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  ربانهم ملی آمار 

 جمهوري اسالمي ايران رياست جمهوري

 نظارت راهبردي مركز آمار ايران وريزي  برنامهمعاونت 

 (9340ـ49ساله آمار كشور) پنج  نامهبر

 19/9/9340-بر اساس اصالحات دفاتر مركز و ي عالي آمارشورا 19/6/40مصوب جلسه مورخ 

 به را  برنامه ملي آمار كشور قانون برنامه پنجم توسعه، 45به استناد ماده  12/6/2931ي مورخ  شوراي عالي آمار در جلسه

 .نمود تصويب زير شرح

 : تعاريف و مفاهيم (9ي ) ماده

هاي  كار رفته در برنامه ملي آمار كشور، تعاريف و مفاهيم برخي واژه ها و اصطالحات به به منظور برداشت يكسان از واژه

 .شود كليدي در زير ارايه مي

 ارزيابي كيفيت آمارها

 مربوط استانداردهاي با  ها اندازه  گيري كيفيت آمارها، مقايسه ها اندازه هاي منظم و منسجمي است كه با استفاده از آن روش

 به دستيابي آمارگيري يك نتايج كيفيت ارزيابي از هدف. گيرد مي انجام اختالف وجود صورت در الزم هاي فعاليت انجام و

 .است ها هزينه كمترين صرف با آمارها كيفيت از مشخصي سطح

 استاندارد آماري

از منابع ثبتي و ها و رهنمودها، بايدها، نبايدها، ....( براي توليد و انتشار آمار  ي جامعي از دستورالعمل ها )توصيه مجموعه 

 .طرح هاي آمارگيري است

http://amar.org.ir/صفحه-اصلی/قوانین-مقررات-و-آیین-نامه-ها/برنامه-ملی-آمار
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 آمارگيري

ها به سه  شود. آمارگيري سازد آمارگيري ناميده مي هاي آماري را ميسر مي آوري يا دستيابي به داده هر نوع فعاليتي كه جمع 

 ي ثبتيگيري( و گردآوري آمارها اي )نمونه شوند كه عبارتند از سرشماري، آمارگيري نمونه نوع عمده تقسيم مي

 (گيري اي)نمونه آمارگيري نمونه

انجام  "نمونه"ها از بخشي از جامعه تحت عنوان  آوري داده هاي علمي، جمع نوعي آمارگيري است كه با استفاده از روش

 .گيرد و قابل تعميم است مي

 ثبتي  آمارهاي

  حاصل  ثبتي  هاي داده...(  و  تلخيص و  محاسبات ، كردن  مرتب ، بندي طبقه)  پردازش از  كه هستند  آمارهايي  ، ثبتي  آمارهاي

 .شوند مي

 آمارهاي رسمي

 .شوند آماري كشور توليد و منتشر مي آمارهاي رسمي، آمارهاي كه توسط نظام

 اصول اساسي آمارهاي رسمي

 طرفي و دسترسي برابر ـ ارتباط، بي 2اصل

 اي ـ موازين و اخالق حرفه 1اصل

  شفافيتگويي و  ـ پاسخ 9اصل

  ي نادرست ـ پيشگيري از استفاده 5اصل

 جويي ـ صرفه 4اصل

 ـ حفظ محرمانگي 6اصل

 ـ قانون آمار 7اصل

 هماهنگي درسطح ملي -8اصل
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 الملل ـ استانداردهاي بين 3اصل

 المللي ـ همكاري بين 21اصل

 )قالب ( آمارگيري چارچوب

 .سازد  ها را ميسر مي عريف نموده و دستيابي به آناي است كه عناصر جامعه آمارگيري را ت فهرست يا نقشه

 حفظ محرمانگي اطالعات آماري

هاي  ها و اطالعات شناسايي كننده اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است كه در طي فرآيند اجراي طرح  حفاظت از داده 

 .شوند هاي اجرايي و يا بخش خصوصي گردآوري مي آمارگيري مختلف توسط دستگاه

 ثبتي  ايه داده

از فرم ها،   و با استفاده  سازمان  يك  و جاري  ، واقعي عيني  هاي فعاليت  انجام  در حين  هستند كه  هايي ، داده ثبتي  هاي داده

 .شوند مي  ثبت  سازمان  در داخل  و فايل هاي كامپيوتري جاري  اسناد، مدارك

 اجرايي هاي  دستگاه

هايي كه  هاي دولتي و تمامي دستگاه ي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتها، موسسات دولت خانه تمامي وزارت

ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع  شمول قانون بر آن

 ()مطابق با تعاريف برنامه پنجم اصالح شود شوند. اجرايي ناميده مي  هاي دولتي، دستگاه ها و بيمه ايران، بانك مركزي، بانك

 سرشماري

گيرد مانند سرشماري  ها از تمام واحدهاي جامعه در يك مقطع زماني خاص انجام مي آوري داده آمارگيري است كه جمع

  .نفوس و مسكن، كارگاهي، كشاورزي و غيره

  سيستم

 .هستند وموثر مفيد  اهدافي مشترك با هم در تعامل هم وابسته است كه براي رسيدن به مجموعه منظمي از عناصر به
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 عملياتي -سيستم اطالعاتي 

پذيرد و پس از پردازش، برون  هاي خام را به عنوان درون داده مي عملياتي، سيستمي است كه داده -يك سيستم اطالعاتي

 .كند هايي به صورت اطالعات عملياتي و گزارشهاي مديريتي توليد مي داده

 هاي ملي ابسيستم حس

ها و جداول كالن اقتصادي بر اساس تعاريف و مفاهيم،  ها، ترازنامه حساب از يك مجموعه منسجم، سازگار و يكپارچه

المللي، تشكيل شده است. در اين سيستم چارچوب حسابداري جامعي  ها و قواعد حسابداري توافق شده در سطح بين بندي طبقه

شود كه براي  هاي زماني معين و متوالي در قالبي تنظيم مي اقتصادي براي دورههاي  ارائه شده است كه در آن داده

          د.گير قتصادي مورد استفاده قرار ميهاي ا گيري ها و تصميم ها، تجزيه و تحليل گذاري سياست

  ثبتي  ساماندهي نظام آمارهاي

و كيفي آمارهاي ثبتي به بهبود، ايجاد و استقرار  ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي فرايندي است كه با هدف ارتقاي كمي

  .مي پردازد ثبتي هاي داده ارايه و پردارش انتقال، ثبت، مختلف هاي حوزه در مطلوب عملياتي –سيستم هاي اطالعاتي 

 شاخص قيمت

 .دهد كميتي است كه متوسط قيمت كاالها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان مي 

 ي كشورشبكه ملي آمار

هاي مرتبط با  ي آمارهاي رسمي و فراداده ها و اطالعات آماري مورد نياز براي ارايه شبكه ملي آماري كشور، محيط انباشت داده

گيري از فناوري اطالعات و  ها و اطالعات آماري با بهره باشد. در اين پايگاه، داده آن است كه در مركز آمار ايران مستقر مي

سازي و انباشت شده و به  هاي اجرايي گردآوري، يكپارچه هاي اطالعات آماري دستگاه ق ارتباط با پايگاهارتباطات و از طري

 .شود ي جهاني، به عموم كاربران عرضه مي رساني در گستره هاي نوين اطالع صورت آمارهاي رسمي با شيوه

 طرح آمارگيري

هاي مختلف است كه براي گردآوري اطالعات و سنجش در  اي از روش ها،مفاهيم ،تعاريف ،ابزار و دستورالعمل مجموعه 

 .شود ي يك يا چند موضوع براي يك يا چند هدف از جامعه مشخص براي زمان معين تهيه مي زمينه
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 بندي آماري طبقه

باشد كه هر رده به يك يا چند متغير خاص در  هاي مجزا مي د با ردهاي جامع، سازمان يافته و متقابالً منحصر بفر مجموعه

گردند.  ها اغلب به صورت سلسله مراتبي با كدهاي عددي يا الفبايي ارائه مي شود، رده هاي آماري تخصيص داده مي فعاليت

 .باشند المللي مي جامع بينها و م اي پيروي كرده و سفارش شده از سوي سازمان بندهاي آماري از قوانين تأييد شده طبقه

 فراداده

 .ها و فرايندهاي توليد و استفاده از داده ها است اطالعاتي درباره داده

  فرهنگ آماري

ي نگرش و باور عمومي از آمار، چگونگي توليد، نشر، دستيابي و به كارگيري اطالعات آماري در  فرهنگ آماري، مجموعه

  .جامعه است

 مركز آمار ايران

  .برعهده دارد دستگاه اجرايي است كه وظيفه رهبري و هدايت نظام آماري كشور را

 فراداده

 .ها است ها و فرايندهاي توليد و نحوه استفاده از داده اطالعاتي درباره ي داده 

 كيفيت آمارها

ها و آمارها براي رفع نياز كاربران و رسيدن به اهداف تعيين شده در  درجه يا ميزان اطمينان به مناسب بودن استفاده از داده 

 .آمارگيري است

 عاتمحرمانگي اطال

 .محرمانگي اطالعات، جلوگيري از افشاي اطالعات قابل شناسايي شخصي را گويند
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 نظام آماري

آوري، تهيه،  ها از سوي دولت وظيفه جمع ها و واحدهاي آماري در داخل كشور است كه همه آن ايي از سازمان مجموعه

 .توليد، پردازش و انتشار آمارهاي رسمي را برعهده دارند

  ثبتي  رهايآما  نظام 

ها را درون خود ثبت كرده و پس از  عملياتي مي باشد كه داده -نظام آمارهاي ثبتي، مجموعه اي از سيستم هاي اطالعاتي 

 .هايي به صورت آمارهاي ثبتي ارايه مي كند پردازش، برون داده

 :انداز مطلوب چشم( 1ي ) ماده

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول ” ي ايران كه در آن ي جمهوري اسالم ساله انداز بيست با الهام از چشم

 .شود انداز مطلوب آمار كشور به صورت زير ترسيم مي ، چشم“ اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه

 و مشاركت توانمند و علمي تمام اركان در مسير تأمين هاي نوين  نظام آماري كشور نظامي كارا و پويا مبتني بر فناوري

نيازهاي آمارهاي رسمي كشور است كه در آن آمارهاي روزآمد، قابل اعتماد و متناسب با نيازهاي آماري كاربران بر 

 سريع، صورت  به مؤثر و جامع رساني اطالع هاي شيوه از استفاده با و تهيه  هاي مطلوب و با كيفيت مورد قبول ي روش پايه

گيرد. در اين نظام، آمارهاي ثبتي سـاماندهي شده،  كاربران قرار مي دسترس در فردي اطالعات محرمانگي حفظ با و آسان

هاي مشاركت مؤثر آنان در  كنندگان آمـار ارتقا يافته و زمينه كنندگان و استفاده فـرهنگ آماري پاسخگويان، تهيه

ريزان،  ي برنامه مجموعه انداز مطلوب، استفاده از آمار توسط شود. در چشم هاي آماري تأمين مي هاي فعاليت فرايند

گيري و قضاوت بر  سازي، تصميم سياستگذاران و ساير كاربران به نحـو فراگير و مطلوب انجام شده و فرهنگ تصميم

 .شود هاي متكي بر آمار و اطالعات درست نهادينه مي ي سنجش پايه

 :هاي اجرايي هاي كلي و راهبردها و سياست اهداف، سياست ( 3ي ) ماده

 اهداف كيفي    (9

 هاي زماني مناسب تهيه آمارهاي رسمي موردنياز، بهنگام، با كيفيت مطلوب و دوره 2.2

   تر با جلب بيشتر رضايت كاربران تر وارزان تر وآسان تر ،سريع رساني جامع آماري با شيوه هاي متنوع اطالع 1.2
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 ها گسترش توليد آمار به روش ثبتي و بهبود كيفيت آن 9.2

 ارتقاي كيفيت آمارهاي توليدي و بهبود مستمر سيستم ارزيابي كيفيت آمارها  5.2

 بهبود روش، ارتقاي كارايي و گسترش پوشش موضوعي و جغرافيايي در توليد آمارهاي رسمي  4.2

هاي قيمت  اخصو تهيه و ارائه ش (SNA هاي ملي )براساس آخرين ويرايش توليد بهنگام و توسعه آمار حساب  6.2

  كاربران مورد نياز

  گسترش فرهنگ استفاده از آمارهاي رسمي  7.2

 افزايش اعتماد و رضايت كاربران آمارهاي رسمي  8.2

 المللي كشوردر اين زمينه هاي آماري وارتقاي جايگاه بين المللي در فعاليت اي و بين هاي منطقه همگامي با پيشرفت 3.2

م كردن بستر تهيه وتوليد آمار و اطالعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي برخي از حوزه هاي تخصصي فراه 21.2

 .قانون برنامه پنج ساله آماري كشور 68مندرج در ماده 

 آماري هاي وطرح ها سرشماري نياز مورد آماري هاي ونقشه  افزايش سطح كيفي داده ها 22.2

 (ردها )استراتژي هاهاي كلي وراهب سياست    (1

 كشور رسمي آمارهاي توليد هاي فعاليت  گذاري و هدايت تمركز سياست 2.1

 كشور  هاي توسعه اولويت دادن به تأمين آمارهاي پايه و آمارهاي مورد نياز برنامه  1.1

  توسعه شبكه ملي آماري كشور   9.1

 در نظام آماري كشور ICT ني برحفظ و توسعه محيط كاري پيوسته و يكپارچه مبت  5.1

 رساني آماري گسترش سيستم نظارت و ارزيابي در فرايند توليد آمار و اطالع 4.1

هاي نوين اطالعات وارتباطات  گيري از فناوري رساني آماري با بهره هاي توليد، پژوهش و اطالع سازي شيوه بهينه  6.1

 (آسانتر تر و )با شيوه هاي متنوع تر، سريعتر، ارزان
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 هاي توليد كننده آمار روزرساني شده در دستگاه نهادينه كردن استفاده از استانداردهاي آماري به  7.1

 آمارگيري و افزايش سرعت ارايه نتايجهاي  طرحبهبود كيفيت نتايج   8.1

ثبتي و ارزيابي مستمر   ه روشتوليد آمار ب  هاي اجرايي و ساماندهي و توسعه ارتقاي نظام آمارهاي ثبتي دستگاه  3.1

 كيفيت اقالم آمارهاي ثبتي

 هاي اجرايي و بخش خصوصي و تعاوني در توليد آمار هاي دستگاه استفاده از ظرفيت 21.1

  هاي آماري سازي در فعاليت ظرفيت 22.1

  ارشد جامعه انارتقاي فرهنگ آماري پاسخگويان، كاربران، توليدكنندگان و سياست گذاران و مدير 21.1

هاي  طرحها و استقرارنظام ارزيابي كيفيت و اثربخشي  هاي آماري و كاربردي كردن آن گسترش پژوهش 29.1

 پژوهشي

 اهداف كمي    ( 3

 دوره اجرا 2186عنوان طرح آمارگيري مجموعاً در قالب  216انجام حداقل   2.9

  (DDSG SDDS)و ها منطبق با نظام انتشار دادهها  انتشار داده كاهش فاصله زماني توليد و 1.9

        درصد تا پايان برنامه 9كاهش بي پاسخي كلي در تمامي طرح هاي آمارگيري به حداكثر  9.9

 آماري بندي طبقه 6  طبقه بندي آماري و ترجمه 6سازي  تدوين، بازنگري يا پياده 5.9

  آمارگيريهاي  طرحانداردها در زمينه مطالعه، تدوين يا بازنگري است 4.9

 هاي اجباري ارزيابي كيفيت آمارهاي توليدي محاسبه و ارائه تمام شاخص  6.9

هاي اجرايي بر  عملياتي دستگاه-هاي اطالعاتي سيستم استانداردسازي تعاريف و مفاهيم اقالم آماري موردنياز در 7.9

 رها معيا ها و اساس مالك

 هاي آمارگيري مصوب شوراي عالي آمار دسازي تعاريف و مفاهيم طرحاستاندار 8.9
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  اجرايي هاي دستگاه  عملياتي در -سيستم اطالعاتي 61ساماندهي حداقل  3.9

 درصد در انتهاي برنامه 71افزايش سهم آمارهاي ثبتي در آمارهاي مندرج در سالنامه آماري به  21.9

 قلم آمار ثبتي در هر سال 211ارزيابي كيفيت حداقل   22.9

 هاي پيش بيني شده در چارچوب مركزي سيستم حساب هاي ملي سازي بخش واقعي حساب پياده  21.9

 آمارگيري مورد نياز حساب هاي ملي وشاخص قيمتهاي  طرحوشش كامل اجراي پ  29.9

هاي ملي با درنظر  ب مركزي سيستم حساببيني شده خارج از چارچو هاي اقماري و تفصيلي پيش گسترش حساب 25.9

  گرفتن نيازهاي آماري كشور برحسب نياز

  عنوان شاخص قيمت در هر سال 11تهيه و ارائه  24.9

 درصد 211در صد به  71اجرايي از هاي  دستگاهتكميل ظرفيت نيروي انساني واحد هاي آمار و اطالعات  26.9

هاي اجرايي ملي و استاني و  و كارگاه آموزشي تخصصي براي كاركنان دستگاه دوره 211برگزاري حداقل  27.9

 هاي مختلف آماري زمينه فعاليت المللي و منطقه اي در دوره آموزشي بين 21برگزاري حداقل 

 درصد تا 91اجرايي حداقل هاي  دستگاهو اطالعات  افزايش سهم فارغ التحصيالن رشته آمار در واحد هاي آمار  28.9

 پايان برنامه پنجم

 درصد 11افزايش شاخص آگاهي و اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي رسمي و كاربرد آن به ميزان  23.9

عنوان  2411عنوان اطلس آماري،  24برگ نقشه آماري شهري و روستايي و تهيه  94111سازي  هنگام تهيه و به  11.9

  (Thematic map)   نقشه موضوعي

 كشور تا پايان برنامه 34كشور درابتداي برنامه به  91همكاري هاي مشترك از گسترش  12.9

 هاي اجرايي طرح پژوهشي آماري در طول برنامه توسط دستگاه 111انجام حداقل    11.9

  ي آمار رسمي پژوهشي در حوزه -مقاله در نشريات علمي 211چاپ حداقل  19.9
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نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري مورد تأييد پژوهشكده آمار در زمينه  نپايا 41حمايت مالي از حداقل  15.9

 آمارهاي رسمي

  استان كشور 92تغذيه پايگاه اطالعات مكاني در  14.9

 هاي اجرايي سياست    (9

 :رعايت اصول بنيادي آمارهاي رسمي به ويژه 2.5

 طرفي در توليد آمارهاي رسمي رعايت بي-

 محرمانگي اطالعات فردي حفظ-

 ي نادرست از آمار پيشگيري از استفاده-

ايراني، اصالح الگوي مصرف و  -اولويت دادن به پوشش توليد آمارهاي مورد نياز الگوي توسعه اسالمي  1.5

 ساله كشور 11توليدآمارهاي مورد نياز ارزيابي عملكرد سندچشم انداز 

 ر آمارهاي رسميساماندهي توليد و انتشا 9.5

  جلوگيري از موازي كاري در توليد و ارائه آمار  5.5

اولويت دادن به تأمين نيازهاي آماري پايگاه اطالعات آماري كشور و ايجاد بستر مخابراتي و ارتباطي امن و  4.5

 مناسب براي استقرار پايگاه مذكور

 ات درتهيه، توليد وارايه آمارهاي رسمياستفاده از فناوري هاي نوين اطالعات وارتباط 6.5

 استفاده از ابزارهاي نوين مديريت در نظام آماري كشور 7.5

   استفاده از آمارهاي رسمي تائيد شده در مديريت علمي جامعه 8.5

 هاي اجرايي استانداردسازي تعاريف و مفاهيم آماري در دستگاه 3.5
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ري در زمينه طرح هاي آمارگيري، آمارهاي ثبتي و پايگاه هاي اطالعات آماري در رعايت استانداردهاي آما 21.5

 هاي اجرايي كشور تمامي دستگاه

 هاي آمارگيري هاي ارزيابي كيفيت و فراداده ها به همراه نتايج طرح شاخص  الزام به ارايه 22.5

اجرايي و جلب هاي  دستگاهالم آمارهاي ثبتي اولويت توليد آمار به روش ثبتي و ارزيابي مستمر كيفيت اق 21.5

 ي استقرار نظام آمارهاي ثبتي ها در زمينه حمايت هر چه بيشتر مديران ارشد دستگاه

 مداري در تأمين نيازهاي آماري و انجام پژوهش هاي آماري توجه به اصول مشتري  29.5

هاي اقماري  طور متمركز و تهيه حساب الح بههاي اصلي سيستم حساب هاي ملي در مرجع ذي ص تهيه حساب  25.5

 هاي اجرائي با هدايت مركز آمار ايران هاي مختلف توسط دستگاه بخش

 آمارگيريهاي  طرحاستفاده از چارچوب هاي بهنگام دراجراي  24.5

 حفظ سري زماني آمارهاي توليدي در صورت نياز 26.5

افزايش آگاهي، سوادآماري، اعتماد و مشاركت افراد جامعه و ايجاد انگيزه در آنان، در زمينه جمع آوري، تهيه،  27.5

 توليد و انتشار آمارهاي رسمي

 آمارهاي رسمي   هاي كاربردي در زمينه اولويت دادن به پژوهش 28.5

 ساني متخصصهاي الزم بمنظور جذب و نگهداري نيروي ان  ايجاد انگيزه 23.5

 هاي آماري هاي اجرايي، دانشگاهيان، پژوهشگران و محققين فعال در فعاليت حمايت و تشويق دستگاه 11.5

چوب نظام آماري و با رعايت المللي در چار اجرايي و مؤسسات بينهاي  دستگاهتقويت تعامل مركز آمار ايران با   12.5

 هاي آماري دستگاهي در زمينه تبادل اطالعات و ساير فعاليتهاي خارجي كشور و تعميق تعامل بين  سياست

  نهادينه كردن تهيه و اجراي برنامه هاي آمار كشور 11.5
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منظور هماهنگي و افزايش كارايي و اثربخشي اركان نظام آماري كشور، تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه  به  (9) ي ماده

 :شود هاي ذيل انجام مي اقدام

اونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مكلف مع (2

 :باشند به اقدامات زير مي

الف( مطالعه و بررسي قانون مركز آمار ايران با تكيه بر اهداف، وظايف، جايگاه مركز، شوراي عالي آمار و 

ر مبتني بر توسعه ملي و عدالت در نظام آماري كشور در نظام آماري هاي اجرايي كشو واحدهاي آماري در دستگاه

  .كشور و ارايه اليحه اصالحي به دولت

اجرايي ملي و استاني با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي  هاي  دستگاهب( بازنگري، اصالح و ايجاد تشكيالت آماري 

  آمار

هاي اجرايي  راه اندازي واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه ج( توسعه منابع انساني مورد نياز نظام آماري كشور و

  .متناسب با تشكيالت اصالح شده در بند فوق

هاي  ي شغلي كاركنان واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه د( تعيين وابالغ راهكارهاي الزم به منظور ارتقاي انگيزه

  اجرايي

هاي آموزشي تخصصي مورد نياز شاغلين  كلف است، دورهمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور م (1

اجرايي حداكثر تا پايان سال  هاي  دستگاهاجرايي را با همكاري مركزآمارايران و  هاي  دستگاهواحدهاي آماري، 

اول برنامه تصويب و ابالغ نمايد و در صورت نياز به صورت ساالنه تجديد نظر و مورد بازنگري قرار دهد. 

  .اجرايي ذيربط انجام مي گيرد هاي  دستگاهه هاي آموزشي توسط مركز آمار ايران و توسط نيازسنجي دور

اجرايي مكلفند اجراي دوره هاي آموزشي فوق الذكر را در برنامه هاي  هاي  دستگاهتبصره: مركز آمار ايران و 

  .آموزشي خود ملحوظ نمايند

يشنهاد مركزآمارايران ضمن ايجاد گرايش آمارهاي رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است، بنا به پ (9

آمار، نسبت به گسترش آموزش دانشگاهي آمارهاي رسمي به تناسب نيازهاي كاربردي خصوصاً در   در رشته

هاي قيمت در مقطع كارشناسي رشته اقتصاد و ايجاد گرايش مذكور در مقطع  هاي ملي و شاخص مباحث حساب

 .اقدام نمايد كارشناسي ارشد اين رشته
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مكلف است تسهيالت الزم به منظور توسعه تعامالت منطقه اي و بين المللي و مشاركت فعال و   وزارت امورخارجه  (5

را به   سمينارها و دوره هاي آموزشي آماري منطقه اي و بين المللي،  مؤثر عناصر نظام آماري كشور در اجالس ها،

  .عمل خواهد آورد

هاي بين دستگاهي جهت  ها و هماهنگي هاي آماري استان ها و اولويت ها، برنامه و پيشنهاد سياستبه منظور بررسي  (4

هاي شوراي عالي آمار و برنامه پنجساله آمار كشور، كارگروه آمار و  هاي آماري در راستاي سياست انجام فعاليت

 .ين كارگروه به شرح پيوست مي باشدشود. تركيب اعضا و وظايف ا اطالعات استان به رياست استاندار تشكيل مي

خود را در  "برنامه عملياتي آمار و اطالعات پنج ساله"اجرايي مكلفند تا پايان سال اول برنامه پنجم هاي  دستگاه (6

 .چارچوب برنامه پنج ساله آمار كشور تهيه نموده و جهت هماهنگي در نظام آماري به مركز آمارايران ارايه نمايند

پذير بودن اطالعات آماري  پذيري و جمع ي توليد آمار، مقايسه هاي مورد نياز برنامه به منظور اجراي طرح (  5ي ) ماده

 :هاي آماري و ارتقاي كيفيت نتايج حاصل از طرح

  .شود هاي آمارگيري كشور به شرح پيوست در طول برنامه پنجم به مورد اجرا گذاشته مي الف( طرح

بيني نشده در برنامه را تا پايان تيرماه هر سال به مركز  هاي آمارگيري پيش ي مكلفند طرحهاي اجراي دستگاه ( 9تبصره 

آمارايران ارسال نمايند تا پس ازتأييد اين مركز از محل بودجه رديف متمركز در همان سال اجرا شوند در غير اين 

  .صورت در بودجه سنواتي سال بعد تامين اعتبارمي شوند

ميليارد ريال  41ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است ساالنه اعتباري معادل  رنامهمعاونت ب ( 1تبصره 

 به آمارايران مركز تصويب با تا گيرد نظر در  بيني نشده در قالب رديف متمركز هاي پيش به منظور تامين بودجه طرح

 .يابد اختصاص مربوط هاي دستگاه

هاي جديد فعال  سازي چارچوب آماري، نام ونشان ومشخصات تمام كارگاه نگامهاي اجرايي مكلفند براي به دستگاه ب(

 قرار  تحت حيطه فعاليت خود در سطح كشور را درچارچوب مورد نظر مركز آمارايران ، تهيه و در اختيار اين مركز

  .شد هدخوا نهايي طريق اين از مربوطه اطالعات ،6 ماده 1 تبصره شدن عملياتي از بعد است بديهي.دهند

هاي اقماري مرتبط با حوزه خود را با هدايت مركز آمار ايران و متناسب با  تهيه حساب هاي اجرائي مكلفند  ج( دستگاه

 .خود قرار دهند"ساله برنامه عملياتي آمار و اطالعات بخشي پنج"برنامه پنج ساله آمار كشور در 
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بندي ها و  ير فعاليت هاي آماري تعاريف و مفاهيم، طبقهاجرايي مكلفند در اجراي آمارگيري ها وساهاي  دستگاهد(

 بر  ساير استانداردهاي آماري تهيه شده توسط مركز آمارايران را رعايت نمايند. همچنين مركز آمارايران مكلف است

 تنظار هاي فرم و نامه آيين مجموعه اساس بر آماريهاي  طرح نتايج انتشار و استخراج اجرا، تهيه، مراحل تمام

  .رت نمايدنظا ،(آمار عالي شوراي 9/6/87 مصوب)

به منظور ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي كشور و با هدف توسعه توليد آمار به روش ثبتي و تغذيه شبكه ملي  (6ي ) ماده

 :اجرايي موظفند هاي  دستگاهكننده نيازهاي آماري كشور  ترين تأمين آماري كشور به عنوان اصلي

 شبكه نياز مورد كه خود عملياتي_هاي اطالعاتي دسته از سيستم برنامه پنجم توسعه نسبت به ساماندهي آن هاي الف( طي سال

 به عملياتي-اطالعاتي هاي سيستم نهايي انتخاب فرآيند و ضوابط" براساس(  پيوست شرح به)باشد مي كشور آماري ملي

الي آمار اقدام ع شوراي  9/6/2987 مورخ جلسه مصوب "وركش اجرايي هاي دستگاه در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي منظور

 .نمايند

هاي: ثبت وقايع حياتي چهارگانه،  عملياتي اصلي شامل سيستم-هاي اطالعاتي با توجه به نقش و اهميت سيستم( 9تبصره 

رفاهي و تأمين  آموزي، دانشجويي، ماليات، كدمكاني )كدپستي(، جامع اطالعات امالك و كاداستر، خدمات مهاجرت، دانش

اجتماعي، واردات و صادرات، تسهيالت و مشتريان بانكي، كاركنان دولت ،كار جويان، بهداشت ودرمان،اتباع بيگانه 

،سازمانهاي مردم نهاد،اطالعات مربوط به امورشهري وشهرداري، نظام وظيفه وسيستم هاي حمايتي در ساماندهي نظام 

ربط مكلفند حداكثر تا پايان سال دوم برنامه توسعه نسبت به ساماندهي اين  ي ذيهاي اجراي آمارهاي ثبتي كشور، دستگاه

 .ها اقدام نمايند سيستم

 ثبت با نحوي به كه خود مرتبط عملياتي –هاي اطالعاتي اند در تمامي سيستم اجرايي مكلفهاي  دستگاه( 1تبصره 

كليد ارتباطي بين  ترين اصلي عنوان به كارگاه شناسه و يمل شماره درج به نسبت دارند ارتباط ها كارگاه و افراد مشخصات

پايگاه هاي اطالعات اقدام نموده و حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، خدمات عمومي خود را منوط به ثبت شماره ملي به 

مه پنجم با انضمام مشخصات حقيقي و حقوقي افراد نمايد. مركز آمار ايران مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنا

ربط )وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع، وزارت امور اقتصادي ودارايي، وزارت  هماهنگي دستگاههاي ذي

ارتباطات و فناوري اطالعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، وزارت جهادكشاورزي وتعاون( نسبت به تهيه طرح 

  .ها اقدام نمايد فرد كارگاه عملياتي شناسه منحصربه
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 منظور به عملياتي-اطالعاتي هاي سيستم نهايي انتخاب فرآيند و ضوابط"مركز آمار ايران مكلف است بر اساس ( 3تبصره 

 اي، نمونه آمارگيري هاي طرح بر نظارت نامه آيين" همچنين و "كشور اجرايي هاي دستگاه در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي

الي آمار، بر مراحل مختلف ع شوراي  9/6/2987  مورخ جلسه مصوب "يثبت آمارهاي نظام ساماندهي و سرشماري

  .هاي اجرايي نظارت نمايد عملياتي دستگاه-هاي اطالعاتي ساماندهي سيستم

 كيفيت كشور آماري ملي شبكه نياز مورد ثبتي آمارهاي صحت از اطمينان منظور به  ب( مركز آمار ايران مكلف است

هادات اصالحي به دستگاه اجرايي مربوطه اعالم نمايد. پيشن همراه به را حاصله نتايج سپس و هنمود ارزيابي را اقالم اين

دستگاه اجرايي نيز مكلف است اقدامات اصالحي متناسب را در اين خصوص انجام داده و نتيجه را به مركز آمار ايران 

بندي  بر اساس معيارهاي تعيين شده نسبت به اولويت منعكس نمايد. بديهي است با توجه به تعدد اين اقالم، مركز آمار ايران

 .ها جهت ارزيابي كيفيت اقدام خواهد نمود آن

ها و مجامع  ها و آمارهاي ثبتي موجود مورد نياز شبكه ملي آماري كشور، سازمان هاي اجرايي مكلفند: داده ج( دستگاه

 .آمار ايران قرار دهنددر اختيار مركز  (Online) المللي را ترجيحاً به صورت برخط بين

 مركز اختيار ودر تهيه را پنجم، برنامه  قانون 68د( دستگاههاي اجرايي مكلفند آمارهاي ثبتي وسازوكارهاي موضوع ماده 

 . دهند قرار آمار

را در قالب برنامه 68اجرايي مسئول تهيه شاخص هاي ذي ربط درماده  هاي  دستگاهايران موظف است  آمار كزمر  : تبصره

 . ملي آمار به دولت پيشنهاد دهد شبكه

 :هاي آماري منظور ساماندهي پژوهش به ( 7ي ) ماده

 ها فعاليت با مرتبط  هاي اجرايي مكلفند نسبت به پيش بيني وتأمين اعتبارطرح هاي پژوهشي آماري الف( دستگاه

 كه كشور آماري نظام يا و خود عملكرد وتوسعه بهبود راستاي در آن اجراي و دردستگاه موجود هاي ومأموريت

 .ي نمايد ،اقدام نمايندم اعالم مركزآمار

 آمار مركز ايران ارسال كنند، آمار هاي پژوهشي آماري خود را به مركز اجرايي مي توانند طرحهاي  دستگاه : 9 تبصره

 .هفته ،تأيديه يا اصالحيه آن را به دستگاه اعالم مي نمايد 1ايران نيز ظرف 

  .ي مكلفند،اعتبارات موضوع اين ماده را به طور كامل ،تخصيص دهنداجرايهاي  دستگاه : 1تبصره 
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 آموزش براي الزم هاي زمينه هاي علمي برگزاري دوره هاي آموزشي و همايشآمار موظف است از طريق  ب( پژوهشكده 

 .آورد فراهم را فوق پژوهشهاي نتايج كردن كاربردي و

مايت از پژوهشگران آمار را تهيه و ح و آماري پژوهشهاي توسعه براي الزم يها برنامه است موظف آمار پژوهشكده  ج(

 .به شوراي عالي آمار ارائه نمايد

 آنها مجريان و شده انجام آموزشي  د( پژوهشكده آمار موظف است بانك اطالعاتي سوابق طرحهاي پژوهشي و دوره هاي

 .رساني نمايد بروز برنامه طول در و تهيه برنامه اول سال پايان تا را رسمي آمار هاي حوزه در فعال مدرسان و

اجرايي موظف هستند يك نسخه از نتايج پژوهشهاي آماري و اطالعات مربوط را در اختيار هاي  دستگاه  :تبصره

 .پژوهشكده آمار قرار دهند

 آمارهاي رساني اطالع و  بيبه منظور تسريع، تسهيل و ايجاد يكپارچگي در فرايندهاي توليد، ذخيره ، بازيا ( 8ي ) ماده

  :گيري و تصميم  گذاري ، سياست ريزي استفاده در برنامه براي رسمي

 :الف( مركز آمار ايران به عنوان مسئول شبكه ملي آماري كشور مكلف است

 اهداف  با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، نسبت به تكميل و توسعه شبكه ملي آماري كشور متناسب با 

 .ظام آماري كشور ونياز كاربران اقدام نمايدن

 مندي آنان از  مندي و رضايت از طريق نيازسنجي مستمر آماري ذي نفعان نظام آماري و سنجش مداوم ميزان بهره

 .رساني، اقدام نمايد هاي نوين اطالع رساني جامع و موثر، متناسب با شيوه خدمات آماري ارائه شده، نسبت به اطالع

 :هاي اجرايي مكلف هستند دستگاهب( تمامي 

   برنامه طبق سنجي نياز بر مبتني  هاي اطالعات و آمار رسمي مورد نياز شبكه ملي آماري كشور را همراه با فراداده 

 وزارت و) ايران آمار مركز توسط  كه اطالعات تبادل( وآماري فني  هاي توافقنامه يا) هاي نامه شيوه و

هاي الزم را با مركز  ، ارايه نمايند ودر ايجاد يا توسعه پايگاه اطالعاتي خود هماهنگيشد خواهد ابالغ( ارتباطات

آمار ايران به عمل آورده و امكان دسترسي به پايگاه اطالعاتي خود با رعايت سطوح دسترسي ، كيفيت دسترسي 

 .آورند فراهم آمارايران مركز براي را  ورعايت طبقه بندي هاي اطالعاتي
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 :ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف استج( وزارت 

   هاي نوين در گستره جهاني، نسبت به ايجاد  رساني با شيوه به منظورتكميل و توسعه شبكه ملي آماري و اطالع

 .بسترهاي مخابراتي و ارتباطي مطمئن، با سرعت و امنيت مناسب اقدام نمايد

 :ي براي ارتقاي فرهنگ آماريي راهكارهاي اجراي منظور بررسي و ارايه به (4ي ) ماده

 : الف( مركز آمار ايران مكلف است

 نسبت به تدوين برنامه ارتقاي فرهنگ آماري كشور وارزيابي آن اقدام نمايد. 

 از پس را پيشنهادي راهكارهاي و نتايج و نموده سنجش را آماري فرهنگ ارتقاي  هر دوسال يك بار وضعيت 

 .هاي مقتضي به هيأت دولت گزارش نمايد ي گير و تصميم بررسي براي آمار عالي شوراي تأييد

 به برنامه اول سال پايان تا  مركز آمار ايران بايد فهرست شاخص هاي كالن ارزيابي فرهنگ آماري كشور را ( تبصره

  .برساند آمار عالي شوراي تصويب

طور  ا همكاري مركز آمار ايران بهپنجم توسعه ب  ب( صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در طول برنامه

 .مستمر به توليد و پخش برنامه به منظور ارتقاي فرهنگ آماري و عمومي سازي آمار در جامعه اقدام نمايد

 :ج( وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري مركز آمار ايران 

  ها در دانش  ها و واقعيت يتگيري علمي كم به منظور تقويت مهارت ها وشكوفايي استعداد سنجش و اندازه

هاي آموزشي وكمك  آموزان، مطالب مناسب آماري را به صورت جذاب و با كيفيت تهيه و در برنامه

 علمي مختلف هاي برنامه اجراي به نسبت خصوص دراين و نمايد درج تحصيلي، مختلف سطوح  آموزشي

 .نمايد اقدام وآموزشي

 هاي آموزشي و كالس هاي توجيهي ضمن  و برگزاري مستمر كارگاهپنجم نسبت به طراحي   از ابتداي برنامه

 . .نمايد اقدام آمار معلمان براي  خدمت در زمينه آمار كاربردي
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پنجم نسبت به تهيه   د( مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تا پايان سال اول برنامه

كشور اقدام نموده تا پس از تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور توسط   يبرنامه عملياتي ارتقاي فرهنگ آمار

  .اجرايي ذيربط اجرا شود هاي  دستگاه

كه شامل چگونگي همكاري وزارت آموزش و پرورش، صدا و “ د”،“ ج”، “ب”هاي اجرايي بندهاي  نامه آيين : تبصره

ز آمار ايران است با پيشنهاد مركز آمار ايران به سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، و مرك

   تصويب شوراي عالي آمارخواهد رسيد

برنامه "ها و اقدامات پيشنهادي خود رادر  هاي اجرايي مكلفند در جهت ارتقاي فرهنگ آماري جامعه، فعاليت دستگاهه( 

  .تهيه و اجرا نمايند "ساله عملياتي آمار و اطالعات بخشي پنج

 و تهيه استاني برش در را در  ساله آمار كشور وزارت كشور مكلف است برنامه ي عملياتي اجراي برنامه پنج ( 90ي ) ماده

 فراهم  شهرستان و استان توسعه و ريزي برنامه شوراي طريق از ها داري فرمان و ها داري استان توسط آن اجراي

 (شود ويرايش.)نمايد ارسال جمهور رييس راهبردي تونظار ريزي برنامه معاونت به را آن  نهساال وگزارش  نمايد

 برنامه اجراي براي  نياز مورد اعتبارات است مكلف  نظارت راهبردي رييس جمهور وريزي  برنامهمعاونت  ( 99ي ) ماده

 برنامه" قالب در را  اجراييهاي  دستگاه آماري هاي فعاليت اجراي و( پيوست جدول شرح به) كشور  آماري ساله پنج

 .نمايد وتأمين بيني پيش اجراييهاي  دستگاه از يك هر اعتبارات ذيل" رسمي مارهايآ

 .اعتبارات اين برنامه تخصيص يافته تلقي مي شود ( 9تبصره 

عالي آمار و استانداردهاي ابالغ   شوراي 9/6/87هاي نظارت مصوب مورخ  نامه و فرم رعايت مفاد مجموعه آئين( 1تبصره 

  .هاي اجرايي الزامي است ر ايران براي كليه دستگاهشده توسط مركز آما

اجرايي مسئول حسن اجراي تكاليف و تحقق اهداف مندرج در برنامه  هاي  دستگاهوزرا و باالترين مقامات  ( 91ي ) ماده

ماه  6 اجرايي اخذ و هر هاي  دستگاهپنجساله آمار كشور بوده و مركز آمار ايران مكلف است گزارش عملكرد برنامه را از 

 نمايد. ارايه دولت هيأت به ساالنه صورت وبه  آمار عالي شوراي به  يكبار

 

 


