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 آماري هاي پژوهش

هاي  ال للي در فعاليت اي و بيم هاي منطقه آمار كشور ملني بر ه گامي با پيشرفت ملّيتحقق اهداف برنامه مركز آمعار ايران به منظور 

هاي توليد،  سازي شيوه هاي كلي و راهلردهاي آن شامد بهينه با ا راي سياست ،ال للي كشور در ايم زمينه آماري و ارتقاي  ايگاه بيم

( تر تر و آسان تر، ارزان سري   تر، هاي متنوع با شيوه)هاي نويم اطالعات و ارتلاطات  ييري از فناوري رساني آماري با بهره پژوهش و اطالع

 هاي پژوهشي اقداماتي در طرح ،ار نظام ارزيابي كيفيت و اثربخشيو استقر آنهاهاي آماري و كاربردي كردن  و نيز يسترش پژوهش

 :زير به ا را در آورده است هايمحور

 هاي پژوهش  همكاري و مشاركت در طرح  

تعييم و هر سال  ،هاي آماري، اقتصادي و فناوري اطالعات هاي پژوهشي مورد نياز در زمينه عناويم طرح ،با ه كاري پژوهشكده آمار

هاي پژوهشي كه به  عناويم طرح. طرح پژوهشي با ه كاري پژوهشكده در دستور كار قرار يرفت 91در ايم سال نيز . شود ا را مي

 :اند علارتند از ات ام رسيده

 عي، اقتصادي و ساله نسلت به فرزنداوري و شناخت عوامد ا ت ا 41 -13ازدواج و زنان ه سردار   هاي در آستانه نگرش زوج  بررسي نحوه

 آن؛ بر ؤثرفرهنگي م

 ؛ ام  شهري  ملنا در شهر فوالدشهر طلق نقشه ا راي سرش اري آدرس 

  ؛»فني و تفكيكي ساختار توليد  بر اساس مطالعه«شناسايي و سنجش و وه اقتصادي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در اقتصاد ايران 
 ؛نبررسي چند متغيري روند تغييرات باروري در ايرا 

 ؛4939 -مندي خانوارها از خدمات سالمت در كشور طراحي و ا راي آمارييري بهره 
  ؛التحصيالن دانشگاهي وضعيت اشتغال فار 

 ؛هاي  نسيتي بندي شاخص معرفي و اولويت 
 ؛پذير و مها رفرست هاي مها ر هاي ا ت اعي و اقتصادي استان بررسي ويژيي 
 ؛رس يكاوي و كاربرد آن در آمار  هاي داده بررسي روش 

 ؛براورد خط فقر در ايران 
 ؛براورد   عيت كد كشور به تفكيك استان و مناطق شهري و روستايي 
 ؛تدويم نظام  ام  آمار و اطالعات شهرداري تهران 
 ؛4932هاي اقتصادي در سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  بندي خانوارها بر اساس شاخص يروه 
 و4939هزاره   هوري اسالمي ايران در سال   و توسعه و اهداف توسعه ال للي   عيت هاي كنفرانس بيم شاخص  محاسله 
 ييروستااقتصاد در حوزه هاي  توليد بخش حساب. 

 :اند علارتند از به ات ام نرسيده 4931در سال  آنهاهاي پژوهشي كه انجام  عناويم طرح  هاي فوق، عالوه بر طرح
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 ؛2244سالمت  يها نظام حساب يساز ادهيپ يسنج و امكان 4932و  4934  يها سال يسالمت برا يمل يها حساب  هيته 

 ؛نظام  ام  آمار و اطالعات شهر تهران ميتدو 

 ؛رانيدر اقتصاد ا يدرامد دائ  براورد 

 سنجش و  يها اسيمق مييو تع( يانه سه يبه قوا يمقام معظ  رهلر يابالغ) تي  ع يكل يها استيس يها و شاخص رهايمتغ ييشناسا

 ؛ها آن يريي دازهان

 ؛در سه شهرستان ن ونه يدو سرش ار ميب يها در سال يتي  ع يساز هيشل 

 ؛يآمار ياصول ن ودارساز ميو تدو يبررس 

 ؛رانيدر اقتصاد ا هيتورم پا براورد 

 ؛4931 -و سالمت در كشور تي  ع  چنديانه يها شاخص يريآماري يو ا را يطراح 

 ؛رانيدر ا يفرصت شغل براورد 

 ؛تايپارا د يبر امكان يرداور ديبا تأك ها يريآماري  پرسشنامه يدر طراح مينو يكرديرو 

 ؛يرس  يدر آمارها يزيب يييو شياستنلاط و پ يها استفاده از روش يبررس 

 ؛آمارشناسان كشور يبانك اطالعات يانداز و راه يطراح 

 ؛رانيآن در ا يكسب و كار و طراح ثلت 

 ؛4931 -خانوارها از خدمات سالمت در كشور يمند بهره يريآماري يو ا را يطراح 

 ؛از خدمات سالمت يمند بهره يسال ند و الگو تي  ع 

 ؛يعصل  با استفاده از شلكه  تيشاخص ق ينيب شيپ 

 مخابرات يمرتلط با سازمان  هان يها شاخص  در چارچوب محاسله طالعات و ارتلاطاتاري اونف  از بخش خانوار و افراد در حوزه يريآماري- 

 ؛4939

 و 4981_ 4931كار  يروين يها روند شاخص يبررس 

 روند مها رت روستا به شهر يبررس. 

  مقاالت برتر كاركنان 
مركز آمار ايران ه ه ساله با هدف تقويت و ترويج فرهنگ مطالعه و پژوهش و ارتقاي كيفيت، به مقاالت برتر و وا عد شعرايط پعاداش    

ها و سع ينارهاي   عل ي و ه ايش تعنوان مقاله از سوي كارشناسان ايم مركز به نشريا 21تعداد  4931در سال . ن ايد نقدي اعطا مي

از ميان مقاالت ارائه . عنوان مقاله وا د شرايط شناخته شد و مورد تشويق قرار يرفت 22اي ارائه يرديد كه از ايم تعداد  و منطقه ملّي

. كه به صورت سخنراني و پوستر ارائه شده بعود، معورد تشعويق قعرار يرفعت     قاله م 24هاي داخلي تعداد  ها و ه ايش شده در كنفرانس

پژوهشعي   -عنوان مقاله چاپ شعده در مجعالت عل عي    يكپژوهشي داخلي،  -عنوان مقاله چاپ شده در مجالت عل ي 2عالوه بر ايم، 

 .ترويجي مورد تشويق قرار يرفت -عنوان مقاله چاپ شده در مجالت عل ي يكخار ي و نيز 
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