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 هل  آملر  والمللي در ف لليتا  و بينهل  منطقهتحق  اهداف برنلمه ملي آملر كوور مبني بر همگلمي بل پيورفتمركز آمالر ايران به منظور 

رسلني هل  توليد، پيوهش و اطالعسلز  شيوههل  كلي و راهبردهل  آن شلمل بهينهالمللي كوور در اين زمينه، بل اجرا  سيلستجليگله بينارتقل  

ر  و ل  آملهتر  و نيز گتررش پيوهشتر و آسلنتر، ارزانسريع تر،هل  مرنوعهل  نوين اطالعلت و ارتبلطلت )بل شيوهگير  از فنلور آملر  بل بهره

 هل  پيوهوي اقداملتي در محورهل  زير به اجرا در آورده است:كلربرد  كردن آنهل و اسرقرار نظلم ارزيلبي كيفيت و اثربسوي طرح

 

 هاي پژوهشي همكاري و مشاركت در طرح 
هر سل  ت يين و  ،هل  آملر ، اقرصلد  و فنلور  اطالعلتهل  پيوهوي مورد نيلز در زمينهعنلوين طرح ،بل همكلر  پيوهوكده آملر

هل  پيوهوي كه به اتملم طرح پيوهوي بل همكلر  پيوهوكده در دسرور كلر قرار گرفت. عنلوين طرح 45ر اين سل  نيز شود. داجرا مي

 اند عبلرتند از:رسيده

 در ايران؛ 1رمزد بسش دولتمحلسبه شلخص حقوق و دس 

 ؛1390تل  1388هل  برا  سل  هل  ملي سالمتاصلي حتل  هل جدو  تهيه 

  ؛ 2011هل  سالمت )ويرايشترجمه راهنمل  سيتري حتل  

 ؛بلنك اطالعلت بيكلران و شلغالن روسرلهل و شهرهل  كو ك تهيه  

 ؛شده در ايرانهل  جم يري انالمبينيمرور  بر پيش 

 ؛1392جمهور  اسالمي ايران در سل   3هزاره س هو اهداف تو 2المللي جم يت و توس ههل  كنفران  بينشلخص محلسبه 
 ؛ور  مليهل  بهرهت ريف و اسرلنداردسلز  شلخص 

 ؛پلسسيهل  صن ري برا  جبران بيورد اطالعلت كلرگلهابررسي و ت يين روش جلنهي و بر 

  ؛1425 تل 1357بيني مرگ و مير در ايران: سلز  و پيشمد 

 ؛گير  از جوامع نلدرنمونه 

 ؛هل  مليكوور، مطلب   لر و  حتل  فنلور  اطالعلت و ارتبلطلتهل  اقرصلد  بسش حتل  تهيه 

 ؛هل  مرتبط بل سلزملن جهلني مسلبراتدر  لر و  محلسبه شلخص  فلوافنلور  اطالعلت و ارتبلطلت ) آملرگير  از بسش خلنوار و افراد در حوزه 

 ؛موزه مالز  مركز آملر ايران 

                                                 
1 Wage and Salary Index for Governmental sector (WIG) 

2   International Conference on Population and Development(ICPD) 

3 Millennium Development Goals (MDGs) 
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  ؛كودكلن و نوجوانلن گله آملر و 

 ؛تحليل آملر جريلن نيرو  كلر 

 ؛نكلت فني طرح آملرگير  جم يت جلر  آمريكل 

 صورت نمل بهافزار پلرسنرم توس هDesktop  و  و تحت و 

 آدرس در شهر مالتيسرشملر  اينررنري بل اسرفلده از فليل. 

 اند عبلرتند از:به اتملم نرسيده 3139در سل   آنهلهل  پيوهوي كه انالم عنلوين طرح هل  فوق،عالوه بر طرح

 ؛1390هل  اقرصلد  در سرشملر  عمومي نفوس و متكن اسلس شلخص بند  خلنوارهل برگروه 

  ؛«اسلس مطلل ه فني و تفكيكي سلخرلر توليد بر»شنلسليي و سناش وجوه اقرصلد  بنيلد مترض فلن انقال  اسالمي در اقرصلد ايران 

  ؛انداز  بلنك اطالعلتي آملرشنلسلن كوورراهطراحي و 

 ؛1 2011هل  سالمت سلز  نظلم حتل سناي پيلدهو امكلن 1392و  1391 هل هل  ملي سالمت برا  سل اصلي حتل  هل جدو  تهيه 

 ؛1393 -مند  خلنوارهل از خدملت سالمت در كوورطراحي و اجرا  آملرگير  بهره 

 ؛1394 -جم يت و سالمت در كوور هل   ندگلنهخصطراحي و اجرا  آملرگير  شل 

 ور  و شنلخت عوامل اجرملعي، اقرصلد  و آسلله نتبت به فرزند 49تل  15ازدواج و زنلن همتردار  هل  در آسرلنهنگرش زوج بررسي نحوه

 ؛بر آنثر ؤفرهنگي م

 ؛تدوين نظلم جلمع آملر و اطالعلت شهردار  تهران 

  ؛اطالعلت شهر تهرانتدوين نظلم جلمع آملر و 

 ؛پذير و مهلجرفرستهل  مهلجرهل  اجرملعي و اقرصلد  اسرلنبررسي وييگي 

 ؛اقرصلد ايران براورد درامد دائمي در 

 ؛براورد خط فقر در ايران 

 ؛براورد تورم پليه در اقرصلد ايران 

 ؛بررسي  ند مريير  روند تيييرات بلرور  در ايران 

 ؛الرحصيالن دانوگلهيوض يت اشريل  فلرغ 

 ؛براورد فرصت شيلي در ايران 

 ؛پلرا ديرلهل بل تككيد بر امكلن گرداور  آملرگير  نلمهرويكرد  نوين در طراحي پرسش 

 ؛گويي بيز  در آملرهل  رسميهل  اسرنبلط و پيشبررسي اسرفلده از روش 

 ؛2016مبنل در سل  سناي مطلل ه سرشملر  ثبريامكلن 

                                                 

1 System of health accounts 2(SHA2) 
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 ؛هل  بين دو سرشملر  در سه شهرسرلن نمونهسلز  جم يري در سل شبيه 

 ؛هل  جنتيريبند  شلخصم رفي و اولويت 

 ؛هل  كيفيت زندگي در شهر تهرانپرسوگران در طرح آملرگير  از شلخصگير  و آموزش طراحي نمونه 

 ؛انداز  بلنك اطالعلتي جلمع رفله و تكمين اجرملعيآور  اطالعلت مورد نيلز برا  راهجمع 

 ؛كلو  و كلربرد آن در آملر رسميهل  دادهبررسي روش 

 ؛ثبت كتب و كلر و طراحي آن در ايران 

 و ارسلز  آملر بررسي و تدوين اصو  نمود 

 جلمع شهر  انالم سرشملر  آدرس مبنل در شهر فوالدشهر طب  نقوه. 

  ايش علميهمبرگزاري 

هل  اجرايي در زمينه بل هدف ارائه تاربيلت موف  دسااارگله «هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبت»نف الن و مروليلن   دومين هماليش ذ 
آملر  روز يكونبه هفري د  مله در مركز آملر ايران برگزار شد. در اين همليش سلملنه هل  هل  اطالعلتي و ثبتسالز  سايتاري   پيلده

بردار  و سالملنه امالك و متريالت كوور توسط نمليندگلن وزارت آموزش و  هل  بهرهآموز ، سالملنه صادور ماوز پروانه  جلمع دانش
سلز  هل، در زمينه پيلدههل  اجرايي و سلزملنت موف  دسرگلهپرورش، وزارت صن ت، م دن و تالرت و شركت راهبر، به عنوان تاربيل

 هل  آملر  ارائه شد.هل  اطالعلتي و ثبتسيتري

  مقاالت برتر كاركنان 
بل هدف تقويت و ترويج فرهنگ مطلل ه و پيوهش و ارتقل  كيفيت، به مقلالت برتر و واجد شاارايط پلداش  همه ساالله مركز آملر ايران
هل و هل  علمي و همليشعنوان مقلله از ساااو  كلرشااانلسااالن اين مركز به نواااريه  63ت داد  1393مليد. در سااال  ننقد  اعطل مي

عنوان مقلله واجد شرايط شنلخره شد و مورد تووي  قرار گرفت. از ميلن  42ا  ارائه گرديد كه از اين ت داد سامينلرهل  ملي و منطقه 
د تووي  قرار مور د،وببه صورت سسنراني و پوسرر ارائه شده كه مقلله  37هل  داخلي ت داد هل و همليشمقلالت ارائه شده در كنفران 

 -عنوان مقلله  لپ شااده در ماالت علمي يكپيوهوااي داخلي، -عنوان مقلله  لپ شااده در ماالت علمي گرفت. عالوه بر اين، يك
  هل  خلرجي مورد تووي  قرار گرفت.عنوان مقلله ارائه شده به صورت سسنراني در كنفران  سهپيوهوي خلرجي و نيز 
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 هاي آماريتحليل نتايج طرح تجزيه و 
آملر  قرار است كه در اخريلر كلربران اطالعلت مركز آملر ايران هل  آملر ، يكي از خدملت و توليدات تازيه و تحليل نرليج طرح

 :شدذيل انالم  هل  آملر نرليج طرحتحليل  تازيه و در همين راسرل .گيردمي
 و 1390و  1385هل  عمومي نفوس و متكن هل  فرد  و خلنوار  كلربران اينررنت در سرشملر وييگي 

 1383 -92هل  كوور بررسي روندتيييرات آملر كورلر دام كورلرگله. 

  1395نفوس و مسكن مطالعات سرشماري عمومي 
سرشملر  عمومي نفوس و متكن، در تملم سطوح جيرافيليي )شهر  و روسرليي  و در گترره كل كوور اجرا و اطالعلت مربوط به 

هل را بل صرف هزينه و زملن زيلد شود. اين امر اجرا  سرشملر آور  ميهل  متكوني جمعتملمي افراد جلم ه و موسصلت سلخرملن
هل را ضرور  هل  نوين در اجرا  سرشملر روشبررسي هل و زملن اجرا، اسرفلده از تالر  سلير كوورهل و كلهش هزينه سلزد.توأم مي

را آغلز « 1395سرشملر  عمومي نفوس و متكن سل  »مطلل لت مورد نيلز اجرا   1391از سل   آملر ايران سلزد. از اين رو مركزمي
ن لذا برا  انالم اييند سرشملر  را مورد ارزيلبي قرار دهند. االمللي، كوورهل بليد طي دو مرحله كل فرهل  بيننمود. بر اسلس توصيه

 .شد تل اين طرح بزرگ ملّي بل بهررين كيفيت و كمررين نقص انالم شودطراحي  1394و  1393 هل سرشملر  دو آزمليش در سل 
آور  جمع هل رلف مورد بررسي قرارگرفت و بل توجه به لزوم تييير روشهل  نوين سرشملر  در كوورهل  مسدر اين راسرل شيوه

محورهل  ذيل  1393اطالعلت در سرشملر  و ايالد بتررهل  الزم در جهت اسرفلده از اطالعلت ثبري در آزمليش سرشملر  سل  
 مورد بررسي و ارزيلبي قرار گرفت:

 ؛لر هل در سرشمآور  الكررونيك دادهاسرفلده از روش جمع 

  ؛سرشملر  به روش خودتكميلي و اسرفلده از اينررنت در سرشملر 

 ؛اسرفلده از بلنك اطالعلتي فهرست كدهل  پتري در كل كوور 

  و در سرشملر  )فليل آدرس  آنهلهل و كد پتري ارزيلبي ميزان پوشش فهرست آدرس تملم مكلن  

 بردار  سرشملر بررسي جليگزيني فليل آدرس بل فرم فهرست. 

گير  از بل اسرفلده از آخرين دسرلوردهل  علمي و فني و بهره 1393بر اين اسلس طراحي اولين آزمليش سرشملر  در سل  
ر  سرشملدر طراحي نرليج ارزنده آن مورد اسرفلده مركز آملر ايران كه المللي برا  دو شهر مالتي و فوالدشهر انالم شد تالر  بين
  گرفت.خواهد آتي قرار 

هل  دارا  دهيلر  و فلقد دهيلر  بل سلز  طرح سلملنه جلمع اطالعلت آبلد مطلل لت اوليه مربوط به پيلدهبر موارد فوق، عالوه 
هل  كوور كه گلمي مهي در توليد آملر و اطالعلت بروز و يكرلر ه اقرصلد ، اجرملعي، فرهنگي و جم يري از كل آبلد  هدف تهيه و

 .د، نيز انالم شهل  جلمع اجرملعي و اقرصلد  در نقلط روسرليي استريز هل و مورد نيلز برنلمهملر راسرل  ثبري شدن اطالعلت سرش
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