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راني هل  عمبرنلمههل  و هدف ريز هل  برنلمهنيلزپيشكمين هيه آملرهل  الزم برا  تبه منظور ت، فرهنگي و سيلسي اقرصلد اجرملعي، 

 :است به شرح زير بوده در زمينه توليد آملر اقداملت مركز در اين سل ،. هل استقيمت كوور و همچنين تهيه محلسبلت ملي و شلخص

 سرشماري عمومي كشاورزي 
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سه اسرلن منرسب  در پلييز اين سل  و در 1391بل اسرفلده از تبلت در دسرور كلر قرار گرفت. آزمليش سل   1392و  1391هل  در سل 

يز در پلي سرشملر  عمومي كولورز )هر اسرلن يك دهترلن منرسب و يك شهر منرسب در سطح كوور   اجرا شد. دومين آزمليش 

شهر منرسب در سطح كوور  به مرحله اجرا  5اسرلن كوور )هر اسرلن يك دهترلن منرسب و در ماموع  31و در سطح  1392سل  
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افزار  و سلير موضوعلت مرتبط هل  نرمره، موارد مرتبط بل تيييرات اعمل  شده در سلخرلر طرح، برنلمهمولهده شده در آزمليش گذش

سرشملر  عمومي مورد بررسي همه جلنبه قرار گرفت و اشكلالت مولهده شده مرتفع گرديد. تاربيلت حلصل از اجرا  آزمليش 
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در سطح ملي  1393كولورز  در سل   عمومي موف  سرشملر  موجب شد تل زمينه اجرا  1392و  1391هل  در سل  كولورز 

در اين سرشملر   .اجرا شد 18/8/1393ليليت  5/7/1393روز از تلريخ  40به مدت  1393كولورز   عمومي سرشملر فراهي شود. 

در اخريلر  1393سفند سل  سرشملر  در ااين اند. نرليج اوليه هل  مسرلف سلزملن اجرايي مولركت داشرهرده هزار نفر در12از  بيش

 هل قرار گرفت.رسلنه

 يگيرهاي آمارطرح 
 

 

 

خدملت،  ،م دن، كولورز ، بلزرگلني هل  مسرلف اقرصلد ، صن ت،در  لر و  برنلمه ملي آملر كوور، به منظور توليد آملر در بسش

هل    محررم مركز، به منظور كلهش هزينهرئي. همچنين بل تككيد انالم شدآور  اطالعلت و جمع طرح آملر  37متكن و خلنوار، 

ل در قللب ههل  فيزيكي شده است. نرليج اين طرحجليگزين پرسونلمه تبلتهل اجرا و تتريع در اسرسراج نرليج، در اجرا  برخي از طرح

  آملر  اجرا شده در سل  هلبلشد. عنلوين و خالصه اطالعلت هر يك از طرحنوريه و نيز از طري  درگله ملي آملر قلبل دسررس مي

 به شرح زير است: 1393

 آمارگيري از نيروي كار

 

 

 

. هدف سلزدكلر را ضرور  ميهل  اقرصلد  كوور در زمينه بلزار كلر، اجرا  طرح آملرگير  نيرو ريز ، ارزيلبي و تحليل سيلستبرنلمه

براورد فصلي و سلالنه »تيييرات آن است. اين هدف از طري  كلر و كلي از اجرا  اين طرح، شنلخت سلخرلر و وض يت جلر  نيرو 

براورد تيييرات فصلي و سلالنه »، «هلكلر در سطح كل كوور و اسرلنهل  نيرو براورد سلالنه جم يت»، «كلرهل  نيرو شلخص

شود. تكمين مي« هلسطح اسرلن كلر درهل  نيرو براورد تيييرات سلالنه شلخص»و همچنين « كلر در سطح كل كوورهل  نيرو شلخص

هزار خلنوار نمونه مراج ه و از طري  مصلحبه بل خلنوار و تكميل پرسونلمه، اطالعلت مربوط به  239برا  اجرا  اين آملرگير  به 

ه ر در زمينريز  كووشود. نرليج اين طرح عالوه بر تكمين نيلزهل  بسش برنلمهآور  ميتر جمعسلله و بيش 10وض يت اشريل  افراد 

گيرد. اجرا  اين طرح به صورت فصلي و انرولر بلزار كلر، برا  ت يين جليگله كوور بين سلير كوورهل  جهلن، مورد اسرفلده قرار مي

 شود.آور  ميهمچنين، اطالعلت اين طرح بل پرسونلمه الكررونيكي و بل اسرفلده از تبلت جمع نرليج آن به صورت فصلي و سلالنه است.

 «مد خانوارهاي روستايياهزينه و در»و « مد خانوارهاي شهرياهزينه و در»گيري از آمار
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 ثلرآ روند مصرف كلالهل و خدملت، ارزيلبي ، مطلل ه  شهر  و روسرلييآملرگير  در بررسي الگو  مصرفي خلنوارهل هل طرح اين نرليج
روابط مرقلبل  امكلنلت و تتهيالت خلنوارهل، مطلل ه و مدابررسي توزيع در ،تكمين عدالت اجرملعي زمينهر هل  اقرصلد  دسيلست
نرليج  مهينقش كلربرد دارد. عالوه بر آن،  آوردن امكلن بررسي خلنوارهل  زير خط فقر اقرصلد  خلنوارهل، فراهي -هل  اجرملعيوييگي

تككيد بر  اجرملعي كوور -هل  اقرصلد ريز هل و برنلمهررسيب ا ،هل  ملي و منطقهمورد نيلز حتل  در تكمين اطالعلتهل اين طرح
 هل  اقرصلد ، اجرملعي و فرهنگي مورد اسرفلدههل و پيوهشريز هل، برنلمهگير تصميي هل درنرليج اين طرح .دارد آنهلاهميت زيلد 

هزار خلنوار مراج ه و از طري  مصلحبه  40هل به حدودبرا  اجرا  اين طرح گيرد.ميران كوور قرار گريزان و پيوهوسيلسرگذاران، برنلمه
هل  خوراكي و غيرخوراكي و درامد اقرصلد  خلنوار، هزينه -بل خلنوار و تكميل پرسونلمه، اطالعلت مربوط به خصوصيلت اجرملعي

 5درصد يل ضريب تيييرات كمرر از  10  نتبي كمرر از نمونه بل در نظر گرفرن خطل هل، اندازهشود. در اين طرحآور  ميخلنوار جمع
هل  غيرخوراكي و هل  خوراكي و دخلني، مروسط هزينههل  كل، مروسط هزينها  بهينه شده است كه مروسط هزينهگونهدرصد، به

هل  خوراكي و براورد انواع هزينه« ضريب تيييرات»درامد خلنوارهل بل دقت بلال قلبل براورد بلشد. همچنين همراه بل ارائه نرليج طرح، 
مورد  ، درمحلسبه بلزه اطمينلن براوردهلد بل نتوانميكلربران نرليج . به اين ترتيب شودغيرخوراكي و درامد خلنوارهل محلسبه و ارائه مي

  از ، پاجرا  طرحد طراحي و بهبوتيييرات مورد نيلز در راسرل  هر سل  گير  كنند. ، آگلهلنه تصمييآنهلاسرفلده يل عدم اسرفلده از 
 شود.توسط كلرشنلسلن مربوطه اعمل  مي ،الملليهل  بينهل  الزم و تطبي  بل اسرلنداردهل و توصيهمطلل لت و بررسي
هل در طرح آملرگير  از هزينه و درامد خلنوار در فرايند  بل عنوان؛ پلاليش داده ،به منظور بهبود فرايند اسرسراج 1393در سل  

 فع. به منظور شنلسليي و رت موضوعي طرح و اجرا توسط اسرلن، ت ريف شدهليي به نرم افزار اديپليلن هر فصل بل رويكرد افزودن بسش
ت هل  پربر اين اسلس توسيص داده افزار نوشره شد كه دراسرلن قلبليت اجرا داشره بلشد.ا  در نرم، برنلمههل  پرت در اسرلنداده
 5هل  پرت در در نهليت داده نويتي شد وگر سيتري برنلمهتحليل افزار طرح ت ريف و توسطبسش كلي  در نرم 5 مورد )در 6برا  

 :ندقللب كلي ذيل توسط كلرشنلسلن اسرلن بررسي شد
 ؛يمقدار و قيمت واحد در بسش خوراك 

 ؛يهزينه در بسش غيرخوراك 

 ؛درامد 

 و ب د خلنوار 

 ت داد اتلق و سطح زيربنل. 

 هل شنلخره شدثرترين علمل در سرعت بسويدن به اصالح دادهؤم «هل  پرت در اسرلنشنلسليي و رفع داده»روشترتيب اين به 
 كه در نهليت منار به مولركت و همكلر  بيورر كلرشنلسلن اسرلن و كلهش زملن اسرسراج اطالعلت شد. 
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 شود.آور  ميهمچنين، اطالعلت اين طرح بل پرسونلمه الكررونيكي و بل اسرفلده از تبلت جمع نرليج آن به صورت فصلي و سلالنه است.

 «مد خانوارهاي روستايياهزينه و در»و « مد خانوارهاي شهرياهزينه و در»گيري از آمار
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 .شودآور  ميخلنوارهل  نمونه جمع
هل  فصلي و سلالنه ر قللب نوريهدنرليج حلصل از اجرا شود و براوردهل  اين طرح در سطح منلط  شهر  كل كوور ارائه مي
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 بيشترنفر كاركن و  10هاي صنعتي آمارگيري از كارگاه
 
 
 

 ريز  توس ههل  صن ري، جهت برنلمههل  كلرگلهاطالعلتي منلسب از وييگي زمينه طرح تهيهاين و اجرا   طراحيهدف اصلي از 
در  هل  اقرصلد  است.صن ري و اعمل  سيلست هل  توس ههل  اقرصلد  و ارزيلبي نرليج حلصل از اجرا  برنلمهاتسلذ سيلست ،صن ري
به منظور شنلخت سلخرلر صن ري كوور،  بيوررنفر كلركن و  10هل  صن ري ،  هل و يكمين دوره آملرگير  از كلرگله1393سل  

                                                 

1 International Classification of Activities for Time-Use Statistics(ICATUS) 
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هل  هل و نيز اتسلذ سيلستهل  توس ه صن ري و ارزيلبي نرليج اجرا  اين برنلمهريز برا  برنلمه فراهي آوردن زمينه اطالعلتي منلسب
به صورت سلالنه به  1351نفر كلركن و بيورر از سل   10هل  صن ري اقرصلد  صحيح، اجرا گرديده است. طرح آملرگير  از كلرگله

، بل 1392سل   بيوررنفر كلركن و  10هل  صن ري ت. آملرگير  از كلرگلهدر سراسر كوور اجرا شده اس 1357و  1356هل  جز سل 
 كلرگله صن ري در سراسر كوور انالم شده است.  17109مراج ه به 

پذير هل  صن ري امكلنهل  مللي كلرگلهآور  اطالعلت هر سل ، پ  از نهليي شدن حتل ذكر اين نكره ضرور  است كه جمع
آور  شده است. همچنين بل اسرفلده از نرليج اين طرح آملر ،   جمع1392طرح، اطالعلت يك سل  قبل )سل   خواهد بود، لذا در اين

هل  مقدار پتملند صن ري كلرگله» و « 1384-91نفر كلركن و بيورر  10هل  صن ري مقدار مصرف انرژ  كلرگله»هل  زملني سر 
 نوريه تدوين و منرور شد.در قللب دو « 1388-90نفر كلركن و بيورر  10صن ري 

  بيشترنفر كاركن و  10هاي صنعتي كارگاه زيستيهاي محيطويژگيآمارگيري از 

نفر كلركن و بيورر به  10هل  صن ري زيتري كلرگلههل  محيطو شلخصمقدار پتملند و فلضال  ارائه هدف كلي از اجرا  اين طرح، 
 تملمي ،اين طرح هدف است. جلم هو اسرلن ويرايش سوم  هل  اقرصلد ف لليتالمللي بند  بينطبقه هلر رقمي تفكيك كدهل  

نفر كلركن و  10هل  سلالنه در سطح كلرگله 1382تل سل   1377اين طرح از سل   است. بيوررنفر كلركن و  10هل  صن ري كلرگله
 آمد. مادداً به اجرا درنيز  1393و در سل   هاجرا شد ايران آملر توسط مركز ،هل  كوورتملمي اسرلن بيورر

 برداري كشورآمارگيري از معادن در حال بهره

 

 

 

بردار  كوور، برا  هل  م لدن در حال  بهرهنگلم از وييگيهاطالعلت جلمع و ب طرح، تهيهاين و اجرا   طراحيهادف اصلي از 

 در طرح بلشد.م دن مي در بسشهل  توس ه اجرا  برنلمهارزيلبي نرليج حلصل از  هل  اقرصلد  واتسلذ سيلست، ريز  توس هبرنلمه

اند بودهبردار  حل  بهره در 1392كه در سل   م لدن مروكل كوور تملمي 1393بردار  كوور سل  حل  بهره آملرگير  از م لدن در

 1357تل سل   1353. از سل  اندا  مورد آملرگير  قرار گرفرهملسه به روش نمونه م لدن شن و سرشملر  وملسه   م لدن شن و از)ب

ه ا  منرور شدجداگلنه هل همورد آملرگير  قرار گرفره است و نرليج آن در نوري «م لدن منرسب»مه سلله بسوي از م لدن بل عنوان ه

 ون بهكن تل 1367 از سل آمد و  به اجرا در «طرح آملرگير  از م لدن تحت پوشش بسش عمومي» 1365و  1364هل  است. در سل 

 .شده است اناالم طور سلالنهكواور به از م الدن آمالرگيار  1384و 1370هل  سل  اسرننل 

 

  برداري كشورمعادن در حال بهره زيستيهاي محيطويژگي از آمارگيري

زيتت م لدن برا  زيتري بسش م دن به منظور ارزيلبي وض يت رايج محيطآور  اطالعلت محيطجمع اجرا  اين طرح،هدف از 
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از نرليج ر بردار  كووزيتري م لدن در حل  بهرههل  محيطوييگيريز  و سيلسرگذار  و دسريلبي به توس ه پليدار است. نوريه برنلمه

اسرسراج گرديده است  آور  شده،جمع 1391، كه در آن اطالعلت سل  1392سل  بردار  كوور حل  بهره آملرگير  از م لدن در طرح

اسرسراج و منرور  1388  زيتري م لدن به تفكيك كد ف لليت و اسرلن ارائه شده است. نوريه مذكور از سلهل  محيطدر آن وييگيو 

 شده است.

 «خدمات اينترنت»هاي آمارگيري از كارگاه

 1393ا ، درساال  هل  ملي و منطقهحتاال  هل  مورد نيلز برا  تهيهتكمين داده منظورد و بهوظليف خو راساارل آملر ايران در  مركز

دهد. پيش نولن مي 1392هل را در سل  هل  خدملت اينررنت كرده است كه عملكرد اين كلرگلهاقدام به تهيه طرح آملرگير  از كلرگله

آور  هل  خدملت اينررنت را برا  جمعلرگير  از كلرگله، طرح آم1390و  1387،  1383هال   از اين نيز مركز آمالر ايران در سااال  

هل  ملي يكي از وظليف حتل  اجرا درآورده بود.از آنال كه محلسابه و ارائه هل بهاين كلرگله 1389و  1386، 1382هل  اطالعلت سال  

هل  خدملت اينررنت به منظور هل  كلرگلههل و درامدآور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هزينهقالنوني مركز آمالر ايران اسااات، جمع  

هل  ملي و حتل  هل  مورد نيلز تهيههدف كلي از اجرا  اين طرح، تكمين دادهپوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  اسات.    

 .است هل  خدملت اينررنتكلرگلهدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سل  منطقه

 «اي هرايانهاي خدمات كارگاه»آمارگيري از 

 1393ا ، درسل  هل  ملي و منطقهحتال   هل  مورد نيلز برا  تهيهتكمين داده منظور به د و وظليف خو راسارل  آملر ايران در  مركز

دهد. نواالن مي  1392هل را در ساال  ا  كرده اساات كه عملكرد اين كلرگلههل  خدملت رايلنهطرح آملرگير  از كلرگله اقدام به تهيه

عنوان يكي از  برا  اولين بلر به 1393ساارلنده اجرا گرديد امل در ساال   -داده هل جدو  برا  تهيه 1392طرح در ساال   هر ند اين

 در آمده است.به اجرا ملي آملر  هل  برنلمهطرح

آور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هل  ملي يكي از وظليف قلنوني مركز آملر ايران است، جمعحتل  از آنال كه محلسبه و ارائه

هدف كلي از اجرا  اين رايلنه به منظور پوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  است.   خدملت هل  هل و درامدهل  كلرگلههزينه

 رايلنهخدملت هل  كلرگلهدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سااال  هل  ملي و منطقهحتااال  رد نيلز تهيههل  موطرح، تكمين داده

 است. 

 «دفاتر خدمات ارتباطي»آمارگيري از 

 1393ا ، درساال  هل  ملي و منطقهحتاال  هل  مورد نيلز برا  تهيهمنظورتكمين دادهد و بهوظليف خو راساارل آملر ايران در  مركز

انالم داد. پيش از اين نيز مركز آملر  1392هل در سل  آور  اطالعلت اين كلرگلهآملرگير  از دفلتر خدملت ارتبلطي را برا  جمع طرح

هل  آور  اطالعلت سااال هل  خدملت تلفن همراه را برا  جمع، طرح آملرگير  از كلرگله1390و  1387، 1382هل  ايران در سااال 

هل در ابردا فقط به ارائه خدملت تلفن همراه موااايو  بودند. امل در اجرا درآورده بود. اين كلرگلههل بهلرگلهاين ك 1389و  1386، 1381

 و موارد ديگر را برعهده گرفرند. به پتاات بلنك، خدملت پتااري، خدملت تلفن ثلبتهل  ديگر  ملنند خدملت ف لليتادامه كلر خود، 
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دهد. پيش نولن مي 1392هل را در سل  هل  خدملت اينررنت كرده است كه عملكرد اين كلرگلهاقدام به تهيه طرح آملرگير  از كلرگله

آور  هل  خدملت اينررنت را برا  جمعلرگير  از كلرگله، طرح آم1390و  1387،  1383هال   از اين نيز مركز آمالر ايران در سااال  

هل  ملي يكي از وظليف حتل  اجرا درآورده بود.از آنال كه محلسابه و ارائه هل بهاين كلرگله 1389و  1386، 1382هل  اطالعلت سال  

هل  خدملت اينررنت به منظور هل  كلرگلههل و درامدآور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هزينهقالنوني مركز آمالر ايران اسااات، جمع  

هل  ملي و حتل  هل  مورد نيلز تهيههدف كلي از اجرا  اين طرح، تكمين دادهپوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  اسات.    

 .است هل  خدملت اينررنتكلرگلهدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سل  منطقه

 «اي هرايانهاي خدمات كارگاه»آمارگيري از 

 1393ا ، درسل  هل  ملي و منطقهحتال   هل  مورد نيلز برا  تهيهتكمين داده منظور به د و وظليف خو راسارل  آملر ايران در  مركز

دهد. نواالن مي  1392هل را در ساال  ا  كرده اساات كه عملكرد اين كلرگلههل  خدملت رايلنهطرح آملرگير  از كلرگله اقدام به تهيه

عنوان يكي از  برا  اولين بلر به 1393ساارلنده اجرا گرديد امل در ساال   -داده هل جدو  برا  تهيه 1392طرح در ساال   هر ند اين

 در آمده است.به اجرا ملي آملر  هل  برنلمهطرح

آور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هل  ملي يكي از وظليف قلنوني مركز آملر ايران است، جمعحتل  از آنال كه محلسبه و ارائه

هدف كلي از اجرا  اين رايلنه به منظور پوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  است.   خدملت هل  هل و درامدهل  كلرگلههزينه

 رايلنهخدملت هل  كلرگلهدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سااال  هل  ملي و منطقهحتااال  رد نيلز تهيههل  موطرح، تكمين داده

 است. 

 «دفاتر خدمات ارتباطي»آمارگيري از 

 1393ا ، درساال  هل  ملي و منطقهحتاال  هل  مورد نيلز برا  تهيهمنظورتكمين دادهد و بهوظليف خو راساارل آملر ايران در  مركز

انالم داد. پيش از اين نيز مركز آملر  1392هل در سل  آور  اطالعلت اين كلرگلهآملرگير  از دفلتر خدملت ارتبلطي را برا  جمع طرح

هل  آور  اطالعلت سااال هل  خدملت تلفن همراه را برا  جمع، طرح آملرگير  از كلرگله1390و  1387، 1382هل  ايران در سااال 

هل در ابردا فقط به ارائه خدملت تلفن همراه موااايو  بودند. امل در اجرا درآورده بود. اين كلرگلههل بهلرگلهاين ك 1389و  1386، 1381

 و موارد ديگر را برعهده گرفرند. به پتاات بلنك، خدملت پتااري، خدملت تلفن ثلبتهل  ديگر  ملنند خدملت ف لليتادامه كلر خود، 
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از نرليج ر بردار  كووزيتري م لدن در حل  بهرههل  محيطوييگيريز  و سيلسرگذار  و دسريلبي به توس ه پليدار است. نوريه برنلمه

اسرسراج گرديده است  آور  شده،جمع 1391، كه در آن اطالعلت سل  1392سل  بردار  كوور حل  بهره آملرگير  از م لدن در طرح

اسرسراج و منرور  1388  زيتري م لدن به تفكيك كد ف لليت و اسرلن ارائه شده است. نوريه مذكور از سلهل  محيطدر آن وييگيو 

 شده است.

 «خدمات اينترنت»هاي آمارگيري از كارگاه

 1393ا ، درساال  هل  ملي و منطقهحتاال  هل  مورد نيلز برا  تهيهتكمين داده منظورد و بهوظليف خو راساارل آملر ايران در  مركز

دهد. پيش نولن مي 1392هل را در سل  هل  خدملت اينررنت كرده است كه عملكرد اين كلرگلهاقدام به تهيه طرح آملرگير  از كلرگله

آور  هل  خدملت اينررنت را برا  جمعلرگير  از كلرگله، طرح آم1390و  1387،  1383هال   از اين نيز مركز آمالر ايران در سااال  

هل  ملي يكي از وظليف حتل  اجرا درآورده بود.از آنال كه محلسابه و ارائه هل بهاين كلرگله 1389و  1386، 1382هل  اطالعلت سال  

هل  خدملت اينررنت به منظور هل  كلرگلههل و درامدآور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هزينهقالنوني مركز آمالر ايران اسااات، جمع  

هل  ملي و حتل  هل  مورد نيلز تهيههدف كلي از اجرا  اين طرح، تكمين دادهپوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  اسات.    

 .است هل  خدملت اينررنتكلرگلهدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سل  منطقه

 «اي هرايانهاي خدمات كارگاه»آمارگيري از 

 1393ا ، درسل  هل  ملي و منطقهحتال   هل  مورد نيلز برا  تهيهتكمين داده منظور به د و وظليف خو راسارل  آملر ايران در  مركز

دهد. نواالن مي  1392هل را در ساال  ا  كرده اساات كه عملكرد اين كلرگلههل  خدملت رايلنهطرح آملرگير  از كلرگله اقدام به تهيه

عنوان يكي از  برا  اولين بلر به 1393ساارلنده اجرا گرديد امل در ساال   -داده هل جدو  برا  تهيه 1392طرح در ساال   هر ند اين

 در آمده است.به اجرا ملي آملر  هل  برنلمهطرح

آور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هل  ملي يكي از وظليف قلنوني مركز آملر ايران است، جمعحتل  از آنال كه محلسبه و ارائه

هدف كلي از اجرا  اين رايلنه به منظور پوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  است.   خدملت هل  هل و درامدهل  كلرگلههزينه

 رايلنهخدملت هل  كلرگلهدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سااال  هل  ملي و منطقهحتااال  رد نيلز تهيههل  موطرح، تكمين داده

 است. 

 «دفاتر خدمات ارتباطي»آمارگيري از 

 1393ا ، درساال  هل  ملي و منطقهحتاال  هل  مورد نيلز برا  تهيهمنظورتكمين دادهد و بهوظليف خو راساارل آملر ايران در  مركز

انالم داد. پيش از اين نيز مركز آملر  1392هل در سل  آور  اطالعلت اين كلرگلهآملرگير  از دفلتر خدملت ارتبلطي را برا  جمع طرح

هل  آور  اطالعلت سااال هل  خدملت تلفن همراه را برا  جمع، طرح آملرگير  از كلرگله1390و  1387، 1382هل  ايران در سااال 

هل در ابردا فقط به ارائه خدملت تلفن همراه موااايو  بودند. امل در اجرا درآورده بود. اين كلرگلههل بهلرگلهاين ك 1389و  1386، 1381

 و موارد ديگر را برعهده گرفرند. به پتاات بلنك، خدملت پتااري، خدملت تلفن ثلبتهل  ديگر  ملنند خدملت ف لليتادامه كلر خود، 



 

 

 

 

هل  ملي يكي از حتاال  از آنال كه محلساابه و ارائه تييير كرده اساات. «دفلتر خدملت ارتبلطي»در حل  حلضاار به  آنهلكه نلم  طور 

هل و درامدهل  دفلتر خدملت ارتبلطي به منظور آور  آملر و اطالعلت مربوط به انواع هزينهوظليف قلنوني مركز آملر ايران اسااات، جمع

هل  ملي و حتل  هل  مورد نيلز تهيهاجرا  اين طرح، تكمين داده هدف كلي ازپوشاش آملر  بسش ارتبلطلت امر  ضارور  اسات.    

  است. دفلتر خدملت ارتبلطيدر ف لليت بسش ارتبلطلت  1392ا  سل  منطقه

« هاي عمرانيكرايه ماشين آالت منتخب مورد استفاده در طرح»، «هاي عمرانيدر طرح دستمزد نيروي انساني شاغل»آمارگيري از 

 « قيمت مصالح ساختماني» و

 

 

 

هل  كوور به صورت فصلي اجرا و نرليج آن به اسارلن  توساط مركز آملر ايران تهيه و در همه  1365ساه طرح فوق، اولين بلر در سال    

 هل  عمراني و پرداخت هزينههزينه طرح وردابرهل، ملهه و سالالنه منرور شد. هدف از اجرا  اين آملرگير  هل  شاش صاورت نواريه  

آور  اطالعلت دو طرح آملرگير  از هل است. جمعبه منظور كنرر  قيمت آنهلهل و عوامل مؤثر بر افزايش ، بررسي روند تييير قيمتآنهل

از طري  « عمرانيهل  آالت منرسب مورد اساارفلده در طرحكرايه ملشااين»و « هل  عمرانيدساارمزد نيرو  انتاالني شاالغل در طرح»

 از طري  مصلحبه و بل اسرفلده از دسرگله« هل  عمرانيقيمت مصاللح سلخرملني مورد نيلز طرح »اينررنت و اطالعلت طرح آملرگير  از 

 شود. بلر منرور ميمله يكهل، ششگيرد. نرليج حلصل از اين طرحصورت مي تبلت

 ملي آمارگيري از گردشگران

 

 

به دليل فقدان  1387تهيه آملر و اطالعلت مربوط به گردشااگر  خلنوارهل  كوااور اساات. در ساال      ،طرح هدف كلي از اجرا  اين

ريزان از سو  ديگر، اولين اجرا  اين طرح صورت گرفت. در آملرهل  رسامي قلبل اعرملد در زمينه گردشگر  از يك سو و نيلز برنلمه 

هل  سفر از جمله ت داد و مصالحبه بل افراد مطلع، اطالعلتي در مورد وييگي  نمونهمواسص شاده در   ارهل  اين طرح بل مراج ه به خلنو

سافر، نوع سافر )بل اقلمت شابلنه و بدون اقلمت شابلنه ، هدف اصالي سفر )ديدار بترگلن و دوسرلن، گردش و تفريح، درملن، آموزش،      

هل  سفر و ... عمومي،  لدر و كمپ شسصي و ... ، هزينه هل زيلرت و ... ، نوع اقلمرگله گردشاگران )منز  بتارگلن و آشنليلن، اقلمرگله  

در دو  1393تل  1390هل  در  هلر مرحله، )بهلر، تلبتاارلن، پلييز و زمتاارلن  و در ساال 1387شااود. اين طرح در ساال آور  ميجمع

 شود.مرحله )تلبترلن وپلييز   اجرا شده و نرليج حلصل در سطح كل كوور منرور مي
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  هاي تحقيق و توسعهاليتآمارگيري از فع

 هل  عليگير  شلخصتوسط مركز آملر ايران به منظور سناش و اندازه  هل  دارا  ف لليت تحقي  و توسا ه آملرگير  از كلرگلهطرح 

طي  1393به صورت سلليلنه اجرا شده است. اين طرح در سل   1388به صورت هر دو سل  يك بلر و از سل   1376و فنلور  از سل  

دارا  بسش تحقي  و توس ه  بيورركلركن و  نفر 50هل  صن ري مراكز و مؤستلت تحقيقلتي، كلرگلهبل مراج ه به هل  د  و بهمن مله

هدف  آزاد اسالمي انالم شد. همچنين واحدهل  جلمع، بتيلر بزرگ و بزرگ دانوگلههل  علمي كلربرد  ، از دانواگله هل )بو دانواگله 

ع پروژه و وض يت اجرا، هل  تحقيقلتي به تفكيك نواز اجرا  اين طرح به دسات آوردن اطالعلت مربوط به ت داد محققلن، ت داد پروژه 

ريزان است. نرليج حلصل از اجرا  طرح در گذار  در اين بسش برا  تكمين نيلزهل  برنلمههل  تحقي  و توسا ه و ارزش سرمليه هزينه

 گيرد.هل  ملي از سو  مراجع زير مورد اسرفلده قرار ميتدوين گزارششود و در سطح اسرلن و به طور سلالنه منرور مي

 هل  مال  شورا  اسالمي؛ وهشمركز پي 

 شورا  عللي انقال  فرهنگي؛ 

  و م لونت علمي و فنلور  ريلست جمهور 

 . وزارت علوم، تحقيقلت و فنلور 

 هاي فرهنگي خانوار آمارگيري از فعاليت

 

 

 

هل  هل  آملرگير  از ف لليتسلزملن يونتكو و تاربيلت كوورهل  توس ه يلفره در اجرا  طرح ،الملليبر اسلس اسرلنداردهل  بين

اهميت  هل  فرهنگي خلنوار را در دسرور كلر قرار داد.مركز آملر ايران اجرا  طرح آملرگير  از ف لليت فرهنگي، هنر  و ورزشي خلنوار،

نمليد تل نظلم آملر  منتاي و پويليي در اين بسش اسرقرار  ه ايال  ميشنلخت و سناش فرهنگ عمومى در شكوفليي و توس ه جلم

طرح مذكور به منظور ترسيي تصويرى جلمع از ريزان در دسرور كلر قرار گيرد. يلفره، توليد و انرولر آملر و اطالعلت مورد نيلز برنلمه

شد. بل اسرمرار اين طرح،  اجرا 1393سل  در فروردين ملههلى فرهنگى كوور، براى اولين بلر توسط مركز آملر ايران وض يت ف لليت

 . گرددهل و روند تيييرات فرهنگى در گذر زملن ميتر مىشنلخت شلخص

 لوازم خانگي فروشيفروشي وخردههاي عمدهارگاهكآمارگيري از 

زوده، ارزش اف وردا، برارزش سرلنده براورد محلسبهارتبلط بل اهدافي نظير  و اطالع از سهي اين بسش در توليد نلخللص مليبه دليل لزوم 

بررسي حاي مبلدالت و آگلهي از ميزان خريد و فروش  ،توكيل سرمليه ثلبت ،حاي اشريل ، ا هل  مصالرف واسطه ميزان هزينه براورد

 هل  اقرصلد ريز اسرفلده در برنلمهآملرگير  برا  طرح اين  بلشاند. ميتفكيك توليد داخل و خلرج از اهداف مهي اين طرح كلالهل به 

 فروشي و خرده فروشي لوازم خلنگي به اجرا در آمد.در سطح عمدهبلر فقط و برا  اولين  1393در بهمن سل  
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 آمارگيري دامداري

 

 

 

بسش  ارزش درصااد از 28آيد كه حدود هل  بتاايلر بل اهميت بسش كواالورز  به حتاال  مي  ف لليت پرورش دام يكي از زيربسش

دهد. اين ف لليت به عنوان تكمين كننده بسش عمده مواد پروتئيني شلمل جلر  را به خود اخرصلص ميهل  بر اسلس قيمتكولورز  

كننده بسش زيلد  از مواد اوليه مورد نيلز ر امنيت غذايي جلم ه دارد، فراهيگوشاات و لبنيلت مورد نيلز جلم ه، عالوه بر نقوااي كه د 

 هل  آملر  زيلد  درمركسفلنه خالء بلشد. به رغي اهميت ف لليت دامررور ،له صنليع لبني،  رم و نتلجي نيز ميصانليع كوور از جم 

هل واحد دامدار  در اقصاي نقلط كواور پراكنده اساات و غللبلً به صورت   جلم ه دامررور  ايران در قللب ميليون اين زمينه وجود دارد.

ور، كو كند. بل توجه به وس ت و پراكندگي واحدهل  دامدار لنوارهل  روسرليي، ف لليت ميسانري و در  لر و  اقرصالد م يوري خ  

به مرحله  1393ساالز ، در زمتاارلن ساال  ا  در مركز آملر ايران تهيه شاد. اين طرح پ  از آملده گير  پيچيده دو مرحلهطرح نمونه

ر  مورد نيلز از ف لليت دامررور  برا  زملن آملر  مورد نظر در سااطح هدف از اجرا  اين اين طرح، برآورد اطالعلت آمل آمد. اجرا در

ت داد »، «برداران دارا  دام حقيقيجن ، سن، سواد و شيل اصلي بهره»، «هل  دارا  دامبردار ت داد بهره»هل  كوور شلمل اسارلن 

مدت »، «پوي، مو و كرك و ت داد دام برا  كورلرمقدار توليد شاير،  »، «تيييرات ت داد انواع دام»، «انواع دام بر حتاب سان و جن   

ارزش »، «ا هل  سرمليههرينه»، «هل  جلر هزينه»، «مقدار مصرف انواع خوراك دام در ت ليف دسري»، «اسرفلده دام سبك از مرتع

ساالير »،«و  بزهر واحد از توليدات شاالمل شااير به تفكيك نوع دام، دام كواارلر  به تفكيك نوع دام، پوااي گوساافند و كرك و م    

خصاوصايلت جم يري   »، «ن بدون مزد و حقوق و بل مزد و حقوق به تفكيك تملم وقت و پلره وقتمروساط ت داد شالغال  »، «هلدريلفري

بوده است.اين طرح آملرگير  به « روز به تفكيك فصال وز كلر و سالعت كلر آنلن در شابلنه  بردار دارا  دام و مروساط ر خلنوارهل  بهره

 بردار در سراسر كوور به اجرا در آمد.بهره هزار 41و شهر و بل مراج ه به حدود  آبلد  3000در بيش از  همزملنصورت 

 « قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران»و « اره مسكن در نقاط شهري كشورقيمت و اج» آوري اطالعات جمع

 

 

مروساط قيمت خريد و فروش قط ي و نيز اجلره بهل  يك مرر مربع زيربنل  واحدهل  متكوني در   وردابرهل، هدف از اجرا  اين طرح

هل  زملني مسرلف است. نرليج ساطح منلط  شاهردار  شهر تهران و سلير نقلط شهر  كوور در هر فصل و سطوح جيرافيليي و دوره  

دهد. طي ريزان و سيلسرگذاران قرار مينه متكن را در اخريلر برنلمهريز  در زميهل، اطالعلت مورد نيلز برا  برنلمهحلصال از اين طرح 

 ند سل  توسط وزارت متكن و شهرسلز  اجرا  هل  آملرگير  فوق توسط مركز آملر ايران وطرح 1387-88و  1370-82هل  سال  

از طري  سلملنه ثبري مديريت امالك و  هلا  كه اطالعلت اين طرحآور  اطالعلت تييير يلفره، به گونهشيوه جمع 1388شاد. از سال    
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آور  اطالعلت قيمت و اجلره متكن در شهر تهران به صورت فصلي طرح جمع جرا شود. نرليج حلصل از امتاريالت كوور كتب مي 

 د.شوبلر منرور ميمله يك ششهر و اجلره متكن در نقلط شهر  كوور،  آور  اطالعلت قيمتطرح جمع جرا و نرليج حلصل از ا

 هاي كشورهاي ساختماني صادره شده توسط شهرداريآوري اطالعات پروانهجمع

 

 

وسلز هل  كواور، بل هدف اصالي ت يين ميزان سالخت   هل  سالخرملني صالدر شاده توساط شاهردار      آور  اطالعلت پروانهطرح جمع

به اجرا گذاشره شده است. نرليج حلصل از اين طرح،  1358از سل   آنهلسلخرملن در نقلط شهر  كوور و نيز ت يين برخي موسصلت 

آور  برخي اطالعلت ثبت شااده در ت در بسش ساالخرملن و متااكن را بل اساارفلده از جمع  ريزان شااهر  به آملر و اطالعلنيلز برنلمه

م لونت هل، در ز ارسل  توسط شهردار هل  سالخرملني پ  ا اطالعلت پروانه 1393كند. تل تلبتارلن  هل  سالخرملني، تكمين مي پروانه

آور  اطالعلت سلملنه جمع 1393شد، در تلبترلن آمليي و به صاورت فليل به مركز آملر ايران ارسل  مي داده ،هلاسارلندار  ريز  برنلمه

هل  اطالعلت پروانه ،لنههل  كوااور بل ورود به اين ساالمانداز  شااد كه تملمي شااهردار هل  ساالخرملني در مركز آملر ايران راهپروانه

 1388تل سل   1377سلالنه، از سل   1358 نمليند. دوره انرولر اين اطالعلت از سل وارد مي آنسالخرملني صلدر شده در هر مله را در  

 .ملهه و فصلي استسلالنه، شش 1389ملهه و از سل  سلالنه و شش

 كشور هايآوري آمار كشتار دام كشتارگاهجمع

 

 

سلله اجرا و نرليج آن منرور شده است. هدف از اجرا  كنون همه تل 1347هل  كوور از سل  آور  آملر كورلر دام كورلرگلهجمعطرح 

ريز ، سيلسرگذار ، تحقي ، كنرر  و هدايت عمليلت اجرايي در زمينه آور  و ارائه آملر و اطالعلت ضرور  برا  برنلمهاين طرح جمع

دست آمده به منظور محلسبه عرضه سرانه گوشت قرمز، تسمين هل  كوور است. اطالعلت آملر  بهورلرگلهف لليت كورلر دام در ك

هل  اقرصلد  و وض يت مراتع كوور برخي از اقالم آملر  مرتبط بل كورلر دام از قبيل پوست، روده و ...، تكمين نيلزهل  آملر  حتل 

هل  رسمي تحت پوشش شبكه ، ملهلنه از طري  ارسل  پرسونلمه به تملمي كورلرگلههل  اين طرحگيرد. دادهمورد اسرفلده قرار مي

 شود.طور سلالنه منرور ميبه گردد و نرليج حلصل از آنمي آور جمع آنهلدامرزشكي كوور تكميل و توسط 
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 هاي جاري و ثابت )قطعي(هاي ملي تفصيلي به قيمتحساب

، ارزش افزوده رشره 1هل  اقرصلد  كليد  نظير محصو  نلخللص داخليكردن شلخصهل  ملي فراهيهدف از تهيه آملر حتل 

مد سرانه، مصرف نهليي امسرلف اقرصلد ، محصو  نلخللص داخلي سرانه، درهل  هل  اقرصلد ، رشد اقرصلد ، رشد بسشف لليت

لله مورد سدوره زملني يكخصوصي و دولري، توكيل سرمليه ثلبت نلخللص و ... است كه برا  ارزيلبي عملكرد اقرصلد  كوور در يك 

هل  آملر  هل  ملي توسط سلزملنآملر حتل  لآنهدرصد كوورهل  جهلن، كه در  90گيرد. مركز آملر ايران هملننداسرفلده قرار مي

هل  اقدام به انرولر آملرهل  مزبور كرده است. نرليج قط ي و تفصيلي حتل  ،به طور رسمي و سلالنه ،1370شود، از سل  تهيه و اعالم مي

 ت. رشره ف لليت اقرصلد  و اجزا  تقلضل  نهليي تهيه شده اس 72به تفكيك ارزش افزوده  1391ملي سل  

 ايهاي منطقهحساب

هل  اقرصلد  كوور و ارزش افزوده ف لليت 2اسرلن 31گير  محصو  نلخللص داخلي اندازه ،ا هل  منطقههدف از تهيه آملر حتل 

گير  ميزان هل  اندازها  قلبل محلسبه است يكي از شلخصهل  منطقههل كه از آملر حتل است. محصو  نلخللص داخلي سرانه اسرلن

نرليج  رود. اولينشملر ميههل بهل  اقرصلد  در سطح اسرلنريز  و سيلسرگذار هل بوده و ابزار مهمي برا  برنلمهيلفرگي اسرلنتوس ه

بل  هر سللههل  فوق منرور شد و از آن به ب د حتل  1382در سل   1379اسرلن كوور برا  سل   30ا  برا  هل  منطقهحتل 

هل به برا  همه اسرلن 1391ا  سل  هل  منطقهشود. حتل هل  كوور تهيه و منرور ميآملر و اطالعلت اسرلندار  دفررهمكلر  

 تهيه شده است.  1393ت در سل  رشره ف للي 72يك تفك

 هاي ملي فصليحساب

مصرف نهليي  هل  مسرلف اقرصلد ،گير  محصو  نلخللص داخلي، ارزش افزوده بسشهل  فصلي، اندازههدف از تهيه آملر حتل 

هل  اقرصلد  و رشد اجزا  تقلضل  نهليي خصوصي، مصرف نهليي دولري، توكيل سرمليه ثلبت، رشد اقرصلد ، رشد ارزش افزوده بسش

هل  دولت در رشد اقرصلد  و رشد سريع سيلسرگذار  آثلرهل  فصلي به منظور بررسي آملرهل  حتل  به صورت فصلي است. تهيه

هل  ملي و بل اسرفلده از آملر سلالنه حتل  1385هل  ملي  فصلي كه تل سل  د ، ضرورت دارد. حتل هل  مسرلف اقرصلبسش

. استه هل  ملي محلسبه گرديدا  جديد و مترقل از آملر حتل شيوهتلكنون به  1386هل  شد، برا  سل هل  فصلي تهيه ميشلخص

هل  ثلبت و جلر  محلسبه شده و بر اين اسلس نرخ رشد اقرصلد  قيمتبه  1393هل  ملي فصلي تل پلييز ، حتل 1393در سل  

 شده است. تهيه مقدملتي نيز

                                                 

1 Gross Domestic Product (GDP) 

2 Gross regional domestic product (GRDP) 
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آملر  كه توسط  سرلنده -داده هل جدو  نستاريندهاد. سابه محصو  نلخاللص داخالي را ارائه ميبرا  محل درامدتقلضل  نهليي و 

 اقرصلد برا  سرلنده -داده ب د  هل جدو اسات.   172در  172بل اب لد تفصايلي   1365سال    هل جدو مركز آملر ايران تهيه شاد،  

سرلنده  -داده هل جدو تهيه  اينكه. بل توجه به شد منروار  و تدوين تهيه، 1380 و 1370 هل سال   در ايران آملر مركز توساط  ايران

صرف هزينه و نيرو  انتلني زيلد  است، م موالً تهيه مترلزم آملر  به طور سالالنه و بل تفصايل زيلد، نيلزمند منلبع آملر  گتاررده،    

 نظلم در سااارلنده -داده هل جدو  اهميت و نقش به توجه مركز آملر ايران بلگيرد. بلر انالم مي سااال  يك 10هر  هلجادو  اين نوع 

خود  كلر دسرور را در 1390 سل  سرلنده -داده هل جدو  تهيه و در راسرل  انالم وظليف قلنوني خود كوور گير تصميي و اقرصلد 

نيلز انالم محلساابلت، به عنوان پيش 1393و  1392هل  آغلز شااد و در ساال   1391. مراحل مطلل لتي اين ف لليت از ساال  دادقرار 

دولري،  دساارگله 500حدود  درامدنين اطالعلت هزينه و همچآور  شااد. طرح جلمع و تفصاايلي گرد 105مورد نيلز بل اجرا  اطالعلت 

  آور  و مورد بررسي قرار گرفت.ترين حد ممكن به شيوه ثبري جمعبزرگ، در تفصيلي و سلزملن شركت

نوي  برنلمه شااوااي كنندگلن پيشريزان اقرصاالد  و تهيه، بر اساالس نيلز اعالم شااده توسااط برنلمه1393ساال   عالوه بر اين در

را در دسارور كلر خود قرار داد. اين جدو  به شيوه راس  1390سارلنده سال     -توسا ه، مركز آملر ايران تهيه جدو  بهنگلم شاده داده  

هل  رحاااي از طاااليج برخااا، نر1390هل  ملي سل  ، نرليج حتل 1380رلنده سل  اااس -دو  دادهااات ديل شده و بل پليه قراردادن ج

 بيوررو  نفر كلركن10 هل  صن ريآملرگير  از كلرگله ، از جمله طرح1390سرلنده آملر  سل   -يلي وييه دادهااا آملر  جلمع و تفص

ر  شاده بود، محلسابه و در اخريلر مرقلضيلن قرار   آوهل  منرسب كه به صاورت ثبري جمع و سالزملن    اجراييهلو اطالعلت دسارگله 

 است. رشره ف لليت و بل فرض تكنولوژ  بسش تهيه شده 71در  71الزم به توضيح است جدو  مذكور بل اب لد گرفت. 

 هاي ملي سالمتحساب

 

 

مصو  نهلدهل   2008و  1993 هل  مليحتل  نظلمي هترند كه در يهلهل  اقملر  حتل هل  تفصيلي بسوي و حتل حتل 

هل  تل ح در كنلر ،و توس ه سلزملن همكلر  اقرصلد  و المللي پو ، بلنك جهلني، صندوق بينلالمللي شلمل بسش آملر سلزملن ملبين

المت هل  ملي سحتل  بيني شده است.تر  از اقرصلد و بسش مرتبط بل آن پيشبل هدف ارائه تصوير كلمل هل  ملينظلم حتل اصلي 

توسط سلزملن بهداشت جهلني تككيد شده است تل اطالعلت تفصيلي حلصل از آن  ،هل  بسوي است كه تهيه و تدوين آني از حتل يك

ريزان بسش سالمت فراهي كند. آملر و اطالعلت مربوط به گردش مللي نظلم سالمت كه از ابزار منلسبي را برا  سيلسرگذاران و برنلمه

هل  صرف شده دهد كه از طري  آن امكلن نظلرت بر هزينهشود، ابزار مهمي را در دسررس قرار مييهل  ملي سالمت حلصل محتل 

در بسش بهداشت و درملن و نيز امكلن الزم برا  سناش و ارزيلبي عملكرد بسش بهداشت و درملن و مقليته آن بل كوورهل  مسرلف 

ين بلر هل برا  اولاين حتل  . در كوور مل،يلبدافزايش مي برا  اين بسشگير  دقت و توانليي سيلسرگذار  و تصميي شود وميفراهي 

 ،ريز  كوور توسط مركز آملر ايران و بل همكلر  وزارت بهداشتبنل به درخواست و تكمين اعربلر سلزملن مديريت و برنلمه 1380در سل  
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وزارت بهداشت، درملن و آموزش پزشكي و تكمين اعربلر تهيه و منرور شد و در مرحله دوم بنل به درخواست و آموزش پزشكي درملن 

 در سطح كل 1390تل  1388هل  هل  ملي سالمت سل تهيه حتل . تهيه و منرور شد 1387الي  1381هل  اين وزارتسلنه برا  سل 

پ  از انالم گرفت و در دسرور كلر مركز آملر قرار  1392در سل   پزشكيوزارت بهداشت، درملن و آموزش بنل بر درخواست  كوور

 . محلسبه و نهليي شده و نرليج آن در درگله ملي آملر قرار گرفت 1393مقدملت آن، در سل  

 1اقماري فناوري اطالعات و ارتباطات هايحساب

 تهل  اقرصلد  شده است بنلبراين در اقرصلد مدرن از اهميصن ت فنلور  اطالعلت و ارتبلطلت موجب بهبود عملكرد تملمي بسش

رغي نقش مهمي كه بسش فنلور  دهد. عليخلصي برخوردار است. در ايران نيز اين صن ت يكي از اجزا  مهي اقرصلد ملي را توكيل مي

صلد  هل  اقرالمللي ف لليتبند  بيندر طبقه و قلبل پيگير  اطالعلت و ارتبلطلت در اقرصلد جهلني و ايران دارد، به صورت شفلف

هل  اقرصلد  تهيه برا  سناش  نين بسش 2008و  1993هل  ملي بنلبراين بر اسلس توصيه سيتري حتل  ؛ت ريف نوده است

يلبد. بل توجه به اهميت اين بسش، مركز آملر ايران برا  المللي ضرورت ميهل  اقملر  بر اسلس اسرلنداردهل و ت لريف بينحتل 

طرح ثبري  40طرح آملرگير  و  20از طري   از مطلل لت الزم، اطالعلت مورد نيلز هل  مزبور كرد. پ نسترين بلر اقدام به تهيه حتل 

پيوهوكده آملر در سليت ، تكميل اطالعلت و انالم اصالحلت الزم، نرليج آن منرور و از طري  هل  الزمگردآور  شده و پ  از بررسي

 دسررس قرار گرفره است.  

 عفان انقالب اسالمي در اقتصاد ايرانشناسايي و سنجش وجوه اقتصادي بنياد مستض

ه ا  كهل  اقرصلد  است، بگونههل در سطح بنگلهي، امكلن ت ميي محلسبلت و روشهل  ملحتل فرد منحصر بههل  يكي از وييگي

هل  بزرگ نگلهبه عنوان يكي از ب بنيلد مترض فلن انقال  اسالميبلشند. هل  مرنلظر در سطح كالن را داشرهامكلن مقليته بل شلخص

، تصميي به شنلسليي و سناش وجوه 1392هل  اقرصلد  مر دد و مرنوعي ف لليت دارد، در اواخر سل  ف لليتاقرصلد  كه در رشره

ينل، س پيوهوكدهسو  قلضل از توجه به تمركز آملر ايران نيز بر اسلس توانليي و تسصص كلرشنلسي موجود و بل  .اقرصلد  خود گرفت

 افزوده ماموعه واحدهل هل  اقرصلد  بنيلد مترض فلن نمود. حلصل همكلر  مركز آملر بل اين بنيلد، محلسبه ارزشهيه حتل اقدام به ت

هل، سهي هر رشره ف لليت از رشره ف لليت مولبه در كل اقرصلد، ارزش توليد اقرصلد  كل ف لليتتوليد  اين بنگله به تفكيك رشره

، خواهد بود. 1391تل  1380هل  ، طي سل 2هل  مللي دولتهمچنين سهي بنيلد از ماموعه حتل  بنيلد و سهي آن از كل كوور،

هل  مللي دولت، ورود اطالع و هل  بنيلد و سلير اطالعلت مربوط به حتل مد شركتاگردآور  اطالعلت الزم شلمل عملكرد هزينه و در

منرور خواهد  1394محلسبلت الزم صورت گرفره است. گزارش نهليي در سل  انالم شده و   1393هل در سل  بررسي و پلاليش داده

 شد.

                                                 
1 Information and Communications Technology (ICT) 
2 Government Finance Statistics (GFS) 
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 هاي مربوط به توليد آمار ساير فعاليت 

آور ، براورد جم يت و خلنوار، جمع ،هل  آملر  ايرانطراحي نظلم جلمع ثبتهل  آملر ، طرح سمينلرهل  آموزشي و توجيهيبرگزار  

توليد آملرهل  مربوط به  هل  آملر ،سلز   لر و رسلني فليل جيرافيليي، بهنگلمبهنگلم ،هل  آملر  كووركنرر  و آرشيو نقوه

هليي هترند كه اين از جمله ف لليت ، 1390 -1394قلنون برنلمه پناي توس ه جمهور  اسالمي ايران ) 68هل  موضوع ملده شلخص

 شود.هل توضيحلتي ارائه ميمركز در راسرل  توليد آملر انالم داده است. در ذيل به اخرصلر دربلره اين ف لليت

 هاي آماريطرح سمينارهاي آموزشي و توجيهيبرگزاري 
هل  آملر  برا  همكلران سمينلر آموزشي و توجيهي طرح16هل  آملر  مركز، ت داد آموزش كلرشنلسلن جهت اجرا  طرحبه منظور 

 هل  كوور برگزار شد. عنلوين سمينلرهل  مذكور عبلرتند از:مركز و كلرشنلسلن دفرر آملر و اطالعلت اسرلندار 
 ؛د خلنوارامسمينلر آموزشي طرح هزينه و در  

 ؛وزشي طرح آملرگير  از نيرو  كلر سمينلر آم 

  ؛سمينلر آموزشي طرح آملرگير  بلغدار 

  ؛ا هل  منطقهسمينلر آموزشي حتل 

 ؛بردار  كوورسمينلر آموزشي طرح آملرگير  از م لدن در حل  بهره 

  ؛بيوررنفر كلركن و 10هل  صن ري كلرگله از سمينلر آموزشي طرح آملرگير 

 ؛بيوررنفر كلركن و  10هل  صن ري زيتري كلرگلههل  محيطييگيو از شي طرح آملرگير سمينلر آموز 

 ؛سمينلر آموزشي طرح آملرگير  از گردشگران ملي  

 ؛آور  اطالعلت متكنم رفي سلملنه جمعو  هل  سلخرملنيسمينلر آموزشي طرح آملرگير  از پروانه 

 ا  و دفلتر خدملت ارتبلطي؛هل  خدملت رايلنههل  خدملت اينررنت، كلرگلهاز كلرگلهآملرگير  هل  سمينلر آموزشي طرح  

 ؛سرشملر  عمومي كولورز وزشي تبلييلت سمينلر آم  

 ؛سمينلر آموزشي طرح آملرگير  از گذران وقت 

 ؛هل  تحقي  و توس هسمينلر آموزشي طرح آملرگير  از كلرگله 

  ؛سمينلر آموزشي بلزنگر  سللنلمه آملر 

  و زم خلنگيفروشي لوافروشي و خردههل  عمدهكلرگله آملرگير سمينلر آموزشي طرح 

  دامدار  سمينلر آموزشي طرح آملرگير. 
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  1ايران هاي آمارينظام جامع ثبتطراحي 

پيوبرد اين ف لليت مهي  تثر  در مركز آملر ايران در جهؤاقداملت م ،1373پ  از آغلز ف لليت سلملندهي آملرهل  ثبري در سل  

لندهي ثبري، سلمهل  اجرايي به توليد آملر به روش ترغيب دسرگله سلز  وفرهنگ توان به موارد  نظيرصورت گرفت كه از آن جمله مي

هل، تدوين هل  توس ه، ارزيلبي كيفيت آملرهل  ثبري توليد  در دسرگلهنيلز برنلمه فرايند توليد بسش قلبل توجهي از آملرهل  ثبري مورد

ي اين در پ اشلره نمود. ... هل  اطالعلتي توليدكننده اين آملرهل  ثبري ونظلرت بر سلملندهي سيتري هل  مربوطه وابالغ دسرورال مل و

ت ن الزم دانتآملر ايرامركز  اسرلني، هل  اجرايي ملي ودسرگله هل  بتيلر منلسب در مركز وظرفيت هل وبل فراهي شدن زمينه اقداملت و

حركت نويني را در جهت دسريلبي به اف   مدت،ميلن ت ريف اهداف بلندمدت و هل  در دست اجرا وبل ايالد همگرايي در ف لليت

هل  سيلست 25و 16ظي رهبر  در بندهل  همچنين بر اسلس تككيدات مقلم م  سلله جمهور  اسالمي ايران آغلز نمليد.ز بيتتاندا وي

 هملهنگي سلخرلرهل و بنيلن كردن نظلم ادار  وكلرآمدسلز  وسلز  اطالعلت به منظور دانشكلي نظلم ادار  مبني بر لزوم يكرلر ه

هل  روز دنيل در توليد آملرهل  رسمي هل  نوين بل اسرفلده ازمردولوژ ضرورت يلفت تل روش لم ادار ،كنرر  در نظ هل  نظلرت وشيوه

هرر ه خدملت بئسلز  اراهل  ادار  نقش بتزايي در زمينهاسرفلده از ثبت ،ارتبلطلت به عالوه در عصر فنلور  اطالعلت و گزين شود.يجل

هل  هل  دولت بل اسرفلده از آملرهل  رسمي در زمينه وييگيريز شليلني را نيز در برنلمهكمك  و كردههل  الكررونيك ايفل در دولت

 «هل  آملر  ايرانم جلمع ثبتنظلايالد » به موارد فوق طرح توجهكند .از اين رو بل اقرصلد  و فرهنگي كوور مي اجرملعي، جم يري،

هل  زير در مركز آملر ايران ، ف لليتعللي آملردر شورا آن  كليلت ويبتصپ  از  هل  مرفلوت ت ريف شد كهبل وييگي 1393در سل  

 :انالم شد
 ؛سلز  مطلل لت قبلهل  مورد نظر و بهنگلمسنايانالم مطلل لت تطبيقي و امكلن 

  ؛هل  بللقوههل  موجود و ثبتبراسلس ثبت هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبتتهيه نقوه 

 ؛ابزارهل و ... هل، فنون، ت يين مردولوژ  انالم كلر )شلمل روش 

 هل  اجرايي دساارگله، از هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبتهل  ادار  مورد نيلز هل  همكلر  برا  دريلفت ثبتتهيه الزاملت قلنوني و توافقنلمه

 ؛كوور

 ؛هل  مورد نيلزبند  ثبتاولويت 

  ؛هر ثبت برا  اجرا  طرح در بسش مرتبط بل آن ثبتتوكيل كميره تسصصي مرتبط بل  

  ؛هل  آملر  ايراننف لن و مروليلن نظلم جلمع ثبتبرگزار  دو همليش بل عنوان ذ 

 ؛هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبت اصليهل  پليه و ت يين ثبت 

 ؛هل  اجراييبرگزار  جلتلت موررك بل دسرگله 

  ؛هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبت تصويب اخرصلص رديف بودجه برا 

 ؛هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبت برگزار  منظي جلتلت كلرگروه 

 ؛هل  اجراييهل  اطالعلتي دسرگلهبررسي اقالم اطالعلتي موجود در بلنك 

 ؛هل  اجرايينلمه بل دسرگلهريز  برا  عقد تفلهيبرنلمه 
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  ؛  فلزهل  اجرايي طرحدزملنبنبرنلمه تهيه 

 ؛هل  آملر  ايراننظلم جلمع ثبت هل جلتلت منظي كميره توكيل 

 ؛هل  اجراييهل  اطالعلتي مترقر در دسرگلهشنلسليي برخي از سيتري 

 و هل  شنلسليي شدهبلزديد از سيتري 

 هل  شنلسليي شدههل  سيتريبررسي اقالم پليگله. 

 جمعيت و خانوار وردابر

ا  ديگر از توليد اطالعلت است شيوه ،هل  آملرگير  و آملرهل  ثبريهل، طرحكنلر سرشملر در  ،ورد جم يت و خلنواراپيش بيني و بر

هل اين گونه اطالعلت در فواصل زملني بين سرشملر  توليدگيرد. توليد و در اخريلر كلربران قرار مي ،هلبين سرشملر هل  در سل كه 

هل  صورت اهي ف لليتيلبد. در سطوح خرد و كالن اهميت مي نگي و سيلسيريز  اجرملعي، اقرصلد ، فرهبه منظور هرگونه برنلمه

  بلشد:گرفره در اين خصوص به شرح زير مي

 ؛هل  اقرصلد ورد جم يت و خلنوار م مولي سلكن به تفكيك اسرلن و منلط  شهر  و روسرليي برا  محلسبلت مرتبط بل دفرر حتل ابر  

 هل  خلنوار  مركز از جمله طرح و گروهي برحتب فصو  سل  به منظور ت يين حاي نمونه طرح ورد جم يت و خلنوار م مولي سلكنابر

مد خلنوار )جم يت اروسرليي ، طرح آملرگير  هزينه و در سلله و بيورر به تفكيك اسرلن و منلط  شهر  و 10آملرگير  نيرو  كلر )جم يت

  ؛سلله و بيورر نقلط شهر   15رگير  گذران وقت )جم يت روسرليي  و نيز طرح آمل به تفكيك اسرلن و منلط  شهر  و

 ؛ورد جم يت كل كوور، منلط  شهر  و روسرليي به تفكيك اسرلن و برحتب سن و جن ابر  

 و ورد جم يت نواحي كو ك برحتب اعالم نيلز كلربران مسرلفابر 

 الملليهل  بينبيني جم يت برا  سلزملنورد و پيشابر. 

 هاي آماري كشورآرشيو نقشهآوري، كنترل و جمع

 هل هل و طرحهل در سرشملر هل  اجرايي و راهنمل  دسررسي به مكلنهل  آملر ، به منظور كنرر  پوشش و ت يين واحد كلر ردهنقوه

 در مراحل مسرلفهل برا  اسرفلده سلز  نقوههل  آملر ، آملدهرسلني نقوهگيرند. عمليلت تهيه و بهنگلمآملر  مورد اسرفلده قرار مي

هل توسط دفرر آملر و سرشملر  انبند  و تسصيص واحدكلر مكمورهل  آملر ، حوزههل و طرحقبل، حين و ب د از اجرا  سرشملر 

بر اسلس اسرلنداردهل   آنهلبررسي و اصالح هل، هل  اجرايي تملمي اين ف لليتدسرورال ملتهيه شود. هل انالم ميدار اطالعلت اسرلن

انالم سلله ، توسط كلرشنلسلن خبره مركز آملر ايران همههلآملر  و سرشملر هل  هل  جديد و نيلزهل  طرحي و ملي، فنلور جهلن

 آور ،هل، عمليلت جمعهل در اسرلنبل اجرا  اين طرح همزملنهل  آموزشي؛ و هل و برگزار  دوره. پ  از ابالغ دسرورال ملشودمي

آور  و كنرر  مادد هل و جمعبلزخورد به اسرلنارائه  يند، بلاشود. اين فرلر  در مركز آملر ايران انالم ميهل  آمكنرر  و آرشيو نقوه

                                                 

1 IRANSTARS 





 

 

 

 

سرشملر  عمومي هل  آملر  يند برا  نقوها، اين فر1393شود. در سل  تكرار مي آنهلتكييد نهليي و آرشيو  هل  آملر ، تلنقوه

  اسرلن انالم شد. 13هل  آملر  ني نقوهرسلو همچنين بهنگلم 1393 كولورز 

 فايل جغرافيايي  رسانيبهنگام

 شود كه به نلمهل  آملر ، فهرسري از تملمي نقلط روسرليي، شهرهل و سطوح تقتيملت كوور  تهيه ميسلز  نقوهپ  از بهنگلم

هل مورد اسرفلده قرار هل  سرشملر شود. اين فهرست كه در تهيه  لر و  و فرمدر مركز شنلخره مي« هرست فليل جيرافيلييف»

گيرد، بر اسلس آخرين مصوبلت هيئت محررم دولت در خصوص تيييرات تقتيملت جيرافيليي و نقلط شهر  و روسرليي و آخرين مي

شود. همچنين، برا  هر سرشملر ، هل  آملر  شهر  و روسرليي، به صورت سلالنه تهيه ميقوهسلز  ندر بهنگلم هتيييرات مولهده شد

ر گردد. فليل جيرافيليي دبند ، از سطوح تقتيملتي تل سطح حوزه كلر مكمور سرشملر  و بلوك تكميل ميپ  از انالم عمليلت حوزه

رسلني فليل هل  آملر ، حلئز اهميت است. به منظور بهنگلمر پليه آدرسهل بهل  آملر  و در نهليت انرولر نرليج سرشملر تهيه آدرس

، 1392، تهيه فهرست تيييرات فليل جيرافيليي 1392هل  تهيه فليل جيرافيليي ، ف لليت1393جيرافيليي سرشملر  عمومي كولورز  

 انالم شده است.  1393  عمومي كولورز  هل و تهيه فليل جيرافيليي قبل و ب د از اجرا  سرشملررفع اشكلالت بلزسلز  آدرس

 هاي آماريسازي چارچوببهنگام

هل  نيلزهل  اجرا  طرحترين پيشگير  كلرگلهي را به يكي از مهيهل  مورد نيلز نمونهسلز   لر و ارائه آملرهل  بلكيفيت، بهنگلم

سلز   لر و  ا  برا  بهنگلمجب شده كه كوورهل برنلمههل موآملرگير  در كواور تبديل كرده است. تيييرات زيلد در جلم ه كلرگله 

ل گيرد. در همين راسرداشره بلشند. از اين رو هر سل  ف لليت مذكور بل اسرفلده از آملرهل  ثبري در دسرور كلر مركز آملر ايران قرار مي

 نيز اقداملت ذيل انالم شده است: 1393در سل  
 وزارت صن ت، م دن و  بيوررنفر كلركن و  50هل  صن ري بل اسرفلده از  لر و  واحدهل  صن ري سلز   لر و  كلرگلهبهنگلم و همتلن

 صنفي و سلزملن امور ملليلتي؛ هل تالرت و اتحلديه

 ت، م دن هل  كوور و ادارات كل صنار بردار  بل اسرفلده از ظرفيت و اطالعلت موجود در فرملندسلز   لر و  م لدن در حل  بهرهبهنگلم 

 هل؛اسرلن و تالرت

 سلزملن ميراث ، سلزملن هواپيمليي كوور  ،ا  سلزملن بنلدر و دريلنورد سلز   لر و  سلزملن راهدار  و حمل و نقل جلدهاخذ و بهنگلم

سلزملن تنظيي مقررات  ،شركت مسلبرات ايران ،شركت پتت جمهور  اسالمي ايران، سلزملن حج و زيلرت، فرهنگي، صنليع دسري و گردشگر 

 وزارت نيرو، سلزملن آ  و فلضال  ،شركت راهور، شهردار  تهران ،اتحلديه صنف مؤستلت توريتري و اتومبيل كرايه كوور ،و ارتبلطلت راديويي

 ريز  و نظلرت راهبرد ؛و م لونت برنلمه

 زيتت وهل  بلنك اطالعلت صن ت ايران )بتي ، بلنك اطالعلت ايمني، محيطسلملنهزيتت از هل  دارا  ف لليت محيطتهيه  لر و  كلرگله 

 هل؛، كرل  او  و اسرلن1بهداشت

                                                 
1 Health ,Safety and Environment (HSE) 
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 برداران كولورز  در شهرهل  منرسب؛تهيه فهرست  لر وبي بهره 

 هل  منرسب؛ برداران كولورز  در آبلد تهيه فهرست  لر وبي بهره 

 هل  صن ري؛ري كوور بل اجرا  سرشملر  گلودار هل  صن سلز   لر و  گلودار بهنگلم 

 هل  كوور؛هل  رسمي كوور بل اجرا  طرح آملر كورلر دام كورلرگلهسلز  فهرست  لر وبي كورلرگلهبهنگلم 

  گير  طرح؛هل برا  نمونهكردن  لر و هل  آملر  طرح فنلور  اطالعلت و ارتبلطلت و نهلييبررسي  لر و 

  هل  كوور بل همكلر  وزارت فرهنگ و ارشلد اسالمي، سلزملن ميراث فرهنگي، هح آملرگير  از تالرت الكررونيكي در كلرگلهل  طرتهيه  لر و

 صنليع دسري و گردشگر  و سلزملن بورس اوراق بهلدار؛

 و هل  عموميسلز   لر و  اقلمرگلهتهيه و بهنگلم 

 فروشي لوازم خلنگيخردهفروشي و عمده هل سلز   لر و  كلرگلهتهيه و بهنگلم. 

 (1390 -1394قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ) 68هاي موضوع ماده توليد آمارهاي مربوط به شاخص
 هل قلنون برنلمه پناي توس ه جمهور  اسالمي ايران مبني بر تهيه آملر و اطالعلت مورد نيلز برا  محلسبه شلخص 68به موجب ملده 

هل، نتبت به عمليلتي كردن برنلمه اجرايي تسصصي مسرلف، مركز آملر ايران مكلف است پ  از دريلفت شنلسنلمه شلخصهل  حوزه

بند  اقدام كند و اعربلرات عمليلتي و زملن -هل  اطالعلتيهل  آملرگير ، پليگله اطالعلت آملر  كوور، سلملنهمربوطه، شلمل طرح

هل  تسصصي فوق لي حوزههل  اجرايي مروعللي آملر برسلند. دسرگلههيه و به تصويب شورا مورد نيلز را حداكنر ظرف شش مله ت

 . همچنين يك نفر از اعضل هل  مربوط را حداكنر ظرف شش مله پ  از ابالغ برنلمه، به مركز آملر ايران ارائه نمليندمكلفند شنلسنلمه

كميتيون اقرصلد  مال  شورا  اسالمي به عنوان نلظر در جلتلت كميتيون برنلمه و بودجه و محلسبلت و يك نفر از اعضل  

هل  كنند. به منظور اجرا  اين ملده از قلنون مذكور، مركز آملر ايران در مرحله او  و در ت لمل بل دسرگلهعللي آملر شركت ميشورا 

هل  اجرايي اسرفلده از نظرهل  دسرگله هل را بلهل  تسصصي، فرم شنلسنلمه شلخصهل  حوزهاجرايي مرتبط بل شنلسليي شلخص

رسل  ا آنهلهل  اجرايي همراه بل دسرورال مل تكميل تكميل كرد. در مرحله دوم، شنلسنلمه تهيه شده بل الگو  واحد به كليه دسرگله

به تصويب 1393نهليي و در سل   آنهلشلخص همراه بل فرم شنلسنلمه  752هل  ت يين شده، . در اين ارتبلط پ  از پيگير  حوزهشد

 ربط صورت گرفت.دسرگله هل  اجرايي ذ هل  مصو ، از آملر رسيد كه بر اين اسلس پيگير  دريلفت اطالعلت شلخصعلليشورا 

  شود.مياطالع رسلني  توس ه هزاره توسط مركز آملر ايران توليد وهل  اهداف همچنين شلخص
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