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 يالملل نيو ب يدر سطح مل يآمار ياو حرفه يسازنده علم يهايبهبود و ارتقاء تعامالت و همکار

ترویج و تثبیت مرجعیت مرکز آمار ایران در زمینه ارائه ، های آماریالمللی جهت ارتقای کیفی فعالیتگیری از تجارب و دانش بینبهره

های المللی در زمینهای و بینو نیز انتقال دانش به سایر کشورها، توسعه ارتباطات منطقه المللآمارهای رسمی کشور در سطح بین

المللی به شرح های مرکز آمار ایران در ابعاد ملّی و بیناهم فعالیت ،یاد شده اتسازد. با توجه به اهمیت موضوعمی آماری را ضروری

 ذیل بوده است:

 توسعه ارتباطات ملّی 

 های اجرایی اقداماتی به شرح ذیل انجام شد: تر از آمارها در دستگاهبه منظور توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه ارائه و استفاده بیش

 همكاري  نامهتفاهم

 

 

ی و های اجرایعملیاتی دستگاه -های اطالعاتیهای الزم به منظور تبادل اطالعات بین سیستمسازی و ایجاد زمینهدر راستای یکپارچه

های نامهو تأمین آمار و اطالعات مورد نیاز نظام ملی آمار ایران، عالوه بر انجام امور مرتبط با تفاهم 1010انداز دستیابی به اهداف چشم

نیز با حوزه علمیه قم ، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و سازمان صداوسیما  1331های پیش، در سال شده در سال منعقد

  امضا شد.نامه همکاری تهیه و تفاهم

 هاي مرتبط با نقشه و اطالعات مكانی همكاري با شوراها و كمیته

های سازی نام، کمیته یکسان1شورای ملّی آدرساز جمله  اطالعات مکانیهای مرتبط با نقشه و مشارکت و حضور در شوراها و کمیته

ا ههای زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی و  شورای آبادیجغرافیایی، شورای عالی نقشه برداری، کارگروه مواطرات، زلزله، لغزش الیه

 11ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده رنامه پنجقانون ب 01ماده « هم»به استناد بند های مرکز بوده است. از جمله فعالیت

برداری کشور واگذار گردید. مرکز آمار ایران در های مکانی، به سازمان نقشهسازی زیرساخت ملی دادهقانون مذکور، مسئولیت پیاده

رتال ملی درگاهی است که امکان جستجو، دسترسی برداری کشور همکاری دارد. ژئو پوبرقراری ارتباط با ژئو پورتال ملّی با سازمان نقشه

 دهد.های مکانی در اختیار کاربران قرار میهای مکانی موجود در کشور را در بستر زیرساخت ملی دادهگذاری دادهو به اشتراك

                                                 

1 .Geocoded National Address File(GNAF) 
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 هاي اجرايي و استقرار آن در مرکزهاي ثبتي با دستگاهمشارکت در تبادل داده

های اجرایی کشور و شناخت و مل با دستگاههای آماری)ایران استارز(، مرکز آمار ایران در تعادر راستای تحقق اهداف نظام جامع ثبت

های آماری نیاز ثبت ها، اقدام به دریافت قسمتی ازاطالعات موردهای اطالعاتی آنآوری شده در بانکها و اطالعات جمعبررسی سامانه

وع باشد. با توجه به تنته فاوا میها در مرکز داده به عهده کمیاست. مسئولیت دریافت و استقرار اطالعات دستگاهها نمودهاز آن دستگاه

های اطالعاتی سازی بستر نگهداری اطالعات و استاندارد کردن بانکها، یکسانسازی اطالعات در سازمانهای ذخیرهو تعدد مدل

 باشد. دریافتی، از وظایف این کمیته می

 المللي آمارياي و بينارتباطات منطقهتوسعه 

 های ذیل صورت پذیرفته است:المللی و مراکز آماری جهان، فعالیتهای بینازمانبه منظور گسترش ارتباط با س

  المللياي و بينهاي دو يا چند جانبه منطقهبسط همکاري

 اند عبارتند از:در این رابطه انجام شده 6931اقداماتی که در سال 

 متحد در تهران با پژوهشکده آمار برای استماع گزارش های کارگزاران سازمان ملل  تمهیدات الزم  برای  برگزاری نشست انجام

 پژوهشکده ) دو بار(

 حضور هیئتی از اداره ملی آمار جمهوری کره) کره جنوبی( در چارچوب یادداشت تفاهم همکاری  انجام تمهیدات الزم برای

 6931خرداد ماه  4اردیبهشت لغایت  96منعقده بین این مرکز و آن اداره از تاریخ 

 بانک مرکزی در برگزاری نشست مشترک با نمایندگان صندوق بین المللی پول و مشارکت 

 مشارکت در برگزاری دوره کشوری جمعیت ومهاجرت که توسط سسریک(SESRIC)  اره ملی آمار و با حضور مدرسی از اد

 اندونزی برگزار شد

     زمان ملل هر ماه با همکاری صندوق جمعیت سا  م 64-61گذاری از مشارکت در برگزاری کارگاه آموشی  ارتباطات برای سیاست

 متحد و پژوهشکده آمار

 61-66( 6ی آمار آسیا و اقیانوسیه)سیاپثبت آمارهای کسب و کار  با همکاری موسسه مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی 

 6931آذر ماه 

 6931 های آماری  در آذر ماهمشارکت در برگزاری نشست کارشناسان جایکا با معاونت طرح 

 بودجه برگزار شدو  مشارکت در برگزاری همایش بین المللی مدیریت اطالعات بالیای طبیعی که توسط سازمان برنامه . 

                                                 

1 . Statistical Institute for Asia and the Pacific(SIAP) 
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   مسائل نوظهور در اجرای اهداف توسعه پایدار، اهداف "تهیه  مستند مفهومی برای کارگاه آموزشی مشترک مرکز و اکو در زمینه

 .خانه اکو و یا مدرس دوره بود رکه جزء وظایف دبی "مرتبط و مناسب

 المللیهاي آماري بينملی آمار و سازمان تبادل اطالعات آماري با مراجع

 .ستا های مرکز آمار ایرانالمللی و پاسخگویی به نیازهای آماری کاربران داخلی و خارجی یکی از فعالیت های بینتکمیل پرسشنامه

 اعا اطال نسبت به گردآوری موضوع، حسب بر ربطبین واحدهای ذی در آنها توزیع متقاضی وهای های سازمانپرسشنامه پس از دریافت

 تکمیل هایپرسشنامه ارسال و (لزوم صور  در) مندرجا  یترجمه و شده ارائه اطالاعا  بندی جمع ،آن واحدها از نیاز مورد آماری

 اطالاعا  آماری از کاربران حقیقی اعالوه بر مورد تقاضای موردی 41 به اعبارتی شود .درخواست کنده اقدام می هایسازمان به شده

 زیر شرح به هاآن های ارسالیپرسشنامه و هاسازمان این از تعدادی اعناوینوجود داشت که  بین المللی هایپرسشنامه از سازمان 14

  :است

 مورد 41:متحد ملل سازمان آمار ی بولتن ماهانه بخشپرسشنامه .4

 اپ  برای درخواست اطالاعا  افراد دارای  ناتوانیی اسکپرسشنامه .1

 یونسکو  در مورد سواد و مدارج تحصیلی یپرسشنامه .3

 در خصوص برآورد جمعیت و آمارهای حیاتی 1142ی جمعیتی سازمان ملل متحد برای سال ی سالنامهپرسشنامه .1

 ی سسریک در خصوص خود ارزیابی سیستم پاسخ و هشدار زودهنگامپرسشنامه .5

 متحد ملل سازمان آمار ی آمارهای انرژی  بخششنامهپرس .4

 های مربوط به نظار  بر اهداف توسعه پایداری پایش دادهی اسکاپ در بارهپرسشنامه .2

 ی آمارهای بازار کاردر باره ) (1ILOکار المللی بین سازمان یپرسشنامه .8

 آفت کشها، کودهای شیمیایی و آبیاری زمین : (1فائو متحد ) ملل سازمان کشاورزی و بار خوارو سازمان یپرسشنامه .9

 و توسط کشاورزان یافتیدر یهامتیی ق: پرسشنامهفائو( متحد ) ملل سازمان کشاورزی و بار و خوار سازمان یپرسشنامه .41

 دولت در بخش کشاورزی هایهزینه

 ی آمارهای محیط زیست بخش آمار سازمان ملل متحدپرسشنامه .44

 ملل متحدالهای صنعتی بخش آمار سازمانی آمارهای کاپرسشنامه .41

                                                 

1  .International Labour Organization (ILO) 
 

2 . Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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 مدیریت هویت ثبت احوال، آمارهای حیاتی وی های قانونچارچوب پرسشنامه .31

 ی صندوق بین المللی پولپرسشنامه .31

 ی تجارت خارجی وخدمات بخش آمار سازمان ملل متحدپرسشنامه .31

 02های غیر مسکونی در بازه زمانی افزایش زیر بنای ساختمانی علل متحد در باره ملل سازمان آمار ی بولتن ماهانه بخشپرسشنامه  .31

 ماه مه 02آوریل تا 

 ی جمعیتیسالنامه 0202ی سرشمار دور پرسشنامه .31

 (SDMX)1های آماری و فرادادهالمللی پول در خصوص تبادل داده  بینی صندوق پرسشنامه .31

 ی کتابچه سازمان آماریی نظرسنجی در بارهپرسشنامه .31

 ی یونسکوتوسعه و تحقیق یپرسشنامه .02

 مشاوره در زمینه  آمارهای پناهندگان  سازمان ملل متحد یپرسشنامه .03

 محیط زیست سازمان ملل متحد -ی اهداف توسعه پایداردهی در بارهی گزارشپرسشنامه .00

 ملل متحد با همکاری بخش آمار سازمان 2 (SDGs)در زمینه اهداف توسعه پایدار 03ی برخط گروه پاریس پرسشنامه .01

 سازی آماری  بخش آمار سازمان ملل متحدی ظرفیتدار در زمینهی نیازهای اولویتپرسشنامه .01

 ی اهداف توسعه پایدار مراکز آماری عضو سسریکبارهدار دری نیازهای اولویتپرسشنامه .01

 جاده جهانی هایآمار یهپرسشنام3جاده المللی بین ی فدراسیونپرسشنامه .01

 4ارتباطات المللی بین از اتحادیۀ  ارتباطات و اطالعات های فناوری به خانوارها و افراد دسترسی زانمی یپرسشنامه .01

 ی آمارهای ناتوانی بخش آمار سازمان ملل متحدپرسشنامه .01

 5بریتانیا شناسی زمین موسسه یپرسشنامه .01

 (1های اقتصادی )اکوی جداول بیستگانه اکو)کومپندیوم ( سازمان همکاریپرسشنامه .12

 ی گروه آمار بالیای طبیعی اسکاپپرسشنامه .13

                                                 

1 . Statistical Data and Metadata eXchange 
 
2 . Sustainable Development Goals  
 
3 . International Road Federation(IRF) 
 
4 .International Telecommunication Union(ITU) 
 
5. British Geological Survey(BGS) 
 
7 . Economic Cooperation Organization 
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 يجهان یچارچوب نماگرها شیدرباره پاال يدرخواست نظرات مشورت ر خصوصبخش آمار سازمان ملل متحد دنظر سنجي  یپرسشنامه .23

 داریاهداف توسعه پا

 داریپا یتوسعه یبرا ياقدام جهان یبرنامه سینو شیپی نظر سنجي در مورد پرسشنامه .22

نماگرهای اهداف توسشعه پایدار سشازمان ملل    6های صشنعتي ووچ  مربو  به هدف  ی آمارهای عمومي صشنعتي   بنااه مهپرسشششنا   .23

  متحد

  های آماری اسکاپی غربالاری ظرفیتپرسشنامه .23

 خارجيپژ هشاران     دانشااهیان    ها،سازمان  سوی  درخواست موردی برای دریافت اطالعات آماری وشور از   32دریافت همچنین 

 :مختلف از قبیل موارد زیر  هایزمینه در

 حمل   نقلعات درباره درخواست اطال .3

 اقتصادی شهر مشهد  -اجتماعي درخواست اطالعات درباره .3

 درآمد خانوار نهیهز یآمار یهاطرح یهادرخواست داده .2

 بازیافت پالستی درخواست اطالعات درباره  .3

 تحقیق   توسعهدرخواست اطالعات درباره  .3

 آمارهای پستهخواست اطالعات درباره در .6

 جدا ل داده   ستانده اقتصاد ایران عات دربارهدرخواست اطال .7

 حسابداری اقتصادی محیط زیستدرخواست اطالعات درباره  .8

 GDP  GNI1 بارهدرخواست اطالعات در .9

 های تهیه غذاهای فعالیتباره ریز دادهدرخواست اطالعات در .31

  گازباره برق درخواست اطالعات در .33

  های ملي فصليحساببارهدرخواست اطالعات در .33

  پاستا درخواست اطالعات درباره .32

 

 

                                                 

1 . Gross National Income 
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 با كاربران خارج از كشور تبادل نشريه

هااي  كاا  زاه هار اااله مراا  مرزاآ        كلمللا  كا مملاه الال ا    هاا   مركزاآ آمااري   با      هاي آماري باا ااااما   مبادله نشريه

هاا در اا ب با   كلمللا  كاا كمات كندااب  ا ح باه  ار   يا            مبااد  نشاريات   خبرناماه    در خصرص گ رد.آمار كيرك  صررت م 

 كا : 

  هاي اااما  مل  متح  در كيرك  آماري، نماين گ  كلملل  ب   هاياااما    زشررها آمار مل  مركزآ كا خبرنامه111 كا ب ش درياا

-اااما  آماري هايالال     هاطر  م ي مري  كا كيشا  ااخت  لعم  بركي مرزآ مرضرع  داامر   هاملا ن  ب   در هاآ   مرايع

     ح مرص ه يا كاتفادح مررد هاير ش   هار يکرد هاي مآبرر  ن آ كطالع راان  در خصرص

   49)  1931كيرك  در آي نه آماري چاپ  نشريه 43    لر  اشردح 41  1931ي آماري كنگل س  االنامه لر  اشردحع د  14كراا 

 .زاربر (

 هاها و گردهماييشركت در نشست

كلملل ( به كي   ب  هاي من قهها   زارگاحها، د رحر ي كد )نشس  41به  آمار كيرك  نفر كا م يرك    زار نااا  مرزآ 44، 1931در اا 

 كن : ر   ي  كعآكب   ح

در من قه آا ا   كا انرا ه 4292ر زار زنفركنس كا كب همگان  بركي كاآكيش ارع  مب ي  آمارهاي رام  بركي داتر 

ا    نهم   نشس   رركي م يرك  اسريك 

 نفر( 9هاي زار ناا  در مركزآ مل  آمار زشررهاي نر ژ   ارئ  ) نشس 

هاي مهان  كراشام نار حساب كري اند رح 

د رح آمرا   مابستان  دكنشگاح آزسفررد در ام نه محل   چن  بل ي اقر 

در ام نه چارچرب اانرن  بركي نظاب ثب  كحرك    آمارهاي ح ام ام نار مخصص   

د رح آمرا   نظاب كطالعات بااكر زار 

ممل ت    نشس  زار ناا  در ام نه بهبرد پر ش   مامل    كي آمارهاي كمتماع نخست   نشس  گر ح ركهبري من قه  

 هادكدح

  كه كف مراله پاي كر 4292ااي آماري پاي كر بركي پ ادح اااي   بررا  ان  اام نار دربارح آمراش آماري  بركي ن   به ظرا   

  پندم   نشس  گر ح زار ناا  آمارهاي بالياي طب ل  در آا ا   كا انرا ه   زارگاح آمرا   خ ركت باليا در  رق    ما

  رق آا ا

ده  دربارح آ رت بر كه كف مراله پاي كر   گآكرشكي در ام نه حساب كري ام   بركي نظازارگاح آمرا     زار ناا  من قه 

كلملل  ن ر ي زارها در ام نه آمار مهامرت ب  ارم   زارگاح آمرا   ممع آ ري دكدح 
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های ملی سازی نظام حسابهای اقتصادی کوتاه مدت و آمار خدمات به منظور حمایت از پیادهزمینه شاخصای در کارگاه منطقه

2116 

های آماری مورد استفاده ) دو نفر(بازدید مطالعاتی از موسسه آمار ترکیه با موضوع آشنایی با طبقه بندی 

های ملی فصلیدوره آموزشی حساب 

 ای همار آسیا و اقیانوسیه و نشستآسیزدهمین نشست شورای حکام سیاپ، سیزدهمین سمینار مدیریت برای روسای مراکز ملی

 جنبی این دو رویداد 

ای اکوریزی منطقهبیست وهشتمین نشست شورای برنامه)RPC1( 

چهلمین نشست شورای مدیران مرکز سسریک 

های همترازهای بررسیکارگاه آموزشی سازو کار 

آمارهای انرژی برای کارکنان کمیته ملی آمار جمهوری آذربایجان آموزشی  یتدریس در دوره 

های نفوس و مسکن ) دو نفر(ها در سرشماریای استفاده از فناوریکارگاه آموزشی منطقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. Regional Planning Council   
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