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گویی به نیازهای پژوهشی در زمینه آمار و اطالعات  آمار به عنوان تنها مرکز پژوهشی آمار رسمی کشور به منظور پاسخ  پژوهشکده

آمار مأموریت خود را رفع   تأسیس شد. پژوهشکده  1387در نظام آماری کشور، با کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در سال  

 داند. نیازهای پژوهشی و آموزشی نظام آماری ایران و تولید و گسترش مستمر دانش در حوزه آمار می

 نيروي انسانی
ه و  نفر از آنان را کارکنان شاغل در پژوهشکد   35اند که  آمار همکاری داشته   نفر با پژوهشکده  136، در مجموع  1400در سال  

درصد دارای مدرک تحصیلی    41درصد دارای مقطع دکترا،    46دهند. از این تعداد  نفر دیگر را پژوهشگران خارج از آن تشکیل می  101

 اند. تر بودهدرصد دارای مدرک کارشناسی و پایین 13کارشناسی ارشد و 
 دهند. تفکیک مدرک تحصیلی نشان مینمودارهای زیر نوع همکاری آنان را به 

 

  

 هاي پژوهشی ها و فعاليتطرح
های پژوهشی موردنیاز در زمینه آماری، اقتصادی و فناوری اطالعات هر سال توسط پژوهشکده آمار تعیین و اجرا عناوین طرح

های پژوهشی  مورد از طرح   11طرح پژوهشی با همکاری پژوهشکده آمار در دستور کار قرار گرفت که    25نیز    1400شود. در سال  می

گزارش   5های پژوهشی در حال انجام هستند. همچنین تألیف و ترجمه چهار کتاب و نیز تهیه  مورد از طرح  14به پایان رسیده و  

 برده به شرح زیر است: های نامکار این پژوهشکده قرار گرفت که فهرست هر یک از فعالیت تحلیلی بنا بر نیاز کشور در دستور 

 1400هاي خاتمه يافته پژوهشی سال  طرح

 ؛ 19-اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید  -ثیرات اجتماعیأت •

 ؛ حساب تولید شهرستان قشم •

 ؛ ایران  جمعیت عشایر کوچنده   ایجاد ثبت پایه •

 ؛ های اصلی آمارگیری نیروی کار ایرانشناسی برآورد واریانس تغییرات شاخص روش  •
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 ؛ بررسی تحوالت نابرابری و فقر در تحصیل کودکان •

های  برای بخش   1395تا سال    1353تهیه حساب موجودی سرمایه ثابت و مصرف سرمایه ثابت )قیمت جاری و ثابت( کشور ایران از سال   •

 ؛ عمده اقتصادی 

 ؛ 1394  و  1393های  مندی از خدمات سالمت در کودکان در طی سال دالت در بهره بررسی وضعیت ع •

 ؛ بررسی وضعیت کار کودکان در ایران  •

 ؛ (1396الی    1390های سالمت در خانوارهای دارای کودک و نوجوان در مقایسه با سایر خانوارها )بررسی روند هزینه •

 و   کودکان در اهداف توسعه پایدارها و شکاف اطالعاتی مرتبط با  شناسایی شاخص  •

 . شاخص قیمت امالک مسکونی )روش محاسبه هدانیک( •

 

 هاي پژوهشی در حال انجام طرح

 ؛ های یادگیری ماشینبینی نرخ بیکاری با استفاده از روش پیش  •

 ؛شده ایران با استفاده از مدل ریسک رقابتیهای طول مدت بیکاری رنده تحلیل آماری داده  •

 ؛ردهبندی فعالیتهای کاربران اینترنت با استفاده از روشهای یادگیری ماشین •

 ؛ ی خانوار و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتر برخوردا •

 ؛ روششناسی برآورد واریانس تغییرات برآوردهای ساالنه شاخصهای اصلی طرح آمارگیری نیروی کار ایران •

 ؛ فرآیند جانهی دادههای طرحهای آمارگیریکاربرد یادگیری ماشین در   •

 ؛ بررسی و اندازهگیری فقر چند بعدی  •

 ؛ تدوین استانداردهای تولید آمارهای مکانی و تحلیل آنها •

 ؛ ارائه مدل طراحی و توسعه پرسشنامه ویژه آمارگیریهای مرکز آمار ایران با رویکرد علوم شناختی •

 ؛ تغییر شیوه آمارگیری   ارزیابی نتایج آمارگیری نیروی کار با توجه به •

 ؛1398تهیه حسابهای ملی سالمت سال   •

 ؛ بر اساس چارچوب حسابهای ملی1  فناوری اطالعات و ارتباطات  تهیه و تدوین حسابهای اقتصادی بخش •

 و   1399-1398تهیه و تولید اقتصاد دیجیتال برای سالهای   •

 

1 Information and Communications Technology(ICT) 
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 . سنجش اقتصاد فضا •

 انتشار كتاب 

 ؛ دیجیتال )دو جلدی( ترجمه کتاب اقتصاد   •

 ؛ نامه آمار رسمی )در حال انجام(واژه  •

 و   )در حال انجام(  پیکره دانش مدیریت دادهترجمه کتاب   •

 . های سالمت، آموزش، رفاه و حمایت اجتماعی )در حال انجام(سازی اصطالحات و نماگرها درباره کودکان در زمینهکتابچه هماهنگ •

  هاي پژوهشی و تحليلیگزارش
 ؛ 1399بینی نرخ رشد اقتصادی فصل زمستان و کل سال  پیش  •

 ؛ 1400ای برای نیمه دوم سال  بینی نرخ تورم ساالنه و نقطه پیش  •

 ؛ به تفکیک فصول چهارگانه  1400بینی نرخ رشد اقتصادی سال  پیش  •

های استان طی اساس آمار حساب های کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی بر  گزارش بررسی ساختار اقتصادی استان •

 و  1400الی    1390های  سال 

 .«1400دی ماه    به تفکیک فصول چهارگانه »نسخه تجدید نظرشده   1400بینی نرخ رشد اقتصادی سال  پیش  •

 هاي علمی هاي تخصصی و سخنرانیسمينارها، نشست
همکاری نهادها و مؤسسات علمی کشور کرد. از  نشست تخصصی و وبینار با    16پژوهشکده آمار اقدام به برگزاری    1400در سال  

صورت هفتگی  سخنرانی علمی نیز به  22ریزی بود. همچنین  وبینار به مناسبت هفته پژوهش و برنامه 3نشست تخصصی و    4این تعداد  

 ها در زیر آمده است:برگزار شد که فهرست عناوین آن

 مناسبت هفته پژوهشهاي تخصصی و وبينارهاي برگزارشده به نشست

 ؛ شناسی ایران با همکاری انجمن جمعیت   »19اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید  - تأثیرات اجتماعی«شست تخصصی  ن •

 ؛ با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی  »ایهای منطقه های حساب ها و نارسایی تحلیل قابلیت«تخصصی  نشست   •

 ؛ با همکاری انجمن آمار ایران  »های کرونالیل دادهکاربرد علوم داده در تح«تخصصی  نشست   •

با همکاری دانشگاه خوارزمی، سازمان فناوری اطالعات    »حکمرانی داده و نظام تبادل داده و استعالمات در کشور«تخصصی  نشست   •

 ؛ ایران و سازمان ثبت احوال کشور

 ؛«ی در اقتصادانقالب شناسایی اثرات علّوبینار » •

 و  «سال اخیر  15شناسانه بر اساس آمارهای ثبت احوال ایران در  افزایش طالق یا رکود ازدواج؟ تحلیل مسألهوبینار » •

 . «در استان منیتوبا کانادا: رویکردی جدید  19-کوویدهای  تجزیه و تحلیل دادهوبینار » •
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 هاي تخصصی و وبينارهاي برگزارشدهساير نشست

سسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و مرکز آمار  ؤم   با همکاری  «های کروناسازی و تحلیل آماری دادهمدل وبینار » •

 ؛ ایران

سسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دانشگاه  ؤم« با همکاری  های سالمتسازی و تحلیل آماری دادهمدل وبینار » •

 ؛تبریز

داده وبینار » • اطالعات در آنحکمرانی  فناوری  نقش  و  فناوری  ها  اجرایی  و شورای  دانشگاه خوارزمی  ایران،  آمار  مرکز  با همکاری   »

 ؛ اطالعات

شناسی،  مرکز آمار ایران، انجمن جمعیتای« با همکاری  های داده ها و فرصتشناختی، چالش مبنا: الزامات روش وبینار »سرشماری ثبتی •

 ؛سسه مطالعات و مدیریت جامع تخصصی جمعیت کشور ؤ دانشگاه تهران و م

 « با همکاری مرکز آمار ایران و انجمن آمار ایران های سنتی به نوین ها از روش تغییر جریان گردآوری داده نشست علمی » •

 ؛ « با همکاری دانشگاه صنعتی شریفگذاری مبتنی بر شواهدسیاست وبینار » •

 ؛ « با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحدگیری کروناباروری و فرزندآوری در دوران همه تأثیرات جمعیتی کرونا بر  وبینار » •

 و   ها و کاربردهای آن« با همکاری دانشگاه عالمه طباطباییسمینار تخصصی »علم داده •

آمار«   • نظام  نقش  بر  تأکید  با  داده  راستای حکمرانی  داده در کشور در  ملی تبادل  نظام  با همکاری مرکز  نشست تخصصی »تدوین 

 . های استراتژیک ریاست جمهوریپژوهش 

 هاي تخصصی هفتگی سخنرانی

 ؛ های ملیهای اقماری در نظام حساب حساب  •

 ؛مبنابه روش ثبتی  1405سرشماری عمومی نفوس و مسکن   •

 ؛استفاده از هوش مصنوعی در تولید آمارهای رسمی   •

 ؛ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران    های توسعه بررسی عملکرد صنعتی طی برنامه •

 ؛ 1398و  1397های  سال   -مروری بر منابع درآمدی خانوارهای کشور •

 ؛ ها در برآورد پارامتری تنش مقاومت ای یا بیزی و کاربرد آنبرآورد انقباضی بازه  •

 ؛ ه در حوزه علوم پایه و مهندسیمروری تحلیلی بر کاربردهای علم داد  •
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 ؛ احراز هویت در فضای مجازی •

 ؛ های طولی و برآمدهای بقا بندی توأم اندازه انتخاب متغیر بیزی در مدل  •

 ؛ 19-گیری کوویدها در شرایط همهطرح پرسشنامه خردشده، ابزاری برای گردآوری داده  •

 ؛ های داخلی در ایرانمهاجرت  •

 ؛ شغل و ماندگاری در بازار کار  بررسی طول مدت بیکاری، علل ترک  •

 ؛ جمعیت ایران  و نقش آن در آینده  95تا    85های  بررسی علل اصلی مرگ در سال  •

 ؛ یابیحلشناسی و راه مسئله •

 ؛ اشتغال غیر رسمی و اشتغال در بخش غیر رسمی •

 ؛ ابهامات درآمدی و خط فقر در ایران: طرح سؤاالت و مقایسه با برخی کشورها •

 ؛ ییرات حداقل دستمزد بر متغیرهای کالن اقتصاد ایرانسازی اثر تغشبیه •

 ؛ هادارسازی داده معنی •

 ؛1430بینی جمعیت ایران تا افق  پیش  •

 ؛ای های داده ها و فرصتشناختی و چالش مبنا: الزمات روش سرشماری ثبتی •

 و  ها از روش سنتی به نوینتغییر جریان گردآوری داده  •

 .فناوری اطالعات در آنها و نقش  حکمرانی داده  •

 هاي علمی پژوهشکده آمار فعاليت مجله
موضوعات    های علمی در زمینهپژوهشکده آمار در راستای انجام یکی از وظایف خود که همانا انتشار آخرین دستاوردها و یافته

)مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( و مختلف علم آمار و به ویژه آمارهای رسمی کشور است اقدام به انتشار دو مجله علمی  

 نماید. نامه میصورت دوفصلبه

ــالح،    1400در ســـال   ل مختلف داوری و اصـ اره  24و پس از طی مراـح ـــم ه در شـ اـل ای  مـق ه   اول و دوم دوره شـــانزدهمـه  مجـل

 Journal of Statistical Research of Iran   های آمار رـسمی ایران  جله بررـسیم  اول از دوره ـسی و یکم ـشماره مقاله در 12و

ه ار یافتند و در مجموع ـس ال  مجوز انتـش ماره از هر دو مجله در ـس ر و به 1400ـش ی آزاد در اختیار محققین و  منتـش ترـس ورت دـس ـص

 مندان قرار گرفت.عالقه
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 شورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آماری کشور

های آموزشی و پژوهشی نظام آماری کشور، در سال ها و ظرفیتذاری فعالیتگریزی و سیاستسازی نظام برنامههبه منظور یکپارچ

ای هنمایندگان دستگاه و عضویت و پژوهشکده آمار مرکز آمار ایرانا همکاری کشور بشورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آماری  ۰۰۱۱

عالی آمار نامه این شورا تدوین و به تصویب شورایتشکیل شد و کلیات آیین های اجراییآمار و سایر دستگاهعضو شورای عالی، انجمن 

 6 «کارگروه آموزش»، جلسه 9 «کارگروه پژوهش»دو جلسه،  «هش و آموزش نظام آماریژوشورای راهبری پ»، ۰۰۱۱رسید. در سال 

های صورت گرفته فعالیت گزارش خالصه کردند کهبرگزار جلسه مشترک  3ش های پژوهش و آموزو شورای راهبری با کارگروهجلسه 

 تنظیم گردید. «کارگروه آموزش»و  «کارگروه پژوهش»، «شورای راهبری آموزش و پژوهش»در سه بخش 

 


