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

مصوبات های نوین« براساس  المللی با استفاده از فناوریرسانی آمارهای رسمی در سطح ملّی و بینمند کردن انتشار و اطالع»نظام

راهبردهای برنامه ملّی توسعه آمار کشور، برای   دهی، تهیه و رعایت تقویم انتشاراتی آمارهای رسمی کشور«عالی آمار و »سامانشورای 

انتشار و اطالعافزایش کیفیت محصوالت آماری از نظر   ارائه و چگونگی  ایران    رسانی آنهازمان  امکان  است. در این راستا مرکز آمار 

ها و سایر منابع را از طریق  های مورد نیاز، نقشههای آماری و دریافت مشاورهها و تحلیلکاربران به نشریات، نتایج آمارگیریدسترسی 

رسانی آماری و کتابخانه، ارائه محتواهای متنوع از افزار آمار همراه واحد اطالعرسانی آماری، نرمسامانه خدمات اطالعدرگاه ملّی آمار،  

رسان  ها(، فعالیت در فضای مجازی)پیامنگاشتها، اطالعسازی آمارهای رسمی تولیدی )گزارش رهای مرکز و تفسیر و شفافنتایج آما

  را فراهم آورده است.  ها سروش(، معرفی محصوالت آماری مرکز در سطح جامعه و کاربران بالقوه آمارهای رسمی و ارتباط با رسانه

 به شرح ذیل است. رسانی اطالعدر راستای ارتقای فرهنگ آماری، انتشار و  مرکز آمار ایران  1400سالاقدامات 

 ريزي آمار و برنامه  روز  برگزاري مراسم بزرگداشت

 

 

 

نوين«  آماري نظام در هاداده حکمرانی با قرن جديد به »ورودسال  شعار باریزی، مراسم بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه
  ،یرکاظمیدکتر م آقای با حضور یری ویروس کرونا، به صورت محدودگتحت تأثیر شرایط ناشی از همه  1400 ماهآبان اول روز شنبه در 

برنامه و بودجه و محاسبات    ونیسیکم  رئیس   ،ییبابا  یدکتر حاجآقای  سازمان برنامه و بودجه کشور،    سیئجمهور و ر  سیمعاون رئ

و معاونان،    ییاجرا  یهاها و مسئوالن دستگاهاستان   یزیرو برنامه  تی ریسازمان، مد  طالعاتسا و معاونان آمار و اؤاز ر  یجمع  و  مجلس

  ( برگزار شد. یو مجاز  ی)حضور   یبیسازمان برنامه و بودجه کشور به صورت ترک  ریدر سالن غد  رانی و کارشناسان مرکز آمار ا  رانیمد

  حوزه   برگزیده  و  برتر  نفرات  از  نیز  رونمایی گردید و  1405  مبناثبتی  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  اولین  تمبر  از  مراسم،  در این

  و  ایران  آمار   مرکز  توسط  علمی   وبینار  7  آمار   هفته  قدردانی به عمل آمد. در همین راستا، به مناسبت  و   تجلیل  کشور،  در  آماری  نظام

 .شد رکشور به صورت مجازی برگزا  علمی مراکز  و ها دانشگاه همکاری با آمار پژوهشکده

 ها ارتباط با رسانه

های  رسانی عملکرد و فعالیترسانی عمومی و ارتقای فرهنگ آماری و همچنین در راستای اطالعها در اطالعبا توجه به نقش مهم رسانه

های مختلف با  ها و خبرگزاری های خبری، روزنامهمصاحبه با شبکه  34این مرکز و تنویر افکار عمومی، مدیران و کارشناسان مرکز  

و دیگر موضوعات مرتبط    نظام آماری مدرن و ثبتی مبنا موضوعات جمعیت، رشد جمعیت و چشم انداز آن، نرخ تورم، اشتغال و بیکاری،  
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ریزی و اولین جلسه ستاد ملّی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  دادند. همچنین به مناسبت روز آمار و برنامهانجام    1400در سال  

 دهد: به تفصیل، اطالعات مربوط به آن را ارائه می  5جدول برگزار شد.  ، دو نشست خبری1405مبنا ثبتی

 هاي خبري به تفکيك موضوع و تاريخهاي انجام شده توسط مديران و كارشناسان مركز با رسانهمصاحبه – 5جدول

 تاريخ انجام مصاحبه موضوع  نام رسانه رديف 

 7/1/1400 تورم  شبکه خبر  1

 20/1/1400 سرشماری ثبتی مبنا واحد مرکزی خبر 2

 14/2/1400 مرجعیت مرکز آمار ایران  ایرنا 3

 19/2/1400 مرجعیت مرکز آمار ایران  ایسنا 4

 21/2/1400 شورای عالی و مرجعیت رادیو ایران  5

 29/2/1400 رشدجمعیت  2شبکه  6

 29/2/1400 سالخوردگی جمعیت/ رادیو سالمت 7

 6/4/1400 رشد اقتصادی اکو ایران  8

 20/4/1400 نرح بیکاری روز نامه ایران 9

 6/5/1400 تورم  شبکه خبر  10

 11/5/1400 تورم  شبکه خبر  11

 12/5/1400 گذران وقت ایسنا 12

 10/6/1400 سالمندی شبکه خبر  13

 26/6/1400 رشد رادیو ایران  14

 24/7/1400 رشد استان ها  دنیای اقتصاد  15

 24/7/1400 نتایج طرح رفتار فرهنگی خانوار شبکه خبر  16

 25/7/1400 اختالف با بانک مرکزی -تورم ایسنا )بازدید رئیس  مرکز(  17

 25/7/1400 نظام آماری  )رادیو دفاع مقدس(  رادیو سرو 18

 26/7/1400 معرفی نشریه شاخص های کالن اقتصادی روزنامه اطالعات  19

 26/7/1400 اهمیت آمار در توسعه و برنامه ریزی رادیو تهران  20

 26/7/1400 برنامه ریزیاهمیت آمار در توسعه و  شبکه خبر  21

22 
)پخش    رادیو اقتصادی  –رادیو گفت و گو  

 یک برنامه در دو شبکه( 
 27/7/1400 حکمرانی داده
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 تاريخ انجام مصاحبه موضوع  نام رسانه رديف 

 1/8/1400 زیر ساخت های سرشماری-دولت الکترونیک -داده رادیو سراسری  23

 4/8/1400 سرشماری ثبتی  1شبکه  24

 5/8/1400 تورم  شبکه خبر  25

 9/8/1400 سرشماری ثبتی  واحد مرکزی خبر 26

 11/8/1400 سرشماری ثبتی  ایرنا 27

 12/8/1400 اشتغال رسمی ایرنا 28

 22/8/1400 سالخوردگی باشگاه خبرنگاران 29

 20/9/1400 مسکن روزنامه دنیای اقتصاد  30

 29/9/1400 علت سالخوردگی  شبکه سالمت 31

 4/10/1400 جمعیت -باروری  4شبکه  32

 5/10/1400 جمعیت  رادیو گفت و گو 33

 26/10/1400 جمعیت  شبکه خبر  34

 باشد:  به شرح ذیل میهای آماری مرکز رسانی اخبار و نتایج طرح اطالعهمچنین سایر اقدامات مرکز در ارتباط با 

ابهامات برخی اخبار نادرست منتشره ها در راستای روشنگری و شفافیت، تنویر افکار عمومی و رفع  جوابیه به رسانه  10ارسال   •

 ها در مورد مرکز آمار ایران؛در رسانه

 ؛ تحلیل و یادداشت در درگاه ملی آمارعنوان  22بارگذاری  •

 و markazamariran@رسان سروش پیامدر  خبر عنوان 200ی بارگذار •

 ها. بزرگداشتها، جلسات، مراسم و امور عکاسی و مستندسازی از نشست مورد  140انجام  •

 رسانی آماري توسعه اطالع

ها  های مورد نیاز، نقشههای آماری و دریافت مشاورهها و تحلیلمرکز آمار ایران امکان دسترسی کاربران به نشریات، نتایج آمارگیری

در این راستا اقدامات    نشریات فراهم آورده است.رسانی، کتابخانه، انتشار و اشتراک  و سایر منابع را از طریق درگاه ملّی آمار، واحد اطالع

 انجام شده است :  1400زیر در سال 
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 درگاه ملی آمار 

 

 

 

بازدید داشته   4.570.000  بیش از  1400دروازه دسترسی به اطالعات آماری مرکز آمار ایران است و طی سال    نیاولدرگاه ملی آمار  

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

 عنوان نشریه، چکیده، گزارش آماری و داده تصویری؛  310  درج حدود •

 های زمانی و سایر جداول؛ عنوان جدول آماری اعم از سری  685رسانی بیش از بهنگام •

 های آماری در درگاه ملی آمار؛نتایج طرح  عنوان خبر 259بارگذاری  •

 عنوان خبر سازمانی در درگاه ملی آمار؛   77بارگذاری  •

های موجود در سامانه مذکور )درج  روزرسانی و تکمیل سری زمانی سالنامهی شامل بهسامانه سالنامه آمار  توسعه محتوایی •

 و  فایل(  1233عنوان سالنامه آماری کشوری و استانی جدید معادل   33

عنوان اطالع تصویری در قالب اینفوگرافیک جدید  31شامل درج   آمار  یدرگاه مل  های تصویریدادهو توسعه بخش    هیتغذ •

   آمارهای موضوعی درگاه ملی آماردر بخش 

اندازی صفحه مجازی روز  مبنا، راهاندازی زیرسایت سرشماری ثبتی عبارتند از: راه  1400اهم اقدامات در درگاه ملی آمار در سال  

بر اساس    توسعه محتوایی و ایجاد تغییرات در بخش شناسنامه خدمات در درگاه ملی آمار و تکمیل؛    1400ریزی سال  آمار و برنامه

اندازی صفحه سامانه شفافیت و  راه  ؛ ای در صفحه اصلی سایت فعلی اندازی بخش چندرسانهراه  الزامات ارزیابی دولت الکترونیک؛

 و ...  تکمیل و اصالح بخش میز خدمت درگاه ملی آمار فعلی بر اساس الزامات ارزیابی دولت الکترونیک

 رسانی آماريسامانه خدمات اطالع 

های اطالعاتی )حاوی  سامانه به منظور عرضه محصوالت مرکز آمار ایران اعم از نشریات چاپی، نشریات الکترونیکی و بسته این  

بسته   280نشریه چاپی،    27عنوان محصول شامل  315، تعداد  1400اندازی شده است. در سال  مجموعه جداول آماری( طراحی و راه

  4113سفارش ثبت شده و تعداد    15000بارگذاری شده است. در همین بازه زمانی، تعداد  عنوان نشریه الکترونیکی    8اطالعاتی و  

   .اندمشتری جدید نیز در سامانه ثبت نام نموده

 افزار آمار همراه نرم 

یکی از محصوالت   و تبلت،  های همراه هوشمندتلفن، اپلیکیشن قابل نصب بر روی ابزارهای اندرویدی اعم از  افزار آمار همراهنرم

کاربران طراحی شده است.    رایهای آماری مرکز آمار ایران برسانی اقالم و شاخصمنظور اطالع  افزاری مرکز آمار ایران است که بهنرم
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اال قابل  به ب   4،2،2های همراه با سیستم عامل اندروید  و بر روی تلفن  بوده های واسط کاربری  افزاری سازگار با استاندارداین بسته نرم

انسانی و    جمعیتی، نیروی  هایاعم از شاخص  آمارهای رسمی کشورافزار امکان اطالع از  با استفاده از این نرم  .اندازی استنصب و راه

برخط   صورت برخط و غیر توانند بهها فراهم گشته و کاربران میدر سطح کل کشور و استان ماهانه و  فصلی   ساالنه، صورتبه اقتصادی

، عالوه بر  1400در سال    .را نیز مشاهده نمایند  با آن  و عالوه بر آن نمودارهای مرتبط  کردههای مذکور اطالع پیدا  عیت شاخصاز وض

های پایگاه  افزودن اقالم آماری بیشتر، برخی محتواها و امکانات جدید از جمله استفاده از وب سرویس، جهت ارسال بخشی از داده

دانلود    29300، بیش از  1400سال    انتهای ه سامانه داشبورد ریاست جمهوری )سامانه پاک( فراهم گردید. تاافزار بمرتبط با این نرم

 . افزار مذکور مندرج در سایت درگاه ملی آمار، صورت گرفته استتوسط کاربران، صرفاً از طریق لینک دانلود نرم

   رسانی آماري و كتابخانهواحد اطالع 

 عبارتند از: 1400رسانی آماری در سال ای و اطالعهای کتابخانهفعالیتاهم 

کاربر حقیقی و حقوقی    نامه   1143  ای(، به تعداددبیرخانه رسانی آماری به کاربران )از طریق مکاتباتارائه خدمات اطالع •

   ؛ها و مؤسسات دولتی و خصوصی(ها، سازمان)وزارتخانه 

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

نه، استخراج، تهیه نقشه و ارسال فایل)به  مورد شامل: مشاوره، راهنمایی، دریافت درخواست، اعالم هزی2900آمار به تعداد  

 ؛ پذیرد(رسانی آماری به صورت غیرحضوری انجام میدلیل شیوع کرونا خدمات اطالع

 ؛ Shapfile  ،DWGهایها با فرمتهای آماری شهری و روستایی از سرشماری رسانی نقشهارائه خدمات اطالع •

 ؛ فایل   8250های آماری(، به تعداد ها و طرحهای اطالعاتی )سرشماریاستخراج اطالعات از سامانه •

بررسی مکاتبات ارسالی در خصوص دریافت اطالعات آماری کشور از سوی کاربران سامانه دسترسی انتشار آزاد اطالعات  •

 ؛ نامه 51پژوهشگران خارجی( به تعداد  دانشگاهیان و   ها،المللی )سازمانوکاربران بین

   شامل   467 ؛های اطالعاتی نشریات و مجالت تمام متن داخلی و خارجیمرکز آمار از طریق پایگاهارائه خدمات به کارکنان   •

 و  ایران مقاله از پایگاه اطالعات مگ 255 −

 دانلود شده است.   ISIمقاله از پایگاه اطالعات سیویلکا ، 212 −

بالغ بر   1400دسترس است. مجموعه منابع کتابخانه در سال خدمات کتابخانه دیجیتال مرکز آمار ایران از طریق درگاه ملی آمار قابل 

های  عنوان اسناد و مدارک طرح  1102عنوان مجله،  50عنوان،  1146شنیداری  -عنوان کتاب فارسی و التین، منبع دیداری 13197

 باشد. آماری می

 ه انتشار نشري

نشریات آماری از جمله وظایف این مرکز است که هر سال پس  ها و سایر  ها و آمارگیریچاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری 

به  ی و  بندصفحهو    نیتدو،  های آمارگیرینتایج طرح عنوان    88، درمجموع  1400گیرد. در سالاز استخراج و بررسی نتایج صورت می

   است.منتشر شده  6صورت چاپی و الکترونیکی به شرح جدول 
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 1400فهـرسـت انتشارات مركز آمار ايران درسال  –6جـدول 

 نوع انتشار  نام نشريه  رديف 

 چاپی و الکترونیکی  1398سالنامه آماری کشور   1

 چاپی و الکترونیکی  1399قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی مناطق روستایی پاییز   2

 چاپی و الکترونیکی  1399قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان   3

 چاپی و الکترونیکی  1399سال  مناطق روستایی  قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی   4

 الکترونیکی چاپی و   1400قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی بهار   5

 چاپی و الکترونیکی  1399گزارش فصلی اقتصاد ایران پاییز   6

 چاپی و الکترونیکی  1399گزارش فصلی اقتصاد ایران زمستان   7

 چاپی و الکترونیکی  1400گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار   8

 چاپی و الکترونیکی  1400گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان   9

 چاپی و الکترونیکی  1396-98برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور  شاخص های   10

 چاپی و الکترونیکی  1396-99شاخص های برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور   11

 چاپی و الکترونیکی  های عدالت اجتماعی شاخص  12

 چاپی و الکترونیکی  1399گزارش وضعیت اجتماعی فرهنگی ایران پاییز   13

 چاپی و الکترونیکی  1399گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران زمستان   14

 چاپی و الکترونیکی  1400گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار   15

 چاپی و الکترونیکی  1400گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران تابستان   16

 چاپی و الکترونیکی  1398برداری کشور  نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره  17

 چاپی و الکترونیکی  1399برداری کشور  نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره  18

 چاپی و الکترونیکی  1399ساختمان صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز    هایاطالعات پروانه  19

 چاپی و الکترونیکی  1399های ساختمان صادر شده توسط شهرداری کشور زمستان  اطالعات پروانه  20

 چاپی و الکترونیکی  1399های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال  اطالعات پروانه  21

 چاپی و الکترونیکی   1400های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار  اطالعات پروانه  22

 چاپی و الکترونیکی    1400های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان  اطالعات پروانه  23

 چاپی و الکترونیکی    1400های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز  اطالعات پروانه  24

 چاپی و الکترونیکی  1399های ساختمان های مسکونی شهر تهران پاییز  ه شاخص قیمت نهاد 25

 الکترونیکی چاپی و   1399های ساختمان های مسکونی شهر تهران پاییز  ه شاخص قیمت نهاد 26
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 نوع انتشار  نام نشريه  رديف 

 چاپی و الکترونیکی  ( 1390)بر مبنای سال پایه  1400های ساختمان های مسکونی شهر تهران بهار  ه شاخص قیمت نهاد 27

 چاپی و الکترونیکی  ( 1390)بر مبنای سال پایه  1400های مسکونی شهر تهران تابستان  های ساختمان ه شاخص قیمت نهاد  28

 چاپی و الکترونیکی  1399اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز   29

 چاپی و الکترونیکی  1399اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان   30

 چاپی و الکترونیکی  1400اطالعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران بهار   31

 چاپی و الکترونیکی  1400تابستان  اطالعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران   32

 چاپی و الکترونیکی  1399اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور پاییز   33

 چاپی و الکترونیکی  1399اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان   34

 الکترونیکی چاپی و   1400اطالعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور بهار   35

 چاپی و الکترونیکی  1400اطالعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور تابستان   36

 چاپی و الکترونیکی  1399و سال    1399نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم   37

 چاپی و الکترونیکی  1399سالو    1399های عمرانی نیمه دوم  نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل طرح  38

 چاپی و الکترونیکی  1400های محصوالت صنعتی  بندی فعالیت راهنمای طبقه  39

 چاپی و الکترونیکی  1399و سال  1399های عمرانی نیمه دوم  آالت طرح  نتایج آمارگیری از کرایه ماشین  40

 چاپی و الکترونیکی  1399آالت عمرانی نیمه اول  کرایه ماشین نتایج طرح آمارگیری از   41

 چاپی و الکترونیکی  1355-1395های جمعیتی ایران در گذر زمان  شاخص  42

 چاپی و الکترونیکی  1399کشی سال  سسات جوجهؤ نتایج آمارگیری از م 43

 چاپی و الکترونیکی  1399نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی   44

 چاپی و الکترونیکی  1399سسات پرورش مرغ مادر کشور  ؤ نتایج آمارگیری از م 45

 چاپی و الکترونیکی  1399های پرورش مرغ تخمگذار کشور  نتایج تفصیلی نتایج آمارگیری از مرغداری  46

 چاپی و الکترونیکی  1399های کشور سال  کشتار دام کشتارگاه  47

 چاپی و الکترونیکی  1399کشورسال  های  نتایج تفصیلی طرح آمارگیری از دامداری  48

 چاپی و الکترونیکی  1399های کشور  نتایج طرح آمارگیری باغداری  49

 چاپی و الکترونیکی  1399نتایج تفصیلی بخش اشتغال رسمی و غیر رسمی 50

 چاپی و الکترونیکی  1399تا    1398نتایج تفصیلی بخش و اشتغال رسمی و غیر رسمی   51

 چاپی و الکترونیکی  1399سال  -مرکز آمار ایران    عملکردگزارش   52

 چاپی و الکترونیکی  ایران   مرکز آمار   1400گزارش عملکرد بهار   53
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 نوع انتشار  نام نشريه  رديف 

 چاپي و الكترونيكي  ایران   مركز آمار  1400گزارش عملكرد تابستان   54

 چاپي و الكترونيكي  ایران   مركز آمار  1400گزارش عملكرد پایيز   55

 چاپي  مجموعه قوانين و مقررات  56

 چاپي و الكترونيكي  ها در آینه آمارجایگاه اقتصادي و اجتماعي استان  57

 چاپي و الكترونيكي  1398-99آمارگيري گذران وقت نقاط شهري كشور  نتایج طرح   58

 چاپي و الكترونيكي  1400شاخص كالن اقتصادي و اجتماعي كشور مهر ماه   59

 چاپي و الكترونيكي  1400بان ماه  آهاي كالن اقتصادي و اجتماعي كشور  شاخص  60

 چاپي و الكترونيكي  1400هاي كالن اقتصادي و اجتماعي كشور آذر ماه  شاخص  61

 چاپي و الكترونيكي  1400هاي كالن اقتصادي و اجتماعي كشور دي  شاخص  62

 چاپي و الكترونيكي  1400هاي كالن اقتصادي و اجتماعي كشور بهمن ماه  شاخص  63

 چاپي و الكترونيكي  1400هاي كالن اقتصادي و اجتماعي كشور اسفند ماه  شاخص  64

 چاپي و الكترونيكي  1400تا    1395مجموعه مستندات ثبت پایه جمعيت عشایر از سال   65

 چاپي و الكترونيكي  شاخص رصد جهش توليد  66

 چاپي و الكترونيكي  1399نتایج آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار سال   67

 چاپي و الكترونيكي  كارنامه تالش فرزندان همكاران  68

 چاپي و الكترونيكي  1398هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه  آمارگيري از كارگاه نتایج طرح   69

 چاپي و الكترونيكي  )در سطح شهرستان( 1400نتایج ثبت پایه جمعيت عشایر كوچنده كشور   70

 چاپي و الكترونيكي  ها و متغيرهاي بخش كشاورزي ها بر اساس شاخص  سهم و رتبه استان  71

 چاپي و الكترونيكي    2018-  مصرف فردي بر حسب هدفبندي  طبقه 72

 چاپي و الكترونيكي  1399هاي كشور  سازي چارچوب گلخانهنتایج طرح بهنگام  73

 چاپي و الكترونيكي    1395-99هاي كشور  اجتماعي و فرهنگي استان   جایگاه اقتصادي، 74

 چاپي و الكترونيكي 1399زمستان    -گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ایران 75

 چاپي و الكترونيكي 1399پایيز    -گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ایران 76

 الكترونيكي  چرخ توليد و عرضه گوشت قرمز از نگاه آمار  77

 الكترونيكي  1399نتایج آمارگيري فصلي تعداد و توليدات دام سبک زمستان   78

 الكترونيكي  1400توليدات دام سبک بهار  نتایج آمارگيري فصلي تعداد و   79

 الكترونيكي  1400نتایج آمارگيري فصلي تعداد و توليدات دام سبک تابستان   80
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 نوع انتشار  نام نشريه  رديف 

 الکترونیکی  1400-1399نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک   81

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک پاییز   82

 الکترونیکی  1399نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین زمستان   83

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین بهار   84

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین تابستان 85

 الکترونیکی  1400-1399تعداد و تولیدات دام سنگین  نتایج آمارگیری فصلی   86

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین پاییز 87

 الکترونیکی  1400های کشور تابستان  خالصه نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه  88

 اشتراك نشريات 

شود.  صورت فیزیکی و لوح فشرده، از طریق پست برای مشترکان حقیقی و حقوقی ارسال میهر ساله نشریات مرکز آمار ایران به 

  فهرست   کاربران طبق  یبراآمار ایران به مشترکان نشریات    مرکز  ات ینشر  از  جلد   1394به تعداد    هیعنوان نشر  35  نیز  1400در سال  

مدارک سازمان    مرکز اسناد و   ،ی، کتابخانه ملشورای اسالمی  کتابخانه مجلس  ،استان  31  یزیربرنامه  و  تیری)کتابخانه سازمان مد   موجود

  مرکز  ران،یا  ی مدارک علم  یفناور  وهشگاه علوم وژپ   ،هیحوزه علم  ،یبهرور  ملّی  سازمان  ،یجمهور  استیکتابخانه ر  بودجه،  برنامه و 

  کتابخانه ران،یمرکز آمار ا یموضوع  دفاتر ران،یکتابخانه مرکز آمار ا  ،کشور بودجه انتشارات سازمان برنامه و  و  موزه ،ی ایرانمدارک علم 

 ارسال شد.   جلد نشریه به کاربران خریدار نشریات از طریق فروشگاه مجازی 201 و  پژوهشکده آمار(

 در ادامه توضیحاتی درباره برخی از نشریات مرکز آمار ایران که نیاز به معرفی بیشتری دارند، ارائه شده است.

 سالنامه آماري كشور  

 

 

 
دستگاه اجرایی کشور و نتایج    70های کلیدی تولید شده بیش از  ای حاوی اقالم آماری و شاخصسالنامه آماری کشور مجموعه

اجرای  تاکنون در راستای    1345باشد که از سال  های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... میهای آماری مرکز آمار ایران در زمینه طرح

شود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید  قانون مرکز آمار ایران در دو نسخه فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر می  3ماده  

نیز برای کاهش فاصله   1387گذاران شده است. از سال  ریزان و سیاستهای مورد نیاز محققان، برنامهزمانی ارزشمندی از شاخصسری

 

 

 نوع انتشار  نام نشريه  رديف 

 الکترونیکی  1400-1399نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک   81

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک پاییز   82

 الکترونیکی  1399نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین زمستان   83

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین بهار   84

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین تابستان 85

 الکترونیکی  1400-1399تعداد و تولیدات دام سنگین  نتایج آمارگیری فصلی   86

 الکترونیکی  1400نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین پاییز 87

 الکترونیکی  1400های کشور تابستان  خالصه نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه  88

 اشتراك نشريات 

شود.  صورت فیزیکی و لوح فشرده، از طریق پست برای مشترکان حقیقی و حقوقی ارسال میهر ساله نشریات مرکز آمار ایران به 

  فهرست   کاربران طبق  یبراآمار ایران به مشترکان نشریات    مرکز  ات ینشر  از  جلد   1394به تعداد    هیعنوان نشر  35  نیز  1400در سال  

مدارک سازمان    مرکز اسناد و   ،ی، کتابخانه ملشورای اسالمی  کتابخانه مجلس  ،استان  31  یزیربرنامه  و  تیری)کتابخانه سازمان مد   موجود

  مرکز  ران،یا  ی مدارک علم  یفناور  وهشگاه علوم وژپ   ،هیحوزه علم  ،یبهرور  ملّی  سازمان  ،یجمهور  استیکتابخانه ر  بودجه،  برنامه و 

  کتابخانه ران،یمرکز آمار ا یموضوع  دفاتر ران،یکتابخانه مرکز آمار ا  ،کشور بودجه انتشارات سازمان برنامه و  و  موزه ،ی ایرانمدارک علم 

 ارسال شد.   جلد نشریه به کاربران خریدار نشریات از طریق فروشگاه مجازی 201 و  پژوهشکده آمار(

 در ادامه توضیحاتی درباره برخی از نشریات مرکز آمار ایران که نیاز به معرفی بیشتری دارند، ارائه شده است.

 سالنامه آماري كشور  

 

 

 
دستگاه اجرایی کشور و نتایج    70های کلیدی تولید شده بیش از  ای حاوی اقالم آماری و شاخصسالنامه آماری کشور مجموعه

اجرای  تاکنون در راستای    1345باشد که از سال  های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... میهای آماری مرکز آمار ایران در زمینه طرح

شود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید  قانون مرکز آمار ایران در دو نسخه فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر می  3ماده  

نیز برای کاهش فاصله   1387گذاران شده است. از سال  ریزان و سیاستهای مورد نیاز محققان، برنامهزمانی ارزشمندی از شاخصسری
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براي   1رساني بهنگام، از سامانه اختصاصييد تا انتشار و افزايش کيفيت و سرعت تهيه آمارهاي مندرج در آن و همچنين اطالع زماني تول

گيري شده بهره  excelو    wordهاي ها و دفاتر موضوعي مرکز آمار ايران و انتشار الكترونيكي آن در قالبآوري اطالعات از دستگاهجمع 

جدول پس از انجام   540فصل و بيش از  25)نسخه فارسي( در قالب  1399 -، سالنامه آماري کشور1400ر سال است. در اين راستا د

از طريق سامانه فوق هاي کارشناسي در نسخهبررسي انتشار يافت و  الكترونيكي  الذکر و همچنين درگاه ملي آمار مورد  هاي چاپي و 

هاي  )نسخه انگليسي( نيز پس از ترجمه و انجام بررسي  1398  -فصول سالنامه آماري کشوربرداري مخاطبين قرار گرفت. همچنين  بهره

 کارشناسي براي انتشار آماده شد.  

نيز به تدريج تحت پوشش سامانه الكترونيكي سالنامه آماري کشور قرار گرفت و اين سامانه   هاالزم به ذکر است سالنامه آماري استان

 پذير است.  ها نيز از طريق درگاه ملي آمار امكانها فعال شده و دسترسي به اطالعات سالنامه استانندرحال حاضر در کليه استا

ها را بر اساس معيارها و الگوي ارائه شده از سوي مرکز با هدف دسترسي به  اين مرکز هر ساله ارزيابي سالنامه آماري استان  ،همچنين

 دهد: اهداف ذيل انجام مي

   ؛هاي آماري استانتار و محتواي سالنامهبهبود کيفيت ساخ •

 ؛سالنامه آماري کشور وها بين اطالعات سالنامه آماري استان رفع مغايرت آماري •

ها در سالنامه آماري استان ) با استفاده از نشريه راهنماي  کشور و استان  آماري  هاي جداول آماري سالنامهسازي الگويكسان •

 استان و الگوي جداول آماري( و تهيه سالنامه آماري 

 .ها طبق برنامه زمانبنديانتشار سالنامه استان •

يكسان راستاي  سالنامهدر  کيفيت  سازي  افزايش  و  استان  آماري  هرامحتوهاي  به  سال   ،  و  بازنگري  به  توليد  اقدام  الگوي  روزرساني 

 . شودميهاي استاني سالنامه

 1396-1399های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشریه شاخص

هاي مناسب  باشد. در اين بين استفاده از مالکهاي مختلف ميترين وظايف مديريت در حوزهجمله مهم  ريزي و کنترل ازبرنامه
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  آماري   نيازهاي   اعالم  به  توجه  هاي مشخص باشند، براي داشتن ابزار مناسب حائز اهميت است. در اين راستا، باداراي تعاريف و ويژگي 

  ابعاد  پيرامون  مختلف  شاخصهايبا    رابطه  در  اسالمي  شوراي  مجلس  محترم  نمايندگان  مختلف و  مديريتي  هايکاربران در رده  روزافزون
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 هاي توسعه کشور را شناسايي، تهيه و منتشر نمايد. برنامه

 

1 . http://salnameh.sci.org.ir 
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شناسنامه  "نشریه  نخست ویراست انتشار و  تدوین فرایند از آمده  دست به تجربیات از استفاده با  ، 1399مرکز آمار ایران در سال 

 اقدام های اجرایی،دستگاه آماربخشی هایکمیته  کلیه با مکاتبه همچنین و  "کشور توسعه ششم برنامه نیاز مورد آماری هایشاخص

 مورد هایشاخص عنوان اجرایی به هایدستگاه بخشی آمارهای کمیته توسط که نمود هایی شاخص اطالعات زمانی  سری دریافت به

 است.ایران ارسال شده  آمار مرکز به هاآن  شناسنامه و تأیید کشور توسعه ششم هایبرنامه اهداف رصد نیاز

است و در سه    1399لغایت    1396های مرتبط با رصد اهداف برنامه ششم توسعه کشور از سال  این نشریه حاوی سری زمانی شاخص

اقتصادی«،    توسعه  و  فصل شامل: »رشد  13حوزه اصلی »اقتصادی«، »امور زیربنایی و تولیدی« و »علمی، فرهنگی و اجتماعی« و در قالب  

  ارتباطات«، »صنعت، معدن  نقل،  و   «، »حمل  ( گاز  و   نفت  برق،   آب،)و بخش عمومی«، »توزیع درآمد«، »انرژی  »پولی و مالی«، »بودجه  

»کشاورزی  و ورزش«،   محیط  و  بازرگانی«،  و  گردشگری  رسانه،  »فرهنگ،  »آموزش«،  تعاون«،  و  انسانی  توسعه  زیست«، »جمعیت، 

نشریه    PDFاطالعات نسخه اکسلی همزمان با نسخه    تدوین شده است.»سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی« و »امور عمومی« تهیه و  

 ت.دسترسی اس قابل www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس مذکور 

 ( 99-1395)هاي كشور جايگاه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استاننشريه 

 انتشار و تهیه به محاسبه، اقدام  1400در سال  کیفیت،   با آمارهای ارائه در کشور هایاستان مهم نقش به توجه با ایران آمار مرکز

این   .است نموده آماری کشور سالنامه بندیفصل اساس بر فصل 24 در 1399 لغایت 1395 سال از  نشریه این زمانی سری ویراست

های  برخورداری یا عدم برخورداری هر یک از استانتوان رتبه، سطح  ها میهای مختلف است که بر اساس آنای از شاخصنشریه مجموعه

قابلیت تعمیم  الزم،   اعتبارهای های موجود در نشریه دارای ویژگیهای منتخب مشخص کرد؛ از آنجایی که شاخص کشور را در شاخص 

هایی در  توان تحلیلمختلف میهای  سازیهستند، لذا با مدل  قابلیت مقایسهو    تفسیرپذیری،  مورد اعتماد بودن،  نگام بودنهب،  ءبه اجزا

از طریق مذکور  نشریه    PDFاطالعات نسخه اکسلی همزمان با نسخه  دست آورد.  ها با یکدیگر یا اهداف توسعه بهرابطه با مقایسه استان

 .دسترسی است قابل  www.amar.org.irسایت مرکز آمار ایران به آدرس  

   گزارش فصلی اقتصاد ايران

 

 

 

تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خأل موجود در زمینه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران به عنوان  

  1396ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور از سال  های اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤالن، برنامهشاخص

های گزارش فصلی اقتصاد ایران« نموده است. این نشریه حاوی آخرین اطالعات ساالنه و فصلی شاخص»  اقدام به تهیه و انتشار نشریه

های بخش انرژی، ساختمان ضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخص، وهای قیمتهای ملی، شاخصاشتغال و بیکاری، حساب
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با نسخه    اطالعات نسخه اکسلی همزمانتکیه بر اطالعات فصلی است.    و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طال و ارز با

PDF    آدرساین نشریه از طریق سایت مرکز آمار ایران به  www.amar.org.ir  طور مستمر روزآمد خواهد قابل دسترسی است و به

 شد. 

 يران ا یو فرهنگ یاجتماع يتوضع نشريه

  اجتماعی و فرهنگی کشور،های  آمار  های کشور، با توجه به خأل موجود در زمینه انتشار آمارمرجع رسمی  عنوان  مرکز آمار ایران به

وضعیت اجتماعی و  گزارش  "اقدام به تهیه و انتشار نشریه    1399سال  فصل بهار  کشور از  اجتماعی و فرهنگی  وضعیت  رصد  با هدف  

، اشتغال و بیکاری  ، سالمت  آموزش،  ، جمعیتهای  ساالنه شاخصو  اطالعات فصلی    آخرین  . این نشریه حاوینموده است  "ایران  فرهنگی 

بر اطالعات فصلی است. نشریه با تکیه  مین اجتماعی  فضای مجازی و رفاه و تأ  فرهنگ، رسانه و،  زنان و خانواده،  های اجتماعیآسیب 

 طور مستمر روزآمد خواهد شد. به  هر فصل  دسترسی است و  قابل   www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس  مذکور  

 ی عدالت اجتماع يهاشاخصنشريه 

ریزی کشور و در راستای  آماری و برنامههای عدالت در نظام  مرکز آمار ایران با توجه به خالء آماری موجود در خصوص شاخص

از سال   های های عدالت اجتماعی نموده است. گزارش ساالنه »شاخصاقدام به تهیه گزارش شاخص  1399انجام وظیفه ذاتی خود 

به که  است  ایران  در  عدالت  وضعیت  با  مرتبط  اطالعات  آخرین  حاوی  اجتماعی«  تصمیم  عدالت  آماری  نیازهای  رفع  ن،  گیرامنظور 

 شروع شده است.   1399ریزان و سایر پژوهشگران تهیه و انتشار آن از سال برنامه

های عدالت در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی در این گزارش شاخص 

ایران همکاری دارند شامل وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی هایی که در تأمین اطالعات این نشریه با مرکز آمار  هارائه شده است. دستگا

و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم،  

ت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ثب

بهزیستی کشور،  سازمان  ایران،  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی  امام خمینی)ره(،  امدام  کمیته  مالیاتی کشور،  امور  سازمان  ایران، 

دسترسی    قابل  www.amar.org.irاز طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس  مذکور  نشریه  .  باشندسازمان پزشکی قانونی کشور می

 .است
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 هاي انتشاراتی هاي آمارگيري و ساير فعاليتهاي طرحسازي نشريات و پرسشنامهآماده

 

 

  

 شناسنامه به نشریات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛  45اختصاص  •

 مجوز انتشار از کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛  38 درخواست و دریافت تعداد •

کارنامه    بانوی آمار وخبر نامه    دوره  3  ،(1400تا بهمن  1399سفند)اخبر نامه    دوره  12جلد    یطراح  و  نیتدو  ،یبندصفحه  •

 ؛ تالش فرزندان همکار مرکز

 ی سرشمارپوستر  5طراحی    ؛1398ی سالنامه آماری کشور سالکاور لوح فشرده نور  یطراحعنوان نشریه،    45طراحی جلد   •

بنرهای    ،هجری شمسی، سال نو میالدی  وکارت تبریک سال نمدیران مرکز،  کارت شناسایی  ،1405مسکن    نفوس و  یعموم

طراحی دو طرح پوستر ویژه    ،اسالیدرهای مناسبتی درگاه  طراحی  روز آمار وبرنامه ریزی،  یکاور لوح فشرده نورمناسبتی،  

 ؛ ریزیروزملی آمار و برنامه

 و های آمارگیریعنوان پرسشنامه، راهنمای مأمور، راهنمای بازبین طرح  16بندی، اصالح و تدوین نهایی تعداد صفحه  •

  .ریزیملی آمار و برنامه تهیه کلیپ ویژه روز •

  يديتول  یرسم  ي آمارها  يسازو شفاف  ريتفس  و مركز    ي متنوع از نتايج آمارها  محتواهاي ارائه  

های آمارگیری ها، همه ساله نتایج اجرای طرحبا عنایت به وظایف مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور و ارائه آن

ها  شود. این محتوا از طریق درگاه ملی آمار، بخش دادهارائه می  های زمانی تهیه ودر قالب جداول، نشریات الکترونیکی و کاغذی و سری

در  ها را  های تحلیل از نتایج طرحها، مرکز آمار ایران گزارشو اطالعات آماری در دسترس عموم قرار دارد. در کنار ارائه نتایج طرح

 1400ها در سال  نماید. برخی عناوین این گزارش گزارش ارائه میراستای پاسخگویی به نیازهای متنوع کاربران، تهیه و در قالب مقاله و  

 به شرح زیر است: 

 ؛1399  -برداری  در حال بهره گزارش نرخ عدم تکمیل طرح آمارگیری از معادن     •

 ؛1398-1399گزارش تحلیلی گذران وقت معلولین     •

زمستان    –های رسمی کشورزان کشتار دام در کشتارگاه گزارش فصلی تعداد و تولیدات دام سبک )گوسفند و بره و بز و بزغاله( و می •

 ؛  1399

 ؛  1399زمستان    –های رسمی کشورسنگین )گاو و گوساله( و میزان کشتار دام در کشتارگاه   گزارش فصلی تعداد و تولیدات دام  •

 ؛ ایران  آمار  مرکز  1400  سال  زمستانفصول بهار، تابستان، پاییز و    عملکرد  گزارش •

 

 

 هاي انتشاراتی هاي آمارگيري و ساير فعاليتهاي طرحسازي نشريات و پرسشنامهآماده

 

 

  

 شناسنامه به نشریات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛  45اختصاص  •

 مجوز انتشار از کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛  38 درخواست و دریافت تعداد •

کارنامه    بانوی آمار وخبر نامه    دوره  3  ،(1400تا بهمن  1399سفند)اخبر نامه    دوره  12جلد    یطراح  و  نیتدو  ،یبندصفحه  •

 ؛ تالش فرزندان همکار مرکز

 ی سرشمارپوستر  5طراحی    ؛1398ی سالنامه آماری کشور سالکاور لوح فشرده نور  یطراحعنوان نشریه،    45طراحی جلد   •

بنرهای    ،هجری شمسی، سال نو میالدی  وکارت تبریک سال نمدیران مرکز،  کارت شناسایی  ،1405مسکن    نفوس و  یعموم

طراحی دو طرح پوستر ویژه    ،اسالیدرهای مناسبتی درگاه  طراحی  روز آمار وبرنامه ریزی،  یکاور لوح فشرده نورمناسبتی،  

 ؛ ریزیروزملی آمار و برنامه

 و های آمارگیریعنوان پرسشنامه، راهنمای مأمور، راهنمای بازبین طرح  16بندی، اصالح و تدوین نهایی تعداد صفحه  •

  .ریزیملی آمار و برنامه تهیه کلیپ ویژه روز •

  يديتول  یرسم  ي آمارها  يسازو شفاف  ريتفس  و مركز    ي متنوع از نتايج آمارها  محتواهاي ارائه  

های آمارگیری ها، همه ساله نتایج اجرای طرحبا عنایت به وظایف مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور و ارائه آن

ها  شود. این محتوا از طریق درگاه ملی آمار، بخش دادهارائه می  های زمانی تهیه ودر قالب جداول، نشریات الکترونیکی و کاغذی و سری

در  ها را  های تحلیل از نتایج طرحها، مرکز آمار ایران گزارشو اطالعات آماری در دسترس عموم قرار دارد. در کنار ارائه نتایج طرح

 1400ها در سال  نماید. برخی عناوین این گزارش گزارش ارائه میراستای پاسخگویی به نیازهای متنوع کاربران، تهیه و در قالب مقاله و  

 به شرح زیر است: 

 ؛1399  -برداری  در حال بهره گزارش نرخ عدم تکمیل طرح آمارگیری از معادن     •
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 ؛  1399

 ؛  1399زمستان    –های رسمی کشورسنگین )گاو و گوساله( و میزان کشتار دام در کشتارگاه   گزارش فصلی تعداد و تولیدات دام  •

 ؛ ایران  آمار  مرکز  1400  سال  زمستانفصول بهار، تابستان، پاییز و    عملکرد  گزارش •

 

 

 هاي انتشاراتی هاي آمارگيري و ساير فعاليتهاي طرحسازي نشريات و پرسشنامهآماده
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 ؛ تالش فرزندان همکار مرکز
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  .ریزیملی آمار و برنامه تهیه کلیپ ویژه روز •

  يديتول  یرسم  ي آمارها  يسازو شفاف  ريتفس  و مركز    ي متنوع از نتايج آمارها  محتواهاي ارائه  

های آمارگیری ها، همه ساله نتایج اجرای طرحبا عنایت به وظایف مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور و ارائه آن

ها  شود. این محتوا از طریق درگاه ملی آمار، بخش دادهارائه می  های زمانی تهیه ودر قالب جداول، نشریات الکترونیکی و کاغذی و سری

در  ها را  های تحلیل از نتایج طرحها، مرکز آمار ایران گزارشو اطالعات آماری در دسترس عموم قرار دارد. در کنار ارائه نتایج طرح

 1400ها در سال  نماید. برخی عناوین این گزارش گزارش ارائه میراستای پاسخگویی به نیازهای متنوع کاربران، تهیه و در قالب مقاله و  

 به شرح زیر است: 

 ؛1399  -برداری  در حال بهره گزارش نرخ عدم تکمیل طرح آمارگیری از معادن     •
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« و مقایسه با برخی  1399  -برداری کشور  های طرح »آمارگیری از معادن در حال بهره تدوین گزارش بررسی وضعیت تکمیل پرسشنامه  •

 ؛1398تا    1395های  های اجرای سال از شاخص 

 ؛کار    یروینآمارگیری  طرح    یهاپرسشنامه   لیعدم تکم  تیگزارش وضعتدوین   •

   ؛کار  یرو ینآمارگیری  مشترک طرح    یها در خانوارها پرسشنامه   لیتکم  تیوضع  سهیمقا  گزارشتدوین   •

 ؛ کار   یروینآمارگیری  عمده طرح    یهاشاخص   یبرا  نانیورد خطا و بازه اطم آ بر  گزارشتدوین   •

 ؛ کار   یروینآمارگیری  عمده طرح    یهااثر وزن مراحل مختلف بر شاخص   یبررس  گزارشتدوین   •

 ؛  1396-99اروری در ایران،  گزارش تحلیلی ب •

 ؛ 1400بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار    گزارش تحلیلی   •

 ؛ 1398-1399گزارش تحلیلی از نتایج طرح آمارگیری گذران وقت در مناطق شهری کشور   •

 ؛درصد    8گزارشات الزامات رشد اقتصادی   •

 ؛صنعت    بخش  1400بهار    فصل  تورم  نرخ  و  فصلی شاخص  گزارش •

 ؛ های خدمات، صادرات و واردات)فصلی(معدن، برق، بخش   بخش  تورم  نرخ  و  فصلی شاخص  گزارش •

 ؛   (ساالنه)های خدمات، کاالهای صادراتی و کاالهای وارداتی  بخش  1399سال    تورم  نرخ  و  شاخص  گزارش   •

 ؛خانوارهای کشور، به تفکیک استان و به تفکیک دهک)فصلی(  تورم  نرخ  و  شاخص  گزارش   •

 ؛و دامداری سنتی)فصلی(  گزارش شاخص قیمت زراعت باغداری   •

 ؛   1399بهار    -آالت کشاورزیگزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه دستمزد و خدمات ماشین  •

 ؛  1399بهار    - های صنعتیگزارش شاخص قیمت گاوداری  •

 ؛  1399بهار    -های صنعتیگزارش مرغداری  •

 ؛های ساختمانی) فصلی(گزارش شاخص قیمت نهاده  •

 ؛های ساختمانی منتخب)فصلی(نهاده گزارش متوسط قیمت   •

بررس  هیته • و مقاپرسشنامه   ل یتکم  تیوضع  یگزارش  برخ  سهیها  طرح    1397و    1395،  1393  یهاسال   ی اجرا  یهااز شاخص   یبا 

سال    ی( اجرا یکارگاه  ،ی ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه   ،ی قاتیو توسعه )مراکز تحق  ق یتحق  تیفعال  یهای دارا آمارگیری از کارگاه 

 ؛  1399

 ؛ گزارش تحلیلی نگاهی به روند سالمندی جمعیت در ایران و جهان •

 ؛ های منتخب در مناطق شهری)فصلی(  گزارش متوسط قیمت خوراکی •

 ؛ آالت کشاورزی)فصلی(  گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه دستمزد و خدمات ماشین  •

 ؛ های صنعتی)فصلی(  گزارش شاخص قیمت گاوداری  •

 ؛های صنعتی)فصلی(مت تولیدکننده مرغداری گزارش شاخص قی •

 ؛ زوجین بررسی گذران وقت   •
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 ؛گذران وقت و فضای مجازی 

  ؛کارگاه پویایی انسانیگزارش 

  ؛9011به تابستان  9911گزارش تحليلی آمارهای جریان نيروی کار از تابستان 

  ؛یبخش کشاورز یريآمارگ یهاطرح یبررس گزارش 

 و 9911 سال در ماه هر در مصرف یکبار کارد و چنگال قاشق، از شهری خانوارهای گزارش استفاده 

  (9911-11)های ساختمانی صادرشده در شهرهای کشورگزارش وضعيت پروانه. 

 ينفوگرافيكا

 

 

تفاده باشد. اسمی (نمایش گرافيکی اطالعات) ابزاری به نام اینفوگرافيکهای مدرن معرفی و نمایش اطالعات، امروزه یکی از شيوه

ها در جاهایی که نياز به توضيح ساده و یا سریع اینفوگرافيک .باشدمد میآها در کشور ما یک شيوه جدید و بسيار کاراز اینفوگرافيک

در درگاه ملی  (هانمایش تصویری اطالعات و داده) کاینفوگرافيبخشی با عنوان با ایجاد  9919در سال  شوند.ها است، استفاده میداده

های جمعيتی، )شامل آمارگيری های زمانیگزارش روندها و سریو  ساالنه ردپرکاربهای آمارگيریاطالعات نتایج آمار، تالش شد تا 

های استفاده از گرافيکارائه شود.  انن، به مخاطبترین شکل ممکبه ساده و ترین زماندر کوتاه نيروی کار، هزینه و درآمد خانوار و....(

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

درج شده است در ذیل ارائه شده  در درگاه ملی آمار 9011که تا پایان سال  های اینفوگرافيک. عناوین برخی از طرحخاطر بسپاردبه 

 است:

 ؛(شتريساله و ب 01و  01 تيقرن)جمع کیدر  رانیسالمند ا تيتحوالت جمع 

 /؛9911نفره در سال  9روستایی  ترکيب هزینه و درامد یک خانوار شهری 

  ؛9911-11متوسط زمان صرف شده در فضای مجازی در مناطق شهری 

  ؛9911-11و بيشتر مناطق شهری  ساله 91الگوی گذران وقت زنان و مردان 

 ؛(9011های کشور به روایت آمار )آذر ماه دامداری  

  ؛( 9011چرخه توليد گوشت قرمز از نگاه آمار )برای فصل تابستان 

  ؛پوستر فارسی و انگليسی کشاورزی ایران در یک نگاه 

 ؛9911 نگاه یک در کشور اینفوگرافيک محققان 

 ؛ 9911 تحصيلی مدرک و گروه جنس، تفکيک به کشور وقت تمام معادل محققان اینفوگرافيک نسبت 

 ؛ 9911 - اجتماعی هایشبکه در اینفوگرافيک ایرانيان 



گزارش عملکرد مرکز آمار ایران 921400

 

 

 ؛ 1399-  تربیش   و  ساله  15  افراد  ورزشی  هایفعالیت   اینفوگرافیک وضعیت •

 ؛  1399-موسیقی  به  ایرانی  دهندگانگوش   اینفوگرافیک سلیقه •

 ؛  1399  – ایرانیان  خوانی  اینفوگرافیک روزنامه •

 ؛ 1399-  بیشتر  و  ساله  15  افراد  اجتماعی  اینفوگرافیک رفتار •

 ؛ 1399-کشور  باسواد  افراد  مطالعه  مورد  هایکتاب   اینفوگرافیک موضوع •

 ؛ 1399-  ایران  در  باسواد  افراد  ماه  در  مطالعه  اینفوگرافیک سرانه •

 ؛1399  -ایرانیان  تغذیه  اینفوگرافیک فرهنگ •

 ؛1399  -ورزش  و  اینفوگرافیک ایرانیان •

 ؛ 1399-ایرانیان  اجتماعی  منتخب  رفتار  اینفوگرافیک چند •

 ؛سال    برحسب  خدمات  و  بازرگانی  هایکارگاه   اطالعات  برخی  اینفوگرافیک خالصه •

 ؛خدمات    و  بازرگانی  هایکارگاه  در  رایانه  و  اینترنت  نفوذ  اینفوگرافیک ضریب •

 ؛   سال  و  جنس  حسب  بر  خدمات  و  بازرگانی  هایکارگاه   کار  نیروهای  و  مدیران  اینفوگرافیک نسبت •

 ؛  خدمات  و  بازرگانی  هایکارگاه  مدیران  تحصیالت  اینفوگرافیک نسبت •

 ؛  فروشندگان  دیدگاه  از  فروشندگان  توسط  خارجی  کاالهای  عرضه  اینفوگرافیک دالیل •

 ؛   داخلی  کاالهای  به  مشتریان  توجه  عدم  اینفوگرافیک دالیل •

 ؛ فروشندگان    نگاه  از  داخلی  کاالهای کیفیت  در  ضعف  اینفوگرافیک دالیل •

   ؛ فروشندگان  نگاه  از  خارجی  کاالهای  به   مشتریان  توجه  اینفوگرافیک دالیل •

  ؛ فروشندگان    نگاه   از  داخلی  کاالهای  خرید  به  تمایل  افزایش  بر  مؤثر  اینفوگرافیک عوامل •

  ؛ (  1400اینفوگرافیک کشاورزی ایران در یک نگاه )نسخه شهریور   •

 ؛   1399کشور    یهاگلخانه   یسازمنتخب طرح بهنگام   جینتا  کینفوگرافیا •

 ؛ 1396-99اینفوگرافیک روند باروری در ایران از سال   •

 ؛ (  1400اینفوگرافیک گلخانه های ایران در گذر زمان )بهمن ماه   •

 ؛   1399-های کشوراینفو گرافیک کشتار دام کشتارگاه  •

 و ونقل  های حمل ارائه اینفوگرافی مربوط به طرح کارگاه •

 . ای  جاده   ونقلحمل   اینفوگرافی •

 


