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 بهبود عملكرد و نظارت راهبردي ، ريزينامههاي نوين براستقرار نظام

 وظايف مرتبط با نظام آماري

روابط  نظام آماري كشور، هاي هريك ازاجزايهاي آماري، وظايف و فعاليتها و نهادهاي درگير در فعاليتدستگاه ينظام آماري مجموعه

گيرد. ساختار مديريتي نظام آماري يف و روابط آماري را در برميقوانين و مقررات حاكم بروظا اصول، ها بايكديگر،بيروني آن و دروني

عالي آمار، مركز آمار ايران و عالي آمار، كميسيون تخصصي شورايهيئت وزيران، شوراي كشور متشكل از: مجلس شوراي اسالمي،

ي كشور ناشي از آن است كه مشاركت ي وجودي مجلس شوراي اسالمي و هيئت وزيران در نظام آمارهاي آماربخشي است. فلسفهكميته

هاي آماري در نظام گيري و تصويب قوانين و مقررات ناظر بر فعاليتالعاده، با تصميماين دو نهاد در صورت لزوم و موارد خاص و فوق

ر س جمهواز سوي معاون اول ريي 72/67/6938مورخ  686861/41641ي بخشنامه بيني شده باشد. در اين راستاآماري كشور پيش

هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل ها، موسسات و شركتها، سازماني وزارتخانهبه كليه

 ابالغ گرديد:

د يفاي اثربخش وكارآمد نقش مرجعيت آمارهاي رسمي كشور، بهبواو  -6949مصوب  –( قانون مركز آمار ايران 3(و)6در اجراي مواد)   

تي، هاي توسعه و ديگر اسناد باالدسريزي و پژوهش با نظام آماري كشور و توليد آمارهاي مورد نياز برنامهارتباط امور سياستگذاري، برنامه

هاي ها، موسسات و شركتها، سازمانهاي ثبتي مبنا و تسريع در رفع موانع روزآمدسازي نظام آماري كشور، كليه وزارتخانهاستقرار روش

لتي، نهادهاي انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند هر نوع ريزداده و اطالعات آماري مورد نياز را بدون مطالبه مابه دو

 ترين زمان ممكن در اختيار مركز آمارايران قرار دهند.ازا و در سريع

باشد و مركز آمار ايران موظف است هر ي مذكور ميهامسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده باالترين مقام دستگاه

  شش ماه يك بار گزارش پيشرفت كار نظام آمارهاي ثبتي مبنا و اجراي اين بخشنامه را به هئيت وزيران ارائه نمايد.

مكاري مبني بر ه 63/67/38مورخ  6218281سازمان برنامه و بودجه كشور به شماره  محترم رييس بخشنامه صدور در اين زمينه

ماري آدر تدوين برنامه ملي آمار كشور و تسريع در رفع موانع و مشكالت نوين سازي نظام  هاي اجرايي كشور با مركزآمار ايراندستگاه

 كشور نيز حائز اهميت بسيار بود.

 عالي آمار شوراي

 

 

هاي آماري در زمينه تأمين نيازهاي آماري تفعاليكننده ترين مرجع سياستگذاري و هماهنگعنوان مهم عالي آمار بهوظايف شوراي

مركز آمار ايران  6949توليد آمارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در قانون مصوب هاي گسترده كشور و رفع مشكالت و نارسايي
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که اهم برگزار نموده است .لسه در مجموع دو ج 1331در سالاست. این شورا به منظور انجام وظایف خود در مورد تأکید قرار گرفته 

 باشد:شورای عالی آمار به شرح ذیل می 11و  11مصوبات جلسات 

 ( و  1331-1011آمار کشور) یبرنامه مل هیبر ته یتوسعه کشور، مبن یهابرنامه یقانون احکام دائم 11بند ب ماده  یجرادرا

 " 1331-1011آمار  ینظام تهیه و تدوین برنامه مل"مبنا،   یثبت کردیبه مدرن با رو یاز سنت رانیا یبا هدف گذار نظام آمار

که در ادامه اشاره خواهد  یکل یهایریگجهت تیرعا با ییاجرا یهابا مشارکت دستگاه رانیمرکز آمار ا ،دیب و مقررگردیتصو

شد، اقدام نماید.

  سال تشکیل  2 شییبرای مدت آزما زیر فیشرح وظاو  اعضاترکیب با  "یکمیته آمار و اطالعات بوش خصوص"شد، مقرر

 گردد.

 ترکیب اعضا:

معاون اقتصادی اتاق ایران )رئیس کمیته( .1

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )دبیر کمیته( اطالعات اقتصادی اتاق و مدیر مرکز آمار .2

 ایران و اطالعات اتاق تعاون مدیر واحد آمار .3

 ایران اتاق اصنافاطالعات  و مدیر واحد آمار .0

 نماینده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بوش خصوصی کشور .1

 گانه بازرگانی، تعاون و اصنافسه هاینماینده دبیرخانه مشترك اتاق .1

 موضوعی مرکز آمار ایران هایمدیرکل مربوطه از مدیریت .2

 اقتصادی و دارایی) به عنوان نماینده رئیس شورای گفتگو( نماینده  وزارت امور .6

 های کشور به انتواب رئیس کمیتهیک نفر عضو هیئت علمی رشته آمار از دانشگاه .3

نماینده وزارت صنعت، معدن وتجارت .11

 نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .11

  بودجه کشور نماینده سازمان برنامه و .12

 راهبردی کشاورزی وآب اتاق ایراننماینده مرکز مطالعات  .13

 شرح وظایف:

های کاری توصصیتشکیل گروه -

 شناسایی تنگناها و مشکالت آماری موجود بوش -

 شناسایی امکانات آماری بوش -

 شناسایی آمارهای مورد نیاز برای توسعه بوش -
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 هاي آماري بخشمطالعه و پيشنهاد تعاريف و مفاهيم كاربردي در فعاليت -

 هاهاي آماري اتاقها و تعاريف و مفاهيم آماري مركز آمار ايران در فعاليتبنديستانداردها، طبقهكارگيري انظارت بر به -

گذاران در كشورشناسايي اقالم آماري موجود و مورد نياز فعاالن اقتصادي وسرمايه -

 هاي آماري بخش وارائه به مراجع ذيربطتدوين گزارش تحليلي وضع موجود فعاليت -

كسب وكار به شوراي گفتگوي دولت و قانون بهبود مستمر  6هاي آماري مورد نياز ماده اقالم و شاخص پيشنهاد و ارائه -

 ؛بخش خصوصي

گانه با  همكاري با مركز آمار هاي سهدر اتاق) ايران استارز(هاي آماري ايران سازي و استقرار نظام ثبتنظارت در پياده -

 ايران

- كشوراين پايگاه به شبكه ملي آمار براي اتصال گاه اطالعات آماري بخش و هماهنگيارائه تمهيدات الزم براي ايجاد پاي 

- رساني و ارائه آمارهاي توليد شده بخش به كاربران آمارتمهيدات الزم براي تسهيل اطالع 

 

 ورام آماري كشو تحت  نظارت نظ پس از تأييد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي هاي آماري مورد نيازطرحاجراي  پيشنهاد

 هاي آماريپيگيري اجراي مصوبات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در زمينه فعاليت  

 هاي آماري بخش خصوصي كشورعالي آمار مرتبط با فعاليتپيگيري اجراي مصوبات شوراي 

  مشتمل بر " 0936 -0011راهبردهاي كالن نظام آماري كشور "تحت عنوان  0936-0011برنامه ملي آمار  2سند سطح

اين شورا رسيد بيبه تصوكه در ادامه اشاره خواهد شد نيز چشم انداز ، ماموريت و راهبردها كالن نظام آماري كشور 

 وزارت  ،وزارت آموزش و پرورش ي،وزارت راه و شهر ساز ،رويوزارت نشامل:  يياجرا يهاستگاهمديران كل آمار و اطالعات د

 تيأه يدو نفر از اعضاو  عاونان سازمان ثبت احوال كشور و شركت پست جمهوري اسالمي ايرانو م اطالعات و ارتباطات يفناور

به اعضاي كميسيون تخصصي  أيآمار با حق ر يعال يشورا سيير دأييآمار و ت يعال يشورا ريدب شنهاديها به پدانشگاه يعلم

يي فوق االشاره و رييس سازمان ثبت احوال كشور و مدير هاي اجرا-ريزي دستگاهده و معاونان برنامهاضافه ش شوراي عالي آمار

  عامل شركت پست جمهوري اسالمي ايران حسب مورد به عنوان عضو مدعو در جلسات شوراي عالي آمار حضور يابند

  سطح  يياجرا يهادستگاه 0936عملكرد  يابيارز يعموم يهاشاخص امتياز 0111امتياز از  011اختصاص  "پيشنهاد(

در  ،( با ارزيابي مركز آمار ايران0936-0011هاي اجرايي در تهيه و اجراي برنامه ملي آمار كشور )انجام تكاليف دستگاه به(يمل

 پس به شوراي عالي آمار ارائه شدس عالي آمار مورد بررسي قرار گرفت و كميسيون تخصصي شوراي

91



47 

 

 عالي آماركميسيون تخصصي شوراي

عالي به عنوان بازوي كارشناسي و مشورتي شورايتخصصي،  ، كميسيون "عالي آمارنامه اجرايي دبيرخانه شورايآيين " 6ماده  بر اساس

عالي بخشي و شوراي هاي آمارهاي آماري كشور كه از سوي كميتههاي مربوط به فعاليتها و طرحمنظور بررسي تخصصي برنامهبه آمار، 

 ه اهم مصوبات بشرح ذيل است:، دو  جلسه برگزار نموده ك6936اين كميسيون در سال  .گرددميشود، تشكيل آمار ارجاع مي

 اهه فعال بودن دستگسال در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار با توجه ب مقرر شد دو عضو غير ثابت و يك عضو ناظر به مدت دو-

.ي عالي آمار ايران به تصويب برسدهاي اجرايي در امر نظام آماري كشور به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي آمار در شورا

 سيون تخصصي شوراي عالي آمار رسيدبه تاييد اعضاي كمي  6936-6011آمار  ينظام تهيه و تدوين برنامه مل سينوشيپ.

 ريپرسههنلم مشههخه شههده و به تههورت متمركز ز  اييهاي آماري كشههور ازكل اعترارات ب به جز وقوو و مزاتيسهههم اعترارات فعال  

 .شود نهيآمار هز يعال شوراينظر

   اعترارات، گزارش عملكرد   هيخود، در مقاطع تخصههه  فيآمار و بر اسهههاس وظا   يشهههوراي عال  رخانه  يعنوان دب به  رانيمركز آمار ا

آمار را به سازمان برنامه و بودجه كشور    يآمار كشور و مصوبات شوراي عال    يكشور در اجراي اوكام و برنامه مل  يياجرا هايدستگاه 

به  مايرا مستق  ييهاي اجرااز كل اعترارات دستگاه  % 0 هيعدم تخص  شنهاد يپ ،ييهاي اجراعملكرد دستگاه  تناسب  و به ديارائه نما

 .ديو بودجه كشور ارائه نما برنامه سازمان سيير

  خانهريبه عنوان مرجع و دب رانيشد مركزآمارا ديو تاك اورديآمار راي ن ينظارت بر اجراي مصوبات شوراي عال يعال تهيكم ليتشك 

 هايبه دستگاه ماًيمستق آمار را يآمار كشور و مصوبات شوراي عال ياز اجراي اوكام و برنامه مل ينظارت آمار، گزارش يعال شوراي

.دينما اعالم ينظارت

 عالي آماردبيرخانه شوراي

اي شور 61/9/6931بمصوب جلسه "عالي آمارجرايي دبيرخانه شوراينامه اآيين"عالي آمار بر اساس ماده يك وظيفه دبيرخانه شوراي

 6936-6011، جهت تدوين برنامه ملي آمار 6936ي شوراي عالي آمار در سال دبيرخانه .دارد بر عهده مركز آمار ايران قرار عالي آمارم

 اقداماتي به شرح ذيل انجام داده است:

  هاي و دستورالعمل هانامهتدوين آيين هاي آماربخشي،در برگزاري جلسات شوراي عالي آمار، كميسيون تخصصي و كميتهمديريت

 هاي آماربخشيو ارزيابي عملكرد كميتهاجرايي 
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 های آمار بوشی و مجموعه نظام اداری کشور از طریق در گاه ملی اطالع رسانی اخبار و رویدادهای مرتبط با نظام آماری به کمیته

1رآمار، زیر سایت دبیرخانه شورای عالی آما

 1331-1011آمار  استراتژیک برنامه ملی انداز، ماموریت و عناصر چشم نویسپیش تدوین و ایجاد هماهنگی درتهیه 

 1331 -1011تدوین برنامه ملی آمار ها و تهدیدها به منظور اتواذ تدابیر الزم جهت مطالعه و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت 

 1331 -1011ملی آمار  تهیه و تدوین برنامه ها برنامه درسازماندهی و ایجاد هماهنگی بین ستاد تدوین، شورای تلفیق و کارگروه  

 هاي آمار بخشیمیتهك

های دستگاه اجرایی کشور کمیته 23های آماری، انعکاس مشکالت وضعیت موجود و نیازهای آماری در به منظور ساماندهی فعالیت

عالوه بر انجام  جلسه 10با برگزاری مجموعاً  1331های آمار بوشی درسال کمیته بدین منظور اند.شدهسازماندهی  بوشی آمار

علوم، تحقیقات و "آمارهای  نمودند. در این میان کمیتهدر حوزه مرتبط  1331-1011جاری اقدام به تهیه برنامه ملی آمار های فعالیت

 "جهاد کشاورزی"مرکز آمار ایران و مستقر در  "جمعیت"آمارهای های ، کمیتهوزارت علوم، تحقیقات و فناوریمستقر در  "فناوری

ی، الزم به توضیح است جهت هماهنگ اند.داشته های آماربوشیکمیته ری نسبت به سایرالیت بیشتمستقر در وزارت جهاد کشاورزی فع

 ها اعزام شدند.کارشناسانی از مرکز آمار ایران به آن کمیته  1331-1011تعامل و تبادل اطالعات در ارتباط با تدوین برنامه ملی آمار 

 (9316-9144آمار كشور) یبرنامه مل نيتدو و هیته

هممای هممای توسممعه کشممور، مرکممز آمممار ایممران مکلممف گردیممد بمما همکمماری دسممتگاهقممانون احکممام دائمممی برنامممه11در اجممرای ممماده 

اجرایی کشمور برناممه ملمی آممار را تهیمه نمایمد و بمه تصمویب شمورای عمالی آممار برسماند، در هممین راسمتا نظمام تهیمه و تمدوین                  

بمه تصمویب شمورای عمالی آممار رسمید. در ایمن خصموص          31خمرداد مماه سمال    همای کلمی آن در   گیمری برنامه ملمی آممار و جهمت   

هممای آممماری، هممای آمممار بوشممی اقممدام بممه تهیممه پممیش نممویس برنامممه عملیمماتی شممامل : شمماخص هممای برنامممه و کمیتممهکممارگروه

ختنممد. در هممای کلممی برنامممه پرداگیممریهممای آممماری موردنیمماز مجموعممه خممود در چممارچوب جهممتهممای اطالعمماتی و طممرحسممامانه

بنممد بمما  10هممای ملممی آمممار اول و دوم، چشممم انممداز، مأموریممت و راهبردهممای کممالن در ایممن میممان ضمممن آسممیب شناسممی برنامممه

رسممد و رعایممت گممذار از نظممام سممنتی بممه نظممام مممدرن کممه در آن تولیممد آمممار از روش ثبتممی بممه حممداکثر تمموان آممماری کشممور مممی

همای  یابمد، ممورد تصمویب شمورای عمالی آممار قمرار گرفمت و کلیمه دسمتگاه          قرار ممی مدیریت منسجم و پویایی در نظام آمماری اسمت  

اجرایی کشور بما نگماه عملیماتی بمه تهیمه برناممه پمنج سماله حموزه فعمالیتی خمود بما تضممین بمرآورد بودجمه و اعتبمار ممورد نیماز                    

 پرداختند. 

                                                 

1 . www.amar.org.ir 
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 شورای عالی آمار( 55های کلی برنامه ملی آمار کشور) مصوب جلسه ( و جهت گیری0931-0011نظام تهیه و تدوین برنامه ملی آمار کشور) 

 (0931-0011نظام تهیه و تدوین برنامه ملی آمار کشور) -0نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:آمار کشور های کلی برنامه ملی جهت گیری

 ییو بار پاسخگو دیتول یهانهیهز ریمبنا با هدف کاهش چشمگ یثبت یآمارها نینظام نو جادیا .1

 بودن امر آمار یتیمدرن و حاکم یو مقررات متناسب با الزامات نظام آمار نیدر قوان یبازنگر .2

 کشور ینظام آمارو مدیریت  فیوظا ،ساختار  یمهندس باز .3

 تیفیبا ک یو انتشار آمارها هیبا هدف ته یرسم یآمارها تیفیک تیرینظام مد  توسعه .4

 یکشور به عنوان پنجره واحد ارائه آمارها یاطالعات آمار گاهیآمار و پا یبه منظور توسعه شبکه مل نینو یهایفناور توسعه .5

 کیدولت الکترون یهااستیکشور همگام با الزامات و س یرسم

 رانیها به مرکز آمار ازدادهیر کطرفهی انیو اصل جر یده گانه آمار رسم نیادیکردن  اصول بن نهینهاد .6

 نهیزم نیدر ا یاجتماع هیسرما شیو افزا یرسم یبه آمارها یو اعتماد عموم یآگاه یارتقا .7

 کشور ینظام آمار یمنابع انسان یو توانمندساز یساز تیظرف .8

 یآمار نیاستقرار نظام نو آمار و یمستمر تحقق اهداف برنامه مل یابیو نظارت و ارز یو مقررات نظام آمار نیکامل قوان یاجرا .9

 در کشور

  در کشور یآمار یهاها و طرحتیاعتبارات فعال صیو تخص عینظام متمرکز توز جادیا .11

نیو محقق زانیربرنامه استگذاران،یس نیدر ب یرسم یآمارها حیصح ریو اشاعه کاربرد و تفس جیترو .11
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 شورای عالی آمار( 65جلسه  چشم انداز، مأموریت و راهبردهای کالن نظام آماری کشور) مصوب

 : 4141چشم انداز نظام آماري كشور در افق 

 " یکپارچه ، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، تأمین کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در آسیا نظامی "

 مأموريت نظام آماري كشور 
ها ناوریگیری فو بین المللی با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و بکارتولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی  "

 "های مدرن به ویژه ثبتی مبناو روش

 
 راهبردهای کالن نظام آماری کشور : 

 یرهااو ارائه آم دیدرتول یکار یو رفع مواز ی، ساماندهیساز کپارچهیکشور به منظور یو مقررات مرتبط با نظام آمار نیاصالح قوان. 4

در ارائه اطالعات  ییپاسخگو ر،آما یعال یدر چارچوب ضوابط شورا یرسم یآمار، توسعه کاربرد آمارها تینقش مرجع یفایای، رسم

چندگانه یآمارها دیاز تول یریآمار با هدف جلوگ دیکار تول میو تقس ییاعتماد کاربران وکاهش بار پاسخگو شیو آمار، افزا

رکز به م رانیا یآمار یهانظام جامع ثبت ازیمورد ن یادار یهاداده زیر کطرفهی انیجر یکننده نیتضمو مقررات  نیقوان بیتصو. 2

  رانیآمار ا

ضور و ح ییاجرا یهادرحوزه آمار دستگاه یمنابع انسان یهاتیو توسعه ظرف تیتقو ،یارکان نظام آمار فیو وظا التیاصالح تشک. 3

 یبخشآمار یها تهیآمار و کم یعال یشورا تیاز ظرف یآن و استفاده حداکثر یو اثر بخش ییاراک شیالملل در جهت افزا نیدر عرصه ب

 کشور ینظام آمار یدر مدرن ساز

 یعال یبر مصوبات شورا یکشور مبتن یآمار یهاتیها و فعالطرح انهیاعتبارات سال صیو تخص عیو تمرکز در توز یکپارچگی جادای.4

 آمار 

 مبنا یثبت یآن با آمارها ینیگزیو جا یسنت یهایریگآمار یجیکاهش تدر. 5 

 یاهنظام جامع ثبت یسازادهیبر پ دیو تاک ینظام آمار یمدرن ساز یدر راستا یفناور یهاساخت ری، توسعه و استقرار زنیتام.  6

 رانیا یآمار

 یآمار یضاهابه تقا ییدر پاسخگو یآمار یاستانداردها تیو رعا تیفیک تیرینظام مد یسازادهیپ. 7

آمار با استفاده از  یعال یمطابق مصوبات شورا یالمللنیو ب یدرسطح مل یرسم یآمارها یرسانمندکردن انتشار و اطالعنظام .8

 کشور یرسم یآمارها یانتشارات میتقو تیو رعا هی، تهیو سامانده نینو یهایفناور

 یو ارتقا جیبه منظور ترو یرسانه مل ژهیبه و یجمع یهاو رسانه ییاجرا یهادستگاه تیو گسترش استفاده از ظرف یسامانده. 9

 یاجتماع هیسرما شیو افزا یسواد و فرهنگ آمار
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 یو ارتقا جیبه منظور ترو یرسانه مل ژهیبه و یجمع یهاو رسانه ییاجرا یهادستگاه تیو گسترش استفاده از ظرف یسامانده. 9

 یاجتماع هیسرما شیو افزا یسواد و فرهنگ آمار

 یعموم یو اعتماد ساز یسواد آمار یبا هدف ارتقا یآمار  یهالیگسترش ارائه تحل. 01

 یرآما یهاتیدر انجام فعال یبخش خصوص یهاتیو توسعه استفاده از ظرف یسامانده.00

 آمار نفعانیارتباط با ذ تیریمد تیتقو. 01

  کشور ینظام آمار یو پژوهش یآموزش یهاتیظرف یفیو ک یتوسعه کم. 01

 آمار یبرنامه مل یاجرا یکشور در راستا یمستمر نظام آمار یابیو ارز شینظارت، پا. 01

 یمشاوران آمار تیصالح صیتشخ

گردد برمی 0131نامه فعالیت آماری در مرکز آمار ایران به سال رتبه و صدور گواهیتمدید، ارتقا تاریخچه فعالیت تشیخص صالحیت، 

توسط هیئت محترم وزیران و تفویض  11/1/31مورخ  13110/ت/113102که پس از تصویب آیین نامه تشخیص صالحیت به شماره 

انجام شد و پس از  3/3/31مورخ  010/011001اختیار تشخیص صالحیت مشاوران در رشته خدمات مطالعات آماری طی نامه شماره 

تخصص آمارهای اقتصادی  1رسانی شد. در حال حاضر مرکز آمار ایران در های کثیراالنتشار، موضوع اطالعآن طی آگهی در روزنامه

نماید بیش از میاجتماعی خانوار، آمارهای کشاورزی، آمارهای صنعت و معدن و زیربنایی و آمارهای خدمات گواهی نامه فعالیت صادر 

که بسیاری  از دهند بطورینفر کارشناس آماری در سطح کشور با مجوز مرکز آمارایران فعالیت آماری انجام می 01شرکت و  001

شود. نامه فعالیت آماری انجام میهای آماری دارای گواهیها با همکاری شرکتهای آماری مربوط به معاونت آمار و اطالعات استانطرح

ها به انجام های آماری مهم دیگری را در سطح کشور و برخی از استانهای آماری با نظارت مرکز آمار ایران طرحوه بر آن شرکتعال

 باشد:ها به شرح زیر میاند که اهم آنرسانده
 
 ام طرح تردد شماری در سراسر کشورانج 

 طرح مسکن روستایی 

  ری(دخانیات )بصورت سالیانه و کشونیازسنجی بازار 

 هزار نفر جمعیت 111ای با بیش از ها و شهرهتحقیقات باراز کاال و خدمات در مراکز استان 

 های آماریسازی نقشهبهنگام  

 رقمی  01پستی سازی کدبهنگام 

 کار مرکز آمار ایران قرار دارد های آماری که بصورت مستمر ، سالیانه و یا فصلی در دستوراجرای بسیاری از طرح 

شرکت آماری )تهران( با مجوز و نظارت  11ذکر است که در حال حاضر در هر استان حداقل یک شرکت آماری و حداکثر الزم به 

 باشد:انجام شده است به شرح زیر می 0193هایی که در سال کنند. فعالیتمستقیم مرکز آمار ایران فعالیت می
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 نامه جدید شرکت آماری:صدور گواهی 

 شرکت آماری 2 -

 نامه فعالیت آماری: تبار گواهیتمدید اع 

 ت آماری شرک 22 -

 نفر شخص حقیقی 4 -

 نامه فعالیت آماری:ارتقاء رتبه گواهی 

 شرکت آماری 1 -

آیین نامه خرید خدمات مشاوره ، خرید خدمات مشاوره از  اشخاص حقیقی  24الزم به ذکر است با توجه به اینکه طبق ماده  -

باشد، لذا بررسی رین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، مجاز میتا سقف معامالت متوسط با تشخیص باالت

 پذیرد.صورت نمی 1931صالحیت و صدور گواهینامه صالحیت برای اشخاص حقیقی توسط مرکز از سال 

 جهت رفع موارد نقص مدارک ارسالی مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی 

 های آماری دارای های آماری، تحقیقات بازار و نظرسنجی به شرکتی اجرای طرحهای اجرایی جهت واگذارمکاتبه با دستگاه

 نامه فعالیت آماریگواهی

  استان کشور 91 ریزیمدیریت و برنامهمکاتبه با سازمان 

 های آماری دارای گواهینامههای آماری فقط به شرکتهای اجرایی و درخواست واگذاری اجرای طرحمکاتبه موردی با دستگاه 

 ثبت اسناد و امالک کشور و ... ( فعالیت از مرکز آمار ایران ) شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و سازمان

 ها و اشخاصنامه شرکتهای اجرایی  و ... برای تایید استعالم گواهیمکاتبه با دستگاه 

 نامه فعالیت آماریمشاوره حضوری و تلفنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت گواهی 

 صورت هفتگی در درگاه ملی آمار  سازی صفحه مربوط به مشاوران آماری بهبهنگام 

 شده در مرکز برای درج در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور های تایید صالحیتارسال ماهانه فهرست شرکت 

 
 پایش و بهبود مدیریت عملكرد آمار ایران،مرکز عملیاتیبرنامه  نیتدو و یطراح

ساس الگویی از برنامه 1931مر کز آمارایران درسال  عملیاتی ن برنامه تدوی طراحی و ریزی که شامل سلسله مراتب اهداف، سلسله       برا

سله مراتب فعالیت  مراتب برنامه سل شده ها)عملیاتی( و  ست. مراحل و  ها بوده تدوین  شده جهت تدوین این برنامه به  یا گام ا های طی 

الن این ف کدر این الگو ابتدا عناوین اهدا های تخصصی مرکز آمار ایران تدوین شد.   ه دفاتر وگروهترتیب موار ذیل بوده که توسط کلی 

ها ذیل هر یک از اهداف مرکز و به تبع آن های هر یک از معاونتتعیین و به صطططورت آبشطططاری برنامه مرکز توسطططط هیرت رییسطططه

  های زیر تعیین شد:های دفاتر با ویژگییل برنامهها ذهای معاونت و وظایف گروههای دفاتر ذیل برنامهبرنامه

  تاریخ شروع وظیفه 
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  (محصول)خروجی نوع 

   (محصول)خروجی شرح 

  (ورودینیاز )پیشنوع  

 (ورودی) نیازپیش شرح 

 نیازنوع سازمان برای دریافت پیش 

   نیاز پیشتأمین کننده دفتر 

 نیاز تاریخ دریافت پیش 

های تخصصی و همچنین توجه به تصریح دقیق وظیفه مربوط به کلیه گروه 2112شدن محصول محور ، هبرنامهای اصلی این از ویژگی

 ها بود. پیش نیازهای آن

ی ادهی مطلوب برای سطوح عالی مدیریت، سامانه  ها و گزارشارزیابی عملکرد برنامه برای کنترل،راستای فراهم نمودن مکانیسمی   در 

سال     "یش عمکلردریزی و پابرنامه"با عنوان  سط این مرکز طراحی و در  ساس    مورد بهره 69تو سال، بر ا برداری قرار گرفت. طی این 

ستمر ارزیابی عملکرد دفاتر و گروه  شات دوره     اجرای م ساس گزار ستیابی  های تخصصی و بر ا ای پایش عملکرد، موانع پیش رو جهت د

س           شنا سیب  سایی و ضمن بررسی گزارشات آ شنا سبت به بهبود فرآیند دسترسی به آن    به اهداف مرکز  شد.  ی؛ ن ن از همچنیها اقدام 

 .ه استبرداری شدبهرهنیز نتایج این نوع گزارشات در فرآیند ارزشیابی عملکرد کارکنان 

 کشور ییاجرا یهادستگاه یاختصاص و یعموم یهاعملکرد مرکز آمار در بعد شاخص یابیارزتدوین گزارش 

ـ تاریخ 14902/ت122921برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع مصوبه شماره به منظور عملیاتی نمودن  هیأت محترم 22/14/1161ه

تاریخ  0221/00122قانون مدیریت خدمات کشوری )به شماره  22و  21نامه اجرایی مواد آیین 1وزیران، و در اجرای بند )الف( ماده 

 22611/244های اجرایی )موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ملکرد در دستگاه( و به منظور استقرار کامل نظام مدیریت ع10/1/1126

شود که مبنای های اجرایی ابالغ میهایی ساالنه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دستگاه(، شاخص22/1/1126تاریخ 

ها بر اساس امتیازات کسب شده ایج ارزیابی عملکرد دستگاهباشد . نتامتیاز می 1444های دولتی در قالب ها وسازمانارزیابی وزارتخانه

آید. در های برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل میشود و از دستگاهجمهور ارایه میبه شورای عالی اداری و ریاست محترم 

گیری و هماهنگی توانست با هماهنگی و این سال مرکز آمار ایران در راستای تثبیت مرجعیت در نظام آماری کشور و ضمن تعامل، پی

را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور  "همکاری در اجرای برنامه ملی آمار کشور"های مستمر، اضافه شدن شاخصپیگیری

 1ا استفاده از بامتیاز و  24در قالب  دستگاه 92برای  دستگاه اجرایی 61شاخص را از بین برساند. بر این اساس این مرکز ارزیابی این 

مصداق  1169دستگاه اجرایی در سال  20الزم به ذکر است ارزیابی این شاخص برای ه انجام رسانید. ب تعریف شده ذیل، زیرشاخص

 نداشت.
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 (1931-1011همكاري در تهيه و اجراي برنامه ملي آمار) شاخص -1جدول 

 

نحوه  ن زیرشاخصعنوا زیرشاخص
 سنجش

سقف 
 امتياز

 8 مرکزآمار ایران برنامه ملی آمار کشور )کمیته های آماربخشی( 3تهیه و ارایه برنامه عملیاتی سطح  1
 5 مرکزآمار ایران تشکیل جلسات کمیته آماربخشی دستگاه 2
 7 مرکزآمار ایران ارایه ریز داده های مورد نیاز مدرن سازی نظام آماری کشور 3

 

ا ههای اختصاصی آنهای کشور در بعد شاخصتوان به ارزیابی استانهمچنین از دیگر دستاوردهای مرتبط با این موضوعات نیز می

های به عمل آمده و همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی اساس پیگیریبر اشاره کرد.

ا هاستان ریزیمدیریت و برنامهمحور آمار و اطالعات که یکی از محورهای ارزیابی عملکرد ساالنه سازمان  های مندرج درکشور، شاخص

 22شاخص و 5توانست با استفاده از  69مرکز آمار ایران بازنگری و اصالح شد. لذا این مرکز برای اولین بار در سال  است، با پیشنهاد

 اقدام نماید. ها معاونت آمار و اطالعات این سازمانزیابی امتیاز نسبت به ار 65نماگر و در قالب 

 هااستان ریزيمدیریت و برنامهها و واحد سنجش عملكرد معاونت آمار سازمان شاخص -2جدول 
 سقف امتیاز هدف کمی واحد سنجش مستند قانونی هاعناوین شاخص کد شاخص

 32 122 درصد رانقانون مرکز آمار ای های آماریاجرای به موقع طرح 1/7
 11 122 درصد برنامه ملی آمار کشور های آماریکیفیت اجرای طرح 2/7
 25 1 تعداد قانون مرکز آمار ایران 1365ای سال های منطقهگردآوری اطالعات مورد نیاز حساب 3/7
 15 1 تعداد وظایف مصوب 1365ی آماری استان سال ی سالنامهتهیه 1/7
 11 122 درصد وظایف مصوب های شهری و روستاییسازی فایل جغرافیایی و نقشههنگامبهتهیه و  5/7

 65 هاجمع کل شاخص

 باشد:این مبحث نیز به شرح زیر میسایر اقدامات مرتبط با 

   های مصوب؛در قالب فرم ارزیابی عملکرد مرکز آمار ایران شاخص اختصاصی 5تدوین و اعالم 
 مه سه ساله اصالح نظام اداری مرکز آمار ایران؛ بسترسازی و پیگیری اجرای برنا 
 در جهت بهبود و رفع  1365سال  های عمومی و اختصاصیپیگیری، دریافت و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد شاخص

 ؛موانع
  مرکز آمار ایران؛ 1369های عمومی و اختصاصی سال تهیه و تدوین گزارشات ارزیابی عملکرد شاخص 
  امانه نظام مدیریت عملکرد )تسما( وربط در سگزارشات فوق به همراه مدارک و مستندات ذیبارگذاری 
 های اجرای در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و جلسات شرکت در همایش ملی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه

 .کشور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه
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 هاي پژوهشي همكاري و مشاركت در طرح

سال تعیین و   نیاز در زمینههای پژوهشی مورد  ی آمار، عناوین طرحبا همکاری پژوهشکده  ی آماری، اقتصادی و فناوری اطالعات، هر 

های پژوهشی ی آمار در دستو.ر کار قرار گرفت. عناوین طرحطرح پژوهشی با همکاری پژوهشکده ۹۳نیز  ۶۹۳۱شود. در سال اجرا می

 اند از:اند عبارتکه به پایان رسیده

 رآورد تورم پایه در اقتصاد ایرانب 

 ۶۹۳۱و سال  ۶۹۳۹ی ملی سالمت سال هاحسابی تهیه 

 های اصلی اقتصاددی به تفکیک بخشبینی رشد اقتصاپیش 

 پروفایل سود جمعیتی 

 ایج سرشماری مرتبط با سود جمعیتینت 

 های اطالعاتی آنو شناسایی شکاف ی پایدارهای جمعیتی اهداف توسعهی شاخصمطالعه 

 های آمارگیریگیری در طرحازهدپاسخی و انشناسایی و کنترل خطاهای بی 

 گویی بیزی در آمارهای رسمیو پیشهای استنباط بررسی استفاده از روش 

  ۶۹۳۱تا  ۶۹۳۱های نیروی کار شاخصبررسی روند 

 بندی در آمارهای جریانطاهای ردهخ 

 (۶۱۱۱-۶۹۳۱)ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایرانهای توسعهی چارچوب همکاریی پایهمطالعه 

 ۶۹۳۱سرشماری عمومی نفوس و مسکن  گزارش فنی 

 مبنانتی به مدرن با رویکرد ثبتیی گذار نظام آماری ایران از سبرنامه 

 اند از:اند عبارتبه پایان نرسیده ۶۹۳۱های پژوهشی که انجام آنها در سال های فوق، عناوین طرحعالوه بر طرح

 ۶زیست محیطی-تصادیی حساب آب در سیستم حسابداری اقمحاسبه (SEEA-water 8108) 

 های اقتصادی بخش تهیه و تدوین حسابICT های ملیبر اساس چارچوب حساب 

 های کشوروضعیت بیکاری در استان بررسی و تحلیل 

 های بالفصل باروری در ایراننندهکمطالعه تعیین 

 در ایران مهاجرین خارجی های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سالمتمطالعه ویژگی 

  امید زندگی در بدو تولد در ایرانبراورد 

                                                 

0 . System of Inviromental – Economic Accounting for Water 
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 های حمایتیرهای تحت پوشش دستگاهآمارگیری خانوا 

 هاحساب کار: مفاهیم، اصول و روشی تهیه 

 ر آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها دگیری و گردآوری دادهبازنگری روش نمونه 

 های استان زنجانناحیهالمت کوچکهای جمعیت و سگذاشتی و کاربرد آن در براورد شاخصای همهساخت داده 

 اعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارهاهای اجتممادران و ویژگی 

 ها و راهکارهای عملیاتی در ایرانسازمان ملی آمار در نظام آماری مدرن، ساختارها، ویژگی 

 ی عمومی کشورهاار نهاد کتابوانهطراحی نظام آم 

 زمان امور سینمایی و سمعی و بصریسازی نظام آمار ساطراحی و نظارت بر پیاده 

 شناسیثبت آماری کسب و کار: موضوعات روش  

 انگی آمارها در نظام آماری ایرانتهیه و تدوین استاندارهای حفظ و کنترل محرم 

 مقاالت برتر كاركنان 

و ترویج فرهنگ مطالعه و پژوهش و ارتقای کیفیت، به مقاالت برتر و واجد شرایط پاداش  مرکز آمار ایران همه ساله با هدف تقویت

ها و سمینارهای عنوان مقاله از سوی کارشناسان این مرکز به نشریات علمی و همایش 10تعداد  1331نماید. در سال نقدی اعطا می

واجد شرایط شناخته شد و مورد تشویق قرار گرفت. از میان مقاالت ارائه عنوان مقاله  11ای ارائه گردید که از این تعداد ملّی و منطقه

که به صورت سونرانی و پوستر ارائه شده بود، مورد تشویق قرار گرفت. عالوه مقاله  11های داخلی تعداد ها و همایششده در کنفرانس

 قرار گرفت.پژوهشی داخلی مورد تشویق  -عنوان مقاله چاپ شده در مجالت علمی 2بر این، 
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