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 توليد آمار

 هاياي در زم نههاي نمونههاي عمومي و آمارگ ريانجام سرشماريموظف به  ،1353سا  قانون مصوب  3بر اساس ماده مركز آمار ايران 

راني هاي عمبرنامههاي و هدف ريزيهاي برنامهن ازپ شأم ن ه ه آمارهاي الزم براي تت به منظور، ارهنگي و س اسي اقبصادياجبماعي، 

 :اس  به شرح زير بوده در زم نه تول د آمار اقدامات مركز در اين سا ،. ها اس ق م  و شاخص ملّيكشور و همچن ن ته ه محاسبات 

  1395آزمايش سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

 

 

 

نفوس و مسكن، در تمام سطوح جغراا ايي )شهري و روسبايي( و در گسبره كل كشور اجرا و اطالعات مربوط به  سرشماري عمومي

ها را با صرف هزينه و زمان زياد شود. اين امر اجراي سرشماريآوري ميهاي مسكوني جمعتمامي ااراد جامعه و مشخصات ساخبمان

ها را ضروري هاي نوين در اجراي سرشماريبفاده از تجارب ساير كشورها و بررسي روشها و زمان اجرا، اسسازد. كاهش هزينهتوأم مي

را آغاز « 1395سرشماري عمومي نفوس و مسكن سا  »مطالعات مورد ن از اجراي  1391سازد. از اين رو مركز آمار ايران از سا  مي

ارايند سرشماري را مورد ارزيابي قرار دهند. لذا براي انجام اين المللي، كشورها بايد طي دو مر له كل هاي ب ننمود. بر اساس توص ه

ي با بهبرين ك ف   و كمبرين نقص انجام شود. طرا ي شد تا اين طرح بزرگ مل 1394و  1393هاي سرشماري دو آزمايش در سا 

بررسي قرارگرا  و با توجه به لزوم  موردالمللي هاي ب نهاي نوين سرشماري در كشورهاي مخبلف و آخرين توص هدر اين راسبا ش وه

آوري اطالعات در سرشماري و ايجاد بسبرهاي الزم در جه  اسبفاده از اطالعات ثببي، در آزمايش سرشماري هاي جمعتغ  ر روش

دهلران، هاي هرمزگان شهرسبان م ناب، ايالم شهرسبان )در اسبان1394( و سا  دو شهر مجلسي و اوالدشهر)در  1393هاي سا 

محورهاي ذيل مورد بررسي و ارزيابي قرار  ها در يك  وزه(گلسبان شهرسبان بندر تركمن، قزوين شهرسبان آب ك و در ساير اسبان

 گرا :

 ها در سرشماري؛آوري الكبرون ك دادهاسبفاده از روش جمع 

 سرشماري به روش خودتكم لي و اسبفاده از اينبرن  در سرشماري؛ 

 اطالعاتي اهرس  كدهاي پسبي در كل كشور؛ اسبفاده از بانك 

 ها؛اسبفاده از اايل پشب بان ساير سازمان 

  ها و كد پسبي آنها در سرشماري )اايل آدرس( و ارزيابي م زان پوشش اهرس  آدرس تمام مكان 

  برداري سرشماري.بررسي جايگزيني اايل آدرس با ارم اهرس 

هاي پ ش ن سرشماري در كشور كه آن را از تجربه اجرا شدهايي ويژگي با 1394 عمومي نفوس و مسكن آزمايش سرشماري

هاي هاي گذشبه، تحوالتي در ابزار و روشاقالم آماري نسب  به سرشماريكم    كند. در اين آزمايش عالوه بر تغ  رات درمبمايز مي
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 توليد آمار

اي در  هاي ن ونه هاي ع ومي و آمارييري انجام سرش اريموظف به  ،4919سال قانون مصوب  9بر اساس ماده مركز آمار ايران 

هاي  و هدف ريزي هاي برنامه نياز پيشأميم هيه آمارهاي الزم براي تمنظور ت به، فرهنگي و سياسي اقتصاديا ت اعي،  هاي زمينه

به  در زمينه توليد آمار اقدامات مركز در ايم سال،. ها است قي ت  و شاخص ملّيهاي ع راني كشور و ه چنيم تهيه محاسلات  برنامه

 :است شرح زير بوده

  9318آزمايش سرشماري عموم  نفوس و مسكن 

 

 

 

و در يستره كد كشور ا را و اطالعات مربوط به ( شهري و روستايي)ع ومي نفوس و مسكم، در ت ام سطوح  غرافيايي  سرش اري

ها را با صرف هزينه و زمان زياد  ايم امر ا راي سرش اري. شود آوري مي هاي مسكوني     ت امي افراد  امعه و مشخصات ساخت ان

ها را ضروري  هاي نويم در ا راي سرش اري را، استفاده از تجارب ساير كشورها و بررسي روشها و زمان ا  كاهش هزينه. سازد توأم مي

را آغاز « 4931سرش اري ع ومي نفوس و مسكم سال »مطالعات مورد نياز ا راي  4934از ايم رو مركز آمار ايران از سال . سازد مي

لذا براي انجام ايم . له كد فرايند سرش اري را مورد ارزيابي قرار دهندال للي، كشورها بايد طي دو مرح هاي بيم بر اساس توصيه. ن ود

. ي با بهتريم كيفيت و ك تريم نقص انجام شودطراحي شد تا ايم طرح بزرگ مل 4931و  4939هاي  سرش اري دو آزمايش در سال

مورد بررسي قراريرفت و با تو ه به لزوم ي ال لل هاي بيمهاي نويم سرش اري در كشورهاي مختلف و آخريم توصيه در ايم راستا شيوه

آوري اطالعات در سرش اري و ايجاد بسترهاي الزم در  هت استفاده از اطالعات ثلتي، در آزمايش سرش اري  هاي     تغيير روش

دهلران، هاي هرمزيان شهرستان ميناب، ايالم شهرستان  در استان)4931و سال ( دو شهر مجلسي و فوالدشهردر ) 4939هاي سال

محورهاي ذيد مورد بررسي و ارزيابي قرار  (ها در يك حوزه يلستان شهرستان بندر ترك م، قزويم شهرستان آبيك و در ساير استان

 :يرفت

     ها در سرش اري؛ آوري الكترونيك داده استفاده از روش 

 سرش اري به روش خودتك يلي و استفاده از اينترنت در سرش اري؛ 

 اطالعاتي فهرست كدهاي پستي در كد كشور؛ استفاده از بانك 

 ها؛ استفاده از فايد پشتيلان ساير سازمان 

  و ( فايد آدرس)ها و كد پستي آنها در سرش اري  ارزيابي ميزان پوشش فهرست آدرس ت ام مكان 

 برداري سرش اري بررسي  ايگزيني فايد آدرس با فرم فهرست. 

هاي پيشيم سرش اري در كشور  كه آن را از تجربه ا را شدهايي  ويژيي با 4931 ع ومي نفوس و مسكم آزمايش سرش اري

هاي  هاي يذشته، تحوالتي در ابزار و روش اقالم آماري نسلت به سرش اريك يت  در ايم آزمايش عالوه بر تغييرات در. كند مت ايز مي
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استان ) شهرستان مينابدر ايم آزمايش . شدا راي سرش اري به منظور كاهش هزينه و افزايش كيفيت ا را و نتايج آن ايجاد 

 و( استان قزويم)و آبيك( استان ايالم)، دهلران(استان يلستان)هاي بندر ترك م مناطق شهري و روستايي شهرستانكد  و( هرمزيان

هاي متنوع ايم روش تا ها براي انجام آزمايش سرش اري انتخاب شد وزه آماري از ساير استانشهر تهران و يك ح 9ه چنيم منطقه 

يند افر و تلفني براي سرش اري خانوارها مورد بررسي قرار يرفته و( اينترنتي)مصاحله حضوري، روش خودتك يلي :شامد آزمايش

  .شود در محدوده آزمايش تست سرش اري در ه ه نقاط كشور
حذف . ا را شد( بدون كاغذ)به شيوه الكترونيكي 4931 مسكم آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و راي نخستيم باربه چنيم 

سال اطالعات و رو از طرفي سرعت ا كند ميها ك ك  از يك طرف به كاهش هزينهها  ش اريرهاي كاغذي و استفاده از تللت درس فرم

 . خواهد دادنتايج را افزايش  ارائه

تريم عضو  با مرا عه سرپرست يا مطل  4931ل آذر ماه سا 1مهر تا  24سرش اري اينترنتي از روز ا راي ايم آزمايش به صورت 

و تك يد فرم خانوار  irwww.sarshomari.94 به آدرس 4931مسكم  خانوار به سامانه ويژه آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و

ميزان  شد ميتلقي  4931ع ومي نفوس و مسكم با تو ه به اينكه ايم سرش اري در واق  يك آزمايش براي سرش اري  .شد  راا

براي  در اتخاذ يك تص ي  درستبوده و  تك يد اطالعات خانوار از طريق اينترنت براي مجريان طرح از اه يت بااليي برخوردار

 .شود ميمفيد واق   4931 ع ومي نفوس و مسكم استفاده از روش خودتك يلي در سرش اري

محد سكونت هاي  تك مكان تكموران سرش اري به أا مرا عه مب4931آذر سال 1آبان تا  1از  روش مصاحله حضوري ه چنيم

ها در تللت پس از تك يد اطالعات خانوار موظف بودمور سرش اري أم. شد انجام( تللت)و با استفاده از ابزار  ديد الكترونيكيخانوار 

باريذاري كند  (سامانه سيجاد )ها  آوري الكترونيكي دادهاي تحت عنوان سامانه يكپارچه    سامانهدر هاي تك يد شده را  فرمخود، 

 .تا در اختيار مركز آمار ايران قرار ييرد
 هنگام و با تو ه به اينكه مدت معيمدر انجام سرش اري از ت ام خانوارهاي محدوده مشخص شده  و لزوم با تو ه به اه يت

مرا عه مأمور م كم است برخي از خانوارها غايب باشند و يا اطالعي از و ود خانوار در مكان توسط مأمور حاصد نشده باشد، از روش 

كامد  هدف از ت اس تلفني ش ارش. و با اعالم ش اره تلفم چهار رق ي به خانوارها استفاده شد( سنتر كال) تلفني به صورت مت ركز

توانستند با  ش اري ميرخانوارهاي غايب در طول ا راي س ريزي شده، ستورالع د از قلد برنامهروش طلق ددر ايم .   عيت است

اي را پايان بعد از . سرش اري شوندسنتر  در كالمستقر  آموزش ديده يرفته و توسط كارشناسانش اره تلفم اعالم شده ت اس 

خانوارهاي  رش اريسنتر به صورت تلفني س مركز آمار ايران در كال ن اينديانبا حضور يم كارشناسان اسرش اري نيز به مدت دو روز 

 .را انجام دادندغايب 

هاي متنوع براي سرش اري با تو ه به اينكه از روش 4931 ع ومي نفوس و مسكم با پايان يافتم ا راي آزمايش سرش اري

آوري اطالعات سرش اري در يك فايد نهايي تج ي  شده و نتايج و  داول مورد روش    خانوارها استفاده شد، نتايج حاصد از سه 

. نياز استخراج و با تو ه به ات ام سرش اري در دو شهرستان آبيك و دهلران نتايج ايم دو شهرستان به صورت نشريه تهيه شد
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ع ومي  آزمايش سرش اري هاي كسب شده درو ه به تجربههاي مربوط به بررسي نتايج پرداخته و با تها و ك يتهه چنيم ت ام يروه

 .آماده شدند 4931براي ا راي سرش اري ع ومي نفوس ومسكم  4931نفوس و مسكم 

 9313 سرشماري عموم  كشاورزي 
 

 

 

 

هعاي   فعاليعت آوري اطالععات مربعوط بعه     بعرداران كشعاورزي و   ع     هدف از ا راي سرش اري ع ومي كشاورزي، تهيه چارچوب بهره

فقط در نقاط روسعتايي   4912اوليم سرش اري كشاورزي ايران در سال . هاي كشاورزي كشور بوده است برداري كشاورزي ت امي بهره

به مرحلعه  ( نقاط شهري و روستايي)سرش اري كشاورزي به صورت ع ومي  4982و  4962، 4986هاي  ا را شد و پس از آن در سال

طعور   آبان معاه بعه   48مهر لغايت  1چهارميم سرش اري كشاورزي كشور است كه از  4939ومي كشاورزي سرش اري ع . آمد ا را در

يكي . اند هاي مختلف سازمان ا رايي مشاركت داشته هزار نفر در رده42در ايم سرش اري بيش از . ه زمان در سراسر كشور انجام شد

هاي كشاورزي يذشته، استفاده از دسعتگاه تللعت بعه عنعوان ابعزار       رش اريفرد ايم سرش اري در مقايسه با س هاي منحصر به از ويژيي

هعاي مقيعاس    در واق  براي اوليم بار در تاريخ ا راي سرشع اري . هاي كشاورزي بوده است برداري آوري  هت ثلت اطالعات بهره    

هاي الكترونيكي كه در تللت باريذاري يرديعد،   ها و فرم هاي كاغذي حذف و بجاي آن از پرسشنامه ها و فرم بزرگ در كشور، پرسشنامه

افعزاري، ا عراي    هاي نعرم  اي را در مراحد مختلف طراحي، تهيه برنامه سازي ايم روش تغييرات يسترده بديهي است پياده. استفاده شد

قابعد مالحظعه در     عويي  هاي كاغذي به الكترونيكعي مو عب صعرفه    ها و فرم از طرفي تغيير رويكرد از پرسشنامه. مو ب شد …طرح و

براساس برنامه ريزي انجام شده انتشار نتعايج ايعم سرشع اري در قالعب سعه      . هاي سازماني سرش اري و نيز خريد كاغذ شد تعداد رده

نشريه  دايانه با عنوان نشريه نتايج تفصيلي كد كشور، نشريه نتايج تفصيلي استاني و نشريه شناسنامه دهستاني در دستور كار قعرار  

هعاي يسعترده كارشناسعي و     ، پس از بررسي4931ايد الكترونيكي در ني ه اول سال فنشريه نتايج تفصيلي كد كشور در قالب  .يرفت

آمار كشور در دسترس كاربران قرار يرفعت، نسعخه كاغعذي نشعريه نيعز در       ملّيرف  اشكاالت مو ود در فايد داده ها، از طريق درياه 

به منظور پاسخگويي به نياز كاربران استاني، نشريه نتعايج تفصعيلي اسعتاني سرشع اري، در     . ابتداي ني ه دوم سال چاپ و منتشر شد

آمعار كشعور و در مسعير     ملّعي ريعق دريعاه   از ط 4931آماري و با فرمت اكسد و به تفكيك استان در ني ه دوم سعال   هاي قالب  دول

 .سامانه ارتلاط استاني باريذاري شد

  9313بازشماري سرشماري عموم  كشاورزي 

از ايم . ناپذير است ها و تدابير به كار رفته، بروز خطاهاي مختلف ا تناب ها، عليرغ  ت ام تالش با تو ه به يسترديي كار در سرش اري

هعاي متعداول بعراي ارزيعابي كيفيعت       بازشع اري، يكعي از روش  . ها به نحو مطلعوبي ارزيعابي شعود    رو ضروري است كيفيت سرش اري
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منظور از بازش اري، ش ارش كامد يك ن ونه معرف از  امعه سرش اري، مقايسه و مقابله اطالعات هر واحد آماري . ها است سرش اري

بر ارزيابي كيفيت سرش اري، براي شناسايي مشكالت و تالش براي توان عالوه  از نتايج بازش اري مي. در بازش اري و سرش اري است

نيز با ايم هعدف، طراحعي و ا عرا شعده      4939بازش اري سرش اري ع ومي كشاورزي . هاي آتي استفاده كرد بهلود كار در سرش اري

در مرحله مقابله دفتعري، فايعد   . برخي از مراحد بازش اري شامد مقابله دفتري و تحقيق تلفني در ابتداي سال  اري انجام شد. است

سپس در مرحلعه تحقيعق تلفنعي از طريعق ت عاس بعا فعرد مطلع ،         . شوند ها تعييم مي سرش اري و بازش اري با ه  مقايسه و مغايرت

مقابله دفتري و تحقيق تلفني به صورت مت ركعز در تهعران، زيعر نظعر ك يتعه بازشع اري و توسعط        . شوند ها تعييم تكليف مي مغايرت

 .در پايان بر ملناي نتايج حاصد، يزارش نهايي بازش اري توسط ك يته بازش اري تدويم شد. وهاي آزاد، انجام شدنير

 اي هاي نمونه يگيرآمار 

خدمات،  ،معدن، كشاورزي، بازرياني  هاي مختلف اقتصادي، صنعت، آمار كشور، به منظور توليد آمار در بخش ملّيدر چارچوب برنامه 

س محترم مركز، به منظور ه چنيم با تأكيد رئي. انجام شدآوري اطالعات  و      اي ن ونه يييرآمار 98بيش از  مسكم و خانوار،

. هاي فيزيكي شده است  ايگزيم پرسشنامه تللتها  آمارييريهاي ا را و تسري  در استخراج نتايج، در ا راي برخي از  كاهش هزينه

عناويم و خالصه اطالعات هر يك از . باشد آمار قابد دسترس مي ملّيدر قالب نشريه و نيز از طريق درياه  ها آمارييرينتايج ايم 

 :به شرح زير است 4931ا را شده در سال  يها ييريآمار

 آمارگيري از نيروي كار

 

 

 

 

هعدف  . سعازد  كار را ضروري معي  هاي اقتصادي كشور در زمينه بازار كار، ا راي آمارييري نيروي ريزي، ارزيابي و تحليد سياست برنامه

بعراورد فصعلي و   »ايعم هعدف از طريعق    . كار و تغييرات آن است ، شناخت ساختار و وضعيت  اري نيرويآمارييريكلي از ا راي ايم 

بعراورد تغييعرات فصعلي و    »، «هعا  كار در سطح كد كشعور و اسعتان   هاي نيروي براورد ساالنه   عيت»، «كار نيرويهاي  ساالنه شاخص

« هعا  كعار در سعطح اسعتان    هاي نيعروي  براورد تغييرات ساالنه شاخص»و ه چنيم « كار در سطح كد كشور هاي نيروي ساالنه شاخص

 ر خانوار ن ونعه مرا ععه و از طريعق مصعاحله بعا خعانوار و تك يعد پرسشعنامه        هزا 293براي ا راي ايم آمارييري به . شود تأميم مي

 آمعارييري  نتايج ايم. شود آوري مي تر     ساله و بيش 42، اطالعات مربوط به وضعيت اشتغال افراد الكترونيكي و با استفاده از تللت

تعييم  ايگعاه كشعور بعيم سعاير كشعورهاي  هعان، معورد         ريزي كشور در زمينه بازار كار، براي عالوه بر تأميم نيازهاي بخش برنامه

 . به صورت فصلي و انتشار نتايج آن به صورت فصلي و ساالنه است آمارييريا راي ايم . ييرد استفاده قرار مي
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 «هزينه و درامد خانوارهاي روستاي »و « هزينه و درامد خانوارهاي شهري»آمارگيري از 

 

 

 

 

 آثعار  رونعد مصعرف كاالهعا و خعدمات، ارزيعابي       ، مطالعهي شهري و روستاييبررسي الگوي مصرفي خانوارهادر  ها آمارييري ايم نتايج

روابعط متقابعد     امكانات و تسعهيالت خانوارهعا، مطالععه    و مدابررسي توزي  در ،تأميم عدالت ا ت اعي  زمينهر هاي اقتصادي د سياست

 مهع  نقعش  ععالوه بعر آن،   . كعاربرد دارد  آوردن امكان بررسي خانوارهاي زير خط فقر اقتصادي خانوارها، فراه  -هاي ا ت اعي ويژيي

ا ت عاعي   -هعاي اقتصعادي   ريعزي  هعا و برنامعه   بررسي اي، و منطقه ملّيهاي  مورد نياز حساب در تأميم اطالعاتها  آمارييرينتايج ايم 

هعاي اقتصعادي، ا ت عاعي و     ها و پعژوهش  ريزي ها، برنامه ييري ي تص  ها در آمارييرينتايج ايم  .تأكيد بر اه يت زياد آنها دارد كشور

هعزار   12هعا بعه حعدود    آمارييريبراي ا راي ايم  .ييرد ميران كشور قرار گريزان و پژوهش سياستگذاران، برنامه   فرهنگي مورد استفاده

هاي  اقتصادي خانوار، هزينه -صوصيات ا ت اعيخانوار مرا عه و از طريق مصاحله با خانوار و تك يد پرسشنامه، اطالعات مربوط به خ

 42ن ونه با در نظر يرفتم خطاي نسلي ك تعر از    ها، اندازه آمارييريدر ايم . شود آوري مي خوراكي و غيرخوراكي و درامد خانوار    

هعاي خعوراكي و    هزينعه هعاي كعد، متوسعط     اي بهينه شده است كه متوسط هزينعه  يونه درصد، به 1درصد يا ضريب تغييرات ك تر از 

ضريب »، آمارييري ه چنيم ه راه با ارائه نتايج. هاي غيرخوراكي و درامد خانوارها با دقت باال قابد براورد باشد دخاني، متوسط هزينه

تعايج  كعاربران ن بعه ايعم ترتيعب    . شعود  هاي خوراكي و غيرخوراكي و درامد خانوارها محاسعله و ارائعه معي    براورد انواع هزينه« تغييرات

تغييرات مورد هر سال . ييري كنند ، در مورد استفاده يا عدم استفاده از آنها، آياهانه تص ي محاسله بازه اط ينان براوردهاد با نتوان مي

 ،ال للعي  هاي بيم هاي الزم و تطليق با استانداردها و توصيه مطالعات و بررسي، پس از آمارييريا راي بهلود طراحي و نياز در راستاي 

 .شود توسط كارشناسان مربوطه اع ال مي

و توسعط كارشناسعان اسعتاني، امكعان اسعتفاده از       آمعارييري افزار  هاي پرت در نرمبا ا رايي ن ودن فرايند بررسي و اصالح داده

ن از درصعد اطالععات معورد نيعاز آ     82حعدود  )هزينه و درامد خانوار در محاسله رشد ناخالص ملعي فصعلي    آمارييرياطالعات فصلي 

در پايان هر فصد فراه  و با تو عه بعه اسعتخراج نتعايج بعه صعورت فصعلي، تهيعه         ( شود آمارييري هزينه و درامد خانوار استخراج مي

 .پذير شد هاي زودرس امكان حساب

  آمارگيري از گذران وقت

هاي انجعام شعده افعراد  امععه      شناخت الگوي يذران وقت و متوسط مدت زمان فعاليتآمارييري از يذران وقت هدف كلي از ا راي 

 ال للي بندي بيم طلقههاي يذران وقت در ايران بر اساس  فعاليت بندي طلقه( 4سطح)هاي اصلي شهري و تغييرات آنها بر حسب بخش



 

 

49 

 

توانعد منلععي بعراي ارائعه آمارهعاي يعذران وقعت         معذكور معي   آمارييريو نتايج حاصد از  است 4ها براي آمارهاي يذران وقت فعاليت

هعاي يعذران وقعت تعأميم      ايم هدف با براورد فصلي و ساالنه شعاخص بديهي است  .شورمان در بيم ساير كشورهاي  هان قرار ييردك

 .شود مي

تر در خانوارهعا  مع عولى سعاكم و يروهعي در منعاطق شعهر        ساله و بيش 41، شامد ت امى افراد آمارييريهدف ايم    امعه

 . دهد اي را پوشش ن ي كشور است و اعضاي خانوارهاي مع ولي غير ساكم و خانوارهاي مؤسسه

در نقعاط شعهري    4988و  بهار و تابسعتان سعال    4986هاي پاييز و زمستان سال  آمارييري يذران وقت براي اوليم بار در فصد

هعاي پعاييز و زمسعتان     هعا در فصعد   مندي از تجارب ا را در ايم سال ض م بهره 4939ر طراحي مجدد آن در سالا را شد و سپس د

تعريم   ، از طريق مصاحله مأمور آماريير با مطل مورد نيازخانواري اطالعات  ،در ايم آمارييري. ا را شد 4931و بهار و تابستان  4939

سعاله و   41تك يد پرسشنامه، توسط هر يك از افعراد  از طريق خوداظهاري   ردي به شيوهعضو خانوار و تك يد پرسشنامه و اطالعات ف

 .شود آوري مي تر خانوارهاي ن ونه    بيش

هعاي فصعلي و سعاالنه     در سطح مناطق شهري كد كشور ارائه و نتايج حاصعد از ا عرا در قالعب نشعريه    آمارييري براوردهاي ايم 

تر دراختيعار كعاربران قعرار     آوري شده به صورت تفصيلي نشريات فصلي، در نشريه ساالنه، اطالعات    در مقايسه با . يرددمي منتشر

كه عالوه بر ارائه آمارهاي مربوط به چگونگي يذران وقت افراد در طول سال، تغييرات آن نيز در فصول مختلف ارائعه   طوري هييرد بمي

 . يردد مي

 تر بيشنفر كاركن و  91 داراي هاي صنعت  آمارگيري از كارگاه

 

 

 

 

ريعزي   هعاي صعنعتي،  هعت برنامعه     هاي كاريعاه  اطالعاتي مناسب از ويژيي  زمينه  تهيه ،آمارييريايم و ا راي  طراحيهدف اصلي از 

هاي اقتصعادي   صنعتي و اع ال سياست  هاي توسعه هاي اقتصادي و ارزيابي نتايج حاصد از ا راي برنامه اتخاذ سياست ،صنعتي  توسعه

در  4916و  4918هعاي    صورت ساالنه بجز سال به 4914تر از سال  نفر كاركم و بيش 42 داراي هاي صنعتي آمارييري از كارياه .است

چهعد و  ، 4939سعال   تعر  بعيش نفر كعاركم و   42 داراي هاي صنعتي آمارييري از كارياه 4931در سال . سراسر كشور ا را شده است

ا را كارياه صنعتي در سراسر كشور  48693با مرا عه به تر  نفر كاركم و بيش 42 داراي هاي صنعتي دوميم دوره آمارييري از كارياه

  .شده است

پذير  هاي صنعتي امكان هاي مالي كارياه آوري اطالعات هر سال، پس از نهايي شدن حساب ذكر ايم نكته ضروري است كه    

 .آوري شده است    ( 4939سال )در ايم طرح، اطالعات يك سال قلد  رو ز ايمخواهد بود، ا

                                                 
1 International Classification of Activities for Time-Use Statistics (ICATUS) 
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 برداري كشور مارگيري از معادن در حال بهرهآ

 

 

 

 

برداري كشور، براي  هاي معادن در حعال بهره نگام از ويژييهاطالعات  ام  و ب  ، تهيهآمارييريايم و ا راي  طراحيهعدف اصلي از 

در  .باشد معدن مي در بخشهاي توسعه  ارزيابي نتايج حاصد از ا راي برنامه هاي اقتصادي و اتخاذ سياست، ريزي توسعه برنامه

اند  برداري بوده حال بهره در 4939كه در سال  معادن متشكد كشور ت امي 4931برداري كشور سال  حال بهره آمارييري از معادن در

تا سال  4919از سال . اند اي مورد آمارييري قرار يرفته اسه به روش ن ونهم معادن شم و سرش اري و( ماسه معادن شم و جزب)

اي   دايانه هاي همورد آمارييري قرار يرفته است و نتايج آن در نشري «معادن منتخب»ساله بخشي از معادن با عنوان  ه ه 4916

 4986  از سالآمد و  به ا را در «بخش ع وميطرح آمارييري از معادن تحت پوشش » 4981و  4981هاي  در سال. منتشر شده است

 .شده است  انجعام  طور ساالنه كشعور به  از مععادن  آمعارييعري 4981و 4962هاي   سال  استثناي  كنون به تا

 هاي خدمات انبارداري آمارگيري از كارگاه

به عنوان ) 4988درسال «هاي كشور سردخانه» شامد آمارييري ازبار تحت عناويم مختلفي  3 پيش از ايم، اي ن ونه ايم آمارييري

انلارهاي »آمارييري از  ،4962درسال «خدمات انلارداري  هئهاي محد ارا كارياه»آمارييري از  ،(انلارداريهاي خدمات  كارياهبخشي از 

هاي  كارياه»از  اي ن ونه باالخره آمارييري و 4966 سال در «ركشو هاي سردخانه و انلارها» آمارييري از، 4969درسال  «كشور

 ا كه محاسله و  از آن. ايران انجام شده است آمار توسط مركز 4934و  4988،  4981، 4982، 4982هاي درسال «خدمات انلارداري

مدهاي اها و در  آوري آمار و اطالعات مربوط به انواع هزينه يكي از وظايف قانوني مركز آمار ايران است،     ملّيهاي  حساب  ارائه

در سال  هدف كلي از ا راي ايم طرح. امري ضروري است ونقد ح دهاي خدمات انلارداري به منظور پوشش آماري بخش  كارياه

هاي خدمات  فعاليت كارياهدر  ونقد ح دبخش  4939اي سال  و منطقه ملّيهاي  حساب  هاي مورد نياز تهيه ، تأميم داده4931

 . ستانلارداري بوده ا

 ز مؤسسات ترخيص كاالآمارگيري ا

در سطح از مؤسسات ترخيص كاال را  اي ن ونه ، آمارييري4934و  4986، 4989هاي  باردر سالمركز آمار ايران پيش از ايم، سه 

آوري آمار و اطالعات مربوط به انواع     ، 4931در سال  آمارييريهدف كلي از ا راي ايم . دورهاي كشور به ا را درآ ت امي استان

هاي  حساب  هاي مورد نياز تهيه تأميم دادهو نقد  و  ح دها و درامدهاي مؤسسات ترخيص كاال به منظور پوشش آماري بخش  هزينه

 .ستفعاليت مؤسسات ترخيص كاال بوده ادر  نقد و  ح دبخش  4939اي سال  و منطقه ملّي
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 عموم  هاي آمارگيري از پاركينگ

در هاي ع ومي را  از پاركينگاي  ن ونه ، آمارييري4932و  4988،  4982، 4984هاي  در سالپيش از ايم چهار بار مركز آمار ايران 

آوري آمار و اطالعات مربوط به     ، 4931در سال  آمارييريهدف كلي از ا راي ايم . دورهاي كشور به ا را درآ سطح ت امي استان

  هاي مورد نياز تهيه تأميم دادهو  ونقد ح دهاي ع ومي به منظور پوشش آماري بخش  مدهاي پاركينگاو در ها انواع هزينه

 .ستهاي ع ومي بوده ا فعاليت پاركينگدر  ونقد ح دبخش  4939اي سال  و منطقه ملّيهاي  حساب

 هاي عموم  آمارگيري از باسكول

هاي كشور به ا را  در سطح ت امي استان، 4932و  4988،  4982، 4984هاي  باردر سال پيش از ايم چهار اي آمارييري ن ونهايم 

ها و درامدهاي  آوري آمار و اطالعات مربوط به انواع هزينه     ،4931در سال  آمارييريهدف كلي از ا راي ايم . مده استدرآ

اي سال  و منطقه ملّيهاي  حساب  هاي مورد نياز تهيه دادهتأميم و  نقد و  ح دهاي ع ومي به منظور پوشش آماري بخش  باسكول

 .ستهاي ع ومي بوده ا فعاليت باسكولدر  نقد و ح دبخش  4939

 هاي معامالت ملك  آمارگيري از بنگاه

 

 

 

 

هاي معامالت  از بنگاه اي آمارييري ن ونه، 4934و  4986،  4989، 4982، 4963هاي  بار در سالپيش از ايم پنج  مركز آمار ايران

آوري آمار و     ، 4931در سال  آمارييريهدف كلي از ا راي ايم . دورهاي كشور به ا را درآ در سطح ت امي استانرا  ملكي

تأميم هاي معامالت ملكي به منظور پوشش آماري بخش امالك و مستغالت و  ها و درامدهاي بنگاه اطالعات مربوط به انواع هزينه

بوده  هاي معامالت ملكي بخش امالك و مستغالت در فعاليت بنگاه 4939اي سال  و منطقه ملّيهاي  حساب  تهيههاي مورد نياز  داده

 .ستا

 خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات   استفادهي از آمارگير

 

 

 

 

. آورده است به ا را در 4983و  4986هاي  از كاربران اينترنت در خانوارهاي كشور را در سالاي  آمارييري ن ونهمركز آمار ايران دو بار 

ال للي  اتحاديه بيم بر اساس مذاكرات سه  انله بيم ن اينديان مركز آمار ايران، سازمان فناوري اطالعات ايران و 4934در سال 
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بر ايم . بار به ا را در آيد فناوري اطالعات و ارتلاطات هر دو سال يك استفاده خانوارها از اي ن ونه آمارييريمخابرات، مقرر شد 

به سفارش « خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتلاطات  آمارييري استفاده»با عنوان  4932درسال اي  ن ونهايم آمارييري اساس، 

هاي فناوري اطالعات و ارتلاطات كشور و با ه كاري  به عنوان مسئول تدويم نظام پايش شاخص« سازمان فناوري اطالعات ايران»

خانوارها و افراد كشور از فناوري اطالعات و ارتلاطات   ، استفادهاي آمارييري ن ونهبر اساس ايم . تهيه و ا را شد« آمار  پژوهشكده»

ال للي مورد پرسش قرار  بيمه مقايسامكان براي دستيابي به  4« مخابرات ال للي  بيم  اتحاديه»يانه مورد نظر 48هاي  مطابق با شاخص

 .يرفت

و آمار ثلتي مشتركان  4932در سال « خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتلاطات  آمارييري استفاده»نتايج بر اساس 

داراي دسترسي درصد خانوارهاي » و « درصد خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت»و دو شاخص « ضريب نفوذ اينترنت»اينترنت، 

 .براورد و بر روي وبگاه مركز آمار و سازمان فناوري اطالعات ايران قرار يرفته است 4939را براي سال « به رايانه

در خانوارهاي كشور به منظور محاسله ضريب نفوذ اينترنت « خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتلاطات  آمارييري استفاده»

به اه يت شاخص ضريب با تو ه . آيد به ا را درمياطالعات و فناوري   ال للي در حوزه هاي بيم برخي شاخص هاي كشور و در استان

  آوري اطالعاتي كه محاسله      اطالعات در ايم زمينه، باشد و خأل اهداف توسعه هزاره نيز مي هاي كه در زمره شاخص نفوذ اينترنت

ورد نياز كشور به منظور ا، براي آمارييري ن ونههدف كلي از ا راي ايم . ن ايد بسيار ضروري مي  ال للي را فراه  سازد، ايم شاخص بيم

 :علارتند از آن اهداف تفصيليو  ستبوده ا 4931ضريب نفوذ اينترنت كشور در سال   محاسله

  ؛(رك تحصيلي، فعاليت و شغدمد  شامد سم،  نس، سواد،)مشخصات ع ومي اعضاي خانوار 

 ؛ماه يذشته 9افراد به اينترنت در   استفاده  محد 

 ؛ماه يذشته 9افراد به اينترنت در   تناوب استفاده 

 ؛نوع استفاده از اينترنت 

 ؛دسترسي به اينترنت در محد سكونت  نحوه 

 و افراد از تلفم ه راه و رايانه  وضعيت استفاده  

  تتلفم، رايانه، اينترنت، راديو و تلويزيون در محد سكونوضعيت دسترسي خانوار به. 

 

 

 

 

                                                 
1International Telecommunication Union(ITU) 

21



22

 

 

46 

 

« هاي عمران  كرايه ماشين آالت منتخب مورد استفاده در طرح»، «هاي عمران  در طرح دستمزد نيروي انسان  شاغل»آمارگيري از 

 « قيمت مصالح ساختمان » و

 

 

 

هاي كشور به صورت فصعلي ا عرا و    استان  توسط مركز آمار ايران تهيه و در ه ه 4981فوق، اوليم بار در سال  اي ن ونه آمارييريسه 

هاي ع رانعي و   هزينه طرح وردابرها،  هدف از ا راي ايم آمارييري. ه استماهه و ساالنه منتشر شد هاي شش نتايج آن به صورت نشريه

ها از ني عه   آمارييريايم . ها است به منظور كنترل قي ت آنهاها و عوامد مؤثر بر افزايش  ، بررسي روند تغيير قي تآنها  پرداخت هزينه

از  اي ن ونعه  آوري اطالععات دو آمعارييري     ع  . ماهه در سطح شهرتهران در حال ا را است تا كنون به صورت شش 4961اول سال 

از طريعق  « هعاي ع رانعي   آالت منتخب معورد اسعتفاده در طعرح    كرايه ماشيم»و «  رانيهاي ع دست زد نيروي انساني شاغد در طرح»

از طريعق مصعاحله و بعا اسعتفاده از     « هاي ع رانعي  قي ت مصالح ساخت اني مورد نياز طرح»از  اي ن ونه اينترنت و اطالعات آمارييري

 . شود بار منتشر مي ماه يك ها، شش آمارييرينتايج حاصد از ايم . ييرد صورت مي تللت دستگاه

 هاي فرهنگ  خانوار  آمارگيري از فعاليت

مركعز آمعار    فرهنگعي، هعاي   ال للي، سازمان يونسكو و تجربيات كشورهاي توسعه يافته در ا راي آمارييري بر اساس استانداردهاي بيم

اه يت شناخت و سعنجش فرهنعگ    .ها و رفتارهاي فرهنگي خانوار را در دستور كار قرار داد از فعاليت اي ن ونه ايران ا راي آمارييري

ن ايد تا نظام آماري منسج  و پويايي در ايم بخش استقرار يافته، توليد و انتشار آمار و  ع ومى در شكوفايي و توسعه  امعه ايجاب مي

هعا و   مذكور به منظور ترسعي  تصعوير   عام  از وضععيت فعاليعت     آمارييري . قرار ييرد ريزان در دستور كار اطالعات مورد نياز برنامه

 4931معاه سعال   و سپس در دي 4939سالكشور، برا  اوليم بار توسط مركز آمار ايران در فرورديم ماه  فرهنگى خانوارهايرفتارهاي 

 . يردد نگى در يذر زمان ميسر مىها و روند تغييرات فره ، شناخت شاخصآمارييريبا است رار ايم . ا را شد

 آمارگيري از فرهنگ آماري پاسخگويان

تاكنون سنجش معتلري از وضعيت فرهنگ آماري پاسخگويان در كشور انجام نشده است و آمارهعاي رسع ي و قابعد اعت عاد در ايعم      

ايعم  . از فرهنگ آماري پاسخگويان به ه يم منظور در دستور كار مركز آمار ايران قعرار يرفعت   اي ن ونه آمارييري .زمينه و ود ندارد

تحت عنوان طرح پژوهشي توسط پژوهشكده آمار مورد  4932داراي سابقه ا را در سنوات يذشته نلوده است و يك بار در سال طرح 

 :اشدب موارد زير از اهداف ا راي ايم طرح مي. مطالعه قرار يرفته است

 ؛شناسايي وضعيت آياهي و سواد آماري پاسخگويان 
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 ؛شناخت وضعيت اعت اد پاسخگويان به نظام آماري 

 و ها ييريبررسي وضعيت مشاركت پاسخگويان در آمار 

 شناسايي متغيرهاي مرتلط با فرهنگ آماري. 

 هاي جامع بازرگان  و خدمات از كارگاه آمارگيري

 هعاي  فعاليعت  رشعته  ت عامي  ال للي بيم استاندارد بندي كد دو رق ي طلقه 92با ينجاندن بيش از براي اوليم بار  ام  ايم آمارييري 

هعاي خعدمات،    هعاي معرتلط بعا فعاليعت     هاي آمعاري در بخعش   به ا را در آمده است و هدف آن بررسي خأل 4931در سال  4اقتصادي

نيعاز و بعروز كعردن سيسعت  رفع        ردنيد به اطالعات و آمار معو ها  هت  االت مربوطه در پرسشنامهؤفرهنگي و بازرياني و ينجاندن س

هعاي بازريعاني،    ها در زمينعه  زيرا به علت نلود طرح  ام  در ايم خصوص، ارزيابي ع لكرد برنامه ،باشد ها مي هاي آماري ايم بخش خأل

تعا هع     تهيه يعردد بار  صورت دو سال يك سري زماني منظ  از طرح  ام  به الزم استبنابرايم  .فرهنگي و خدمات متوقف بوده است

وري در ايعم رابطعه    هاي بهعره  هاي مختلف و نيز سنجش شاخص ريزي هاي الزم را در ايم زمينه انجام داد و ه  در برنامه بتوان تحليد

لص، تععداد  شامد دستيابي بعه ارزش افعزوده، تشعكيد سعرمايه ثابعت ناخعا       آمارييريهاي ايم  خرو ي. معيار و مالك ع د قرار ييرد

مقعرر شعده   . باشد هاي مختلف مي هاي اختصاصي در حوزه هاي فناوري اطالعات و برخي از شاخص كاركنان و  لران خدمات، شاخص

 .بار باشد دو سال يكآمارييري هاي ا رايي  نيز ا را شود و پس از آن دوره 4931در سال  آمارييرياست تا ايم 

 آمارگيري دامداري

 

 

 

 

درصعد از ارزش بخعش    28آيعد كعه حعدود     هاي بسيار با اه يت بخش كشاورزي به حسعاب معي   ام يكي از زيربخشفعاليت پرورش د

كننده بخش ع ده مواد پروتئيني شامد  ايم فعاليت به عنوان تأميم. دهد هاي  اري را به خود اختصاص مي كشاورزي بر اساس قي ت

كننده بخش زيادي از مواد اوليعه معورد نيعاز     امنيت غذايي  امعه دارد، فراه  يوشت و للنيات مورد نياز  امعه، عالوه بر نقشي كه در

هاي آمعاري زيعادي در    متأسفانه خأل  به رغ  اه يت فعاليت دامپروري،. باشد صناي  كشور از   له صناي  للني، چرم و نسا ي نيز مي

امداري در اقصي نقاط كشور پراكنده است و غاللعا  بعه صعورت    ها واحد د  امعه دامپروري ايران در قالب ميليون. ايم زمينه و ود دارد

كشعور،    با تو ه به وسعت و پراكنديي واحدهاي دامعداري . كند سنتي و در چارچوب اقتصاد معيشتي خانوارهاي روستايي، فعاليت مي

فعاليعت دامپعروري بعراي زمعان آمعاري       با هدف براورد اطالعات آماري مورد نياز ازاي در مركز آمار ايران  پيچيده دو مرحله آمارييري

                                                 
1 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 
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ه چنيم براساس تص ي  مشترك مركز آمار ايران و وزارت  هاد كشاورزي، مقرر شعده  . تهيه شدهاي كشور  مورد نظر در سطح استان

بخش تهيعه  به ا را درآيد تا اطالعات تفصيلي از ايم زير  4939كشاورزي  ع ومي بالفاصله پس از ات ام سرش اري آمارييريايم  بود

آبادي و شهر  9222ه زمان در بيش از  4939سازي، در زمستان سال  پس از آماده آمارييريايم  .شده و در اختيار كاربران قرار ييرد

آمايي، اديت موضوعي، بررسعي فايعد و اسعتخراج     مراحد داده. بردار در سراسر كشور به ا را در آمد هزار بهره 14و با مرا عه به حدود 

  .در دسترس كاربران قرار ييرد 4931رود نتايج طرح در سال  انجام شد و انتظار مي 4931دون ضريب در سال  داول ب

 هاي باغداري  آمارگيري از فعاليت

 

 

 

درصد  81ه راه فعاليت زراعت بيش از  آيد كه به هاي بسيار با اه يت بخش كشاورزي به حساب مي فعاليت باغداري يكي از زير بخش

تواند نقعش مه عي در    ايم زير بخش با تو ه به  يسترش باغات در چند سال اخير مي. كند وده بخش كشاورزي را تأميم ميارزش افز

در فعاليعت باغعداري توليعد محصعوالت     . باشد صادرات غير نفتي داشته باشد كه الزمه آن توليد آمار ايم زيربخش به صورت ساالنه مي

و 4988، 4964آمارهاي مربوط به ايم زير بخش در سال هعاي  . خرما در كشور اه يت زيادي دارددائ ي مانند سيب، پرتقال، انگور و 

و بهنگعام شعدن    4939بعد از ا راي سرش اري ع ومي كشاورزي در سال . آوري و منتشر شده است ييري     به روش ن ونه 4983

بعه   4931ن ونعه در سعال    14412هاي كشعور تهيعه و بعا     اغدارياز ب اي ن ونه برداران داراي فعاليت باغداري، آمارييري چارچوب بهره

هعاي داراي فعاليعت باغعداري، مسعاحت بعا  و       بعرداري  اطالعات مه ي مانند تعداد بهعره  عالوه بر آمارييريدر ايم . مرحله ا را درآمد

، تعداد درختان بارور و نهال به تفكيك محصعوالت، مقعدار توليعد    (چند محصولي)و مخلوط ( تك محصولي)قل ستان به تفكيك ساده 

اوكاليپتوس، بادام، پرتقال، پسعته، چعاي، خرمعا، زردآلعو، قيسعي،       محصوالت آللالو، انار، انجير، انگور، انواع آلو و يو ه، انواع تلريزي و

بعرداران داراي    نس، سم، سعواد و شعغد اصعلي بهعره    هاي  ويژييزيتون، سيب، يردو، يالبي، ييالس، نارنگي و هلو، شليد و شفتالو، 

هعاي داراي فعاليعت    بعرداراي  اري بهعره يذ ارزش سرمايه فعاليت باغداري، متوسط تعداد روز كار، متوسط ساعات كار در فصول مختلف،

 .نتايج استمراحد نهايي استخراج در كه است     آوري شده ... هاي مصرف شده مانند كود، س ، نهال و  ورد نهادهاباغداري، بر

 هاي پرورش مرغ گوشت  و تخمگذار  آمارگيري مرغداري

 

 

 

روزه،  پرورش مر  ا عداد، پعرورش معر  معادر، توليعد  و عه يعك        صنعت مرغداري در ايران از شش فعاليت اصلي، پرورش مر  اليم،

هاي ياد شعده، اطعالع     پرورش مر  تخ گذار، پرورش مر  يوشتي و يك فعاليت  نلي پرورش پولت تشكيد شده است، از بيم فعاليت
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زيعرا كعه محصعول اصعلي و     هاي پرورش مر  يوشتي و مر  تخ گذار بسيار حائز اه يت است،  هاي مرغداري از چگونگي نحوه فعاليت

عنوان ماده پروتئيني مه  و مغذي در تأميم بخشي  مر  خوراكي است كه به   يوشت مر  و تخ   ها، توليد نهايي ايم دسته از مرغداري

 .از پروتئيم حيواني مورد نياز  امعه سه  بسزايي دارد

هاي صنعتي كشور شامد دو رشته فعاليت مه  پرورش مر  يوشتي و پرورش معر  تخ گعذار در    از مرغداري اي ن ونه آمارييري

از آخعريم فهرسعت مو عود از     اي ن ونعه  آمعارييري براي ا راي ايم . توسط مركز آمار ايران انجام شد 4931مرداد و شهريورماه سال 

عنعوان فهرسعت پايعه،     رش مر  يوشتي و تخ گذار آماده شده بعود بعه   هاي پرو براي مرغداري 4934هاي كشور كه در سال  مرغداري

 . منتشر شد 4931هاي پرورش مر  تخ گذار در ارديلهشت سال  از فعاليت مرغداري اي ن ونه نتايج آمارييري. ع د آمد استفاده به 

 « شهر تهرانقيمت و اجاره مسكن در »و « اره مسكن در نقاط شهري كشورقيمت و اج» آوري اطالعات  جمع

متوسط قي ت خريد و فروش قطعي و نيعز ا عاره بهعاي يعك متعر مربع  زيربنعاي واحعدهاي          وردابر، ها آمارييريهدف از ا راي ايم 

هاي زمعاني مختلعف    مسكوني در سطح مناطق شهرداري شهر تهران و ساير نقاط شهري كشور در هر فصد و سطوح  غرافيايي و دوره

ريعزان و سياسعتگذاران    ريزي در زمينه مسكم را در اختيار برنامه ، اطالعات مورد نياز براي برنامهها آمارييرينتايج حاصد از ايم . است

چند سال توسط وزارت مسكم  فوق توسط مركز آمار ايران و هاي آمارييري 4986-4988و  4962-4982هاي  طي سال. دهد قرار مي

از طريعق سعامانه    هعا  آمارييرياي كه اطالعات ايم  اطالعات تغيير يافته، به يونه آوري شيوه     4988از سال . و شهرسازي ا را شد

آوري اطالعات قي ت و ا اره مسعكم در      آمارييري   راينتايج حاصد از ا. شود ثلتي مديريت امالك و مستغالت كشور كسب مي

هعر  و ا اره مسكم در نقاط شعهري كشعور،    ت قي تآوري اطالعا     آمارييري  رايشهر تهران به صورت فصلي و نتايج حاصد از ا

 .شود بار منتشر مي ماه يك شش

 ورهاي كش هاي ساختمان  صادر شده توسط شهرداري آوري اطالعات پروانه جمع

 

 

 

وسعاز   هاي كشور، با هدف اصلي تعييم ميعزان سعاخت   هاي ساخت اني صادر شده توسط شهرداري آوري اطالعات پروانه     آمارييري

 نتعايج حاصعد از ايعم   . به ا را يذاشعته شعده اسعت    4918از سال  آنهاساخت ان در نقاط شهري كشور و نيز تعييم برخي مشخصات 

آوري برخي اطالعات ثلت شده  اطالعات در بخش ساخت ان و مسكم را با استفاده از    ريزان شهري به آمار و  ، نياز برنامهآمارييري

 ، درهعا  رسال توسط شعهرداري هاي ساخت اني پس از ا اطالعات پروانه 4939تابستان  پيش از. كند هاي ساخت اني، تأميم مي در پروانه

 .شعد  آمايي و به صورت فايد به مركز آمار ايران ارسال مي ، دادهكشوري ها استانريزي  برنامهآمار و اطالعات سازمان مديريت و معاونت 

هعاي كشعور    اندازي شد كه ت امي شهرداري هاي ساخت اني در مركز آمار ايران راه آوري اطالعات پروانه سامانه     4939در تابستان 

  دوره انتشار ايعم اطالععات از سعال   . ن ايند وارد مي آندر هاي ساخت اني صادر شده در هر ماه را  اطالعات پروانه ،با ورود به ايم سامانه

 .استبوده ماهه و فصلي  ساالنه، شش 4983ماهه و از سال  ساالنه و شش 4988تا سال  4966ساالنه، از سال  4918
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 هاي كشور آوري آمار كشتار دام كشتارگاه جمع

 

 

 

 

هدف از . ساله ا را و نتايج آن منتشر شده است تا كنون ه ه 4916هاي كشور از سال  آوري آمار كشتار دام كشتارياه     آمارييري

ريزي، سياستگذاري، تحقيق، كنترل و هدايت ع ليات  آوري و ارائه آمار و اطالعات ضروري براي برنامه     آمارييريا راي ايم 

دست آمده به منظور محاسله عرضه سرانه يوشت  اطالعات آماري به. هاي كشور است م در كشتارياها رايي در زمينه فعاليت كشتار دا

هاي اقتصادي و  ، تأميم نيازهاي آماري حساب...قرمز، تخ يم برخي از اقالم آماري مرتلط با كشتار دام از قليد پوست، روده و 

هاي  ، ماهانه از طريق ارسال پرسشنامه به ت امي كشتارياهآمارييرييم هاي ا داده. ييرد وضعيت مرات  كشور مورد استفاده قرار مي

هاي مه   از ويژيي. شود طور ساالنه منتشر مي يردد و نتايج حاصد از آن به آوري مي رس ي تحت پوشش شلكه دامپزشكي كشور    

توان اطالعات  مي اج آن است كه در نتيجهآوري و استخر هاي كشور، است رار و سرعت انجام مراحد     آمار كشتار دام كشتارياه

 .قرار داد ريزي مورد استفاده براي برنامههاي زماني كوتاه  در فاصلهو حاصد را خيلي سري  

اجاره »و « كاالها و خدمات مصرف  خانوارهاي روستاي  قيمت»، «كاالها و خدمات مصرف  خانوارهاي شهري قيمت»آمارگيري از 

 «بهاي واحدهاي مسكون  استيجاري

هاي قي ت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي و نيز قي ت  فوق به منظور محاسله شاخصاي  ن ونه سه آمارييري

نتايج حاصد در محاسله نرخ تورم به كار . شوند را ميا اره بهاي واحدهاي مسكوني استيجاري به صورت ماهانه در سطح كشور ا 

     . شود رفته و به صورت ماهانه و ساالنه منتشر مي

 هاي مسكون  شهر تهران هاي ساختمان نهاده توليدكننده آمارگيري از قيمت  

ا را شده  4988ي از سال هاي مسكوني شهر تهران، ايم آماريير هاي ساخت ان به منظور محاسله شاخص قي ت توليدكننده نهاده

انجام  4به روش الكترونيكي 4932شود و از فصد زمستان  به صورت فصلي ا را مي 4934ايم آمارييري از شش ماهه دوم سال . است

 . تاكنون تهيه و منتشر شده است 4932بر اساس سال پايه  4932نتايج شاخص آن از سال  4931در سال . شده است

                                                 
1 Paperless 
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 و مقدار توليدكننده بخش صنعت مارگيري از قيمتآ

 92به منظور تهيه شاخص قي ت مربوط به آن، به صورت ماهانه در  4961از سال از قي ت توليدكننده بخش صنعت  آمارييري

تا شش آمارييري هاي مربوط به ايم  شاخص. به طور منظ  به ا را در آمده است( بجز استان كهگيلويه و بويراح د)استان كشور 

، نتايج آن نيز به صورت فصلي آمارييريپس از آن به دليد ا راي فصلي . به صورت ماهانه و ساالنه منتشر شد  ،4934ماهه اول سال 

مقدار »از  اي ن ونه آمارييري. به روش الكترونيكي ا را شده است 4932از فصد پاييز  آمارييري ايم. شود و ساالنه منتشر مي

از قي ت توليدكننده  اي ن ونه ه راه با آمارييري 4988هاي فصلي، از سال  به منظور تأميم نياز حساب «صنعتتوليدكننده بخش 

 . شود محصوالت صنعتي ا را مي

 و مقدار توليدكننده بخش معدن آمارگيري از قيمت

 

 

 

هاي قي ت توليدكننده  ه يسترش شاخصهاي قي ت مو ود، مركز آمار ايران اقدام ب با تغيير سال پايه شاخص ه زمان 4984در سال 

در ابتدا فصلي و سپس ماهانه ا را شد و  آمارييريايم . ن ود و شاخص قي ت توليدكننده بخش معدن را براي اوليم بار محاسله كرد

ا را به  ،مركز سويهاي اتخاذ شده از  پس از آن به دليد سياست. به صورت ماهانه منتشر شد 4934نتايج آن تا شش ماهه اول سال 

به روش  4932از فصد پاييز آمارييري ايم . دنشو ساالنه منتشر مينيز به صورت فصلي و  هاي مرتلط شاخص وبوده صورت فصلي 

هاي فصلي، از  به منظور تأميم نياز حساب «مقدار توليدكننده بخش معدن»از اي ن ونه ه چنيم آمارييري. ا را شده است الكترونيكي

 . شود از قي ت توليدكننده بخش معدن ا را مي اي ن ونه آمارييري ه راه با 4988سال 

 محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستاي  كشور آمارگيري از قيمت

 

 

 

فروشي كاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي  از قي ت خردهاي  ن ونه ه راه با ا راي آمارييري 4919از سال  آمارييريا راي ايم 

تعداد اقعالم آمعاري محصعوالت     4981سال  از ،با تو ه به سوابق و تجارب حاصله از چنديم سال آمارييري روستايي كشور آغاز شد و

بعا   آمعارييري ايم اي كه  قل  افزايش يافت به يونه 49 به و خدمات نيروي انساني 44 به ، خدمات ماشيني422زراعي، باغي و دامي به 

ماهه به فصعلي   از شش ،ه چنيم ا راي آمارييري .شود ميحصول و خدمت كشاورزي به مورد ا را يذاشته قل  م 411ييري از  قي ت

انعد نيعز اقعدام     مركز نسلت به اخذ اطالعات مقادير توليد محصوالتي كه توليد شده ولي به فروش نرسعيده  4983در سال . تغيير يافت

در سعامانه   آمعارييري اطالععات ايعم   ، 4932سعال  و از نيكعي تغييعر يافعت    آوري از كاغذي به الكترو روش     4934در سال . ن ود

 براي اوليم بار شاخص قي ت توليدكننده بخش كشاورزي 4931در سال  .و ود دارد (سيجاد)ها  ري الكترونيكي دادهويكپارچه     آ
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صورت فصلي منتشر شده  تاكنون به 4932هاي  محاسله و نتايج آن براي سال 4932بر ملناي سال پايه  آمارييريبر اساس نتايج ايم 

 .است

 هاي صنعت  كشور توليدكننده محصوالت مرغداري آمارگيري از قيمت

هاي صنعتي، به  استان كشور به منظور محاسله شاخص قي ت توليدكننده محصوالت مرغداري 92در  4988از سال آمارييري ايم 

استان ا را شده  94در سطح  ،شدن استان اللرز از تهران  دابه علت  4932ياد شده از سال  آمارييري. صورت فصلي ا را شده است

به صورت فصلي و  آنهاي حاصد از نتايج  شاخصا را شده است و  كترونيكيبه روش ال 4932ايم آمارييري از فصد پاييز . است

 .شود ساالنه منتشر مي

 هاي صنعت  كشور توليدكننده گاوداري آمارگيري از قيمت

به صورت ( 4932استان از سال  94)استان كشور  92فوق در آمارييري هاي قي ت،  با تغيير سال پايه شاخص ه زمان، 4984از سال 

به آن هاي حاصد از نتايج  شاخصبه روش الكترونيكي ا را شده است و  4932ايم آمارييري از فصد پاييز . فصلي ا را شده است

  .شود صورت فصلي و ساالنه منتشر مي

 آوري اطالعات كاالهاي واردات  جمع

صعورت ثلتعي از ي عرك اخعذ و شعاخص قي عت        نياز براي محاسله شاخص قي ت كاالهاي وارداتي بعه اطالعات مورد  4931سال  در

تعا كنعون محاسعله و منتشعر      4932صورت فصلي به تفكيك ارزش دالري و ريالي ازسال  به 4932كاالهاي وارداتي بر ملناي سال پايه

 .شد

 آوري اطالعات كاالهاي صادرات  جمع

صعورت ثلتعي از ي عرك اخعذ و شعاخص قي عت        هي بصادراتاطالعات مورد نياز براي محاسله شاخص قي ت كاالهاي  4931سال  در

تا كنعون محاسعله و منتشعر     4932صورت فصلي به تفكيك ارزش دالري و ريالي ازسال  هب 4932اتي بر ملناي سال پايهصادركاالهاي 

 .شد

 آوري قيمت توليدكننده برق كشور جمع

هاي توزي  برق فروخته شده  ها كه به شركت برق، تغييرات قي ت برق توليدشده توسط نيروياه -شاخص قي ت توليدكننده انرژي

باشد و كاربردهاي يونايوني از  ها مي ييري روند قي ت تريم ابزار بررسي عرضه برق و اندازه ايم شاخص، مه . دهد است را نشان مي

 آمارييري،هدف از ا راي ايم  .هاي توسعه اقتصادي دارد هاي ثابت و ارزيابي برنامه كشور به قي ت ملّيهاي    له براورد حساب

 برق براي تهيه شاخص قي ت توليدكننده انرژي است و سابقه ا رايي در كشور نداشته -اوري اطالعات آماري در بخش انرژييرد

و با استناد به اطالعات ثلتي مو ود براي  4932به صورت فصلي با سال پايه  4931براي اوليم بار از ابتداي سال  رو از ايم. است
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تا  4934هاي  در حال حاضر شاخص قي ت توليدكننده چهار فصد و شاخص ساالنه سال. بعد محاسله شده است به 4932هاي سال

  .منتشر شده است 4931

هاي  گري خدمات واسطه»، «خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»هاي  بخش (يري و ثبت آمارگ)آوري اطالعات  جمع

« هاي عموم ، اجتماع  و شخص  خدمات ساير فعاليت»، «هاي كسب و كارخدمات امالك، مستغالت و ساير فعاليت» ، «(بيمه)مال 

 «شخص  و خانگ  خدمات نگهداري و تعمير وسايل نقليه موتوري غير مسافري و لوازم»و 

 

 

 

 94هعاي ماهانعه در    بعه صعورت دوره   4988فوق به منظور محاسله شاخص قي ت توليدكننده بخش خعدمات از سعال    هاي آمارييري

هعاي   ها بعه دوره  آمارييريا راي ايم  4934اند و سپس با در نظر يرفتم برخي مالحظات از شهريور ماه  آمده استان كشور به ا را در

خعدمات  » ، «خعدمات آمعوزش  »هعاي   هعا بعه ه عراه اطالععات بخعش      آمعارييري نتايج به دست آمده از ا راي ايم . فصلي تغيير يافت

، براي محاسله شاخص قي عت  (شهريكاالها و خدمات از قي ت  با استفاده از نتايج آمارييري)« خدمات هتد و رستوران»و « بهداشت

هعا از  ه چنيم در برخي كعد فعاليعت  . اند شده استفاده  4932=422ح كشور بر حسب سال پايه هاي خدمات در سط توليدكننده بخش

بعراي اولعيم بعار در    « هاي خدماتشاخص قي ت توليدكننده بخش»ها،  آمارييريبر اساس نتايج ايم . شوداطالعات ثلتي استفاده مي

 .محاسله و منتشر شده است 4931تا  4932هاي  براي سال 4931سال 
 .دهد را نشان ميتوسط مركز آمار ايران  سال يذشته 42طي  ا را شده در هاي آمارييريكد  روند تغييرات تعدادن ودار زير،   

 9384-9314 هاي اجرا شده توسط مركز آمار ايران ط  سال هاي گيريآمار تعداد _9 نمودار
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  و اقماري اي منطقه ،ملّ هاي  حساب تهيه 
  هوري اسالمي قانون برنامه پنج  توسعه  11و نيز در راستاي ا راي ماده  قانون مركز آمار ايران 9ماده  بر اساسمركز آمار ايران 

 هاي و  دول اي ، منطقهملّيهاي  ليت تهيه حسابسئو ي، معار آمارهاي رسعمر عيت رس ي براي تهيه، اعالم و انتشملني بر  ايران

 هاي بخشي و هاي محاسلاتي مورد استفاده در حساب حفظ سازياري تعاريف، مفاهي  و روشبه منظور . ستانده را به عهده دارد - دهدا

 ملّي هاي حساب اق اريحساب و  فصلي ملّيهاي  حسابتهيه  ، اقدام به2228 -4ملّيهاي  نظام حسابهاي اصلي  اق اري با حساب

هاي  بندي واردات و صادرات ي رك بر حسب طلقهآمار و  هاي اقتصاد درحوزه روستايي حساب توليد بخش. كرده است سالمت

 .شود هاي انجام شده در ايم زمينه اشاره مي در ادامه به فعاليت. ده استشتهيه و تدويم هاي ملّي  ، در راستاي ه كاريال للي بيم

 هاي جاري و ثابت  تفصيل  به قيمتساالنه هاي مل   حساب

، ارزش افزوده رشته 2هاي اقتصادي كليدي نظير محصول ناخالص داخلي شاخصكردن  هاي ملي فراه  هدف از تهيه آمار حساب

مد سرانه، مصرف نهايي اهاي مختلف اقتصادي، محصول ناخالص داخلي سرانه، در هاي اقتصادي، رشد اقتصادي، رشد بخش فعاليت

ساله مورد  دوره زماني يككشور در يك  است كه براي ارزيابي ع لكرد اقتصادي... خصوصي و دولتي، تشكيد سرمايه ثابت ناخالص و 

نتايج قطعي . اقدام به انتشار آمارهاي مزبور كرده است ،به طور رس ي و ساالنه ،4962، از سال ايرانمركز آمار . ييرد استفاده قرار مي

و ا زاي تقاضاي رشته فعاليت اقتصادي  62به تفكيك ارزش افزوده به قي ت  اري و ثابت  4932هاي ملي سال  و تفصيلي حساب

 . شده است و منتشر نهايي تهيه

 اي هاي منطقه حساب

هاي اقتصادي  كشور و ارزش افزوده فعاليت 9استان 94ييري محصول ناخالص داخلي  اندازه ،اي هاي منطقه هدف از تهيه آمار حساب

ييري  هاي اندازه است يكي از شاخص اي قابد محاسله هاي منطقه ها كه از آمار حساب محصول ناخالص داخلي سرانه استان. است

اوليم . رود ش ار مي ها به هاي اقتصادي در سطح استان ريزي و سياستگذاري ها بوده و ابزار مه ي براي برنامه يافتگي استان ميزان توسعه

با  هر سالههاي فوق  منتشر شد و از آن به بعد حساب 4982در سال  4963استان كشور براي سال  92اي  هاي منطقه نتايج حساب

به  4932اي سال  هاي منطقه حساب. شود تهيه و منتشر مي ها استانريزي  سازمان مديريت و برنامهآمار و اطالعات معاونت ه كاري 

 . شده استو منتشر رشته فعاليت تهيه  62ها به تفكيك  براي ه ه استاني قي ت  ار

                                                 
1 The System of  National Accounts (SNA)- 2008 
2 Gross Domestic Product (GDP) 

3 Gross Regional Domestic Product (GRDP) 
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 فصل  ملّ هاي  حساب

مصرف نهايي  هاي مختلف اقتصادي،  ييري محصول ناخالص داخلي، ارزش افزوده بخش هاي فصلي، اندازه هدف از تهيه آمار حساب

هاي اقتصادي و رشد ا زاي تقاضاي  د ارزش افزوده بخشخصوصي، مصرف نهايي دولتي، تشكيد سرمايه ثابت، رشد اقتصادي، رش

هاي دولت در رشد اقتصادي و  سري  سياستگذاري آثارهاي فصلي به منظور بررسي  آمارهاي حساب  تهيه. نهايي به صورت فصلي است

و  ملّيهاي  با استفاده از آمار ساالنه حساب 4981فصلي كه تا سال  ملّيهاي  حساب. هاي مختلف اقتصادي، ضرورت دارد رشد بخش

ه محاسله يرديد ملّيهاي  اي  ديد و مستقد از آمار حساب شيوه تاكنون به  4988هاي  شد، براي سال هاي فصلي تهيه مي شاخص

نرخ رشد اقتصادي  آن بر اساس هاي ثابت و  اري محاسله و به قي ت 4931فصلي تا پاييز  ملّيهاي  حساببديم ترتيب . است

 .شده است تهيه مقدماتي نيز

  هاي صنعت، معدن و كشاورزي مقدار بخش  شاخص محاسبه

افزوده به  هاي تهيه ارزش روش ال للي مو ود، يكي از بهتريم  هاي بيم فصلي و بر اساس توصيه ملّيهاي  در راستاي تهيه حساب

فعاليت باشد از يك  نياز به شاخصي كه يوياي دقيق تغييرات توليد يك رشته. باشد هاي مقدار مي هاي ثابت، استفاده از شاخص قي ت

منجر  ايران ي ديگر، ه چنيم درنظر يرفتم امكانات مو ود در مركز آمارو عدم دسترسي به اطالعات توليد به صورت ثلتي از سو سو

 قي تاز  اي ن ونه صنعت و معدن و نيز آمارييري هاي توليدكننده بخش قي ت هاي ، در آمارييري4988به ايم شد كه از سال 

هاي مذكور نيز ينجانده  يد بخش، ه زمان آمارييري از مقدار تولدر مناطق روستايي كشور محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي

، مورد محاسله قرار يرفته و نتايج هاي مورد نياز حات و تك يد دادهها، پس از انجام اصال آمارييرينتايج حاصد از اطالعات ايم . شود

اي ه هاي ثابت بخش افزوده فصلي به قي ت ، در محاسله ارزش4932و بر اساس سال پايه  4931آن به صورت فصلي تا پاييز 

 .و صنعت مورد استفاده قرار يرفته است (بجز استخراج نفت خام و ياز طليعي)دنمعكشاورزي، 
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 فصل  ملّ هاي  حساب

مصرف نهايي  هاي مختلف اقتصادي،  ييري محصول ناخالص داخلي، ارزش افزوده بخش هاي فصلي، اندازه هدف از تهيه آمار حساب

هاي اقتصادي و رشد ا زاي تقاضاي  د ارزش افزوده بخشخصوصي، مصرف نهايي دولتي، تشكيد سرمايه ثابت، رشد اقتصادي، رش

هاي دولت در رشد اقتصادي و  سري  سياستگذاري آثارهاي فصلي به منظور بررسي  آمارهاي حساب  تهيه. نهايي به صورت فصلي است

و  ملّيهاي  با استفاده از آمار ساالنه حساب 4981فصلي كه تا سال  ملّيهاي  حساب. هاي مختلف اقتصادي، ضرورت دارد رشد بخش

ه محاسله يرديد ملّيهاي  اي  ديد و مستقد از آمار حساب شيوه تاكنون به  4988هاي  شد، براي سال هاي فصلي تهيه مي شاخص

نرخ رشد اقتصادي  آن بر اساس هاي ثابت و  اري محاسله و به قي ت 4931فصلي تا پاييز  ملّيهاي  حساببديم ترتيب . است

 .شده است تهيه مقدماتي نيز

  هاي صنعت، معدن و كشاورزي مقدار بخش  شاخص محاسبه

افزوده به  هاي تهيه ارزش روش ال للي مو ود، يكي از بهتريم  هاي بيم فصلي و بر اساس توصيه ملّيهاي  در راستاي تهيه حساب

فعاليت باشد از يك  نياز به شاخصي كه يوياي دقيق تغييرات توليد يك رشته. باشد هاي مقدار مي هاي ثابت، استفاده از شاخص قي ت

منجر  ايران ي ديگر، ه چنيم درنظر يرفتم امكانات مو ود در مركز آمارو عدم دسترسي به اطالعات توليد به صورت ثلتي از سو سو

 قي تاز  اي ن ونه صنعت و معدن و نيز آمارييري هاي توليدكننده بخش قي ت هاي ، در آمارييري4988به ايم شد كه از سال 

هاي مذكور نيز ينجانده  يد بخش، ه زمان آمارييري از مقدار تولدر مناطق روستايي كشور محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي

، مورد محاسله قرار يرفته و نتايج هاي مورد نياز حات و تك يد دادهها، پس از انجام اصال آمارييرينتايج حاصد از اطالعات ايم . شود

اي ه هاي ثابت بخش افزوده فصلي به قي ت ، در محاسله ارزش4932و بر اساس سال پايه  4931آن به صورت فصلي تا پاييز 

 .و صنعت مورد استفاده قرار يرفته است (بجز استخراج نفت خام و ياز طليعي)دنمعكشاورزي، 
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 ت اميال للي  بيم استانداردهاي  بندي ا رايي از   له ي رك   هوري اسالمي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب طلقه

 هاي ايم فعاليت كه در يذشته به صورت ساالنه براي سال. شود بندي مي طلقه 4محصوالتمحوري و  تصادياق هاي فعاليت رشته

 4982هاي  مجددا  آغاز شد و به صورت فصلي براي سال 4988انجام و پس از آن متوقف شده بود در سال  4982و  4963، 4968

و  4931تا پاييز سال نيز آمار فوق  4931هاي بعد نيز ادامه يافته و در سال  صورت مست ر در سال ايم فعاليت به. تهيه شد 4988الي 

 . شده است منتشرو  به تفكيك چهار فصد تهيه

 9311ستانده سال  - داده هاي ولجد

ستانده به عنوان يك ابزار فني ه  داراي محتواي غني آماري است و ه  به عنوان يك روش، كاربردهاي متنوعي در  -هاي داده  دول

اي از سه روش توليعد،   است كه خالصه ملّيهاي  تريم وسيله براي تهيه حساب ها مه  ايم  دول. هاي اقتصادي دارد زمينه انواع تحليد

آماري كه توسط  ستانده - داده هاي  دول نخسعتيم. دهعد تقاضاي نهايي و درامد براي محاسعله محصول ناخعالص داخعلي را ارائه مي

 اقتصعاد  ايبعر  سعتانده  -داده بععدي  هاي  دول. است 462در  462با ابعاد تفصيلي  4981سال  هاي  دولمركز آمار ايران تهيه شد، 

سعتانده   -هعاي داده  با تو ه به اينكه تهيه  عدول . شد منتشر و تدويم تهيه، 4982 و 4962 هاي سال در ايران آمار مركز توسط ايران

آماري به طور ساالنه و با تفصيد زياد، نيازمند مناب  آماري يسترده، مستلزم صرف هزينه و نيروي انساني زيادي اسعت، مع عوال  تهيعه    

 نظعام  در سعتانده  -داده هعاي   عدول  اه يعت و نقعش   به تو ه مركز آمار ايران با. ييرد بار انجام مي  سال يك 42ها هر   دول ايم نوع

خود  كار دستور را در 4932 سال ستانده -داده هاي  دول تهيه و در راستاي انجام وظايف قانوني خود كشور ييري تص ي  و اقتصادي

نياز انجام محاسعلات، اطالععات    به عنوان پيش 4939و  4932هاي  آغاز شد و در سال 4934مراحد مطالعاتي ايم فعاليت از سال . داد

و   دولتعي، شعركت    دستگاه 122ه چنيم اطالعات هزينه و درامد حدود . آوري شد  ام  و تفصيلي يرد طرح 421مورد نياز با ا راي 

 .آوري و مورد بررسي قرار يرفت م حد م كم به شيوه ثلتي    تري بزرگ، در تفصيلي  سازمان

نعويس برنامعه ششع      كننعديان پعيش   ريزان اقتصعادي و تهيعه   ، بر اساس نياز اعالم شده توسط برنامه4939عالوه بر ايم در سال 

ايعم  عدول بعه    . خود قرار دادرا در دستور كار 4932ستانده سال  -شده داده ، مركز تهيه  دول بهنگام  هوري اسالمي ايران توسعه

، نتععايج برخععي از   4932سعال   ملّعي هعاي   ، نتايج حساب4982سعتانده سال  -شيوه راس تعديد شده و با پايه قراردادن  عدول داده

نفر كعاركم  42 هاي صنعتي داراي كارياه، از   له آمارييري از 4932ستانده آماري سال  - ام  و تفصععيلي ويژه داده هاي ييريآمار

آوري شده بود، محاسله و در اختيار متقاضيان  هاي منتخب كه به صورت ثلتي     هاي ا رايي و سازمان تر و اطالعات دستگاه و بيش

 .است رشته فعاليت و با فرض تكنولوژي بخش تهيه شده  64در  64الزم به توضيح است  دول مذكور با ابعاد . قرار يرفت

ه عيم  در . پايعان يافعت   4931صورت اوليه، در سال  هب 4932 ام  ا را شده براي تهيه  دول آماري سال  هاي نتايج آمارييري

عرضه و مصرف اوليعه،   هاي تفصيلي، روند مطالعات مورد نياز و محاسلات براي تهيه  دول هاي آمارييريسال عالوه بر استخراج نتايج 
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عرضعه،   هعاي  شود محاسلات  عدول  بيني مي ستانده، پيش  _داده هاي ت تهيه  دوللحاظ فرايند طوالني محاسلا به. است ادامه داشته

 .ات ام رسيده و در اختيار كاربران قرار ييرده ب 4931مصرف و  دول متقارن در سال 

 سالمت ملّ هاي  حساب

 

 

 

 

مصوب نهادهاي ، 2228و  4339 ملّيهاي  حساب نظامي هستند كه در يها هاي اق اري حساب هاي تفصيلي بخشي و حساب حساب

 در كنار 1و توسعه ، سازمان ه كاري اقتصادي9ال للي پول ، صندوق بيم2، بانك  هاني4دال للي شامد بخش آمار سازمان مل بيم

هاي  حساب .بيني شده است تري از اقتصاد و بخش مرتلط با آن پيش با هدف ارائه تصوير كامد ملّيهاي  نظام حسابهاي اصلي  حساب

توسط سازمان بهداشت  هاني تأكيد شده است تا اطالعات  ،هاي بخشي است كه تهيه و تدويم آن سالمت يكي از حساب ملّي

آمار و اطالعات مربوط به يردش . ريزان بخش سالمت فراه  كند تفصيلي حاصد از آن ابزار مناسلي را براي سياستگذاران و برنامه

دهد كه از طريق آن امكان نظارت  شود، ابزار مه ي را در دسترس قرار مي سالمت حاصد مي يملّهاي  مالي نظام سالمت كه از حساب

هاي صرف شده در بخش بهداشت و درمان و نيز امكان الزم براي سنجش و ارزيابي ع لكرد بخش بهداشت و درمان و  بر هزينه

در . يابد افزايش مي ييري براي ايم بخش و تص ي  دقت و توانايي سياستگذاري شود و ميمقايسه آن با كشورهاي مختلف فراه  

توسط  ،ريزي كشور بنا به درخواست و تأميم اعتلار سازمان مديريت و برنامه 4982ها براي اوليم بار در سال  ايم حساب كشور ما،

هاي مذكور  در ادامه تهيه و انتشار حساب .تهيه و منتشر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمركز آمار ايران و با ه كاري 

. شد انجامبنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأميم اعتلار ايم وزارتخانه  ، 4986 تا 4984هاي  براي سال

 4939در سال  خانهوزارتآن بنا بر درخواست  ،كشور در سطح كد 4932تا  4988هاي  سالمت سال ملّيهاي  حسابپس از آن 

 4934هاي  سالمت براي سال ملّيهاي  ، حساب4931ه چنيم در سال . آمار قرار يرفت ملّينهايي شد و نتايج آن در درياه ، محاسله

 .قرار يرفتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در اختيار  شد ، محاسله4932و 

 

                                                 
1 United Nations Statistics Division(UNSD) 
2 International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) 
3International Monetary Fund)IMF)  
4Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  
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 هاي اقتصاد درحوزه روستاي  حساب توليد بخش

 ويي و رف  مشكالت اقتصادي و سياسي خعاص روسعتاها راهگشعا     تواند در چاره كه مي روستايي عالوه بر ايمهاي  دسترسي به حساب

هعاي روسعتايي،    باشد، ازطريق فراه  كردن ابزارهاي آماري كافي براي بررسي ع لكرد اقتصاد روستايي و تحليعد امكانعات و پتانسعيد    

از . سعازد  هاي توسعه روستايي فعراه  معي   ريزي ها و برنامه تر سياستگذاري و مطلوب تر بستر مناسلي را براي تنظي  و تهيه هرچه دقيق

هاي اخير، مطالعات مربوط به ملاحث نظري و الگوهاي تهيه آمارهاي مورد نياز در دستور كعار مركعز آمعار ايعران قعرار       ايم رو در سال

نامعه ه كعاري بعيم معاونعت توسععه       امضاي تفاه . ه وار سازد هاي روستايي يرفت، با ايم هدف كه راه را براي تهيه و تدويم حساب

منظعور پاسعخگويي بعه     روستايي و مناطق محروم نهاد رياست   هوري و مركز آمار ايران از   له اقداماتي بود كه در ايم راستا و بعه 

روستايي با تو ه به قعانون برنامعه    شناسايي و آياهي از اه يت و كاربردهاي حساب. ، صورت پذيرفت4931هدف مزبور، در مرداد ماه 

هعاي   ، توسط معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست   هوري، سلب شد پيگيعري   هوري اسالمي ايران پنج  توسعه

اي هع  حسعاب . هاي اقتصعادي روسعتا ن ايعد    اقدام به تهيه و تدويم حسابمركز آمار ايران الزم در ايم زمينه صورت پذيرد و در نتيجه 

 .معاونت قرار يرفتآن تهيه شد و در اختيار  بار براي اوليم 4931مذكور در سال 

 

   ها قيمت  شاخصتهيه 
 

 

 

 

ريزان اقتصادي،  هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي، نيازهاي برنامه ها، عالوه بر تأميم ابزار ارزيابي سياست قي ت  شاخص

كشور به قي ت ثابت، درامد  ملّيهاي  محاسله حساب  پژوهشگران به منظور استفاده در محاسله نرخ تورم كشور،سياستگذاران و 

ها را  قي ت  تهيه شاخص، 4919مركز آمار ايران مصوب سال  قانون .كند را نيز برآورده مي... و   هزينه واقعي، قدرت خريد پول  واقعي،

هاي  در استانو ثلتي را اي  ن ونه آمارييري 22 ت و ايم مركز به منظور ا راي وظيفه قانوني خود،بر عهده مركز آمار ايران يذاشته اس

كننده و شاخص قي ت  عنوان شاخص در دو يروه ع ده شاخص قي ت مصرف 49ها،  و با استفاده از نتايج ايم طرح كرد كشور ا را

تفكيك سابقه تهيه شاخص و هاي قي ت به  عناويم شاخص دول زير  .عنوان متوسط قي ت را تهيه ن ود يكتوليدكننده ه چنيم 

 .دهد را نشان مي ها آندوره انتشار 
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 هاي تهيه شده توسط مركز آمار ايران، سابقه و دوره انتشار شاخص -9جدول 

ص
اخ

 ش
روه

گ
 

ف
ردي

 شرح 
 سابقه

 تهيه شاخص
 دوره انتشار

رف
مص

ت 
قيم

ص 
اخ

ش
 

ده
كنن

 

 ماهانه 4961 خانوارهاي شهريكننده  شاخص قي ت مصرف 4

 ماهانه 4961 شاخص قي ت ا اره بهاي واحدهاي مسكوني استيجاري 2

 ماهانه 4984 كننده خانوارهاي روستايي  شاخص قي ت مصرف 9

ت 
قيم

ص 
اخ

ش
ده

كنن
يد

تول
 

 فصلي 4984 هاي صنعتي شاخص قي ت توليدكننده ياوداري 4

 فصلي 4988 صنعتيهاي  شاخص قي ت توليدكننده مرغداري 2

 فصلي 4961 شاخص قي ت توليدكننده بخش صنعت 9

 فصلي 4984 شاخص قي ت توليدكننده بخش معدن 1

 فصلي 4932 هاي مسكوني شهر تهران هاي ساخت ان شاخص قي ت توليدكننده نهاده 1

 فصلي 4932 هاي خدمات شاخص قي ت توليدكننده بخش 8

 فصلي 4932 كشور شاخص قي ت توليد كننده برق 6

 فصلي 4932 (ثلتي)شاخص قي ت كاالهاي صادراتي 8

 فصلي 4932 (ثلتي)شاخص قي ت كاالهاي وارداتي 3

 فصلي 4932 شاخص قي ت توليدكننده زراعت، باغداري و دام سنتي  42

ت
قيم

ط 
وس

مت
 

 فصلي 4919 متوسط قي ت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي 4
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 ها  تغيير سال پايه شاخص قيمت

هعاي مختلعف اقتصعادي و     يعذاري در بخعش   هاي فناوري، ميزان سرمايه تحوالتي چون يسترش شهرها و تحوالت صنعتي، تغيير شيوه

به ه يم دليد تجديد نظعر  . يردد رفتار مصرفي خانوارها تغيير كند پيدايش كاالهاي  ديد در بازار و چگونگي توزي  درامد مو ب مي

شود كه كشعور از نظعر    اي انتخاب مي سال پايه به يونه. يابد هاي اقتصادي در فواصد زماني معيم ضرورت مي در نحوه محاسله شاخص

هعا در   اقتصادي در وضعيت با ثلاتي قرار يرفته باشد و نوسانات غير عادي و شديد قي ت در آن سال روي نداده باشد تا مقايسه قي عت 

. آغاز شعد  4986از سال  هاي مرتلط با آن به عنوان سال پايه انتخاب و فعاليت 4932سال  رو از ايم. دار باشد يهاي بعد از آن معن سال

بعار   مدت، مركز آمار تص ي  يرفت سال پايه را هر پنج سعال يعك   به دليد تغييرات شرايط اقتصادي در بازه زماني كوتاه 4931در سال 

هاي انجام شده در ايم زمينه علارتند  اه  فعاليت. در دستور كار مركز قرار يرفت 4931به  4932رو تغيير سال پايه   از ايم. بروز ن ايد

 : از

 ينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشعور قي ت محصوالت و هز» از اي  ن ونههاي آمارييري  سازي چارچوب آبادي بهنگام »

 :هاي با انجام فعاليت

 ساختم فايد چارچوب بر اساس فيلدهاي درخواستي يروه فناوري اطالعات؛ -

 ييري  ديد و افزايش حج  ن ونه و ها بر اساس طرح ن ونه شناسايي آبادي -

 .ساختم فايد چارچوب تفكيك شده براي استان -

 بعا انجعام   « هعاي صعنعتي كشعور    قي عت توليدكننعده محصعوالت مرغعداري    » اي آمارييري ن ونعه هي سازي چارچوب كاريا بهنگام

 :هاي فعاليت

 ساختم فايد چارچوب براساس فيلدهاي درخواستي يروه فناوري اطالعات؛ -

 ييري  ديد و افزايش حج  ن ونه و  ها بر اساس طرح ن ونه شناسايي كارياه -

 .ستانساختم فايد چارچوب تفكيك شده براي ا -

 هاي با انجام فعاليت «هاي صنعتي توليدكننده ياوداري قي ت»اي  آمارييري ن ونهسازي چارچوب كارياهي  بهنگام: 

 ساختم فايد چارچوب براساس فيلدهاي درخواستي يروه فناوري اطالعات؛ -

 ييري  ديد و افزايش حج  ن ونه و  ها بر اساس طرح ن ونه شناسايي كارياه -

 .تفكيك شده براي استان ساختم فايد چارچوب -

 هاي با انجام فعاليت« توليدكننده بخش صنعت قي ت»اي  آمارييري ن ونهسازي چارچوب كارياهي  بهنگام: 

 ساختم فايد چارچوب براساس فيلدهاي درخواستي يروه فناوري اطالعات؛ -

 وييري  ديد و افزايش حج  ن ونه  ها بر اساس طرح ن ونه شناسايي كارياه -
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 .چارچوب تفكيك شده براي استان ساختم فايد -

 هاي با انجام فعاليت« توليدكننده بخش معدن قي ت»اي  آمارييري ن ونهسازي چارچوب كارياهي  بهنگام: 

 ساختم فايد چارچوب براساس فيلدهاي درخواستي يروه فناوري اطالعات؛ -

  و ييري  ديد و افزايش حج  ن ونه ها بر اساس طرح ن ونه شناسايي كارياه -

 .ختم فايد چارچوب تفكيك شده براي استانسا -

 هاي با انجام فعاليت« قي ت توليدكننده بخش صنعت»ازاي  آمارييري ن ونهسازي چارچوب اقالم  بهنگام: 

 ال للعي ت عامي رشعته    اسعتاندارد بعيم   بنعدي  نهايي شدن فايد ارزش توليد اقالم صنعتي بر ملنعاي نسعخه  ديعد طلقعه      -

 ؛(ISIC,4) هاي اقتصادي فعاليت

 و هاي اوليه  هت انتخاب اقالم محاسله وزن -

انتخاب و تهيه سلد اقالم صنعتي بر اساس معيارها و پارامترهاي مطرح و ه چنعيم تصع ي ات كارشناسعي وكاالشناسعي      -

  .اقالم در حيم فرايند انتخاب قل 

 هاي با انجام فعاليت« قي ت توليدكننده بخش معدن»ازاي  آمارييري ن ونهسازي چارچوب اقالم  بهنگام: 

هاي  فعاليتال للي ت امي رشته  استاندارد بيمبندي  نهايي شدن فايد ارزش توليد اقالم معدني بر ملناي نسخه  ديد طلقه -

 ؛(ISIC,4) اقتصادي

 و هاي اوليه  هت انتخاب اقالم محاسله وزن -

ه چنعيم تصع ي ات كارشناسعي وكاالشناسعي     انتخاب و تهيه سلد اقالم صنعتي بر اساس معيارها و پارامترهاي مطرح و  -

 .اقالم در حيم فرايند انتخاب قل 

 هاي مربوط به توليد آمار  ساير فعاليت 

كسب و  ملّيطرح اختصاص شناسه ، هاي آماري ايران طراحي نظام  ام  ثلتهاي خانواري،  برداري ن ونه پايه آمارييري طرح فهرست

توليد آمارهعاي   هاي آماري، سازي چارچوب ، بهنگام براورد   عيت و خانوار ،ها يييرآمار تو يهيس ينارهاي آموزشي و بريزاري كار، 

رسعاني فايعد    بهنگعام  ،(4932 -4931)قانون برنامعه پعنج  توسععه   هعوري اسعالمي ايعران        88هاي موضوع ماده  مربوط به شاخص

هايي هسعتند كعه    از   له فعاليت 4931 سرش اري ع ومي نفوس و مسكمافزارها براي استفاده در  و پشتيلاني نرم ارتقاو   غرافيايي

 .شود ها توضيحاتي ارائه مي در ذيد به اختصار درباره ايم فعاليت. ايم مركز در راستاي توليد آمار انجام داده است

 هاي خانواري برداري نمونه پايه آمارگيري طرح فهرست

بزرگ است كه پس از ات ام هر سرش اري ع ومي نفوس و مسكم، بر ملناي اطالعات حاصعد  اي معرف و در مقياس  ن ونه پايه، ن ونه

هاي خانواري مست ر مورد استفاده شود و در فاصله بيم دو سرش اري به منظور انتخاب واحدهاي ن ونه در آمارييرياز آن ساخته مي

سازي چارچوب  سازي و بهنگامهاي مربوط به آمادهي در زمان و هزينه ويصرفه»تواند منجر به استفاده از ن ونه پايه مي. ييردقرار مي
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در ايعران از  . شعود  «هعا افزايش انسجام و ه اهنگي بيم آمارييري»و  «هادهي نيروها و ا راي آمارييريتسهيد در سازمان»، «و نقشه

هعر  . شعود يري از هزينه و درامد خانوار استفاده معي هاي آمارييري نيروي كار و آماري ن ونه پايه براي انتخاب واحدهاي ن ونه در طرح

هاي ايم دو طرح، بخشي از چارچوب ثانويه كه شامد فهرست خانوارهعا اسعت، از طريعق     ساله به منظور كاهش عدم تك يد پرسشنامه

 . شود برداري در مناطق شهري، بهنگام مي فهرست

برداري ن ونعه پايعه ه زمعان بعا ا عراي زمسعتان آمعارييري         هرستهاي ا رايي، ف  ويي در هزينه در سال  اري به منظور صرفه

 .نيروي كار انجام شداي  ن ونه

  9هاي آماري ايران طراح  نظام جامع ثبت

احكام مصوب ايم طرح به . عالي آمار به تصويب رسيد يرادر شو 29/1/4939هاي آماري ايران در تاريخ  كليات طرح نظام  ام  ثلت

 :باشند ميشرح موارد زير 

         مقرر شد مركز آمار ايران طرح تفصيلي شامد برنامه ع لياتي، بود ه مورد نياز و دسعتورالع د تلعادل داده بعا سعطح دسترسعي مععيم را بعا

 ؛هاي ا رايي ظرف مدت سه ماه تهيه و براي ا را ابال  ن ايد ه كاري دستگاه

 هاي زمعاني معوردنظر تعيعيم     را در بازه هاي آماري ايران نظام  ام  ثلت مورد نياز ها و اطالعات ها و فراداده هاي ا رايي موظفند داده دستگاه

 ؛شده در طرح تفصيلي، در اختيار مركز آمار ايران قرار دهند

 قعرار  را در اولويت كاري خود هاي آماري ايران  نظام  ام  ثلت هاي اداري مورد نياز اند بهلود كيفيت يا ايجاد ثلت هاي ا رايي موظف دستگاه

 ؛هاي اداري بر عهده مركز آمار ايران است ه چنيم، مسئوليت ارزيابي كيفيت ايم ثلت. دهند

 ؛با يكديگر را تعييم ن ايد هاي آماري ايران نظام  ام  ثلت هاي هاي يكتاي موردنياز براي پيوند ثلت مركز آمار ايران موظف است شناسه 

 حقيقعي،  )اسعت، شع اره ملعي فعرد      هاي آمعاري ايعران   نظام  ام  ثلت خود كه مرتلط با هاي هاي ا رايي مكلفند در سيست  ت امي دستگاه

 ؛ا لاري تعريف كنند( فيلدهاي)هاي يكتا را به عنوان اطالعات  ، كدپستي و ساير شناسه(حقوقي

 آمار و هر سال بعه   عالي شورايرا هر شش ماه به  هاي آماري ايران نظام  ام  ثلت اي پيشرفت طرح مركز آمار ايران مكلف است يزارش دوره

 و ن ايد ئههيئت دولت ارا

  هعاي   مكلف است هر ساله رديف بود ه و اعتلار معيني را در بود ه ساالنه مركز آمعار ايعران و دسعتگاه    ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

تخصيص ايم اعتلار . در نظر بگيرد« هاي آماري ايران تسازي نظام  ام  ثل پياده»با عنوان  هاي آماري ايران نظام  ام  ثلت ا رايي مرتلط با

 .ييرد انجام مي كشور ريزي سازمان مديريت و برنامهييد مركز آمار ايران و توسط أهاي ا رايي، پس از ت به دستگاه
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 :ا رايي طرح در مركز آمار ايران به شرح زير تهيه و ابال  شد يپس از تصويب كليات ايم طرح و احكام مرتلط با آن، فازها

 ؛سازي ريزي و زمينه مطالعه، برنامه: فاز اول  

 ؛هاي اداري مورد نياز آوري ثلت    : فاز دوم 

 هاي آماري ايران و نظام  ام  ثلت ايجاد: فاز سوم 

 ملنا و بروزرساني سيست  توليد و انتشار آمارهاي ثلتي: فاز چهارم. 

ه اهنگي، راهلري و ارائه راهكارهاي فني به دفاتر و و تشكيد منظ   لساتي براي ايجاد  فوقبه منظور ا راي فازهاي 

ها و دفاتر  در سطح مركز آمار ايران با مشاركت معاونت هاي آماري ايران نظام  ام  ثلت كالن  كاريروه ،هاي مرتلط با طرح دستگاه

  .تشكيد شد مركز

 . تشكيد شدمرتلط هاي ا رايي  دستگاهبا مشاركت  پايه  ثلتهاي زير متناظر با چهار  ك يته ،طرح براي ا راي

 محوريت ايم ك يته بر عهده دفتر   عيت نيروي كار و سرش اري است: كميته ثبت جمعيت. 

 محوريت ايم ك يته بر عهده دفتر   عيت نيروي كار و سرش اري است: كميته ثبت فعاليت. 

 استدفتر فرهنگي، بازرياني و خدمات  محوريت ايم ك يته بر عهده: و كار كميته ثبت كسب. 

 محوريت ايم ك يته بر عهده دفتر صنعت، معدن و زيربنايي است: و مستغالت كميته ثبت امالك. 

 هاي انجام شده اهم فعاليت

 ؛هاي آماري ايران نظام  ام  ثلت نهايي كردن برنامه ع لياتي و شرح خدمات 

 ؛هاي ا رايي سيست  اطالعاتي مستقر در دستگاه 449 تهيه فهرست 

  ؛4931براي سال  دوماولويت سيست  در  98و  اولاولويت با سيست   11تعييم 

  ؛سيست  اطالعاتي 93تعييم اقالم اطالعاتي مورد نياز از 

 ؛ميليون ركورد 12حدود  4931دستگاه ا رايي در سال  41از  دريافت ن ونه فايد 

 ؛ينداهاي اطالعاتي از ديدياه فر هاي ارزيابي كيفيت اقالم آماري سيست  مالكليست  تهيه چك 

 ؛هاي ا رايي از ديدياه محصول هاي ارزيابي كيفيت اطالعات دريافت شده از دستگاه بررسي مالك 

  ؛ سيست  اطالعاتي 93بازديد از 

  و ميليون ركورد 82تهيه فايد متناظر سرش اري حدود 

  هاي ا رايي نامه ه كاري با دستگاه امضاي تفاه : 

 هوري اسالمي ايران؛ شركت پست   

 و مناطق محروم كشور؛ معاونت توسعه روستايي 

 ؛هاي كالنشهرها شهرداري 
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 ؛سازمان نهضت سوادآموزي 

 ؛ستاد ملارزه با قاچاق كاال و ارز 

 ؛اتاق اصناف ايران 

 و و يردشگري   دستيي، صناسازمان ميراث فرهنگي 

 (در دست اقدام)   هوري اسالمي ايران ظامينيروي انت. 

 :باشند هاي مدنظر براي ايم طرح به شرح زير مي ساير فعاليت

 ؛تهيه فايد پشتيلان سرش اري ع ومي نفوس و مسكم 

 ؛هاي مناب  مختلف سازي داده يكسان 

 ؛سالنامه آماري كشور هاي لوتهيه و بروزرساني  د 

 ؛كشور هاي كارياه چارچوب تهيه 

  ؛شناسه يكتاي كسب و كارطرح  

 وهاي بلوك شهري  اتصال كدهاي پستي به نقشه 

 تهيه فايد آدرس پشتيلان سرش اري. 

 كسب و كار ملّ طرح اختصاص شناسه 

بنعد  »و « قانون بهلود مست ر فضعاي كسعب و كعار    8ماده »، «(4932-4931)ساله آمار كشور  برنامه پنج 8ماده  2تلصره »به مو ب 

ربط،  هاي ا رايي ذي ، مركز آمار ايران مكلف است با ه كاري دستگاه«  هوري اسالمي ايران قانون برنامه پنج  توسعه 11ماده ( ب)

از ايعم رو  . كسب و كار، پايگاه پوياي اطالعات آماري مربوط را نيز تشعكيد دهعد   ملّيض م تهيه طرح ع لياتي براي اختصاص شناسه 

در دستور كار مركز آمار ايران قرار يرفته است ولي بعه دليعد آمعاده نلعودن      4983از سال  «كسب و كار ملّيطرح اختصاص شناسه »

هاي اطالعاتي مرتلط با كسب و كعار، بعا فعراز و     هاي الزم، و ود برخي نقاط ضعف در فرايندهاي اداري و كامد نلودن پايگاه زيرساخت

پس از تدويم توسط مركز آمار ايعران،  « كسب و كار ملّيناسه طرح اختصاص ش»، 4931در سال . هاي زيادي موا ه شده است نشيب

با تو ه به ايم كعه ا عراي   . عالي آمار در حضور  ناب آقاي دكتر نوبخت ارائه شد و به تصويب رسيد در پنجاه و سوميم  لسه شوراي

وني مورد نياز طرح به منظور تصعويب در  هاي قان ايم طرح عالوه بر ابعاد آماري داراي ابعاد حقوقي و اداري نيز هست، مقرر شد مح د

نامه ا رايي طعرح اختصعاص شناسعه     آييم»نويس  تدويم پيش ،مركز آمار ايران. محترم دولت پيشنهاد شود هيئتقالب يك مصوبه به 

 .ربط را نيز در دستور كار قرار داده است هاي ا رايي ذي با ه كاري دستگاه« كسب و كار ملّي
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 هاي آماريآموزش  و توجيه  طرحبرگزاري سمينارهاي 

 

 

 

اي  هاي ن ونه آمارييريس ينار آموزشي و تو يهي  24ي مركز، تعداد ا هاي ن ونه ييريبه منظور آموزش كارشناسان  هت ا راي آمار

عنعاويم  . هعاي كشعور بريعزار شعد     اسعتان ريعزي   سعازمان معديريت و برنامعه   آمار و اطالعات معاونت براي ه كاران مركز و كارشناسان 

 :س ينارهاي مذكور علارتند از

  ؛مد خانوارهاي شهري و روستاييامارييري هزينه و درآس ينار آموزشي 

  ؛نيروي كار ازآمارييري س ينار آموزشي 

  ؛باغداري هاي از فعاليت آمارييريس ينار آموزشي مرحله اول 

 ؛ايمنطقه هايحساب آموزشي س ينار 

  ؛برداريدر حال بهرهاز معادن آمارييري س ينار آموزشي 

  ؛تر نفر كاركم و بيش 42 داراي هاي صنعتياز كارياهآمارييري س ينار آموزشي 

 ؛هاي فناورانهروزه داده كاوي و فرصت يك س ينار 

  ؛قي ت توليدكننده بخش صنعت ازآمارييري س ينار آموزشي مجازي 

  ؛قي ت توليدكننده بخش خدمات از آمارييريس ينار آموزشي مجازي 

  ؛كشور هاي صنعتي قي ت توليدكننده ياوداري ازآمارييري س ينار آموزشي مجازي 

  ؛محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشورقي ت  ازآمارييري س ينار آموزشي مجازي 

  ؛كشور هاي صنعتيمرغداريمحصوالت قي ت توليدكننده از آمارييري س ينار آموزشي مجازي 

  ؛قي ت توليدكننده بخش معدن ازآمارييري س ينار آموزشي مجازي 

  ؛هاي معامالت ملكيهاي خدمات پشتيلاني ح د و نقد و بنگاهاز كارياهآمارييري س ينار آموزشي 

  ؛پرورش مر  يوشتي و تخ گذارهاي از مرغداريآمارييري س ينار آموزشي 

  ؛اناز فرهنگ آماري پاسخگويآمارييري س ينار آموزشي 

  ؛ي فرهنگي خانوارها از فعاليتآمارييري س ينار آموزشي 

  ؛ ام  بازرياني و خدمات هاي از كارياهآمارييري س ينار آموزشي 

  ؛استفاده خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتلاطاتآمارييري س ينار آموزشي 

  و شهري و ا اره بهااز قي ت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي آمارييري س ينار آموزشي 
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 از قي ت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستاييآمارييري  مجازي س ينار آموزشي. 

 :بريزار شد 4931هاي زير در خصوص آموزش آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  ه چنيم دوره

 ؛4931بندي آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  حوزه 

  ه كاران مركز آمار ايران؛آموزش حضوري ويژه ناظران و 

 ؛حت وب سيجاد ويژه كارشناسان نقشهآموزش حضوري كاربرد و اصالح نقشه در تللت و سامانه ت 

  فناوري و اطالعات؛آموزش غيرحضوري ويژه كارشناسان 

 ؛آموزش غيرحضوري ويژه ناظران و ه كاران مركز آمار ايران 

 ؛آموزش غيرحضوري تلليغات 

 هاي آماري ويژه مسئوالن نقشه و بندي نقشه حوزهسازي و  آموزش آماده 

 افزار سيجاد ويژه مسئوالن نقشه آموزش استفاده و اصالح نقشه در تللت و سامانه تحت وب نرم. 

 براورد جمعيت و خانوار

اي ديگر از توليد اطالعات  و آمارهاي ثلتي، شيوه اي هاي ن ونه ها، آمارييري بيني و براورد   عيت و خانوار، در كنار سرش اري پيش

توليد ايم يونه اطالعات در فواصد زماني بيم . ييرد ها، توليد و در اختيار كاربران قرار مي هاي بيم سرش اري است كه در سال

اه  . يابد  يت ميريزي ا ت اعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در سطوح خرد و كالن اه ها به منظور هريونه برنامه سرش اري

 : باشد هاي صورت يرفته در ايم خصوص به شرح زير مي فعاليت

 ورد جمعيت در سطوح مختلفراپيش بين  و ب

 قابد مشاهده ) 4931و  4939سال هاي  درو مناطق شهري و روستايي  شهرستانبيني   عيت كشور به تفكيك  ورد و پيشابر

 ؛(در سايت پژوهشكده آمار

 و (تفكيك مناطق شهري و روستايي ، استان و شهرستان بهكد كشور)ي در انتخابات مجلس ده  أوا د شرايط رورد   عيت ابر  

 ط با محدوده آزمايش هاي مرتل ورد   عيت و خانوار در محدوده شهرستان به تفكيك مناطق شهري و روستايي براي فعاليتبرا

 .4931 ع ومي نفوس و مسكم سرش اري

 (توسعه جمهوري اسالم  ايران برنامه ششم)ريزي جمعيت ي برنامهراشوراهبري 

  بيني   عيت براي برنامه شش   لسات متعدد با صاحلنظران، پيش بريزاريتشكيد ك يته تخصصي   عيت با افراد صاحلنظر و 

 .شش  و تهيه يزارش فصد   عيت برنامه توسعه   هوري اسالمي ايران
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 هاي جمعيت  از نگاه آمار  رصد سياست

 هاي ابالغي   عيت از سوي مقام معظ  رهلري و تهيه و انتشار هاي متعدد   عيت و سالمت با تو ه به سياستمحاسله شاخص

هعاي   ، مشاركت در سه نشست تخصصعي در حعوزه سياسعت   4939هاي   عيتي از نگاه آمار براي سال اوليم نشريه رصد سياست

 .  عيتي

 هاي آماري سازي چارچوب بهنگام

هاي  نيازهاي ا راي طرح تريم پيش ييري كارياهي را به يكي از مه  هاي مورد نياز ن ونه سازي چارچوب ارائه آمارهاي باكيفيت، بهنگام

سازي چعارچوب   اي بهنگاماي بر ها مو ب شده كه كشورها برنامه تغييرات زياد در  امعه كارياه. آمارييري در كشور تلديد كرده است

در ه يم راستا . ييرد از ايم رو هر سال فعاليت مذكور با استفاده از آمارهاي ثلتي در دستور كار مركز آمار ايران قرار مي. داشته باشند

 :نيز اقدامات ذيد انجام شده است 4931در سال 

  ؛كشور، اتاق اصناف ايران و شركت پست   هوري اسالمي ايرانسازمان امور مالياتي چارچوب مشترك از تلفيق سه چارچوب از تهيه  

  توسعط   با چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارتمركز آمار ايران  4931تر  كاركم و بيش رنف 42 هاي صنعتي داراي كارياهتطليق چارچوب

 ؛بهادارهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق  از ليست شركتاستفاده و ه چنيم  ها استان

 هاي كشور و ادارات كد صنعت، معدن  برداري با استفاده از ظرفيت و اطالعات مو ود در فرمانداري سازي چارچوب معادن در حال بهره بهنگام

 ؛ها و تجارت استان

 ؛ان و توليدكننديانكنندي هاي خدمات انلارداري با استفاده از چارچوب سازمان ح ايت از مصرف سازي چارچوب آمارييري از كارياه بهنگام 

 ؛آمارييري از مؤسسات ترخيص كاال با استفاده از چارچوب ي رك   هوري اسالمي ايرانسازي چارچوب  بهنگام 

 ؛كشور هاي دهياري و ها   شهرداري سازمانهاي ع ومي با استفاده از فهرست  آمارييري از پاركينگسازي چارچوب  بهنگام 

 هاي معامالت ملكي اتحاديه كشوري صعنف مشعاوران    هاي معامالت ملكي با استفاده از فهرست بنگاه بنگاهآمارييري از سازي چارچوب  بهنگام

 و خدمات انفورماتيك راهلر امالك و شركت

 هعاي   ترخيص كاال، پاركينعگ  خدمات انلارداري، هاي آمارييريها براي دريافت چارچوب  ديد  ريزي استان مكاتله با سازمان مديريت و برنامه

 .از طريق اتحاديه اصناف استاني معامالت ملكي و هاي ع ومي ع ومي، باسكول

 (9311 -9314)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالم  ايران  68هاي موضوع ماده  توليد آمارهاي مربوط به شاخص

هاي  عات مورد نياز براي محاسله شاخصقانون برنامه پنج  توسعه   هوري اسالمي ايران ملني بر تهيه آمار و اطال 88به مو ب ماده 

ها، نسلت به ع لياتي كردن برنامه ا رايي  مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخص»هاي تخصصي مختلف،  حوزه

ورد نياز را حداكثر بندي اقدام كند و اعتلارات م هاي اطالعاتي و زمان ، پايگاه اطالعات آماري كشور، سامانهها مربوطه، شامد آمارييري

هاي  هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه لي حوزههاي ا رايي متو دستگاه. عالي آمار برساند ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي

ه چنيم يك نفر از اعضاي ك يسيون برنامه و . مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابال  برنامه، به مركز آمار ايران ارائه ن ايند
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عالي آمار شركت   ه و محاسلات و يك نفر از اعضاي ك يسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر در  لسات شورايبود

هاي ا رايي مرتلط با  به منظور ا راي ايم ماده از قانون مذكور، مركز آمار ايران در مرحله اول و در تعامد با دستگاه. «كنند مي

در . هاي ا رايي تك يد كرد ها را با استفاده از نظرهاي دستگاه خصصي، فرم شناسنامه شاخصهاي ت هاي حوزه شناسايي شاخص

در ايم . هاي ا رايي ه راه با دستورالع د تك يد آنها ارسال شد مرحله دوم، شناسنامه تهيه شده با الگوي واحد به كليه دستگاه

به تصويب 4939ا فرم شناسنامه آنها نهايي و در سال شاخص ه راه ب 612هاي تعييم شده،  ارتلاط پس از پيگيري حوزه

ربط براي دوره زماني  هاي ا رايي ذي هاي مصوب، از دستگاه آمار رسيد كه بر ايم اساس پيگيري دريافت اطالعات شاخص عالي شوراي

و  4هزاره هاي اهداف توسعه ه چنيم شاخص. صورت يرفت كه نتايج آن در قالب يك يزارش ارائه شده است 4939-4983

  .شود توسط مركز آمار ايران توليد مي 2  عيت و توسعههاي كنفرانس  شاخص

 رسان  فايل جغرافياي   بهنگام

بعه  . هاي آماري حائز اه يت اسعت  ها بر پايه آدرس هاي آماري و در نهايت انتشار نتايج سرش اري تهيه فايد  غرافيايي در تهيه آدرس

 : اقدامات به شرح ذيد انجام شده است 4931آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم منظور تهيه چارچوب ا راي 

  9313تهيه فايل جغرافياي  

ات ام يافته و شامد فراينعدهاي دريافعت و نظعارت بعر      4931آغاز و در پايان ارديلهشت ماه سال  4939ايم فعاليت از ني ه به م ماه 

هعا   ت دولت، ه اهنگي با دفاتر تقسي ات اسعتانداري ئآماري، دريافت و بررسي اع ال مصوبات هيرساني نقشه هاي  اع ال نتايج بهنگام

 هت اع ال مصوبات، ترسي  سطوح تقسي اتي و بررسي محدوده شهرها به ك ك استعالم از وزارت راه و شهرسازي، دفتعر تقسعي ات   

به ه عراه فهرسعت    4939صورت فايد  غرافيايي  جه ايم فعاليت بهنتي. باشد ها مي ها و شهرداري وزارت كشور، معاونت فني استانداري

معورد ت عاس تلفنعي، بررسعي مصعوبات سعطوح        122براي انجام ايم فعاليعت بعيش از   . تهيه شده است آن تغييرات و خالصه يزارش

ه منظعور سعاخت فايعد    سعازي بع   استان به ه راه يكپارچعه  94، تهيه ديتاي (دولت محترم تئمصوبات هي)تقسي اتي، محدوده شهرها 

 .كشوري و پس از آن بررسي و رف  اشكاالت آن توسط نرم افزار كنترل فايد  غرافيايي، صورت يرفته است

  9314تطبيق محدوده جغرافياي  آزمايش

به ه يم منظعور در ابتعدا بعا    . ها انجام يرفت بندي ارسالي استان هاي حوزه و نقشه 4939ايم بررسي بر اساس تطليق فايد  غرافيايي 

نقشعه اسعتان درخواسعت      ها، از يروه هاي مورد نياز موارد اختالف مشخص و سپس داليد اع ال ايم اختالفات در نقشه برقراري لينك

ها با فايد  غرافيايي مطابقت يافتعه و تغييعرات در حعيم ا عرا اععالم شعود و پعس از تأييعد مركعز، در فايعد            شد و مقرر يرديد نقشه

                                                 
1 Millennium Development Goals (MDGS) 
22 International Conference on Population and Development(ICPD ( 
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هعاي اععالم شعده     ديتريم آنها، ايجاد آبادي در استان ايالم بود و به ه يم دليد كعد آبعا    غرافيايي پس از ا را ينجانده شود كه مه 

 .هاي آزمايش انجام يرفت بندي محدوده حوزهايم فعاليت ه زمان با . ه شدتوسط استان ارائ

 تهيه فايل جغرافياي  قبل از اجرا

هعا بعه دليعد و عود مغعايرت، تصع ي         بندي ارسالي استان با فايد  غرافيايي و ت اس با برخي از استان هاي حوزه پس از تطليق نقشه

هعا،   ها از فايد نقشعه  پس از رف  مغايرت. ابقت كامد يابندمط 4939هاي مورد نياز اصالح يرديده و با فايد  غرافيايي  يرفته شد نقشه

بعراي   accessآنها اع ال يرديده و فايلي بعا فرمعت    dbfساختار فايد  غرافيايي سرش اري به روي فايد  ArcGISافزار  به ك ك نرم

هعاي چنعد    است بنا بعه داليلعي نقشعه   الزم به ذكر . سازي، كنترل و رف  اشكاالت، تأييد شد استان تهيه يرديد كه پس از يكپارچه 94

ايعم فعاليعت   . ها شعد  تغيير ن ود كه مو ب تهيه مجدد فايد  غرافيايي قلد از ا را براي ايم استان.... استان از   له تهران، بوشهر و 

 .بندي خات ه يافت روز پس از ات ام حوزه 41تا  42بندي انجام يرفت و  ه زمان با فعاليت حوزه

  9313تغييراتتهيه فهرست 

سعازي فايعد    افعزار معديريت بهنگعام    ابتعدا بعه ك عك نعرم    . شود تهيه مي 4939سازي فايد  غرافيايي  ايم فهرست پس از ات ام بهنگام

ها فايد يزارش تغييرات استخراج شده و پس از بررسي نوع و ميزان تغييرات، با تو عه بعه     غرافيايي، از ت امي ديتاهاي ارسالي استان

يذارند حفظ شده و  ها تأثير مي ها، تنها آن نوع تغييري كه در حج  اطالعات و نتايج سرش اري يم فهرست در بازسازي آدرسكاربرد ا

 .انجام يرفت 4939رساني فايد  غرافيايي  ايم فعايت ه زمان با فعاليت بهنگام.. شوند مابقي تغييرات از فهرست حذف مي

  9313به  9311و  9311به  9388بازسازي آدرس 

هاي ع ومي نفوس  ابتدا تغييرات در فاصله سرش اري. هاي زماني مختلف ميسر شد ا راي ايم بازسازي به ك ك فهرست تغييرات بازه

. انجعام شعد   4939 تا 4932 ع ومي نفوس و مسكم اع ال يرديد و پس از آن تغييرات در فاصله سرش اري 4932 و 4981و مسكم 

در ايم مورد در صورتي كه نياز به ه كاري يعروه  . در ايم بيم چنديم بار فهرست تغييرات بررسي و آخريم وضعيت نقاط اعالم يرديد

انجام يرفته بود و ني ه كاره رها شده بعود،   4934ايم فعاليت كه بخشي از آن در سال . شد هاي الزم برقرار مي بود، ت اس  استان نقشه

ايم فعاليت ه زمان بعا تهيعه فايعد  غرافيعايي     . ها صرف شد مجددا انجام يرفت و در نهايت حدود پنج ماه زمان براي بازسازي آدرس

 .بندي ادامه يافت آغاز شد و تا زمان حوزه 4939

  9314تهيه فايل جغرافياي  

سعازي فايعد    يعردد بعا هعدف بهنگعام     انجعام معي   4931ايم فعاليت كه بخش تهيه دستورالع د و ني ي از بخش نظارتي آن در سعال  

 ع عومي نفعوس و مسعكم    از آنجا كه ايم فايد به دليد نزديكي به زمان سرشع اري . باشد مي 4931 غرافيايي و تهيه فايد  غرافيايي

بعراي كاسعتم از   . باشد از آن به عنوان فايد چارچوب نام برده شده و حائز اه يت است آخريم فايد  غرافيايي بهنگام شده مي 4931

هاي آمعاري در  ريعان    سازي نقشه به طور ه زمان با بهنگام 4931ها در ايم خصوص، ايم فعاليت از مردادماه سال  حج  كاري استان

 .كاسته شود 4931ع ومي نفوس و مسكم  قرار داشت تا از فشار كاري در سال ا راي سرش اري
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 9314ش آزمايش سرشماري عموم  نفوس و مسكن هاي مورد نياز آموز تهيه راهنماها و دستورالعمل

فصعد  »هعا،   بندي ويژه مسئوالن نقشه استانهاي آماري و حوزه براي اتصال داده« هاي آماري بندي نقشه سازي و حوزه راهن اي آماده»

نقشعه و اصعالح آن و    براي آموزش و راهن ايي مأموران سرشع اري بعراي اسعتفاده از   « اصالح و استفاده از نقشه _دوم راهن اي مأمور

براي استفاده و آشنايي كارشناسان نقشه سرش اري از سامانه تحعت وب سعيجاد تهيعه شعده      «راهن اي تحت وب كارشناسان نقشه»

 .است

 9318 ده در سرشماري عموم  نفوس و مسكناستفاي مورد افزارها ارتقا و پشتيبان  نرم

افزارهاي مورد  ، از كاغذي به تللت، ارتقا و پشتيلاني نرم4931ها در سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  آوري داده تغيير روش    

 . هايي به شرح ذيد در ايم زمينه انجام شد رو فعاليت از ايم. استفاده را ضروري ساخته است

 ماژول نقشه نرم افزار سيجاد

افعزار سعيجاد طراحعي و     آوري شده و كنترل پوشش  غرافيايي، ماژول نقشعه نعرم   به منظور انطلاق زيرساخت مكاني با اطالعات     

 : تهيه ايم ماژول داراي مزايايي به شرح ذيد است .سازي شد پياده

 ؛ها در سطح بلوك و آبادي قابليت اع ال تغييرات به و ود آمده در نقشه 

  ؛سازي فايد  غرافيايي و بهنگام ع ومي نفوس و مسكم موران سرش اريأحوزه كاري م  را و نقشهتطابق چارچوب ا 

 ظعرف معدت كوتعاهي پعس از ا عراي       ع عومي نفعوس و مسعكم    هاي استفاده شده در زمان ا راي سرشع اري  دستيابي به نقشه

 ؛سرش اري

 و ع ومي نفوس و مسكم دستيابي به كروكي تغييرات نقشه به صورت رقومي پس از ا راي سرش اري 

 و ود ارتلاط دو طرفه نقشه به فرم و برعكس در حد بلوك و آبادي. 
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 ها براي ورود به تبلت سازي نقشه افزار آماده نرم   

هاي آماري در سعطح شعهر و شهرسعتان بعه      كه نقشه از آنجايي

شوند الزم است پعس از   تهيه مي( seamless)صورت يكپارچه 

بعر   امور بعه صعورت مجعز   أبندي، نقشه هر م انجام ع ليات حوزه

افزاري تهيه شعده   روي تللت باريذاري شود براي ايم منظور نرم

ها را در سطح حوزه برش داده و آماده انتقعال بعر    است كه نقشه

افعزار پعس از ا عراي     با استفاده از ايم نعرم . ن ايد روي تللت مي

ها را بعا هع  تركيعب ن عود و      توان نقشه حوزه سرش اري نيز مي

را  ع ومي نفوس و مسعكم  هاي يكپارچه بعد از سرش اري نقشه

 .دست آورده ب

 بندي افزار حوزه نرم

بندي بعه منظعور تعيعيم محعدوده كعار       حوزه. باشد بندي مي حوزه ع ومي نفوس و مسكم يكي از مراحد مه  قلد از شروع سرش اري

افزار قدرت ند، رقومي  ايم نرم  هدف از تهيه. ييرد انجام مي ع ومي نفوس و مسكم سرش اريموران و مشخص شدن سازمان ا رايي أم

بندي  افزار حوزه قلد از تهيه ايم نرم. باشد هاي مختلف مي ها و سرش اري ها قلد از ا راي طرح بندي نقشه ن ودن ع ليات سخت حوزه

شعد كعه ه عراه بعا خطعاي       بندي بر روي كاغعذ معي   و زمان زيادي صرف حوزهشد  بر روي كاغذ و با تعداد نيروي انساني زياد انجام مي

هعاي داراي  بندي نقشعه يست  شامد دو ماژول حوزهايم س .بندي مرتف  شد افزار بسياري از مشكالت حوزه انساني بود و با تهيه ايم نرم

هعاي   هعا و طعرح   بنعدي بعراي سرشع اري    اي حعوزه بندي، ا ر  ويي در زمان حوزه كه صرفه باشد بندي روستايي ميبندي و حوزهبلوك

بنعدي،   ها حيم حعوزه  مختلف، رف  مشكالت هندسي نقشه

طور ه زمعان   بندي به بندي و منطقه بندي، يروه انجام حوزه

بندي روستايي به صورت شهرستاني و  توانايي انجام حوزهو 

  .آيند از مزاياي آن به ش ار مي يا استاني به انتخاب كاربر
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 (مديريت سطوح تقسيمات  كشور)نرم افزار فايل جغرافياي  

شود كه به عنوان چارچوب ا راي سرش اري و  اي به نام فايد  غرافيايي سازماندهي مي فهرست عناصر  غرافيايي كشور در مج وعه

ر به صورت پايگاه داده طراحي شده مديريت فايد  غرافيايي براي مديريت سطوح تقسي اتي كشو افزار نرم .رود كار مي هبها  ييريآمار

ها شامد  شهر، آبادي و بلوكه  بخش، دهستان،  تغييرات سطوح  غرافيايي استان، شهرستان،. ها قرار يرفته است و در اختيار استان

رافيايي ديگر و  ذب و ادغام با يك سطح  غ  تلديد،  ايجاد، حذف، تغيير نام، تغيير كد، انتقال از يك سطح  غرافيايي به سطح ديگر،

افزار در دو نسخه  ايم نرم. باشدهاي شهري مي بندي و انتساب حوزه به بلوكه احيا به ه ان سطح  غرافيايي قللي، ايجاد حوزه

نسخه شهري حاوي . عرضه شده است( هاهاي سرش اري و بلوكهبدون حوزه)و روستايي ( هاي سرش اريحاوي حوزه)سرش اري 

افزار اع ال تغييرات سطوح  غرافيايي ذكر شده توسط  هدف از تهيه ايم نرم .باشد بندي آماري مي مربوط به حوزهدستورات و ابزارهاي 

كاربران استاني در يك قالب استاندارد و با يك خرو ي خاص به 

هاي رساني نقشه و استفاده از ايم فايد براي بهنگامايران مركز آمار 

افزار به صورت ساده و  نرمايم . شدآماري روستايي و شهري مي

ها و  اي طراحي شده كه داراي قابليتكاربرپسند براي كاربر غير حرفه

ايم  .باشد ش اري براي مديريت سطوح تقسي اتي مي كاركردهاي بي

نفوس و مسكم ع ومي  براي سرش اري 4932افزار از سال  نرم

افيايي ايم از آن به بعد براي ارائه فايد  غر. در آمدطراحي و به ا را 

افزار براي سرش اري  ايم نرم. ييردمورد استفاده قرار مي افزار نرم

اصالحات زيادي توسعه يافته است و  4931ع ومي نفوس و مسكم 

 . در آن صورت يرفته و ابزارهاي  ديدي به آن اضافه شده است

 

 ماريهاي آ  نقشهصالح ا و افزار خطاياب  نرم

ها فاقد ساختار داخلي بودند  هاي رقومي نقشه شد فايد هاي قللي پوشه نقشه به صورت كاغذي تهيه مي سرش اريبا تو ه به اينكه در 

ها در تللت مورد اسعتفاده   نقشه 4931 ع ومي نفوس و مسكم كه در سرش اري از آنجايي. شود كه اصطالحا  مدل اسپايتي ناميده مي

  .ا فاقد هريونه خطا به ويژه عاري از خطاهاي توپولوژيك باشده ييرند الزم است ساختار داخلي نقشه قرار مي

ها  هت مطابقعت  انواع خطاهاي هندسي، خطاهاي توصيفي، خطاهاي توپولوژيك بيم اليه افزار كنترل خطاها با هدف بررسي نرم

هعاي   سازي نقشعه  رساني و آماده بهنگامميم ابزارهاي نظارت بر أافزار ت هدف اصلي از طراحي ايم نرم. با فايد  غرافيايي تهيه شده است

 .بندي، سيجاد و پايگاه اطالعات مكاني است آماري  هت ورود به حوزه
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