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 معرفي مركز آمار ايران

 تاريخچه  
های موتلف اقتصادی و جامع و صحیح در زمینهرسمی آماری و با هدف تهیه آمارهای  لیمنظور ایجاد یک نظام م بهمرکز آمار ایران 

یزی رهای برنامهنیاز روزافزون دستگاهدلیل به  تأسیس شده است. کشور ریزی، علمی و پژوهشیبرنامهاجتماعی برای رفع نیازهای 

سته اداره آمار عمومی که وابریزی، با دستگاه برنامهرسمی کشور به آمار و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار 

الزم به ذکر است . وقت پیوست سازمان برنامه و بودجه هایزیر مجموعه بهآمار ايران  مركزبا نام  1300در سال  به وزارت کشور بود

 هایسالو طی " جمهوررئیسریزی و نظارت راهبردی معاونت برنامه "با عنوان 1333تا پایان سال  1361از سال سازمان برنامه و بودجه 

با عنوان سازمان برنامه و بودجه  1331از اوایل سال و کرد فعالیت می "کشور ریزیسازمان  مدیریت و برنامه "با عنوان  1330تا  1333

 دهد. کشور به فعالیت خود ادامه می

 مركز آمار ايران قانونمروري بر 

مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب  1313با تأسیس آن تصویب شده بود در سال  همزمان 1300قانون مرکز آمار ایران که در سال 

عالی شورای»و « وظایف و اختیارات»، «کلیات»وقت رسید. این قانون در سه بوش  ملّیماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای  11

برخی مواد بوش وظایف و اختیارات و همچنین ماده  ،تدوین شده است. تعاریف و مفاهیم مندرج در بوش کلیات« آمار و وظایف آن

 :استپردازد به شرح زیر عالی آمار میاین قانون که به وظایف شورای 11

 تعاریف و اصطالحات -9ماده
  :برگیرد و در موارد مشوص به منظور  افراد و واحدهای جامعه مورد مطالعه را در تمامیهایی است که منظور آمارگیریسرشماري

های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی آوری اطالعات در زمینه فعالیتجمع

 شود.عمل آید سرشماری عمومی نامیده می گیرد. در صورتی که سرشماری در سراسر کشور بهها صورت میو سایر فعالیت

 های علمی آماری است العات آماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روشآوری اطمنظور جمعاي: آمارگیري نمونه

 که نتایج آن قابل تعمیم باشد. 

  :ها و های جاری وزارتوانههای مربوط به فعالیتها و فرمهایی است که از روی مدارك، گزارشمنظور آمارگیریآمارگیري جاري

 شود.بسته به دولت انجام میهای دولتی وامؤسسات دولتی و شرکت

  باشد.های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی میفعالیت تمامیماری آمنظور بیان : ملّیمحاسبات 

 خدمات را نسبت به یک زمان معین نشان دهد. منظور کمیتی است که تغییرات متوسط قیمت کاالها و: هاشاخص قیمت 

 های خصوص در آمارگیری هافراد یا واحدهای جامعه مورد آمارگیری است که بمنظور فهرستی از مشوصات کلی : قالب آماري

 شود. ای از آن استفاده مینمونه
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 :های آماری و استوراج نتایج و چاپ منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرح خدمات آماري

 ید. آعمل می به آنهاو انتشار 

 وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران -3ماده 
 های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیای در زمینههای نمونههای عمومی و آمارگیریانجام سرشماری 

 های عمرانی کشورهای برنامهریزی و هدفهای برنامهآمارهای الزم به منظور تأمین نیازمندی تهیه 

 های آماریسازی چارچوبتهیه و بهنگام 

 هاها و آمارگیریاستوراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری 

 هاو شاخص قیمت ملّی محاسبات تهیه 

 های آماریبندی، معیارها و طبقهتعاریف، مفاهیم تهیه 

 های عمومی، خصوصی و تعاونیوشگردآوری آمارهای مورد نیاز از ب 

 آماری کشور یه و انتشار سالنامهته 

 اد، مدارك و اطالعات آماریکز اسنتمر 

 های دولتی و همچنین های وابسته به دولت، شرکتها، مؤسسات دولتی، سازمانهای فنی به واحدهای آماری وزارتوانهراهنمایی

  مؤسسات بوش خصوصی و تعاونی

 عمومی، خصوصی و تعاونی هایانجام خدمات آماری برای بوش 

 محرمانگی اطالعات -7ماده 

یی هامارگیریآ ها وسرشماری تمامیهای مربوط به هر شوص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسش

های موتلف از افراد و مؤسسات شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطالعاتی که ضمن آمارگیریکه توسط مرکز آمار ایران انجام می

ورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد مدر تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید  بجزواهد بود و شود محرمانه خآوری میجمع

 مجاز نوواهد بود.... ی و توجه در مراجع قضایی و اداری و مالیاوری شده از افراد و مؤسسات به هیچآبه اطالعات جمع

 رعایت تعاریف و مفاهیم استاندارد -8ماده 

ها معیار ها،مفاهیم، روش ها از تعاریف،های دولتی موظفند در انجام آمارگیریها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهوزارتوان

 های آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.بندیو طبقه

 دار خواهد بود:عالی آمار وظایف زیر را عهدهشورای -99ماده
 های مسئولهای آماری بین سازمانآماری کشور و نحوه توزیع فعالیتهای تعیین سیاست کلی برنامه 
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 های آماری کشورتعیین اولویت 

 های حسابگرها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینتعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتوانه 

 های دولتی که از محل ها و وابسته به دولت و شرکتانههای آماری وزارتوها و فعالیتاظهارنظر در مورد تأمین اعتبار اجرای طرح

  .شودانی کشور هزینه آن پرداخت میاعتبارات عمر

 نمایندشوند و در شورا مطرح مییها با آن مواجه مهای اجرایی در زمینه اجرای آمارگیریاتواذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه. 

 استراتژيك مركز آمار ايران عناصر 
یت تأمین اطالعات مورد نیاز نظام مأمورمرکز آمار ایران به عنوان نهاد حاکمیتی و مرجع رسمی اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور، 

ساله نظام جمهوری اسالمی  21انداز ریزی کشور را برعهده دارد. بدین منظور الزم است برنامه استراتژیک مرکز، با سند چشمبرنامه

س . بر این اساشودطور منسجم تدوین لّی آمار و برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ باشد و بهایران، برنامه م

ریزی استراتژیک مرکز، اهداف عملیاتی ساالنه در چارچوب برنامه با عنوان بوشی از عناصریت مأمورو  اندازپس از تهیه و تدوین چشم

 تعیین شده است.  بلند مدتاهداف 

 9141اندازمركز آمارايران درافق چشم

 ."ما یگانه مرجع نظام آماری ایران، مورد اعتماد عموم مردم و متوصصان، و سرامد در آسیا هستیم"

 مركز آمارايران يتمأمور

می آمارهای رسیت ما، مدیریت تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا با رعایت اصول بنیادین مأمور"

 ."است
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 ساختار كالن سازماني مركز آمار ايران
 3121ساختار كالن مركز آمار ايران پس از بازنگري در سال  ،قانون مديريت خدمات كشوري 11و  13، 92هاي با رعايت موضوع ماده

 به صورت زير طراحي شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
دار دهعالي آمار را مركز آمار ايران عهعالي آمار، وظيفه دبيرخانه شوراينامه اجرايي دبيرخانه شورايآيين 3شايان ذكر است به استناد ماده 

 .عالي آمار استايران، دبير شورايباشد. رئيس مركز آمار مي

  همكاران استاني 
ها و به عنوان بازوان اجرايي مركز آمار ريزي استانهاي آمار و اطالعات، زير مجموعه ساختار تشكيالتي سازمان مديريت و برنامهمعاونت

هاي اجرايي استاني را برعهده داشته و در محوله مركز آمار ايران توسط رده ايران، مسئوليت هدايت و مديريت انجام تكاليف آماري

تمهيدات الزم براي انجام مطلوب تكاليف آماري  ،ابالغي از مركز آمار ايرانهاي دستورالعملها، اعتبارات و ها، بخشنامهچارچوب سياست

 انساني و پشتيباني اداره كل توسعه منابع

 حسابياداره كل امور مالي و ذي

پشتيباني و امور   معاونت توسعه منابع، معاونت اقتصادي و محاسبات ملي هاي آماري و آمارهاي ثبتيمعاونت طرح
 هااستان

 هاي اقتصاديدفتر حساب

 هادفتر شاخص قيمت

ها و دفتر محاسبه شاخص برنامه
 هاي كالنسياست

هاي استانداردها و نظارت بر طرح دفتر
 آماري

 دفتر نقشه و اطالعات مكاني

 اداره حراست المللهاي بينروابط عمومي و همكاري دفتر رياست،

 آمار پژوهشكده عالي آمارشوراي تساري

الي  عريزي، پايش عملكرد و دبيرخانه شورايدفتر برنامه
 آمار

 رسانياطالعهاي اطالعاتي و معاونت پايگاه  
مركز فناوري اطالعات و  

 ارتباطات
 افزارينرمسيستم و خدمات معاونت 

 ايشبكه و خدمات رايانهمعاونت 

هاي شناسي آماري و طرحدفتر روش
 گيرينمونه

 دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايي

 دفتر كشاورزي

 ماتدفتر فرهنگي، بازرگاني و خد

 جبسيدفتر پايگاه مقاومت 
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هاي آماري، ها و فعاليتها، سرشماريرساني نتايج آمارگيريو اطالع نمايند. هدايت، آموزش، نظارت، استخراجها را فراهم ميدر استان

ها از جمله وظايفي است كه مديران و كارشناسان اين مركز به عنوان طراحان استانريزي مديريت و برنامهپشتيباني و حمايت از سازمان 

 ران، بر عهده دارند. هاي آماري و هسته مركزي نظام ملي آمار ايبرداران اوليه فعاليتو بهره

ها اعالم و با توجه به استان ريزيمديريت و برنامههاي آماري را در ابتداي سال، به سازمان اعتبارات مربوط به طرح مركز آمار ايران

مرحله  11تعداد  69دهد. در همين راستا در سال هاي مربوط را انجام ميهاي آماري در طي سال ابالغبرنامه زمانبندي اجراي طرح

 ابالغ اعتبار انجام شد.

 نيروي انساني 
كه ويژگي نيروها بر حسب نوع استخدام و مدرك تحصيلي در جدول زير ارائه  دارندنفر در اين مركز به خدمت اشتغال  483 تعداد

 شده است. 

 نيروي انساني شاغل مركز آمار ايران به تفكيك نوع استخدام و مدرك تحصيلي -1جدول 

 مدرك تحصيلي             

 نوع استخدام
 ليسانس ليسانسفوق يدكتر

فوق 
 ديپلم

 ديپلم

 و كمتر از آن
 جمع

 202 6 3 99 121 2 رسمي

 105 43 1 22 55 4 پيماني

 77 23 10 40 14 - انجام كار مشخص قرارداد

 483 57 15 118 186 5 جمع

 

 اعتبارات 
ميليون ريال بوده است  913.879، رقمي معادل1469اي مصوب مركز درسال هاي سرمايهاي و تملك داراييمجموع اعتبارات هزينه

اي بوده است. هاي سرمايهميليون ريال اعتبارات تملك دارايي34.304اي و ميليون ريال اعتبارات هزينه 571.374كه از اين مبلغ 

 ميليون ريال بوده است. 43.000هاي اجرايي اي مربوط به ساماندهي آمارهاي ثبتي دستگاهاعتبارات هزينه
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 اياعتبارات هزينه

 ای مرکز )به استثنایباشد. مجموع اعتبارات هزینه( و سایر می"و"ای شامل دو قلم اساسی حقوق و مزایای مستمر )بند زینهاعتبارات ه

میلیون ریال در  023.223درصد از  21.6های اجرایی ( با رشدی معادلای مربوط به ساماندهی آمارهای ثبتی دستگاهاعتبارات هزینه

 113.011درصد از  11افزایش یافته است. حقوق و مزایای مستمر با رشدی معادل 1331ن ریال در سال میلیو 121.023به  1331سال 

میلیون ریال افزایش  001.123به   313.220درصد از  20.0ای با رشدی معادل میلیون ریال و سایر اعتبارات هزینه 131.011به 

 یافته است. 

درصد در سال  33.0به  1331درصد در سال 33.63)حقوق و مزایای مستمر از  1331ای در سال میزان توصیص اعتبارات هزینه   

 30.1افزایش یافته است( حدود  1331درصد در سال  30.3به  1331درصد در سال  61.63ای از کاهش و سایر اعتبارات هزینه 1331

ای ساماندهی آمارهای ثبتی اعتبارات هزینه درصد افزایش یافته است. توصیص 21.6حدود  1331درصد بوده است که نسبت به سال 

 درصد بوده است. 23.0حدود  1331های اجرایی در سال دستگاه

 ايهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايی
میلیون ریال داشممته  03.013به  32.212درصممد از  11افزایشممی معادل  1331ای سممال های سممرمایهمجموع اعتبارات تملک دارایی

گردد. میزان افزار )طرح تکفا( مبادله می   افزار و نرمأمین سممموت ب دو طرح عمرانی تأمین تجهیزات و ت  ات در قال  اسمممت. این اعتبار 

 درصد بوده است. 01معادل  1331ای در سال توصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه
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