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  سامانه ملي تعاريف و مفاهيم آماري

هاي آماري ناشي از يكسان نبودن تعاريف و مفاهيم آمـاري مـورد    ها و گزارش هاي موجود در نتايج طرح از اختالف  بخش مهمي
پذيري  مقايسهكننده آمار است كه اين موضوع موجب بروز مشكالت متعددي از قبيل عدم قابليت  هاي توليد استفاده در دستگاه

هاي زماني، اتالف منابع مالي و انساني و در نهايت  المللي، عدم امكان استفاده از سري پذيري آمارها در سطح ملي و بين و جمع
  .شود  نسبت به آمار منتشره مي  كاهش اعتماد عمومي 

هاي  بندي تعيين مفاهيم و معيارها و طبقه قانون تاسيس مركز آمار ايران، اين مركز مسئوليت تهيه تعاريف و 3ماده ) و(در بند 
هاي دولتي را موظف كرده  ها و موسسات دولتي وابسته به دولت و شركت وزارتخانه  همان قانون، 8آماري را برعهده دارد و ماده 
  .يندهاي مركز آمار تبعيت نما بندي ها و معيارها و طبقه ها از تعاريف و مفاهيم، روش است كه در انجام آمارگيري

ترين اركان نظام آماري كشور، در راستاي اجراي قوانين و پاسخگويي به نيازها همواره در  مركز آمار ايران به عنوان يكي از مهم
نشـريات منتشـر شـده در ايـن      .سازي و استاندارد كردن تعاريف آماري بپـردازد  تالش بوده است كه به اقدامات اساسي يكسان

سـامانه ملـي تعـاريف و     .هاي اجرايـي مربوطـه اسـت    نظران دستگاه ان مركز آمار ايران و صاحبزمينه حاصل فعاليت كارشناس
  .دهد يار كاربران محترم قرار ميدر اختبا ارايه خدمات برخط، تعاريف و مفاهيم آماري استاندارد شده را مفاهيم آماري 

  راهنماي استفاده از سامانه
در ايـن سـامانه   . دده ده در اختيار كاربران قرار مياستاندارد شهاي  اطالعات كاملي از واژهسامانه ملي تعاريف و مفاهيم آماري 

بـا جسـتجوي واژه مـورد نظـر،     . كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شـد  فراهم شده استهاي مختلفي براي جستجوي واژه  روش
ه بـا كليـك بـر روي عنـوان واژه و يـا دكمـ       .اسـت  واژهآخـرين نسـخه   اي از شناسـنامه تعريـف    نتيجه جستجو حاوي خالصه

  .شناسنامه تعريف واژه قابل مشاهده است 

  )هماهنگي با دفتر استانداردها( :شناسنامه تعريف واژه
  .استواژه نسخه ذكر شده تعريف ارايه شده براي  عنوان وشامل  :تعريف واژه

ها با تعريف ارايه شـده اسـتفاده    اند در تمام سازمان مشخص شده هايي كه با عالمت  واژه :استاندارد يا اختصاصي بودن واژه 
  .باشند مختص همان سازمان مي شوند و ها به دليل محدوديت كاربرد تنها در يك سازمان استفاده مي برخي از واژه. شوند مي

گـذاري   هاي مختلف نسـخه  ده در سالهاي ارايه ش ها بر اساس تعريف واژه. (تاريخ تاييد تعريف ارايه شده براي واژه :تاريخ تاييد
  .)شوند مي

سازماني است كه مسئوليت اصلي تهيه اطالعات در خصوص اين واژه را دارد و يا اين واژه بيشترين كـاربرد را بـراي آن    :متولي
  .سازمان دارد
  .كنند هاي ديگري كه از اين واژه در ارايه آمار خود استفاده مي ليست سازمان :دامنه كاربرد



ايـن گزينـه ارتبـاط واژه را بـا     . در اين قسمت واژه ها بصورت موضوعي در هفده بخش طبقه بندي شده اند :هاي مرتبط بخش
  .بخش يا بخش هاي ديگر نشان مي دهد

  .هاي واژه نسخهديگر لينك مشاهده تعاريف  :ها ساير نسخه
  .ها است هايي كه اين واژه معادل آن واژه :هاي مترادف واژه
  .تاييد تعريف واژه تصاوير فايل :هاي تاييديه فايل

  :نمايش الفبايي
هايي كـه بـا آن    واژهليست با كليك بر روي هر حرف . اند و در نوار باال حروف الفبا نمايش داده شدهدر صفحه جستجوي ساده 

  .شود شوند نمايش داده مي حرف شروع مي

  :جستجوي ساده
جستجو باشد هايي كه عنوان آنها شامل عبارت درج شده در قسمت  ليست واژه با درج بخشي از عنوان واژه و كليك دكمه 

براي سهولت هاي شامل اين حروف را  با درج سه حرف يا بيشتر در قسمت جستجو، سامانه ليستي از واژه. شود نمايش داده مي
سرپرست خانوار، كـودك بـي سرپرسـت نمـايش     : هايي مانند واژه ’سرپ‘ج سه حرف به عنوان مثال با در .دهد پيشنهاد ميكار 

  .شود داده مي

  :جستجوي پيشرفته
بـا كليـك    در صفحه جستجوي ساده و .دهد جستجوي پيشرفته امكانات بيشتري را براي جستجوي هدفمند در اختيار قرار مي

جسـتجو در آن بخـش محـدود     ،بـا انتخـاب هـر گزينـه     .هاي مختلف قابل مشاهده است زينهگ بر روي دكمه 
ها با كليك بـر روي   اب گزينهپس از انتخ .اي انتخاب نشود، جستجو شامل تمام مقادير آن گزينه خواهد بود اگر گزينه. شود مي

با كليك بـر روي دكمـه   . شود هايي كه با شرايط انتخاب شده مطابقت دارند نمايش داده مي ليست واژه دكمه 

  .شود صفحه جستجوي ساده نمايش داده مي 
ها و با انتخاب زبان انگليسي، متن  واژهفارسي ن اعنوقسمت جستجو در ، متن درج شده در فارسيبا انتخاب زبان  :زبان جستجو

  .شود جستجو مي ها درج شده در عنوان انگليسي واژه
اي  اگر هـيچ گزينـه  . سال انتخاب شده جستجو خواهد شد ا پايانت از ابتداي سال انتخاب شده ،با انتخاب دو تاريخ :تاريخ تاييد
انتخـاب نشـود، بزرگتـرين     تـا اي براي تاريخ  انتخاب نشود، كوچكترين تاريخ موجود در سامانه و اگر هيچ گزينه ازبراي تاريخ 

  .تاريخ موجود در سامانه اعمال خواهد شد
هـا، گزينـه تمـامي     بـراي جسـتجو در تمـام بخـش    . كند محدود ميها  بندي واژه طبقههاي  بخش جستجو را بر اساس :ها بخش
براي حـذف  . هاي مختلف را انتخاب نماييد را نگه داشته و بخش Ctrlبراي انتخاب چند بخش كليد . ها را انتخاب نماييد بخش

  .نماييد نگه داشته و بخش را مجدداً كليكرا  Ctrlانتخاب، كليد حالت بخشي از 
هـايي در نتيجـه    بـه عبـارت ديگـر واژه   . كنـد  جستجو را بر اساس سازمان متولي و يا دامنه كاربرد واژه محدود مـي  :ها ستگاهد

براي جسـتجو در تمـام   . هاي انتخاب شده باشد گيرند كه سازمان متولي و يا دامنه كاربرد آنها يكي از سازمان جستجو قرار مي



هاي مختلـف   را نگه داشته و دستگاه Ctrlبراي انتخاب چند دستگاه كليد . را انتخاب نماييدها  ها، گزينه تمامي دستگاه دستگاه
  .نماييد كليكرا مجدداً  دستگاه را نگه داشته و Ctrlانتخاب، كليد حالت براي حذف دستگاهي از . را انتخاب نماييد

هاي داراي فايل تاييديه با عالمـت   واژه .شود محدود ميهايي كه داراي فايل تاييديه هستند  جستجو به واژه :داراي فايل تاييديه
 .شوند در نتيجه جستجو مشخص مي 

  :در آمارهاي موضوعيجستجو 
براي مشاهده اين بخش . شود در اين روش جستجو عبارات انتخاب شده تنها در بخش مرتبط با يك آمار موضوعي جستجو مي

در ايـن بخـش امكـان اسـتفاده از سـامانه ملـي       . منوي آمارهاي موضوعي مورد نظر، بخش تعاريف و مفاهيم مراجعه نماييد به
با توجه به اينكـه ايـن قسـمت عبـارات     . هاي مرتبط با آمار موضوعي انتخاب شده وجود دارد مفاهيم آماري براي واژه تعاريف و

در . اي در بر نداشـته باشـد   نتايج محدودتر باشند و يا نتيجهكند، ممكن است  يانتخاب شده را تنها در بخش مرتبط جستجو م
صورتي كه از بخش واژه مورد نظر خود اطمينان نداريد، به ديگر آمارهاي موضوعي مرتبط و يا صفحه اصلي سـامانه تعـاريف و   

  .مفاهيم مراجعه نماييد


