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مرکز آمار ايرانآبادی سال يکبار10  يا 5سرشماریتعداد جمعیت1

مرکز آمار ايراناستانساالنهمدل مبنابرآورد و پیش بیني جمعیت2

داردمرکز آمار ايراناستانسال يکبار 5سرشماریمتوسط رشد ساالنه جمعیت3

مرکز آمار ايراناستان سال يکبار10  يا 5مدل مبنابرآورد متوسط رشد ساالنه جمعیت4

مرکز آمار ايرانآبادی سال يکبار10  يا 5سرشماریتعداد خانوار5

مرکز آمار ايراناستانساالنهمدل مبنابرآورد و پیش بیني خانوار6

مرکز آمار ايرانآبادی سال يکبار10  يا 5سرشماریتعداد سرپرستان خانوار7

مرکز آمار ايرانشهر سال يکبار10  يا 5سرشماریتعداد مهاجران داخلي 8

وزارت کشورکل کشورساالنهثبتيتعداد اتباع خارجي 9

وزارت کشورکل کشورساالنهثبتيتعداد پروانه ازدواج با اتباع خارجي10

وزارت کشورکل کشورساالنهثبتي(اجازه اقامت)تعداد پروانه اقامت 11

وزارت کشوراستانساالنهثبتيتعداد ترددهای مرزی12

سازمان ثبت احوالشهرستانساالنهثبتيتعداد والدت ثبت شده13

سازمان ثبت احوالشهرستانساالنهثبتيتعداد فوت ثبت شده14

سازمان ثبت احوالشهرستانساالنهثبتيتعداد ازدواج ثبت شده15

سازمان ثبت احوالشهرستانساالنهثبتيتعداد طالق ثبت شده16

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیریتعداد جمعیت در سن کار 17

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیریتعداد شاغلین18

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیرینرخ مشارکت اقتصادی19

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیرینسبت اشتغال20

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیریتعداد بیکار21

داردمرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیرینرخ بیکاری22

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيتعداد شاغلین شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي23

24
قانون مديريت  (5)طبقه بندی دستگاه های اجرايي ماده )تعداد دستگاه اجرايي به تفکیک ماهیت حقوقي 

(کل کشور، استان و شهرستان)و تفکیک مناطق جغرافیايي  (خدمات کشوری
سازمان اداری و استخدامي کشورشهرستانساالنهثبتی

25
- بالتصدی/باتصدی- غیر کارشناسي/کارشناسي/سرپرستي/مديريتي)تعداد پست سازماني به تفکیک نوع پست 

(غیر بانام/بانام
سازمان اداری و استخدامی کشورشهرستان ساالنهثبتی

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتیمديران/ مديران دارای گواهینامه شايستگي مديريتي به کل کارمندان/ نسبت کارمندان26

سازمان اداری و استخدامی کشوراستانساالنهثبتی(استان- جنس- مدرک تحصیلي - نوع استخدام - کل  )تعداد شاغلین دستگاه های اجرايي به تفکیک 27

سازمان اداری و استخدامی کشورشهرستان ساالنهثبتی(به تفکیک عملیاتي، میاني و ارشد)تعداد مديران حرفه ای 28

2910202
آمارهای عمومی

 كشاورزی
مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 10سرشمارینسبت بهره برداران کشاورز به جمعیت فعال

داردمرکز آمار ايرانآبادی سال يکبار10  يا 5سرشماریمیزان باسوادی  سواد3010301

وزارت آموزش و پرورششهرستانساالنهثبتيتعداد دانش آموزان 31

سازمان نهضت سوادآموزیشهرستانساالنهثبتيتعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی32

داردوزارت آموزش و پرورش استانساالنهترکیبي نرخ جذب ظاهری پايه اول ابتدايي33

وزارت آموزش و پرورش استانساالنهترکیبي پوشش تحصیلي ظاهری    34

وزارت آموزش و پرورش استانساالنهترکیبينرخ بازمانده از تحصیل35

وزارت آموزش و پرورش شهرستانساالنهثبتي پوشش تحصیلي واقعي36

وزارت آموزش و پرورش شهرستانساالنهثبتيتعداد معلمان معلم3710303

وزارت آموزش و پرورش شهرستانساالنهثبتيسرانه فضاهای آموزشي فضای آموزشی3810304

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد مراکز فني و حرفه ای39

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد مربیان فني و حرفه ای40

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد دانش آموختگان فني و حرفه ای41

وقایع حیاتی

كار 1020

دانش آموز و سوادآموز10302

10305

جمعیت و مهاجرت 1010

جمعیت10101

مهاجرت10103

10104

مهارت آموزی

نیروی انسانی 10201

آموزش  1030

آمارهای- 1حوزه 

 جمعیتی و اجتماعی

خانوار10102
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستانساالنهثبتيتعداد دانشجويان 42

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستانساالنهثبتيتعداد دانش آموختگان43

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستانساالنهثبتيتعداد آموزشگران دانشگاهي تمام وقت44

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتی(مدیریتی/ شغلی/ عمومی)تعداد دوره های آموزشی به تفکیک دستگاه و نوع دوره 45

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتی(مدیریتی/ شغلی/ عمومی)میزان ساعات برگزاری دوره های عمومی به تفکیک دستگاه و نوع دوره 46

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتی(مدیران و کارمندان)نسبت آموزش های مدیران به کل کارکنان 47

مرکز آمار ايراناستان سال يکبار10  يا 5سرشماریامید زندگي در بدو تولدامید زندگی4810401

مرکز آمار ايراناستان سال يکبار10  يا 5سرشماریمیزان خام موالید49

مرکز آمار ايراناستان سال يکبار10  يا 5سرشماریمیزان باروری ويژه سني50

مرکز آمار ايراناستان سال يکبار10  يا 5سرشماریمیزان باروری کل51

مرکز آمار ايراناستان سال يکبار10  يا 5سرشماریمیزان خام مرگ و میر52

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيمیزان مرگ و میر کودکان زير يک سال53

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيمیزان مرگ و میر کودکان زير پنج سال54

داردوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتينسبت مرگ و میر مادران 55

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتي56

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد بیمارستان های فعال کشور 57

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد تخت های بیمارستاني58

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد آزمايشگاه های تشخیص طبي59

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد موسسات تشخیصي درماني هسته ای 60

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد داروخانه ها 61

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد درمانگاه، کلینیک و پلي کلینیک 62

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيتعداد پايگاه های اورژانس پیش بیمارستاني63

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياستانساالنهثبتيشاغلین در دانشگاه های علوم پزشکي64

مرکز آمار ايرانکل کشورموردیترکیبيحساب اقماری سالمت اقماری  حساب های6510405

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمتوسط هزينه های خانوار66

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمتوسط درآمد خانوار67

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهنمونه گیری (تأمین حداقل نیازهای روزانه)درصد جمعیت زير خط فقر شديد 68

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریضريب جیني69

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد بازنشستگان70

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد مستمری بگیران71

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد مددجويان بهزيستي72

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتينسبت جمعیت تحت پوشش نظام ها و سازمان های حمايتي73

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيضريب نفوذ بیمه 74

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد بیمه شدگان75

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد کمک های بیمه ای76

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد روستاهای دارای صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي 77

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد زنان روستايي عضو اتاق های رشد و توسعه 78

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد روستاهای دارای زن تسهیل گر توسعه روستايي 79

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد جمعیت عشايری تحت خدمات پشتیاني 80

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد جمعیت عشايری اسکان يافته در کانون های توسعه 81

بنیاد شهید و امور ايثارگراناستانساالنهثبتيتعداد افراد خانوارهای شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ايثارگران82

کمیته امداد امام خمینياستانساالنهثبتيتعداد خانوار مورد حمايت کمیته امداد امام خمیني83

بنیاد شهید و امور ايثارگراناستانساالنهثبتي پوشش بنیاد شهید و امور ايثارگران تعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری بگیر تحت84

بنیاد شهید و امور ايثارگراناستانساالنهثبتيتعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ايثارگران85

 ستاد مبارزه با مواد مخدرکل کشورساالنهثبتيمقدار مواد مخدر و روان گردان کشف شدهامور قضایی10801عدالت و جرم 861080

10402 باروری 

10404

حمایت اجتماعی 1060

رفاه اجتماعی10601

10602
بهزیستی و 

تامین اجتماعی

درمان

فقر10502

سالمت1040

بهداشت10403

كاركنان دولت10307

آموزش  1030

آمارهای- 1حوزه 

 جمعیتی و اجتماعی

آموزش عالی10306

هزینه و درآمد 1050

هزینه و درآمد خانوار10501

../AppData/Local/Temp/Rar$DIa2756.34337/نرخ مرگ و میر مادران.doc


ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميکل کشورساالنهثبتيتعداد عناوين نمايش های تولید شده87

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد سینماها 88

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيظرفیت سالن های سینما89

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد صندلي سینماها90

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد تماشاگران فیلم های سینمايي اکران شده91

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميکل کشورساالنهثبتيتعداد اجرای صحنه ای موسیقي92

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميکل کشورساالنهثبتي(پروانه فعالیت)تعداد عناوين فیلم های سینمايي تولید شده93

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميکل کشورساالنهثبتي(نشريات)تعداد عناوين رسانه های چاپي منتشر شده 94

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد کتابخانه های عمومي  95

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد اعضای کتابخانه های عمومي  96

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد نسخه های کتاب  موجود درکتابخانه های عمومي  97

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيتعداد عناوين کتاب های منتشر شده 98

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياستانساالنهثبتيشمارگان کتاب های منتشر شده 99

وزارت ورزش و جواناناستانساالنهثبتيتعداد اماکن ورزشي 100

وزارت ورزش و جواناناستانساالنهثبتيتعداد ورزشکاران سازمان يافته 101

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيمیزان تولید برنامه های راديويي برحسب ساعت102

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيمیزان تولید برنامه های تلويزيوني برحسب ساعت103

وزارت کشورکل کشورسال يکبار 4ثبتيتعداد دارندگان حق رأی در انتخابات104

وزارت کشورکل کشورسال يکبار 4ثبتيتعداد رأی دهندگان در انتخابات105

وزارت کشورکل کشورسال يکبار 4ثبتيتعداد نمايندگان منتخب مجلس شورای اسالمي106

وزارت کشورکل کشورسال يکبار 4ثبتيتعداد نمايندگان منتخب شورای اسالمي شهر و روستا107

وزارت کشوردهستانسال يکبار 4ثبتيتعداد شوراها 108

وزارت کشورکل کشورساالنه ثبتيتعداد تشکلتشکل ها10911002

سازمان ملي بهره وری ايرانکل کشورساالنهترکیبيشاخص بهره وری نیروی کار110

سازمان ملي بهره وری ايرانکل کشورساالنهترکیبيشاخص بهره وری سرمايه111

سازمان ملي بهره وری ايرانکل کشورساالنهترکیبيشاخص بهره وری کل عوامل تولید 112

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليترکیبيمحصول ناخالص داخلي113

مرکز آمار ايراناستانساالنهترکیبي(به تفکیک بخش ها و رشته فعالیت های اقتصادی)محصول ناخالص داخلي 114

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهترکیبيدرآمد ملي115

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهترکیبيعرضه کل اقتصاد116

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهترکیبيتقاضای کل اقتصاد117

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهترکیبيحساب کاال و خدمات 118

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهترکیبيحساب تولید 119

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهترکیبيحساب ايجاد درآمد  درآمد  حساب ایجاد12020202

مرکز آمار ايرانکل کشورسال يکبار 10ترکیبيجداول عرضه کل اقتصاد121

مرکز آمار ايرانکل کشورسال يکبار 10ترکیبيجداول مصرف کل اقتصاد122

مرکز آمار ايرانکل کشورسال يکبار 10ترکیبيجداول متقارن 123

مرکز آمار ايرانکل کشورموردیترکیبي سهم ارزش افزوده بخش خصوصي در اقتصاد کشور اقماری  حساب های12420204

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيتعداد شرکت های تعاوني125

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيتعداد شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي126

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيتعداد اعضای شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي127

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمیزان سرمايه شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي128

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستايي129

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد اعضای شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستايي130

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمیزان سرمايه شرکت های تعاوني کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستايي131
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آمارهای- 1حوزه 
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بهره وری20101آمارهای اقتصاد كالن 2010

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

آمارهای كسب و كار 2030

تعاون20301



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

مرکز آمار ايرانکل کشورموردیترکیبيحساب اقماری تعاون اقماری  حساب های13220302

مرکز آمار ايرانشهرفصلينمونه گیریسرمايه گذاری در فعالیت های ساختماني ساختمان13320303

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریتعداد دام سبک 134

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریتعداد دام سنگین 135

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریتعداد دام کشتاری136

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریمیزان تولید شیر 137

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریمقدار مصرف انواع خوراک دام138

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 3سرشماریتعداد گاوداری های صنعتي 139

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 3سرشماریظرفیت گاوداری های صنعتي 140

مرکز آمار ايرانشهرستانساالنهسرشماریتعداد الشه قابل مصرف کشتار شده در کشتارگاه های رسمي کشور141

مرکز آمار ايرانشهرستانساالنهسرشماریوزن الشه قابل مصرف کشتار شده در کشتارگاه های رسمي کشور142

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 3سرشماریتعداد واحد مرغداری های پرورش مرغ گوشتي 143

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3سرشماریتعداد واحد مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار144

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 5سرشماریتعداد واحد مرغداری های پرورش مرغ مادر 145

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 5سرشماریتعداد مؤسسات جوجه کشي146

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 3سرشماریمقدار تولید مرغداری های پرورش مرغ گوشتي 147

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3سرشماریمقدار مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار148

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 5سرشماریمقدار تولید مرغداری های پرورش مرغ مادر 149

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 5سرشماریمقدار تولید مؤسسات جوجه کشي150

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 3سرشماریمقدار خوراک مصرف شده در مرغداری های پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار 151

مرکز آمار ايرانشهرستانسال يکبار 5سرشماریمقدار خوراک مصرف شده در مرغداری های پرورش مرغ مادر152

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتي سهم ساير ماکیان صنعتي و طیور بومي در تولید گوشت طیور      153

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيسهم تولید گوشت مرغ در قالب زنجیره های تولید    154

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتي سرانه تولید گوشت مرغ 155

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتي سرانه تولید تخم مرغ156

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتي میانگین تولید عسل در کندوهای مدرن      157

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریتعداد بهره برداری باغداری158

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریمساحت اراضي باغ و قلمستان 159

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریمقدار تولید محصوالت مثمر عمده باغي160

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریمقدار تولید محصوالت غیرمثمر عمده باغي161

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریتعداد درخت بارور و نهال162

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنه ثبتيسهم صادرات محصوالت باغباني به کل تولید 163

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهسايرنسبت سطح بارور به کل سطح محصوالت باغي                                                                                                                  164

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهسايرنسبت سطح کاشت میوه به سطح بارور باغ165

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنه سايرنسبت تولید میوه به کل166

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيسطح اراضي باغي مجهز به سیستم های آبیاری مدرن 167

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیریتعداد بهره برداری168

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیریمساحت اراضي 169

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیریسطح کاشت محصوالت عمده زراعي170

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیریمقدار تولید محصوالت عمده زراعي171

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیریمتوسط هزينه تولید در يک هکتار و قیمت تمام شده يک کیلوگرم از محصوالت کشاورزی ساالنه منتخب172

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیریمتوسط هزينه تولید يک کیلوگرم محصوالت زراعي173

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتي نسبت اراضي آبي با سیستم های آبیاری مدرن    174

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیرینسبت سطح برداشت به سطح کاشت                 175

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيسطح عملیات مبارزه با آفات بیماری ها و نباتات زراعي176

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

آمارهای كسب و كار 2030

2041
كشاورزی، 

جنگلداری و شیالت

دام و طیور20411

باغداری20412

زراعت20413



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيسطح عملیات مبارزه با آفات بیماری اشجار و نباتات زينتي 177

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمقدار صید آبزيان آب های شمال178

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهنمونه گیریمقدار صید آبزيان آب های جنوب179

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهسايرمقدار تولید آبزی پروری180

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمیزان استحصال خاويار و گوشت از انواع ماهیان خاوياری181

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيمیزان تولید انواع گونه های بچه ماهیان182

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيتعداد شناورهای صیادی کشور183

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبيتعداد شاغلین زير بخش شیالت 184

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبيسهم آبزيان از پروتین حیواني185

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبيسرانه تولید آبزيان186

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبيمصرف سرانه انواع آبزيان187

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبيسرانه گرم پروتیین مصرفي انواع آبزيان188

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبي (میگو –ماهیان خاوياری  –ماهیان سردابي  –ماهیان گرمابي)متوسط تولید در واحد سطح مزارع پرورش آبزيان  189

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيمساحت جنگل کاری 190

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيتولید نهال 191

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيفعالیت های اجرايي برنامه آبخیزداری192

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتي                                                                                  (بوسیله دام و انسان)نرخ تخريب جنگل 193

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبينسبت مساحت مراتع اصالح و احیا شده به کل مساحت                                194

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيضريب حفاظت از جنگل ها و مراتع195

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيمیزان ارتقا ضريب حفاظت از جنگل ها و مراتع 196

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبينسبت مساحت جنگل های احیا شده به کل مساحت جنگل ها 197

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهترکیبينسبت مساحت اراضي بیاباني تحت پوشش حفاظت گیاهان بیاباني به کل مساحت اراضي بیاباني198

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمساحت جنگل ها، مراتع و پديده های بیاباني199

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمساحت آتش سوزی در جنگل ها و مراتع200

وزارت جهاد کشاورزیآبادیساالنهنمونه گیریمساحت گلخانه201

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنه ترکیبيسهم سطح گلخانه های مکانیزه به کل سطح گلخانه های کشور  202

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنه ترکیبي سهم سطح گلخانه های هیدروپونیک از سطح کل گلخانه های کشور 203

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 5سرشماریمیزان تولید و ارزش تولیدات واحدهای پرورش قارچ خوراکي204

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهسرشماری تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراکي205

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهسرشماریمیزان تولید قارچ خوراکي206

مرکز آمار ايرانآبادیسال يکبار 10سرشماریتعداد بهره برداران کشاورزی207

مرکز آمار ايرانآبادیسال يکبار 10سرشماریتعداد بهره برداری های کشاورزی 208

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 3نمونه گیری(زراعت، باغداری، دامداری)ارزش تولیدات بخش کشاورزی 209

وزارت نیرو استانساالنهثبتي(مترمکعب)حجم آب ورودی به شبکه مدرن آبیاری و زهکشي 210

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيسطح اراضي تحت پوشش کانال های عمومي 211

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيسطح اراضي تحت پوشش انهار سنتي212

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتي سطح اراضي تحت پوشش طرح تجهیز و نوسازی اراضي213

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهسايردرجه مکانیزاسیون کشاورزی                                                                214

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهسايرضريب مکانیزاسیون در اراضي زراعي   215

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهسايرضريب مکانیزاسیون در اراضي باغي  216

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيتراز تجاری بخش کشاورزی                                                                                                                                   217

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهثبتيتثبیت مالکیت و ساماندهي اراضي کشاورزی218

وزارت جهاد کشاورزیکل کشورساالنهساير ضريب مکانیزاسیون کشاورزی219

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليترکیبيشاخص مقدار تولید کشاورزی220

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمقدار توزيع کود شیمیايي221

گلخانه20416

پرورش قارچ 20417

20418
آمارهای عمومی

 كشاورزی

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

شیالت

2041
كشاورزی، 

جنگلداری و شیالت

زراعت20413

20414

جنگل داری20415



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

وزارت جهاد کشاورزیاستانساالنهثبتيمقدار فروش سموم کشاورزی222

وزارت نیرو، شرکت مديريت منابع آب ايرانکل کشورساالنهثبتي(به تفکیک در دست بهره برداری، اجرا و مطالعه)تعداد سدهای ملي کشور 223

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيسرانه مصرف نهايي انرژی224

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيمقدار مصرف نهايي انرژی برحسب انواع حامل های انرژی225

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيمقدار مصرف نهايي انرژی برحسب هر يک از بخش های مصرفي226

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيمقدار عرضه انرژی اولیه227

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيسرانه عرضه انرژی اولیه228

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتي شدت مصرف نهايي انرژی229

وزارت نفتکل کشورساالنهثبتيمقدار تولید نفت خام230

وزارت نفتکل کشورساالنهثبتيمقدار صادرات نفت خام231

وزارت نفتکل کشورماهانهثبتيمتوسط قیمت  صادرات نفت خام232

وزارت نفتکل کشورساالنهثبتيصادرات انواع فراورده های نفتي اصلي233

وزارت نفتکل کشورساالنهثبتيمقدار تولید انواع فراورده های اصلي نفتي پااليشگاه ها234

وزارت نفتاستانساالنهثبتيهای اصلي نفتي مقدار مصرف انواع فراورده235

وزارت نفتکل کشورساالنهثبتيهای اصلي نفتي مقدار واردات انواع فراورده236

وزارت نفتاستانساالنهثبتيتعداد مشترکین گاز طبیعي237

وزارت نیرواستانساالنهترکیبيمقدار مصرف مشترکین برق238

به تفکیک  منابع تولید برقوزارت نیرواستانساالنهترکیبيسرانه تولید برق239

وزارت نیرواستانساالنهترکیبيسرانه مصرف برق240

وزارت نیرواستانساالنهثبتيدرصد کل تلفات برق241

وزارت نیرواستانساالنهثبتيمیزان وارادات انرژی برق242

وزارت نیرواستانساالنهثبتيمیزان صادرات انرژی برق243

(ساتبا)سازمان انرژی های تجديدپذير و بهره وری انرژی استانساالنهثبتيکشور (ناويژه)سهم انرژی های تجديدپذير و پاک از تولید برق 244

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمقدار انرژی مصرفي کارگاه های صنعتي245

وزارت نیرو، شرکت مديريت منابع آب ايرانکل کشورساالنهترکیبيمقدار آب مصرف شده برحسب هر يک از بخش های مصرفي246

وزارت نیرو استانسال يکبار 5ثبتيمقدار آب تجديدپذير247

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيکسری مخزن ساالنه منابع آب زيرزمیني248

وزارت نیرو کل کشورسال يکبار 5سرشماریتخلیه و برداشت از منابع آب زيرزمیني249

وزارت نیرو استانساالنهثبتيارتفاع بارندگي250

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهثبتيمیزان آب بدون درآمد251

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهثبتينسبت آب بدون درآمد به کل حجم آب ورودی به سیستم شبکه توزيع 252

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهسرشماریسرانه مصرف آب برحسب هر يک از بخش های مصرفي253

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریتعداد کارگاه های صنعتي  فعال254

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریتعداد شاغالن کارگاه های صنعتي255

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش سرمايه گذاری کارگاه های صنعتي256

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش جبران خدمات کارگاه های صنعتي257

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش داده کارگاه های صنعتي258

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش ستانده کارگاه های صنعتي259

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش پرداختي غیرصنعتي کارگاه های صنعتي260

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش دريافتي غیرصنعتي کارگاه های صنعتي261

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش مواد اولیه خارجي مصرفي کارگاه های صنعتي262

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش تولید کارگاه های صنعتي263

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریارزش فروش تولیدات صنعتي264

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریارزش صادرات مستقیم کارگاه های صنعتي265

وزارت صنعت، معدن و تجارتکل کشورساالنهثبتيمقدار تولید محصوالت منتخب صنعتي266

استخراج معدن، 

تولیدصنعتی و ساخت و 

ساز

انرژی2042

آب

20418
آمارهای عمومی

 كشاورزی

صنعت

انرژی20421

20422

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

2043

20431

2041
كشاورزی، 

جنگلداری و شیالت



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

وزارت صنعت، معدن و تجارتاستانساالنهثبتيتعداد پروانه بهره برداری ايجادی در بخش صنعت267

وزارت صنعت، معدن و تجارتاستانساالنهثبتيارزش سرمايه گذاری پروانه های بهره برداری ايجادی در بخش صنعت268

وزارت صنعت، معدن و تجارتاستانساالنهثبتيتعداد شاغالن پروانه های بهره برداری ايجادی در بخش صنعت269

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریتعداد کارگاه های صنعتي غیر فعال270

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریشاخص نرخ استفاده از ظرفیت تولید در کارگاه های صنعتي271

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليترکیبيشاخص مقدار تولید صنعت272

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریتعداد معادن273

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریتعداد کل شاغالن معادن274

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریتعداد کل شاغالن پیمانکاری معادن275

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریمقدار تولید مواد معدني276

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریمیزان استخراج مواد معدني277

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریارزش صادرات مستقیم مواد معدني278

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریجبران خدمات شاغالن معادن279

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریارزش سرمايه گذاری معادن280

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریارزش کل تولیدات معدني281

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریمقدار فروش کل مواد معدني282

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریارزش تولیدات فروش رفته مواد معدني283

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریمقدار ذخیره قطعي مواد معدني در پايان سال284

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 2سرشماریتعداد کارگاه های دارای فعالیت پشتیباني معدن285

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليترکیبيشاخص مقدار تولید معدن286

مرکز آمار ايراناستانفصليثبتيتعداد معامالت خريد و فروش زمین يا زمین ساختمان مسکوني کلنگي در بنگاه های معامالت ملکي287

مرکز آمار ايراناستانفصليثبتيتعداد معامالت خريد و فروش واحد مسکوني در بنگاه های معامالت ملکي288

مرکز آمار ايراناستانفصليثبتيتعداد معامالت اجاره زيربنای مسکوني انجام شده در بنگاه های معامالت ملکي289

مرکز آمار ايران آبادی سال يکبار10  يا 5سرشماریتعداد واحد مسکوني برحسب نوع290

مرکز آمار ايران آبادی سال يکبار10  يا 5سرشماریتعداد خانوار برحسب نحوه تصرف واحد مسکوني291

مرکز آمار ايرانشهرفصليترکیبيتعداد پروانه های ساختماني292

مرکز آمار ايرانشهرفصليترکیبيمتوسط مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان293

مرکز آمار ايرانشهرفصليترکیبيمتوسط مساحت زيربنا در پروانه های ساختماني294

مرکز آمار ايرانشهرفصليترکیبيتعداد واحد مسکوني تعیین شده در پروانه های ساختماني295

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتیتعداد ساختمان های اداری هر دستگاه اجرایی296

.منظور از ساير ادارات کل مناطق مي باشدشرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانسايرساالنهثبتيطول خطوط ريلي موجود297

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيتعداد لکوموتیو298

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيتناژ کل بار حمل شده در بخش ريلي299

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيتناژ بار ترانزيت شده در بخش ريلي300

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيتعداد مسافرجابه جا شده در حمل و نقل ريلي301

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيمتوسط عمر لکوموتیوها302

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيمتوسط عمر واگن باری و مسافری303

شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايرانکل کشورماهانهثبتيتعداد واگن باری و مسافری304

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانساالنهثبتيطول انواع راههای موجود305

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانماهانهثبتيدر بخش جاده ای (با صورت وضعیت)تعداد مسافر جابه جاشده 306

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانماهانهثبتيدر بخش جاده ای (با بارنامه)میزان بار حمل شده 307

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایکل کشورماهانهثبتيمیزان کاالی ترانزيت شده در بخش جاده ای308

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایکل کشورماهانهثبتيتعداد مسافر وارد شده و خارج شده به تفکیک مرزهای جاده ای کشور309

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانماهانهثبتيتعداد محورهای مجهز به دستگاههای تردد شمار بر خط310

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایکل کشورساالنهثبتيتعداد ناوگان باری و مسافری311 حمل و نقل 

استخراج معدن، 

تولیدصنعتی و ساخت و 

ساز

صنعت

20432

حمل و نقل ریلی 20441

حمل و نقل جاده ای 20442

مسکن20433

ساختمان 20434

معدن 

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

2043

20431

2044



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایکل کشورساالنهثبتيمتوسط عمر ناوگان باری در حمل و نقل جاده ای312

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانساالنهثبتيمتوسط عمر ناوگان مسافری در حمل و نقل جاده ای313

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانساالنهثبتيتعداد دوربین های کنترل سرعت314

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاستانساالنهثبتيتعداد دوربین های نظارت تصويری315

نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتي(به تفکیک منجر به فوت يا جرح و خسارت)تعداد تصادفات درجاده ها 316

نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايراناستانساالنهثبتيشمار کشته ها و مجروحان جاده ها317

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايي ايراناستانساالنهثبتيتعداد فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايي ايران318

سازمان هواپیمايي کشوریکل کشورماهانهثبتيمیزان بار حمل شده در بخش هوايي319

سازمان هواپیمايي کشوریکل کشورماهانهثبتيتعداد مسافر جابه جا شده در بخش هوايي320

سازمان هواپیمايي کشوریکل کشورماهانهثبتيتعداد پرواز انجام شده در بخش هوايي321

سازمان بنادر و دريانوردیکل کشورماهانهثبتيمیزان تخلیه کاال در بنادر کشور322

سازمان بنادر و دريانوردیکل کشورماهانهثبتيمیزان بارگیری کاال در بنادر کشور323

سازمان بنادر و دريانوردیکل کشورماهانهثبتيمیزان تخلیه و بارگیری کانتینری در بنادرکشور324

سازمان بنادر و دريانوردیکل کشورماهانهثبتيتعداد مسافر ورودی و خروجي در بنادر325

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهنمونه گیری (بومي و خروجي)تعداد سفرهای گردشگری ملي 326

موضوع فرعي از هتلداری به گردشگری تغییر يافتمرکز آمار ايراناستانساالنهثبتي(بومي و خروجي)هزينه های گردشگری ملي 327

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهثبتيتعداد نفر شب اقامت سفرهای گردشگری داخلي328

وزارت میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي کل کشورساالنهثبتيتعداد گردشگران خارجي وارد شده به کشور329

 وزارت میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي کل کشورساالنهثبتيتعداد اقامتگاه های کشور330

 وزارت میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي کل کشورساالنهثبتيتعداد اتاق اقامتگاه های کشور331

 وزارت میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي کل کشورساالنهترکیبيتعداد تخت اقامتگاه های کشور332

بانک مرکزیکل کشورساالنهترکیبيارزش معامالت بین بانکي ارزی333

بانک مرکزیکل کشورفصليثبتيمنابع جريان وجوه ايران334

بانک مرکزیکل کشورفصليثبتيمصارف جريان وجوه ايران335

بانک مرکزیکل کشورفصليثبتياجزای پايه پولي 336

بانک مرکزیکل کشورفصليثبتيحجم نقدينگي337

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيمتوسط قیمت طال338

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيمتوسط نرخ برابری ارزها339

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيتعداد چک های مبادله ای340

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيمبلغ چک های مبادله ای341

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيدرصد توزيع چک های مبادله ای342

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيارزش سپرده های بانکي و موسسات اعتباری343

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيارزش تسهیالت بانکي و موسسات اعتباری344

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيمانده تسهیالت بانک ها و موسسات اعتباری345

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيارزش کل معامالت بانک ها در بازار بین بانکي ريالي346

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيتعداد کل معامالت بانک ها در بازار بین بانکي ريالي347

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيارزش متوسط معامالت روزانه بانک ها در بازار بین بانکي ريالي348

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيتعداد روزهای فعالیت بازار بانک ها در بازار بین بانکي ريالي349

بانک مرکزیکل کشورساالنهثبتيسهم بانک ها از سپرده گذاری در بازار بین بانکي ريالي350

بانک مرکزیکل کشورساالنهثبتيسهم بانک ها از سپرده پذيری در بازار بین بانکي ريالي351

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيارزش انتشار اوراق مشارکت352

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيارزش فروش اوراق مشارکت353

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيتعداد کارت های صادره شبکه بانکي کشور354

بانک مرکزیاستانماهانهثبتيتعداد تراکنش ها با ابزارهای پرداخت الکترونیک355

بانک مرکزیکل کشورساالنهثبتيمبلغ تراکنش ها با ابزارهای پرداخت الکترونیک356

آمارهای خدمات مالی، 

بیمه و بانکداری 2046

گردشگری

حمل و نقل 

پول و بانکداری 20461

حمل و نقل جاده ای 20442

حمل و نقل هوایی 20443

حمل و نقل دریایی 20444

هتلداری 20452

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

2045

2044

20451

گردشگری 



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيتعداد تجهیزات پرداخت الکترونیک357

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتينرخ های سود بانکي358

بانک مرکزیکل کشورماهانهثبتيتراز عملیاتي و سرمايه ای دولت359

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيارزش بازار اوراق بهادار360

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيشاخص بورس و اوراق بهادار361

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيارزش معامالت بازار سرمايه362

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيمیزان سرمايه گذاری در بازار سرمايه363

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيارزش سرمايه گذاری خارجي در بورس364

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيتعداد سرمايه گذاری خارجي در بورس365

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورماهانهثبتيارزش بازار اوراق بدهي366

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورفصليثبتيارزش صندوق های سرمايه گذاری در بورس367

سازمان بورس و اوراق بهادارکل کشورفصليثبتيمعامالت صندوق های سرمايه گذاری در بورس368

بیمه مرکزیکل کشورفصليثبتيتعداد بیمه نامه صادره369

بیمه مرکزیکل کشورفصليثبتيحق بیمه تولیدی صنعت بیمه370

بیمه مرکزیکل کشورفصليثبتيخسارت پرداختي371

بیمه مرکزیکل کشورساالنهثبتيتعداد موارد خسارت پرداختي372

بیمه مرکزیکل کشورساالنهثبتيضريب خسارت373

بیمه مرکزیکل کشورساالنهثبتيحق بیمه عايد شده بازار بیمه374

محرمانهسازمان امورمالیاتيکل کشورساالنهثبتيدرآمدهای عمومي375

محرمانهسازمان امورمالیاتيکل کشورساالنهثبتيدرآمدهای مالیاتي376

محرمانهسازمان امورمالیاتيکل کشورساالنهثبتيمالیات های مستقیم377

محرمانهسازمان امورمالیاتيکل کشورساالنهثبتيمالیات های غیرمستقیم378

محرمانهمعاونت نظارت مالي و خزانه داری کل کشورکل کشورماهانهثبتيتراز عملیاتي و سرمايه ای دولت379

380
میانگین زمان - تعداد خدمت ارائه شده- دستگاه )تعداد خدمات ارائه شده در دستگاه های اجرايي به تفکیک 

(ارائه خدمت 
سازمان اداری و استخدامي کشورکل کشورفصليثبتي

سازمان اداری و استخدامي کشورکل کشورساالنهثبتي(به تفکیک الکترونیکي و غیرالکترونیکي)تعداد استعالمات خدمات 381

382
کل کشور، استان، )، مناطق جغرافیايي (عملیاتي/ اداری)تعداد واحدهای سازماني به تفکیک ماهوی 

، ستادی و غیرستادی بودن(شهرستان
سازمان اداری و استخدامي کشورکل کشورساالنهثبتي

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليسايرBEC، CPC، ISICارزش صادرات کاالها به تفکیک کدهای 383

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليسايرBEC، CPC، ISICارزش واردات کاالها به تفکیک کدهای 384

محرمانهگمرک جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيتراز بازرگاني خارجي کاالی غیرنفتي کشور385

محرمانهگمرک جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيارزش صادرات کاالهای گمرکي386

محرمانهگمرک جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيحجم صادرات کاالهای گمرکي387

محرمانهگمرک جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيارزش واردات کاالهای گمرکي388

محرمانهگمرک جمهوری اسالمي ايرانکل کشورساالنهثبتيحجم واردات کاالهای گمرکي389

محرمانهسازمان سرمايه گذاری خارجي و کمکهای اقتصادی و فني ايرانکل کشورساالنهثبتيسرمايه گذاری مستقیم خارجي390

بانک مرکزیکل کشورفصليثبتيارزش صادرات خدمات391

بانک مرکزیکل کشورفصليثبتيارزش واردات خدمات392

بانک مرکزیکل کشورساالنهثبتيارزش بدهي های خارجي کشور393

بانک مرکزیکل کشورساالنهثبتيارزش سرمايه گذاری خارجي کشور394

مرکز آمار ايراناستانماهانهنمونه گیریشاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور395

مرکز آمار ايراناستانماهانهنمونه گیریشاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری396

مرکز آمار ايراناستانماهانهنمونه گیریشاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستايي397

مرکز آمار ايراناستانماهانهنمونه گیریشاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور براساس دهک های هزينه ای398

مرکز آمار ايرانکل کشورفصلينمونه گیریشاخص قیمت تولید کننده کل399

خدمات دستگاه های 

اجرایی

آمارهای خدمات مالی، 

بیمه و بانکداری 2046

بیمه 20463

بورس 20462

پول و بانکداری 20461

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

شاخص قیمت

 مصرف كننده
20701

پول و بانکداری20602

قیمت ها 2070

بازرگانی 20601
تراز پرداخت ها و تجارت 

بین المللی
2060

20501
آمارهای بخش عمومی، 

مالیاتی و بودجه دولت
2050

بودجه دولت



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

مرکز آمار ايرانکل کشورفصلينمونه گیریشاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت400

مرکز آمار ايرانکل کشورفصلينمونه گیریشاخص قیمت تولید کننده بخش معدن401

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليثبتيشاخص قیمت تولید کننده بخش برق402

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليترکیبيشاخص قیمت تولید کننده بخش خدمات403

مرکز آمار ايرانکل کشورفصلينمونه گیریشاخص قیمت تولید کننده بخش کشاورزی404

مرکز آمار ايرانکل کشورفصلينمونه گیریشاخص قیمت تولید کننده گاودرای های صنعتي405

مرکز آمار ايرانکل کشورفصلينمونه گیریشاخص قیمت تولید کننده مرغداری های صنعتي406

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليثبتيشاخص قیمت کاالهای صادراتي407

مرکز آمار ايرانکل کشورفصليثبتيشاخص قیمت کاالهای وارداتي408

مرکز آمار ايراناستانفصليثبتيمتوسط قیمت يک مترمربع زمین يا زمین ساختمان مسکوني کلنگي معامله شده در بنگاه های معامالت ملکي409

مرکز آمار ايراناستانفصليثبتيمتوسط قیمت يک متر مربع زيربنای واحدهای مسکوني معامله شده در بنگاه های معامالت ملکي410

411
متوسط مبلغ  اجاره به عالوه سه درصد وديعه بابت يک متر مربع زيربنای مسکوني معامله شده در بنگاه های 

معامالت ملکي
مرکز آمار ايراناستانفصليثبتي

مرکز آمار ايراناستانفصليمدل مبنا میزان تغییرات قیمت يک مترمربع زمین412

مرکز آمار ايراناستانفصليمدل مبنا میزان تغییرات قیمت يک متر مربع زيربنای واحدهای مسکوني413

مرکز آمار ايراناستانفصليمدل مبنا میزان تغییرات متوسط مبلغ  اجاره به عالوه سه درصد وديعه بابت يک متر مربع زيربنای مسکوني414

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیریشاخص قیمت نهاده های ساختماني415

مرکز آمار ايرانشهر تهران6ماههنمونه گیریقیمت انواع مصالح ساختماني416

مرکز آمار ايرانشهر تهران6ماههنمونه گیریکرايه ساعتي انواع ماشین آالت و دستگاه های مورد استفاده در فعالیت های ساختماني417

مرکز آمار ايراناستانماهانهنمونه گیریمتوسط قیمت اقالم منتخب خوراکي418

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیریمتوسط قیمت محصوالت و هزينه خدمات کشاورزی419

مرکز آمار ايرانشهر تهران6ماههنمونه گیریدستمزد ساعتي انواع نیروی انساني شاغل در فعالیت های ساختمانيساختمان42020801

سازمان اداری و استخدامی کشورشهرستان ساالنهثبتی(سطوح سازماني- مدرک تحصیلي-کل )میانگین مبلغ ريالي حکم کارمندان دولت به تفکیک 421

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتینسبت هزینه های آموزشی به کل هزینه های مربوط به حقوق و مزایای کارمندان422

مرکز آمار ايراناستانساالنه سرشماریتعداد محققان 423

مرکز آمار ايراناستانساالنه سرشماریتعداد پروژه های تحقیقاتي424

مرکز آمار ايراناستانساالنه ترکیبيهزينه های تحقیق و توسعه425

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهثبتيدرصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری426

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهثبتيدرصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب روستايي427

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهثبتي( خانوار20باالی)درصد جمعیت روستايي بهره مند از آب آشامیدني سالم 428

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهثبتيدرصد نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب روستايي429

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورکل کشورساالنهمدل مبناتعداد و فهرست شهرهای در معرض تنش آبي430

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشورنقاط شهریساالنهثبتيحجم پساب تولیدی از تصفیه خانه های فاضالب431

وزارت نیرو کل کشورساالنهثبتيمیزان انتشار گازهای آالينده و گلخانه ای432

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمقدار آب مصرفي کارگاه های صنعتي433

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمقدار آب خريداری شده کارگاه های صنعتي434

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمقدار فاضالب صنعتي کارگاه های صنعتي435

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمقدار پسماند جامد کارگاه های صنعتي436

مرکز آمار ايراناستانساالنهنمونه گیریمقدار پسماند مايع کارگاه های صنعتي437

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریمقدار فاضالب معادن درحال بهره برداری438

مرکز آمار ايراناستانساالنهسرشماریسرمايه گذاری در بخش محیط زيست توسط معادن درحال بهره برداری439

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 5نمونه گیریمتوسط پسماند هفتگي خانوار440

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 5نمونه گیریسهم انواع مکان های تخلیه پسماند خانوار441

2090

متوسط قیمت20706

شاخص قیمت 

تولید كننده
20702

آمارهای-  2حوزه 

 اقتصادی

شاخص قیمت

 بخش خارجی
20703

مسکن 20704

قیمت ها 2070

ساختمان 20705

3010

آمارهای - 3حوزه 

محیط زیست و 

فرابخشی

20802
هزینه نیروی كار  2080

كاركنان دولت

تحقیق و توسعهعلوم، فن آوری و نوآوری  20901

محیط زیست 30101

محیط زیست



ردیف
حوزه های

 C S A

كدهای موضوع 

(CSA)اصلی 

موضوع اصلی

 ( C S A )

كدهای موضوع 

(CSA)فرعی 

موضوع فرعی

 (C S A)
روش تولیدشاخص/ متغیر

حداقل

 دوره زمانی

حداقل 

 سطح انتشار
توضیحاتشناسنامهدستگاه متولی

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 5نمونه گیریسهم انواع محل های دفع فاضالب خانوار442

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 5نمونه گیریسهم عمده ترين منبع تأمین آب مصرفي خانوار443

سازمان هواشناسي کشوراستانساالنهثبتيمیانگین بارش444

سازمان حفاظت از محیط زيستاستانساالنهثبتي وسعت مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محیط زيست445

سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشوراستانساالنهثبتيمساحت کشور برحسب انواع عوارض طبیعي446

44730102
حساب های

 اقماری
مرکز آمار ايرانکل کشورموردیترکیبيحساب آب در جدول حسابداری زيست محیطي اقتصادی

وزارت کشورکل کشورساالنهثبتيتعداد استان448

وزارت کشوراستانساالنهثبتيتعداد شهرستان449

وزارت کشوراستانساالنهثبتيتعداد بخش450

وزارت کشوراستانساالنهثبتيتعداد دهستان451

وزارت کشوراستانساالنهثبتيتعداد شهر452

مرکز آمار ايرانکل کشورساالنهثبتيفهرست عناصر جغرافیايي453

سازمان جغرافیايي نیروهای مسلحکل کشورساالنهثبتيطول خطوط مرزی ايران454

سازمان جغرافیايي نیروهای مسلحاستانساالنهثبتيطول و عرض جغرافیايي استان455

سازمان جغرافیايي نیروهای مسلحکل کشورساالنهثبتي طول مرزهای مشترک با کشور همسايه456

سازمان نقشه برداریاستانساالنهثبتيمیزان نقشه های  بزرگ مقیاس بهنگام شهری457

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 10ثبتيمیزان محدوده های آماری458

وزارت راه و شهرسازیاستانساالنهثبتيتعداد طرح های جامع شهری459

سازمان نقشه برداریکل کشورساالنهثبتيتعداد عناوين اطلس ملياطلس46030204

46130205
فتوگرامتری و سنجش 

از دور
سازمان فضايي کشوراستانفصليثبتي تعداد تصاوير ماهواره ای استاني

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياستانساالنهثبتيشاخص رفاه اجتماعي رفاه اجتماعی30311 شرایط زندگی، فقر4623031

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليثبتيتعداد سیم کارت های واگذار شده تلفن همراه463

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليثبتيضريب نفوذ سیم کارت فعال تلفن همراه464

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليثبتي(4G و 3G- ثابت و سیار )تعداد مشترکین باند پهن اينترنت برحسب نوع 465

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليثبتيتعداد مشترکین فعال تلفن همراه466

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليثبتيتعداد خطوط تلفن ثابت467

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليثبتيضريب نفوذ تلفن ثابت468

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليسرشماری تعداد روستاها، اماکن، مزارع وآبادی های  دارای تلفن خانگي469

470
، دفاتر پیشخوان دولت، FCP، ISDP ، ISP،   WiMax، MVNO)تعداد انواع کارگاه های خدمات ارتباطات 

(… روستايي و ICTدفاتر 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانساالنهثبتي

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويياستانفصليسرشماری(ICT) خانوار به باال دارای دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستايي70تعداد روستاهای471

مرکز آمار ايراناستانفصلينمونه گیریتعداد خانوارهای معمولي دارای تلفن خانگي472

شرکت پست جمهوری اسالمي ايراناستانماهانهثبتيتعداد مرسوالت پستي473

شرکت پست جمهوری اسالمي ايراناستانماهانهثبتيتعداد انواع واحدهای پستي474

شرکت پست جمهوری اسالمي ايراناستانماهانهثبتيمیانگین پوشش جمعیتي هر واحد پستي475

شرکت پست جمهوری اسالمي ايراناستانماهانهثبتي(کیلومترمربع)میانگین پوشش مساحتي هر واحد پستي 476

شرکت پست جمهوری اسالمي ايراناستانماهانهثبتيسرانه مرسوالت پستي477

شرکت دولتي پست بانکاستانفصليثبتيتعداد شعبه، باجه و دفتر پست بانک478

(پیام)شرکت خدمات هوايي پست و مخابرات کل کشورماهانهثبتيحجم بار جابجا شده در شرکت خدمات هوايي پیام479

شرکت ارتباطات زير ساختکل کشورماهانهثبتيپهنای بانداينترنت بین الملل480

شرکت ارتباطات زير ساختکل کشورماهانهثبتي داخل کشورIPظرفیت شبکه 481

شرکت ارتباطات زير ساختکل کشورماهانهثبتيپهنای باند ترانزيت ارتباطات بین الملل482

مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 2نمونه گیریضريب نفوذ کاربران اينترنت483
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مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 2نمونه گیریضريب نفوذ کاربران تلفن همراه485
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مرکز آمار ايراناستانسال يکبار 2نمونه گیریضريب نفوذ خانوارهای دارای دسترسي به رايانه در محل سکونت487
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مرکز آمار ايرانکل کشورسال يکبار 2مدل مبناضريب نفوذ خانوارهای دارای دسترسي به اينترنت در محل سکونت490
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سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتینسبت تعداد خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان به کل خدمات494

سازمان اداری و استخدامی کشورکل کشورساالنهثبتی(GSBاز طریق )تعداد تراکنش ها و ارتباطات الکترونیکی بین دستگاهی 495
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