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  مقدمه 

 یبرا ییبه عنوان راهنما یرسم یآمارها دیو تول یآمار یملهای نظام فعالیتهماهنگ کننده  رانیمرکز آمار ا

 ، همواره کوشیدهاین مرکز یو حرفه ا یمهم مل تیمأمور نی. در تحقق ای اس ت گذار اس ت یس  نظام  و یزیربرنامه

خود را  ایو حرفه رسالت ملی ،اقتصادی و سیاسی ،که در فراز و فرودهای تاریخی و شرایط مختلف اجتماعی اس ت 

 به انجام رساند. موردنیاز در تامین آمارهای به هنگام و با کیفیت

با  وضعیت پیش آمده و مواجه شد 83-کووید  ایران  با شیوع ویروسجهان و تاکنون 8931انتهای س ا   از  

 یاجرا یطیتحت هر ش  را ، این فرص  ت را برای مرکز آمار ایران ایجاد کرده اس  ت تا بتواند های خود همه س  ختی

بر حسب  لیتعد زانیو گاه با حداقل م یمواقعو در  را ادامه دهدطرح های آمارگیری خود و  یمل یها یس رش مار  

 از اس  تفاده و همکاران خود مض  اعف تالش با ایران آمار مرکز، ش  رایط این در .برس  اندض  رور ، آن ها را به انجام 

 با موقع،به و بهنگام آمارهای تهیه در هااستان ریزی برنامه و مدیریت س ازمان  ش ایس ته   همکاری و موجود امکانا 

 ح   وزه در آم   اری هایتحلی   ل ارائه در آمار پژوهشکدههایی توسط گزارش و فعالیت و نموده اقدام مناسب سرعت

  .و آماری مطابق با شرایط موجود صور  گرفته است اجتماعی ،اقتصادی هایشاخص

گیری شیوع باید به حفظ عملکرد سازماندهی در مقابل همه 8933 سا از دیگر دستاوردهای مرکز آمار ایران در 

 یلمضمن تعامل مستقیم با مراکز  و مقابله با شرایط بحران ناشی از آن اشاره کرد. مرکز آمار ایران 83ویروس کووید 

آن بر فرآیندهای آماری  را یتأث، مقابله با پیامدهای این بحران جهانی نهیبررسی جامعی در زم ،کشورها ریسا یآمار

 جادیاز ا یریجلوگ یاصالحا  الزم برا و وردبه عمل آدر این شرایط مراجع ملی آمار  یهاتیتداوم فعال چگونگی و

و  محققان ،انیگذاران، دانشگاه استیس ازیو اطالعا  مورد ن یآمار یداده ها تیفیباک یزمان یسراختال  در تولید 

 برآورده ساخت. زمان ممکن نیتردر کوتاه را یکاربران آمار ریسا

 با مقابله به 8931 اسفندماه ابتدای از زمانی برهه حساسیت کرونا و ویروس شیوع وخیم عواقب با ایران آمار مرکز 

 ملی ستاد و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزار  سوی از صادره هایدستورالعملاساس  و بر است پرداخته آن

 شرایط تحت خود کارکنان سالمت و ایمنی حفظ اهمیت به توجه با و( کرونا ویروس)83-کووید ویروس با مقابله

 هایتفعال از بخشی انجام راستا، این در و است کرده اتخاذ را متعددی پیشگیرانه و حفاظتی اقداما  کنونی، حساس

مأموران مسئو  رعایت پروتکل های بهداشتی خود را است و  آوردهدر دورکاری صور  به را خود کارکنان وظایف و
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های اجتماعی ارزشمند را مقدم و حفظ این سرمایه داندیم هایآماری و سرشمار یهانیز پاسخگویان طرح آمارگیر و

  .آوردیخود به شمار م یهاتیو در رأس اولو

 ینهیبررسی جامعی در خصوص اقداما  سایر کشورها درزم این مرکز، 83کووید ویروس همه گیری شیوع  طیدر شرا

مراجع ملی آمار به عمل  یهاتیداوم فعالآن بر فرآیندهای آماری و ت را یمقابله با پیامدهای این بحران جهانی و تأث

از تماس چهره به چهره مأموران و  ازینیب یهاروشمانند  راهکارها مهمترین و متداولترین 33در سا   ورد وآ

ی، تر نظیر آمارگیری تلفنخطرکم  یهاوهیسنتی با ش یهاو جایگزین کردن روش یان، حذف عملیا  میدانیپاسخگو

توجه ویژه  ( وCAWI) انهیرابا کمک  تحت شبکه )اینترنتی( یهایریو آمارگ (CATI) انهیکمک راآمارگیری تلفنی با 

 را بکار گرفت.ها، اداری و حرکت به سمت ثبتی مبنا کردن فعالیت یهاثبتی ثبتی و هادادهو خاص به 

 سراس  ر در نیازمند آموزان دانش به کمکبرای  8933 در سا  ران در راستای مسئولیت اجتماعی خودمرکز آمار ای

 تبلت عدد  0555 تعداداند مجازی روبرو بوده آموزش مشکال  با در دوران کرونا محروم که مناطق برخی درو کشور

 ش      رقی، لرس   تان، آذربایجان سیستان و بلوچستان، ایالم، بوش   هر، مازندران، هایاس   تان پرورش و آموزش به

زنجان،  تان،خوزس شمالی، جنوبی، خراسان خراس   ان  س    منان،   بختیاری، و چهارمحا  اردبیل، غربی، آذربایجان

 واگذار کرد. محروم آموزان دانش به تحویل برای هرمزگان و قزوین، قم، گیالن
 

 های آماری و آمارهای ثبتیمعاونت طرح

 ی)کار از خانه( برا ی دورکاریو استفاده از روشها یابالغ یبهداشت یپروتکل ها تیرعا مرکز آمار ایران ضمن   

 یهابا اس  تفاده از روش و اس  ت متوقف نکرده 8933در س  ا  آمارگیری خود را  یهااز طرح کیچیه ،کنانکار

ش  یده اس  ت تا وک ،آمارگیری یهاای موارد تغییر زمان انجام طرحتلفنی و در پاره یهایریایگزین نظیر آمارگج

و بر خود وظیفه    نامطلوب آن را به حداقل برس   اندیریت کرده و تبعاح د ممکن پیامدهای این بحران را مد 

از  یادر ادامه ش  مه را به اطالع برنامه ریزان، تص  میم گیران و آحاد جامعه برس  اند. آمارهای مورد نیاز داندمی

در س  ا   83در زمان ویروس کووید  مرکز آمار ایران آمارگیری یهاتغییرا  و تص میما  اتخاذش ده برای طرح  

 :دشارائه به شرح زیر  ،8933
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 گیری ماهانه تعداد و تولیدات دام سنگینطرح آمارگیری اندازه 

شده آمارگیری و مقدار تولیدا  )ش یر و تعداد دام عرضه   ،برآورد تعداد دام )گاو و گوس اله( در روز  اهداف طرح

 هفته چهارم ماه آخر هر فص  ل اجرا به ص  ور  فص  لی و در 8933در س  ا  برای کش  تار( در ماه آمارگیری که 

های دوم و س  وم، مراجعه حض  وری در ماه او  و آمارگیری تلفنی در ماه آوری اطالعا  آن. روش جمعش  دمی

تغییرا  ایجاد ش  ده در دوره بود و  های دوم و س  ومبرداران جایگزین در ماههمچنین مراجعه حض  وری به بهره

صور  تلفنی )از ابتدا( جایگزین آوری اطالعا  بهن جایگزین حذف و جمعبردارامراجعه حض وری به بهره  کرونا

 آن شد.

 گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبکمارگیری اندازهآطرح 

اهداف طرح: برآورد تعداد دام سبک )گوسفند، بره، بز و بزغاله( در روز آمارگیری و مقدار تولیدا  )شیر و تعداد 

بندی اجرا هفته س  وم آخرین ماهه هر فص  ل و روش در فص  ل آمارگیری و زمانش  ده برای کش  تار( دام عرض  ه 

برداران مراجعه حض   وری به بهره تغییرا  ایجاد ش   ده در دوره کرونایی ،آمارگیری تلفنی آوری اطالعا جمع

 صور  تلفنی )از ابتدا( جایگزین آن شد.آوری اطالعا  بهجایگزین حذف و جمع

 های کشوراطالعات کشتار دام کشتارگاهآوری طرح آمارگیری جمع 

های وضعیت عنوان یکی از شاخصاهداف طرح: محاس به عرض ه سرانه گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور به  

پرسشنامه آوری اطالعا  بندی اجرا برای هر ماه دو هفته او  ماه بعد است. روش جمعزمانتصادی اجتماعی و اق

شود همچنین به صور  فایل )تا در صور  نیاز به صور  و به روزرسانی میطرح در س امانه س یجاد بارگذاری   

شود. به ازای هر کشتارگاه نام کاربری و رمز عبور کاغذی تکمیل شود( در اختیار کارشناسان استان قرار داده می

 شد تکمیلباهایی که دارای اینترنت میش ود.در کش تارگاه  برای مراحل مختلف آمارگیری به اس تان ارس ا  می  

هایی که فاقد اینترنت در کشتارگاهو  شداطالعا  در س امانه س یجاد توس ط مسئو  کشتارگاه تحت وب انجام    

باش ند اطالعا  توس ط ناظر دامشزش کی مستقر در کشتارگاه پز از دریافت از مسئو  کشتارگاه در سامانه    می

غذی توسط مدیر کشتارگاه جهت بارگذاری ص ور  پز از تکمیل پرسشنامه کا ش ود و در غیر این بارگذاری می



       91در زمان ویروس کووید  آمار ایرانمرکز  رویکرد
 

 

4 

 

ر دوره تغییرا  ایجاد ش  ده د د.ش  در س  امانه در اختیار کارش  ناس  ان معاونت آمار و اطالعا  اس  تان قرار داده 

باشند به کارشناسان استان اعالم شد که در صور  نیاز به هایی که فاقد اینترنت میدر مورد کش تارگاه کرونایی 

همچنین به مانند طرح آمارگیری  صور  تلفنی اطالعا  کسب شود.دریافت پرسشنامه بهمراجعه حضوری برای 

گیری تعداد و تولیدا  دام س   نگین در این طرح نیز )ورود همزمان اطالعا  به س   امانه س   یجاد، ادیت اندازه

گیری را از طریق د که فعالیت آمارکرها( این امکان را برای کارش ناسان ایجاد  موض وعی همزمان با ذخیره داده 

 دورکاری )کار در منز ( به انجام رسانند.

 طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار

 های کل، خوراك و درامد خانوارها و نیز براورد تغییرا  ساالنهی میانگین هزینها هدف کلی این طرح، براورد ساالنه

های کل، خوراك، غیرخوراك و میانگین هزینه یها در س  طم مناطق ش  هری کل کش  ور و براورد س  االنهیا میانگین

این طرح از او  اردیبهشت ماه سا   ها است. زمان آمارگیریدرامد خانوارها در س طم نقا  شهری هر یک از استان 

ی رودررو با خانوارهای اطالعا  مورد نیاز از طریق مصاحبهدر شرایط عادی،  .است بعدتا پایان فروردین ماه سا   33

، گیریهای نمونهبا توجه روش، تغییرا  ایجاد شده در دوره کرونایی شد. میآوری ، جمعپرس شنامه تکمیل  ونمونه 

د. )در خص  وص ش  های موجود در فهرس  ت نمونه، از روش آمارگیری تلفنی اس  تفاده  با توجه به ش  ماره تلفنو 

پاسخ و سایر موارد، دستوالعملی برای بی های غیرمجاز یاخانوارهایی که عدم همکاری داش ته باش ند و ش ماره تلفن   

 استان ارسا  شده است(

 طرح آمارگیری از گذران وقت

ش   ده افراد های انجامزمان فعالیتطرح آمارگیری گذران وقت باهدف ارائه اطالعا  مربو  به ش   ناخت نوع و مد 

رح هفته دوم ماه سوم فصل بهار و زمان آمارگیری این ط شود.جامعه و بررس ی تغییرا  ش یوه زندگی آنها اجرا می  

جرای ا تغییرا  ایجاد شده در دوره کرونایی ودو پرس ش نامه انجام    لیبا تکم طرح نی، ا یکل بطور بود و تابس تان  

  انجام گرفت.تلفنی  و طرح به صور  حضوری
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 طرح آمارگیری نیروی کار  

کار و تغییرا  آن است. این هدف از طریق هدف کلی از اجرای این طرح، ش ناخت س اختار و وضعیت جاری نیروی   

 براورد» ، «ها براورد تعداد ساالنه در سطم کل کشور و استان»، «های نیروی کاری شاخصبراورد فص لی و ساالنه »

 هایی شاخصبراورد تغییرا  ساالنه»و « های نیروی کار در س طم کل کشور ی ش اخص تغییرا  فص لی و س االنه  

ی زمان آماری برای تعیین وض ع فعالیت، دومین و سومین هفته   ش ود. تأمین می« ها تاننیروی کار در س طم اس   

روش اجرای طرح به طور  شود.ی مرجع آن ماه نامیده میتقویمی )شنبه تا جمعه( ماه میانی هر فصل است که هفته

که  دشآوری میتبلت جمعچهره به چهره( با استفاده از طرح مذکور از طریق مص احبه حض وری )  معمو  اطالعا  

 صور  گرفت به صور  ترکیبی حضوری وتلفنی تغییرا  ایجاد شده در دوره کرونایی

 طرح آمارگیری از گردشگران ملی

های این طرح تهیه آمار و اطالعا  حوزه گردش   گری ازجمله تعداد س   فرها و ویژگی های آن و هزینه فاهدا

در دو هفته او   پرسشنامه لیبا خانوارها و تکم یبا استفاده از مصاحبه حضور این طرح می باش د.  گردش گری 

بر این، اخذ اطالعا  گردشگری از پاسخگویان با توجه به هنجار ایجاد  عالوهبهار انجام ش ده است.   انیپز از پا

برای سفر  پاس خگو خواهد بود. چرا که مو  ایجاد شده  ش ده به واس طه ش رایط کنونی همراه با خطای عمدی   

نرفتن چه به لحاظ توص  یه های مس  ئولین کش  ور و چه به لحاظ فش  ار اجتماعی هموطنان که در ش  بکه های 

های حساسیت برانگیز قرار داده و مانع از سش های این طرح را در زمره پرسشپربه خوبی مشهود است  یمجاز

یی: اجرای این طرح با توجه به شرایط . تغییرا  ایجاد ش ده در دوره کرونا دریافت اطالعا  ص حیم خواهد ش د  

و  یکه رفتار جامعه آماری به صور  عاد8055تابستان  فصل زمان آماری دیگری مانندیا  موجود در سا  آینده

دفتر فرهنگی، بازرگانی و  8933های اجرا ش ده در سا   انجام خواهد ش د. از دیگر طرح  نرما  بازگش ته باش د  

 خانوار، طرح تحقیق و توسعه و طرح گذران وقت هیئت علمی نام برد. خدما  طرح آماری فرهنگ رفتاری

 باشد:به شرح زیر می 8933درسا   83های دفاتر در زمان ویروس کووید ها وگزارشبرخی فعالیت
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  از  هاگیری کرونا نظار های کشور با توجه به همهسازی گلخانهبهنگام س ازی نظار  بر اجرای طرح بهنگام

های وارد شده و کنتر  آن به ها و روابط آن همزمان با اجرا به روش دریافت روزانه دادهداده طریق بررس ی 

ها برای بررسی و اصالح خطاها انجام شود. همچنین طرح صور  سیستمی و ارسا  گزارش خطاها به استان

و اینترنتی به صور  تلفنی  8933مرغداری ص نعتی، دامدرای و کش تار طیور که در س ه ماهه آخر س ا      

 )دفتر کشاورزی(انجام شده است. 

   دفتر جمعیت، نیروی کار  ه ای آم اری خ انواری در ش   رایط کرونایی   گزارش چگونگی اجرای طرحتهی ه(

 وسرشماری(

  با  کش  ورها از برخی کارگاهی آمارگیری طرحهای در آماری اطالعا  کس  ب و اجرا وض  عیت گزارشتهیه

جهانی )دفتر روش شناسی آماری  بانک و کار جهانی سازمان از مطالبی و83 کووید ویروس ش یوع  به توجه

 گیری(های نمونه و طرح

  های تغییرا  ایج اد ش   ده در طرح آم ارگیری نیروی ک ار )دفتر روش ش   ناس   ی آماری و طرح    گزارش

 گیری(نمونه

   شناسی روش )دفتر« 83 -بررسی تأثیرا  اقتصادی و اجتماعی بیماری کووید»مش ارکت در طرح پژوهشی

 گیری(های نمونهآماری و طرح

 دفتر جمعیت، نیروی کار وسرشماری(83 -مشارکت در طرح پژوهشی اثرا  اجتماعی و اقتصادی کووید( 

    اجرا را رو پیش ه  ای آم  ارگیری حض   وری، مراجع  ه ح  ذف ب  ا توانیم می ت ه ی  ه گ زارش چگون  ه 

 نمائیم.)دفترکشاورزی(

 دفتر ص  نعت، 8933کش  ورس  ا  برداریبهره درحا  معادن از آمارگیری در طرح اجرا روش گزارش بهبود(

 معدن و زیر بنایی(

 ها با توجه به شیوع کرونا و شروع کار با طرح معادن ) دفتر صنعت، معدن و زیربنایی(اینترنتی کردن طرح 
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ی طرح آمارگیرها بجز بخش ساختمان و مسکن که ثبتی است سوابق تغییرا  ایجاد شده در شیوه اجرای تمام طرح

مصاحبه رو در رو توسط آمارگیر یا »از های حمل ونقل نفر کارکن و بیشتر و طرح کارگاه 85از کارگاههای ص نعتی  

 ی()دفتر صنعت، معدن و زیر بنایانجام شده استبه روش ترکیبی مصاحبه رو در رو و اینترنتی یا تلفنی « پاسخگو

 اونت اقتصادی و محاسبات ملیمع

 های خدماتگزارش وضعیت اجرای شاخص قیمت تولیدکننده بخش

نی فص لی و س االنه در سطم کل کشور   های زماتفکیک دورهتهیه ش اخص قیمت تولیدکننده خدما  به   آن اهداف

های مختلف بخش خدما  این طرح به ص   ور  فص   لی از یکم تا دهم اولین ماه فص   ل برای رده بندی اجرازمانو

های مستقل و متبوعی که محل مراجعه حضوری به تمامی کارگاهبا  آوری اطالعا د روش جمعوش گیری میقیمت

کی ه صور  الکترونیهمچنین پرسشنامه طرح ب و باشدگیری بخش مربو  به خود میارائه اقالم منتخب سبد قیمت

 تلفنی )از ابتدا( جایگزین صور آوری قیمت بهتغییرا  ایجاد ش ده در دوره کرونایی جمع  ش ود. )تبلت( تکمیل می

 8933های کیفیت خدما  سا  دهد نرخ تمام ش اخص و ش اخص ارزیابی کیفیت طرح خدما  نش ان می   آن ش د 

 تفاو  معناداری با سا  گذشته نداشته است.

 معدن ت تولیدکننده بخششاخص قیم

نی فصلی و ساالنه در سطم کل کشور و های زماتفکیک دورهبه اخص قیمت تولیدکننده بخش معدن تهیه شاهداف 

های مختلف معدن  این طرح به ص   ور  فص   لی از یکم تا دهم اولین ماه فص   ل بعد برای بخش  اجرابن دی  زم ان 

برداری یا دفاتر مرکزی مراجعه حضوری به تمامی معادن در حا  بهرهآوری اطالعا  روش جمعشود. گیری میقیمت

نحوه تکمیل  استخرا  شده و مندر  در پرسشنامه،آوری اطالعا  قیمت مواد معدنی معادن منتخب به منظور جمع

 لیمس  ا تیجهت رعا ،پرس  ش  نامه طرح به ص  ور  الکترونیکی )تبلت( اس  ت.تغییرا  ایجاد ش  ده در دوره کرونایی

 انجام شد. یصور  تلفن به یروش مراجعه حضور ها جهت پاسخگویی،ی و افزایش همکاریهداشتب

 صنعت شاخص قیمت تولیدکننده بخش

 و های زمانی فصلی و ساالنه در سطم کل کشورتفکیک دورهتهیه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به اهداف 
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های مختلف ص   نعت  دهم اولین ماه فص   ل بعد برای بخشبندی اجرا این طرح به ص   ور  فص   لی از یکم تا زمان

های ص   نعتی یا دفاتر مرکزی آوری اطالعا  مراجعه حض   وری به تمامی کارگاهروش جمع ش   ود.گیری میقیمت

ه نحوتولید شده و مندر  در پرسشنامه،  آوری اطالعا  قیمت محصوال  صنعتیهای منتخب به منظور جمعکارگاه

 تیاجهت رع ،تغییرا  ایجاد شده در دوره کروناییو رح به ص ور  الکترونیکی )تبلت( اس ت.  تکمیل پرس ش نامه ط  

 انجام شد. یتلفن و یروش مراجعه حضوربا  ،33در سا   ها جهت پاسخگوییی و افزایش همکاریبهداشت لیمسا

 طرح شاخص قیمت مصرف کننده شهری و روستایی 

های قیمت ش  هری و روس  تایی بص  ور  حض  وری از   در طرح آوری اطالعا روش جمعروا  معمو  و همیش  گی 

گیرد و قیمتهای های خرده فروشی است. این کار ماهانه در تمامی مناطق شهری و روستایی نمونه صور  میکارگاه

گردد. قیمتهای اجاره بهای خانوارهای شهری نیز بصور  ماهانه اخذ شده از طریق سامانه سیجاد به مرکز ارسا  می

گیری ش  ده و پز از در  در آغاز فص  ل بص  ور  حض  وری و در دو ماه بعدی بص  ور  تلفنی از خانوار قیمت و در 

 .به صور  حضوری وتلفنی انجام شد و گرددده آمایی، به مرکز ارسا  میپرسشنامه کاغذی و سشز دا

 کشاورزی شاخص قیمت و متوسط قیمت تولیدکننده بخش

های زمانی فص  لی و س  االنه در سطم کل تفکیک دورهبخش کش اورزی به  تهیه ش اخص قیمت تولیدکننده  اهداف 

های مختلف بندی اجرا این طرح به ص  ور  فص  لی از یکم تا بیس  تم اولین ماه فص  ل بعد برای بخش  کش  ور.زمان

مراجعه حض  وری و پرس  ش از مطلعین محلی به منظور  آوری اطالعا روش جمعش  ود. گیری میکش  اورزی قیمت

 به طرح پرس شنامه  تکمیل نحوه و های آناطالعا  قیمت و مقدار محص وال  بخش کش اورزی و هزینه   آوریجمع

برد بهتر ی و پیشبهداشت ئلمسا تیجهت رعا ،تغییرا  ایجاد شده در دوره کرونایی .است( تبلت) الکترونیکی صور 

ها از مراجعه حض  وری به طرحها جهت تغییر روش اجرای هماهنگی با اس  تان،  طرح موارد زیر در نظر گرفته ش  د

آوری شده جهت رصد کردن جمع الزام ماموران آمارگیری و کارش ناس ان استان به بارگزاری روزانه اطالعا   تلفنی، 

اجرا  تشرفیپ ددرصگزارش  هیتهو  یریگیپی، جهت ارتبا  بهتر با کارشناسان استانهای واتس اپی  گروه جادیااجرا، 

 باشد.می بصور  روزانه
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 شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی

هدف کلی از اجرای طرح قیمت گیری از محص وال  گاوداری های ص نعتی محاس به شاخص قیمت تولیدکننده به    

محص  وال  طرح از قیمت  فص  لی درکل کش  ور و به تفکیک اس  تان می باش  د. زمان آمارگیری  ص  ور  س  االنه و

ل ماه بعد و در فص بیست و پنجم آخرین ماه فصل لغایت دهم فصو  بهار ، تابستان و پاییزهای صنعتی در گاوداری

دراین طرح نیز مانند سایر طرح های آمارگیری از قیمت، آخرین قیمت می باش د.  زمس تان فروردین ماه س ا  بعد   

  فصل تا روز مراجعه آمارگیر به منبع اطالع پرسش و در از روز او ،رایه محص و  مورد نظر طی فصل جاری عملی ا

در طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده محصوال   قبل از کرونا آوری اطالعا روش جمع پرسشنامه در  می شود.

 وتکمیل پرسشنامهگاوداری های صنعتی از طریق مراجعه به واحدهای نمونه و مصاحبه مستقیم با پاسخگوی مطلع 

و پیشبرد  یبهداشت ئلمسا تیجهت رعایرا  ایجاد شده در دوره کرونایی یکی بااستفاده ازتبلت می باشد. تغیالکترون

ها از مراجعه حضوری به ها جهت تغییر روش اجرای طرحهماهنگی با استانطرح این  موارد در نظر گرفته شد: بهتر 

آوری شده جهت رصد کردن جمع بارگزاری روزانه اطالعا الزام ماموران آمارگیری و کارش ناس ان استان به   تلفنی، 

اجرا  تشرفیپ درصدگزارش  هیتهو  یریگیپی، جهت ارتبا  بهتر با کارشناسان استانهای واتس اپی  گروه جادیااجرا، 

 باشد.می بصور  روزانه

 شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری های صنعتی

محص وال  گاوداری های ص نعتی محاس به شاخص قیمت تولیدکننده به    هدف کلی از اجرای طرح قیمت گیری از 

 طرح آمارگیری از قیمت محصوال  ،فصلی درکل کشور و به تفکیک استان می باشد. زمان آمارگیری صور  ساالنه و

صل فماه بعد و در  بیست و پنجم آخرین ماه فصل لغایت دهم فصو  بهار ، تابستان و پاییزداری های صنعتی در مرغ

در طرح آمارگیری از قیمت تولید  قبل از کرونا آوری اطالعا روش جمع .زمس تان فروردین ماه س ا  بعد می باشد  

کننده محص وال  گاوداری های صنعتی از طریق مراجعه به واحدهای نمونه و مصاحبه مستقیم با پاسخگوی مطلع  

 ئلمسا تیاجهت رعیرا  ایجاد شده در دوره کرونایی تغی ونیکی بااستفاده ازتبلت می باشد.وتکمیل پرسشنامه الکتر

ها از ها جهت تغییر روش اجرای طرحهماهنگی با استان ر طرح موارد زیر در نظر گرفته شد،ی و پیشبرد بهتبهداشت
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آوری شده الزام ماموران آمارگیری و کارشناسان استان به بارگزاری روزانه اطالعا  جمع، مراجعه حض وری به تلفنی 

 گزارش هیتهو  یریگیپ، یجهت ارتبا  بهتر با کارش ناس ان استان  های واتس اپی  گروه جادیا، ت رص د کردن اجرا جه

 باشد.می اجرا بصور  روزانه شرفتیپ درصد

 های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانشاخص قیمت نهاده

شهر تهران می باشد. اطالعا  های مسکونی های ساختمانهدف کلی این طرح تهیه و انتش ار ش اخص قیمت نهاده  

گروه اجرایی طبقه  80قلم از انواع مصالم ساختمانی بوده است که در  805مورد نظر در این طرح آمارگیری شامل 

های تولید کننده یا عمده فروشی و خرده فروشی مصالم ساختمانی حاصل از طرح بندی ش ده اند. فهرس ت کارگاه  

 به هنگام ش ده است.  8931مرکز امار ایران که تا پایان نیمه او  س ا    8918س رش ماری عمومی کارگاهی س ا     

روش گردآوری اطالعا  در این  بندی اجرازمان قیمت گیری از بیستم لغایت سی ام آخرین ماه هر فصل است.زمان

ه مهای نمونه و مص احبه حضوری می باشد. نحوه تکمیل پرسشنا طرح بص ور  مراجعه مس تقیم آمارگیر به کارگاه  

و  یبهداش  ت لیمس ا  تیجهت رعا ،تغییرا  ایجاد ش ده در دوره کرونایی  طرح به ص ور  الکترونیکی )تبلت( اس ت.  

اطالعا  مربو   یآورجمع به منابع اطالع متوقف شد و یروش مراجعه حضور ها جهت پاسخگویی،افزایش همکاری

 انجام شد. یصور  تلفن به اقالم متیبه ق

 باشد:به شرح زیر می 8933درسا   83های دفاتر در زمان ویروس کووید ها وگزارشبرخی فعالیت

 همقایس   و معدن بخش کننده تولید قیمت ش  اخص طرح اجرای برکیفیت کرونا بیماری اثر گزارش تهیه 

 این مقایسه و8931 س ا   در فص و   س ایر  با8931 زمس تان  فص ل  در طرح کیفیت ارزیابی های ش اخص 

  8931و8931 سا  زمستان فصل با8931 زمستان فصل ها درشاخص

 ها()دفتر شاخص  قیمتایرانی  کارهای و کسب بر کرونا ویروس اثر ارزیابی پرسشنامه 

 های شاخص تولید کننده )بندی اجرای طرحتغییر زمانPPI  ( جهت سهولت کار اجرای استان )دفتر شاخص

 ها(قیمت
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 ضمن رعایت صحت و دقت های قیمت مصرف کنندهشاخصهای اطالعا  مربو  به طرح :هاابالغ به استان ،

آوری از طریق تماس تلفنی جمعنش   ین  اجاره خانوارهای بهای اجاره قیمت از آمارگیری طرحو  هاداده

 ها()دفتر شاخص  قیمت.شود

  های مجازی به تفکیک هر طرح با کارش ناسان استانی جهت تباد  نظرا  به صور  آنالین و  تش کیل گروه

 ها()دفتر شاخص قیمت فوری

    ها های مختلف به تفکیک هر طرح برای معاونین آمار استانارس ا  گزارش ا  پیش رفت کار در زمان بندی

 ها(جهت نظار  )دفتر شاخص قیمت

    تهیه ریمو  برای کارش ناس ان IT    جهت تس ریع در پاس خگویی به اس تان وکارهای اجرایی )دفتر شاخص

 ها(قیمت

  هایی تغییرا  نرخ تکمیل پرس  ش  نامه وتعداد مظنه با اجرای دوره قبل تمامی طرحاتهیه گزارش مقایس ه 

 ها(کننده )دفتر شاخص قیمتکننده و تولیدمصرف

     مش ارکت با پژوهش کده آمار در طرح پژوهش ی آمارگیری تأثیرا  اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و سالمت

 های کالن(و سیاستها )دفتر محاسبه شاخص برنامه 83 -روان بیماری کووید

 

   هامعاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان

 جهت ها درکه معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان است اقداماتی ،گرددمی مالحظه مقوله این در که آنچه

مایع ض  د الکل و قرار دادن  اس  ت، ش  ده مرکزآمار ایران انجام در محیطی فع آلودگیهمکاران و ر س  المتی تامین

 ،جایگزینی ابزار های لمس ی با ابزارهای غیر لمسی حض ور وغیاب ،   دس تگاه های ها و ورودیکنار در عفونی کننده 

ه ب اهش جلسا  تا حدامکان،کبین کارکنان ژ  های ض دعفونی کننده در دس تکش یکبار مص رف ماس ک و    وزیع ت

های کالسبرگزاری  ، sky room ویدئو کنفرانز وبا در بس  تر مجازی و جایگزین س  اختن آنها  ص  ور  حض  وری
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 ذیل شرح به سایر مواردو  کردن مرکزضد عفونی  ،و مجازی اس تفاده از تکنیک های آموزش از راه دور  با  آموزش ی 

 :باشدمی

   افرازی س یس تم تردد جدید اس کن انگش ت و تص ویر کلیه همکاران رسمی، پیمانی، قرارداد      نص ب س خت

 کارمشخص و شرکتی

 موریت کارکنانأها و محضور و غیاب، مرخصیدورکاری ظار  بر امور انتظام بخشی و ن  

 مورد 155مرکز آمار ایران بازنشستگان و همکاران اجباری عمر بیمه قرارداد عقد 

  نصب ضدعفونی کننده بهداشتی درتمامی طبقا  و محل تایمکز 

  بهداشتی و مشخص کردن تیم خدماتی مجزا ها و سرویز ض دعفونی کردن تمام سطم آبدارخانه، آسانسور

 برای این امر

   های بین الملل مبنی بر رعایت کامل ریاست، روابط عمومی و همکاریاطالع رس انی کامل با همکاری دفتر

 اصو  بهداشتی کارکنان مرکزآمار ایران 

  نظار  جدی ودقیق بر پخت غذاها در اوایل شیوع و سشز تعطیلی رستوران 

 فاده همکاران از وسایل شخصی در امور پذیرایی تاکید بر است 

  الزام استفاده تمامی پرسنل خدما  و نقلیه از ماسک ودستکش 

  تدبیر الزم جهت مکانیسم ثبت ورود و خرو  همکاران به جهت رعایت کامل اصو  بهداشتی 

  تهیه حداقل پنج هزار ماسک و دستکش جهت مصرف هفتگی کارمندان 

 هت ضدعفونی کردن دفاتر و معابر تهیه دستگاه سمشاش ج 

 ساختمان دستگاه تب سنج برای اندازه دمای بدن همکاران قرار داده شده است و از ورود  ورودی مبادی در 

 آید ساختمان مرکز آمارجلوگیری به عمل می به   ویروس کرونا مشکوك به یا و  مبتال  افراد

 در سراسر کشور سازمان اقامتی مراکز تعطیلی کلیه  

  های بهداشتیدستگاه ساعت حضور و غیاب تشخیص چهره برای رعایت بیشتر پروتکل 0خرید 
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 های بهداشتی مرکز آمار ایرانبرای رعایت پروتکلده کننمایع ضدعفونیو  خرید ماسک 

  های مرکز آمار ایران برای رعایت پروتکل 1و  8مرحله ض  د عفونی کل طبقا  س  اختمان ش  ماره  چندین

 بهداشتی

  انسانی نیروی توانمندسازی و توسعه آموزش،

یابد. اساس توسعه و بالندگی سازمانی، بهسازی نیروی انسانی است که در سایه آموزش و توسعه کارکنان تحقق می

ا ههای اصولی و منطقی هدایت تالش های کارکنان در سازمان، باعث به کارگیری توانایینوان یکی از راهعآموزش به 

پذیری فکری الزم درکارکنان خواهد شد و از سوی دیگر منجر به واستعدادهای نهفته و به وجود آوردن حز انعطاف

های مامی دورهت ،83-شیوع ویروس کووید با توجه به  8933و در سا   افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد

 به صور  مجازی برگزار شد. آموزشی و سمینارهای آموزشی،

 

 رکز فناوری اطالعات و ارتباطاتم

های آماری، توسعه های طرحآوری دادههای بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در مرحله جمعبه منظور رعایت پروتکل

ها به صور  تلفنی و اینترنتی آوری دادههای آماری برای جمعهای طرحآوری دادهزیرساخت سامانه جمع

نسخه  وآوری اینترنتی )خود تکمیلی( تهیه افزار جمعر گرفت. سند تحلیل بسته نرم)خودتکمیلی( در دستور کار قرا

ام طرح افزاری انجکار با تست و نهایی سازی بسته در حا  پیگیری است. درخصوص بسته نرماولیه کدها تولید شد و

 .باشدبه صور  تلفنی سند تحلیل ماژو  تهیه و تولید کدهای مربوطه در دستور کار می

 ها، انتقادا  و رس  انی آماری به کاربران غیرحض  وری از طریق س  امانه دریافت پرس  ش  ارائه خدما  اطالع

مورد شامل: مشاوره، راهنمایی، دریافت درخواست، اعالم هزینه، استخرا ، تهیه  پیشنهادا  درگاه ملی آمار

ص  ور   رس  انی آماری بهخدما  اطالع 8933نقش  ه و ارس  ا  فایل)به دلیل ش  یوع کرونا از ابتدای س  ا   

 پذیرد( غیرحضوری انجام می

 حمل مثل موبایل و های قابلاقدام در جهت اس  تانداردس  ازی درگاه ملمی آمار )قابلیت اجرا بر روی دس  تگاه

 تبلت( بر اساس استانداردهای سازمان اداری و استخدامی کشور
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  ه اقدام در جهت توس  عه زیرس  اخت دولت الکترونیک از طریق اتص  ا  ب GSB   تباد  اطالعا  با س  ایر و

 هاسازمان

  بهبود زیرساخت دسترسی از راه دور برای پیمانکاران، مشاوران و همکاران دورکار مرکز 

     توس عه و پش تیبانی س امانه اطالع رسانی آماری )فروشگاه اینترنتی و تیکتینگ( پیگیری مداوم از پیمانکار

 فروشگاه جهت رفع خطاهای بخش تیکتینگ و اتصا  به 

 اندازی سامانه تشخیص الکترونیکی نمودن کامل خدما  مربو  به مشاوران و پیمانکاران آماری از طریق راه

 های آماری صالحیت شرکت

 های زیرساخت تجهیز IT جمله  ازcall center  

   پیگیری انعق اد قرارداده ای مربو  به راه(اندازی مرکز تلفنcall centre و ممیزی مراقبتی س   ا  دوم )

 سیستم مدیریت امنیت اطالعا  

 ها وها برای عقد قرارداد با مخابرا  مراکز استانهای فراوان با مراکز اس تان برقراری ارتبا  و انجام پیگیری 

  رفع مشکال  در این زمینه

 ان به صور  آزمایشیاستان گلست 1818اندازی و استقرار مرکز تماس تلفنی شروع فعالیت مربو  به راه  

 بررسی فنی استفاده از تبلت مأموران آمارگیر بجای بکارگیری از رایانه در مراکز تماس تلفنی 

     راهنمایی و ایجاد هماهنگی اس تفاده از بس تر ش بکه وایرلز برای بکارگیری تبلت در تماس تلفنی توسط

 .مأمورآمارگیر تلفنی در استان گلستان بصور  آزمایشی

 

 آمار ایران پژوهشکده

 های مرکز آمار ایران و راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با اثیر بیماری کرونا بر اجرای آمارگیریگزارش ت

  آن
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  اندیش  ی جهت تش  کیل کمیته پژوهش  گران و کارهای اقتص  ادی و هم وبررس  ی تاثیرا  کرونا بر کس  ب 

 مشاوران علوم داده 

 و هزینه آمارگیری اجرای مشکال  با توجه به شیوع بیماری کرونا بازنگری آمارگیری هزینه و درآمد خانوار 

 خانوار درآمد

  پرس  ش  نامه بازنگری، بیماری( ش  یوع زمان )در درآمد و هزینه آمارگیری اجرای خص  وص در پیش  نهادا ،

 اجرا روش بازنگریگیری، نمونه روش بازنگری

  کشورها سایر در درآمد و هزینه آمارگیری تطبیقی مطالعا 

 کارهای پیش  نهادی برای مواجهه با اههای مرکز آمار ایران و رگزارش تأثیربیماری کرونا بر اجرای آمارگیری

 ن آ

 کرونا و پز از کرونا المللی برای انجام آمارگیری خانواری در دورهترجمه و تدوین راهنماهای ملمی و بین 

 ها در طرح نیروی کار نامهبررسی اطالعا  مد  زمان تکمیل پرسش 

 ا کرون روسیو وعیش امیشهر تهران در ا یساعا  کار یشناورساز یبررس 

 ی رانیا یکرونا بر کسب و کارها روسیو ریتأث 

  83 -اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-تأثیرا  اجتماعی«برگزاری نشست« 

 از فساد اداری در کشور با توجه به شیوع  طراحی مجدد آمارگیری سنجش میزان ادارك و تجربه شهروندان

 و اصالح پرسشنامه بر مبنای نتایج آزمایش  بیماری کرونا

  و جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی تاثیرا  پروپوزا  بررس ی » عنوان با آمار پژوهش کده  با یونیس ف  جلس ه 

 «83 -کووید روان سالمت

 کرونا بر روندهای جمعیتی(گیری ویروس کرونا )تأثیر شناسی و شیوع همهجمعیت 

 یبتنم یشیمایپ یریبر اساس آمارگ یرانیا یکرونا بر کس ب و کارها  روسیو یریگهمه ریتأث یآمار لیتحل 

  بر وب
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 گیری ویروس کرونا )تأثیر کرونا بر روندهای جمعیتی(شناسی و شیوع همهجمعیت یآمار لیتحل 

                                                                                                                                                                                                                                                

 الملل های بینیریاست، روابط عمومی و همکار وزهح

 المللبین هایهمکاری و عمومی روابط دفتر ریاست،

تاثیر شرایط ناشی از همه گیری ویروس کرونا به صور  ، تحت 8933ریزی س ا   وز آمار و برنامهبرگزاری مراس م ر 

محدود با حضور دکتر حسین زاده، رئیز مرکز آمار ایران، دکتر پور محمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه 

و بودجه س ازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر روشن فکر، نماینده یاسو  در مجلز و نایب رئیز فراکسیون عشایر  

ش  ورای اس  المی، دکتر امید علی پارس  ا ، رئیز س  ازمان امور مالیاتی کش  ور دکتر عالئی مقدم، قائم مقام   مجلز

س ازمان امور عش ایرکش ور و جمع محدودی از معاونان و مدیران مرکز آمار ایران، س ازمان برنامه و بودجه، سازمان     

 برگزار شد.8933ماه  جشنبه او  آبانریزی استان تهران و نظام آماری کشور در روز پنمدیریت و برنامه

  به صور  مجازی  مرکزآمار ایران شورای مدیرانهیئت رئیسه و تشکیل 

 برگزاری جلسه شورایعالی آمار به صور  مجازی 

  به بخش آمار س  ازمان ملل  83 کووید دوران در مار ایرانآمرکز تمهیدا  و گزارش اقداما  ارس  ا  و تهیه

 متحد 

  آماری فعالیتهای بر کرونا ویروس شیوع تأثیر خصوص در کشور 81 آمار ملی مرکز وبگاه ررس ی بگزارش و 

  ویروس کوئید نوزده از ناشی بیماری کم سابقه آنها شیوع

 صور  ویدئو کنفرانز به  هاتشکیل جلسه با استان 

 های دولتی به صور  مجازی با دستگاه  برگزاری جلسا 

 بخش آمار  ،تبه با بخش آمار سازمان ملل متحد مکا Escap 

 اداره آمار اس  ترالیا در خص  وص تاثیر ویروس  وهای آمارگیری مکاتبه با اداره آمار اروپا و تاثیر کرونا بر طرح

 کرونا بر اقتصاد

https://srtc.ac.ir/analytical-reports/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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      های آماری اداره آمار و انجام طرح های آماری به ترجم ه گزارش ت اثیر کرون ا کووی د نوزده بر انج ام طرح

 صور  پست الکترونیک وتلفنی و توقف آمارگیری حضوری درکشور نیوزلند 

 المللی کار ها و رهنمودهای اداره بینترجمه توصیه 

     ترجمه نامه رئیز بخش آماری س ازمان ملل متحد در پاس خ به اس تعالم درباره توصیه ها و رهنمودها در

 های آماری در زمان شیوع کووید نوزده جرای طرحخصوص ا

 ر آمار قیمت در منطقه آسیای غربیترجمه تاثیر کووید نوزده بر آمار به طور کلی و به طور خاص ب 

  کنندسرشماری اجرا می 1515تاثیر کووید نوزده بر کشورهایی که در سا   ترجمه 

 ت آماری کشور نیوزلند برگرفته از سایت نیوزلند ترجمه نکا  کلیدی در خصوص اثر کووید نوزده بر فعالی 

   ها و رهنمودها برای اجرای ترجمه نامه مدیر آمار اس کا  در خص وص استعالم از آن سازمان درباره توصیه

 طرح آمارگیری در منطقه آسیا و اقیانوسیه 

  توانست بشوددر این اوضاع آشفته شرایط بدتر از این نمی»ترجمه متن روزنامه گاردین تحت عنوان  

  آمریکا تحت تهدید ویروس کرونا  1515سرشماری سا  ترجمه متن 

  آمارگیری تحت شرایط تعطیل عمومی یک درس برای همگان»ترجمه خبرنامه اسکا  تحت عنوان » 

  المللی کار تاثیر کووید نوزده بر جمع آوری اطالعا  بازار کار برگرفته از سایت سازمان بینترجمه 

  بخش آمار سازمان ملل متحد  1515ترجمه و معرفی وب سایت سرشماری 

   ترجمه نامه مطالعه اندازه گیری اس  تانداردهای زندگی به عنوان بخش  ی از اقدام همگان بانک جهانی برای

های آمارگیری تلفنی پر تکرار در کشورهای اتیوپی، ماالوی، نیجریه، تانزانیا و اوگاندو برای رصد اجرای طرح

 های کشوری به کووید نوزده و تاثیرا  اقتصادی و اجتماعی آن پاسخ

 گیر کووید نوزده شناسان در درك بیماری همهگزار جمعیتترجمه متن تحت عنوان نقش تاثیر 

  اثر کوید نوزده بر آمارگیری کسب وکار در استرالیا و پرسشنامه مربو  به آن 

 های آمارگیری نیروی کار در زمان شیوع کووید نوزدهانجام طرحرسانی درباره تهیه استراتژی ویژه اطالع  
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  ایران  اسالمی جمهوری در های آماری طرح اجرای بر 83یدوکو ویروس گیری همه تاثیرترجمه به انگلیسی

  ملل سازمان آمار بخش سایت در شده منتشر

 زا آن برگرفته بر نوزده کووید بیماری از شیوع ناشی پیامدهای و سرشماری خصوص در فنی گزارش خالصه 

  متحد ملل سازمان جمعیت صندوق سایت

 آماره اداره گویی پاسخ سیستمترجمه و  کووید بحران به اض طراری مربو   ش رایط  در کره آمار اداره برنامه 

  جنوبی کره آمار اداره سایت از گرفته بر کره

 جهانی بانک وبگاه از گرفته برتلفنی  آمارگیری طرح اجرای جهانی برای بانک پیشنهادی طرح  

 کرونا و پز از کرونا المللی برای انجام آمارگیری خانواری در دورهترجمه و تدوین راهنماهای ملی و بین  

 83 کوید تأثیر(COVID-19 )قیمت آمارهای بر طورخاص به و کلی طور به آمار بر  

  لشکوفسکی جیم پروفسور با متحد ملل سازمان آمار بخش گفتگویترجمه  

  دارد بیشتری اهمیت دیگری زمان هر از بیش جمعیت موقع به و اعتماد قابل معتبر، آمار چراترجمه  

 ؟گرفت نظر در باید  83 کووید تأثیر تحت تلفنی آمارگیری اجرایرا برای  نکاتی چه 

 باال فرکانز دارای تلفن آمارگیری طرح هایحل راه بستر از استفاده و طراحی  

  رویکرد یک: 83-کووید گیر همه بیماری ش  یوع طو  در آماری ملی مراکز عملکرد وض  عیت پایش و رص د 

  هماهنگ

   نیازطرح مورد محتوای: کرونا ویروس مهار برای عمومی تعطیلی زمان طو  در کار بازار پایشترجم ه 

  سازمان بین المللی کار ویژه هایگروه با برخورد و کار نیروی آمارگیری

   ا  تغییرا  در برنامه کاری مش ترك بین صندوق جمعیت و صندوق  اعم پیش نهادا  در خص وص  بررس ی

 تأثیر شیوع بیماری ران و پژوهشکده آمار با تمرکز بربا مرکز آمار ای کودکان )یونیس ف( سازمان ملل متحد 

 کرونا بر شرایط اقتصادی و اجتماعی 

 83 و تأثیر شیوع کووید ملی هایحساب زمینه در پو  المللیبین صندوق برخط هاینشست 
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 کره جمهوری و ژاپن چین، کشورهای اقداما  بهترین و تجارب ؛83-کووید گیری همه مدیریت 

   ثارآ برای سنجش گروه این یافته توسطتوس عه  ابزارهای از اس تفاده  درباره واش نگتن  گروه برخط نش س ت 

 ناتوانی دارای افراد بر 83 کووید

 المللی و تجارب موفق کش  ورهای در ایام کرونا های بینکتابچه ترجمه راهنماها س  ازمانبندی تهیه و جمع

 مربو  به پروژه مشترك با صندوق جمعیت و ارسا  آن به پژوهشکده آمار

 بر محل اسکان افراد  83 کووید یماریپرسشنامه برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد درباره آثار ب 

 ،در  نابرابری اطالعا  ش  کاف جهانی بر 83ش  یوع کووید  متنی در مورد تأثیرا ویرایش  و تلخیص ترجمه

 کشورها و ظهور نیازهای جدید آماری برای در  در نشریه داخلی مرکز میان

 بر  83-کووید ش  یوع یرا تأثبا  مواجهه برای س  ازمان بین المللی کارازنظر  مناس  ب اطالعاتی معرفی منابع

 های آماری و آمار های ثبتی و معاونت اقتصادی و محاسبا  ملیرحمعاونت ط های آماری بهطرح

  ترجمه گزارش بخش آمار س  ازمان ملل متحد تحت عنوان طرح نظرس  نجی جهانی از مراکز ملی آمار تحت

 بنا به دستور ریاست محترم مرکز 83گیری جهانی کووید شرایط همه

 به سازمان ملل متحد نا و ارسا  آندر دوران کرو های اجرایی شاخص قیمتترجمه گزارش طرح 

 جمعیت صندوق و متحد ملل سازمان کودکان صندوق با آمار پژوهشکده مشترك مجازی جلسه در شرکت 

 اجتماعی تأثیرا  از آمارگیری» پژوهش  ی طرح نتایج ارائه برای ایران اس  المی جمهوری در س  ازمان آن

  «83 -کووید بیماری روان سالمت و اقتصادی

  بازتوانی» مشترك خارجه درباره طرح زیس ت و توسعه پایدار وزار  امور پاس خ به اداره کل محیط پیگیری 

اقتص  ادی و محاس  با  ملی و  معاونت از« کرونا ویروس س  و  آثار ملل علیه س  ازمان اقتص  ادی-اجتماعی

 پژوهشکده آمار 

 واداره کل ی ثبتیآمارهای آماری و هاطرح هماهنگی با حراس  ت مرکز، پژوهش  کده آمار،مرکز فاوا، معاونت 

 تحلیل»مجازی  برای برگزاری نش  س  ت  زیس  ت و توس  عه پایدار وزار  امور خارجهیطمحالمللی ینبامور 
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و ارائه رهنمودها « کرونا 83 -کوویدبیماریناش  ی از  روانالمت س  جمعیتی ،اقتص  ادی -اجتماعی تأثیرا 

 یسفصندوق جمعیت و یون میان پژوهشکده آمار،

      آوری اطالعا  شاخص ارس ا  نامه اس کا  در مورد برگزاری چهار نش س ت مجازی برخط با موض وع جمع

 گیری کروناهای ناشی از شیوع بیماری همهکننده در زمان محدودیتقیمت مصرف

 ه باکارهای پیشنهادی برای مواجه های مرکز آمار ایران و راهبیماری کرونا بر اجرای آمارگیری گزارش تأثیر 

  آن

  بر ش  کاف جهانی نابرابری اطالعا  در  83ترجمه، تلخیص و ویرایش متنی در مورد تأثیرا  ش  یوع کووید

 میان کشورها و ظهور نیازهای جدید آماری برای در  در نشریه داخلی مرکز

 وقت هیچچرا ما  "ای برگرفته از وبگاه اس  کا  برای در  در خبرنامه داخلی مرکز تحت عنوان ترجمه مقاله

 کنند؟فو  می 83-فهمیم چند نفر در اثر ابتال به کوویدنمی

 8933فصل بهار  83-تهیه گزارشی درباره رویکرد مرکزآمار ایران در زمان ویروس کووید 

 گیری کوویدتأثیرا  اقتصادی ناشی از همه»خصوص وبینار  در جمعیت صندوق از دریافتی اطالعا  ارجاع-

 ثبتی آمارهای و آماری هایطرح به معاونت «ایران اسالمی جمهوری کشور در واربر زنان سرپرست خان 83

 آمار پژوهشکده و

  به دفاتر  83-های سیاستی کشورهای عضو به کوویداخبار واکنش روزرسانیارس ا  خبرنامه اسکا  برای به

 آمارپژوهشکده و  مرکز آمار ایران

 ا و هدستورالعمل ها وها، توصیهانتشار آخرین پژوهش از اطالعبرای  المللیهای بینوبگاه سازمان رصد مکرر

 هاهای آماری و سرشماریبر طرح 83 شیوع کووید راهنماها در خصوص مواجهه با تأثیرا 

 عالی آماردفتر برنامه ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای

 بصور   8931و  8933ارزیابی سا  های اجرایی در خصوص نتایج پاسخگویی به سواال  و ابهاما  دستگاه

 حضوری و تلفنی 
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 8933سا   83در زمان ویروس کووید یرانتهیه گزارش رویکرد مرکزآمار ا 

 توسعه آمار ملی های آمار بخشی در جهت اجرای تکالیف برنامه مجازی با کیته جلسا  هماهنگی و برگزاری

 کشور

 های اجراییآمار به دستگاهبرداری سامانه رصد برنامه ملی آموزش مجازی و بهره 

   ارزیابی  های عمومی وشاخص یها در راستای اجراهای تلفنی به نمایندگان معاونتپیگیری وارائه مش اوره

 .8933سا   در عملکرد مرکز آمار ایران

 های آماریدفتر استانداردها و نظارت بر طرح

 ها به روش مراجعه حض  وری به اس  تان س  ازمانی وطراحی داش  بوردهای نظارتی و تغییر روش نظار  برون

 های آمارگیریهای طرحها و پارادادهنظار  بر داده

 های آمارگیری به صور  آنالین و یکشارچه در کشور های اجرایی طرحطراحی و اجرای آزمون رده 

    تهیه بس  ته آموزش   ی در فیلم آموزش  ی و اس   الید مفاهیم چارچوب کیفیت آمارهای رس   می و ارایه به

 های اجرایی کشور )بجای آموزش حضوری نمایندگان کیفیت( گاهدست

  های اقتص   ادی ایران و بارگذاری در درگاه ملی آمار )بجای بندی فعالیتتهی ه اس   الیدهای آموزش طبقه

 آموزش حضوری( 

   های طرح طراحی ات اق کنتر  برای تم اس مجدد با واحدهای نمونه در آمارگیری برای کنتر  کیفیت داده

 ی مراجعه حضوری()بجا

 مطالعه و تهیه گزارش روش آمارگیری تلفنی 

 رح تاثیر کرونا بر کسب و کار ط 

 های آماری کشورها تاثیر شیوع کرونا بر فعالیت 

  نکا  فنی و شیوه نظار  بر اجرای تلفنی طرح آمارگیری نیروی کار 

  کرونا بر کسب وکار کشورنکا  فنی واجرایی و تهیه شیوه نامه اجرایی طرح ارزیابی تاثیر ویروس 
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   تیفیکارزیابی گزارش  هیتهو کس  ب و کارها مش  ارکت در طراحی و اجرای نظر س  نجی از تأثیر کرونا بر 

  کسب و کارهابر  نظرسنجی از تأثیر کرونا

   بررسی نحوه انجام سرشماری کشورها در شرایط بیماری کرونا و تهیه اینفوگرافیک و گزارش مربو 


