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 یارتقاي آگاهی و اعتقاد عمومی به آمارهاي رسم

کارگیري اطالعات آماري در جامعه است. نشر، دستیابی و به فرهنگ آماري، مجموعه نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید،

 هاي انجام شده به منظور ارتقاي فرهنگ آماري به شرح ذیل است:فعالیت

زرگداشت سم ب رگزاري مرا رنامه روز ب  ریزيآمار و ب

 

 هاي متنوعی به منظور بزرگداشت این هفته به شرح زیر برگزار شد : برنامه ،ریزيهمزمان با آغاز هفته آمار و برنامه

  "آمار و رسانه"برگزاري نشست خبري اصحاب رسانه با رییس و معاونین مرکز آمار در اولین روز این بزرگداشت با عنوان -1

هاي اجرایی و همچنین رییس، معاونین و برگزاري نشستی علمی ـ تخصصی با حضور کارشناسان، مدیران آمار و اطالعات دستگاه-2

  "نوین سازي نظام آماري"مدیران مرکز آمار ایران در مرکز آمار ایران در دومین روز این هفته با عنوان روز 

 " کارکنان برتر در حوزه نظام آماري طی مراسمی در سومین روز این بزرگداشت با عنوان ها و هاي اجرایی، استانتقدیر از دستگاه -3

 ."فرهنگ آماري

ملل الهاي بینمعاونان این مرکز و مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاريبازگشایی موزه آمار با حضور رئیس مرکز آمار ایران، 

 ریزي وگرامیداشت هفته آمار.ماه، روز آمار و برنامهل آبانمرکز آمار ایران به مناسبت فرا رسیدن  او

 هاارتباط با رسانه

اي هرسانی عملکرد و فعالیترسانی عمومی و ارتقاي فرهنگ آماري و همچنین در راستاي اطالعها در اطالعبا توجه به نقش مهم رسانه

 انجام شد. 1398این مرکز و تنویر افکار عمومی، اقدامات زیر در سال 
 مورد خبر  76تهیه .1
 عنوان خبر و اطالع نگاشت در درگاه ملی آمار 279بارگذاري .2

ها در راستاي روشنگري و شفافیت ، تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات برخی اخبار نادرست منتشره جوابیه به رسانه 10ارسال.3
 در رسانه ها در مورد مرکز آمار ایران

 نشست خبري 2برگزاري .4

 مورد تحلیل و یادداشت در درگاه ملی آمار  18گذاري بار.5

 آمار یدر درگاه مل مصاحبهمورد   6يبارگذار.6

 آمار  یدر درگاه مل خبر در رادیو مجازيمورد   82 يبارگذار.7
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 markazamariran@رسان سروش پیامدر  خبرمورد   200يبارگذار .8

 مورد مصاحبه با رئیس، مدیران و کارشناسان مرکز 44انجام .9

شگاه آخرین دستاوردها و محصوالت در نمای  هاها و کنفرانسارائه 

به منظور معرفی آخرین دستاوردها و محصوالت، مرکز آمار ایران نسبت به برپایی غرفه در یک نمایشگاه اقدام نمود که  1398در سال 

 عبارت است از:  
 ریزي. نمایشگاه روز آمار و برنامه•

 رسانی آماريتوسعه اطالع

ها و هاي مورد نیاز، نقشههاي آماري و دریافت مشاورهها و تحلیلمرکز آمار ایران امکان دسترسی کاربران به نشریات، نتایج آمارگیري

 رسانی، کتابخانه، انتشار و اشتراك نشریات فراهم آورده است.سایر منابع را از طریق درگاه ملّی آمار، واحد اطالع

 در این سال انجام شده است : در این راستا اقدامات زیر

 سازي درگاه ملی آمار تغذیه و بهنگام•

 هاي نشر عنوان نشریه در بخش تازه 95بارگذاري •

 عنوان گزارش 122بارگذاري •

هاي کارشناسان و صاحبنظرانها و تحلیلتحلیل در بخش دیدگاه 23بارگذاري •

آمار  درگاه ملی 

 

میلیون بازدید  3در حدود بیش از  1398دروازه دسترسی به اطالعات آماري مرکز آمار ایران است و طی سال  نیاولدرگاه ملی آمار 

 ی آمار در این سال به شرح زیر است:داشته است. اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرسانی درگاه ملّ

 عنوان نشریه، چکیده و گزارش آماري 234درج حدود •

 هاي زمانی و سایر جداولعنوان جدول آماري اعم از سري 387یش از رسانی ببهنگام•

 توسعه محتوایی و ایجاد تغییرات در بخش شناسنامه خدمات در درگاه ملی آمار و تبدیل آن به گزینه خدمات الکترونیکی•

 در بخش اخبار مرکز 1398عنوان خبر در سال  381درج مجموع •
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رسانی و محتواي درگاه ملی دي شده و موضوعی در خصوص چیدمان، گرافیک، بهنگامبنسوال گروه 12درج فرم نظرسنجی با •

 آمار

 210هاي موجود در سامانه مذکور (درج روزرسانی و تکمیل سري زمانی سالنامهي شامل بهسامانه سالنامه آمار توسعه محتوایی•

 )1398عنوان سالنامه آماري کشوري و استانی جدید در سال 

عنوان اطالع تصویري در قالب اینفوگرافیک جدید در  29شامل درج  آمار یدرگاه مل هاي تصویريدادهو توسعه بخش  هیتغذ•

 .بخش آمارهاي موضوعی درگاه ملی آمار

رسانی مرکز آمار ایران بود به لحاظ ، کمیته کارشناسی درگاه ملی آمار که زیر مجموعه شوراي سیاستگذاري اطالع1398در سال 

ها و شرح وظایف تا حدودي تغییراتی داشته و به کارگروه مدیریت محتواي درگاه ملی آمار تغییر نام داد. کارگروه و ماهیت فعالیت اعضا

رایزنی براي تغییرات  «بار تشکیل جلسه داده و اهم موضوعات مورد بررسی در جلسات مذکور عبارت بودند از  7، 1398مذکور در سال 

بندي آمارهاي موضوعی درگاه ملی آمار هاي مختلف سایت فارسی و انگلیسی، راهکاري براي تغییر دستهدر بخشمحتوایی مورد نیاز 

و بررسی راهکارهاي مهاجرت سایت فارسی و انگلیسی به سایت جدید با چیدمان، گرافیک، معماري و ساختار CSAاز شیوه کنونی به 

  "جدید.

هاي مقدماتی جهت مهاجرت به سایت جدید درگاه ملی آمار، عبارتند از: انجام فعالیت 1398اهم اقدامات در درگاه ملی آمار در سال 

عنوان محصول  1130ریزي با تعداد بالغ بر ماه این سال مقارن با روز آمار و برنامهرسانی آماري در آباناندازي سامانه خدمات اطالعراه

افزار عنوان فایل صوتی و نرم 58اندازي بخش رادیو مجازي با از نشریه چاپی، نشریه الکترونیک و بسته اطالعاتی، راه آماري اعم

 گر نرخ تورم با امکان محاسبه نرخ تورم ماهانه و ساالنه به صورت آنالین و بهنگام. محاسبه

رممعرفی   : آمار همراه افزارن

 

     

یکی از محصوالت  ،و تبلت هاي همراه هوشمندتلفناپلیکیشن قابل نصب بر روي ابزارهاي اندرویدي اعم از  ،همراهافزار آمارنرم

کاربران طراحی شده است.  رايهاي آماري مرکز آمار ایران باخصرسانی اقالم و شمنظور اطالع افزاري مرکز آمار ایران است که بهنرم

به باال قابل  4،2،2هاي همراه با سیستم عامل اندروید و بر روي تلفن بودههاي واسط کاربري ردافزاري سازگار با استاندااین بسته نرم

 نیروي جمعیتی، هاياعم از شاخص آمارهاي رسمی کشورافزار امکان اطالع از با استفاده از این نرم .اندازي استنصب و راه

رخط و صورت ب توانند بهها فراهم گشته و کاربران میدر سطح کل کشور و استان ماهانه و فصلی ساالنه، صورتبه اقتصادي و انسانی

، 1398در سال  .را نیز مشاهده نمایند با آن و عالوه بر آن نمودارهاي مرتبط کردههاي مذکور اطالع پیدا برخط از وضعیت شاخص غیر
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زار اضافه شد، از جمله امکان ذخیره نموارها و جداول آماري و امکان افعالوه بر افزودن اقالم آماري بیشتر، برخی امکانات جدید به نرم

دانلود توسط کاربران، صرفاً از طریق  18,000، بیش از 1398ها. تا سال تغییر اندازه فونت و همچنین افزودن دکمه بروزرسانی داده

 صورت گرفته است.، لینک اپلیکیشن مذکور مندرج در سایت درگاه ملی آمار

عواحد ا آماري و کتابخانهطال   رسانی 

 

 

عبارتند از: 1398رسانی آماري در سال اي و اطالعهاي کتابخانهاهم فعالیت

ها، بر حقیقی و حقوقی (وزارتخانهکار 614به تعداد اي)،(از طریق مکاتبات دبیرخانه رسانی آماري به کاربرانارائه خدمات اطالع•

ها و موسسات دولتی و خصوصی)سازمان

هاي اطالعاتی، راهنمایی ، دریافت درخواستشامل: مشاوره 720رسانی آماري به کاربران حضوري به تعدادارائه خدمات اطالع•

Shapfile  ،DWGهايفرمتبا 399ها به به تعداد هاي آماري شهري و روستایی از سرشماريرسانی نقشهارائه خدمات اطالع •

فایل  97550، به تعداد هاي آماري)ها و طرحعاتی (سرشماريهاي اطالطالعات از سامانهاستخراج ا•

ها، انتقادات و پیشنهادات درگاه ملی رسانی آماري به کاربران غیرحضوري از طریق سامانه دریافت پرسشارائه خدمات اطالع•

ارسال فایل یه نقشه والم هزینه، استخراج، تهمورد شامل: مشاوره، راهنمایی، دریافت درخواست، اع 656آمار به تعداد 

کاربران سامانه دسترسی انتشار آزاد اطالعات به  سوي بررسی مکاتبات ارسالی در خصوص دریافت اطالعات آماري کشور از•

نامه 10پژوهشگران و خارجی) به تعداد دانشگاهیان و ها،نامه و کاربران بین المللی (سازمان 24تعداد 

 هاي آماري و سرشماريکاربران از طرحهاي اطالعاتی مورد نیاز تهیه بسته•

 استان بصورت موضوعی و استانی 31بر حسب 1395ل بسته سرشماري عمومی نفوس و مسکن سا 253 -     

 دهه                            3) در طی بسته براي نتایج هزینه و درآمد خانوار (داده خام، خالصه و نتایج 98 -       

 دهه2هاي صنعتی در طی بسته براي نتایج کارگاه  43   -      

هاي اطالعاتی نشریات و مجالت تمام متن داخلی و خارجی دانلود شده است.:ارائه خدمات به همکاران مرکز آمار از طریق پایگاه•

 ایران پایگاه اطالعات مگمقاله از  46 تعداد -              

 ، پایگاه اطالعات سیویلکامقاله از  2602 تعداد -              

  ISIمقاله از    423د تعدا -              
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یل دانلود و مورد استفاده فا 7076تعداد  1398رگاه ملی آمار در سال مرکز آمار ایران از طریق د 1خدمات کتابخانه دیجیتال

 کاربران قرار گرفته است. 

عنوان  30،شنیداري -منبع دیداريعنوان 1146نوان کتاب فارسی و التین، ع 13197 بالغ بر 1398ل مجموعه منابع کتابخانه در سا

 باشد.هاي آماري میعنوان اسناد و مدارك طرح 1102و  مجله

  انتشار و اشتراك نشریات

شری شار ن  هانت

ها و سایر نشریات آماري از جمله وظایف این مرکز است که هر سال پس از ها و آمارگیريچاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماري

 عنوان نشریه به صورت چاپی و الکترونیکی به شرح زیر منتشر 55درمجموع ، 98گیرد. در سالبررسی نتایج صورت میاستخراج و 

 است . شده

 1398فهـرسـت انتشارات مرکز آمار ایران درسال  – 1جـدول 

 نوع انتشار نام نشریه ردیف
1395تر کشور بیش و نفر کارکن10از کارگاه هاي صنعتی نتایج طرح آمارگیري 1  چاپی و الکترونیکی 

چاپی و الکترونیکی   95-1390ترازنامه ماتریس مهاجرتی شهرهاي 2  

 چاپی و الکترونیکی  1365-95تر بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن ساله وبیش 6بررسی وضعیت سواد وتحصیل جمعیت  3

1390-95هاي مهاجران وغیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 4  چاپی و الکترونیکی 

1397پاییز -7شماره –گزارش فصلی اقتصاد ایران  5  چاپی و الکترونیکی 

1397زمستان – 8شماره  -گزارش فصلی اقتصاد ایران 6  چاپی و الکترونیکی 

 چاپی و الکترونیکی  1398 بهار– 9شماره  -گزارش فصلی اقتصاد ایران 7

1398تابستان – 10شماره  -گزارش فصلی اقتصاد ایران 8  چاپی و الکترونیکی 

1398پاییز – 11شماره  -گزارش فصلی اقتصاد ایران 9 الکترونیکیچاپی و    

 چاپی و الکترونیکی     1395و   1390هاي عمده جمعیتی در سال هاي تحلیل تبینی شاخص 10

1397نتایج آمارگیري از گردشگران ملی بهار 11  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه  1397هاي ساختمان هاي مسکونی شهر تهران زمستانشاخص نهاده 12 الکترونیکیچاپی و    

)1390(بر مبناي سال پایه  1397هاي ساختمان هاي مسکونی شهر تهران سالشاخص نهاده 13  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه  1398هاي ساختمان هاي مسکونی شهر تهران بهارشاخص نهاده 14  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه  1398ن تابستانهاي ساختمان هاي مسکونی شهر تهراشاخص نهاده 15  چاپی و الکترونیکی 

)  1390(بر مبناي سال پایه 1397شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت سال  16  چاپی و الکترونیکی 

1397اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان  17  چاپی و الکترونیکی 

 چاپی و الکترونیکی  1398اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار  18

1 . 1 . http://lib.sci.org.ir/DiglibGuest/WebUI/Index.aspx 
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1398اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران تابستان  19  چاپی و الکترونیکی 

1398اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز  20  چاپی و الکترونیکی 

1397شاغل در طرح هاي عمرانی  نیمه دوم نتایج آمارگیري از دستمزد نیروي انسانی  21  چاپی و الکترونیکی 

1397نتایج  آمارگیري ازکرایه ماشین آالت مورد استفاده در طرح هاي عمرانی نیمه دوم  22  چاپی و الکترونیکی 

1397نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم 23  چاپی و الکترونیکی 

1397هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور زمستان قیمت فروش محصوالت و  24  چاپی و الکترونیکی 

1397قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور سال  25  چاپی و الکترونیکی 

الکترونیکیچاپی و   1398بهار قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور 26  

1398تابستان قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور 27  چاپی و الکترونیکی 

1398پاییز قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور 28  چاپی و الکترونیکی 

)1390مبناي سال پایه (بر 1397شاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل زمستان  29  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه 1397شاخص قیمت تولیدکننده در ایران سال  30  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه 1398شاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل بهار 31  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه 1398تابستانشاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل  32  چاپی و الکترونیکی 

)1390(بر مبناي سال پایه 1398شاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل پاییز 33  چاپی و الکترونیکی 

)1395=100(1397شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي کشور سال  34  چاپی و الکترونیکی 

1384-97بازار کار در سال هاي بررسی شاخص هاي عمده  35  چاپی و الکترونیکی 

1394-97بررسی شاخص هاي عمده بازار کار در سال هاي  36  چاپی و الکترونیکی 
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1397هاي کشور ـزمستان هاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه 42  چاپی و الکترونیکی 
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1397هاي کشور کشتاردام کشتارگاهآمارگیري  47  چاپی و الکترونیکی 

چارچوب مدیریت کیفیت آمارهاي رسمی نظام آماري ایران 48  چاپی و الکترونیکی 
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شریات شتراك ن  ا

ود. در شایران به صورت فیزیکی و لوح فشرده، از طریق پست براي مشترکان حقیقی و حقوقی ارسال میهر ساله نشریات مرکز آمار 

در ادامه توضیحاتی درباره . مشترك حقیقی و حقوقی ارسال شده است 60شریه یا لوح فشرده به حدود ن 3100نیز تعداد  1398سال 

ارایه شده است. تري دارند،برخی از نشریات مرکز آمار ایران که نیاز به معرفی بیش

شور آماري سالنامه   ک

 

 

هاي دستگاه اجرایی کشور و نتایج طرح 70هاي کلیدي تولید شده بیش از اي حاوي اقالم آماري و شاخصسالنامه آماري کشور مجموعه

قانون  3در راستاي اجراي ماده  تاکنون 1345باشد که از سال هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میآماري مرکز آمار ایران در زمینه

مانی زشود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید سريمرکز آمار ایران در دو نسخه فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر می

فاصله زمانی تولید نیز براي کاهش  1387گذاران شده است. از سال ریزان و سیاستهاي مورد نیاز محققان، برنامهارزشمندي از شاخص

آوري براي جمع۱هنگام، از سامانه اختصاصی تا انتشار و افزایش کیفیت و سرعت تهیه آمارهاي مندرج در آن و همچنین اطالع رسانی به

. در گیري شده استبهره excelو  wordهاي ها و دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران و انتشار الکترونیکی آن در قالباطالعات از دستگاه

هاي جدول پس از انجام بررسی 540فصل و بیش از  25(نسخه فارسی) در قالب  1397 -، سالنامه آماري کشور1398این راستا در سال 

ري برداالذکر و همچنین درگاه ملی آمار مورد بهرههاي چاپی و الکترونیکی انتشار یافت و از طریق سامانه فوقکارشناسی در نسخه

هاي کارشناسی (نسخه انگلیسی) نیز پس از ترجمه و انجام بررسی 1396 -ت. همچنین فصول سالنامه آماري کشورمخاطبین قرار گرف

 براي انتشار آماده شد.  

ها نیز به تدریج تحت پوشش سامانه الکترونیکی سالنامه آماري کشور قرار گرفت و این سامانه الزم به ذکر است سالنامه آماري استان 

پذیر است. ها نیز از طریق درگاه ملی آمار امکانها فعال شده و دسترسی به اطالعات سالنامه استانر کلیه استاندرحال حاضر د

ها را بر اساس معیارها و الگوي ارائه شده از سوي مرکز با هدف دسترسی به همچنین این مرکز هر ساله ارزیابی سالنامه آماري استان

 دهد:اهداف ذیل انجام می

هاي آماري استان کیفیت ساختار و محتواي سالنامهبهبود •

 سالنامه آماري کشور وها بین اطالعات سالنامه آماري استان رفع مغایرت آماري•

1 . http://salnameh.sci.org.ir
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 ها درسالنامه آماري استان (با استفاده از نشریه راهنماي تهیهکشور و استان آماري هاي جداول آماري سالنامهسازي الگویکسان•

 سالنامه آماري استان و الگوي جداول آماري) 

 .ها طبق برنامه زمانبنديانتشار سالنامه استان•

روزرسانی اقدام به بازنگري و به 1398هاي آماري استان و افزایش کیفیت محتوي، در سال سازي سالنامههمچنین، در راستاي یکسان

هاي استانی شده است.الگوي تولید سالنامه

شور  هاي شاخص عی و فرهنگی ک  1390 - 1395اهداف توسعه اقتصادي، اجتما

گیري و دقیق بیان گردد و بتوان به طور هایی در قالب نتایج قابل اندازهبه منظور اینکه اهداف برنامه توسعه، توسط معیارها و شاخص

دار هاي کالن عهدهها و سیاسته شاخص برنامهعملیاتی میزان بهبود و تحقق اهداف را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد، دفتر محاسب

 گردید.  68هاي ماده تهیه شناسنامه و اطالعات شاخص

گذاري کشور در ریزي و سیاستبه جهت برنامه )1390ـ  1395ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران (قانون برنامه پنج 68ماده 

 ابعاد مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل گرفت. 

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی قانون برنامه پنجهاي مصوب شوراي عالی آمار، مربوط به این نشریه حاوي اطالعات آماري شاخص

هاي اجرایی و آمارهاي ثبتی اي مرکز آمار ایران و دستگاهمونههاي نها، آمارگیريگیري از نتایج سرشماريباشد که با بهره، میایران

 آوري شده است. گرد 1395الی  1390هاي هاي اجرایی کشور طی سالدستگاه

شورشاخص شم توسعه ک رنامه ش  هاي رصد ب

هاي مناسب براي از مالك اشد. در این بین استفادهبهاي مختلف میجمله مهمترین وظایف مدیریت در حوزه ریزي و کنترل ازبرنامه 

هاي مناسب که داراي باشد. لذا تدوین شاخصها براي رسیدن به اهداف میهاي تدوین شده شالوده اصلی پایش برنامهکنترل برنامه

 باشند براي داشتن ابزار مناسب حائز اهمیت می باشد.هاي مشخص میتعاریف و ویژگی

 با بطهرا در سالمیا رايشو مجلس ممحتر ننمایندگا و مدیریتی يهاان ردهبررکا ونزفروزا ريماآ يهازنیا معالا به توجه با    

برنامه ملی توسعه آمار  6ر، ترتیبی اتخاذ شد تا به استناد بند ج ماده کشو در يیزربرنامه و توسعه دبعاا نمواپیر ،مختلف هايشاخص

هاي هاي اجرایی، شاخصکشور، مرکز آمار ایران با همکاري دستگاه هاي توسعهقانون احکام دائمی برنامه 10کشور موضوع بند ب ماده 

   هاي آماري منتشر نماید.هاي توسعه کشور را شناسایی، تهیه و در قالب شناسنامهآماري مورد نیاز براي تهیه و رصد برنامه

می باشد که شامل سه حوزه اصلی  هاي مرتبط با رصد اهداف برنامه ششم توسعه کشورمجموعه حاضر شامل شناسنامه شاخص     

، "اقتصادي توسعه و رشد"فصل  شامل:  13بوده و در قالب  "امور زیربنایی و تولیدي"و  "علمی، فرهنگی و اجتماعی"،  "اقتصادي"

، "ريفرهنگی، رسانه و گردشگ"، "آموزش"، "جمعیت و توسعه انسانی"، "توزیع درآمد"،  "بودجه و بخش عمومی"، "پولی و اعتباري"
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 و "بازرگانی و صنعت"، "ارتباطات  نقل، و حمل"، ")گاز و نفت برق، آب،(  انرژي"، "امور عمومی"، "سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی"

 تهیه و تدوین شده است.  "زیست محیط و کشاورزي "

 يدیتول یرسم يآمارها يسازو شفاف ریتفس ومرکز  يمتنوع از نتایج آمارها محتواهايارائه 

هاي آمارگیري در ها، همه ساله نتایج اجراي طرحعنایت به وظایف مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهاي رسمی کشور و ارائه آن با

ا و هشود. این محتوا از طریق درگاه ملی آمار، بخش دادههاي زمانی تهیه و ارائه میقالب جداول، نشریات الکترونیکی و کاغذي و سري

راستاي در ها را هاي تحلیل از نتایج طرحها، مرکز آمار ایران گزارشماري در دسترس عموم قرار دارد. در کنار ارایه نتایج طرحاطالعات آ

 :به شرح زیر است 98فهرست این موارد در سال د. یانمقالب مقاله و گزارش ارائه می تهیه و درپاسخگویی به نیازهاي متنوع کاربران، 

 1397 بهار در ملی گردشگران هزینه هاي ساختار بررسیگزارش تحلیلی •

 1396هایی از مدیران بخش بازرگانی و خدمات گزارش تحلیلی ویژگی•

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  56هاي اجرایی (موضوع ماده کرد تحقیق و توسعه دستگاهگزارش هزینه•

 1396و  1395، 1394هاي )) در سال2مالی دولت (

 بررسی روند تغییرات مقدار تولید و قیمت گوشت قرمز•

 تحلیلی بر وضعیت گاوداري هاي صنعتی کشور•

 بررسی روند تولید، مصرف و صادرات خرما در کشور•

 زنان روستایی، پیشگامان توسعه بخش کشاورزي•

 مرورري بر اقدامات انجام شده در راستاي تولید آمار به موقع در بخش کشاورزي•

 90-96هاي بررسی روند تولید گوشت شتر در کشور طی سال•

 )1398هاي سالطرح آمارگیري نیروي کار (فصل كمشتر يهاارخانودر تکمیل ضعیتو پرسشنامه مقایسه ارشگز•

 )1398هاي عمده طرح نیروي کار (چهار فصل سال شاخصبراي  نطمیناا زهباو  خطا اوردبر•

 )1398(چهار فصل سال  رکا وينیر طرح هعمد يشاخصها برمختلف  حلامروزن  ثرا سیربر ارشگز•

 1397اجراي سال  -هاي بازرگانی و خدماتطرح آمارگیري از کارگاه -هاگزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه•

 1397اجراي سال  -هاي معامالت ملکیآمارگیري از بنگاه -هاگزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه•

 1397اجراي سال  -برداريآمارگیري از معادن در حال بهره -هایل پرسشنامهگزارش بررسی وضعیت تکم•

 1397اجراي سال  -عالیت تحقیق و توسعههاي داراي فآمارگیري از کارگاه -هاگزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه•

 1397گیري طرح آمارگیري زراعت هاي کیفیت خطاي غیر نمونهبررسی آماري شاخص•

 1398و  1397نتایج آمارگیري ماهانه تعداد و تغییرات دام سبک بررسی آماري •
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 بررسی روند آمارهاي منتخب مسکن -گزارش تحلیلی•

 مسکن و ساختمان يآمارها لیبررسی و تحل -گزارش تحلیلی•

 هاي ساختمانی با مدل عمومی کسب و کارگزارش تطبیق طرح پروانه -گزارش تحلیلی•

 ارایه شده است. تري دارد،که نیاز به معرفی بیشز گزارشات فوق الذکر ایکی در ادامه توضیحاتی درباره 

 زارش فصلی اقتصاد ایرانگ

 

 گذاران وریزان، سیاستعنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهاي رسمی در کشور، با توجه به تقاضاي زیاد برنامهمرکز آمار ایران به

هاي اجرایی کشور با همکاري دستگاه 1396مدت از ابتداي سال هاي زمانی کوتاهبازهجامعه دانشگاهی کشور جهت انتشار آمارها در 

اي از آخرین اطالعات ساالنه و فصلی اقتصاد اقدام به تهیه و انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران نموده است. این گزارش حاوي مجموعه

گیري هاي آماري و نمونهت. منابع آماري این نشریه را نتایج طرحبخش تنظیم شده اس 11کشور با تکیه بر اطالعات فصلی است که در 

 دهد. هاي اجرایی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران تشکیل میشده توسط مرکز آمار ایران، آمارهاي ثبتی دستگاهاجرا

روز پس از پایان فصل در نظر گرفته شده است و نسخه فیزیکی  90زمان انتشار این نشریه  ،بر اساس تقویم انتشاراتی مرکز آمار ایران

ها ارسال شده و نسخه استان ریزيمدیریت و برنامه ها، و سازمانخانههاي اجرایی کشور، وزارتآن پس از انتشار به تمام دستگاه

 . دسترسی استقابلدرگاه ملی آمار الکترونیکی آن نیز از طریق 

هاي اجرایی اقدام به تهیه الگوي با همکاري دستگاه 1398همچنین، در راستاي تامین حداکثري نیاز آمار کاربران، این مرکز در سال 

انتشار خواهد  1399نموده است. نسخه نخست این نشریه به صورت فصلی از بهار  "گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور"نشریه

   یافت.

 ینفوگرافیکا

از  باشد. استفادهمی )نمایش گرافیکی اطالعات( هاي مدرن معرفی و نمایش اطالعات، ابزاري به نام اینفوگرافیکامروزه یکی از شیوه

ها در جاهایی که نیاز به توضیح ساده و یا سریع اینفوگرافیک .باشدمد میآها در کشور ما یک شیوه جدید و بسیار کاراینفوگرافیک

در درگاه ملی  )هانمایش تصویري اطالعات و داده( کبخشی با عنوان اینفوگرافیبا ایجاد  1393در سال  شوند.ستفاده میها است، اداده

هاي جمعیتی، (شامل آمارگیري هاي زمانیگزارش روندها و سريو  ساالنه ردپرکاربهاي آمارگیرياطالعات نتایج آمار، تالش شد تا 

هاي استفاده از گرافیکارائه شود.  انترین شکل ممکن، به مخاطببه ساده و ترین زماندر کوتاه ار و....)نیروي کار، هزینه و درآمد خانو

به سادگی از طریق بصري دریافت کند و حتی آن را  را شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توجهی از اطالعاترسان باعث میاطالع



٦۷

طرح اینفوگرافیکی در درگاه ملی آمار درج شده است. برخی از مواردي که در این سال  28تعداد  1398تا پایان سال . به خاطر بسپارد

 اند عبارت است از :بر روي درگاه ملی آمار قرار گرفته

 کشاورزي ایران در یک نگاه•

 زراعت ایران در یک نگاه•

 1397وضعیت گندم در سال •

انقالب اسالمی مقایسه وضعیت بخش کشاورزي ایران قبل و بعد از •

1397برنج ایران در سال •

1397کشتار دام ایران در سال •

1397فعالیت پرورش مرغ تخمگذار در سال •

  1397فعالیت پرورش مرغ گوشتی در سال  •

 1397بهار  –گردشگران ملی •

سرانه مطالعه روزانه هر ایرانی باسواد پانزده ساله و بیشتر (چاپی و الکترونیکی)•

1396ایران به ورزش در سال رویکرد مردم •

1396 -ساله و بیشتر 15الگوي تغذیه افراد •

1398نماي گردشگران ملی در بهار •

1396کد فعالیت بازرگانی و خدمات  31هاي منتخب در هاي فناوري اطالعات کارگاهبرخی ویژگی•

1396سهم زنان در تحقیق و توسعه کشور •

ر گذر زماند 1395شهرهاي بیش از یک میلیون نفر سال •

جمعیت ایران طی یک قرن  •

هاي خوراکی و دخانی شهروندان ایرانیهزینه•

1397و  1396، 1395هاي درصد خانوارهاي استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال•

1398نرخ تورم آذر •

1397برداري کشور اجراي در حال بهره دنمعااز  يگیررماآطرح •

ي صنعتیهامقدار آب مصرفی در کارگاه•

برخورداري خانوارها و استفاده افراد از رایانه•

برخورداري خانوارها و استفاده افراد از تلفن همراه•

برخورداري خانوارها و استفاده افراد از اینترنت.•
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