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صفحه 4

آغاز سخن
در عصــر حاضــر کــه گــذار از نظــام آمارهــای ســنتی بــه نظــام نویــن آمارهــای ثبتــی مبنــا تنهــا 
گزینــه پیــش روی تمــام کشــورها در عرصــه تولیــد و انتشــار داده هــا و اّطالعــات آمــاری اســت، مرکــز 
ــمی  ــای رس ــد آماره ــی تولی ــاد تخصص ــمی و نه ــای رس ــع آماره ــه مرج ــوان یگان ــه عن ــران، ب ــار ای آم
کشــور؛ بــا درک صحیــح از تحــوالت مّلــی و بین المللــی و بــا آگاهــی از تغییــرات، نیازهــای روزافــزون 
جامعــه و کمبودهــای موجــود در نظــام آمــاری کشــور، رویکــرد خــود را بــر نوین ســازی نظــام آمــاری 

ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــای جهان ــی و توصیه ه ــرفت های علم ــن پیش ــای آخری ــر مبن ب
ایــن تغییــرات در شــرایطی صــورت گرفــت کــه متأســفانه از اواخــر ســال 1398، جهــان و 
کشــورمان بــا پاندمــی کوویــد -19 مواجــه شــد و انجــام مســئولیت و مأموریــت محــول شــده بــه مرکــز 
آمــار ایــران را دوچنــدان ســخت و پیچیــده کــرده اســت. در ایــن شــرایط ســخت، مرکــز آمــار ایــران 
ــازمان  ــته س ــکاری شایس ــود و هم ــات موج ــتفاده از امکان ــود و اس ــکاران خ ــف هم ــالش مضاع ــا ت ب
ــا ســرعت مناســب اقــدام  ــه آمارهــای بهنــگام و به موقــع، ب ــزی اســتان ها در تهی ــت و برنامه ری مدیری
ــادی و  ــاخص های اقتص ــوزه ش ــاری در ح ــای آم ــه تحلیل ه ــز در ارائ ــار نی ــکده آم ــوده و پژوهش نم
اجتماعــی اقدامــات خوبــی صــورت داده اســت و شــاهد دســتیابی بــه افتخــارات خوبــی در زمینــه  

آمــار هســتیم. 
هرچنــد بسترســازی حقوقــی و قانونــی نوین ســازی، از ســال96  بــا ابــالغ دو بخشــنامه توســط 
اعضــای محتــرم هیــأت دولــت فراهــم شــده بــود، امــا عملیاتی شــدن آن نیازمنــد تعامــل و مشــارکت 
همه جانبــۀ ارکان  نظــام اداری و دســتگاه های اجرایــی )به ویــژه همــکاری در ارســال ریزداده هــا 
ــتگاه ها  ــای اداری دس ــازی داده ه ــع و یکپارچه س ــق تجمی ــا از طری ــت ت ــران( اس ــار ای ــز آم ــه مرک ب
و نگهــداری آن هــا در یــک محیــط امــن بــا رعایــت اصــول محرمانگــی، موجبــات افزایــش کارایــی و 

ــال آن توســعه کشــور فراهــم شــود.  بهــره وری نظــام آمــاری و به دنب
در ایــن راســتا یگانگــی مرجعّیــت تولیــد و انتشــار آمارهــای رســمی و حــذف مــوازی کاری هــا در 
عرضــه تولیــد و انتشــار اطالعــات آمــاری، در دســتور کار شــورای عالــی آمــار قــرار گرفــت و ایــن شــورا 
بــه عنــوان باالتریــن نهــاد سیاســتگذاری در نظــام آمــاری کشــور، بــه اســتناد مصوبــۀ خــود در تاریــخ  
ــمی  ــای رس ــار آماره ــد و انتش ــمی تولی ــع رس ــا مرج ــوان تنه ــه عن ــران را ب ــار ای ــز آم 98/5/25، مرک

کشــور معرفــی کــرد.
ــه نظــام آمــاری  ــران و گــذار از نظــام آمــاری ســنتی ب ــار ای ــت مرکــز آم ــدون شــک مرجعّی ب
ــران  ــالش مدی ــت و ت ــا هّم ــه ب ــت ک ــاری اس ــام آم ــازی نظ ــی نوین س ــن اصل ــا، دو رک ــی مبن ثبت
ــه  ــده و نقط ــت آم ــتانی، به دس ــکاران اس ــز و هم ــن مرک ــه ای ای ــص حرف ــان متخص و کارشناس
ــد  ــا در فرآین ــعار م ــن رو ش ــود. از ای ــوب می ش ــور محس ــاری کش ــام آم ــی نظ ــی در کارای عطف
ــدن  ــق ش ــیدن و محق ــرعت بخش ــرای س ــت و ب ــی اس ــی مّل ــاری، همگرای ــام آم ــازی نظ نوین س
ــد  ــن نظــام، رون ــا ضمــن پیشــبرد اهــداف ای ــی هســتیم ت ــی و همیــاری مّل آن نیازمنــد هم افزای
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ــم  ــه ای فراه ــاری به گون ــام آم ــره وری نظ ــش به ــه افزای ــه و زمین ــاء یافت ــور ارتق ــار در کش ــد آم تولی
ــرف  ــا ص ــه ب ــترده تر و البت ــی گس ــش جغرافیای ــا پوش ــراه ب ــتر، هم ــارِی بیش ــوالت آم ــه محص ــود ک ش

ــوند.  ــد ش ــر تولی ــع کمت مناب
مرکــز آمــار ایــران جهــت اعتــالی ایــن جایــگاه، در چنــد ســال گذشــته، بــر روی چنــد محــور اصلــی 

ــود: ــته ش ــتا برداش ــن راس ــی در ای ــا گام مهم ــرده ت ــذاری ک ــر  هدف گ ــرح زی به ش
تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای آماری ملی و بین المللی  

استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران  
توســعه شــبکه ملــی آمــار بــا رعایــت مـــحرمانگی و حفــظ امنیــت داده هــا و اطالعــات با بهره گیـــری   

ــات ــات و ارتباط ــن اطالع ــای نوی از فناوری ه
گســترش و تســهیل دسترســی بــه آمارهــای رســمی، ارتقــای آگاهــی و اعتمــاد عمومــی و ترویــج و   

ــردم ــن و م ــزان، محققی ــتگذاران، برنامه ری ــط سیاس ــار توس ــح آم ــیر صحی ــرد و تفس ــاعه کارب اش
ــی و  ــطح مل ــاری در س ــه ای آم ــی و حرف ــازنده علم ــای س ــالت و همکاری ه ــاء تعام ــود و ارتق بهب  

لمللــی بین ا
استقرار نظام های نوین برنامه ریزی، بهبود عملکرد و نظارت راهبردی  

اســتقرار نظــام هــای نویــن مدیریــت منابع انســانی، توســعه ســازمانی و توانمندســازی همــکاران در   
ــا نشــاط محیــط کاری بالنــده و ب

در ایــن راســتا و همــگام بــا نوین ســازی نظــام آمــاری کشــور، مرکــز آمــار ایــران به عنــوان دبیرخانــۀ 
شــورای عالــی آمــار کشــور و هدایــت کننــدۀ طــرح نویــن ســازی نظــام آمــاری و نیــز مجــری سرشــماری 
ثبتــی مبنــای 1405، طــی ســال های اخیــر اقدامــات بنیادینــی را بــا هــدف ایجــاد تحــوالت زیربنایــی 
در ســاختار و روش هــای مدیریتــی خــود ایجــاد کــرده اســت تــا زمینــۀ حصــول بــه اهــداف تعییــن شــده 
از ســوی شــورای عالــی آمــار را فراهــم ســازد. در گــزارش پیــش رو، تــالش شــده اســت، مهم تریــن ایــن 
ــران در چنــد ســال  تحــوالت و نوآوری هــای انجام گرفتــه در واحدهــای مختلــف مدیریتــی مرکــز آمــار ای
ــوص،  ــن خص ــه در ای ــات انجام گرفت ــترۀ اقدام ــم و گس ــد حج ــود؛ هرچن ــان ش ــار بی ــه  اختص ــر، ب اخی

فراتــر از مــوارد ذکــر شــده اســت.
در پایــان برخــود الزم می دانــم از تمامــی مدیــران و کارکنــان متخّصــص، صدیــق و پرتــالش مرکــز آمــار 
ایــران و پژوهشــکده آمــار، همــکاران معاونــت آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ها 
و دســتگاه های اجرایــی کشــور کــه در کســب موفقیت هــای ایــن مرکــز و اعتــالی نظــام مّلــی آمــار ایــران 

ســهیم بوده انــد، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

جواد حسین زاده
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

و رئیس مرکز آمار ایران
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مرکــز آمــار ایران در یک نگاه
مرکــز آمــار ایــران به منظــور ایجــاد یــک نظــام ملــی آمــاری و بــا هــدف تهیــه آمارهــای رســمی جامــع و صحیــح در زمینه هــای 
مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی بــرای رفــع نیازهــای برنامه ریــزی، علمــی و پژوهشــی کشــور بــا تصویــب قانــون مرکــز آمــار ایــران 
در ســال 1344 تأســیس شــد. ایــن قانــون، در ســال 1353 مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و در قالــب 16 مــاده و یــک تبصــره در 
ــی وقــت  ــه تصویــب مجلــس شــورای مّل ــف آن« ب ــارات« و »شــورای عالی آمــار و وظای ــف و اختی ســه بخــش »کلیــات«، »وظای

رســید. بــر اســاس مــادۀ 3 ایــن قانــون، وظایــف و اختیــارات مرکــز آمــار ایــران بــه شــرح زیــر تعییــن شــده اســت:

وظایف 
و اختیارات 

مرکــز آمار ایران
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ــه ای در  ــای نمون ــی و آمارگیری ه ــماری های عموم ــام سرش انج
زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی

نیازمندی هــای  تأمیــن  منظــور  بــه  الزم  آمارهــای  تهیــه  
کشــور عمرانــی  برنامه هــای  هدف هــای  و  برنامه ریــزی 

تهیه و بهنگام سازی چارچوب های آماری

از  حاصــل  نتایــج  انتشــار  و  چــاپ  بررســی،  اســتخراج، 
آمارگیری هــا و  سرشــماری ها 

تهیه  محاسبات مّلی و شاخص قیمت ها

تهیه  تعاریف، مفاهیم، معیارها و طبقه بندی های آماری

عمومــی،  بخش هــای  از  نیــاز  مــورد  آمارهــای  گــردآوری 
تعاونــی و  خصوصــی 

تهیه و انتشار سالنامه  آماری کشور

تمرکز اسناد، مدارک و اطالعات آماری

راهنمایی هــای فنی بــه واحدهــای آمــاری وزارتخانه ها، مؤسســات 
دولتــی و همچنین مؤسســات بخش خصوصــی و تعاونی 

انجــام خدمــات آمــاری بــرای بخش هــای عمومــی، خصوصــی و 
تعاونی.
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عناصر اســتراتژیک مرکز آمار ایران
مرکــز آمــار ایــران بــه عنــوان نهــاد حاکمیتــي و مرجــع رســمي اعــالم و انتشــار آمارهــاي رســمي کشــور، مأموریــت تأمیــن 
اطالعــات مــورد نیــاز نظــام برنامه ریــزي کشــور را برعهــده دارد. بدیــن منظــور الزم اســت برنامــه اســتراتژیك مرکــز، بــا ســند 
چشــم انداز 20 ســاله نظــام جمهــوري اســالمي ایــران، برنامــه مّلــي آمــار و برنامــه توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي 
کشــور هماهنــگ باشــد و به طــور منســجم تدویــن شــود. بــر ایــن اســاس پــس از تهیــه و تدویــن چشــم انداز و مأموریــت بــا 
عنــوان بخشــي از عناصــر برنامه ریــزی اســتراتژیك مرکــز، اهــداف عملیاتــي ســاالنه در چارچــوب اهــداف بلنــد مــدت تعییــن 

شــده اســت.

چشــم انداز و مأموریت مرکز آمار ایران در افق 1404

شــعار ســال نظام آماری ایران 1399-1400

ورود به قرن جدید با حکمرانی داده ها، در نظام آماری نوین
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نظــام  مرجــع  یگانــه  مــا 
مــورد  ایــران،  آمــاری 
و  مــردم  عمــوم  اعتمــاد 
ســرآمد  و  متخّصصــان، 
هســتیم. آســیا  در 

مدیریــت  مــا،  مأموریــت 
آمارهــای  انتشــار  و  تهیــه 
رســمی کشــور و اســتقرار 
نظــام آمارهــای ثبتــی مبنــا 
ــا رعایــت اصــول بنیادیــن  ب
اســت. رســمی  آمارهــای 

مأموریــت مرکز آمارایران چشــم انداز مرکز آمارایران 



نقش آفرینی مرکز آمار ایران در جایگاه دبیرخانۀ شورای عالی آمار

»نظــام آمــار رســمی ایــران« متشــکل اســت از مجموعــه دســتگاه ها و نهادهــای درگیــر در فعالیت هــای آمــاری )شــامل 
»مجلــس شــورای اســالمی«، »هیئــت وزیــران«، »شــورای عالــی آمــار«، »مرکــز آمــار ایــران«، »کمیســیون تخصصــی 
شــورای عالی آمــار« و »کمیته هــای آمــار بخشــی«( بــا تعییــن وظایــف و فعالیت هــای هریــك از اجــزاء، نظــام، روابــط درونــی 

و بیرونــی آنهــا بــا یکدیگــر، اصــول، قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر وظایــف و روابــط مزبــور اســت.
ــی آمــار« اســت کــه به عنــوان مرجــع اصلــی هماهنگ کننــدۀ  ــران، »شــورای عال مهم تریــن رکــن نظــام آمــار رســمی ای
فعالیت هــای آمــاری در ایــران بــه ریاســت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و دبیــری رئیــس مرکــز آمــار ایــران ایفــای نقــش 

می کنــد. 
بــا پیگیری هــای مرکــز آمــار ایــران به عنــوان دبیرخانــۀ ایــن شــورا، در دو ســال گذشــته تعــداد 26 جلســۀ »کمیته هــای 
ــا  ــدی ب ــات جدی ــزار و مصوب ــار« برگ ــی آم ــورای عال ــۀ »ش ــی« و 2 جلس ــیون های تخصص ــۀ »کمیس ــی«، 7 جلس ــار بخش آم
ــه مــوارد  ــوان ب ــات می ت ــۀ ایــن مصوب هــدف ایجــاد تحــول و نوین ســازی نظــام آمــاری کشــور به تصویــب رســید کــه از جمل

زیــر اشــاره نمــود:
ـ تدوین و تصویب »قانون آمار ایران«

ـ تعیین »مرکز آمار ایران« به عنوان یگانه مرجع تهیه، تولید، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور
ـ تصویب و ابالغ کلیات آیین نامۀ تشکیل شورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آماری کشور

ـ تصویب و ابالغ اّولین نسخۀ فهرست آمارهای رسمی کشور
ـ تصویب و ابالغ »آیین نامۀ نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور«

ـ تصویب راه اندازی »سامانۀ جامع آمار و اطالعات آبادی های کشور«

صفحه 8
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صفحه 9

استقرار نظام های نوین برنامه ریزی، بهبود عملكرد و نظارت راهبردی
بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس اصــل 8 از اصــول اساســی آمارهــای رســمی، »برقــراری هماهنگــی بیــن مؤسســات آمــاری 
یــک کشــور بــرای تحقــق نظــام آمــاری هماهنــگ، منســجم و کارآمــد، امــری ضــروری اســت«، مرکــز آمــار ایــران در دو ســال 

گذشــته، اقداماتــی را بــه ایــن منظــور بــه انجــام رســانیده اســت کــه کلیــات ایــن اقدامــات بــه شــرح زیــر اســت:

رصد و ارزیابی پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور 

مرکــز آمــار ایــران در ســال 1399، در راســتای اجــرای مــاده 9 برنامــه ملــی توســعه آمــار کشــور مبنــی بــه رصــد و ارزیابــی 
ــدازی ســامانه رصــد برنامــه ملــی آمــار کشــور  ــه طراحــی و راه ان پیشــرفت برنامه هــای اجرایــی برنامــه ملــی آمــار، نســبت ب

ــد از: ــن راســتا عبارت ان ــه در ای اقــدام نمــود. اهــم اقدامــات انجام گرفت
تشــکیل کمیته هــای متعــدد و تنظیــم قوانیــن بــرای تصویــب شناســه یکتــا در مراجــع مرتبــط و  همــکاری مشــترک   
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای تهیــه و تأییــد »تصویب نامــه اختصــاص شناســه ملــی بــه مجوزهــا و کســب و کارهای کشــور«

  مکاتبه با 145 دستگاه اجرایی و ارسال راهنمای کار با سامانه رصد برنامه ملی آمار کشور برای دریافت گزارش عملکرد آنها
بازنگری در ساختار سازمانی مرکز آمار ایران و ارسال آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید  

دریافــت ریزداده هــای موردنیــاز از دســتگاه های اجرایــی )از جملــه ثبــت احــوال کشــور، وزارت آمــوزش و   
پــرورش، شــرکت پســت، ســازمان امــور مالیاتــی و...(

اتصال کدپستی به پارسل )تهیه ژئوکدپستی ( برای 641 شهر توسط شرکت پست.  

طراحی و تدوین برنامه عملیاتی پایش و بهبود مدیریت عملكرد مرکز آمار ایران

برنامــه عملیاتــی مرکــز آمــار ایــران براســاس الگویــی از برنامه ریــزی کــه شــامل سلســله مراتب اهــداف، سلســله مراتــب 
ــرل،  ــرای کنت ــمی  ب ــودن مکانیس ــتای فراهم نم ــده  و در راس ــن ش ــی و تدوی ــت، طراح ــی( و فعالیت هاس ــا )عملیات برنامه ه
ارزیابــی عملکــرد برنامه هــا و گزارش دهــی مطلــوب بــرای ســطوح عالــی مدیریــت، ســامانه ای بــا عنــوان »مدیریــت عملکــرد 

برمبنــای محصــول )RBM(« توســط ایــن مرکــز طراحــی و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت. 
از ویژگی هــای اصلــی ایــن برنامــه، در دو ســال گذشــته، محصول محــور شــدن 1978 فعالیــت مربــوط بــه کلیــۀ 
ــر اســاس اجــرای  ــوده اســت. همچنیــن ب ــه تصریــح دقیــق پیش نیازهــای آنهــا ب گروه هــای تخصصــی و همچنیــن توجــه ب
ــش رو  ــع پی ــرد، موان ــش عملک ــات دوره ای پای ــاس گزارش ــر اس ــی و ب ــای تخصص ــر و گروه ه ــرد دفات ــی عملک ــتمر ارزیاب مس
جهــت تحقــق عملکــرد واحدهــای مرکــز، شناســایی گردیــده تــا از طریــق پیگیری هــای مدیریتــی، بهبــود فراینــد دسترســی 
بــه اهــداف مرکــز تســهیل شــود. بــرای ایــن منظــور، از نتایــج پایــش و ارزیابــی عملکــرد دفاتــر وگروه هــای مرکــز در فراینــد 

ــت.  ــده اس ــرداری ش ــز بهره ب ــان نی ــرد کارکن ــیابی عملک ارزش

تشخیص صالحیت مشاوران آماری

مرکــز آمــار ایــران در 4 تخصــص آمارهــای اقتصــادی اجتماعــی خانــوار، آمارهــای کشــاورزی، آمارهــای صنعــت و معــدن 
ــا مجــوز  ــد. بیــش از 115 شــرکت در ســطح کشــور ب ــی و آمارهــای خدمــات، گواهی نامــه فعالیــت صــادر می نمای و زیربنای
ــه معاونــت آمــار و  ــوط ب ــران فعالیــت آمــاری انجــام می دهنــد؛ به طوری کــه بســیاری از طرح هــای آمــاری مرب مرکــز آمــار ای
اطالعــات اســتان ها بــا همــکاری شــرکت های آمــاری دارای گواهی نامــه فعالیــت آمــاری انجــام می شــود. در حــال حاضــر 
در هــر اســتان حداقــل یــک شــرکت آمــاری و حداکثــر 31 شــرکت آمــاری ) اســتان تهــران( بــا مجــوز و نظــارت مســتقیم مرکــز 
آمــار ایــران فعالیــت می کننــد. فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن خصــوص طــی دو ســال گذشــته بــه شــرح زیــر می باشــد:

صدور گواهی نامه جدید 10 شرکت آماری،  
تمدید اعتبار گواهی نامه فعالیت آماری 41 شرکت آماری،  

ارتقاء رتبۀ گواهی نامۀ 2 فعالیت آماری،  
ــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 31 اســتان و دســتگاه های اجرایــی کشــور جهــت واگــذاری اجــرای  مکاتبــه ب  

طرح هــای آمــاری، تحقیقــات بــازار و نظرســنجی بــه شــرکت های آمــاری دارای گواهی نامــه فعالیــت آمــاری،
ایجاد ارتباط برخط با شرکت های آماری و آموزش دوره ای آنها  

 گزارش تحوالت بنیادین  مرکز آمار ایران |  تابستان 1400 



صفحه 10

ارتقای جایگاه مرکز آمار ایران در ارزیابی دستگاه های اجرایی 
)جشنواره شهید رجایی(

مرکــز آمــار ایــران در راســتای عملیاتــی نمــودن برنامــه جامــع اصــالح نظــام اداری موضــوع مصوبــه شــماره 127675/
ــون مدیریــت  ــران و در اجــرای بنــد )الــف( مــاده 3 آیین نامــه اجرایــی مــواد 81 و 82 قان ت50642هـــ  هیئــت محتــرم وزی
خدمــات کشــوری و همچنیــن  به منظــور اســتقرار کامــل نظــام مدیریــت عملکــرد در دســتگاه های اجرایــی، در ســال های 
ــا  ــب ب ــران متناس ــار ای ــز آم ــازمانی مرک ــاختار کالن س ــری در س ــه بازنگ ــت ک ــام داده اس ــی را انج ــات مختلف ــر اقدام اخی
ــران از طریــق توســعه  نوین ســازی نظــام آمــار رســمی کشــور و همچنیــن اســتقرار نظــام ارزیابــی عملکــرد در مرکــز آمــار ای
آنهــا به شــمار می آیــد. اقدامــات انجام شــده  از مهم تریــن   )RBM(بــر مبنــای محصــول ســامانه  مدیریــت عملکــرد 
ــی  ــن »ارزیاب ــران در آخری ــار ای ــز آم ــاز مرک ــه امتی ــوری ک ــده؛ به ط ــز ش ــی مرک ــاختار اداری و مال ــول در س ــاد تح ــث ایج باع

ــت. ــه اس ــش یافت ــی« افزای ــتگاه های اجرای ــرد  دس ــی عملک ــی و اختصاص ــاخص های عموم ش
بــر اســاس آخریــن گــزارش معاونــت اداری ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، امتیــاز عملکــرد ســال 1399 مرکــز آمــار 
ــاز ارتقــاء  ــا ســال 1398 )562( مقــدار 126 امتی ــران در شــاخص های عمومــی 688 اعــالم شــده اســت کــه در مقایســه ب ای
یافتــه اســت، همچنیــن عملکــرد ســال 1399 مرکــز آمــار ایــران همچنیــن در حــوزۀ شــاخص های اختصاصــی دســتگاه های 
اجرایــی، بــا کســب امتیــاز 992 در مقایســه بــا امتیــاز ســال 1398 )931( امتیــاز آن مقــدار 61 واحــد ارتقــاء را نشــان می دهــد.

1399

1398

1397

ارتقای 36 پله ای رتبۀ کل نسبت به سال 1398

رتبۀ 4 شاخص های اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی

رشد 13 درصدی نسبت به سال 1398 و 16 درصدی نسبت به سال 1397 در نمرۀ کل شاخص ها

رتبۀ 1 مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های تابعه

امتیاز شاخص های اختصاصی: 992
امتیاز شاخص های عمومی: 688.5

امتیاز شاخص های اختصاصی: 931.6
امتیاز شاخص های عمومی:562.19

امتیاز شاخص های اختصاصی: 905
امتیاز شاخص های عمومی:593
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صفحه 11

تحول در ساختار کالن سازمانی مرکز آمار ایران 
تحــوالت و پیشــرفت های صــورت گرفتــۀ ســال های اخیــر در حوزه هــای مختلــف دانــش و فنــاوری، فرصت هــای 
جدیــدی را پیــش روی مراکــز آمــاری کشــورها قــرار داده اســت کــه یکــی از مهم تریــن و جدیدتریــن آنهــا تکیــه بــر ریزداده هــا 
و اطالعــات ثبتــی به منظــور تهیــه، پــردازش و ارائــۀ آمــار رســمی اســت. مســیر جدیــدی کــه نظــام آمــار رســمی ایــران نیــز 
ــرای  ــری ب ــای مؤث ــته، قدم ه ــال های گذش ــی س ــخیص داده و ط ــتی تش ــه درس ــران آن را ب ــار ای ــز آم ــی مرک ــا پیش گام ب

تحــول نظــام آمارگیــری ســنتی ایــران بــه یــک نظــام آمــاری نویــن برداشــته اســت.
ــا تحــوالت ســریع  بدیهــی اســت کــه ایــن تحــول بــزرگ، بــدون پشــتوانۀ یــک ســاختار ســازمانی روزآمــد و متناســب ب
ــی کــه به منظــور نوین ســازی نظــام  ــوازات اقدامات ــران به م ــار ای ــن مرکــز آم ــوع نخواهــد پیوســت. بنابرای ــن حــوزه، به وق ای
ــاختار کالن  ــی در س ــول اساس ــت، تح ــام داده اس ــاری انج ــای آم ــع ثبت ه ــام جام ــتقرار نظ ــر اس ــی ب ــران مبتن ــاری ای آم
ــاختار  ــۀ س ــن و ارائ ــه تدوی ــبت ب ــی، نس ــای مطالعات ــرای طرح ه ــا اج ــته و ب ــر دور نداش ــم از نظ ــز را ه ــن مرک ــازمانی ای س

جدیــد ســازمانی مرکــز آمــار ایــران اقــدام نمــوده اســت.
ــه  ــنهادی ب ــرح پیش ــب ط ــران« در قال ــار ای ــز آم ــازمانی مرک ــاختار کالن س ــول در »س ــاد تح ــاس، ایج ــن اس ــر همی ب
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی ارائــه گردیــده اســت. ســاختار جدیــد، در راســتای نوین ســازی و ایجــاد تحــول بنیادیــن 
در نظــام آمــاری کشــور و متناســب بــا تحــوالت بین المللــی و توصیه هــای نهادهــای بین المللــی دنیــا بــرای تغییــر ســاختار 

ــد. ــه کرده ان ــازی ارائ ــرد نوین س ــا رویک ــورها ب ــاری کش ــام آم نظ

از ویژگی های ساختار جدید، می توان به  موارد زیر اشاره نمود:

منطبق بر آخرین توصیه ها و استانداردهای علمی در مجامع و سازمان های مرجع آمار رسمی،   
هماهنگ با رویکرد نوین استفاده از روش های ثبتی مبنا در آمارگیری،  

ارتقای کارایی و بهبود عملکرد واحدها بر اساس مدل ساختار فرآیندگرا،  
هماهنگ با رویکرد نوین در استفاده از علوم داده و فناوری های نوین در تولید و انتشار آمار رسمی،  

توجه بیشتر به ذینفعان و اطالع رسانی آماری بر اساس رویکردهای نوین،   
افزایش پوشش آمارهای تولیدی متناسب با نیازهای آماری کشور.  

 گزارش تحوالت بنیادین  مرکز آمار ایران |  تابستان 1400 



صفحه 12

ایجاد تحول در تولید آمارهای رســمی 
بــر اســاس مباحــث روز و تجربیــات نویــن بیــن المللــی، برنامــه گــذار از نظــام ســنتی بــه نویــن ثبتــی مبنــا در دســتور کار نظــام آمــاری 
کشــور قــرار گرفتــه اســت. هرچنــد در ایــن برنامــه گــذار، اصــالح و بهبــود قانــون آمــار کشــور، توســعۀ زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات، 
بهبــود روش هــای آمارگیــری، افزایــش ظرفیــت نظــام آمــاری و حتــی توســعه ســواد آمــاری در کشــور مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، ولــی 
توســعه و تولیــد آمــار بــه روش ثبتــی از اهمیــت کلیــدی برخــوردار اســت. بــر همیــن اســاس در چارچــوب برنامــه گــذار نظــام آمــاری از ســنتی 
بــه ثبتــی مبنــا، اســتقرار »نظــام جامــع ثبت هــای آمــاری کشــور« و اجــرای سرشــماری ســال 1405 بــه روش ثبتــی مبنــا از ســوی مرکــز آمــار 
ایــران در حــال پیگیــری اســت. در ایــن راســتا، طــی ســال هــای گذشــته، اقدامــات و مصوباتــی در ســطوح کالن حاکمیتــی انجــام گرفتــه که 

تأثیــر بســزایی در رســمیت بخشــیدن و تســریع ایــن تحــول گردیــده اســت .از جملــه ایــن اقدامــات، مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

1389/10/15

1395/12/14

1399/3/3

1400/2/6

1395/11/10

1396/1/16 1397/8/28

1398/5/221398/5/22

1395/7/3

1396/12/27

اخــذ مصوبــۀ مجلــس شــورای اســالمی مبنــی بــر اینکــه مرکــز آمــار ایــران بــا همــکاری 
دســتگاه های اجرایــی نســبت بــه تهیــه برنامه ملی آماری کشــور مبتنــی بــر فناوری های 
نویــن بــا رعایــت اســتانداردها و ضوابــط تولیــد و انتشــار آمارهــای رســمی، اســتقرار نظام 

آمارهــای ثبتــی و اســتقرار و تغذیــه مســتمر پایــگاه اطالعــات آمــاری کشــور اقــدام کند

تأکیــد بــر ایجــاد ســامانه های الکترونیکــی اقــالم اطالعاتــی و آمــار ثبتــی مــورد نیاز 
بــرای ایجــاد نظــام جامــع آمارهای ثبتی و شــبکه ملــی آماری ایــران )موضــوع قانون 
مرکــز آمــار ایــران( بــر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات از ســوی دســتگاه های اجرایــی و 

موسســات خصوصــی حرفــه ای در مــادۀ 67 قانون برنامه ششــم توســعۀ کشــور 

تهیــه و تدویــن برنامــه ملی آمــار ســال های 1400-1396 توســط مرکــز آمار ایــران و 
همــکاری دســتگاه های اجرایــی در راســتای اجــرای مــاده 10 قانون احــکام دائمی 

برنامه هــای توســعه کشــور و تصویــب آن از ســوی شــورای عالــی آمار 

تعییــن »مرکــز آمــار ایــران« به عنــوان یگانــه مرجــع تهیــه، تولیــد، اعــالم و انتشــار 
ــت  ــاخص های قیم ــادی( و ش ــد اقتص ــی  )رش ــاب های مل ــمی حس ــاي رس آماره

)نــرخ تــورم( بــا مصوبــۀ شــورای عالــی آمــار

ــر اینکــه دســتگاه های اجرایــی  ــۀ مجلــس شــورای اســالمی مبنــی ب اخــذ مصوب
موظفنــد در ســامانه های الکترونیکــی خــود، اقالم اطالعاتــی و آمار ثبتــی موضوع 
قانــون و تمرکــز آمــار ایــران مــورد نیــاز بــرای ایجــاد نظــام جامــع آمارهــای ثبتــی و 
شــبکه ملــی آمــار ایــران را ایجــاد و امکان بهره بــرداری الکترونیکــی و برخــط آن را بر 

بســتر شــبکه ملــی اطالعــات بــرای مرکــز آمــار ایــران فراهــم نماینــد

تصویــب و ابــالغ اّولیــن فهرســت آمارهــای رســمی کشــور از ســوی شــورای عالی آمــار به 
دســتگاه های ذی ربــط. همچنین مرکز آمار ایران موظف شــد فهرســت آمارهای رســمی 

کشــور را به صــورت ســاالنه بــا همــکاری دســتگاه های ذی ربــط بروزرســانی نماید.

تصویــب و ابــالغ کلیــات آیین نامــۀ تشــکیل شــورای راهبــری پژوهــش و آمــوزش 
نظــام آمــاری کشــور از ســوی شــورای عالــی آمــار. مقرر شــد دبیرخانــۀ این شــورا در 

پژوهشــکدۀ آمــار قــرار تشــکیل شــود.

مــاده 54 قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران؛ مبنــی بــر ا ینکه به 
منظــور یکپارچه ســازی، ســاماندهی و رفع مــوازی کاری در نظــام آماری کشــور، مرکز 

آمــار ایــران مرجــع رســمی تهیــه، اعــالم و انتشــار آمارهای رســمی کشــور اســت.

ـ تبلتی کشــور در ســال  1395و کســب رتبۀ اّول  اجرای اّولین سرشــماری ترکیبی اینترنتی 
جهانــی 48 درصــدی سرشــماری اینترنتی بــرای اّولین حضــور در این عرصه 

صــدور بخشــنامۀ معــاون اّول رئیس جمهــور و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور مبنی بر 
الــزام دســتگاه های اجرایــی بــه ارســال ریزداده هــای آمــاری بــه مرکــز آمــار ایران

تصویــب پیش نویــس »قانــون آمــار ایــران« در پنجــاه و نهمیــن جلســه شــورای عالــی آمــار و 
ــۀ هیئــت هیئــت محتــرم وزیــران دولــت دوازدهــم ــر اســاس مصوب تشــکیل ســتاد  ملــی سرشــماری ثبتــی مبنــا ب

وزیــران دولــت دوازدهــم و اخــذ مصوبــه هیئــت دولت  مبنی بــر اجرا کردن سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن بــه روش ثبتــی مبنــا در ســال 1405 در راســتای نوین ســازی نظام 
آمــاری کشــور و بــا هــدف افزایــش ســرعت و کاهش هزینــه اجــرا و نیز کاهش بار پاســخگویی

تصویــب و ابــالغ »آیین نامۀ نشــان کیفیت آمارهای رســمی کشــور« ســوی دبیرخانۀ شــورای 
عالــی آمــار بــه دســتگاه های اجرایی کشــور

1400/2/6 1400/2/6
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صفحه 13

1345

1335

1355
1365
1375

1385

1390

1395

1320

1344

1399

اجرای سرشماری ثبتی مبنا 1405

تشکیل شورای عالی آمار

ایجــاد تحول بنیادین در سرشــماری ها

سرشماری
سنتی

سرشماری
نوین

تشکیل مرکز آمار ایران و تصویب قانون مرکز آمار ایران

تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا
اجرای اوّلین سرشماری ثبتی مبنای عشایر کوچنده

اجرای دومین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
انتشار اوّلین سالنامه آماری کشور

اجرای اوّلین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

اجرای سومین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

اجرای چهارمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

اجرای پنجمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
)OMR( استفاده از دستگاه های خودكار برای ورود و پردازش اطالعات

اجرای ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
استفاده از روش های نوين)ICR( برای ورود و پردازش اطالعات

اجرای هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
استفاده مجدد از روش های نوين)ICR( برای ورود و پردازش اطالعات

اجرای هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
اجرای سرشماری  به شیوه خودتکمیلی و ثبت اطالعات توسط خانوار با استفاده از اینترنت

اجرای سرشماری از طریق مصاحبه  حضوری مأمور سرشماري با استفاده از تبلت

ســــال
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صفحه 14

تشــکیل ســتاد ملی سرشــماری ثبتی مبنا

نظــام آمــاری ایــران نیــز ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر، برنامــه گــذار از نظــام ســنتی بــه نویــن ثبتــی- مبنــا را بــر 
ــتقرار  ــاس، اس ــن اس ــر همی ــت و ب ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــی در دس ــن الملل ــن بی ــات نوی ــث روز و تجربی ــاس مباح اس
»نظــام جامــع ثبت هــای آمــاری کشــور« در حــال پیگیــری اســت کــه در ایــن راســتا، اصــالح و بهبــود قانــون آمــار کشــور، 
ــعۀ  ــی توس ــاری و حت ــام آم ــت نظ ــش ظرفی ــری، افزای ــای آمارگی ــود روش ه ــات، بهب ــاوری اطالع ــاخت های فن ــعه زیرس توس

ســواد آمــاری در کشــور مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ضرورت  اجرای سرشماری ها به شیوۀ ثبتی مبنا

تأکیــدات مقــام معظــم رهبری)مــّد ظّله العالــی( مبنــی بــر لــزوم یکپارچه ســازی اطالعــات؛ بــا هــدف دانش بنیان کــردن   
و کارآمدســازی و هماهنگــی ســاختارها و شــیوه های نظــارت و کنتــرل نظــام اداری )بندهــای16 و 25 سیاســت های کلــی نظــام اداری(.

مــوج روزافــزون تقاضاهــای آمــاری جدیــد از ســوی برنامه ریــزان و ســایر کاربــران اطالعــات آمــاری و لــزوم اتخــاذ   
ــه. ــدرن و کم هزین ــای م ــق روش ه ــور از طری ــاری کش ــام آم ــی نظ ــش کارای ــت افزای ــب در جه ــر مناس تدابی

لزوم کاهش هزینه تولید آمار برای انطباق با سیاست های اقتصاد مقاومتی.  
ــی  ــای ثبت ــتر از داده ه ــه بیش ــری هرچ ــزوم بهره گی ــا و ل ــخگویی در آمارگیری ه ــار پاس ــه ب ــوط ب ــکالت مرب مش  

پاســخگویی. بــار  کاهــش  بــرای  اجرایــی  در دســتگاه های  اطالعاتــی مســتقر  در سیســتم های  موجــود 
ــم انداز  ــق چش ــه اف ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــدت ب ــدت و بلندم ــاری میان م ــای آم ــداف و برنامه ه ــف اه ــزوم تعری ل  

بیست ســالۀ جمهــوری اســالمی ایــران از طریــق تهیــه و پیاده ســازی نقشــۀ جامــع شــبکۀ ملــی آمــار.

مزایای ثبتی مبنا شدن سرشماری ها

دسترسی سریع به اطالعات بهنگام  
مستمر بودن تولید آمار   

قابلیت ارائه آمارهای رسمی در مقاطع و دوره های زمانی کوتاه تر  
کاهش بار پاسخگویی به پرسش های آماری  

افزایش نرخ پاسخ و کیفیت پاسخ ها به پرسش های آماری  
کاهش سؤاالت در آمارگیری ها و بی نیازی از اجرای بسیاری از آمارگیری ها  

کاهش تناقض های آماری و هم پوشانی های اطالعاتی ناشی از عدم یکپارچگی  
صرفه جویی در منابع و هزینه کمتر نسبت به سایر آمارگیری ها  

پوشش واحد آماری کامل در بیشتر موارد  
پوشش زمانی کامل  

تولید آمار برای نواحی کوچك، آمارهای محلی و مطالعات طولی  
اتصال ثبت های مختلف به یکدیگر و تولید آمارهای جدید  
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صفحه 15

دبیرخانۀ ستاد ملی سرشماری
)مرکز آمار ایران(

کمیتۀ حقوقی

کمیتۀ زیرساخت و تبادل داده
کمیتۀ اعتبارات

کمیتۀ افکار سنجی و فرهنگ سازی

شورای هماهنگی و تلفیق

  ستاد ملی سرشماری عمومی  نفوس و مسکن ثبتی مبنا - 1405

اعضای ستاد ملی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن

ثبتی مبنا 1405

 معاون
 رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه

رئیس مرکز آمار ایران

)قائم مقام و دبیر ستاد(

وزیر کشور
 وزیر

 ارتباطات

و فناوری اطالعات

 وزیر
 علوم، تحقیقات
و فناوری

 وزیر

راه و شهرسازی

 وزیر
صادی

 امور اقت

و دارایی

زیر
 و

گ
رهن

 ف
المی

اد اس
رش

و ا

ازمان
س س

رئی

سناد
 ثبت ا

شور
ک ک

و امال

رئیس سازمان

نقشه برداری کشور
یرو

یر ن
وز

وزیر
 

درمان
ت، 

 بهداش

ش پزشکی
 و آموز

زیر
 و

 کار
ون،

تعا
 

ماعی
اجت

فاه 
و ر

زیر
 و

ش
رور

 و پ
ش

موز
آ

 رئیس سازمان

 اداری و استخدامی
کشور

صدا و سیما رئیس سازمان

 وزیر

 دفاع و پیشتیبانی

نیروهای مسلح

ت
وزیر  نف

کمیتۀ سازماندهی، آموزش و پشتیبانیکمیتۀ تأمین داده های ثبتیکمیتۀ فناوری اطالعاتکمیتۀ طراحی و روش شناسی
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صفحه 16

جدول داده ستاندۀ آماری سال 1395
شروع تهیۀ جدول داده ستانده منطقه ای برای تمام استان های کشور

تهیه سری زمانی حساب های ملی از سال 1340 تا 1399 و انتشار عمومی آن
BEC تهیه آمارهای تجارت خارجی بصورت فصلی بر اساس طبقه بندی
تهیه شاخص های مقدار بخش های صنعت، معدن و کشاورزی 
شروع محاسبه حساب های ملی به قیمت های پایه

تصویب پایلوت سرشماری در سال ۱۴۰۰ 
در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، 

خراسان شمالی، خوزستان و همدان

مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به رعایت 
استانداردها، تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی های 
ابالغی مرکز آمار در سامانه های خود

مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به 
همکاری با مرکز آمار و ارائه ریزداده ها

تصویب چارت سازمانی و شرح 
وظایف کمیته ها

تصویب تقسیم کار ملی و وظایف دستگاه 
ها در قبال سرشماری ثبتی مبنا ۱۴۰۵

مکلف نمودن سازمان برنامه و بودجه به 
تأمین اعتبارات الزم اجرای سرشماری 
ثبتی مبنای ۱۴۰۵

مکلف نمودن سازمان صدا و سیما و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تهیه 

پیوست رسانه ای به منظور افزایش آگاهی 
جامعه در خصوص سرشماری ثبتی مبنا

مکلف نمودن سازمان اداری و استخدامی 
به درج شاخص های همکاری با سرشماری 
در شاخص های عمومی و اختصاصی 
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

مصوبات 
ستاد ملی 

سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن 
ثبتی مبنا 1405
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صفحه 17

تحول در تهیه حساب های ملّی، منطقه ای و اقماری و جدول داده ستانده
مرکــز آمــار ایــران بــر اســاس مــاده 3 قانــون خــود و نیــز در راســتای اجــرای مــاده 10 احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه 
پنجــم جمهــوری اســالمی ایــران مبنــی بــر مرجعیــت تهیــه، اعــالم و انتشـــار آمارهــای رســـمی، تهیــه حســاب های مّلــی، 

منطقــه ای و جــدول  داده - ســتانده را نیــز بــه عهــده دارد.  
ــزان  ــی، می ــص مل ــد ناخال ــادی، تولی ــف اقتص ــای مختل ــزوده بخش ه ــامل؛ ارزش اف ــه ای ش ــی و منطق ــاب های مل حس
رشــد ارزش افــزوده بخش هــای مختلــف اقتصــادی، ســهم هــر اســتان در تولیــد ناخالــص داخلــی، میــزان حســاب تولیــد، 
میــزان حســاب کاالهــا و خدمــات و... اســت کــه ســابقۀ محاســبه و انتشــار آن در مرکــز آمــار ایران بــه ســال 1353 برمی گردد. 
بــا ایــن حــال، تهیــه مســتمر و منظــم حســاب های ملــی بــر اســاس آخریــن تجدیــد نظــر SNA ، از ســال 1373 در برنامــه کار 
مرکــز آمــار ایــران قــرار گرفــت کــه بــر اســاس آن، مرکــز آمــار ایــران هــر ســاله حســاب های ملــی را براســاس تعاریــف، مفاهیــم، 

ــد.  ــق می کن ــباتی منطب ــای محاس ــا و روش ه طبقه بندی ه
مرکــز آمــار ایــران، در ســال های اخیــر، بــا اعمــال نظــام حســابداری مّلــی - 2008، در کنــار تهیــه حســاب های ملــی و 
منطقــه ای ســاالنه، حســاب های ملــی فصلــی و حســاب های ملــی اقمــاری را نیــز تهیــه و تدویــن نمــوده اســت. مهــم تریــن 

تحــوالت صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه، بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

حساب های

 منطقه ای

حساب های

 ملی

جدول

داده ستانده

حساب های

اقماری

جدول داده ستاندۀ آماری سال 1395
شروع تهیۀ جدول داده ستانده منطقه ای برای تمام استان های کشور

تهیه سری زمانی حساب های ملی از سال 1340 تا 1399 و انتشار عمومی آن
BEC تهیه آمارهای تجارت خارجی بصورت فصلی بر اساس طبقه بندی
تهیه شاخص های مقدار بخش های صنعت، معدن و کشاورزی 
شروع محاسبه حساب های ملی به قیمت های پایه

تهیه حساب های تولید استان ها به قیمت ثابت و رشد اقتصادی استانی )1398ـ1390( 
حساب های منطقه ای زودرس بر اساس حساب های فصلی 1398

تهیۀ حساب آب با همکاری وزارت نیرو
تهیۀ حساب های ملی سالمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تهیه حساب های آموزش با همکاری امور آموزش سازمان برنامه و بودجۀ کشور
تهیۀ حساب های ملی ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شروع تهیۀ حساب های ملی گردشگری با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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صفحه 18

سالنامۀ آماری کشور 

ســالنامه آمــاری کشــور مجموعــه ای حــاوی اقــالم آمــاری و شــاخص های کلیدی تولید شــده بیــش از 70 دســتگاه اجرایی کشــور 
و نتایــج طرح هــای آمــاری مرکــز آمــار ایــران در زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی می باشــد کــه از ســال 1345 تاکنــون در 
راســتای اجــرای مــاده 3 قانــون مرکــز آمــار ایــران در دو نســخه فارســی و انگلیســی تهیه و منتشــر می شود.انتشــار منظم و پیوســته این 

نشــریه، منجــر بــه تولیــد ســری زمانی ارزشــمندی از شــاخص های مــورد نیــاز محققــان، برنامه ریــزان و سیاســت گذاران شــده اســت. 
در راســتای یکسان ســازی ســالنامه های آمــاری اســتان و افزایــش کیفیــت محتــوا، مرکــز آمــار ایــران هــر ســاله ارزیابــی ســالنامه 

آمــاری اســتان ها را بــر اســاس معیارهــا و الگــوی ارائــه شــده از ســوی مرکــز بــا هــدف دسترســی بــه اهــداف ذیــل انجــام می دهــد:
بهبود کیفیت ساختار و محتوای سالنامه های آماری استان   

رفع مغایرت آماری بین اطالعات سالنامه آماری استان ها و سالنامه آماری کشور  
یکسان ســازی الگو هــای جــداول آمــاری ســالنامه آمــاری کشــور و اســتان ها در ســالنامه آمــاری اســتان ) بــا اســتفاده از   

ــاری(  ــاری اســتان و الگــوی جــداول آم ــه ســالنامه آم نشــریه راهنمــای تهی
انتشار سالنامه استان ها طبق برنامه زمانبندی.  

در ایــن راســتا در ســال هــای 1398 و 1399 نســخه های فارســی و انگلیســی ســالنامه آمــاری کشــور پــس از انجــام بررســی های 
کارشناســی در قالــب 25 فصــل و بیــش از 540 جدول در نســخه های چاپی و الکترونیکی انتشــار یافت و از طریق ســامانه اختصاصی 

و همچنیــن درگاه ملــی آمــار مــورد بهره بــرداری مخاطبین قــرار گرفت. 
مرکــز آمــار ایــران بــه منظــور ایجــاد ســازگاری و یکپارچگــی در ســالنامه هــای آمــاری کشــور، اســتان ها و دســتگاه های اجرایــی، 
اقــدام بــه طراحــی ســامانه یکپارچــه جمــع آوری آمارهــای ثبتــی کــرده کــه هم اکنــون ایــن ســامانه در حال تهیه و تســت نهایی اســت. 
بــا پیــاده ســازی ایــن ســامانه جامــع، بــه فراینــد تهیــه محصوالتــی مثــل ســالنامه هــای آمــاری  کــه بــه صــورت ثبتــی جمــع آوری مــی 

شــوند، نظــم بخشــی موثــر صــورت خواهــد گرفت.

تحول در تهیۀ ســالنامه و شــاخص های کالن آماری  
آمــاری  نیازهــای  رفــع  بــرای  اساســی  و  مهــم  آمــاری  اطالعــات  به هنــگام  ارائــه  به منظــور  ایــران  آمــار  مرکــز 
اســتفاده کنندگان و به حداقــل رســاندن مراجعــات آنــان بــه ســازمان های متعــدد تولیدکننــدۀ آمــار اقــدام بــه تهیــه، تدویــن 

و انتشــار به هنــگام نشــریات گوناگــون آمــاری به ویــژه »ســالنامۀ آمــاری کشــور« نمــوده اســت. 
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گزارش فصلی اقتصادی ایران

ــاد  ــای زی ــه تقاض ــه ب ــا توج ــور، ب ــمی در کش ــای رس ــار آماره ــی انتش ــع قانون ــا مرج ــوان تنه ــران به عن ــار ای ــز آم مرک
برنامه ریــزان، سیاســت گذاران و جامعــه دانشــگاهی کشــور جهــت انتشــار آمارهــا در بازه هــای زمانــی کوتاه مــدت بــا 

ــت.  ــوده اس ــران نم ــاد ای ــی اقتص ــزارش فصل ــار گ ــه و انتش ــه تهی ــدام ب ــور اق ــی کش ــتگاه های اجرای ــکاری دس هم
ایــن گــزارش حــاوی مجموعــه ای از آخریــن اطالعــات ســاالنه و فصلــی اقتصــاد کشــور بــا تکیــه بــر اطالعــات فصلــی 
ــرا  ــری اج ــاری و نمونه گی ــای آم ــج طرح ه ــریه را نتای ــن نش ــاری ای ــع آم ــت. مناب ــده اس ــم ش ــش تنظی ــه در 11 بخ ــت ک اس
شــده توســط مرکــز آمــار ایــران، آمارهــای ثبتــی دســتگاه های اجرایــی و محاســبات ملــی مرکــز آمــار ایــران تشــکیل می دهــد 
و حــاوی آخریــن اطالعــات ســاالنه و فصلــی شــاخص های اشــتغال و بیــکاری، حســاب های ملــی، شــاخص های قیمــت، 
ــه،  ــورس و بیم ــکن، ب ــاختمان و مس ــرژی، س ــش ان ــاخص های بخ ــاری، ش ــی و اعتب ــای پول ــت، متغیره ــی دول ــع مال وض
تجــارت خارجــی و قیمــت طــال و ارز بــا تکیــه بــر اطالعــات فصلــی اســت کــه بــر اســاس تقویــم انتشــاراتی مرکــز آمــار ایــران، 

زمــان انتشــار آن،90 روز پــس از پایــان فصــل در نظــر گرفتــه شــده اســت.

نشریه شاخص های رصد جهش تولید

ــال  ــد و س ــرار داده ان ــت ق ــاد را در اولوی ــئله اقتص ــر، مس ــال های اخی ــذاری س ــی(  در نام گ ــه العال ــّد ظل ــری  )م ــم رهب ــام معظ مق
ــر  ــال، بیانگ ــن س ــاد در ای ــئله اقتص ــر مس ــدد ب ــد مج ــذا، تاکی ــد. ل ــذاری نمودن ــد« نام گ ــش تولی ــال »جه ــز س 1399 را نی
ــد و  ــت رش ــردم در جه ــن م ــام و همچنی ــه ارکان نظ ــر هم ــه بیش ت ــزوم توج ــاد و ل ــوع اقتص ــش موض ــش از پی ــت بی اهمی
ــد،  ــش تولی ــوع جه ــد. واکاوی موض ــد ش ــه خواه ــاد جامع ــب آح ــز نصی ــع آن نی ــه مناف ــت ک ــور اس ــادی کش ــعه اقتص توس
ــی  ــف اصل ــزء وظای ــزان ج ــتگذاران و برنامه ری ــرای سیاس ــان از آن ب ــاد درک یکس ــا آن و ایج ــط ب ــای مرتب ــا و نبایده بایده
مراکــز علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و نیــز آمــاری کشــور اســت. مرکــز آمــار ایــران بــه عنــوان تنهــا مرجــع قانونــی انتشــار 
آمارهــای رســمی در کشــور، بــا هــدف آگاهــی بیشــتر مســؤالن، برنامه ریــزان و پژوهش گــران از وضعیــت اقتصــادی کشــور 
ــد  ــاخصهای رص ــریه »ش ــار نش ــه و انتش ــه تهی ــدام ب ــار 1399 اق ــور، از به ــد کش ــا تولی ــط ب ــاخص های مرتب ــد ش ــز رص و نی
جهــش تولیــد« نمــوده اســت. ایــن نشــریه حــاوی آخریــن اطالعــات ســاالنه و فصلــی شــاخص های حســاب های ملــی، 
ــدن،  ــت و مع ــرژی، صنع ــت، ان ــاخص های قیم ــی، ش ــارت خارج ــت، تج ــی دول ــرد مال ــی، عملک ــای مال ــازار کار، بازاره ب
ســاختمان و مســکن، کشــاورزی، هزینــه و درآمــد خانــوار و توســعه کســب و کار اســت کــه هــم از دریچــه تصویــر و هــم در 

قالــب جــداول آمــاری ارائــه شــده اســت.

سری زمانی نماگرها و شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 55 ساله کشور 

هــدف از تهیــه ایــن مجموعــه، ارائــه اطالعــات و شــاخص های مهمــی اســت کــه مرکــز آمــار ایــران و ســایر دســتگاه های 
ــا آنجــا کــه  ــد. در ایــن مجموعــه ســعی شــده، ت ــا ثبتــی( نموده ان ــه تولیــد آن هــا )اعــم از اجــرای طــرح ی اجرایــی اقــدام ب
ممکــن اســت اطالعــات مــورد نظــر، در قالــب ســری های زمانــی کامــل ارائــه شــود و در مــواردی کــه اطالعــات مــورد نظــر، 
ــای  ــد متغیره ــی رون ــازه زمان ــن ب ــت؛ بنابرای ــده اس ــه ش ــی ارائ ــع زمان ــر مقاط ــت، در حداکث ــوده اس ــی ب ــد خاص ــد رون فاق
ــتن  ــون »داش ــی همچ ــر، معیارهای ــورد نظ ــالم م ــا و اق ــاب متغیره ــرای انتخ ــن ب ــت. همچنی ــان نیس ــًا یکس ــف، لزوم مختل
بیشــترین ســری زمانــی«، »کمتـــرین تغییــر در تعاریــف در طـــول زمــان« و » اهمیــت الزم بــرای اطالع رســانی« مدنظــر قــرار 

ــن گــزارش در ســال 1399 منتشــر شــد و متشــکل از 23 فصــل، 146 جــدول و 12 نمــودار اســت. ــد. ای گرفته ان

گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور

مرکــز آمــار ایــران به عنــوان مرجــع رســمی  انتشــار آمار هــای کشــور، بــا توجــه بــه خــأ موجــود در زمینــه  آمار هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی کشــور، بــا هــدف رصــد وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی کشــور از فصــل بهــار ســال 1399 اقــدام بــه تهیه و انتشــار 
ــی و  ــات فصل ــن اطالع ــاوی آخری ــریه ح ــن نش ــت. ای ــوده اس ــران« نم ــی ای ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــزارش وضعی ــریه »گ نش
ســاالنه شــاخص  های جمعیــت، آمــوزش، ســالمت، اشــتغال و بیــکاری، آســیب   های اجتماعــی، زنــان و خانــواده، فرهنــگ، 

رســانه و فضــای مجــازی و رفــاه و تامیــن اجتماعــی بــا تکیــه  بــر اطالعــات فصلــی اســت. 
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نشریه شاخص های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 1396-1398

ــتفاده  ــن اس ــن بی ــد. در ای ــف می باش ــای مختل ــت در حوزه ه ــف مدیری ــن وظای ــه مهمتری ــرل از جمل ــزی و کنت برنامه ری
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــش برنامه ه ــی پای ــالوده اصل ــده ش ــن ش ــای تدوی ــرل برنامه ه ــرای کنت ــب ب ــای مناس از مالک ه
می باشــد. لــذا تدویــن شــاخص های مناســب کــه دارای تعاریــف و ویژگی هــای مشــخص باشــند، بــرای داشــتن ابــزار مناســب 
حائــز اهمیــت اســت. در ایــن راســتا، با توجه به اعالم نیــازهای آماری روزافزون كاربران در رده های مديريتي مختلــف و نمايندگان 
محترم مجلس شورای اسالمي در رابطه با شاخصهــای مختلف پیــرامون ابعاد توسعه و برنامهريزی در كشور، ترتیبــی اتخــاذ 
شــد تــا بــه اســتناد بنــد ج مــاده 6 برنامــه ملــی توســعه آمــار کشــور موضــوع بنــد ب مــاده 10 قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای 
ــد  ــه و رص ــرای تهی ــاز ب ــورد نی ــاری م ــاخص های آم ــی، ش ــتگاه های اجرای ــکاری دس ــا هم ــران ب ــار ای ــز آم ــور، مرک ــعه کش توس
برنامه هــای توســعه کشــور را شناســایی، تهیــه و منتشــر نمایــد. مرکــز آمــار ایــران در ســال 1399، بــا اســتفاده از تجربیــات بــه 
دســت آمــده از فراینــد تدویــن و انتشــار ویراســت نخســت نشــریه » شناســنامه شــاخص های آمــاری مــورد نیــاز برنامــه ششــم 
توســعه کشــور« و همچنیــن مکاتبــه بــا کلیــه کمیته هــای آمــار بخشــی دســتگاه های اجرایــی، اقــدام بــه دریافــت ســری زمانــی 
اطالعــات شــاخص هایی نمــود کــه توســط کمیتــه آمارهــای بخشــی دســتگاه های اجرایــی بــه عنــوان شــاخص های مــورد نیــاز 

رصــد اهــداف برنامه هــای ششــم توســعه کشــور تأییــد و شناســنامه آن هــا بــه مرکــز آمــار ایــران ارســال شــده اســت.
ــا رصــد اهــداف برنامــه ششــم توســعه کشــور از ســال 1396  ایــن نشــریه حــاوی ســری زمانــی شــاخص های مرتبــط ب
لغایــت 1398 اســت و در ســه حــوزه اصلــی »اقتصــادی«، »امــور زیربنایــی و تولیــدی« و »علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی« و 
در قالــب 13 فصــل شــامل: »رشــد و توســعه اقتصــادی«، »پولــی و مالــی«، »بودجــه و بخــش عمومــی«، »توزیــع درآمــد«، 
»انــرژی )آب، بــرق، نفــت و گاز( «، »حمــل و نقــل، ارتباطــات«، »صنعــت، معــدن و بازرگانــی«، »کشــاورزی و محیــط 
ــاه و  زیســت«، »جمعیــت، توســعه انســانی و تعــاون«، »آمــوزش«، »فرهنــگ، رســانه، گردشــگری و ورزش«، »ســالمت، رف

تأمیــن اجتماعــی« و »امــور عمومــی« تهیــه و تدویــن شــده اســت.

نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور 1398 – 1394

مرکــز آمــار ایــران بــا توجــه بــه نقــش مهــم اســتان های کشــور در ارائــه آمارهــای بــا کیفیــت، اقــدام بــه محاســبه، تهیه و انتشــار 
ســری زمانــی نشــریه »جایــگاه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســتان های کشــور« از ســال 1394 لغایــت 1398 در 24 فصــل 
بــر اســاس فصل بنــدی ســالنامه آمــاری کشــور نمــوده اســت. ایــن نشــریه مجموعــه ای از شــاخص های مختلــف اســت کــه بــر 
اســاس آن هــا می تــوان رتبــه، ســطح برخــورداری یــا عــدم برخــورداری هــر یــک از اســتان های کشــور را در شــاخص های منتخــب 
مشــخص کــرد؛ از آنجایــی کــه شــاخص های موجــود در نشــریه دارای ویژگی هــای اعتبــار الزم، قابلیــت تعمیــم بــه اجــزا، به هنــگام 
بــودن، مــورد اعتمــاد بــودن، تفســیرپذیری و قابلیــت مقایســه هســتند، لــذا بــا مدل ســازی های مختلــف می تــوان تحلیل هایــی 

در رابطــه بــا مقایســه اســتان ها بــا یکدیگــر یــا اهــداف توســعه به دســت آورد. 

نشریه شاخص های عدالت اجتماعی

مرکــز آمــار ایــران بــا توجــه بــه خــالء آمــاری موجــود در نظــام آمــاری و برنامه ریــزی کشــور در خصــوص شــاخص های عدالــت و در 
راســتای انجــام وظیفــه ذاتــی خــود از ســال 1399 اقــدام بــه تهیــه گــزارش شــاخص های عدالــت اجتماعــی نمــوده اســت. گــزارش 
ســاالنه »شــاخص های عدالــت اجتماعــی« حــاوی آخریــن اطالعــات مرتبــط بــا وضعیــت عدالــت در ایــران اســت کــه بــه منظــور رفع 

نیازهــای آمــاری تصمیم گیــران، برنامه ریــزان و ســایر پژوهشــگران تهیــه و انتشــار آن از ســال 1399 شــروع شــده اســت. 
در ایــن گــزارش شــاخص های عدالــت در هشــت حــوزه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، ســالمت، 
ــا مرکــز آمــار  ــه شــده اســت. دســتگاهایی کــه در تأمیــن اطالعــات ایــن نشــریه ب زیرســاختی، جنســیتی و بیــن نســلی ارائ
ایــران همــکاری دارنــد شــامل وزارت کشــور، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، وزارت 
ــاوری، وزارت  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی، وزارت عل ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــکی، وزارت تع ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــور، بان ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــرو، س ــت، وزارت نی ــالمی، وزارت نف ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــی)ره(، نی ــام خمین ــدام ام ــه ام ــور، کمیت ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــران، س ای

ــند. ــور می باش ــی کش ــکی قانون ــازمان پزش ــور، س ــتی کش ــازمان بهزیس س
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تهیه اوّلین نسخه فهرست آمارهای رسمی ایران

مرکــز آمــار ایــران به عنــوان یگانــه مرجــع رســمی نظــام ملــی آمــاری ایــران و به عنــوان یــک نهــاد حاکمیتــی بی طــرف، 
ــوازی کاری و  ــذف م ــاماندهی، ح ــازی، س ــدف یکپارچه س ــا ه ــور« و ب ــار کش ــعه آم ــوم توس ــی س ــه مل ــف »برنام ــه تکلی ــا ب بن
ــه  ــه تهی ــدام ب ــی اق ــتگاه های اجرای ــی دس ــای آمار بخش ــا کمیته ه ــل ب ــران در تعام ــاری ای ــی آم ــام مل ــازی در نظ ظرفیت س
فهرســت آمارهــای رســمی ایــران نمــوده اســت. ایــن فهرســت حــاوی عناویــن و مشــخصات شناســنامه ای آمارهــای رســمی 
ایــران اســت کــه در یکصــد و ســیزدهمین جلســه کمیســیون تخصصــی شــورای عالی آمــار بــه تصویــب شــورای عالــی آمــار 
رســید. تمــام آمارهایــی کــه در ایــن فهرســت قــرار می گیرنــد بایــد »نشــان کیفیــت آمارهــای رســمی« را دریافــت کــرده باشــند.
فهرســت مذکــور، حالــت پویــا دارد و در نســخه اول آن صرفــًا آمارهایــی قــرار داده شــده اســت کــه در حــال حاضــر در 
چرخــه تولیــد آمــار و اطالعــات نظــام آمــاری کشــور بــرای آن هــا عــدد وجــود دارد و در ســال های آتــی، بــا توجــه بــه نیازهــای 
آمــاری اعــالم شــده از ســوی دســتگاه های اجرایــی، شــاخص  های جدیــدی کــه وارد چرخــه تولیــد آمــار و اطالعــات کشــور 

می شــوند، در صــورت تأییــد شــورای عالی آمــار، وارد فهرســت آمارهــای رســمی ایــران می شــوند. 
ــایر  ــات س ــن تجریب ــوزه و همچنی ــن ح ــی ای ــتانداردهای بین الملل ــران از اس ــمی ای ــای رس ــت آماره ــه فهرس در تهی
ــه الگــوی پیشــنهادی ســازمان ملــل تحــت  ــر پای ــن فهرســت ب ــه طوری کــه چارچــوب ای کشــورها اســتفاده شــده اســت ب
ــای  ــام فعالیت ه ــرای تم ــخصی را ب ــوب مش ــو چارچ ــن الگ ــت. ای ــکل گرف ــاری«  ش ــای آم ــدی فعالیت ه ــوان »طبقه بن عن
نظــام آمــاری از جملــه آمارهــای رســمی بــه کشــورها پیشــنهاد می دهــد کــه بــه صــورت درختــی و سلســله مراتبــی اســت.
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تحول در تهیه شــاخص قیمت ها 
قانــون مرکــز آمــار ایــران مصــوب ســال 1353، تهیــه شــاخص  قیمت هــا را برعهــده مرکــز آمــار ایــران گذاشــته اســت و 
ایــن مرکــز به منظــور انجــام وظیفــه قانونــی خــود، بــا بهره گیــری از نتایــج آمارگیــری هــای نمونــه ای و ثبتــی در اســتان های 
ــدن و  ــت، مع ــده«، »صنع ــده«، »تولیدکنن ــروه »مصرف کنن ــار گ ــی را در چه ــت متنوع ــاخص های قیم ــور، ش ــف کش مختل
ــاخص های  ــبۀ ش ــرا و محاس ــه در اج ــوالت صورت گرفت ــن تح ــد.  آخری ــه می نمای ــاختمان«، تهی ــاورزی و س ــرژی« و »کش ان

قیمــت مرکــز آمــار ایــران بــه تفکیــک گروه هــای چهارگانــه بــه شــرح زیــر اســت:
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 اجرای طرح
 محاسبۀ شاخص فصلی

 اجاره بها به تفکیک
استان از سال 1398  اجرای طرح شاخص

 قیمت تولیدکنندۀ صنعت
 و معدن به صورت ماهانه

از سال 1400

 تهیۀ سری زمانی
 شاخص قیمت

 مصرف کننده شهری از
 سال 1319

تا سال1399

 تهیه شاخص
 قیمت تولیدکنندۀ

 بخش صنعت با استفاده
 تهیه نرم افزاراز داده های کدال

 ارزیابی کیفیت
 طرح های شاخص قیمت

 تولیدکننده
در سال 1399

تغییر روش محاسبات 
شاخص اجاره بها 

با بهره گیری از روش جدید 
CPI 2020

اجرای ماهانۀ 
طرح های تولیدکننده 

بخش های کشاورزی از 
سال 1400

راه اندازی بخش 
محاسبه گر تورم در درگاه 

ملی آمار

محاسبه و انتشار 
شاخص قیمت امالک 

مسکونی شهر تهران از 
سال 1399

تهیۀ سری زمانی 
شاخص قیمت 
تولیدکنندۀ کل 

بخش کشاورزی 
با سال پایه 1395

اجرای ماهانه 
طرح های شاخص قیمت 

تولیدکنندۀ بخش های 
خدمات از 

فروردین 1400

تهیه نرم افزار 
متوسط قیمت 

نهاده های ساختمانی 
در سال 1399

تغییر سال پایۀ 
طرح های شاخص 
قیمت تولیدکننده 

بخش های صنعت و معدن
 به سال 1400

محاسبه شاخص 
قیمت تولیدکنندۀ 

بخش برق با استفاده 
از پکیج های تعدیل 

فصلی

بازنگری در شاخص 
متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب )53 
قلم( و اجرای آن از 

فروردین 1399 تهیه شاخص قیمت 
کاالهای صادراتی

تهیه شاخص قیمت 
کاالهای وارداتی 

بررسی قیمت نسبی 

طرح های »گاوداری های صنعتی« و 

مرغداری های صنعتی« 

از سال 1399 بر اساس نرم افزار 

یکپارچه سیجاد

تغییر زیرساخت های 
الکترونیکی و نرم افزارهای 

محاسبه شاخص قیمت 
مصرف کننده



صفحه 23

تحــول در اجــرای آمارگیری های نمونه ای 
ــه منظــور تولیــد آمــار در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، صنعــت،   ــه ای  و جمــع آوری اطالعــات، ب آمارگیری هــای نمون

ــوار و تهیــه شــاخص های قیمــت، انجــام می شــود.  معــدن، کشــاورزی، بازرگانــی، خدمــات، مســکن و خان
ــرای  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــران تم ــار ای ــز آم ــری، مرک ــن آمارگی ــای نوی ــن روش ه ــه و همچنی ــوالت فناوران ــه تح ــر ب نظ
روزآمدســازی روش هــای آمارگیــری نمونــه ای کــه به صــورت مســتمر در طــول ســال انجــام می گیــرد، صــرف نمــوده 
اســت تــا ضمــن ارتقــای کیفیــت آمارگیری هــا، بتوانــد گام هــای مثبتــی در افزایــش ســرعت و کاهــش هزینه هــای اجــرای 
آمارگیری هــای نمونــه ای بــردارد. در ایــن راســتا، طــی ســال های اخیــر ســه گام مهــم بــه شــرح زیــر برداشــته شــده اســت:

حذف پرسشنامه های کاغذی و جایگزینی آنها با تبلت

ــه منظــور کاهــش هزینه هــای اجــرا  در ســال های اخیــر ب
و تســریع در اســتخراج نتایــج، در اجــرای بیشــتر آمارگیری هــا 
اطالعــات  و  حــذف  کاغــذی  پرسشــنامه های  و  فرم هــا 
الکترونیکــی  پرسشــنامه های  قالــب  در  شــده  گــردآوری 
در دســتگاه تبلــت ثبــت شــده اســت. ایــن امــر، موجــب 
چــاپ  کاغــذ،  خریــد  در  ای  مالحظــه  قابــل  صرفه جویــی 
ــی  ــذف برخ ــدارک و ح ــارداری م ــنامه ها، انب ــا و پرسش فرم ه
مســئول  بازبیــن،  )رده هــای  اجرایــی  ســازمان  از  رده هــا 
ــا،  ــای داده آم ــماری )رده ه ــتخراج سرش ــازمان اس ــروه( و س گ
ــه  ــبت ب ــی( نس ــت موضوع ــناس ادی ــف و کارش ــدی وری متص

اســت. گردیــده  گذشــته  سرشــماری های 

جایگزین کردن آمارگیری حضوری با شیوه های جدید آمارگیری از راه دور

بــا شــیوع بی ســابقۀ ویــروس کرونــا و بحــران ناشــی از آن، 
چالــش بزرگــی پیــش پــای مراکــز آمــاری دنیــا به منظــور انجــام 
آمارگیری هــای حضــوری قــرار گرفــت و مرکــز آمــار ایــران نیــز 
ــردن  ــی و جایگزین ک ــات میدان ــذف عملی ــا ح ــواردی، ب در م
نظیــر  کم خطرتــر؛  شــیوه های  بــا  ســنتی  روش هــای 
 )CATI( آمارگیــری تلفنــی، آمارگیــری تلفنــی بــا کمــک رایانــه
ــه  ــک رایان ــا کم ــی( ب ــبکه )اینترنت ــت ش ــای تح و آمارگیری ه
)CAWI( تمــام تــالش خــود را بــرای جلوگیــری از ایجــاد 
اختــالل در تولیــد ســری زمانــی باکیفیــت داده هــای آمــاری 
ــاس  ــز تم ــک مرک ــاد ی ــور، ایج ــن منظ ــه همی ــت. ب ــه کار بس ب
اختصاصــی بــا شــمارۀ 2121 در دســتور کار مرکــز آمــار ایــران 
ــن  ــه ای ای ــای نمون ــال 1399 آمارگیری ه ــت و از س ــرار گرف ق
مرکــز، بــا بهره گیــری از ایــن امــکان نیــز انجــام گرفتــه اســت.
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فراهم سازی زیرساخت اجرای آمارگیری های نمونه ای به روش ثبتی مبنا

رویکــرد کالن مرکــز آمــار ایــران بــرای اجرای سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1405 بــه روش ثبتــی مبنــا 
بــا بهره گیــری از نظــام جامــع ثبت هــای آمــاری کشــور، 
موجــب توجــه ویــژه و خــاص بخش هــای مختلــف ایــن مرکــز 
ــمت  ــت به س ــای اداری و حرک ــی و ثبت ه ــای ثبت ــه داده ه ب
آمارگیری هــای  )به ویــژۀ  فعالیت هــا  کــردن  مبنــا  ثبتــی 
نمونــه ای( شــده اســت. بــر همیــن اســاس، طــی ســال های 
ــه ای  ــار نمون ــتخراج آم ــور اس ــات الزم به منظ ــته، مقدم گذش
ــده  ــم ش ــی فراه ــای ثبت ــتر داده ه ــور از بس ــاز کش ــورد نی م
اســت کــه از جملــۀ ایــن فعالیت هــا می تــوان بــه مــوارد 

ــر اشــاره نمــود: زی

اعطای 18000 تبلت به دانش آموزان نیازمند در سراسر کشور

اجــرای آمارگیری هــا از طریــق روش هــای نوینــی ماننــد آمارگیــری از راه دور و بهره گیــری از روش هــای ثبتــی  مبنــا، عالوه بــر ارتقای 
کیفیــت و افزایــش ســرعت اجــرای طرح هــای آمارگیــری، باعــث کاهــش چشــمگیر هزینه هــای اجــرای آمارگیری هــا شــده اســت. 
بدیهــی اســت کــه بــا تغییــر رویکــرد در شــیوۀ اجــرای آمارگیری هــا، برخــی اقــالم و تجهیــزات قدیمــی موجــود در مرکــز مــورد اســتفاده 
قــرار نمی گیرنــد. از ســوی دیگــر، بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و راه انــدازی ســامانۀ آمــوزش مجــازی بــرای دانش آمــوزان سراســر کشــور، 
بعضــی از خانواده هایــی کــه در مناطــق محــروم زندگــی می کردنــد، بــا مشــکل تهیــۀ وســایل الکترونیــک ماننــد موبایــل و تبلــت بــرای 
اســتفاده از محتــوای آمــوزش آنالیــن مواجــه شــدند و همیــن امــر، موجــب برجسته شــدن موضــوع »عدالــت آموزشــی« در کشــور شــد.
بــر همیــن اســاس، مرکــز آمــار ایــران در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود در ســال 1399 و به منظــور ارتقــاء عدالــت آموزشــی، 
بــرای کمــک بــه دانش آمــوزان نیازمنــد در سراســر کشــور و در برخــی مناطــق محــروم کــه در دوران کرونــا بــا مشــکالت آمــوزش مجــازی 
روبــه رو بوده انــد، تعــداد 18000 دســتگاه تبلــت را کــه از محــل روزآمدســازی روش هــای آمارگیــری از راه دور، از چرخــۀ اســتفاده خــارج 
ــدران، لرســتان، آذربایجــان شــرقی،  ــالم، بوشــهر، مازن ــرورش اســتان های سیســتان و بلوچســتان، ای ــه آمــوزش و پ ــد را ب شــده بودن
آذربایجــان غربــی، اردبیــل، چهارمحــال و بختیــاری، کهگلویــه و بویراحمــد، ســمنان، خراســان جنوبی، خراســان شــمالی، خوزســتان، 

زنجــان، قزویــن، قــم، گیــالن و هرمــزگان بــرای تحویــل بــه دانش آمــوزان محــروم اهــدا نمــود.

سرشماری عشایر کوچنده  
شاخص قیمت کاالهای وارداتی  

شاخص قیمت کاالهای صادراتی  

طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن  
طرح پروانه های ساختمانی  

طرح قیمت مصالح و کرایه ماشین آالت  ساختمانی  
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بازرگانــی، فرهنگ و خدمات 

همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری برای ارتقای رتبۀ علمی کشور در مجامع بین المللی

بــا همــکاری معاونــت علمــی ریاســت جمهوری، از طریــق ایجــاد پوشــش کامــل تــری از کارگاه هــای دارای   
فعالیــت تحقیــق و توسعه،شــاخص نســبت هزینه هــای تحقیــق و توســعه کشــور بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای جمهــوری 
ــی  ــازمان فرهنگ ــای س ــق برآورده ــر طب ــال 1396 ب ــد در س ــه 0.8 درص ــال 1394 ب ــد در س ــران از ۰.۴ درص ــالمی ای اس
ــه تفکیــک بخــش  ــر اســاس اســتانداردهای یونســکو، هزینــه هــای تحقیــق و توســعه ب یونســکو ارتقــاء یافــت.  همچنیــن ب

ــد. ــه ش ــبه و ارائ ــی( از 1396 محاس ــات غیرانتفاع ــی،  مؤسس ــوزش عال ــت، آم ــاری دول ــای تج ــگاه ه ــادی )بن ــای نه ه

اجرای طرح جامع بازرگانی و خدمات

ــن  ــه روز و منظــم در ای ــی ب ــی کشــور و نبــود یــک ســری زمان ــه اهمیــت بخــش خدمــات و بازرگان ــا توجــه ب ب  
ــی  ــی طرح ــی، طراح ــالیان متوال ــش در س ــن بخ ــای ای ــی از فعالیت ه ــم برخ ــده و نامنظ ــرای پراکن ــز اج ــه و نی زمین
ــمت  ــخص قس ــی مش ــای زمان ــوان در دوره ه ــم بت ــا ه ــد ت ــام ش ــات انج ــی و خدم ــع بازرگان ــرح جام ــوان ط ــت عن تح
اعظــم فعالیت هــای ایــن بخــش را همزمــان مــورد آمارگیــری قــرار داد و هــم ســری زمانــی منظمــی از اطالعــات 
ایــن بخــش در دســترس کاربــران قــرار گیــرد. در ایــن طــرح بیــش از 30 کــد دو رقمــی ISIC Rev4  مــورد آمارگیــری 
ــکیل  ــزوده، ارزش تش ــطه، ارزش اف ــارف واس ــتانده، مص ــه س ــادی از جمل ــای اقتص ــن متغیره ــرد و مهم تری ــرار می گی ق
ــا اجــرای ایــن طــرح صرفه جویــی قابــل  ســرمایه، وضعیــت کارکنــان، فنــاوری اطالعــات و ... قابــل محاســبه اســت. ب
ــا تمامــی فعالیت هــای بخــش بازرگانــی و خدمــات  توجهــی در هزینه هــا اتفــاق افتــاده اســت و در آینــده قــرار اســت ت

ــود.  ــده ش ــرح گنجان ــن ط در ای

طراحی موضوعی سامانه ارزش افزودۀ اقتصادی 

بــا توجــه بــه لــزوم حرکــت به ســمت نوین ســازی روش هــای جمــع آوری آمــار، ســامانه ای کــه شــامل ارزش افــزوده   
ــد نقــش کلیــدی و  ــده اســت کــه مــی توان ــی و خدمــات اســت، طراحــی گردی ــان، اصنــاف بازرگان کارگاه هــای دانــش بنی

ــور داشــته باشــد.  ــرآورد ارزش افــزودۀ بخــش هــای مزب اساســی در ب
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اجرای طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار

طرح رفتار فرهنگی خانوار، از جمله طرح های جدیدی است که فرآیند پایلوت خود را طی کرده و هم اکنون با اپتیمم بودن   
همۀ استان ها نتایج آن در حال استخراج است. به این طرح در سال جاری، موضوع پراهمیت »سرمایۀ اجتماعی« با گرایش رفتار 
خانوارها افزوده شده است و این طرح می تواند نقش به سزایی در سیاستگذاری های حوزۀ فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کشور 

داشته باشد.

تحول در آمارگیری تحقیق و توسعه 

برخی از تحوالت رخ داده در آمارگیری تحقیق و توسعه به قرار زیر است:
ــش  ــرا و افزای ــای اج ــه ه ــش هزین ــتای کاه ــعه در راس ــق و توس ــای تحقی ــاخص ه ــتخراج ش ــامانۀ اس ــی س طراح  

ــج. ــت  نتای دق
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــی آماره ــری زمان ــانی س ــعه و به روزرس ــق و توس ــرح تحقی ــاری ط ــۀ آم ــری در جامع بازنگ  

طــرح. کامل تــر  پوشــش  به منظــور 
محاســبه آمارهــای تحقیــق و توســعه شــامل هزینــه و محققیــن بــه تفکیــک بخش هــای نهــادی )دولــت، آمــوزش   

ــی و...(. ــش خصوص ــی، بخ عال
ــادی  ــای نه ــک بخش ه ــه تفکی ــعه ب ــق و توس ــای تحقی ــه فعالیت ه ــن بودج ــع تأمی ــهم مناب ــرآورد س ــی ب طراح  

)دولــت، آمــوزش عالــی، بخــش خصوصــی و...(.
طراحــی و اجــرای طــرح گــذران وقــت آموزشــی و پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی به منظــور به روزرســانی   

ضرایــب معادل ســازی اعضــای هیئــت علمــی بــه محقــق تمــام وقــت .
ضرایــب  به روزرســانی  به منظــور  تخصصــی  دکتــرای  دانشــجویان  وقــت  گــذران  طــرح  اجــرای  و  طراحــی   

وقــت. تمــام  محقــق  بــه  دکتــری  دانشــجویان  معادل ســازی 
تهیــه گــزارش عملکــرد تبصــره 1 بنــد ب مــاده 64  قانــون برنامــه توســعه ششــم مبنــی بــر اختصــاص یــک درصــد   

ــش. ــق و پژوه ــرای تحقی ــی ب ــتگاه های اجرای ــه دس ــه ای تخصیص یافت ــارات هزین اعتب

جمعیــت، نیــروی کار و اقتصــاد خانوار 
انجام محاسبه نرخ باروری با استفاده از روش مستقیم

آگاهــی نســبت بــه  مقــدار شــاخص میــزان بــاروری کل همــواره از اهمیــت بســزایی برخورادار بــوده و در ســال های   
ــد  ــداد موالی ــت تع ــش ثب ــای پوش ــود خطاه ــل وج ــته به دلی ــت. در گذش ــده اس ــزوده ش ــت اف ــن اهمی ــدت ای ــر به ش اخی
ــی های  ــد. بررس ــتفاده می ش ــماری ها اس ــات سرش ــتقیم و اطالع ــای غیرمس ــاروری کل از روش ه ــزان ب ــبه می ــرای محاس ب
ــبۀ  ــکان محاس ــد، ام ــت موالی ــول ثب ــل قب ــش قاب ــش پوش ــل افزای ــر، به دلی ــال های اخی ــد در س ــان می ده ــی نش کارشناس
ــران را مقــدار یکســانی  ــاروری کل ای ــه ای کــه هــر دو روش، میــزان ب ــا روش مســتقیم موجــود اســت، به گون ایــن شــاخص ب
ــی،  ــای جمعیت ــتگذاری و برنامه ریزی ه ــاخص در سیاس ــن ش ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــد. از س ــان می دهن نش
محاســبه میــزان بــاروری در دســتور کار مرکــز آمــار ایــران قــرار گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، بــا اســتفاده از تــوان کارشناســی و 
فنــی و داده هــای ثبتــی والدت )برگرفتــه از دو منبــع ســازمان ثبــت احــوال کشــور و وزرات بهداشــت( نســبت بــه محاســبه 
ــا حضــور اســاتید صاحبنظــر و  ایــن شــاخص اقــدام شــد و نتایــج پــس از برگــزاری جلســه کمیتــه آمــار بخشــی جمعیــت ب
کارشناســان بــا تجربــه و اعضــای کمیتــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و ســپس نتایــج نهایــی، توســط مرکــز آمــار ایــران اعــالم و 

منتشــر شــد.
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سنجش آمار اشتغال به تفکیک رسمی و غیر رسمی

در جهت تدوین سیاست های بازارکار رصد اشتغال رسمی در کشور و همین طور دستمزد در گروه های شغلی،   
برای اّولین بار سنجش آمار اشتغال به تفکیک رسمی و غیر رسمی و همچنین دستمزد شاغالن کشور در طرح نیروی کار 

مورد پرسش قرار گرفت. 

برآورد جمعیت ایران به تفکیک شهرستان در سال 1400 براساس تطبیق آخرین محدودۀ شهرستانی سال 1399

هرگونــه پیشــرفت و توســعۀ اقتصــادی ـ اجتماعــی در یــك جامعــه منــوط بــه کــّم وکیــف جمعیــت در   
گاهــی  برنامه ریــزی و سیاســتگذاری در فعالیت هــای مختلــف، آ یافتــن  بــا اهمیــت  امــروزه  آن جامعــه اســت. 
به ویــژه  دارد؛  ضــرورت  پیــش  از  بیــش  آتــی  ســال های  بــرای  آن  مجموعه هــای  زیــر  و  جمعیتــی  اطالعــات  از 
بعــدی در ســال  امــا سرشــماری  بــوده،  پنــج ســاله  زمانــی سرشــماری  اخیــر، دوره هــای  آنکــه در دهه هــای 
ــت  ــات، جمعی ــار و اطالع ــورد آم ــران در م ــدد کارب ــای متع ــا و نیازه ــه تقاض ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــرا خواه 1405 اج
ــرآورد  ــد. ب ــر می رس ــروری به نظ ــم و ض ــیار مه ــده بس ــازی ش ــد بازس ــای جدی ــور در محدوده ه ــتان های کش شهرس
بازسازی شــده، هــدف کلــی طــرح  1400 در آخریــن محدوده هــای  جمعیــت شهرســتان های کشــور در ســال 
اســت. روش تحقیــق تحلیــل ثانویــه و تکنیکــی و آینده پژوهــی اســت. بــرای تحقــق ایــن امــر از روش ریاضــی 
ــزوم  ــورت ل ــا و در ص ــی داده ه ــرای ارزیاب ــی ب ــات کمک ــپس از اطالع ــد. س ــد ش ــتفاده خواه ــهمی اس و روش س

ــد. ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــا ب ــطیح آنه تس

محاسبه و ارائۀ سری زمانی شاخص های توزیع درآمد

ـ کــه یکــی از کامل تریــن  مرکــز آمــار ایــران بــا اســتفاده از داده هــای طــرح آمارگیــری هزینــه و درآمــد خانــوار   
ــبه  ــه محاس ــدام ب ــت ـ، اق ــور اس ــتایی کش ــهری و روس ــای ش ــادی خانواره ــت اقتص ــۀ وضعی ــی در زمین ــع اطالعات مناب
ــا  ــهم دهک ه ــی، س ــب جین ــۀ اّول، ضری ــت. در مرحل ــوده اس ــال 1363 نم ــد از س ــع درآم ــاخص های توزی ــواع ش ان
ــت  ــن جمعی ــم درآمدتری ــد ک ــل درص ــت و چه ــه ده، بیس ــت ب ــن جمعی ــد پردرامدتری ــل درص ــت و چه ــهم ده، بیس ، س
ــا  ــون و پالم ــل، اتکینس ــاخص های تی ــا ش ــا و کم درآمده ــت پردرآمده ــر وضعی ــق ت ــن دقی ــرای تبیی ــد و ب ــبه ش محاس

ــد.  ــه ش ــبه و ارائ محاس
ــد  ــط درآم ــی و متوس ــب جین ــرات ضری ــبه آن تغیی ــای محاس ــه مبن ــن ک ــی س ــاه اجتماع ــاخص رف ــن ش همچنی
ــی  ــوان بررس ــی ت ــف م ــال های مختل ــاه را در س ــرات رف ــاخص، تغیی ــن ش ــاس ای ــر اس ــد. ب ــبه ش ــت، محاس اس

ــود. نم

تفاهم نامه دو جانبه بین مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مسئلۀ محاسبۀ خط فقر

بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی موظــف اســت ریزداده هــای موجــود   
ــرح  ــاالنۀ ط ــای س ــاس داده ه ــن براس ــذارد. همچنی ــتراک بگ ــه اش ــران ب ــار ای ــز آم ــا مرک ــود را ب ــای خ در پایگاه ه
ــدام  ــه آن، اق ــوط ب ــای مرب ــاخص ه ــر و ش ــط فق ــبه خ ــی محاس ــتندات علم ــوار و مس ــد خان ــه و درآم ــری هزین آمارگی

ــد. ــاالنه نمای ــر س ــط فق ــۀ خ ــبه و ارائ ــه محاس ب

 سایر موارد
تهیــه فصــل جمعیــت طرح آمایش ســرزمین برای اولین بار توســط مرکز امار ایران،  

پیش بینی جمعیت واجد شرایط رای در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و یازدهمین انتخابات مجلس،  
  نشــریه بررســی رونــد تغییرات ســاختار و ترکیب جمعیــت و اینده ان تا افق ۱۴۳۰،
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کشــاورزی و عشایر کوچنده 

تحول در آمار مربوط به تولید دام

تعداد گوسفند و بره در روز آمارگیری، تولید شیر و تعداد دام پروار شده به صورت فصلی از پاییز 1397  
تعداد بز و بزغاله در روز آمارگیری، تولید شیر و تعداد دام پروار شده به صورت فصلی از پاییز 1397  

تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری، تولید شیر و تعداد دام پروار شده به صورت فصلی از زمستان 1398  

تحول در آمار مربوط به عرضۀ گوشت

ــه و گاو و گوســاله(  ــز و بزغال ــره، ب ــا اســتفاده از تعــداد دام پروارشــده در بهره برداری هــا به صــورت )گوســفند و ب ب  
ــور  ــز در کش ــت قرم ــۀ گوش ــد و عرض ــه تولی ــه، چرخ ــورت ماهان ــتارگاه ها به ص ــز در کش ــت قرم ــه گوش ــن عرض و همچنی

به صــورت فصلــی رصــد می شــود.
آمــار عرضــۀ گوشــت گوســفند و بــره، بــز و بزغالــه، گاو و گوســاله، گاومیــش و بچــه گاومیــش و شــتر و بچــه شــتر در   

ــال 1399. ــه از س ــورت ماهان ــور به ص ــمی کش ــتارگاه های رس کش
آمار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های طیور کشور به صورت فصلی از زمستان 1399.  

آمار مقدار تولید محصوالت گلخانه ای در استان های کشور

بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد محصــوالت گلخانــه ای، بــرای اّولیــن چارچــوب گلخانه هــای کشــور در ســال 1399   
ــد. ــردآوری ش ــتان گ ــک اس ــه تفکی ــی( ب ــاالنه و دائم ــوالت س ــامل محص ــه ای )ش ــدات گلخان ــدار تولی ــه و مق تهی

آمار تولید گوشت ماهی در کشور

چارچــوب مــزارع آبزی پــروری کشــور در حــال تهیــه اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن چارچــوب و همچنیــن   
ــن  ــه ای ــد و ب ــد ش ــه خواه ــه ارائ ــورت ماهان ــی به ص ــت ماه ــد گوش ــار تولی ــده، آم ــال آین ــا در س ــد از دری ــرداران صی بهره ب

ترتیــب، آمــار مربــوط بــه تولیــد انــواع گوشــت در کشــور ســاماندهی می  شــود.

تأمین آمار مورد نیاز کشور از تولید گوشت قرمز و شیر

آمــار تولیــد گوشــت قرمــز و شــیر بــا بــرآورد کشــوری به صــورت فصلــی تولیــد و بــه جامعــه و سیاســتگذاران مربــوط   
ــود. ــه می ش ارائ

اجرای سرشماری اطالعات جمعیتی عشایر کوچنده به روش ثبتی مبنا

ســازمان امــور عشــایر اّطالعــات خانــواری جامعــه عشــایر کوچنــده را بــه منظــور کنتــرل و صّحت ســنجی در بهمــن ســال 
1398 در اختیــار مرکــز آمــار ایــران قــرار داد. مرکــز آمــار ایــران طــی بررســی داده هــا از طریــق ســاختار داده هــا و همچنیــن 
اتصــال آنهــا از طریــق کدملــی بــه 14 پایــگاه اطالعاتــی دســتگاه های اجرایــی موجــود در مرکــز آمــار ایــران، ریزداده هــای 
جمــع آوری شــده را بررســی و اشــکاالت آنهــا را طــی چنــد مرحلــه برطــرف نمــود. بدیــن ترتیــب ثبــت پایــه جمعیــت عشــایر 
ــان مــاه 1399، روز ملــی آمــار و برنامه ریــزی، رونمایــی  ــا جمعیــت 1.108.640 نفــر ایجــاد و در اول آب کوچنــده کشــور ب

شــد.
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صنعــت، معدن و زیربنایی 
استفاده از داده های ثبتی برای تولید آمارهای رسمی مربوط

ــع  ــه مناب ــار ب ــد آم ــرای تولی ــاری ب ــازمان های آم ــت، س ــاده اس ــاق افت ــاوری اتف ــه در فن ــی ک ــه تغییرات ــه ب ــا توج ب  
جدیــدی از داده می تواننــد دسترســی داشــته باشــند. یکــی از ایــن داده هــا، در ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اســت کــه 
ــرای نخســتین  ــه محاســبات ارزش افــزوده اقتصــاد کشــور را تولیــد کنــد. ب می توانــد بخــش مهمــی از داده هــای مربــوط ب
ــا  ــن داده ه ــات از ای ــتخراج اطالع ــه اس ــدام ب ــخصی، اق ــات ش ــی اطالع ــول محرمانگ ــت اص ــا رعای ــران ب ــار ای ــز آم ــار مرک ب
بــرای محاســبه ارزش افــزوده مربــوط بــه بخش هــای بنگاه هــای معامــالت ملکــی، کارگاه هــای ارائه دهنــدۀ خدمــات 
ــش از ده  ــی، بی ــالت ملک ــای معام ــری از بنگاه ه ــرح آمارگی ــت. ط ــرده اس ــن ک ــا 9 کارک ــای 1 ت ــت و کارگاه ه ــط زیس محی
ــا 9 کارکــن حــدود بیســت ســال اســت کــه به دلیــل محدودیت هــای بودجــه ای انجــام نشــده اســت.  ســال و کارگاه هــا 1 ت
همچنیــن نتایــج آمارگیــری کارگاه هــای ارائه دهنــدۀ خدمــات محیــط زیســت نیــز تاکنــون منتشــر نشــده اســت. بنابرایــن بــا 
ایــن اقــدام، عــالوه بــر ارائــۀ داده هــای بــه روز، از انجــام آمارگیری هــا معــاف شــده و در هزینه هــا بــه مقــدار قابــل توجهــی 

ــد. ــد ش ــی خواه صرفه جوی

روش های مدرن برای جمع آوری آمار

بــرای افزایــش بهــره وری در فراینــد جمــع آوری آمارهــای بخــش صنعــت و معــدن، از روش ترکیبــی بــرای جمع آوری   
اطالعــات و اجــرای طــرح آمــاری بــا ایجــاد ســامانه اینترنتــی بــرای تکمیــل پرسشــنامه های صنعــت و معــدن اســتفاده شــده 

اســت.

محاسبه شاخص های بهره وری در زیر بخش های صنعت

ــره وری  ــری، به ــره وری رقابت پذی ــروی کار، به ــره وری نی ــاخص به ــران، ش ــار ای ــز ام ــتین بار در مرک ــرای نخس ب  
ــت در کل  ــش صنع ــره وری کل در بخ ــه، به ــواد اّولی ــره وری م ــرژی، به ــره وری ان ــرمایه، به ــره وری س ــطه، به ــارف واس مص

کدهــای 4 رقمــی و از ســال 1390 تــا 1397 محاســبه و گــزارش شــد.

محاسبه شاخص انحصار در بخش صنعت

ــت.  ــزان اس ــه برنامه ری ــورد توج ــه م ــوده ک ــت ب ــش صنع ــت در بخ ــاخص های عدال ــی از ش ــار یک ــاخص انحص ش  
بــرای نخســتین بار، ایــن شــاخص بــرای بخــش صنعــت محاســبه و در درگاه مرکــز آمــار ایــران قــرار گرفــت. از ایــن شــاخص 

ماننــد بســیاری از کشــورها، می تــوان در برنامه ریــزی و سیاســتگذاری های مختلــف بخــش صنعــت اســتفاده نمــود.

محاسبه مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن خانوارهای ایرانی

ــرای  ــوار، محاســبه مــدت زمــان انتظــار ب ــد مســکن خان ــرای ســنجش قــدرت خری یکــی از شــاخص های مهــم ب  
ــاری و  ــای آم ــای طرح ه ــماری، داده ه ــای سرش ــژه داده ه ــف )به وی ــای مختل ــل داده ه ــا تحلی ــه ب ــت ک ــدن اس ــه دار ش خان

ــد. ــر گردی ــد و منتش ــار تولی ــز آم ــط مرک ــال ۱۳۹۹ توس ــاخص در س ــن ش ــد. ای ــد آم ــت خواه ــی( به دس ــای ثبت داده ه

سنجش ارزش افزوده و ارزش تولید صنایع خانگی

برای کمک به تولید دانش )به ویژه آنچه از داده ها تولید می گردد(، مرکز آمار، پروژه مشترکی را با مؤسسۀ   
پژوهش های بازرگانی و انجمن صنایع خانگی شروع کرده  که در آن تحلیل جامعی از این بخش برای برنامه ریزان صورت 

خواهد گرفت. 
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کاهش زمان انتشار طرح های آماری مربوط

یکــی از مشــکالت و چالش هــای دفتــر صنعــت، معــدن و زیربنایــی، اطالــه زمــان تولیــد آمــار تــا انتشــار آن اســت   
کــه از شــاخص های کیفیــت طرح هــای آمارگیــری به شــمار مــی رود. اّولیــن طــرح بــرای اصــالح ایــن فراینــد، طــرح صنعــت 
و طــرح دسترســی خانوارهــا بــه خدمــات فنــاوری اطالعــات می باشــد. در اقــدام اّول طــرح صنعــت 6 مــاه زودتــر از برنامــۀ 
ســال های قبــل بــه انتشــار خواهــد رســید و طــرح دسترســی خانوارهــا بــه خدمــات فنــاوری اطالعــات  بــا 7 مــاه کاهــش بــه 

انتشــار خواهــد رســید. ســایر طرح هــا نیــز در دســت اصــالح فراینــد می باشــد.

اجرای طرح آمارگیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان برای اوّلین بار

ســرمایه گذاری ســاختمان از جملــه آمارهایــی اســت کــه در کشــور بســیار موردنیــاز اســت، ولــی مرکــز آمــار ایــران   
ــه صــورت پایلــوت در دی مــاه  تاکنــون آن را تولیــد نکــرده اســت. مرکــز آمــار، در ســال جــاری آمارگیــری طــرح مذکــور را ب
۱۴۰۰ اجــرا خواهــد کــرد و از ســال آتــی جــزو طــرح هــای آمــاری جــاری مرکــز بــه اجــرا خواهــد رســید. از ســال بعــد طــرح 

بــه صــورت رســمی بــه اجــرا در خواهــد آمــد.

بررسی توان علمی بنگاه های صنعتی

با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، بررسی توان علمی بنگاه های صنعتی  در دستور کار قرار گرفته است.  

شروع تولید آمارهای دموگرافی بخش صنعت و معدن

یکــی از آمارهــای مهــم کــه در بخــش صنعــت و معــدن مغفــول مانــده اســت، دموگرافــی کارگاه هــای صنعتــی و   
معــدن اســت. آمارهــای مربــوط بــه تعطیلــی موقــت یــا دائــم کارگاه هــا، ایجــاد یــا توســعۀ آنهــا و بخش هــای مرتبــط می توانــد 
اطالعــات گران بهایــی را در اختیــار برنامه ریــزان و حتــی بخــش خصوصــی بــرای تصمیم گیــری درســت قــرار بدهــد. مرکــز 
آمــار ایــران در مرحلــۀ اّول، نســبت بــه تولیــد دقیــق آمــار مــرگ کارگاه هــا اقــدام کــرده اســت. گزارشــات تحلیلــی تــر نیــز در 

مراحــل بعــدی تولیــد خواهــد شــد.

چارچوب سازی بر مبنای تلفیق داده های ثبتی سازمان امورمالیاتی، اصناف و شركت پست

ــه ســازمان امــور مالیاتــی، اصنــاف و  ــوط ب به منظــور چارچوب ســازی طرح هــای کارگاهــی مرکــز، فایل هــای مرب  
ــت. ــده اس ــه گردی ــور تهی ــای کش ــگام از کارگاه ه ــوب بهن ــد و چارچ ــق ش ــت تلفی ــرکت پس ش

بهنگام ســازی چارچــوب طــرح صنعــت بــا اســتفاده از دادهــای ثبتــی ســازمان تامیــن اجتماعــی، وزارت صنعــت،   
معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد کشــاورزی صــورت گرفــت.

طرح آمارگیری از تلفات جاده ای 

آســیب های ناشــی از تصادفــات جــاده ای یکــی از علت هــای مهــم مــرگ و میــر در ایــران به شــمار مــی رود.   
بنابرایــن در برنامه هــای توســعۀ جمهــوری اســالمی ایــران اهمیــت ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از 
دســتگاه های مربوطــه خواســته شــده تــا در جهــت کاهــش تلفــات و حــوادث جــاده ای اقدامــات الزم صــورت گیــرد. 
بــر ایــن اســاس، دولــت مکلــف اســت تــا ســازوکارهای الزم بــرای کاهــش تلفــات حــوادث رانندگــی را در دســتور کار 
ــن  ــاس ای ــر اس ــا ب ــت ت ــگام اس ــح و بهن ــای صحی ــتن آماره ــدف، داش ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــد. الزم ــرار ده ــود ق خ
ــه تکالیــف منــدرج در بنــد “ج”  آمارهــا وضعیــت موجــود بررســی و اقدامــات الزم صــورت گیــرد. ایــن گــزارش، برپای
ــر  ــن و منتش ــال 1398 تدوی ــاده ای از س ــات ج ــار تلف ــزارش آم ــت. گ ــده اس ــن ش ــی تدوی ــکام دائم ــاده 30 اح م

می شــود.

 گزارش تحوالت بنیادین  مرکز آمار ایران |  تابستان 1400 



صفحه 32

گزارش هــای تحلیلی  آماری
گزارش تحلیلی دالیل و شواهد سازگاری آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی در ایران  

گزارش تحلیلی بررسی ساختار هزینه های گردشگران ملی در بهار 1397  
گزارش تحلیلی ویژگی هایی از مدیران بخش بازرگانی و خدمات 1396  

بررسی روند تغییرات مقدار تولید و قیمت گوشت قرمز  
تحلیلی بر وضعیت گاوداری های صنعتی کشور  

بررسی روند تولید، مصرف و صادرات خرما در کشور  
زنان روستایی، پیشگامان توسعه بخش کشاورزی  

مرورری بر اقدامات انجام شده در راستای تولید آمار به موقع در بخش کشاورزی  
بررسی روند تولید گوشت شتر در کشور طی سال های 90-96  

گزارش مقايسه پرسشنامه وضعیت تکمیل درخانوارهای مشترک طرح آمارگیری نیروی کار )فصل های سال1398(  
براورد خطا و بازه اطمینان برای شاخص های عمده طرح نیروی کار )چهار فصل سال 1398(  

گزارش بررسي اثر وزن مراحل مختلف بر شاخصهای عمده طرح نیروی كار )چهار فصل سال 1398(  
گزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه ها- طرح آمارگیری از کارگاه های بازرگانی و خدمات- اجرای سال 1397  

گزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه ها- آمارگیری از بنگاه های معامالت ملکی- اجرای سال 1397  
گزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه ها- آمارگیری از معادن در حال بهره برداری- اجرای سال 1397  

گزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه ها- آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه- اجرای سال 1397  
بررسی آماری شاخص های کیفیت خطای غیر نمونه گیری طرح آمارگیری زراعت 1397  

بررسی آماری نتایج آمارگیری ماهانه تعداد و تغییرات دام سبک 1397 و 1398  
گزارش تحلیلی بررسی روند آمارهای منتخب مسکن  

گزارش تحلیلی- بررسی و تحلیل آمارهای مسکن و ساختمان  
گزارش تحلیلی- گزارش تطبیق طرح پروانه های ساختمانی با مدل عمومی کسب و کار  

تهیه گزارش تحلیلی با عنوان »توزیع درآمد در ایران 1380-98«   
تهیه گزارش تحلیلی مقایسه تورم گروه مواد غذایی در دو بخش تولیدکننده و مصرف کننده   

تهیه گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات قیمت اقالم سرمایه ای، بازار سهام و نقدینگی   
تهیه گزارش تحلیلی با مقایسه باروری کل کشور با استان های مرزی در دهه اخیر   

تهیه گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات الگوی گذران وقت جمعیت شهری کشور طی سه دوره در سال های 1387-99  
تهیه گزارش تحلیلي چشم اندازي به باروري در ایران از سال 1395 تا 1398   

تهیه گزارش تحلیلي روند رشد جمعیت در ایران با نگاهي به سالمندی   
تهیه بروشور ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور به روش ثبتی مبنا  

تهیه گزارش فعالیت های مرکز آمار ایران تیر 1398 تا تیر 1399  
ترجمه گزارش داده ها و روش های برآورد مّلی جمعیت: مروري کلی و تجزیه و تحلیل فراداده هاي موجود مربوط به بخش جمعیت سازمان ملل    

تهیه گزارش تغییرات شاخص هاي عمده نیروي کار تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398 و بهار 1399  
تهیه گزارش تحلیلي نگاهي بر وضع فعالیت جوانان 1390-1398  

ارائه گزارش متمرکز فصل تابستان 1399 از 3 طرح کشتار دام، اندازه گیری دام سبک و سنگین  
گزارش »بررسي اثر وزن مراحل مختلف بر شاخص هاي عمده طرح آمارگیری نیروي کار- پاییز 1399«   

گزارش »براورد خطا و بازه اطمینان براي شاخص هاي عمده طرح آمارگیری نیروي کار در فصل پاییز 1399«   
گزارش »نرخ عدم تکمیل طرح آمارگیری از کارگاه های جامع بازرگانی و خدمات- سال 1398 به تفکیک کدهای فعالیت  
تهیه گزارش بررسی الگوی زمانی صرف شده برای اشتغال و فعالیت های بدون مزد براساس نتایج طرح گذران وقت 1398-99  

تهیه گزارش تحلیلي از داده هاي طرح »آمارگیري هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایي 1398«  
نگاهی آماری بر نتایج طرح آمارگیری اندازه گیری تعداد و تولیدات دام سنگین در سه فصل زمستان 1398، بهار و تابستان 1399«   

تهیه گزارش تحلیلي نتایج طرح »آمارگیري نیروي کار- پاییز 1399«  
تهیه خالصه نتایج طرح آمارگیري نیروي کار- پاییز 1399 براي سران کشور  

گزارش بررسي نتایج طرح آمارگیري نیروي کار- زمستان 1398  
مقاله تحلیلی تبینی با موضوع »سال جهش تولید در میانه راه )6 ماهه نخست سال 1399(  
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تهیه و بهنگام رســانی نقشــه ها و فایل عناصر جغرافیایی   
ــن  ــد، بنابرای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــماری ها و آمارگیری ه ــۀ سرش ــرای بهین ــور اج ــاری به منظ ــه های آم نقش
هرچــه کامل تــر و گویاتــر باشــند، کنتــرل پوشــش جغرافیایــی بهتــر انجــام شــده و نتایــج دقیق تــری بــرای سرشــماری یــا 

ــردد. ــل می گ ــری حاص آمارگی
بهنگام رســانی نقشــه های آمــاری، توســط بخــش خصوصــی و شــرکت های مشــاور دارای رتبــۀ نقشــه برداری از ســازمان 
ــات  ــه و اطالع ــر نقش ــه و دفت ــر اّولی ــوان ناظ ــتان به عن ــات اس ــار و اطالع ــت آم ــرد و معاون ــام می گی ــه انج ــه و بودج برنام
مکانــی مرکــز آمــار ایــران به عنــوان ناظــر عالیــه بــر رونــد بهنگام رســانی نقشــه ها نظــارت دارنــد. بــا توجــه بــه دقــت بــاالی 
نقشــه های آمــاری، نظــارت بــر بهنگام رســانی اهّمیــت بســزایی دارد. بهنگام رســانی نقشــه های آمــاری در ســال های 
1398 و 1399 در 415 شــهر و 576 آبــادی بلوکــه در مجمــوع بــه مســاحتی در حــدود 496.000 هکتــار مســاحت 
شــهری و آبــادی بلوکــه و تعــداد 13821 نقطــه آبــادی توســط مشــاورین بخــش خصوصــی دارای رتبــه نقشــه برداری مــورد 

ــت. ــرار گرف ــانی ق بهنگام رس
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توســعه ســامانه تعاریف و مفاهیم اســتاندارد
ــی آمــار کشــور، مرکــز را موّظــف  ــران و بنــد »د« مــاده 5 برنامــه مّل ــون مرکــز آمــار ای ــه ایــن کــه مــاده 3 قان ــا توجــه ب ب
ــوده  ــی نم ــتگاه های اجرای ــکاری دس ــا هم ــاری ب ــتانداردهای آم ــایر اس ــا و س ــم، طبقه بندی ه ــف و مفاهی ــه تعاری ــه تهی ب
اســت، از ایــن رو در ســال هــای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعاریــف اســتاندارد حــدود ۶۳۰ واژه در ســامانه تعاریــف و مفاهیــم آمــاری 

بارگــذاری شــد.

ســامانه جســتجوی کد و کدگذاری هوشــمند
بــا هــدف دسترســی آزاد بــه طبقه بندی هــای آمــاری طراحــی شــده اســت کــه ۱۶ عنــوان طبقه بنــدی آمــاری قابلیــت 
ــار  ــن ب ــرای اّولی ــت ماه ۱۴۰۰ ب ــا در اردیبهش ــی مبن ــماری ثبت ــتای سرش ــن در راس ــگان دارد. همچنی ــرای هم ــتجو ب جس
کدگــذاری هوشــمند نیــز بــرای دســتگاه های اجرایــی نظــام آمــاری در ایــن ســامانه طراحــی شــده و قابلیــت اجرایــی دارد.

تهیــه 150 عنــوان طبقــه بنــدی بین المللــی در حوزه تولید آمار 
بر مبنای اســتانداردهای ســازمان ملل متحد

آموزش 2 اقتصاد3 2 محیط زیست2 1 22

آمارهای منطقه ای و نواحی کوچک 0 2

150

19

1 3هزینه و درآمد1 حساب های اقتصادی18

حوزه آمارهای اقتصادیحوزه آمارهای جمعیتی و مهاجرت

مقایسۀ تعداد طبقه بندی های استاندارد سازمان ملل متحد و ایران

مجموع طبقه بندی هاحوزه آمارهای فرابخشی و محیط زیست

0 حمایت اجتماعی2
0 کسب و کار0

0 عدالت و جرم1

0 انرژی4

0 فرهنگ0

0 علوم، فناوری6

0 فعالیت های سیاسی0

0 معدن، تولید صنعتی2

1 گذران وقت1

0 حمل و نقل2

0 جمعیت و مهاجرت5

0 گردشگری5

1 بین الملل و تراز پرداخت ها9

1 کـــــــــــــــــــار2

0 مالی، بیمه و بانکداری3

1 قیمت ها1

5 سالمت26

1 عمومی، مالیات و بودجه دولت8

0 هزینه نیروی کار0

0 مسکن و سکونتگاه های انسانی13

0 کشاورزی، جنگلداری و شیالت16
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تحول در نظارت مؤثر بر تهیه آمارهای رسمی در نظام آماری ایران 

راه اندازی سامانه نظارت 

ایــن ســامانه بــرای ۱۵ طــرح  اصلــی مرکــز آمــار ایــران )طرح هــای 10 گانــه شــاخص قیمــت فصــل پاییــز، طــرح نیــروی 
کار فصــل تابســتان ســال 99، طــرح آمارگیــری از دامداری هــای کشــور ، طــرح آمارگیــری از کارگاه هــای صنعتــی 10 
نفــر کارکــن و بیشــتر، طــرح بهنگام ســازی چارچــوب گلخانه هــای کشــور( پیاده ســازی و مــورد بهره بــرداری قــرار 

گرفــت. 

پیاده سازی برگزاری آزمون برخط به صورت متمرکز

اطالعــات  جمــع آوری  ضمــن  اســتان،  اجرایــی  رده هــای  آمــوزش  کیفیــت  کنتــرل  هــدف  بــا  آزمــون  ایــن 
آموزش گیرنــدگان در ســامانه نظــارت، برنامه ریــزی الزم بــرای اجــرای آزمــون متمرکــز در بســتر وب در دو طــرح 
ــاط  ــایی نق ــرای شناس ــمندی ب ــای ارزش ــج و تحلیل ه ــرای آن، نتای ــا اج ــد و ب ــام ش ــداری انج ــدن و دام ــری مع آمارگی
ضعــف، مفاهیــم پرخطــا، مامــوران آمارگیــر نیازمنــد بــه آموزش هــای تکمیلــی و نظــارت هدفمنــد بــر آن هــا ارایــه شــد 

کــه ایــن بازخوردهــا در برنامه هــای اصالحــی و پیشــگیرانه موثــر واقــع شــد. 

طراحی داشبوردهای نظارتی 

در طــرح هــای آمارگیــری نیــروی کار )چهــار فصــل(، معــدن، فرهنــگ رفتــاری 
خانــوار، مرغــداری صنعتی، تحقیق و توســعه و صنعــت داشــبوردهای نظارتی 
تهیــه و گزارش هــای مذکــور ارائــه شــد کــه بــر اســاس پاراداده هــای تولید شــده 
در ایــن داشــبورد، الگوهــای رفتــاری مامــوران آمارگیــر و همچنیــن محاســبه 
ــورد  ــال 1399م ــروی کار س ــرح نی ــنامه در ط ــل پرسش ــان تکمی ــط زم متوس

بررســی قــرار گرفــت. 
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اســتقرار نظــام مدیریت کیفیت 
ــاری  ــای آم ــدۀ فعالیت ه ــوان هماهنگ کنن ــز به عن ــمی و نی ــار رس ــدۀ آم ــع تولیدکنن ــوان مرج ــران به عن ــار ای ــز آم مرک
نظــام آمــاری، اقدامــات متعــددی در زمینــۀ ارتقــاء و تضمیــن کیفیــت آمارهــای ایــن مرکــز و آمارهــای رســمی نظــام آمــاری 

انجــام داده اســت کــه اهــم آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:

استقرار نظام مدیریت كیفیت در مركز آمار ایران 

ــوالت و  ــام محص ــران در تم ــار ای ــز آم ــای مرک ــت آماره ــوب کیفی ــتقرار چارچ ــازی و اس ــال های ۹۸ و ۹۹ پیاده س در س
فرآیندهــای مرکــز، در دســتور کار قــرار گرفــت. اســتقرار چارچــوب مدیریــت کیفیــت، به معنــای ارزیابــی وضعیــت موجــود 
مرکــز بــر اســاس شــاخص های ارزیابــی چارچــوب مذکــور و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف و انجــام بهبودهــای الزم 
ــی  ــان ارزیاب ــن متولی ــود، تعیی ــع موج ــایی وض ــۀ شناس ــدام در زمین ــن اق ــت. اّولی ــف اس ــاط ضع ــکالت و نق ــع مش ــرای رف ب
شــاخص های چارچــوب اســت. ارزیابــی وضــع موجــود مرکــز، در اواخــر ســال 1398 انجــام و نتایــج آن در اردیبهشــت 1399 
تهیــه شــد. بــر اســاس نتایــج به دســت آمــده، بهبودهــای دارای اولویــت مرکــز آمــار ایــران و متولیــان آن تعییــن و بــا تصویــب 

شــورای راهبــری کیفیــت آمارهــای مرکــز آمــار ایــران و توســط ریاســت محتــرم مرکــز بــرای اجــرا ابــالغ شــد. 

تدوین،  استقرار و پیاده سازی چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی 

بــر اســاس بنــد الــف و ب مــاده 9 برنامــه مّلــی توســعه آمــار کشــور و مطابــق تکلیــف منــدرج در برنامــۀ ســوم مّلــی توســعه 
آمــار کشــور، »چارچــوب مدیریــت کیفیــت آمارهــای رســمی نظــام آمــاری ایــران« بــا مســئولیت مرکــز آمــار ایــران و مشــارکت 
ــی کیفیــت توســط رئیــس  ــه مناســبت روز مّل ــان مــاه 1398 ب ــن و در 18 آب نماینــدگان 11 دســتگاه اجرایــی، تهیــه و تدوی
ــا درنظــر  ــن چارچــوب، به صــورت یکپارچــه و ب ــالغ شــد. ای ــرای اجــرا و پیاده ســازی در نظــام آمــاری اب ــران ب مرکــز آمــار ای
ــر  ــژه ب ــی و به  وی ــتانداردهای بین الملل ــه اس ــه ب ــا توج ــز ب ــور و نی ــاری کش ــام آم ــرایط نظ ــود و ش ــای موج ــن ظرفیت ه گرفت
اســاس »چارچــوب مّلــی تضمیــن کیفیــت ســازمان ملــل متحــد« ویرایــش ســال 2019 تهیــه شــده اســت. ایــن چارچــوب 

ــزام و 365 جــزء اســت. کــه ســاختاری سلســله مراتبی چهارســطحی دارد، شــامل 4 حــوزه، 19 اصــل، 87 ال

اخذ استاندارد ملی برای »چارچوب کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران«

بــه منظــور درج »چارچــوب کیفیــت آمارهــای مرکز آمــار ایــران« به عنوان اســتاندارد ملــی دســتگاهی در حــوزه مدیریت کیفیت، 
مکاتبــات الزم از اوایــل ســال 98 بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران انجــام و اقدامــات الزم نظیــر تهیــه فرمــت چارچــوب کیفیــت در 
قالــب فرمــت ســازمان اســتاندارد، برگزاری جلســات کمیســیون های اولیــه، فنــی و نهایی، شــرکت در دوره هــای آموزشــی پیش نیاز و 
شــرکت در جلســات کمیته هــای برنامه ریــزی و ملــی انجــام شــد.  چارچــوب کیفیــت آمارهای مرکــز آمار ایــران در دویســت و چهلمین 

اجالســیه کمیتــۀ ملــی اســتاندارد مدیریــت کیفیــت مــورخ 98/10/25 به عنــوان اســتاندارد ملــی به تصویب رســید. 
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ابالغ راهنمای »مدیریت خطای آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران«

ــوالت و  ــام محص ــران در تم ــار ای ــز آم ــای مرک ــت آماره ــوب کیفی ــتقرار چارچ ــازی و اس ــته، پیاده س ــال گذش ــه س در س
فرآیندهــای مرکــز، در دســتور کار قــرار گرفــت و ســند راهنمــای »مدیریــت خطــای آمارهــای منتشرشــده مرکــز آمــار ایــران« 
توســط شــورای راهبــری کیفیــت آمارهــای مرکــز آمــار ایــران بــا هــدف دســته بندی خطاهــا، نــوع انتشــار و متولیــان مربوطــه  

در تاریــخ 1398/12/3 بــه تصویــب رســید و از ســوی ریاســت مرکــز بــرای اجــرا ابــالغ شــد. 

تدوین، تصویب و ابالغ آیین نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران

در راســتای آمــوزش چارچــوب نظــام آمــاری کشــور، بــا توجــه بــه محدودیت هــای کرونایــی، فیلــم آموزشــی بــا اســتفاده 
از تکنیک هــای نویــن تهیــه شــد و در اختیــار 70 دســتگاه اجرایــی و 

تولیدکننــدۀ آمارهــای رســمی کشــور قــرار گرفــت.
مرکــز آمــار ایــران، در راســتای اجــرای بنــد »الــف« مــاده 6 برنامــه 
ــای  ــت آماره ــی کیفی ــور ارزیاب ــه منظ ــور و ب ــار کش ــعه آم ــی توس مّل
ــت  ــه کیفی ــس »آیین نام ــت، پیش نوی ــان کیفی ــای نش ــمی و اعط رس
ــران«، فرآینــد »اعطــای نشــان کیفیــت آمارهــای  آمارهــای رســمی ای
ــران« و »دســتورالعمل اجــرای آیین نامــه کیفیــت آمارهــای  رســمی ای
رســمی ایــران« تدویــن و از ســال 1397 بــا برگزاری جلســات تخصصی 
و رایزنــی بــا کارشناســان و صاحبنظــران ایــن حــوزه در شــورای عالــی 
ــان  ــه نش ــت آیین نام ــورا، توانس ــن ش ــی ای ــیون تخصص ــار و کمیس آم
کیفیــت آمارهــای رســمی را در صــد و ســیزدهمین جلســه کمیســیون تخصصــی شــورای عالــی آمــار مــورخ 24 /4 /99 بــه 
تصویــب برســاند و مصوبــۀ نهایــی آن را نیــز از شــصتمین جلســۀ شــورای عالــی آمــار در تاریــخ 1400/2/6 دریافــت کنــد و 

ــد. ــالغ نمای ــی، اب ــه دســتگاه های اجرای ــن آییــن نامــه را ب ای
در تدوین آیین نامۀ مذکور، تجربیات کشورهای پیشرو و توصیه های سازمان های بین المللی و همچنین تجربیات 16 ساله 

سازمان ملی استاندارد ایران در اعطای »جایزه مّلی کیفیت ایران« مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است. 

سایر فعالیت های حوزۀ استاندارد و طبقه بندی های بین المللی

بر اساس اولویت های تعیین شده، تا کنون اقدام های زیر در مرکز آمار ایران انجام شده است:
واگذاری استانداردسازی تعاریف آمارهای رسمی نظام آماری به بخش خصوصی به منظور پوشش   

حداکثری تعاریف آمارهای رسمی )ادامه دار تا پایان سال 1400(
شناسایی و توسعه طبقه بندی های استاندارد بین المللی و به کارگیری آن ها در نظام آماری به منظور   

پوشش موضوعات تخصصی مورد نیاز نظام آماری )ادامه در سال 1400(
تهیه فرایند، دستورالعمل و رویه اجرایی نظارت بر به کارگیری تعاریف و طبقه بندی های استاندارد آماری  

بازنگری استانداردهای طرح های آمارگیری، مرحله جمع آوری داده ها )ادامه در سال 1400(  
تدوین دستورالعمل در خصوص روش های اطالع رسانی استانداردهای آماری به کاربران نظام آماری کشور  

تدوین خط مشی تضمین محرمانگی و دستوراالعمل مربوط  
تدوین راهنمای جامع تدوین گزارش های انتشاراتی آماری )الکترونیک و کاغذی( )ادامه در سال 1400(  

تهیه فهرست ذی نفعان، دسته بندی آنان و تدوین روش و فرایند شناسایی ذی نفعان )ادامه در سال 1400(  
تدوین روش شناسایی و طبقه بندی کاربران  

تدوین روش سنجش و ارزیابی رضایت کاربران و فرایندهای آن )ادامه در سال 1400(  
تهیه پیش نویس دستورالعمل استاندارد و ارزیابی کیفیت داده های ثبتی  

تهیه شیوه نامه های ماکرو ادیت  
)CSA ( تدوین طبقه بندی فعالیت های آماری  

درج طبقه بندی HS و طبقه بندی حوادث شغلی در درگاه ملی آمار  
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 ،)Open Data( آزاد  داده 
بــدون  کــه  هســتند  داده هایــی 
ــراع  ــق اخت ــر، ح ــق نش ــت ح محدودی
به صــورت  محدودیت هــا   ســایر  یــا 
آزادانــه در دســترس همــه قــرار دارد 
و بــه صــورت رایــگان یــا بــا هزینــه 
ــای  ــامل هزینه ه ــر ش ــول )حداکث معق
قابــل  داده هــا(  ارایــه  و  انتقــال 
داده هــا  ایــن  هســتند.  دســت یابی 
بایــد قابلیــت اســتفاده، بــاز اســتفاده، 
نشــر و ترکیــب بــا ســایر داده هــا در 
اشــکال دلخــواه کاربــر را داشــته باشــد 
ــوارد  ــرای م ــوز ب ــذ مج ــه اخ ــازی ب و نی

نباشــد.  مذکــور 
مرکــز آمــار ایــران، بــه منظــور 
کارگاه  برگــزاری  و  آزاد  داده  معرفــی 
آموزشــی، در دو ســال گذشــته، اقــدام 
بــه تهیــه و انتشــار فیلم هــای آموزشــی 

ــت. ــوده اس ــوط نم ــتندات مرب و مس

ــب و کار  ــد کس ــی فراین ــدل عموم م
آمــاری )GSBPM( به منظــور تبــادل نظــر 
در زمینــۀ توســعه نظام هــای فراداده هــای 
ــل  ــازمان مل ــار س ــط ادارۀ آم ــاری، توس آم
متحــد معرفــی شــده کــه بــا اســتفاده از آن 
می تــوان مجموعــه فرایندهــای مــورد نیــاز 
ــن و  ــمی را تعیی ــای رس ــۀ آماره ــرای تهی ب
تشــریح نمــود. هــدف اصلــی ایــن مــدل، 
ســازمان های  بــرای  چارچوبــی  تهیــه 
بــا  طریــق  ایــن  از  تــا  اســت  آمــاری 
آمــاری،  اصطالحــات  یکسان ســازی 
نظام هــای  و  فرآیندهــا  توســعه  امــکان 

آیــد.  به وجــود  آمــاری  فراداده هــای 
ــا  ــران ب ــار ای ــز آم ــال ۱۳۹۸ مرک در س
ــد  ــای فراین ــل و گام ه ــی مراح ــدف بررس ه
ــه  ــا مــدل GSBPM، نســبت ب تولیــد آمــار ب
تطبیــق ایــن مــدل بــا طرح هــای مرکــز اقدام 
نمــوده و بــر اســاس آن برنامــه ای بــرای بهبود 

ــرد. ــن ک ــا تدوی ــازی فراداده ه مستندس

طــی ســال های گذشــته، عالقــه 
زیــادی بــه اســتفاده از فناوری هــای 
بــرای جمــع آوری داده هــای  جدیــد 
آمارگیــری بــا کیفیت باال در کشــورهای 
ــت.  ــده اس ــده ش ــعه دی ــال توس در ح
گوشــی های  بــودن  دســترس  در 
ــد  ــال رش ــرعت در ح ــت و س ارزان قیم
ــه  ــراه، توج ــن هم ــبکه تلف ــش ش پوش
بســیاری را به عنــوان ابــزاری جدیــد 
بــرای جمــع آوری داده هــای بــا فراوانــی 
ــاال و اغلــب اوقــات کم هزینــه، جلــب  ب
کــرده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
آن در  نقــش  و  آمارگیــری  نــوع  ایــن 
ــاص  ــرایط خ ــژه در ش ــره وری )به وی به
کوئیــد  پاندمــی  ماننــد  بحرانــی  یــا 
درخصــوص  کامــل  گزارشــی   ،)19
ــری  ــای آمارگی ــتانداردهای طرح ه اس
بــر پایــۀ آمارگیــری تلفنــی، در ســال 

1399 تهیــه و تدویــن شــد.

بــا توجــه بــه تصویــب اجــرای 
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 
ســال ۱۴۰۵ بــه شــیوه ثبتــی مبنــا، 
نظــام ملــی آمــار بــا محوریــت مرکــز 
ــا و  ــد داده ه ــالش می کن ــران ت ــار ای آم
اطالعــات آمــاری مــورد نیــاز را از طریق 
دســتگاه های  ثبتــی  ســامانه های 
حــد  تــا  و  کنــد  دریافــت  اجرایــی 
امــکان سرشــماری را بــدون مراجعــه 
ــن رو،  ــد. از ای ــام ده ــا انج ــه خانواره ب
ــتگاه های  ــامانه های دس ــت س الزم اس
ــاری الزم  ــتانداردهای آم ــی از اس اجرای
برخــوردار باشــند تــا بتــوان بــه راحتــی 
ــی و  ــتگاه اجرای ــن دس ــادل داده بی تب
ــه  ــرد. ب ــورت پذی ــران ص ــار ای ــز آم مرک
همیــن منظــور، چــک لیســت ارزیابــی 
بررســی  بــرای  ثبتــی  ســامانه های 
اجرایــی  دســتگاه های  ســامانه های 

ــد. ــن ش تدوی

تدوین و توسعه استانداردهای آماری
اســتانداردهای آمــاری همان طــور کــه از گذشــته نقــش مهمــی در نظام هــای آمــاری و تولیــد آمــار رســمی داشــته، در 
یــک نظــام آمــاری مــدرن نیــز نقــش برجســته ای دارد و به عنــوان مؤلفــه ای کلیــدی به شــمار مــی رود. اســتاندارهای آمــاری 
را می تــوان در ســه دســته اصلــی »تعاریــف و مفاهیــم آمــاری«،  »طبقه بندی هــای آمــاری« و »روش هــا و شــیوه های فنــی« 
دســته بندی کــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت حیاتــی اســتانداردها در فراینــد تولیــد آمــار در یــک نظــام آمــاری پویــا و منســجم، و 
نقــش و وظیفــۀ مرکــز آمــار ایــران در توســعه و تدویــن اســتانداردها، طــی دو ســال گذشــته، فعالیت هــای زیــر در ایــن حــوزه 

انجــام شــده اســت:

تهیه چک لیست 
ارزیابی سامانه های 
ثبتی دستگاه های 

اجرایی 

تدوین استاندارد 
طرح های آمارگیریـ ـ 

مصاحبه تلفنی

معرفی داده آزاد 
 )Open Data(

و تهیه مستندات 
و فیلم آموزشی

پیاده سازی 
مدل عمومی فرآیند 
کسب و کار آماری 

)GSBPM(
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استقرار نظام های نوین سرمایه انسانی

ارتقای دوره های آموزش کاربردی ویژۀ کارمندان

یکــی از مهم تریــن نیازهــا به منظــور نوین ســازی نظــام آمــاری و انجــام تحــوالت بنیادیــن در مرکــز آمــار ایــران، 
ــی داری در  ــای معن ــا ارتق ــال 13۹۹ ب ــران در س ــار ای ــز آم ــد. مرک ــف می باش ــای مختل ــرای رده ه ــردی ب ــای کارب آموزش ه
برگــزاری دوره هــای آموزشــی مواجــه شــده و تعــداد ۴۵ دوره بــرای ۳۰۹ نفــر از همــکاران خــود برگــزار کــرده و در مجمــوع 

ــت: ــر اس ــدول زی ــرار ج ــه ق ــا ب ــب آنه ــه ترکی ــد ک ــرکت کرده ان ــا ش ــن دوره ه ــر روز در ای ۱۴۶۳ نف

ــتند از  ــالش هس ــًا در ت ــازمان ها عموم ــت. س ــوده اس ــی ب ــاهد تغییرات ــر ش ــال های اخی ــانی در س ــع انس ــگاه مناب جای
نیــروی انســانی آمــوزش دیده تــر و توانمندتــر اســتفاده کننــد. شــاید در گذشــته تعــداد نیــروی انســانی شــاخصی از بزرگــی 
ســازمان بــوده، امــا امــروز اینگونــه نیســت کــه لزومــًا داشــتن نیــروی انســانی بیشــتر بــه معنــی تولیــد بیشــتر و خدمــات بــا 
کیفیت تــر باشــد. لــذا بــه منظــور مدیریــت ســرمایه انســانی »ســند برنامــه نیــروی انســانی مرکــز آمــار ایــران« تهیــه و تدویــن 

گردیــد. 
ایــن ســند بــا توجــه بــه تحــوالت رخ داده در خصــوص نوین ســازی نظــام آمــاری در عرصه هــای بین المللــی تدویــن شــده 
اســت و در آن تــالش شــده اســت تــا نیازهــای کیفــی و کّمــی مرکــز آمــار  در حــوزۀ ســرمایه انســانی، در راســتای تحــوالت 
ــر دو رویکــرد »تخصص گرایــی«  ــر همیــن اســاس، در ســند مذکــور، ب نظــام  آمــار رســمی کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد. ب
ــدرک  ــا م ــران ب ــری از مدی ــران، بهر ه گی ــاب مدی ــی در انتخ ــۀ آن؛ جوان گرای ــه نتیج ــت ک ــده اس ــد ش ــی« تأکی و »جوان گرای

تخصصــی باالتــر و افزایــش کّمــی نیروهــای مرکــز در ســال هــای اخیــر بــوده اســت.
در ایــن راســتا مرکــز آمــار ایــران در ســال 1398 اقــدام بــه فراخــوان جــذب نیــروی انســانی متخصــص از طریــق آزمــون 
اســتخدامی  نمــود کــه تعــداد 32 نفــر در ایــن آزمــون پذیرفتــه شــدند و بعــد از انجــام مصاحبــه و گزینــش  هــای نهایــی، 
ــه   ــند ک ــاغل می باش ــز ش ــن مرک ــر در ای ــداد 344 نف ــر، تع ــال  حاض ــدند. در ح ــز ش ــذب مرک ــال 1399 ج ــداد 25 در س تع

ویژگــی آنــان بــر حســب نــوع اســتخدام و مــدرك تحصیلــی در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت. 
مدرک تحصیلی

دکتـــری نوع استخدام

رســـمی

پیمانی

رسمی آزمایشی

قرارداد انجام کار مشخص

ام
خد

ست
ع ا

نو

جمع

جمعدیپلم و کمترفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشد

۴

۱

۰

۰

۵

۱۰8

۴۱

32

۱۰

۱9۱

۵۵

7

۵

3۰

97

3

۴

6

7

۰۰

۱3۱8

2۰3۱

۱76

6۰

37

7۱

3۴۴

سهم از کلجمع کل ساعت های دورهسهم از تعداد کل دوره هاتعداد دورهبخش سازمانی

حوزۀ ریاست

معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان ها

معاونت طرح های آماری و آمارهای ثبتی

معاونت اقتصادی و محاسبات ملی آمارهای ثبتی

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

جمع

287

۱87

۴۱8

3۵2

2۱9

۱۴63

۱9/636922۰/2

۱2/82۴۵۴۱3/۵

28/6۵۰3627/6

2۴/۱۴38۴2۴/۰

۱۵/۰2688۱۴/6

۱۰۰۱823۴۱۰۰
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صفحه 40

مهــم تریــن تحــوالت عمرانی، رفاهی، اداری و مالی

ت عمرانی 
 عملیا

امـــــــور رفـــــاهی
امـــــــور اداری

امـــــــور مــــــالی

   ساخت سالن چندمنظوره و تجهیز و ترمیم آشپزخانه مرکز آمار از سنتی به صنعتی،
ــه  ــوان کتابخان ــار، به عن ــز آم ــۀ اّول مرک ــزی در طبق ــۀ مرک ــی کتابخان ــازی و جانمای ــازی، نوس    بازس

ــع، ــر مرب ــراژ 350 مت ــه مت ــور ب ــاری کش ــای آم ــار و پژوهش ه ــع آم مرج
   طراحی و ساخت بخش ارتباط با کاربران دانشگاهی و پژوهشی برای کار با داده های مرکز،

   طراحی، بازسازی و نوسازی موزۀ آمار،
   طراحی و ساخت مرکز »فاوا« در طبقه دوم مرکز آمار )در حال ساخت( به متراژ 350 متر مربع،

   طراحی و ساخت سالن جلسات مکانیزه در ضلع شمالی )در حال ساخت(.
ــاه و ادارۀ  ــکن و رف ــی مس ــتگان و تعاون ــون بازنشس ــیج، کان ــای بس ــازی واحده ــازی و نوس    بازس

ــه، ــی و دبیرخان ــات عموم خدم
   راه اندازی واحد بیمه و سالمت برای کارکنان،

   طراحی، نوسازی و بازسازی ضلع جنوبی طبقۀ ششم.

   تدوین طرح ارتقای کیفیت امور رفاهی کارکنان مرکز،
   افزایش مزایای همکاران با هدف جبران بخشی از زحمات همکاران خدوم مرکز آمار،

   انعقاد قرارداد بیمۀ تکمیلی با اخذ نظرسنجی از همۀ همکاران و تشکیل کارگروه توسط خود همکاران،
   صدور معرفی نامه برای دریافت وام از پست بانک با بهرۀ 12 درصد )200 نفر(،

   ارائۀ نهار گرم با کیفیت مناسب به همکاران،
   تکریم همکاران و خانواده های معزز آنها با تبریک سالروز تولد ایشان،

   تأســیس صنــدوق قرض الحســنه و پس انــداز کارکنــان شــاغل مرکــز و شــارژ ماهانــۀ آن بــرای ارائــه 
تســهیالت بــه همــکاران،

   بیمه عمر و حوادث برای همکاران مرکز به میزان سقف دیه کامل،
   راه اندازی تعاونی مصرف کارکنان.

   بازنگــری در تشــکیالت مرکــز آمــار ایــران و پژوهشــکدۀ آمــار بــا بهره گیــری از آخریــن تجربیــات و 
توصیه هــای بین المللــی، 

   اســتخدام 32 نفــر از فارغ التحصیــالن دانشــگاهی در رشــته های تخصصــی مــورد نیــاز از طریــق 
آزمــون رســمی و مصاحبــه هــای رفتــاری، روان شناســی و تخصصــی،

ــرارداد کار  ــکاران ق ــر از هم ــداد ۳۰ نف ــت تع ــل وضعی ــتخدام و تبدی ــه اس ــوط ب ــور مرب ــام ام    انج
ــرکتی، ــروژه ای و ش ــرارداد پ ــخص، ق مش

   اســتفاده از ســامانۀ یکپارچــه »آذرخــش« بــرای تمامــی فرایندهــای اداری به منظــور ارتقــای 
بهــره وری و کیفیــت فعالیت هــا، 

   راه اندازی سیستم های مجازی )وبینار، سمینارهای مجازی و دوره های آموزشی مجازی(،
   شارژ لوازم مصرفی یکساله مرکز آمار در  انبار،

   برون سپاری خدمات سخت افزاری IT و انتشارات و واحد چاپ و تکثیر مرکز )در دست انجام(،
   انعقاد تفاهم با شهرداری بابت پیاده سازی مدیریت سبز.

   نظم بخشــی مالــی بــه امــور قراردادهــا و تبدیــل  گــروه امــور حقوقــی و قراردادهــا بــه ادارۀ حقوقــی 
ــور قراردادها، و ام

ــه  ــه ب ــروه بودج ــل گ ــتان ها و تبدی ــاری اس ــای آم ــارات طرح ه ــالغ اعتب ــی در اب ــم مال ــاد نظ    ایج
ــه، ــه و بودج ــرح ، برنام ادارۀ ط

   افزایش بودجۀ طرح های آماری به میزان رشد 100 درصدی،
ــی  ــد اجرای ــه فراین ــی ب ــور نظم بخش ــاری به منظ ــای آم ــپاری طرح ه ــتورالعمل برون س ــۀ دس    تهی

ــران، ــودن آمارگی ــه نم ــاری و بیم ــای آم طرح ه
   خرید دستگاه ذخیره ساز data centre به مبلغ حدودًا 77 میلیارد ریال،

   تهیۀ ضوابط اجرایی داخلی سال 1400 مرکز آمار ایران.
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طرح استفاده خانوارها از فناوری اطالعات

عنوان طرح

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

دستگاه همکار

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتطرح استفاده خانوارها از فناوری اطالعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیطرح حساب ملی سالمت

سازمان امور اداری و استخدامی کشور سنجش رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه  های اجرایی سال ۱397 

امور عمومی سازمان برنامه و بودجهطرح آمار تصادفات جاده ای

به توصیه مجلس شورای اسالمیتهیه و انتشار نشریه شاخص های عدالت

یونیسفطرح بررسی وضعیت عدالت در بهره مندی از خدمات سالمت در کودکان در طی سال های ۱39۴و۱393 

  ICT وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتطرح حساب ملی

معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست جمهوریشاخص های عدالت جنسیتی

یونیسفطرح تحلیل روند وضعیت تغذیۀ کودکان در ایران: نتایج پیمایش های ملی سالمت و تغذیه در سه دهه گذشته 

طرح تحول محالت کشور همکاری در آمارگیری از محالت

صندوق جمعیت ملل متحدطرح ارزیابی کیفیت داده های ثبتی یا اداری برای استفاده در سرشماری ثبتی مبنا

صندوق جمعیت ملل متحدطرح تأثیرات اجتماعی،اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید ۱9 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیطرح حساب ملی گردشگری

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتسنجش اقتصاد دیجیتال

وزارت آموزش و پرورش و امور آموزش سازمان برنامه و بودجهطرح حساب ملی آموزش 

معاونت علمی ریاست جمهوریطرح گذران وقت فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجهسنجش جهش تولید

معاونت علمی ریاست جمهوریطراحی سامانه تحت وب برای اخذ اطالعات تحقیق و توسعه دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی و ...

سازمان امور عشایری و  وزارت جهاد کشاورزیسرشماری عشایر کوچنده

یونیسفطرح شناسایی شاخص های اندازه گیری وضعیت کودکان در ایران و ارایه بهترین روش های فنی تولید داده های طولی مرتبط

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریشاخص های علم و فناوری

یونیسفطراحی مطالعات طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی

معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوریتهیه سامانه اطالعات روستایی 

یونیسفطرح بررسی وضعیت کار کودکان در ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیطرح مطالعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سالمت سالمندان

صندوق جمعیت ملل متحد طرح تعیین چارچوب های روش شناختی تولید آمارهای جمعیتی 

صفحه 41

ارتقای همکاری های مشترک با دستگاه های اجرایی
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صفحه 42

تحــوالت صــورت گرفتــه در فناوری اطالعات و ارتباطات 

مدیریت و توسعه خدمات دولت الكترونیک در مركز آمار ایران

ــی  ــی اجرای ــط فن ــی اداری و ضواب ــورای عال ــوب ش ــی، مص ــات الکترونیک ــعه خدم ــه توس ــرای آیین نام ــتای اج در راس
توســعه خدمــات دولــت الکترونیــک، مصــوب شــورای فنــاوری اطالعــات، اقدامــات زیــر در ســال 1399 توســط مرکــز آمــار 

ایــران صــورت گرفتــه اســت:
توسعه و پشتیبانی سامانه اطالع رسانی آماری )فروشگاه اینترنتی و تیکتینگ(: پیگیری مداوم از پیمانکار    

جهت رفع خطاهای بخش تیکتینگ و اتصال به فروشگاه 
بازنگری فرایندهای خدمات مرکز آمار در حوزه ارائه خدمت به مشاوران و شرکت های آماری   

مدیریت، به روزرسانی و توسعه محتوایی درگاه مّلی آمار  
ارتقای فنی درگاه مّلی آمار  

توسعه محتوایی سامانه خدمات اطالع رسانی آماری)مدیریت، به روزرسانی(  
توسعه و پشتیبانی نرم افزار آمار همراه و یکپارچگی اطالعات با سامانه سری زمانی  

به روزرسانی اطالعات و توسعه محتوایی نرم افزار آمار همراه  
مدیریت تاالرهای گفتگوی طرح های آماری  

مدیریــت ســامانه دریافــت پرســش، انتقــاد، پیشــنهاد و شــکایت، کاربــری ســامانه دانــا، ســامانه پیامکــی و ســامانه   
ارتبــاط اســتانی 

استانداردســازی درگاه مّلــی آمــار )قابلیــت اجــرا بــر روی دســتگاه های قابل حمــل مثــل موبایــل و تبلــت( بــر  اســاس   
ــور ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــتانداردهای س اس

توسعه زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به GSB  و تبادل اطالعات با سایر سازمان ها  
به روزرسانی اطالعات پایگاه سری های زمانی  

به روزرسانی سامانه سالنامه های آماری   
پشتیبانی سامانه نوسا )کتابخانه دیجیتال(   

توسعه سامانه استعالم هویتی   
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صفحه 43

ارتقاء، توسعه و نگهداری زیرساخت های نرم افزاری، ارتباطی و امنیتی

توسعه زیرساخت نرم افزاری جمع آوری داده های طرح های آماری

ــی و  ــورت تلفن ــع آوری داده بص ــرای جم ــیجاد( ب ــاری )س ــای آم ــای طرح ه ــع آوری داده ه ــامانه جم ــعه س توس   
)خودتکمیلــی(  اینترنتــی 

سامانه جمع آوری اطالعات آمارهای ثبتی   
سامانه حساب های منطقه ای   

سامانه سالنامه آماری کشور   
سامانه رصد برنامه ملی آمار   

سامانه ارزیابی استان ها   
سامانه تعاریف و مفاهیم آماری   

سامانه نظارت بر طرح ها   

راه اندازی آزمایشگاه  داده

ــا  ــجویان ب ــگران و دانش ــان ، پژوهش ــه محقق ــا ب ــای داده  طرح ه ــه پایگاهه ــی ب ــت دسترس ــدازی، مدیری ــز و راه ان تجهی
رعایــت اصــول محرمانگــی در ســطح ریــز داده و پشــتیبانی از آزمایشــگاه داده  یکــی از خدمــات و ســرویس هــای مرکــز فــاوا 

می باشــد.
کاربران با حضور در آزمایشگاه داده مرکز آمار ایران، در محیط مجازی VDI ، در بازه زمانی تأیید شده به ریز داده ها 
دسترسی یافته و گزارشات خود را استخراج می نمایند. پس از بررسی گزارشات استخراجی در صورت رعایت اصول 

محرمانگی ، گزارشات در خارج از محیط VDI در اختیار کاربران جهت اهداف آماری قرار داده می شود. 
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صفحه 44

تدوین برنامه جامع توسعه مركز فناوری اطالعات با رویكرد معماری سازمانی

بــا گســترش روزافــزون فنــاوری اطالعــات و پوشــش ابعــاد مختلــف کســب و کار توســط ایــن فنــاوری و نیــاز بــه تولیــد 
ســامانه  های مختلــف، بانك هــای اطالعاتــی، زیرســاخت های ســخت افزاری و ارتباطــی و اهمیــت یافتــن موضوعاتــی 
ــن  ــت. بدی ــروری اس ــن ض ــیوه های نوی ــه ش ــات ب ــاوری اطالع ــت فن ــیوه مدیری ــر ش ــزوم تغیی ــات، ل ــت اطالع ــد: امنی مانن
ــا کســب و کار طراحــی، پیاده ســازی و مدیریــت  منظــور الزم اســت نقشــه راه ابعــاد مختلــف فنــاوری اطالعــات همراســتا ب
گــردد تــا ســازمان از پتانســیل بــاالی ایــن فنــاوری بهــره بــرده و در عیــن حــال پیچیدگی هــای زیــاد ایــن فنــاوری بــه مانعــی 

بــرای کســب و کار تبدیــل نشــود.
معمــاری ســازمانی شــیوه نوینــی بــرای ایــن منظــور اســت کــه بــا کمــك آن ضمــن بررســی وضــع موجــود و مدل ســازی 
ــه  ــن برنام ــروژه تدوی ــتا پ ــن راس ــرد. در ای ــرار می گی ــارت ق ــت نظ ــده و تح ــاده ش ــی و پی ــذار طراح ــوب، برنامه گ ــع مطل وض
ــر معمــاری ســازمانی در مرکــز فــاوا تعریــف شــده کــه  راهبــردی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مرکــز آمــار ایــران مبتنــی ب

ــت: ــال  1399 اس ــر در س ــای زی ــامل فعالیت ه ش
بررسی نیازمندی ها در خصوص قابلیت مدیریت پروژه جهت تهیه محدوده و تدوین مشخصات این قابلیت  

بررسی روش مدیریت پروژه express.P3 جهت بهره گیری در توسعه قابلیت مدیریت پروژه   
مرور خروجی پروژه SCM جهت بهره گیری در توسعه قابلیت مدیریت پروژه   

ارتقا، توسعه و نگهداری زیرساخت های شبکه و امنیت

)ISMS( استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات  
ارایه خدمات دسترسی های از راه دور کارکنان در دوران شیوع ویروس کرونا  

مدیریت و توسعه زیرساخت شبکه ملی آمار در بستر شبکه ملی اطالعات و شبکه دولت  
بهره گیری از سامانه های جمع آوری الگ تمام تجهیزات و سامانه ها  

ارتقا، توسعه و مدیریت پایگاه های اطالعاتی

طراحی معماری جدید پایگاه های اطالعاتی و ارتقا سرورها  
جمع آوری و ساماندهی داده های طرح ها و سرشماری ها  

راه اندازی آزمایشگاه داده  
استقرار داده دستگاه های اجرایی در راستای ایجاد بستر آمارهای ثبتی  

مدیریت و توسعه خدمات دولت الکترونیک

توسعه و پشتیبانی سامانه اطالع رسانی آماری  
بازنگری فرآیندهای خدمت تعیین صالحیت مشاوران و شرکت های آماری  

بروزرسانی و توسعه محتوایی درگاه ملی آمار  
GSB توسعه زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به  

راه اندازی امضای الکترونیک در حوزه اتوماسیون اداری  
توسعه سامانه استعالم هویتی  
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صفحه 45

طراحی و معماری پایگاههای اطالعاتی و ارتقا سرورها

ــت  ــای کاری و  مدیری ــا، فراینده ــوع داده ه ــاس ن ــر اس ــع داده ای  ب ــاری  مناب ــی  و معم ــار، طراح ــع در اختی ــی مناب بازبین
دسترســی ها ، ارتقــا ســخت افزاری و نرم افــزاری ســرورها  از 5 ســال گذشــته در دســتور کار مرکــز فــاوا بــوده اســت .در طــی 
ایــن زمــان معمــاری بارهــا مــورد بازنگــری و تســت قــرار گرفــت. در مــاه جــاری ایــن فعالیــت مهــم بــه ســرانجام رســیده و مــورد 

ــرداری قــرار گرفــت.  بهره ب

ارتقای سامانه یكپارچه جمع آوری الكترونیكی داده ها )سیجاد(

ســامانه یکپارچــه جمــع آوری الکترونیکــی داده هــا )ســیجاد(، بســتری مناســب جهــت ارتقــای ســطح فنــاوری اطالعــات 
در مرکــز بــه وجــود آورده اســت و هــدف آن اســتفاده از ابزارهــای الکترونیکــی ســخت افزاری و نرم افــزاری بــه منظــور 
ــه تمــام طرح هــای  ــی ب ــك الگــوی جامــع، جهــت جوابگوی ــا ی ــزاری ب ــزار نرم اف ــار داشــتن اب جمــع آوری داده هــا و در اختی

ــز: ــرای مرک ــامانه ب ــن س ــای ای ــد. مزای ــماری ها می باش ــز سرش ــوع و نی متن
ــوان  ــه عن ــت ب ــخت افزاری تبل ــزار س ــتفاده از اب ــنامه ها و اس ــوه پرسش ــاپ انب ــذ و چ ــرف کاغ ــه مص ــاز ب ــدم نی ع  

مختلــف طرح هــای  در  پرسشــنامه  جایگزیــن 
  حذف ابزارهای متعدد و پراکنده نرم افزاری مختلف و به کارگیری یك بستر نرم افزاری واحد 

ارتقای کیفیت داده ها و کاهش زمان انتشار نتایج.  
)ISMS( رعایت الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات  

جمع آوری و ساماندهی داده های طرح ها و سرشماری ها

استانداردســازی   داده هــا،  نســخ  ارتقــا  یکپارچه ســازی،  سرشــماری ها،  و  طرح هــا  داده  پایگاههــای  جمــع آوری 
ــت  ــه هم ــه ب ــت ک ــوده اس ــر ب ــم  و زمان ب ــای مه ــی از فعالیت ه ــد یک ــاری جدی ــرورهای معم ــر روی س ــا ب ــتقرار آن ه و اس

ــت. ــده اس ــق ش ــی محق ــر موضوع ــکاری دفات ــی و هم ــای اطالعات ــان پایگاهه کارشناس

استقرار داده دستگاههای اجرایی در راستای ایجاد بستر آمارهای ثبتی

دســتگاههای اجرایــی در جهــت اهــداف ایــران اســتارز مکلــف بــه ارســال داده هــای خــود بــه مرکــز آمــار هســتند. مرکــز 
فــاوا بــا انجــام فعالیت هــای زیــر مســئولیت خــود را در ایــن امــر خطیــر شــروع کــرده اســت:

انجــام پردازش هــای الزم جهــت واکشــی و اســتقرار پایــگاه داده دســتگاه بــر روی ســرورهای مرکــز و یکسان ســازی   
فرمــت داده هــا.

استانداردسازی ، کدگذاری، Recoding ، محرمانه سازی  
مدیریت دسترسی کاربران داخلی جهت بررسی موضوعی  

بررسی اولیه داده دستگاه ها از لحاظ کد ملی نامعتبر  و ارائه  بازخورد به دستگاه  
ایجاد ارتباط بین پایگاه داده دستگاههای مختلف  
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بازطراحــی و ارتقــای درگاه ملــی آمار ایران 

درگاه ملــی آماربــه آدرس www.amar.org.ir  اولیــن دروازه دسترســی بــه اطالعــات آمــاری مرکــز آمــار ایــران اســت  
ــه رخ  ــه تحــوالت فناوران ــا توجــه ب ــر همیــن اســاس و ب کــه نقــش بســیار مهمــی در اطالع رســانی و جــذب مخاطــب دارد. ب
ــر و  ــر ظاه ــه از نظ ــار ک ــز آم ــی مرک ــایت قدیم ــدام، س ــن اق ــه، در اّولی ــای مربوط ــایت و افزونه ه ــی س ــوزۀ طراح داده در ح
ــی  ــورد طراح ــی م ــی و امنیت ــای برنامه نویس ــن تکنولوژی ه ــاس آخری ــر اس ــال 1399 ب ــود، در س ــه روز نب ــی ب برنامه نویس

ــد درگاه ملــی آمــار انجــام گرفتــه اســت. ــه ســایت جدی مجــدد قــرار گرفــت و فعالیت هــای مقدماتــی جهــت مهاجــرت ب
از جمله تغییرات مهم ایجاد شده در درگاه جدید ملی آمار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

طراحــی گرافیکــی کاربرپســند کــه عــالوه بــر افزایــش جذابیــت بصــری )نمایــش اجــزاء صفحــه بــه  شــکل افقــی(   
ــایت  ــود در س ــای موج ــات و داده ه ــه اطالع ــران ب ــب کارب ــان و مناس ــی آس ــکان دسترس ــش ام ــور افزای ــه منظ ب

ــد  ــاری در درگاه جدی ــی و آم ــای موضوع ــام بخش ه ــاری در تم ــات آم ــدی اطالع ــته بندی و طبقه بن ــر در دس تغیی  
CSA برمبنــای دســته بندی بیــن المللــی

ــق  ــایت از طری ــات س ــه اطالع ــه هم ــی ب ــکان دسترس ــران و ام ــر کارب ــی بهت ــرای دسترس ــایت ب ــه س ــود نقش بهب  
منوهــای ثابــت در همــه صفحــات )هــدر و فوتــر(

بهبود جستجوی داده ها و اطالعات آماری با امکان فیلتر کردن جستجو براساس مشخصات هر سند  
استفاده از تکنولوژی جدیدتر و به روزتر در طراحی سایت  

امکان اشتراک گذاری محتوای اخبار و اطالعیه ها در شبکه های اجتماعی  
واکنش گرا بودن سایت برای نمایش در ابزارهایی مثل موبایل و تبلت  

پیاده سازي بسیاري از موارد و الزامات ارزیابي دولت الکترونیك در این سایت  
ارتقا نسخه پلتفرم درگاه ملی آمار از 9.3.1 به 9.6.1  

به روز رسانی ماژول های درگاه ملی آمارمانند: ماژول اخبار و ...  
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ارتقاء و به روزرســانی اپلیکیشــن »آمار همراه«

نرم افــزار آمــار همــراه، اپلیکیشــن قابــل نصــب بــر روی ابزارهــای اندرویــدی اعــم از تلفن هــای 
همــراه هوشــمند و تبلــت، یکــی از محصــوالت نرم افــزاری مرکــز آمــار ایــران اســت کــه بــه منظــور 
اطالع رســانی اقــالم و شــاخص های آمــاری مرکــز آمــار ایــران بــرای کاربــران طراحــی شــده اســت. 
ایــن بســته نرم افــزاری ســازگار بــا اســتاندارد های واســط کاربــری بــوده و بــر روی تلفن هــای 
همــراه بــا سیســتم عامــل اندرویــد 4،2،2 بــه بــاال قابــل نصــب و راه انــدازی اســت. بــا اســتفاده از 
ایــن نرم افــزار، امــکان اطــالع از آمارهــای رســمی کشــور اعــم از شــاخص های جمعیتــی، نیــروی 
انســانی و اقتصــادی به صــورت ســاالنه، فصلــی و ماهانــه در ســطح کل کشــور و اســتان ها فراهــم 
ــور  ــاخص های مذک ــت ش ــط از وضعی ــر برخ ــط و غی ــورت برخ ــه ص ــد ب ــران می توانن ــته و کارب گش

اطــالع پیــدا کــرده و عــالوه بــر آن نمودارهــای مرتبــط بــا آن را نیــز مشــاهده نماینــد. 
در ســال 1398، عــالوه بــر افــزودن اقــالم آمــاری بیشــتر، برخــی امکانــات جدیــد، از جملــه 
امــکان ذخیــره نمودارهــا و جــداول آمــاری، بــه روز رســانی طبقــه بنــدی بــر اســاس دســته بنــدی 
بیــن المللــی CSA، امــکان تغییــر انــدازه فونــت، افــزودن دکمــه بروزرســانی داده هــا بــه نرم افــزار 

اضافــه شــد.
ــًا از طریــق لینــک  ــران، صرف ــا انتهــای ســال 1399، بیــش از 25.000 دانلــود توســط کارب ت

اپلیکیشــن مذکــور منــدرج در ســایت درگاه ملــی آمــار، صــورت گرفتــه اســت.
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بهبود و ارتقاء تعامالت 
و همکاری های سازنده 
علمی و حرفه ای آماری 

مرکز آمار ایران
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اجرایی و استقرار آن در مرکز آمار ایران
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بهبود و ارتقاء تعامالت و همکاری های سازنده علمی و حرفه ای 
آماری در سطوح ملی و بین المللی

بهره گیــری از تجــارب و دانــش بین المللــی  همســو بــا  ارتقــای کیفــی فعالیت هــای آمــاری، ترویــج و تثبیــت مرجعیــت 
ــا ســایر  ــادل دانــش و تجربیــات ب ــز  تب ــل و نی ــه آمارهــای رســمی کشــور در ســطح بین المل ــه ارائ ــران در زمین مرکــز آمــار ای
کشــورها و از همــه مهــم تــر تحــول بنیادیــن در نظــام آمــاری کــه یــک برنامــه جهانــی  بــا توجــه بــه گســترش فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات،  ضــرورت توســعه ارتباطــات منطقــه ای و بین المللــی در زمینه هــای آمــاری را بیشــتر و بیشــتر کــرده اســت. بــا 
توجــه بــه اهمیــت موضوعــات یــاد شــده، اهــم تحــوالت صورت گرفتــه در حــوزۀ روابــط عمومــی، انتشــارات  و همکاری هــای 
بین الملــل مرکــز آمــار ایــران در ابعــاد مّلــی و بین المللــی  در  ســال های 1399-1398  و فصــل بهــار 1400بــه شــرح ذیــل 

بــوده اســت:
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توسعه ارتباطات و همکاری های مشترک ملّی 

از ظرفیت هــای  ارائــه و اســتفاده بیشــتر  ارتباطــات و همــکاری در زمینــه  بــا هــدف توســعه  ایــران  آمــار  مرکــز 
ــگ  ــج فرهن ــا و تروی ــای ارتق ــوان مبن ــاری به عن ــواد آم ــت س ــمی، تقوی ــای رس ــد آماره ــوزه تولی ــی در ح ــتگاه های اجرای دس
ــا  ــا، نهاده ــا وزارتخانه ه ــی   ب ــق رایزن ــال 1405، طب ــا در س ــی مبن ــماری ثبت ــرای سرش ــات اج ــازی مقدم ــاری و فراهم س آم
ــن  ــدادی از ای ــا تع ــکاری را ب ــای هم ــار 1400، تفاهم نامه ه ــال های 1398، 1399 و به ــی س ــی، ط ــازمان های داخل و س

ــت: ــوده اس ــاء نم ــر امض ــرح زی ــه ش ــز ب مراک
انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آمار ایران و دانشگاه خوارزمی )1400(؛  

انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی )1400(  
انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری کشور )1399(؛  

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز آمار ایران و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )1399(؛  
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز آمار و دانشگاه شهید بهشتی )1399(؛  

هماهنگی و تنظیم تفاهم نامه با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور )1399(؛ ) در دست اقدام(  
انعقاد و تمدید تفاهم نامه بین مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های صدا و سیما  

توسعه و تقویت ارتباطات و همکاری های مشترک با سازمان های بین المللی 

ــار و  ــی آم ــای مل ــول  نظام ه ــعه و تح ــرای توس ــی بـ ــازمان های بین الملل ــزد س ــود در ن ــقوه موج ــوان بالـ ــری از ت بهره گی
همگامــی بــا آخریــن تحــوالت و پیشــرفت ها در زمینــه آمارهــای رســمی حتــی بــرای کشــورهای توســعه یافته ازنظــر آمــاری، 
یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت. ایــن اهمیــت و ضــرورت بــرای ادارات ملــی آمــار کشــورهایی کــه همچــون کشــور مــا  کــه در 
ــود  ــدان می ش ــتند؛ دوچن ــا هس ــا و ثبتی مبن ــاری پوی ــام آم ــک نظ ــوی ی ــت به س ــود و حرک ــاری خ ــام آم ــازی نظ ــی نوین س پ
ــا ســازمان های بین المللــی نظیــر صنــدوق جمعیــت،  ــرای گســترش همکاری هــا ب ــران ب ــه همیــن ســبب، مرکــز آمــار ای و ب
صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل متحــد و ســازمان علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد )یونســکو( اولویــت زیــادی قائــل  
بــوده و طــی دو ســال گذشــته، تعامــالت زیــادی بــا آنهــا برقــرار نمــوده اســت. از جملــۀ ایــن اقدامــات می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره نمــود:
امضای برنامه همکاری 2020 و 2021 با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در سال های  1398 و 1399  

ــه ترتیــب در  ــا یونیســف ب امضــای برنامــه همــکاری 2019  و 2020  برنامــه کاری  و ســال های 2021 و 2022 ب  
.  1399 و   1398 ســال های 

  پیگیری و اجرای برنامه های همکاری )11 مورد(؛ 
ــش  ــال 1398 و بی ــورد در س ــی )43 م ــی بین الملل ــع متقاض ــازمان ها و مراج ــنامه های س ــه پرسش ــخگویی ب   پاس
ــت،  ــط زیس ــادی، محی ــی، اقتص ــی قرهنگ ــی، اجتماع ــای  جمعیت ــای نماگره ــوزه ه ــال 1399( در ح ــورد  در س از 50 م

ــره  ــادرات و واردات، و غی ــات ص ــاوری اطالع ــی، فن صنعت
  پاســخگویی بــه درخواســت های مــوردی اطالعــات آمــاری از ســوی کاربــران حقیقــی و حقوقــی آمــاری خارجــی 

ــال 1399(؛  ــورد در س ــال 1398 و 30 م ــورد در س )11 م
اجرای نظرسنجی های بین المللی )14 مورد در سال 1398 و 8 مورد  در سال 1399(؛  

  اطالع رســانی و انجــام مکاتبــات مربــوط بــه نشســت ها و دوره هــای آموزشــی برخــط ) 4 مــورد در ســال 1398  و 
ــال 1399(؛  ــورد در س 25 م

ــط  ــخه برخ ــی نس ــال 1398 و معرف ــی از س ــترکان بین الملل ــرای مش ــز ب ــریات مرک ــتی نش ــال پس ــذف ارس   ح
انگلیســی آمــاري  ســالنامه ی 

  دریافــت خبرنامه هــای بین المللــی از مراکــز آمــاری خــارج از کشــور و توزیــع آنهــا بیــن معاونت هــا و دفاتــر 
موضوعــی مرکــز )180 مــورد(

  شــرکت در ســمینارها و نشســت های آمــاری بین المللــی )ســال 1398 4 نشســت حضــوری و ســال 1399بیــش 
ــازی(. ــورت مج ــورد به ص از 75 م
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پانزدهمین کنفرانس آمار

ــال  ــاه س ــهریور م ــور در ش ــاری کش ــای آم ــن رویداده ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــران ب ــار ای ــس آم ــن کنفران پانزدهمی
ــه صــورت مجــازی و در قالــب وبینــار برگــزار شــد. در  1399 توســط دانشــگاه یــزد و انجمــن آمــار ایــران در شــهر یــزد ب
ــای اداری؛  ــل از ثبت ه ــای اداری حاص ــت داده ه ــی اهمی ــران، در پیام ــار ای ــز آم ــس مرک ــس، رئی ــن کنفران ــه ای افتتاحی
بــه عنــوان ســرمایه های مّلــی را بیــان نمودنــد و تأکیــدات و رهنمودهــای اخیــر مقــام معظــم رهبــری بــه هیئــت محتــرم 
ــادآور  ــزوم اســتفاده از داده هــای ثبتــی را ی ــا ســاماندهی آمارهــا و اتصــال پایــگاه  اطالعــات کشــور، ل دولــت در رابطــه ب
ــوس و  ــی نف ــماری عموم ــرای سرش ــر اج ــی ب ــت مبن ــرم دول ــت محت ــاه 1399هیئ ــرداد م ــه خ ــن مصوب ــدند. همچنی ش
ــه ســمت مدرن ســازی نظــام آمــاری مــورد  ــرای رفتــن ب ــه عنــوان بهتریــن فرصــت ب ــه روش ثبتی مبنــا ب مســکن 1405 ب

تأکیــد قــرار گرفــت.

توسعه اطالع رسانی آماری از طریق درگاه ملی آمار فارسی و انگلیسی

بارگذاری 159 عنوان نشریه در الیه تازه های نشر درگاه ملی آمار؛  
بارگذاری تعداد 45 عنوان نشریه در فروشگاه مجازی درگاه ملی آمار )جهت خرید اینترنتی کاربران؛  

بارگذاری 20 تحلیل در بخش دیدگاه ها و تحلیل های کارشناسان و صاحبنظران و  
تدوین وبارگذاری 11 عنوان مطلب در رادیو مجازی درگاه ملی آمار.  

درج حدود 295 عنوان نشریه، چکیده، گزارش آماری و داده تصویری؛  
بهنگام رسانی بیش از 644 عنوان جدول آماری اعم از سری های زمانی و سایر جداول؛  

درج مجموع 444 عنوان خبر در سال 1399 در بخش اخبار مرکز؛  

توسعۀ ارتباط با رسانه  ها

گــرو  در  مختلــف  کشــورهای  در  آمــاری  نظام هــای  کــردن  ثبتی مبنــا  و  نوین ســازی  طــرح  موفــق  اجــرای 
ــوس  ــی نف ــماری عموم ــرای سرش ــز اج ــران نی ــذا در ای ــت و ل ــئوالن اس ــردم و مس ــۀ م ــکاری همه جانب ــارکت و هم مش
ــازی  ــه فرهنگ س ــی، ب ــاخت های فن ــازی زیرس ــر فراهم س ــالوه ب ــال 1405، ع ــا در س ــی مبن ــه روش ثبت ــکن ب و مس
کافــی در میــان عمــوم مــردم و همچنیــن مدیــران دســتگاه های اجرایــی به منظــور همــکاری حداکثــری بــرای 
ــر  ــود را ب ــز خ ــر، تمرک ــال اخی ــد س ــز در چن ــی مرک ــط  عموم ــد رواب ــاس، واح ــن اس ــر همی ــاز دارد. ب ــرای آن نی اج
ــوالت  ــتردۀ تح ــب و گس ــکاس مناس ــانه ای و انع ــش رس ــن پوش ــاری و همچنی ــواد آم ــای س ــازی و ارتق روی فرهنگ س
ــرار  ــور  ق ــاری کش ــام آم ــازی نظ ــدف نوین س ــا ه ــه ب ــران ک ــار ای ــز آم ــای مرک ــاختار و فعالیت ه ــه در س صورت گرفت

ــت.  داده اس
بــا  بــه برگــزاری نشســت های خبــری متعــدد  ایــن خصــوص، می تــوان  از جملــه اقدامــات انجام گرفتــه در 
ــان  ــس و معاون ــدار رئی ــی، دی ــی و تلویزیون ــدۀ رادیوی ــای زن ــور در برنامه ه ــف، حض ــای مختل ــانه ه ــگاران رس خبرن
ــوالت  ــریح تح ــم( و تش ــام ج ــهری و ج ــور )همش ــمی  کش ــای رس ــردبیران روزنامه ه ــئول و س ــران مس ــا مدی ــز ب مرک
ــازی« در  ــو مج ــدازی »رادی ــانه ها، راه ان ــا رس ــی ب ــای تخصص ــام مصاحبه ه ــب انج ــز در قال ــت در مرک ــورت گرف ص
درگاه ملــی آمــار و انعــکاس آخریــن تحــوالت صورت گرفتــه در مرکــز از طریــق درگاه ملــی آمــار و کانــال اختصاصــی 

ــود. ــاره نم ــروش و... اش ــان س ــز در پیام رس مرک
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ارائـــه خدمـــات اطالع رســـانی آمـــاری به کاربـــران )از 
طریـــق مکاتبـــات دبیرخانـــه ای(، به بیـــش از 1200 
کاربر حقیقـــی و حقوقـــی )وزارتخانه ها، ســـازمان ها و 

موسســـات دولتـــی و خصوصی(

تهیه بیش از 500 بســـتۀ اطالعاتی مـــورد نیاز کاربران 
از طرح های آماری و سرشـــماری

ارائه خدمات اطالع رســـانی نقشـــه های آماری شـــهری 
و روســـتایی از سرشـــماری ها بـــه تعـــداد 933 مـــورد  

.DWG و   Shapfileبافرمت هـــای

اطالعاتـــی  ســـامانه های  از  اطالعـــات  اســـتخراج 
تعـــداد  بـــه  آمـــاری(،  طرح هـــای  و  )سرشـــماری ها 

فایـــل    151570

ارائـــه خدمـــات اطالع رســـاني آماري 
به کاربـــران از طریق ســـامانه دریافت 
ره  و مشـــا ( د پیشنها و د نتقا ا پرسش ،
الکترونیکـــی(درگاه ملـــی آمـــار بـــه 
بیش از 2000 مورد شـــامل: مشاوره، 
درخواســـت،  دریافـــت  راهنمایـــي، 
اعالم هزینه، اســـتخراج، تهیه نقشـــه 

فایل. وارســـال 

ارائه خدمـــات به همـــکاران مرکز آمار 
بـــرای دانلـــود بیـــش از 6400 مقاله 
اطالعاتـــی  پایگاه هـــای  طریـــق  از 
تمام متن داخلی  و مجالت  نشـــریات 

خارجی. و 

ســـه  در  کتابخانه  منابـــع  مجموعـــه 
بالـــغ  ســـال1399  چهـــارم   ماهـــه 
بر13250عنـــوان کتـــاب فارســـي و 
دیداری-شـــنیداری  منبـــع  التیـــن، 
1146عنـــوان،30 عنوان مجله1102 
عنـــوان اســـناد و مـــدارک طرح هاي 

آمـــاري مي باشـــد.

در  ارســـالی  مکاتبـــات  بررســـی 
آماری  اطالعـــات  دریافـــت  خصوص 
کشـــور از ســـوی کاربـــران ســـامانه 
اطالعـــات  آزاد  انتشـــار  دسترســـی 
بـــه تعـــداد 24 نامـــه و کاربـــران بین 
دانشـــگاهیان  )ســـازمان ها،  المللی 
تعداد  بـــه  پژوهشـــگران و خارجی(  و 

49  نامـــه

اطالع رســانی آماری و کتابخانه
ــش  ــر نمای ــکل زی ــال های 1398 و 1399 در ش ــاری در س ــانی آم ــه ای و اطالع رس ــای کتابخان ــم فعالیت ه اه

داده شــده اســت:
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پژوهشــکده آمار ایران
ــه نیازهــای پژوهشــی در  پژوهشــکده  آمــار بــه عنــوان تنهــا مرکــز پژوهشــی آمــار رســمی کشــور بــه منظــور پاســخ گویی ب
زمینــه آمــار و اطالعــات در نظــام آمــاری کشــور، بــا کســب مجــوز از شــورای گســترش آمــوزش عالــی در ســال ۱۳۸۷بــا هــدف 

رفــع نیازهــای پژوهشــی و آموزشــی نظــام آمــاری ایــران و تولیــد و گســترش مســتمر دانــش در حــوزه آمــار  تأســیس شــد. 

نیروی انسانی

در ســال ۱۳۹۹، در مجمــوع 265 نفــر بــا پژوهشــکده  آمــار همــکاری داشــته اند کــه 35 نفــر از آنــان را کارکنــان شــاغل 
ــع  ــد دارای مقط ــداد ۳۱ درص ــن تع ــد. از ای ــکیل می دهن ــارج از آن تش ــگران خ ــر را پژوهش ــر دیگ ــکده و 230 نف در پژوهش
ــد. ــر بوده ان ــی کارشناســی ارشــد و ۴۹ درصــد دارای مــدرک کارشناســی و پایین ت ــرا، ۲۰ درصــد دارای مــدرک تحصیل دکت

نمودارهای زیر نوع همکاری آنان را به تفکیک مدرک تحصیلی نشان می دهند.

31 % دکتری

% کارشناسی ارشد
 20

23 % کارشناسی

لم
دیپ

ی و 
اردان

2 % ک
6

کده

پژوهش
کارکنان شاغل در 

ل در خارج از پژوهشکده
 شاغ

نان
کارک

%13

%87

کتاب های منتشر شده

  ترجمه کتاب اقتصاد دیجیتال 
  تألیف کتاب »آشنایی با مفاهیم و روش های داده کاوی«

  تدوین کتابچه  اطالعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کودکان در ایران )در حال انجام(
  ترجمه و تدوین راهنماهای ملی و بین المللی برای انجام آمارگیری خانواری در دوره  کرونا و پس از کرونا )در حال انجام(

  ترجمه کتاب دستورالعمل روش های تهیه حساب های منطقه ای )پایان یافته( 

فعالیت های پژوهشی

عناویــن طــرح هــای پژوهشــی موردنیــاز در زمینــه آمــاری، اقتصــادی و فنــاوری اطالعــات هــر ســال توســط پژوهشــکده 
ــا همــکاری پژوهشــکده آمــار در دســتور کار قــرار  آمــار تعییــن و اجــرا می شــود. در ســال 1399 نیــز ۴۰ طــرح پزوهشــی ب
ــان رســیده و ۹ مــورد از طرح هــای پژوهشــی در حــال انجــام هســتند.  ــه پای گرفــت کــه ۳۱ مــورد از طرح هــای پژوهشــی ب

ــد از:  ــام عبارت ان ــال انج ــه و در ح ــب پایان یافت ــه ترتی ــا ب ــت آنه ــا و وضعی ــت طرح ه لیس
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طرح های پژوهشی خاتمه یافته  در سال 1۳۹۹

شناسایی و تعیین خأها و شاخص های حوزه  آمارهای فرهنگی و اجتماعی   
سنجش اقتصاد دیجیتال )سال ۱۳۹۶(   

استفاده از داده های آزاد در تولید آمار رسمی مطالعه موردی )آمارهای شاخص قیمت(    
سازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن، ساختارها، ویژگی ها و راهکارهای عملیاتی در ایران    

الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارها   
مطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران و تهیه ساز و کارهای مناسب برای آن   

تحوالت باروری در ایران از سال ۱۳۹۵-۱۳۷۱   
تحلیل آماری تأثیر همه گیری کرونا برکسب و کارهای ایرانی براساس آمارگیری پیمایشی مبتنی بر وب   

شناسایی شاخص های رصد جهش تولید در بخش های عمده اقتصاد ایران   
حساب تولید استان زنجان به قیمت ثابت برای سال های 1395-1390   

بازنگری روش گردآوری داده ها در آمارگیری هزینه و درآمد خانوار   
روش های تهیه حساب های منطقه ای«اداره آمار اتحادیه اروپا 2013«   

تعدیل نوسانات فصلی از داده های شاخص قیمت منتخب   
طراحی مطالعات طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی   

تحلیل روند وضعیت تغذیه کودکان در ایران: نتایج پیمایش های ملی سالمت و تغذیه در سه دهه گذشته   
تهیه  حساب های ملی سالمت سال ۱۳۹۷   

تهیه و تدوین حساب اقماری بخش آموزش برای سال ۱۳۹۶   
محاسبه  سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴   

محاسبه  حساب اقتصادی منطقه ی آزاد قشم   
مطالعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان در ایران   

تعیین چارچوب های روش شناختی تولید آمارهای جمعیتی مرتبط با اهداف توسعه پایدار   
شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی در جمهوری اسالمی ایران   

یادگیری آماری و کاربردهای آن در آمار رسمی   
وضعیت بهداشتی، سالمتی و اجتماعی کودکان بر اساس داده های آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سالمت ۱۳۹۴    

به کارگیری پارادیتا در آمارگیری نیروی کار ایران   
 )GSBPM( استفاده از علوم شناختی در آمار رسمی مطابق با مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری   
تأثیر بیماری کرونا بر اجرای آمارگیری های مرکز آمار ایران و راه کارهای پیشنهادی برای مواجهه با آن    

آمارگیری تأثیرات اجتماعی -اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-۱۹   
ــای  ــد داده ه ــی تولی ــای فن ــن روش ه ــه بهتری ــران و ارائ ــودکان در ای ــت ک ــری وضعی ــاخص های اندازه گی ــایی ش شناس   

طولــی مرتبــط )تحلیــل شــکاف وضعیــت موجــود و مطلــوب بــا تأکیــد بــر ظرفیت ســازی(
تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران   

بررسی شناورسازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع ویروس کرونا   
تحلیل آماری داده های طول مدت بیکاری رندشده ایران   
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طرح های پژوهشی در حال انجام

تهیه و تدوین حساب های اقتصادی بخش ICT بر اساس چارچوب حساب های ملی    
حساب اقماری گردشگری      

آمارگیری سنجش میزان ادراک و تجربه شهروندان از فساد اداری در کشور     
ادراک خبرگان درباره سالمت و فساد اداری در کشور    

ــل در  ــی از تحصی ــل بازماندگ ــی عل ــل و بررس ــده از تحصی ــودکان بازمان ــایی ک ــد شناس ــی فراین ــرای آزمایش اج    
اســتان تهــران، در ســال تحصیلــی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

روش شناسی برآورد واریانس تغییرات برآوردهای ساالنه شاخص های اصلی طرح آمارگیری نیروی کار ایران    
کاربرد یادگیری ماشین در فرایند جانهی داده های طرح های آمارگیری    

بررسی و اندازه گیری فقر چند بعدی    
پیش بینی نرخ بیکاری با استفاده از روش های یادگیری ماشین     

گزارش های پژوهشی و تحلیلی

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز ۱۳۹۹    
راه کارهای جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایران    

جمعیت شهری ایران و آینده آن با نگاهی به جمعیت کالن شهرها    
جمعیت شناسی و شیوع همه گیری ویروس کرونا )تأثیر کرونا بر روندهای جمعیتی(    

تحلیل آماری تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی بر اساس آمارگیری پیمایشی مبتنی بر وب )پایان یافته(    
تحلیل آماری داده های طول مدت بیکاری رندشده در ایران –)در حال اجرا(    

پنجره جمعیتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایدار در گام دوم انقالب اسالمی ایران    
   گزارش تأثیر بیماری کرونا بر اجرای آمارگیری های مرکز آمار ایران و راه کارهای پیشنهادی برای مواجهه با آن 

   تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی
   راه کارهای جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایران

   شناسه یکتای کسب و کار
   بررسی شناور سازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع کرونا

   نابرابری تورم بین دهک های درآمدی
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   پدیده  سالمندی جمعیت در ایران و آینده آن
   تأثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل

   نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران
   ابعاد آماری مسئله جمعیت در ایران

   بررسی معامالت مسکن در شهر تهران به تفکیک منطقه با استفاده از داده های آزاد )سال ۱۳۹۸(

برگزاری نشست ها و میزگردهای پژوهشکده  آمار 

برگزاری نشست «کمیته علمی پیش بینی شاخص های کالن اقتصادی»    
برگزاری نشست «گردآوری اطالعات اجتماعی– اقتصادی خانوارهای مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار تهران»    

برگزاری نشست «تأثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید- ۱۹»     
میزگرد تخصصی »مدرن سازی آمار رسمی«      

میزگرد تخصصی »مدرن سازی نظام آمار رسمی« در قالب »پانزدهمین کنفرانس آمار ایران«     
اولین نشست کمیته »مصاحبه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی گروه  اقتصاد«       

دومین نشست کمیته »مصاحبه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی  گروه آمار و ریاضی«         
بازدید عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده آمار     

ــای  ــرفت طرح ه ــزان پیش ــی می ــوان »بررس ــا عن ــار ب ــکده آم ــا پژوهش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــدوق جمعی ــه صن ــن جلس     اولی
 پژوهشــی مشــترک بــا صنــدوق بین المللــی جمعیــت و توســعه« 

دومیــن جلســه صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد بــا پژوهشــکده آمــار بــا عنــوان »بررســی و تبــادل نظــر بــا توســعه داشــبرد       
ــران«  ــمی ای ــای رس ــت آماره ــاخص های لیس ــای ش ــدار در چارچوب ه ــعه پای ــاخص های توس ــد ش ــرای رص ــن ب  آنالی

جلسه یونیسف با پژوهشکده آمار با عنوان »بررسی میزان پیشرفت طرح های پژوهشی یونیسف و تبادل  نظر«      
جلسه یونیسف با پژوهشکده آمار با عنوان »بررسی پروپوزال تاثیرات اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی و سالمت  روان کووید- 19      

جلسه یونیسف با پژوهشکده آمار با عنوان »بررسی میزان پیشرفت طرح های پژوهشی«       
نشست »تأثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-۱۹«    

نشست »کمیته علمی پیش بینی شاخص های کالن اقتصادی«    
نشست »گردآوری اطالعات اجتماعی – اقتصادی خانوارهای مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار تهران«    

وبینارهای برگزار شده به مناسبت هفته  پژوهش 

بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه ی پژوهــش و فنــاوری، پزوهشــکده ی آمــار سلســله ســخنرانی هایی بــا شــعار »ورود بــه قــرن جدیــد بــا 
حکمرانــی  داده هــا در نظــام آمــاری نویــن« را از ۲۳ تــا ۲۶ آذر مــاه ســال ۱۳۹۹ برگــزار نمــود کــه عبارت انــد از:

تأثیرات اجتماعی- اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید- 19    
بکارگیری پاراداده ها در بهبود نتایج آمارگیری ها   

معرفی روش شناسی طراحی آمارگیری طولی رشد و تحول کودکان و نوجوانان ایرانی   
تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری با استفاده از جنگل تصادفی بقا و درخت بقا   

تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل های بازگشتی بقا   
بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی سالخوردگان مناطق 22 گانه شهر تهران   

معرفی علوم داده ها در آمار رسمی   
موضوع حکمرانی داده با یادگیری ماشین و نقش آن ها در آمار رسمی   

تعامل پذیری و جریان سازی داده ها در دولت الکترونیکی    
پژوهشی در باب طالق در ایران در آمار رسمی   

باورپذیری نرخ تورم   
تعیین اندازه نمونه به شیوه  ناپارامتری و کاربرد آن در مقایسه  روش های نمونه گیری احتماالتی   

آمار و احتمال در فیزیک   
چگونگی انتشار نتایج پژوهش های علمی در نشریات معتبر بین المللی   

چالش های نظام پژوهشی کشور در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان.   
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ــزی  ــتند. برنامه ری ــه ای هس ــر جامع ــرفت ه ــعه و پیش ــی توس ــن اساس ــزی، دو رک ــام برنامه ری ــاری و نظ ــام آم نظ
ــار  ــتن آم ــدون داش ــت و ب ــه اس ــود جامع ــای موج ــب از واقعیت ه ــری مناس ــتن تصوی ــد داش ــی نیازمن ــح و علم صحی
ــدارد. بنابرایــن کارکــرد موفــق نظــام آمــاری ماننــد هــر نظامــی  ــزی وجــود ن ــان برنامه ری و اطالعــات صحیــح، امکـ

ــت. ــتمر اس ــارت مس ــزی و نظ ــتلزم برنامه ری ــری، مس دیگ
ــری  ــت و راهب ــد هدای ــه بتوان ــود ک ــادی ب ــاد نه ــور، ایج ــاری کش ــام آم ــات نظ ــی از الزام ــاس، یک ــن اس ــر همی ب
یکپارچــه فعالیت هــای پژوهشــی و آموزشــی نظــام آمــاری کشــور و فراهــم آوردن فضــای مشــارکت ارکان نظــام 
آمــاری در اجــرا و هماهنگ ســازی و نظــارت بــر برنامه هــای پژوهــش و آمــوزش منطبــق بــا اســناد باالدســتی 
)به ویــژه قانــون ملــی آمــار( و همچنیــن تعامــل بــا فضــای دانشــگاهی و جلوگیــری از مــوازی کاری در اجــرای 

ــم آورد.  ــمی را فراه ــار رس ــوزه آم ــود در ح ــای موج ــع خأه ــی و رف ــی و آموزش ــای پژوهش فعالیت ه
ــران«  ــاری ای ــام آم ــوزش نظ ــش و آم ــری پژوه ــورای راهب ــنهادی »ش ــرح پیش ــران ط ــار ای ــز آم ــن رو، مرک از ای
نماینــدگان  و  رســمی  آمــار  و صاحبنظــران حــوزۀ  اســاتید  بــا  متعــدد  کارشناســی  اســاس جلســات  بــر  کــه  را 
دســتگاه های اجرایــی مختلــف کشــور آمــاده شــده بــود، در شــصتمین جلســۀ شــورای عالــی آمــار در تاریــخ 
ــکیل  ــه تش ــدام ب ــرح، اق ــن ط ــری ای ــوان مج ــه عن ــورا، ب ــن ش ــب ای ــس از تصوی ــود و پ ــرح نم 1399/3/20 مط

ــود. ــور نم ــورای مذک ش
بــر اســاس مصوبــۀ مذکــور، دبیرخانــه شــورای راهبــری پژوهــش و آمــوزش نظــام آمــاری کشــور در »پژوهشــکده 
آمــار« قــرار دارد و از 11 عضــو تشــکیل شــده اســت کــه شــامل؛ رئیــس مرکــز آمــار ایــران )به عنــوان رئیــس 
ــادی  ــاون اقتص ــی و مع ــای ثبت ــاری و آماره ــای آم ــاون طرح ه ــورا(، مع ــر ش ــار )دبی ــکده آم ــس پژوهش ــورا(، رئی ش
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــر از اعض ــران، دو نف ــار ای ــز آم ــی مرک ــبات مل و محاس

ــتند. ــار هس ــی آم ــورای عال ــی ش ــیون تخصص ــای کمیس ــر از اعض ــار نف ــور و چه کش
ــا  ــا کنــون، دو جلســه ب ــۀ شــورای راهبــری پژوهــش و آمــوزش نظــام آمــاری کشــور ت از زمــان تشــکیل دبیرخان
ــور  ــه منظ ــدی  ب ــه زمان بن ــه برنام ــات و ارائ ــدی اقدام ــی آن اولویت بن ــه ط ــده  ک ــزار ش ــورا برگ ــای ش ــور اعض حض

ــت. ــده اس ــالغ ش ــب و اب ــای آن تصوی ــورا و کارگروه ه ــن ش ــای ای ــق فعالیت ه تحق

تشــکیل شورای راهبری پژوهش      
و آموزش نظام آماری کشــور
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