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 وظايف مرتبط با نظام آماري

 نظام آماری کشور، اجزای های هریک ازهای آماری، وظایف و فعالیتها و نهادهای درگیر در فعالیتدستگاه ینظام آماری مجموعه

مهمترین اهداف نظام  گیرد.وظایف و روابط آماری را در برمی قوانین و مقررات حاکم بر اصول، ها بایکدیگر،روابط درونی و بیرونی آن

ع ریزی جامشخیص دقیق نیازهای آماری کشور، برنامهآماری عبارتست از: شناخت مشکالت و تنگناهای نظام تولید آمار در کشور، ت

های آماری، ها در انجام فعالیتجهت تهیه و تولید اطالعات آماری مورد نیاز، تبیین ساختار مدیریتی و تعیین وظایف هریک از رده

های آماری کشور، ایجاد و فعالیت های مدیریتی نظام آماری، نظارت و ارزیابی کامل فنی، اجرایی و مالیتعیین شیوه ارتباط میان رده

باشد. ساختار می سازی اطالعات آماری برای ارائه به کاربران و اطالع رسانی تولیدات آماریه پایگاه اطالعات آماری و بهنگامتوسع

مار، عالی آعالی آمار، کمیسیون تخصصی شورایهیئت وزیران، شورای مدیریتی نظام آماری کشور متشکل از: مجلس شورای اسالمی،

ی وجودی مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران در نظام آماری کشور ناشی از های آماربخشی است. فلسفهمرکز آمار ایران و کمیته

گیری و تصویب قوانین و مقررات ناظر بر العاده، با تصمیمآن است که مشارکت این دو نهاد در صورت لزوم و موارد خاص و فوق

بینی شده باشد. ی در نظام آماری کشور پیشهای آمارفعالیت

  عالي آمارشوراي

 

 

های آماری در زمینه تأمین نیازهای آماری فعالیتکننده ترین مرجع سیاستگذاری و هماهنگعنوان مهم عالی آمار بهوظایف شورای

مرکز آمار ایران  0151گی در قانون مصوب تولید آمارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنهای گسترده کشور و رفع مشکالت و نارسایی

م مصوبات جلسه که اه  یک جلسه برگزار نموده است  ،0198ل در سا. این شورا به منظور انجام وظایف خود مورد تأکید قرار گرفته است.

 باشد:شورای عالی آمار به شرح ذیل می 59

 به اتفاق آراء به تصویب رسید. پیش نویس الیحه قانون آمارکشور

 "،انون طبق ق ،)نرخ تورم( شاخصهای قیمت و اعالم وانتشارآمارهای رسمی حسابهای ملی)رشد اقتصادی( یگانه مرجع تهیه وتولید

 را در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات محاسبات ملی تولید خود در مرکز آمارایران است و

قرار دهد. رسمی حسابهای ملی کشور انتشار آمار رداری در تولید وبارایران برای بهرهاختیار مرکز آم
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  (0931 -0011برنامه ملي توسعه آمار کشور) رصدروند 

( را از سال 0196-0111های توسعه کشور، برنامه ملی توسعه آمار کشور )قانون احکام دائمی برنامه 01مرکز آمار ایران در اجرای ماده 

دبیرخانه شورای عالی های اجرایی تهیه نموده و برخی از مراحل آن را به تصویب شورای عالی آمار رسانید. هگذشته با همکاری دستگا

های اجرایی پرداخته و در این خصوص در ( به رصد و ارزیابی دستگاه0196 -0111برنامه ملی توسعه آمار کشور ) 9آمار در اجرای ماده 

صد رم به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تقدیم نموده است که از جمله دستاوردهای مه مقاطع زمانی مقر ر، گزارشات تخصصی را 

 باشد:برنامه شامل موارد ذیل می

 نویس قانون آمار کشورتهیه پیش

 نویس فهرست آمارهای رسمی کشورتهیه پیش

 نامه شورای آموزش و پژوهشتهیه آئین

 عالي آمارتخصصي شوراي کمیسیون

عالی ، کمیسیون تخصصی، به عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی شورای"عالی آمارنامه اجرایی دبیرخانه شورایآیین " 6 بر اساس ماده

عالی های آمار بخشی و شورایهای آماری کشور که از سوی کمیتههای مربوط به فعالیتها و طرحمنظور بررسی تخصصی برنامهآمار، به 

 جلسه برگزار نموده که اهم مصوبات بشرح ذیل است. 1، 0198این کمیسیون در سال گردد. یشود، تشکیل مآمار ارجاع می

 نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی با اصالحات انجام شده مورد تایید اعضاء قرار گرفت.آیین

  ردستورکارکمیسیون قرار ای دبصورت دوره توسط دبیرخانه شورای عالی آمار گردید گزارش برنامه ملی توسعه آمارکشور رمقر

 گیرد.

  رگردیدمقر سازمان امور اداری و از های آموزشی برای کارکنان دولت با دریافت مجوزایران پیشنهاد اجرای دوره آمار مرکز 

دستور کار قرار دهد. استخدامی را در

 عالي آماردبیرخانه شوراي

شورای  07/1/0181)مصوب جلسه "عالی آمارنامه اجرایی دبیرخانه شورایینآی"عالی آمار بر اساس ماده یک ای شورایوظایف دبیرخانه 

 به قرار ذیل است:0198ی شورای عالی آمار در سال عالی آمار( بر عهده مرکز آمار ایران است. اهم اقدامات دبیرخانه

 
 شورای عالی آمار. نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی آمار و ارائه به کمیسیون تخصصیتهیه و بازنگری آیین

 ای ههماهنگی در برگزاری جلسات کمیته عالی آمار وایمدیریت برگزاری جلسات شورای عالی آمار، کمیسیون تخصصی شور
های آماربخشی های اجرایی و ارزیابی عملکرد کمیتهها و دستورالعملنامهآماربخشی، تدوین آیین



95

37 

 

 موعه نظام اداری کشور از طریق درگاه ملی آمار، بط با نظام آماری به مجرسانی رویدادهای مرترسانی و خبرابالغ، اطالع

سایت دبیرخانه شورای عالی آمار زیر

  خصوص تبیین و هماهنگی محل دبیرخانه شورای عالی آمار دربخشی در های آمارجلسه با کمیته 05مجموع برگزاری در

آمار کشور که اهم مصوبات عبارتند از:های برنامه ملی توسعه های اجرایی در سالتکالیف دستگاه

توسعه آمار کشور را انجام و گزارش پیشرفت برنامه را در زمان  ،برنامه ملی 9ر گردید، مرکز آمار ایران مطابق ماده مقر  -

ر به شورای عالی آمار ارائه نماید.مقر 

توافق طرفین قرار گرفت. هر یک از موارد جداول تکالیف برنامه ملی توسعه آمار کمیته آمار بخشی مورد -

های عمومی فافیت از شاخصـشور در محور شـعه آمارکـهای ملی توسمقرر شد، در ارزیابی شاخص اجرای برنامه -

.های اجرایی سازمان اداری و استخدامی براساس پیشرفت برنامه انجام شوددستگاه

 هاي آمار بخشيکمیته

های دستگاه اجرایی کشور کمیته 19س مشکالت وضعیت موجود و نیازهای آماری در های آماری، انعکابه منظور ساماندهی فعالیت

نمودند. در این میان  برگزار جلسه 11، در مجموع 0198بخشی درسال های آماراند. بدین منظور کمیتهآمار بخشی سازماندهی شده

مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات   "ارتباطات"مستقر در وزارت جهاد کشاورزی، کمیته آمارهای  "کشاوزری"آمارهای  کمیته

ای همستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  فعالیت بیشتری نسبت به سایر کمیته "کار و رفاه اجتماعی تعاون،"و کمیته آمارهای 

 اند.آماربخشی داشته

 يمشاوران آمار تیصالح صیتشخ

گردد برمی 0181نامه فعالیت آماری در مرکز آمار ایران به سال د، ارتقا رتبه و صدور گواهیتاریخچه فعالیت تشیخص صالحیت، تمدی

توسط هیئت محترم وزیران و تفویض  11/1/81مورخ  18117/ت/116175نامه تشخیص صالحیت به شماره که پس از تصویب آیین

انجام شد و پس از  8/6/81مورخ  010/011701شماره اختیار تشخیص صالحیت مشاوران در رشته خدمات مطالعات آماری طی نامه 

تخصص آمارهای اقتصادی  1رسانی شد. در حال حاضر مرکز آمار ایران در های کثیراالنتشار، موضوع اطالعآن طی آگهی در روزنامه

بیش از  .نمایدالیت صادر مینامه فع، گواهیاجتماعی خانوار، آمارهای کشاورزی، آمارهای صنعت و معدن و زیربنایی و آمارهای خدمات

های آماری مربوط به که بسیاری از طرحدهند بطوریایران فعالیت آماری انجام می شرکت در سطح کشور با مجوز مرکز آمار 005

های تشود. عالوه بر آن شرکنامه فعالیت آماری انجام میهای آماری دارای گواهیها با همکاری شرکتمعاونت آمار و اطالعات استان

ها به اند که اهم آنها به انجام رساندههای آماری مهم دیگری را در سطح کشور و برخی از استانآماری با نظارت مرکز آمار ایران طرح

 باشد:شرح زیر می
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 انجام طرح تردد شماری در سراسر کشور 

 طرح مسکن روستایی 

 )نیازسنجی بازار دخانیات )بصورت سالیانه و کشوری 

  هزار نفر جمعیت 111ها و شهرهای با بیش از باراز کاال و خدمات در مراکز استانتحقیقات 

 های آماری سازی نقشهبهنگام 

 رقمی  01پستی سازی کدبهنگام 

 های آماری که بصورت مستمر، سالیانه و یا فصلی در دستور کار مرکز آمار ایران قرار دارد. اجرای بسیاری از طرح 

  شرکت آماری )تهران( با مجوز و  10در حال حاضر در هر استان حداقل یک شرکت آماری و حداکثر الزم به ذکر است که

 باشد:انجام شده است به شرح زیر می 0198هایی که در سال کنند. فعالیتنظارت مستقیم مرکز آمار ایران فعالیت می

 نامه جدید شرکت آماری:صدور گواهی -

 شرکت آماری5

 امه فعالیت آماری: نتمدید اعتبار گواهی -

 شرکت آماری  15

 نامه فعالیت آماری:ارتقاء رتبه گواهی -

 شرکت آماری 0

نامه خرید خدمات مشاوره، خرید خدمات مشاوره از  اشخاص حقیقی تا سقف آیین 11توجه به اینکه طبق ماده  الزم به ذکر است با

باشد، لذا بررسی صالحیت و صدور م مجاز از طرف وی، مجاز میمعامالت متوسط با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقا

 پذیرد.صورت نمی 0196گواهینامه صالحیت برای اشخاص حقیقی توسط مرکز از سال 

 مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت رفع موارد نقص مدارک ارسالی -

های آماری دارای ت بازار و نظرسنجی به شرکتهای آماری، تحقیقاهای اجرایی جهت واگذاری اجرای طرحمکاتبه با دستگاه -

 نامه فعالیت آماریگواهی

 استان کشور 10ریزی مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه -

های آماری دارای گواهینامه های آماری فقط به شرکتهای اجرایی و درخواست واگذاری اجرای طرحمکاتبه موردی با دستگاه -

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و ... (فعالیت از مرکز آمار ایران ) 

 ها و اشخاصنامه شرکتو ... برای تایید استعالم گواهیهای اجرایی مکاتبه با دستگاه -
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 نامه فعالیت آماریمشاوره حضوری و تلفنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت گواهی -

 وران آماری به صورت هفتگی در درگاه ملی آمار سازی صفحه مربوط به مشابهنگام -

 های تایید صالحیت شده در مرکز برای درج در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور.ارسال ماهانه فهرست شرکت -

 پايش و بهبود مديريت عملكرد آمار ايران،مرکز عملیاتيبرنامه  نيتدو و يطراح

ریزی که شامل سلسله مراتب اهداف، سلسله براساس الگویی از برنامه0196سال از ان ایر مرکز آمارعملیاتی تدوین برنامه  طراحی و

های طی شده جهت تدوین این برنامه به یا گام است. مراحل و ها بوده تدوین شدهت)عملیاتی( و سلسله مراتب فعالی  هامراتب برنامه

الن این ف کدر این الگو ابتدا عناوین اهدا ز آمار ایران تدوین شد.های تخصصی مرکترتیب موار ذیل بوده که توسط کلیه دفاتر وگروه

ای هها ذیل هر یک از اهداف مرکز و به تبع آن برنامههای هر یک از معاونتتعیین و به صورت آبشاری برنامه مرکز توسط هیأت رییسه

  های زیر تعیین شد:یهای دفاتر با ویژگها ذیل برنامههای معاونت و وظایف گروهدفاتر ذیل برنامه

  فعالیتتاریخ شروع 

  (محصول)خروجی نوع 

  (محصول)خروجی شرح 

  (ورودینیاز )پیشنوع 

 (ورودی) نیازپیش شرح 

 نیازنوع سازمان برای دریافت پیش 

  نیاز پیشتأمین کننده دفتر 

 نیاز تاریخ دریافت پیش. 

های تخصصی و همچنین توجه مربوط به کلیه گروه فعالیت 0711 شدنمحصول محور ، 0198در سال  برنامههای اصلی این از ویژگی

 ها بود. به تصریح دقیق پیش نیازهای آن

دهی مطلوب برای سطوح عالی مدیریت، ها و گزارشارزیابی عملکرد برنامه برای کنترل،راستای فراهم نمودن مکانیسمی در همچنین 

ه برداری قرار گرفتمورد بهره 96سال  و ازتوسط این مرکز طراحی  "(RBM) ولمدیریت عملکرد برمبنای محص"ای با عنوان سامانه

ای پایش عملکرد، های تخصصی و بر اساس گزارشات دوره، بر اساس اجرای مستمر ارزیابی عملکرد دفاتر و گروه0198 سال در. است

اف ند دسترسی به اهدهای مدیریتی، بهبود فرآیموانع پیش رو جهت تحقق عملکرد واحدهای مرکز شناسایی شد تا از طریق پیگیری

های مرکز در فرآیند ارزشیابی عملکرد کارکنان نیز ارزیابی عملکرد دفاتر وگروه د. شایان ذکر است از نتایج پایش ومرکز تسهیل ش

 .برداری شده استبهره
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 کشور يياجرا يهاهدستگا ياختصاص و يعموم يهاعملكرد مرکز آمار در بعد شاخص يابيارزتدوين گزارش 

ـ تاریخ 51611/ت017675به منظور عملیاتی نمودن برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع مصوبه شماره  هیأت محترم 18/01/0191ه

تاریخ  1115/11117قانون مدیریت خدمات کشوری )به شماره  81و  80نامه اجرایی مواد آیین 1وزیران، و در اجرای بند )الف( ماده 

 17900/111های اجرایی )موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ( و به منظور استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد در دستگاه01/0/0189

شود که مبنای های اجرایی ابالغ میهایی ساالنه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دستگاه(، شاخص18/5/0189تاریخ 

باشد. های عمومی میامتیاز شاخص 0111های اختصاصی و امتیاز برای شاخص 0111های دولتی در قالب ها و سازمانارزیابی وزارتخانه

-اهشود و از دستگه میجمهور ارائاداری و ریاست محترم  عالیها بر اساس امتیازات کسب شده به شوراینتایج ارزیابی عملکرد دستگاه

های آید. اقدامات انجام شده در این سال در راستای تدوین گزارش شاخصمی های برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل

 باشد:عمومی و اختصاصی مرکز آمار ایران به شرح زیر می

  های مصوبدر قالب فرممرکز آمار ایران  98عملکرد سال  شاخص اختصاصی ارزیابی 9تدوین و اعالم

 ام اداری مرکز آمار ایران بسترسازی و پیگیری اجرای برنامه سه ساله اصالح نظ

 در  0197سال  های عمومی و اختصاصیشناسی نتایج ارزیابی عملکرد شاخصتهیه گزارش آسیب تجزیه و تحلیل و

جهت بهبود و رفع موانع

 گیری از نقطه نظرات آنان جهت بهبود برگزاری جلسات کارشناسی با ارزیابان سازمان اداری و استخدامی کشور و بهره

98سال  عملکرد

 مرکز آمار ایران 0198های عمومی و اختصاصی سال تهیه و تدوین گزارشات ارزیابی عملکرد شاخص

 ربط در سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت )تسما( بارگذاری گزارشات فوق به همراه مدارک و مستندات ذی

 ور اداری و استخدامی کشور و جلسات های اجرای در سازمان امشرکت در همایش ملی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه

هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور.

مستمر، از سال  هایهمچنین مرکز آمار ایران در راستای تثبیت مرجعیت در نظام آماری کشور ضمن تعامل، هماهنگی و پیگیری 

های عمومی ارزیابی ذیل شاخص "ام آماری سازی نظاجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور و مدرن "توانست اضافه شدن شاخص 0196

این مرکز ارزیابی این  98های اجرایی را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند. بر این اساس، درسال عملکرد دستگاه

 ید. نماگر تعریف شده ذیل، به انجام رسان 8امتیاز و با استفاده از  11دستگاه اجرایی در قالب  010شاخص را برای 
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 (0931-0011)سازی نظام آماری ی توسعه آمار کشور و مدرناجرای برنامه مل  -0جدول 
 

نحوه  عنوان زيرشاخص زيرشاخص
 سنجش

سقف 
 امتیاز

ت تشکیالساختار و اصالح  برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع 1اجرای تکالیف مربوط به ماده  0
 ابع انسانی   های منآماری و تقویت و توسعه ظرفیت واحد

 مرکزآمار ایران

1 

برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع استقرار نظام جامع  5اجرای تکالیف مربوط به ماده  1
 1 های آماری ایران )ایران استارز(ثبت

 و پذیریبرنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع مقایسه 6اجرای تکالیف مربوط به ماده  1
 1 کیفیت آمارهای رسمی ارتقای و ایجاد یکپارچگی درتولید، توسعه وآماری  یری اطالعاتپذجمع

تامین، توسعه و استقرار  برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع 7اجرای تکالیف مربوط به ماده  1
 0.5 های فناوری در راستای مدرن سازی نظام آماریزیر ساخت

سازی نظام یکپارچه آمار کشور موضوعبرنامه ملی توسعه  8اجرای تکالیف مربوط به ماده  5
 0 آموزشی و پژوهشی نظام آماری هایو ظرفیت هاگذاری فعالیتریزی و سیاستبرنامه

سازی نظام مدیریت برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع  پیاده 9اجرای تکالیف مربوط به ماده  6
 1 کیفیت و رعایت استانداردهای آماری

ترویج و ارتقای سواد و برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع  01وط به ماده اجرای تکالیف مرب 7
 0.5 فرهنگ آماری و افزایش سرمایه اجتماعی

های شش سعه آمار کشور موضوع ارایه گزارشبرنامه ملی تو 9اجرای تکالیف مربوط به ماده  8
 1 های اجرایی به دبیرخانه شورای عالی آمار کشورماهه عملکرد دستگاه

  هااستان ريزيمديريت و برنامهاطالعات سازمان  ارزيابي معاونت آمار و

عنوان بازوان اجرایی مرکز آمار ایران مسئولیت هدایت و مدیریت ها بهاستانریزی مدیریت و برنامهمعاونت آمار و اطالعات سازمان 

ها، ها، بخشنامهعهده داشته و در چارچوب سیاست ستانی را برهای اجرایی اانجام تکالیف آماری محوله مرکز آمار ایران توسط رده

نمایند. شایان ذکر ها را فراهم میاعتبارات و ... ابالغی از مرکز آمار ایران تمهیدات الزم برای انجام مطلوب تکالیف آماری در استان

ها و کارشناسان برتر در روز آمار و سمینارهای استان های گذشته به طور مستمر  به منظور معرفیها در سالاست فعالیت ارزیابی استان

همکاری این مرکز با سازمان برنامه و بودجه کشور  0196از سال شد. عالوه بر این نوع ارزیابی،ها توسط این مرکز انجام میساالنه طرح

های مندرج در محور شکل گرفت تا شاخص ایدر جهت ایفای نقش مرکز آمار ایران به عنوان ارزیاب در جشنواره شهید رجایی به گونه

ها است با استفاده اطالعات تفصیلی ریزی استانآمار و اطالعات که یکی از محورهای ارزیابی عملکرد ساالنه سازمان مدیریت و برنامه

 امتیاز ارزیابی شد. 91نماگر و در طیف  07شاخص کلی ذیل  5 البواحدهای مختلف این مرکز، در ق
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 هااستان ريزيمديريت و برنامهها و واحد سنجش عملكرد معاونت آمار سازمان شاخص -2جدول 
کد 

واحد  مستند قانوني هاعناوين شاخص شاخص
 سنجش

هدف 
 کمي

سقف 
 امتیاز

 های آماری اجرای به موقع طرح 0/7
قانون مرکز آمار 

 15 011 درصد ایران

مار قانون مرکز آ  های آماری اجرا شدهکیفیت طرح 1/7
 11 011 درصد ایران

قانون مرکز آمار  ای های منطقهگردآوری اطالعات مورد نیاز حساب 1/7
 11 011 درصد ایران

 01 011 درصد وظایف مصوب ی آماری استان ی سالنامهتهیه 1/7

های شهری و سازی فایل جغرافیایی و نقشههنگامبهتهیه و  5/7
 05 011 درصد وظایف مصوب روستایی

 91 هامع کل شاخصج

 1ها )با هدف بهبود شیوه ارزیابی و اعمال نظارت همکاران استانی، با دعوت از نمایندگان معاونت آمار و اطالعات استان 0198در سال 

قرر فت و مها و نحوه محاسبه آنها مورد بازنگری قرار گر، شاخصاستان اصفهان، سمنان، تهران و قم(، در کارگروه ارزیابی عملکرد استان

 شیوه نامه بازنگری شده برای تایید سازمان امور استخدامی ارایه شود. 0199شد برای ارزیابی سال 

  هاي پژوهشيهمكاري و مشارکت در طرح

ی آماری، اقتصادی و فناوری اطالعات، هر سال تعیین و های پژوهشی مورد نیاز در زمینهی آمار، عناوین طرحبا همکاری پژوهشکده

های پژوهشی ی آمار در دستور کار قرار گرفت. عناوین طرحطرح پژوهشی با همکاری پژوهشکده 11نیز  0198شود. در سال ا میاجر

 اند از:اند عبارتکه به پایان رسیده

 0111های بیکاری به تفکیک استان تا سال بینی شاخصپیش 

 سنجش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران 

 ی آزاد قشمی منطقهی حساب اقتصادمحاسبه 

 تهیه و تدوین حساب اقماری استان آذربایجان شرقی به قیمت ثابت 

 تهیه و تدوین حساب اقماری استان زنجان به قیمت ثابت 

 تهیه و تدوین حساب اقماری استان خوزستان به قیمت ثابت 

 های عدالت جنسیتی در ایرانبررسی روش شناختی شاخص 

 ای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی مادرانهالگوی زندگی مادران و ویژگی 

 های اجراییمندی مردم از عملکرد دستگاهسنجش رضایت 
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 0191مندی از خدمات سالمت های آمارگیری بهرهمندی کودکان از خدمات سالمت بر اساس دادهبهره 

 طراحی مطالعات طولی رشد و تحول کودکان و نوجوانان ایرانی 

 های استان زنجانناحیههای جمعیت و سالمت کوچکاربرد آن در براورد شاخصگذاشتی و کهای همساخت داده 

  0198-0199آمارگیری ملی سالمندان در ایران 

 های نوین استنباط بیزی برای براورد نرخ بیکاری ایران در نواحی کوچکاستفاده از روش  

 ناوری اطالعات و ارتباطات با استفاده از رگرسیون چندسطحیهای طرح آمارگیری استفاده خانوارها و افراد از فبررسی و تحلیل داده 

 استانداردسازی متغیرهای آماری سازمان بیمه سالمت ایران 

 اند از:اند عبارتبه پایان نرسیده 0198های پژوهشی که انجام آنها در سال های فوق، عناوین طرحعالوه بر طرح

 0197و سال  0196های ملی سالمت سال ی حسابتهیه 

 های اقتصادی بخش تهیه و تدوین حسابICT های ملیبر اساس چارچوب حساب 

  0196تهیه و تدوین حساب اقماری بخش آموزش برای سال 

 0191ی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال محاسبه 

  ترجمهSDG 

 اقتصادی سالمندان -های اجتماعیبررسی ویژگی 

 ارهای جمعیتی مرتبط با اهداف توسعه پایدارشناختی تولید آمهای روشتعیین چارچوب 

 یادگیری آماری و کاربردهای آن در آمار رسمی 

 ها در آمارگیری هزینه و درامد خانوارگیری و گردآوری دادهبازنگری روش نمونه 

 0191های چندگانه جمعیت و سالمت های آمارگیری شاخصوضعیت بهداشتی، سالمتی و اجتماعی کودکان بر اساس داده 

 کارگیری پارادیتا در آمارگیری نیروی کار ایرانبه 

  0198آمارگیری سنجش میزان ادراک و تجربه شهروندان از فساد اداری در کشور در سال 

 ادراک خبرگان درباره سالمت و فساد اداری در کشور 

 ( استفاده از علوم شناختی در آمار رسمی مطابق با مدل عمومی فرایند کسب و کار آماریGSBPM ) 

 های طولی مرتبط )تحلیل های فنی تولید دادهگیری وضعیت کودکان در ایران و ارائه بهترین روشهای اندازهشناسایی شاخص

 سازی(شکاف وضعیت موجود و مطلوب با تأکید بر ظرفیت

 تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران. 
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  نانمقاالت برتر کارک

نماید. در مرکز آمار ایران همه ساله با هدف تقویت و ترویج مطالعه و پژوهش به مقاالت واجد شرایط همکاران مرکز پاداش اعطا می

های مل ی و ها و کنفرانسی ارائه شده از سوی کارشناسان این مرکز به نشریات علمی، همایشعنوان مقاله 11تعداد  0198سال 

 ایط شناخته شد و به شرح ذیل مورد تشویق قرار گرفت. المللی واجد شربین

 عنوان مقاله 01پژوهشی :  -علمی 

 عنوان مقاله 1ترویجی :  -علمی 

  : عنوان مقاله  9کنفرانس داخلی 

  : عنوان مقاله.  8کنفرانس خارجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


