نفوس ومسکن، و به صورت ساالنه از منبع برآوردهای جمعیتی تولید می شود.

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 گروههای سنی پنج ساله، سن منفرد صفر سالههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه سن                          نام تفكيك اول: 

 شهری و روستايیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهمناطق جغرافیايی          نام تفكيك دوم: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:           ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 34شماره ردیف :                                                                             بعد متوسط خانوار                       عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 جمعیت        =    بعد متوسط خانوار                                 

 تعداد كل خانوار

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:              جمعیتنام متغير: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: تعداد خانوار        نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 در شناسنامه ی جمعیت( تعداد كل جمعیت )مطابق تعاريف ارائه شدهجمعيت: 

 مجموع تعداد خانوارهای معمولی، مؤسسه ای و گروهی )مطابق تعاريف ارائه شده در شناسنامه ی تعداد خانوار( تعداد خانوار:

 نفر گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:     ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 .قابل تولید است یتیجمع یو به صورت ساالنه از منبع برآوردها تولید شده نفوس ومسکن یسرشمار

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                       -نام تفكيك اول: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                         مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 37شماره ردیف :                                                                        توزيع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب بعدعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

hi = 
𝑯𝒊

𝑯
 

Hi  = تعداد خانوارهای معمولی دارای تعداد اعضایi 

i = 1, 2, 3, ….. 
H تعداد كل خانوارهای معمولی = 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 )ذكر شود(:  سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:Hi                 .نام متغير:
 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                    H.نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 
Hi  = تعداد خانوارهای معمولی دارای تعداد اعضایi 

i = 1, 2, 3, ….. 
H تعداد كل خانوارهای معمولی = 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:              صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:     ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 
 شود. یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار
   -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                  -نام تفكيك اول: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                         مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 38شماره ردیف :                                                                                                               جمعیت كالنشهر  عنوان شاخص آماري:

   -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                             جمعیت كالنشهر نام متغير:

 

   -هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:              صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:     ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 شود. یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                  جنسنام تفكيك اول: 

 ساله، گروههای سنی عمده 1سنین منفرد، گروههای سنی هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهسن                 نام تفكيك دوم: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 شوند. ینفر، كالنشهر محسوب م ونیلیم كياز  شتریب تیبا جمع یدر حال حاضر شهرها

 همکاری وزارت كشور و وزارت مسکن و شهرسازی جهت تعیین مالك كالنشهر ضروری است.
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 39شماره ردیف :                                                                            تیشهرها به كل جمع كالن تیسهم جمععنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:
مجموع جمعیت كالنشهرها

جمعیت كل كشور
 100 سهم جمعیت كالنشهرها = 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:مجموع جمعیت كالنشهرها   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  برآورد   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        جمعیت كل كشور       نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 1اعالم شده اند. « كالن شهر»مجموع جمعیت ساكن در محدوده ی شهرهايی كه بنا بر مالك های اعالم شده  جمعيت كالنشهرها:

 جمعیت كشور بنا بر تعريف ارائه شده در شناسنامه ی قلم آماری جمعیت. جمعيت كل كشور:

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 شود. یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

   -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                    -نام تفكيك اول: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:           ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 . در حال حاضر شهرهای با جمعیت بیشتر از يك میلیون نفر، كالنشهر محسوب می شوند.1
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف :                                                                          جمعیت شهری شهرها به  كالن تیسهم جمععنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

مجموع جمعیت كالنشهرها

جمعیت  نقاط شهری
 100 سهم جمعیت كالنشهرها به جمعیت شهری = 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        مجموع جمعیت كالنشهرها   متغير:نام 

 سایر)ذكر شود(: برآورد  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:            جمعیت نقاط شهری     نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 1اعالم شده اند. « كالن شهر»مجموع جمعیت ساكن در محدوده ی شهرهايی كه بنا بر مالك های اعالم شده جمعيت كالنشهرها: 

 2مجموع اعضای خانوارهای معمولی، گروهی و مؤسسه ای ساكن در نقاط شهری.  جمعيت نقاط شهري كشور:

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 شود. یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

   -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                             -نام تفكيك اول: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:           ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 . در حال حاضر شهرهای با جمعیت بیشتر از يك میلیون نفر، كالنشهر محسوب می شوند.1

 باشد. یشهردار یاست كه براساس مصوبه هیات وزيران شهر شناخته شود و دارا يیایاز نقاط جغراف كيمنظور از شهر، هر . 2

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

766 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف :        جمعیت عشاير                                                                                               عنوان شاخص آماري: 

   -فرمول محاسبه شاخص: 

 -درفرمول محاسبه شاخص: نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:جمعیت عشاير              نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  تعاریف واژه

شت متکی بر        ساختار اجتماعی قبیله ای و معی شود كه دارای  شاير كوچنده به جمعیتی گفته می  شیوه ی زندگی مبتنی بر  ع دامپروری بوده و 

 كوچ دارند.

 نفرگيري: واحد اندازه

توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  
6 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                شود(:    ماهانه  فصلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  سال  سایر)ذكر  سال يکبار از منبع   1387اين اطالع تا  هر ده 

 تولید شده است.« سرشماری اجتماعی اقتصادی عشاير كوچنده كشور»

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  جنسنام تفكيك اول: 

 ساله 1گروههای سنی هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهسن     نام تفكيك دوم: 

 استان محل يیالق، استان محل قشالقهاي تفكيك سوم:  فهرست مؤلفهاستقرار    وضعنام تفكيك سوم: 

 سازمان امور عشايری - دفتر كشاورزیواحد تابعه:                    وزارت جهاد كشاورزی - ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 توضيحات:

 منتشر شده است.  1387اين اطالع آخرين بار در سال 

 

 

 

 

 



 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 22شماره ردیف :                                                   نسبت جمعیت عشايری اسکان يافته                        عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:
جمعیت عشايری اسکان يافته

جمعیت عشايری
 100 نسبت جمعیت عشايری اسکان يافته = 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:جمعیت عشايری اسکان يافته     نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                           جمعیت عشاير نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عشاير كوچنده به جمعیتی گفته می شود كه دارای ساختار اجتماعی قبیله ای و معیشت متکی بر دامپروری بوده و شیوه ی      جمعيت عشایري:  

 زندگی مبتنی بر كوچ دارند.

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان امور عشايری - دفتر كشاورزیواحد تابعه:                    وزارت جهاد كشاورزی - ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:
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666 

 

 

 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 23شماره ردیف :                                                                 هزار نفر  11درصد جمعیت شهرهای بیش از عنوان شاخص آماري: 

 فارسهای نوار ساحلی خلیجبه كل جمعیت در استان جمعیت نسبت

                                                                                                                                                                                                  عمان  و دريای 

 فرمول محاسبه شاخص:

Fi = 
Pi

P
  100 

Pi =  هزار نفر و بیشتر در استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و  11شهرهای دارای جمعیت مجموع جمعیت ساكن در

 بلوچستان

P = مجموع جمعیت استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:Pi                    نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                         Pنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

Pi =  هزار نفر و بیشتر در استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و  11مجموع جمعیت ساكن در شهرهای دارای جمعیت

 بلوچستان

P = مجموع جمعیت استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

ساله از منبع  11ساله و  1اطالع  در مقاطع  نيا سایر)ذكر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 شود. یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

  -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                    -نام تفكيك اول: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 22شماره ردیف :                                             میزان شهرنشینی                                                       عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

جمعیت نقاط شهری

كل جمعیت
 100 میزان شهر نشینی = 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 برآورد سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        جمعیت نقاط شهری    نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: كل جمعیت                      نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شهري:  ، جمعیت تمامی شااهرهايی اساات كه در همان  هر محدوده ی جغرافیايیدر  شااهریمنظور از جمعیت ساااكن در نقاط  جمعيت نقاط 

ای و گروهی كه اقامتگاه  شااهر، عبارت اساات از مجموع تعداد اعضااای همه خانوارهای معمولی ساااكن، مؤسااسااهمحدوده قرار دارد و جمعیت هر 

 معمولی آنان در زمان سرشماری در آن شهر واقع است.

 عبارت از جمعیت در هر محدوده ی جغرافیايی مطابق باتعريف قلم جمعیت می باشد. كل جمعيت:

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 شود. یم دیتول یتیجمع ینفوس ومسکن و به صورت ساالنه از منبع برآوردها یسرشمار

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            -نام تفكيك اول: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف :                                                                                                           میزان روستا نشینیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

جمعیت نقاط روستايی

كل جمعیت
 100 نشینی = میزان روستا 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 برآورد سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        جمعیت نقاط روستايی نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: كل جمعیت                      نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ستايی:   ستايی در    جمعیت نقاط رو ساكن در نقاط رو ست كه در همان   ، جمعیت تمامی آبادیهر محدوده ی جغرافیايیمنظور از جمعیت  هايی ا

سه          س ساكن، مؤ ضای همه خانوارهای معمولی  ست از مجموع تعداد اع ای و گروهی كه اقامتگاه  محدوده قرار دارد و جمعیت هر آبادی، عبارت ا

 .ی شودلحاظ م یاصل یآباد تیدر سرجمع جمع یمربوط به نقاط فرع تیآبادی واقع است. جمعمعمولی آنان در زمان سرشماری در آن 

 كل جمعیت: عبارت از جمعیت در هر محدوده ی جغرافیايی مطابق باتعريف قلم جمعیت می باشد.

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 شود. یم دیتول یتیجمع ینفوس ومسکن و به صورت ساالنه از منبع برآوردها یسرشمار

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 24شماره ردیف :                                                                                                          تراكم نسبی جمعیت عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

جمعیت 

مساحت
 = تراكم نسبی جمعیت 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:           جمعیتنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:              مساحت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جمعیت: جمعیت كشور بر حسب تعريف جمعیت در شناسنامه ی قلم جمعیت.

 مساحت: مساحت خاكی كشور.

 نفر در كیلومتر مربعگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 .باشد یم دیتول ی قابلتیجمع یو به صورت ساالنه از منبع برآوردهاتولید می شود نفوس ومسکن  یسرشمار

 -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                               -نام تفكيك اول: 

 تقسیمات سیاسی دفتر -سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:    وزارت كشور   - ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 27شماره ردیف :                تراكم زيستی                                                                                           عنوان شاخص آماري: 

 اين شاخص بر حسب نیاز بايکی از دو فرمول زير محاسبه می شود:فرمول محاسبه شاخص: 

جمعیت 

 مساحت اراضی زير كشت
 (1= تراكم زيستی ) 

جمعیت 

 مساحت اراضی قابل كشت
 (2= تراكم زيستی ) 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                          جمعیتنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  مساحت زمین های زيركشت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 مطابق تعريف اين قلم در شناسنامه ی جمعیت. جمعيت:

شت:    ضی زیر ك ضی    های زيركشات محصاوالت سااالنه، با  و قلمساتان اسات. چراگاه، جنگل، مرتع،     منظور مجموع زمین ارا آيش و سااير ارا

 (1387گیرد. )تعريف استاندارد آماری برداری تحت اين عنوان قرار نمیبهره

   - مساحت زمين هاي قابل كشت:

 نفر در هکتارگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                  -نام تفكيك اول: 

 كشاورزی دفتر - سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 28شماره ردیف :                   عمان از كل جمعیت كشورفارس و دريای های نوار ساحلی خلیجسهم جمعیت استانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:
مجموع جمعیت استانها ی سیستان و بلوچستان ،  بوشهر، هرمزگان، خوزستان

كل جمعیت
 100 سهم جمعیت استان های ساحلی خلیج فارس و دريای عمان = 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:          بوشهر، هرمزگان، خوزستان  .نام متغير:

  مجموع جمعیت استانها ی سیستان و بلوچستان ،     

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                     جمعیتنام متغير: 

 

   -هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 جمعیت استان های مزبور مطابق تعريف ذكر شده در شناسنامه ی قلم جمعیت

 شناسنامه ی قلم جمعیتجمعیت كشور مطابق تعريف ذكر شده در 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 وجود دارد. زیآن به صورت ساالنه ن دیشود. امکان تول یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

   -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                       -نام تفكيك اول:

 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 باشد.اطالع جمعیت استان ها موجود است اين اطالع در صورت نیاز از اين مجموعه قابل تهیه می 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 29شماره ردیف :                                                                 كشور تیاز كل جمع یمرز یهااستان تیسهم جمععنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:
جمعیت استان های دارای مرز بین المللی

كل جمعیت
 100 سهم جمعیت استان های مرزی = 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:            جمعیت استان های دارای نام متغير:

   مرز بین المللی               

 برآورد جمعیتسایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                   جمعیتنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جمعیت استان های دارای مرز بین المللی مطابق تعريف ذكر شده در شناسنامه ی قلم جمعیت

 تعريف ذكر شده در شناسنامه ی قلم جمعیتجمعیت كشور مطابق 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 وجود دارد. زیآن به صورت ساالنه ن دیشود. امکان تول یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

   -هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

   -هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                              -نام تفكيك اول:

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 اين مجموعه قابل تهیه می باشد.اطالع جمعیت استان ها موجود است اين اطالع در صورت نیاز از 

 

 

 

 

 



 

666 

 

 
 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11شماره ردیف :            تعداد افراد در سن تعلیم                                                                                عنوان شاخص آماري: 

   -فرمول محاسبه شاخص: 

 -متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  نام و روش توليد

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                             تعداد افراد در سن تعلیمنام متغير:  

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 الگیس 17تا  4تعداد افراد واقع در سنین 

 نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

شاخص:                صلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه  شود(:    ماهانه  ف ساله از منبع   11ساله و   1اطالع  در مقاطع  نياسایر)ذكر 

 شود. یم دینفوس ومسکن تول یسرشمار

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 .مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                      جنسنام تفكيك اول: 

 سنین منفرد، گروههای سنی پنج سالهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                   سننام تفكيك دوم: 

 سرشماری و كار نیروی جمعیت، دفترواحد تابعه:            ايران آمار مركزدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

666 

 

 
 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11 شماره ردیف:                                                                                           رسی ازدواج نسبت پیشعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

 سالگی = نسبت پیش رسی ازدواج  11-19ساله /جمعیت حداقل ازدواج كرده در سنین  11-19جمعیت  ×111

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         سالگی 11-19جمعیت حداقل ازدواج كرده    نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                                      ساله 11-19جمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 گيري: درصدواحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

  )ذكر شود(: دوره سرشماري  سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                        مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

 مرد و زنهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجنس                                                 نام تفكيك دوم:

   جمعیت، نیروی كار و سرشماریدفتر واحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 

 



 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 12 شماره ردیف:                                                                                                 میانگین سن در اولین ازدواجعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:   

(m̅)  =  
11 + ∑ Si

50
11 − 11S11 

1 − S11
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:              iنسبت تجرد  در سن  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                 نسبت تجرد قطعی  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

Si  نسبت تجرد در سن =i   

S11نسبت تجرد قطعی = 

 سالگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

  دوره سرشماری)ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 تاشهر، روسهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

 مرد و زنهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجنس                                            نام تفكيك دوم:

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 13 شماره ردیف:                                                                                                        نسبت تجرد قطعی       عنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:

666  s11 =  
 P

S(11)
  

P
(11)

× 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         سالگی 11شمار افراد هرگز ازدواج نکرده سن   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                                  سالگی 11جمعیت سن  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

S11نسبت تجرد قطعی = 

PS(11)  سالگی   11= شمار افراد هرگز ازدواج نکرده سن 

P(11) باشدسالگی می 11= جمعیت سن 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:كل 

  دوره سرشماری)ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                      مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

 مرد و زنهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجنس                                            نام تفكيك دوم:

   یروی كار و سرشماریدفتر جمعیت، نواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 



 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 12 شماره ردیف:                                           میزان خالص مهاجرت                                                    عنوان شاخص آماري:  

دهد و افزايش يا كاهش آن را به ازای هر مهاجر فرستی در جمعیت يك منطقه را نشان می  اثر خالص مهاجرپذيری و فرمول محاسبه شاخص:    

 كند.نفر از جمعیت منطقه، در سال معین بیان می 1111

1000
][





P

EI
M 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    تعداد وارد شدگان                  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                    تعداد خارج شدگان  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: برآورد  گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                            تعداد جمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

Iتعداد وارد شدگان : 

Eتعداد خارج شدگان : 

Pجمعیت منطقه مورد نظر : 

 گيري:  واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان    كشورسطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    كل 

  دوره سرشماری)ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

  شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11 شماره ردیف:              میزان مهاجر پذيری استان                                                                          عنوان شاخص آماري:  

 كند.نفر از جمعیت منطقه، در سال معین بیان می 1111تعداد مهاجران وارد شده  به ازای هر فرمول محاسبه شاخص:  

1000
P

I
MI 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    تعداد وارد شدگان                  نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(: گيري  نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                            تعداد جمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

Iتعداد وارد شدگان : 

Pجمعیت منطقه مورد نظر در میانه سال : 

 نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان    كشورسطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

  )ذكر شود(: دوره سرشماري  سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

  شهر، روستاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 



 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 14 شماره ردیف:        میزان مهاجر فرستی استان                                                                               عنوان شاخص آماري:  

 كند.نفر از جمعیت منطقه، در سال معین بیان می 1111تعداد مهاجران خارج شده  به ازای هر فرمول محاسبه شاخص:  

1000
P

E
ME 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:   تعداد مهاجران خارج شده                نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  يريگنمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                  تعداد جمعیت در میانه سال  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

Eتعداد خارج شدگان : 

Pجمعیت منطقه مورد نظر در میانه سال : 

 نفر گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان    كشورسطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

  دوره سرشماری)ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 تاشهر، روسهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

   دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

665 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 17 شماره ردیف:                                                                                                            میزان خام ازدواج عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

1000
P

M
CMR 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه  سرشماري  ثبتی روش توليد:                            تعداد كل ازدواج ها نام متغير:

 برآورد سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه  سرشماري   ثبتیروش توليد:                              تعداد كل جمعیت نام متغير:

  هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

M: ها در يك سالكل تعداد ازدواج 

P: تعداد كل جمعیت )ايرانی( در آن سال 

 هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان  كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:          كل 

 )ذكر شود(: سال سرشماري سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه    دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                  مناطق جغرافیايینام تفكيك اول: 

     انمركز آمار ايرسازمان ثبت احوال كشور و  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه: 

 - توضيحات:

Crude Marriage Rate 

 



 

667 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 18 ره ردیف:شما                                                                                                        میانگین سن فرزندآوری عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

𝑚 =
∑ 𝑓𝑖𝑎𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه  سرشماري ثبتی روش توليد:                                 میزان بارورینام متغير: 

 استفاده در محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه

:میانگین سنی زنان به هنگام فرزندآوری 𝑚 

 𝑓𝑖 :میزان باروری    

میانگروه سنی   ∶ 𝑎𝑖 

 

 سالگيري: واحد اندازه

 آبادي    دهستان  شهر   بخش   شهرستان    استان  كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:         كل 

 های سرشماریسال)ذكر شود(:   سایر    ماهانه     فصلی      ساالنه               دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول:  

  

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                      مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3      های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                 شاخص

 

666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 19 ره ردیف:شما                        میزان تجديد نسل ناخالص                                                                    عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

GRR=TFR×0.488 

آورد، اگر الگوی متوسط به دنیا می( عبارت از متوسط تعداد دخترانی كه يك زن در دوره كامل فرزندآوری GRRمیزان ناخالص تجديد نسل )

اين شاخص از ضرب میزان باروری كل در نسبت  ژه موجود در جامعه در يك دوره زمانی معین )غالبا يك سال(  را تجربه كرده باشد.باروری سن وي

 آيد.( به دست می18288دختر زايی)

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:          )میزان باروری كل(TFR  متغير: نام

           هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

TFR:  میزان باروری كل 

GRR: (میزان تجديد نسل ناخالصGeneral Reproduction Rate)  

 دخترفرزند گيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان    استان كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:         كل 

 سال سرشماری)ذكر شود(:   سایر    ماهانه     فصلی      ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 تفكيك:هاي هر هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول:  

 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                      مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:



 

666 

 

 

 هاي آماريشناسنامه شاخصفرم 

 

 41 ره ردیف:شما                                                                ساله( از كل زنان 11-29سهم زنان در سن باروری )عنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

سهم زنان در سن باروری =
سال 11تا  29تعداد زنان 

تعداد كل زنان
× 111 

 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:          ساله 29-11زنان  تعداد  نام متغير:

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونهسرشماري  ثبتی روش توليد:  زنان                    تعداد كل نام متغير:

 

 :                هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:         كل 

 سال سرشماری)ذكر شود(:  سایر    ماهانه     فصلی      ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول:  

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                      مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 41 ره ردیف:شما                                                                                     نسبت مهاجرپذيری به مهاجر فرستیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

=  نسبت مهاجرپذيری به مهاجرفرستی
تعداد مهاجران وارد شده

تعداد مهاجران خارج شده
×111 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:  تعداد مهاجران وارد شده                           نام متغير:

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونهسرشماري  ثبتی روش توليد:  تعداد مهاجران خارج شده                           نام متغير:

 

                هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:         كل 

 سال سرشماری)ذكر شود(:  سایر    ماهانه     فصلی      ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول:  

 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                      مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 



 

666 

 

 

 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 42 ره ردیف:شما                                                                                                 میزان خالص طالق            عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

میزان خالص طالق =
تعداد طالق های واقع شده در يك سال

جمعیت همسردار میانه همان سال
×1111 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه  سرشماري  ثبتیوش توليد:  های واقع شده در يك سال           رتعداد طالق نام متغير:

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونهسرشماري  ثبتی روش توليد:  جمعیت همسردار ايرانی در میانه سال            نام متغير:

 

                هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 در هزارگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:         كل 

 سال سرشماری)ذكر شود(:  سایر     ماهانه     فصلی      ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                       مناطق جغرافیايینام تفكيك اول:  

 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:                      مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 43 ره ردیف:شما                                                                                                      عمومیت ازدواج             عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

عمومیت ازدواج  =
جمعیت 01 ساله و بیشتر حداقل یک بار ازدواج کرده

کل جمعیت 01 ساله و بیشتر
×0111 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونه  سرشماري  ثبتیوش توليد:  ساله و بیشتر حداقل يکبار ازدواج كرده   ر 11جمعیت  نام متغير:

  سایر)ذكر شود(: گيرينمونهسرشماري  ثبتی  روش توليد: ساله و بیشتر                              11كل جمعیت  نام متغير:

 

                هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 در هزارگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان استان كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:         كل 

 سایر    ماهانه     فصلی      ساالنه              دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 سال سرشماری)ذكر شود(:  

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهر، روستا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                               مناطق جغرافیايینام تفكيك اول:  

 

 دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماریواحد تابعه:     مركز آمار ايرانسازمان ثبت احوال كشور و  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 آموزش -2-3
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
1نسبت دانش آموزان به معلم 

 

 

 

 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 

2درس های فیزيکیتراكم كالس 

3های داير درستراكم كالس 

2سهم دانش آموزان  محل يا گروه خاص 

1برداری از كالسضريب بهره 

4سهم مدارس روستايی از كل مدارس كشور 

7سهم مدارس استثنايی روستايی از كل مدارس استثنايی 

8نرخ گذر از ابتدائی به دوره اول متوسطه 

9 متوسطه دوره دوم به دوره اول متوسطه نرخ گذر از 

11پوشش ويژه سنی 

11میانگین طول تحصیل 

12ضريب اشتغال ظاهری معلم 

13ضريب اشتغال واقعی معلم 

12 ساله 1پوشش تحصیلی جمعیت 

11ای هر دانش آموز از سرانه تولید ناخالص داخلیسهم هزينه 

14از هزينه های عمومی آموزش و پرورشهای تحصیلی سهم هريك از دوره 

17ای و كاردانشهای متوسطه فنی و حرفهسهم بخش غیردولتی از آموزش 

18
های صنعت، خدمات و كشاورزی در آموزش متوسطه سهم  هنرجويان هر يك از زمینه

 ایفنی و حرفه
19آموزش كاردانشهای صنعت، خدمات و كشاورزی در سهم  هنرجويان هر يك از زمینه 

21 ای آموزش متوسطه فنی و حرفهنسبت هنرجو به معلم در 

21ای سهم هنرجويان دختر در آموزش متوسطه فنی و حرفه 

22سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولت 

23سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی 

22سهم فصول بودجه آموزش و پرورش 

21سرانه دانش آموزی بخش دولتی 

24های پرورشی و فرهنگی دانش آموزانسرانه فعالیت  

 

 

 

 

27نسبت حقوق كاركنان به حقوق كارمندان ساير نهادهای دولتی 
28 نسبت میانگین حقوق و مزايای فرهنگیان بر سرانه تولید ناخالص داخلی 

29 و پرورشنسبت كمك های مردمی به كل اعتبارات آموزش 
31سهم اعتبارات آموزش فرهنگیان از كل اعتبارات آموزش و پرورش 
31سهم اعتبارات تربیت بدنی و سالمت  دانش آموزان 
32سرانه فضای آموزشی مدارس 
33های فیزيکیسرانه زيربنای كالس 
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
32سرانه محوطه و فضای سبز مدارس 

 آموزش و پرورشوزارت 

 

31نسبت دانش آموزان به تعداد سرويس بهداشتی 
34سرانه زيربنايی  آزمايشگاهی مدارس 

37سرانه زيربنايی كارگاهی مدارس 
38درصد فضاهای آموزشی دارای نمازخانه مدرسه 
39درصد فضاهای آموزشی دارای اتاق مشاور مدرسه 
21كل فضاهای آموزشی و پرورشیمدرسه به كتابخانهفضاهای آموزشی دارای 
21های موجودهای استیجاری به كل كالسنسبت كالس 
22سرانه فضاهای ورزشی 
23های تربیتیسرانه فضای كانون 
22های مختلطسسهم دانش آموزان  كال 
21سهم هرشاخه  تحصیلی دردوره دوم  متوسطه 
24نظریهای تحصیلی در شاخه سهم رشته 

27ای و كاردانشسهم هرگروه تحصیلی در شاخه های فنی و حرفه 
28های شاخه  نظری  از كل دوره دوم متوسطهنسبت  دانش آموزان رشته 
29نسبت  معدل دانش آموزان شاخه نظری از كل دوره دوم متوسطه 
11نسبت  دانش آموزان رشته ادبیات علوم انسانی  از كل شاخه نظری 
11نسبت  معدل دانش آموزان رشته ادبیات  علوم انسانی به كل شاخه نظری 
12به كل شاخه نظرینسبت  معدل دانش آموزان علوم معارف اسالمی 
13ای به كل دوره دوم متوسطهنسبت  دانش آموزان  شاخه فنی و حرفه 
12نسبت  دانش آموزان شاخه كاردانش به كل دوره دوم متوسطه 
11 ساله 4نرخ جذب ناخالص )درصد پذيرش ظاهری( جمعیت 
14ظاهری نرخ گذر 

17درصد پوشش تحصیلی ظاهری 

18درصد پوشش تحصیلی واقعی 
19نسبت اتالف 
41 التحصیالنمیانگین طول تحصیل  فار 
41نرخ ماندگاری 
42درصد قبولی 
43مردودی درصد 
42آموزانپايه دانش  نرخ تکرار 
41نرخ ارتقای دانش آموزان 
44نرخ ترك تحصیل 
47درصد دانش آموزان شركت كننده در اماكن مذهبی 
48درصد مدارس دارای نمازخانه مستقل يا متصل به مسجد با قابلیت استفاده از مسجد 

49درصد مدارس قرآن 

71درصد دانش آموزان حافظ قرآن 
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

71درصد كاركنان حافظ قرآن 

 وزارت آموزش و پرورش

72درصد با سوادی 
73 ساله از كل بی سوادان 11-29سهم بی سوادان گروه سنی 
72نرخ سوادآموزان تحت پوشش برنامه 
71درصد قبولی سوادآموزان 
74نرخ ماندگاری سوادآموزان 
77 سوادآموزانهزينه سرانه واگذاری آموزش 
78درصد سوادآموزی از طريق برون سپاری و مشاركت دستگاه ها 
79به آموزش دهنده نسبت سوادآموز 
81میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت كاركنان 
81میانگین سطح تحصیالت معلمان 
82ضريب اشتغال ظاهری معلمان در هر گروه تدريس 
83 استخدامدرصد كاركنان به تفکیك نوع 
82نسبت معلمان به كل كاركنان 
81میانگین سنوات خدمت معلمان 

84میانگین سنوات خدمت كاركنان 
87 التحصیل دانشگاه فرهنگیان به كل معلماننسبت معلمان فار 
88هاهای تحصیلی دانشگاه فرهنگیان دارای دوره دكتری به كل رشتهنسبت رشته 
89 دينی و قرآن دارای تحصیالت حوزوی به كل معلمان همان درسنسبت معلمان 
                                تعداد دانشجويان  91

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  آموختگان                                                                                                                     تعداد دانش 91
                      تعداد ثبت نام شدگان                                                                                                           92
                           تعداد آموزشگران دانشگاهی                                                                                 93
             تعداد هیئت علمی تمام وقت                                                                                                      92
 سهم دانشجويان دوره كاردانی از كل دانشجويان                                                                               91
 سهم دانشجويان دوره كارشناسی از كل دانشجويان                                                                 94
 سهم دانشجويان دوره كارشناسی ارشد از كل دانشجويان                                                   97
 ای از كل دانشجويان                                                   سهم دانشجويان دوره دكتری حرفه 98
 سهم دانشجويان دوره دكتری تخصصی از كل دانشجويان                                                 99

 سهم دانشجويان دوره تحصیالت تکمیلی از كل دانشجويان                                      111
 سهم دانشجويان گروه علوم انسانی از كل دانشجويان                                                111
 سهم دانشجويان گروه علوم پايه از كل دانشجويان                                                              112
 سهم دانشجويان گروه فنی و مهندسی از كل دانشجويان                                                   113
 سهم دانشجويان گروه كشاورزی و دامپزشکی از كل دانشجويان                                              112
 سهم دانشجويان گروه هنر از كل دانشجويان                                                            111
 نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالی                                                                             114
                                                            تعداد كل دانشجويان از صد هزار نفر جمعیت  117
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف

 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت از كل آموزشگران دانشگاهی                                          118

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادی از كل اعضای هیئت علمی تمام وقت      119

 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه دانشیاری از كل اعضای هیئت علمی تمام وقت     111

 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادياری از كل اعضای هیئت علمی تمام وقت     111

سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باال از كل اعضای هیئت علمی تمام  112

 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه مربی از كل اعضای هیئت علمی تمام وقت      113 وقت    

 نسبت دانشجويان به اعضای هیئت علمی تمام وقت 112

 نسبت دانشجويان به اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باال 111

هیئت علمی تمام وقت با مرتبه  های تحصیالت تکمیلی به اعضاینسبت دانشجويان دوره 114

 استادياری به باال

 سهم ثبت نام شدگان دوره كاردانی از كل ثبت نام شدگان 117
 سهم ثبت نام شدگان دوره كارشناسی از كل ثبت نام شدگان 118
 سهم ثبت نام شدگان دوره كارشناسی ارشد از كل ثبت نام شدگان 119
 ای از كل ثبت نام شدگان                       سهم ثبت نام شدگان دوره دكتری حرفه 121
 سهم ثبت نام شدگان دوره دكتری تخصصی از كل ثبت نام شدگان                                121
 سهم ثبت نام شدگان دوره تحصیالت تکمیلی از كل ثبت نام شدگان                         122
 سهم ثبت نام شدگان گروه علوم انسانی از كل ثبت نام شدگان                      123
 سهم ثبت نام شدگان گروه علوم پايه از كل ثبت نام شدگان                                                  122
 سهم ثبت نام شدگان گروه فنی و مهندسی از كل ثبت نام شدگان                                    121
 سهم ثبت نام شدگان گروه كشاورزی و دامپزشکی از كل ثبت نام شدگان                           124
 سهم ثبت نام شدگان گروه هنر از كل ثبت نام شدگان                                                         127
 سهم دانش آموختگان دوره كاردانی از كل دانش آموختگان                                           128
 سهم دانش آموختگان دوره كارشناسی از كل دانش آموختگان                         129
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص 

 

 1شماره ردیف :                                              نسبت دانش آموز به معلم                                               عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

تعداد كل دانش آموزان 

تعداد كل معلمان
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:. تعداد كل دانش آموزان                         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد تعداد كل معلمان                                 نام متغير:
 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارد.فردی است كه برابر مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 كند.ای است كه برنامه های آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا میفرد واجد صالحیت های علمی و حرفهمعلم :  

 -گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل            سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                 دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدائی ، راهنمايی، دوره اول و دوره دوم متوسطههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  دوره                                      نام تفكيك اول: 

 دولتی و غیر دولتیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهنوع اداره                                   نام تفكيك دوم: 

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:         جنسیت                             نام تفكيك سوم:

 استثنائی و عادیاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه ه                            استثنائی و عادینام تفكيك چهارم: 
 

 اداره آموزش و پرورش استان و منطقهواحد تابعه:                              وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 2شماره ردیف :                                                                                                   های فیزيکی درستراكم كالسعنوان شاخص آماري: 

 

           فرمول محاسبه شاخص:

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:      تعدادكالس فیزيکی                 نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليدر             تعداددانش آموز              نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .شودهای مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا میمکان فیزيکی يا مجازی كه درآن برنامهكالس: 

 مکان فیزيکی كه قابلیت تشکیل كالس درس را دريك يا چند نوبت دارد.كالس فيزیكی : 

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 دانش آموز به كالس فیزيکیگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دوره اول و دوره دوم متوسطه -ابتدايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهدوره تحصیلی                                                 نام تفكيك اول:

 شهری وروستايی و عشايریهاي : فهرست مؤلفه                                                جغرافیايی محل نام تفكيك دوم:  

 ای و كاردانشنظری،، فنی وحرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                                   شاخه تحصیلینام تفكيك سوم:   

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه:            آموزش و پرورش وزارت دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 

 

 

 دانش آموزتعداد 

 تعداد کالس فیزیكي  
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 3شماره ردیف :                                                                                                          های داير درستراكم كالسعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:تعدادكالس داير                           نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليدتعداددانش آموز                          رنام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .شودهای مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا میمکان فیزيکی يا مجازی كه درآن برنامهكالس: 

 مشغول تحصیل هستند.های مصوب با حضور معلم آموزان براساس برنامهكالسی كه در آن ، گروهی از دانشكالس دایر : 

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 دانش آموز به كالس دايرگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 اول و دوم متوسطه -ابتدايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهدوره تحصیلی                                       نام تفكيك اول:

 شهری وروستايی و عشايریهاي : فهرست مؤلفه                                      جغرافیايی محل نام تفكيك دوم:  

 ای و كاردانشنظری،، فنی وحرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: شاخه تحصیلی                                  نام تفكيك سوم:   

    وزارت آموزش و پرورش دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 های آموزشی)ابتدايی و متوسطه(معاونت- اداره كل اموراداری و تشکیالت-ريزی و فناوری اطالعاتمركزبرنامهواحد تابعه:  

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزتعداد 

 تعداد کالس دایر  
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 2 شماره ردیف :                                                                                      سهم دانش آموزان محل يا گروه خاصعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: ... گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                         اموز درمحلتعداد دانشنام متغير:. 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                                  تعداد دانش آموزنام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 روستايی وعشايریشهری و هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                     جغرافیايی محلنام تفكيك اول :  

 متوسطه اول ودوم-ابتدايی) دوره اول و دوره دوم(هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                       دوره تحصیلینام تفكيك دوم: 

 پسر-دخترفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                            جنسیت   نام تفكيك سوم: 

 غیردولتی-دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                       نوع وابستگینام تفكيك چهارم: 

 های آموزشی) ابتدايی و متوسطه(معاونتواحد تابعه:                وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 تعداد دانش آموزان در محل مورد نظر

 تعداد کل دانش آموزان 

 

111  ×        
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 1شماره ردیف :                                                                                                        كالسبرداری از ضريب بهرهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

111  ×
تعداد  كل كالس داير   

تعداد  كل كالس فیزيکی 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:تعداد كل كالس داير                          نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: تعداد كل كالس فیزيکی                     نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كالسی است كه در آن گروهی از دانش آموزان ثبت نام شده بر اساس برنامه های مدون و با حضور معلم مشغول تحصیل می باشند.كالس دایر : 

 درس را در يك يا چند نوبت دارد.مکان فیزيکی كه قابلیت تشکیل كالس كالس فيزیكی : 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 هر تفكيك: هايهاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  جنسیت                        نام تفكيك اول: 

 دوره اول و دوره دوم متوسطه –ابتدائی هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهدوره                             نام تفكيك دوم: 

 دولتی و غیر دولتی  فهرست مولفه هاي تفكيك سوم: نوع اداره                        نام تفكيك سوم:

 شهر و روستافهرست مولفه هاي تفكيك سوم:              جغرافیايی محلنام تفكيك چهارم: 

 ادارات آموزش و پرورش استان و مناطقواحد تابعه:                                     وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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هاي آماريفرم شناسنامه شاخص  

 

 4شماره ردیف :                                                                                   سهم مدارس روستايی از كل مدارس كشورعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

111×  
تعداد كل مدارس روستائی كشور

تعداد كل مدارس كشور
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:تعداد مدارس روستايی  كشور                 نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: تعداد كل مدارس كشور                        نام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سازمانی است كه بر مبنای معیارهای رسمی تاسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب        مدرسه:  

شور را      شی ك شی و آموز سمی       پرور صیلی ر صیلی معین بر عهده دارد و پس از پايان دوره به دانش آموزان يا هنر جويان مدرك تح سطح تح در 

 اعطاء می شود.

 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:               

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دولتی و غیر دولتیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه نوع اداره                                                     نام تفكيك اول: 

 ابتدائی، دوره اول و دوره دوم متوسطههاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهدوره                                                           نام تفكيك دوم: 

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: جنسیت                                                     نام تفكيك سوم:

 اداره اموزش و پرورش استان و منطقهواحد تابعه:                           وزارت آموزش و پرورشاه)هاي( اجرایی متولی: دستگ

 -توضيحات: 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 7شماره ردیف :                                                                سهم مدارس استثنايی روستايی از كل مدارس استثنايیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

111  ×
 تعداد   مدارس  روستايی استثنايی

تعداد كل  مدارس استثنايی    
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:تعداد مدارس روستايی استثنايی      نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                تعداد كل مدارس استثنايینام متغير: 
 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای كه متناسب با نیازمنديهای دانش آموزان استثنايی تجهیز شده و دانش آموزان استثنايی در آن مشغول به تحصیل مدرسهمدرسه استثنایی : 

 هستند.

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه جنسیت                                                                نام تفكيك اول: 

 دولتی و غیر دولتیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهنوع اداره                                                                نام تفكيك دوم: 
 

 سازمان آموزش و پرورش استثنايی واحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش                             دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - حات:توضي
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 8شماره ردیف :                                                                                       نرخ گذر از ابتدائی به دوره اول متوسطهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

111  ×
 𝑡+1 كل دانش آموزان ثبت نام  شده در  پايه هفتم برای اولین بار در سال  تحصیلی

    𝑡 كل دانش آموزان ثبت نام شده ششم دبستان سال تحصیلی
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:.تعداد دانش آموز ثبت نام شده در اول راهنمايی   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:تعداد دانش آموز ثبت نام شده در پنجم ابتدائی    نام متغير:
 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .مشغول به تحصیل استآموزی كه در دوره ابتدائی دانشدانش آموز ابتدائی : 

 كند.دانش آموزی كه در دوره متوسطه  تحصیل میدانش آموز متوسطه : 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     
 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               
 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 روستا و شهرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                      جغرافیايی محلنام تفكيك اول  : 

 دختر و پسرهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجنسیت                                                          نام تفكيك دوم: 
 

 ادارات آموزش و پرورش استان ومناطقواحد تابعه:                                    وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريشناسنامه شاخصفرم 

 

 9شماره ردیف : نرخ گذر از دوره اول متوسطه به دوره دوم متوسطه                                                              عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:             

111  ×
 𝑡+1 كل دانش آموزان ثبت نام  شده در  پايه دهم برای اولین بار در سال  تحصیلی

    𝑡 كل دانش آموزان ثبت نام شده  پايه نهم سال تحصیلی
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعداد دانش آموز ثبت نام شده در اول متوسطه      نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:تعداد دانش آموز ثبت نام شده در سوم راهنمايی   نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.دانش آموزی كه در دوره متوسطه  تحصیل میدانش آموز متوسطه : 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                            جنسیت                                    نام تفكيك اول: 

 شهر و روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهجغرافیايی                                                                 محلنام تفكيك دوم: 

 

 ادارات اموزش و پرورش استان و مناطقواحد تابعه:                                           وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11شماره ردیف : پوشش ويژه سنی                                                                                                     عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:          

111  ×
 تعداد دانش آموزان  مشغول به تحصیل در يك سن خاص      

تعداد جمعیت الزم التعلیم در يك سن خاص 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: ... گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                             جمعیت الزم التعلیم     نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال داردفردی است كه برابر مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

شااود كه به ترتیب بايسااتی در ساااله گفته می 12-14ساااله و  11-13ساااله،  4-11التعلیم به گروه ساانی جمعیت الزمجمعيت الزم التعليم: 

 های ابتدايی، راهنمايی و متوسطه به تحصیل مشغول باشند.دوره

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 و پسردختر  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                          جنسیت                       نام تفكيك اول: 

  ادارات آموزش و پرورش استان و مناطقواحد تابعه:                                          وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 توضيحات:

   ساله می باشند. 11الی  4گروه سنی مرتبط با دوره ابتدائی، افراد 
 ساله می باشند. 13الی  11گروه سنی مرتبط با دوره راهنمائی، افراد 

 ساله می باشند 14الی  12گروه سنی مرتبط با دوره متوسطه نظری، افراد 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11شماره ردیف : میانگین طول تحصیل                                                                                                عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:     

111  ×
 مجموع (دانش آموزانی كه دوره را به پايان رسانده اند× تعداد سالهای مربوطه)

مجموع دانش آموزانی كه دوره را به پايان رسانده اند
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليدآموزانی كه دوره را به پايان رسانده اندتعداد دانش نام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال داردفردی است كه برابر مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 سالگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه جنسیت                                                      نام تفكيك اول: 

 شهر و روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                                  جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 ابتدائی، دوره اول و دوره دوم متوسطهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                   دوره                       نام تفكيك سوم:

 ادارات آموزش و پرورش استان و مناطقواحد تابعه:                         وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:
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 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 12شماره ردیف :                                                                                                      ضريب اشتغال ظاهری معلمعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:            

111  ×
تعداد معلم موجود 

تعداد معلم مورد نیاز
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: ...   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:تعداد معلم موجود                             نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: ... گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: تعداد معلم مورد نیاز                          نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.ای است كه برنامه های آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا میفرد واجد صالحیت های علمی و حرفهمعلم : 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                               جنسیت                                 نام تفكيك اول:

 ابتدائی، دوره اول و دوره دوم متوسطههاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                         دوره                                    نام تفكيك دوم: 
 

 ادارات آموزش و پرورش استان و مناطقواحد تابعه:                           ورشوزارت آموزش و پردستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 توضيحات:  

 .باشدالزم به توضیح است تعداد معلمان بر اساس ساعت می
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 13شماره ردیف :                                                                                                        ضريب اشتغال واقعی معلمعنوان شاخص آماري: 

 :     فرمول محاسبه شاخص

111  ×
 تعداد معلم موجود در گروه تدريس  مربوطه ( ساعت)

تعداد معلم مورد نیاز در گروه تدريس مربوطه(ساعت)
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعداد معلم موجود                         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد                            تعداد معلم مورد نیاز نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.ای است كه برنامه های آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا میفرد واجد صالحیت های علمی و حرفهمعلم : 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن -مرد هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          جنسیت                              نام تفكيك اول: 

 ابتدائی ، دوره اول و دوره دوم متوسطههاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهدوره                                                          نام تفكيك دوم: 

 

 ادارات آموزش و پرورش استان و مناطقواحد تابعه:                              وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 12شماره ردیف:            ساله 1پوشش تحصیلی جمعیت  عنوان شاخص آماري:

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 ساله( 1ساله/ تعداد نوآموز  1)تعداد جمعیت × 111
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:  ساله 1تعداد نوآموز نام متغير: 

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري    ثبتی    روش توليد:  ساله 1تعداد جمعیت نام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ساله اطالق می شود كه در دوره آمادگی )پیش دبستانی( تحت آموزش رسمی قرار می گیرند.  1كودكان به نوآموز: 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان     شهر     بخش     شهرستان    استان    كل كشور     سطح جغرافيایی ارائه شاخص:

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

                دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهجنسیت                                                                 نام تفكيك اول: 

 شهر و روستاهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                                              جغرافیايی محل نام تفكيك دوم:

 

 واحد تابعه:          وزارت آموزش و پرورش)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 

 -  توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 65 شماره ردیف:    ای هر دانش آموز از سرانه تولید ناخالص داخلیسهم هزينهعنوان شاخص آماري:  

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تولید ناخالص داخلی در همان سال سرانه 

 ر دانش آموز در يك سال مالی معینههزينه شده برای اعتبارات      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:               در بخششده  انجامای هزينهاعتبارات  نام متغير:

                 آموزش و پرورش در يك سال مالی معین         

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونهسرشماري    ثبتی    روش توليد:       تولید ناخالص داخلی در يك سال مالی معین نام متغير:

   سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:             تعداد دانش آموز در يك سال              نام متغير:

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري    ثبتی     روش توليد:                              تعداد جمعیت در يك سال  نام متغير:

 -هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي   دهستان     شهر     بخش     شهرستان     استان     كل كشور     سطح جغرافيایی ارائه شاخص:

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های تحصیلی دورهنام تفكيك اول:  

 ابتدائی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه، متوسطه فنی و حرفه ای، متوسطه كار و دانشهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه 
 

 ريزی و نظارت راهبردی ريیس جمهورپرورش، مركز آمار ايران، بانك مركزی، معاونت برنامهوزارت آموزش و )هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 واحد تابعه:  

 

 -توضيحات:

 

 
 

111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 14شماره ردیف:        های عمومی آموزش و پرورشهای تحصیلی از هزينهسهم هر يك از دوره  عنوان شاخص آماري:

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 های تحصیلی در يك سال مالی معین (در هريك از دورههزينه شده كل هزينه های عمومی آموزش و پرورش در همان سال / اعتبارات ) ×111

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:       از محل منابع عمومی هزينه شدهاعتبارات  نام متغير:

 در يك سال مالی معین در آموزش و پرورش          

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:     از محل منابع عمومی  هزينه شدهاعتبارات  نام متغير:

 های تحصیلی در يك سال مالی معیندورهدر هر يك از      

 -هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 درصدگيري:   واحد اندازه

 آبادي   دهستان     شهر     بخش     شهرستان    استان    كل كشور     سطح جغرافيایی ارائه شاخص:

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ای و اعتبارات تملك دارائی های سرمايه ایاعتبارات هزينههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                     نوع اعتبارات  نام تفكيك اول:

ابتدائی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه، متوسطه فنی     هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه             های تحصیلی  دورهنام تفكيك دوم:  

 و حرفه ای، متوسطه كار و دانش
 

   واحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش )هاي( اجرایی متولی:دستگاه

 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  17شماره ردیف:        ای و كاردانشهای متوسطه فنی و حرفهسهم بخش غیردولتی از آموزش عنوان شاخص آماري:

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 ای و كاردانش / تعداد هنرجويان بخش غیر دولتی()تعداد هنرجويان آموزش های متوسطه فنی و حرفه× 111

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

                   هنرجويان بخش غیر دولتی تعدادنام متغير: 

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:  

 ای و كاردانشتعداد هنرجويان آموزش متوسطه فنی و حرفه نام متغير:

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد: 
 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ای و كشاورزی در دوره متوسطه مشغول به تحصیل باشد.های فنی و حرفهشود كه در يکی از رشتهآموزی گفته میهنرجو به دانش هنرجو:

 هنرجويانی كه در بخش غیر دولتی مشغول تحصیل هستند. غير دولتی:هنر جویان بخش 

 ای و كاردانش مشغول تحصیل هستند.هنرجويانی كه در آموزش متوسطه فنی و حرفهاي و كاردانش : هنر جویان متوسطه فنی و حرفه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان     شهر     بخش     شهرستان     استان    كل كشور      سطح جغرافيایی ارائه شاخص:

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك
 

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه -نام تفكيك اول: 

 واحد تابعه:   وزارت آموزش و پرورش)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 18شماره ردیف:                                            ایدر آموزش متوسطه فنی و حرفه هازمینه هنرجويان هر يك ازسهم عنوان شاخص آماري: 

     فرمول محاسبه شاخص: 

 111(های مختلف هنرجويان زمینه /ایهنرجويان متوسطه فنی و حرفه) 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:  های مختلفهنرجويان زمینه تعداد نام متغير: 

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی    روش توليد:  ایهنرجويان متوسطه فنی و حرفه تعداد نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ای و كشاورزی در دوره متوسطه مشغول به تحصیل باشد.های فنی و حرفهشود كه در يکی از رشتهآموزی گفته میهنرجو به دانش هنرجو:

 ای مشغول تحصیل هستند.فنی و حرفه متوسطه ی كه در آموزشهنرجويان :اي هنرجویان متوسطه فنی و حرفه

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان     شهر     بخش     شهرستان     استان    كل كشور     شاخص:سطح جغرافيایی ارائه 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 صنعت، خدمات و كشاورزی  هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه زمینه نام تفكيك اول: 

 واحد تابعه:   وزارت آموزش و پرورش)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه شاخص     های علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                                  شاخص -3

 

666 

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  19شماره ردیف:  آموزش كاردانش در هاهنرجويان هر يك از زمینهسهم  عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 (هنرجويان زمینه های مختلف /هنرجويان كاردانش) ×111

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  های مختلفهنرجويان زمینه تعداد  نام متغير:

 سایر )ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري   ثبتی روش توليد:  هنرجويان كاردانشتعداد  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ای و كشاورزی در دوره متوسطه مشغول به تحصیل باشد.های فنی و حرفهشود كه در يکی از رشتهآموزی گفته میهنرجو به دانش هنرجو:

 

 درصد گيري:اندازه واحد

 سطح جغرافيایی ارائه شاخص:
    كل كشور    استان     شهرستان     بخش     شهر     دهستان  آبادي 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 صنعت، خدمات و كشاورزی  هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه زمینه نام تفكيك اول: 

 واحد تابعه:   وزارت آموزش و پرورش)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21 شماره ردیف:    ای آموزش متوسطه فنی و حرفهبه معلم در   نسبت هنرجوعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 تعداد معلمان متوسطه فنی و حرفه ای/ تعداد هنرجويان متوسطه فنی و حرفه ای

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  تعداد هنرجويان متوسطه فنی و حرفه اینام متغير: 

 سایر )ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري   ثبتی روش توليد:  ای تعداد معلمان متوسطه فنی و حرفهنام متغير: 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ای تدريس می كنند.  معلمانی كه در آموزش متوسطه فنی و حرفه اي :معلمان متوسطه فنی و حرفه

 -گيري: واحد اندازه

 سطح جغرافيایی ارائه شاخص:
    كل كشور     استان     شهرستان     بخش     شهر     دهستان   آبادي 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه نام تفكيك اول:  

 واحد تابعه:   وزارت آموزش و پرورش)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف:      ای سهم هنرجويان دختر در آموزش متوسطه فنی و حرفهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 ()تعداد هنرجويان متوسطه فنی و حرفه ای/ تعداد هنرجويان دختر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای× 111

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

تعداد هنرجويان دختر آموزش متوسطه  نام متغير:

 فنی و حرفه ای

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی  روش توليد: 

 سایر )ذكر شود(: گيري    نمونه سرشماري     ثبتی  روش توليد:  تعداد هنرجويان متوسطه فنی و حرفه ای نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 ای مشغول تحصیل هستند.فنی و حرفه متوسطه ی كه در آموزشهنرجويان :اي هنرجویان متوسطه فنی و حرفه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان     شهر     بخش     شهرستان     استان    كل كشور     سطح جغرافيایی ارائه شاخص:

 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه -نام تفكيك اول: 

 واحد تابعه:   وزارت آموزش و پرورش)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص 

 

 22شماره ردیف :                                                                          سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 بودجه آموزش و پرورش    × 111                                                           

 بودجه كل كشور                                                                                                           

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:    گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر       وپرورش        بودجه آموزش میزان  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:رمیزان بودجه كل كشور                         نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میزان بودجه مصوب سالیانه وزارت آموزش وپرورش در قانون بودجه كل كشوربودجه آموزش و پرورش : 

ها برای بینی درآمدها و ساير منابع تامین اعتبار و برآورد هزينهسال مالی تهیه و حاوی پیشمالی دولت كه برای يك برنامهبودجه كل كشور : 

 شود.های قانونی كشور میها و هدفاستانجام عملیاتی است كه منجر به نیل سی

 درصد :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 كل ،هزينه ای، تملك دارايی های  سرمايه ایهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                     نوع     نام تفكيك اول: 

 مصوب ، تخصیص و عملکردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                         نوع نام تفكيك دوم: 

 نام تفكيك سوم:                               فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:  

 

 و بودجه سازمان برنامه –وزارت آموزش و پرورش دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 دفتر امور فرهنگی و آموزشی سازمان برنامه و بودجه رياست جمهوری –بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش ،دفتر برنامه واحد تابعه: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 23شماره ردیف :                                                                  سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلیعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 بودجه سالیانه آموزش وپرورش        × 111

 (G.D.Pتولید ناخالص داخلی)                                                                                

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليدمیزان بودجه سالیانه آموزش وپرورش            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:میزان تولید ناخالص داخلی                        رنام متغير: 

 

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 میزان بودجه مصوب سالیانه آموزش و پرورش در قانون بودجه كل كشور.بودجه مصوب آموزش و پرورش: 

صل از فعالیت    (: GDPتوليد ناخالص داخلی) شده حا ضافی كاالها و خدمات تولید  صادی واحدهای مقیم در يك كشور در يك   ارزش ا های اقت

 گیرند.در داخل يا خارج ازكشور در دسترس قرار میدوره زمانی معین كه برای مصارف نهايی 

 درصد: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:و فهرست مؤلفه هاي شاخصتفكيك

 هزينه ای، تملك دارايی های  سرمايه ای كل،هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            نوع  نام تفكيك اول: 

 مصوب و تخصیص هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                            نوع نام تفكيك دوم: 

 

  وزارت آموزش و پرورش -مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

دفتربرنامه ، بودجه و تأمین منابع  وزارت  -ای سازمان برنامه و بودجه  رياست جمهوریدفتر بودجه هزينه –ای معاونت بودجه هزينهواحد تابعه:  

 آموزش و پرورش

 - توضيحات:
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 آماريهاي فرم شناسنامه شاخص

 

 22شماره ردیف :                                                                                          سهم فصول بودجه آموزش و پرورشعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 بودجه يك فصل آموزش و پرورش        × 111                                                    

  بودجه مصوب كل آموزش و پرورش                                                                                                

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر     فصول هزينه                                         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:میزان بودجه مصوب سالیا نه آموزش و پرورش       ر نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 فصل طبقه بندی می گردد.( 7بودجه در يك طیقه از هزينه ها است.)بودجه آموزش و پرورش در نوع هزينه كرد فصل هزینه : 

 درصد :گيريواحد اندازه

 منطقه شهرستاناستان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

           فصول هزينه نام تفكيك اول:

 -(1يارانه ها )-(2هزينه های اموال اداری) -(3استفاده از كاالها وخدمات)-(2( جبران خدمات كاركنان  )1) هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه

 ساير -(7( رفاه اجتماعی )4كمك های بالعوض )

 مصوب، عملکردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهنوع                            دوم:نام تفكيك 

 تملك دارايی های سرمايه ای ،ایهزينههاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                نوع اعتبار   نام تفكيك سوم: 

  جمهوری سازمان برنامه و بودجه رياست-وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

دفتر برنامه ريزی و تامین منابع ساازمان نوساازی ، توساعه و تجهیز     –دفتر برنامه،  بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش  واحد تابعه: 

 مدارس كشور وزارت آموزش و پرورش

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  21شماره ردیف :                                                                                               بخش دولتیسرانه دانش آموزی عنوان شاخص آماري: 
 

 

 ای تخصیص يافته برای يك  دوره تحصیلیاعتبارات هزينه          فرمول محاسبه شاخص:    

 تعداد دانش آموزان همان دوره تحصیلی                                                                  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر              آموزی         اعتبار سرانه دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:دانش آموز                                  ر تعداد نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

آموزان مدارس دولتی تخصیص طی يك سال برای تأمین هزينه های  جاری دانشای كه مجموع ارقام بودجه هزينهآموزي : اعتبار سرانه دانش

 و هزينه می شود.

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دوره:  دانش آموز

 ريال: گيريواحد اندازه

 همنطقشهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه ،دوم متوسطه)نظری، فنی حرفه ای، كاردانش ( هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه دوره و شاخه تحصیلی   تفكيك اول:

 كل ،شهری و روستايی وعشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه      جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 

 دفتربرنامه، بودجه و تأمین منابعواحد تابعه : آموزش و پرورش               وزارتدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 24شماره ردیف :                                                                   های پرورشی و فرهنگی دانش آموزان  سرانه فعالیتعنوان شاخص آماري: 

 های پرورشی و فرهنگی دانش آموزاناعتبار فعالیت :               فرمول محاسبه شاخص

 تعداد دانش آموزان                                                                                            

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 (: سایر)ذكر شود گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:             های پرورشی و فرهنگیاعتبار فعالیتنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:دانش آموز                                      ر تعداد نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. مجموع ارقام بودجه تخصیصی به معاونت های پرورشیهاي پرورشی و فرهنگی: اعتبار فعاليت

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 ريال :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  ابتدايی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            دوره تحصیلی نام تفكيك اول:

  

         وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش –بودجه و تأمین منابع  دفتربرنامه،واحد تابعه:  

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 27شماره ردیف :                                                     نهادهای دولتینسبت حقوق كاركنان به حقوق كارمندان ساير عنوان شاخص آماري: 
 

 میانگین دريافتی كاركنان آموزش و پرورش                  :     فرمول محاسبه شاخص

 میانگین دريافتی كاركنان ساير نهادهای دولتی                                                                              

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكرشود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:كاركنان وزارت آموزش و پرورش        ر میانگین دريافتی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:های دولتی    رمیانگین دريافتی كاركنان  ساير نهادهنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مالی و آموزشی و پرورشی كه با وضعیت استخدامی رسمی، پیمانی و آزمايشی در        –كاركنان شاغل اداری  كاركنان وزارت آموزش و پرورش : 

 وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند.  

گذاری، ساایاساات های مصااوب اداری آموزش و پرورش كه وظیفهافراد شاااغل در پساات مالی وزارت آموزش و پرورش : -كاركنان اداري 

 رشی را برعهده دارند.ريزی و پشتیبانی امور آموزشی و پروبرنامه

بخشی آموزشی افراد شاغل در مدرسه كه در سه گروه معلم،مديريت و كیفیتكاركنان آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش : 

 كنند.فعالیت می

 نسبت :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دكتری ديپلم، فوق ديپلم، لیسانس، فوق لیسانس وهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           مدرك  تحصیلی : نام تفكيك اول

 مالی و آموزشی و پرورشی     -اداریهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه             كاركنان  آموزش و پرورش نام تفكيك دوم:

 مناطق شهری، كمتر توسعه يافتهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: محل خدمت                           نام تفكيك سوم : 

 وزارت آموزش و پرورش  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 اداره كل اموراداری و تشکیالت-ريزی و فناوری اطالعاتمركزبرنامه -دفتربرنامه،بودجه و تأمین منابع واحد تابعه:  

 توضيحات: مشاغل سه گروه كاركنان آموزشی و پرورش:

 .است استادكار هنرآموز، دبیر، آموزگار،مشاغل گروه معلم شامل: 

 و معاون آموزشی است معاون امورعمومی، معاوت اجرايی، معاون فناوری، معاون پرورشی، مدير، شامل:مشاغل گروه مدیریت 

شاغل گروه كیفیت  شامل:   م شی  شاور،  بخ شی ، -مربی امورتربیتی، م سالمت ،  پرور ست بخش،    مراقب  شی،      سرپر ست آموز ست     سرپر سرپر

 .سايت رايانه است متصدی بخشی،مسئول توان مجتمع، روزی ،مسئول سوادآموزیشبانه
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 28شماره ردیف :                                         نسبت میانگین حقوق و مزايای فرهنگیان بر سرانه تولید ناخالص داخلیعنوان شاخص آماري: 
 

 

 مزايای فرهنگیانمیانگین حقوق و                            فرمول محاسبه شاخص: 

 GDPسرانه                                                                                                        

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليدمیانگین حقوق ومزايای فرهنگیان            رنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر                                     GDPسرانه نام متغير: 

  

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 به فرهنگیان به تعداد كل فرهنگیان در يك سال نسبت مجموع اعتبار حقوق و مزايای پرداختیميانگين حقوق و مزایاي فرهنگيان: 

 به جمعیت كل كشور در يك سال GDPنسبت ارزش  :GDPسرانه 

 

 نسبت :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   -نام تفكيك اول: 

 

     مركز آمار ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 اداره كل اموراداری و تشکیالت -ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه –دفتر برنامه، بودجه و تأمین منابع واحد تابعه: 

 - توضيحات:
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 29شماره ردیف :                                                         های مردمی به كل اعتبارات آموزش و پرورشنسبت كمكعنوان شاخص آماري: 

 

 میزان كمك های مردمی به آموزش و پرورشفرمول محاسبه شاخص:                                

 اعتبارات آموزش و پرورش در قانون بودجه ساالنه كشور                                                                               

    

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليدهای مردمی وصولی         رمیزان كمك نام متغيير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:اعتبار مصوب آموزش وپرورش           ر نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 مجموع وجوه نقدی يا ارزش ريالی وصولی مدارس از اولیاء يا سايرين غیر از دولت كمك هاي مردمی: 

 رقم بودجه كل مصوب وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سالیانه كل كشوربودجه مصوب: 

 نسبت :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  جاری –تملك دارايی هاهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهنوع                              نام تفكيك اول:

 دولتی و غیردولتیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                         ادارهنوع نام تفكيك دوم: 

و   ایابتدايی،دوره اول و دوره دوم متوسطه )نظری، فنی و حرفه فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:              دوره تحصیلی نام تفكيك سوم:  

 كاردانش(

       وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

دفتر برنامه،   -سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور –های مرد.می و خانواده سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتواحد تابعه: 

 بودجه و تأمین منابع آموزش و پرورش

 - توضيحات:
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 31شماره ردیف :                                                فرهنگیان از كل اعتبارات آموزش و پرورشسهم اعتبارات آموزش عنوان شاخص آماري: 

 

 مجموع اعتبارات آموزش فرهنگیان    × 111فرمول محاسبه شاخص:                       

  كل اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش                                                                                     

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:مجموع اعتبارات آموزش فرهنگیان     ر نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:میزان اعتبار كل آموزش وپرورش      ر نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ای كه برای آموزش فرهنگیان تخصیص داده می شود.مجموع اعتبارات هزينهاعتبارات آموزش: 

 ای وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه كل كشور.میزان كل اعتبارات هزينهاعتبار كل: 

 درصد :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

    مالی و آموزشی و پرورشی -اداریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه             كاركنان آموزش و پرورشنام تفكيك اول: 

 بلند مدت منجر به مدرك تحصیلی –كوتاه مدت هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                نو ع آموزشنام تفكيك دوم: 

  

   وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 دفتر برنامه، بودجه و تأمین منابع – اداره كل امور اداری و تشکیالت -ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامهواحد تابعه:  

 - توضيحات:

 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص 
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 31شماره ردیف :                                                                     دانش آموزانهم اعتبارات تربیت بدنی و سالمت سعنوان شاخص آماري: 

 

 مجموع اعتبارات تربیت بدنی و سالمت دانش آموزانفرمول محاسبه شاخص:                   

  كل اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش                                                                            

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:آموزان   رمیزان اعتبار تربیت بدنی و سالمت دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:میزان اعتبار كل آموزش وپرورش                      رنام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 دانش آموزان تخصیص داده می شود.مجموع اعتباراتی كه برای تربیت بدنی و سالمت اعتبار تربيت بدنی و سالمت: 

 میزان كل بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه كل كشور.اعتبار كل: 

 

 

 نسبت :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:     

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

     كاركنان آموزش و پرورشنام تفكيك اول: 

 مالی و آموزشی و پرورشی -اداریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه

                دوره تحصیلینام تفكيك دوم: 

   ای و كاردانش(ابتدايی،دوره اول و دوره دوم متوسطه )نظری، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك دوم:  

 

 دفتر برنامه، بودجه و تأمین منابع –معاونت تربیت بدنی و سالمتواحد تابعه:      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 32شماره ردیف :                                                                                                    سرانه فضای آموزشی مدارسعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:      مساحت فضای آموزشی و پرورشی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد:تعداد دانش آموز                           رنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 نوسازی مدارس كشور ايجاد شده است.های آموزشی و پرورشی مورد تأيید سازمان ای كه در آن مکانمحدودهفضاي آموزشی و پرورشی: 

 كند.تحصیل میهای تحصیلی آموزش و پرورش فردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 مترمربع به ازاء هر دانش آموزگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 شهری وروستايی و عشايریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه جغرافیايی              محلنام تفكيك اول: 

 ش(و كاردانای اول و دوم متوسطه )نظری،فنی و حرفه -ابتدايی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفهدوره تحصیلی                نام تفكيك دوم: 

 دولتی و غیر دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: ع مالکیت                   نونام تفكيك سوم: 

 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش       دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 كل مساحت فضای آموزشی و پرورشی  مدارس 

 آموزان كل دانش تعداد
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 33شماره ردیف :                                                                                               های فیزيکیزيربنای كالسسرانه عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:مساحت كالس فیزيکی                نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد: تعداد دانش آموز                       ر نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 مکان فیزيکی كه قابلیت تشکیل كالس درس را در يك يا چند نوبت دارد.كالس فيزیكی: 

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 به ازاء هر دانش آموزمترمربع گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه              جغرافیايی محلنام تفكيك اول: 

 ابتدايی، اول متوسطه و دوم متوسطه هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                دوره تحصیلینام تفكيك دوم: 

 ای و كاردانشفهنظری، فنی و حرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:              شاخه تحصیلینام تفكيك سوم: 

 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه:       وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:

  

 

 

 

 

 

 

 آموزان كل دانش تعداد

 

 های فیزيکیمساحت زيربنای كالس
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 32شماره ردیف :                                                                                            سرانه محوطه و فضای سبز مدارسعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:مساحت محوطه و فضای سبز                 نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:تعداد دانش آموز                               رنام متغير: 

 

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 های احداث شده(قسمتی از فضای آموزشی كه در آن ساختمان بنا نشده باشد. )مساحت زمین منهای مساحت ساختمانمحوطه وفضاي سبز: 

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 ازاء هر دانش آموزمتر مربع به گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه           جغرافیايی محلنام تفكيك اول: 

 ابتدايی، اول متوسطه و دوم متوسطه هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه              دوره تحصیلینام تفكيك دوم: 

 كاردانش ای ونظری، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:            شاخه تحصیلینام تفكيك سوم: 

 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش      دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 آموزان كل دانش  تعداد

 

 مساحت محوطه و فضای سبز مدارس  
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 31شماره ردیف :                                                                         نسبت دانش آموزان به تعداد سرويس بهداشتیعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعداد سرويس بهداشتی              نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  وش توليد:تعداد دانش آموز                         رنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 كند.ای تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 دانش آموز به چشمه سرويس بهداشتیگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه و دوم متوسطه هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                            دوره تحصیلینام تفكيك اول: 

 ای و كاردانشنظری، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك دوم:                           تحصیلی شاخهنام تفكيك دوم: 

 شهری و روستايی و عشايری هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                       جغرافیايی محلنام تفكيك سوم:  

 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه:              وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 باشد.چشمه توالت، واحد سرويس بهداشتی میتوضيحات: 

 

 

 

 

 

 

 آموز تعداد سرويس بهداشتی دانش

 تعداد دانش آموز        
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 34شماره ردیف :                                                                                           سرانه زيربنايی آزمايشگاهی مدارسعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: زير بنا آزمايشگاه مدرسه                     متغير:نام 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد: تعداد دانش آموز                            رنام متغير: 

 

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 های مختلف تحصیلی است. های مرتبط با عناوين درسی دانش آموزان در دورهآزمايشگاهی درمدرسه برای انجام فعالیت آزمایشگاه مدرسه :

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دوره دانش آموز:

 به دانش آموزمترمربع گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه و دوم متوسطههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                 دوره تحصیلینام تفكيك اول: 

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك دوم:  فهرست مؤلفه             جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 و كاردانش اینظری، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:               شاخه تحصیلینام تفكيك سوم: 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 هازيربنای كل آزمايشگاه

 آموزانتعداد كل دانش    
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 37شماره ردیف :                                                                                                سرانه زيربنايی كارگاهی مدارسعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:زيربنا كارگاه مدرسه                          نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد: تعداد دانش آموز                           ر نام متغير:

 

 درفرمول محاسبه شاخص: هاي مورد استفادهتعاریف واژه

های مختلف ای و مهارتی دانش آموزان در دروههای عملی مرتبط با دروس فنی، حرفهمکانی در مدرسه برای انجام فعالیتكارگاه مدرسه: 

 تحصیلی است. 

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دوره دانش آموز:

 گيري: مترمربع به  دانش آموزاندازهواحد 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه و دوم متوسطههاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                     دوره تحصیلینام تفكيك اول: 

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك دوم:  فهرست مؤلفه                 جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 ای و كاردانشنظری، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                   شاخه تحصیلینام تفكيك سوم: 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه:      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 هازيربنای كل كارگاه

 آموزانتعداد كل دانش



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3  های رصد برنامه ششم توسعه                                                                                                     شاخص

 

 

677 

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 38شماره ردیف :                                                                            فضاهای آموزشی دارای نمازخانه مدرسهدرصد عنوان شاخص آماري: 

 

   ×  111فرمول محاسبه شاخص:          

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعداد فضای دارای نمازخانه مدرسه       نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعداد فضای آموزشی و پرورشی           نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 فضايی مستقل و مناسب در مدرسه كه برای اقامه نماز استفاده می شود.نمازخانه مدرسه : 

مدارس  ، توسعه و تجهیزازیهای آموزشی و پرورشی مورد تايید سازمان نوسمحدوده ای است كه در آن مکانفضاي آموزشی و پرورشی : 

 .كشور ايجاد شده است

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:فهرست مؤلفه هاي شاخص وتفكيك

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                              جغرافیايی محلنام تفكيك اول: 

  اول و دوم متوسطه -ابتدايیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                دوره تحصیلینام تفكيك دوم: 

 مدرسه، مجتمعفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:           نوع فضای آموزشی و پرورشینام تفكيك سوم: 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش        دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضاهای آموزشی دارای نمازخانهتعداد 

 كل فضای آموزشی تعداد
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 39شماره ردیف :                                                                          درصد فضاهای آموزشی دارای اتاق مشاور مدرسهعنوان شاخص آماري: 

 

    ×111فرمول محاسبه شاخص:                           

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:زشی دارای اتاق مشاور مدرسه       وتعداد فضای آمنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:آموزشی و پرورشی                        رتعداد فضای نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شغلی –ای در حوزه سازگاری و تحصیلی اتاقی در مدرسه كه در آن، مشاور مدرسه به ارائه خدمات راهنمايی و مشاوره اتاق مشاورمدرسه:

 پردازد.می

مدارس كشور  ، توسعه و تجهیزهای آموزشی و پرورشی مورد تايید سازمان نوسازیای است كه در آن مکانمحدودهفضاي آموزشی و پرورشی: 

 .ايجاد شده است

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه و دوم متوسطههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                        تحصیلی دورهنام تفكيك اول: 

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                     جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 ای و كاردانشنظری، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                       شاخه تحصیلینام تفكيك سوم: 

 مدرسه و مجتمعفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:      نوع فضای آموزشی و پرورشی         نام تفكيك چهارم: 

 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 مدرسه فضاهای آموزشی دارای اتاق مشاورتعداد  

 كل فضاهای آموزشی   تعداد
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف :                                      كل فضاهای آموزشی و پرورشیكتابخانه مدرسه بهفضاهای آموزشی دارایعنوان شاخص آماري: 

 

 ×111              فرمول محاسبه شاخص:       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:تعداد فضای آموزشی كتابخانه مدرسه                  نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر                تعداد  فضای آموزشی و پرورشی      نام متغير:  

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اموزان، معلمان و اولیاء مدارس ايجاد می شود.استفاده دانشكتابخانه ای كه برای كتابخانه مدرسه: 

مدارس كشور  ، توسعه و تجهیز های آموزشی و پرورشی مورد تايید سازمان نوسازیمحدوده ای است كه در آن مکانفضاي آموزشی و پرورشی: 

 .ايجاد شده است

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی ،اول متوسطه  ودوم متوسطههاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفهدوره تحصیلی                                    نام تفكيك اول: 

 شهری وروستايی و عشايریهاي تفكيك دوم:  فهرست مؤلفه                                     جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 ای و كاردانشنظری ، فنی و حرفهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: شاخه تحصیلی                                 نام تفكيك سوم: 

 مدرسه و مجتمعفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: نوع فضای آموزشی و پرورشی                نام تفكيك سوم:

 كالسی و مستقلفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: نوع كتابخانه مدرسه                         نام تفكيك چهارم:

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش             تگاه)هاي( اجرایی متولی: دس

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی دارای كتابخانه مدرسهفضاهای تعداد 

كل فضاها ی آموزشی و پرورشی  تعداد

 آموزشی
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف :                                                                  های موجودهای استیجاری به كل كالسنسبت كالسعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:كالس فیزيکی                          تعداد متغير:نام 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:تعداد كالس ساختمان استیجاری                ر نام متغير:

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 شودهای مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا میآن برنامه مکان فیزيکی يا مجازی كه دركالس: 

 مکان فیزيکی كه قابلیت تشکیل كالس درس را در يك يا چند نوبت دارد.كالس فيزیكی: 

 با حضور معلم مشغول به تحصیل هستند.های مصوب آموزان براساس برنامهگروهی از دانش كالسی كه در آن: دایركالس 

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 فیزيکی، دايرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      نوع كالسنام تفكيك اول: 

  اول و دوم متوسطه –ابتدايی  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                   دوره تحصیلی نام تفكيك دوم:

 

 تجهیز مدارس كشور سازمان نوسازی توسعه و واحد تابعه:              وزارت آموزش وپرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فیزيکی  تعداد كل كالس 

 

 های استیجاریهای ساختمانتعداد كالس       
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

     22شماره ردیف : سرانه فضاهای ورزشی                                                                                                عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:آموزی               مساحت فضای ورزشی دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد:ر       دانش آموز                             تعداد .نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 گیرد.های ورزشی مورد استفاده قرار میخارج مدرسه كه برای فعالیت های روباز يا سرپوشیده داخل يافضاآموزي: فضاي ورزشی دانش

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 متر مربع به دانش آموزگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص: 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 روستايی و عشايری شهری وهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه         جغرافیايی محلنام تفكيك اول: 

 روباز و سرپوشیده هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفهنوع فضا                  نام تفكيك دوم:

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                   جنسیت نام تفكيك سوم:

 ی و كاردانش(او حرفه فنی )نظری، اول و دوم متوسطه ابتدايی،فهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:         دوره تحصیلی نام تفكيك چهارم:

 غیردولتی دولتی و فهرست مولفه هاي تفكيك پنجم:                 نوع ادارهنام تفكيك پنجم: 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش               دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 آموزان كل دانش تعداد

 

 آموزیمساحت فضاهای ورزشی دانش
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 آماريهاي فرم شناسنامه شاخص

 

 23شماره ردیف :                                                                                                     های تربیتیكانون سرانه فضایعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:       آموزیمساحت كانون فرهنگی تربیتی دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  وش توليد:ر                    دانش آموز                 تعدادنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

تربیت در حوزه های     مركز دانش آموزی خارج از مدرساااه كه در راساااتای تحقق اهداف نظام تعلیم و        آموزي: كانون فرهنگی تربيتی دانش 

 كند.پرورش فعالیت می تحت نظارت آموزش و تربیت بدنی در اوقات فراغت طبق ظوابط و اجتماعی، هنری و فرهنگی، آموزشی، اعتقادی،

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 مترمربع به دانش آموزگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:      

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری وروستايی و عشايری هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                      جغرافیايی محلنام تفكيك اول: 

 عرصه و اعیان هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                           نوع مساحت نام تفكيك دوم:

 

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشورواحد تابعه:         وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 آموزان كل دانش تعداد

 

 آموزیهای فرهنگی تربیتی دانشمساحت كانون
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 هاي آماريشناسنامه شاخصفرم 

 

 22شماره ردیف :                                                                                          های مختلطسسهم دانش آموزان كالعنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111             فرمول محاسبه شاخص:   

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: ..  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:               اموز دركالس مختلطتعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر             تعداددانش آموز                     نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .شودهای مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا میآن برنامه مکان فیزيکی يا مجازی كه دركالس: 

مشغول   آن پسر با هم در  و دانش آموزان دختر كالس درسی كه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان يك جنسیت،    كالس مختلط: 

 .تحصیل می باشند به

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری و روستايی و عشايریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                جغرافیايی محل  نام تفكيك اول:

  اول و دوم متوسطه-ابتدايی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفهدوره تحصیلی                 نام تفكيك دوم: 

 پسر -دخترفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                          : جنسیت  نام تفكيك سوم

 )ابتدايی و متوسطه(های آموزشیمعاونتواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد دانش آموزان دركالس مختلط

 تعداد كل دانش آموزان         
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف :                                                                               دوره دوم متوسطه شاخه تحصیلی درسهم هرعنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111        فرمول محاسبه شاخص:   

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                  آموز درشاخه تحصیلیتعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر      تعداد دانش آموز                            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: دوره دوم متوسطه          ر اموز درتعداد دانش نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میهای فردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

و  فنی های نظری،آموز پس از سپری كردن دوره اول متوسطه ،درآن پذيرش شده و به يکی از شاخه    دوره تحصیلی كه دانش دوره دوم متوسطه:  

 نمايد.ديپلم متوسطه دريافت می نامهشود و با گذراندن واحدهای درسی تعريف شده در سه پايه تحصیلی، گواهیای و كاردانش هدايت میحرفه

 كاردانش تقسیم می شود. ای وفنی حرفه دوره دوم متوسطه است كه به سه شاخه نظری، اصلی ساختار جزء شاخه تحصيلی:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسر  هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                  جنسیتنام تفكيك اول: 

 كاردانش-ای حرفه فنی و -نظری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                         شاخه تحصیلینام تفكيك دوم: 

 روستايی و عشايری-شهریفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                         جغرافیايی محلنام تفكيك سوم: 

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:       وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 .شودمی محاسبه استثنايی و آزاد داوطلب ايثارگران، دور، راه از بزرگسال، آموزاندانش تعداد گرفتن نظر در بدون آماری شاخص اين توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد دانش آموزان هر شاخه تحصیلی دردوره دوم متوسطه 

 تعداد كل دانش آموزان در دوره دوم متوسطه 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 24شماره ردیف :                                                                                      شاخه نظری های تحصیلی دررشته سهمعنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111          فرمول محاسبه شاخص:   

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                   آموز در رشته تحصیلی تعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                     آموز در پايه تحصیلیتعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر                                                آموزتعداد دانش :نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: آموز در شاخه تحصیلی                      رتعداد دانشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

درساای مشااخص بوده و به ايجاد    محتوا و برنامه نظری كه دارای هدف، ای وو حرفه های تحصاایلی فنیجزئی از شاااخه رشتتته تحصتتيلی: 

 .شودمیای خاص منجر ای در زمینههای حرفهشابستگی

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 كاردانش تقسیم می شود. ای وحرفه فنی دوره دوم متوسطه است كه به سه شاخه نظری، اصلی ساختار جزء شاخه تحصيلی:

 شود.را میقسمتی از يك دوره تحصیلی كه در يك سال تحصیلی اج.پایه تحصيلی:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  دختر-پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          جنسیت    نام تفكيك اول: 

 میمعارف اسال-علوم انسانی-علوم تجربی-رياضی فیزيك هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                   تحصیلی  رشتهنام تفكيك دوم:  

 عشايری روستايی و-شهریفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                   جغرافیايی محل  نام تفكيك سوم:

 غیردولتی-دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                           نوع ادارهنام تفكيك چهارم: 

 وازدهميازدهم و د پايه دهم، هاي تفكيك پنجم:فهرست مولفهپايه تحصیلی                   نام تفكيك پنجم:

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:                            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 تعداد دانش آموزان هر رشته تحصیلی شاخه نظری  

 تعداد كل دانش آموزان شاخه نظری 
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 27شماره ردیف :                                                     ای و كاردانشتحصیلی در شاخه های فنی و حرفه گروهسهم هرعنوان شاخص آماري: 

 

   ×  111         فرمول محاسبه شاخص:    

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:             تعداد هنرجو در.شاخه تحصیلی نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:             تعداد هنرجو در گروه تحصیلی .نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر                                                 نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كاردانش مشغول به تحصیل است. ای ياحرفههای فنی و های شاخهآموزی كه در يکی از رشتهدانشهنرجو: 

 كاردانش تقسیم می شود. ای وفنی حرفه دوره دوم متوسطه است كه به سه شاخه نظری، اصلی ساختار جزء شاخه تحصيلی:

ساختار  اي:و حرفهشاخه فنی  شتمل برگروه    جزئی از  سطه كه م صنعت،    دوره دوم متو شاورزی،  صیلی ك شد خدمات و هنر می های تح و اين  با

 تحصیلی است. های تحصیلی دارای چند زير گروه و هر زيرگروه دارای يك يا چند رشتهگروه

های  باشد و اين گروه خدمات و هنر می های تحصیلی كشاورزی، صنعت،   جزئی از ساختاردوره دوم متوسطه كه مشتمل برگروه    شاخه كاردانش: 

تحصیلی و هر رشته دارای يك يا چند رشته مهارتی است كه در هنرستان        ك يا چند رشته تحصیلی دارای چند زير گروه و هر زيرگروه دارای ي 

 شوند.آموزی مجاز، آموزش داده میكاردانش و ساير مراكز مهارت

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پسر  -دخترهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                    جنسیت نام تفكيك اول: 

 هنر -كشاورزی –خدمات  -صنعت هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                          گروه تحصیلینام تفكيك دوم:  

 روستايی و عشايری-شهریفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                          جغرافیايی محل نام تفكيك سوم:

 غیردولتی -دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                                نوع اداره نام تفكيك چهارم:

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش          دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 تعدادهنرجويان هر گروه تحصیلی  

 ای و كاردانشهای تحصیلی فنی و حرفه تعداد كل هنرجويان شاخه
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 28شماره ردیف :                                              دوم متوسطه از كل دوره شاخه نظری هاینسبت دانش آموزان رشتهعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:              اموز در رشته  تحصیلیتعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: .. گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:           متوسطه آموز در دوره دومتعداد دانشنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر                                                       نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 فنی های نظری،آن پذيرش شده و به يکی از شاخه در پس از سپری كردن دوره اول متوسطه، آموزكه دانش دوره تحصیلیدوره دوم متوسطه: 

 نمايد.ديپلم متوسطه دريافت می نامهشود و با گذراندن واحدهای درسی تعريف شده در سه پايه تحصیلی، گواهیای و كاردانش هدايت میو حرفه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میهفردی كه طبق مقررات در يکی از دوردانش آموز : 

های درسی مشخص بوده و به ايجاد شابستگیای و نظری كه دارای هدف ،محتوا و برنامهو حرفه های تحصیلی فنیجزئی از شاخه رشته تحصيلی: 

 .شودای خاص منجر میای در زمینهحرفه

علم تجربی و علوم و  ادبیات علوم انسانی، چهار رشته تحصیلی رياضی فیزيك،دوره دوم متوسطه كه مشتمل  جزئی از ساختار شاخه نظري:

 معارف اسالمی است.

 به ازاء هر دانش آموزگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           جنسیت نام تفكيك اول:

 و عشايری شهر و روستايی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 غیردولتی -دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                          نوع اداره نام تفكيك سوم:

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 تعداد دانش آموزان رشته های شاخه نظری    

 تعداد كل دانش آموزان دوره دوم متوسطه 
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29شماره ردیف : دوره دوم متوسطه                                           از كل  شاخه نظریدانش آموزان معدل نسبت عنوان شاخص آماري:   

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:              شاخه  تحصیلی اموز درمعدل دانش  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: .. گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:         آموز در دوره دوم متوسطهمعدل دانشنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میكه طبق مقررات در يکی از دوره فردیدانش آموز: 

ساختار  شاخه نظري:  ضی فیزيك،        جزئی از  صیلی ريا شته تح شتمل چهار ر سطه كه م سانی،  ادبیات دوره دوم متو علم تجربی و علوم و   علوم ان

 معارف اسالمی است.

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:شاخص و فهرست مؤلفههاي تفكيك

 پسر -دختر هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           جنسیت نام تفكيك اول:

 عشايری روستايی و –شهر  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

سوم:  شته  نام تفكيك  شاخه نظری ر سوم:       های  ست مولفه هاي تفكيك  ضی فیزيك فهر سانی   -علوم تجربی -ريا علوم و   –ادبیات علوم ان

 معارف اسالمی

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:                            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:  

 به تعداد دروس جمع نمرات دروس يك دانش آموزمعدل دانش آموز: 

 

 

 

 

 

 

 شاخه نظری    معدل دانش آموزان

 معدل كل دانش آموزان دوره دوم متوسطه 
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 11شماره ردیف :                                                  شاخه نظریاز كل  ادبیات علوم انسانی رشته نسبت دانش آموزانعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                آموز در رشته تحصیلیتعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: شاخه نظری                  ر در اموزتعداد دانش نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های شابستگیدرسی مشخص بوده و به ايجاد  محتوا و برنامه ای و نظری كه دارای هدف،و حرفه های تحصیلی فنیجزئی از شاخه رشته تحصيلی: 

 .شودای خاص منجر میای در زمینهحرفه

علم تجربی و علوم و  ادبیات علوم انسانی، دوره دوم متوسطه كه مشتمل چهار رشته تحصیلی رياضی فیزيك، جزئی از ساختار شاخه نظري:

 معارف اسالمی است.

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پسردختر و هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                               جنسیت نام تفكيك اول:

 شهر و روستايی و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                   جغرافیايی محل نام تفكيك دوم:

 غیردولتی -دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:  نوع اداره                        نام تفكيك سوم: 

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:                            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 تعداد دانش آموزان رشته ادبیات  علوم انسانی    

 دانش آموزان  شاخه نظریتعداد كل 
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 11شماره ردیف :                                        شاخه نظریكل  رشته ادبیات علوم انسانی به دانش آموزانمعدل نسبت عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:         تحصیلی رشته اموز درمعدل دانش نام متغير:

 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: معدل دانش آموز در شاخه تحصیلی     ر نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های درسی مشخص بوده و به ايجاد شابستگی،محتوا و برنامه ای و نظری كه دارای هدفو حرفههای تحصیلی فنیجزئی از شاخه رشته تحصيلی: 

 .شودای خاص منجر میای در زمینهحرفه

جزئی از ساختاردوره دوم متوسطه كه مشتمل چهار رشته تحصیلی رياضی فیزيك ،ادبیات علوم انسانی ،علم تجربی و علوم و معارف  شاخه نظري:

 اسالمی است.

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           جنسیت نام تفكيك اول:

 شهر و روستايی و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه               جغرافیايی محلنام تفكيك دوم:  

 غیردولتی -دولتی فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                         نوع اداره نام تفكيك سوم:

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:                       وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:  

 جمع نمرات دروس يك دانش آموز به تعداد دروسمعدل دانش آموز: 

 

 معدل دانش آموزان رشته ادبیات علوم انسانی    

 معدل كل دانش آموزان  شاخه نظری
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 12شماره ردیف :                                                شاخه نظریكل  به علوم معارف اسالمی دانش آموزانمعدل نسبت عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: تحصیلی          ر اموز در شاخهمعدل دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: معدل دانش آموز در رشته تحصیلی        ر نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های درسی مشخص بوده و به ايجاد شابستگی محتوا و برنامه ای و نظری كه دارای هدف،و حرفه های تحصیلی فنیجزئی از شاخه رشته تحصيلی: 

 شودای خاص منجر میای در زمینهحرفه

علم تجربی و علوم و  ادبیات علوم انسانی، دوره دوم متوسطه كه مشتمل چهار رشته تحصیلی رياضی فیزيك، ساختارجزئی از  شاخه نظري:

 معارف اسالمی است.

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                         جنسیت نام تفكيك اول:

 شهر و روستايی و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه            جغرافیايی محلنام تفكيك دوم:  

 غیردولتی -دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                      نوع اداره نام تفكيك سوم: 

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:                     وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:  

 جمع نمرات دروس يك دانش آموز به تعداد دروس معدل دانش آموز:

 

 

 

 

 

 

 معدل دانش آموزان رشته علوم و معارف اسالمی    

 شاخه نظری معدل كل دانش آموزان
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 13شماره ردیف : ای به كل دوره دوم متوسطه                                       شاخه فنی و حرفه نسبت  دانش آموزان عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                     دوره دوم متوسطه دانش آموز در نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: آموز در شاخه تحصیلی                 رتعداد دانش نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 فنی های نظری،درآن پذيرش شده و به يکی از شاخه سپری كردن دوره اول متوسطه،آموز پس از دوره تحصیلی كه دانشدوره دوم متوسطه: 

ديپلم متوسااطه دريافت   نامهشااود و با گذراندن واحدهای درساای تعريف شااده در سااه پايه تحصاایلی، گواهی  ای و كاردانش هدايت میو حرفه

 نمايد.می

 كاردانش تقسیم می شود. ای وفنی حرفه به سه شاخه نظری،دوره دوم متوسطه است كه  اصلی ساختار جزء شاخه تحصيلی:

ساختار  اي:و حرفهشاخه فنی  شتمل برگروه    جزئی از  سطه كه م صنعت،    دوره دوم متو شاورزی،  صیلی ك شد و اين  خدمات و هنر می های تح با

 تحصیلی است. های تحصیلی دارای چند زير گروه و هر زيرگروه دارای يك يا چند رشتهگروه

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                         جنسیت    نام تفكيك اول:

 عشايری شهر و روستايی و هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                 جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 غیردولتی -دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                            نوع اداره نام تفكيك سوم:

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 ای    تعداد دانش آموزان شاخه فنی و حرفه

 دوره دوم متوسطه تعداد كل دانش آموزان 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 12شماره ردیف :                                                      دانش به كل دوره دوم متوسطه شاخه كارنسبت دانش آموزان عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                   آموز در دوره دوم متوسطهدانش  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: آموز در شاخه تحصیلی              رتعداد دانش نام متغير:

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

و  های نظری،فنیآموز پس از سپری كردن دوره اول متوسطه ،درآن پذيرش شده و به يکی از شاخه    دوره تحصیلی كه دانش دوره دوم متوسطه:  

 مايد.نديپلم متوسطه دريافت مینامهشود و با گذراندن واحدهای درسی تعريف شده در سه پايه تحصیلی ، گواهیای و كاردانش هدايت میحرفه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 كاردانش تقسیم می شود. ای وفنی حرفه دوره دوم متوسطه است كه به سه شاخه نظری، اصلی ساختار جزء شاخه تحصيلی:

های  باشد و اين گروه خدمات و هنر می های تحصیلی كشاورزی، صنعت،   برگروهدوره دوم متوسطه كه مشتمل    جزئی از ساختار شاخه كاردانش:  

تحصیلی و هر رشته دارای يك يا چند رشته مهارتی است كه در هنرستان        تحصیلی دارای چند زير گروه و هر زيرگروه دارای يك يا چند رشته  

 شوند.آموزی مجاز، آموزش داده میكاردانش و ساير مراكز مهارت

 نسبتگيري: اندازه واحد

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                             جنسیت نام تفكيك اول:

 عشايری شهر و روستايی و هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 غیردولتی -دولتی فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                          نوع اداره نام تفكيك سوم:

 معاونت آموزش متوسطهواحد تابعه:                وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 تعداد دانش آموزان شاخه کاردانش 

 دوره دوم متوسطه  د کل دانش آموزانتعدا

 



 های رصد برنامه ششم توسعه شاخص     های علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                                  شاخص -3

 

666 

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11شماره ردیف :                                                         ساله 4نرخ جذب ناخالص )درصد پذيرش ظاهری( جمعیت عنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111فرمول محاسبه شاخص:     

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:      آموز مردود مشغول به تحصیل در پايه تعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر                                 ساله            4 جمعیت نام متغير:  

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر                           آموز در پايه تحصیلیتعداد دانشنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .تحصیلی كه در يك سال تحصیلی اجرا می شود قسمتی از يك دورهپایه : 

   .كندهای تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 نام شده و مشغول به تحصیل است.تحصیلی ثبت آموز مردودی كه در همان پايهدانش آموزمردود مشغول به تحصيل:دانش

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر -پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            جنسیت  نام تفكيك اول: 

 غیردولتی -دولتی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفهنوع اداره                         نام تفكيك دوم:  

 شهری ، روستايی و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                  جغرافیايی محلنام تفكيك سوم:  

 

 معاونت آموزش ابتدايیواحد تابعه:                     وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 ساله همان سال تحصیلی 4جمعیت 

 

 مردودين مشغول به تحصیل آن پايه -تعداد دانش آموزان پايه اول ابتدايی      

 پايه 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 14شماره ردیف : ظاهری                                                                                                        نرخ گذرعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:      

                             111  ×         

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:     آموز مردود مشغول به تحصیل در پايه تعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                   آموز در پايه تحصیلیتعداد دانشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .قسمتی از يك دوره تحصیلی كه در يك سال تحصیلی اجرا می شودپایه: 

   كندهای تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 نام شده و مشغول به تحصیل است.تحصیلی ثبتآموز مردودی كه در همان پايهدانش مردود مشغول به تحصيل: آموزدانش

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر -پسر هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                      جنسیتنام تفكيك اول: 

  اول و دوم متوسطه -ابتدايیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                              دوره تحصیلینام تفكيك دوم:  

   نهم، دهم هفتم، ششم،هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                               پايه تحصیلینام تفكيك سوم:  

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونتواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش           دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد ثبت نام شدگان در اولین پايه دوره تحصیلی باالتر –تعداد تکرار كنندگان پايه 

 آخرين پايه دوره تحصیلی سال تحصیلی قبلتعداد دانش آموزان 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 17شماره ردیف : درصد پوشش تحصیلی ظاهری                                                                                     عنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111          فرمول محاسبه شاخص:    

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: تحصیلی          ر تعداد دانش آموز در دوره نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر         جمعیت الزم التعلیم                 نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 .نامه تحصیلی می شودگواهی به اخذ پرورش رسمی است كه منجر برنامه آموزش و بخشی از دوره تحصيلی:

های ابتدايی ، اول متوسطه و دوم   ساله كه به ترتیب بايستی در دوه   11-17ساله و  12-12ساله ،   4-11افراد گروه سنی  جمعيت الزم التعليم:  

 .متوسطه به تحصیل مشغول باشند

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  اول و دوم متوسطه -ابتدايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهدوره تحصیلی             نام تفكيك اول:

 دختر -پسر هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه               جنسیت   نام تفكيك دوم: 

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونتواحد تابعه:              وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 تعداد دانش آموزان دوره تحصیلی    

 جمعیت الزم التعلیم متناظر با آن دوره تحصیلی
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 18شماره ردیف : درصد پوشش تحصیلی واقعی                                                                                       عنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111فرمول محاسبه شاخص:     

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: تحصیلی          رتعداد دانش آموز در دوره نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر       جمعیت الزم التعلیم                   نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 .نامه تحصیلی می شودازبرنامه آموزش وپرورش رسمی است كه منجربه اخذگواهیبخشی  دوره تحصيلی:

های ابتدايی ، اول متوسطه و دوم   ساله كه به ترتیب بايستی در دوه   11-17ساله و  12-12ساله ،   4-11افراد گروه سنی  جمعيت الزم التعليم:  

 .متوسطه به تحصیل مشغول باشند

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان شهربخش  شهرستان  استان كشور كلجغرافيایی ارائه شاخص:       سطح 

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  اول و دوم متوسطه –ابتدايی هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                             دوره تحصیلی نام تفكيك اول :

 پسر -دختر  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                            جنسیتنام تفكيك دوم:  

 )ابتدايی و متوسطه( آموزشی هایمعاونتواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانش آموزان در سن متناظر جمعیت الزم التعلیم  در  دوره تحصیلی 

 تحصیلیتحصیلی    
 تحصیلیمتناظر با آن دوره جمعیت الزم التعلیم 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 19شماره ردیف : نسبت اتالف                                                                                                            عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                      نهاده نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                  برداشته نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

بدون تکرار پايه /واحد درس و ترك تحصیل رود برای گروه مورد نظر در شرايط آموز( كه انتظار میآموز)واحددرسی /دانشتعدادسال/دانشنهاده: 

 .هزينه شود

 .واحد درس و ترك تحصیل وجود داشته باشد شرايط بدون تکرار پايه /رود در التحصیالن ازگروهی كه انتظار میتعداد فار  برداشته واقعی:

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  اول و دوم متوسطه -ابتدايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                        دورهنام تفكيك اول: 

 عشايری شهر و روستايی و هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                         جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت نهاده به برداشته مطلوب

 برداشته واقعینسبت نهاده به 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 41شماره ردیف :                                                                                         التحصیالنطول تحصیل فار  میانگینعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:          آموزدر دوره تحصیلی دانش تعدادنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد: التحصیلی            های فار .  تعداد سالنام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 .نامه تحصیلی می شودگواهی به اخذ پرورش رسمی است كه منجر برنامه آموزش و بخشی از دوره تحصيلی آموزش و پرورش :

 سالگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دختر و پسرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه جنسیت                         نام تفكيك اول: 

 شهر و روستايی و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                   جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

  اول و دوم متوسطه -ابتدايیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: دوره                                نام تفكيك سوم:

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:            پرورشوزارت آموزش و دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 اند به پايان رسانده های مربوطهسال مجموع دانش آموزانی كه دوره رادر

 های مربوطتعداد سال اند ضربدرمجموع دانش آموزانی كه يك دوره را به پايان رسانده
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 41شماره ردیف : نرخ ماندگاری                                                                                                          عنوان شاخص آماري: 

 

    ×111            فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: .  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:             تعداد دانش آموز در پايه تحصیلی       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: .. گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:آموز ترك تحصیل درپايه تحصیلی    تعداد دانش نام متغير:

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 آموزشی را ترك كرده باشد.آموزی كه حین تحصیل ، بعداز قبولی يا مرودی، به هر دلیلی نظامدانش آموز ترك تحصيل كرده:دانش

 .شودتحصیلی كه در يك سال تحصیلی اجرا میقسمتی از يك دوره پایه تحصيلی: 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:فهرست مؤلفههاي شاخص و تفكيك

 دختر وپسر هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه  جنسیت                                         نام تفكيك اول: 

 شهر و روستا و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                    جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

  اول و دوم متوسطه -ابتدايیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: دوره تحصیلی                                  نام تفكيك سوم:

 اول تا دوازدهمهاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه                                  پايه تحصیلینام تفكيك چهارم:  

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 باشد.روش محاسبه براساس روش كوهورت میتوضيحات:

شان می   صد دانش آموزانی ورودی پايه اول را ن سته در اند با قبولی يا تکرار پايه به پايه باالتر ارتقاء يابند و تا پايان دوره ترك تحصیل  دهد كه توان

 باشندنکرده

 

 

 

 تعداد كل ثبت نام شدگان همان پايه تحصیلی

 تحصیلی تعداد دانش آموزان پايه -تاركان تحصیل پايه مورد نظر 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 42شماره ردیف : درصد قبولی                                                                                                            عنوان شاخص آماري: 

 

        ×  111            فرمول محاسبه شاخص:   

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: آموز شركت كننده در امتحان      رتعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر                آموز قبول شده       تعداد دانشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.تحصیل میهای تحصیلی آموزش و پرورش فردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

  نامه تحصیلی می شودبخشی ازبرنامه آموزش وپرورش رسمی است كه منجربه اخذگواهی دوره تحصيلی:

 های مربوط كسب كند.نامهآموزی كه حداق سطح قابل قبول را در دروس هر پايه تحصیلی برابر آيیندانش آموز قبول شده:دانش

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 اول تا دوازدهمهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                         پايه تحصیلی:   نام تفكيك اول

 عشايری و شهر و روستا هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                     جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                : جنسیتنام تفكيك سوم

 اول متوسطه و دوم متوسطه –ابتدايی فهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                      دوره تحصیلی تفكيك چهارم: نام

 كاردانش–ای و حرفهفنی -نظریهاي تفكيك پنجم: فهرست مولفه                      شاخه تحصیلینام تفكيك پنجم :

 غیردولتی-دولتی هاي تفكيك هفتم : فهرست مولفه                            نوع ادارهنام تفكيك ششم: 

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:                     وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 تعداد دانش آموزان  قبول شده

 تعداد دانش آموزان شركت كننده در امتحان      
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 43شماره ردیف : مردودی                                                                                                            درصدعنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111          فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد: آموز شركت كننده در امتحان              تعداد دانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                    آموز مردود شده           تعداد دانشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

  نامه تحصیلی می شودگواهی اخذبه  پرورش رسمی است كه منجر برنامه آموزش و بخشی از دوره تحصيلی:

 .كسب نکرده باشد را به پايه باالتر مقررات مربوط، شرايط الزم برای ارتقاء ضوابط و دانش آموزی كه برابرآموز مردود: دانش

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 اول تا نهمهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          پايه تحصیلی نام تفكيك اول:

 شهر و روستا و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                   جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                جنسیت نام تفكيك سوم:

  اول متوسطه-ابتدايیفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                       دوره تحصیلی نام تفكيك چهارم:

 غیردولتی -دولتی هاي تفكيك پنجم: فهرست مولفه                          نوع ادارهنام تفكيك پنجم :  

 

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:                      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 تعداد دانش آموزان  مردود شده 

 تعداد دانش آموزان شركت كننده در امتحان 
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 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 42شماره ردیف : پايه دانش آموزان                                                                                          نرخ تکرارعنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111فرمول محاسبه شاخص:     

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر     پايه تحصیلی        دانش آموز در نام متغيرتعداد:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: آموز مردود مشغول به تحصیل   رتعداد دانشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

  .نامه تحصیلی می شودگواهی به اخذ پرورش رسمی است كه منجر برنامه آموزش و ز بخشی ا دوره تحصيلی:

 شود.قسمتی از يك دوره تحصیلی كه در يك سال تحصیلی اجرا می.پایه تحصيلی:

صيل:   دانش شغول به تح شرايط الزم برای ارتقاء  ضوابط و  دانش آموزی كه برابرآموز مردود م سب نکرده    را باالتربه پايه  مقررات مربوط،  ك

 .باشد

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 تفكيك:هاي هر هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 اول متوسطه  –ابتدايی هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهدوره تحصیلی                        نام تفكيك اول:

 عشاير شهر و روستايی و هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                       جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 دختر و پسر فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                               جنسیت    نام تفكيك سوم:

 اول تا نهمفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:  پايه تحصیلی                    نام تفكيك چهارم:

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:                       وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 تعداد دانش آموزان در همان پايه در سال تحصیلی قبل 

 

 

 نظر آموزان مردود مشغول به تحصیل در یک پایه سال تحصیلي موردتعداد دانش
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 41شماره ردیف : نرخ ارتقای دانش آموزان                                                                                             عنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111فرمول محاسبه شاخص:     

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: ر        دانش آموز در پايه تحصیلی    نام متغيرتعداد :

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد: آموز مردود مشغول به تحصیل   رتعداد دانشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.آموزش و پرورش تحصیل میهای تحصیلی فردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 .دانش آموزی كه برابرضوابط ومقررات مربوط، شرايط الزم برای ارتقاءبه پايه باالترراكسب نکرده باشدآموز مردود مشغول به تحصيل: دانش

 شود.قسمتی از يك دوره تحصیلی كه در يك سال تحصیلی اجرا می پایه تحصيلی:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دوم متوسطه اول و ) دوره اول و دوره دوم( ابتدايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                               دوره تحصیلی نام تفكيك اول:

 شهر و روستا و عشايری هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                            جغرافیايی محلنام تفكيك دوم: 

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                       جنسیت نام تفكيك سوم:

 غیردولتی -دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                                    نوع ادارهنام تفكيك چهارم: 

 اول تا نهميك پنجم: هاي تفكفهرست مؤلفه                           پايه تحصیلینام تفكيك پنجم:  

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش                       دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 تعداد دانش آموزان ثبت نام شده درپایه مورد نظر  -  دانش آموزان تكرار پایه ثبت نام شده

 تعداد دانش آموزان پایه قبلي
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 44شماره ردیف : نرخ ترك تحصیل                                                                                                     عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:   

 = نرخ ترك تحصیل 1 11–)نرخ تکرار پايه + نرخ ارتقاء (

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: از طریق محاسبه گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:نرخ ارتقاء            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: از طریق محاسبه گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تکرار پايه            نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نسبت دانش آموزان ثبت نامی اولین بار دريك پايه در سال تحصیلی مورد نظر به دانش آموزان ثبت نام شده در پايه ارتقاء یایه تحصيلی :  

 تحصیلی قبل در سال تحصیلی قبل

:  نسبت دانش اموزان مردود مشغول به تحصیل در يك پايه سال تحصیلی به دانش آموزان ثبت نامی همان پايه در سال تحصيلی تكرار پایه

 تحصیلی قبل

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  اول و دوم متوسطه -ابتدايی هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه  دوره تحصیلی                  نام تفكيك اول: 

 دختر و پسر هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                           جنسیتنام تفكيك دوم: 

 عشايری و شهر و روستافهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                    جغرافیايی محل نام تفكيك سوم:

 اول تا دوازدهمهاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه                    پايه تحصیلینام تفكيك چهارم:  

 )ابتدايی و متوسطه( های آموزشیمعاونت واحد تابعه:         وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 47 :شماره ردیف                                                                    درصد دانش آموزان شركت كننده در اماكن مذهبی عنوان شاخص آماري:

 :           فرمول محاسبه شاخص

 تعداد دانش آموزان شركت كننده در اماكن مذهبی

                                            111 × 

  تعداد  كل دانش آموزان

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  دانش آموز شركت كننده در اماكن مذهبی  تعدادنام متغير:  

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:ر             تعداد دانش آموز                             نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كند.های تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز : 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل     سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  اول و دوم متوسطه –ابتدايی هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      دوره تحصیلینام تفكيك اول:  

 دختر و پسر  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                             جنسیت نام تفكيك دوم:  

 دولتی، غیر دولتی فهرست مولفه هاي تفكيك سوم: نوع اداره                         نام تفكيك سوم:   

 مسجد، غیر طرح مدرسه و طرح پیوندفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                     نوع طرح  نام تفكيك چهارم:  

     اقامه نماز ستاد -دفتر امور مساجد –معاونت پرورشی و فرهنگی واحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش       دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

سه:    سه   مديرطرح پيوند مسجد و مدر شست و         مدر شکل ها ، خانواده ها و هیئت امناء مسجد همجوار ن شتر با همکاران ، ت برای هماهنگی بی

سجد ، اماكن مذهبی و            ضای م شتر دانش آموزان از ف سه و منزل و نحوه بهره گیری بی سجد ، مدر ساتی ترتیب داده تا درآن پیرامون تعامل م جل

 ی ، فرهنگی مسجد تصمیمات الزم اتخاذ گردد .نماز جمعه و راهکارهای جذاب سازی برنامه های مذهب
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 48شماره ردیف :                       درصد مدارس دارای نمازخانه مستقل يا متصل به مسجد با قابلیت استفاده از مسجدعنوان شاخص آماري: 

                                                    

 تعداد مدارس دارای نماز خانه

 × 111                      فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد كل مدارس                                                                                 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                    .مدرسه دارای نمازخانه   تعدادنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:مدرسه                                           ر تعدادنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 فضايی مستقل و مناسب در مدرسه كه برای اقامه نماز استفاده می شود.نمازخانه مدرسه: 

تأسیس شده است و مسئولیت اجرای برنامه های مصوب سازمانی است كه بر مبنای معیارهای رسمی و با نظارت ادارات آموزش و پرورش مدرسه: 

كند و آموزشی و پرورشی كشور را در دوره تحصیلی معین بر عهده دارد و پس از پايان دوره به دانش آموزان ويا هنرجويان مدرك رسمی اعطا می

 شامل دبستان ،دبیرستان و هنرستان است.

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:      

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مجتمع، مستقلهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       مدرسه  نام تفكيك اول: 

  اول و دوم متوسطه -ابتدايی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                              تحصیلی  دورهنام تفكيك دوم:  

 : مستقل، متصل به مسجده هاي تفكيك سومفهرست مولف           نمازخانه مدرسه               نام تفكيك سوم:

  دخترانه و پسرانهفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                 جنسیت  نام تفكيك چهارم: 

         معاونت پرورشی و فرهنگیواحد تابعه:                   وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 49شماره ردیف : درصد مدارس قرآن                                                                                                 عنوان شاخص آماري:   

    :                        فرمول محاسبه شاخص

 تعداد مدارس قرآنی

                                                            111 × 

  تعداد كل مدارس                            

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                     مدرسه قرآن تعدادنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:مدرسه                            تعدادنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

برنامه رسمی و ساعات مقرر در جداول درسی دوره ها و رشته های  مدرسه ای كه در آن دانش آموزان مستعد و عالقمند، عالوه بر مدرسه قرآن:

ساعت در متوسطه ( معارف ، شايستگی ها و مهارت های  3ساعت در ابتدايی و  2ساعت آموزشی در هفته ) حداقل  4مختلف تحصیلی ، حداكثر 

 شود.قرآنی اعطا می نامهتکمیلی قرآنی را فرامی گیرند. به فار  التحصیالن اين دسته از مدارس گواهی

سازمانی است كه بر مبنای معیارهای رسمی و با نظارت ادارات آموزش و پرورش تأسیس شده است و مسئولیت اجرای برنامه های مدرسه : 

ی اعطا مصوب آموزشی و پرورشی كشور را در دوره تحصیلی معین بر عهده دارد و پس از پايان دوره به دانش آموزان ويا هنرجويان مدرك رسم

 كند و شامل دبستتان ،دبیرستان و هنرستان است.می

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دخترانه، پسرانه و مختلطهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                        جنسیتنام تفكيك اول:   

  اول و دوم متوسطه-ابتدايی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                 دوره تحصیلینام تفكيك دوم: 

 دولتی، غیر دولتیفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                                        نوع ادارهنام تفكيك سوم: 

                                معاونت پرورشی و فرهنگیواحد تابعه:                         وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 71شماره ردیف :                                                                                              درصد دانش آموزان حافظ قرآنعنوان شاخص آماري:   

            فرمول محاسبه شاخص:   

 تعداد دانش آموزان حافظ قرآن

                                                      111 × 

  تعداد  كل دانش آموزان                                                                            

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                     حافظ قرآن تعداد دانش آموزنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:تعداد دانش آموز                                   رنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های آموزشاای و رصااد میزان حفظ از نیم جزء قرآن كريم تا حفظ كل در پس از گذراندن دورهدانش آموزی اساات كه دانش آموزحافظ قرآن: 

 .دريافت نمايدآزمون مربوطه شركت وگواهینامه های مربوطه را 

 .كندهای تحصیلی آموزش و پرورش تحصیل میفردی كه طبق مقررات در يکی از دورهدانش آموز: 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 جزء                                                                                                    31جزء،  21نیم جزء، يك جزء، سه جزء، شش جزء، ده جزء، هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                سطح حفظنام تفكيك اول: 

  اول و دوم متوسطه –ابتدايی  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                       دوره نام تفكيك دوم: 

 دختر و پسرفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:                  جنسیت نام تفكيك سوم: 

                               معاونت پرورشی و فرهنگیواحد تابعه:           وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 71شماره ردیف :                                                                                                      درصد كاركنان حافظ قرآن عنوان شاخص آماري: 

 :                 فرمول محاسبه شاخص

 تعداد كاركنان آموزش و پرورش حافظ قرآن

                                              111 × 

 تعداد كل كاركنان آموزش و پرورش                                                                  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: .  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                              كاركنان حافظ قرآن تعدادنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:مالی وزارت آ.پ               -كاركنان اداری تعداد نام متغير:

 

 شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

های آموزشاای و رصااد میزان حفظ از نیم جزء قرآن كريم تا  پس از گذراندن دورهفرد شاااغل در آموزش و پرورشاای كه   كاركنان حافظ قرآن:

 .حفظ كل در آزمون مربوطه شركت وگواهینامه های مربوطه را دريافت نمايد

ريزی گذاری،برنامهمصوب اداری آموزش و پرورش كه وظیفه سیاست هایافراد شاغل در پست مالی وزارت آموزش و پرورش: –كاركنان اداري 

 و پشتیبانی امور آموزشی و پرورشی را برعهده دارند.

شی وزارت آموزش و پرورش:    شی و پرور سه گروه معلم ،مديريت، و كیفیت      كاركنان آموز سه كه در  شاغل در مدر شی    افراد  شی آموز بخ

 كنند.فعالیت می

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

                                                                                                              جزء    31جزئ،  21نیم جزء، يك جزء، سه جزء، شش جزء،   ده جزء، هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          سطح حفظنام تفكيك اول:  

 زن و مرد هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه           جنسیت     نام تفكيك دوم: 

 وظیفه حق التدريس، قراردادی، پیمانی، رسمی،فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:          نوع استخدامنام تفكيك سوم: 

                                 معاونت پرورشی و فرهنگیواحد تابعه:            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 72شماره ردیف : درصد با سوادی                                                                                                        عنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111فرمول محاسبه شاخص:       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:..نمونه گيريسرشماري ثبتی  روش توليد :                    تعداد باسواداننام متغير : 

 سایر)ذكر شود(:..نمونه گيريسرشماري ثبتی  روش توليد :              تعداد كل جمعیت نام متغير :

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

فردی است كه می تواند به زبان فارسی و يا هر زبان ديگر متن ساده ای  را بخواند و بنويسد خواه مدرك رسمی داشته باشد يا نداشته باسواد : 

 باشد.

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:            

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد و زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                جنسیت نام تفكيك اول:

 شهر و روستا   هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه   جغرافیايی محلنام تفكيك دوم:  

   ساله 11-22ساله و باالتر ، 11ساله ،  11-29ساله و باالتر ،  4فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:             گروه سنی نام تفكيك سوم:

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش            دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 تعداد باسوادان جامعه

 جمعیت آن جامعهتعداد کل 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 73شماره ردیف :                                                           ساله از كل بی سوادان 11-29سهم بی سوادان گروه سنی عنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111فرمول محاسبه شاخص:       

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:.نمونه گيري سرشماري ثبتی  روش توليد :           سوادتعداد بینام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

رسمی داشته باشد يا نداشته  فردی است كه می تواند به زبان فارسی و يا هر زبان ديگر متن ساده ای  را بخواند و بنويسد خواه مدركباسواد: 

 باشد.

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد و زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                  جنسیت نام تفكيك اول:

   شهر و روستايی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه     جغرافیايی محلنام تفكيك دوم:  

  ساله 11-22ساله و باالتر ، 11ساله ،  11-29ساله و باالتر ،  4فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:              گروه سنی نام تفكيك سوم:

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه: وزارت آموزش و پرورش        دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 تعداد بی سوادان گروه سنی هدف

 تعداد كل جمعیت بی سواد
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 72شماره ردیف :                                                                                             نرخ سوادآموزان تحت پوشش برنامهعنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111فرمول محاسبه شاخص:       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :    سوادآموزتحت پوششتعداد نام متغير : 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 یها ازدورهی کيدر برابرضوابط وبا سن  ده سال تمام كه امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی كشور را ندارد  فردیپوشش:  سوادآموز تحت 

 بیند.نموده و آموزش می نام ثبت سوادآموزیمربوط به 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:فهرست مؤلفههاي شاخص و تفكيك

  سواد سوادآموزی، انتقال سوادآموزی و تحکیم هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه      دوره های سوادآموزی نام تفكيك اول:

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه:            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 تعداد سوادآموزان تحت پوشش

 تعداد سوادآموزان در برنامه
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 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 71شماره ردیف :                                                                                              درصد قبولی سوادآموزانعنوان شاخص آماري: 

 

 ×  111            فرمول محاسبه شاخص:     

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:.نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :       سوادآموز قبول شده تعدادنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:..نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :     سوادآموز شركت كننده در آزمون تعدادنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 نامه آموزشی سوادآموزی كسب كند.های پايان دوره  حد نصاب نمره الزم را طبق آيینسوادآموز كه در آزمون سوادآموز قبول شده:

 دوره ازی کيدر ضوابط برابر وبا سن  ده سال تمام كه امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی كشور را ندارد  فردیپوشش:  سوادآموز تحت  

 بیند.نموده و آموزش می نام ثبت سوادآموزیی مربوط به ها

 .كندسوادآموزی كه در فرايند آموزش قرار گرفته و در آزمون پايان دوره شركت می سوادآموز شركت كننده در آزمون:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل              سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه               دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری و روستايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                         جغرافیايی محل نام تفكيك اول:

 مرد و زن هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                   جنسیت نام تفكيك دوم:

 سواد سوادآموزی، انتقال سوادآموزی و تحکیمفهرست مؤلفه هاي تفكيك سوم:                 های سوادآموزیدوره نام تفكيك سوم:

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه:                 وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 سوادآموز قبول شده در امتحانات پايان دوره

 تعداد سوادآموزان شركت كننده درآزمون
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 74شماره ردیف :                                                                                            ماندگاری سوادآموزاننرخ عنوان شاخص آماري: 

 

 ×     111           فرمول محاسبه شاخص:    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:.نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :             سوادآموز شركت كننده در آزمون تعدادنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ی اه ازدورهی کيدر برابرضوابط وبا سن  ده سال تمام كه امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی كشور را ندارد  فردیپوشش:  سوادآموز تحت 

 بیند.نموده و آموزش می نام ثبت سوادآموزیمربوط به 

 كندسوادآموزی كه در فرايند آموزش قرار گرفته و در آزمون پايان دوره شركت می سوادآموز شركت كننده در آزمون:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل             سطح جغرافيایی ارائه شاخص:

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری و روستايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          جغرافیايی محل تفكيك اول:نام 

 مرد و زن هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                   جنسیت  نام تفكيك دوم:

 سواد سوادآموزی، انتقال سوادآموزی و تحکیمفهرست مؤلفه هاي تفكيك سوم: های سوادآموزی              دوره نام تفكيك سوم:

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه:                 وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 تعداد سوادآموزاني که در امتحانات پایان دوره شرکت مي کنند

 تعداد سوادآموزان تحت پوشش
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 77شماره ردیف :                                                                                    آموزش سوادآموزانهزينه سرانه واگذاری عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :       سوادآموز قبول شده تعدادنام متغير : 

 شود(:.سایر)ذكر نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :                           هزينه مبلغنام متغير : 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 نامه آموزشی سوادآموزی كسب كند.های پايان دوره  حد نصاب نمره الزم را طبق آيینسوادآموز كه در آزمون سوادآموز قبول شده:

 به نفر ريالگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل          سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه             دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 سواد سوادآموزی، انتقال سوادآموزی و تحکیمفهرست مؤلفه هاي تفكيك سوم:                   های  سوادآموزیدوره نام تفكيك سوم :
  

 

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه:                    وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 .اعتبار هزينه شده برای آموزش سوادآموزان در يك دوره آموزشیسرانه كل: 

 شده برای آموزش هر يك از سوادآموزان قبول شده در يك دوره آموزشیاعتبار مستقیم هزينه سرانه واگذاري: 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ هزینه شده

 تعداد سوادآموزان قبول شده در یک دوره آموزشي
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 78شماره ردیف :                                                    درصد سوادآموزی از طريق برون سپاری و مشاركت دستگاه هاعنوان شاخص آماري: 

 

   فرمول محاسبه شاخص: 

 

                             111  ×    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:..نمونه گيريسرشماري ثبتی وش توليد :ر          برون سپاریسوادآموزان  تعدادنام متغير : 

 سایر)ذكر شود(:.نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :         سوادآموزان تحت پوشش تعدادنام متغير : 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

فرد سواد آموزی كه از طريق واگذاری به افراد حقیقی ، حقوقی  ثبت نام شده و تحت سوادآموز تحت پوشش از طریق برون سپاري: 

 آموزش قرار می گیرد.

ی اه ازدورهی کيدر برابرضوابط وبا سن  ده سال تمام كه امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی كشور را ندارد  فردیپوشش:  سوادآموز تحت 

 بیند.نموده و آموزش می نام ثبت سوادآموزیمربوط به 

 .دستگاه ها و نهاد هايی كه با نهضت سوادآموزی تفاهم نامه مبادله نموده اندمشاركت دستگاه ها: 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 سواد سوادآموزی، انتقال سوادآموزی و تحکیمهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه              های سوادآموزی دوره نام تفكيك اول:

 

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه:                            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 دستگاه ها سوادآموزان تحت پوشش از طریق برون سپاري و مشارکتتعداد 

 آموزشي تعداد کل سوادآموزان ثبت نام شده
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 79شماره ردیف :                                                                                            دهنده آموزش به آموز سواد نسبتعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:..نمونه گيريسرشماري ثبتی وش توليد :ر            سوادآموز      تعدادنام متغير : 

 سایر)ذكر شود(:.نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :          آموزش دهنده تعدادنام متغير : 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نام و آموزش الزحمه ،مسئولیت جذب ،ثبتفرد واجد شرايط كه به صورت داوطلبانه يا در قبال حق :سوادآموزيدهنده نهضتآموزش

 سوادآموزی برعهده دارد.نهضتسوادآموزان را در چارچوب ضوابط سازمان

 یکيدر برابرضوابط واز ده سال تمام كه امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی كشور را ندارد با سن بیش فردیپوشش:  سوادآموز تحت 

 .بیندنموده و آموزش می نام ثبت سوادآموزیی مربوط به ها ازدوره

 .شودهای مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا میمکان فیزيکی يا مجازی كه درآن برنامهكالس: 

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل      سطح جغرافيایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 سواد سوادآموزی، انتقال سوادآموزی و تحکیمهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      های سوادآموزیدوره نام تفكيك اول:

 هاي تفكيك دوم:زن و مردفهرست مؤلفه                                        جنسیتنام تفكيك دوم: 

 

 سازمان نهضت سوادآموزیواحد تابعه:                            وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 تعداد سوادآموز ثبت نام شده در کالس هاي نهضت سوادآموزي 

       دهنده  تعداد آموزش
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 81شماره ردیف :                                                                    میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت كاركنانعنوان شاخص آماري: 

  

 فرمول محاسبه شاخص:    

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:..نمونه گيريسرشماري ثبتی وش توليد :ر                                    ساعت دوره آموزشینام متغير : 

 سایر)ذكر شود(نمونه گيريسرشماري ثبتی روش توليد :     اداری-پرورشی و مالی -كاركنان آموزشیتعدادنام متغير : 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ريزی گذاری،برنامهاداری آموزش و پرورش كه وظیفه سیاستهای مصوب افراد شاغل در پست مالی وزارت آموزش و پرورش:–كاركنان اداري 

 و پشتیبانی امور آموزشی و پرورشی را برعهده دارند.

بخشی آموزشی فعالیت افراد شاغل در مدرسه كه در سه گروه معلم ،مديريت، و كیفیت كاركنان آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش:

 كنند.می

 ساعتنفر گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پرورشی-مالی ، آموزشی -اداریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                  كاركنان :نام تفكيك اول

 زن و مرد هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                                         جنسیتنام تفكيك دوم: 

 مجازی -حضوری نیمه –حضوری فهرست مؤلفه هاي تفكيك سوم:                                                  شیوه آموزش :نام تفكيك سوم

 تخصصی -عمومی فهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:                                        نوع دوره آموزشی نام تفكيك چهارم:

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه:      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 .است استادكار هنرآموز، دبیر، آموزگار،مشاغل گروه معلم شامل: 

 .استو معاون آموزشی  عمومی معاون امور معاوت اجرايی، معاون فناوری، معاون پرورشی، مدير، مشاغل گروه مدیریت شامل:

شاغل گروه كيفيت  شامل:  م شی  شاور،  بخ شی، -تربیتی مربی امور م سالمت،  پرور ست بخش،    مراقب  شی،     سرپر ست آموز ست     سرپر سرپر

 .متصدی سايت رايانه است بخشی،مسئول توان مجتمع، مسئول سوادآموزی روزی،شبانه

 تعدادكل كاركنان

 های آموزشی ضمن خدمت كاركنان در طول يك سالساعات دورهمجموع 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 81شماره ردیف :                                                                                               تحصیالت معلمانمیانگین سطح عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:          

 های تحصیل در تعداد هر گروه از معلمانضرب سالمجموع حاصل

   تعداد كل معلمان                                                                                                  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                                   تعداد معلمنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                        های تحصیل سال نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .كنددر كالس درس اجرا میهای آموزشی و پرورشی را ای است كه برنامههای علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم : 

 سال تحصیل :گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هر تفكيك: هايهاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پرورشی-مالی و آموزشی -اداریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                نوع پست   نام تفكيك اول

 زن و مردهاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                        جنسیت نام تفكيك دوم: 

 لیسانس، دكتریفوق لیسانس، فوق ديپلم، ديپلم،فهرست مؤلفه هاي تفكيك سوم:                               مدرك تحصیلنام تفكيك سوم: 

 

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه:      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 (21و دكترا 18، كارشناس ارشد14، كارشناس12ديپلم، فوق12تحصیلی )ديپلم های تحصیلی بر حسب مداركسال توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 82شماره ردیف :                                                                     ضريب اشتغال ظاهری معلمان در هر گروه تدريسعنوان شاخص آماري:  

 :        فرمول محاسبه شاخص

 مجموع ساعات معلم موظف هرگروه تدريس

 ساعات معلم مورد نیاز آن گروه تدريس مجموع                                                            

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر      موجود/ ساعت معلم  موظف نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر              ساعت معلم مورد نیاز نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

   .كندهای آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا میاست كه برنامه ایهای علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم : 

 

 نفر ساعت: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:     

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه ، دوم متوسطه )شاخه نظری(هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                 دوره نام تفكيك اول:  

 مرد زن،هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                جنسیتنام تفكيك دوم: 

 

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه :    وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات: 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 83شماره ردیف :                                                                                     درصد كاركنان به تفکیك نوع استخدامعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:    

 تعداد كاركنان براساس نوع استخدام×        111

 كل كاركنان                                                                                            

 مالی، آموزشی و پرورشی(-كاركنان )كاركنان اداری تعداد نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:   

   نوع استخدام  براساس كاركنان تعداد نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ريزی گذاری،برنامههای مصوب اداری آموزش و پرورش كه وظیفه سیاستافراد شاغل در پست :مالی وزارت آموزش و پرورش–كاركنان اداري 

 امور آموزشی و پرورشی را برعهده دارند.و پشتیبانی 

بخشی آموزشی فعالیت افراد شاغل در مدرسه كه در سه گروه معلم ،مديريت، و كیفیت كاركنان آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش:

 كنند.می

 درصد: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه     دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ابتدايی، اول متوسطه ، دوم متوسطه هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            دورهنام تفكيك اول:    

 زن،مردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                         جنسیتنام تفكيك دوم:   

 رسمی ، پیمانی ، آزمايشی،قراردادی و..فهرست مولفه هاي تفكيك سوم:               نوع استخدام  نام تفكيك سوم:

 )معلم،كیفیت بخشی، مديريت( مالی، آموزشی و پرورشی-اداریفهرست مولفه هاي تفكيك چهارم:          نوع كاركنان  نام تفكيك چهارم:

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه :     وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 .است استادكار هنرآموز، دبیر، آموزگار،مشاغل گروه معلم شامل: 

 .و معاون آموزشی است مومی معاون امور معاوت اجرايی، معاون فناوری، معاون پرورشی، مدير، :مشاغل گروه مدیریت شامل

شاغل گروه كيفيت  شامل:  م شی  شاور،  بخ شی، -مربی امورتربیتی م سالمت،  پرور ست بخش،    مراقب  شی،      سرپر ست آموز ست     سرپر سرپر

 .متصدی سايت رايانه است بخشی،مسئول توان مجتمع، سئول سوادآموزیم روزی،شبانه
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 82شماره ردیف :                                                                                                 نسبت معلمان به كل كاركنانعنوان شاخص آماري: 

 :                  فرمول محاسبه شاخص

 تعداد كل معلمان

 تعداد كل كاركنان                                                                                 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                 تعداد معلم                                       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:مالی، آموزشی و پرورشی(  -تعدادكاركنان )كاركنان اداری نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

   .كندهای آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا میای است كه برنامههای علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم : 

ريزی گذاری،برنامهسیاستهای مصوب اداری آموزش و پرورش كه وظیفه افراد شاغل در پست مالی وزارت آموزش و پرورش:–كاركنان اداري 

 و پشتیبانی امور آموزشی و پرورشی را برعهده دارند.

بخشی آموزشی افراد شاغل در مدرسه كه در سه گروه معلم ،مديريت، و كیفیت كاركنان آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش:

 كنند.فعالیت می

 نسبت: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:      

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول: ابتدایی، اول متوسطه ، دوم متوسطه فهرست مؤلفه                     دوره نام تفكيك اول:  

 هاي تفكيك دوم: زن،مردفهرست مؤلفه                  جنسیتنام تفكيك دوم:   

 نوع كاركناننام تفكيك سوم: 

 مالی، آموزشی و پرورشی)معلم،كیفیت بخشی ، مديريت( -كاركنان اداریفهرست مولفه هاي تفكيك سوم:  

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه :      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 .است استادكار هنرآموز، دبیر، آموزگار،مشاغل گروه معلم شامل: 

 .و معاون آموزشی است امورعمومی معاون معاوت اجرايی، معاون فناوری، معاون پرورشی، مدير، مشاغل گروه مدیریت شامل:

شاغل گروه كيفيت  شامل  م شی  شاور،  :بخ شی، -مربی امورتربیتی م سالمت،  پرور ست بخش،    مراقب  شی،      سرپر ست آموز ست     سرپر سرپر

 .متصدی سايت رايانه است بخشی،مسئول توان مجتمع، مسئول سوادآموزی روزی،شبانه
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 هاي آماريشاخصفرم شناسنامه 

 

 81شماره ردیف :                                                                                                   میانگین سنوات خدمت معلمانعنوان شاخص آماري: 

 :          فرمول محاسبه شاخص

 مجموع سنوات خدمت معلمان

 كل معلمان                                                                                    

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:تعدادمعلم                               نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:مجموع سنوات خدمت معلم         نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .كنداجرا می های آموزشی و پرورشی را در كالس درسای است كه برنامههای علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم : 

 نسبت: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  ابتدايی، اول متوسطه ، دوم متوسطههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه دوره                                      نام تفكيك اول:  

 زن، مردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                     جنسیت  نام تفكيك دوم: 

 

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه:       پرورشوزارت آموزش و دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 .است استادكار هنرآموز، دبیر، آموزگار،مشاغل گروه معلم شامل: 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

   84شماره ردیف :                                                                                           میانگین سنوات خدمت كاركنان   عنوان شاخص آماري: 

              فرمول محاسبه شاخص: 

 مجموع سنوات خدمت كاركنان

 كل كاركنان                                                                                  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 مالی، آموزشی و پرورشی(   -كاركنان )كاركنان اداری تعداد .نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: ..  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:ر

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:مجموع سنوات خدمت معلم                   ر نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ريزی گذاری،برنامههای مصوب اداری آموزش و پرورش كه وظیفه سیاستافراد شاغل در پست مالی وزارت آموزش و پرورش:–كاركنان اداري 

 برعهده دارند.و پشتیبانی امور آموزشی و پرورشی را 

شی وزارت آموزش و پرورش:    شی و پرور سه گروه معلم ،مديريت، و كیفیت      كاركنان آموز سه كه در  شاغل در مدر شی    افراد  شی آموز بخ

 كنند.فعالیت می

 نسبت: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  ابتدايی، اول متوسطه ، دوم متوسطههاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه دوره                نام تفكيك اول:  

 زن،مردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه            جنسیتنام تفكيك دوم: 

    نوع كاركنان نام تفكيك سوم:

 كیفیت بخشی، مديريت( مالی، آموزشی و پرورشی)معلم، -كاركنان اداریفهرست مولفه هاي تفكيك سوم: 

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه :        وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 .آموزگار،دبیر،هنرآموز،استادكاراستمشاغل گروه معلم شامل: 

 .و معاون آموزشی است عمومی معاون امور معاوت اجرايی، معاون فناوری، معاون پرورشی، مدير، مشاغل گروه مدیریت شامل:

شاغل گروه كيفيت  شامل:  م شی  شاور،  بخ شی، -امورتربیتیمربی  م سالمت،  پرور ست بخش،    مراقب  شی،      سرپر ست آموز ست     سرپر سرپر

 .متصدی سايت رايانه است بخشی،مسئول توان مجتمع، مسئول سوادآموزی روزی،شبانه
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 87شماره ردیف : به كل معلمان                                                دانشگاه فرهنگیان التحصیل نسبت معلمان فار  عنوان شاخص آماري:

 :      فرمول محاسبه شاخص

 التحصیل دانشگاه فرهنگیانتعداد معلمان  فار 

 تعداد كل معلمان                                                                                

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:معلم                            ر تعداد نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی وش توليد:التحصیل          رمعلم فار  تعداد نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .كندهای آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا میای است كه برنامههای علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم : 

 

 نسبت: گيريواحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه      دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن و مردهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه جنسیت                                                     نام تفكيك اول: 

 

   وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه : 

 -توضيحات: 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 88شماره ردیف :                                هاتحصیلی دانشگاه فرهنگیان دارای دوره دكتری به كل رشتههای نسبت رشته عنوان شاخص آماري:

 :     فرمول محاسبه شاخص

 های دارای دوره دكتریتعداد رشته

 هاتعداد كل رشته                                                                                

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:    تعدادرشته دوره دكتری      نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                         تعداد رشته نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دريافت مدرك دكتری حرفه ساله در آموزش عالی كه پس دوره تحصیلی شش   اي :دوره دكتري حرفه

   شود.منجر می

 

 نسبت: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل     سطح جغرافيایی ارائه شاخص:    

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 زن و مردهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه جنسیت                                                    نام تفكيك اول: 

 

 .اداری و تشکیالت اداره كل امور -ريزی و فناوری اطالعاتبرنامه مركزواحد تابعه :      وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات: 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 89شماره ردیف :                               دينی و قرآن دارای تحصیالت حوزوی به كل معلمان همان درسنسبت معلمان  عنوان شاخص آماري:

 تعداد معلمان دينی و قرآن دارای تحصیالت حوزوی                           فرمول محاسبه شاخص:    

 تعداد كل معلمان دينی و قرآن                                                                             

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:              تعداد معلم                                   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:تعداد معلم تحصیالت حوزوی                         نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كندمیهای آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا ای است كه برنامههای علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم  : 

 

 نسبت: گيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن، مرد هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                 جنسیت     نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل اموراداری و تشکیالت -ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامهواحد تابعه:         وزارت آموزش و پرورشدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 های دينی است.مركز تحصیل علوم دينی يا مجتمع دانشحوزه علميه: 
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 91شماره ردیف:                                                                                                                         تعداد دانشجويان عنوان شاخص: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري ثبتی   روش توليد:                                     تعداد دانشجو  نام متغير:

 

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده:

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

     نفر گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش     شهرستان  استان  كشور   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

  : زن و مردهاي تفكيك اولمولفهفهرست   جنس تفكيك اول:

 یای، دكتری تخصصكاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفههاي تفكيك دوم: فهرست مولفه دوره تحصیلیتفكيك دوم: 

 علوم انسانی، علوم پايه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، كشاورزی وتفكيك سوم: هايفهرست مولفه های تحصیلیگروهسوم:تفكيك

 دامپزشکی، هنر

 دولتی، غیردولتیهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه وابستگیتفكيك چهارم: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی م: جهاي تفكيك پنفهرست مولفه نوع وابستگیتفكيك پنجم: 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد  ای، وزارتكاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه

 های اجرايیغیرانتفاعی، ساير دستگاه -اسالمی، موسسات غیردولتی

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه:               وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات : 
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 91شماره ردیف:                                                                     آموختگان                                               تعداد دانشعنوان شاخص: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده :

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري سرشماري ثبتی   روش توليد: آموختگان                تعداد دانش نام متغير:

 

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 كند.  های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دوره دانش آموخته:

     نفر گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش     شهرستان  استان كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك::تفكيك شاخص و فهرست مولفه

  مرد: زن و هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

ای، دكتری كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفههاي تفكيك دوم: فهرست مولفه دوره تحصیلیتفكيك دوم: 

 تخصصی

علوم انسانی، علوم پايه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، كشاورزی و تفكيك سوم: هايفهرست مولفه های تحصیلیگروهتفكيك سوم: 

 دامپزشکی، هنر

 بخش دولتی، بخش غیردولتیهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه وابستگیتفكيك چهارم: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع م: جهاي تفكيك پنفهرست مولفه نوع وابستگیتفكيك پنجم: 

درمان و آموزش پزشکی،  ای، وزارت بهداشت،علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه

 های اجرايیغیرانتفاعی، ساير دستگاه -دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی

  ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه:                 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات : 
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 92شماره ردیف:                                                                        تعداد ثبت نام شدگان                                             عنوان شاخص: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده: 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی   روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان                      نام متغير:

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده:

فردی كه، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كرده           ثبت نام شده:  

 است.

     نفر گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش     شهرستان  استان كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

  زن و مرد هاي تفكيك اول:مولفهفهرست  جنس تفكيك اول:

ای، كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفههاي تفكيك دوم: فهرست مولفه دوره تحصیلیتفكيك دوم: 

 دكتری تخصصی

علوم انسانی، علوم پايه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، تفكيك سوم: هايفهرست مولفه های تحصیلیگروهتفكيك سوم:

 دامپزشکی، هنر كشاورزی و

 بخش دولتی، بخش غیردولتیهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه وابستگیتفكيك چهارم: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، : پنجمهاي تفكيك فهرست مولفه نوع وابستگیتفكيك پنجم: 

، ای، وزارت بهداشتحرفهدانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و 

درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير 

 های اجرايیدستگاه

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                  دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات : 
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 93شماره ردیف:                                               تعداد آموزشگران دانشگاهی                                                     عنوان شاخص: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده: 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:                          دانشگاهیتعداد آموزشگران  نام متغير:

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 فردی كه به آموزش و مهارت آموزی در يك نهاد آموزش عالی، به صورت تمام وقت، نیمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد. آموزشگر:

     نفر گيري:اندازهواحد 

 آبادي  دهستان     شهر     بخش       شهرستان  استان كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك::تفكيك شاخص و فهرست مولفه

  زن و مردهاي تفكيك اول: فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 استاد، دانشیار، استاديار، مربی، مربی آموزشیارهاي تفكيك دوم: فهرست مولفه مرتبه علمیتفكيك دوم: 

 بخش دولتی، بخش غیردولتیتفكيك سوم: هايفهرست مولفه  وابستگیتفكيك سوم: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه

 های اجرايیپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                    ستگاه اجرایی متولی:د

 -توضيحات : 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                                     های رصد برنامه ششم توسعه  شاخص

 
 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 92شماره ردیف:                                           تعداد هیئت علمی تمام وقت                                                        عنوان شاخص: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 
 

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:هیئت علمی تمام وقت                      تعداد  نام متغير:

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

عضااو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشاای كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به انجام هيئت علمی تمام وقت: 

 وظیفه در همان نهاد صرف كند.  

 نفر گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان     شهر     بخش       شهرستان  استان  كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك::تفكيك شاخص و فهرست مولفه

  زن و مرد هاي تفكيك اول:فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 استاديار، مربی، مربی آموزشیار، استاد، دانشیارهاي تفكيك دوم: فهرست مولفه مرتبه علمیتفكيك دوم: 

علوم انسانی، علوم پايه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، تفكيك سوم: هايفهرست مولفه های تحصیلیگروهتفكيك سوم:

 كشاورزی و دامپزشکی، هنر

 بخش دولتی، بخش غیردولتیهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه وابستگیتفكيك چهارم: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، : پنجمهاي تفكيك فهرست مولفه ینوع وابستگتفكيك پنجم: 

ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه

 های اجرايیدانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                       دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات : 
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 91شماره ردیف:                     سهم دانشجويان دوره كاردانی از كل دانشجويان                                              عنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص:
 

  تعداد دانشجويان دوره كاردانی 

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان دوره كاردانی       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                   متغير:نام 

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:
های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.
گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه)كاردانی، كارش
 دوره كاردانی:

واحد درسی بر حسب رشته  72تا  48شود و با گذراندن دوره تحصیلی دو ساله است كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز میكاردانی ناپيوسته:
 انجامد.تحصیلی به دريافت مدرك كاردانی می

دوره تحصیلی دو ساله در آموزش عالی كه پس از اخذ مدرك فنی و حرفه ای يا كار و دانش آغاز شود و با گذراندن تعداد كاردانی پيوسته: 
 واحد درسی معین به دريافت مدرك كاردانی پیوسته منجر شود.

  درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي    دهستان   شهر   بخش    شهرستانی    استانی   كشوري     سطح ارائه اطالعات جغرافيایی::

 سایر )با ذكر نوع(: ماهانه               فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

بخش دولتی و بخش  هاي تفكيك دوم:مولفهفهرست  وابستگیتفكيك دوم : 

 غیردولتی
 وزارت علوم، تحقیقات و هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                                      نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 فناوری، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه                                                                                              

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه رفهفنی و ح                                                                                              

 آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور،                                                                                               
 های اجرايی   ساير دستگاه                                                                                                

  ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

111× 
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 94شماره ردیف: سهم دانشجويان دوره كارشناسی از كل دانشجويان                                                             عنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان دوره كارشناسی

 تعداد كل دانشجويان   

 شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان دوره كارشناسی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                       نام متغير:

 محاسبه شاخص: تعاریف واژه هاي مورد استفاده در

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 دوره كارشناسی:

شود و دانشجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی معین به   غاز میدوره تحصیلی چهارساله كه پس از دوره پیش دانشگاهی آ    كارشناسی پيوسته:   

 گردد.دريافت مدرك كارشناسی نايل می

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین به دريافت    دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كاردانی آغاز می   كارشناسی ناپيوسته:   

 گردد.مدرك كارشناسی نايل می

   درصد گيري:هواحد انداز

 آبادي    دهستان   شهر   بخش    شهرستانی     استانی   كشوري   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد تفكيك اول هايفهرست مولفه                                                       جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                                  وابستگیتفكيك دوم : 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                 نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان،                                                                                 

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فنی و حرفه                                                                               

     اجرايیهای دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه                                                                              

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 
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 97شماره ردیف:                                                              كل دانشجويان سهم دانشجويان دوره كارشناسی ارشد ازعنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان دوره كارشناسی ارشد

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان دوره كارشناسی ارشد     نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                           نام متغير:

 شاخص:تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه 

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میكاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه)

 ارشد : دوره كارشناسی

سته:     شد پيو سی ار شنا شگاهی آغاز می     كار ساله كه پس از دوره پیش دان شجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی    دوره تحصیلی پنچ  شود و دان

 گردد.معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

ن احدهايی معیشود و دانشجو پس از گذراندن تعداد و  دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می     كارشناسی ارشد ناپيوسته:    

 گردد.به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

   درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي    دهستان   شهر   بخش    شهرستان     استان   كشور  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه          فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:اخص و فهرست مولفهتفكيك ش

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دوم: فهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                                     نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 انشگاه علمی كاربردی، وزارتدانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، د                                                                                            

 های اجرايی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،ساير دستگاه                                                                                            

 دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                            

                                                                                              

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        :دستگاه اجرایی متولی

  -توضيحات: 
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 98شماره ردیف:                                                               ای از كل دانشجويانسهم دانشجويان دوره دكتری حرفهعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  ای تعداد دانشجويان دوره دكتری حرفه

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:ای    تعداد دانشجويان دوره دكتری حرفه نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                       متغير: نام

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

گذراند و به دريافت دانشنامه دوره )كاردانی،  فرايند آموزشی كه طی آن دانشجو، تعداد معینی از واحدهای درسی را می دوره )مقطع (تحصيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میاسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفهكارشن

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی    دوره تحصیلی شش ساله است كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز می     اي: دوره دكتري حرفه

 .  گرددای نايل میمعین به دريافت مدرك دكتری حرفه

   درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي    دهستان   شهر   بخش    شهرستان     استان   كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی::

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه           فصلی    ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك::تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد تفكيك اولهاي فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                                     نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی                                                                                            

 

                                                                                             

                                                                                             

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 
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 99شماره ردیف:                                                             كل دانشجويان سهم دانشجويان دوره دكتری تخصصی ازعنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان دوره دكتری تخصصی 

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان دوره دكتری تخصصی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                              نام متغير:

 شاخص: تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای  ترين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز میعالیدوره دكتري تخصصی: 

 گردد.درسی معین و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل می

 

 درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي   دهستان   شهر   بخش    شهرستان  استان كشور   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:               

 سایر )با ذكر نوع(: ماهانه     فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك::تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 ی،فناوروزارت علوم، تحقیقات و هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                                     نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه پیام نور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،                                                                                             

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیرانتفاعیدستگاهساير                                                                                              

 غیردولتی                                                                                             

   آموزش عالی ريزیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات:  
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 111شماره ردیف:                                                         سهم دانشجويان دوره تحصیالت تکمیلی از كل دانشجويانعنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

تعداد دانشجويان دوره كارشناسی ارشد و دوره 
 دكتری تخصصی

 

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان دوره كارشناسی ارشد        نام متغير:
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان دوره دكتری تخصصی       نام متغير:
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                               نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص
های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل       فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.
صيلی:  گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تح

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه)كاردانی، كارش
 ارشد: دوره كارشناسی

شود و دانشجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی : دوره تحصیلی پنچ ساله كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز میكارشناسی ارشد پيوسته
 گردد.معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می ی ارشد ناپيوسته:كارشناس
 گردد.به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

ز گذراندن تعداد شود و دانشجو پس اترين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز میعالیدوره دكتري تخصصی: 
 گردد.واحدهای درسی معین و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل می

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش    شهرستان    استان كشور  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(: ماهانه      فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:اخص و فهرست مولفهتفكيك ش
 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم : 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                               نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش                                                                                          
 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات ستگاهپزشکی،ساير د                                                                                          
 غیردولتی ا غیرانتفاعی، دانشگاه علمی كاربردی                                                                                                                                                                         

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دستگاه اجرایی متولی:

 توضيحات: 
 باشد.می 1392كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم تعاريف برگرفته از  
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 111شماره ردیف:                                                                  سهم دانشجويان گروه علوم انسانی از كل دانشجويانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان گروه علوم انسانی 

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان گروه علوم انسانی       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                       نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

حصیل  تغال به تهای آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اش     فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

گون باشد )مانند علوم انسانی و اجتماعی،    و هم خشود كه از نظر موضوع، هم سن   های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی 

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي      دهستان   شهر   بخش    شهرستان   استان كشور جغرافيایی:سطح ارائه اطالعات 

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه           فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:اخص و فهرست مولفهتفكيك ش

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

: بخش دولتی و بخش هاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم: 

 غیردولتی

كاردانی، كارشناسی، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه  دورهتفكيك سوم: 

  كارشناسی ارشد، دكتری تخصصی

 وزارت علوم، تحقیقات وهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                                                                نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 بردی، دانشگاه فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كار                                                                                              

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزشفرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                                              

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسساتپزشکی، ساير دستگاه                                                                                              

 غیردولتی غیرانتفاعی                                                                                               

   ريزی آموزش عالیسه پژوهش و برنامهموسواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 112شماره ردیف: سهم دانشجويان گروه علوم پايه از كل دانشجويان                                                             عنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان گروه علوم پايه

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان گروه علوم پايه        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                      نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش    شهرستان      استان كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه          فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:اخص و فهرست مولفهتفكيك ش

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیتفكيك دوم هايفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم : 

كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه دورهتفكيك سوم: 

  دكتری تخصصی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،دانشگاه هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                                                        نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 های اجرايی، وزارت بهداشت درمان وپیام نور، دانشگاه فرهنگیان، ساير دستگاه                                                                                 

 آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                   

  

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 113شماره ردیف:                                                             سهم دانشجويان گروه فنی و مهندسی از كل دانشجويانعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان گروه فنی و مهندسی

 تعداد كل دانشجويان   

 روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان گروه فنی و مهندسی             نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                                   نام متغير:

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

سانی و اجتماعی،    و هم سنخ شود كه از نظر موضوع، هم   میهای تحصیلی گفته  ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش    شهرستان    استان كشور  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:اخص و فهرست مولفهتفكيك ش

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                                                          جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                                             وابستگیتفكيك دوم :

 كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                                  دورهتفكيك سوم: 

  دكتری تخصصی                                                                                    

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                                                     نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه                                                                                    

 هایزش پزشکی،ساير دستگاهای، وزارت بهداشت درمان و آموفنی و حرفه                                                                                    

                                                                               سسات غیردولتی ا غیرانتفاعیاجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، مو                                                                                     

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        رایی متولی:دستگاه اج

 -توضيحات: 
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 112شماره ردیف:                                                   سهم دانشجويان گروه كشاورزی و دامپزشکی از كل دانشجويانعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان گروه كشاورزی و دامپزشکی

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان گروه كشاورزی و دامپزشکی            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                                        نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 ه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( علوم پاي

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش    شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(: ماهانه   فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 

 هاي هر تفكيك:شاخص و فهرست مولفه تفكيك

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفهجنس                                                 تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                                  وابستگیتفكيك دوم :

 كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                       دورهتفكيك سوم: 

  دكتری تخصصی                                                                          

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیامهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                                         نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ای، وزارتنور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                       

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی،ساير دستگاه                                                                       

 موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                         

                                                                        

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  توضيحات: 
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  111شماره ردیف:                                                                               سهم دانشجويان گروه هنر از كل دانشجويانعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد دانشجويان گروه هنر

 تعداد كل دانشجويان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان گروه هنر               نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                      نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 لوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( ع

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش    شهرستان    استان كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه          فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                              جنس         تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                  وابستگیتفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                      دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                         نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 هایای،ساير دستگاهدانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                             

 رانتفاعیاجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غی                                                               

                                                              

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 114شماره ردیف:                                        نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالی                                           عنوان شاخص آماري:

   فرمول محاسبه شاخص: 
111× 

  تعداد كل دانشجويان

 ساله 22تا  18تعداد جمعیت    

 شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:      تعداد دانشجو                        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:     ساله    22تا  18تعداد جمعیت  نام متغير:

 محاسبه شاخص:تعاریف واژه هاي مورد استفاده در 

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

 

   درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استان  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 117شماره ردیف: تعداد كل دانشجويان به صد هزار نفر جمعیت                                                                   عنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص: 
111111× 

  تعداد كل دانشجويان

 تعداد كل جمعیت   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجو                      نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد جمعیت كشور             نام متغير:

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

    در صد هزار نفر گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  اطالعات جغرافيایی:سطح ارائه 

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه        فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 118شماره ردیف:                                                    سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت از كل آموزشگران دانشگاهیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:
111× 

  تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت

 تعداد كل آموزشگران دانشگاهی    

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل آموزشگران دانشگاهی              نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 . : فردی كه به آموزش و مهارت آموزی در يك نهاد آموزش عالی، به صورت تمام وقت، نیمه وقت يا پاره وقت اشتغال داردآموزشگر

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 هاد صرف كند. انجام وظیفه در همان ن

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی كشوري سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه    فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

: بخش دولتی و بخش هاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 غیردولتی

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 
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 119شماره ردیف:                 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادی از كل اعضای هیئت علمی تمام وقتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادی 

 تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادی    نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت                 نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 دارنده باالترين مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است.  استاد:

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استان كشور سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه           فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                                                         جنس       تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی :هاي تفكيك دومفهرست مولفه                                                        وابستگی تفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                    نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهدانشگاه پیام                                                                                     

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزادفنی و حرفه                                                                                     

 های اجرايی اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه                                                                                     

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

 

  

111× 
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 111شماره ردیف: سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه دانشیاری از كل اعضای هیئت علمی تمام وقت            عنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:
111× 

 تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه دانشیاری

    تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت         

 مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت              نام متغير:

 با مرتبه دانشیاری 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت         نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 دارای سومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. دانشيار:

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استان كشور  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه           فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:شاخص و فهرست مولفهتفكيك 

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                                                          جنس    تفكيك اول:

 دولتی و بخش غیردولتی: بخش هاي تفكيك دومفهرست مولفه                                                        وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  هاي تفكيك سوم:فهرست مولفه                                                  نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 گاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه دانشگاه پیام نور، دانش                                                                                  

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد فنی و حرفه                                                                                  

 های اجرايی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاهاسالمی، موسسات غیردولتی                                                                                  

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 توضيحات: 

 باشد.می 1392تحقیقات و فناوری، چاپ دوم تعاريف برگرفته از كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، 
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 111شماره ردیف:             سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادياری از كل اعضای هیئت علمی تمام وقتعنوان شاخص آماري: 

   فرمول محاسبه شاخص:

 علمی تمام وقت با مرتبه استادياریتعداد اعضای هیئت                                        

 تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت                                           

  

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت            نام متغير:

 با مرتبه استادياری 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت        نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 دارنده دومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. استادیار:

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                                         جنس  تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه                                      وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام  هاي تفكيك سوم:فهرست مولفه                                نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 ای، وزارت نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                  

 ا غیرانتفاعی،المی، موسسات غیردولتیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اس                                                                  

 های اجرايی ساير دستگاه                                                                   

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  توضيحات: 

 باشد.می 1392برگرفته از كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم  تعاريف 

111× 
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 112شماره ردیف:       سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باال از كل اعضای هیئت علمی تمام وقتعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:
111× 

 تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باال 

    تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت              

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت با        نام متغير:

 )استاديار+ دانشیار+ استاد( مرتبه استاديار به باال

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت     نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 دارنده دومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. استادیار:

 عضو هیئت علمی است. دارای سومین مرتبه علمی از مراتب دانشيار:

 دارنده باالترين مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است.  استاد:

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                                                        جنس تفكيك اول:

 م: بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دوفهرست مولفه                                                   وابستگیتفكيك دوم : 

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه هاي تفكيك سومفهرست مولفه                                               نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و                                                                                

 شگاه آزاد اسالمی، ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانحرفه                                                                             

 های اجرايی موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه                                                                             

   عالیريزی آموزش موسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 توضيحات: 

 باشد.می 1392تعاريف برگرفته از كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم 
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 113شماره ردیف:                    سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه مربی از كل اعضای هیئت علمی تمام وقتعنوان شاخص آماري: 

  شاخص:فرمول محاسبه 
111× 

 تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه مربی

    تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت           

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص::

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت          نام متغير:

 با مرتبه مربی   

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت     نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                                                جنس   تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                             وابستگیتفكيك دوم :

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام هاي تفكيك سومفهرست مولفه                                        نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 ای، نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                         

 توزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسا                                                                         

 های اجرايی غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه                                                                        

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 توضيحات: 

 باشد.می 1392از كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم  تعاريف برگرفته
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  فرمول محاسبه شاخص:
 

 تعداد كل دانشجويان 

    تعدادكل اعضای هیئت علمی تمام وقت           

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                                نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت        متغير:نام 

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

یل است و اشتغال به تحص   های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده    فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره دانشجو:  

 دارد.

عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 

    - گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر بخش  شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه          فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                               وابستگیتفكيك اول :

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامعهاي تفكيك دومفهرست مولفه                         نوع وابستگیتفكيك دوم: 

 هداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، وزارت ب  علمی                                                      

 های اجرايی موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، ساير دستگاه                                                      

                                    

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهد تابعه: واح  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 توضيحات: 

 باشد.می 1392تعاريف برگرفته از كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم 
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 111شماره ردیف:                                     نسبت دانشجويان به اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باالعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:
 

 تعداد كل دانشجويان 

    تعدادكل اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باال 

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                                 نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت با       نام متغير:

 دانشیار، استاديار(مرتبه استاديار به باال )استاد، 

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره دانشجو:  

 دارد.

پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به  عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و ياعضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 

 استاديار به باال شامل مرتبه های:  

 دارنده دومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. استادیار:

 دارای سومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. دانشيار:

 دارنده باالترين مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است.  استاد:

    - گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

 سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:فهرست مولفه تفكيك شاخص و

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                     وابستگیتفكيك اول: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان،  هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه               نوع وابستگیتفكيك دوم: 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی،                                                

 های اجرايیساير دستگاه                                                 

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:          وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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  های تحصیالت تکمیلی به اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باالنسبت دانشجويان دورهعنوان شاخص آماري: 
 114شماره ردیف:  

 فرمول محاسبه شاخص:
 تحصیالت تکمیلیهای تعداد كل دانشجويان دوره

 تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به باال
 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:های                  تعداد كل دانشجويان دوره نام متغير:
 تحصیالت تکمیلی  

 سایر)ذكر شود(:  نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل اعضای هیئت علمی تمام وقت      نام متغير:
 با مرتبه استاديار به باال  

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص
عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        های آموزش فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره دانشجو:  

 دارد.
عضو هیئت علمی يك نهاد آموزش عالی و يا پژوهشی كه بر مبنای مقررات مربوط، تمام وقت كاری خود را به عضو هيئت علمی تمام وقت: 

 انجام وظیفه در همان نهاد صرف كند. 
 تبه هاي:  استادیار به باال شامل مر

 دارنده دومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. استادیار:
 دارای سومین مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است. دانشيار:

 دارنده باالترين مرتبه علمی از مراتب عضو هیئت علمی است.  استاد:
گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه
 ارشد دوره كارشناسی

سته      شد پيو سی ار شنا ساله كه پس از دوره پیش د   كار صیلی پنچ  شگاهی آغاز می : دوره تح شجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی     ان شود و دان
 گردد.معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین   دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می     كارشناسی ارشد ناپيوسته:    
 گردد.نايل میبه دريافت مدرك كارشناسی ارشد 

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای  ترين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز میعالیدوره دكتري تخصصی: 
 گردد.درسی معین و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل می

    - گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:
  سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه
 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك اول:فهرست مولفه          وابستگی            تفكيك اول:
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان،  هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه نوع وابستگی                  تفكيك دوم:

 می، موسساتهای اجرايی، دانشگاه آزاد اسالوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساير دستگاه                                               

 غیر انتفاعی –غیردولتی                                                 
 ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه واحد تابعه:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 117شماره ردیف:                                                           ثبت نام شدگان سهم ثبت نام شدگان دوره كاردانی از كلعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

  
 تعداد ثبت نام شدگان دوره كاردانی

 

 تعداد كل ثبت نام شدگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان دوره كاردانی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                    نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 .  اندفردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 دوره كاردانی:

سته:   شگاه      كاردانی ناپيو ست كه پس از دوره پیش دان ساله ا صیلی دو  سب     72تا  48شود و با گذراندن  ی آغاز میدوره تح سی بر ح واحد در

 انجامد.رشته تحصیلی به دريافت مدرك كاردانی می

دوره تحصیلی دو ساله در آموزش عالی كه پس از اخذ مدرك فنی و حرفه ای يا كار و دانش آغاز شود و با گذراندن تعداد كاردانی پيوسته: 

 دانی پیوسته منجر شود.واحد درسی معین به دريافت مدرك كار

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه          فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 تفكيك:هاي هر تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم : 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                           نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و                                                                                          

 هایای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،ساير دستگاهحرفه                                                                                        

 اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                           

                                   

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

111× 
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 118شماره ردیف:                                                        سهم ثبت نام شدگان دوره كارشناسی از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

  
 تعداد ثبت نام شدگان دوره كارشناسی

 

 تعداد كل ثبت نام شدگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان دوره كارشناسی         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                       نام متغير:

 :شاخصتعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه 

 .  اندفردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 دوره كارشناسی:

شود و دانشجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی معین به   دوره تحصیلی چهارساله كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز می    كارشناسی پيوسته:   

 گردد.دريافت مدرك كارشناسی نايل می

يافت  به در شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین  دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كاردانی آغاز می  كارشناسی ناپيوسته:    

 گردد.مدرك كارشناسی نايل می

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان      استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:فهرست مولفهتفكيك شاخص و 

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                     نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان،                                                                                       

 و آموزش پزشکی ، ای، وزارت بهداشت، درمان دانشگاه فنی و حرفه                                                                                     

 -غیردولتی های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسساتدستگاه                                                                                      

 غیرانتفاعی                                                                                       

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

111× 
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 119 شماره ردیف:                                                شدگان دوره كارشناسی ارشد از كل ثبت نام شدگانسهم ثبت نام عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 
111× 

 تعداد ثبت نام شدگان دوره كارشناسی ارشد

 تعداد كل ثبت نام شدگان           

 محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان دوره كارشناسی ارشد     نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                             نام متغير:

 :واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخصتعاریف 

 .اندفردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 ارشد : دوره كارشناسی

سته:      شد پيو سی ار شنا ساله كه پس از دوره پیش   كار شگاهی آغاز می  دوره تحصیلی پنچ  شجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی     دان شود و دان

 گردد و  معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین   دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می     كارشناسی ارشد ناپيوسته:    

 گردد.رشد نايل میبه دريافت مدرك كارشناسی ا

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 تفكيك:هاي هر تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد هاي تفكيك اول: فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم : 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                      نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش                                                                                       

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسساتپزشکی، ساير دستگاه                                                                                       

 غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                          

                                                                                  

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 
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 121شماره ردیف:                                                ای از كل ثبت نام شدگانسهم ثبت نام شدگان دوره دكتری حرفهعنوان شاخص آماري: 

   ایتعداد ثبت نام شدگان دوره دكتری حرفه   فرمول محاسبه شاخص:

  تعداد كل ثبت نام شدگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:ای        تعداد ثبت نام شدگان دوره دكتری حرفه نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                               نام متغير:

 :استفاده در محاسبه شاخصتعاریف واژه هاي مورد 

 اند.فردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

گذراند و به دريافت دانشنامه دوره )كاردانی،  فرايند آموزشی كه طی آن دانشجو، تعداد معینی از واحدهای درسی را می دوره )مقطع (تحصيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میكارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

د و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی   شو دوره تحصیلی شش ساله است كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز می     اي: دوره دكتري حرفه

 .  گرددای نايل میمعین به دريافت مدرك دكتری حرفه

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                          نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 المی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اس                                                                                          

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

 

 

 

  

111× 
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 121شماره ردیف:                                                سهم ثبت نام شدگان دوره دكتری تخصصی از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

  

  تعداد ثبت نام شدگان دوره دكتری تخصصی          

    تعداد كل ثبت نام شدگان            

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان دوره دكتری تخصصی       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                             نام متغير:

 :محاسبه شاخصتعاریف واژه هاي مورد استفاده در 

 .  اندفردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

  ره )كاردانی،گذراند و به دريافت دانشنامه دو فرايند آموزشی كه طی آن دانشجو، تعداد معینی از واحدهای درسی را می    دوره )مقطع ( تحصيلی: 

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میكارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای    ترين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز می     عالیدوره دكتري تخصصی:   

 گردد.درسی معین و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل می

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                  نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 دانشگاه پیام نور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد                                                                                    

 اسالمی                                                                                       

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   علوم، تحقیقات و فناوری       وزارت  دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 

 

 

 

  

111× 
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 122شماره ردیف:                                              سهم ثبت نام شدگان دوره تحصیالت تکمیلی از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 
 فرمول محاسبه شاخص:

 
تعداد ثبت نام شدگان دوره كارشناسی ارشد و دوره دكتری    

 تخصصی
    تعداد كل ثبت نام شدگان

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان              نام متغير:
 دوره كارشناسی ارشد               
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان              نام متغير:
 دوره دكتری تخصصی                
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان        نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص
 .  اندفردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:
 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 ارشد: دوره كارشناسی
سته      شد پيو سی ار شنا ساله كه پس از دوره پیش    كار صیلی پنچ  شگاهی آغاز می : دوره تح شجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی     دان شود و دان

 گردد و  معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می
شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین   دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می     كارشناسی ارشد ناپيوسته:    
 گردد.شد نايل میبه دريافت مدرك كارشناسی ار

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای  ترين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز میعالیدوره دكتري تخصصی: 
 گردد.درسی معین و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل می

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:
  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه
 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :
 وزارت علوم، تحقیقات وهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                           نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، وزارت بهداشت، درمان                                                                                             

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، پزشکی، ساير دستگاه و آموزش                                                                                            

 موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی، دانشگاه علمی كاربردی                                                                                            
   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 توضيحات:

 باشد.می 1392تعاريف برگرفته از كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم  

111× 



 های رصد برنامه ششم توسعه شاخص     های علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                                  شاخص -3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

656 

 

 123شماره ردیف:                                                       سهم ثبت نام شدگان گروه علوم انسانی از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد ثبت نام شدگان گروه علوم انسانی          

 تعداد كل ثبت نام شدگان        

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان گروه علوم انسانی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                         نام متغير:

 محاسبه شاخص:تعاریف واژه هاي مورد استفاده در 

 اند.فردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كرده ثبت نام شده:

سانی و ا  شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان ی،  جتماعگون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستانی   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولمولفهفهرست جنس                                   تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                             وابستگیتفكيك دوم: 

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                      دورهتفكيك سوم: 

 اه گوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                       نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                       

 وسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، مپزشکی، ساير دستگاه                                                      

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 

 

 

 

 

  

111× 
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 122شماره ردیف:                                                        سهم ثبت نام شدگان گروه علوم پايه از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 

 تعداد ثبت نام شدگان گروه علوم پايه

    تعداد كل ثبت نام شدگان                      

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان گروه علوم پايه         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                     نام متغير:

 شاخص:تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه 

 اند.  فردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

سانی و اجتماعی  شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم   های تحصیلی گفته می ای از رشته به مجموعه گروه تحصيلی:    ،گون باشد )مانند علوم ان

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                               جنس    تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                              وابستگیتفكيك دوم: 

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                       دورهتفكيك سوم: 

 اهگوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشهاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                      نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 اسالمی،  دانشگاه آزادوآموزش پزشکی،ارت بهداشت درمانهای اجرايی، وزفرهنگیان، سايردستگاه                                                         

 موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                          

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 

 

 

 

 

  

111× 
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 121شماره ردیف:                                                سهم ثبت نام شدگان گروه فنی و مهندسی از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 

 محاسبه شاخص:فرمول 

 

 

 

 تعداد ثبت نام شدگان گروه فنی و مهندسی

 تعداد كل ثبت نام شدگان                          

   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان گروه فنی و مهندسی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                             نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 اند.  فردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

سانی و اجتماعی،    و هم سنخ شود كه از نظر موضوع، هم   های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                                  جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیدومهاي تفكيك فهرست مولفه                                 وابستگیتفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                          دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                         نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ای، وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فنی و حرفه                                                            

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی های اجرايیدستگاه ساير                                                          

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 124شماره ردیف:                                       دامپزشکی از كل ثبت نام شدگانسهم ثبت نام شدگان گروه كشاورزی و عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

111× 

 تعداد ثبت نام شدگان گروه كشاورزی و دامپزشکی

 

 تعداد كل ثبت نام شدگان

 

   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان گروه كشاورزی و دامپزشکی      نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                                  متغير: نام

 :استفاده در محاسبه شاخصتعاریف واژه هاي مورد 

 اند.  فردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

سانی و اجتماعی،    و هم سنخ شود كه از نظر موضوع، هم   های تحصیلی گفته می ای از رشته به مجموعه گروه تحصيلی:  گون باشد )مانند علوم ان

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

    درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                               جنس    تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی دوم:هاي تفكيك فهرست مولفه                             وابستگی تفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                       دورهتفكيك سوم: 

 و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                       نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ای، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جامع علمی كاربردی، دانشگاه فنی و حرفه                                                        

 اه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی های اجرايی، دانشگساير دستگاه                                                         

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 127شماره ردیف:                                                                سهم ثبت نام شدگان گروه هنر از كل ثبت نام شدگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 

 تعداد ثبت نام شدگان گروه هنر

 تعداد كل ثبت نام شدگان

 

   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد ثبت نام شدگان گروه هنر         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل ثبت نام شدگان                 نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 اند.  فردی كه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب، پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كردهثبت نام شده: 

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم   های تحصیلی گفته می ای از رشته به مجموعه گروه تحصيلی:  گون باشد )مانند علوم ان

 پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر(  علوم

    درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                              جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                             وابستگیتفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                       دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاههاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                       نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 های اجرايی، ای،ساير دستگاهجامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                         

 دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                            

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        ایی متولی:دستگاه اجر

 -توضيحات: 
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 128شماره ردیف:                                                          سهم دانش آموختگان دوره كاردانی از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

  
 تعداد دانش آموختگان دوره كاردانی

 

 تعداد كل دانش آموختگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان دوره كاردانی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                    نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دوره دانش آموخته:

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میارشناسی ارشد، دكتری حرفه)كاردانی، كارشناسی، ك

 دوره كاردانی:

سته:  شگاهی آغاز می       كاردانی ناپيو ست كه پس از دوره پیش دان ساله ا صیلی دو  سب     72تا  48شود و با گذراندن  دوره تح سی بر ح واحد در

 انجامد.رشته تحصیلی به دريافت مدرك كاردانی می

سته:   تحصاایلی دو ساااله در آموزش عالی كه پس از اخذ مدرك فنی و حرفه ای يا كار و دانش آغاز شااود و با گذراندن تعداد  دوره كاردانی پيو

 واحد درسی معین به دريافت مدرك كاردانی پیوسته منجر شود.

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی   كشوري   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 دولتی و بخش غیردولتی: بخش هاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                   نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 نشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه دانشگاه پیام نور، دا                                                                                    

 های ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاهفنی و حرفه                                                                                    

 اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                    

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 129شماره ردیف:                                                     كارشناسی از كل دانش آموختگانسهم دانش آموختگان دوره عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسی  
 

 تعداد كل دانش آموختگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسی        متغير:نام 

 سایر)ذكر شود(:  نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                       نام متغير:

 :محاسبه شاخصتعاریف واژه هاي مورد استفاده در 

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

وره  گذراند و به دريافت دانشاانامه دفرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 دوره كارشناسی:

شود و دانشجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی معین به   دوره تحصیلی چهارساله كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز می    كارشناسی پيوسته:   

 گردد.دريافت مدرك كارشناسی نايل می

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین به دريافت    دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كاردانی آغاز می   كارشناسی ناپيوسته:   

 گردد.مدرك كارشناسی نايل می

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

بخش : بخش دولتی و هاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 غیردولتی

 وزارت علوم، تحقیقات و هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                            نوع وابستگی: تفكيك سوم

 پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاهفناوری، دانشگاه                                                                                              

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                                             

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات پزشکی،ساير دستگاه                                                                                             

 غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                             

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   ناوری       وزارت علوم، تحقیقات و ف دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 
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 131شماره ردیف:                                               سهم دانش آموختگان دوره كارشناسی ارشد از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 آموختگان دوره كارشناسی ارشد تعداد دانش  
 

 تعداد كل دانش آموختگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسی ارشد          نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:                             تعداد كل دانش آموختگان  نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.انشنامه تحصیلی دريافت میهای تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 ارشد : دوره كارشناسی

سی    شنا سته:  كار شد پيو شگاهی آغاز می     ار ساله كه پس از دوره پیش دان شجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی     دوره تحصیلی پنچ  شود و دان

 گردد.معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

ندن تعداد واحدهايی معین شود و دانشجو پس از گذرا  دوره تحصیلی دو ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می     كارشناسی ارشد ناپيوسته:    

 گردد.به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                  نوع وابستگی: فكيك سومت

 دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان،                                                                                   

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فنی و حرفه                                                                                   

 می، موسسات، دانشگاه آزاد اسالهای اجرايیساير دستگاه                                                                                   

 غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                     

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

111× 
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 131شماره ردیف:                                                ای از كل دانش آموختگانسهم دانش آموختگان دوره دكتری حرفهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

   

 ای دانش آموختگان دوره دكتری حرفه 

 تعداد كل دانش آموختگان

 

   

 متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و روش توليد 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:ای      تعداد دانش آموختگان دوره دكتری حرفه نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                             نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

گذراند و به دريافت دانشنامه دوره )كاردانی،  فرايند آموزشی كه طی آن دانشجو، تعداد معینی از واحدهای درسی را می دوره )مقطع (تحصيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل میكارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی    میدوره تحصیلی شش ساله است كه پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز      اي: دوره دكتري حرفه

 .  گرددای نايل میمعین به دريافت مدرك دكتری حرفه

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                  نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی                                                                                     

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        اجرایی متولی:دستگاه 

 -توضيحات: 
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 132شماره ردیف:                                             سهم دانش آموختگان دوره دكتری تخصصی از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

  دانش آموختگان دوره دكتری تخصصی   فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد كل دانش آموختگان   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان دوره دكتری تخصصی     نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                           نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میهای تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط فردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:

 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای  رين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز میتعالیدوره دكتري تخصصی: 

 گردد.درسی معین و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل می

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 بخش غیردولتی: بخش دولتی و هاي تفكيك دومفهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                   نوع وابستگی: فكيك سومت

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه پیام نور، وزارت                                                                                    

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات های اجرايیساير دستگاه                                                                                  

 غیرانتفاعی  _غیردولتی                                                                                     

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 133شماره ردیف:                                             سهم دانش آموختگان دوره تحصیالت تکمیلی از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 
 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسی ارشد و دوره دكتری تخصصی
 تعداد كل دانش آموختگان

 مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي 
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                    نام متغير:
 دوره كارشناسی ارشد               
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                   نام متغير:
 دوره دكتری تخصصی              
 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                   نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص
 كند.تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میهای فردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

گذراند و به دريافت دانشاانامه دوره  فرايند آموزشاای كه طی آن دانشااجو، تعداد معینی از واحدهای درساای را می   دوره )مقطع ( تحصتتيلی:
 شود.ای، دكتری تخصصی( نايل می)كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه

 ارشد: دوره كارشناسی
سته      شد پيو سی ار شنا شگاهی آغاز می    كار ساله كه پس از دوره پیش دان صیلی پنچ  شجو پس ازگذراندن تعداد واحدهايی     : دوره تح شود و دان

 گردد.معین به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می
شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین   ساله كه پس از دوره كارشناسی آغاز می   دوره تحصیلی دو   كارشناسی ارشد ناپيوسته:    

 گردد.به دريافت مدرك كارشناسی ارشد نايل می
شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای  ترين دوره تحصیلی رسمی كه پس از دوره كارشناسی ارشد آغاز میعالیدوره دكتري تخصصی: 

 گردد.ن و دفاع از رساله به درجه دكتری نايل میدرسی معی
    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:
  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه           فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:و فهرست مولفه تفكيك شاخص
 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم :
 وزارت علوم، تحقیقات و هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                                            نوع وابستگیتفكيك سوم: 

 فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه                                                                                              

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وحرفهفنی                                                                                             

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات ساير دستگاه                                                                                            
 غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                               

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:
 باشد.می 1392كتاب تعاريف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ دوم تعاريف برگرفته از توضيحات: 
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 132شماره ردیف:                                                  سهم دانش آموختگان گروه علوم انسانی از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

   

 تعداد دانش آموختگان گروه علوم انسانی 

    تعداد كل دانش آموختگان         

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان گروه علوم انسانی       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                        نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.یتحصیلی دريافت م های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامهفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر(.

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري   اطالعات جغرافيایی:سطح ارائه 

  سایر )با ذكر نوع(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد تفكيك اول هايفهرست مولفه                             جنس     تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                             وابستگیتفكيك دوم: 

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                 دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاههاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                      نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 اشت، درمان و آموزشای، وزارت بهدجامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                        

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی های اجرايیساير دستگاهپزشکی،                                                        

   زش عالیريزی آموموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

  -توضيحات: 

 

 

111× 
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 131شماره ردیف:                                                        سهم دانش آموختگان گروه علوم پايه از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

   

 تعداد دانش آموختگان گروه علوم پايه

 آموختگانتعداد كل دانش 

 

   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان گروه علوم پايه        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                      نام متغير:

 تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم   های تحصیلی گفته می ای از رشته به مجموعه گروه تحصيلی:  گون باشد )مانند علوم ان

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري   سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                            جنس          تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                وابستگیتفكيك دوم: 

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفهدوره                                     تفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                        نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ، دانشگاه فرهنگیان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، های اجرايیساير دستگاه                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                              

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 

 

 

 

 

 

  

111× 
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 134شماره ردیف:                                               آموختگان گروه فنی و مهندسی از كل دانش آموختگانسهم دانش عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

   

 تعداد دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی

 تعداد كل دانش آموختگان

 

   

 محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی    نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                         نام متغير:

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه 

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم   های تحصیلی گفته می ای از رشته به مجموعه گروه تحصيلی:  گون باشد )مانند علوم ان

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                                جنس   تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                              وابستگیتفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                        دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                     نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ای، وزرات بهداشت، درمان و آموزش جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                        

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی پزشکی، ساير دستگاه                                                        

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 137شماره ردیف:                                     سهم دانش آموختگان گروه كشاورزی و دامپزشکی از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

  تعداد دانش آموختگان گروه كشاورزی و دامپزشکی   فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد كل دانش آموختگان   

 توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و روش 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان گروه                  نام متغير:

 كشاورزی و دامپزشکی               

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                    نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته به مجموعهگروه تحصيلی:   شد )مانند علوم ان گون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر( 

 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه                                 جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه                             وابستگیتفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                       دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                      نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزشوحرفهجامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی                                                       

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی پزشکی، ساير دستگاه                                                       

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 138شماره ردیف:                                                                سهم دانش آموختگان گروه هنر از كل دانش آموختگانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

   

 تعداد دانش آموختگان گروه هنر

 تعداد كل دانش آموختگان

 

   

 متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص: نام و روش توليد

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانش آموختگان گروه هنر          نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانش آموختگان                نام متغير:

 :تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

 كند.های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین، دانشنامه تحصیلی دريافت میفردی كه يکی از دورهدانش آموخته: 

سانی و اجتماعی،    شود كه از نظر موضوع، هم سنخ و هم    های تحصیلی گفته می ای از رشته : به مجموعهگروه تحصيلی  شد )مانند علوم ان گون با

 علوم پايه، كشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر(. 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان   استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه              فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه                                   جنس  تفكيك اول:

 : بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دومفهرست مولفه                                وابستگیتفكيك دوم :

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری تخصصیهاي تفكيك سوم: فهرست مولفه                                          دورهتفكيك سوم: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور، هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                        وابستگینوع تفكيك چهارم: 

 ای، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                             

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی ساير دستگاه                                                               

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 139شماره ردیف: سهم دانشجويان غیرايرانی از كل دانشجويان                                                                     عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

   

 تعداد دانشجويان غیر ايراتی

 تعداد كل دانشجويان

 

   

 مورد استفاده در محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد دانشجويان غیر ايرانی            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان                   نام متغير:

 :هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص تعاریف واژه

 كند.  دانشجويی كه ملیت و تابعیت غیرايرانی دارد و در يکی از موسسات آموزش عالی داخل كشور تحصیل میدانشجوي غيرایرانی: 

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 زن و مرد هاي تفكيك اول: فهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتی هاي تفكيك دوم:فهرست مولفه وابستگیتفكيك دوم : 

كاردانی، كارشناسی، كارشناسی هاي تفكيك سوم: فهرست مولفه دورهتفكيك سوم: 

  ارشد، دكتری تخصصی

علوم انسانی، علوم پايه، فنی و هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه گروه های تحصیلیتفكيك چهارم: 

 مهندسی، علوم پزشکی، كشاورزی و دامپزشکی، هنر

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هاي تفكيك چهارم: فهرست مولفه                                                     نوع وابستگیتفكيك چهارم: 

 لمی كاربردی، دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع ع                                                                                       

 های اجرايی، دانشگاه آزاد اسالمی، ای،ساير دستگاهدانشگاه فنی و حرفه                                                                                      

 موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                       

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 121 شماره ردیف:                                                                       نسبت كادر غیرآموزشی به آموزشگران دانشگاهیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 

 تعداد كل كادر غیرآموزشی

 تعداد كل آموزشگران دانشگاهی

 

   

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل كادر غیر آموزشی                     نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل آموزشگران دانشگاهی                نام متغير:

 :شاخص تعاریف واژه هاي مورد استفاده در محاسبه

كادرغیر آموزشی: به كلیه كاركنان موسسات آموزش عالی كه در يکی از درجه بندی های هیئت علمی نبوده و فعالیت های     كادر غير آموزشی:  

 پشتیبانی، ستادی و غیره را بر عهده دارد.  

 وقت، نیمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد.فردی كه به آموزش و مهارت آموزی در يك نهاد آموزش عالی به صورت تمام آموزشگر دانشگاهی: 

    - گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان    استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه             فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:مولفه تفكيك شاخص و فهرست

 زن و مرد  هاي تفكيك اول:فهرست مولفه  جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دوم: فهرست مولفهوابستگی                                                        تفكيك دوم :

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزراتهاي تفكيك سومفهرست مولفه                                                          وابستگی نوعتفكيك سوم : 

 اه جامع علمیبهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگ                                                                                    

 ای،كاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                                    

 انشگاه آزاد اسالمی،های اجرايی، دساير دستگاه                                                                                    

 موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                    

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 121شماره ردیف:                                           نسبت كادر غیرآموزشی به دانشجو                                      عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 

 

 

 

 تعداد كادر غیرآموزشی

 تعداد كل دانشجويان

 

   

 در محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده 

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كادر غیرآموزشی             نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: نمونه گيري  سرشماري  ثبتی    روش توليد:تعداد كل دانشجويان               نام متغير:

 :محاسبه شاخصتعاریف واژه هاي مورد استفاده در 

شی:  سسات آموزش عالی كه در يکی از درجه بندی     كادر غير آموز شی: به كلیه كاركنان مو های  های هیئت علمی نبوده و فعالیتكادرغیر آموز

 پشتیبانی، ستادی و غیره را بر عهده دارد.  

های آموزش عالی رسمی، برابر ضوابط معین، پذيرفته، ثبت نام شده است و اشتغال به تحصیل        فردی كه برای تحصیل در يکی از دوره  دانشجو: 

 دارد.

    - گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان  شهر  بخش   شهرستان     استانی  كشوري  سطح ارائه اطالعات جغرافيایی:

  سایر )با ذكر نوع(: ماهانه            فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه اطالعات: 

 هاي هر تفكيك:تفكيك شاخص و فهرست مولفه

 : زن و مرد هاي تفكيك اولفهرست مولفه جنس تفكيك اول:

 بخش دولتی و بخش غیردولتیهاي تفكيك دوم: فهرست مولفهوابستگی                                                    تفكيك دوم :

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزرات هاي تفكيك سومفهرست مولفه                                                   وابستگی نوعتفكيك سوم : 

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی                                                                                

 های اجرايیای، ساير دستگاهكاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه                                                                                

 دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیردولتی ا غیرانتفاعی                                                                                

   ريزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامهواحد تابعه:   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی:

 -توضيحات: 
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 عنوان متولی عنوان شاخص ردیف
 سرانه تماشاگر سینما                                                               1

وزارت فرهنگ و ارشاد 
  اسالمی

 
 

های سینمايی تولید شده                های سینمايی اكران شده به فیلمنسبت فیلم 2  
های سینما                                    های فعال سینما به كل سالننسبت سالن 3  
های فعال سینمايی كشور                                              متوسط ظرفیت سالن 2  
 سرانه صندلی سینما                                                                                  1
 سرانه تعداد سینما                                                              4
 سرانه آثار صوتی تولید شده                                                                      7
های سینمايی                                                            رشد میزان فروش فیلم 8  
های سینمايی                                                           گر فیلمارشد میزان تماش 9  

 سرانه تعداد دفعات اجرای نمايش                                                              11
های تولید شده                                                             سرانه عناوين نمايش 11  
های منتشر شده                                                               سرانه عنوان كتاب 12  
 میانگین شمارگان هر عنوان كتاب                                                                 13
های منتشر شده                                                        سرانه شمارگان كتاب 12  
                        های منتشر شده  های ترجمه شده از كل عناوين كتابسهم عناوين كتاب 11
 میانگین شمارگان هر عنوان كتاب منتشر شده                                                14
 سهم ناشران فعال از كل ناشران                                                                                17
ای بخش فرهنگ از كل اعتبارات بخش فرهنگ نسبت اعتبارات هزينه 18  
های كودك و نوجوان                                                        سهم عناوين كتاب 19  
های دينی منتشر شده                                                       سهم عناوين كتاب 21  
                                                                                     هر استان از موقوفات كشور  موقوفات سهم 21
های عمومیهای موجود در كتابخانهمیانگین تعداد كتاب 22  
            های عمومی )سرانه كتابخانه عمومی(                میزان دسترسی به كتابخانه 23
های عمومی                                                      سرانه مراجعه به كتابخانه 22  
های عمومی                                               متوسط ظرفیت كتابخانه 21  
های عمومی                                               سرانه زيربنای كتابخانه 24  
 نسبت اعتبارات فرهنگی به كل بودجه عمومی دولت                                           27
                                                    های موجود در كتابخانهاز كل كتابهای امانت داده شده سهم كتاب 28
های حج از حجاج                                                                سهم كاروان 29  
 سرانه سالن سینما )پرده سینما(                                                                31
های اجرا شده                                  سرانه تماشاگران نمايش 31  
های آزاد هنری                                                             آموزشگاه سرانه 32  
مکتوب های الکترونیکی به رسانههای از رسانه های مالینسبت حمايت 33  
   نسبت نشريات چاپی سراسری به نشريات چاپی غیر سراسری                             32
های الکترونیك به نشريات چاپی                                            نسبت رسانه 31  
های سراسری                                       میانگین عمر )مدت انتشار( روزنامه 34  

 
 

های منتشر شده كودك و نوجوان سرانه شمارگان كتاب 37  
 سرانه موسسات فرهنگی قرآنی                                                               38
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 عنوان متولی عنوان شاخص ردیف
 تولید برنامه راديويی و تلويزيونی  39

سازمان صدا و سیمای 

 جمهوری اسالمی ايران

 تعداد شبکه تلوبزيونی 21
 تعداد شبکه راديويی  21
 نسبت تولید به پخش در شبکه های سراسری و استانی سیما  22
 نمايشی تلويزيونی الف ويژه، سريال و تله فیلم های برنامهتولید  23
 استانی  نوجوان در صداوسیمای سراسری و ه كودك وژويهای برنامهتولید  22
 های انیمیشن برنامهتولید  21
 محصوالت خبری   میزان تولید برنامه و 24
 پشتیبانی از ماهواره اختصاصی سازمان صدا و سیما  راه اندازی و 27
82  میزان پوشش شبکه های ديجیتالی در بسته اول  

 های سیمانسبت تولید به پخش در شبکه 29
 های صدانسبت تولید به پخش در شبکه 11
 الف وب به كل تولید در شبکه های سیما طبقه  هایبرنامهنسبت مجموع تولید  11
 های راديويی میزان تولید برنامه 12
 های تلويزيونیمیزان تولید برنامه 13
 تلويزيونی ديجیتال  ايستگاههای راديويی و پوشش جمعیتی استانی /كشوری فرستنده ها و سهم 12
 تبديل فرستنده های آنالوگ به ديجیتال در سال  نسبت 11
 نسبت عملکرد تولید به پخش در هر شبکه درون مرزی  14
 نسبت عملکرد تولید به تعهد مصوب تولید هر شبکه درون مرزی 17
 میزان پخش خبر وگزارش خبری از شبکه های تلويزيونی  18
 میزان پخش خبر وگزارش خبری از شبکه های راديويی  19
 امه های تلويزيونی درون مرزیمیزان تولید برن 41
 ید برنامه های راديويی درون مرزیمیزان تول 41
 نسبت هزينه كرد تولید و پخش به بودجه مصوب  42
 های فعال وابسته به وزارتخانهتعداد موزه 43

وزارت میراث فرهنگی و 

 گردشگری
 های فعال خصوصیتعداد موزه 42
 های اجرايی )غیروابسته(های فعال تخصصی دستگاهتعداد موزه 41
 تاريخی –حفاظت و مرمت اشیای منقول فرهنگی  44
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 عنوان متولی عنوان شاخص ردیف
 تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیك 47

وزارت میراث فرهنگی و 
 گردشگری

 ساماندهی و مستندسازی اموال منقول فرهنگی،تاريخی 48
 برداریتاريخی مرمت شده و قابل بهره-تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی 49
 تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 71
 تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 71
 ملی تعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار 72
 تعداد آثار میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی 73
 تعداد گردشگران ورودی به كشور 72
 های اقامتی كشورتعداد تخت 71
 های كشورهتل تعداد 74
 ستاره 1و  2های تعداد هتل 77
 نشان ملی مرغوبیت كاال 78
 )مهراصالت(المللی مرغوبیت كاال تعداد نشان بین 79
 دستی به كل  شاغلین دارای مجوزرشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش ديده بخش صنايع 81
 دستیحمايت از ايجاد و توسعه مراكز عرضه و فروش دائم محصوالت صنايع 81
 دستی )بخش خصوصی(های دائمی صنايعايجاد بازارچه 82
 شده  هنرهای سنتیتعداد حوزه مستندسازی 83
 شناسی در سالهای باستانتعداد كاوش 82
 نگاری(شناسی )مردمتعداد حوزه مستندسازی شده مردم 81
 تعداد حوزه مستندسازی شده زبان و گويش 84
 ثبت آثار در فهرست میراث جهانی)غیرمنقول، طبیعی، ناملموس( 87
 های میراث فرهنگی ملیتعداد پايگاه 88
 مرمت شده در طول سالتعداد بناهای  89
 تعداد اشیا تاريخی فرهنگی مرمت شده در طول سال 91
 برداریتعداد بناهای تحت بهره 91
 های شهری و روستايی مرمت شدهبافت 92
 دستی در سالسازی شده در حوزه هنرهای سنتی و صنايعهای باززندهرشته 93
 دستیبرندسازی در حوزه صنايع 92
 در سال های مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ثبت آثارمستندنگاری و تکمیل پرونده 91
 های داخلی كشورتعداد نمايشگاه 94
 دستی به انضمام زيورآالت سنتیصادرات صنايع 97
 های تولید انفرادی صادرشدهپروانه 98
 های تولید كارگاهی صادر شدهپروانه 99

 تسهیالت در سالشدگان بیمه 111
 اعتباری های فنی واعطای كمك 111
 صدور كارت شناسايی برای هنرمندان و شاغلین 112
 تعداد گردشگران داخلی 113
 تعداد گردشگران خروجی از كشور 112
 درآمد حاصل از گردشگران ورودی 111
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 1شماره ردیف :                                                                                           سرانه تماشاگر سینما             عنوان شاخص آماري: 

               فرمول محاسبه شاخص:                                

 تعداد تماشاگران سینما                                                                                      

 جمعیت كل كشور                                                                             

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 :  سایر)ذكر شود( گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تماشاگر                            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: .  جمعیت كل كشور            نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 تماشاگرگيري:   واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 سازمان سینمايیواحد تابعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 2شماره ردیف :                                  های سینمايی تولید شده های سینمايی اكران شده به فیلمنسبت فیلم عنوان شاخص آماري: 

 سینمايی اكران شده فیلم              فرمول محاسبه شاخص:                                  

                            سینمايی تولید شده   فیلم                                                                            

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:       سینمايی اكران شده فیلم  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:      سینمايی تولید شده  فیلم  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 صدا هم باشد.تواند بیدقیقه كه می 91فیلم داستانی، بلند و حدود  فيلم سينمایی:

 نمايش فیلم سینمايی در سالن سینما است. اكران فيلم سينمایی:

 

 

 -گيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان سینمايیواحد تابعه:             وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 -توضيحات:
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 3شماره ردیف :                                                     های سینما      های فعال سینما به كل سالننسبت سالنعنوان شاخص آماري:   

 های فعال سینماسالن                      فرمول محاسبه شاخص:                  

                                 های سینما        كل سالن                                                                                                  

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:های فعال سینما  سالن نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    های سینماكل سالن نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 -گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان سینمايیواحد تابعه:              وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 - توضيحات:
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 2 شماره ردیف :                                                                های فعال سینمايی كشورمتوسط ظرفیت سالنعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:                                               

       های فعال سینمايی كشورسالن تعداد صندلی                                                                     
                                                                                                             ال سینمايی كشورهای فعسالن تعداد                                                                           

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:      . تعداد صندلینام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد        سالن تعداد  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شود.های موجود در سالن نمايش فیلم، بر اساس مجوز صادر شده گفته میبه تعداد صندلی ظرفيت سالن سينما:

 

 

 

 صندلیگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان سینمايیواحد تابعه:               وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 -توضيحات:
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 1شماره ردیف :                                                                                    سرانه صندلی سینما                 عنوان شاخص آماري:  

 تعداد صندلی سینما                 فرمول محاسبه شاخص:                                 

 جمعیت كل كشور                                                                                

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:صندلی سینما           نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: جمعیت كل كشور     نام متغير:

 

 مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: هايتعاریف واژه

شتن امکانات نما  ،یصندل  111مجوز با حداقل  یدارا یبه مکان: نمايس  برخوردار از  ،یتالیجيد ايو  يیويديو ،یمتریلیم 71و38 لمیف شيدا

سب و و  ستانداردها  ،یساختمان  یهایژگيابعاد منا شکل از   ،ی و....منيا یا سالن نما  اي كيمت سمت     لم،یف شيچند  سالن انتظار، نمازخانه، ق

 .شودیو بوفه گفته م یبهداشت یهاسياتاق آپارات، سرو ط،یفروش بل شهیگ ،یادار

 

 صندلیگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان سینمايیواحد تابعه:               وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 

0111× 
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 4شماره ردیف :                                                                                                    سرانه تعداد سینماعنوان شاخص آماري: 

 تعداد سینمافرمول محاسبه شاخص:                                        

 جمعیت كل كشور                                                                

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                       سینماتعداد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:. جمعیت كل كشور           متغير:نام 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

متری، ويديويی و يا ديجیتالی، برخوردار از میلی 71و38صندلی، داشتن امکانات نمايش فیلم   111به مکانی دارای مجوز با حداقل  سينما: 

سب و ويژگی  سمت          ابعاد منا سالن انتظار، نمازخانه، ق سالن نمايش فیلم،  شکل از يك يا چند  ستانداردهای ايمنی و...، مت ساختمانی، ا های 

 شود.های بهداشتی و بوفه گفته میش بلیط، اتاق آپارات، سرويساداری، گیشه فرو

 

 به ازای يك میلیون نفرباب گيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 سازمان سینمايیواحد تابعه:               وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 7شماره ردیف :                                                                                            سرانه آثار صوتی تولید شدهعنوان شاخص آماري: 

    آثار صوتی تولید شده تعدادفرمول محاسبه شاخص:                             

 جمعیت كل كشور                                                                                                                                                                       

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:آثار صوتی                     نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:جمعیت كل كشور            نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 اثرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور هنریواحد تابعه:               وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 -توضيحات:
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 8شماره ردیف :                                                                                 های سینمايیرشد میزان فروش فیلمعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:                                                               

 های سینمايی )امسال(میزان فروش فیلم -های سینمايی )سال گذشته( میزان فروش فیلم

 های سینمايی )سال گذشته(فیلممیزان فروش 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:   های سینمايیمیزان فروش فیلم نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                            ..نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: ت مؤلفهفهرس                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان سینمايیواحد تابعه:                       و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 -توضيحات:
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 9شماره ردیف :                                                                             های سینمايیرشد میزان تماشاگر فیلمعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:                                                            

 های سینمايی )امسال(میزان تماشاگر فیلم -های سینمايی )سال گذشته( میزان تماشاگر فیلم

 های سینمايی )سال گذشته(میزان تماشاگر فیلم

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:   های سینمايیمیزان تماشاگر فیلم نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                      .                         نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

    سازمان سینمايیواحد تابعه:                                    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 -توضيحات:
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 11شماره ردیف :                                                                                 سرانه تعداد دفعات اجرای نمايشعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:                                           

 دفعات اجرای نمايش تعداد
 جمعیت كل كشور                                                                            

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  دفعات اجرای نمايش                نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد جمعیت كل كشور                   نام متغير:  

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 اجرای نمايش گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 معاونت امور هنریواحد تابعه:            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی:   

 توضيحات:
- 
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 11شماره ردیف :                                                                              های تولید شدهسرانه عناوين نمايش  عنوان شاخص آماري:

                                                                های تولید شدهعناوين نمايش                                     فرمول محاسبه شاخص:                  

 جمعیت كل كشور                                                                                                       

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:عنوان نمايش             نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:     جمعیت كل كشور  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هنر ديداری و شنیداری كه به صورت زنده توسط يك يا گروهی از هنرمندان )بازيگران( در مدت زمان معین برای تماشاگران به  نمایش:

 شود.تراژدی، كمدی، ملودرام و كمدی تقسیم میآيد و از لحاظ محتوا و مضمون به می اجرا در

 

 

 

 

 عنوان نمايشگيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور هنریواحد تابعه:                 ارشاد اسالمیو  وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 12 شماره ردیف :                                                                                   های منتشر شدهسرانه عنوان كتابعنوان شاخص آماري:  

                                                                 های منتشر شدهكتاب عناوينفرمول محاسبه شاخص:                                   

 جمعیت كل كشور                                                                                 

 

 متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: نام و روش توليد 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:عناوين كتاب          تعداد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: جمعیت كل كشور           نام متغير:

 

 مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:هاي تعاریف واژه

 عنوانی كه روی جلد كتاب به وسیله ناشر چاپ شده باشد. طبق ضوابط نشر كتاب، عنوان هر كتابی خاص همان كتاب است. عنوان كتاب:

 

 

 

 

 عنوان كتابگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 13شماره ردیف :                                                                                    میانگین شمارگان هر عنوان كتاب عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:                         

 های منتشر شدهتعداد شمارگان كتاب                                                   

 های منتشر شده   عناوين كتاب تعداد                                                      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                كتابشمارگان تعداد   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد                   كتاب عناوينتعداد  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 های چاپ يا تکثیر شده از يك اثر در يك نوبت چاپ يا انتشار است.تعداد نسخهشمارگان: 

 .تخاص همان كتاب اس یناشر چاپ شده باشد. طبق ضوابط نشر كتاب، عنوان هر كتاب لهیجلد كتاب به وس یكه رو یعنوان عنوان كتاب:

 

 

 

 نسخهگيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -اول: هاي تفكيك فهرست مؤلفه  -    نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 12شماره ردیف :                                                                             های منتشر شدهسرانه شمارگان كتابعنوان شاخص آماري:  

 های منتشر شدهشمارگان كتاب                                   فرمول محاسبه شاخص:

 جمعیت كل كشور                                                                                         

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:شمارگان                       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: جمعیت كل كشور           نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 های چاپ يا تکثیر شده از يك اثر در يك نوبت چاپ يا انتشار است.: تعداد نسخهشمارگان

 

 

 

 

 نسخهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 11شماره ردیف:                     نتشر شده         های مكل عناوين كتابهای ترجمه شده از سهم عناوين كتابعنوان شاخص آماري: 

          های ترجمه شده                                                                                   عناوين كتابفرمول محاسبه شاخص:                              

 های منتشر شدهتعداد عناوين كتاب                                                             

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:   های ترجمه شده عناوين كتاب نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد     های منتشر شدهعناوين كتاب نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد.مجموعه چاپی و خطی از موضوعات مختلف كه با عنوان مشخص جلد شده و دارای شابك می كتاب:

 برگرداندن محتوا و مفهوم يك متن از زبانی به زبان ديگر است. ترجمه:

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی فرهنگوزارت دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 14شماره ردیف :                                                                    میانگین شمارگان هر عنوان كتاب منتشر شدهعنوان شاخص آماري:  

                 فرمول محاسبه شاخص:

 های منتشر شدهتعداد شمارگان كتاب  
                                                 های منتشر شدهتعداد عناوين كتاب                                                                  

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:   شمارگان كتابنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد       عناوين كتاب نام متغير:

 

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص: هاي موردتعاریف واژه

 های چاپ يا تکثیر شده از يك اثر در يك نوبت چاپ يا انتشار است.: تعداد نسخهشمارگان

 : عنوانی كه روی جلد كتاب به وسیله ناشر چاپ شده باشد. طبق ظوابط نشر كتاب، عنوان هر كتابی خاص همان كتاب است. عنوان كتاب

 

 

 نسخهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص:                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امورفرهنگیواحد تابعه:                  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 17شماره ردیف :                                                                                          سهم ناشران فعال از كل ناشرانعنوان شاخص آماري:  

                                                                                 تعداد ناشران فعالفرمول محاسبه شاخص:                                                            

                                                                                 تعداد ناشران                                                                                          

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        ناشر فعال      نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد         انناشرتعداد  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 : شخص حقیقی يا حقوقی كه دارای پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.ناشر

 كند.ناشری كه در هر سال حداقل يك كتاب چاپ و منتشرمی ناشر فعال:

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 

 
 

 

 

011× 
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 18شماره ردیف :           ش فرهنگ                     ای بخش فرهنگ از كل اعتبارات بخنسبت اعتبارات هزينهعنوان شاخص آماري: 

                                                                       

 فرمول محاسبه شاخص:                          

 ای بخش فرهنگ اعتبارات هزينه

 كل اعتبارات بخش فرهنگ                                                                       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:ای بخش فرهنگ       اعتبارات هزينه نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد                كل اعتبارات بخش فرهنگ نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 میلیون ريالگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت توسعه مديريت و منابعواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص
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 19شماره ردیف :                                                                        های كودك و نوجوانسهم عناوين كتابعنوان شاخص آماري: 

 :             فرمول محاسبه شاخص

 های كودك و نوجوانتعداد عناوين كتاب
 های منتشر شدهتعداد عناوين كتاب                                                                         

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:    گيرينمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:             كودك و نوجوان عنوان كتاب نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد                 منتشر شده عنوان كتاب نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 عنوانی كه روی جلد كتاب به وسیله ناشر چاپ شده باشد. طبق ضوابط نشر كتاب، عنوان هر كتابی خاص همان كتاب است.  عنوان كتاب:

 

 

 

 

 درصدگيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 

111× 
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 21شماره ردیف :                                                                   های دينی منتشر شده   سهم عناوين كتاب عنوان شاخص آماري: 

                                                     های دينی منتشر شده    عناوين كتاب تعدادفرمول محاسبه شاخص:                                    

                                                      های منتشر شده     عناوين كتاب تعداد كل                                                                       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:های دينی             عناوين كتاب نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد  های منتشر شده   عناوين كتاب نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ت.خاص همان كتاب اس یناشر چاپ شده باشد. طبق ضوابط نشر كتاب، عنوان هر كتاب لهیجلد كتاب به وس یكه رو یعنوانعنوان كتاب: 

 

 

 

 درصدگيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: ؤلفهفهرست م                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 

 

 

 

 

 

 

111× 
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 21شماره ردیف :                                                                    كشورموقوفات سهم موقوفات هر استان از عنوان شاخص آماري: 

 تعداد موقوفات در هر استانفرمول محاسبه شاخص:                                          

 مجموع موقوفات كشور                                                                                                        

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:             تعداد موقوفات نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                   ..نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 : مالی كه از طرف واقف برای مصرف معینی وقف شده است و دارای شخصیت حقوقی است.موقوفه

 

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان اوقاف و امور خیريهواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 

 
 

 

 

111× 
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 22شماره ردیف :             های عمومی                                  های موجود در كتابخانهمیانگین تعداد كتابعنوان شاخص آماري: 

 های عمومیهای موجود در كتابخانهتعداد كتابفرمول محاسبه شاخص:                      

 های عمومیتعداد كتابخانه                                                                

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعداد كتاب         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد . تعداد كتابخانه  نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سازی اوقات فراغت با هدف خدمت رسانی به عموم   ای كه برای نیاز عمومی، آموزشی، پژوهشی، اطالعاتی و غنی  : كتابخانهكتابخانه عمومی

 شود.افراد جامعه ايجاد می

 

 

 

 

 نسخهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 های عمومی نهاد كتابخانهواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 23شماره ردیف :                                        )سرانه كتابخانه عمومی( های عمومیمیزان دسترسی به كتابخانهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:                      

 عمومیهای تعداد كتابخانه

 جمعیت كل كشور                                                                                    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:كتابخانه عمومی              نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد جمعیت كل كشور           نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شی، اطالعاتی و غنی   كتابخانه كتابخانه عمومی: شی، پژوه سانی به  سازی اوقات فر ای كه برای رفع نیاز عمومی، آموز اغت با هدف خدمت ر

 شود.عموم افراد جامعه ايجاد می

 

 

 به ازای هر نفر بابگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 های عمومی نهاد كتابخانهواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

- 
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 22شماره ردیف :                                 های عمومی                                        سرانه مراجعه به كتابخانهعنوان شاخص آماري: 

          های عمومی                                                                                     كتابخانه كنندگان بهتعداد مراجعه مراجعهفرمول محاسبه شاخص:                    

 جمعیت كل كشور                                                                              

 

 روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:  نام و

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                های عمومیبه كتابخانه مراجعه كنندهنام متغير : 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                .جمعیت كل كشور         نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ش یعموم ازیرفع ن یكه برا یاكتابخانه: یكتابخانه عموم ش  ،ی،آموز سان  یساز یو غن یاطالعات ،یپژوه ه ب یاوقات فراغت با هدف خدمت ر

 .شودیم جاديعموم افراد جامعه ا

 

 

 

 مراجعهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 های عمومی  نهاد كتابخانهواحد تابعه:                 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 21شماره ردیف :                                                          های عمومی             متوسط ظرفیت كتابخانه عنوان شاخص آماري:

 های عمومی                                                                                                             كتابخانه صندلیتعداد فرمول محاسبه شاخص:                       

          های عمومی                                                                                                كتابخانه تعداد                                                              

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        صندلی كتابخانه  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد         كتابخانه           نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ه ب یاوقات فراغت با هدف خدمت رسان یسازیو غن یاطالعات ،یپژوهش ،ی،آموزشیعموم ازیرفع ن یكه برا یاكتابخانه: یكتابخانه عموم

 .شودیم جاديعموم افراد جامعه ا

 

 

 صندلیگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 های عمومی نهاد كتابخانهواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 27شماره ردیف :                                                         نسبت اعتبارات فرهنگی به كل بودجه عمومی دولتعنوان شاخص آماري: 

 مقدار اعتبارات فرهنگی                                  فرمول محاسبه شاخص:

 بودجه عمومی دولت مقدار                                                                        

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:     اعتبارات فرهنگی     .نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد     بودجه عمومی دولت  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

   -گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 دفتر بودجهواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 28شماره ردیف :                                  های موجود در كتابخانهاز كل كتاب های امانت داده شدهسهم كتابعنوان شاخص آماري:  

  های امانت داده شده                                                                                                            كتاب تعداد   فرمول محاسبه شاخص:                                 

 های موجود در كتابخانه  كتاب                                                                        

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:كتاب امانت داده شده  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد . كتاب موجود           نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 های عمومینهاد كتابخانهواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 

 

 

 

011× 
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 29شماره ردیف :                                                                                       های حج از حجاجسهم كاروانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد حجاج                                                                                                                                                                                              

 های حج  تعداد كاروان                                                                           

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:. تعداد حجاج       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد ها   تعداد كاروان نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 د.شون: مجموعه زائرانی كه به منظور انجام اعمال حج تمتع و عمره مفرده، تحت سرپرستی مدير كاروان عازم كشور عربستان میكاروان حج

 

 

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 سازمان حج و اوقافواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 

 

 
 

011× 
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 31شماره ردیف :                                                سرانه سالن سینما )پرده سینما(                            عنوان شاخص آماري: 

 های سینما )پرده سینما(:                                  تعداد سالنفرمول محاسبه شاخص

 جمعیت كل كشور                                                                           

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:سالن سینما                نام متغير:   

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:جمعیت كل كشور             متغير:نام 

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سينما:   س           سالن  سب  ساتی و تجهیزاتی مانند پرده نمايش، معماری منا سی ساختمانی، تأ ستانداردهای  لن از اسالن نمايش فیلم كه دارای ا

 باشد.لحاظ ديد، صندلی نمايش، اتاقك آپارات و..... می

 

 

 

 به ازای هر نفر سالنگيري:   واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 سازمان سینمايی )واحد سمعی بصری(واحد تابعه:                  و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 31شماره ردیف :                                                                           های اجرا شدهسرانه تماشاگران نمايشعنوان شاخص آماري:  

   های اجرا شدهتماشاگران نمايش تعدادفرمول محاسبه شاخص:                                   

                                                         جمعیت كل كشور                                                                                       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:.  تماشاگر نمايش               نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: جمعیت كل كشور              نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 تماشاگرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور هنریواحد تابعه: .               و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:   

 توضيحات:
- 
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 32شماره ردیف :                                                                                      های آزاد هنریآموزشگاه سرانهعنوان شاخص آماري:   

          های آزاد هنریآموزشگاه تعدادفرمول محاسبه شاخص:                         

                                                       جمعیت كل كشور                                                                      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        های آزاد هنریآموزشگاه  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: .جمعیت كل كشور               نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 آموزشگاهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور هنریواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 33شماره ردیف :                                 های مکتوبالکترونیکی به رسانههای های مالی از رسانهنسبت حمايتعنوان شاخص آماري:  

 های الکترونیکیهای مالی از رسانهحمايت               فرمول محاسبه شاخص:                     

                                      های مکتوبهای مالی از رسانهحمايت                                                                                                  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        های الکترونیکیهای مالی از رسانه.  حمايتنام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد             های مکتوبهای مالی از رسانه.  حمايتنام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 میلیون ريالگيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 امور مطبوعاتیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 32شماره ردیف :                                           نسبت نشريات چاپی سراسری به نشريات چاپی غیر سراسریعنوان شاخص آماري: 

 نشريات چاپی سراسریفرمول محاسبه شاخص:                                  

                              نشريات چاپی غیر سراسری                                                                                         

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:         نشريات چاپی سراسری نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: نشريات چاپی غیر سراسری    نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 -گيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 امور مطبوعاتیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 
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 31شماره ردیف :                                                                   به نشريات چاپی یهای الکترونیکنسبت رسانهعنوان شاخص آماري: 

 های خبری، نشريات الکترونیك(ها، پايگاههای الکترونیکی دارای مجوز )خبرگزاریتعداد رسانهفرمول محاسبه شاخص:         

 مجموع نشريات چاپی دارای مجوز                                                                               

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:های الکترونیکی   رسانه  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد نشريات چاپی               نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 - گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

        امور مطبوعاتی واحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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    34شماره ردیف :                                                   های سراسری    میانگین عمر )مدت انتشار( روزنامه  عنوان شاخص آماري:

 های سراسری موجودهای فعالیت روزنامهمجموع سالفرمول محاسبه شاخص:                         

 های سراسری موجودتعداد روزنامه                                                                    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:های سراسری  ی فعالیت روزنامهاه. سالنام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                                       ..نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 سالگيري:  واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 امور مطبوعاتیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:
- 

 
 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص-3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 37شماره ردیف :                                       های منتشر شده كودك و نوجوان          سرانه شمارگان كتابعنوان شاخص آماري: 

 كودك و نوجوانمنتشر شده های شمارگان كتابفرمول محاسبه شاخص:                             

 تعداد كودك و نوجوان                                                                        

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  كودك و نوجوانمنتشر شده های . كتابنام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                 كودك و نوجوان       تعداد نام متغير:

... 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

 نسخهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

 امور فرهنگیواحد تابعه:                و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 38شماره ردیف :                                                                                           سرانه موسسات فرهنگی قرآنیعنوان شاخص آماري: 

                                                               موسسات فرهنگی قرآنی تعدادفرمول محاسبه شاخص:                   

 جمعیت كل كشور                                                               

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: ....  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                      موسسات فرهنگی قرآنی  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: . جمعیت كل كشور                          نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 موسسهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      -نام تفكيك اول: 

 

   معاونت قرآن و عترتواحد تابعه:                        و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
- 
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 39شماره ردیف :                                               تولید برنامه راديويی و تلويزيونی                               عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  تولید برنامه راديويی و تلويزيونی     نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ساختاری پیام و با بهره گیری از منابع           برنامه تولیدی راديويی و تلويزيونی  صر محتوايی و  ست كه با تلفیق تخصصی عنا صول فرايندی ا مح

 منظور پخش از طريق راديو، تلويزيون و اينترنت به دست می آيد.ه الزم برای ساخت برنامه و ب

 ساعت  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه واحد تابعه:                            سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 و اداره كل آمار و توسعه                                                                                                                                                                                                  

 فناوری اطالعات                                                                                                                                                           

 توضيحات:

- 
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 21شماره ردیف :                                                               تعداد شبکه تلويزيونی                             عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                               شبکه تلويزيونینام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 تعداد  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه واحد تابعه:                             سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 و اداره كل آمار و توسعه                                                                                                                                                                                                  

 فناوری اطالعات                                                                                                                                                           

 - توضيحات:
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 21شماره ردیف :                                      تعداد شبکه راديويی                                                       عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                          شبکه راديويی نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 تعداد  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          :                             توليد می شود  وضعيت شاخص 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                  

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه واحد تابعه:                    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 و اداره كل آمار و توسعه                                                                                                                                                                                        

 فناوری اطالعات                                                                                                                                                         

 - توضيحات:
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 22شماره ردیف :                                                 نسبت تولید به پخش در شبکه های سراسری و استانی سیماعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تولید برنامه در هر شبکه و معاونتمیزان 
 میزان پخش برنامه در هر شبکه و معاونت                                                                    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:    گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:           میزان تولیدنام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:          میزان پخشنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 و بودجه و اداره كل برنامهواحد تابعه:                                       ريزیبرنامهواحدهای اطالعات و  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعات                                         سازمان صدا و سیمای جمهوری                                        

                                   اسالمی ايران                                         

                                        

 - توضيحات:
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 23شماره ردیف :                                              تولید برنامه های نمايشی تلويزيونی الف ويژه، سريال و تله فیلمعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: های نمايشی تلويزيونی            تولید برنامه نام متغير:

                             الف ويژه، سريال و تله فیلم                    

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 ساعت  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                             توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه و واحد تابعه:                       واحدهای اطالعات و                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 برنامه ريزی حوزه ها                                           اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعات                                                                   

                                         

 

 - توضيحات:
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 22شماره ردیف:                              تولید برنامه های ويژه كودك و نوجوان در صدا و سیمای سراسری و استانیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:          میزان عملکردنام متغير:   

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    میزان تولید/ پخشنام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 

 

 

 ساعت  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود  وضعيت شاخص  :                             توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:          

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                   

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه و واحد تابعه:                          واحدهای اطالعات و                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعات             برنامه ريزی حوزه ها                                                                                                   

    

 - ت:توضيحا
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 21شماره ردیف :                                    تولید برنامه های انیمیشن                                                  عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                          های انیمیشنتولید برنامه نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 ساعت  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه و واحد تابعه:                         سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعات                                                                                                                                  

 - توضيحات:
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 24شماره ردیف :             میزان تولید برنامه و محصوالت خبری                                                           ص آماري: عنوان شاخ

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:      میزان تولید برنامه و محصوالت خبری        نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 ساعت  گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه و اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعاتواحد تابعه: واحدهای اطالعات و         دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 برنامه ريزی حوزه ها                                                           

 

 - توضيحات:
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                                      27شماره ردیف :         ی جمهوری اسالمی ايرانراه اندازی و پشتیبانی از ماهواره اختصاصی سازمان صدا و سیماعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                  - نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

  درصدگيري: واحد اندازه

  توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                        توليد می شود 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه و اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعاتواحد تابعه:            واحدهای اطالعات ودستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 برنامه ريزی حوزه ها                                                           

 

 - توضيحات:
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 28شماره ردیف :                                                                   های ديجیتالی در بسته اولمیزان پوشش شبکهعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                     های ديجیتالیمیزان پوشش شبکه  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد جمعیتگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 اداره كل برنامه و بودجه و اداره كل آمار و توسعه فناوری اطالعاتواحد تابعه:          واحدهای اطالعات ودستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 ها  ريزی حوزهبرنامه                                        

 

 - توضيحات:
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 29شماره ردیف:      های سیما  نسبت تولید به پخش در شبکهعنوان شاخص آماري: 

         فرمول محاسبه شاخص: 

 
 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(:  □گيري    نمونه □سرشماري     □ثبتی      روش توليد:  های سیماساعات تولید برنامهنام متغير: 

 سایر )ذكر شود(:  □گيري    نمونه □سرشماري     □ثبتی    روش توليد:  های سیماساعات پخش برنامهنام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

های تلويزيونی اساات كه شااامل تصااويربرداری يا فیلمبرداری و تحقق بخشاایدن به    ترين مرحله در ساااخت برنامهاصاالی توليد ستيما: 

 باشد.های ساخت میريزیبرنامه

سيما:  ر های تلويزيونی در مساایگیرندهها،های تلويزيونی و همچنین مدت زمانی كه اينگونه برنامههای جاری فرسااتندهپخش برنامه پخش 

 دهند.را پوشش می خود

 

 -گيري:  واحد اندازه

                                                  توليد نمی شود                                 وضعيت شاخص :                                      توليد می شود

 آبادي   دهستان    شهر   بخش    شهرستان    استان   كل كشور   سطح جغرافيایی ارائه شاخص:  

 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه          فصلی     ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص: 

 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  استانی -سراسری  - برون مرزیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه مرزیمرزی و درونبروننام تفكيك اول: 

 

 فناوری اطالعاتتوسعه و بودجه و اداره كل آمار و  اداره كل برنامهواحد تابعه:                  سازمان صدا و)هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 سیمای جمهوری اسالمی ايران                                   

 

 - توضيحات:

 

 

 
 
 
 

 های سیمابرنامه تولیدساعات 

 های سیمابرنامه پخشساعات 
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 11شماره ردیف:      های صدا                                       نسبت تولید به پخش در شبکه عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص: 

 
 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  

 سایر )ذكر شود(:  □گيري    نمونه □سرشماري     □ثبتی      روش توليد:  های صداتولید برنامهساعات نام متغير: 

 سایر )ذكر شود(:  □گيري    نمونه □سرشماري     □ثبتی    روش توليد:    های صداساعات پخش برنامه نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

صدا:  های سااخت  ريزیهای راديويی اسات كه شاامل صادابرداری و تحقق بخشایدن به برنامه    ترين مرحله در سااخت برنامه اصالی  توليد 

 باشد.می

های راديديی در مسیر خود را گیرندهها،های راديويی و همچنین مدت زمانی كه اينگونه برنامههای جاری فرستندهپخش برنامه پخش صدا:

 هند.دپوشش می

 

    -گيري:واحد اندازه

                                                   توليد نمی شود            وضعيت شاخص :                                توليد می شود

 آبادي  دهستان   شهر  بخش  شهرستان استان  كل كشور  سطح جغرافيایی ارائه شاخص:  

 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه    فصلی    ساالنه   دوره زمانی ارائه شاخص: 

 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  استانی -سراسری  - برون مرزیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           مرزیمرزی و درونبروننام تفكيك اول: 

 

 فناوری اطالعات توسعه و بودجه و اداره كل آمار واداره كل برنامه واحد تابعه: سازمان صدا و                )هاي( اجرایی متولی: دستگاه

 ايرانسیمای جمهوری اسالمی                         

 

 - توضيحات:

 

 

 
 

 های صداتولید برنامهساعات 

 های صداپخش برنامهساعات 
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 های سیماكل تولید در شبکه به "الف و ب"های طبقهنسبت مجموع تولید برنامهعنوان شاخص آماري: 
 
 11شماره ردیف:      
 

       فرمول محاسبه شاخص: 

 
                                                              111× 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:  
 سایر )ذكر شود(:  □گيري نمونه □سرشماري  □ثبتی روش توليد:  "الف"های گروه ساعات تولید برنامهنام متغير: 
 سایر )ذكر  شود(:  □گيري نمونه □سرشماري  □ثبتی روش توليد:  "ب"های گروه ساعات تولید برنامه نام متغير:
 سایر )ذكر شود(:  □گيري نمونه □سرشماري  □ثبتی روش توليد:  های سیماساعات كل تولید برنامه نام متغير:

 
 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه
سانی   شود كه به جهت ويژگیهای محتوی و فرم نیازمند بهره ها اطالق میبه آنگونه از برنامه :"الف"برنامه طبقه  سیع از نیروی ان   جويی و

های متعدد بوده و همچنین عرضه  كارآمد و خالق، تجهیزات، امکانات و وسايل گسترده و متنوع )نور، صدا، گريم، لباس، دكور و...( و مکان   
 باشد.های پیشرفته در ساخت برنامه میگیری از شیوههنرمندانه آن مستلزم بهره

ها در طبقه ب قرار دارند كه محتوای فرم آنها ضارورت و ظرفیت اساتفاده از عوامل و امکانات در حد   ای از برنامهگونه :"ب"برنامه طبقه 
 گسترده و فراوان را ندارند.

 درصدگيري:  واحد اندازه
                                                   توليد نمی شود                                 توليد می شود                        وضعيت شاخص :                

 آبادي   دهستان    شهر    بخش     شهرستان    استان   كل كشور   سطح جغرافيایی ارائه شاخص:  
 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه       فصلی     ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص: 
 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  استانی -سراسری  - برون مرزیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه مرزی                   مرزی و درونبروننام تفكيك اول: 
 

 فناوری اطالعاتتوسعه و بودجه و اداره كل آمار و  اداره كل برنامهواحد تابعه: سازمان صدا و             )هاي( اجرایی متولی: دستگاه
 سیمای جمهوری اسالمی ايران                                    

 
 - توضيحات:

 
 

 

 تولید برنامه های الف و ب  

 كل تولید شبکه های سیما
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 12شماره ردیف :                                                                                    میزان تولید برنامه های راديويیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 هر شبکه در ت تولید در هرگروه مخاطب واساع مجموع

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:میزان تولید برنامه راديويی                نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد: مخاطب                                       نام متغير:

 به شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول محاستعاریف واژه

های مقاومت صدا )راديوهای سراسری (وصدای مراكز باشد كه اطالعات اين گزارش در شبکهمنظور جامعه هدف برنامه می  مخاطب:

 تولید می شود. )راديوهای استانی(

 باشد.شامل خردسال ،كودك ،نوجوان،بزرگساالن وعام می :گروه هاي مخاطب

 ساعت گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                         توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  خردسال،كودك، نوجوان، بزرگساالن و عامهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        . مخاطب  نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور استانها واحد تابعه:         سیمای جمهوری اسالمی ايران                    صدا وسازمان دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 )صدای مراكز( و معاونت صدا                                                                                                                                 

 توضيحات:
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 13شماره ردیف :                                                                                  میزان تولید برنامه های تلويزيونیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ت تولید در هرگروه مخاطب ودرهر شبکهاساع مجموع
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:  میزان تولید برنامه تلويزيونی         نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                  مخاطب  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مراكز  سیمایسراسری ( و  تلويزيون های) سیماهای مقاومت باشد كه اطالعات اين گزارش در شبکهمنظور جامعه هدف برنامه میمخاطب: 

 شود.استانی( تولید می تلويزيون های)

 شامل خردسال، كودك، نوجوان، بزرگساالن و عام می باشد.گروه هاي مخاطب: 

 ساعتگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                         وضعيت شاخص  :                         توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 خردسال ،كودك ،نوجوان،بزرگساالن وعامهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                   مخاطب   نام تفكيك اول: 

 

 معاونت امور استانها )سیمای مراكز(واحد تابعه:     سیمای جمهوری اسالمی ايران         صدا وسازمان دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
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 ها و ايستگاههای راديويی و تلويزيونی ديجیتال   پوشش جمعیتی استانی/كشوری فرستنده سهمعنوان شاخص آماري: 

                                            12شماره ردیف:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:برد فرستنده                        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:منطقه           جمعیت ناحیه/ متغير:نام 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 برد فرستنده مسافت تحت پوشش سیگنالهای فرستنده ديجیتال هر ايستگاه  

   جمعیت ناحیه تحت پوشش فرستنده هر ايستگاه

   درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                         وضعيت شاخص :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت فنی  واحد تابعه:     سیمای جمهوری اسالمی ايران         صدا وسازمان دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
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 11شماره ردیف :                                                         های آنالوگ به ديجیتال در سالتبديل فرستنده نسبتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 های آنالوگ /تعداد فرستنده های ديجیتال ( در سالفرستنده)تعداد 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:فرستنده آنالوگ        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    فرستنده ديجیتال نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تلويزيونی برپايه آنالوگ يا بر پايه ديجیتال  فرستنده راديويی و

 -گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                        -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت فنیواحد تابعه:     سیمای جمهوری اسالمی ايران         صدا وسازمان دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
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 14شماره ردیف :                                         نسبت عملکرد تولید به پخش در هر شبکه درون مرزی         عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 رد تولیدمیزان عملک

 زيونی يا راديويیمیزان عملکرد پخش هر شبکه تلوب

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:میزان تولید            نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:میزان پخش           نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

 هايی كه در هر شبکه راديويی و تلويزيونی با ساختار مشخص برآورد و تولید شده است.كلیه برنامهعملكرد توليد برنامه: 

 هايی كه در هر شبکه راديويی و تلويزيونی اعم از تولیدی وتامینی پخش شده است.كلیه برنامهپخش برنامه: 

  ساعتگيري: واحد اندازه

  توليد نمی شود  :                                        وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 استانی  راديو و تلويزيون های سراسری وهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه     سیما  شبکه های درون مرزی صدا ونام تفكيك اول: 

 ساختارهای مختلف تولید صدا و سیما هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهد                                          تولینام تفكيك دوم: 

 تولید و تامین هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفهپخش                                         نام تفكيك سوم: 

 

 ريزیمعاونت برنامهواحد تابعه:                                 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
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 17شماره ردیف :                    نسبت عملکرد تولید به تعهد مصوب تولید هر شبکه درون مرزی                  عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 میزان عملکرد تولید

 میزان تعهد مصوب هر شبکه تلوبیزيونی يا راديويی

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:عملکرد تولید                نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:تعهد مصوب تولید          متغير:نام 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 كلیه برنامه هايی كه در هر شبکه راديويی و تلويزيونی با ساختار مشخص برآورد وتولید شده است.عملكرد توليد برنامه: 

 میزان تولید برنامه تعهدی در ابالغیه برنامه وبودجه ساالنه هر شبکه.  مصوب:تعهد 

 ساعتگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           توليد می شود         وضعيت شاخص  :                    

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:               

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های سراسری و استانی راديو و تلويزيونهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            های صدا و سیما شبکهنام تفكيك اول: 

 ساختارهای مختلف تولید صدا و سیما هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهتولید                                               نام تفكيك دوم: 

 

 معاونت برنامه ريزیواحد تابعه:                        سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 18شماره ردیف :                                                      های تلويزيونیمیزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 341×خش خبری مدت هر پ ×خبری روزانه هر شبکه تلويزيونی سراسری های خشسرجمع تعداد پ

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:     خش خبری روزانه تعداد پ نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري   ثبتی  روش توليد:      خش خبری    مدت هر پ نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

خبر داخلی، خبرخارجی، مصاحبه و گزارش خبری، ويدئو كلیپ، ارتباط مستقیم، تحلیل و تفسیر  هاي خبري تلویزیونی شامل:پخش

 های تلويزيونی سراسری )يك، دو، سه، چهار، پنج، تهران، قرآن، جام جم (خبری از شبکه

 ساعتگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 نوع عنوان برنامه خبری  4شامل هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                        خشهای خبریپنام تفكيك اول: 

 وز خش خبر در رخش، تعداد بمدت هر پهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهخش خبر روزانه شبکه                  مدت پنام تفكيك دوم: 

 شبکه 7هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفهخش خبری    شبکه های سراسری دارای پنام تفكيك سوم: 

 معاونت سیاسی، معاونت سیما واحد تابعه:                   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
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 19شماره ردیف :                                                        پخش خبر وگزارش خبری از شبکه های راديويیمیزان عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 341×خش خبری مدت هر پ×خشهای خبری روزانه هر شبکه تلويزيونی سراسری سرجمع تعداد پ

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:خش خبری روزانه  تعداد پ نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري   ثبتی  روش توليد: خش خبری      مدت هر پ نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

های راديويی سراسری )ايران، تهران، پیام، خبر داخلی، خبرخارجی، مصاحبه و گزارش خبری از شبکه پخش هاي خبري رادیویی شامل:

 جوان، قرآن، فرهنگ، ورزش، سالمت(

 ساعتگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                         وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 نوع عنوان برنامه خبری  3شامل هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                      های خبریخشپنام تفكيك اول: 

 خش، تعداد پخش خبر در روز مدت هر پهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهخش خبر روزانه شبکه                 مدت پنام تفكيك دوم: 

 شبکه 8هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفهخش خبری   شبکه های سراسری دارای پنام تفكيك سوم: 

 معاونت سیمامعاونت سیاسی، واحد تابعه:                    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 41شماره ردیف :                                           میزان تولید برنامه های تلويزيونی درون مرزی به تفکیك موضوععنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 در شبکه های سراسری واستانی برحسب ساعتگانه 4سرجمع تعداد ساعت تولید برنامه های تلويزيونی به تفکیك موضوعات 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:تولید تلويزيونی        نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  موضوع برنامه         نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اجتماعی، فرهنگی، علم و فن آوری  ،(اقتصادی، سیاسی )امنیت دفاعی گانه سر فصل موضوعی دينی،4تولیدات تلويزيونی به تفکیك 

 ساعت گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پوشش سراسری وپوشش محلی هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه سیمای درون مرزی                نام تفكيك اول: 

 گانه 4.هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهموضوع برنامه                         نام تفكيك دوم: 

مركز 32تفکیك(19مركز تولید برنامه )2شبکه و17.هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفههای سراسری و استانی  شبکهنام تفكيك سوم: 

 استان 

 معاونت سیما، معاونت امور استانهاواحد تابعه: سیمای جمهوری اسالمی ايران       صدا وسازمان دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 )سیمای مراكز (                                                                                                                       

 - توضيحات:
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 41شماره ردیف :                                              میزان تولید برنامه های راديويی درون مرزی به تفکیك موضوععنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 گانه در شبکه های سراسری و استانی برحسب ساعت4سرجمع تعداد ساعت تولید برنامه های راديويی  به تفکیك موضوعات 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:تولید راديويی      نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:موضوع برنامه      نام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 اجتماعی، فرهنگی، علم و فن آوری ،(دفاعینی، اقتصادی، سیاسی )امنیت گانه سر فصل موضوعی دي4تولیدات تلويزيونی به تفکیك 

 ساعتگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                         توليد می شود 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پوشش سراسری وپوشش محلی هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه صدای  درون مرزی                نام تفكيك اول: 

 گانه 4.هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفهموضوع برنامه                          نام تفكيك دوم: 

مركز 32تفکیك(19مركز تولید برنامه )2شبکه و17.هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفهراديوهای سراسری و استانی    نام تفكيك سوم: 

 استان 

 ، معاونت امور استانها صدامعاونت واحد تابعه:     سیمای جمهوری اسالمی ايران         صدا وسازمان دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 مراكز ( صدای)                                                                                                                           

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

667 

 

 42شماره ردیف :                                                                 نسبت هزينه كرد تولید و پخش به بودجه مصوبعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 نسبت هزينه كرد در تولید و پخش برنامه به اعتبار مصوب در ابالغیه برنامه و بودجه

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:میزان بودجه يا اعتبارات مصوب   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليدمیزان هزينه تولید و پخش           نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 ريالگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                            وضعيت شاخص  :                          توليد می شود   

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه   فصلی    ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 استانی  تلويزيون های سراسری و راديو وهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه    سیما     شبکه های صدا ونام تفكيك اول: 

 سیما  و ساختارهای مختلف تولید صداهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه            تولید                 نام تفكيك دوم: 

  تولید وتامینهاي تفكيك سوم : فهرست مؤلفه                            خش  بنام تفكيك سوم : 

 ريزی معاونت برنامهواحد تابعه:                          سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 43شماره ردیف :                                                                             های فعال وابسته به وزارتخانهتعداد موزه عنوان شاخص آماري:
 

 پیرو دريافت گزارشات ادارات كل استانی. وابسته به وزارتخانههای فعال تعداد موزه فرمول محاسبه شاخص:

ا طی برنامه هعملکرد استان پذيرفته،های صورت گذاریريزی، سیاستالزم به ذكر است با توجه به تخصیص اعتبارات سالیانه و نظر به برنامه

 بینی گرديده است.ها در پايان برنامه ششم، اعداد مندرج در جداول پیشانداز موزهساله پنجم و دستیابی به چشمپنج

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                 موزه فعال وابسته به وزاتخانه نام متغير: 

 

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای است دائمی بدون هدف مادی كه درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد. هدف سسهمؤ :موزه

ا هتحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان و محیط زيست او، گردآوری، حفظ و ايجاد ارتباط بین آثار به ويژه به نمايش گذاردن آنها موزه

 وری معنوی است.برای بررسی و بهره

ا ههستند. اين موزهدستی فرهنگی،گردشگری و صنايعهای تحت پوشش وزارت میراثشامل تمامی موزه هاي وابسته به وزارتخانه:موزه

شوند و در مجموع در چهار سطح تابع قوانین و مقررات وزارتخانه و به طور مستقیم زير نظر ادارات كل استانی و ستاد مركزی اداره می

 اند.بندیای و ملی قابل طبقههای محلی،استانی، منطقهموزه

 موزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                    - نام تفكيك اول: 

 

 

 یريزاداره نظارت و برنامه -هاكل موزهادارهواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

  توضيحات:

دارد شده دستی استانمفاهیم بکار رفته در شناسنامه، توسط نمايندگان مركز آمار ايران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع تعاريف و

 .است

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 42شماره ردیف :                                                                                           های فعال خصوصیتعداد موزه عنوان شاخص آماري:

 های فعال خصوصی پیرو دريافت گزارشات ادارات كل استانی.تعداد موزهفرمول محاسبه شاخص: 

ا طی برنامه ههای صورت پذيرفته ،عملکرد استانگذاریريزی ، سیاستاعتبارات سالیانه و نظر به برنامهالزم به ذكر است با توجه به تخصیص 

 ها در پايان برنامه ششم اعداد مندرج در جداول پیش بینی گرديده است.انداز موزهپنج ساله پنجم و دستیابی به چشم

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                        فعال خصوصی موزه نام متغير:

    

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

بدون هدف مادی كه درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد. هدف ای است دائمی موسسه :موزه

ا هها تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان و محیط زيست او، گردآوری، حفظ و ايجاد ارتباط بین آثار به ويژه به نمايش گذاردن آنموزه

 وری معنوی است.برای بررسی و بهره

داری ای و دارای مجوز مجموعهای از آثار موزهنای درخواست افراد حقیقی يا حقوقی كه معموال دارای مجموعهببر م :هاي خصوصیموزه

نامه اموال آيین از جمله: های جاری وزارتخانه،های خصوصی بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعملاندازی موزهراه شکل گرفته. باشند،می

دستورالعمل اجرايی شرايط احراز صالحیت، نحوه صدور پروانه،مديريت و حمايت از  فرهنگی،هنری و تاريخی نهادهای عمومی و دولتی،

 .پذيرددستی صورت میهای خصوصی و كتاب مجموعه قوانین و مقررات وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنايعموزه

 موزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                            وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                    -  نام تفكيك اول:

 

 زیريبرنامهاداره نظارت و  -هاكل موزهادارهواحد تابعه:       دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 تعاريف ومفاهیم بکار رفته در شناسنامه، توسط نمايندگان مركز آمار ايران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استاندارد شده

 .است

 كند .میساله ششم  توسعه را رصد اين شاخص روند تغییرات برنامه پنج
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 41شماره ردیف :                                            )غیروابسته( های اجرايیفعال تخصصی دستگاههای تعداد موزهعنوان شاخص آماري: 

های اجرايی پیرو دريافت گزارشات ادارات كل استانی، با توجه به تخصیص های فعال تخصصی دستگاهتعداد موزه فرمول محاسبه شاخص:

ها در طی برنامه پنج ساله پنجم و دستیابی به های صورت پذيرفته ،عملکرد استانگذاری، سیاستاعتبارات سالیانه و نظر به برنامه ريزی 

 بینی گرديده است.ها در پايان برنامه ششم اعداد مندرج در جداول پیشانداز موزهچشم

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: . گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد: های اجرايی           فعال تخصصی دستگاه موزه نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

قرار دارد. هدف ای است دائمی بدون هدف مادی كه درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن سسهمؤ موزه:

ها تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان و محیط زيست او، گردآوری، حفظ و ايجاد ارتباط بین آثار به ويژه به نمايش گذاردن موزه

 وری معنوی است.ها برای بررسی و بهرهآن

هاست كه به منظور فعالیت و بر مبنای قانون ارگانهای تحت پوشش ساير سازمان ها، نهادها و شامل كلیه موزه هاي غيروابسته:موزه

ها تابع قوانین و مقررات سازمانی خود بوده و بطور مستقیم زير نظر تشکیالت موظف به اخذ مجوز از میراث فرهنگی كشور هستند.اين موزه

 .شوندسازمانی تدوين شده توسط خود اداره می

 موزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه   دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                          -نام تفكيك اول:  

 -هاهكل موزاداره -معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:        دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراث دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 ريزیاداره نظارت و برنامه                                                                                                                           

 توضيحات:

توسط نمايندگان مركز آمار ايران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استاندارد تعاريف ومفاهیم بکار رفته در شناسنامه، 

 .شده است

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 44شماره ردیف :                                   تاريخی                       –حفاظت و مرمت اشیای منقول فرهنگی  عنوان شاخص آماري:

باشد.  تواند متغیربر اساس تعداد اشیاء منقول ثبت شده در سیستم جام و نیز میزان تخصیص بودجه اين عدد می فرمول محاسبه شاخص:

ر در حال حاضر بدون اتکا به تخصیص اعتباها بینی شده نیز بر اساس ضريبی مشخص با توجه به توان موجود در استانو افزايش تعداد پیش

 ای داشته باشد.تواند افزايش قابل مالحظهباشد. چنانچه بودجه افزايش يابد آمار میمی

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:         تعداد اشیای منقول حفاظت و مرمت شده نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ها وتاريخی منقول موجود در موزه –سازی بر روی اشیاء فرهنگی به كلیه عملیات نگهداری، بازپیرايی، بازسازی، پاكحفاظت و مرمت: 

 شود.مخازن، حفاظت و مرمت گفته می

 تعدادگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 بخش خصوصی -بخش دولتیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهنوع وابستگی         نام تفكيك اول: 

 

 اداره حفاظت و  -معاونت میراث فرهنگی واحد تابعه:      دستیگردشگری و صنايعفرهنگی، وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 هااداره كل موزه -مرمت                                                                                                                        

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 47شماره ردیف :                                                                          تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیك عنوان شاخص آماري:

، همچنین اعتبارات پیش بینی  1212ها تا آخر برنامه وزارت میراث فرهنگی در زمینه موزهانداز با توجه به چشم فرمول محاسبه شاخص:

ريزی كشور، به عالوه بازخوردهای حاصل از روند توسعه در سال های گذشته، به خصوص برنامه پنجم شده سازمان مديريت و برنامه

 توسعه،اعداد مندرج در جداول پیش بینی گرديده است.

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:   های الکترونیکیهای مجهز به سیستمموزه نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                                       هاتعداد كل موزه نام متغير:

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای است دائمی بدون هدف مادی كه درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد. هدف موسسه :موزه

ا هانسان و محیط زيست او، گردآوری، حفظ و ايجاد ارتباط بین آثار به ويژه به نمايش گذاردن آنها تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از موزه

 وری معنوی است.برای بررسی و بهره

برقراری امنیت به واسطه حفاظت فیزيکی از اماكن، اشیا و غیره با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از قبیل دوربین های  امنيت الكترونيكی:

ته، سامانه های هشدار، سامانه های كنترل دسترسی، سامانه های پايش دما، رطوبت، گرد و غبار، سطح روشنايی، گازهای خطرناك، مداربس

سطح اكسیژن، سالمت سازه و تراوش تاسیسات به صورت برخط، سامانه اعالم و سامانه اطفای آتش سوزی و هر سامانه ديگری كه به وسیله 

 ترل می شود و كاربری حفاظتی، نظارتی يا امنیتی دارد.يك مدار الکترونیکی كن

 

 موزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          -نام تفكيك اول:  

 

 اداره كل-معاونت میراث فرهنگی واحد تابعه:        دستیگردشگری و صنايعفرهنگی، وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 اداره فنی و مهندسی -هاموزه                                                                                                                      

                                                                                                                           

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
ارد شده دستی استاندآمار ايران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع تعاريف ومفاهیم بکار رفته در شناسنامه، توسط نمايندگان مركز

 .است
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 48شماره ردیف :                                                   ساماندهی و مستندسازی اموال منقول فرهنگی،تاريخیعنوان شاخص آماري:   

منقول فرهنگی، تاريخی ثبت شده و ثبت نشده و نیز میزان تخصیص بودجه اين عدد بر اساس آمار تعداد اشیاء  فرمول محاسبه شاخص:

تواند متغیر باشد. پیش بینی شده افزايش تعداد بر اساس ضريبی مشخص انجام شده است. چنانچه بودجه تخصیصی افزايش يابد آمار می

 ای داشته باشد.مالحظهتواند افزايش قابلمی

 هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: نام و روش توليد متغير)

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                 اموال منقول نام متغير:

 

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شود كه طی آن مشخصات ظاهری )شناسنامه عمومی( به فرايندی گفته می :ساماندهی و مستندسازي اموال منقول فرهنگی، تاریخی

های مربوطه ثبت و سپس در سامانه اطالعات جامع اموال منقول فرهنگی، تاريخی و فنی )شناسنامه تخصصی( اشیاء فرهنگی، تاريخی در فرم

 شود.موسوم به جام وارد می

 قلم شئگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  نه ماها فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          -نام تفكيك اول:  

 

  اداره اموال منقول -معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 هااداره كل موزه -فرهنگی، تاريخی                                                                                                                      

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 49شماره ردیف :                                      برداریو قابل بهره تاريخی مرمت شده-تعداد آثار غیرمنقول فرهنگیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تاريخی مرمت شده-مجموع آثار غیرمنقول فرهنگی

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی    روش توليد: تاريخی             -اثر غیرمنقول  فرهنگی نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ها انسان ساخت )ابنیه، تپهای از میراث فرهنگی ملموس اعم از منقول و غیرمنقول كه مشتمل بر كارهای فاخر معماری، آثار زيرمجموعهآثار: 

های ، نقاشیشناسیاشیا با ارزش از لحاظ باستان باستانی،های باستانی، اشیا ها، وسايل و ابزار موردنیاز زندگی و...(كتیبهها، گورستانو محوطه

ت كه از لحاظ تاريخی، هنری يا علمی های يادمانی و فار  از زمان، مکتوبات فاخر و ديگر مواردی از اين دسيادمانی و فار  از زمان، مجسمه

 دارای اهمیت و ارزش ويژه هستند.

 .شودتاريخی، مرمت گفته می -سازی و نوسازی آثار غیرمنقول فرهنگیبه كلیه عملیات بهسازی و بازپیرايی، بازسازی ،پاك :مرمت 

باشد. بنای معاصری كه واجد يك يا چند ارزش از فرهنگی، تاريخی و هنری  هربنايی كه واجد يك يا چند ارزشفرهنگی:  -بناي تاریخی

 شود.فرهنگی محسوب می-رويداد باشد نیز بنای تاريخی-های فوق يا ارزش مکانارزش

 

 اثر گيري:واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:            

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -تفكيك اول: هاي فهرست مؤلفهمرمت شده      نام تفكيك اول: 

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:               دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراث دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 71شماره ردیف :                                                                  تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: .. گيري نمونه سرشماري  ثبتی      روش توليد:آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی     نام متغير:

 

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ها معماری، آثار انسان ساخت )ابنیه، تپه ای از میراث فرهنگی ملموس اعم از منقول و غیرمنقول كه مشتمل بر كارهای فاخرزيرمجموعه آثار:

های نقاشی شناسی،های باستانی، اشیا باستانی، اشیا با ارزش از لحاظ باستانها، وسايل و ابزار موردنیاز زندگی و...(كتیبهها، گورستانو محوطه

اردی از اين دست كه از لحاظ تاريخی، هنری يا علمی های يادمانی و فار  از زمان، مکتوبات فاخر و ديگر مويادمانی و فار  از زمان، مجسمه

 دارای اهمیت و ارزش ويژه هستند.

ای به نقطه ديگر وجود ها از نقطهجايی آنمیراث فرهنگی منقول به مواردی اشاره دارد كه امکان حمل و جابهآثار منقول و غيرمنقول: 

 ت.پذير نیسها امکانجايی آنها معنا نداشته و جابه، تعبیر حمل و نقل برای آنمنقولدارد. با توجه به ماهیت و ساختار میراث فرهنگی غیر

 

 اثرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل  سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه   دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 - هاي تفكيك اول:نام تفكيك اول:                                             فهرست مؤلفه

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:         دستیفرهنگی، گردشگری و صنايع وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد  توضيحات:
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 71شماره ردیف :                                                              آثار ملیتعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست عنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی     نام متغير:

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

دارد. با توجه به ماهیت و ای به نقطه ديگر وجود ها از نقطهجايی آنبه مواردی اشاره دارد كه امکان حمل و جابه ميراث فرهنگی منقول:

 پذير نیست.ها امکانجايی آنها معنا نداشته و جابهمنقول، تعبیر حمل و نقل برای آنساختار میراث فرهنگی غیر

 قلم شئگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                             نام تفكيك اول:

 

 

 هااداره كل موزه -هنگیمعاونت میراث فرواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 72شماره ردیف :                                                                تعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملیعنوان شاخص آماري:  

 طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملیمجموع تعداد آثار  فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:  آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                                       هاتعداد كل موزه نام متغير:

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

و برجسته طبیعی های خاص ها نقش اساسی داشته و دارای ويژگیای از میراث ملی كه عوامل طبیعی در ايجاد آنزيرمجموعهآثار طبيعی: 

 و منحصر به فرد يا نادر باشند.

 

 اثرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 .....هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                             -نام تفكيك اول:  

 

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:                   دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 73شماره ردیف :                                                     در فهرست آثار ملیتعداد آثار میراث ناملموس ثبت شده عنوان شاخص آماري: 

 مجموع تعداد آثار میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:     شده در فهرست آثار ملیمیراث ناملموس ثبت  نام متغير:

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ع، آنهاست كه جوامدستی و فضاهای فرهنگی وابسته به ها، هنرها و نیز صنايعها، مهارتها، دانشنمادها، بیان به معنی رفتارها، آثار ناملموس:

 شناسند.عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود میها و در برخی موارد افراد، آنان را بهگروه

 اثرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنهدوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      نام تفكيك اول:  

 

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 72شماره ردیف :                                                                                  تعداد گردشگران ورودی به كشور     عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع تعداد گردشگران ورودی به كشور

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد: تعدادگردشگران خارجی  ورودی به كشور        متغير:نام 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .يك شب اقامت شود بازديدكننده غیر مقیم ورودی به كشور به شرط اينکه سفر وی شامل حداقل بازدیدكننده غير مقيم ورودي : 

 نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن، مردهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهجنس                      نام تفكيك اول: 

 ای و ريلی(، دريايی، هوايیزمینی)جادهي تفكيك دوم: هافهرست مؤلفه                  مرز        نام تفكيك دوم: 

 عراق، آذربايجان، افغانستان، تركیه، پاكستان، تركمنستان، ...هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                كشور مبدانام تفكيك سوم: 

 تحصیلی، عبور، سیاسی ورود، جهانگردی، لغو رواديد،تی، زيارهاي تفكيك چهارم:فهرست مؤلفه  نوع رواديد          نام تفكيك چهارم: 

 كثیرالمسافره، راننده ترانزيت، تجاری، مطبوعاتی، چینج ويزا،                                                                                                

 ساعت كروز پرواز، مقیمین، مناطق آزاد،... 72خروج،                                                                                                    

 معاونت گردشگریواحد تابعه:          دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 71شماره ردیف :                                                                                       های اقامتی كشور    تخت تعدادعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 برداریهای دارای مجوز بهرهاقامتگاه هایتعداد تخت

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:      تعداد تخت اقامتگاهنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شود.برداری میهايی است كه در مدت معین برای استفاده مسافران )مهمانان( آماده بهرهمجموع تخت اقامتگاه عمومی:ظرفيت 

 

 عددگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 آپارتمان،هتل، متل، مهمانپذير، هتلهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                              نوع اقامتگاهنام تفكيك اول: 

 مجتمع، اردوگاه، ... های سنتی،گردی، اقامتگاهمسافر، بومزائرسرا، خانه                                                                              

 

 معاونت گردشگریواحد تابعه:                    دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراث دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 

ارد شده دستی استاندايران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايعتعاريف ومفاهیم بکار رفته در شناسنامه، توسط نمايندگان مركز آمار 

 است.
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 74شماره ردیف :                                                                                                  های كشور    هتل تعدادعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 كشور برداریهای دارای مجوز بهرهتعداد هتلتجمیع 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:های كشور                        تعداد هتلنام متغير: 

 

 محاسبه شاخص: هاي مورد استفاده درفرمولتعاریف واژه

ای از عوامل تولید زيرنظر مديريت و حسابداری واحد به مکان يا قسمتی از مکان يا تعدادی مکان مشخص است كه در آن مجموعه اقامتگاه:

استفاده  هاهايی كه عموم مردم از آنفعالیت پذيرش مسافر يا مهمان برای اقامت موقت ويا ارائه خدمات و تسهیالت اشتغال دارند. اقامتگاه

شود. نامیده می«اقامتگاه اختصاصی»هايی كه استفاده از آنها محدود به اعضای سازمان بخصوصی باشد، و اقامتگاه«اقامتگاه همگانی» كنند،

اينکه جزو گیرد، باوجودهاقرار میاقامتگاه دوم خانوارها اعم از آپارتمان و ويالی شخصی كه مورداستفاده خانوار و اعضای فامیل و دوستان آن

  .آيندها بحساب نمیشود، ولی جزو اقامتگاههای گردشگری محسوب میظرفیت

های عمومی است كه باتوجه به مشخصات ساختمانی، معماری و تاسیساتی به پنج درجه يك تا پنج ستاره تقسیم يکی از انواع اقامتگاه هتل: 

 شوند. می

 بابگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 يك تا پنج هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه درجه            نام تفكيك اول: 

 

 معاونت گردشگری واحد تابعه:                دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 توضيحات:

 باشد.اقامتگاه با همکاری دفتر استانداردهای مركز آمار ايران در مرحله استانداردسازی می واژه

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 77شماره ردیف :                                                                                            ستاره 1و  2های تعداد هتلعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 كشور برداریستاره دارای مجوز بهره 1و  2های تجمیع تعداد هتل

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:ستاره كشور      1و  2های تعداد هتل متغير:نام 

 

   هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

قسیم يك تا پنج ستاره تهای عمومی است كه باتوجه به مشخصات ساختمانی، معماری و تاسیساتی به پنج درجه يکی از انواع اقامتگاه هتل:

ف، های مختلكفاشی، بانك، فروشگاه ستاره تسهیالت رفاهی، تفريحی، ورزشی و خدمات ديگر مانند آرايشگاه، 1و  2 هایدر هتل شوند.می

 شود.های اجتماعات و غیره ارائه میسونا، سالن های بازی، استخر،زمین

 بابگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ستاره 1ستاره،  2هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه         درجه هتلنام تفكيك اول:  

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 78شماره ردیف :                                                                                                   نشان ملی مرغوبیت كاالعنوان شاخص آماري: 

 شاخص:فرمول محاسبه 

 های صادر شدهتعداد گواهی

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:گواهی صادر شده             نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ی ، دستی ، ترويج نوآوردستی براساس ايجاد استانداردهای دقیق مرغوبیت در صنايعاعطای نشان مرغوبیت صنايع مرغوبيت :نشان ملی 

 گذاری شده است.المللی ، پايهتر در برنامه داوری بینكمك به بازاريابی اين محصوالت، همچنین به منظور حضور موفق

 

 

 نشانگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آباديدهستان  شهر بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(: دوساالنه ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 كشور، استان، شهرستان، بخش، شهر،هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                            تقسیمات كشورینام تفكيك اول: 

 دهستان، آبادی                                                                                                                               

  -یسنتدستی و هنرهای معاونت صنايعواحد تابعه:         دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 اداره كل توسعه و ترويج صنايع دستی                                                                                                                                        

 توضيحات:

 كند.میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد  
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 79شماره ردیف :                                                              )مهراصالت(    المللی مرغوبیت كاالتعداد نشان بینعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 مجموع تعداد نشان اعطا شده

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:المللی مرغوبیت كاال                نشان بین  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ستی، ددستی براساس ايجاد استانداردهای دقیق مرغوبیت در صنايعالمللی صنايعاعطای نشان مرغوبیت بین المللی مرغوبيت :نشان بين

ترويج نوآوری، ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی، كمك به بازاريابی اين محصوالت، همچنین به طور مشترك توسط سازمان يونسکو و انجمن 

 شده است.هرمحصولی كه بوسیله اين نشان تصديق شود، گواهی دريافت خواهد نمود.گذاری دستی ، پايهتوسعه و ترويج صنايع

 

 

 

 نشانگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشوركلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                   نام تفكيك اول:

 

 و هنرهای سنتی دستیمعاونت صنايعواحد تابعه:         دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثاجرایی متولی:دستگاه)هاي( 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد  
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 81 شماره ردیف:         دستی به كل  شاغلین دارای مجوزرشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش ديده بخش صنايععنوان شاخص آماري: 

تعداد كل شاغلین شناسايی شده و دارای مجوز پروانه تولید )بصورت گروهی و انفرادی( سال گذشته تقسیم بر  فرمول محاسبه شاخص:

 تا تعداد شاغلین برای آموزش سال جديد برآورد گردد.  1و ضرب در  111

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:            نام متغير:

 

 : هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشد :های زير می : كسی است كه دارای يکی از مشخصهدستیشاغل صنایع

برداری )تولید انفرادی و گروهی ( صاحب كارگاه تولیدی فعال دارای مجوز معتبر از طرف معاونت صنايع دستی استان از قبیل پروانه بهره

 وجواز تأسیس كارگاه 

ردند و گب نمیافرادی كه دارای كارت شناسايی صرف بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی و توزيعی می باشند ، بعنوان شاغل محسو : تبصره

 مشمول اين نوع آموزش نمی باشند. 

 دستی استان.دستی ؛  با تأيید معاونت صنايعاستادكاران تجربی و پیشکسوتان صنايع

 های مرتبط در صورت داشتن فعالیت تولیدی )و همچنین داشتن مجوزهای الزم( .التحصیالن دانشگاهی در رشتهفار 

دستی را برای كسب های حضوری است كه در يك مدت زمان كوتاه، شاغل صنايعآموزشدستی : آموزش تخصصی شاغلين صنایع

های الزم برای انجام بهینه موضوع های فنی و علمی و نیز مهارتدهد بطوری كه شاغل از دانشهای معین از يك شغل خاص ارتقاء میتوانايی

 شود.كاری خود ، برخوردار می

 

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 .....هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه          ديدهآموزشنام تفكيك اول:  

  -سنتی دستی و هنرهایصنايعمعاونت واحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 دستیكل توسعه و ترويج صنايع اداره                                                                                                                  

                                                                                                                       

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 81 شماره ردیف:           دستیايجاد و توسعه مراكز عرضه و فروش دائم محصوالت صنايعطرح های حمايت از   عنوان شاخص آماري:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                           طرح   نام متغير:

 

 : هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 و مورد بررسی مالی و فنی تولید، مختلف هایجنبه از را طرح يك پذيریتوجیه كه گزارشی از طرح توجیهی، عبارتست طرح توجيهی:

 برای را طرح يك موجود وضعیت تولید و در ذاریگسرمايه میزان قبیل از گذاریسرمايه زوايای همچنین توجیهی دهد. طرحیم قرار مطالعه

 . باشد داشته شده انتخاب از مسیر درستی و راحت گیریتصمیم بتواند گذارسرمايه تا كندیم روشن گذارسرمايه

 

 

 طرح در سالگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 .....هاي تفكيك اول: نام تفكيك اول:                            فهرست مؤلفه

 

 –دستی و هنرهای سنتی صنايعمعاونت واحد تابعه:       دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 كل صادرات اداره                                                                                                                                                                                               

 

 توضيحات:

 كند .میششم  توسعه را رصد اين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله 
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 82 شماره ردیف:                                               دستی )بخش خصوصی(های دائمی صنايعايجاد بازارچه  عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 ستادبراساس اعالم اداره كل استان و تأيید  های ايجادشدهتجمیع تعداد بازارچه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:        دستیدائمی صنايع بازارچه    نام متغير:

 

:هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخصتعاریف واژه  

مکانی با موقعیت معین بوده كه به صورت دايم با هدف عرضه تولیدات حداقل يك گروه اصلی، رشته يا       دستی: هاي دائمی صنایع بازارچه

 دستی ايجاد شده باشد.های صنايعزير مجموعه رشته

 

 عددگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           توليد می شود           :                  وضعيت شاخص 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل      سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:         

 هاي هر تفكيك:مؤلفه هاي شاخص و فهرستتفكيك

 -هاي تفكيك اول: نام تفكيك اول:                            فهرست مؤلفه

 

  دستی و هنرهای سنتیصنايعمعاونت واحد تابعه:           دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

                                                                                                                      

 توضيحات:

 كند.میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 83 شماره ردیف:             شده  هنرهای سنتی                                                تعداد حوزه مستندسازی  عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های مستندسازی شدهتجمیع تعداد حوزه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                              نام متغير:

 

:هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخصتعاریف واژه  

شوری( كه از طريق مطالعات كتابخانه           حوزه سیمات ك سنتی محدوده جغرافیايی هر آبادی )بنا به تق شده هنرهای  سازی  ستند ای و  های م

 شناسايی و مستندسازی كلیه هنرهای سنتی موجود و درج در اطلس هنرهای سنتی گردد.عملیات میدانی منجر به 

 حوزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                            توليد می شود                وضعيت شاخص  :              

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:            

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                              -نام تفكيك اول: 

 -پژوهشگاه میراث فرهنگیواحد تابعه:        دستیفرهنگی، گردشگری و صنايع وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 گروه هنرهای سنتی )ملی(                                                                                                                         

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 82 شماره ردیف:                                                                           شناسی در سالهای باستانكاوش تعداد عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 شناسیهای باستانتجمیع تعداد كاوش

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:             شناسی باستانكاوش   نام متغير:

 

:هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخصتعاریف واژه  

ايی  وشناسزنی، به منظور بررسی  بخشی ويا گمانههای نجاتهای عملی، كاوشهای باستانی كه در اجرای عملیات كاوشها و محوطهكلیه تپه

 گیرد.های كهن مورد مطالعه قرار میتمدن

 كاوشگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه        دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                          -نام تفكيك اول:  

 

 پژوهشگاه میراث فرهنگیواحد تابعه:              دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 سیشناپژوهشکده باستان                                                                                                                            

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 81شماره ردیف:                                                 نگاری(شناسی )مردمتعداد حوزه مستندسازی شده مردم عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 شناسیهای مستندسازی شده مردمتجمیع تعداد حوزه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:              شناسی حوزه مستندسازی شده مردم  نام متغير:

 

  شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه تعاریف واژه

-نگاری( محدوده جغرافیايی هر آبادی )بنا به تقسیمات كشوری( كه از طريق مطالعات كتابخانهشناسی )مردمهای مستندسازی شده مردمحوزه

شناسی مطابق استانداردهای علمی و همچنین ای و عملیات میدانی منجر به شناسايی و مستندسازی هر يك از موضوعات و مضامین مردم

 اطلس ملی زبان و گويش گردد.درج در 

 حوزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:       

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                          -نام تفكيك اول:  

 

 پژوهشکده  -پژوهشگاه میراث فرهنگیواحد تابعه:       دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 ها و عملکردشناسی، كتیبه زبان                                                                                                                       

                                                                                                                      

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

676 

 

 84 شماره ردیف:                                                               تعداد حوزه مستندسازی شده زبان و گويش عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های مستندسازی شده زبان و گويشهتجمیع تعداد حوز

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:           حوزه مستندسازی شده زبان و گويش   نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

ملیات ای و عهای مستندسازی شده زبان و گويش محدوده جغرافیايی هر آبادی )بنا به تقسیمات كشوری( كه از طريق مطالعات كتابخانهحوزه

های گويشی مطابق استانداردهای عملی و همچنین درج در اطلس ملی زبان و گويش منجر به شناسايی و مستندسازی كلیه نمونهمیدانی 

 گردد.

 حوزهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:               

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                          -نام تفكيك اول:  

 

 متون ها وشناسی، كتیبهپژوهشکده زبانواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 87 شماره ردیف:                                    ثبت آثار در فهرست میراث جهانی                                       شاخص آماري: عنوان

 فرمول محاسبه شاخص:

 تجمیع تعداد آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                  اثر ثبت شده    نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

 (ميراث فرهنگی و طبيعی)ميراث جهانی

ای هگاهها، ساکونتشاناسی، كتایبهها و سااختارهايی با طابیعت باساتانهای باساتانی، المانها و نقاشایهای معماری، پیکارهساخته :آثار.6

 .داخل غارها و تركیابی از موارد فوق كه از ديدگاه تاريخای، هناری يا علمای دارای ارزش جاهانی باشاند

اندازشان، از ديدگاه تاريخی، شان، همگنی يا موقعیات چشمبناهای متصل يا جدا از هم، كه به علت معماری ای ازمجموعه :مجموعه بناها.6

 .هنری يا علمی دارای ارزش جهانی باشند

اريخی، تشناسی كه از ديدگاه های باستانمان انسان و طبیعت و مناطق دربرگیرنده سايتأهای توهای دست بشر يا سازهساخته ها:.محوطه6

 شناسی و مردمشناسی دارای ارزش جهانی باشند.قوم ،هنری

 مصاديق میراث طبیعی عبارتند از:

هايی از اين ساختارها كه از ديدگاه هنری يا علمی دارای ارزش جهانی های طبیعی متشکل از ساختارهای فیزيکای و زيستی يا گروهويژگی

های جانوری و گیاهی هستند كه از جغرافیای طبیعی يا مناطاق محصوری كه زيستگاه گونهشناسی و ساختارهای زماین. درخور توجه باشند

های طبیعی يا مناطق محصور طبیعی كه از ديدگاه علامی، حفاظتی سايت. اشندبلحاظ علمی و حفاظتی دارای ارزش جهانی در خور توجه 

 و زيبايی طبیعی دارای ارزش جاهانی در خور توجه باشند.

 اثرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود              وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ناملموس-طبیعی -غیرمنقولهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           نوع اثرنام تفكيك اول:   

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:          دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 88 ردیف:شماره                     های میراث فرهنگی                                                          تعداد پايگاه عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های ايجاد شده و موجودتجمیع تعداد پايگاه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                 پايگاه           نام متغير:

 

  مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:هاي تعاریف واژه

شوند كه  به منظور تحقق اهداف وزارت میراث به تشکیالت مديريتی يکپارچه اتالق میهاي ميراث جهانی و ميراث فرهنگی: پایگاه

ار فهرست میراث ملی، آث اند. اين آثار متشکل از آثار ثبت شده درهای منحصر به فرد ملی و جهانی مستقر گرديدهفرهنگی در آثار واجد ارزش

باشند. ساختار مديريتی مربوطه به منظور تضمین موجود در فهرست موقت میراث جهانی يا آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی می

تانی های باساند كه بناها، محوطههای طبیعی در ايران تأمین شدهشناخت بهینه، حفاظت، احیا و معرفی آثار فرهنگیِ مادی، معنوی و يا محیط

 های طبیعیها، مناظر فرهنگی، موضوعات میراث معنوی و يا محیطنگارههای شهری يا روستايی، آثار منفرد باستانی همچون سنگ، محدوده

 گیرد. ای از آنها را در بر میيا مجموعه

 پايگاهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود             وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ملّی -.جهانیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                  محدوده پايگاهنام تفكيك اول: 

 

 -معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:       دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 هادفتر امور پايگاه                                                                                                                        

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 89 شماره ردیف:              تعداد بناهای مرمت شده در طول سال                                                        عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 در طول سال تجمیع تعداد بناهای مرمت شده

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                    بنای مرمت شده   نام متغير:

 

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

از  ارزش هر بنايی كه واجد يك يا چند ارزش فرهنگی، تاريخی و هنری باشد. بنای معاصری كه واجد يك يا چندفرهنگی:  -بناي تاریخی

 فرهنگی محسوب می شود. -رويداد باشد نیز بنای تاريخی-ارزش های فوق يا ارزش مکان

هايی به منظور بازگردانی اثر آسیب ديده به حالت اولیه يا تبديل اثر آسیب ديده به وضعیتی پايدار با تضمین تداوم شامل فعالیت مرمت:

 باشد.كه بر اساس آنها حالت منحصر به فرد پیدا كرده است، میهای اصلی اثر زمانی قابل قبول بدون تغییر مؤلفه

 اثر مرمت شدهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                 وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                           مرمت شده نام تفكيك اول:

 

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:     دستی       فرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 91 شماره ردیف:                                    مرمت شده در طول سال               تعداد اشیا تاريخی فرهنگی   عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 تجمیع تعداد اشیا تاريخی فرهنگی مرمت شده

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                   اشیا تاريخی فرهنگی   نام متغير:

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هايی به منظور بازگردانی اثر آسیب ديده به حالت اولیه يا تبديل اثر آسیب ديده به وضعیتی پايدار با تضمین تداوم شامل فعالیت مرمت:

 باشد.های اصلی اثر كه بر اساس آنها حالت منحصر به فرد پیدا كرده است، میزمانی قابل قبول بدون تغییر مؤلفه

 شی مرمت شدهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:               

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                         -نام تفكيك اول: 

 

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:        دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 91 شماره ردیف:                        برداری                                                      تعداد بناهای تحت بهره عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 برداریتجمیع تعداد بناهای تحت بهره

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                                         بنا    نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

واجد يك يا چند ارزش از هر بنايی كه واجد يك يا چند ارزش فرهنگی، تاريخی و هنری باشد. بنای معاصری كه فرهنگی:  -بناي تاریخی

 فرهنگی محسوب می شود. -رويداد باشد نیز بنای تاريخی-ارزش های فوق يا ارزش مکان

 برداری با كاربری جديد.اتمام عملیات مرمت، احصای بنا و بهره  برداري:تحت بهره

 

 بناگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                     -نام تفكيك اول:  

 

 معاونت میراث فرهنگیواحد تابعه:           دستیفرهنگی، گردشگری و صنايع وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 92 شماره ردیف:                                                 های مرمت شده                                         بافت  عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های شهری و روستايی مرمت شدهتجمیع تعداد بافت

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                        بافت      نام متغير:

 

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

توان حاالت مختلف ها و بطور خالصه بافت شهری را میها، بلوكسنتزی است از تمام اجزای كالبدی و سازمانی اهم از خیابان شهري:بافت 

 نمايد.بندی اراضی را مشخص میی قطعههمجواری فضاهای پر و خالی كه تركیبات مختلف و نحوه

روستا از نظر وضعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همگون بوده و با قلمرو معین ثبتی يا عرفی مستقل با ظرفیت  بافت روستایی:

 شود.خانوار يا صدنفر ساكن متمركز بطور مستقل شناخته می 21حداقل 

م سیب ديده به وضعیتی پايدار با تضمین تداوهايی به منظور بازگردانی اثر آسیب ديده به حالت اولیه يا تبديل اثر آشامل فعالیت مرمت:

 باشد.های اصلی اثر كه بر اساس آنها حالت منحصر به فرد پیدا كرده است، میزمانی قابل قبول بدون تغییر مؤلفه

 عددگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 روستايی -شهریهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه            منطقه جغرافیايینام تفكيك اول:   

 معاونت میراث فرهنگی، صندوق احیاواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 93 شماره ردیف:                       دستی در سالسازی شده در حوزه هنرهای سنتی و صنايعهای باز زندهرشته عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 سازی شدهزنده های بازتجمیع تعداد رشته

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:               رشته نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

 بوسیله هنرمندان احیا شده است.ای كه منسوخ شده و مجدد رشته سازي شده:باززنده

 عددگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                            -نام تفكيك اول: 

 

 دستیمعاونت صنايعواحد تابعه:        دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 92 شماره ردیف:                               دستی                                               برندسازی در حوزه صنايع عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 دستیتجمیع تعداد كل برندهای كالن )شهرملی، شهرجهانی، نشان جغرافیايی)وايپو(، مهراصالت، نشان مرغوبیت( در حوزه صنايع

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                 برند نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

باشد كه به يك رشته/ شهر/مکان/ محصول/كاالی هايی میها، مفاهیم  و حسای از همه معیارها، ويژگیمجموعه برند)نشان تجاري(:

 گردد.دستی میدستی گره خورده و باعث تمايز آن در حوزه صنايعصنايع

 دستیاعطا، ارائه، ثبت يك نشان تجاری برای رشته/شهر/مکان/ محصول صنايع برندسازي:

 

 كاال/رشته/ شهر/مکان/ محصولگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                  

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          -نام تفكيك اول:  

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراث دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 91 شماره ردیف:           در سال های مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ثبت آثارمستندنگاری و تکمیل پرونده  عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های تکمیل شدهتجمیع پرونده

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:              پرونده   نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

ای از زوايای مختلف، تدوين شناسنامه استاندارد، ثبت كلیه گردآوری اطالعات پايه، برداشت، تصويربرداری، تدوين تاريخچه مستندنگاري:

القیت های خالمللی، آثار فاخر، ثبت آثار با شاخصها و ايجاد پايگاه داده در حوزه صنايع دستی كه موضوعات نشان جغرافیايی ملی و بینداده

 شود. امل میو نوآوری را ش

 دستی در قالب حقوق مالکیت معنوی و فکریحمايت حقوقی از صنايع دستی:حقوق مالكيت معنوي صنایع

 

 عددگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود  وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                           -نام تفكيك اول: 

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايع وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 94 شماره ردیف:                                                                           های داخلی كشور تعداد نمايشگاه عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 داخلی برگزار شده هایتجمیع تعداد نمايشگاه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                نمايشگاه نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

دستی مکانی به صورت دايم يا موقت كه هدف اصلی از برگزاری آن عرضه تولیدات حداقل يك گروه اصلی ، رشته يا زيرمجموعه نمايشگاه صنايع

 دستی است.های صنايعرشته

 نمايشگاهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                 -نام تفكيك اول:  

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیگردشگری و صنايعفرهنگی، وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص-3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 97 شماره ردیف:                                                         دستی به انضمام زيورآالت سنتیصادرات صنايع   عنوان شاخص آماري:

 - فرمول محاسبه شاخص:

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                 - نام متغير:

    

: استفاده درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه  

 دستی ايران به خارج از مرزهای كشورعرضه صنايع دستی:صادرات صنایع

 باشد.زيورآالتی كه نقش مايه های سنتی )الگوهای سنتی( دارند و پايه روش ساخت آنها دستی می زیورآالت سنتی:

 میلیون دالرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                             توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                  

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          -نام تفكيك اول:  

 

 هنرهای سنتیدستی و معاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 98 شماره ردیف:                                                                         های تولید انفرادی صادرشدهپروانه  عنوان شاخص آماري:

  شاخص:فرمول محاسبه 

 های تولید انفرادی صادر شدهتجمیع تعداد پروانه

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:               پروانه تولید انفرادی نام متغير:

 

: درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه  

 فرآيند به آشنايی كامل تجربه، تخصص، دارای حقیقی متقاضی به دستورالعمل مربوطه  اساس بر كه است مجوزی  پروانه توليد انفرادي:

 ايجاد گذاریسرمايه و تولید ظرفیت نوع و بیانگر و شودمی اعطا دستیصنايع مصوب هایرشته از يکی در محصول ساخت توانايی و تولید

 .است معین مکانی در محصوالت از گروهی يا يك برای شده

 

 عدد/فقرهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          انفرادینام تفكيك اول:  

 -هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                    صادرشده     دوم:نام تفكيك 

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
 

 

 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص-3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 99 شماره ردیف:                                                                        های تولید كارگاهی صادر شدهپروانه عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های تولید كارگاهی صادر شدهتجمیع تعداد پروانه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:              های تولید كارگاهیپروانه  نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

 تخصص، دارای  )ياكارفرما مديرعامل( حقوقی يا حقیقی متقاضی به دستورالعمل مربوطه اساس بر كه است مجوزی پروانه توليد كارگاهی:

 میزان تولید، ظرفیت و نوع بیانگر و شودستی اعطا میدصنايع مصوب هایرشته از يکی در محصول ساخت و تولید فرآيند به آشنا و تجربه

 . است مکانی معین در محصوالت، برای شده ايجاد گذاریوسرمايه اشتغال

 

 فقرهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود        وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                    -نام تفكيك اول:  

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیگردشگری و صنايع فرهنگی،وزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 111 شماره ردیف:                                                                            شدگان تسهیالت در سال بیمه عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 دار( دستی شناسه)تعداد صنعتگران دارای بیمه شاغالن صنايع 

 )تعداد كل صنعتگران دارای مجوز انفرادی و كارت شناسايی(

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:               بیمه شدگان متغير:نام 

  هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
آن را دستی در يك گروه ، رشته يا زيرمجموعه شود كه توانايی و مهارت كافی جهت تولید محصوالت صنايعبه فردی اطالق می صنعتگر:

ای انجام دهد.دارا باشد يا به عبارتی از ابتدا تا انتهای فرآيند تولید را به صورت حرفه  
 های زير می باشد :كسی است كه دارای يکی از مشخصه دستی:شاغل صنایع

رادی برداری )تولید انفدستی استان از قبیل پروانه بهرهصاحب كارگاه تولیدی فعال دارای مجوزمعتبر از طرف معاونت صنايع .1
 و گروهی ( و جواز تأسیس كارگاه 

ردند و گتبصره : افرادی كه دارای كارت شناسايی صرف بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی و توزيعی می باشند ، بعنوان شاغل محسوب نمی
 باشند. مشمول اين نوع آموزش نمی

 دستی استان.عاونت صنايعدستی؛  با تأيید ماستادكاران تجربی و پیشکسوتان صنايع .2
 های مرتبط در صورت داشتن فعالیت تولیدی )و همچنین داشتن مجوزهای الزم( التحصیالن دانشگاهی در رشتهفار  .3

 فرآيند يك آشنايی كامل تجربه، تخصص، دارای حقیقی متقاضی به دستورالعمل مربوطه  اساس بر كه است مجوزی انفرادي: توليد پروانه
 ايجاد گذاریسرمايه و تولید ظرفیت نوع و بیانگر و شودمی اعطا دستیصنايع مصوب هایرشته از يکی در محصول ساخت توانايی و تولید
  .است معین مکانی در محصوالت از گروهی يا يك برای شده

دستی عهای اجتماعی قالیبافان و شاغلین صنايدستی كه براساس قانون بیمهصنعتگران دارای پروانه تولید انفرادی از معاونت صنايع بيمه شده:
 ای تامین اجتماعی قرار گیرند.مشمول پوشش بیمه 1388مصوب سال 

به منظور ايجاد، توسعه و رونق تولید، ارتقا سطح كمی و كیفی محصوالت و ايجاد اشتغال و ثروت، به متقاضیان واجد شرايط و  تسهيالت:
 گیرد.ز طريق منابع مالی در اختیار قرار میدارای مجوزهای تولیدی صنايع دستی ا

 نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                  

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك
 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          -نام تفكيك اول:  

 -دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 
 دفتر حمايت از تولید                                                                                                                      

 توضيحات:
 كند.   میج ساله ششم  توسعه را رصد اين شاخص روند تغییرات برنامه پن

 

111 × 
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 111 شماره ردیف:                                                                         اعتباری های فنی واعطای كمك  عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 اعطا شده های فنی و اعتباریتجمیع كمك

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:             كمك فنی و اعتباری   نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

گیرد تا با نظارت دولت برای های عامل در اختیار آنها قرار میاعتباراتی است كه طی قراردادهای منعقد شده با بانك كمك فنی اعتباري:

های توسعه به صورت تسهیالت در اختیار اشخاص دستی طبق قانون برنامههای معاونت صنايعگذاری در جهت تحقق اهداف و ماموريتسرمايه

 رار دهند.حقیقی و حقوقی غیردولتی ق

 كارگاهگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                           -نام تفكيك اول:  

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 112 شماره ردیف:                                                      صدور كارت شناسايی برای هنرمندان و شاغلین  عنوان شاخص آماري:

  فرمول محاسبه شاخص:

 های شناسايی صادر شدهتجمیع كارت

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:             كارت شناسايی   نام متغير:

 

:هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخصتعاریف واژه  

صیالن التحدستی اعم از فعاالن، فار در راستای ساماندهی و شناسايی فعالین و شاغلین حرف و مشاغل مرتبط با صنايع كارت شناسایی:

ت( و دستی )فاقد مجوز فعالیهنرهای سنتی، پیشکسوتان صنايعدستی و های مرتبط با حوزه صنايعها در رشتهدانشگاهی، شاغلین دستگاه

ای ی صدور مجوزههای تولیدی دارای مجوز تولیدی با رعايت قوانین مرتبط با كارت شناسايی در دستورالعمل نحوهشاغلین فعال در كارگاه

شناسايی برای متقاضیان دريافت مجوز مشاغل گردد. شايان ذكر است صدور مجوز دستی و هنرهای سنتی برای اين اقشار صادر میصنايع

 باشد.دستی استانی الزامی میهای صنايعخانگی مستقل و پشتیبان، از سوی معاونت

 نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       -نام تفكيك اول: 

 

 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنايعواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
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 113 شماره ردیف:                             تعداد گردشگران داخلی                                                         آماري:عنوان شاخص 

  فرمول محاسبه شاخص:

باشد سفر میبدلیل عدم اجرای حساب اقماری گردشگری، مبنای محاسبه ظرفیت تکمیل شده اماكن اقامتی كل كشور درج در سامانه ستاد 

 و دقیق نمی باشد.

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:               گردشگر   نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

 بازديدكننده )داخلی، ورودی يا خروجی( به شرط اينکه اقامت وی شامل حداقل يك شب و حداكثر يك سال متوالی باشد. گردشگر:

 ای( و ورودی است.گردشگری افراد مقیم و غیرمقیم در كشور مورد بازديد كه شامل گردشگری بومی )درون حوزه گردشگري داخلی:

 میلیون نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                 -نام تفكيك اول:  

 

 یريزدفتر برنامه -معاونت گردشگریواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 
 

 

 

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                   های رصد برنامه ششم توسعه              شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 112 شماره ردیف:                                                                        تعداد گردشگران خروجی از كشور  عنوان شاخص آماري:

  شاخص:فرمول محاسبه 

 خروجی از كشور تجمیع تعداد گردشگران

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:                 گردشگر   نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

 بازديدكننده )داخلی، ورودی يا خروجی( به شرط اينکه اقامت وی شامل حداقل يك شب و حداكثر يك سال متوالی باشد.گردشگر: 

 گردشگری افراد مقیم يك كشور، خارج از مرزهای كشور خود است. گردشگري خروجی:

 میلیون نفرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد -زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفهجنس                 نام تفكيك اول: 

 ای و ريلی(، دريايی، هوايیزمینی)جادههاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه       مرز         نوعنام تفكيك دوم: 

 عراق، آذربايجان، افغانستان، تركیه، پاكستان، تركمنستان، ...هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه           كشورمقصدنام تفكيك سوم: 

 

 معاونت گردشگریواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 

 تعاريف ومفاهیم بکار رفته در شناسنامه، توسط نمايندگان مركز آمار ايران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استاندارد شده

 .است
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 111 شماره ردیف:                              درآمد حاصل از گردشگران ورودی                                           عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 ود.شكرد گردشگران در جنوب آسیا اعالم شده توسط سازمان جهانی گردشگری ضرب میتعداد گردشگران ورودی به كشور در میزان هزينه

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:             درآمد   نام متغير:

 

: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه  

مات يا باشد و برای خدكلیه مبالغ يا اعتباراتی كه توسط ديدارگر يا از طرف وی يا توسط موسسه مربوط به وی می كرد گردشگران:هزینه

ای هاند، هزينهها يا مراكز پرداخت شدههای مصرفی و خريد سوغات مرتبط با سفر به صورت مستقیم يا غیرمستقیم  به افراد، بنگاهكاال

توانند قبل از سفر، در حین سفر و حتی بعد از سفر پرداخت شوند، اما بايستی كامال مرتبط های مذكور میشوند. هزينهگردشگری محسوب می

  .با سفر باشند

 كرد گردشگران خارجی در كشور مقصدهزينه درآمد حاصل از گردشگران ورودي:

 میلیون دالرگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                          -نام تفكيك اول:  

 

 معاونت گردشگریواحد تابعه:     دستیفرهنگی، گردشگری و صنايعوزارت میراثدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.میاين شاخص روند تغییرات برنامه پنج ساله ششم  توسعه را رصد 

صنايع        شگری و  سط نمايندگان مركز آمار ايران و وزارت میراث فرهنگی، گرد سنامه، تو شنا ستان   تعاريف و مفاهیم بکار رفته در  ستی ا دارد د

 .شده است

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت، رفاه و تامین اجتماعی -2-3
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
   مطلوبیت آب استخر از نظر میکروبی 1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 مطلوبیت آب شناگاه های طبیعی 2
 توزيع و عرضه مواد غذايی بهداشتیمراكز تهیه و نسبت  3
 یبهداشت طيشرا یدارا یسسات پرتوپزشکؤمراكز / منسبت  2
   واحدهای بهداشتی درمانی با بهداشت محیط مطلوبنسبت  1
 علت مواجهه با آلودگی هوای آزادبه هایمرگنسبت  4
 نسبتی از جمعیت با دسترسی به سوخت پاك 7
 ساله 42تا  11دخانی در افراد شیوع مصرف مواد  8
 دسترسی به آب آشامیدنی سالم 9

 دسترسی به دفع بهداشتی فاضالب 11
 خانوارهای روستايی دارای بهداشت محیط مطلوب    11
 ای دارای تايیديه گزارش پیوست سالمت   طرح های بزرگ توسعه 12
 بیمارستان ها با بهداشت محیط مطلوب 13
 عمومی بهداشتیاماكن  12
 نسبت مخاطرات منجر به آسیب به واحدهای بهداشتی    11
 ادگی خانوار در برابر بالياآمسهم  14
 يا ايمنی كلی واحدهای بهداشتی در برابر بال 17
 های بهداشتی در برابر باليا ای واحدايمنی غیرسازه 18
 ايمنی سازه ای واحد های بهداشتی در برابر باليا  19
 پوشش برنامه آموزش خانوار  21

میزان مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر )بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها،  21

 سال)در صد هزار نفر جمعیت( 71تا  31ديابت، يا بیماری های مزمن تنفسی( در افراد 

    سالمت مبتنی بر نیاز سنجی درصد مداخالت ارتقای 22
   ها/ مداخالت آموزشی استاندارددرصد رسانه 23
 درصد پوشش برنامه خودياری 22
 درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی 21
   درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی 24
     درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعی 27
 نسبت تخت بستری فعال به جمعیت    28
    میانگین امتیاز سواد سالمت 29
 درصد سفیران سالمت دانش آموز 31
 نسبت تخت سوختگی به جمعیت 31
 نسبت تخت ويژه به جمعیت 32
 های بهداشتی در برابر باليا آمادگی عملکردی واحد 33
 نسبت پرستار به تخت بستری فعال 32
های بستری فعال تعداد تخت بستری خصوصی و غیر دولتی به كل تختنسبت  31

 میزان شیوع معلولیت 34 كشور
 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص-3

 

666 

 

 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 های پايهدرصد افراد تحت پوشش بیمه 37

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 سهم هزينه های سالمت در هزينه های غیر خوراكی خانوار 38
 درصد بودجه نظام سالمت كه توسط خیرين بصورت اهدا تامین شده است 39
 سهم كل هزينه های  بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی 21

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نسبت هزينه های بهداشت بخش خصوصی ازكل هزينه های سالمت 21
 هزينه های سالمتنسبت هزينه های بهداشت بخش عمومی ازكل  22
 جمعیت تعداد پزشك، دندانپزشك، به هزار 23
 تعداد كل داروی تولید شده برحسب میلیارد عدد درسال 22
 سال 1میزان شیوع كوتاه قدی )كوتاه قدی نسبت به سن( در كودكان زير  21
 شاخص توسعه در اوايل دوران كودكی 24
 دچار سوء تغذيه يا كم وزنی از كل كودكانشاخص سالمت كودكان: سهم كودكان  27
 درصد روزهای سال كه طبق تعريف هوای سالم دارند 28
 درصد مطلوب نمونه های شیمیايی آب آشامیدنی از نظر نیترات 29
 درصد موارد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظر باكتريولوژيك 11
 های نوينتقاضای رضايت بخش تنظیم خانواده از روش  11
  ساله همسردار 11-29نیاز  براورده نشده برای پیشگیری از بارداری در زنان  12
 ساله همسردار 11-29نیاز براورده شده برای پیشگیری از بارداری در زنان  13
 درصد بارداری برنامه ريزی شده 12
 (life time prevalanceمیزان ناباروری اولیه و ثانويه در طول زندگی) 11

مومیت استفاده از وسايل پیشگیری)درصدشیوع و نوع استفاده از روش پیشگیری ع 14

  از بارداری (      
 میزان حاملگی ناخواسته 17
   علت اول فوت در صدهزار نفر جمعیت 11میزان مرگ ناشی از  18

19 
ها، عروقی، سرطانهای قلبی و نسبت مرگ ناشی از بیماری علت اصلی فوت 1سهم 

های غدد تغذيه و متابولیك به كل های دستگاه تنفسی و بیماریحوادث، بیماری

   هامرگ
   سال و بیشتر 18شیوع مصرف سیگار روزانه در میان افراد  41
 مورد تولد 1111بروز بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری در متولدين هر سال در  41

علت اصلی مرگ بیماری های  2سال ناشی از  71تا  31سنی احتمال مرگ گروه  42

 غیرواگیر
   سال و باالتر 21شیوع بیماری ديابت در افراد  43
 سال و باالتر 31نسبت بیماری ديابت در افراد  42
     سال و باالتر 18شیوع  فشارخون باال در افراد  41
 و باالتر سال 31نسبت بیماری فشارخون باال در افراد  44
 میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی 47

 ندارد شده سنی سرطان میزان بروز استا 48

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                های رصد برنامه ششم توسعه                                                                 شاخص

 

665 

 

 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش     كم وزنی متوسط و شديد كودكان زير پنج سال 49

 كوتاهی قد متوسط و شديد كودكان زير پنج سال 71 پزشکی
 ای كشورفنی وحرفهآموزش  های برگزار شده سازمانآموزش 71

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

 

 مراكز سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشورتعداد  72
 تعداد مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 73
 ثبت شده های تعاونیتعداد شركت 72
 ثبت شده فعال های تعاونیتعداد اعضای شركت 71
 ثبت شده فعال های تعاونیتعداد شاغلین شركت 74
 ثبت شده فعال های تعاونیمیزان سرمايه شركت 77
 ثبت شده فعال های تعاونی دانش بنیانتعداد شركت 78

 ثبت شده فعال های تعاونی دانش بنیانشركتاعضای تعداد  79

 ثبت شده فعال دانش بنیانهای تعاونی شركتشاغلین تعداد  81

 ثبت شده فعال های تعاونی دانش بنیانشركت میزان سرمايه 81

 ثبت شده فعال "روستا تعاون" های تعاونیتعداد شركت 82

 ثبت شده فعال "روستا تعاون" های تعاونیتعداد اعضای شركت 83

 فعال ثبت شده "روستا تعاون" های تعاونیتعداد شاغلین شركت 82

 ثبت شده فعال "روستا تعاون" های تعاونیمیزان سرمايه شركت 81

 ثبت شده فعال های تعاونیتعداد اتحاديه 84
 گذاری تعاونهای صادره صندوق ضمانت سرمايهمبلغ ضمانت نامه 87
 كنندگان وام از بانك توسعه تعاونتعداد دريافت 88

 توسعه تعاونمیزان تسهیالت پرداختی بانك  89

های)مشاركتی و غیر میزان تسهیالت پرداختی صندوق كارآفرينی امید به طرح 91
 مشاركتی( روستايی

كنندگان تسهیالت از محل اجرای قانون حمايت از اشتغال پايدار در تعداد دريافت 91
 مناطق روستايی

پايدار در مناطق  میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون حمايت از اشتغال 92
 روستايی

تعداد اشتغال ايجاد شده از محل اجرای قانون حمايت از اشتغال پايدار در مناطق  93
 روستايی

 قانون مشاغل خانگیوام  از محل اجرای كنندگان تعداد دريافت 92

 میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون مشاغل خانگی 91

 شدگان از طريق دفاتر كاريابی خصوصیتعداد بکارگمارده  94

 تعداد كارورزان جذب شده توسط كارفرمايان 97

 تعداد كارورزان شاغل شده توسط كارفرمايان 98

 شدگان سازمان تامین اجتماعیتعداد بیمه 99

 تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 111

 اجتماعیشدگان اصلی سازمان تامین تعداد بیمه 111

 تعداد شاغالن كسورپرداز )بیمه شده اصلی( صندوق بازنشستگی كشوری 112
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
 تعداد حقوق بگیران )مستمری بگیران( صندوق بازنشستگی كشوری 113

 صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشايرشدگان تعداد بیمه 112

 كشاورزان، روستائیان و عشايرتعداد مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی  111

 سازمان بهزيستیتوان تحت پوشش تعداد مددجويان كم 114

 سازمان بهزيستیتعداد سالمندان تحت پوشش  117

 تعداد مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستی 118

 گیرنده از مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستیتعداد افراد خدمت 119

سازمان توان و سالمند تحت پوشش تعداد مراكز روزانه ارائه دهنده خدمات به افراد كم 111

 بهزيستی

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

 

سازمان گیرنده از مراكز روزانه تحت پوشش توان و سالمند خدمتتعداد مددجويان كم 111

 بهزيستی

توان و ارائه دهنده خدمت به افراد كمتعداد مراكز شبانه روزی و خدمت در منزل  112

 سالمند تحت پوشش سازمان بهزيستی

گیرنده از مراكز شبانه روزی و خدمت در توان و سالمندان خدمتتعداد مددجويان كم 113

 منزل تحت پوشش سازمان بهزيستی

 های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزيستیتعداد مراكز آسیب 112

 های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزيستیپذيرش شده در مراكز آسیبتعداد افراد  111

 تعداد خدمت گیرندگان اشتغال يافته توسط سازمان بهزيستی  114

 تعداد دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستی 117



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                 های رصد برنامه ششم توسعه                                شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

666 

 

 1شماره ردیف :                                                                              مطلوبیت آب استخر از نظر میکروبی  عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:       

 تعداد نمونه های باكتريولوژيك آب استخرهای شنا كه از نظر كلیفرم گرماپای باكتری های هتروتروف مطلوب می باشند         

 تعداد كل نمونه های باكتريولوژيك انجام شده از آب استخرهای شنا 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                 تعداد نمونه های باكتريولوژيك آب نام متغير:

 استخرهای شنا كه از نظر كلیفرم گرماپای  

                     باكتری های هتروتروف مطلوب می باشند

 تعداد كل نمونه های باكتريولوژيك نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                انجام شده از آب استخرهای شنا 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

   معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار واحد تابعه:       وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 

 

 

 

 

111× 
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 2شماره ردیف :                                                                                       مطلوبیت آب شناگاه های طبیعی عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد نمونه های آب شناگاه ها كه از نظر میکروبی مطلوب می باشند 

 تعداد كل نمونه های آزمايش شده از نظر میکروبی                                                  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 شناگاه ها كه از نظر میکروبی مطلوب می باشندتعداد نمونه های آب  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: تعداد كل نمونه های آزمايش شده از نظر میکروبی نام متغير:

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هر تفكيك:هاي هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

ستگاه)هاي( اجرایی متولی:   شکی              د شت، درمان و آموزش پز سالمت محیط و    واحد تابعه:  وزارت بهدا شت / مركز  معاونت بهدا

   كار 

 توضيحات:

 

 

 

 

  

111× 
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 3شماره ردیف :                                                        مراكز تهیه و توزيع و عرضه مواد غذايی بهداشتینسبت   عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد مراكز تهیه، توزيع و عرضه مواد غذايی فاقد نواقص بحرانی و غیربحرانی

 توزيع و عرضه مواد غذايیتعداد كل مراكز تهیه، 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                     تعداد مراكز تهیه، توزيع و عرضه  نام متغير:

 مواد غذايی فاقد نواقص بحرانی و غیربحرانی

 سایر)ذكر شود(:   گيرينمونه  سرشماري  ثبتی روش توليد: تعداد كل مراكز تهیه، توزيع و عرضه مواد غذايی متغير:نام 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

  

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

        معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار واحد تابعه: 

 توضيحات:

 

 

111× 
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 2شماره ردیف :  مطلوب                                        یبهداشت طيشرا یدارا یمراكز / موسسات پرتوپزشک نسبتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد مراكز و موسسات پرتوپزشکی با شرايط بهداشتی مطلوب

 تعداد كل مراكز و موسسات پرتوپزشکی تحت پوشش

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري  ثبتی روش توليد:        موسسات پرتوپزشکیتعداد مراكز و  نام متغير:

 با شرايط بهداشتی مطلوب               

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: سسات پرتوپزشکی ؤتعداد كل مراكز و م نام متغير:

    تحت پوشش               

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

- 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

            معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار  واحد تابعه:  

 - توضيحات:

 

 

 

111× 
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 1شماره ردیف :                                                    واحدهای بهداشتی درمانی با بهداشت محیط مطلوبنسبت عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 شرايط مطلوب هستندتعداد واحدهای بهداشتی درمانی كه از نظر بهداشت محیط دارای 

 تعداد كل واحدهای بهداشتی درمانی

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                     تعداد واحدهای بهداشتی درمانی  نام متغير:

 كه از نظر بهداشت محیط دارای شرايط                

 .دمطلوب هستن               

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                تعداد كل واحدهای بهداشتی درمانی نام متغير:

 -هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

                 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار واحد تابعه: 

 - توضيحات:

 

 

111× 
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 4شماره ردیف :                         های  بعلت مواجهه با آلودگی هوای آزاد                               نسبت مرگعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 مرگ و میر ناشی از آالينده های هوای آزاد

 كل میزان مرگ و میر درسال

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:           مرگ و میر ناشی از آالينده های هوای آزاد نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                            كل میزان مرگ و میر درسال نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جزء منتسب مرگ به واسطه بیماريهای تنفسی و قلبی عروقی ناشی از آالينده های هوا سهم مرگ و مير ناشی از آلودگی هواي آزاد:

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 واحد تابعه:    

 -توضيحات:
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 7شماره ردیف :                                           نسبتی از جمعیت روستايی با دسترسی به سوخت پاك             عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 جمعیت استفاده كننده از سوخت و تکنولوژی پاك )روستا(   ×111

 )روستايی( كل جمعیت             

  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:           جمعیت استفاده كننده از سوخت  متغير:نام 

 و تکنولوژی پاك )روستا(                

  سایر)ذكر شود(:گيري نمونهسرشماري  ثبتی   روش توليد:                         )روستايی( كل جمعیت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جمعیت بر اساس آخرين سرشماری مركز آمار ايران كل جمعيت:

 .سوخت های غیر جامد كه در محیط منزل جهت گرمايش، پخت و پز و يا روشنايی استفاده میشود سوخت پاك:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 مركز آمار ايرانواحد تابعه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                    دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:
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 8شماره ردیف :                                         سال                       42تا  11شیوع مصرف مواد دخانی در افراد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سال كه مواد دخانی مصرف می كنند  42تا  11تعداد افراد 

 سال 42تا  11تعداد كل افراد 

 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:   سال كه مواد  42تا  11تعداد افراد  نام متغير:

   .كننددخانی مصرف می              

 سایر)ذكر شود(:گيري نمونهسرشماري  ثبتی   روش توليد:         سال 42تا  11تعداد كل افراد  نام متغير:

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:فهرست مؤلفههاي شاخص و تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

                   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كارواحد تابعه: 

 -توضيحات:

 

 

 

111× 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                 های رصد برنامه ششم توسعه                                شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

665 

 

 9شماره ردیف :                                                                                دسترسی به آب آشامیدنی سالمعنوان شاخص آماري: ميزان 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 جمعیت دارای دسترسی به آب آشامیدنی مطلوب از نظر میکروبی و شیمیايی

 دانشگاه علوم پزشکی تحت پوششكل جمعیت 

 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:       جمعیت دارای دسترسی به آب آشامیدنی  نام متغير:

    مطلوب از نظر میکروبی و شیمیايی                

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                دانشگاه  كل جمعیت تحت پوشش متغير:نام 

    علوم پزشکی               

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 نسبتگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار  واحد تابعه:        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:
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 11شماره ردیف :                                                                           دسترسی به دفع بهداشتی فاضالب        عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 جمعیت دارای دسترسی به تسهیالت دفع بهداشتی فاضالب

 كل جمعیت روستايی

 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:   جمعیت دارای دسترسی به  نام متغير:

   تسهیالت دفع بهداشتی فاضالب             

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:            كل جمعیت روستايی نام متغير:

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

                            وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار  واحد تابعه: 

 - توضيحات:

 

 

 

111× 
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 11شماره ردیف :                                             نسبت خانوارهای روستايی دارای بهداشت محیط مطلوب       عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد خانوارهای روستايی كه از وضعیت بهداشت محیط مطلوب برخوردارند

 خانوارهای روستايیتعداد كل 

 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري  ثبتی  روش توليد:                      تعداد خانوارهای روستايی كه از نام متغير:

 ضعیت بهداشت محیط مطلوب برخوردارندو                    

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                         تعداد كل خانوارهای روستايی متغير:نام 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

           معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كارواحد تابعه: وزارت بهداشت                             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

     درمان و آموزش پزشکی                                    

 - توضيحات:

 

 

 

111× 
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 12شماره ردیف :                           طرح های بزرگ توسعه ای دارای تايیديه گزارش پیوست سالمت     نسبتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 گزارشات پیوست سالمت طرح های بزرگ توسعه ای تايید شده توسط كارگروه ارزيابی مطالعات پیوست سالمت         

 كل گزارشات پیوست سالمت طرح های بزرگ توسعه ای بررسی شده توسط كارگروه ارزيابی مطالعات پیوست سالمت           

  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                   گزارشات پیوست سالمت طرح های نام متغير:

 بزرگ توسعه ای تايید شده توسط كارگروه        

 ارزيابی مطالعات پیوست سالمت        

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:           كل گزارشات پیوست سالمت طرح های  نام متغير:

 كارگروه بزرگ توسعه ای بررسی شده توسط        

 ارزيابی مطالعات پیوست سالمت          

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كارواحد تابعه:        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

111× 
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 13شماره ردیف :                                                          نسبت بیمارستان ها با بهداشت محیط مطلوب         عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 بیمارستان هايی كه از نظر بهداشت محیط دارای شرايط مطلوب هستندتعداد 

 تعداد كل بیمارستان ها

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                          تعداد بیمارستان هايی  نام متغير:

 كه از نظر بهداشت محیط             

 دارای شرايط مطلوب هستند        

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                            تعداد كل بیمارستان ها نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - تفكيك اول:نام 

 

 

 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار  واحد تابعه:        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:
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 12شماره ردیف :                                                                                اماكن عمومی بهداشتی         نسبت عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 

 تعداد اماكن عمومی فاقد نواقص بحرانی و غیر بحرانی

 تعداد كل اماكن عمومی

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: تعداد اماكن عمومی فاقد نواقص بحرانی و غیر بحرانی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري ثبتی روش توليد:                                 تعداد كل اماكن عمومی نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 معاونت بهداشت / مركز سالمت محیط و كار واحد تابعه:                            وزارت بهداشت دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

            درمان و آموزش پزشکی                                       

 - توضيحات:
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 11شماره ردیف :                              نسبت مخاطرات منجر به آسیب به واحدهای بهداشتی                        عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 

 تعداد مخاطرات منجر به آسیب به واحدهای بهداشتی 

 تعداد كل مخاطرات رخ داده

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونهسرشماري ثبتی  روش توليد: تعداد مخاطرات منجر به آسیب به واحدهای بهداشتی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونهسرشماري ثبتی  روش توليد:                               تعداد كل مخاطرات رخ داده نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 
 تعداد مخاطرات منجر به آسیب به واحدهای بهداشتی 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 واحد تابعه:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                         دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 14شماره ردیف :                                                                                  ادگی خانوار در برابر باليا آمدرصد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 

 آمادگی در برابر باليا در آنها انجام شده است جمع امتیاز ارزيابی تمام خانوارهايی كه در اين فصل ارزيابی      

 تعداد كل خانوارهايی كه در اين فصل ارزيابی آمادگی خانوار در برابر باليا در آنها انجام شده                                          

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري  نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:   جمع امتیاز ارزيابی تمام خانوارهايی  نام متغير:

 كه در اين فصل ارزيابی آمادگی در                 

  .برابر باليا در آنها انجام شده است               

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  وش توليد:ر       تعداد كل خانوارهايی كه در اين : نام متغير

 فصل ارزيابی آمادگی خانوار در                

   .برابر باليا در آنها انجام شده               

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 متوسط امتیاز يك خانوارگيري: واحد اندازه

  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 واحد تابعه:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

111× 
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 17شماره ردیف :                                 ايمنی كلی واحدهای بهداشتی در برابر باليا                                  عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

                     تعداد  واحدهای بهداشتی دارای ايمنی كلی در برابر باليا          

 

 واحدهای بهداشتیتعداد كل 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: كلی دربرابر باليا تعداد واحدهای بهداشتی دارای ايمنی :نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                                   تعداد كل واحدهای بهداشتی نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 
 میزان امتیاز ايمنی سازه ای واحد بهداشتی در برابر باليا

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 واحد تابعه:                             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111× 
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 18شماره ردیف :                                                      ای بهداشتی در برابر باليا ايمنی غیرسازه ای واحد هعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 واحدهای بهداشتی دارای ايمنی غیر سازه ای    ×111

         كل واحدهای بهداشتی            

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونهسرشماري ثبتی  روش توليد:        واحدهای بهداشتی دارای ايمنی غیر سازه ای :نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                  كل واحدهای بهداشتی نام متغير:

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

در يك ساختمان، به تمام اجزا به غیر از ديوار، سقف و ستون، جزء غیر سازه ای می گويند و شامل موارد زير  تعریف جزء غيرسازه اي:

 هستند:

 غیره و ديوار ضمايم ها، درب چارچوب مانند ساختمان ضمايم ◦

 تجهیزات و لوازم ◦

 دكوری وسايل ◦

 سرمايشی و گرمايشی وسايل ◦

 ، برق و گاز(آب) تاسیسات ◦ 

 میزان امتیاز ايمنی سازه ای واحد بهداشتی در برابر باليا ایمنی غير سازه اي:

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 واحد تابعه:                              درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 19شماره ردیف :                                                            ايمنی سازه ای واحد های بهداشتی در برابر باليا  عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 یاواحدهای بهداشتی دارای ايمنی سازه

             كل واحدهای بهداشتی

 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                یاواحدهای بهداشتی دارای ايمنی سازه نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                                       كل واحدهای بهداشتی نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 واحد تابعه:                                      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

  

111×    
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 21شماره ردیف :                                           پوشش برنامه آموزش آمادگی خانوار در برابر باليا              عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 در آنها انجام شده است  در برابر باليا تعداد خانوارهايی كه در اين فصل آموزش آمادگی خانوار       ×111

 تعداد كل خانوار تحت پوشش           

  
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:          تعداد خانوارهايی كه در اين فصل آموزش نام متغير:

  .در آنها انجام شده است در برابر باليا آمادگی خانوار    

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                  تعداد كل خانوار تحت پوشش      نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 واحد تابعه:                                     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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میزان مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر )بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، ديابت، يا بیماری های مزمن عنوان شاخص آماري: 

 سال)در صد هزار نفر جمعیت(       71تا  31تنفسی( در افراد 

 21ه ردیف : شمار                                                                                                 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 عروقی، سرطان ها، ديابت يا بیماری های مزمن تنفسی(وهای قلبیواگیردار )بیماریمیر ناشی از بیماری های غیروتعداد مرگ               

 سال 71تا  31كل جمعیت 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:            تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری های  نام متغير:

 غیر واگیردار )بیماری های قلبی و عروقی،            

    .يا بیماری های مزمنسرطان ها، ديابت             

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                         سال 71تا  31كل جمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 تعداد در صد هزار نفرگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 واحد تابعه:                                   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

111111× 
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 22شماره ردیف :                                                         درصد مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیاز سنجیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیاز سنجی            

 كل مداخالت ارتقای سالمت در حوزه بهداشت            

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:  تعداد مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیاز سنجی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:        كل مداخالت ارتقای سالمت در حوزه بهداشت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مداخالت طراحی شده بر اساس نیازسنجی مبتنی بر دستورالعمل ملی نیاز سنجی ابالغی از سوی دفتر آموزش و مداخالت ارتقاء سالمت: 

 ارتقای سالمت است.

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

             

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت   واحد تابعه: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

111× 
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 23شماره ردیف :                                                                        استانداردها/ مداخالت آموزشی درصد رسانهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 درصد در چهار مرحله( 11ها / مداخالت استاندارد ) كسب امتیاز بیش از تعداد رسانه

 ها / مداخالت آموزشیكل رسانه    

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                ها / مداخالت استانداردتعداد رسانه نام متغير:

 درصد در چهار مرحله( 11) كسب امتیاز بیش از  

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                       آموزشی ها / مداخالتكل رسانه نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سانه، راستاندارد بودن رسانه/ مداخله آموزشی از نظر تحلیل وضعیت موجود )نیازسنجی(، تدوين اهداف آموزشی، شناسايی مخاطبین، انتخاب 

يابی به اهداف. بررسی رسانه/ مداخله آموزشی بر اساس چك لیست ارزشیابی محتوای آموزشی، ساختار، دسترسی، اجرای و میزان دست

 سامانه ارس در چهار مرحله پیش رسانه، مشخصات رسانه، اجرا و تولید رسانه و ارزشیابی رسانه/ مداخله آموزشی است.

 

 -گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت  واحد تابعه:  

 

 - توضيحات:
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 22شماره ردیف :                                                                                           درصد پوشش برنامه خودياریعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 یتعداد افراد عضو گروه خوديار    ×111

 كل خانوار تحت پوشش         

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                          یتعداد افراد عضو گروه خوديار نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  توليد:روش                                     كل خانوار تحت پوشش نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

ابد، از شان ارتقا يكنند تا سالمتفرآيندی خودجوش و شامل افرادی است كه مشکل يا آرمانی مشابه دارند و به يکديگر كمك می خودیاري:

 كاسته شود و تا حد امکان افراد به زندگی سالم و طبیعی خود بازگرداند. تأثیر بیماری و آسیب

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت   واحد تابعه:                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 21شماره ردیف :                                                                              درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد خانوارهای دارای سفیر سالمت آموزش ديده      ×111

 كل خانوارها تحت پوشش       

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:     دهيسالمت آموزش د ریسف یدارا یتعداد خانوارها نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد                                   كل خانوارها تحت پوشش نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

كالس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه مسوولیت انتقال  8عضوی از اعضای يك خانوار است كه حداقل  سفير سالمت:

 مطالب آموخته شده در حوزه سالمت و مراقبت فعال از سالمت خود و اعضای خانواده و جامعه را بر عهده دارد.

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت  واحد تابعه:             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:
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 24شماره ردیف :                                                                          درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 های دولتی، غیردولتی، مدارس حامی سالمتتعداد سازمان        ×111

 های دولتی، غیر دولتی، مدارس تحت پوششكل سازمان               

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونهسرشماري ثبتی  روش توليد: سالمتحامیهای دولتی،غیردولتی،مدارستعداد سازمان نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري ثبتی  روش توليد: های دولتی،غیر دولتی، مدارس تحت پوششكل سازمان نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ها كه توسط ائتالفی از اعضای سازمان، طراحی، فرآيندی انتخابی، مشاركتی و فعال برای ارتقای سالمت سازمانخودمراقبتی سازمانی: 

 شود. اجرا، پايش و ارزشیابی می

های ارتقای سالمت كاركنان خود را تدوين هايی هستند كه دارای شورای ارتقای سالمت بوده و برنامهسازمانسازمان هاي حامی سالمت: 

  و اجرا كرده باشند.

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت  واحد تابعه:                     بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:
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 27شماره ردیف :                                                                         درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 های شهری/ روستايی و شوراياری حامی سالمتتعداد شورا   

 كل شوراهای شهری/ روستايی و شوراياری تحت پوشش  

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: سالمتحامیروستايی و شوراياریهای شهری/تعدادشورانام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: پوششكل شوراهای شهری/ روستايی و شوراياری تحت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 :خودمراقبتی اجتماعیدرصد پوشش برنامه 

تعريف نظری: فرآيندی انتخابی، مشاركتی و فعال برای ارتقای سالمت جامعه كه توسط ائتالفی از شهروندان آن جامعه، طراحی، اجرا، پايش 

 .شودو ارزشیابی می

عملیاتی مشاركتی را گذرانده باشند و ريزی ی برنامهتعريف عملی: عبارتند از شوراهای شهری، روستايی و شوراياری كه اعضای آن دوره

 د.ه داده باشنئهای ارتقای سالمت جامعه را ارابرنامه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

                         سالمت   یارتقادفتر آموزش و واحد تابعه: 

 - توضيحات:
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 28شماره ردیف :                                                           نسبت تخت بستری فعال به جمعیت             عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:       تعداد تخت فعال در منطقه در يك دوره زمانی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:   جمعیت تحت پوشش منطقه در همان دوره زمانی نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 های تحت پوشش دانشگاه )اعم از بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی(های بستری فعال در كلیه بیمارستانتعداد تختتخت فعال: 

 باشد.جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی می جمعيت تحت پوشش منطقه: 

 

 گيري:  واحد اندازه

 نفر جمعیت 1111تعداد در 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 یو تعال یمارستانیب تيريدفتر مدواحد تابعه:     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

   امور درمان یآمار و برنامه ها تيريگروه مد -ینیخدمات بال                                                                                                  

 

 - توضيحات:
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 29شماره ردیف :                                                                                             میانگین امتیاز سواد سالمتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 (HELIA) سنجش سواد سالمت جمعیت شهری ايرانی مجموع امتیازات كسب شده افراد مورد بررسی از پرسشنامه

 كل افراد مورد بررسی

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:          مجموع امتیازات كسب شده افراد مورد نام متغير:

 سنجش سواد سالمت بررسی از پرسشنامه               

 (HELIA) جمعیت شهری ايرانی                

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                   كل افراد مورد بررسی نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 عبارت است از میزان ظرفیت هر فرد برای كسب، درك و فهم، مربوط به سالمت برای تصمیم گیری و عمل مناسب است سواد سالمت:

 

 امتیازگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

     سالمت   یدفتر آموزش و ارتقا   واحد تابعه:                              وزارت بهداشتدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

   درمان و آموزش پزشکی                                

 - توضيحات:
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 31شماره ردیف :                                                                                     درصد سفیران سالمت دانش آموزعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

            

 تعداد دانش آموزانی كه به عنوان سفیر سالمت تربیت شده اند

 كل دانش آموزان تحت پوشش        

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونهسرشماري ثبتی  توليد:روشاندشده تیتربسالمت ریعنوان سفكه بهیآموزانتعداددانش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:گيري نمونهسرشماري ثبتی  توليد:روش                     اندشده كل دانش آموزان تحت پوشش نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

به دانش آموزان عالقه مند به فعالیت در زمینه های سالمت، فعالیت های گروهی، علمی، آموزشی، پژوهشی سفيران سالمت دانش آموز: 

و موارد مشابه با بهره گیری از ظرفیت دانش آموزان همسال با نظارت مدير آموزشگاه اطالق می شود. اين دانش آموزان موظف هستند آموزه 

 تخصصی را كه توسط مجريان برنامه به آنها آموزش داده شده را به ديگر دانش آموزان انتقال دهند.های بهداشتی و 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

      سالمت  یتر آموزش و ارتقادفواحد تابعه: :                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 

 

 

111×    



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                 های رصد برنامه ششم توسعه                                شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6666 

 

 31شماره ردیف :                                                                                     نسبت تخت سوختگی به جمعیتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: زمانیفعال سوختگی درمنطقه دريك دورهتعداد تخت نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:    جمعیت تحت پوشش منطقه در همان دوره زمانی  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های تحت پوشش ( در كلیه بیمارستانBICUهای مراقبت ويژه سوختگی )های سوختگی و بخشهای فعال بخشتختتخت فعال سوختگی: 

  دولتی(های دولتی و غیر دانشگاه علوم پزشکی )اعم از بیمارستان

 علوم پزشکی جمعیت تحت پوشش دانشگاهجمعيت تحت پوشش منطقه: 

 گيري:  واحد اندازه

 نفر جمعیت 111111تعداد در 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 خدمات یو تعال یمارستانیب تيريدفتر مد واحد تابعه:             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

    امور درمانهای آمار و برنامه تيريگروه مد -ینیبال                                                                                                           

 

 - توضيحات:
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 32شماره ردیف :                                                                                        نسبت تخت ويژه به جمعیتعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:           تعداد تخت ويژه فعال در يك دوره زمانی   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: جمعیت تحت پوشش منطقه در همان دوره زمانی  نام متغير:

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

( دركلیه بیمارستانهای تحت PICU( و ويژه كودكان )NICU(، ويژه نوزادان )ICUهای ويژه بزرگساالن )های فعال بخشتختتخت ویژه: 

 پوشش دانشگاه )اعم از بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی( 

 جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکیجمعيت تحت پوشش منطقه: 

 گيري:  واحد اندازه

 نفر جمعیت 111111تعداد در 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 خدمات یو تعال یمارستانیب تيريدفتر مدواحد تابعه:             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

   امور درمان یآمار و برنامه ها تيريگروه مد -ینیبال                                                                                                         

 - توضيحات:
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 33شماره ردیف :                                                         آمادگی عملکردی واحد های بهداشتی در برابر باليا عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 جمع امتیاز آمادگی عملکردی واحد بهداشتی              

 جمع كل امتیاز چك لیست آمادگی عملکردی                       

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:    جمع امتیاز آمادگی عملکردی واحد بهداشتی نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:یاز چك لیست آمادگی عملکردی   جمع كل امت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 میزان آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی در برابر باليا

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

                  یبهداشت یسطوح واحدهاواحد تابعه:                           درمان و آموزش پزشكزارت بهداشت، ودستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

  

111×    



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص -3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6666 

 

 32شماره ردیف :                                                                       نسبت پرستار به تخت بستری فعالعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:        

          

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:             تعداد كادر پرستاری شاغل در بیمارستان نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                              تعداد تخت های فعال       نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شامل كلیه كادر پرستاران شاغل با هر رابطه استخدامی در يك دوره زمانی مشخص می باشد.  كل كادر پرستاری شاغل درپرستار شاغل: 

شناس تکنسین/كاردان/كار -تکنسین/كاردان/كارشناس و باالتر اتاق عمل  -بخش های بیمارستان شامل: كاردان/كارشناس و باالتر پرستاری

 بهیار(.-و باالتر هوشبری

ستری و مراقبت بتختی كه بر اساس استاندارد دارای امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی است و بايد برای   تخت فعال:

های اشغال شده يا اشغال نشده بیمارستانی است كه برای بیماران بستری در هر روز قابل شامل تخت از بیمار آماده باشد، به عبارت ديگر

 تر از تعداد تخت مصوب بیمارستان باشد. استفاده باشد. تعداد تخت فعال نبايد بیش

 نفرگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 واحد تابعه:                       وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:
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 31شماره ردیف :            كشورتی به كل تخت های بستری فعال نسبت تعداد تخت بستری خصوصی و غیر دولعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:   بستری در بخشهای فعالتعداد تخت نام متغير:

  های غیردولتیو سازمان خصوصی               

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:   كلیه بستری در های فعالتعداد تخت نام متغير:

 و خصوصی( غیردولتی)دولتی،  های متبوعسازمان   

 شاخص: هاي مورد استفاده درفرمول محاسبهتعاریف واژه

تختی كه بر اساس استاندارد دارای امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی است و بايد برای بستری و مراقبت تخت فعال: 

های اشغال شده يا اشغال نشده بیمارستانی است كه برای بیماران بستری در هر روز قابل شامل تخت از بیمار آماده باشد، به عبارت ديگر

 تر از تعداد تخت مصوب بیمارستان باشد. استفاده باشد. تعداد تخت فعال نبايد بیش

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 ینیخدمات بال یو تعال یمارستانیب تيريدفتر مد  واحد تابعه:                  وزارت بهداشت :دستگاه)هاي( اجرایی متولی

 امور درمان یآمار و برنامه ها تيريگروه مد                                درمان و آموزش پزشکی                              

 - توضيحات:



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص -3
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6666 

 

 34شماره ردیف :                                    شیوع معلولیت                                                       میزانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد معلولین موجود در كشور بر حسب شدت طبق تعريف سازمان بهزيستی        ×111

 سال میانهجمعیت 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:          تعداد معلولین موجود در كشور بر حسب نام متغير:

   شدت طبق تعريف سازمان بهزيستی               

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                          سال میانهجمعیت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

در عملکرد و مشاركت اجتماعی فرد است كه از طريق برايند اندازه و وسعت آسیب در  "اندازه و وسعت آسیب"میزان  شدت معلوليت: 

های روزمره زندگی و يا محدوديت در ظرفیت و قابلیت در انجام فعالیت"از يك سو و  "عملکرد فیزيولوژيك و ساختار تشريحی بدن"

 شود. درجات ان شامل خفیف، متوسط، شديد و خیلی شديد است.ین میاز سوی ديگر، تعی "های اجتماعی مشاركت

 گيري:  واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شديد -متوسط -خفیف هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه  شدت معلولیت                                 نام تفكيك اول:

 

 

             واحد تابعه:  یستيسازمان بهز - رانيمركز آمار ا  - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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6666 

 

 37شماره ردیف :                                                                     های پايهدرصد افراد تحت پوشش بیمهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد افراد تحت پوشش بیمه پايه     ×111

 تعداد كل جمعیت     

 
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                   تعداد افراد تحت پوشش بیمه پايه  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                             كل جمعیتتعداد  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عقدی است كه به موجب آن يك طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه يا وجوهی از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ،  بيمه:

 خسارت وارده بر وی را جبران نموده يا وجه معینی را بپردازد 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

     رانيمركز آمار اواحد تابعه:                        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 38شماره ردیف :                                            سهم هزينه های سالمت در هزينه های غیر خوراكی خانوارعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

        

 هزينه های سالمت در بودجه خانوار     ×111

 كل هزينه های غیر خوراكی خانوار            

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                   هزينه های سالمت در بودجه خانوار نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                  كل هزينه های غیر خوراكی خانوار نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 گيري:  واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - اول: نام تفكيك

 

 

 واحد تابعه:                                                 مركز آمار ايران دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 39شماره ردیف :                          است اهدا تامین شدهط خیرين بصورت درصد بودجه نظام سالمت كه توسعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سهم مالی خیرين در تامین بودجه نظام سالمت    ×111

 كل بودجه نظام سالمت    

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:     سهم مالی خیرين در تامین بودجه نظام سالمت  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                        كل بودجه نظام سالمت نام متغير:

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه

 درصد بودجه نظام سالمت كه توسط مردم و خیرين جهت ساخت تجهیز و... بصورت اهدا تامین شده است -1

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 مركز بودجه و پايش عملکرد   واحد تابعه:                                  درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 - توضيحات:
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 21شماره ردیف :                                       سهم كل هزينه های  بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 كل هزينه های  بهداشت و درمان    ×111

  تولید ناخالص داخلی  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                     كل هزينه های  بهداشت و درمان  نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                    تولید ناخالص داخلی  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 وزارت بهداشت / معاونت توسعه مديريت و منابعواحد تابعه:                       وزارت بهداشتدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

          درمان و آموزش پزشکی                                   

 - توضيحات:
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 21شماره ردیف :            ی بخش بهداشت            هاهزينه های بهداشت بخش خصوصی از كل هزينهسهم عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 هزينه های سالمت بخش خصوصی    ×111

  كل هزينه های سالمت      

  
 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                 هزينه های سالمت بخش خصوصی  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                     كل هزينه های سالمت نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های خصوصی بانك دانشگاه ازاد ساير مراكز دولتی مستقیم خانوار بیمه تکمیلی شركتهای هزينه هاي سالمت بخش خصوصی:هزینه

 انجمن های خصوصی  از كل هزينه های سالمت 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - تفكيك اول:نام 

 

 

  مركز بودجه و پايش عملکرد   واحد تابعه:                           وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص
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 22شماره ردیف :              المت                       های سبهداشت بخش عمومی از كل هزينه هزينه هایسهم عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

            

 هزينه های بهداشتی بخش عمومی كه شامل هزينه های همه بیمه های پايه

 های سالمتكل هزينه

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:             هزينه های بهداشتی بخش عمومی  نام متغير:

   كه شامل هزينه های همه بیمه های پايه     

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                  های سالمتكل هزينه نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

نهادهای دولتی های وابسته تمام سازمان ها و ها دستگاهها دانشگاهشامل همه بیمه های پايه همه وزارتخانه :هزینه هاي بخش عمومی-6

 و سیما و غیره می باشد  و سازمان های عمومی غیردولتی مثل شهرداری صدا

 كل هزينه های عمومی و خصوصی است  :هزینه هاي بهداشت و درمان -6

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 مركز بودجه و پايش عملکرد وزارت بهداشت واحد تابعه:           بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت   دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 - توضيحات:

 

 

 

111×    
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 23شماره ردیف :                                                                     جمعیت تعداد پزشك، دندانپزشك به هزارعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 / دندانپزشكتعداد پزشك    × 1111

 جمعیت             

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                 ك                    تعداد پزش نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                         تیجمع  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 پزشکان شامل پزشکان متخصص و پزشکان عمومی می باشد تعداد پزشكان: -6

 بخش خصوصی و ... -شركت نفت  -مطب ها  -تامین اجتماعی  -پزشکان شاغل اعم از انتظامی  كلیه -2

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 و  قاتیو منابع، مركز تحق تيريتوسعه مدمعاونت واحد تابعه:                                     وزارت بهداشت دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

                                                            سالمت یمطالعات منابع انسان                                           درمان و آموزش پزشکی                              

 

 - توضيحات:
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 22شماره ردیف :                                                                           كل داروی تولید شده درسال تعدادعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 تعداد كل داروی تولید شده در سال         

          1111111111      

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:                    تعداد كل داروی تولید شده در سال نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 عددمیلیارد گيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

                   اداره كل داروواحد تابعه:                                       وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:
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 21شماره ردیف :                          سال 1كوتاه قدی )كوتاه قدی نسبت به سن( در كودكان زير میزان شیوع عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سال( 1تعداد كودكان كوتاه قد )زير  ×111

سال 1تعداد كودكان زير 

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:              سال 1تعداد كودكان كوتاه قد زير   :نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                        سال 1تعداد كودكان زير   نام متغير:

 استفاده درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه

 از انحراف استاندارد 2قد كمتر از منهای  كوتاه قدي:

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن و مردهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                               جنس نام تفكيك اول:

 

 معاونت بهداشت/ دفتر سالمت جمعیت، واحد تابعه:        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 خانواده و مدارس                                                                                                                   

 - توضيحات:
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 24شماره ردیف :                                                                     شاخص توسعه در اوايل دوران كودكیعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

       

          سال + درصد عدم ورود به مدرسه  1سال +كم وزنی كودكان زير   1میزان مرگ كودكان زير        

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                  سال 1میزان مرگ كودكان زير   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                      سال 1كم وزنی كودكان زير   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                        درصد عدم ورود به مدرسه   نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 از انحراف استاندارد. 2وزن كمتر از منهای  كم وزنی:

 سال در هزار تولد زنده. 1ان زير تعداد مرگ كودك سال: 5ميزان مرگ كودكان زیر 

                              .ساله ای كه در سال اول دبستان ثبت نام نشده اند 1درصد كودكان عدم ورود به مدرسه:  درصد

 

  درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن و مردهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                 جنس نام تفكيك اول:

 

 معاونت بهداشت/ دفتر سالمت جمعیت، واحد تابعه:              وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 خانواده و مدارس                                                                                                                         

 -توضيحات:
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 27شماره ردیف :                شاخص سالمت كودكان: سهم كودكان دچار سوء تغذيه يا كم وزنی از كل كودكانعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سال( 1تعداد كودكان كم وزن )زير         ×111      

   سال   1تعداد كودكان زير                      
  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:            سال( 1تعداد كودكان كم وزن )زير   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                          سال 1تعداد كودكان زير  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 وزنی گويند.را كم از انحراف استاندارد 2وزن كمتر از منهای  كم وزنی:

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 زن و مردهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                 جنس نام تفكيك اول:

 

 

 معاونت بهداشت/ دفتر سالمت جمعیت، واحد تابعه:                   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

  خانواده و مدارس                                                                                                                             

 -توضيحات: 
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 28شماره ردیف :                                                   درصد روزهای سال كه طبق تعريف هوای سالم دارندعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 باشد  111تعداد روزهايی كه در دوره گزارش دهی شاخص كیفیت هوا برای آالينده های معیار كمتر از   

 تعداد روزهايی در دوره گزارش دهی كه شاخص كیفیت هوا برای آالينده های معیار محاسبه شده است 

         
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:          تعداد روزهايی كه در دوره گزارش دهی  نام متغير:

 شاخص كیفیت هوا برای آالينده های               

 باشد 111معیار كمتر از                

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:            تعداد روزهايی در دوره گزارش دهی   نام متغير:

 كه شاخص كیفیت هوا برای آالينده های               

 .معیار محاسبه شده است               

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

عددی بی بعد است توسط دستورالعمل ارائه شده وزارت بهداشت برای هريك از آالينده های معیار محاسبه می  شاخص كيفيت هوا:

 گردد.

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - تفكيك اول:نام 

 

 معاونت بهداشت/مركز سالمت/ گروه سالمت هواواحد تابعه:      شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 

 -توضيحات:

 

 

111×    
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 29شماره ردیف :                                      شیمیايی آب آشامیدنی از نظر نیتراتدرصد مطلوب نمونه های عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد نمونه های آب آشامیدنی كه از نظر نیترات مطلوب می باشند   

 تعداد كل نمونه هايی كه نیترات در آنها سنجش شده است  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                تعداد نمونه های آب آشامیدنی  نام متغير:

 كه ازنظر نیترات، مطلوب می باشند          

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:               تعداد كل نمونه هايی كه نیترات :نام متغير

 در آنها سنجش شده است.               

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 1113مطابق با استاندارد ملی  مطلوب از نظر نيترات :

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 شهری / روستايیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  منطقه جغرافیايی                      نام تفكيك اول:

 دانشگاه علوم پزشکی 43هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه  دانشگاه                                 نام تفكيك دوم:

 

 دفتر مركز سالمت محیط و كار   واحد تابعه:                           وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 

 -توضيحات:

 

 

111×    
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 11شماره ردیف :                                   درصد موارد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظر باكتريولوژيكعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد نمونه های مطلوب از نظر باكتريولوژيك     ×       111

 تعداد كل نمونه های باكتريولوژيك آب آشامیدنی               

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:      تعداد نمونه های مطلوب از نظر باكتريولوژيك نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: تعداد كل نمونه های باكتريولوژيك آب آشامیدنی  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 1111مطابق با استاندارد ملی  مطلوب از نظر باكتریولوژیك:

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول: شهري / روستاییفهرست مؤلفه  منطقه جغرافیايی                               تفكيك اول:نام 

    دانشگاه علوم پزشکی                                               43هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه  دانشگاه علوم پزشکی                          نام تفكيك دوم:

 

 مركز سالمت محیط و كارواحد تابعه:                     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 11شماره ردیف :                                                    تقاضای رضايت بخش تنظیم خانواده از روش های نوينعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

ساله همسردار كه خود يا همسرشان از روش پیشگیری از بارداری استفاده میکنند. 11-29زنان 

 زنانی كه دارای نیاز براورده نشده هستند بعالوه زنانی كه خود يا همسرشان از روش های پیشگیری از بارداری استفاده می كنند. 

         ()از طريق پژوهش

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:      همسرشان ايساله همسردار كه خود  11-29زنان  نام متغير:

   . کنندیاستفاده م یاز باردار یریشگیاز روش پ               

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:زنانی كه دارای نیاز براورده نشده هستند بعالوه  نام متغير: 

 زنانی كه خود يا همسرشان از روش های پیشگیری از بارداری 

         استفاده می كنند.

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ساله همسردار كه الف( بارور بوده و مايل به فاصله گذاری بین بارداری ها يا محدود كردن تعداد 11-29زنان نياز برآورده نشده: 

 فرزندانشان هستند اما در حال حاضر از روش های پیشگیری استفاده نمی كنند.

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 علوم پزشکی دانشگاه / دانشکده 43هاي تفكيك اول: ؤلفهفهرست م  دانشگاه / دانشکده                              نام تفكيك اول:

 بهداشت/ دفتر سالمت جمعیتواحد تابعه:          وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 خانواده و مدارس                                                                                                                    

 -توضيحات:
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 12ردیف :                               ساله همسردار      11-29نیاز  براورده نشده برای پیشگیری از بارداری در زنان عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 از طريق فرمول و با پرسشگری قابل محاسبه است.

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ساله همسردار كه الف( بارور بوده و مايل به فاصله گذاری بین بارداری ها يا محدود كردن تعداد  11-29زنان نياز براورده نشده: 

فرزندانشان هستند اما در حال حاضر از روش های پیشگیری استفاده نمی كنند. ب(  حامله هستند ولی حاملگی انها ناخواسته بوده و يا 

 يگر صبر كرده و بعدا باردار شوند.     )از طريق پژوهش(                     اينکه زن و شوهر می خواستند دو سال د

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 43هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  دانشگاه / دانشکده                                :اولنام تفكيك 

 مقدار هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه         محدود كردن تعداد فرزندان و یبر اورده شده برا ازین نام تفكيك دوم:

 یفاصله گذار یبراورده نشده برا ازین                      

 

 و مدارس ت،خانوادهیدفتر سالمت جمعواحد تابعه:                 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 -توضيحات:
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 13ردیف :                                    ساله همسردار 11-29نیاز براورده شده برای پیشگیری از بارداری در زنان عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

      از طريق فرمول و با پرسشگری قابل محاسبه است.

          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ساله همسردار كه الف( بارور بوده و مايل به فاصله گذاری بین بارداری ها يا محدود كردن تعداد  11-29زنان نياز براورده نشده: 

فرزندانشان هستند اما در حال حاضر از روش های پیشگیری استفاده نمی كنند. ب(  حامله هستند ولی حاملگی انها ناخواسته بوده و يا 

 يگر صبر كرده و بعدا باردار شوند.     )از طريق پژوهش(                     اينکه زن و شوهر می خواستند دو سال د

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان دانشگاه  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 43هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                      دانشگاه / دانشکده                نام تفكيك اول:

 مقدار هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه         محدود كردن تعداد فرزندان و یبر اورده شده برا ازین نام تفكيك دوم:

  یفاصله گذار یبراورده نشده برا ازین                      

 و مدارس ت،خانوادهیدفتر سالمت جمع واحد تابعه:                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 12شماره ردیف :                                                                                        درصد بارداری برنامه ريزی شدهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 تعداد بارداری های مورد مطالعه كه زن و شوهر تمايل به بارداری در آن مقطع زمانی راداشته اند      ×111      

 تعدادكل بارداری های مورد مطالعه )از طريق پژوهش(     

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: مورد مطالعه كه زن و شوهر  یهایتعداد باردار نام متغير:

    اندراداشته یدر ان مقطع زمان یباردار  به ليتما            

              سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:               تعدادكل بارداری های مورد مطالعه نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 دهستان شهر   بخش دانشگاه  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                  نام تفكيك اول:

 

 

 و مدارس ت،خانوادهیدفتر سالمت جمع واحد تابعه:               وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 11شماره ردیف :                               (life time prevalanceمیزان ناباروری اولیه و ثانويه در طول زندگی)عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

   ناباروری اولیه يا ثانويه را در طول زندگی خود تجربه نموده اند ساله مورد مطالعه كه 11-29تعداد زوجین    ×111

ساله مورد مطالعه  11-29تعداد زوجین  

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:         اي هیاول یساله كه نابارور 11-29نیتعداد زوج  نام متغير:

      خود تجربه نموده اند یرا در طول زندگ هيثانو               

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                هساله مورد مطالع 11-29 نیتعداد زوج  نام متغير:

 

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

به زوجی نابارور گفته می شود كه علیرغم تمايل به بچه دار شدن و عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و داشتن  زوج نابارور:

سال بیشتر باشد عدم بارداری به  31تماس جنسی منظم برای باردار شدن تا يکسال باردار نگردند.بديهی است در صورتیکه سن خانم از 

 ماه به عنوان ناباروری محسوب می گردد. 4مدت 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه              یاز باردار یریشگیروش پ نام تفكيك اول:

 دانشكده ایدانشگاه  76: دومهاي تفكيك فهرست مؤلفه                         دانشگاه/دانشکده :دومنام تفكيك 

  زنانه -مردانهسوم: هاي تفكيك فهرست مؤلفه                            یعلت نابارور :سومنام تفكيك 

 و مدارس ت،خانوادهیدفتر سالمت جمع واحد تابعه:               وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص -3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6666 

 

   از روش پیشگیری از بارداری (  پیشگیری)درصدشیوع و نوع استفادهمومیت استفاده از وسايل ععنوان شاخص آماري: 

 14شماره ردیف : 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 ساله همسردار كه خود يا همسرانشان از روش های پیشگیری از بادراری استفاده می كنند مورد مطالعه  11-29تعدادزنان              

 ساله همسردار مورد مطالعه 11-29كلیه زنان 

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  ايساله همسردار كه خود  11-29تعدادزنان  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:    كنند یاستفاده م یاز بادرار یریشگیپ یاز روش ها همسرانشان

  سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:      ساله همسردار مورد مطالعه 11-29كلیه زنان  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                            یاز باردار یریشگیروش پ نام تفكيك اول:

 دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 43هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                      دانشگاه/ دانشکده :دومنام تفكيك 

 

 و مدارس ت،خانوادهیدفتر سالمت جمع واحد تابعه:                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 

 

011× 
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 17شماره ردیف :                                                                                                   میزان حاملگی ناخواستهعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 .) در پژوهش انجام شده(دندارن یبه باردار ليهر دو تما ايشوهر  ،ن زنآكه در  يیهایباردار دتعدا :       ×111        

كل بارداری های مورد مطالعه

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 ن آكه در  يیهایباردار دتعدا نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:د                     ندارن یبه باردار ليهر دو تما ايشوهر  ،زن

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                            كل بارداری های مورد مطالعه نام متغير

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده درفرمول تعاریف واژه

 به بارداری اطالق می شود كه زن ،شوهر يا هردو اصال تمايل به داشتن فرزند ديگری ندارند. بارداري ناخواسته:

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  دانشگاه  شهرستان استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پزشکیدانشگاه / دانشکده علوم  43: اولهاي تفكيك فهرست مؤلفه  دانشگاه / دانشکده                                      :اولنام تفكيك 

 هردو -شوهر  -زن هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه      گی                                    ناخواستنوع  :دومنام تفكيك 

 و مدارس ت،خانوادهیدفتر سالمت جمع واحد تابعه:                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 18شماره ردیف :                                             علت اول فوت در صدهزار نفر جمعیت 11میزان مرگ ناشی از عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 علت اول مرگ( 11)تعداد مرگ طی يك سال در يك دوره زمانی ) ناشی از  

 

 وسط سال همان دوره زمانی( تعداد جمعیت

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد    سال كي یط علت اول مرگ 11ناشی از  تعداد مرگ نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:   وسط سال تیعداد جمعت  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 هزار نفر جمعیت در صدگيري: واحد اندازه

 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 واحد تابعه:                              درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت،  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 

 

111111× 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                 های رصد برنامه ششم توسعه                                شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6665 

 

نسبت مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، حوادث ، بیماری های  فوت )علت اصلی 1سهم عنوان شاخص آماري: 

 (                                   دستگاه تنفسی و بیماری های غدد تغذيه و متابولیك به كل مرگ ها

 19شماره ردیف :                                                    

 فرمول محاسبه شاخص:       

          
 متابولیك دريك دوره زمانیتعداد مرگ ناشی ازبیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، حوادث ، بیماری های دستگاه تنفسی و بیماری های غدد تغذيه و  ×111

 تعداد كل مرگ ها در همان دوره زمانی

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

   ،یو عروق یقلب یها یماریاز ب یمرگ ناش تعداد  نام متغير:

 یها یماریو ب یدستگاه تنفس یها یماریسرطان ها، حوادث ، ب

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                                 كیو متابول هيغدد تغذ

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:               تعداد كل مرگ ها در همان دوره زمانی نام متغير

 درفرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

تعداد مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، حوادث ، بیماری های دستگاه تنفسی و بیماری های غدد تغذيه و متابولیك 

 يك سال در يك دوره زمانی

  درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 واحد تابعه:                                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 41شماره ردیف :                                                    سال و بیشتر 18شیوع مصرف سیگار روزانه در میان افراد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سال و باالتر كه مصرف روزانه سیگار دارند در يك دوره بررسی  18تعداد افراد 

 

 سال و باالتر مورد بررسی در همان دوره  18تعداد افراد  

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سال و باالتر كه مصرف 18افراد تعداد : نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                           دارند گاریروزانه س              

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:            مورد بررسیسال و باالتر 18تعداد افراد : نام متغير

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 

 واحد تابعه:                         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 

 

111× 
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 41شماره ردیف :                 مورد تولد 1111بروز بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری در متولدين هر سال در عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 نوزادان و كودكانی كه مبتال به بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری می باشند

 

 متولدين زنده هر سال كلیه

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:           در برنامه یریشگیقابل پ یکیژنت مارانیتعداد ب  نام متغير:

 ،یارث كی، متابول pku ،ی)شامل تاالسم یاجتماع كیژنت 

 و ....( کلیس ،یداون، ناهنجار 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                كلیه متولدين زنده هر سال  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 در هزار نفرتعداد گيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 

 واحد تابعه:                           وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 42شماره ردیف :       بیماری های غیرواگیرعلت اصلی مرگ  2سال ناشی از  71تا  31احتمال مرگ گروه سنی عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 محاسبه با استفاده از جدول عمر و تبديل میزان مرگ به احتمال مرگ 

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 برای هر گروه سنی احتمال مرگ برابر است با احتمال فوت فرد در آن گروه سنی قبل از رسیدن به گروه سنی بعد

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

مركز مديريت شبکه / دفتر مديريت بیماريهای   واحد تابعه:         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

          غیرواگیر         

 -توضيحات:
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 43شماره ردیف :                                                                      سال و باالتر 21شیوع بیماری ديابت در افراد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 سال و باالتر مبتال به بیماری ديابت )تايید شده( در  يك دوره پیمايش  21تعداد افراد     

 سال و باالتر در جمعیت مورد بررسی در پیمايش در همان دوره زمانی 21تعداد كل افراد             

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سال و باالتر   21تعداد افراد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  توليد:روش                   )تايید شده( ابتيمبتال به بیماری د

 سال و باالتر   21تعداد كل افراد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                              یمورد بررس تیدر جمع

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 (STEPS)در پیمايش كشوری  %482مساوی و باالتر از  HbA1cمیلی گرم در دسی لیتر و باالتر يا  124قند خون ناشتای  دیابت:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 های غیر واگیر دفتر مديريت بیماریواحد تابعه:              درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:  
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 42شماره ردیف :                                                                     سال و باالتر 31نسبت بیماری ديابت در افراد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 سال و باالتر مبتال به بیماری ديابت )تايید شده( در  يك دوره زمانی  31تعداد افراد         

 سال و باالتر در جمعیت تحت پوشش در همان دوره زمانی 31تعداد كل افراد 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:             سال و باالتر مبتال  31تعداد افراد  نام متغير:

      )تايید شده( ابتيبه بیماری د                

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:               سال و باالتر 31تعداد كل افراد  نام متغير:

 تحت پوشش  تیدر جمع                

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

میلی گرم در دسی لیتر و باالتر در دو نوبت در دو روز مختلف )بدلیل مشکالت تکنیکی در حال  124قند خون ناشتای مساوی دیابت: 

 برای تشخیص ديابت استفاده نمیشود( HbA1cحاضر در برنامه كشوری ديابت از 

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  دانشگاه شهرستان استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - نام تفكيك اول:

 های غیر واگیردفتر مديريت بیماریواحد تابعه:              وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 

 

 

111× 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                 های رصد برنامه ششم توسعه                                شاخص

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6656 

 

 41شماره ردیف :                                                                     سال و باالتر 18شیوع  فشارخون باال در افراد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سال و باالتر با فشارخون باال در  يك دوره پیمايش       18تعداد افراد 

  

 سال و باالتر مورد بررسی در پیمايش در همان دوره زمانی 18تعداد كل افراد    

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:         سال و باالتر 18افراد  نام متغير:

     و باالتر 121/91با فشارخون  

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:             سال و 18افراد    نام متغير:

      یباالتر مورد بررس                

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

       میلی متر جیوه وباالتر باشد و بیماران مبتال به فشارخون باال تحت درمان دارويی                                                   121/91میانگین سه نوبت فشارخون  كه  فشارخون باال:

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هده سالهای سنی گروه كیبه تفک تیجمع یسال و مابق 18-21هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه              یگروه سن نام تفكيك اول:

 زن و مردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                   جنس نام تفكيك دوم:

 شهر و روستاهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه    منطقه جغرافیايی نام تفكيك سوم:

 های غیر واگیردفتر مديريت بیماریواحد تابعه:             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 توضيحات:
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 44شماره ردیف :                                                          سال و باالتر 31نسبت بیماری فشارخون باال در افراد عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

          

 سال و باالتر مبتال به بیماری فشارخون باال )تايید شده( در  يك دوره غربالگری  31تعداد افراد 

 

 سال و باالتر در همان دوره زمانی 31تعداد كل افراد 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  یماریسال و باالتر مبتال به ب 31افراد  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                                                فشارخون باال               

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                               سال و باالتر   31افراد  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

میلی متر جیوه و  121/91موقعیت جداگانه اندازه گیری شده و میانگین آن  2فشارخون بااليی كه طی حداقل  بيماري فشارخون باال:

 باالتر و به تايید پزشك رسیده و بیمار تحت درمان باشد.

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  دانشگاه شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص              

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 باالترو سال  31گروه سنی  هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                               یگروه سن نام تفكيك اول: 

 زن و مردهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                                     جنس نام تفكيك دوم:

 شهر و روستاهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                                     منطقه جغرافیايی نام تفكيك سوم:

 های غیر واگیردفتر مديريت بیماریواحد تابعه:               وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی

 -توضيحات:
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 47شماره ردیف :                                                                          ترافیکیمیزان مرگ و میر ناشی از حوادث عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:     

 تعداد موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در يك سال                      

 تعداد جمعیت در همان سال                        

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:    یکیاز حوادث تراف یتعداد مرگ ناش  نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                        سال انهیدر م تیجمع  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 نسبتگيري: واحد اندازه

 

 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد -زن هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                  جنسنام تفكيك اول: 

 های غیر واگیردفتر مديريت بیماریواحد تابعه:              وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 48شماره ردیف :                                                     میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان                عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 به سرطانتعداد موارد جديد ابتال 

 كل جمعیت

          

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:            ابتال به سرطان    نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:         جمعیت میانه سال   نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

كننده اختالف ساختارهاى سنى استفاده می تطبیق سنی يا استاندارد كردن سنی برای از بین بردن اثرمخدوش  استاندارد شده سنی:

 ومیر را مستقیماو مقايسه كرد.هاى مرگتوان میزاندهد كه مىشود و يك میزان ساده  استاندارد بدست مى

 نفر ر: در صد هزاگيريواحد اندازه

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

   دهانه رحم، روده بزرگ ،پستانهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  نوع سرطان                                نام تفكيك اول:

 مرد -زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  جنس                                      نام تفكيك دوم:

 واحد تابعه:                              وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 49شماره ردیف :                                                                  كم وزنی متوسط و شديد كودكان زير پنج سالعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:       

 وزن برای سن آنان كمتر از منهای دو انحراف معیار از میانه جامعه استاندارد مرجع می باشدسال كه  1تعداد كودكان زير 

 سال 1كل كودكان زير 

          
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سال كه وزن برای  1تعداد كودكان زير  نام متغير:

 سن آنان كمتر از منهای دو انحراف معیار از میانه 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: .                          جامعه استاندارد مرجع می باشد

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                        سال 1كل كودكان زير  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 گيري:  واحد اندازه

 نفرصورت : 

 نفرمخرج : 

 درصدكل شاخص: 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دفتر بهبود تغذيه جامعهواحد تابعه:                    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
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 71شماره ردیف :                                                            متوسط و شديد كودكان زير پنج سال كوتاهی قدعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:       

 باشد سال كه  قد برای سن آنان كمتر از منهای دو انحراف معیار از میانه جامعه استاندارد مرجع می 1تعداد كودكان زير           

 سال 1كل كودكان زير            

 

         

 فرمول محاسبه شاخص:   نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در

 سال كه  قد  1تعداد كودكان زير   نام متغير:
 برای سن آنان كمتر از منهای دو انحراف معیار 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                    از میانه جامعه استاندارد مرجع می باشد

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:                       سال 1كل كودكان زير   نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 گيري:  واحد اندازه

 نفرصورت : 

 نفرمخرج : 

 درصدكل شاخص: 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل           سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                   - تفكيك اول:نام 

 دفتر بهبود تغذيه جامعهواحد تابعه:                      زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیودستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:

 

 

 

111× 
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 71شماره ردیف:                                            ای كشورحرفه فنی وآموزش  های برگزار شده سازمانآموزشعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های برگزار شده سازمان                     آموزش نام متغير:

 ای كشور فنی و حرفهآموزش                  

  

 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ست  هايی فعالیت مجموعه انجاماي: آموزش فنی و حرفه را  او تواندمی و شده  فرد در نگرش و مهارت دانش، تغییر يا ايجاد به منجر كه ا

 دهد. ارتقا هاآن انجام در را او توانايی و كارايی يا و نموده آماده كار و كسب و شغل احراز برای

 نفر ساعتگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                                        شود  وضعيت شاخص  :                           توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 دولتی، غیر دولتی هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                               بخشنام تفكيك اول: 

 مرد، زن هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                             جنس نام تفكيك دوم:

 صنعت، خدمات،كشاورزی، فرهنگ و هنرهاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                   های عمده آموزشیگروه نام تفكيك سوم:

 كارگاه ثابت شهری، كارگاه سیار شهری،هاي تفكيك چهارم:فهرست مؤلفه                             واحد آموزشینام تفكيك چهارم:  

 های اقتصادی، كارگاه جوار دانشگاهی، كارگاه پادگان، كارگاهكارگاه صنايع و بنگاه                                                                    

 زندان، كارگاه روستا، ساير                                                                    

 ای كشورفنی و حرفهآموزش  سازمانواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی            ایی متولی: دستگاه)هاي( اجر

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می 41( و 11)بند الف جزء 27،  2اين شاخص روند تغییرات ماده 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 72شماره ردیف:                                 مراكز سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور                          تعدادعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:    گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:مراكز سازمان آموزش         تعداد نام متغير: 

 فنی و حرفه ای كشور                       

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 متقاضیان، ساير و كار نیروی فنی دانش و مهارت ارتقای و آموزش منظور به ای كهآموزش فنی و حرفه مركز: ايآموزش فنی و حرفهمركز 

ای است. مركز آموزش فنی و حرفه امکانات ساير و اداری فضای تئوری، آموزش كالس و عملی آموزش كارگاه حداقل چهار شامل و شده ايجاد

 ای آزاد( است.های فنی و حرفهآموزش دولتی و غیردولتی )آموزشگاه شامل دو بخش مراكز

   -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                                        شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

                                                 دولتیدولتی، غیر هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                              بخشنام تفكيك اول:   

                                               مرد، زنهاي تفكيك دوم:   فهرست مؤلفه                            جنس مهارت آموزنام تفكيك دوم:  

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشورواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی            دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می 41( و 11)بند الف جزء 27،  2اين شاخص روند تغییرات ماده 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 73شماره ردیف:                                       تعداد مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور                 : عنوان شاخص آماري

 -:  فرمول محاسبه شاخص

 

 : متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص نام و روش توليد
 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد مربیان سازمان آموزش                  نام متغير:

 فنی و حرفه ای كشور                     

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
های و عملی الزم برای ارائه آموزشای كشور كه دارای صالحیت علمی كاركنان آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهاي:حرفهمربی فنی و 

 باشند.ای در يك يا چند حرفه زيرمجموعه يك گروه درسی میفنی و حرفه

 

 نفر: گيريواحد اندازه

 شود  توليد نمی                                  شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  :              دوره زمانی ارائه شاخص

 تفكيك: هاي هرهاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

                                                دولتی، غیر دولتیهاي تفكيك اول:   فهرست مؤلفه                                              بخشنام تفكيك اول:   

                                                مرد، زنوم:  هاي تفكيك دفهرست مؤلفه                                               جنسنام تفكيك دوم:  

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور: واحد تابعهوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                : دستگاه)هاي( اجرایی متولی

 توضيحات:

 .كند در قانون برنامه ششم را رصد می 41و  2اين شاخص روند تغییرات ماده 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد  شده است 
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 72شماره ردیف:                                                ثبت شده                              های تعاونیتعداد شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:ثبت شده             های تعاونیتعداد شركت نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 وضع بهبود و مشترك هاینیازمندی رفع منظور به غیردولتی حقوقی يا حقیقی عضو نفر 7 حداقل با كه است شركتی : تعاونی شركت

 شکیلت اقتصادی فعالیت چند يا يك انجام برای تعاون بخش قانون اساس بر آنان متقابل كمك و طريق خودياری از اعضا اجتماعی و اقتصادی

 .شودمی ثبت و

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                                         شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فعال، غیر فعال، سايرهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                    وضع فعالیتنام تفكيك اول: 

 های اقتصادی مطابق با  فعالیت  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی       گروهنام تفكيك دوم:

 ISICالمللی استاندارد بین                                                                                                

   ،گانتولید كننداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                            رشتهنام تفكيك سوم: 

   ،فرش دستباف ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند                                                                      

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی                                                                      

 

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                   دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .)بند ج و د( در قانون برنامه ششم را رصد می 24و 27،  22اين شاخص روند تغییرات ماده 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                          های رصد برنامه ششم توسعه                       شاخص
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 71شماره ردیف:                                                          ثبت شده فعال  های تعاونیتعداد اعضای شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی وش توليد:ر     ثبت شده فعال های تعاونیتعداد اعضای شركت نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 ارائه يا و تهداش تولید نحوی به و باشدمی سالیانه مالی عملکرد دارای و رسیده برداری بهره به كه است تعاونی شركت: فعال تعاونی شركت

 .نمايد خدمات

 به زمملت و بوده قانون اين در مندرج شرايط واجد كه غیردولتی حقوقی يا است حقیقی شخصی تعاونی هایشركت در عضو: تعاونی عضو

 .باشد تعاونی آن قانونی اساسنامهو  تعاونی اهداف بخش

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمیشود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                            جنسنام تفكيك اول: 

 های اقتصادی مطابق با استاندارد فعالیت  هاي تفكيكدوم:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی      گروه نام تفكيك دوم:

 ISICالمللی بین                                                                                                    

 تولیداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                              رشتهنام تفكيك سوم: 

 فرش ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل ،منظورهچند ،كنندگان                                                                       

 معدنی، كنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،دستباف                                                                       

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                   دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .)بند ج و د( در قانون برنامه ششم را رصد می 24و  27،  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص -3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6676 

 

 74شماره ردیف: ثبت شده فعال                                                          های تعاونیتعداد شاغلین شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های                    تعداد شاغلین شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال تعاونی                        

 

 شاخص:هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه تعاریف واژه

 ارائه يا و تهداش تولید نحوی به و باشدمی سالیانه مالی عملکرد دارای و رسیده برداری بهره به كه است تعاونی شركت: فعال تعاونی شركت

 .نمايد خدمات

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  نمیتوليد                              شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                              جنسنام تفكيك اول: 

 های اقتصادی مطابق با استانداردفعالیت  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی        گروهنام تفكيك دوم:

 ISICالمللی بین                                                                                                    

 تولیداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                              رشتهنام تفكيك سوم: 

 فرش ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،كنندگان                                                                       

 معدنی، كنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،دستباف                                                                       

 تعاون معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                      دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .)بند ج و د( در قانون برنامه ششم را رصد می 24و  27،  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .ز آمار ايران استاندارد نشده است تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مرك
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 77شماره ردیف:                                                        ثبت شده فعال     های تعاونیمیزان سرمايه شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های                    میزان سرمايه شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال تعاونی                     

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

در . یردگمی قرار آن اختیار در قبلی سرمايه افزايش يا تعاونی تأسیس برای كه است هايیدارايی و اموال تعاونی سرمايه: تعاونی سرمایه

 .گیردمی قرار تعاونی شركت اختیار در اعضا وسیله به سرمايه %11 يا حداقل تمام های تعاونیشركت

 هزار ريالگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های اقتصادی مطابق با استاندارد :  فعالیتهاي تفكيك اولفهرست مؤلفه های عمده فعالیت اقتصادی       گروهنام تفكيك اول:

 ISICالمللی بین                                                                                                    

 تولیداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                               رشتهنام تفكيك دوم: 

 فرش ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،كنندگان                                                                       

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،دستباف                                                                       

 

 تعاون معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                              دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .)بند ج و د( در قانون برنامه ششم را رصد می 24و   27، 22روند تغییرات ماده   اين شاخص

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 78شماره ردیف:                                                  ثبت شده فعال     های تعاونی دانش بنیانتعداد شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی                          تعداد شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال دانش بنیان                    

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پايه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی  هايیتعاونیتعاونی دانش بنيان: 

در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهايت تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه ) شامل طراحی و تولید كاال و خدمات ( در حوزه فناوری 

 .ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشکیل می شودهای برتر و با ارزش افزوده فراوان ) به 

 تعاونیگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های اقتصادی مطابق با:  فعالیتهاي تفكيك اولفهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی                     گروهنام تفكيك اول:

 ISICالمللی استاندارد بین                                                                                                                        

 اعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز   هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                      رشته                                  نام تفكيك دوم: 

 ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،تولید كنندگان                                                                                  

 كنندگانمصرفتامین نیاز ، مسکن ،كشاورزی ،فرش دستباف ،عمرانی                                                                                   

 معدنی                                                                                                                     

 تعاون معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                   دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 79شماره ردیف:                                           ثبت شده فعال   های تعاونی دانش بنیاناعضای شركت تعدادعنوان شاخص آماري: 

 -محاسبه شاخص:  فرمول
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 
 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی             تعداد اعضای شركتنام متغير: 
 ثبت شده فعال دانش بنیان                     

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه
هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پايه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی  هايیتعاونیتعاونی دانش بنيان: 

 دمات ( در حوزه فناوریدر راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهايت تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه ) شامل طراحی و تولید كاال و خ
 .های برتر و با ارزش افزوده فراوان ) به ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشکیل می شود

 به زمملت و بوده قانون اين در مندرج شرايط واجد كه غیردولتی حقوقی يا است حقیقی شخصی تعاونی هایشركت در عضو: تعاونی عضو
 .باشد تعاونی آن قانونی اساسنامهو  تعاونی اهداف بخش
 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك
 مرد و زن  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                                           جنس نام تفكيك اول:

 های اقتصادی فعالیت  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی                                  گروهتفكيك دوم:نام 
 ISICالمللی مطابق با استاندارد بین                                                                                                

 اعتبار، سهام عدالت،  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                                                           رشتهنام تفكيك سوم: 
 خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،نندگانتولید كتامین نیاز                                                                                                 
 ،مسکن ،كشاورزی ،فرش دستباف ،عمرانی ،صنوف ،صنعت                                                                                                
 ، معدنیكنندگانمصرفتامین نیاز                                                                                                 

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:
 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  22شاخص روند تغییرات ماده  اين 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 81شماره ردیف:                                           ثبت شده فعال های تعاونی دانش بنیانتعداد شاغلین شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی              تعداد شاغلین شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال دانش بنیان                     

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پايه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی  هايیتعاونیتعاونی دانش بنيان: 

در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهايت تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه ) شامل طراحی و تولید كاال و خدمات ( در حوزه فناوری 

 .ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشکیل می شودهای برتر و با ارزش افزوده فراوان ) به 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد و زن هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                جنسنام تفكيك اول:

 های اقتصادی مطابق با استاندارد:  فعالیتهاي تفكيك دومفهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی          گروهنام تفكيك دوم:

 ISICالمللی بین                                                                                                          

 تولیداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                              رشتهنام تفكيك سوم: 

 فرش ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،كنندگان                                                                       

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،دستباف                                                                       

 تعاون معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                              دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  22روند تغییرات ماده   اين شاخص

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 81شماره ردیف:                                            ثبت شده فعال های تعاونی دانش بنیانمیزان سرمايه شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی               میزان سرمايه شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال دانش بنیان                     

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پايه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی  هايیتعاونیتعاونی دانش بنيان: 

در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهايت تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه ) شامل طراحی و تولید كاال و خدمات ( در حوزه فناوری 

 .ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشکیل می شودهای برتر و با ارزش افزوده فراوان ) به 

در . یردگمی قرار آن اختیار در قبلی سرمايه افزايش يا تعاونی تأسیس برای كه است هايیدارايی و اموال تعاونی سرمايه: تعاونی سرمایه

 .گیردمی قرار تعاونی شركت اختیار در اعضا وسیله به سرمايه %11 يا حداقل تمام های تعاونیشركت

 هزار ريالگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ISICالمللی های اقتصادی مطابق با استاندارد بین:  فعالیتهاي تفكيك اولمؤلفههای عمده فعالیت               گروهنام تفكيك اول:

 تولید كنندگاناعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                      رشتهنام تفكيك دوم: 

 ،كشاورزی ،فرش دستباف ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند                                                                

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن                                                                

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                            دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  22ماده  اين شاخص روند تغییرات 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 82یف: شماره ردثبت شده فعال                                                   "روستا تعاون" های تعاونیتعداد شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                   های تعاونیتعداد شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال "روستا تعاون"                  

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

های ها كشاورزی و فعالیتشود كه موضوع فعالیت آنگفته می شركت تعاونی در قالب روستا به تجمع مردم و اهالی يك :تعاونی روستایی

 .باشدجانبی آن می

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های اقتصادی مطابق با استانداردفعالیت  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی       گروهنام تفكيك اول:

 ISICالمللی بین                                                                                                

 تولید كنندگاناعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                               رشتهنام تفكيك دوم: 

 ،فرش دستباف ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند                                                                      

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی                                                                      

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27و  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C
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 83شماره ردیف: ثبت شده فعال                                          "روستا تعاون" های تعاونیتعداد اعضای شركت عنوان شاخص آماري:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی                   تعداد اعضای شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال "روستا تعاون"                   

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های ها كشاورزی و فعالیتشود كه موضوع فعالیت آنگفته می شركت تعاونی در قالب روستا به تجمع مردم و اهالی يك :تعاونی روستایی

 .باشدجانبی آن می

 به زمملت و بوده قانون اين در مندرج شرايط واجد كه غیردولتی حقوقی يا حقیقیاست  شخصی تعاونی هایشركت در عضو: تعاونی عضو

 . باشد تعاونی آن قانونی اساسنامهو  تعاونی اهداف بخش

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد و زن  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه             نام تفكيك اول:جنس                               

 های اقتصادی مطابق با استاندارد:  فعالیتهاي تفكيك دومفهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی       گروهنام تفكيك دوم:

 ISICالمللی بین                                                                                                    

   ،تولید كنندگاناعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                           رشتهنام تفكيك سوم: 

 فرش دستباف ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند                                                                    

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی                                                                       

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27و  22تغییرات ماده  اين شاخص روند 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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 82شماره ردیف: ثبت شده فعال                                         "روستا تعاون" های تعاونیتعداد شاغلین شركت عنوان شاخص آماري:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی                 تعداد شاغلین شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال "روستا تعاون"                   

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های ها كشاورزی و فعالیتشود كه موضوع فعالیت آنگفته می شركت تعاونی در قالب روستا به تجمع مردم و اهالی يك :روستاییتعاونی 

 .باشدجانبی آن می

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد و زن  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفهجنس                                             نام تفكيك اول:

 دی مطابق با استاندارد های اقتصافعالیت  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی          گروهنام تفكيك دوم:

 ISICالمللی بین                                                                                                          

 تولیداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك سوم:فهرست مؤلفه                                               رشتهنام تفكيك سوم: 

 فرش ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،كنندگان                                                                         

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،دستباف                                                                            

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی            دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27و  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .شده است تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد ن

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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 81شماره ردیف: ثبت شده فعال                                         "روستا تعاون" های تعاونیمیزان سرمايه شركتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص:  

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های تعاونی                 میزان سرمايه شركت نام متغير:

 ثبت شده فعال "روستا تعاون"                  

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های ها كشاورزی و فعالیتع فعالیت آنشود كه موضوگفته می شركت تعاونی در قالب روستا به تجمع مردم و اهالی يك :تعاونی روستایی

 .باشدجانبی آن می

در . یردگمی قرار آن اختیار در قبلی سرمايه افزايش يا تعاونی تأسیس برای كه است هايیدارايی و اموال تعاونی سرمايه: تعاونی سرمایه

 .گیردمی قرار تعاونی شركت اختیار در اعضا وسیله به سرمايه %11 يا حداقل تمام های تعاونیشركت

 هزار ريالگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های اقتصادی مطابق با استانداردفعالیت هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی                گروهنام تفكيك اول:

 ISICالمللی بین                                                                                                         

 تولید  اعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                                       رشتهنام تفكيك دوم: 

 ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،كنندگان                                                                              

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،فرش دستباف                                                                              

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27و  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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 84شماره ردیف:                                                                               ثبت شده فعال های تعاونیتعداد اتحاديهعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:ثبت شده فعال         های تعاونیتعداد اتحاديهنام متغير: 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 مقاصد زا قسمتی يا و تمام تأمین برای است واحد هاآن فعالیت موضوع كه هايیتعاونی و هاشركت عضويت با هااتحاديه :تعاونی هاياتحادیه

 و ارتباط برقراری به كمك -3 مطالعاتی و تحقیقاتی خدمات ارايه -2 تبلیغاتی و فرهنگی و آموزشی خدمات ارائه -1: گرددمی تشکیل زير

 نظارت -1 هاتعاونی بین داوری و اختالف حل -2 خارجی و داخلی ارتباطات ساير و دولت و مردم و هاآن بین و هاتعاونی بین متقابل همکاری

 و فروش و خريد و بازاريابی و مشترك نیازهای تأمین -7 حقوقی تخصصی، فنی، خدمات ارائه -4 خود فعالیت موضوع هایتعاونی التزام بر

 .عضو هایتعاونی واردات و صادرات

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 های اقتصادی مطابق با استانداردفعالیت  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفههای عمده فعالیت اقتصادی                گروهنام تفكيك اول:

 ISICالمللی بین                                                                                                              

 تولیداعتبار، سهام عدالت، تامین نیاز  هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                                      رشتهنام تفكيك دوم: 

 فرش ،عمرانی ،صنوف ،صنعت ،خدمات ،حمل و نقل،منظوره چند ،كنندگان                                                                              

 ، معدنیكنندگانمصرف، تامین نیاز مسکن ،كشاورزی ،دستباف                                                                              

 معاونت تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                           دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27و  22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 87شماره ردیف: گذاری تعاون                                     های صادره صندوق ضمانت سرمايهمبلغ ضمانت نامهعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های صادره صندوق                 مبلغ ضمانت نامه نام متغير:

 گذاری تعاونضمانت سرمايه 

 فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده در تعاریف واژه

گردد تا در صورت عدم ايفای عبارت است از نوع عقد ضمان كه به موجب آن، ضامن در برابر ذينفع ضمانت نامه متعهد میضمانت نامه: 

 نامه )وجه الضمان( به درخواست ذينفع به وی پرداخت گردد. تعهدات متقاضی در برابر ذينفع، مبلغ مندرج در ضمانت

عبارت است از مبلغ مندرج در ضمانت نامه و میزان تعهدی كه ضامن در برابر ذينفع ضمانت نامه بر عهده لغ ضمانت نامه(: وجه الضمان)مب

 گیرد.می

 میلیارد ريالگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ايجادی، بهره برداری، تکمیلی و توسعه ای  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                          طرح نوع نام تفكيك اول:

 صنعت، كشاورزی، خدمات و بازرگانی هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                بخش نام تفكيك دوم:

 گذاری تعاونصندوق ضمانت سرمايه واحد تابعه:وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می 22اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 88شماره ردیف: كنندگان وام از بانك توسعه تعاون                                                           تعداد دريافتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:     وام از بانك توسعه تعاونكنندگان تعداد دريافت نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 كشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و عمران، خدمات ، بازرگانیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                       فعالیتنام تفكيك اول: 

 

 بانك توسعه تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .قانون برنامه ششم را رصد میدر   19اين شاخص روند تغییرات ماده  
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 89شماره ردیف: میزان تسهیالت پرداختی بانك توسعه تعاون                                                                عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:میزان تسهیالت پرداختی بانك توسعه تعاون     نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 ريال میلیاردگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 كشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و عمران، خدمات ، بازرگانیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                    فعالیت نام تفكيك اول:

 

 بانك توسعه تعاونواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                 دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  19اين شاخص روند تغییرات ماده  
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 های)مشاركتی و غیر مشاركتی( روستايی میزان تسهیالت پرداختی صندوق كارآفرينی امید به طرحعنوان شاخص آماري: 

 91شماره ردیف: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:میزان تسهیالت پرداختی صندوق كارآفرينی      نام متغير:

 های)مشاركتی و غیر مشاركتی( روستايیامید به طرح 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 ريال میلیاردگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:نام تفكيك اول:                                   فهرست مؤلفه

 

 صندوق كارآفرينی امیدواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                           دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .را رصد می در قانون برنامه ششم  27اين شاخص روند تغییرات ماده  
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   كنندگان تسهیالت از محل اجرای قانون حمايت از اشتغال پايدار در مناطق روستايیتعداد دريافتعنوان شاخص آماري: 

 91شماره ردیف: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:كنندگان تسهیالت از محل اجرای قانون  تعداد دريافت نام متغير:

 حمايت از اشتغال پايدار در مناطق روستايی                 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                      جنسنام تفكيك اول: 
 

 

 اشتغال معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                          دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27اين شاخص روند تغییرات ماده  
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 92شماره ردیف:         میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون حمايت از اشتغال پايدار در مناطق روستايیعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون       نام متغير:

 حمايت از اشتغال پايدار در مناطق روستايی 

 

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه

 

 ريال میلیاردگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 كشاورزی، بانك توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفرينی امیدهاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه       بانك/موسسهنام تفكيك اول: 

 

 اشتغال معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  27اين شاخص روند تغییرات ماده  
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6666 

 

 93شماره ردیف:   تعداد اشتغال ايجاد شده از محل اجرای قانون حمايت از اشتغال پايدار در مناطق روستايی      عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                                  گيري نمونه سرشماري ثبتی توليد:روش تعداد اشتغال ايجاد شده از محل اجرای قانون          نام متغير:

 حمايت از اشتغال پايدار در مناطق روستايی   

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 ريال میلیاردگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد ، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                      جنسنام تفكيك اول: 

 

 معاونت اشتغالواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                      دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .ششم را رصد می در قانون برنامه  27اين شاخص روند تغییرات ماده  
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 92شماره ردیف:                                              قانون مشاغل خانگیوام  از محل اجرای كنندگان تعداد دريافت عنوان شاخص آماري:

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:وام                  كنندگان تعداد دريافت متغير:نام 

 قانون مشاغل خانگیاز محل اجرای       

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ضای يك يا         شغل خانگی:   ضو يا اع سط ع ست كه تو ساكن        شغلی ا سکونی كه در آن  سود و درآمد در واحد م سب  چند خانوار با هدف ك

 شود.هستند، انجام می

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد ، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                     جنسنام تفكيك اول: 

 

 اشتغال معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  2اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 91شماره ردیف:                                                 میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون مشاغل خانگیعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:میزان تسهیالت پرداختی از                   نام متغير:

 محل اجرای قانون مشاغل خانگی           

 

 فرمول محاسبه شاخص: هاي مورد استفاده درتعاریف واژه

شغلی است كه توسط عضو يا اعضای يك يا چند خانوار با هدف كسب سود و درآمد در واحد مسکونی كه در آن ساكن شغل خانگی: 

 شود.هستند، انجام می

 میلیارد ريالگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:نام تفكيك اول:                                                             فهرست مؤلفه

 

 اشتغال معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                             دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  2اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 94شماره ردیف: تعداد بکارگمارده شدگان از طريق دفاتر كاريابی خصوصی                                                عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد بکارگمارده شدگان                     نام متغير:

 از طريق دفاتر كاريابی خصوصی                 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

فرآيند ثبت نام و جساات و جوی شااغل برای جوينده كار و نیز كسااب فرصاات شااغلی، جساات و جو و تامین نیروی انسااانی برای كاریابی: 

 تواند منجر به اشتغال شود.كارفرماست كه می

صی(:     صو ا اخذ مجوز از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ازای دريافت حق كارگزاری خصااوصاای اساات كه بدفتركاریابی)كاریابی خ

 دهد.الزحمه از جوينده كار، خدمات راهنمايی و مشاوره شغلی و كاريابی را ارائه می

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                      جنسنام تفكيك اول: 

 دانشگاهیبیسواد، زيرديپلم و ديپلم، تحصیالت هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                                 تحصیالت نام تفكيك دوم:

                                            كشاورزی، صنعت، خدماتهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                        اقتصادی بخشنام تفكيك سوم: 

 ساله ،   21-32ساله، 11-22هاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه                     های سنیگروه نام تفكيك چهارم:

 ساله و بیشتر  11ساله،  21 -12ساله ،  31- 22                                                                                                                

 

 

 اشتغال معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                            دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند .در قانون برنامه ششم را رصد می  92)بند ح( و  42، 3اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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6666 

 

 97شماره ردیف:                                                                         تعداد كارورزان جذب شده توسط كارفرمايانعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد كارورزان جذب شده                   نام متغير:

 توسط كارفرمايان                                                                                                                                                                        

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شگاهی جويای كار اطالق می به فرد دانش آموخكارورز:  شی به فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن     ته دان ستانداردهای آموز شود كه در چارچوب ا

 نمايد.در واحد پذيرنده مبادرت می

های خصااوصاای يا تعاونی اساات كه نساابت به پذيرش كارورز جهت آموزش مهارتی اقدام    بنگاه اقتصااادی فعال در بخش واحد پذیرنده:

 نمايد.می

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                           جنسنام تفكيك اول: 

 ساله  31-31ساله ،  21-29ساله، 21-22 هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                            های سنیگروهنام تفكيك دوم: 

  كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتریهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                     تحصیلی مدركنام تفكيك سوم: 

 اشتغال معاونتواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  92)بند ح( ،   42، 2اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 98شماره ردیف: تعداد كارورزان شاغل شده توسط كارفرمايان                                                                عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد كارورزان شاغل شده                    نام متغير:

 توسط كارفرمايان                     

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شگاهی جويای كار اطالق می كارورز شی به فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن    شود  : به فرد دانش آموخته دان ستانداردهای آموز كه در چارچوب ا

 نمايد.در واحد پذيرنده مبادرت می

های خصااوصاای يا تعاونی اساات كه نساابت به پذيرش كارورز جهت آموزش مهارتی اقدام    بنگاه اقتصااادی فعال در بخش واحد پذیرنده:

 نمايد.می

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

     مرد، زنهاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                       جنسنام تفكيك اول: 

  ساله 21-29ساله، 21-22 هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههای سنی                       گروهنام تفكيك دوم: 

 ساله و بیشتر31ساله،  32-31                                                                                                           

 كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری                         هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                      تحصیلی مدركنام تفكيك سوم: 

 

 معاونت اشتغالواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.ششم را رصد میدر قانون برنامه   92)بند ح( و  42، 3اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 99شماره ردیف: شدگان سازمان تامین اجتماعی                                                                  بیمه تعداد: عنوان شاخص آماري

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:شدگان                         تعداد بیمهنام متغير: 

 سازمان تامین اجتماعی                 

 فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده در تعاریف واژه

 .گر را داردفردی است كه با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزايای مندرج در قانون سازمان بیمهبيمه شده: 

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

   اصلی، تبعی هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                            نوع نام تفكيك اول:

 

 سازمان تامین اجتماعیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                        دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.ششم را رصد می در قانون برنامه  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 111شماره ردیف:                                                   تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی         عنوان شاخص آماري: 

 -شاخص: فرمول محاسبه 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد مستمری بگیران                  نام متغير:

 سازمان تامین اجتماعی                 

 

 در فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 .كندای مربوط، مستمری دريافت میفرد بازنشسته، از كار افتاده يا بازمانده )ورثه واجد شرايط( كه طبق مقررات صندوق بیمهمستمري بگير: 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 اصلی، تبعیهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                نوعنام تفكيك اول: 

 مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                جنسنام تفكيك اول: 
 

 

 تامین اجتماعیسازمان واحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 111شماره ردیف: شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی                                                        تعداد بیمه:   عنوان شاخص آماري

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:      شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعیتعداد بیمه نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .كندیمكند و مزد يا حقوق دريافت ای است كه به دستور كارفرما يا نماينده او در محلی به نام كارگاه كار میشده بیمهبيمه شده اجباري: 

فردی است كه بدون رابطه مزدبگیری )بر اساس توافق سازمان با شخص حقوقی ذيربط( تحت پوشش مقررات سازمان شده توافقی: بيمه

 گیرد.تأمین اجتماعی قرار می

 گیرد.  فردی است كه مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار می شده خاص:بيمه

به منظور  اجتماعی تأمین شعبه اجتماعی به رفاه و كار اداره تعاون، طريق از كه است بیکاری متقاضی بیمهمقرري بگير بيمه بيكاري: 

 .شودمی برقرار بیکاری بیمه مقرری وی برای و شده معرفی بیکاری بیمه دريافت مقرری

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                            جنسنام تفكيك اول: 

 اجباری، توافقی، بیمه بیکاری، خاص هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه                        نوع بیمه نام تفكيك دوم:

 سازمان تامین اجتماعیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                       دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.ششم را رصد میدر قانون برنامه   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 112شماره ردیف:         تعداد شاغالن كسورپرداز )بیمه شده اصلی( صندوق بازنشستگی كشوری                   عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد شاغالن كسورپرداز)بیمه شده اصلی(          نام متغير:

 صندوق بازنشستگی كشوری

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

ك موجب قوانین موضوعه، مشترهای اجرايی و اشخاصی كه بهآن بخش از كاركنان دستگاهافراد كسور پرداز صندوق بازنشستگی كشور: 

 نمايند.صندوق بازنشستگی كشوری شده و به اين صندوق كسور پرداخت می

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                    جنسنام تفكيك اول: 

 

 صندوق بازنشستگی كشوریواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                       دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 113شماره ردیف:                                  بازنشستگی كشوریتعداد حقوق بگیران)مستمری بگیران( صندوق عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد حقوق بگیران)مستمری بگیران(              نام متغير:

 صندوق بازنشستگی كشوری 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .كنندیممربوط، مستمری دريافت ای بیمه: مشتركین صندوق)فرد بازنشسته، از كار افتاده و ...( كه طبق مقررات صندوق مستمري بگير

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد ، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                             جنسنام تفكيك اول: 

 وفیمت بازنشسته بازنشسته، از كارافتاده، شاغل متوفی،هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                               نوعنام تفكيك دوم:  

 

 صندوق بازنشستگی كشوریواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد نشده است 
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 112 شماره ردیف:                            شدگان صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشايرتعداد بیمهعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:شدگان صندوق                 تعداد بیمهنام متغير: 

   عشاير بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و 

 در فرمول محاسبه شاخص: هاي مورد استفادهتعاریف واژه

پردازی است كه حق بیمه خود را طبق قوانین و مقررات بیمهبيمه شده )صندوق بيمه اجتماعی كشاورزان، روستائيان و عشایر(: 

 صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشاير، حداقل برای يك مرتبه پرداخت نموده است.

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

                                                   مرد، زنهاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                                     جنسنام تفكيك اول:  

 صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشايرواحد تابعه: ، كار و رفاه اجتماعی       وزارت تعاوندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 111شماره ردیف:                       تعداد مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشايرعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد مستمری بگیران صندوق                نام متغير: 

   بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشاير 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

بازنشسته، از كار افتاده و بازمانده متوفی كه مشمول قوانین مستمري بگير )صندوق بيمه اجتماعی كشاورزان، روستائيان و عشایر(: 

 و مقررات صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشاير قرار گیرد.

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

  مرد، زنهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                      جنسنام تفكيك اول: 

                                             بازنشسته، ازكارافتاده، متوفیهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                                        نوعنام تفكيك دوم:  

 صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشايرواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی          دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78تغییرات ماده  اين شاخص روند 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 114شماره ردیف:                                               سازمان بهزيستیتوان تحت پوشش تعداد مددجويان كمعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:توان               تعداد مددجويان كمنام متغير: 

 سازمان بهزيستیتحت پوشش  

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:واژهتعاریف 

گیرنده سازمان بهزيستی كشور است كه دارای پرونده مددجويی بوده و به خدمتمددجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور:

 مندی از خدمات مستمر و يا غیرمستمر سازمان بهزيستی كشور است.تشخیص مددكار اجتماعی اين سازمان واجد شرايط بهره

ها، های حركتی مانند دستهای حسی مانند اندام بینايی يا اندام شنوايی، اندامفردی است كه در عملکرد اندامتوان(:فرد معلول )فرد كم

كهولت  ،المللی شرايط سالمت، براثر عوامل مادرزادی، بیماریپاها يا تنه و يا ساختار فیزيولوژيك مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین

 توانی( شده است.سن، سوانح، حوادث و يا عوامل ديگر دچار معلولیت )كم

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                      جنسنام تفكيك اول: 

 بینايی، جسمی حركتی، ذهنی، روانی، شنوايی، صوت و گفتار هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه        نوع كم توانینام تفكيك دوم: 

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                            دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.قانون برنامه ششم را رصد میدر   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 117شماره ردیف:                                     سازمان بهزيستی                      تعداد سالمندان تحت پوشش عنوان شاخص آماري: 

 -محاسبه شاخص: فرمول 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:    سازمان بهزيستیتعداد سالمندان تحت پوشش  نام متغير:

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 تر باشد.فردی است كه سن كامل وی شصت سال تمام يا بیش سالمند:

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                جنسنام تفكيك اول: 

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                         دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 118شماره ردیف:                                               مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستی                     تعدادعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:   تعداد مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستی نام متغير:

 -هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مشاوره و مددكاری اجتماعی هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                                 نوع خدمتنام تفكيك اول: 

 پیشگیری از كم توانی، واحدهای توانپزشکی                                                                                                                                  

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                      دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78و  71شاخص روند تغییرات ماده   اين

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 119شماره ردیف: گیرنده از مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستی                                       تعداد افراد خدمتعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:         گیرنده از مراكز         تعداد افراد خدمت نام متغير:

 ارائه دهنده خدمات بهزيستی               

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مشاوره و مددكاری اجتماعی، پیشگیری هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                            نوع خدمت                 نام تفكيك اول:  

 از كم توانی، واحدهای توانپزشکی                                                                                                               

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                       یی متولی: دستگاه)هاي( اجرا

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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    سازمان بهزيستیتوان و سالمند تحت پوشش تعداد مراكز روزانه ارائه دهنده خدمات به افراد كم عنوان شاخص آماري:

 111شماره ردیف:  

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                          گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد مراكز روزانه ارائه دهنده خدمات به             نام متغير:

 سازمان بهزيستیتوان و سالمند تحت پوشش افراد كم 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ها،  های حركتی مانند دست های حسی مانند اندام بینايی يا اندام شنوايی، اندام  كه در عملکرد اندام فردی است توان(: فرد معلول )فرد كم

، كهولت المللی شرايط سالمت، براثر عوامل مادرزادی، بیماری  پاها يا تنه و يا ساختار فیزيولوژيك مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین  

 توانی( شده است.دچار معلولیت )كمسن، سوانح، حوادث و يا عوامل ديگر 

 تر باشد.فردی است كه سن كامل وی شصت سال تمام يا بیشسالمند: 

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ذهنی، جسمی حركتی، روانی مزمن، كم :هاي تفكيك اولفهرست مؤلفه                                           نوع كم توانینام تفكيك اول: 

 بینا و نابینا، كم شنوا و ناشنوا، اتیسم، دهان و بلع، ضايعه نخاعی، سالمند                                                                                                              

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی            تگاه)هاي( اجرایی متولی: دس

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  81و   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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    سازمان بهزيستیگیرنده از مراكز روزانه تحت پوشش توان و سالمند خدمتتعداد مددجويان كمعنوان شاخص آماري: 

 111شماره ردیف: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                         گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:گیرنده توان و سالمند خدمتتعداد مددجويان كم نام متغير:

 سازمان بهزيستیاز مراكز روزانه تحت پوشش  

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد تعاریف واژه

ست كه در عملکرد اندام توان(:فرد معلول )فرد كم شنوايی، اندام  فردی ا ست های حسی مانند اندام بینايی يا اندام  ها،  های حركتی مانند د

ساس معیارهای بین   ساختار فیزيولوژيك مغز )عملکرد مغز( برا سالمت، براثر عو  پاها يا تنه و يا  شرايط  كهولت  ،امل مادرزادی، بیماریالمللی 

 توانی( شده است.سن، سوانح، حوادث و يا عوامل ديگر دچار معلولیت )كم

 تر باشد.فردی است كه سن كامل وی شصت سال تمام يا بیشسالمند: 

 نفر گيري:واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ذهنی، جسمی حركتی، روانی مزمن، كم بینا :هاي تفكيك اولفهرست مؤلفه                                       نوع كم توانینام تفكيك اول: 

                                                    نخاعی، سالمند و نابینا، كم شنوا و ناشنوا، اتیسم، دهان و بلع، ضايعه                                                                                                        

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.میدر قانون برنامه ششم را رصد   81و   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 

 

 

 

 



 های رصد برنامه ششم توسعه صهای علمی، فرهنگی و  اجتماعی                                                                                               شاخشاخص -3

 

 
 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

6666 

 

شاخص آماري:   توان و سااالمند تحت پوشااش سااازمان  تعداد مراكز شاابانه روزی و خدمت در منزل ارائه دهنده خدمت به افراد كمعنوان 

 112شماره ردیف:                                                              بهزيستی                                                                          

 فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

سایر)ذكر شود(:    گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد مراكز شبانه روزی و خدمت در منزل ارائه دهنده  نام متغير:

 توان و سالمند تحت پوشش سازمان بهزيستیخدمت به افراد كم

  

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ست كه در عملکرد اندام توان(:فرد معلول )فرد كم شنوايی، اندام  فردی ا ست های حسی مانند اندام بینايی يا اندام  ها،  های حركتی مانند د

ساس معیارهای بین   ساختار فیزيولوژيك مغز )عملکرد مغز( برا سالمت، براثر عوامل مادرزادی، بیماری  الملپاها يا تنه و يا  شرايط  كهولت  ،لی 

 توانی( شده است.سن، سوانح، حوادث و يا عوامل ديگر دچار معلولیت )كم

 تر باشد.فردی است كه سن كامل وی شصت سال تمام يا بیشسالمند: 

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ذهنی، بیمار روانی مزمن، جسمی حركتی هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                    نوع كم توانی نام تفكيك اول:

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                        دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می  81و   78ماده  اين شاخص روند تغییرات 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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شاخص آماري:  سالمندان خدمت تعداد مددجويان كم عنوان  سازمان     توان و  شبانه روزی و خدمت در منزل تحت پوشش  گیرنده از مراكز 

 113شماره ردیف:                                                                                     بهزيستی                                                   

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:                  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:گیرنده   توان و سالمندان خدمتتعداد مددجويان كمنام متغير: 

 مت در منزل تحت پوششاز مراكز  شبانه روزی و خد                       

 سازمان بهزيستی                                           

 -هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:                 

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 ذهنی، بیمار روانی مزمن، جسمی حركتی هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه             نوع كم توانی نام تفكيك اول:

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                               دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.برنامه ششم را رصد میدر قانون   81و   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 112شماره ردیف:                              سازمان بهزيستی         های اجتماعی تحت پوشش تعداد مراكز آسیبعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های اجتماعی               تعداد مراكز آسیب نام متغير:

 سازمان بهزيستیتحت پوشش                      

 

 -محاسبه شاخص: هاي مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

 -گيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 حمايت و ی،خدمات اجتماع گاهيپا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                   نوع مركزنام تفكيك اول: 

  ،خانه سالمتی، خانه امن ، اجتماع دهيدبیبازپروری دختران و زنان آس                                                                              

 تلفن اورژانس اجتماعیخدمات  ی ،اورژانس اجتماع اریخدمات س                                                                             

 مداخله در بحران  فردی خانوادگی و اجتماعیی، ابانیكودك خ یتوانمندساز                                                                             

 اجتماعی دختران و خانواده، حمايتی آموزشی كودك و-یحمايت های روان                                                                             

 در خانواده به منظور كاهش طالقمداخله خانواده ،                                                                              

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                          دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می 112و   81و   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 111شماره ردیف:    سازمان بهزيستی         های اجتماعی تحت پوشش تعداد افراد پذيرش شده در مراكز آسیبعنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:های         تعداد افراد پذيرش شده در مراكز آسیب نام متغير:

 سازمان بهزيستیاجتماعی تحت پوشش                      

 

 -هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 حمايت و ی،خدمات اجتماع گاهيپا هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                 نوع مركزنام تفكيك اول: 

 خدمات ،خانه سالمتی، خانه امن ، اجتماع دهيدبیبازپروری دختران و زنان آس                                                                            

 كودك یتوانمندساز، خدمات تلفن اورژانس اجتماعی ی ،اورژانس اجتماع اریس                                                                             

 -، حمايت های روانی مداخله در بحران  فردی خانوادگی و اجتماعیی، ابانیخ                                                                             

 در مداخله اجتماعی دختران و خانواده، حمايتی آموزشی كودك و خانواده ،                                                                               

 خانواده به منظور كاهش طالق                                                                               

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.در قانون برنامه ششم را رصد می 112و   81و   78اين شاخص روند تغییرات ماده  

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 114شماره ردیف:                                     سازمان بهزيستی    تعداد خدمت گیرندگان اشتغال يافته توسط عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:    گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:تعداد خدمت گیرندگان اشتغال يافته            نام متغير: 

   سازمان بهزيستیتوسط                   

 مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:هاي تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                       -نام تفكيك اول:  

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: ه اجتماعی                                       وزارت تعاون، كار و رفادستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.) بند ب(در قانون برنامه ششم را رصد می 83) بند ب( ،  81اين شاخص روند تغییرات ماده 

 .تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است 
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 117شماره ردیف:                                                         تعداد دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستی عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:       سازمان بهزيستی تعداد دانشجويان تحت پوشش نام متغير:

 -هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

 

 نفرگيري: واحد اندازه

 شود  توليد نمی                             شود  وضعيت شاخص  :                      توليد می

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد، زن هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                       جنسنام تفكيك اول: 

 كم توان، خانوارهای نیازمندهاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                                                          نوع نام تفكيك دوم:

 

 كشور سازمان بهزيستیواحد تابعه: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی                                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 كند.)بند ر(  در قانون برنامه ششم را رصد می 42اين شاخص روند تغییرات ماده  

 ست.تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده ا
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 سازمان متولی عنوان شاخص ردیف
های مسابقات آسیايی های كسب شده در مسابقات آسیايی به كل مدالنسبت مدال 1  

های مسابقات پارا آسیايیكل مدالهای كسب شده در مسابقات پارا آسیايی به نسبت مدال 2 وزارت ورزش و جوانان  
های المپیك های كسب شده در المپیك به كل مدالنسبت مدال 3  
های پارا المپیك های كسب شده در پارا المپیك به كل مدالنسبت مدال 2  
مندان( از اماكن ورزشیكنندگان )بهرهنسبت استفاده 1 شركت توسعه و -مركز آمار ايران 

وزارت -نگهداری اماكن ورزشی

 ورزش و جوانان

اماكن ورزشی موجود روباز به كل اماكن ورزشینسبت  4  

 نسبت اماكن ورزشی موجود سرپوشیده به كل اماكن ورزشی 7
 نسبت ورزشکاران/مربیان/داوران ثبت شده در سامانه مبین به كل ورزشکاران/مربیان/داوران 8 وزارت ورزش و جوانان

كل توسط وزارت ورزش و جوانان  به نسبت مجوز سمن صادر شده 9  
وزارت -وزارت ورزش و جوانان تعداد مجوز مراكز مشاوره ازدواج   11

 میانگین تعداد مراجعین به مراكز مشاوره 11 كشور
 رتبه در بازی های المپیك  12

 رتبه در بازی های آسیايی  13 وزارت ورزش و جوانان
 سرانه فضاهای ورزشی  12
 نسبت سرمايه گذاری بخش خصوصی در ورزش به كل سرمايه گذاری در ورزش  11
 سهم استان از مساحت كشور 14

 وزارت كشور
های زنان در مجلس شورای اسالمیدرصد كرسی 17  

 نسبت زنان سرپرست خانوار مورد حمايت كمیته امداد به زنان سرپرست خانوار كشور 18

 كمیته امداد امام خمینی )ره(

 كشور نسبت مددجوی مورد حمايت كمیته امداد به كل جمعیت 19
 نسبت سالمندان مورد حمايت كمیته امداد به كل سالمندان كشور 21

نسبت خانوار مددجوی با سرپرست زن مورد حمايت كمیته امداد به كل خانوارهای مورد  21

 امداد حمايت كمیته

 
 امداد به كل دانش آموزان كشورنسبت دانش آموزان مورد حمايت كمیته  22
   نسبت دانشجويان و طالب مورد حمايت كمیته امداد به كل دانشجويان و طالب كشور 23
 میزان كمك معیشت پرداختی به هر خانوار 22
 به كل مدد جويان مستعد اشتغالفرصتهای شغلی ايجاد شده  21

 های كشور نسبت تعداد خانواده شهدا به تعداد كل خانواده 24

 و امور ايثارگران بنیاد شهید
 های كشور به تعداد كل خانوادهنسبت تعداد خانواده جانبازان  27
 های كشوركل خانواده تعداد خانواده آزادگان به تعدادنسبت  28
 جمعیت كشورنسبت جامعه هدف تحت پو شش بنیاد شهید به كل  29
   نسبت تعداد دانشجويان شاهد وايثارگر به تعداد كل دانشجويان كشور   31

 سازمان ملی استاندارد ايران تدوين استانداردهای ملی  31

 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور سهم استان در تعداد شركتهای تجاری ثبت شده  32
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

   1شماره ردیف :                   های مسابقا ت آسیايیهای كسب شده در مسابقات آسیايی به كل مدالمدال نسبت عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد مدال های كسب شده در مسابقات آسیايی

 تعدادكل مدال های مسابقات آسیايی

  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  مدال های كسب شده مسابقات آسیايینام متغير: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:            كل مدال های مسابقات آسیايینام متغير: 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سيایی:   مسااابقات ورزشاای اساات كه باهدف توسااعه فرهنگ ودوسااتی،بین كشااورهای آساایايی برگزار می شااود وكشااورهای  بازي هاي آ

 سال يك بار برگزار می گردد.2بازيها شركت می كنند .اين رويداد ورزشی هر  در اين(OCA)شورای المپیك آسیا"عضو

 تعداد مدال هايی كه در بازی های آسیايی كاروان ورزشی ايران كسب می كند.مدال هاي كسب شده مسابقات آسيایی: 

 درصد گيري:واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                     توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل قاره آسيا    سطح جغرافيایی ارائه شاخص:  

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  چهار سال یك بار  دوره زمانی ارائه شاخص:        

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  رشته ورزشی             نام تفكيك اول:

 مرد -زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                       جنس نام تفكيك دوم: 

 برنز-نقره-طالهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                     مدال  نام تفكيك سوم:  

 

 آسیايی، فدراسیونهای ورزشینهادهای متولی امر ورزش كشورهایواحد تابعه:    وزارت ورزش و جوانان دستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 2شماره ردیف :        های مسابقا ت پاراآسیايی  الهای كسب شده در مسابقات پاراآسیايی به كل مدمدال: نسبت عنوان شاخص آماري

 فرمول محاسبه شاخص: 

 های كسب شده در مسابقات پاراآسیايیتعداد مدال

 های مسابقات پاراآسیايیتعدادكل مدال

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  های كسب شده مسابقات پاراآسیايی مدال نام متغير:

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:              های مسابقات پاراآسیايیكل مدال نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 باشند.كننده در آن افراد معلول و جانباز میهای آسیايی است با اين تفاوت كه ورزشکاران شركتهمان بازی هاي پاراآسيایی:بازي

 كند.های پاراآسیايی ،كاروان ورزشی ايران كسب میهايی كه در بازیتعداد مدال هاي كسب شده مسابقات پاراآسيایی:مدال

 

  درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                         توليد می شود  

  شهر   شهرستان استان كل كشور  قاره آسيا  سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(: ماهانه  فصلی  ساالنه  چهار سال یكباردوره زمانی ارائه شاخص:            

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه  رشته ورزشی             نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                        جنس نام تفكيك دوم: 

 برنز-نقره-طالهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                      مدال  نام تفكيك سوم:  

  بزرگساالنهاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه                 رده سنینام تفكيك چهارم: 

 

 آسیايی، فدراسیونهای ورزشینهادهای متولی امر ورزش كشورهایواحد تابعه: وزارت ورزش و جوانان دستگاه)هاي( اجرایی متولی:  

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 3شماره ردیف :                                         های المپیك  های كسب شده درالمپیك به كل مدالنسبت مدال عنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 های كسب شده در بازيهای المپیكمدال تعداد

 های بازيهای المپیكتعدادكل مدال

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:           های كسب شده المپیكمدال نام متغير:

 ... سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        های المپیك             كل مدال نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شی:   ست كه مدال ورز شی به فردی يا گروهی داده می    نمادی ا سابقات ورز سه نوع طال، نقره و برنز تفکیك    به پاس توفیق در م شود و به 

 شده است.

شده بازي   مدال سب  ست           مدال هاي المپيك:هاي ك سب موفقیت بد سابقات المپیك پس از ك شركت كننده در م شکاران  هايی كه ورز

 آورند.می

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                       وضعيت شاخص  :                           توليد می شود 

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل كل جهان سطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  چهار سال یكبار دوره زمانی ارائه شاخص:                

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                رشته ورزشی نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                   جنس  نام تفكيك دوم:

 برنز-نقره-طال هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                       مدالنام تفكيك سوم: 

 جوانان، امید و بزرگساالن هاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه                رده سنینام تفكيك چهارم: 

 های ورزشیفدراسیونه: واحد تابعوزارت ورزش و جوانان                      دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 2شماره ردیف :           را المپیك                  های پاهای كسب شده در پارا المپیك به كل مدالنسبت مدالعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص: 

 پارا المپیكهای كسب شده در بازيهای مدال تعداد

 های بازيهای پارا المپیكتعدادكل مدال

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:           های كسب شده پارا المپیكمدال نام متغير:

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:        های پارا المپیك             كل مدال نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شی  شی به فردی يا گروهی داده می     :مدال ورز سابقات ورز ست كه به پاس توفیق در م سه نوع طال،    نمادی ا نقره و برنز تفکیك شود و به 

 شده است.

شده بازي   مدال سب  هايی كه ورزشااکاران شااركت كننده در مسااابقات پاراالمپیك پس از كسااب موفقیت : مدالهاي پاراالمپيكهاي ك

 آورند.بدست می

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           توليد می شود      وضعيت شاخص  :                    

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كلكل جهان سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  چهار سال یكباردوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه              رشته ورزشی نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                 جنس  نام تفكيك دوم:

 برنز-نقره-طال هاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه                     مدالنام تفكيك سوم: 

 جوانان، امید و بزرگساالن هاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه             رده سنینام تفكيك چهارم: 

  های ورزشیفدراسیونواحد تابعه: وزارت ورزش و جوانان                          دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 1شماره ردیف :                                                            مندان( از اماكن ورزشیكنندگان )بهرهنسبت استفادهعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:             

 تعداد  اماكن ورزشی موجود                                                                  

 جمعیت

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:   های آموزشی مربیگری.دورهنام متغير:

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:             مربیان آموزش ديد نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 های ورزشی با رعايت ضوابط فنی و اجرايی ايجاد شده است.فضايی است كه به منظور انجام فعالیت مكان ورزشی موجود:

 باشد.منظور جمعیت كل كشور می معيت:ج

 

   نفر -عددگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                            توليد می شود        وضعيت شاخص  :                     

 آبادي دهستان شهر بخش شهرستان استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(: ماهانه فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه رشته ورزشی          نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه              جنس  نام تفكيك دوم:

سالن -زورخانه-زمین ورزشی-پیست -استخر-استاديوم ورزشیهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه     نوع مکان ورزشی نام تفكيك سوم:

  ساير -ورزشی

 استان 31 هاي تفكيك چهارم: فهرست مؤلفه             استان نام تفكيك چهارم: 

 وزارت ورزش و جوانان –مركز آمار ايران شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 های ورزشیفدراسیون -هاادارات ورزش و جوانان استان واحد تابعه: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 4شماره ردیف :                                                          به كل اماكن ورزشیروباز  نسبت اماكن ورزشی موجودعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:

 اماكن ورزشی موجود روباز تعداد                                                                           

 تعدادكل اماكن ورزشی

                

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:           روباز  اماكن ورزشی نام متغير:

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري   ثبتی:  روش توليد  اماكن ورزشی                  نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شی روباز:   ضايی روباز انجام           مكان ورز شته مربوطه، در ف ستاندارد ر شی آن، طبق قوانین و مقررات و ا صلی ورز شی كه فعالیت ا مکان ورز

 شود و ممکن است امکانات جانبی مسقفی در حواشی آن تعبیه شده باشد.می

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                            توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر بخش شهرستان استان كشور كل  سطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه     رشته ورزشی        نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                     جنس  نام تفكيك دوم:

 -زمین ورزشی-پیست -استخر-استاديوم ورزشیهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه     نوع مکان ورزشی نام تفكيك سوم:

  ساير -سالن ورزشی-زورخانه                                                                                               

 استان 31 هاي تفكيك چهارم:فهرست مؤلفه             استان نام تفكيك چهارم: 

 های ورزشیفدراسیون -هاادارات ورزش و جوانان استان واحد تابعه:      مركز آمار ايران شركت توسعه دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 وزارت ورزش و جوانان –و نگهداری اماكن ورزشی           

 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 7شماره ردیف :                                                  سرپوشیده به كل اماكن ورزشی نسبت اماكن ورزشی موجودعنوان شاخص آماري:  

 فرمول محاسبه شاخص:

 اماكن ورزشی موجود سرپوشیده تعداد                                                                     

 تعدادكل اماكن ورزشی

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد: سرپوشیده   اماكن ورزشی نام متغير:

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:  اماكن ورزشی                  نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

مقررات و استاندارد رشته مربوطه، در مکانی مسقف    مکان ورزشی كه فعالیت اصلی ورزشی آن، طبق قوانین و    مكان ورزشی سرپوشيده :    

 شود و ممکن است امکانات جانبی مسقفی در حواشی آن تعبیه شده باشد.انجام می

   درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                        توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر بخش شهرستان استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(: ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:            

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه رشته ورزشی          نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                   جنس  نام تفكيك دوم:

 زمین ورزشی-پیست -استخر-استاديوم ورزشیهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه     نوع مکان ورزشی نام تفكيك سوم:

  ساير -سالن ورزشی-زورخانه                                                                                              

 استان 31 هاي تفكيك چهارم:فهرست مؤلفه             استان نام تفكيك چهارم: 

 وزارت ورزش و جواناندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 های ورزشیفدراسیون -هاادارات ورزش و جوانان استان واحد تابعه: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 8شماره ردیف :   رزشکاران/مربیان/داوران      نسبت ورزشکاران/مربیان/داوران ثبت شده در سامانه مبین به كل وعنوان شاخص آماري: 

  فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد ورزشکاران/مربیان/داورانی كه اطالعات آنها در سامانه مبین ثبت شده است 

 كل تعداد ورزشکاران/مربیان/داوران موجود دركشور

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد: تعداد ورزشکاران/مربیان/داوران      نام متغير: 

  

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

فردی است كه در يکی ازرشته های ورزشی ،دارای گواهینامه رسمی ومعتبر مربیگری از فدراسیونهای ذيربط ملی ،جهانی يا       مربی ورزشی:  

 آسیايی باشند.

از رشته های ورزشی ،دارای گواهینامه رسمی ومعتبرداوری از فدراسیون های ذيربط ملی، جهانی ياآسیايی       فردی كه در يکی داور ورزشی:  

 وظیفه قضاوت مسابقات ورزشی رابرعهده دارد. است و

 فردی است كه در يکی از رشته های ورزشی،با رعايت ضوابط ومقررات مربوط به تمرينات منظم می پردازد.ورزشكار: 

   درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشوركلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 فدراسیون 11 هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه    رشته ورزشی         نام تفكيك اول:

 مرد-زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                     جنس  نام تفكيك دوم:

 -زمین ورزشی-پیست -استخر-استاديوم ورزشیهاي تفكيك سوم: فهرست مؤلفه     نوع مکان ورزشی نام تفكيك سوم:

  رساي -سالن ورزشی-زورخانه                                                                                               

 استان 31 هاي تفكيك چهارم:فهرست مؤلفه                 استان نام تفكيك چهارم: 

 وزارت ورزش و جواناندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 های ورزشیفدراسیون -هاادارات ورزش و جوانان استان واحد تابعه: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص 

 

 

   9شماره ردیف :                                            به كلتوسط وزارت ورزش و جوانان  نسبت مجوز سمن صادر شدهعنوان شاخص آماري: 

 تعداد مجوز سمن های صادر شده توسط وزارت ورزش وجوانان فرمول محاسبه شاخص:                   

 )مجوزهای صادر شده توسط وزارت كشور و وزارت ورزش و جوانان(كل مجوز های صادر شده برای سمن 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري ثبتی  روش توليد:         تعداد مجوز های سمن صادر شده توسط نام متغير:

 وزارت ورزش وجوانان ووزارت كشور               

 

 - هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشوركل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 وزارت كشور -وزارت ورزشهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه مجوز فعالیت سمن           نام تفكيك اول:

 جوانان هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه                          رده سنینام تفكيك دوم:

    

 - واحد تابعه:         وزارت كشور– وزارت ورزش و جوانان   دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11شماره ردیف :                                               تعداد مجوز مراكز مشاوره ازدواج                               عنوان شاخص آماري: 

 -فرمول محاسبه شاخص: 

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:               تعداد مجوزهای صادره مراكز مشاورهنام متغير : 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه
- 
 

 

  تعداد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:        

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه              دوره زمانی ارائه شاخص:   

 هاي هر تفكيك:مؤلفههاي شاخص و فهرست تفكيك

 31هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه استان            نام تفكيك اول:

 مرد   –زن هاي تفكيك دوم: فهرست مؤلفه           جنسنام تفكيك دوم: 

 

   استانهاجوانان  ادارات ورزش وواحد تابعه:                       وزارت ورزش و جوانان  دستگاه)هاي( اجرایی متولی:

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

   11شماره ردیف :                                                                             میانگین تعداد مراجعین به مراكز مشاورعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد زوج های جوان مراجعه كننده به مراكز مشاوره 

 تعداد مراكز مشاوره

 

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

  تعداد مجوزهای صادرشده توسط وزارت ورزش وجوانان ووزارت كشور نام متغير : 

  سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد: 

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 

 

  زوج تعدادگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                      توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(: ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 31هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه استان            نام تفكيك اول:
 

  واحد تابعه:                         وزارت ورزش و جوانان  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  12شماره ردیف:                                            های المپیك                                          رتبه در بازیعنوان شاخص آماري: 

 

 های المپیك  رتبه در بازیفرمول محاسبه شاخص:  

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                     های المپیكرتبه در بازی نام متغير:

 
  هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

ای و مديريت ورزش در يك كشور دارد. در واقع المپیك مهمترين میدان مسابقات اين شاخص نشان از توسعه يافتگی ورزش قهرمانی و حرفه

بندی گذارند و در واقع مهمترين رتبهاين مسابقات به نمايش میباشد كه كشورها تمام قدرت و توان خود را درحیطه ورزش در جهانی می

  باشد.جهانی ورزش كشورها، در اين نوع مسابقات می

  -گيري: واحد اندازه

   تولید نمی شود                                           تولید می شود:                        وضعیت شاخص

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور كل  سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                               -نام تفكيك اول:  

 

 

  واحد تابعه: وزارت ورزش و جوانان                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                    های رصد برنامه ششم توسعه             شاخص

 

6666 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  13شماره ردیف:                                              های آسیای                                          رتبه در بازیعنوان شاخص آماري: 

 

 رتبه در بازيهای آسیايیفرمول محاسبه شاخص:  

                                                                      

        

 

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                      رتبه در بازيهای آسیايی نام متغير:

 
 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

های آسیايی مهمترين میدان ای و مديريت ورزش در يك كشور دارد. در واقع بازیيافتگی ورزش قهرمانی و حرفهتوسعهاين شاخص نشان از  

گذارند و ای ايران، تمام قدرت و توان خود را در حیطه ورزش دراين مسابقات به نمايش میباشد كه كشورهای هم قارهمسابقات آسیايی می

 باشد.سیايی ورزش كشورها، در اين نوع مسابقات میبندی آدر واقع مهمترين رتبه

  - گيري:واحد اندازه

   تولید نمی شود                                           تولید می شود:                       وضعیت شاخص

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور كل  سطح جغرافيایی ارائه شاخص :   

 )ذكر شود(:  سایر   ماهانه    فصلی    ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص :   

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص  و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                -نام تفكيك اول:  

 

 -واحد تابعه:   وزارت ورزش و جوانان                  دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  12شماره ردیف:                        سرانه فضاهای ورزشیعنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:  

 كل فضاهای ورزشی كشور

        كل جمعیت كشور            

 

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                         كل فضاهای ورزشی كشور نام متغير:

 برآوردیسایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:  كل جمعیت كشور                             نام متغير: :

 
 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 وند.شبه ورزش مشغول می گردد كه در آن افراد يك جامعههای انسانی اطالق می ای از فضاهای اجتماعی در سکونتگاهفضای ورزشی به گونه

 متر مربعگيري: واحد اندازه

   تولید نمی شود                                           تولید می شود:                        وضعیت شاخص

 آبادي  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور كل سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:  

  

 )ذكر شود(:  سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                        -نام تفكيك اول:  

 

 -واحد تابعه: مركز آمار و وزارت ورزش و جوانان                دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات: 

ای هآن قسمت از فضاهای موجود و حريم تعريف ارائه شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. بر طبق تعريف مركز آمار ايران، 

 های ورزشی اختصاص يافته و قابل استفادههای اصلی رشتهبه فعالیت مربوط به آن، در يك مکان ورزشی  كه بر اساس ضوابط فنی و ورزشی،

ر )اعم از روباز يا باشد، فضای ورزشی گويند.  همچنین، سرانه كل فضای ورزشی عبارت است از نسبت مساحت كل فضاهای ورزشی كشو

 به كل جمعیت هدف بر حسب سانتیمتر مربع. سرپوشیده(
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 11شماره ردیف:                   نسبت سرمايه گذاری بخش خصوصی در ورزش به كل سرمايه گذاری در ورزش عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:   

 سرمايه گذاری بخش خصوصی در ورزش                                

 كل سرمايه گذاری در ورزش                       

               

 

 
 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:             سرمايه گذاری بخش خصوصی در ورزش   نام متغير:

سایر)ذكر  گيري نمونه سرشماري  ثبتی    روش توليد:                               كل سرمايه گذاری در ورزش نام متغير:

 شود(:

 
  هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شود كه توسط بخش خصوصی در حوزه ورزش كشور هزينه گذاری اطالق میمجموع سرمايهسرمايه گذاری بخش خصوصی در ورزش، به 

 شده است.

 درصدگيري: واحد اندازه

   تولید نمی شود                                           تولید می شود                      وضعيت شاخص :

 آبادي  دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور كل  سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   

  

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                 -نام تفكيك اول:  

 

 - واحد تابعه:وزارت ورزش و جوانان                     دستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص   

 

 14شماره ردیف :                       سهم استان از مساحت كشور                                                           عنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 مساحت استان )كیلومترمربع(

                                                111× 

 )كیلومترمربع( مساحت كشور

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه  سرشماري ثبتی   روش توليد:                                              مساحت استان : نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   توليد:وش ر                                      مساحت كشور : نام متغير

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل   سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                              -نام تفكيك اول: 

 

  دفتر تقسیمات كشوریواحد تابعه:                               وزارت كشوردستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص   

 17شماره ردیف :                                                               مجلس شورای اسالمیكرسی های زنان در  درصدعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد نمايندگان زن               

                                                     111×    

 مجلس شورای اسالمی  كل نمايندگان در تعداد                       

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی    :روش توليدتعداد نمايندگان زن             : نام متغير

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی    وش توليد:ر                تعدادكل نمايندگان نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                          توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان  استان  كشور كل سطح جغرافيایی ارائه شاخص:       

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی  ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:       

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 -هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                              -نام تفكيك اول: 

 

 -واحد تابعه:                               وزارت كشوردستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 -توضيحات:   
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

                     18 شماره ردیف:            كمیته امداد به زنان سرپرست خانوار كشورنسبت زنان سرپرست خانوار مورد حمايت  عنوان شاخص آماري:

 

 فرمول محاسبه شاخص: 

 تعداد خانوار با سرپرست زن مورد حمايت كمیته امداد            

  تعداد خانوار با سرپرست زن كل كشور                                                                   

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: 

    )ذكر شود(: سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                  خانوار با سرپرست زن مورد نام متغير:

    امدادحمايت كمیته                  

    )ذكر شود(: سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:         خانوار با سرپرست زن كل كشور نام متغير: 
 
 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص: تعاریف واژه

عضوی از خانوار است كه اعضای خانوار وی را به اين عنوان معرفی می كنند در مواردی كه اعضای خانوار كسی را به        سرپرست خانوار:  

ست               سرپر شود. در خانوارهای يکنفره، همان فرد  شناخته می  ست خانوار  سرپر سن ترين فرد به عنوان  ست معرفی نکنند، م سرپر عنوان 

 خانوار به شمار می آيد.

 

 درصدگيري: واحد اندازه

  آبادي دهستان   شهر   بخش  شهرستان   استان  كل كشور   سطح جغرافيایی ارائه شده:   
 

 سایر )ذكر شود(: ماهانه    فصلیساالنه   دوره زمانی ارائه شاخص:       

 

 هاي هر تفكيك: هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

    طرح شهید رجايی  –مددجويی  طرحهاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                مورد حمايت نوع طرحنام تفكيك اول: 
 

 -واحد تابعه:                                              كمیته امداد امام خمینی )ره()هاي( اجرایی متولی :  دستگاه

 توضيحات: 

 های آماری مركز آمار ايران، استاندارد شده است.طرحتعاريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 19 شماره ردیف:                                          كشور :  نسبت مددجوی مورد حمايت كمیته امداد به كل جمعیتعنوان شاخص آماري

 فرمول محاسبه شاخص:

 كمیته امدادتعداد نفرات مورد حمايت 

 كل جمعیت كشور

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:         تعداد نفرات مورد حمايت كمیته امداد نام متغير:

 برآوردی)ذكر شود(: سایرگيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                                  كل جمعیت كشورنام متغير: 

 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

سازمانهای             فردی گفته می مددجو: شده و بدون دريافت كمك و خدمات ويژه از  صادی يا اجتماعی  سمی، اقت شکالت ج شود كه دچار م

   .مربوط، قادر به استقالل و خودكفايی اقتصادی و اجتماعی نباشد

      درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان   استان   كل كشور  سطح جغرافيایی ارایه شاخص:     

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه  دوره زمانی ارایه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد -: زن تفكيك اولهاي فهرست مؤلفه                                                                : جنسنام تفكيك اول

 روستايی -شهریهاي تفكيك دوم:   فهرست مؤلفه                                             : مناطق جغرافیايی نام تفكيك دوم

 - واحد تابعه:                           كمیته امداد امام خمینی )ره(هاي اجرایی متولی: دستگاه

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف:                                          : نسبت سالمندان مورد حمايت كمیته امداد به كل سالمندان كشورعنوان شاخص آماري

 فرمول محاسبه شاخص:

 سالمندان مورد حمايت كمیته امدادتعداد                                                                         

 كل سالمندان كشور                                                                           

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:       سالمندان مورد حمايت كمیته امدادنام متغير:  

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري ثبتی روش توليد:                             كل سالمندان كشور نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 .شودساله و بیشتر سالمند گفته می 41به افراد  سالمند:

      درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان     استان    كل كشور        سطح جغرافيایی ارایه شاخص:

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه   فصلی   ساالنه             دوره زمانی ارایه شاخص:    

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد –زن هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                                                          جنسنام تفكيك اول: 

 - واحد تابعه:                                      كمیته امداد امام خمینی )ره(هاي اجرایی متولی: دستگاه

 توضيحات:

 های آماری مركز آمار ايران ، استاندارد شده است.تعاريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 امداد نسبت خانوار مددجوی با سرپرست زن مورد حمايت كمیته امداد به كل خانوارهای مورد حمايت كمیته  عنوان شاخص آماري:

 21 شماره ردیف:                                                                                                                                                                         

 فرمول محاسبه شاخص:    

 تعداد خانوار با سرپرست زن مورد حمايت كمیته امداد                                                               

 كل خانوار مورد حمايت كمیته امداد                                                                           

    

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:    خانوار با سرپرست زن مورد حمايت كمیته امدادنام متغير:  

  )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:                   كل خانوار مورد حمايت كمیته امدادنام متغير:  

 فرمول محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده در تعاریف واژه

ست خانوار:   ست كه اعضای خانوار، وی را به اين عنوان معرفی می كنند در مواردی كه اعضای خانوار كسی را به         سرپر عضوی از خانوار ا

ست                 سرپر شود و در خانوارهای يکنفره همان فرد  شناخته می  ست خانوار  سرپر سن ترين فرد به عنوان  ست معرفی نکنند م سرپر عنوان 

 آيد .خانوار به حساب می

سرپرست و              طرح مددجویی: سرپرست، معلولیت  سرپرست، از كار افتادگی  ساس آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان  ست كه بر ا طرحی ا

 بیماری سرپرست يا استیصال و درماندگی برحسب نوع نیازمندی، مورد حمايت مستمر كمیته امداد قرار می گیرد .

شهيد رجایی:  يی و عشاايری نیازمند و عائله تحت تکفل آنها زير پوشاش خدمات    طرحی اسات كه به موجب آن ساالمندان روساتا    طرح 

   حمايتی قرار می گیرند .

 درصدگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان     استان    كل كشور       سطح جغرافيایی ارایه شاخص: 

 سایر )ذكر شود(: ماهانه    فصلی  ساالنه            دوره زمانی ارایه شاخص:     

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 طرح شهید رجايی –: طرح مددجويی هاي تفكيك اولفهرست مؤلفه                 : نوع طرح مورد حمايتنام تفكيك اول

 - واحد تابعه:                        كمیته امداد امام خمینی )ره(هاي اجرایی متولی:  دستگاه

 - توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 22 شماره ردیف:                              نسبت دانش آموزان مورد حمايت كمیته امداد به كل دانش آموزان كشورعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد دانش آموزان مورد حمايت كمیته امداد                                                       

 كل دانش آموزان كشور                                                                                     

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:      دانش آموزان مورد حمايت كمیته امدادتعداد نام متغير: 

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:      كل دانش آموزان كشور                         نام متغير:  

 محاسبه شاخص:هاي مورد استفاده در فرمول تعاریف واژه

 اشتغال دارد. لیآموزش و پرورش  به تحص یلیتحص یهااز دوره یکياست كه برابر مقررات در  یفرد دانش آموز:

    درصد گيري:واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان     استان    كل كشور سطح جغرافيایی ارایه شاخص:    

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه    فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارایه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پسر –دختر هاي تفكيك اول:   فهرست مؤلفه                                                          جنسنام تفكيك اول: 

 روستايی –شهری هاي تفكيك دوم:  فهرست مؤلفه                                         مناطق جغرافیايینام تفكيك دوم:  

 - واحد تابعه:                         كمیته امداد امام خمینی )ره(هاي اجرایی متولی:  دستگاه

 توضيحات:

 های آماری مركز آمار ايران، استاندارد شده است.تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 23شماره ردیف:                      نسبت دانشجويان و طالب مورد حمايت كمیته امداد به كل دانشجويان و طالب كشورعنوان شاخص آماري: 

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد دانشجويان و طالب مورد حمايت كمیته امداد                                                           

 كل دانشجويان و طالب كشور                                                        

 محاسبه شاخص:نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول 

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:           تعداد دانشجويان و طالب مورد نام متغير:

    حمايت كمیته امداد                 

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:           كل دانشجويان و طالب كشور نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

اشتغال    لیثبت نام كند و تحص  یآموزش عال یرسم  یهااز دوره یکيدر  لیتحص  یبرا نیكه برابر ضوابط مع  یاشده  رفتهيفرد پذ دانشجو: 

    ورزد.

     درصدگيري:  واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان   استان    كل كشور  سطح جغرافيایی ارایه شاخص: 

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه    فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارایه شاخص:          

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پسر –دختر   هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                           جنس نام تفكيك اول:

 روستايی –شهری هاي تفكيك دوم:  فهرست مؤلفه                                          مناطق جغرافیايینام تفكيك دوم:  

 - واحد تابعه:                                        امام خمینی )ره(كمیته امداد هاي اجرایی متولی:  دستگاه

  توضيحات:

 های آماری مركز آمار ايران ،استاندارد شده است.تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 22شماره ردیف:                                                                        هر خانوار:  میزان كمك معیشت پرداختی به عنوان شاخص آماري

 فرمول محاسبه شاخص:

 كل مبلغ كمك مستمری                                                                                                        

 تعداد كل خانوار مورد حمايت كمیته امداد                                                                                     

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:         مبلغ كمك مستمری            نام متغير: 

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:               های مالی غیر مستمركمكنام متغير: 

 )ذكر شود(:سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:      تعداد كل مددجويان مورد حمايتنام متغير: 

 

 استفاده در فرمول محاسبه شاخص: هاي موردتعاریف واژه

ستمري  ضوابطی به افراد           :كمك م سان مربوطه طبق  شنا صورت نقدی، كاال يا خدمات با نظر مددكار اجتماعی يا كار ست كه به  وجهی ا

 خانوارهای نیازمند تا رسیدن به مرحله بازتوانی و رفع مشکل به طور ماهانه پرداخت می شود .

ستمر: به و  كمك ضروری و تحقق برنامه های بازتوانی افراد و خانواده   مالی غیر م شود كه به منظور رفع نیازهای  های مورد جوهی گفته می 

 های مددكاری قابل پرداخت باشد .حمايت، بر اساس آيین نامه اجرايی مصوب سازمان

 

 ريالگيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان     استان    كل كشور  سطح جغرافيایی ارایه شاخص:     

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه    فصلی   ساالنه دوره زمانی ارایه شاخص:              

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 هاي تفكيك اول:                         فهرست مؤلفه                نام تفكيك اول:                                                                      

 - واحد تابعه:                                               كمیته امداد امام خمینی )ره(هاي اجرایی متولی:  دستگاه

 -توضيحات:
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 21شماره ردیف:                        فرصتهای شغلی ايجاد شده  به كل مدد جويان مستعد اشتغال                 عنوان شاخص آماري:   

                                

 فرمول محاسبه شاخص:

 شدهتعداد فرصتهای شغلی ايجاد                                                                          

 تعداد كل مددجويان مستعد اشتغال                                                            

 نام و روش توليد متغيرهاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:

 شود(:)ذكر سایر گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد:       تعداد فرصتهای شغلی ايجاد شدهنام متغير    

 هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

شتغال(:    ستعد خودكفایی )ا سمی، عالقه و زمینه الزم برای خود اتکايی و اجرای    به مددجويی اطالق می مددجوي م شودكه از توان ج

 های خودكفايی و اشتغال زايی برخوردار باشد. اين فرد ممکن است دارای مهارت الزم نبوده ولی زمینه فراگیری را داشته باشد.طرح

 :  موقعیت شغلی است كه امکان به كارگماری فرد آماده به كاری در آن بدون بیکار شدن فرد ديگری وجود دارد. * فرصت شغلی

 

 - گيري: واحد اندازه

 آبادي  دهستان   شهر   بخش   شهرستان     استان    كل كشور  سطح جغرافيایی ارایه شاخص:   

 سایر )ذكر شود(:  ماهانه    فصلی   ساالنه  دوره زمانی ارایه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مرد –زن هاي تفكيك اول:  فهرست مؤلفه                                                               جنس: نام تفكيك اول

 - واحد تابعه:                                    خمینی )ره(كمیته امداد امام هاي اجرایی متولی:   دستگاه

 توضيحات:

 های آماری مركز آمار ايران ، استاندارد شده است.تعريف توسط دفتر استانداردها و نظارت بر طرح *
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

     24شماره ردیف :                                                   نسبت تعداد خانواده شهدا به تعداد كل خانواده های كشور  عنوان شاخص آماري:
                                                                                     

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد خانواده شهدا 

                                                  

  تعداد كل خانواده های كشور

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:والدين شهدا                  نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد همسر و فرزند شهدا       نام متغير:

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد خواهر وبرادر                نام متغير:

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شوند كه عبارتند از:گروه مختلف از نظر خدمات دريافتی تقسیم میخانواده شهدا  به سه 

 والدين شهدا  شامل: پدر، مادر و نامادری)در صورتیکه در زمان حیات شهید حضور داشته باشد(. -1

 همسر و فرزند شهید -2

 برادر شهید و خواهر-3

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                          وضعيت شاخص  :                           توليد می شود  

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه       دوره زمانی ارائه شاخص:           

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پدرو مادر )نامادری(  هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه         والدين شهید           نام تفكيك اول:  

 همسر و فرزند هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههمسر و فرزند شهید           نام تفكيك دوم:  

 خواهر و برادر هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفهخواهر و برادر شهید          كيك سوم: نام تف 

 اداره آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:                            بیناد شهید و امور ايثارگراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 آمار ايران استاندارد شده است. تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز

 

 

 

 

 

 

111× 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 27شماره ردیف :                                           نسبت تعداد خانواده جانبازان به تعداد كل خانواده های كشور  عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد خانواده جانبازان  

                                                    111× 

  تعداد كل خانواده های كشور

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:         والدين جانبازان          نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد         همسر و فرزند جانبازان متغير:نام 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 خانواده جانبازان به دو گروه مختلف از نظر خدمات د

 شوند كه عبارتند از:ريافتی تقسیم می

 پدر، مادر و نامادریوالدين جانبازان شامل:  -1

 همسر و فرزند جانبازان -2

 گيري: درصد واحد اندازه

 توليد نمی شود                                            وضعيت شاخص  :                            توليد می شود   

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كلسطح جغرافيایی ارائه شاخص:         

 سایر)ذكر شود(: ماهانه  فصلی ساالنه         دوره زمانی ارائه شاخص:         

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پدر، مادر )نامادری(   هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                     والدين جانباز   نام تفكيك اول: 

 همسر و فرزند هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفه            همسر و فرزند جانباز  نام تفكيك دوم: 

 اداره آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:                   بیناد شهید و امور ايثارگراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 مركز آمار ايران استاندارد شده است.تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 28شماره ردیف :                                          نسبت تعداد خانواده آزادگان  به تعداد كل خانواده های كشور  عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد خانواده آزادگان 

                                                     111× 

 تعداد كل خانواده های كشور

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:       وا لدين آزادگان             نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی : روش توليد         همسر و فرزند آزادگان   متغير: نام

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شوند كه عبارتند از:خانواده آزادگان  به دو گروه مختلف از نظر خدمات دريافتی تقسیم می

 شامل: پدر، مادر و نامادریوالدين آزادگان   -1

 همسر و فرزند آزادگان   -2

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                              توليد می شود   

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل        سطح جغرافيایی ارائه شاخص:      

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه          دوره زمانی ارائه شاخص:             

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 پدر، مادر )نامادری(   هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                   والدين آزادگان         نام تفكيك اول: 

   همسر و فرزند هاي تفكيك دوم:فهرست مؤلفههمسر و فرزند آزادگان                 نام تفكيك دوم: 

 اداره آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:                   بیناد شهید و امور ايثارگراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است.تعاريف و مفاهیم 

 

 

 

 

 

 



 های علمی، فرهنگی و  اجتماعیشاخص -3                                                                                    های رصد برنامه ششم توسعه             شاخص

 

6667 

 

 

 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 29شماره ردیف :                                  نسبت جامعه هدف تحت پوشش بنیاد شهید  به كل جمعیت كشور   عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 ش بنیاد شهید   پوش جامعه هدف تحت

                                                111× 

  كل جمعیت كشور

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:جامعه هدف تحت پوشش            نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليد كل جمعیت كشور                       متغير:نام 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 جامعه هدف تحت پوشش بنیاد شهید شامل:

 تعداد اعضای خانواده شهید  -1

 جانبازان واعضای خانواده حانبازان  -2

 آزادگان واعضای خانواده آزادگان  -3

 درصد گيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص  :                               توليد می شود   

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل          سطح جغرافيایی ارائه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(: ماهانه  فصلی ساالنه                دوره زمانی ارائه شاخص:    

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 جامعه هدف تحت پوشش     نام تفكيك اول: 

 اده جانبازان، آزادگان و اعضای خانواده آزادگان تعداد اعضای خانواده شهید، جانبازان و اعضای خانو   هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه

 

 اداره آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:                   بیناد شهید و امور ايثارگراندستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 تعاريف و مفاهیم بکار رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است.
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 31شماره ردیف :                 يان كشور               كل دانشجو ايثارگر به تعداد نسبت تعداد دانشجويان شاهد و عنوان شاخص آماري:

 فرمول محاسبه شاخص:

 تعداد دانشجويان شاهد وايثارگر   

                                          111× 

 تعدادكل دانشجويان كشور

 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:دانشجويان شاهد وايثارگر     نام متغير: 

 سایر)ذكر شود(:   گيري نمونه سرشماري  ثبتی روش توليدكل دانشجويان كشور             نام متغير:

 

 هاي مورد استفاده درفرمول محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 شوند كه عبارتند از:دانشجويان شاهد وايثارگر به دو گروه مختلف از نظر خدمات دريافتی تقسیم می

 شاهدشامل فرزندان شهدا، همسران وپدر ومادر شهدای معزز   -1

 مل جانبازان ،آزادگان وهمسر وفرزندان آنان  ايثارگران شا -2

 

 

  درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص :                      توليد می شود   

 آبادي دهستان  شهر  بخش  شهرستان استان كشور كل      سطح جغرافيایی ارائه شاخص:   

 سایر)ذكر شود(:  ماهانه  فصلی ساالنه           دوره زمانی ارائه شاخص:       

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

 مادر شهدای معزز     پدر و همسران و فرزندان شهدا، هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفهشاهد                     نام تفكيك اول: 

    فرزندان آنان و همسر آزادگان و جانبازان، هاي تفكيك دوم :فهرست مؤلفه              ايثارگراننام تفكيك دوم : 

  

 اداره آمار و فناوری اطالعاتواحد تابعه:                   د شهید و امور ايثارگرانبنیادستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 توضيحات:

 رفته در شناسنامه توسط مركز آمار ايران استاندارد شده است.تعاريف و مفاهیم بکار 
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

 31 شماره ردیف:                                                                        تدوين استانداردهای ملی               عنوان شاخص آماري: 

                        -شاخص:  فرمول محاسبه 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی  روش توليد:                                  تدوين استانداردهای ملی  نام متغير:

 

 شاخص:هاي مورد استفاده در محاسبه تعاریف واژه

 های ملی مربوط طرح، بررسی و تصويب شده باشد.نويس آن پس از طرح در كمیته: استانداردهايی كه پیشاستانداردهاي ملی

المللی،  ها و مشخصات كاال يا خدمات براساس استانداردهای بینفرآيندی است كه به منظور تعیین و تدوين ويژگی :تدوین استاندارد ملی

شور    ستاندارد ملی ك صاحبنظران و        ا شور با همکاری و اجماع نظر كلیه  شرايط بومی ك سعه يافته و يا تحقیقات كاربردی با توجه به  های تو

 شود.باشند، انجام مینفع میكسانی كه در آن محصول و يا خدمت سهیم يا ذی

منظور  ها بهها يا نتايج آنها برای فعالیتويژگیها يا مدركی است مبتنی بر نتايج استوار علوم در برگیرنده قواعد، راهنمايیاستاندارد : 

 ای تصويب شده است.استفاده عمومی و مکرر كه با نظارت مراجع رسمی تهیه و به وسیله سازمان شناخته شده

 

 عدد گيري: واحد اندازه

                            توليد نمی شود                                  توليد می شود               :             وضعيت شاخص 

 آبادي    دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور كل  سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:    

 سایر   )ذكر شود(:   ماهانه     فصلی     ساالنه          دوره زمانی ارائه اطالعات:   

 هاي هر تفكيك:هاي شاخص و فهرست مؤلفهتفكيك

مهندسی  -2برق و الکترونیك -1هاي تفكيك اول: فهرست مؤلفه                                                           نوع كمیته نام تفكيك اول: 

صنايع شیمیايی  -1های نساجی والیاف پوشاك و فرآورده -2های كشاورزی فراورده خوراك و -3های ساختمانی ساختمان و مصالح و فراورده

شناسی، اندازه -11خدمات -11خودرو و نیرو محركه  -9معدن و مواد معدنی  -8های چوبی، سلولزی وكاغذ چوب و فراورده -7صنايع پلیمر  -4

چرم، پوست و پايپوش  -11اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی  -12ی و بیولوژی میکروبیولوژ -13مهندسی پزشکی  -12ها اوزان و مقیاس

ايمنی وسايل سرگرمی و كمك آموزشی كودكان  -21فناوری ارتباطات  -19بسته بندی -18فناوری اطالعات  -17مديريت كیفیت  -14

میراث -28كودها و سموم  -27نقشه و اطالعات مکانی  -24حمل و نقل  -21محیط زيست  -22انرژی -23فناوری نانو  -22مکانیك -21

 -32انفورماتیك سالمت  -33فلز شناسی  -32آب و آبفا  -31حالل  -31های نفتی تجهیزات و فرآورده -29فرهنگی،صنايع دستیوگردشگری

 ورزش و تجهیزات ورزشی     
 

 دفتر تدوين استانداردهای ملیواحد تابعه:                                               سازمان ملی استاندارد ايراندستگاه)هاي( اجرایی متولی:  
 

 توضيحات:

 تعاريف استاندارد و تدوين استاندارد ملی از تعاريف استاندارد مركز آمار ايران اخذ شده است.
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 هاي آماريفرم شناسنامه شاخص

 

  32 شماره ردیف:                                                      تعداد شركت های تجاری ثبت شده سهم استان در عنوان شاخص آماري: 

 

 فرمول محاسبه شاخص:   
  

   111× 
 تعداد شركت های تجاری ثبت شده در استان

 = سهم استان در تعداد شركت های تجاری ثبت شده 
 تعداد كل شركت های تجاری ثبت شده كشور 

 نام و روش توليد متغير)هاي( مورد استفاده در محاسبه شاخص: 

 سایر)ذكر شود(:  گيري نمونه سرشماري  ثبتی   روش توليد:  شركت تجاری ثبتی در استان   نام متغير:

 سایر)ذكر شود(: گيري نمونه سرشماري ثبتی   روش توليد:  شركت تجاری ثبتی در كشور    نام متغير

 

 هاي مورد استفاده در محاسبه شاخص:تعاریف واژه

 

 درصدگيري: واحد اندازه

 توليد نمی شود                                           وضعيت شاخص :                      توليد می شود   

 آبادي   دهستان  شهر   بخش   شهرستان   استان   كشور سطح جغرافيایی ارائه اطالعات:   كل 

 )ذكر شود(:   سایر   ماهانه     فصلی     ساالنه           دوره زمانی ارائه اطالعات:   
 

 هاي هر تفكيك:هاي مورد نياز و فهرست مؤلفهتفكيك

     -   هاي تفكيك اول:فهرست مؤلفه                                                                       -نام تفكيك اول: 

 

 -واحد تابعه:                 سازمان ثبت اسناد و امالك كشوردستگاه)هاي( اجرایی متولی: 

 - توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


