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  تاريخچه

هاي مختلف اقتصادي  جامع و صحيح در زمينه رسمي  آماري و با هدف تهيه آمارهاي    ليمنظور ايجاد يك نظام م  بهمركز آمار ايران  

ريزي هاي برنامهنياز روزافزون دستگاهدليل  به    تأسيس شده است.  كشور  ريزي، علمي و پژوهشيبرنامهو اجتماعي براي رفع نيازهاي  

اداره آمار عمومي كه وابسته ريزي،  با دستگاه برنامهرسمي  كشور به آمار و ضرورت همکاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار  

الزم به ذكر است .  پيوست  وقت  سازمان برنامه و بودجه  هايزير مجموعه   بهمركز آمار ايران  با نام    1344در سال    به وزارت كشور بود

هاي  و طي سال"جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه  "با عنوان  1393تا پايان سال    1386از سال  سازمان برنامه و بودجه  

سازمان برنامه و بودجه  با عنوان    1395از اوايل سال  و  كرد  فعاليت مي  "ريزي كشورو برنامه سازمان مديريت  "با عنوان    1394تا    1393

 دهد.  كشور به فعاليت خود ادامه مي

 مركز آمار ايران  قانونمروري بر  

مورد بازنگري قرار گرفت و در قالب    1353همزمان با تأسيس آن تصويب شده بود در سال    1344قانون مركز آمار ايران كه در سال  

عالي  ات«، »وظايف و اختيارات« و »شوراي اين قانون در سه بخش »كليّ ماده و يك تبصره به تصويب مجلس شوراي ملّي وقت رسيد.    16

آمار و وظايف آن« تدوين شده است. تعاريف و مفاهيم مندرج در بخش كليات، برخي مواد بخش وظايف و اختيارات و همچنين ماده  

 پردازد به شرح زير است:عالي آمار مياين قانون كه به وظايف شوراي 11

 :قرار زير استه تعاريف و اصطالحات مندرج در اين قانون ب   - 1ماده

هائي است كه كليه افراد و واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در برگيرد و در موارد مشخص  منظور آمارگيري  سرشماري: •

صنعت، ساختمان،  هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسکن، كشاورزي،  آوري اطالعات در زمينه فعاليتمنظور جمع هب

عمل آيد سرشماري عمومي ه  كه سرشماري در سراسر كشور بگيرد. درصورتيها صورت ميبازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت

 .شودناميده مي

هاي علمي آماري  جامعه براساس روشآوري اطالعات آماري ازتعدادي از افراد يا واحدهاي  منظور جمع   اي:آمارگیري نمونه •

 .يج آن قابل تعميم باشداست كه نتا

جاري:  • آمارگيري   آمارگیري  گزارش منظور  مدارک،  روي  از  كه  است  فرمهائي  و  فعاليتها  به  مربوط  جاري  هاي  هاي 

 .شودهاي دولتي و وابسته به دولت انجام ميها و مؤسسات دولتي و شركتوزارتخانه 

 .باشدهاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني ميمنظور بيان آماري كليه فعاليت محاسبات ملی: •

 .منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كاالها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان دهد شاخص قیمت: •
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های  منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد آمارگیری است که بخصوص در آمارگیری   قالب آماری:  •

 .شوداستفاده میای از آن نمونه 

 نتایج    های آماری و استخراجمنظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرح  خدمات آماری: •

 .آیدمی عمله  ب آنها  انتشار و چاپ و

 :شرح زیر استه وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران بـ  3ماده  

 ی؛ های اجتماعی و اقتصادای در زمینه ونههای نمهای عمومی و آمارگیری انجام سرشماری  •

 ؛های عمرانی کشورهای برنامهریزی و هدفهای برنامهمین نیازمندیأ منظور ته  تهیه آمارهای الزم ب •

 ؛های آماریتهیه و بهنگام نگاهداشتن )آماده داشتن آخرین آمار( قالب •

 ؛ هاآمارگیری ها و نتایج حاصل از سرشماری استخراج، بررسی، چاپ و انتشار •

 ؛ هاتهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت •

 ؛ های آماریبندیطبقهو معیارها  ومفاهیم تعیین  وتهیه تعاریف  •

 ؛بخش خصوصیو عمومی  بخشاز نیاز  موردآمارهای گردآوری  •

 ؛تهیه و انتشار سالنامه آماری کشور •

 ؛تمرکز اسناد و مدارک و اطالعات آماری •

وزارتخانه هاراهنمایی • آماری  واحدهای  به  فنی  شرکت ی  و  دولت  به  وابسته  و  دولتی  مؤسسات  و  همچنین ها  دولتی  های 

 و  مؤسسات بخش خصوصی درحد امکان

 .مربوط های هزینه دریافت ازاء در  انجام خدمات آماری برای بخش عمومی و بخش خصوصی •

ایرانی مقیم    ـ7ماده   اتباع  ایران همچنین  به پرسشهر شخص ساکن  از کشور مکلفند  به کلیه سرشماری خارج  ها و های مربوط 

های مختلف از افراد و شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطالعاتی که ضمن آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام میآمارگیری

مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید آوری میمؤسسات جمع 

 .وجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بودهیچآوری شده از افراد و مؤسسات بهو استناد به اطالعات جمع

ها از تعاریف، مفاهیم،  ریهای دولتی موظفند در انجام آمارگیها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتوزارتخانه  ـ  8اده  م 

 .های آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایندبندیها، معیارها و طبقهروش

 :دار خواهد بودعالی آمار وظایف زیر را عهدهشورای ـ11ماده 

 ؛های مسئوولهای آماری بین سازمانهای آماری کشور و نحوه توزیع فعالیتتعیین سیاست کلی برنامه •

 ؛های آماری کشوراولویت تعیین  •

 



11 گزارش عملکرد مرکز آمار ایران 1400

 

 

 ؛های حسابگرها و مؤسسات دولتی درمورد استفاده از ماشینتعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه •

ت • درمورد  نظر  اجرای طرح أ اظهار  اعتبار  فعالیتمین  و  وزارتخانه ها  آماری  و های  دولت  به  وابسته  و  دولتی  مؤسسات  و  ها 

 ؛ شودعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت میهای دولتی که از محل اشرکت

 و شودها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه مینامهآییناظهار نظر نسبت به  •

شوند و در شورا مطرح  ها با آن مواجه میهای اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریدستگاهاتخاذ تصمیم درباره مسائلی که   •

 .نمایندمی

 مركز آمار ايران استراتژيكعناصر 

مرکز آمار ایران به عنوان نهاد حاکمیتی و مرجع رسمی اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور، مأموریت تأمین اطالعات مورد نیاز 

ی  ساله نظام جمهوری اسالم  20انداز  ریزی کشور را برعهده دارد. بدین منظور الزم است برنامه استراتژیک مرکز، با سند چشمنظام برنامه

طور منسجم تدوین شود. بر این اساس ایران، برنامه ملّی آمار و برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ باشد و به

ریزی استراتژیک مرکز، اهداف عملیاتی ساالنه در چارچوب انداز و مأموریت با عنوان بخشی از عناصر برنامهپس از تهیه و تدوین چشم

 تعیین شده است.   تاهداف بلند مد

  1404مركز آمارايران درافق  اندازچشم

 . "مد در آسیا هستیمآمردم و متخصّصان، و سرما یگانه مرجع نظام آماری ایران، مورد اعتماد عموم "

  مركز آمار ايران مأموريت

مبنا با رعایت اصول بنیادین آمارهای  مأموریت ما، مدیریت تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار نظام آمارهای ثبتی"

 ."رسمی است
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 ساختار كالن سازمانی مركز آمار ايران
قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار کالن مرکز آمار ایران پس از بازنگری در سال    33و    31،  29های  با رعایت موضوع ماده

 به صورت زیر طراحی شده است. 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور ساختارهای سازمان اداری  بهمرکز مورد بازنگری قرار گرفت و   نمودار سازمانی ،قانون مدیریت خدمات کشوری 31در اجرای ماده 

باشد که  ربط میو جلساتی با حضور رئیس مرکز آمار ایران تشکیل شده و در دست بررسی امور ذی  ارسال گردید و استخدامی کشور  

 . پس از تأیید ابالغ خواهد شد

 مركز آمار ايران  نمودار سازمانی -1شکل 
 

 منابع انسانی و پشتيبانیاداره كل توسعه 

 حسابیاداره كل امور مالی و ذي

 معاونت اقتصادي و محاسبات ملی هاي آماري و آمارهاي ثبتیمعاونت طرح
 پشتيبانی  معاونت توسعه منابع،
 هاو امور استان

 هاي اقتصاديدفتر حساب

 هادفتر شاخص قيمت

هاي سياستها و دفتر محاسبه شاخص برنامه
 كالن

 دفتر استانداردها و نظارت بر
 هاي آماريطرح 

 دفتر نقشه و اطالعات مکانی

 اداره حراست المللهاي بينروابط عمومی و همکاري دفتر رياست،

 آمار پژوهشکده عالی آمارشوراي تساري

 عالی آمارشورايريزي، پايش عملکرد و دبيرخانه دفتر برنامه

 رسانیهای اطالعاتی و اطالعمعاونت پایگاه  
اطالعات، ارتباطات و  يمركز فناور
 يمجاز يفضا تيامن

 معاونت سیستم و خدمات نرم افزاری

 یمجاز یفضا تیمعاونت شبکه و امن

هاي شناسی آماري و طرحدفتر روش
 گيرينمونه

 سرشماريدفتر جمعيت، نيروي كار و 

 دفتر صنعت، معدن و زيربنايی

 دفتر كشاورزي

 دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات

 دفتر پايگاه مقاومت بسيج
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استناد ماده   به  آمار، وظیفه دبیرخانه شورای اجرایی دبیرخانه شوراینامه  آیین   1شایان ذکر است  ایران  عالی  آمار  را مرکز  آمار  عالی 

 .عالی آمار استباشد. رئیس مرکز آمار ایران، دبیر شورای دار میعهده

 همکاران استانی 

ها به عنوان بازوان اجرایی مرکز  استان ریزی  مجموعه ساختار تشکیالتی سازمان مدیریت و برنامههای آمار و اطالعات، زیرمعاونت

های اجرایی استانی را برعهده داشته و در  آمار ایران، مسئولیت هدایت و مدیریت انجام تکالیف آماری محوله مرکز آمار ایران توسط رده

برای انجام مطلوب تکالیف آماری    های ابالغی از مرکز آمار ایران، تمهیدات الزم ها، اعتبارات و دستورالعملها، بخشنامهچارچوب سیاست 

های آماری،  ها و فعالیتها، سرشماری رسانی نتایج آمارگیرینمایند. هدایت، آموزش، نظارت، استخراج و اطالعها را فراهم میدر استان

ین مرکز به عنوان طراحان  ها از جمله وظایفی است که مدیران و کارشناسان اریزی استانپشتیبانی و حمایت از سازمان مدیریت و برنامه

 های آماری و هسته مرکزی نظام ملی آمار ایران، بر عهده دارند.  برداران اولیه فعالیتو بهره

ها اعالم و با توجه به ریزی استان های آماری را در ابتدای سال، به سازمان مدیریت و برنامهمرکز آمار ایران اعتبارات مربوط به طرح 

   دهد.های مربوط را انجام میهای آماری در طی سال ابالغزمانبندی اجرای طرح برنامه 

  نيروي انسانی

 باشند. ویژگی آنان بر حسب نوع استخدام و مدرک تحصیلی در جدول زیر ارائه شده است. نفر در این مرکز شاغل می 333تعداد  

 نوع استخدام و مدرك تحصيلی نيروي انسانی شاغل مركز آمار ايران به تفکيك  -1جدول 

 مدرك تحصيلی                    

 نوع استخدام 
 فوق ديپلم  ليسانس ليسانسفوق  ي دكتر

 ديپلم 

 و كمتر از آن 
 جمع

 186 5 2 55 120 4 رسمی 

 42 0 0 4 37 1 رسمی آزمايشی

 37 3 1 4 28 1 پيمانی 

 68 18 11 28 11 0 انجام كار مشخص  قرارداد

 333 26 14 91 196 6 جمع

 اعتبارات

میلیون ریال بوده    1.175.994  ، رقمی معادل 1400ای مصوب مرکز در سال  های سرمایهای و تملک داراییمجموع اعتبارات هزینه 

ای های سرمایهمیلیون ریال دیگر مربوط به اعتبارات تملک دارایی  59.000ای ومیلیون ریال آن مربوط به اعتبارات هزینه  1.086.214  که

 است. میلیون ریال بوده 30.780های اجراییای مربوط به آمارهای ثبتی دستگاهاعتبارات هزینهبوده است. 
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 اي اعتبارات هزينه

ای باشد. مجموع اعتبارات هزینهها میشامل دو قلم اساسی حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه  ای مرکز  مجموع اعتبارات هزینه

میلیون ریال در   1.086.214درصد از     48.6ای مربوط به ساماندهی آمارهای ثبتی( با رشدی معادلمرکز )به استثنای اعتبارات هزینه 

 ایش یافته است. افز 1400میلیون ریال در سال   1.615.029به  1399سال 

درصد کاهش داشته    1.1حدود    1399درصد بوده که نسبت به سال    96.2حدود    1400ای در سال  میزان تخصیص اعتبارت هزینه

 است. 

 ، تخصیص داده نشد. 1400های اجرایی در سال ای مربوط به آمارهای ثبتی دستگاهاعتبارات هزینه

 ايهاي سرمايه اعتبارات تملك دارايی
ا دارایی سرمایهعتبارات  مجموع  برای سال    ایتملک  مبلغ    17  افزایشی معادل  1400مرکز  از  به    59.000درصد  ریال  میلیون 

مین تجهیزات و تعمیرات أ طرح ت"ای مربوط به  داشته است. این اعتبارات در قالب طرح تملک دارایی سرمایه  میلیون ریال   69.488

درصد اعتبارات تخصیص یافته   45.4 گردد که مبادله می "نظام آماری کشور افزارافزار و نرممین سختأ طرح ت "و  "ها اساسی ساختمان

 است.

  


