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سه   سترش و ت س   لیگ ستر سم  یهابه آمار ید شاع  جیو ترو یو اعتماد عموم یآگاه ی، ارتقا یر ه و ا
 و مردم نیمحقق زان،یربرنامه استگذاران،یآمار توسط س حیصح ریکاربرد و تفس

 يارتقاي آگاهي و اعتقاد عمومي به آمارهاي رسم

كارگيري اطالعات آماري در جامعه است. تيابي و بهنشر، دس فرهنگ آماري، مجموعه نگرش و باور عمومي از آمار، چگونگي توليد،

 هاي انجام شده به منظور ارتقاي فرهنگ آماري به شرح ذيل است:فعاليت

 ريزيآمار و برنامه روز برگزاري مراسم بزرگداشت

پزشكيان نايب رئيس مجلس ريزي، مراسم بزرگداشتي در وزارت كشور با حضور آقاي دكتر ماه، روز آمار و برنامهبه مناسبت اول آبان

شوراي اسالمي ايران، آقاي دكتر آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و آقاي دكتر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه 

كشور برگزار شد. در اين مراسم رييس مركز آمار ايران در خصوص گذار از نظام سنتي آمار به نظام مدرن و ثبتي مبنا به عنوان برنامه 

 اصلي مركز آمار ايران اشاره نمود . 

 هاارتباط با رسانه

اي هرساني عمومي و ارتقاي فرهنگ آماري وهمچنين در راستاي اطالع رساني عملكرد و فعاليتها در اطالعبا توجه به نقش مهم رسانه

 اين مركز و تنوير افكار عمومي، اقدامات زير انجام شده است :
   خبر 55تهيه 
  برخ 932ارسال 
  نشست خبري 7برگزاري 
  مصاحبه  33انجام 

  برگزاري نشست دوستانه با خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگار 

 هاها و كنفرانسارائه آخرين دستاوردها و محصوالت در نمايشگاه

گاه اقدام نمود كه نمايش 9به منظور معرفي آخرين دستاوردها و محصوالت ، مركز آمار ايران نسبت به برپايي غرفه در 3326در سال 

 عبارتند از : 
 المللي الكامپ نمايشگاه بين 
 ريزينمايشگاه روز آمار و برنامه 
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 رساني آماريوسعه اطالعت

ها و هاي مورد نياز، نقشههاي آماري و دريافت مشاورهها و تحليلمركز آمار ايران امكان دسترسي كاربران به نشريات، نتايج آمارگيري

 رساني، كتابخانه، انتشار و اشتراك نشريات فراهم آورده است.ز طريق درگاه ملّي آمار، واحد اطالعساير منابع را ا

 در اين راستا اقدامات زير انجام شده است :

 سازي درگاه ملي آمارتغذيه و بهنگام 

 خبر 91ها :بارگذاري اخبار استان 

  هاي نشر عنوان نشريه در بخش تازه 91بارگذاري 

  عنوان گزارشات  08بارگذاري 

  هاي كارشناسان و صاحبنظران ها و تحليلتحليل در بخش ديدگاه 62بارگذاري 

  هامركز آمارايران در آيينه رسانه"بولتن در بخش  991بارگذاري" 

 سازي صفحه خانه مركز تغذيه و بهنگام 

  عنوان اطالعيه  06تهيه و بارگذاري 

  هانهبولتن ما 99بولتن روزانه و  612بارگذاري  

  اليه فروشگاه مجازي(عنوان نشريه  26بازنگري بخش نشريات فارسي و بارگذاري( 

 درگاه ملي آمار

 

 

ميليون بازديد داشته است.  9در حدود  9612دروازه دسترسي به اطالعات آماري مركز آمار ايران است و طي سال  نياولدرگاه ملي آمار

 اني درگاه ملي آمار در اين سال به شرح زير است:اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرس

  عنوان نشريه، چكيده و گزارش آماري 919انتشار بيش از 

 هاي زماني و ساير جداولعنوان جدول آماري اعم از سري 966رساني بيش از بهنگام 

 هاي آماري در بستري امن و مجزا از درگاه ملي آمار تاالر گفتگوي طرح 68اندازي راه 

 اندازي و ارائه اپليكيشن آمار همراهسازي، راههپياد 

  واژه جديد تأييد شده در سامانه تعاريف و مفاهيم آماري 628درج بيش از 

 اندازي بخش شناسنامه خدمات در درگاه ملي آمارراه 

  در بخش سرشماري درگاه ملي آمار 9612فايل نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن  6060بارگذاري تعداد 
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  ها ها و تحلیلهای نشر، دیدگاهبوش مجزای خبری در صفحه اصلی درگاه ملی آمار شامل اخبار مرکز، اخبار استان، تازه 1ایجاد

 های مذکوردر بوش 1331عنوان خبر در سال  111ها و درج مجموعاً و مرکز آمار ایران در آیینه رسانه

 های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )رسانه( برای سایت درگاه ملی آماردریافت و درج نماد لوگوی هوشمند رسانه 

  رکورد بازخورد از کاربران 3213تلف و دریافت مجموعاً حدود سوال نظرسنجی در صفحه اصلی سایت در مقاطع زمانی مو 1درج 

 های آماری کشوری و استانیی شامل به هنگام سازی محتوای سالنامهسامانه سالنامه آمار توسعه  

 شامل درج نقشه، نمودار و اینفوگرافیک در بوش آمارهای موضوعی درگاه  آمار یدرگاه مل های تصویریدادهو توسعه بوش  هیتغذ

 ملی آمار

 باشد ورسانی مرکز آمار ایران می، کمیته کارشناسی درگاه ملی آمار که زیر مجموعه شورای سیاستگذاری اطالع1331در سال 

بار تشکیل جلسه داد. اهم موضوعات مورد بررسی در جلسات مذکور عبارت  3مسئولیت تعیین محتوای درگاه ملی آمار را به عهده دارد، 

گیری در خصوص طراحی گرافیکی و چیدمان اطالعات در صفحه اصلی و صفحه اطالعات و تبادل نظر و تصمیم بررسی »بودند از 

بندی موضوعی و تعیین عناوین مناسب برای موضوعات اصلی و فرعی آمارهای موضوعی سایت، تغییر آماری درگاه ملی آمار، دسته

ها و اعمال برخی تغییرات در سایت جهت اه ملی آمار، افزودن برخی بوشگرافیک و چیدمان و ارائه اطالعات در سایت انگلیسی درگ

 «. مطابقت با مقررات ارزیابی دولت الکترونیک و موارد دیگر...

بوده است. از اردیبهشت ماه سال ایجاد گرافیک، معماری و چیدمان جدید در درگاه  1331مهمترین اقدام در درگاه ملی آمار در سال 

ها و تصمیمات کارشناسی اخذ شده در کمیته کارشناسی درگاه عماری و چیدمان جدید درگاه ملی آمار بنا بر بررسیگرافیک، م 1331

 ها ورسانی خبری پیدا کرده و بوش دادهملی آمار، پیاده و در دید عموم کاربران قرار گرفته است. صفحه اصلی سایت جنبه اطالع

موضوع  12موضوع اصلی و  16ری اختصاص یافته است. بوش آمارهای موضوعی سایت در رسانی آمااطالعات آماری سایت به اطالع

های تصویری بوده و هر بوش ها و دادههای نگاه کلی، جداول آماری، نشریات، فرادادهفرعی ارائه شده که هر موضوع خود شامل بوش

تر شد و در مجموع این تغییرات موجبات دستیابی سهلبابندی شده میشامل محتواهای مرتبط با آن موضوع آماری به صورت دسته

 اند:های این درگاه معرفی شدهدر زیر برخی سامانه ها و  اطالعات آماری در سایت درگاه ملی آمار را فراهم آورده است.کاربران به داده

 سامانه تعاريف و مفاهیم

کاربران به تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری طراحی شده و امکان سامانه تعاریف و مفاهیم آماری با هدف دسترسی سریع و آسان 

دستگاه اجرایی و  123بوش موضوعی، دستگاه اجرایی متولی واژه و تعریف ) 21ها و تعاریف استاندارد آنها به تفکیک جستجو واژه

بران فراهم آورده است. در مجموع تا پایان سال های تابعه(، معادل انگلیسی واژه، سال استانداردسازی و سوابق آن را برای کارسازمان

 واژه و تعاریف نهایی مربوط در سامانه بارگذاری شده است.  1611بیش از  1331
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 رسانی آماري و كتابخانه واحد اطالع

 

 

 عبارتند از: 1331رسانی آماری در سال ای و اطالعهای کتابوانهاهم فعالیت

 ها، کاربر حقیقی و حقوقی )وزارتوانه 111ای(، به تعداد مکاتبات دبیرخانهاز طریق کاربران ) رسانی آماری بهارائه خدمات اطالع

 ها و موسسات دولتی و خصوصی(مانساز

 های اطالعاتی، راهنمایی ، دریافت درخواستشامل: مشاوره 611رسانی آماری به کاربران حضوری به تعداد ارائه خدمات اطالع 

  هایفرمتبا  111ها به به تعداد های آماری شهری و روستایی از سرشماریرسانی نقشهارائه خدمات اطالعShapfile  ،DWG 

 11360ای آماری ( ، به تعداد فایل هها و طرحهای اطالعاتی ) سرشماریاستوراج اطالعات از سامانه 

 ها، انتقادات و پیشنهادات درگاه ملی طریق سامانه دریافت پرسشرسانی آماری به کاربران غیرحضوری از ارائه خدمات اطالع

 هزینه، استوراج و ارسال اطالعاتمورد شامل: مشاوره ، راهنمایی، دریافت درخواست، اعالم  022آمار به تعداد 

 دانشگاهیان و ها،کاربران بین المللی )سازمان سوي دريافت اطالعات آماري كشور ازدر خصوص  بررسی مکاتبات ارسالی 

 نامه 10پژوهشگران و خارجی( به تعداد 

   فایل منابع اسکن شده از نشریات مرکز 011،به تعداد 1331توسعه و بروزرسانی منابع کتابوانه دیجیتال : در سال  

 خلی و خارجیهای اطالعاتی نشریات و مجالت تمام متن داارائه خدمات به همکاران مرکز آمار از طریق پایگاه 

دانلود   ISIمقاله از   211تعداد و پایگاه اطالعات سیویلکامقاله از  311 ، ایرانپایگاه اطالعات مگمقاله از  111 تعداد 1331سال در 

 1331مرکز آمار ایران از طریق درگاه ملی آمار قابلیت جستجو و بازیابی منابع مرکز را دارد. در سال  1شده است. کتابوانه دیجیتال

 فایل دانلود و مورد استفاده کاربران قرار گرفته است.  3111تعداد 

عنوان  111عنوان . 1113شنیداری، -عنوان کتاب فارسی و التین، منبع دیداری 6606بالغ بر 1331مجموعه منابع کتابوانه در سال 

 باشد.های آماری میطرح .عنوان اسناد و مدارك1166. مجله،

 انتشار و اشتراك نشريات

                                                 

1 . 1 . http://lib.sci.org.ir/DiglibGuest/WebUI/Index.aspx 
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1 . 1 . http://lib.sci.org.ir/DiglibGuest/WebUI/Index.aspx 
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 هانتشار نشري

ها و ساير نشريات آماري از جمله وظايف اين مركز است كه هر سال پس از ها و آمارگيريچاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماري

عنوان بوده است كه از اين تعداد  631در مجموع  رات مركزآمار ايرانانتشا 6931در سالگيرد. استخراج و بررسي نتايج صورت مي

 عنوان به صورت چاپي و الكترونيكي است. درجدول زير عناوين نشريات 14عنوان به صورت چاپي و 2عنوان به صورت الكترونيكي611

 مشخص شده است.

 

 نشريه،گزارش و چكيده(  اعم از  )1931مركز آمار ايران درسال انتشارات فهـرسـت  – 1جـدول                                      

 نوع انتشار نام نشريه رديف
انگليسي-6939سالنامه آماري كشور ـ  1  الكترونيكي  
6931قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور  تابستان 2  چاپي  
1693هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاه 3  چاپي  
انگليسي-6931سالنامه آماري كشور ـ  4  الكترونيكي 
91ـ شماره 6931ايران در آيينه آمار سال  5  چاپي و الكترونيكي 
)انگليسي(96ـ شماره 6939ايران در آيينه آمار سال  6  چاپي و الكترونيكي 
6931نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري  7 يچاپي و الكترونيك   
6931نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي  8  چاپي و الكترونيكي 
6931نتايج آمارگيري از نيروي كار  9  چاپي و الكترونيكي 
6931جايگاه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي استان هاي كشور 11  چاپي و الكترونيكي 
سال كشور 15نگي سري زماني نماگرها وشاخص هاي اقتصادي،اجتماعي وفره 11  چاپي و الكترونيكي 
6931نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني ـ نيمه دوم 12  چاپي و الكترونيكي 
6931نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني ـ نيمه اول 13  چاپي و الكترونيكي 
6931اني ـ نيمه دوم هاي عمرآالت منتخب مورد استفاده در طرحنتايج آمارگيري از كرايه ماشين 14  چاپي و الكترونيكي 
6931هاي عمراني ـ نيمه اولآالت منتخب مورد استفاده در طرحنتايج آمارگيري از كرايه ماشين 15  چاپي و الكترونيكي 
6931هاي عمراني ـ نيمه دومنتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح 16  چاپي و الكترونيكي 
6931هاي عمراني ـ نيمه اولمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرحنتايج آ 17  چاپي و الكترونيكي 
(6935)برمبناي سال پايه 6931شاخص قيمت توليد كننده درايران سال 18  چاپي و الكترونيكي 
(6935)برمبناي سال پايه 6931شاخص قيمت توليد كننده درايران فصل  بهار 19 كيچاپي و الكتروني   
(6935)برمبناي سال پايه 6931شاخص قيمت توليد كننده درايران فصل تابستان 21  چاپي و الكترونيكي 
6931شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران سال 21  چاپي و الكترونيكي 
(9356)برمبناي سال پايه 6931شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران تابستان 22  چاپي و الكترونيكي 
6931شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران پاييز  23  چاپي و الكترونيكي 
6931قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور  پاييز 24  چاپي و الكترونيكي 
6931تايي كشور  زمستانقيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روس 25  چاپي و الكترونيكي 
6931قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور  سال 26  چاپي و الكترونيكي 
6931قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور  بهار 27  چاپي و الكترونيكي 
6931خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور تابستان قيمت فروش محصوالت و هزينه 28  چاپي و الكترونيكي 
6931قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور  پاييز 29  چاپي و الكترونيكي 
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 رسانی آماري و كتابخانه واحد اطالع

 

 

 عبارتند از: 1331رسانی آماری در سال ای و اطالعهای کتابوانهاهم فعالیت

 ها، کاربر حقیقی و حقوقی )وزارتوانه 111ای(، به تعداد مکاتبات دبیرخانهاز طریق کاربران ) رسانی آماری بهارائه خدمات اطالع

 ها و موسسات دولتی و خصوصی(مانساز

 های اطالعاتی، راهنمایی ، دریافت درخواستشامل: مشاوره 611رسانی آماری به کاربران حضوری به تعداد ارائه خدمات اطالع 

  هایفرمتبا  111ها به به تعداد های آماری شهری و روستایی از سرشماریرسانی نقشهارائه خدمات اطالعShapfile  ،DWG 

 11360ای آماری ( ، به تعداد فایل هها و طرحهای اطالعاتی ) سرشماریاستوراج اطالعات از سامانه 

 ها، انتقادات و پیشنهادات درگاه ملی طریق سامانه دریافت پرسشرسانی آماری به کاربران غیرحضوری از ارائه خدمات اطالع

 هزینه، استوراج و ارسال اطالعاتمورد شامل: مشاوره ، راهنمایی، دریافت درخواست، اعالم  022آمار به تعداد 

 دانشگاهیان و ها،کاربران بین المللی )سازمان سوي دريافت اطالعات آماري كشور ازدر خصوص  بررسی مکاتبات ارسالی 

 نامه 10پژوهشگران و خارجی( به تعداد 

   فایل منابع اسکن شده از نشریات مرکز 011،به تعداد 1331توسعه و بروزرسانی منابع کتابوانه دیجیتال : در سال  

 خلی و خارجیهای اطالعاتی نشریات و مجالت تمام متن داارائه خدمات به همکاران مرکز آمار از طریق پایگاه 

دانلود   ISIمقاله از   211تعداد و پایگاه اطالعات سیویلکامقاله از  311 ، ایرانپایگاه اطالعات مگمقاله از  111 تعداد 1331سال در 

 1331مرکز آمار ایران از طریق درگاه ملی آمار قابلیت جستجو و بازیابی منابع مرکز را دارد. در سال  1شده است. کتابوانه دیجیتال

 فایل دانلود و مورد استفاده کاربران قرار گرفته است.  3111تعداد 

عنوان  111عنوان . 1113شنیداری، -عنوان کتاب فارسی و التین، منبع دیداری 6606بالغ بر 1331مجموعه منابع کتابوانه در سال 

 باشد.های آماری میطرح .عنوان اسناد و مدارك1166. مجله،

 انتشار و اشتراك نشريات

                                                 

1 . 1 . http://lib.sci.org.ir/DiglibGuest/WebUI/Index.aspx 
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 نوع انتشار نام نشريه رديف
1331نیمه اول -اطالعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور 31  چاپی و الکترونیکی 
1331نیمه دوم -اطالعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور 31  چاپی و الکترونیکی 
1331اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران م پاییز 32  چاپی و الکترونیکی 
1331اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران م زمستان 33  چاپی و الکترونیکی 
1331اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران م بهار 34  چاپی و الکترونیکی 
1331اجاره مسکن در شهر تهران م تابستاناطالعات قیمت و  35  چاپی و الکترونیکی 
1331اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران م پاییز 36  چاپی و الکترونیکی 
1331های کشور م پاییز های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 37  چاپی و الکترونیکی 
1331های کشور م زمستانصادر شده توسط شهرداریهای ساختمانی اطالعات پروانه 38  چاپی و الکترونیکی 
1331های کشور م بهارهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 39  چاپی و الکترونیکی 
1331های کشور م تابستان های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 41  چاپی و الکترونیکی 
1331های کشور م سال های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 41  چاپی و الکترونیکی 
1331های کشور م نیمه اولهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه 42  چاپی و الکترونیکی 
1362-30و بیشتر  نفر کارکن 11های صنعتی های محیط زیستی کارگاهنتایج آمارگیری از ویژگی 43  چاپی و الکترونیکی 
1330ویژگی ها ی محیط زیستی معادن درحال بهره برداری کشور  44  چاپی و الکترونیکی 
1330برداری کشور م نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره 45  چاپی و الکترونیکی 
1331نتایج آمارگیری از گردشگران ملی م بهار 46  چاپی و الکترونیکی 
1332نتایج طرح آمارگیری ازکارگاههای دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 47  چاپی و الکترونیکی 
)طرح جامع بازرگانی وخدمات(1333طرح آمارگیری از کارگاه های بازرگانی وخدمات  48  چاپی و الکترونیکی 
 چاپی و الکترونیکی چارچوب کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران 49
ویرایش پنجم–طبقه بندی بر حسب رده های عمده اقتصادی  51  چاپی و الکترونیکی 
1331نتایج آمارگیری ازدامداری های کشور سال 51  چاپی و الکترونیکی 
1331نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور سال 52  چاپی و الکترونیکی 
1331اسفند  -خانوارهای روستایی کشور گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی  53  الکترونیکی 
1331پاییز  -نتایج آمارگیری نیروی کار  54  الکترونیکی 
1331نیمه اول  -های عمرانی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح 55  الکترونیکی 
1331نیمه اول  -های عمرانی طرحآالت منتوب مورد استفاده در نتایج آمارگیری از کرایه ماشین 56  الکترونیکی 
1330 -نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری  57  الکترونیکی 
1331سال  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور  58  الکترونیکی 
1331سال  -کشور گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی  59  الکترونیکی 
1330 -نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی  61  الکترونیکی 
1331نیمه اول  -نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی  61  الکترونیکی 
1331فروردین  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور  62  الکترونیکی 
1330 -سالنامه آماری کشور  63  الکترونیکی 
1331فروردین -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور  64  الکترونیکی 
1331تابستان  -های کشور های ساختمانی صادرشده توسط شهرداریاطالعات پروانه 65  الکترونیکی 
1333 -نفر کارکن کشور  03 - 11صنعتیهای نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 66  الکترونیکی 
1331سال  -های مسکونی شهر تهران های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده 67  الکترونیکی 
1333 –تر کشور نفر کارکن و بیش 11های صنعتی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 68  الکترونیکی 
1331سال  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش معدن  69  الکترونیکی 
1360 - 1331های اصلی بازار کار دوره شاخص 71  الکترونیکی 
1333 -نفر کارکن و بیشتر کشور  11های صنعتی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 71  الکترونیکی 
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 نوع انتشار نام نشريه رديف
1331زمستان  -های مسکونی شهر تهران های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده 72  الکترونیکی 
1331زمستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش صنعت  73  الکترونیکی 
1331زمستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش معدن  74  الکترونیکی 
1331سال  -گزیده قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی  75  الکترونیکی 
1331اردیبهشت  -مصرفی خانوارهای شهری کشور گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات  76  الکترونیکی 
1331زمستان  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری 77  الکترونیکی 
1331زمستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش برق  78  الکترونیکی 
1331سال  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش صنعت  79  الکترونیکی 
1331 -چکیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  81  الکترونیکی 
1331زمستان  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری 81  الکترونیکی 
1331سال  -نرخ رشد اقتصادی  82  الکترونیکی 
1331سال  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری 83  الکترونیکی 
1331سال  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری 84  الکترونیکی 
1331 - 1331های گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش برق در سال 85  الکترونیکی 
1331زمستان  -گزیده متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی  86  الکترونیکی 
1331زمستان  -تجارت خارجی )کاالیی( کشور گزارش  87  الکترونیکی 
1331خرداد  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور  88  الکترونیکی 
1331خرداد  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور  89  الکترونیکی 
1331زمستان  -نتایج آمارگیری نیروی کار  91  الکترونیکی 
1331اردیبهشت  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور  91  الکترونیکی 
1331بهار  -چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  92  الکترونیکی 
1331سال  -های خدمات گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش 93  الکترونیکی 
1332سال  -های خدمات شاخص قیمت تولیدکننده بوشگزارش  94  الکترونیکی 
1333سال  -های خدمات گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش 95  الکترونیکی 
1330سال  -های خدمات گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش 96  الکترونیکی 
1331سال  -روستایی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و  97  الکترونیکی 
1331سال  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت. باغداری و دامداری سنتی  98  الکترونیکی 
1330 -برداری کشور چکیده نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره 99  الکترونیکی 
1333 - 1330نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور  111  الکترونیکی 
1331سال  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت. باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته(  111  الکترونیکی 
1332سال  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت. باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته(  112  الکترونیکی 
1333سال  -دامداری سنتی )تعدیل یافته( گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت. باغداری و  113  الکترونیکی 
1330سال  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت. باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته(  114  الکترونیکی 
1331 - 1331های گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران طی سال 115  الکترونیکی 
1331سال  -های خدمات بوشگزارش شاخص قیمت تولیدکننده  116  الکترونیکی 
1331تیر  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور  117  الکترونیکی 
1331تیر  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور  118  الکترونیکی 
1331بهار  -شهر تهران  های مسکونیهای ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده 119  الکترونیکی 
1331بهار  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری 111  الکترونیکی 
1331بهار  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش صنعت  111  الکترونیکی 
1331بهار  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش معدن  112  الکترونیکی 
1331بهار  -های صنعتی کشور تولیدکننده محصوالت مرغداری شاخص قیمت 113  الکترونیکی 
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 نوع انتشار نام نشريه رديف
(1331)بر مبنای سال پایه  1331سال  -نرخ رشد اقتصادی  114  الکترونیکی 
1331بهار  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش برق  115  الکترونیکی 
1331بهار  -نتایج آمارگیری نیروی کار  116  الکترونیکی 
1331 -های صنعتی کشور نتایج آمارگیری از گاوداری 117  الکترونیکی 
1331بهار  -گزیده قیمت متوسط فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی  118  الکترونیکی 
1331 -های دارای فعالیت تحقیق و توسعه نتایج آمارگیری از کارگاه 119  الکترونیکی 
1331 -نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن چکیده  121  الکترونیکی 
1331میانگین و میانه سنی جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری سال  121  الکترونیکی 
1331مرداد  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور  122  الکترونیکی 
1331مرداد  -خانوار  گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 123  الکترونیکی 
1331مرداد  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور  124  الکترونیکی 
1331بهار  -های خدمات گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش 125  الکترونیکی 

126 
های منتشره گمرك جمهوری اسالمی ایران در بوشتغییرات ارزش دالری تجارت خارجی )کاالیی( کشور بر اساس آمار 

1331بهار  -موتلف اقتصادی   الکترونیکی 

(1331)بر مبنای سال پایه  1331سه ماهه نوست سال  -نرخ رشد اقتصادی  127  الکترونیکی 
1331بهار  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته(  128  الکترونیکی 
1331شهریور  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور  129  الکترونیکی 
1331مردادماه  -گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتوب  131  الکترونیکی 
1331بهار  -رشد اقتصادی گزارش تحلیلی روند تغییرات فصلی پنج متغیر عمده اقتصادی با تأکید بر  131  الکترونیکی 
1331شهریور  -گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتوب  132  الکترونیکی 
1331 -های کشور چکیده نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه 133  الکترونیکی 
1331 -های کشور آمار کشتار دام کشتارگاه 134  الکترونیکی 
1331تابستان  -چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  135  الکترونیکی 
1331مهر  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور  136  الکترونیکی 
137 StatisticalPocketBook Of The Islamic Republic of Iran-  1330  الکترونیکی 
1331تابستان  -های مسکونی شهر تهران ساختمانهای گزارش شاخص قیمت نهاده 138  الکترونیکی 
1331تابستان  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری 139  الکترونیکی 
1331تابستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش معدن  141  الکترونیکی 
1331بهار  -گزارش فصلی اقتصاد ایران  141  الکترونیکی 
1331تابستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش صنعت  142  الکترونیکی 
1331نیمه اول  -های کشور های ساختمانی صادرشده توسط شهرداریاطالعات پروانه 143  الکترونیکی 
1331تابستان  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری 144  الکترونیکی 
1331مهر  -متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتوب گزارش  145  الکترونیکی 
1331تابستان  -های خدمات گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش 146  الکترونیکی 
1331تابستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش برق  147  الکترونیکی 
1331آبان  -خانوارهای کشور گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی  148  الکترونیکی 

149 
های تغییرات ارزش دالری تجارت خارجی )کاالیی( کشور بر اساس آمار منتشره گمرك جمهوری اسالمی ایران در بوش

1331نیمسال اول  -موتلف اقتصادی   الکترونیکی 

1331تابستان  -گزیده متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی  151  الکترونیکی 
1331تابستان  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته(  151  الکترونیکی 
1331آبان  -گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتوب  152  الکترونیکی 
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 نوع انتشار نام نشريه رديف
1331تابستان  -نیروی کار  نتایج آمارگیری 153  الکترونیکی 
(31)بر اساس سال پایه جدید  1331آذر  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور  154  الکترونیکی 
1331آذر  -ای های هزینهشاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک 155  الکترونیکی 
1331ماهه نوست سال شش -نرخ رشد اقتصادی  156  الکترونیکی 
1331آذر  -گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتوب  157  الکترونیکی 
1331تابستان  -گزارش فصلی اقتصاد ایران  158  الکترونیکی 
1331دی  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور  159  الکترونیکی 
1331های سنی ایران بر اساس نتایج سرشماری هرم 161  الکترونیکی 
1331پاییز  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری 161  الکترونیکی 
1330 -تر نفر کارکن و بیش 11های صنعتی چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه 162  الکترونیکی 
1331دی  -ای های هزینهکاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهکگزارش شاخص قیمت  163  الکترونیکی 
1331پاییز  -های مسکونی شهر تهران های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده 164  الکترونیکی 
1331پاییز  -های صنعتی کشور شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری 165  الکترونیکی 
1331دی  -گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتوب  166  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش معدن  167  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش صنعت  168  الکترونیکی 
1331پاییز  - های خدماتگزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش 169  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بوش برق  171  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزیده متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی  171  الکترونیکی 
1331 -های کشور چکیده نتایج آمارگیری از دامداری 172  الکترونیکی 
1331پاییز  -های مسکونی شهر تهران های ساختماننهادهشاخص قیمت  173  الکترونیکی 
1331پاییز  -چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  174  الکترونیکی 
1331بهمن  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور  175  الکترونیکی 
1366 - 31های ملی سالمت گزارش حساب 176  الکترونیکی 
1331 - 32های ملی سالمت گزارش حساب 177  الکترونیکی 
1333 -های ملی سالمت گزارش حساب 178  الکترونیکی 
1330 -های ملی سالمت گزارش حساب 179  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته(  181  الکترونیکی 
1331بهمن  -ای های هزینهگزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهک 181  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران  182  الکترونیکی 
1331پاییز  -های مسکونی شهر تهران های ساختمانشاخص قیمت نهاده 183  الکترونیکی 
1331پاییز  -چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  184  الکترونیکی 
1331بهمن  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور  185  الکترونیکی 
1366 - 31های ملی سالمت گزارش حساب 186  الکترونیکی 
1331 - 32های ملی سالمت گزارش حساب 187  الکترونیکی 
1333 -های ملی سالمت گزارش حساب 188  الکترونیکی 
1331 - 31های گزارش شاخص قیمت کاالهای صادراتی سال 189  الکترونیکی 
1331نه ماهه نوست سال  -نرخ رشد اقتصادی  191  الکترونیکی 
1331 - 31های گزارش شاخص قیمت کاالهای وارداتی سال 191  الکترونیکی 
1331پاییز  -نیروی کار  نتایج آمارگیری 192  الکترونیکی 
1331 -های محیط زیستی خانوارهای شهری های انرژی و ویژگینتایج آمارگیری از مصرف حامل 193  الکترونیکی 
1331پاییز  -گزارش فصلی اقتصاد ایران  194  الکترونیکی 
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 اشتراك نشريات

. در ودشهر ساله نشریات مرکز آمار ایران به صورت فیزیکی و لوح فشرده، از طریق پست برای مشترکان حقیقی و حقوقی ارسال می

مشترک حقیقی و حقوقی ارسال شده است. همچنین از طریق رایانامه 611نشریه یا لوح فشرده به حدود  611نیز تعداد  6931سال 

 رسانی شده است.مشترک اطالع 96به 

 تری دارند،ارایه شده است.در ادامه توضیحاتی درباره برخی از نشریات مرکز آمار ایران که نیاز به معرفی بیش

 

  كشور آماري نامهسال

 

 

دستگاه اجرایی کشور و نتایج  01های کلیدی تولید شده بیش از ای حاوی اقالم آماری و شاخصسالنامه آماری کشور مجموعه 

تاکنون در راستای اجرای ماده  6931باشد که از سال های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میهای آماری مرکز آمار ایران در زمینهطرح

شود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید ن مرکز آمار ایران در دو نسخه فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر میقانو 9

نیز برای کاهش  6930گذاران گشته است. از سال ریزان و سیاستهای مورد نیاز محققان، برنامهزمانی ارزشمندی از شاخصسری

هنگام، از سامانه فزایش کیفیت و سرعت تهیه آمارهای مندرج در آن و همچنین اطالع رسانی بهفاصله زمانی تولید تا انتشار و ا

و  wordهای ها و دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران و انتشار الکترونیکی آن در قالبآوری اطالعات از دستگاهبرای جمع6اختصاصی 

excel فصل و بیش از  51)نسخه فارسی( در قالب  6931 -نامه آماری کشور، سال6931گیری شده است. در این راستا در سال بهره

ین الذکر و همچنهای چاپی و الکترونیکی انتشار یافت و از طریق سامانه فوقهای کارشناسی در نسخهجدول پس از انجام بررسی 131

)نسخه انگلیسی( نیز  6933 -مه آماری کشوربرداری مخاطبین قرار گرفت. همچنین فصول سالنایران مورد بهرهادرگاه ملی مرکز آمار 

 های کارشناسی برای انتشار آماده گردید. پس از ترجمه و انجام بررسی

ها نیز به تدریج تحت پوشش سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور قرار گرفت و این سامانه      الزم به ذکر است سالنامه آماری استان    

ستان    ضر درکلیه ا ستان        ها فعادرحال حا سالنامه ا سی به اطالعات  ستر شده و د ست.  ها نیز از طریق درگاه ملی آمار امکانل  پذیر ا

 دهد:ها را بر اساس اهداف ذیل انجام میهمچنین این مرکز هر ساله ارزیابی سالنامه آماری استان

 های آماری استان بهبود کیفیت ساختار و محتوای سالنامه 

                                                 

1 . http://salnameh.sci.org.ir 
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 سالنامه آماری كشور وها بين اطالعات سالنامه آماری استان رفع مغایرت آماری 

 ها درسالنامه آماری استان )با استفاده از نشریه راهنمای تهيهكشور و استان آماری های جداول آماری سالنامهیکسان سازی الگو 

 جداول آماری(  سالنامه آماری استان و الگوی

 ها طبق برنامه زمانبندیانتشار سالنامه استان 

 ايران در آيينه آمار 

شود و هدف از انتشار آن ارتقای فرهنگ آماری و استفاده صحيح از آمار و اطالعات با الگوی جدید منتشر مي 8811این نشریه از سال 
تصویری كلي از وضعيت اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي در كشور را ارائه  باشد. عالوه بر آن مطالعه این نشریه،منتشر شده در كشور مي

ای هنماید.مقایسه سری زماني اطالعات بررسي وضعيت تغييرات و ارائه نمودارو برای محققان و پژوهشگران اطالعات مفيدی را عرضه مي
 یابد.نيز انتشار مي های این نشریه است. این نشریه همچنين به زبان انگليسيمتنوع از دیگر ویژگي

شده است تا درك وضعيت  فصل با جداول خالصه، نمودارها و تحليل مختصر ارائه 42ای از اطالعات آماری، در در این نشریه گزیده

ارجي ختر نماید. این نشریه در معرفي جمهوری اسالمي ایران برای كاربران داخلي و های گوناگون را آسانموجود با روند تحوالت پدیده

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.  های رسمي كشور ميهمراه با آمار

 يديتول یرسم يآمارها يسازو شفاف ريتفس ومركز  يارائه محتواهاي متنوع از نتايج آمارها

های آمارگيری اجرای طرحها، همه ساله نتایج _با عنایت به وظایف مركز آمار ایران در توليد و انتشار آمارهای رسمي كشور و ارائه آن

ها شود. این محتوا از طریق درگاه ملي آمار، بخش دادههای زماني تهيه و ارائه ميدر قالب جداول، نشریات الکترونيکي و كاغذی و سری

در ها را طرح های تحليل از نتایجها، مركز آمار ایران گزارشاطالعات آماری در دسترس عموم قرار دارد. در كنار ارایه نتایج طرحو 

به شرح زیر  69فهرست این موارد در سال نمياد. تهيه و در قالب مقاله و گزارش ارائه ميراستای پاسخگویي به نيازهای متنوع كاربران، 

 :است

  طرح آمارگيری نيروی كاردو فصل متوالي در ها در خانوارهای مشترك مقایسه وضعيت تکميل پرسشنامهگزارشات فصلي 

 كار  یرويعمده طرح ن یهاشاخص یبرا نانيبراورد خطا و بازه اطملي گزارشات فص 

  كار یروين یريها در طرح آمارگپرسشنامه ليعدم تکم تيوضعگزارشات فصلي بررسي 

  كار یروينآمارگيری طرح در عمده  یهااثر وزن مراحل مختلف بر شاخص يبررسگزارشات فصلي 

  8868فروشي سال فروشي و خردههای عمدهدر طرح آمارگيری از كارگاه وضعيت تکميل پرسشنامهآماری بررسي گزارش 

  8861سال  یبرداروضعيت تکميل پرسشنامه در طرح آمارگيری از معادن در حال بهرهآماری  بررسيگزارش 

  8868و توسعه سال  قيتحق یهااز كارگاه یريگانه آمارگسه یهاطرح یهاپرسشنامه ليتکم تيوضعگزارش بررسي آماری 
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  فروشی و های عمدهدر طرح آمارگيری از کارگاه یفروشو خرده یفروشدر دو بخش عمده یاقتصاد یهایژگیو یبررسگزارش

 3131فروشی لوازم خانگی سال خرده

  و  یبازرگان یهااز کارگاه یريطرح آمارگ یخدمات و فرهنگ ،یبازرگان یهاها در بخشپرسشنامه ليتکم تيوضع سهیمقاگزارش

 3131خدمات سال 

  3131و خدمات سال  یبازرگان یهااز کارگاه یريطرح آمارگ یهاپرسشنامه ليتکم تيوضعآماری  یبررسگزارش 

  3131سال  شترينفر کارکن و ب 31 یصنعت یهااز کارگاه یريها در طرح آمارگپرسشنامه ليتکم تيوضعآماری  یبررسگزارش 

 ای، پرورش کرم ابریشم، پرورش زنبور عسل، و پرورش طيور به روش سنتی در دامپروری، کشت گلخانههای گزارش مقایسه فعاليت

  3131و  3131های عمومی کشاورزی سرشماری

 3131و 3131های عمومی کشاورزی های کشاورزی با زمين )زراعت و باغداری( در سرشماریبرداریگزارش مقایسه بهره  

  ایرانارائه گزارش فصلی اقتصاد 

  های کشوراجتماعی استان –ارائه گزارش تطبيقی جایگاه اقتصادی 

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجاه سال کشور سری زمانی نماگرها و شاخص 

  متغير کالن اقتصاد کشور 5گزارش تحليلی 

 های تحليلی تبيينی در راستای ارائه محتوا از نتایج آمارهای اقتصادیگزارش 

 های توليدی کشورشاخص قيمت بخش گزارش نشریه  

  39گزارش شاخص قيمت مصرف کننده سال 

 تری دارند،ارایه شده است.که نياز به معرفی بيشاز گزارشات فوق الذکر در ادامه توضيحاتی درباره برخی ا

 گزارش فصلی اقتصاد ایران 

 گذاران وریزان، سياستکشور، با توجه به تقاضای زیاد برنامهعنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در مرکز آمار ایران به

های اجرایی کشور با همکاری دستگاه 3139مدت از ابتدای سال های زمانی کوتاهجامعه دانشگاهی کشور جهت انتشار آمارها در بازه

ای از آخرین اطالعات ساالنه و فصلی اقتصاد اقدام به تهيه و انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران نموده است. این گزارش حاوی مجموعه

گيری های آماری و نمونهبخش تنظيم شده است. منابع آماری این نشریه را نتایج طرح 33کشور با تکيه بر اطالعات فصلی است که در 

 دهد. می های اجرایی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران تشکيلاجراشده توسط مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی دستگاه

روز پس از پایان فصل در نظر گرفته شده است و نسخه فيزیکی  31بر اساس تقویم انتشاراتی مرکز آمار ایران زمان انتشار این نشریه 

ها ارسال شده و نسخه استان ریزیمدیریت و برنامههای ها و سازمانخانههای اجرایی کشور، وزارتآن پس از انتشار به تمام دستگاه

 دسترسی است. قابلدرگاه ملی آمار رونيکی آن نيز از طریق الکت
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 هاي كشورجايگاه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان

گیران، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع تولید، اعالم و انتشار آمارهای رسمی در کشور به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم
 ها وهای مناسب آماری و بکارگیری تواناییتالش نموده است تا با انتواب روشریزان و پژوهشگران کشور، همواره برنامه

های علمی و عملی خود و با همکاری و مشارکت مردم و نهادهای دولتی و خصوصی، آمارهایی با کیفیت واقعی، ظرفیت
آماری در کشور، نیازهای آماری هنگام را تولید و منتشر کند تا ضمن کمک به ارتقاء فرهنگ پذیر و بهطرفانه، مقایسهبی

ای کشور هجایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گذاران و پژوهشگران را نیز تأمین نماید. نشریهریزان، سیاستبرنامه
توان به آسانی رتبه، سطح برخورداری یا عدم برخورداری هر یک های موتلف است که براساس آنها میای از شاخصمجموعه

های های موجود در نشریه دارای ویژگیهای منتوب مشوص کرد؛ از آنجایی که شاخصهای کشور را در شاخصناز استا
هستند، لذا با  1قابلیت مقایسهو  1تفسیر پذیری، 0مورد اعتماد بودن، 3هنگام بودنهب، 2قابلیت تعمیم به اجزاالزم،  1اعتبار
 دست آورد.ها با یکدیگر یا اهداف توسعه بهبطه با مقایسه استانتوان نتایج موتلفی در راهای موتلف میسازیمدل

 سال كشور14سري زمانی نماگرها و شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

های اجرایی اقدام به تولید های مهمی است که مرکز آمار ایران و سایر دستگاههدف از تهیه این مجموعه، ارائه اطالعات و شاخص    

های نمودار از سری 12جدول و  103در قالب  31اند. این مجموعه برای اولین بار در سال )اعم از اجرای طرح یا ثبتی( نمودهها آن

های زمانی کامل ارائه تهیه شده و تا آنجا که ممکن بود، سعی شده تا اطالعات مورد نظر، در قالب سری 1300-1330های زمانی سال

ات ، فاقد روند خاصی بوده است، در حداکثر مقاطع زمانی ارائه شده است؛ بنابراین بازه زمانی روند متغیرهای شود و در مواردی که اطالع

، «داشتن بیشترین سری زمانی»موتلف، لزوماً یکسان نیست. همچنین برای انتواب متغیرها و اقالم مورد نظر، معیارهایی همچون 

ترین مسائل در اند. از آنجا که از مهممؤثر بوده« رسانیاهمیت الزم برای اطالع» و « کمتمرین تغییر در تعاریف در طمول زمان»

گذاری و بینی، تأثیر قابل توجهی بر سیاستبینی درست و دقیق رویدادها در زمان آینده است، روش صحیح پیشریزی، پیشبرنامه

ها گذاریها، سیاستواند تصویر درستی از روند تغییر و تحوالت برنامههایی بترود، انتشار چنین مجموعهریزی دارد. لذا انتظار میبرنامه

انداز های آینده در چارچوب چشمهای انجام شده و تشویص اولویتو اقدامات گذشته و حال را ارائه نموده و امکان ارزیابی فعالیت

 پژوهشگران کشور در حداقل زمان ممکن را فراهم آورد. ریزان وگذاران، برنامههای ساالنه، برای سیاستهای توسعه و برنامهبرنامه

باشد. به طوری که ماهیت ها طی زمان میهای زمانی از اهمیتی خاص برخوردار است، بررسی تغییرات سریآنچه در مطالعه سری   

ن گذاران، مشتریااقتصادی، سرمایههای های اقتصادی، مالی و... برای بوش دولتی و صاحبان بنگاههای زمانی در حوزهتغییرات در سری

                                                 

1 . Validity 
2 . Precision 
3 . Timeliness 
4 . Reliability 
5 . Interpretability 
6 . Comparability 
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نچه باشد. آهای زمانی میبینی آینده از دستاوردهای مطالعه سریو حتی مردم، اهمیت ویژه دارد. تحلیل درست از روند تغییرات و پیش

ها از دقت و های سریهها گفته شد، زمانی از کارایی الزم برخوردار است که دادهای زمانی و اهمیت آندر رابطه با فرایند بررسی سری

ابراین بینی کرد. بنها بتوان شناخت خوبی از گذشته به دست آورد و آینده را به خوبی پیشصحت الزم برخوردار باشند تا براساس آن

نیکی از وبینی مقادیر آینده بر مبنای گذشته می باشد. این نشریه  عالوه بر انتشار الکترهای زمانی پیشترین کاربردهای سریاز مهم

 طریق درگاه ملی آمار، به صورت چاپی نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است.

 ينفوگرافیكا
ه از باشد. استفادمی (نمایش گرافیکی اطالعات) های مدرن معرفی و نمایش اطالعات، ابزاری به نام اینفوگرافیکامروزه یکی از شیوه

ها در جاهایی که نیاز به توضیح ساده و یا سریع اینفوگرافیک .باشدمد میآسیار کارها در کشور ما یک شیوه جدید و باینفوگرافیک

در درگاه ملی  (هانمایش تصویری اطالعات و داده) کبوشی با عنوان اینفوگرافیبا ایجاد  1333در سال  شوند.ها است، استفاده میداده

های جمعیتی، )شامل آمارگیری های زمانیگزارش روندها و سریو  ساالنه ردپرکاربهای آمارگیریاطالعات نتایج آمار، تالش شد تا 

های استفاده از گرافیکارائه شود.  انترین شکل ممکن، به مواطببه ساده و ترین زماندر کوتاه نیروی کار، هزینه و درآمد خانوار و....(

به سادگی از طریق بصری دریافت کند و حتی آن را  را اطالعاتشود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توجهی از رسان باعث میاطالع

که در این سال  اردیبرخی از مو طرح اینفوگرافیکی در درگاه ملی آمار درج شده است. 31تعداد  1331پایان سال . تا به خاطر بسپارد

 بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفته اند عبارت است از :

 رنگاه آماهای معامالت ملکی از بنگاه 

 1333و  1362های های عمومی کشاورزی سالاراضی زراعی بر اساس نتایج سرشماری مقایسه  

 (1330تا  1310مسکن ) التیکننده از تسهاستفاده یشهر یخانوارها درصد 
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