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 بسمه تعالی
 
 

 کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نهادهای غیر دولتی

 
ضمن ارسال مصوبات شصتمین جلسه  شورای عالی آمار به شرح ذیل ، به پیوست  للیتات آیتین هامته ل تویل شتورای 

( ، اولین هستهه هررست  آمارهتای رستمی ل تور ) موضتوع 2راهبری پژوهش و آموزش هظام آماری ل ور ) موضوع مصوبه 

( به منظور اجرا در آن سازمان و واحتههای لابهته 6( و آیین هامه ه ان لیفی  آمارهای رسمی ل ور )موضوع مصوبه 4مصوبه 

 شود.  ابالغ می

 06/02/1400مصوبات شصتمین جلسه شورای عالی آمار مورخ 

راهبری پژوهش وآموزش هظام آماری ل ور به لصتوی  اعاتای شتورای عتالی آمتار  للیات آیین هامه ل ویل شورای-1

هتای اجرایتی در حتوزه لققیقتات و قرارگره . و مقرر شه موضوع استفاده از ظرهی  مرالز آموزشی و پژوه تی دستتهاه

 ل ور لصریح شود.  پژوهش هظام آماری

ل شورای راهبری پژوهش وآموزش هظام آمتاری ل تور را بته دبیرخاهه شورای عالی آمار موظف اس  آیین هامه ل وی -2

 های اجرایی ل ور برای اجرا ابالغ همایه.دستهاه

دبیرخاهه شورای عالی آمار موظف اس  گزارش عملورد شورای راهبری پژوهش وآموزش هظام آماری ل ور را بصورت  -3

 ساالهه به شورای عالی آمار ارائه دهه.

هتای ذی مارهای رسمی ل ور به لصوی  اعاای شورای عالی آمار رسیه و برای اجرا به دستهاهاولین هسهه هررس  آ-4

احوام دائمی منظور از آمار رسمی، آماری اس  لته در ایتن هررست   10ربط ابالغ می شود. الزم به ذلر اس  طبق ماده 

 آمهه و متولی آن م هص گردیهه اس . 

ارهای رسمی ل ور را بصورت ساالهه با همواری دستهاه های ذی ربتط بتروز مرلز آمار ایران موظف اس  هررس  آم-5

رساهی همایه و برای بازههری، بروز رساهی و لصوی   ساالهه لغییرات هررس  مزبور به لمیسیون لهصصی شتورای عتالی 

 شود.آمار لفویض اختیار می

به جای عبارت آمارهای حمل و هقل آبتی از مقرر شه در هررس  آمارهای رسمی و شاخص های وزارت راه و شرر سازی 

 از هررس  آمارهای رسمی حذف شود. "ایلههاد رهع هقاط حادثه خیز جاده"حمل و هقل دریایی استفاده شود. همچنین آمار

هتای آیین هامه ه ان لیفی  آمارهای رسمی ل ور به لصوی  اعاای شورای عالی آمار رسیه و برای اجرا به دستتهاه -6

 شود.ابالغ می ربطذی
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دبیرخاهه شورای عالی آمار موظف اس  گزارش عملورد آیین هامه ه ان لیفیت  آمارهتای رستمی ل تور را بصتورت  -7

 ساالهه به شورای عالی آمار ارائه دهه.

ساماهه جامع آمار و اطالعات آبادیرای ل ور مهاوه  لوسهه روستایی ریاس  جمروری به لصوی  رسیه و مقترر گردیته -8

های اجرایی هسب  به لقوی  و لوسهه ساماهه مزبور همواری الزم را بهمل آورهته و ستازمان برهامته و بودجته للیه دستهاه

 ل ور هیز منابع الزم برای لوسهه ساماهه مزبور را لامین همایه.

 رد.مرلز آمارایران ضمن رصه ساماهه مزبور همواری الزم را در زمینه استاههارد سازی آن بهمل آو-9

ساماهه مزبور می بایس  ریزداده های مورد هیاز سرشماری ثبتی مبنا، له شرح لفصیلی هیازها از طریق دبیرخاهه ستتاد -10

 ابالغ خواهه شه را در مناطق روستایی لامین همایه. 1405ملی سرشماری ثبتی مبنای 

ماعی به عنوان طرح ملی برای سنجش حتوادث استاههارد و طرح آمارهای حوادث شغلی وزارت لهاون، لار و رهاه اجت– 11

 شغلی لصوی  شه و مقرر شه سازمان برهامه و بودجه ل ور منابع الزم را برای طراحی ساماهه مزبور لامین همایه. 
 
 

 
 با احترام مجدد

 روهوش :   
 جناب آقای دلتر حسین زاده رییس مقترم مرلز آمار ایران و دبیر شورای عالی آمار، برای اطالع و اقهام الزم  
 طالع و اقهام الزمجناب آقای پورمقمهی مهاون مقترم امور اقتصادی و هماهنهی برهامه و بودجه ، برای ا 
 مهاون مقترم امور علمی،هرهنهی و اجتماعی ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای پوراصغری  
 جناب آقای عهل مهاون مقترم هنی،امور زیربنایی و لولیهی ، برای اطالع و اقهام الزم 
 و اقهام الزمرمااهپور هرگسی مهاون مقترم مجلس و لوسهه منطقه ای ، برای اطالع جناب آقای  
 سرلار خاهم اربابی مهاون مقترم لوسهه منابع اهساهی و پ تیباهی ، برای اطالع و اقهام الزم 
 جناب آقای یاری رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان قزوین ، برای اطالع و اقهام الزم 
 الزم ایالم ، برای اطالع و اقهامجناب آقای قیصوری رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان  
 جناب آقای صیهایی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان همهان ، برای اطالع و اقهام الزم 
 اقهام الزم جناب آقای غالمی راد رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان مازههران ، برای اطالع و 
 الزم ترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان خراسان شمالی ، برای اطالع و اقهامجناب آقای پارسی پور رئیس مق 
 جناب آقای عابهی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان گلستان ، برای اطالع و اقهام الزم 
 قهام الزمجناب آقای مقمهی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان گیالن ، برای اطالع و ا 
 جناب آقای حارلی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان آذربایجان غربی ، برای اطالع و اقهام الزم 
 جناب آقای هوروزی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان هارس ، برای اطالع و اقهام الزم 
 رهامه ریزی استان لرهیلویه و بویراحمه ، برای اطالع و اقهام الزمآقای شرابی هس  رئیس مقترم سازمان مهیری  و بجناب  
 جناب آقای هیوو رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان خوزستان ، برای اطالع و اقهام الزم 

 

 محمد باقر نوبخت 
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 شفیهی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان لرران ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای  
 ار خاهم یادگاری رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان مرلزی ، برای اطالع و اقهام الزمسرل 
 جناب آقای مالوی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان سمنان ، برای اطالع و اقهام الزم 
 ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای شایقی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان اردبیل  
 جناب آقای البری رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان اصفران ، برای اطالع و اقهام الزم 
 جناب آقای رودری رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان لرمان ، برای اطالع و اقهام الزم 
 یری  و برهامه ریزی استان یزد ، برای اطالع و اقهام الزمآقای حسینی پور رئیس مقترم سازمان مهجناب  
 جناب آقای دریاهورد رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان هرمزگان ، برای اطالع و اقهام الزم 
 الزم جناب آقای عرب اول رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان سیستان و بلوچستان ، برای اطالع و اقهام 
 جناب آقای پورعیسی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان خراسان جنوبی ، برای اطالع و اقهام الزم 
 وهائی بویاهی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان لرماه اه ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای  
 و برهامه ریزی استان خراسان رضوی ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای جم یهی رئیس مقترم سازمان مهیری   
 سرلار خاهم عرب اهی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان البرز ، برای اطالع و اقهام الزم 
 اقهام الزمجناب آقای شرریارپور رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان چرار مقال و بهتیاری ، برای اطالع و  
 جناب آقای میرزایی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان زهجان ، برای اطالع و اقهام الزم 
 شرقی ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای بربودی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان آذربایجان 
 یری  و برهامه ریزی استان لردستان ، برای اطالع و اقهام الزمجناب آقای هصراللری زاده رئیس مقترم سازمان مه 
 جناب آقای دروی ی رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان بوشرر ، برای اطالع و اقهام الزم 
 جناب آقای هوربهش رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان قم ، برای اطالع و اقهام الزم 
 م حسن پور رئیس مقترم سازمان مهیری  و برهامه ریزی استان لرستان ، برای اطالع و اقهام الزمسرلار خاه 

 


