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 پیشگفتار

شمار دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها بهگیری مبتنی بر آمارهای صحیح، ی و تصمیمریزبرنامهامروزه 

در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و  یافتگیتوسعهرود. مقایسه روند می

نظام  تاوردهایدس کمیتدیگر کیفیت و  تعباربه .گستردگی نظام تولید آمار و اطالعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد

ها و طور متقابل اجرای سیاستبلکه به ،رودشمار میکشورها به یافتگیتوسعهی هاشاخصترین تنها یکی از مهم آماری نه

 پذیر نیست.ای کشور نیز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیق و بهنگام امکانهای توسعهبرنامه

وظیفه هدایت نظام آماری کشور را بر  -مرکز آمار ایران- شورای عالی آمار و بازوی اجرایی آندر جمهوری اسالمی ایران 

 ند. کنمیو توسعه نظام آماری را هدایت  سازیظرفیتی اجرایی کشور هادستگاهعهده دارند که در تعامل تنگاتنگ با سایر 

ف، طریک نهاد حاکمیتی بی عنوانبه و مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران یگانه عنوانبهدر همین راستا مرکز آمار ایران 

 سازیظرفیتو  کاریموازی، ساماندهی، حذف سازییکپارچهو با هدف  "برنامه ملی سوم توسعه آمار کشور"بنا به تکلیف 

 رانای فهرست آمارهای رسمیتهیه  اجرایی اقدام به هایدستگاه بخشیآمارهای در نظام ملی آماری ایران در تعامل با کمیته

ای آمارهای رسمی ایران است که به تصویب شورای عالی نموده است. این فهرست حاوی عناوین و مشخصات شناسنامه

 رسد. آمار می

 .ان به آمار و اطالعات، مدام در حال تغییر استریزبرنامهبا توجه به تغییرات سریع علم و فناوری در عصر حاضر، نیاز 

 .... ،از دستور کار خارج شده است شده یابهنگام خواهد تولید اطالعات آماری جدید یا  بنابراین این فهرست پویا بوده و با

پژوهشکده آمار و نمایندگان کمیته آمار  ،های فشرده تمامی عوامل اجرایی اعم از همکاران مرکز آمار ایراناز تالش پایاندر 

 .رسمی تشکر نمایم. بخشی در تهیه فهرست آمارهای

 

 زادهجواد حسیندکتر 

 و رئيس مرکز آمار اریان 

 اریان رئيس ستاد راهبری تهیه و تدوین فهرست آماراهی رسمی             
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 مقدمه

ست. برکسی پوشیده نی هاریزیبرنامهو  هاگذاریسیاست، هایگیرتصمیم تمامنیاز پیش عنوانبهامروزه نقش روزافزون آمار و اطالعات 

نه تنها یکی از  هاآنی اطالعاتی هابانکقدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت این نقش در عصر اطالعات به

ی توسعه اقتصادی، هاریزیبرنامهو  هاگذاریسیاسترود، بلکه متقابالً یافتگی کشورها به شمار میی توسعههاشاخصمهمترین 

مور ا تمام در آمارکافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. اهمیت  اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز بدون در اختیار داشتن آمار

ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت ری، تعیین اهداف، خط مشیگذاسیاستی اعم از ریزبرنامه

آورند و ایجاد یک نظام کارآمد و مؤثر در تولید و عرضه می شماربهی ریزبرنامهرا عامل زیربنای  آمارسیاری است که ب قدریبهآنها 

ی ریزبرنامههای گذشته در نظام ای که از دوراندر کنار مشکالت عدیده دانند.ی میریزبرنامه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در

توان به مشکالت نظام آماری در پیمودن راه توسعه اقتصادی شده است، می هابرنامهو باعث عدم توفیق کامل  شتهکشور وجود دا

شور ی کهاریزیبرنامهو  هاگذاریسیاستکشور و معضالتی که از رهگذر مشکل مزبور و کمبود آمار و اطالعات دقیق و بهنگام متوجه 

اطالعات، با صرف  آوریجمعهای آمارگیری و ای که در زمینه اجرای طرحهای گستردهلیتشده نیز اشاره کرد. متأسفانه علیرغم فعا

تنها هنوز نیازهای آماری کشور حتی  توان ادعا نمود که نهد، میشومیی مختلف کشور هادستگاههای هنگفت توسط وقت و هزینه

 و اجرایی کشور نیز از اطالعات آماری ریزبرنامه ،رگذاسیاست یهادستگاهسطح بالنسبه مطلوب تولید و عرضه نشده است، بلکه  در

ی مختلف کشور هادستگاهمتمادی است که انبوهی از اطالعات آماری توسط  یهاسال. کنندنمیموجود نیز درحد مطلوب استفاده 

هدفمند، موردی و نامنظم و در موارد زیادی بدون اتکاء به تعاریف و مفاهیم  صورت غیره ب هاآنای از د که بخش عمدهشومیتولید 

مار بهنگام نبودن، پایین بودن کیفیت، چندگانگی آ به دلیلد که شومیی تولید ننظر طراحی موضوعی و ف ، از نقطهو استانداردعلمی 

مشکالتی که در فوق به صورت کلی برشمرده  د.شومیمزبور نیز فراهم ن ینههبارها، امکان استفاده از آمارهای و ناسازگاری بین آم

 ود:بندی نمطبقه زیر به صورت توانشده است را می
 و اطالعات  و ی تولید آمار کشور از نیاز واقعی کشور به آمارهادستگاهر و همچنین گذاسیاستو  ریزبرنامه یهادستگاه

 .ندارندو کاملی  دقیق، اطالع آنهابندی اولویت
 جام تشخیص خود مبادرت به اننا بر ساس تعاریف و مفاهیم گوناگون و با سرانه براغلب تولیدکنندگان آمار درکشور هرکدام خود

، آمارهای تولید شده نیز به هزینه های موازی و تکراری عالوه براتالف وقت ودر انجام فعالیت اند. قطعاًهای موازی نمودهفعالیت

 هاگیرییمتصم در را کارایی الزم و را نداشتهاند، دقت و صحت کافی تولید شده ی کشوربرنامه و ناهماهنگ با نیازهاآنکه بیلحاظ 

 .نخواهند داشت هاریگذاسیاست و
 ز موارد، ادر بسیاری کنندگان مصرفکاربران و  بسیاری از طوریکهطور که باید و شاید جانیافتاده بهفرهنگ آماری در جامعه، آن

 .است استفاده بهینه نشدهاز آمارهای موجود  تاکنون دانند و به همین دلیلمفاهیم آمارهای مورد نیاز خود را نمی تعاریف و
 یا اگر  ند وشومیطور صحیح ثبت نه دارای این اشکال است که یا ب های اجراییدستگاه تولید و استفاده از آمارهای ثبتی نظام

 .وجود ندارد هاآنی مناسبی برای پردازش و انتقال هاروشند، شومیهم صحیح ثبت 
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 ها نبوده است و اولویت و اهمیت الزم به آمار و اطالعات ریزیها و برنامهگذاریتا کنون آمار و اطالعات در کانون سیاست

طالعات دقیق و بهنگام از ای آمار و اریزی و توسعهداده نشده است. این در حالی است که پایه و اساس هرگونه برنامه

 وضعیت کشور است.

ای های آماری کشور دانست. تاکنون در کشور برنامه منسجم و یکپارچهی فعالیتریزبرنامهتوان در فقدان ریشه مشکالت مزبور را می

شخیص نیازها، حجم فعالیتبرای کل فعالیت های نظارتی آن زمانی و مکانیزمها، بودجه، برنامه ها، نوع آمارگیریهای آماری اعم از ت

ند، الجرم اطالعات کنمیای عمل بنا به تشدخیص خود و به شدکل سدلیقه هادسدتگاهتدوین نشدده اسدت و چون هرکدام از  تهیه و

و اقالم آماری تولید شددده و ظرف زمانی و  هاشدداخصها، حجم کار، بودجه و اعتبارات مصددرفی، تعداد و نوع متمرکزی از آمارگیری

سترس  هاآنمکانی  ستدر د صمیمی فعالیتریزبرنامهفقدان  .نی شی از نبود یک نظام ت ه و گیری در این زمینهای آماری نیز خود نا

 [.۵] یا به تعبیری فقدان نظام آماری مدون درکشور است

قالب اصول و قواعد  ندارند، در نظامند هم ارتباط ارگانیک و و باشته مستقل دا از سوی دیگر واحدهای مستقل مزبور چون عملکرد

 این میان ای که دردهند. حلقه مفقودهنام نظام آماری را تشدددکیل نمیهای ب، مجموعهبنابراینند و کنمییکسدددان و متمرکز عمل ن

های مزبور اسددت که وجود خارجی ندارد و فقدان آن، گیری حاکم بر مجموعه فعالیتاز هم گسددسددتگی اسددت، نظام تصددمیم عامل

را مخدوش ساخته است. و تنها در صورت تدوین  هاآنافیت ارتباط بین واحدها، تقسیم کار و حدود و صغور اختیارات و وظایف شف

ست که می ستقرار چنین نظامی ا ساماندهی فعالیتو ا شور و تدوین برنامه جامع فعالیتتوان مبادرت به  های آماری های آماری ک

از توان فنی و  اسدددتفاده بهینهآماری، امکان  های فعال در نظامسدددازمانهم و وظایف هر یک از نمود و از این رهگذر با تعیین سددد

 .[۵] تتبر، بهنگام و دقیق را فراهم ساخو دسترسی به آمارهای مع نظام آماریمدیریتی 

سی منابع بین شان میالمللی و منطقهبرر شده و  دهدای و تجارب موجود، ن شناخته  ثابتی برای تعیین آمارهای که معیار و ویژگی 

ها برای شناخت و آگاهی از وضعیت موجود استفاده ها سیال بوده و از دادهرسمی وجود ندارد. زیرا دایره نیازهای کاربران اصلی داده

 کنند. موضاعاتی که امروزه حائز اهمیت هستند ممکن است در گذشته مطرح نبوده و عکس این موضوع نیز صادق است.می

های گوناگون و چه بسا ناسازگار همراه همواره با پاسخ« گیرد؟چه موضوعاتی را در برمی»و « آمار رسمی چیست؟»رسش که این پ

سان متفاوت و در حال دگرگونی است. موضوع -های گوناگون زمانبوده است، چرا که در جنبه هایی که امروز برای مکان نیازهای ان

سان در آن مکان سی نیازهای دان سمی قرار می برر شخص در حوزه آمار ر شته تواند همانگیرد نیز الزاماً نمیم شد که در گذ هایی با

ای دانست که مدام در حال دگرگونی است و به جای تعریف در این حوزه تعریف شده است. بنابراین آمار رسمی را باید موجود زنده

 امروز و آینده انسان پرداخت.  آن، به شناخت و دریافت کارکرد آن در پاسخگویی به نیازهای

سی م شان می نابعبرر ستن سیا شورها همواره  صمیم هاان از فقدان دادهگذاردهد در ک ستفاده در ت ریزی رنج گیری و برنامهبرای ا

 ی توسددعهگذاران اطالعی نداشددته و منابع کافی براکنندگان داده ها نیز ادعا دارند از نیازهای سددیاسددتبرند و در مقابل تولیدمی

شور  «اپیک»تولیدات خود در اختیار ندارد. برای حل این چالش چارچوب و مدل مفهومی  شده و در دو ک شنهاد  سکاپ پی سط ا تو

ست شته ا شده که نتایج موفقی به همراه دا شی اجرا  صورت آزمای سایی گروه .نیز به  شنا صلی در  های هدف در این مدل تمرکز ا

 .های اجرایی آن برشمرده شده استگام و بوده اطالعات کاربر و کننده تولید تعامل و موضوعات دادن ششپو
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شددناسددایی و تعیین نیاز کاربران با کیفیت با در نظر گرفتن اصددل  ،کننده آمارهای تولیداز آنجا که یکی از وظایف محوری سددازمان

سبت» ست «منا صیه می ،ا سمی و نیاز ذینفتو صول بنیادین آمار ر ساس ا شامل متغیر ،نعاشود بر ا سمی  ست آمارهای ر و ها فهر

 .ها تهیه شودهای آمار بخشی و کاربران اصلی دادهبا تعامل و همکاری کمیته ،های مورد نیاز هر بخش و موضوعشاخص
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 عاریف و مفاهیمت-1

  مقدمه -1-1

که تمام ارکان نظام آماری و کاربران آمار طوریدر هر نظام آماری وجود تعاریف و مفاهیم یکسان و شفاف با پشتوانه علمی کافی به

های متفاوت و بعضاً گمی و برداشترو عدم وجود چنین ساختاری باعث سرد ضروری است برداشت یکسانی از آن داشته باشند

سازی مرجع رسمی نظام آماری کشور با هدف یکسان عنوانبهد. در همین راستا در مرکز آمار ایران شومیمتناقض از آمار و اطالعات 

ر دساختاری طراحی و مستقر شده است که تمام تعاریف و مفاهیم مورد نیاز نظام آماری باید  نظام آماری کشور، تعاریف و مفاهیم

 این چهارچوب نهایی شوند.

ی در نظر گرفته شده است که در تعامل با واحدهای منظور استانداردسازی تعاریف و مفاهیم نظام آماردر این ساختار کارگروهی به

های مختلف را پس از برگزاری جلسات کارشناسی استاندارد کرده و سپس های اجرایی، تعاریف و مفاهیم حوزهآمار و اطالعات دستگاه

  شود.در سامانه تعاریف و مفاهیم مرکز آمار ایران برای استفاده کاربران بارگذاری می

 و مفاهیم تعاریف -2-1

 تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این سند به اختصار آورده شده است. ادامهدر 

 1نظام آماری ملی -1-2-1

هریک  هایفعالیت وظایف و ،نظام )ارکان آماری هایدر فعالیت درگیر و نهادهای هادستگاه مجموعه از است عبارت ملی ینظام آمار

اظ ی آماری به لحهانظام. مزبور و روابط بر وظایف حاکم و مقررات قوانین اصول، یکدیگر، با هاآن بیرونیو  درونی روابط نظام، ءاجزا از

 . [۵] ندشومی متمرکز تقسیم درجه تمرکز به دو دسته متمرکز و غیر

                                                           
1( National Statistical System (NSS) 
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 2متمرکز آماری نظام -1-1-2-1
 [.۵] است 3 (NSO)آمار ملی سازمان عهده بر کشور رسمی آمارهای اکثر یا همه تولید وظیفه نظام، این در

  4متمرکز غیر آماری نظام -2-1-2-1

 در و ستا شده مختلف توزیع اجرایی یهادستگاه بین در قانونی وظایف با متناسب کشور رسمی آمارهای تولید وظیفه نظام، این در

 .[۵] ندارد عهده بر را کشور رسمی آمارهای تمام تولید وظیفه تنهایی به آمار ملی سازمان نتیجه
 ایران آماری ملی ند. نظامدار مختلفی هایحالت ،تمرکز عدم درجه اساس بر جهان مختلف کشورهای در غیر متمرکز آماری یهانظام

 آماری از مرجعیت قانون و ایران آمار مرکز های قانونیمسئولیت و وظایف به توجه آن با توصیف برای و دارد قرار گروه این در نیز

ی اجرایی در تولید آمار رسمی کشور سهیم هستند و این موضوع، هادستگاهد. در این نظام تمام شومی استفاده «متمرکزنیمه» واژه

 دهد. مبنای نظام نیمه متمرکز تولید آمارهای رسمی کشور را تشکیل می

 5(INSSنظام ملی آمار ایران ) -2-2-1

 بندیپای و ایران مرکز آمار مرجعیت با که است هاآن بین اطالعاتی و ارتباطی شبکه و کشور اجرایی یهادستگاه از متشکل نظامی

 مارهایآ مستندسازی و انتشار به تولید، رسمی آمارهای بنیادین اصول رعایت و المللیبین و ملی استانداردهای و مقررات قوانین، به

  .[۵] است آمار عالی شورای عهده بر نظام این پردازد. راهبریمی کشور رسمی

  6آمار رسمی -3-2-1

ت فهرس"د و عنوان آن در شومی منتشرتولید و ملی  نظام آماریی حاکمیتی کشور است که توسط هایگیرتصمیمآمار مورد نیاز 

 «کاالی عمومی»های دولتی یا بخش عمومی تحت عنوان آمارهای رسمی توسط سازمانقرار گرفته است.  "آمارهای رسمی ایران

 شود.منابع آن از بودجه دولتی تأمین می و تولید

 آمار تخصصی -۴-2-1

ًا مورد د و صرفشومیاست که بر اساس وظایف قانونی یا مأموریت تخصصی آن دستگاه تولید  نظام آماریآمارهای تولید شده توسط 

 . یردگنمیآن در فهرست آمارهای رسمی قرار ی غیر حاکمیتی کشور است و در نتیجه عنوان هایگیرتصمیمنیاز داخلی دستگاه یا 

ی اجرایی آن یعنی مرکز وعهده شورای عالی آمار و باز در جمهوری اسالمی ایران وظیفه تأمین آمارهای رسمی مورد نیاز کشور بر

کشور در تعامل با  ی اجراییهادستگاهآمار ایران گذاشته شده است و در این ساختار آمارهای رسمی کشور توسط مرکز آمار ایران و 

ی اجرایی، باید از طریق هادستگاههمه آمارهای رسمی کشور افزون بر انتشار توسط الزم به ذکر است که د. شومییکدیگر تولید 

 . [۷] دنپایگاه اطالعات آماری ایران در اختیار عموم قرار گیر

                                                           
2  ( centralized statistical system  
3(National Statistical Organization 
4  ( decentralized statistical system 
5( Iranian National statistical System(INSS) 
6) Official Statistics 
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  7فهرست آمارهای رسمی ایران -5-2-1

عنوان مرجع رسمی نظام ای آمارهای رسمی کشور که توسط مرکز آمار ایران بهمشخصات شناسنامهفهرستی است حاوی عناوین و 

گیرند باید رسد. تمام آمارهایی که در این فهرست قرار مید و به تصویب شورای عالی آمار میشومیآماری ایران تهیه و بازنگری 

 گیرند. هدف ازکه آمارهای محرمانه کشور در این فهرست قرار نمیینرا دریافت کرده باشند. ضمن ا "نشان کیفیت آمارهای رسمی"

 یکسانو جلوگیری از تولید آمارهای  کاریموازی، هماهنگی و رفع سازییکپارچهتهیه فهرست آمارهای رسمی ایران ساماندهی، 

های رسمی توسط شورای عالی آمار در این فهرست متولی تولید هر یک از آمار . بنابرایناست ختلفی اجرایی مهادستگاهتوسط 

 د. شومیتعیین 

  8(GSS) آماری جهانینظام  -6-2-1

 باالتریناست.  توانا و مؤثر آماری نیازمند ساختارهای کشورها، بین تعامالت و استانداردها ها،روش اصول، اطالعات، و آمار تبادل

 این شود.می شامل را متحد ملل سازمان به وابسته آماری هایسازمان که است« GSS -نظام جهانی آمار»ساختار،  این سطح

هدایت  برای راهنماها و هادستورالعمل و ارائه بشری جامعه توسعه منظوربه آماری هایاولویت تعیین سازی،هماهنگ وظیفه هاسازمان

 .[۵د ]نردا عهد بر را جهان کشورهای در سازی نظام آماریو یکپارچه

 9(RSS) ایمنطقه ینظام آمار -7-2-1

 برای و ترکوچک سطح در را آماری جهانی هستند که وظایف« RSS -اینظام آماری منطقه»آماری،  هاینظام ساختار دوم سطح

نظام »تر، است. ساختار پایین( GSS) نظام آماری جهانی ها نیز در راستایآن هایفعالیت هرچند دارند، برعهده ایمنطقه کشورهای

 .دارند عهده بر را کشور رسمی آمارهای تولید وظیفه که است کشورها «NSS -ملی آمار

                                                           
7) Iran's Official Statistics list  
8( Global Statistical System (GSS) 
9  ( Regional RStatistical System (RSS) 

 نظام آماری جهانی

(GSS) 

اینظام آماری منطقه  

(RSS) 
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  11مرجع رسمی نظام آماری ایران -8-2-1

 و طرفبی حاکمیتی، نهادلفه در نظام آماری ملی ایران مرجع رسمی این نظام است. مرجع رسمی نظام آماری ایران ؤم تریناصلی

 و ساماندهی ،سازییکپارچه مسئولیت مرجع این .پردازدمی کشور رسمی آمارهای مستندسازی و انتشار تهیه، به که است ایحرفه

در  .دشومی منتشر کشور رسمی آمار عنوانبه مرجع این تأییدمورد  آمار و دارد عهده بر را ایران آماری ملی نظام در سازیظرفیت

مرجع رسمی نظام آماری ایران  عنوانبهای طرف و حرفهنهاد حاکمیتی بی عنوانبهکشور جمهوری اسالمی ایران مرکز آمار ایران 

 . تعیین شده است

 باشد: و ساماندهی شامل موارد ذیل می سازییکپارچهدر این تعریف 

 ؛اجرایی کشوری هادستگاهی ملی آمار کشور با همکاری هابرنامه الف( تهیه

 ؛و پیشنهاد بازنگری در فهرست مذکور "فهرست آمارهای رسمی ایران"ب( تهیه 

 ننده، تناوب تولید،کسازمان تولید شامل تعاریف، روش تولید، "ی ایرانفهرست آمارهای رسم"پ( تهیه شناسنامه هریک از آمارهای 

 ؛های اجرایی کشوربا همکاری دستگاه سطح جغرافیایی تولید

  ؛های مرتبط با تولید و انتشار آمار رسمی کشور تهیه و پیشنهاد قوانین، مقررات و رویهت( 

 ؛های آماری مورد نیازبندیها و طبقه ریف، مفاهیم، استانداردها، چارچوباتع به روزرسانیث( تهیه و 

 ؛آمارهای رسمی سازیهای اجرایی تولید، انتشار و مستندو دستورالعمل هاروش رسانیروزج( تهیه و به 

فهرست به هر یک از آمارهای "نشان کیفیت آمارهای رسمی"اعطای  همچنین تولید تا انتشار و مستندسازی و فرایندچ( ارزیابی کیفیت 

 ؛آمارهای رسمی ایران

 ؛تولید آمار رسمی فرایندو سایر استانداردهای آماری در  بندیطبقهسازی تعاریف، مفاهیم، ح( نظارت بر پیاده

 ؛های نظام ملی آماری ایرانخ( نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و رویه

ی اجرایی و با هدف جلوگیری از تولید یا انتشار آمارهای هادستگاهارهای رسمی در آمد( نظارت بر تولید، انتشار و مستندسازی 

 ؛با همکاری شورای عالی آمار صورت موازی یا متناقض رسمی به

 ؛و فنی شبکه ملی آمار ایران و پایگاه اطالعات آماری ایرانذ( مدیریت محتوایی 

  .ر( ساماندهی و هدایت امور علمی و پژوهشی در حوزه آمار رسمی

  11نشان کیفیت آمارهای رسمی -9-2-1

 "ایران فهرست آمارهای رسمی"نشانی است که توسط مرجع رسمی نظام آماری کشور به آن دسته از آمارهای داوطلب قرار گیری در 

 ، شایسته دریافت این نشان باشند.د که پس از ارزیابی کیفیشومیاعطا 

                                                           
10( Iran's Statistical System Authority (ISS Authority) 
11) Official Statistics Quality Mark 
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 دستگاه اجرایی -11-2-1

یی که شمول قانون هادستگاههای دولتی و همه دولتی، شرکت یا نهادهای عمومی غیر مؤسساتدولتی،  مؤسساتها، همه وزارتخانه

 هاانکبمستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی،  هاآنبر 

 ند. شومیی دولتی دستگاه اجرایی نامیده هابیمهو 

 روش انجام کار -3-1

ای اند( برکننده )که در ساختار تعریف شدهتگرفته از سوی تمام افراد مشارکها و اقدامات صورتراهنمای حاضر گزارشی از فعالیت

به اتمام ای مروری بر تعاریف و مفاهیم پایه این فصل را با. استفصل  ۵تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران است که مشتمل بر 

ما سوم این راهنفهرست آمارهای رسمی پرداخته شده است. فصل  های قانونی تهیه؛ در فصل دوم به تشریح کلیات و محملرساندیم

با بررسی مبانی نظری هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی؛ عالوه بر تشریح نظام آماری، نظام آماری در ایران، ارکان، اهداف، 

های نظام آماری سنتی و های نظام آماری، اصول بنیادین آمار رسمی، مفهوم کیفیت در آمار رسمی، ویژگیها و محدودیتویژگی

ی مختصر بر مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری و مروری بر اقدامات و تجربیات کشورهای دیگر در تهیه فهرست مدرن، شرح

آمارهای رسمی دارد. در فصل چهارم به تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران برای تهیه فهرست آمارهای ایران، 

ری ارائه گیپردازد و در نهایت در فصل پنجم نتیجهبه کار رفته در تهیه این فهرست می ها و استانداردهایی آن و ویژگییساختار اجرا

 شود.می
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 اتکلیّ-2

 مقدمه  -1-2

ی برای توسعه بدون در اختیار داشتن آمار رسمی ریزبرنامهشک ی و توسعه است و بیریزبرنامهآمار رسمی پایه و اساس هرگونه 

، نظارت بر حسن هابرنامهپذیر نخواهد بود. اهمیت آمار رسمی به این خاطر است که عالوه بر تدوین صحیح، دقیق و بهنگام امکان

ی هاییرگتصمیمآمار رسمی در واقع آمار مورد نیاز باشد. دقیق و بهنگام می ،روزنیز مستلزم دسترسی به آمار رسمی به هابرنامهاجرای 

 "فهرست آمارهای رسمی ایران"د و عنوان آن در شومیرسانی جرایی تولید و اطالعی اهادستگاهحاکمیتی کشور است که توسط 

 قرار گرفته است. 

های وابسته به دولت در چارچوب ضوابط است که توسط دولت یا نهادها و شرکت "اطالعات عددی"در این تعریف منظور از آمار 

د. در این تعریف، آمار رسمی دارای جایگاه حاکمیتی شومیشواری عالی آمار و زیر نظر مرجع رسمی نظام ملی آمار، تولید و منتشر 

 هاآنز ا هابرنامهکرد و ارزیابی عمل هاریزیبرنامهران در گذاسیاستگیرد و است که در امر مدیریت کالن کشور مورد استفاده قرار می

 .[۷] دار تولید آن هستندگیرند. به همین دلیل دولت یا نهادهای دارای صالحیت عهدهکمک می

رد گیبر می ها، رفتارها و غیره را درهای اقتصادی، مکانآمارهای رسمی طیف وسیعی از اطالعات آماری مرتبط با افراد، خانوارها، بنگاه

. آیدیمآن بر  از عهده "نظام آماری ملی"ی پیچیده است که تنها فرایندا چنین تنوعی آن هم در سطح کشور ب هاآنتولید  بنابراین

های مختلفی است؛ شامل وضع قوانین و فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تولید آمار نتیجه فراینددر تعریف فوق واژه 

ی، های اجرایی علمی، طراحی جنبههاروشها، به کارگیری ها و استانداردها، تعیین نیازها و اولویتکارگیری تعریفمقررات، تهیه و به

 د. شومیرسانی اطالعات آماری و اطالع و سرانجام انتشار هادادهاستخراج و تحلیل 

 . استری امری حیاتی و مهم گذاسیاستی و ریزبرنامهتولید آمار رسمی کیفیت آمار تولید شده جهت  فراینددر 

 ضرورت و الزامات قانونی تهیه فهرست آماری رسمی در کشور در این فصل اشاره مختصری به تاریخچه آمار رسمی در ایران و

 یم. کنمی

 تاریخچه آمار رسمی در ایران  -2-2

های آمارهای رسمی نمایان و ترین و بارزترین نشانهابتدایی عنوانبهعمومی نفوس و مسکن  هایدر همه کشورهای جهان سرشماری

شد. در شهر تهران آغاز  ۲۱۷۱و  ۲۱۲۱ی هاسالهای دوران ناصری طی در ایران نیز به طور مشخص در دوره قاجار با سرشماری
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تری انجامید. تر و علمیهای مشخصگیری مفاهیم و چارچوبدر تهران، به شکل ۲3۲۲و  ۲3۱۲ی هاسالهای بعدی در سرشماری

را رسماً بر عهده داشته باشد، در کشور  هاآنآمار جمعیتی و تمرکز بخشیدن به  آوریجمعتا این تاریخ سازمان خاصی که مسئولیت 

ثبت  منظور ثبت وقایع چهارگانه، ادارهبه ۲۱9۷مقطعی و موردی داشت. در سال  های به عمل آمده، جنبهتالش وجود نداشت و همه

 اطالع از جمعیت احوال کشور تأسیس شد. پس از ثبت اطالعات مربوط به تولد، فوت، ازدواج و طالق توسط اداره ثبت احوال، ضرورت

ای، نامهبا تصویب آیین ۲3۱3این اطالعات باشد مورد توجه قرار گرفت و در سال  آوریجمعکشور و تعیین سازمانی که موظف به 

مذکور  نامهتصویب ۲3۱۷ی وزارت کشور گذاشته شد. در سال و مرکزیت بخشیدن آمارهای مورد نیاز بر عهده آوریجمعمسئولیت 

کزیت آماری مسئولیت مر نامهقانونی یافت. بر اساس این تصویب یراتی، از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت و جنبهبا انجام تغی

د، اطالعات آماری مربوط کنمیها مکلف بودند بر اساس دستوری که وزارت کشور تهیه به وزارت کشور واگذار شد و عموم وزارتخانه

ها، شورای عالی آمار تشکیل منظور هماهنگی بین وزارتخانهبه ۲3۲4رتخانه ارسال نمایند. در سال به خود را به طور مستمر به این وزا

، اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در اجرای این قانون، سرشماری ۲3۲8شد و در خردادماه سال 

شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد، کاشان  3۱در  ۲3۱۱، ۲3۲9ی هاسالجمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در 

و اشغال نظامی ایران معوق ماند.  ۲3۱۱اولین و گنبد کاووس آخرین شهرهایی بودند که سرشماری شدند، اما به علت وقایع شهریور

سازمانی که به طور خاص وظیفه  بار، سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و به این ترتیب برای اولین۲33۲در اسفندماه سال 

به وزارت کشور  ۲334آمار را بر عهده داشت، به وجود آمد. این سازمان در اجرای قانون آمار و سرشماری مصوب سال  آوریجمع

 .کل آمارهای عمومی تغییر یافت وابسته شد و نام آن به اداره

 و مسکن  تأسیس مرکز آمار ایران و تحوالت سرشماری عمومی نفوس -1-2-2

 ۲33۵توسط مجلس شورای ملی وقت، مقرر شد که در سال  ۲334با تصویب قانون آمار و سرشماری در پانزدهم اسفندماه سال 

 ایهدستگاه روزافزون نیازتأسیس و در همان سال، سرشماری عمومی نفوس اجرا شود.  وابسته به وزارت کشور اداره کل آمار عمومی

وجب ریزی، مو اطالعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی کشور به آماربرنامه

د. در قانون تأسیس مرکز وتأسیس ش، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ایران ۲344 ن سالاساس قانو شد تا بر

ی هادادهبه مواردی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تهیه و استخراج  ،های آمارییتآمار ایران عالوه بر مرکزیت بخشیدن به فعال

ی اجرایی و ایجاد پایگاه اطالعات ملی توجه شده بود. دومین سرشماری عمومی توسط مرکز هادستگاههای سایر حاصل از آمارگیری

، ۲3۵۵ی هاسالنفوس و مسکن در های عمومی سرشماریایران اجرا شد. پس از اصالح قانون مرکز آمار  ۲34۵آمار ایران در سال 

 .[۵] توسط این مرکز به اجرا درآمد۲39۵و  ۲39۱، ۲38۵، ۲3۷۵، ۲3۲۵

های اجرای سرشماری فرایندگام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن  ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن و در هشتمین۲39۵در سال 

مند با مراجعه به ی اول، خانوارهای عالقهبرداشته شد. این سرشماری به صورت کاماًل الکترونیکی در دو مرحله انجام شد. در مرحله

ه از دی دوم آمارگیران با مراجعه به تمام خانوارهای کشور با استفای خانوار را تکمیل کردند و در مرحلهگاه سرشماری پرسشنامهوب

کردند. در این سرشماری رکورد درصد تکمیل اینترنتی توسط خانوارهای کشور، در اولین تالش  آوریجمعتبلت اطالعات مورد نیاز را 

 .درصد قرار گرفت 48٫4کشورهای جهان با این روش در اختیار جمهوری اسالمی ایران با 
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 در کشورآمارهای رسمی تهیه فهرست ضرورت  -3-2

ام های نظای که یکی از مؤلفهگونه؛ بهیابدمیدر فرایند گذار از نظام آماری سنتی به مدرن، فهرست آمارهای رسمی اهمیت بسیار 

ی انامهمیثاقعنوان بخشی در نظام آماری است و بهاست. این فهرست ابزاری برای انتظام« فهرست آمارهای رسمی»آماری مدرن 

همچنین احصاء فهرست آمارها در  کند.ایفای نقش می )اعم از تولیدکنندگان و کاربران(ظام آماری مشترک بین کنشگران یک ن

تعیین میزان نیازهای آماری برآورد شده و مورد نیاز کشور و تعیین جایگاه کشور در تأمین نیازهای آماری در افق جهانی در مقایسه 

تولید آمارهای مبتنی بر تعاریف منظور حرکت در جهت رسیدن به یک نظام آماری مدرن و نیز به کند.با کشورهای دیگر کمک می

 ترویج و ترفیع فرهنگ آماری؛ ارتقای کیفیت آمارهای رسمی؛ شده؛ پذیری آمارهای رسمی تولیدمقایسه و مفاهیم علمی و استاندارد؛

آمارهای رسمی را در کشور  رهای رسمی ضرورت نیاز به تهیه فهرستم کار ملی در تولید آماتقسیو  ی اجتماعیافزایش سرمایه

 از پیش روشن نموده است. بیش

عنوان های کالن بهها و سیاستبه همین منظور ساختاری در مرکز آمار ایران ایجاد شد که طی آن دفتر محاسبه شاخص برنامه

های آمارهای بخشی مرتبط با آن اقدام به تهیه دبیرخانه تهیه فهرست آمارهای رسمی با همکاری سایر دفاتر موضوعی و کمیته

 نمودند. کشور رست آمارهای رسمیو متغیرهای فه هاشاخصفهرستی از 

ی اجرایی کشور و با استناد به اسناد هادستگاهایران، دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران در تعامل با  فهرست آمارهای رسمیدر تهیه 

ایران  فهرست آمارهای رسمی( اقدام به شناسایی آمارهای رسمی کشور تحت عنوان 4ی اجرایی )فرم هادستگاهنیازسنجی آماری از 

نمودند. این فهرست حالت پویا دارد و در نسخه اول این فهرست صرفاً آمارهایی قرار داده شده است که در حال حاضر در چرخه 

ی آتی با توجه به نیازهای آماری اعالم شده از سوی هاسالعدد وجود دارد. و در  هاآنتولید آمار و اطالعات نظام آماری کشور برای 

ند در صورت تأیید شورای عالی آمار وارد شومییی جدیدی که وارد چرخه تولید آمار و اطالعات کشور هاشاخصایی ی اجرهادستگاه

 ند. شومیفهرست آمارهای رسمی ایران 

و متغیرهای آمارهای رسمی در نظام آماری کشور است که تاکنون اقدامی در جهت تهیه آن انجام  هاشاخصای از این کار مجموعه

 ه بود.نشد

 و انتشار آمارهای رسمی کشور تأمینهای قانونی محمل -۴-2

 ی توسعه کشورهابرنامهقانون احکام دائمی  11ماده  -1-۴-2

 در نظام آماری کشور: کاریموازی، ساماندهی رفع سازییکپارچهمنظور به – ۲۱ماده 

( قانون مرکز آمار ایران ۱مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است. این بند قبل از ماده ) -الف

 د.شومیالحاق  ۲۱/۲۲/۲3۵3مصوب 

 با رعایت های نوینی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی بر فناورییی اجراهادستگاهمرکز آمار ایران با همکاری  -ب

اری عات آمالاستانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اط
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 تجراء اساالی الزمیی اجراهادستگاه ایلی آمار ایران براکشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای ع

[۱]. 

مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی  اجراییی هادستگاه -پ

 .[۱] صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است های مربوط به خود را تولید و اعالم کنند. در اینآمار ایران، آمار تخصصی حوزه

 برنامه سوم ملی آمار  6 ماده -2-۴-2

 پذیری اطالعات آماری و ایجاد یکپارچگی در تولید، توسعه و ارتقای کیفیت آمارهای رسمی:پذیری و جمعمنظور مقایسهبه

ای فهرست آماره"،سال پس از تصویب این برنامهی اجرایی کشور مکلف است حداکثر یکهادستگاهالف( مرکز آمار ایران با همکاری 

 رایندفو بر اساس آن  ابالغ نماید آماررا تهیه و پس از تصویب شورای عالی  "نامه کیفیت آمارهای رسمی ایرانآیین"و  "نرسمی ایرا

نشان کیفیت آمارهای " هاآنبه هریک از  تأییدکیفی قرار دهد و در صورت  ارزیابیتولید همه آمارهای رسمی کشور را مورد بررسی و 

نامه کیفیت آمارهای ای کیفیت آمارهای رسمی ایران بر اساس آیینرا اعطا نماید. الزم به ذکر است که ممیزی دوره "رسمی ایران

 . [۱] رسمی ایران صورت خواهد گرفت
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 مبانی نظری-3

 مقدمه  -1-3

در این ساختار اداره آمار عهده دارد.  ی در کشور را برریزبرنامهآمار و اطالعات مورد نیاز  تولیدهر کشوری نظام آماری وظیفه در 

ی اجرایی بر عهده هادستگاههای آماری موجود را با همکاری دن خالءآمار و اطالعات و پر کر تأمینی برای ریزبرنامهکشور وظیفه 

بر و پرهزینه بوده و ی زمانفرایندو تولید آمار و اطالعات های کاالی عمومی را داشته با عنایت به اینکه آمار و اطالعات ویژگیدارد. 

ین ای برای ورود به ااز آن استفاده کنند، بخش خصوصی انگیزه ،قیمت آنتوانند بدون پرداخت پس از تولید تمام اشخاص جامعه می

 هده دارد. را بخش دولتی برعتولید آمار و اطالعات  بنابراین .حوزه ندارد

 ینتأمای منظم برای تدوین برنامه و ایجاد انسجام در نظام آماری و سازییکپارچهمرکز آمار ایران با راهبری شورای عالی آمار وظیفه 

توسط )از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی( برخی از آمارهای رسمی  ،آمار رسمی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. در این راستا

ی ریزنامهبرمرکز آمار ایران در این زمینه  رسالتلذا  د.شومیی اجرایی کشور تولید هادستگاهخود مرکز آمار ایران و برخی دیگر توسط 

ی اجرایی و دفاتر هادستگاهتک آمار تولید شده توسط که تکآمار رسمی است نه صرفاً تولید آمار رسمی. ضمن این تأمینبرای 

 آمار ایران باید نشان کیفیت آمار رسمی را دریافت کنند. موضوعی مرکز 

 موجودیت آمارهای رسمیآمار و اطالعات مورد نیاز کشور، شناسایی  تأمینی برای ریزبرنامهاولین گام در راستای تقسیم کار ملی و 

 ا،آماری موجود است. در این راستی برای پرکردن خالءهای ریزبرنامهآمار و اطالعات موجود نظام آماری و سپس ر اساس کشور ب

 رسمی در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت.  هایتهیه فهرست آمار

های بندیسازی و بازنگری طبقهقانون تأسیس مرکز آمار ایران، پیاده 8و ماده  3ماده « و»مرکز آمار ایران بنا بر بند از آنجایی که 

بندی آمارهای رسمی، جهت طبقه رهایبررسی تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تهیه فهرست آمابا رو بر عهده دارد، از این آماری را

  .[۲] ستفاده شدا ۲۱(CSA) های آماریبندی فعالیتاز یک روش استاندارد برای طبقهرسمی 

سازمان ملل برای اروپا و توسط بخش آمار کمیسیون اقتصادی  ۱۱۱۵در سال « CSAهای آماری بندی فعالیتطبقه»اولین نسخه 

(UNECE)۲3  های آماری در اصل بندی فعالیتمورد بازنگری مجدد قرار گرفت. طبقه ۱۱۱9به طور رسمی منتشر و در سال

 برایالمللی آمار ی ملی و بینهاسازمان استفاده منظوربههای آماری بندی و استانداردسازی فعالیتدستورالعملی برای طبقه

                                                           
12) Classification of Statistical Activities 
13) United Nations Economic Commission for Europe 
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ها و استاندارد های آمار رسمی از قبیل تولید، انتشار و توسعهها در تمامی زمینهفعالیت سازییکپارچهپذیری، هماهنگی و مقایسه

 است. ی کاریهاروش

 بندی در سه سطح اصلی تعریف شده است.این طبقه

  :اندندی شدهبدستهزیر  هایحوزه کلی شامل حوزه ۵های نام برده در در سطح اول همه فعالیت

 آمارهای جمعیتی و اجتماعی، 

 ،اقتصادی 

 ،محیط زیست و فرابخشی 

 مطالعات تحلیلیو  شناسیروش، 

 موضوعات راهبردی و مدیریتی.  

های کلی معرفی شده در سطح نخستین به موضوعات های آماری دیگر است حوزهبندیگونه که معمول همه طبقهدر سطح دوم، همان

 ند.شومیفصیل ارائه ه تهای موضوعی، بحوزهمربوط تقسیم شده و در سطح سوم، توضیحات و نکات این 

  نظام آماری کشورانداز چشم -2-3

 کیفیت و پیشرو در آسیا.  کننده آمارهای رسمی باتأمیننظامی یکپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، 

 موریت نظام آماری کشور أم -3-3

رگیری کاه و بالمللی با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین

 مبنا.ویژه ثبتیه ی مدرن بهاروشها و فناوری

 اهداف نظام آماری -۴-3

 :ند ازانظام آماری عبارتف مهمترین اهدا

  ؛تنگناهای نظام تولید آمار در کشور شناخت مشکالت و .۲

 ؛تشخیص دقیق نیازهای آماری کشور .۱

 ؛جامع جهت تهیه و تولید اطالعات آماری مورد نیاز یریزبرنامه .3

  ؛های آماریها در انجام فعالیتساختار مدیریتی نظام آماری و تعیین وظایف هر یک از ردهتبیین  .4

 ؛های مدیریتی نظام آماریتعیین شیوه ارتباط میان رده .۵

 ؛ماری کشورآ هایفعالیت ل فنی، اجرایی و مالیکامنظارت و ارزیابی .۲

  ؛آماری برای ارائه به کاربران آمار سازی اطالعاتایجاد و توسعه پایگاه اطالعات آماری و بهنگام .۷

 .رسانی تولیدات آماریاطالع .8
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 ند از: اعبارت مهمترین راهبردهای کالن نظام آماری کشور

 یکپارچگی و تمرکز در توزیع نظام آماری )اصالح قوانین و مقرارت نظام آماری، اصالح تشکیالت نظام آماری، سازییکپارچه .۲

 ؛در تولید آمار در کشور( کاریموازیاعتبارات، ساماندهی تولید آمار و رفع 
 ؛افزایش پاسخگویی در نظام آماری .۱
 ؛جلب اعتماد عموم و متخصصان به نظام آماری .3
 .مبنا(ارتقاء کیفیت آمارهای رسمی در نظام آماری )حرکت به سمت آمارهای ثبتی .4

 نظام آماریارکان  -5-3

 :های زیر تشکیل شده استساختار مدیریتی نظام آماری از رده

 ؛. مجلس شورای اسالمی۲

 ؛. هیئت وزیران۱

 ؛. شورای عالی آمار3

 ن؛. مرکز آمار ایرا4

 ؛عالی آماری .کمیسیون تخصصی شورا۵

 .بخشیهای آمار. کمیته۲

 تشریح گردش کار در نظام آماری کشور -6-3

ی اجرایی مستقرند، مبادرت به تهیه گزارشی مشتمل بر وضع موجود، هادستگاهها و که در وزارتخانه بخشیآمارهای کمیته -۲

 .نمایندهای ذیربط خود میتبیین مشکالت و تشخیص نیازهای آماری و ارائه پیشنهادهایی در حیطه فعالیت

مبادرت به تهیه  ۲همزمان با مرحله  ۲ها، همانند بند رتخانهی وابسته به وزاهادستگاهو  هاسازمانهای آماربخشی کمیتهزیر -۱

 .دارندنمایند و به کمیته آمار دستگاه متبوع خود ارسال میهای ذیربط خود میگزارشی در حیطه فعالیت

ود خ های خود، گزارش نهایی مربوط به کل بخشی دریافتی از زیر کمیتههاگزارشهای آماربخشی پس از تلفیق نتایج کمیته -3

 .دارندآمار ارسال می شورای عالیهای کمیسیون تخصصی تهیه و به دبیرخانه اساس دستورالعمل را بر
های موضوعی مرکز آمار را جهت بررسی و تلفیق به مدیریت 3ی دریافت شده موضوع بند هاگزارشآمار  شورای عالیدبیرخانه  -4

 .دهدایران ارجاع می
های ی دریافت شده، مبادرت به تهیه برنامه اولیه فعالیتهاگزارشجانبه های موضوعی مرکز آمار ایران با بررسی همهمدیریت  -۵

دارد. آمار به کمیسیون تخصصی ارسال می شورای عالیآماری بخش ذیربط نموده و نتایج را برای بررسی از طریق دبیرخانه 

مرکز آمار ایران با  بندی باشد،های آماربخشی دارای اشکاالت اساسی و غیر قابل جمعهی دریافتی از کمیتهاگزارشچنانچه 

 .آماربخشی بازگشت خواهد داد هاینظر به کمیته آمار جهت تجدید شورای عالیگزارش را از طریق دبیرخانه  ،ذکر دالیل
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های موضوعی مرکز آمار ایران مبادرت به تهیه و بندی برنامه اولیه مدیریتآمار پس از تلفیق و جمع شورای عالیدبیرخانه   -۲

 .دهدآن را به کمیسیون تخصصی می های آماری کشور نموده وتدوین برنامه پیشنهادی فعالیت
های آماری کشور را از طریق دبیرخانه های الزم، برنامه فعالیتکمیسیون تخصصی پس از بررسی برنامه اولیه و اعمال تعدیل -۷

 .آمار ارسال خواهد کرد شورای عالیشورا جهت تصویب به 
های آماری کشور، در هر مرحله که مواردی را مغایر با برنامه تشخیص مرکز آمار ایران در جریان پیگیری و نظارت خود بر فعالیت -8

 .آمار اعالم خواهد کرد ی عالیشورادهد، موضوع را جهت طرح در 

 1۴آمار رسمی ناصول بنیادی -7-3

 ،ها، سازمان ملل را بر آن داشت تا با تدوین منشور یا اصولیو دولت هاسازماننگرانی در مورد ارائه آمارهای رسمی با کیفیت از جانب 

پذیری بیشتر نسبت به تولید و ارائه آمار به مخاطبان عمل نمایند. لذا اداره آمار ها و کشورها را ملزم کند تا با دقت و مسئولیتدولت

تا اطمینان حاصل کند که تمام کشورهای جهان با  را تصویب کرد "آمارهای رسمی ناصول بنیادی " ۲994سازمان ملل در سال 

تولید آمارهای رسمی خود به صورتی قابل اعتماد، علمی و بر اساس استانداردهای معین خواهند بود. در این ده قادر به  هاآنرعایت 

 . [۷] اصل تأکید سازمان ملل بر رعایت موازین اخالقی و منطقی بر پایه راستی و اعتماد است

 طرفی و دسترسی برابربی ،ایاستقالل حرفه -1اصل 

ترین و مورد اعتمادترین اطالعات جامعه باشند و حق هر شهروندی است که به صورت آزاد باید موثق آمارهای رسمی در هر کشوری

 د دسترسی داشته باشد. شومیی آماری ارائه و منتشر هاسازمانطرفی توسط ی اطالعاتی آمارهای رسمی که در کمال بیهابانکبه 

 ایاستانداردها و اخالق حرفه -2اصل 

ای شامل اصول ی علمی و بر اساس مالحظات حرفههاروشهای آماری با منظور حفظ اعتماد به آمارهای رسمی الزم است مؤسسهبه

 و انتشار آمارهای رسمی کشور کنند.  گردآوریای اقدام به تولید، اخالق حرفه

 پاسخگویی و شفافیت -3اصل 

و روندهای  هاروشپذیر باشند و هم پاسخگو. لذا آمارها باید با شده هم مسئولیتی آماری باید نسبت به آمارهای ارائه هاسازمان

 اعتماد کنند.  هاآنشفاف و روشن تولید و منتشر شوند و به دور از هرگونه ابهامی باشند تا مخاطبین بتوانند به 

 پیشگیری از استفاده نادرست -۴اصل 

 .و تعبیرهای اشتباه و استفاده نادرست از آمار، توضیحات الزم را ارائه نمایند مؤسسات آماری مجازند برای پیشگیری از تفسیرها

 جویی صرفه -5اصل 

های مختلف و یا اطالعات ثبتی اداری تهیه کنند. الزم است ی الزم را از انواع منابع، اعم از آمارگیریهادادهتوانند مؤسسات آماری می

 .د، انتخاب نمایندشومیها و زحماتی که متوجه پاسخگویان مؤسسات آماری منابع خود را با توجه به کیفیت، دقت زمانی، هزینه

                                                           
14).Fundamental Principles of Official Statistics 
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 حفظ محرمانگی -6اصل 

 ند، بایدشومی آوریجمعجداول آماری  منظور تهیهم از حقیقی یا حقوقی که توسط مؤسسات آماری بهاطالعات مربوط به اشخاص اع

 .کاماًل محرمانه محسوب شده و تنها برای مقاصد آماری مورد استفاده قرار گیرند

 قانون آمار -7اصل 

 .شود الزم است قوانین، مقررات و موازین حاکم بر نظام آماری به اطالع همگان رسانده

 هماهنگی در سطح ملی -8اصل 

 .برقراری هماهنگی بین مؤسسات آماری یک کشور برای تحقق نظام آماری هماهنگ، منسجم و کارآمد، امری ضروری است

 المللیاستفاده از استانداردهای بین -9اصل 

ی هانظام، هماهنگی، انسجام و کارایی المللیی بینهاروشها و بندیگیری مؤسسات آماری کشورهای جهان از مفاهیم، طبقهبهره

 .دهدآماری را در تمام سطوح رسمی افزایش می

 المللیهای بینهمکاری -11اصل 

 بخشد. های دو یا چند جانبه آماری، نظام آمارهای رسمی را در تمام کشور بهبود میهمکاری

 اصول نظام ملی آمار ایران -8-3

 ؛نظام ملی آمار ایرانمتمرکز در نیمه نظامپایبندی به  .۲

 ؛ایفای نقش مرجعیت در نظام ملی آمار ایران .۱
  ؛رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی .3
 .هاداده طرفهیکرعایت اصل جریان  .4

 های نظام آماری سنتیویژگی -9-3

 متناقض است و مبهم ملی کار تقسیم و نظام مهم بازیگران و ارکان وظایف. 
 ،نیست روز علم با متناسب آماری نظام هایرویه و قوانین ساختار.  
 باالست. آماری نظام در کشور منابع اتالف و هماهنگی عدم کاری، موازی  
 است. زیاد پاسخگویی بار 
 د.شومین بهینه استفاده موجود هایداد منابع از  
 ندارد. جدید نیازهای به توجه با را ترکیبی یهاشاخص و جدید آمارهای تولید توان آماری نظام 
 گیرد.نمی قرار دقیق بررسی مورد آماری نظام تولیدات کیفیت 
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 جود ساختار نظام آماری ملی ایرانوضع مو

 مدرنهای نظام آماری ویژگی -11-3

 است شده انجام خوبی به ملی کار تقسیم و است شفاف اصلی آفریناننقش همه وظایف. 
 است شده اجرا و طراحی کشور نیازهای و حاضر عصر به توجه با آماری نظام ساختار. 
 آماری  در نظام به صورت یکپارچه رسانیاطالع و پردازش تولید، و است روز علم با متناسب آماری نظام هایرویه و قوانین

 گیرد. صورت می
 دکنمی تضمین را آمار ملی سازمان سمت به هاداده طرفهیک جریان. 
 دشومی هزینه آماری نظام جدید رویکردهای با متناسب ،منابع. 
 است یافته کاهش چشمگیری طرز به پاسخگویی بار. 
 دشومی استفاده وریبهره باالترین با موجود هایهداد منابع. 
 هایزیرساخت و هاتکنیک ،هاروش از و است برقرار آماری پیوند قوی نظام و الکترونیک دولت میان IT استانداردهای  در حد

 .دشومیروز استفاده 
 دارند تعامل و ارتباط یکدیگر با آماری نظام ارکان و گیردمی صورت مستمر سازیظرفیت و آموزش. 
 د.کنمی تولید کشور جدید نیازهای به توجه با را ترکیبی یهاشاخص و جدید آمارهای 
 دارند استناد و انتشار اجازه آماری نظام باکیفیت تولیدات فقط. 
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 آماری ملی ایرانوضع مطلوب ساختار نظام 

 کاریهای موازیهزینه -11-3

 کند به شرح ذیل است: کاری و تولید آمار و اطالعات متناقض در نظام آماری به کشور تحمیل میهایی که موازیهزینه

 ؛تهشایس حکمرانی و یریزبرنامه نظام اصلی ساخت زیرعنوان به کشور رسمی آمارهای به عمومی باور و اجتماعی سرمایه . تضعیف۲
 ؛کشور آماری نظام به المللیبین مجامع اعتماد . کاهش۱
 ؛رسمی آمارهای کاربران کلی طور به و رانگذاسیاست و ریزانبرنامه . سردرگمی3
 ؛رسمی آمارهای ود در اختیار حوزهمحد مالی و منابع انسانی . اتالف4
 ؛آمارها کیفیت کاهش نتیجه در و موازی مکرر مراجعات دلیل به پاسخگویان همکاری عدم و پاسخگویی بار . افزایش۵
 ؛متناقض گاهی و متفاوت آمارهای وجود نتیجه در خارجی و داخلی گذاریسرمایه ریسک . افزایش۲
 ؛دولت هایهزینه افزایش و اداری تشکیالت . گسترش۷
 ؛فنی دانش گذاریاشتراک به و شده انباشته تجربه و دانش از کارآمد و بهینه استفاده . عدم8
 .کشور یریزبرنامه و آماری نظام تضعیف برای روانی عملیات زمینه . ایجاد9

 مفهوم کیفیت در آمار رسمی  -12-3

 انعنوبهناپذیر هر کاال و خدمتی تبدیل شده است. این مسأله در مورد آمار رسمی که اصل ذاتی و جدایی عنوانبهکیفیت  امروزه

 و اسیاس اصل یک عنوانبه از اهمیت بسیار باالتری برخوردار بوده و ،آیدمیحساب  ی و توسعه کشورها بهریزبرنامهزیربنای اصلی 
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برای  شده امر حیاتیکه اطمینان از کیفیت و مدیریت کیفیت آمار و اطالعات تولیدطوریبه آیدمیحساب  در تولید آمار به الزم شرط

 یهاازمانس مشتریان گستردگی و د. البته مفهوم کیفیت در آمار با توجه به گوناگونیشومیمحسوب  ی کشورریزبرنامهنظام آماری و 

 باشد. های خاص خود مییک کاالی عمومی غیر ملموس دارای پیچیدگی عنوانبهفرد آمار های منحصر بهسو و ویژگیآماری از یک

ای، ادهد جدید منابع معرفی و هاداده گردآوری نوین هایشیوه گیریشکل و فناوری گسترش و پیشرفت توجه به با و اخیر یهاسال در

 .[3] است شده تریجامع هایمولفه و ابعاد دارای و یافته توسعه نیز رسمی آمارهای کیفیت موضوع

اقدامات  و مطالعات جهان، سطح در آماری روشپی نیز کشورهای و مرجع مختلف مؤسسات گذشته، سال ۱۱طی  روی همین از

 هادستورالعمل تهیه هاآن اقدامات و هاپژوهش نتیجه اند.داده انجام تولیدی آمارهای کیفیت افزایش و تضمین جهت در را ایگسترده

 در موضوع، روزافزون اهمیت به با توجه .است بوده آن افزایش و آمارها کیفیت از اطمینان برای مختلفی کاربردی هایچارچوب و

 یک تدوین و تهیه به موظف را گروهی رسمی، آمار المللیمرجع بین باالترین عنوانبه متحد ملل سازمان آمار کمیسیون ،۱۱۲۱ سال

 سال در را خود نظر مورد چارچوب مطالعه، سال ۱ از پسو  نمود رسمی آمارهای کیفیت مدیریت برای جامع ساختاریافته نظام

 آمار کمیسیون نشست سومین و چهل در چارچوب این ارائه داد. 15(NQAF) تحت عنوان چارچوب تضمین کیفیت ملی ۱۱۲۱

 با چارچوبی متناسب آن، از استفاده با تا گرفت قرار عضو کشورهای اختیار در پیشنهادی دستورالعمل و الگو عنوانبه سازمان ملل،

 .[3] نمایند تدوین و تهیه ای رسمیآماره کیفیت مدیریت برای ،خود ملی هایویژگی و شرایط
تنها مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران بنا به تکلیف برنامه ملی سوم توسعه آمار کشور در تعامل  عنوانبهمرکز آمار ایران نیز 

آمارهای کشور، چارچوب کیفیت آمارهای رسمی  کیفیت مدیریت نظام تدوین و ی اجرایی کشور، با هدف تهیههادستگاهتنگاتنگ با 

 دهش تعریف شاخص نماگر/ /اصل /حوزه هایدر بخشصورت سلسله مراتبی بهب . این چارچورا نهایی کرده استایران  نظام ملی آمار

ای ی اجرایی را بررسی و در صورت رعایت اصول حرفههادستگاهاست. در این چاچوب مرکز آمار ایران آمارهای رسمی تولید شده 

ده کننی تولیدهاسازمانو  نمایداعطا می "نشان کیفیت آمار رسمی" هاآنمطابق با چارچوب تعیین شده، برای یک دوره معین به 

کیفیت مرکز آمار و نظام آماری را دریافت  تأییدرا تولید و منتشر کنند تا مهر  دآمار نیز باید در این چارچوب آمار و اطالعات خو

 کنند.

  نظام آماری سازینوین -13-3

است، تمام نهادها و  وقوعتغییرات سریع و گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی که در جوامع امروزی در حال 

و نهادها متناسب با  ها، ساختارهافرایندز روزرسانی بسیاری اسازی و بهاز این رو بهنگامد. کنمیساختارهای کشورها را درگیر خود 

های حال توسعه از جمله ایران که نهادها و چارچوب ناپذیر است. اهمیت این موضوع برای کشورهای دراین تغییرات امری اجتناب

 و سازینویندر این میان دو چندان است. ، دشومینهادها دیده  زیادی در فعالیت مداخالتاند و سازمانی به خوبی شکل نگرفته

م ثیر مستقیأتحت تو د کنمیرا فراهم  هادر کشورو توسعه ی ریزبرنامهاصلی اطالعات نهادی که  عنوانبهروزرسانی نظام آماری به

نظام آماری حرکت در جهت توسعه نظام آماری است که خود یکی از  سازینوینی است. هدف اصلی رامری ضرو ،بودهاین تغییرات 

                                                           
15) National Quality Assurance Frameworks 
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حوزه منابع  ۵نظام آماری در  سازینوین رود. طبق استانداردهای سازمان مللشمار می کشورها به یافتگیتوسعههای اصلی شاخصه

ملی اندک به تهدیدهای پیش أبا تگیرد. و استانداردهای آماری صورت می هاداده، انتشار هاداده گردآوریانسانی، تولیدات آماری، 

 سازینویندنبال توسعه کشور هستیم؛  رسیم که اگر بهد( به این نتیجه میشومیاشاره  هاآنروی نظام آماری ایران )که در ذیل به 

 . [3] و سپس توسعه نظام آماری اولین قدم در این راه پرفراز و نشیب است

 تهدیدهای پیش روی نظام آماری ایران  -1-13-3

 ؛آمار رسمی کشورکاری و چندگانگی در ارائه اعتمادی کاربران در نتیجه موازیافزایش بی -۲

 ؛موران آمارگیرأهای ناصحیح به مپاسخی و ارائه پاسخافزایش نرخ بی -۱

 ؛عدم اطمینان کافی پاسخگویان به نظام آماری -3

  ؛های سیاسی و عدم پاسخگویی مناسب نظام آماری در این خصوصهای ناصحیح با انگیزهارائه تحلیل -4

 ؛گری مرتبط با نظام آماریتصدی هایانجام فعالیتهای ناکافی بخش خصوصی در ظرفیت -۵

 ؛ر حاکمیتی کشوروپایین بودن اولویت و اهمیت نسبی امر حاکمیتی آمار در مقایسه با سایر ام -۲

 ؛عدم تناسب قوانین حاکم بر نظام آماری کشور با الزامات توسعه نظام آماری -۷

 ؛های سنتیسعه آمارگیریتداوم و تو -8

 .های روز دنیادن با پیشرفتهمگام نبو -9

ت. ناپذیر اسو توسعه نظام آماری امری اجتناب سازینوینبا عنایت به مشکالت و تهدیدهای پیش روی نظام آماری حرکت به سمت 

 : ضروری است یاصالحاتی به شرح ذیل در نظام آماری اتفاق انجام نظام آماری سازینوین فراینددر 

 ؛در نظام آماری هاآنها و روابط بین و تعیین و تضمین شفافیت اختیارات و مسئولیتاصالح یا تصویب قوانین  -۲

 ؛اصالح تشکیالت اداری نظام آماری -۱

 ؛و اعتبارات در نظام آماری مدیریت یکپارچه منابع -3

  ؛جامع در نظام آماری ایران مشتمل بر نیروی انسانی کارآمد سازیظرفیت -4

 .المللی در نظام آماریبین استقرار استانداردهای -۵

 أمینتدر نظام آماری مدرن گام نخست تفکیک و تفهیم وظایف و مسئولیت ارکان نظام آماری و تقسیم کار ملی با هدف تولید و 

ت هم کار ملی جیبا هدف تقس "فهرست آمارهای رسمی ایران"ی و توسعه کشور است. در این راستا تهیه ریزبرنامهآمارهای مورد نیاز 

 فهرستتهیه  فرایندتولید آمار و اطالعات مورد نیاز کشور در دستور کار مرجع رسمی نظام آماری )مرکز آمار ایران( قرار گرفت. در 

 فرایند عمومی المللی این حوزه از جمله مدلگیری از تجربیات سایر کشورها، استانداردهای بینضمن بهرهایران  آمارهای رسمی

 رعایت شده است.  GSBPM( ۲۲( آماری کار و کسب

                                                           
16) Generic Statistical Business Process Model 
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 GSBPM)ی )آمار کار و کسب فرایند عمومی مدل -1۴-3

د، لذا تبادل دانش و شومیهای گوناگون طراحی و اجرا ی مختلف به شیوههاسازمانکسب و کار آماری در  فرایندبا توجه به اینکه 

گیرد. برای حل این مشکل المللی به سادگی صورت نمیهای بینبرداری از تجربیات موفق سایر کشورها و همچنین همکاریبهره

را معرفی کرد. این مدل،  "کسب و کار آماری فرایندمدل عمومی " (UNECE) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اتحادیه اروپا

تعیین و تشریح کرد.  های مورد نیاز برای تهیه آمارهای رسمی رافرایندتوان مجموعه وسیله آن میه پذیر است که بمدلی انعطاف

سازی اصطالحات آماری امکان ی آماری، از طریق یکسانهاسازمانهدف اصلی این مدل این است که با فراهم آوردن چارچوبی برای 

های مربوط به فرایندتوان برای ارزیابی کیفیت ی آماری را فراهم نماید. همچنین از این مدل میهادادهها و نظام فرافرایندتوسعه 

 . [3] ی ثبتی و سایر منابع ترکیبی و یا غیر آماری نیز استفاده کردهادادهها، ها، سرشماریآمارگیری

 سه سطحی است: GSBPMساختار 

 .کسب و کار آماری فرایندسطح صفر: 
 ، پردازش، تحلیل،گردآوریطراحی، ساخت،  تعیین نیازها،گانه شامل مراحل هشت) کسب و کار آماری فرایندسطح یک: هشت مرحله 

 (.رسانی و ارزیابیاطالعانتشار و 
 .های درون هر مرحلهفرایندسطح دو: زیر 

رجع م فرایند. در این استکسب و کار آماری یعنی تعیین نیاز  فرایندمنطبق بر مرحله یک  فهرست آمارهای رسمیتهیه  فرایند

ی اجرایی هادستگاه( در تعامل با سایر 4ی آماری کشور ) درقالب فرم نیازسنج فرایندایران )مرکز آمار ایران( طی  رسمی نظام آماری

 های آماری کشور را شناسایی نمود.ان کشور نیازریزبرنامهو 

و  کنندمی ی اجرایی به مرکز آمار ایران ارسالهادستگاهایران از بین نیازهای آماری که  فهرست آمارهای رسمیدر سال اول تهیه 

قسمت آمار رسمی کشور  که درد شومیتولید و ارائه در حال حاضر یی هاشاخصد شومیتحت عنوان نیازهای آماری کشور شناخته 

و بر  ودشمیآمار رسمی تعیین  عنوانبههای حاکمیتی کشور هست گیریمورد نیاز تصمیم آمارهایی که از طرف دیگر گیرند.قرار می

مشخص و در نهایت برنامه تولید و طرح توجیهی کسب و کار آن طراحی و مقدمات اجرای آن  هادادهاز اساس آن، متولی هرکدام 

ایران حالت پویا دارد و متناسب با تغییرات ایجاد شده در جامعه و تغییر  فهرست آمارهای رسمید. الزم به ذکر است که شومیفراهم 

 . [3] نگام خواهد شدهآمار و اطالعات جدید این فهرست نیز بهی اجرایی کشور به هادستگاهان و ریزبرنامهنیاز 

 تعیین نیازها  -1-1۴-3

د و طی آن تقاضای شومیکه نیاز به آمارهای جدید یا نیاز به بازنگری در آمارهای قبلی وجود داشته باشد انجام  این مرحله زمانی

 د. شومیی آماری برای تولید آمارهای مورد نظر مشخص هاسازمانآماری برآورد نشده داخلی و خارجی و توانایی 

 دارد:  فراینداین مرحله شش زیر

 شناسایی نیازها: بررسی اولیه اینکه چه آمارهایی مورد نیاز است.  .۲
 .ی نیازهاینها تأییدمشاوره و  .۱
 .هاتعیین خروجی .3
 .شناسایی مفاهیم .4
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 .هادادهو محدودیت استفاده از  هادادهنحوه دسترسی به  :هادادهبررسی در دسترس بودن  .۵
   ر.و کا تهیه طرح توجیهی کسب .۲

 تجربیات سایر کشورها در تهیه فهرست آمارهای رسمی -15-3

هتر ی بهاگذاریسیاستو  هاریزیبرنامهآمارهای دقیق سبب  دسترسی بهامروزه اهمیت آمار رسمی بر کسی پوشیده نیست چرا که 

جا که شناخت فهرستی از این آمار از اهمیت د. از آنشی آتی و تخصیص بهینه منابع کشور خواهد هایگیرتصمیمو مفیدتر در 

 ای برخوردار است، برآن شدیم تا فهرستی از این آمار را در کشورهای پیشرفته استخراج کنیم.ویژه
آمارهای رسمی، در دستور کار قرار گرفت المللی در تهیه فهرست تجارب کشورها و استانداردهای بین ،برای شروع مطالعه و بررسی

سوابق فهرست آمارهای رسمی در کشورهای سوئد، آلمان، انگلستان، لیتوانی، ترکیه، استرالیا، آمریکا، کانادا  به بررسیتیم کارشناسی، 

رب کشورهای مورد بررسی در ی ساختاریافته از تجاهاگزارش این کار در برگیرنده پرداخت.بود،  ، نروژ، لهستان و کره جنوبیو ژاپن

 .است فهرست آمارهای رسمیتهیه 

انتشار  و تولیداداره آمار مسئول اصلی و نروژ  ژاپن کانادا،در بین کشورهای مورد بررسی، کشورهای آلمان، لیتوانی، ترکیه، استرالیا، 

ولید و اصلی ت مسئولنهادهای دولتی سایر سوئد و آمریکا لهستان، کره جنوبی،  انگلستان، کشورهایی مثل های رسمی بوده و درآمار

 .انتشار آمار هستند

ت و دولتوسط  هایگیرتصمیمها و توانند در زمینه مذاکرهند و میشومیدولتی تولید  مؤسساتطبق تعریف، آمار رسمی توسط 

  تر مورد استفاده قرار بگیرند.های گستردهانجمن

 17سوئد -1-15-3

آمار رسمی  گردآوریشرکت مسئول  ۱۵کشور سوئد اجرا شد  آمار رسمی در در چگونگی تهیه ۲99۱ی تغییراتی که با شروع دههبا 

متولی دولتی سپرده  ۱4ها از اداره آمار سوئد به اطالعات در این زمینه گردآوریشدند. مسئولیت  شده صنعتهای تعریف در بخش

به فعالیت خود در مورد آمار چند بخشی ادامه داد. بر اساس تصمیم پارلمان، دولت مسئول تولید آمارهای رسمی  این ادارهو  شد

یک ارزیابی از تغییرات به عمل آمده در تهیه آمار رسمی انجام  ۲998های تحقیقاتی است. در سال منظور اطالع عمومی و فعالیتبه

برای بررسی این لذا آماری بدتر شده بود.  نظامتند. با این حال هماهنگی و نمای کلی شد که نشان داد آمارهای رسمی کارامد هس

 بهبود این شرایط به تنظیم قوانینی پرداخت.  منظوربهتشکیل شد و  ۱۱۱۱موضوع یک شورای بررسی در سال 

شورت با کاربران آمار و در نظر گرفتن سازمان دولتی متولی آمار رسمی بودند. متولیان آماری با م ۱8 در کشور سوئد ۱۱۲۷تا سال 

 وگیری شوند و محدوده مطالعه شوند، چه فاکتورهایی اندازه گردآوریها نیازهای اتحادیه اروپا در مورد اینکه کدام متغیرها و آیتم

محصول آماری  3۵9و  آماری ناحیه ۲۱8حوزه،  ۱۱د. آمارها در نکنمیگیری تصمیم ،ها چگونه باشندفواصل بین آمارگیری اینکه

های آماری که بر اساس مقررات اتحادیه اروپا تنظیم شده بودند و عمدتاً در حوزه محصول و فراورده ۲3۷بندی شدند. همچنین تقسیم

 کشاورزی و آموزش بودند وجود داشت. 

                                                           
17) https://www.scb.se 
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ی جداگانه هادادهارات، جداول و مجموعه های تولید، ثبت مشاهدات نهایی، انتشنظام، ابرداده، دادهآمار رسمی این کشور شامل  نظام

 دشومیرا شامل  آماری یهاسازمان ها وهای عمومی، راهنماها، ابزارها، مقررات، توصیههمچنین قوانین، دستورالعمل نظاماست. این 

خالصه  ۲-3جدول عناوین اصلی فهرست آمارهای رسمی در سوئد در کننده است. و اداره آمار سوئد در نقش یک سازمان هماهنگ

 شده است.
 در کشور سوئد فهرست آمارهای رسمی -1-3جدول 

 متولیان آمار رسمی
 

عناوین اصلی فهرست 

 آمارهای رسمی

 
مسئول اصلی تولید 

 و انتشار آمار

 
متولی تعیین فهرست 

 آمارهای رسمی

 
اصول آمار 

 رسمی

  اداره محیط کاری سوئد، دفتر واسطه ملی، اداره آمار سوئد
  بازار کار

 مؤسسات دولتی

 

های آژانسپارلمان و 

 دولتی 

 

 اتحادیه اروپا 

Eurostat 

 اداره آمار سوئد
 

 جمعیت
   

 اداره آمار سوئد
مسکن، ساخت و ساز و  

 ساختمان

   

 اداره آمار سوئد
 

 دموکراسی
   

    انرژی  آژانس انرژی سوئد

    بازار مالی  اداره نظارت مالی سوئد

    تجارت کاالها و خدمات  اداره آمار سوئد

    امور مالی خانوار  اداره آمار سوئد

 هیئت ملی بهداشت و رفاه
های بهداشت و مراقبت 

 پزشکی

   

اداره کشاورزی سوئد، آژانس سوئد برای مدیریت دریایی و آب، 

 آژانس جنگل سوئد، دانشگاه علوم کشاورزی سوئد

جنگلداری و  کشاورزی، 

 شیالت

   

کتابخانه ملی سوئد، آژانس سوئد برای تجزیه و تحلیل سیاست 

 فرهنگی

 

 فرهنگ و اوقات فراغت
   

    شرایط زندگی  اداره آمار سوئد

آژانس حفاظت محیط زیست سوئد، اداره آمار سوئد، آژانس سوئد 

 سوئد،برای مدیریت دریایی و آب، آژانس شیمیایی 

 

 محیط زیست
   

    های ملیحساب  اداره آمار سوئد

 ای،برای رشد اقتصادی و منطقه اداره آمار سوئد، آژانس سوئد

 های رشدژانس سوئد برای تجزیه و تحلیل سیاستآ

 

 های تجاریفعالیت
   

اداره بدهی ملی سوئد، اداره مدیریت مالی ملی  اداره آمار سوئد،

 سوئد

 

 امور مالی دولتی
   

 ملی تحقیقات اقتصادی مؤسسهاداره آمار سوئد، 
 

 ها و مصرفقیمت
   

    قضایی نظام  های ملیاداره دادگاه شورای ملی سوئد برای پیشگیری از جرم،

    بیمه اجتماعی  آژانس بیمه اجتماعی سوئد، آژانس بازنشستگی سوئد

    خدمات اجتماعی  هیئت ملی بهداشت و رفاه

 نقلوتجزیه و تحلیل حمل
 

 نقل و ارتباطاتوحمل
   

اداره آموزش عالی سوئد، آژانس ملی آموزش و  اداره آمار سوئد،

 پرورش، هیئت سوئد برای حمایت از تحصیل

 

 آموزش و تحقیق
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 18آلمان -2-15-3

کشور آلمان آمارهای فدرال توسط اداره آمار فدرال در که  استسازمان آمار این کشور حاصل شد این  گاهبررسی وب ازکه ای نتیجه

ها و آمارهایی توسط بانک مرکزی آلمان، وزارتخانه ند. در بعضی موارد استثنا هم ممکن استشومیو ادارات آمار دولتی تولید 

 های فدرال تولید شوند.آژانس
د و ادارات آماری نقشی در این زمینه ندارند. شومیاری که قرار است اجرا شود توسط پارلمان تعیین در این کشور نوع طرح آم

کلی هستند. آمار رسمی در آلمان  نظامها جزئی از یک آن همهای نبوده، بلکه های جداگانههای مختلف آماری طرحهمچنین طرح

د. در هماهنگی با ادارات آمار کشورها، اداره آمار فدرال، عالوه بر اینکه آمار شومیتوسط ادارات خاصی مانند ادارات آمار فدرال تولید 

 و ارائه با و همچنین کرده هماهنگهم با  گردآوری نموده و سپس را هاآند، بلکه کنمیشناسی و تکنولوژی آماده را از نظر روش

 د. کنمینتایج را منتشر  هااین دادهتجزیه و تحلیل 

د. معیارهای شومیآمار رسمی آلمان نیز اعمال  نظامآماری اروپا مشخص شده است، در  نظاممعیارهای کیفیت آمار رسمی که توسط 

زمانی و مکانی، انسجام، رعایت  اند از: اهمیت آمار، دقت، به روز بودن، دسترسی و وضوح، مقایسهکیفیت آمار رسمی در آلمان عبارت

 .اصول کیفیت
 گیرد: اصلی زیر صورت می مرحله ۷آلمان تولید آمار در در کشور 

  ؛هاداده( شناسایی تقاضای ۲مرحله 

  ؛سازی( آماده۱مرحله 

 ؛اطالعات گردآوری( 3مرحله 

 ؛( پردازش4مرحله 

 ؛هاداده( آنالیز ۵مرحله 

 ؛( انتشار۲مرحله 

 .سازی آمار( بهینه۷مرحله 

  

                                                           
18 https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/searchresult/s/relevance_desc 

https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/searchresult/s/relevance_desc
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 خالصه شده است. ۱-3در کشور آلمان در جدول  فهرست آمارهای رسمیعناوین اصلی 

 

 لمانآدر  فهرست آمارهای رسمی -2-3جدول 

 متولیان آمار رسمی

 

عناوین اصلی 
فهرست 

 آمارهای رسمی

مسئول  
اصلی تولید 

و انتشار 
 آمار

متولی تعیین  
فهرست 
آمارهای 

 رسمی

 

اصول آمار 
 رسمی

دفتر آمار فدرال، پورتال برلین، وزارت آموزش و تحقیقات فدرال، فالتز، -پورتال باز دولتی اطالعات راینالند
وزارت کار و امور اجتماعی فدرال، وزارت امورخارجه، وزارت کشور فدرال،اداره پاداش فدرال، وزارت مالی 

 فدرال،دفتر بیمه فدرال

 

 جمعیت و جامعه
 

ادارات آمار 
 فدرال 

 

 پارلمان

  

 اتحادیه اروپا 
Eurostat 

ای، پالتا، وزارت آموزش و تحقیقات فدرال، دفتر آمار فدرال، آمار منطقه-باز دولتی اطالعات راینلندپورتال 
 وزارت کشور فدرال، کتابخانه ملی آلمان، بایگانی فدرال، کمیسیون دولت فدرال برای فرهنگ و رسانه،

 وزارت امورخارجه

 

آموزش، فرهنگ و 
 ورزش

   

 فالتز -پورتال باز برلین، پورتال باز دولتی اطالعات راینالند
 

 انرژی
   

 پالتا، دفتر آمار فدرال، پورتال شفافیت هامبورگ، مؤسسه-پورتال باز برلین، پورتال دولتی اطالعات راینلند
فدرال حفاظت فدرال ایمنی و بهداشت شغلی، وزارت کار و امور اجتماعی فدرال، وزارت کشور فدرال، اداره 

 کننده و ایمنی مواد غذایی، وزارت دفاع، دفتر بیمه فدرال مصرف

 

 سالمت

   

 فالتز، وزارت همکاری و توسعه اقتصادی فدرال-پورتال باز دولتی اطالعات راینالند
موضوعات  

 المللبین

   

کشور فدرال، اداره آمار فدرال،  فالتز، اداره دادگستری فدرال، وزارت-پورتال باز دولتی اطالعات راینالند
 پورتال شفافیت هامبورگ، پورتال باز، ثبت اختراع آلمان و دفتر تجارت عالمت تجاری

عدالت، نظام  
ایمنی  حقوقی و

 عمومی

   

 فالتز، مؤسسه فدرال کشاورزی و غذا -پورتال دولتی اطالعات راینالند

 

کشاورزی، شیالت، 
 جنگلداری و غذا

   

 کمیسیون فدرال ای، اداره آمار فدرال، پورتال باز برلین،فالتز، آمار منطقه-پورتال باز دولتی راینالند
حفاظت از اطالعات و آزادی اطالعات، پورتال شفافیت هامبورگ، وزارت کشور فدرال، وزارت کار و امور 

یقات و آزمایش مواد، وزارت خارجه، مؤسسه فدرال تحق اجتماعی فدرال، وزارت مالی فدرال، وزارت امور
اقتصاد و انرژی فدرال، اداره کل گمرکات، اداره فدرال، وزارت همکاری و توسعه اقتصادی فدرال، اداره 
 دادگستری فدرال، دفتر مرکزی مالیات، اداره پاداش فدرال، کمیسیون دولت فدرال برای فرهنگ و رسانه 

 

دولت و بخش 
 عمومی

   

پالتا، مؤسسه فدرال تحقیقات ساختمان، تحقیقات شهری و فضا در -طالعات راینلندپورتال باز دولتی ا
 ای، وزارت مالی فدرال ریزی منطقهاداره فدرال ساختمان و برنامه

 

 ها و شهرهاناحیه
   

ای، وزارت پالتا، دفتر آمار فدرال، آمار منطقه-پورتال شفافیت هامبورگ، پورتال باز دولتی اطالعات راینلند
 کشور فدرال، پورتال باز برلین، اداره اقتصاد و کنترل صادراتی فدرال 

 

 محیط زیست
   

شفافیت هامبورگ، وزارت کشور فدرال، پالتا ، اداره آمار فدرال، پورتال -پورتال باز دولتی اطالعات راینلند
 ایآمار منطقه

 

 ترافیک
   

پالتا، دفتر آمار فدرال، مؤسسه فدرال کشاورزی و غذا، اداره دادگستری -پورتال باز دولتی اطالعات راینلند
اری، تجفدرال، پورتال باز برلین، وزارت آموزش و تحقیقات فدرال، اداره ثبت اختراع آلمان و دفتر عالمت 

وزارت کار و امور اجتماعی فدرال، پورتال شفافیت هامبورگ، وزارت داخلی فدرال، وزارت مالی فدرال، 
ریزی مؤسسه فدرال تحقیقات ساختمان، تحقیقات شهری و فضایی در اداره فدرال ساختمان و برنامه

ریدریش لوفلر، وزارت خارجه، مؤسسه ف سسه فدرال تحقیقات و آزمایش مواد، وزارت امورؤم ای،منطقه
 اقتصاد و انرژی فدرال، دفتر جبران خسارت فدرال 

 

تجارت و 
 گذاریسرمایه

   

-ای، پورتال باز دولتی اطالعات راینلندوزارت آموزش و تحقیقات فدرال، دفتر آمار فدرال، آمار منطقه
ر دولت بایگانی فدرال، کمیسیون پالتا، وزارت کشور فدرال، پورتال شفافیت هامبورگ، کتابخانه ملی آلمان،

 هافدرال برای فرهنگ و رسانه

 

 علوم و تکنولوژی
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  19انگلستان -3-15-3

اطالعات مورد نیاز برای تحقق اهداف، دستیابی به  آوریجمعمنظور کم کردن بار پاسخگویی، ها بهدر کشور انگلستان آمارگیری

ا ها ردر گردآوری داده کند تا نیاز به آمارگیریاین کشور تالش میعالوه بهد. نشومینیازهای کاربر و خدمت به عموم جامعه طراحی 

د و شومیهای عادی ی اداری به دست آمده توسط نهادهای خصوصی و عمومی در موقعیتهاداده. این امر شامل به حداقل برساند

 ند. شومین گردآوریمنظور دستیابی به اهداف خاص به هاداده
رایط تواند در طول زمان متناسب با شمیآن  که دامنهاین معنی  ابکشور انگلستان با در نظر گرفتن ویژگی پویا بودن آمارهای رسمی، 

 این تعریف اشاره شده است. مصادیق در زیر بهتر را در مورد آمار رسمی ارائه داد. تعریفی جامعحال تغییر باشد.  در

 انواع آمار رسمی در کشور انگلستان -1-3-15-3

 .آمار ملی، که توسط دفتر اداره آمار بر اساس قانون اجرای آمار ارزیابی شده است 
 ًهانآرسد تا کاربران و ذینفعان بتوانند در ارزیابی کیفیت ها به چاپ میتوسعه یافته یا آمار نوآورانه است. این آمار تجربی، که اخیرا 

 در مرحله اولیه شرکت کنند.
 د.شومیاند. یک ثبت از این آمار توسط اداره قوانین آمار حفظ آمارهایی که به طور کامل با قانون اجرایی آمار ارزیابی نشده 

 خالصه شده است. 3-3در جدول  انگلستاندر کشور  فهرست آمارهای رسمیعناوین اصلی 

 
  

                                                           
19)https://www.statisticsauthority.gov.uk/about-the-authority/uk-statistical-system/producers-of-official-statistics/ 
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 در انگلستان فهرست آمارهای رسمی -3-3جدول 

 ها(متولیان آمار رسمی )توسط وزراتخانه

 

عناوین اصلی 
فهرست 

 آمارهای رسمی

 

مسئول 
اصلی تولید 

و انتشار 
 آمار

 

فهرست متولی تعیین 
 آمارهای رسمی

 

اصول آمار 
 رسمی

(، بخش دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش BEISعت )نوزارت بازرگانی، استراتژی انرژی و ص
(DCMSوزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی، وزارت تجارت بین ،) الملل، اداره حمل

(، وزارت بهداشت و OMEو نقل، وزارت کار و بازنشستگی، اداره اقتصاد نیروی انسانی )
داری، دفترخانه، وزارت المنافع، وزارت خزانهمراقبت اجتماعی، اداره امور خارجه و مشترک

 مسکن، جوامع و دولت محلی، وزارت دادگستری

 

صنعت و 
 تجارت

 

 ملی آمار هرادا
 

 

دفتر ملی آمار، ادارات و 
های دولتی انگلستان، سازمان

یا یکی از سه اداره دولتی در 
 اسکاتلند و ولزایرلند شمالی، 

 

اصول تنظیم 
شده توسط 

مقررات  اداره
 آماری 

 وزارت دفاع
 

اطالعات 
 هاشرکت

   

المنافع، دفترخانه، وزارت دادسرای عمومی، وزارت آموزش، اداره امور خارجه و مشترک
 دادگستری

 

جنایت، عدالت، 
 قانون

   

 الملل، دفترخانه، وزارت دفاعوزارت تجارت بین
 

دفاع و نیروهای 
 مسلح

   

 وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و بازنشستگی، وزارت دادگستری
 

آموزش و 
 مهارت

   

 وزارت کار و بازنشستگی، دفترخانه
 

ورود و اقامت 
 در انگلستان

   

وزارت بازرگانی، استراتژی انرژی و صنعت، وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی 
(DEFRA،) داری، دفترخانه، وزارت مسکن، جوامع و دولت نقل، وزرات خزانهواداره حمل

 محلی

 

 محیط زیست

   

 المنافع، دفترخانهاداره امور خارجه و مشترک

 

خروج و اقامت 
در کشورهای 

 خارجی

   

هیئت دولت، وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش، وزارت آموزش، وزارت محیط زیست، 
وزارت  و امور روستایی، وزارت کار و بازنشستگی، وزارت بهداشت و مراقبت اجتماعی،غذا 

داری، دفترخانه، وزارت دفاع، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی، وزارت دادگستری، خزانه
 اداره ایرلند شمالی

 

 دولت

   

بازنشستگی، وزارت وزارت کار و  وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش، وزارت آموزش،
وزارت دفاع، آژانس  داری، دفترخانه،وزارت خزانه(، DH)ی بهداشت و مراقبت اجتماع

 (HSE(، بهداشت و ایمنی اجرایی )FSAاستانداردهای غذایی )

 

بهداشت و 
مراقبت 
 اجتماعی

   

ت اروز وزارت بازرگانی، استراتژی انرژی و صنعت، بخش دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش،
داری، دفترخانه،وزارت دفاع،وزارت مسکن، جوامع و دولت وزارت خزانهکار و بازنشستگی ،

 محلی

 

مسکن و 
 اجتماع

   

 المنافع، وزارت دفاع(، اداره امور خارجه و مشترکDfIDالمللی )وزارت توسعه بین
 

 المللبین
   

 داری وزرات کار و بازنشستگی، وزارت خزانه
 

 پول
   

های اجتماعی، وزارت وزارت بهداشت و مراقبت وزارت آموزش، وزرات کار و بازنشستگی،
 دادگستری 

 

مراقبت از 
 کودکان 

   

نقل، وزرات کار و وبخش دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش، وزارت آموزش، وزارت حمل
 اداره ایرلند شمالیبازنشستگی، دفترخانه، وزارت دفاع، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی، 

 

دولت محلی و 
 ایمنطقه

   

وزارت بازرگانی، استراتژی انرژی و صنعت، بخش دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش 
(DCMS،وزرات آموزش،) ،وزارت  داری، دفترخانه،وزارت خزانهوزرات کار و بازنشستگی

 دفاع، وزارت دادگستری

 

جامعه و 
 فرهنگ

   

 (DfT)ونقل وزارت حمل
 

 نقلوحمل
   

های اجتماعی، (، وزارت بهداشت و مراقبتDWPوزارت کار و بازنشستگی )وزارت آموزش،
 وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی

 

 رفاه
   

هیئت دولت، وزارت بازرگانی، استراتژی انرژی و صنعت، بخش دیجیتال، فرهنگ، رسانه و 
های (، وزارت بهداشت و مراقبتDWPبازنشستگی )وزارت کار و ورزش، وزارت آموزش،

 اجتماعی، دفترخانه، وزارت دفاع، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی

 

 کار

   



3۴ 

 

 ۱۱ جمهوری لیتوانی -۴-15-3
این د، کنمید که مفهوم آمار رسمی و اصول کلی سازمان را تثبیت شومیهای آمار لیتوانی توسط قانون آمار رسمی تنظیم فعالیت

ی مدیریت آمار رسمی و هاسازمانهای وظایف، حقوق و مسئولیت کرده ودهندگان را تعیین های پاسخحقوق و مسئولیتقانون 

تولید شده در کشور لیتوانی اشاره شده است که  فهرست آمارهای رسمید. در زیر به کنمیرا تعریف  حوزه قانون هاآنمسئولیت 

 باشد.متولی آن اداره آمار لیتوانی می

 خالصه شده است. 4-3ل در جدو لیتوانیدر کشور  فهرست آمارهای رسمیعناوین اصلی 

 در جمهوری لیتوانی فهرست آمارهای رسمی -۴-3جدول

فهرست عناوین اصلی  متولیان آمار رسمی )تفکیکی وجود ندارد(
 آمارهای رسمی

مسئول اصلی تولید 
 و انتشار آمار

فهرست متولی تعیین 
 آمارهای رسمی

 اصول آمار رسمی

آژانس حفاظت محیط زیست، وزارت امور مالی، خدمات شیالت، 
 اطالعات جامعه، بخش فناوری بهداشت، کمیته توسعه مؤسسه

اقتصاد  مؤسسهو ورزش،  اطالعات وارتباطات، گروه تربیت بدنی
 شناسیکارلیتوانی، زمینتبادللیتوانی،نک کشاورزی لیتوانی، با

لیتوانی، کتابخانه ملی لیتوانی، دپارتمان مهاجرت، اداره گمرک، 
آوری اطالعات در آموزش و پرورش، اداره دادگاه ملی، مرکز فن

آمار لیتوانی، خدمات گمرک مرزی، بازرسی دولتی کارگری، 
 دولتیخدمات نظارتی 

 آمار عمومی

 اداره آمار لیتوانی

اطالعات این قسمت و 
کاری آمار رسمی در  برنامه

لیتوانی به زبان انگلیسی 
 موجود نیست.

اصول کلی آمار رسمی توسط 
قانون آمار لیتوانی و بر اساس 

 قوانین ملی و اتحادیه اروپا

 انرژی و محیط زیست 

 اجتماعی و جمعیت آمارهای

 شناسیی زمینهاداده

 حمل و نقل و ارتباطات

 تکنولوژی و علوم
 تجارت خارجی

 اقتصاد و امور مالی

 آمارهای تجارت

 کشاورزی وجنگلداری

 

 21ترکیه -3-15-3

 آمار رسمی نظام برنامهد و هر سازمان متولی یک بخش است. اولین شومی گردآوریهای مختلفی اطالعات آماری در ترکیه در بخش

میالدی را پوشش داد. این برنامه برای جلوگیری از هرگونه  ۱۱۲۲-۱۱۲۱بعدی دوره  برنامهتنظیم شد و  ۱۱۲۲-۱۱۱۷ی هاسالبرای 

 و حصول اطمینان بیشتر در مورد آمار رسمی نیروی انسانی و منابع تکرار در تولید و انتشار آمار رسمی، کاهش بار پاسخگویی، ذخیره

ل اند، روش تکمیهای مسئول و مرتبط با آن تعریف شدهمؤسسه، ای هستندآمار رسمی آمارهای استاندارد شده تنظیم شد. به عالوه،

د خواهد شد. برای آمار رسمی فقط توسط یک منبع تولیهر شاخص از و تقویم چاپ این آمار نیز از قبل تعیین شده است.  هاداده

شرکت مرتبط در  ۲۵۵نماینده از  438جلسه کاری و  9۲گروه کاری تشکیل شد،  4۱، ۱۱۲۲-۱۱۲۱آمار رسمی  برنامهسازی آماده

گیرد، اما ی تعیین شده انجام میهاسازمانآمار ترکیه و  جلسات حضور داشتند. گرچه اطالعات مربوط به آمار رسمی توسط اداره

موظف به ارائه  مؤسساتشده است. این  گردآوریاداره آمار ترکیه تنها نهاد مسئول برای هماهنگی در مورد تولید و چاپ آمار رسمی 

و  UNSDآمار رسمی در ترکیه اصول تعریف شده توسط  گردآوریموقع به اداره آمار ترکیه هستند. اساس شده به گردآورینتایج 

EuroStat  در حال اجرا است.  ۱۱۱۲-۱۱۲۷آمار رسمی برای سال  برنامهاست. در حال حاضر هم 

                                                           
20) https://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles7  

 

21) http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=en 

https://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles7
http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=en
http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=en
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 ند از:اهای مسئول برای تولید آمار رسمی عبارتو ارگان مؤسسات

 ؛ی وابستههاسازمانها و و وزارتخانه وزیرنخست 
 ؛های مربوطو شرکت های مربوطه و مرتبط، و همچنین اتحادیههاسازمانهای محلی و دولت 
  ای که دارای اشخاص حقوقی است و تحت ای که وضعیت عمومی دارند، مؤسسهی حرفههاسازمانو  هاسازمانسایر نهادها و

گذاری، استقرار، اتحادیه، صندوق تعهد، صندوق و غیره از جمله بانک مرکزی جمهوری ترکیه، هایی نظیر مؤسسه، سرمایهنام

 ؛هااستانبول و دانشگاهبورس اوراق بهادار 
 هایی که دارای یک مؤسسه عمومی هستند.مربوط به حرفه هاسازمان 

 خالصه شده است. ۵-3ل در جدو ترکیهعناوین اصلی فهرست آمارهای رسمی در کشور 
 

 در ترکیه فهرست آمارهای رسمی -5-3جدول

 متولیان آمار رسمی

 

عناوین اصلی 
فهرست آمارهای 

 رسمی

 

مسئول 
تولید  اصلی

 و انتشار آمار

 

متولی تعیین 
فهرست آمارهای 

 رسمی

 

 اصول آمار رسمی

 اداره آمار ترکیه، وزارت غذا، کشاورزی و دامداری
 

های زیر ساخت
 آماری

 

اداره آمار 
 ترکیه

 

جمهوری و ریاست
مطابق با نظرات 

 شورا، 
تعیین متولیان آماری 
 توسط شورای آماری 

 

اصول تعریف شده 
و  UNSDتوسط 

EuroStat 

وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت ملی ، .H.Uاداره آمار، انستیتوی مطالعات جمعیتی 
ت ورزش و ارآموزش و پرورش، شورای آموزش عالی، اداره آمار، ریاست امور مذهبی، وز

های اجتماعی، وزارت جوانان، وزارت بهداشت، وزارت توسعه، وزارت خانواده و سیاست
حقوق بشر، وزارت فرهنگ و ارشاد و گردشگری،  ،نخست وزیر ،ریاست جمهوری دادگستری،

 وزارت کشور

 

-آمار جمعیتی
 اجتماعی

   

داری ترکیه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری ترکیه، اداره آمار ترکیه، وزارت خزانه
امور مالی، وزارت توسعه، آژانس توسعه و همکاری ترکیه، آژانس تعهدات عمومی، وزارت 

ت مدیره بازار سرمایه، ئگذاری بیمه سرمایه، هیهآژانس نظارت و مقررات بانکی، سپرد
 های بازنشستگی ترکیه ی ترکیه، انجمن بیمه و شرکتهابانک

 

 آمار اقتصاد کالن

   

اداره آمار ترکیه، وزارت علوم صنعت و فناوری، بانک مرکزی ترکیه، وزارت توسعه، تاالر 
تحادیه و تبادل کاال در ترکیه، وزارت انرژی و منابع طبیعی، قدرت تنظیم بازار انرژی، وزارت ا

 مقامات فناوری اطالعات و ارتباطات ارتباطات، وزارت داخله،و نقل،امور دریایی وحمل

 

 آمار کسب و کار

  

 

 امور آبکشاورزی و دامداری، وزارت جنگلداری و  اداره آمار ترکیه، وزارت غذا،
 

 آمار کشاورزی
  

 

 وزارت جنگلداری و امور آب، وزارت محیط زیست و شهرسازی، اداره آمار ترکیه
 

آمار محیط 
 زیست

  

 

 استرالیا  -6-15-3

دولت و قلمرو حکومتی تشکیل شده است. اداره آمار استرالیا، ارائه خدمات آماری به  8فدرال دولت استرالیا از دولت استرالیا و  نظام

 هر دو سطح دولت استرالیا را بر عهده دارد. 

د و کنمیبرگزار  جلسه بار۱ سال هر تشکیل شد و در ۲9۷۵توسط اداره آمار استرالیا در سال  ۱۱(ASAC) آماری شورای مشاوره

  های زیر است:ی آن ارائه مشاوره به وزیر و آماردانان استرالیایی در زمینهوظیفه

 بهبود، گسترش و هماهنگی خدمات آماری ارائه شده برای اهداف عمومی در استرالیا؛ 
 این خدمات آماری پذیرفته شود و های اصلی ارائهی کاری که باید در ارتباط با جنبههابرنامههای ساالنه و بلندمدت و اولویت 
 .هر گونه مسائل دیگر که مربوط به آن دسته از خدمات آماری است 
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 ،ها و مناطق است. بنابراینمرجع آماری مرکزی برای دولت استرالیا و ارائه دهنده خدمات آماری به ایالت ۱3(ABSاداره آمار استرالیا )

 های اطالعاتی با رعایت موارد زیر دارد:رساندن ارزش اداره آمار استرالیا نقش حیاتی در به حداکثر

 های محیط های سیاسترسانی اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و تصمیمارائه آمار رسمی با کیفیت باال، به موقع و مرتبط، که اطالع

 را بر عهده دارد.  هابرنامهزیست و ارزیابی 
 خصوصی و محرمانه بودن اطالعات شخصی و تجاری مورد نیاز تحت  حفظ سطح باالی اعتماد اجتماعی برای حفاظت از حریم

 .قانون
  استفاده از ۱( تشویق استفاده آگاهانه توسط دولت، کسب و کار، محققان و جامعه؛ ۲از طریق:  هادادهحداکثر استفاده مؤثر از )

 .( افزایش دسترسی به اطالعات3ی جدید و هادادهسازی های یکپارچهفرصت
 آوری ی اداری موجود و جمعهادادههایی برای استفاده بهتر از های عملیاتی، از جمله جستجوی راهحصول اطمینان از هزینه

 .دهندگان اطالعاتی تجاری و کاهش اعمال نظارتی بر ارائههاروشثرتر، تسهیل ؤاطالعات م
  اق با استانداردهای آماریی رسمی، شامل توسعه و تضمین انطبهاسازمانهماهنگی و مشاوره برای. 

 خالصه شده است. ۲-3ل در جدو استرالیادر کشور  فهرست آمارهای رسمیعناوین اصلی 

 
 در کشور استرالیا فهرست آمارهای رسمی :6-3جدول

 ها()سرفصل فهرست آمارهای رسمی متولیان آمار رسمی

مسئول 

اصلی تولید و 

 انتشار آمار

متولی تعیین 

فهرست آمارهای 

 رسمی

اصول آمار 

 رسمی

 های سالمت و رفاههزینه انستیتوی سالمت و رفاه استرالیا

اداره آمار 
 استرالیا

(ABS)  

ی شورای مشاوره
 --- (ACAC) آماری

 هااطالعات سرشماری اداره آمار استرالیا
 آمار مربوط به کسب و کار دپارتمان صنعت، علم و فناوری

 آمار نیروی کار اداره آمار استرالیا
 جمعیت و رشد آن، توزیع جمعیت، تولد و مرگ، مهاجرت، ازدواج و طالق اداره آمار استرالیا

 آمار مربوط به حمایت از کودکان گروه خدمات انسانی
 آمار مربوط به جرم و عدالت کیفری شناسی استرالیاجرم مؤسسه

 آمار مربوط به سالمت وزارت بهداشت
 آمار مهاجرت و آمارهای ورود و خروج خارج از کشور وزرات امور داخله

 آمار کردشگران اداره گردشگری استرالیا
 هاآهن و جادهنقل مسافر، راهوآمار حمل شهری توسعهدپارتمان زیرساخت، 

 ی سالمت و ایمنی کار و جبران خسارت کارگرانآمار در زمینه اداره ایمنی کار
 آمار مربوط به سیاست خارجی، تجارت و توسعه استرالیا وزارت امور خارجه و تجارت

 المللیهای اینترنتی استرالیا و بینسایت ی ملی استرالیاکتابخانه
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 ۱4مریکاآ -7-15-3

 ۲۱۱. همچنین بیش از شودمیبار توسط اداره سرشماری این کشور انجام ی آمریکا سرشماری هر ده سال یکدر ایاالت متحده

، تجزیه و گردآوریهای دولت فدرال مسئول گیرد و نیز آژانسسال انجام می ۲-۵های زمانی آمارگیری از خانوارها و مشاغل در بازه

 ی آماری هستند. هادادهتحلیل و انتشار اطالعات و 

 اصل زیر را برای یک آژانس آماری برشمرد: 4توان میی یک آژانس آماری فدرال )ویرایش ششم( هاروشبر اساس اصول و 

 ؛اصل اول: مرتبط با مسائل سیاسی

  ؛اصل دوم: اعتبار در میان کاربران داده

 ؛کنندگان دادهتأمیناصل سوم: اعتبار در میان 

 .مرتبط اصل چهارم: استقالل از تأثیر سیاسی و هرگونه تأثیر خارجی غیر

 یک آژانس آماری در نظر گرفته شده است: مؤثردستورالعمل برای عملکرد مفید و  ۲3همچنین 

 ؛( مأموریت به خوبی مشخص شده و به خوبی پذیرفته شده۲

 ؛( اقتدار الزم برای محافظت از استقالل۱

 ؛دکنمی( استفاده از منابع متعدد داده برای آمار که نیازهای کاربر را برآورده 3

 ؛انتشار وسیع اطالعات قابل دسترس و آسان برای استفاده (4

 ؛همکاری با کاربران داده( ۵

 ها؛دهندگان دادهاحترام به حریم خصوصی و استقالل ارائه( ۲

 ؛هادادهدهندگان حفظ محرمانه بودن اطالعات ارائه( ۷

 ؛ایتعهد به کیفیت و استانداردهای حرفه( 8

 ؛یک برنامه پژوهشی فعال (9

 ؛ای کارکنان( ارتقاء حرفه۲۱

 ( یک برنامه ارزیابی داخلی و خارجی قوی و۲۲

 .ی آماریهاسازمان( هماهنگی و همکاری با دیگر ۲۱

های در سطح فدرال سپرده ها به صورت افقی به آژانسبدین معنی که مسئولیت. متمرکز است غیر نظامآماری آمریکا یک  نظام

های محلی نیروی کار و آموزش، اشتراک عمودی برای تولید داده در سطح ایالت و دولت هایی مانند کشاورزی،د. در حوزهشومی

این آمارها متولیان  هک است ۷-3صورت جدول بهوجود دارد. اما در مجموع فهرست آمارهای رسمی تولید شده در این کشور 

  .ی آماری نیز هستندهاداده، تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات و ریگردآوکه مسئول اند های دولت فدرالآژانس
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 کانادا  -8-15-3

 3۵۱گیرد، بیش از بار صورت میسال یک ۵هایی که هر های فدرال است. عالوه بر سرشماریآمار از مسئولیت گردآوریدر کانادا، 

ها، آمارهای سالمت و اقتصاد و توزیع درآمد، آمارهای جرم و د. آمارهای مربوط به سرشماریشومیآمارگیری فعال در کانادا انجام 

 د. شومیتوسط اداره آمار کانادا منتشر  ،عدالت

آمار کانادا که بودجه آن توسط مجلس تنظیم شده است، وظیفه پاسخگویی به نیازهای آماری تمام سطوح دولت و بخش اداره 

ند ای آماری اصلی آن عبارتهابرنامه. برخی از را داردگیری و اطالعات عمومی بندی سیاست، تصمیمخصوصی برای تحقیق، فرمول

حیاتی برای تولد و مرگ، اشتغال و بیکاری در آمارگیری نیروی کار، هزینه زندگی از شاخص قیمت از: سرشماری جمعیت، آمارهای 

 .های اقتصادیالمللی و حسابکننده، آمار اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، تجارت بینمصرف

 تولید شده در این کشور آمده است: فهرست آمارهای رسمی 8-3جدول در 
  

 در کشور امریکا فهرست آمارهای رسمی: 7-3جدول 

 متولیان آمار رسمی
فهرست عناوین اصلی 

 آمارهای رسمی
مسئول اصلی تولید 

 و انتشار آمار

متولی تعیین 

 فهرست

اصول آمار 

 رسمی

 جرم و عدالت آمار عدالت وزارت دادگستری ایاالت متحده اداره

 دولت های دولت فدرال آژانس
اصول تعریف شده 

 لدولت فدراتوسط 

 جمعیت اداره سرشماری ایاالت متحده

 تبعیض آمار –( EEOCهای برابر ایاالت متحده )کمیسیون اشتغال فرصت

سوء اداره مبارزه با مواد مخدر، مؤسسه ملی سوء استفاده از مواد مخدر، اداره 
 مصرف مواد و خدمات بهداشت روان،

 مصرف دارو

های اقتصادی )اداره آمار ایاالت اداره تحلیل اقتصادی، دفتر آمار کار، شاخص
 متحده(، آمار مالیاتی

 اقتصاد، مالیات و دارایی

 آموزش مرکز ملی آمار آموزش و پرورش

 گیریانتخابات و رای کمیسیون انتخابات فدرال

 اشتغال وزارت کار ایاالت متحده، دفتر زنان، اداره ایمنی و بهداشت شغلی

آژانس حفاظت از محیط زیست، سازمان ملی اقیانوسی و جوی، اداره 
اداره اطالعات انرژی ایاالت  شناسی، سازمان ملی هوانوردی و فضایی،زمین

 متحده
 انرژی و محیط زیست

الملل فدرال در مورد آمار کودک ها، انجمن بینخانوادهاداره اطفال کودکان و 
 و خانواده

 خانواده و کودکان

 -USDAفائواستت، خدمات کشاورزی خارجی  خدمات تحقیقاتی اقتصادی،
 اطالعات بازار و تجارت، خدمات آمار کشاورزی ملی

 غذا و کشاورزی

کنترل بیماری، وزارت آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان، مراکز 
بهداشت و خدمات انسانی، مرکز ملی آمار بهداشت، اداره ایمنی و بهداشت 

 شغلی
 سالمت

 مهاجرت اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت
 فقر اداره تأمین اجتماعی
 هانقل و زیرساختوحمل اداره آمار حمل و نقل
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 در کانادا فهرست آمارهای رسمی: 8-3جدول 

 متولیان آمار رسمی
عناوین اصلی 

فهرست آمارهای 
 رسمی

مسئول 
اصلی تولید 

و انتشار 
 آمار

متولی 
تعیین 
 فهرست

 اصول آمار رسمی

، آمارگیری جمعیت بومیان، خدمات اصالحی بزرگساالن، آمارگیری توسط اداره آمار کاناداآمارگیری کودکان بومی 
آمارگیری  قربانی کردن،-عمومی اجتماعی آمارگیری جایگزین برای جوانان، سرشماری جمعیت،های اندازه

آمارگیری یکپارچه دادرسی کیفری، آمارگیری نیروی کار، بررسی ملی خانوار، بررسی امکانات اقامتی  خشونت،
 برای قربانیان سوء استفاده، بررسی خدمات قربانیان 

 مردم بومی

دولت فدرال 
و اداره آمار 

 کانادا 

دولت 
 فدرال

 آمار رسمی گانهاصول ده
United Nations 

Statistical 
Commission 

آمارگیری آب کشاورزی، بررسی ساالنه مالیات کشاورزی، بررسی عملکرد منطقه سیب زمینی دو ساله، سرشماری 
 کشاورزی، سرشماری جمعیت، آمارگیری ماهانه میلر

 کشاورزی

انادا در المللی کمیراث، معامالت بین مؤسساتبررسی تعلیم و تربیت بزرگساالن، بررسی ساالنه صنایع خدمات: 
بررسی صنایع خدماتی: هنرهای  خدمات، تجارت خدمات فرهنگی، بررسی صنعت خدمات: توزیع فیلم و ویدئو،

 نمایشی، نظرسنجی گذار جوانان 

تجارت، خدمات 
کننده و مصرف
 فرهنگ

 ی میدانی محصوالتهاگزارشسرشماری کشاورزی توسط اداره آمار کانادا، سری 
عملکرد کسب و کار 

 و مالکیت
 کودکان و نوجوانان بررسی طولی ملی کودکان و نوجوانان، نظرسنجی گذار جوانان

جمعیت، بررسی عمومی های جایگزین برای جوانان، سرشماری آمارگیری اندازه خدمات اصالحی بزرگساالن،
های قربانی کردن، بررسی خشونت، بررسی یکپارچه دادرسی کیفری، نظرسنجی حقوقی، بررسی برنامه-اجتماعی

اجرایی نگهداری، بررسی امکانات اقامتی برای قربانیان سوء استفاده، بررسی خدمات قربانیان، نگهداری جوانان و 
 خدمات اجتماعی 

 جرم و عدالت

های حفاظت از محیط نظارت بر آب کشاورزی، بررسی دوساالنه گیاهان آب آشامیدنی، بررسی دوساالنه هزینه
حسابداری محیط زیست و منابع کانادا، سرشماری  نظامالمللی کاال کانادا، زیست، آمار دولتی کانادا، تجارت بین

ده و محیط زیست، بررسی آب صنعتی، شاخص های مالی جریان، آمار مالی دولتی، بررسی خانواکشاورزی، حساب
های ترازنامه ملی، تولید ناخالص داخلی ملی المللی، آمار زمین از منابع طبیعی کانادا، حساببازرگانی کاال بین

 ی گردشگری ملیهاشاخصهای مربوط به هزینه، درآمد و حساب

های حساب
 اقتصادی

مرتبط آموزش و پرورش، سرشماری  مؤسساتآمارگیری آموزش و پرورش بزرگساالن، آمارگیری کالج ساالنه و 
ها، الجها و کاطالعاتی کالج اطالعات دانشجویی، آمارگیری ابتدایی متوسطه، اطالعات مالی دانشگاه نظامجمعیت، 

انواری ملی، بررسی طولی ملی کودکان و آمارگیری نیروی کار، آمارگیری تحصیالت تکمیلی ملی، آمارگیری خ
 نوجوانان، آمارگیری گذر جوانان 

 آموزش، یادگیری

ی کیفیت هوا، بررسی دوساالنه گیاهان آب آشامیدنی، بررسی دوساالنه هاشاخصنظارت بر آب کشاورزی، 
حسابداری محیط زیست و منابع کانادا، سرشماری کشاورزی، بررسی  نظامهای حفاظت از محیط زیست، هزینه

خانواده و محیط زیست، بررسی آب صنعتی، آمار زمین از منابع طبیعی کانادا، بررسی محصوالت و خدمات زیست 
 های صنعتیفرایندمحیطی، بررسی 

 محیط زیست

خانواده، نظرسنجی عمومی اجتماعی  - سرشماری جمعیت، بررسی عمومی اجتماعی، نظرسنجی عمومی اجتماعی
 های خانگی هویت اجتماعی، بررسی ملی خانوار، بررسی طولی ملی کودکان و نوجوانان، بررسی هزینه -

 ها و خانوارهاخانواده

 دولت آمار دولتی کانادا، سرشماری جمعیت 
آمارگیری سالمت کانادا، ثبت سرطان کانادا، بررسی اقدامات بهداشتی کانادایی، بررسی معلولیت کانادایی، 

شونده، آمارگیری گیرنده و مراقبتمراقبت –سرشماری کشاورزی، سرشماری جمعیت، بررسی عمومی اجتماعی 
 رسی سالمت هویت اجتماعی، بر -خانواده، آمارگیری عمومی اجتماعی  -عمومی اجتماعی 

 سالمت

 مسکن های خانگی سرشماری جمعیت، بررسی ملی داخلی، بررسی هزینه
بررسی  سرشماری کشاورزی، سرشماری جمعیت، پایگاه داده مهاجرت طولی، بررسی طولی مهاجران به کانادا،

 ملی خانوار 
مهاجرت و تنوع 

 قومی

های بازنشستگی ی، سرشماری جمعیت، سرشماری صندوقسرشمارها و افراد برآوردهای درآمد ساالنه خانواده
های غذا، نظارت بر تعمیر و نوسازی مالک خانه، آمارگیری ی مالی و اهدای خیریه، بررسی هزینههاداده، تأییدمورد 

لی، االمللی بزرگساالن، بررسی ملی خانوار، بررسی امنیت منیروی کار، بانک اطالعاتی طولی، مطالعه طولی و بین
 های خانگی، بررسی کار و درآمد دینامیک، آمارگیری محل کار بررسی هزینه

درآمد، حقوق 
بازنشستگی، هزینه 

 و ثروت

نظارت بر استفاده از اینترنت کانادا، برآورد های تحقیق و توسعه آموزش عالی، بررسی نوآوری،بررسی استراتژی 
 نوآوری و کسب و کار 

تکنولوژی اطالعات 
 ارتباطاتو 

المللی کاال کانادا )پایه گمرکی(، سرشماری کشاورزی، المللی کاال کانادا )پایه حسابداری(، تجارت بینتجارت بین
 اال ک المللیبینها و سبزیجات، شاخص بازرگانی محصوالت، بررسی میوه -فرهنگ خدمات تجارت، فرهنگ تجارت 

 المللتجارت بین

استفاده از زمان، آمار -سرشماری کشاورزی، سرشماری جمعیت، آمار بیمه اشتغال، بررسی عمومی اجتماعی
واحدهای شغلی، نظرسنجی نیروی کار، بررسی ملی خانوار، بررسی اشتغال، حقوق و دستمزد و ساعت، بررسی 

 وانان در گذار کار و درآمد دینامیک، بررسی محل کار و کارمند، نظرسنجی محل کار، نظرسنجی ج
 نیروی کار

 هاها، ساختزبان بررسی کودکان بومی، سرشماری جمعیت، بررسی ملی داخلی، سرشماری کشاورزی، بررسی ماهانه تولید 

ها و مناطق، سرشماری جمعیت، برآورد تعداد بررسی جمعیت بومیان، برآوردهای جمعیتی ساالنه: کانادا، استان
ها، نظرسنجی نیروی کار، بانک اطالعاتی طولی، بررسی ملی ها و سرزمینسرشماری، کانادا، استانهای خانواده
 داخلی

جمعیت و 
 شناسیجمعیت
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کننده، برآورد درآمد کار، شاخص قیمت محصوالت کشاورزی، ی پستی خارجی کانادا، شاخص مصرفهاشاخص
 های حساب ای و ناحیه بر حسب درآمد و هزینهداخلی ناحیهتولید ناخالص داخلی ملی درآمد، تولید ناخالص 

ها و قیمت
 ی قیمتهاشاخص

 های عمومیفروشی و فروشگاههای خردهزنجیره
فروشی و خرده
 فروشیعمده

 علم و تکنولوژی سرشماری کشاورزی، بررسی نوآوری، بررسی استراتژی نوآوری و کسب و کار 
 -بررسی اقدامات بهداشتی کانادایی، سرشماری کشاورزی، سرشماری جمعیت، نظرسنجی عمومی اجتماعی

 استفاده از زمان، بررسی ملی داخلی 
 جامعه

 حمل و نقل سرشماری کشاورزی 
    سفر و گردشگری های گردشگری ملی شاخص ها و سبزیجات،سرشماری کشاورزی، بررسی میوه

 

 ژاپن -9-15-3

ر ای دآمارهای رسمی نقش ویژه»معتقدند  هاآن دهد کهنشان می ،صورت گرفته است مطالعاتی که در مورد وضعیت آمار کشور ژاپن

های گیری و فعالیتهای تصمیمفرایندای برای رود که این آمار به طور گستردههای ملی دارند. انتظار میی و اجرای سیاستریزبرنامه

ی هاازمانسالمللی یا های بینی کنوانسیونهابرنامهو اغلب الزم است که در  بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرندتحقیقاتی در 

 «المللی دارند.همچنین نقش مهمی در مقایسه بین هاآنالمللی تهیه شود. بین

 کمیسیوند. ندهخود انجام می کارحوزه ؛ هر یک از اعضای اداری، یک نظرسنجی را در است "متمرکز"نوع از  آمار ژاپن سازمان

ای از آمار ارائه شده توسط ی و ارزیابی سیاست وزارت امور داخلی و ارتباطات )استانداردهای آماری(، هماهنگی بین رشتهریزبرنامه

مربوط به توسعه آمار ی اساسی هابرنامهسازی ی و آمادهریزبرنامهدهد. این کمیسیون مسئول هر یک از اعضای اداری را انجام می

در  کمیسیون آمار .رسمی بر اساس قانون آمار و همچنین مدیریت استانداردهای فنی برای اطمینان از یکنواختی و یکپارچگی است

د، نکمیکه در توسعه آمار رسمی فعالیت ، ثالث یشخص عنوانبه عادلطرف و یک سازمان بی عنوانبهوزارت امور داخلی و ارتباطات 

 اشاره شده است: تولید شده در کشور ژاپن فهرست آمارهای رسمیبه  9-3در جدول د شده است.. ایجا

 در ژاپن فهرست آمارهای رسمی -9-3جدول 

 فهرست آمارهای رسمیعناوین اصلی  متولیان آمار رسمی
مسئول اصلی تولید و 

 انتشار آمار

متولی تعیین 

 فهرست

اصول آمار 

 رسمی
 های ملیحساب های شرایط تجاری،شاخص اداره هیئت دولت

 قانون آمار - آمار ژاپن سازمان

 فیک جادهآمار ترا آژانس پلیس ملی

 جتماعی و جمعیتی، سرشماری جمعیتیآمار ا ارت امور داخلی و ارتباطاتوز

 وزارت امور مالی
رت، آمار آمار تجارت، دیگر آمارهای وابسته به تجا

 هاکشتیورود هواپیما و 

 وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری،
ربوط به دانش علوم اطالعاتی آمار و اطالعات م

 هاها و دانشگاهکالج

 وزارت بهداشت، کار و رفاه
آمار حیاتی، آمارگیری ساالنه جمعیت و تأمین 

 اجتماعی

 جنگلداری، شیالت،سرشماری کشاورزی و  کشاورزی، جنگلداری و شیالت ژاپن وزارت

وزارت مالی،  وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت،

 .نقلوزیرساخت و حمل
 شروع ساختمان، آمار کارهای ساختمانی
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 25نروژ -11-15-3

آمار نروژ مسئول اصلی تولید و انتشار آمار رسمی در جامعه نروژ است. آمار رسمی بر مبنای مستقل تدوین شده و هدف اداره 

 شود. درصد آمار رسمی توسط اداره آمار نروژ تهیه می 9۱-8۵ منافع عمومی است.آن 

 هشود کتنظیم می( اجراییآمار )کد  یاروپا برا تیفیک یهااست و مطابق با الزامات دستورالعمل یعموم تیمز کی یآمار رسم

ول بر اساس اصل شش اصباشد. یم یالمللنیو ب یمل یآمار یاز استانداردها یرویو پ دیتول یهادر رابطه با روش تیشامل شفاف

  .حفظ شود یها در آمار رسمناشناس بودن افراد و شرکت دیبا، «حفظ محرمانگی»بنیادین آمار رسمی 

در مورد  یمؤسسات آمار رسم ریسا نیهمچنکند. یم این آمار را نیز تهیه لیو تحل هیتجز ،یبر آمار رسم عالوهآمار نروژ اداره 

فهرست آمارهای به  ۲۱-3جدول  در .کنندپیروی میهمانند آمار نروژ  تیفیک یهایازمندیناز دهند و یموضوعات ارائه م یبرخ

 اشاره شده است: تولید شده در کشور ژاپن رسمی

  

                                                           
25) https://www.ssb.no/en/omssb/om-oss/vaar-virksomhet/offisiell-statistikk  

https://www.ssb.no/en/omssb/om-oss/vaar-virksomhet/offisiell-statistikk
https://www.ssb.no/en/omssb/om-oss/vaar-virksomhet/offisiell-statistikk
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 نروژفهرست آمارهای رسمی در  -11-3جدول 

اصول آمار 

 رسمی
 

متولی تعیین 

آمارهای  فهرست

 رسمی

 

مسؤل اصلی 

تولید و انتشار 

 آمار

 

عناوین اصلی 

فهرست آمارهای 

 رسمی

 متولیان آمار رسمی 

 اتحادیه اروپا
Eurostat 

 

 اداره آمار نروژ  اداره آمار نروژ

  مهاجرت و مهاجرین 
بخش آمار درآمد و شرایط زندگی، بخش آمار آموزش و فرهنگ، بخش 

 آمار جمعیت
 بخش آمار جمعیتبخش آمار آموزش و فرهنگ،   آموزش   

  بخش عمومی   
بخش آمار آموزش و فرهنگ، بخش آمار جمعیت، بخش منابع طبیعی و 

بخش آمار بهداشت و مراقبت اجتماعی، بخش آمار  آمار زیست محیطی،
 کسب و کار دینامیک

  
شرایط اجتماعی، رفاه و 

 جرم 
 

مراقبت بخش آمار درآمد و شرایط زندگی، بخش آمار بهداشت و 
 اجتماعی، بخش درآمد و آمار رفاه اجتماعی

 بخش درآمد و آمار رفاه اجتماعی بخش آمار جمعیت،  جمعیت   

  طبیعت و محیط زیست   
های ملی، بخش آمار منابع طبیعی و زیست محیطی، بخش حساب

 بخش آمار انرژی، محیط زیست و حمل و نقل
 جمعیت،بخش آمار   انتخابات  

 های مالی، بخش آمار تجارت خارجی،بخش شرکت  اقتصاد خارجی  

  
کشاورزی، جنگلداری، شکار 

 بخش آمار مسکن، امالک و اطالعات کشاورزی، بخش آمار صنعت اولیه،  و ماهیگیری 

 بخش آمار بازار مالی  بازارهای مالی و بانکداری   

  
بازار نیروی کار و 

 دستاوردها 
 بخش آمار بازار کار و دستمزد، بخش آمار بازرگانی سازمانی 

  تکنولوژی و اختراعات   
آمار حمل و نقل، گردشگری و فناوری  بخش آمار دینامیک کسب و کار،

 اطالعات و ارتباطات
 و شرایط زندگیبخش آمار آموزش و فرهنگ، بخش آمار درآمد   فرهنگ و تفریح  

  هاانرژی و کارخانه  
بخش آمار انرژی، محیط زیست و حمل و نقل، بخش آمار سیکل کسب 

 و کار

  
های ملی و حساب
 های تجاری سیکل

 های ملی، بخش آمار سیکل کسب و کاربخش حساب 

  
های ها و شاخصقیمت
 قیمت 

 بخش آمار قیمت، بخش ساخت و ساز و خدمات 

  حمل و نقل و گردشگری   
بخش آمار بازرگانی سازمانی، بخش آمار انرژی، محیط زیست و حمل و 

 نقل

  
ساخت و ساز، مسکن و 

 هادارایی
 بخش آمار قیمت 

  
ها و موسسات، شرکت

 هاحساب
 بخش آمار دینامیک کسب و کار 

 بخش آمار بازار کار و دستمزد  بهداشت  

  
ها و خدمات فعالیت
 فروشی فروشی و عمدهخرده

 بخش آمار بازرگانی سازمانی 
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 26لهستان -11-15-3

آغاز به کار کرد. مقررات آن در مورد آمار رسمی، به طور  ۲99۵سال ی قانون آمارهای رسمی از آمار رسمی در لهستان بر پایه نظام

 اروپا، مطابقت دارد.المللی، از جمله کامل با استانداردهای بین
 ها استوار است. های دو دسته از ارگانبر اساس فعالیت لهستاندر  آمار رسمی نظام

 ؛ایاداره آمار مرکزی و ادارات آماری تابع در سطح منطقه 
 ی مقررات وضع شده توسط های آمار رسمی را بر پایهی دولتی و بانک ملی لهستان آمارگیریسایر ادارات مرکزی اداره

 دهند. مجمع وزیران انجام می
 . است ی آمار رسمی مشخص شدهی آمارگیری ساالنهآمار رسمی در برنامهنظام وظایف اصلی 

 ساختار

ی زاداره آمار مرک سیتوسط رئ سینوشیبرنامه پ کهای وسیع، یی مشورتکاربران و بر پایههای اصلی پس از تائید نیازهای گروه

نویس برای بررسی به مجمع آماری ارائه خواهد شد که مدرکی برای تصویب شورای وزیران ارائه خواهد کرد. شود. این پیشمی هیته

ها، نوع اطالعات خروجی آماری، مطالعه، منابع داده و حوزه این مدرک شامل اطالعاتی در مورد موضوع و نوع آمارگیری، موضوع

 ها است. ها و تاریخ انتشار و هزینهفرم

تأمین اعتبار خواهد  منابع بودجه دولت به مبلغ مشخص شده )توسط پارلمان( در قانون بودجههای آمار رسمی هر ساله از آمارگیری

با همکاری ی اداره آمار مرکزمورد توسط رئیس  ۲۵۵ها موضوع بود که از بین آن ۱۲۲ها شامل ، برنامه آمارگیری۱۱۱۲شد. در سال 

 سایر نهادها اجرا شد. 
کند. عمل می ریوزنخستبرای  یامور آمار نهیدر زم یو نظرخواه یمشورت تیئه کیبه عنوان در موضوعات آماری  یآمار یشورا

 ند از:اوظایف این شورا عبارت

 ال س ها برایآمارگیری سینوشیشود، برنامه پیم هیته اداره آمار مرکزی سیکه توسط رئ یشنهادیاساس پ ر ساله بره

 کند.یارائه م رانیوز یبه شوراآن را ژوئن  3۱ تاو  تنظیم ندهیآ
 ها است، انجام شده مربوط به آن هیو ته کیمتدولوژ یهاتیرا که شامل فعال یاو دوره دیجد یهاآمارگیری یهاهیتوص

 دهد.یم
 و  هاگیریآمار یبودجه برا یهانهیهز سینوشیصدور نظرات در مورد پ ،یآمار رسم یبرا آمارگیری یهابرنامه یابیارز

 .یآمار رسم یمسائل مربوط به توسعه رینظرات در سا بندیفرمول

یته خود دولت در کممشارکت دولتی،  مدیریتنمایندگی از: به اند و افرادی است که توسط نخست وزیر منصوب شدهاین شورا شامل 

های کارگری و کارشناسان علوم اجتماعی و های اتحادیههای اجتماعی، سازمانمشترک مرکزی و محلی، بانک ملی لهستان، سازمان

وزیر ی تحت نظارت نخست اداره آمار مرکز سیرئ .کندشورای آماری شرکت می هایدر فعالیت اداره آمار مرکزیاقتصادی. رئیس 

 است.

 شود:آمار رسمی که در قانون با جزئیات مطرح شده است، توسط افراد زیر اجرا مینظام وظایف 

 یاداره آمار مرکز سیرئ 
 هستند سیشوند، وابسته به رئیاداره م یعنوان ادارات رسمکه به یاادارات آمار منطقه رانیمد. 

                                                           
26) http://bip.stat.gov.pl/en/activity-of-official-statistics/ 
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 ند از: اعبارتشده  جادیای قانون آمار رسم ۱۷بر اساس ماده  یاداره آمار مرکز سیتوسط رئ که ،یواحد خدمات آمار رسم

 )چاپخانه(. یسسه انتشارات آمارؤدر جاکرانکا و م یمرکز آموزش کارکنان آمار ،یمرکز یآمار انهیمرکز را

 کره جنوبی -12-15-3

 ؛شودیبه اشتراک گذاشته م یو انتشار آمار رسم دیتول ندیکه در فرآ ییهاارزش :ی آمار رسمی در کره جنوبیاصول اساس

 یطرفیاز ب نانیاطم  (۲
 نانیاطم تیقابل شیافزا  (۱
 یوربهبود بهره  (3
 مقایسه بودنقابل   (4
 محرمانه بودن  (۵
 رساختیز تیتقو  (۲
 کاربران اشتراک با  (۷
 بهبود خدمات (8

از  تیو حما یاقتصاد-یاجتماع راتییتغ یابیرا در ارز یاست که اطالعات ضرور یعموم یهاییدارا یبق قانون آمار، آمار رسمط

 از اعتماد عموم دیکنند، بایم دیرا تول یکه آمار رسم ییهاعنوان آژانسبه ،یآمار دکنندگانیکند. تولیارائه م یعلم یاهاستیس

 .ارائه دهندخود  یهابخش به کاربران دادهتیو خدمات رضاکرده  نانیمردم کسب اطم

 یاطالعات و کارکنان آنها، اصول اساس یرسم دکنندگانیتول انیدر م ییپاسخگو تیاز استقالل و تقو نانیاطم یبرا نه،یزم نیا در

 .ارائه شده است یآمار رسم

 شود نیتضم دیآنها با یطرفیو ب استاست که ارزش آنها به نفع مردم  یعموم یهاییدارا یرسم آمار. 

 شود دیاز صحت و اعتبار تول نانیاطم یبرا یو علم یعلم یهاروش قیاز طر دیبا یرسم آمار. 

 ها ینجحاصل شود که نظرس نانیدر نظر گرفته شود تا اطم یآمار رسم دیدر طرح تول دیبا یپاسخ و نظرسنج ،بارپاسخ نهیهز

 .شودیبه نحو کارآمد انجام م

  آمارها استفاده شود ریبا سا سهیاز مقا نانیاطم یهماهنگ، برا یشناسو روش یبنداز مفهوم، طبقه دیبا یرسم آماردر. 

 به شدت محافظت  دیاستفاده شوند و با یاهداف آمار یفقط برا دیها باگروه ایها اطالعات محرمانه در مورد افراد، شرکت

 .شوند

 شود دیتول یافزار محاسباتافزار و نرمبودجه و سخت ،یانسان یروین یبا عرضه کاف دیبا یرسم آمار. 

 میرسانآنها را به حداکثر ب یو ارزش عموم میرا باال ببر یآمار رسمتولید تا  میکن ریها را درگتا کاربران داده میتالش کن دیبا. 

 مناسب در دسترس باشد.طور بههمه کاربران  یبرا دیبا یرسم آمار 
های خود را در حوزه آمار رسمی شروع کرده و فعالیت بندی شدهساخت پایگاه داده آماری طبقهبا  ۲99۷کشور کره جنوبی از سال 

 ( قانون آمار۱۱)یا ماده  ۲8آمار عمومی( تحت ماده  99۷آمار خصوصی و  9۱موضوع ) ۲۱89رسمی مربوط به آمار  ۱۱۲8در سال 

 ،شاخص 4۷3که لیشود در حاآوری میاز طریق نظرسنجی جمع شاخص 48۲ آمارها از میان این. مورد تأیید قرار گرفت این کشور

  آمار اداری است. 
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 بندیجمع -16-3

توان به این ، میهای آمار رسمیفهرست تهیهدر مجموع و با بررسی گزارشات ساختاریافته تجارب کشورهای مورد بررسی در 

اصول تولید آمارهای رسمی، مسؤل تعیین و تولید و انتشار فهرست آمارهای رسمی در کشورهای سوئد،  ارائهبندی رسید که با جمع

شورها ک با همدیگر متفاوت است وو ...  لهستان، نروژ و کره جنوبی آلمان، انگلستان، لهستان، لیتوانی، ترکیه، استرالیا، کانادا، ژاپن

ی ندارند. برای مثال، در برخی کشورها، پارلمان، در برخی هئیت دولت و در برخی فهرست آمارهای رسم یکسانی برای تهیه رویه

 ی اجرایی مسؤل تعیین این فهرست هستند.هادستگاه

صورت غیر متمرکز است. در واقع تالش شد تا محور اصلی تبیین متولی آمار همچنین مسؤلیت تولید آمار و انتشار آن نیز معموالً به

در سوئد پارلمان این کشور مسؤل تولید آمارهای رسمی ، طور مثالبرده ارائه شود. بهختلف برای کشورهای نامرسمی در موضوعات م

آمارهای رسمی مثل کشور جمهوری اسالمی ایران است به عبارت دیگر،  تأمین نظامد. در لهستان کنمیهای مختلف را تعیین بخش

ی دولتی بر هادستگاهای و سایر بودجه در این زمینه است و اداره آمار مرکزی با همکاری ادارات آمار منطقه تأمیننقش پارلمان 

 دهندهدهند. در استرالیا اداره آمار مرکزی مرجع آمار رسمی و ارائهاساس قوانین وضع شده در هیئت وزیران این مسؤلیت را انجام می

فهرست آمارهای رسمی در کشورهای مختلف یک الگوی از کل به جز بوده  الگوی تهیه است.ها و مناطق ایالتخدمات آماری به 

 پردازند.ی آماری مرتبط با آن میهاشاخصاست )آبشاری(؛ بدین صورت که با معرفی یک عنوان اصلی به دنبال 

ر قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان جایگاهی در تشکیالت کالن دولت جمهوری اسالمی ایران، د عنوانبهدر ایران مرکز آمار 

بر آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای عالی  است. عالوهشده  برنامه و بودجه کشور تعریف

د. باشمیت نظام آماری کشور منظور ایجاد هماهنگی و هدایری در زمینه آمارهای رسمی در کشور بهگذاسیاستآمار و باالترین مرجع 

، ساختار تشکیالتی این ۲39۱مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور در سال  عنوانبهبا معرفی مرکز آمار ایران 

 .های نوین بازنگری و مورد تصویب قرار گرفتمرکز با هدف انجام مأموریت

تای برنامه ششم توسعه، توسعه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی با هدف ملی آمار کشور و در راس برنامهدر چارچوب تدوین 

 عنوانهبمنظور توسعه شبکه ملی آمار و پایگاه اطالعات آماری کشور های نوین بهتهیه و انتشار آمارهای با کیفیت، توسعه فناوری

ار گانه آمهای دولت الکترونیک، نهادینه کردن اصول بنیادین دهپنجره واحد ارائه آمارهای رسمی کشور همگام با الزامات و سیاست

به مرکز آمار ایران و همچنین ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمارهای رسمی در  هادادهریز طرفهیکرسمی و اصالح جریان 

 ند. شومیها و راهبردهای کالن این مرکز محسوب گیریان و محققین از جمله جهتریزنامهبرران، گذاسیاستبین 

 توان در موارد زیر خالصه کرد:تولید آمارهای رسمی را می فراینددر ادامه، 

 ؛نیازسنجی .۲

 ؛یریزبرنامه .۱

 ؛طراحی .3

 ؛هاداده گردآوری .4

 ؛پردازش .۵

 ؛انتشار آمارهای رسمی .۲

 .ارزیابی .۷

وجه به با ت هابرنامههای عمرانی با توجه به نیازها، ارزیابی عملکردها و ها، انجام فعالیتتخصیص منابع و اعتبارات با توجه به تفاوت

 توان از کابردهای آمارهای رسمی برشمرد.المللی با توجه به استانداردها را میای و بینهای منطقهها و مقایسههدف
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 ایران فهرست آمارهای رسمیتهیه  فرایند-۴

 مقدمه -1-۴

رعایت هر چه بیشتر ، ماری کشوری آگویی به نیازهامنظور پاسخبه ،نظام آماری کشوراهمیت تدوین فهرست آمارهای رسمی برای 

و  هاتعاریف و مفاهیم واحد برای شاخص ها، ارائهتولید شده، تعداد و انواع شاخصاصول بنیادین آمار رسمی، شناسایی اقالم آماری 

 نامبآمارهای ثبتی گسترشتوسعه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی،  شناسایی خألهای نظام آماری کشور، ؛متغیرهای آماری

 آمارهای رسمی ایران را در دستور کار قرار دهند.آمار ایران، فرایند تهیه و تدوین فهرست  سبب شد تا کارشناسان مرکز

 فهرست آمارهای تهیه« ساختار، سازمان اجرایی و گردش کار»ابتدا دستورالعمل ، کار درتر پیشرفت سریعبرای تحقق این هدف و 

که در حال حاضر  ستو نماگرهایی ا اهشاخصشامل  اولیه آمارهای رسمی ایران فهرست، که بر اساس آن ؛رسمی ایران تدوین شد

نسبت به  ۲-4ل شکند. در راستای تدوین این فهرست مرکز آمار ایران با تصویب یک ساختار مطابق الگوی شومیدر کشور تولید 

 .فهرست آمارهای رسمی اقدام نمود تهیه
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 ساختار تشکیالتی -2-۴

 :به شرح زیر استن ایران فهرست آمارهای رسمی تهیهتشکیالتی  اجزای ساختار

 ایران رسمی تهیه و تدوین فهرست آمارهای ساختار تشکیالتی 1-۴شکل 

ر شورا دبی عنوانبهرئیس شورا، رئیس مرکز آمار ایران  عنوانبهاین شورا متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه  شورای عالی آمار:

 د.ندهرا معاونین وزرای مرتبط تشکیل می آنو اعضای است 

مدیر  ،راهبری رئیس ستاد عنوانبهرئیس مرکز آمار ایران در ساختار تشکیالتی تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران  ستاد راهبری:

، رئیس و معاون ایران و اعضای آن را معاونین مرکز آمارعنوان دبیر ستاد به های کالنو سیاست هابرنامهشاخص  محاسبه کل دفتر

ی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار و مدیر کل دفتر ریزبرنامه، مدیر کل دفتر های تخصصیآمار، رؤسای کمیته هپژوهشکد

 دهد. تشکیل می مرکز آمار ایران های آماریاستاندارها و نظارت بر طرح
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ی، ریزرنامهبرئیس، مدیر کل دفتر  عنوانبهاز معاونین مرکز آمار ایران  هر کدام متشکل است :کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار

ی ی اجرایهادستگاهها و دبیر این کمیسیون و مدیران آمار و اطالعات وزارتخانه عنوانبهپایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار 

 اعضای این کمیسیون. عنوانبهمنتخب 

ه دفتر محاسبته، معاون رئیس کمی های کالنو سیاست هادفتر محاسبه شاخص برنامهمدیر کل  کمیته هماهنگی و دبیرخانه:

های تخصصی و معاونین دفتر پایش عملکرد و دبیرخانه دبیران کمیته را دبیر کمیته؛ و اعضای آن های کالنو سیاست هاشاخص برنامه

ی هاسیاستو  هاهای آماری و کارشناسان منتخب دفتر محاسبه شاخص برنامهشورای عالی آمار و دفتر استانداردها و نظارت بر طرح

 دهند.کالن تشکیل می

رئیس )برای هر کمیته تخصصی مدیر دفتر  عنوانبهمدیران کل دفاتر موضوعی مرتبط مرکز آمار ایران  :های تخصصیکمیته

های تخصصی مربوطه و نماینده های تخصصی را معاونین دفاتر موضوعی مرتبط و اعضای آن را رؤسای گروهمربوطه(، دبیران کمیته

دهند. در مجموع هفت کمیته تخصصی برای تهیه و تدوین فهرست تشکیل می های کالنو سیاست هامحاسبه شاخص برنامهدفتر 

 اند از:آمارهای رسمی تشکیل شد که عبارت

 کشاورزی، جنگلداری و شیالت؛  تخصصی کمیته 

 جمعیت، نیروی کار و سرشماری؛  تخصصی کمیته 

 مکانی؛نقشه و اطالعات  تخصصی کمیته 

 صنعت، معدن و زیربنایی؛ تخصصی کمیته 

 فرهنگی، بازرگانی و خدمات؛ تخصصی کمیته 

 های اقتصادی وحساب تخصصی کمیته 
 هاقیمت هایشاخص تخصصی کمیته. 

که در زیر به اسامی و وظایفشان های اجرایی هستند آماربخشی دستگاه گانه۱8های در واقع همان کمیته بخشیآمارهای کمیته

 د.شومیاشاره 

 یهادستگاه و هادر وزارتخانه آماری نیازهای و موجود وضعیت مشکالت انعکاس و آماری هایفعالیت ساماندهی منظوربه هاکمیته این

 :است شرح زیر به هانآ استقرار محل و بخشیآمار هایکمیته گیرند. اسامیمی شکل اجرایی
 ؛(ایران آمار مرکز در مستقر) جمعیت آمارهای کمیته -۲
 ؛(اجتماعی امور و کار وزارت در مستقر) کار نیروی آمارهای کمیته -۱
 ؛(نفت وزارت در مستقر) گاز و نفت آمارهای کمیته -3
 ؛(نیرو وزارت در مستقر) برق و آب آمارهای کمیته -4
 ؛(زیست محیط حفاظت سازمان در مستقر) زیست محیط آمارهای کمیته -۵
 ؛(شهرسازی و مسکن وزارت در مستقر) شهرسازی و مسکن آمارهای کمیته -۲
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 ؛(کشور وزارت در مستقر) انتظامی و روستایی و شهری عمران آمارهای کمیته -۷
 ؛(کشاورزی جهاد وزارت در مستقر) کشاورزی آمارهای کمیته -8
 ؛(معادن و صنایع وزارت در مستقر) معدن و صنعت آمارهای کمیته -9

 ؛(بازرگانی وزارت در مستقر) بازرگانی آمارهای کمیته -۲۱
 ؛(ترابری و راه وزارت در مستقر) نقل و حمل آمارهای کمیته -۲۲
 ؛(اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت در مستقر) ارتباطات آمارهای کمیته -۲۱
 ؛(پرورش و آموزش وزارت در مستقر) پرورش و آموزش آمارهای کمیته-۲3
 ؛(فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در مستقر) پژوهش و عالی آموزش آمارهای کمیته-۲4
 ؛(اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در مستقر) هنر و فرهنگ آمارهای کمیته-۲۵
 ؛(پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت در مستقر) درمان و بهداشت آمارهای کمیته-۲۲
 ؛(مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت در مستقر) دفاعی آمارهای کمیته-۲۷
 ؛(دارایی و اقتصادی امور وزارت در مستقر) مالی آمارهای کمیته-۲8
 ؛(تعاون وزارت در مستقر) نتعاو آمارهای کمیته-۲9
 ؛(کشور یریزبرنامه و مدیریت سازمان در مستقر) اداری نظام و بودجه آمارهای کمیته-۱۱
 ؛(ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک در مستقر) بانکی و پولی آمارهای کمیته-۱۲
 ؛(بدنی تربیت سازمان در مستقر) بدنی تربیت آمارهای کمیته-۱۱
 ؛(ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان در سیما )مستقر و صدا آمارهای کمیته-۱3
 ؛(قضائیه قوه در مستقر) قضایی آمارهای کمیته-۱4
 ؛(خارجه امور وزارت در مستقر) خارجه امور آمارهای کمیته-۱۵
 ؛(اتمی انرژی سازمان در مستقر) اتمی انرژی آمارهای کمیته-۱۲
 ؛(اسالمی شهید انقالب بنیاد در مستقر) اسالمی شهید انقالب بنیاد آمارهای کمیته-۱۷
 خمینی)ره((. امام امداد کمیته در خمینی)ره()مستقر امام امداد آمارهای کمیته-۱8

 بخشیآمار هایکمیته وظایف -1-2-۴

 ؛تخصصی کاری هایگروه تشکیل  
 ؛بخش موجود آماری مشکالت و تنگناها شناسایی  
 ؛بخش آماری امکانات شناسایی  

 ؛توسعه بخش و برنامه نیاز مورد آمارهای شناسایی  
 ؛آماربخشی هایفعالیت در کاربردی مفاهیم و تعاریف پیشنهاد و مطالعه  
 ؛ایران آمار مرکز توسط شده استاندارد آماری مفاهیم و تعاریف کارگیریبه  بر نظارت 
 ؛نیاز مورد و موجود آماری اقالم شناسایی  



51 

 

 ؛بخش آماری هایفعالیت موجود وضع تحلیلی گزارش تدوین  
 ؛بخش آماری هایفعالیت بلندمدت و مدت کوتاه یهابرنامه ارائه و پیشنهاد 
 ؛ایران آمار همکاری با مرکز و الزم هایهماهنگی انجام با ثبتی آمارهای تولید نظام اندازیراه و سازیپیاده در نظارت 
 ؛بخش آماری اطالعات پایگاه ایجاد و موجود اطالعات و آمار کردن مکانیزه برای الزم تمهیدات ارائه 
 ؛آماری کشور رسانیاطالع شبکه به بخش آماری اطالعات پایگاه اتصال برای الزم هایهماهنگی ایجاد 
 ؛آمار کاربران به بخش شده تولید آمارهای ارائه و رسانیاطالع تسهیل برای الزم تمهیدات 
 ،؛آماری اطالعات تحلیل و تجزیه پردازش 
 ؛نیاز مورد آماری هایطرح پیشنهاد 
 ؛نامهآیین الگوی با مطابق مستندات و مدارک تمام با همراه نیاز مورد آماری هایطرح اجرای برنامه تهیه 
 ؛آمار شورای عالی مصوب آماری هایطرح اجرایی 
 ؛شده بینیپیش هایاولویت بر اساس آماری هایطرح اجرای مسئول پیشنهاد 
 ؛مالی و اجرایی فنی، هایبررسی جهت آمار شورای عالی دبیرخانه به بخش آماری هایفعالیت برنامه ارائه و تهیه 
 ؛بخش هایفعالیت زمینه در آمار عالیشورای  مصوبات اجرای برای الزم پیگیری 
 آمار عالیشورای  دبیرخانه به آن ارسال و بخش آماری هایفعالیت انجام از حاصل نتایج مقدماتی تأیید و بررسی. 

 ایران های آمار رسمیی تهیه و تدوین فهرستتشکیالت های اجرایی ساختارفعالیت -3-۴

 ستاد راهبری  -1-3-۴

در همین  ؛بر عهده داردرا آمارهای رسمی ایران  و نظارت بر تهیه فهرست هامشیو تعیین خط  ،سیاستگذاری ظیفهراهبری وستاد 

 میتهک درخواست به بنا متعددی جلسات راهبری ستاد در ایران رسمی آمارهای فهرست اجرایی ساختار تعیین و تشریح پس ازراستا 

، همچنین .های تخصصی تشکیل شدگرفته و تعیین جهت حرکت کمیتهرشات و اقدامات صورتارائه گزا برای دبیرخانه و هماهنگی

 گیری کرده و چیدمان سازمان اجرایی،ی کلی و تقسیم وظایف تصمیمهاگذاریسیاستستاد راهبری طی جلسات متعددی نسبت به 

 .های تخصصی مشخص کرددر بین کمیتهرا تقسیم وظایف  و روش کلی کار

 شورای عالی آمار و کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار  -2-3-۴

ست اولیه  ستاد اجراییفهر سط  سمی ایران پس از این که تو شورای عالی تأیید آمارهای ر سال آمار شد به دبیرخانه  . شودمی ار

شورای عالی صی  دبیرخانه  ص سیون تخ ضای کمی ست نهایی  شورای عالیآمار نظر اع صالح، فهر سی و ا آمار را اخذ و پس از برر

سمی ایران صویبرا برای  آمارهای ر سال رآما عالی شورای به ت صویب از پس و کندمی ار صوی برای آمار عالی شورای در ت به  بت

 .شودهای اجرایی ابالغ میدستگاه
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 کمیته هماهنگی و دبیرخانه  -3-3-۴

تهیه فهرست آمارهای رسمی هماهنگ با سایر اعضای ساختار به  هایی وظیفه خود را در قالب دبیرخانهفعالیت انجاماین کمیته با 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های این کمیته میاز جمله مهمترین فعالیتکه  یده است،انجام رسان

آمارهای رسمی ایران در  فهرستبندی نهایی و جمعهای تخصصی فعالیت کمیتهافزایی و هماین کمیته با هدف ایجاد هماهنگی 

 تشکیل شد که مهمترین وظایف آن به شرح ذیل است دبیرخانه فهرست آمارهای رسمی ایران قالب

 و طرح در اولین جلسه رسمی ستاد راهبری "سازمان اجرایی و گردش کار تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران "نویس تهیه پیش -۲

 ؛برای تصویب

های اجرایی اطالعات و آمارهای تولید شده در دستگاه که شاملهای اجرایی نیازسنجی آماری دستگاه 4 فرمگذاری شتراکبه ا -۱

 ؛های تخصصیاست و همچنین پیوست برنامه توسعه آمار کشور با کمیته
ی هاکمیته ستاد اجرایی، اعضای به ابالغ و آمارهای رسمی ایران فهرستنهایی کردن ساختار سازمان اجرایی و گردش کار تهیه  -3

 ؛تخصصی و سایر اعضای کمیته هماهنگی و دبیرخانه

 ؛راهبری صدور احکام اعضای ستاد راهبری با امضای رئیس ستاد 4

های تخصصی برای ایجاد هماهنگی و رویه کار های کالن به کمیتهو سیاست هابرنامهمعرفی نمایندگان دفتر محاسبه شاخص  -۵

  و شرکت در جلسات آن های تخصصیسان بین کمیتهیک
 منظور:برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و دبیرخانه به -۲
 ؛تشریح ساختار، سازمان اجرایی و گردش کار تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران -۲-۲
   .با همکاری پژوهشکده آمار المللی در تهیه فهرست آمارهای رسمیبررسی تجارب کشورها و استانداردهای بین" -۲-۱

 .های صورت گرفتهاز شرح فعالیت ی تخصصیهاارائه گزارش کمیته -۲-3
 .تخصصی با همهای تهیهای کمبه اشتراک گذاشتن دانش و تجربه -۷

 بخشیآمارهای ی و کمیتههای تخصصکمیته -۴-3-۴

های تولید آمار و اطالعات مورد نیاز کشور و پر کردن خالء منظوربه لیآمارهای رسمی ایران ایجاد تقسیم کار م تهیه فهرست هدف از

های نیازسنجی دستگاه 4 یه بر فرمهای تخصصی با تکآمارهای رسمی کمیته اولیه ستدر فهردر همین راستا  است.موجود  آمار

های اجرایی اقدام به دستگاه قانونی فبا توجه به وظای ، وکاری و جلوگیری از هدر رفت منابع کشوربا هدف رفع موازیو اجرایی 

ی فقط یک متول یا نماگر خصاهای اجرایی نمود به طوری که برای هر شرهای آماری به دستگاهاگها و نمتفکیک و تخصیص شاخص

 .وجود داشته باشد

 . صورت گرفت نیازسنجی آماری 4از طریق فرم آمارهای رسمی ایران  در فهرست یآماربخشهای مشارکت کمیته

گاه و دست خود و نیازهای آماری های اجرایی با استناد به اسناد باالدستیدستگاه های آمار بخشی، کمیتهسنجی آمارینیاز 4فرم  در

های شده دستگاهتولیدآمارهای  رهای تخصصی با تکیه بکمیته. نمودند ارسالخود را به مرکز آمار ایران  فعلی شدهآمارهای تولید

 .به تهیه فهرست اولیه آمارهای رسمی ایران نمودنداجرایی اقدام 
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و اظهار نظر  اتها از طریق برگزاری جلساین کمیته بنابراین ردحوزه وجود دا هرهای تخصصی کارشناسان متخصص در کمیته

حوزه را شناسایی  هر شدههای تولیداگرهای آماری و نمسنجی آماری شاخصنیاز 4 فرمکید بر أگان این حوزه و با تخبرکارشناسی 

از  4گیرد و در فرم اجرایی قرار می هایکدامیک از دستگاه هایدر حوزه فعالیت قانونطبق  اگرنم/و با عنایت به اینکه این شاخص

 هر شاخص / نماگر را به یک دستگاه اجرایی منتصب نمودند. ،سوی کدام دستگاه اجرای ارائه شده است

 آمارهای رسمی ایرانشیوه و مراحل تهیه فهرست  -۴-۴

ی هاسازمان گاهوب بررسیآمار در قدم نخست با  فهرست آمارهای رسمی به همراه پژوهشکده تهیه هماهنگی و دبیرخانه کمیته

ها، چارچوبی پیشنهادی این فعالیت که در ادامه در این کشورها پرداختند.سوابق موضوع  مطالعه به منتخب مذکورآماری کشورهای 

شاخص و عناوین آمارهای رسمی عالوه بر محتوای سالنامه آماری کشور،  برای تعیین. شدتدوین فهرست آمارهای رسمی ارائه برای 

 ی توسعه )پنجم و ششم( کشور، سالنامههابرنامهاسناد اهداف توسعه پایدار، ، های آماری مرکز آمار ایراننماگرهای مستخرج از طرح

اصول تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران،  ،. در این چارچوبمورد استفاده قرار گرفتند های اجراییدستگاهفرم چهار  وگاه وبآمار؛ 

مبنای تکمیل ستون اصلی؛ موضوع فصول سالنامه آماری کشور و پیشنهادات تکمیلی در جلسات  وموضوع و عنوان آمار رسمی آمده 

 .است

ده خست به همراه پژوهشکن گام در دبیرخانه و هماهنگی کمیته رهای رسمی ایران،پس از تشکیل ستاد راهبری و دبیرخانه فهرست آما

المللی پرداخت که های آماری بینهای کشورهای مختلف و سازمانگاهآمار اقدام به مطالعه موضوع و کنکاش در مستندات و وب

های آماری در بیانگر این بود که سایر کشورها و سازمانای بود که از این مطالعات استخراج شد. مطالعات نتیجه آن چارچوب اولیه

 .انداز الگوی درختی و عام به خاص استفاده کرده ی خودرسم هایتهیه فهرست آمار
گوی الاین فهرست از یه هپس از ارائه تجربیات سایر کشورها در تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران در ستاد راهبری مقرر شد که در ت

 جمله از کشور آماری هایفعالیت تمام بر اساس این الگو و شود تفادهاسسازمان ملل  (CSA) های آماربندی فعالیتهطبقپیشنهادی 

 .دونش بندیطبقه ءبه جز کل صورت به رسمی آمارهای
نیازسنجی  4 فرم جملهاز  کشور آماری در مستندات کنکاش و بررسی با آمار پژوهشکده همراه به دبیرخانه و هماهنگی کمیته ادامهدر 

های دستگاههای گاهوبسالنامه آماری و  ،های توسعه کشوربرنامه، مرکز آمار ایران آماریهای طرح، سالنامه آماری کشوری ،آماری

 ها/نماگرهای تولیدی را استخراج نمود.و شاخص اجرایی پرداخت

ها، موضوع اصلی، موضوع فرعی، حوزه ازها/نماگرها به همراه چارچوب اولیه فهرست آمارهای رسمی ایران که مستقل شاخصاین 

منظور جانمایی به تگاه متولی و شناسنامه شاخص بودمتغیر، شاخص، روش تولید، حداقل دوره زمانی، حداقل سطح انتشار، دس

های تخصصی نیز پس از برگزاری جلسات متعدد با کمیته ارائه شد. های تخصصیتهبه کمی ها/ نماگرها در جایگاه اصلی خودشاخص

در جایگاه اصلی خود و تعیین متولی  ها/نماگرهاجانمایی شاخص واجرایی  هایو نشریات دستگاه هاگاه، وب4بررسی مستندات فرم 

 .دبیرخانه ارسال نمودند و هماهنگی به کمتیه ل ورسمی خود را تکمیها/نماگرها فهرست اولیه آمارهای تولید هر یک از شاخص
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 آمارهای رسمیفهرست اولیه  بندی آن،جمعهای تخصصی و کارگروه تمام فهرست اولیه کمیته هماهنگی و دبیرخانه پس از دریافت

 .کردندبرای تصویب و ارجاع به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارسال  راهبریایران را به ستاد 
ساعت فعالیت  ۲۱۲۱نفر و  49ی تخصصی در دفاتر موضوعی مرتبط، با هاسازی فهرست آمارهای رسمی، در مجموع کمیتهآمادهبرای 

های تخصصی دفاتر موضوعی اقدامات خود را در جهت تهیه و تدوین فهرست آمارهای رسمی به انجام رساندند. هر کدام از کمیته

 اند که در واقع به اهمیت این فعالیت برای مرکز آمار ایران اشاره دارد.داشتههای متفاوتی را ساعات کاری کارشناسی

 

 ایران منظور تهیه فهرست آمارهای رسمیهای تخصصی بهجزییات فعالیت کمیته -1-۴جدول 

 مجموع ساعات فعالیت همه افراد در کمیته تعداد جلسات  تعداد نفرات  های تخصصیاسامی کمیته

 ۱۱۵ ۲۱ ۷ کشاورزی، جنگلداری و شیالت 

 ۱34 - 8 جمعیت، نیروی کار و سرشماری

 8۱ 8 ۵ نقشه و اطالعات مکانی

 ۲3۱ 3 9 صنعت، معدن و زیربنایی

 ۲۷۱ - 8 فرهنگی، بازرگانی و خدمات

 ۲۲۵ ۲۱ 8 های اقتصادیحساب

 ۲۵۱ ۲۲ ۲ هاشاخص قیمت

های تخصصی و کمیته هماهنگی و دبیرخانه تصمیم گرفته شد تا نهایی فهرست در کارگروه تأییددر جلسات تشکیل شده قبل از 

 :حاوی مالحظات زیر در نظر گرفته شوند ایران فهرست آمارهای رسمی

ار ( برقرهاشاخصی درختی( بین سطوح مختلف فهرست )موضوعات کلی، موضوعات فرعی و اسم )رابطه به خاص عام رابطه -۲

 باشد.
( سازمان ملل استوار CSAهای آماری )بندی فعالیتچارچوب فهرست آمارهای رسمی ایران بر پایه الگوی پیشنهادی طبقه -۱

 شود.
مشخص شود و همچنین اطالعات تفصیلی هر  هاشاخصهای زمانی و چگونگی سطح انتشار این نقش متولیان آماری، دوره -3

ف ها الگوها تعریر اختیار کاربران قرار گیردکه در واقع بر اساس همین شناسنامهشناسنامه آماری د ارائهبا  هاشاخصکدام از 

 است. ههای تخصصی و ستاد اجرایی ارائه شدشده که در ستاد راهبری به کمیته
 . برای هر شاخص/ نماگر یک متولی تعیین شود -4
 ارایه شود. هاشاخصهای موضوعات کلی و موضوعات فرعی بندیجامعیت و مانعیت اطالعات بر حسب طبقه -۵
نیازسنجی آماری  4فرم از طریق  ایران های اجرایی در فهرست آمارهای رسمیهای آماربخشی دستگاهمشارکت کمیته -۲

های بار با استناد به نیازسنجی آماری دستگاهاولین برای ایران در تهیه فهرست آمارهای رسمی بنابراین صورت خواهد گرفت.

های حاکمیتی مورد نیاز هستند؛ و ثانیًا در حال گیریهای اجرایی که اوالً برای تصمیماجرایی آمارهای مورد نیاز دستگاه
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قرار  ایران یتولید فعلی نظام آماری وجود دارند در فهرست آمارهای رسم چرخهحاضر برای آنها عدد وجود داشته و در 

ا جدید و یا ب / نماگرهایدر صورت تولید شاخص داشته وگرفتند. شایان ذکر است که فهرست آمارهای رسمی حالت پویا 

 های اجرایی این فهرست بهنگام خواهد شد.های آماربخشی دستگاهپیشنهاد کمیته

 الگوی پیشنهادی -5-۴

همانطور که پیش از این نیز اشاره شده بود با توجه به پویا بودن فهرست آمارهای رسمی، این فهرست صرفاً شامل آمارهای موجود 

 ،کاریموازیمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر در نظام آماری و رفع . همچنین بهدر چرخه تولید نظام آماری ایران وجود دارنداست که 

 همچنین د.باشداشته  تولید و انتشارانتخاب شد که از لحاظ قانونی تنها یک دستگاه/سازمان متولی برای  به نحوی / نماگرهر شاخص

 ساختارهای از گویا و روشن تصویری بتوانند فهرست آمارهای رسمی رهای ارائه شده دشاخصبا توجه به این موضوع برای آنکه 

 از اردد ضرورت باشند، داشته المللیبین و ملی در سطوح مقایسه قابلیت و کرده ارائهآمارهای رسمی  ، جمعیتی و ...اقتصادیآماری، 

 اطالعات مقایسه قابلیت ایجاد برای المللیبین هایسازمانبه همین منظور . شود پیروی استاندارد هایبندیطبقه و مفاهیم و تعاریف

ش برای پوش .اندنمودهتوصیه  عضو کشورهای به را هاآن از استفاده و تهیه را مشخصی هایبندیطبقه المللی،بین سطح در آماری

تا « CSAهای آماری بندی فعالیتطبقه»فهرست آمارهای رسمی بر آن شدند تا با استفاده از  اندرکاران تهیهدست این موضوع

« CSAهای آماری بندی فعالیتطبقه. »کنندفراهم المللی مشابه خود های بینبا نسخهرا فهرست آمارهای رسمی قابلیت مقایسه 

، «آمارهای محیط زیست و فرابخشی»و « آمارهای اقتصادی»، «آمارهای جمعیتی و اجتماعی»های حوزه به نام ۵مشتمل بر 

و  بوده« موضوعات استراتژیک و مدیریتی آمارهای رسمی»و « هاآوری، پردازش، انتشار و تجزیه و تحلیل دادهشناسی، جمعروش»

بهره « آمارهای محیط زیست و فرابخشی»و « آمارهای اقتصادی»، «آمارهای جمعیتی و اجتماعی»در این فهرست تنها از سه حوزه 

 گرفته شده است.

 فهرست آمارهای رسمی 1سطح  -1-5-۴

ار است؛ در واقع گیرنده هم در این سطح شورای عالی آمکه باالترین سطح تصمیم بودهآمار رسمی  تقسیم کار ملی در حوزه

ی، شامل موضوعات کلی، موضوعات فرع کرد. این سطح خواهد شورای عالی آمار نقش کنشگران را در این سطح مصوب

 ی متولی ذیل هرکدام از موضوعات فرعی یا اصلی است.هادستگاه

 فهرست آمارهای رسمی 2سطح  -2-5-۴

ای به چگونگی مطالعات انجام شده برای تهیه و تدوین این فهرست توسط کارشناسان های قبل این گزارش، اشارهدر بخش

ی آماری کشورهای مختلف برای رسیدن به هانظامی تجربیات و اقدامات مربوط به هر بخش شد؛ که شامل بررسی و مطالعه

فهرست آمارهای رسمی ایران  ۱سطح  اشد. اقدامات انجام شده برای تهیهبیک الگوی واحد درباره فهرست آمارهای رسمی می

های فهرست آمارهای همین مطالعات صورت گرفته است. بدین صورت که با استفاده از اطالعات و ویژگی نیز تقریباً بر پایه

های تخصصی پیشنهاداتی هی آماری کشورهای مورد بررسی توسط کارشناسان و با کار گروهی در کارگروهاسازمانرسمی 

 حوزه، د مواردشومی، برای هر شاخصی که در آمار رسمی ارائه ۱در سطح . ش کامل آمار رسمی کشور، ارائه شدمنظور پوشبه
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ی انتشار، دستگاه متولی، شناسنامه ی زمانی، حداقل دورهموضوع اصلی، موضوع فرعی، متغیر/شاخص، روش تولید، حداقل دوره

 د.شومیبیان  هاآنصورت جدول زیر آورده شده و در ادامه نیز تعاریف  و توضیحات به

حوزه، های )آماده است. این سطح شامل تمام ستون ۱-4در واقع همان فهرست آمارهای رسمی است که در شکل  ۱سطح 

دستگاه متولی، شناسنامه ی انتشار، ی زمانی، حداقل دورهموضوع اصلی، موضوع فرعی، متغیر/شاخص، روش تولید، حداقل دوره

گیری شد. بدیهی است از آنجا که فهرست و توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در مورد آن تصمیم و توضیحات( است

 و متغیرهای جدید هاشاخصبه تولید  با توجههای زمانی متناوب و های تخصصی در دورهباشد کمیسیونآمارهای رسمی پویا می

 نمایند.گیری میر مورد آن تصمیمرسمی دی آمار در حوزه

های حوزه ردیف

CSA 
کدهای موضوع 

 (CSAاصلی )
موضوع اصلی 

(CSA) 
کدهای موضوع 

 (CSAفرعی )
موضوع فرعی 

(CSA) 
متغیر/ 

 شاخص
روش 

 تولید

 حداقل

دوره 

 زمانی

 انتشار

 حداقل 

سطح 

 انتشار

دستگاه 

 متولی
 توضیحات شناسنامه

 دشومیفهرست آمارهای رسمی تکمیل  2هایی که در سطح ستون -۴-2شکل 

 2تعاریف سطح  -1-2-5-۴

آمارهای محیط زیست »و « آمارهای اقتصادی»، «آمارهای جمعیتی و اجتماعی»فهرست آمارهای رسمی ایران در سه حوزه : هاحوزه

 تهیه شده است.« و فرابخشی
بندی آنها بر اساس صورت از کل به جز برقرار بوده و دستهارتباط موضوع اصلی و موضوع فرعی به  موضوع اصلی و فرعی:

 است.« CSAهای آماری بندی فعالیتطبقه»
 دهد. یک معیار آماری است که تغییرات در یک صفت/ ویژگی را نشان می متغیر/شاخص:

 ، سایر. گیریمبنا، نمونهاز: آمارگیری، ترکیبی، ثبتی، سرشماری، مدلاند های آماری است که عبارتروش تولید شاخص روش تولید:

 ۲بار، ساالنه، سال یک ۱و  3، 4، ۵، ۲۱صورت ها است که بهحداقل دوره زمانی برای تولید شاخص :انتشار حداقل دوره زمانی

 ماهه، فصلی، ماهانه و موردی است.
 ، دهستان و آبادی است.رت کل کشور، استان، شهرستان، شهر، شهر تهرانها به صوسطح انتشار شاخص حداقل سطح انتشار:

 دستگاه اجرایی که متولی تولید متغیر/ شاخص است.  دستگاه متولی:

 فهرست آمارهای رسمی 3سطح  -3-5-۴

بر  ایران آمارهای رسمی یهاشاخص شناسنامهو تکمیل . تهیه است هاشاخصشناسنامه  حاوی فهرست آمارهای رسمی 3سطح 

 هایی ازرو در این مرحله صرفاً به تکمیل نمونهاز این .خواهد گرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور صورت بندیزماناساس برنامه 

  ها اکتفا شده است.شاخص

قالم عنوان شاخص آماری، فرمول محاسبه شاخص، نام و روش تولید متغیرها )ا» ی از جملهجزئیات حاویشاخص  این شناسنامه

های شاخص و فهرست آماری( مورد استفاده در محاسبه شاخص، سطح جغرافیایی ارائه شاخص، دوره زمانی ارائه شاخص، تفکیک



56 

 

 هااخصش. بدیهی است که تهیه شناسنامه است «های هر تفکیک، دستگاه)های( اجرایی متولی، واحد تابعه و توضیحات مورد نیازلفهؤم

 نهایی و به اجرا خواهد رسید. توسعه آماری کشوری برنامه هاسالدر طول  بخشیهای آمارکمیتهو  های تخصصیتوسط کمیته

و  خواهد رسید شورای عالی آمارو  کمیسیون تخصصی تأییدبه  ۱شورای عالی آمار، سطح  تأییدبه  ۲الزم به توضیح است که سطح 

ساختار، سازمان اجرایی و گردش کار فهرست »مندرج در سند  بندیزمانحسب برنامه  ربه ترتیب ب ۱و  ۲سطح  بندیزمانبرنامه 

 باشد.می ۲39۲-۲4۱۱برنامه ملی توسعه آمار کشور  ۲، و بند ج ماده «آمارهای رسمی ایران

های شاخصدست بودن منظور یکبهالعملی دستور «CSAهای آماری بندی بر فعالیتطبقه» شدبیان همانگونه که در قسمت کلیات 

های های آماری در تمامی زمینهسازی فعالیتو هماهنگی و یکپارچه المللیها در سطوح بینای شاخصآماری و داشتن قابلیت مقایسه

منظور تهیه هر چه بهتر باشد. مرکز آمار ایران نیز بهمی های کاریاستانداردها و روش قبیل تولید، انتشار و توسعهآمار رسمی از 

های خود به کار برد. در هایی که مد نظر آن بود را در تهیه شاخصبندیآمارهای رسمی با استفاده از این دستورالعمل دستهفهرست 

 شود.های این دستورالعمل اشاره میبندی و حوزهزیر به نوع طبقه

های حوزه کلی شامل حوزه ۵های نام برده در بندی در سه سطح اصلی تعریف شده است. در سطح اول همه فعالیتاین طبقه

شناسی و مطالعات تحلیلی و موضوعات راهبردی و آمارهای جمعیتی و اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و فرابخشی، روش»

های کلی معرفی شده های آماری دیگر است حوزهبندیگونه که معمول همه طبقهاند. در سطح دوم، همانبندی شدهدسته« مدیریتی

تفصیل ارائه های موضوعی، بهن به موضوعات مربوط تقسیم شده و در سطح سوم، توضیحات و نکات این حوزهدر سطح نخستی

 شوند.می

 آمارهای جمعیتی و اجتماعی -1حوزه 

 جمعیت و مهاجرت -۲-۲

 کار -۱-۲

 آموزش -3-۲

 سالمت -4-۲

 درآمد و هزینه -۵-۲

 حمایت اجتماعی -۲-۲

 های سکونتمسکن و محل -۷-۲

 عدالت و جرم و جنایت 8-۲

 فرهنگ -9-۲

 های اجتماعیهای سیاسی و سایر فعالیتفعالیت -۲۱-۲

 گذران وقت -۲۲-۲

 آمارهای اقتصادی -2حوزه 

 آمارهای اقتصاد کالن -۲-۱
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 های اقتصادیحساب -۱-۱

 آمارهای کسب و کار -3-۱

 آمارهای بخش عمومی -4-۱

 داری، شیالتکشاورزی، جنگل -۲-4-۱

 ژیانر -۱-4-۱

 و ساز ، تولید صنعتی، ساختاستخراج معدن -3-4-۱

 حمل و نقل -4-4-۱

 گردشگری -۵-4-۱

 آمارهای مالی، بیمه و بانکداری -۲-4-۱

 آمارهای مالی دولت، بخش عمومی و مالیاتی -۵-۱

 المللیهای بینتجارت و تراز پرداخت -۲-۱

 هاقیمت -۷-۱

 هزینه نیروی کار -8-۱

 نوآوری آوری وعلم، فن -9-۱

 آمارهای محیط زیست و فرابخشی -3حوزه 

 محیط زیست -۲-3

 ایآمارهای نواحی کوچک و منطقه -۱-3

 ها و آمارهای فرابخشیشاخص -3-3

 شرایط زندگی، فقر و مسائل اجتماعی مرتبط -۲-3-3

 های خاص جمعیتیجنسیت و گروه -۱-3-3

 جامعه اطالعاتی -3-3-3

 جهانی شدن -4-3-3

 های مرتبط با اهداف توسعه هزارهشاخص -۵-3-3

 توسعه پایدار -۲-3-3

 کارآفرینی -۷-3-3

 های مختصر مشابهها و مجموعهسالنامه -4-3

 هاآوری، پردازش، انتشار و تجزیه و تحلیل دادهشناسی، جمعروش -۴حوزه 

 فراداده -۲-4

 هابندیطبقه -۱-4

 هامنابع داده -3-4
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 های جمعیت، مسکن و ساختمانو مسکن، ثبت های نفوسسرشماری -۲-3-4

 های کسب و کار و کشاورزیها و ثبتسرشماری -۱-3-4

 های خانوارآمارگیری -3-3-4

 های کسب و کار و کشاورزیآمارگیری -4-3-4

 سایر منابع اداری -۵-3-4

 هاها و پیوند دادهادیت داده -4-4

 انتشار، انبار کردن داده -۵-4

 آمار و حفاظت از افشامحرمانگی  -۲-4

 هاتحلیل داده -۷-4

 موضوعات استراتژیک و مدیریتی آمارهای رسمی -5حوزه 

 دهی آمارهای رسمیها و اصول نهادی؛ نقش و سازمانچارچوب -۲-۵

 های آماریهای آماری؛ هماهنگی در نظامبرنامه -۱-۵

 های آماریهای کیفیت و سنجش عملکرد دفاتر و نظامچارچوب -3-۵

 مدیریت و توسعه منابع انسانی -4-۵

 ها(گذاری دادههای الکترونیکی و به اشتراکآوری )از جمله استانداردهای تبادل دادهمدیریت و توسعه منابع فن -۵-۵

 المللیهماهنگی کار آماری بین -۲-۵

 سازیظرفیتهای فنی و همکاری -۷-۵

 به پیوست آورده شده است. آماری و خود شناسنامهی هاشاخصی در ادامه راهنمای تکمیل شناسنامه
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 ی آماری هاشاخصراهنمای تکمیل شناسنامه  -6-۴

فهرست آمارهای رسمی ایران ی آمار / نماگرهایهاشاخص گردآوریمنظور ایجاد رویه یکسان در ی آماری بههاشاخصشناسنامه 

 توجه به نکات زیر ضروری بود: شاخص شده است. برای تکمیل شناسنامهطراحی 

چنانچه تکمیل اطالعات مرتبط با هر شاخص آماری نیاز به بیش از یک صفحه داشته باشد شماره صفحه صفحه ... از صفحه ...: 

 شود.جاری و تعداد کل صفحات در این قسمت درج 

 . "بیکاری نرخ"مانند عبارت:  در این قسمت عنوان شاخص آماری درج شودعنوان شاخص آماری: 

مورد  اجراییهای های ارسال شده از دستگاهدر این قسمت شماره ردیف شاخص آماری مندرج در فهرست شاخص شماره ردیف:

 شود.درج میو مرکز آمار ایران  نظر

د و نیازی به ارائه فرمول برای سطوح شومیدر این قسمت فقط فرمول محاسبه مربوط به شاخص ارائه  فرمول محاسبه شاخص:

 د.شومیمثال فرمول زیر برای شاخص نرخ بیکاری ارائه  عنوانبهباشد. ها نمیمختلف تفکیک

 

 

در این قسمت نام هر یک از متغیرهای مورد  نام و روش تولید متغیرهای)اقالم آماری( مورد استفاده در محاسبه شاخص:

روش ذکر شده باشد )مانند:  3د و چنانچه روش مربوطه غیر از شومیها مشخص روش تولید آن استفاده در محاسبه شاخص و

 شود.برآوردهای کارشناسی و ...(، روش تولید در قسمت سایر ذکر 

استفاده  های کلیدی هر یک از متغیرهای مورددراین قسمت واژهخص: های مورد استفاده در فرمول محاسبه شاتعاریف و واژه

که در متغیرهای فرمول محاسبه  هاآنو تعاریف  "بیکار"و "شاغل"های واژه ها درج شود. مثالً در فرمول محاسبه شاخص و تعاریف آن

 آمده است ارائه شود. "نرخ بیکاری"شاخص

گیری در این قسمت درج باشد، واحد اندازهها نیازمند ارائه واحد میائه ارقام مربوط به آنیی که ارهاشاخصبرای  گیری:واحد اندازه

(. چنانچه شاخص بدون واحد باشد در "سرانه فضای آموزشی"برای شاخص  "آموزمترمربع به ازای هر دانش"د )مانند: واحد شومی

 شود.درج  "-"این قسمت خط تیره 

 د یا خیر.شومیدر حال حاضر تولید  نظر سازد که آیا شاخص موردرا مشخص می هاخصشاوضعیت تولید  وضعیت شاخص:

د. شوهای مربوط به سطح جغرافیایی ارائه شاخص انتخاب در این قسمت حداقل یکی از گزینه سطح جغرافیایی ارائه شاخص:

 از یک مورد در این قسمت بالمانع است.انتخاب بیش

 جمعیت بیکار

 جمعیت فعال )شاغل و بیکار(
۱11× 
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نیاز برای ارائه شاخص به کاربران  های مربوط به دوره زمانی مورددر این قسمت حداقل یکی از گزینه دوره زمانی ارائه شاخص:

از موارد ذکر شده دوره زمانی دیگری مورد نظر باشد )مانند: هفتگی، روزانه و ...( در قسمت سایر ذکر  شود و چنانچه به غیرانتخاب 

 مت بالمانع است.از یک مورد در این قسخواهد شد. انتخاب بیش

های مورد نظر برای شاخص ذکر در این قسمت عنوان هریک از تفکیک های هر تفکیک:های شاخص و فهرست مؤلفهتفکیک

های عمده فعالیت اقتصادی: تفکیک اول: شود. )مثال برای شاخص سهم اشتغال در بخشهای مربوط به هریک فهرست و مؤلفه

های فهرست مؤلفه - "های عمده فعالیت اقتصادیبخش"تفکیک دوم:  – "دختر، پسر"اول: های تفکیک فهرست مؤلفه – "جنس"

 ("کشاورزی، صنعت، خدمات"تفکیک دوم: 

 شود )مثال:اطالعات آماری مربوط به شاخص دراین قسمت درج  نام دستگاه اجرایی متولی تولیددستگاه)های( اجرایی متولی: 

د، نام شومیآماری مربوط به شاخص به بیش از یک دستگاه مربوط  رورش، ...(. چنانچه متغیرهایمرکز آمار ایران، وزارت آموزش و پ

 ("شدت انرژی"اا برای شاخص بانک مرکزی ج -شود. )مانند: وزارت نیرو ی اجرایی متولی در این قسمت درج هادستگاهتمامی 

غیرهای تری با متواحد تابعه دستگاه)های( اجرایی متولی تولید اطالعات آماری مربوط به شاخص که ارتباط مستقیم نامواحد تابعه: 

شود. )مثال: نام دفاتر موضوعی در مرکز آمار ایران یا شرکت توانیر در وزارت نیرو(. چنانچه آماری مربوطه دارد در این قسمت درج 

د، نام واحدهای تابعه هر دستگاه به همان ترتیبی که در قسمت شومیاز یک دستگاه مربوط  اقالم آماری مربوط به شاخص به بیش

 شود.آورده شده ذکر  ")های( اجرایی متولیدستگاه"

در صورتی که عالوه بر موارد ذکر شده، نیاز به ارائه نکات ضروری و مواردی در خصوص شاخص آماری مورد نظر وجود توضیحات:

 ت ارائه شود.این قسم دارد در
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 ..........۱کد سند : .... ی آماریهاشاخصفرم شناسنامه 

 صفحه ..... ازصفحه .....

 عنوان شاخص آماری: ................................                                                شماره ردیف : ..........

 فرمول محاسبه شاخص: 

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

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

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

 ها و فرمول محاسبه شاخص:های مورد استفاده در متغیرتعاریف واژه

 گیری: ..................واحد اندازه

 د  شومیتولید ن                                         د  شومیوضعیت شاخص  :                      تولید 

 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: 

 ......................................های تفکیک دوم: فهرست مؤلفه................................... نام تفکیک دوم: 

 متولی: .........................           واحد تابعه: .........................................................دستگاه)های( اجرایی 

 توضیحات:

 در این قسمت توضیحات ضروری که الزم است ذکر شود، آورده می شود از جمله اینکه: 

 کند .را در قانون برنامه ششم رصد میاین شاخص روند تغییرات کدام سند باال دستی ملی یا دستگاهی 

 کار رفته در شناسنامه توسط مرکز آمار ایران استاندارد شده است یا نه همفاهیم ب تعاریف و

 د و متولیش دستگاه دیگری است و یا ...شومیی مورد نیازی که در حال حاضر تولید نهاشاخصذکر نام دستگاه متولی، برای 
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 گیرینتیجه-5

سطوح برنامهاهمیت آ ستمار در تمام  سیا شیریزی اعم از  ها، هدایت امور و در نهایت ارزیابی میزان گذاری، تعیین اهداف و خط م

ریزی و توسعه دانسته و ایجاد یک نظام کارآمد در قدری است که بسیاری آمار را پایه و اساس برنامهموفقیت یا عدم موفقیت آنها به

 دانند. ریزی و توسعه میه هر گونه برنامهتولید و عرضه آمار را الزم

که نقش هر یک از متولیان تولید آمار در همین راستا و با هدف تدوین یک ساختار نظامند در تولید و عرضه آمار در کشور به طوری

شند شده نیز از کیفیت الزم برخوردار با شخص بوده و آمار و اطالعات تولید  شنی م شور  ؛به رو سعه آمار ک سند برنامه تو در متن 

عنوان تنها مرجع رسددمی نظام آماری کشددور و بازوی اجرایی شددورای عالی آمار مکلف به تهیه ( مرکز آمار ایران به۲4۱۱-۲39۲)

من . در این فهرست باید ضباشدمی ۲398و تصویب آن در شورای عالی آمار تا پایان سال  شده است فهرست آمارهای رسمی ایران

یاز برنامه ریزان، نقش هر یک از تولیدکنندگان در تولید آمار و اطالعات تأمین و پوشدددش تمام آمار و اطالعات حاکمیتی مورد ن

شده و برای اولین و آخرین شخص  شاخص/ بار موازیم ست تمام  شایان ذکر ا شود.  شور حذف  کاری در تولید آمار و اطالعات در ک

 آماری کشور را دریافت کرده باشند. ایران باید نشان کیفیت نظام نماگرهای فهرست آمارهای رسمی

ستفاده از  ساختار با ا شکل گرفت. در این  سمی ایران  ست آمارهای ر ساختاری جهت تهیه فهر ستا در مرکز آمار ایران  در همین را

ستگاه 4فرم  سنجی آماری د ستگاهنیاز شرح وظایف هر یک از د ضمن  هایهای اجرایی و با توجه به  شد تا  سعی  شور  اجرایی ک

هر  طوری کهگیری حاکمیتی کشور، متولی هر شاخص/ نماگر مشخص شود بهپوشش کامل آمارهای تولید شده و مورد نیاز تصمیم

شدداخص/ نماگر را فقط یک دسددتگاه اجرایی تولید نماید و شدداخص/ نماگر موازی و تکراری در نظام آماری کشددور تولید نشددود. این 

از تصویب در ستاد راهبری مستقر در مرکز آمار ایران به کمیسیون تخصصی و سپس برای تصویب به شواری عالی آمار  فهرست پس

 ارسال خواهد شد. 

ستانداردهای بین ستفاده شده است در تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران از ا المللی این حوزه و همچنین تجریبات سایر کشورها ا

ت. شکل گرف "های آماریبندی فعالیتطبقه"فهرست بر پایه الگوی پیشنهادی سازمان ملل تحت عنوان که چارچوب این به طوری

دهد که به صورت های نظام آماری از جمله آمارهای رسمی به کشورها پیشنهاد میاین الگو چارچوب مشخصی را برای تمام فعالیت

 درختی و سلسله مراتبی است. 

وب مص راهبری های الزم توسط اعضای ستاد، با ارائه چارچوب اولیه و بررسیفهرست آمارهای رسمیه در راستای عملیاتی کردن تهی

 . دآمارهای رسمی در سه سطح تهیه شو شد که فهرست



63 

 

  ی مرتبط با آن خواهد هاشاخصفرعی و  موضوع کلی، موضوع ها،حوزه این سطح شامل ؛فهرست آمارهای رسمی ۲سطح

 .کندرا مشخص میموضوع فرعی  ها،حوزه ی متولی ذیل هرکدام ازهادستگاههای موضوع کلی، موضوع فرعی، بود که ستون

 .کرد خواهد در این سطح شورای عالی آمار نقش کنشگران را در این سطح مصوب

   موضوع اصلی، موضوع ها، هحوزهای )ستون در واقع همان فهرست آمارهای رسمی است. این سطح شامل تمام ۱سطح

انتشار، دستگاه متولی، شناسنامه و توضیحات(  سطح، حداقل انتشار زمانی فرعی، متغیر/شاخص، روش تولید، حداقل دوره

ی هاشاخصالزم به ذکر است تمامی شد.  خواهد گیریاست و توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در مورد آن تصمیم

 اند. بندی شده(، طبقهCSAهای آماری )بندی فعالیتبر اساس جدیدترین طبقه ۱ر سطح مطرح د
  عنوان » ی از جملهجزئیات املشهای مذکور است شناسنامه هاشاخصشناسنامه  شامل فهرست آمارهای رسمی 3سطح

شاخص آماری، فرمول محاسبه شاخص، نام و روش تولید متغیرها )اقالم آماری( مورد استفاده در محاسبه شاخص، سطح 

های هر تفکیک، دستگاه)های( اجرایی لفهؤهای شاخص و فهرست مجغرافیایی ارائه شاخص، دوره زمانی ارائه شاخص، تفکیک

 بخشیمارآهای توسط کمیته هاشاخصتهیه شناسنامه  . بدیهی است که وظیفهستامتولی، واحد تابعه و توضیحات مورد نیاز 

 ی برنامه سوم نهایی و به اجرا خواهد رسید.هاسالهای تخصصی در طول و کمیته
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 پیوست

 )آمارهای رسمی اسامی همکاران در تهیه و تدوین فهرست (
 ستاد راهبری

 اعضاء سمت

 زادهآقای دکتر جواد حسین رئیس

 آقای دکتر امیدعلی پارسا رئیس سابق

 آقای دکتر ایوب فرامرزی عضو

 اله میرفالح نصیریآقای نعمت عضو

 آقای دکتر کاوه کیانی عضو

 آقای داریوش محمدی عضو

 آقای جمال مقدم عضو

 پورمحمدصادق علیآقای دکتر  عضو

 آقای نریمان یوسفی دبیر

 آقای سعید عباسی عضو

 آقای دکتر اشکان شباک عضو

 آقای محمود غالمی مرادلو عضو

 خانم سپیده صالحی عضو

 خانم منصوره یزدانخواه عضو

 آقای بهنام نصوحی دهنوی عضو

 آقای علیرضا رضایی عضو

 اکبر محزونآقای علی عضو

 ابوطالب عزیزیآقای  عضو

 آقای سید حسین پیمان عضو
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 کمیته هماهنگی و دبیرخانه

 اعضا سمت

 آقای نریمان یوسفی رئیس

 آقای محمدرضا انصاری دبیر

 آقای محمدعلی خطیبیون عضو

 فردآقای مرتضی طاهری عضو

 نژادآقای سید مهدی حسینی عضو

 خانم زهره طرانیان مشهدی عضو

 فاطمه آدینهخانم دکتر  عضو

 خانم دکتر مرضیه دینداررستمی عضو

  خانم سارا حسینیه فراهانی عضو

 خانم طاهره امینی عضو
 

 های اقتصادیحساب کمیته تخصصی

 اعضا سمت

 خانم سپیده صالحی رئیس

 خانم مریم افشار دبیر

 خانم بنفشه نجفی عضو

 خانم فاطمه طالبی عضو

 خانم لیال ابوالفتحی عضو

 فراهانی  فرمهینیخانم راضیه  عضو

 خانم مرجان کردبچه عضو

 آقای عزیزاله فرهادی عضو

 آقای فرشاد روشن عضو
 

  هاقیمتشاخص کمیته تخصصی

 اعضا سمت

 خانم منصوره یزدانخواه رئیس

 رضاییآقای دکتر اسعد اله دبیر

 خانم فاطمه مالی عضو

 زادهآقای رضا هادی عضو

 فرخفالآقای مصطفی  عضو

 آقای حجت اکبریان عضو

  



68 

 

 ییربنایصنعت، معدن و زتخصصی  کمیته

 اعضا سمت

 آقای علیرضا رضایی رئیس

 فرآقای حمیدرضا پویان دبیر

 آقای مهدی فرحزادی عضو

 آقای مهدی مداح عضو

 آقای محمود غالمی مرادلو عضو

 خانم گلستان احسنی عضو

 خانم سحر صاحبی عراقی عضو

 آقای حمیدرضا ساالری عضو

 آبادیآقای مصطفی حسن عضو

 االسالمیخانم هایده حجت عضو

 آقای کاظم نیازی عضو

 

 

 جمعیت، نیروی کار و سرشماریکمیته تخصصی 

 اعضا سمت

 اکبر محزون آقای علی رئیس

 خانم شکوفه قصوری دبیر

 پورآقای مجتبی نصیری عضو

 خانم مریم پوررضا عضو

 الهام فتحیخانم  عضو

 خانم خدیجه کریمی عضو

 خانم معصومه محمدی عضو

 خانم سوزان رفیع عضو

 

  



69 

 

 کمیته تخصصی کشاورزی، جنگلداری و شیالت

 اعضا سمت
 آقای ابوطالب عزیزی رئیس

 آقای سیدعلی میرابراهیمی دبیر

 آقای حمیدرضا جاللی عضو

 خانم ژیال کمایی عضو

 خانم فرزانه جامعی عضو

 آقای علیرضا صفایی عضو

 آقای صابر محمد مقصودی عضو

 

 

 بازرگانی و خدمات فرهنگی،کمیته تخصصی 

 اعضا سمت

 آقای سید حسین پیمان رئیس

 آقای مصطفی دانش رئیس سابق

 آقای مجید ذبیحی دبیر

 آقای امیر شوکتی عضو

 سازخانم زهره چیت عضو

 خانم شیما حسینی عضو

 جعفریخانم معصومه  عضو

 خانم زهره لهراسبی عضو

 زادهآقای سعید لطفی عضو

 

 نقشه و اطالعات مکانیکمیته تخصصی 

 اعضا سمت

 آقای بهنام نصوحی دهنوی  رئیس

 حمیدرضا رادپی آقای دبیر

 فرخانم مهرنوش بختیاری عضو

 خانم سارا ابدالی عضو

 آرتین هوانسیان آقای عضو

 خانم بهاره نعمایی عضو

 

  



71 

 

 های آماریدفتر استاندارها و نظارت بر طرح

 اعضا سمت

 آقای دکتر اشکان شباک رئیس

 خانم بنفشه نجفی عضو

 پورخانم آزاده برفی عضو

 

 

 ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آماردفتر برنامه

 اعضا سمت

 آقای محمد غالمی رئیس

 آقای سعید عباسی رئیس سابق

 عرفانی خانم جمیله عضو

 آقای مفید قربانی عضو

 آقای محمد رضا گلندی عضو

 خانم معصومه احمدی عضو

 

 پژوهشکده آمار

 اعضا سمت

 پورآقای دکتر علی رئیس

 آقای دکتر ایوب فرامرزی عضو 

 خانم طاهره امینی عضو

 خانم مهرنوش میرمحمد عضو

 خانم پریسا گوانجی عضو

 
 

 


