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ترویج و تثبیت مرجعیت مرکز آمار ایران در زمینه  های آماری،  المللی جهت ارتقای کیفی فعالیتگیری از تجارب و دانش بینبهره

های  المللی در زمینهای و بینو نیز انتقال دانش به سایر کشورها، توسعه ارتباطات منطقه   المللارائه آمارهای رسمی کشور در سطح بین

المللی به شرح های مرکز آمار ایران در ابعاد ملّی و بینسازد. با توجه به اهمیت موضوعات یاد شده، اهم فعالیتمی  آماری را ضروری

 ذیل بوده است: 

 توسعه ارتباطات ملّی  

 ذیل انجام شد:  های اجرایی اقداماتی به شرح تر از آمارها در دستگاهبه منظور توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه ارائه و استفاده بیش

 نامه همکاري  تفاهم

 نامه بین مرکز آمار ایران و حوزه علمیه خواهران قم  انعقاد تفاهم •

 نامه بین مرکز آمار ایران و و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انعقاد تفاهم •

 نامه بین مرکز آمار ایران و دانشگاه خوارزمیانعقاد تفاهم •

 های ایرانی علوم ریاضی مرکز آمار ایران و اتحادیه انجمننامه بین  انعقاد تفاهم •

نامه بین مرکز آمار ایران ، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر خانه طرح توسعه و  انعقاد تفاهم  •

 تحول اجتماع محور محالت کم برخوردار 

 دانشگاه شهید بهشتینامه بین مرکز آمار ایران و دانشگاه انعقاد تفاهم •

  هاي مرتبط با نقشه و اطالعات مکانیهمکاري با شوراها و كميته

و کمیته  یکسانمشارکت و حضور در شوراها  از جمله کمیته  اطالعات مکانی  و  نقشه  با  مرتبط  نامهای  های جغرافیایی،  سازی 

کاربران نقشه و اطالعات مکانی  برداری، شرکت پست جمهوری اسالمی  عالی نقشهکمیسیون معین شورای  ایران و گروه کارشناسی 

   های مرکز در این زمینه بوده است.از جمله فعالیت ها استان 

 المللی آماري اي و بين ارتباطات منطقه توسعه 

 های ذیل صورت پذیرفته است:المللی و مراکز آماری جهان، فعالیتهای بینبه منظور گسترش ارتباط با سازمان

 سازمان ملل متحد در ايران  هايالمللی و كارگزاريهاي بينسازمان با همکاري

مـلی آمار و همـگامی با آخرین تحوالت و   هایالمللی بـرای توسعه نظامهای بینموجود در نزد سازمان  از توان بالـقوه  گیریبهره

برای کشورهای  ها در زمینهپیشرفت از  توسعه  آمارهای رسمی حتی  آماری،   یافته  اهمیت و    نظر  این  انکارناپذیر است.  یک ضرورت 

پویا    سوی یک نظام آماریسازی نظام آماری خود و حرکت بهدر پی نوین  یی که همچون کشور ماآمار کشورها  ادارات ملی  برای  ضرورت

ایران  شود و به همین سبب،می  چندان  مبنا هستند؛ دوو ثبتی آمار  نظیر   المللیهای بینبا سازمان  هاهمکاری   گسترش  برای  مرکز 
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  زیادی قائل است.  اولویت  یونسکو()  فرهنگی سازمان ملل متحد   و سازمان علمی و   متحد  صندوق جمعیت، صندوق کودکان سازمان ملل

 از: اندعبارتت در این رابطه انجام داده اس 1400اقداماتی که مرکز آمار ایران در سال  شماری از

با •   اطالعات   دهی گزارش   برای   ایران  اسالمی  جمهوری  به  فنی   کمک  اعطای  پیشنهاد  رائها  بر   مبنی   فائو  سازمان  همکاری 

 ایران در این زمینه  کنونی وضعیت از و ارائه گزارشی کشاورزی بخش به مربوط پایدار توسعه  نماگرهای

 کمیسیون آمار سازمان ملل متحدهمکاری با   •

 در گروه راهبری آمارهای جمعیتی و اجتماعی اسکاپ  عضویت •

 در شانزدهمین سمینار مدیریت برای رؤسای مراکز ملی آمار آسیا و اقیانوسیه شرکت   •

    1هیانوسیو اق ایآس یکشاورز یآمارها ونیسیکمهمکاری با   •

صندوق  )  رانیا  اسالمی  جمهوری   در  متحد  ملل   سازمان  هایکارگزاری  با   آمار  پژوهشکده  مجازی مشترک  هاینشست   برگزاری •

   و صندوق کودکان( جمعیت

 بعدی عمران سازمان ملل متحد در چارچوب برنامه همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور  چند فقر  مشارکت در پروژه •

 ی ایرانیبر خانوارها 19 - یدو سالمت روان کوو ی اقتصاد ی،اجتماع  یراتتأث یطرح پژوهش یجارائه نتا یناروب برگزاری •

  مقابل   در  سریع  پاسخ  طرح"  اجرای  پشتیبانیمنظور  به  سازمانی   همکاری  طرح  در  ایران  آمار  مرکز  همکاری  درخواست •

 "19 -کووید یریگهمه

تحت عناوین طراحی مطالعه طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی و تحلیل    طرح پژوهشی پژوهشکده آماردو ارسال نشریات نتایج  •

 نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران هب روند وضعیت تغذیه کودکان در ایران )

 با کشورهای آفریقایی    مبنای ثبتیهایسرشمارتبادل تجربیات در مورد  برای صندوق جمعیت شرکت در وبینار •

 19-گیری کوویددر زمینه طرح پاسخ سریع به همه  2دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایرانهای مشترک با فعالیت •

  با همکاری  ترکیبی  یها یدر زمینه انجام سرشماربا کشورهای دنیا ) آفریقای جنوبی(   برگزاری وبینار مجازی تبادل تجربیات •

 زمان ملل متحد  صندوق جمعیت سا

 ی ریگبرگزاری یک وبینار با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی جمعیت با موضوع تأثیر همه  •

 در جمهوری اسالمی ایران  یبر باروری و فرزندآور  19کووید 

به  19گیری کووید  سالمت روان همه ثیرات اقتصادی اجتماعی جمعیتی و  أ ثیرات طرح آمارگیری تأ تنهایی    ارسال گزارش •

 دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تهران

 

1 . The Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics (APCAS) 

2 . United Nations Development Programme(UNDP) 
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بررسی  وهشی پیشنهادی نظیر  های پژهای جمعیت و کودکان سازمان مللل متحد در خصوص انجام طرح با صندوق همکاری •

این مرکز و دفتر صندوق    2019-2020شده  ء  امضا  یتحوالت نابرابری در تحصیل کودکان کشور آمار در چارچوب برنامه کار

  (سفیونیکودکان سازمان ملل متحد )

مرکز با آن صندوق در سال    یهمکار  یمرکز به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برا  یشنهاد یپ   ی هاعناوین برنامه  اعالم •

2022  

 در قالب برنامه های کاری امضا شده 1با دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد   همکاری •

موضوعات مختلف نظیر با  سازمان ملل متحد در ج.ا. ا.  یها ی مشترک مرکز و پژوهشکده آمار با کارگزار  یهابرگزاری نشست  •

کودکان کشور و هماهنگی    لیو فقر در تحص  یتحوالت نابرابر  ی طرح بررس  ئه، ارا2021سال    ی پژوهش  ی هاطرح  انیانتخاب مجر

 ها  ن کارگزاریآمشترک جاری و آتی با  یهادر مورد برنامه

  المللیبين هايبه پرسشنامه  پاسخگويی

از هر کشور در   منطبق با واقعیت  رسانی و ارائه تصویری شفاف وبرای اطالع ضروری    از عناصر و ابزارهای  المللیبین  هایپرسشنامه

اجتماعی و    المللی متولی توسعههای بینسازمانو    کاربران آماری پژوهشگران  برآوردن نیازهای آماری  و  هستند   المللیهای بینعرصه

های  پرسشنامه از سازمان  مورد  60از  بیش  ،  1400  ها است. در سالبه تکمیل دقیق و جامع آن  ی کاربران منوطهافیط  و سایراقتصادی  

 است: زیر شرح به هاآن این از تعدادی است که عناوین ها و مراجع متقاضی، شدهو ارسال به سازمان دریافت، تکمیلبین المللی 

 2020الی  2017های تکمیل پرسشنامه فائو در مورد تولیدات و محصوالت بخش کشاورزی در سال •

 2( سسریک) ی های آماری اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمها و پژوهشمرکز آموزشهای تکمیل پرسشنامه •

 ؛ 3کمیسیون آمار سازمان مللهای بولتن ماهانه سازمان ملل متحد تکمیل پرسشنامه •

  4تکمیل پرسشنامه کومپندیوم مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی)اکو( •

    5انجام استعالمات  مربوط به تکمیل پرسشنامه دفتر مبارزه با جرایم  و مواد مخدر  سازمان ملل متحد  •

 سنجش  برخط  آمارگیری  طرح  در  شرکت  )یونسکو( برای6سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد    همکاری با •

 عضو   کشورهای  آمار ملی مراکز ( 16-10-2 )شاخص اطالعات به عمومی دسترسی میزان

 

1 . United Nations Population Fund (UNFPA) 

2. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) 

3.Monthly Bulletin of  Statistics (MBS) 

4. Economic Cooperation Organization(ECO) 

5. United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC) 

6  .  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)UNESCO) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY7-C1zqP4AhWem_0HHYfODwMQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&usg=AOvVaw1jj6zatP5Ym_f0j4x_U2S2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY7-C1zqP4AhWem_0HHYfODwMQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&usg=AOvVaw1jj6zatP5Ym_f0j4x_U2S2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY7-C1zqP4AhWem_0HHYfODwMQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&usg=AOvVaw1jj6zatP5Ym_f0j4x_U2S2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY7-C1zqP4AhWem_0HHYfODwMQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&usg=AOvVaw1jj6zatP5Ym_f0j4x_U2S2
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  2020تا    2014 یهابرای سالاقتصادی) اکو(  همکاری  سازمان آماری کلیدی یهاپرسشنامه شاخص تکمیل •

 توسط خانوار  ارتباطات و  اطالعات فناوری مورد کاربرد در1مخابرات المللیبین  پرسشنامه کوتاه اتحادیه تکمیل •

   شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یهاتیتکمیل پرسشنامه گزارشگر ویژه حقوق اقل •

  از   آمارگیری  طرح  مورد  اسکاپ( در)  2ه یانوسیاقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اق  ه کمیسیونپرسشنامه ب  لیتکم •

 مکانی   اطالعات  و  آماری  جهانی اطالعات  چارچوب  ی ریکارگبه  و  اجرا  در  کشورها  ظرفیت

و    3.8.1  یهااطالعات شاخص خدمات پایه و ضروری سالمت و حمایت مالی در این زمینه شاخص  یهاپرسشنامه  لیکمت •

  3سازمان جهانی بهداشت هتوسعه پایدار ب یهااز شاخص 2.8.3

 متحد    سازمان ملل پرسشنامه پسماند بخش آمارتکمیل  •

 سازمان   از بخش آمار آن یافتی در 2019سال  یسازمان ملل متحد برا یانرژ  یپرسشنامه ساالنه آمارها تکمیل •

جهان  یلتکم  • بانک  و  متحد  ملل  سازمان  آمار  بخش  برخط  تأث  یپرسشنامه  خصوص  بر    19  -یدکوو  یریگهمه   یراتدر 

  آمار یادارات مل یآمار های یتفعال

دریافتی    یهامتیتولیدات کشاورزی و دامی ق  نهیزم  در(  فائو    )4سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد    یهاپرسشنامهتکمیل   •

  یتوسط کشاورزان و هزینه در بخش کشاورز

  5کار المللیبین سازمان تکمیل پرسشنامه •

 6وری آسیایی سازمان بهره ایران به وریسازمان ملی بهره شده  های تکمیلارسال پرسشنامه •

   سازمان ملل متحد 2021سالنامه جمعیتی  گانهسه یهاپرسشنامه تکمیل •

و    8المللی آمارسسه بین ؤم،  7)سیاپ(   سسه آمار آسیا و اقیانوسیهؤعضویت مرکز آمار ایران در م  حق  هایتکمیل پرسشنامه  •

 سسریک(  ) یهای آماری اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمها و پژوهشمرکز آموزش 

   9شناختی بریتانیا پیمایش زمین تکمیل پرسشنامه سازمان •

 

1 . International Telecommunication Union (ITU) 

2 . Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

3  .  World Health Organization (WHO) 

4  .  Food and Agriculture Organization of the United Nations)FAO) 

5. International Labour Organizatio  of United Nations (ILO) 

6 .Asian Productivity Organization (APO) 

7 . Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP) 

8  .  International Statistical Institute (ISI) 

9 . Survey British Geological(BGS) 
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 المللی گزارش توسعه انسانی  تکمیل پرسشنامه بین •

 تکمیل پرسشنامه اسکاپ برای سومین نشست راهبری آمارهای اجتماعی و جمعیتی   •

 اطالعات شاخص خدمات پایه و ضروری سالمت و حمایت مالی   در خصوص اشتسازمان جهانی بهد یهاپرسشنامهتکمیل  •

   1جاده  یالمللن یفدراسیون بتکمیل پرسشنامه  •

پرسشنامه • به  اسالمی  جمهوری  صنعتی  آمارهای  عمومی  تکمیل  ارائه  و  ملل    ایران  سازمان  صنعتی  توسعه  سازمان 

 2متحد)یونیدو( 

 خدمات سازمان ملل متحد تکمیل پرسشنامه آمارهای تجارت در  •

 های ارسالی سازمان ملل در خصوص اطالعات برق ماهانه تکمیل پرسشنامه •

 و تعداد معلمان و دانش آموزان  یدر مورد آموزش رسم ونسکویسسه آمار ؤم یهاپرسشنامهتکمیل  •

 گردشگری  یناخالص داخل دی: تولداری اهداف توسعه پا 8.9.1نماگر شماره  پرسشنامهتکمیل  •

در    پرسشنامهتکمیل   • متحد  ملل  سازمان  توسعه  و  تجارت  فناور"کنفرانس  از  ارتباطات   یاستفاده  و  و  بنگاه  3اطالعات  ها 

 2021سال  یاطالعات و ارتباطات  برا یدر دسترس در مورد بخش فناور یآمار یهاداده

 سازمان ملل متحد  4ی اقتصاد-یطیمح ستیز یحسابدار پرسشنامهتکمیل  •

 کودکان  ی جهان ی نماگرها یدر مورد مشاوره کشور (سفیون)ی 5پرسشنامه صندوق کودکان ملل متحد لیتکم •

 سازمان ملل متحد ستیزطیبرنامه مح داریاهداف توسعه پا 17.71نماگر  پرسشنامه •

تجارت در خدمات بخش آمار    ی درباره آمارها  ی جهان   یبخش آمار سازمان ملل متحد با موضوع نظرسنج  پرسشنامهتکمیل   •

 سازمان ملل متحد 

 ی مل  یهادر نظام حساب ی اسالم ی درباره امور مال6ی مل یها نظام حساب پرسشنامهتکمیل  •

 ونسکوی  یو توسعه تجرب قیتحقهای پرسشنامهتکمیل  •

   (یفیآرمان شماره چهار )آموزش ک داری درباره اهداف توسعه پا ونسکویمار موسسه آ یهاپرسشنامهتکمیل  •

 ملل   سازمان انرژی ساالنه تکمیل پرسشنامه •

 تکمیل نظرسنجی نماگرهای اصلی کسب و کار و تجارت بخش آمار سازمان ملل متحد  •

 

1 . International Road Federation(IRF) 

2. United Nations Industrial Development Organization(UNIDO) 

3 . Information and communications technology(ICT) 

4 . System of Environmental Economic Accounting (SEEA) 

5   . United Nations Children's Fund)unicef) 

6 . System of National Accounts(SNA) 
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 تکمیل  پرسشنامه  نظر سنجی  در مورد دستورالعمل الگوی تکامل ثبت آماری کسب و کار بخش آمار سازمان ملل متحد   •

 وکار و تجارت مورد دستورالعمل آمارهای کسبتکمیل پرسشنامه مشاوره/ نظرسنجی جهانی در  •

   1ها در آسیا و اقیانوسیه سازی دادهپرسشنامه ارزیابی مقدماتی گروه عملیاتی یکپارچهتکمیل  •

 در مورد دسترسی و استفاده خانوارها از فناوری اطالعات و ارتباطات   المللی مخابراتوتاه اتحادیه بینپرسشنامه کتکمیل  •

 ( حقوقی يا حقيقی)  كاربران آماري خارجی از سوي آماري هاي موردي اطالعاتبه درخواست پاسخگويی

حقیقی یا  )  کاربران آماری خارجی  برای دریافت اطالعات آماری کشور از سوی  موردی  هایانجام مکاتبات برای ارجاع درخواست

آمار ایران  یکی از وظایف حائز اهمیت مرکز    هاها و دفاتر موضوعی به این درخواستپاسخ معاونت  و ارسال  و پیگیری، ترجمه  (حقوقی

تهیه و ارائه آمارهای رسمی کشور با در نظر    المللی این مرکز و ایفای نقش محوری آن در زمینهملی و بین  مرجعیت  تثبیت  در زمینه

آماری، انجام   ارسال درخواست های کاربران مکاتبه برای مورد13است. بیش از  محرمانگی اطالعات و مصالح عالیه کشور گرفتن اصول

 انجام شده است :  ایشان پاسخگویی به  استعالمات الزم و

در    موردنظر  به اطالعات  دسترسی  ینترنتیا  نشانی   و ارائهانرژی ایران    ی اطالعات آمارهابرای    کاربر آماری  پاسخ به درخواست •

  نوبگاه انگلیسی مرکز آمار ایرا

 دسترسی   نشانی اینترنتی  و ارائه  در کشور برحسب نوع  شدهکاربر آماری اطالعات تعداد وسایل نقلیه ثبتپاسخ به درخواست   •

   های داخلی و رعایت حفظ محرمانگیدر درگاه ملی آمار پس از انجام هماهنگی موردنظر اطالعات به

 ایران   های اجتماعیحساب ماتریس برای دریافت اطالعاتی در مورد  بررسی واستعالم در مورد درخواست پژوهشگر خارجی •

 ریزی برنامه و برق  به دسترسی مورد در انرژی المللیبین آژانس درخواستی اطالعات ارائه برای آماری کاربر درخواست بررسی •

 ها داده  اساس بر رسانیبرق  برای

پژوهشگر گروه چشم  بررسی درخواست • از سوی  آماری  و  اطالعات  اشتغالی  برای اطالعات خود  بانک جهانی  اقتصادی  انداز 

 ر ایران وضعیت اشتغال د

های  بررسی درخواست اطالعات آماری از سوی یک پژوهشگر آلمانی درعرصه تغییرات اقلیمی و توسعه برای دریافت ریزداده •

 طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی  

 1992-1991های  های مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران سال کاربر آماری خارجی متقاضی داده   بررسی در خواست •

 المللی هاي بيننظرسنجی

از سوی   هاشنهادیپ اعالم نظر و ارائه    برای  ایالمللی و منطقههای بینسازمان  از  های متعددیدرخواست  ها ونظرسنجیساله  همه

مرتبط در مرکز    ها و دفاتر موضوعیو اخذ نظرات کارشناسی معاونت  رسانی به هنگام شود. اطالعال میبه این مراکز ارس  آماری  مراکز
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ها و  سـازیفرایـندها و تصمیم  ی دررگذاریتأثبرای    بلکه  دارد  کارکنـان مرکز  دانـش فنی  ی و ارتقایروزرسان بهدر    یمؤثرنقش  تنها  نه

المللی در نظرسنجی بین  مورد13بیش از    دارد.  کامل  ای در زمینه آمارهای رسمی هم ضرورتمنطقه المللی و  های بینگذاریسیاست

 : به شرح زیر است ی مزبورهای چند نمونه ازنظرسنجاست.  شده ارسالالمللی متقاضی های بیناین زمینه پردازش و به سازمان

 آمار سازمان ملل متحد تکمیل نظرسنجی نماگرهای اصلی کسب و کار و تجارت بخش  •

 بندی محوری محصوالت )اداره آمارسازمان ملل( تکمیل نظرسنجی درخصوص طبقه •

 زمینه   در  بزرگساالن  میر   و   مرگ   های داده  های شکاف  تکمیل  برای  ها سرشماری  و   ها پیمایش  پتانسیل  نظرسنجی تکمیل •

 ملل   سازمان درخواست  به بنا  19 کووید

 هاي آموزشی برخط دوره و هابه نشست مربوط مکاتباترسانی و انجام اطالع

ها بر رویدادهای حضوری برتری دارند و شرکت کارشناسان  کنندگان و کاهش هزینهکثرت شرکت   ازنظربرخط(  مجازی )های  دوره

وبینار    48بیش از    ،1400ال  سازی نظام آماری منجر شود. در ستواند به ارتقای ظرفیت آماری کشور و نوینها میمرکز آمار ایران در آن

ای از موارد، به صورت برون ی برگزار شد که تمامی آن ها در مقیاس درون سازمانی و در پارهالمللنیبو دوره آموزشی توسط مجامع  

اطالع ربط  ذی  اجرایی  های  دستگاه  به  است.سرسازمانی  شده  نشست  انی  این  عناوین  از  دورهبرخی  و  که  ها  برخط  آموزشی  های 

 رسانی شده است عبارت است از: طالعا

   آسیا و اقیانوسیه  آمار  مؤسسه  -  "  آب  هایحساب "  الکترونیکی()  مجازی  آموزش  دوره  رسانیاطالع  •

   سسریک -  "  یها برای آمارهای رسمبزرگ با استفاده از منابع غیر سنتی داده  یهاکاربرد داده "وبینار آموزشی    رسانیاطالع  •

   "ملی آمار  یهاهماهنگی در درون نظام "با موضوع  سسریک  کارگاه آموزشی مجازی    رسانیاطالع  •

سرما"  موضوع  با  سسریک   آموزشی  وبینار  رسانیاطالع  • سازمان همکاری    یگذار هیآمارهای  عضو  در کشورهای  خارجی  مستقیم 

   "یاسالم

ها و  مرکز آموزش   -   مسکن  و  عمومی نفوس  یهای سرشمار  برای  های اداریثبت   از  استفاده  مجازی  آموزشی  کارگاه  رسانیاطالع  •

   (سسریک )آماری اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمی    یهاپژوهش 

   یونیسف  -(  دیجیتال)  یرقوم  آثار  و  رد  از  استفاده  جابجایی با  و  تحرک  هایداده   آموزشی  وبینار  رسانیاطالع  •

 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد    دفتر  -وبینار آموزشی با موضوع تحلیل موضوعی سرشماری    رسانیاطالع  •

   جامد  پسماندهای  حسابداری  موضوع  با  سیاپ  اقیانوسیه  و  آسیا  مؤسسه  الکترونیکی  آموزشی  دوره  برگزاری  رسانیاطالع  •

 سسریک   -"  کار  تقاضای  و  عرضه  وریبهره   آمارهای"  آموزشی  کارگاه  برگزاری  رسانیاطالع  •

  2021  خدمات  آمارهای  در  تجارت  موضوع  با  متحد  ملل  سازمان  تجارت  آمارهای  بخش  برخط  آموزشی  دوره  رسانیاطالع  •

 اقیانوسیه   و  آسیا  آمار   مؤسسه  -  انرژی  هایحساب   و  آمارها  برخط  آموزشی  دوره  رسانیاطالع  •

  همکاری   سازمان  عضو  کشورهای  در  ملی  غذایی  تراز  تحلیل  و  آوریجمع   موضوع  با  سسریک  مجازی  آموزشی  دوره  رسانیاطالع  •

 اسالمی  
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 یونسکو    -  6.5.2های فرامرزی و وضعیت جهانی نمایش نماگر  وبیناری با موضوع همکاری در مورد آب  رسانیاطالع  •

 -توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد  2022المللی کاال  دوره آموزشی برخط آمارهای تجارت بین   رسانیاطالع  •

 آنکتاد  

های آماری،  ها و پژوهشدوره آموزشی برخط با عنوان »آمارهای بخش مالی و عمومی دولت« توسط مرکز آموزش  رسانیاطالع  •

 سسریک    -اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمی

 دوره آموزشی برخط شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت صادرات و واردات توسط صندوق بین المللی پول    رسانیاطالع  •

 های مدنیِ والدت و مرگ و میر« توسط اسکاپ ای در زمینه برآورد پوشش ثبت برگزاری »اولین کارگاه منطقه  رسانیاطالع  •

توسط مؤسسه آمار آسیا و اقیانوسیه و بخش آمار سازمان ملل    1های آماری ها و فراداده ل دادهدوره آموزشی مبانی تباد  رسانیاطالع  •

 متحد 

اتخاذ   قیاز طر ییفضا یسازبهبود مدل  نهیتحت عنوان مجمع جهانی داده در زم ینشست برخط بانک جهان یبرگزار رسانی اطالع •

 یدانیواقعی م  یهابه داده  یمشارکت  کردیرو  کی

بر    19  دی کوو  یری گهمه  ریتأث  یابیارز  یبخش آمار سازمان ملل متحد برا  ینشست گروه کارشناس  نیدوم  یبرگزار  رسانیاطالع •

 هاداده   تی فیک  نهیمطرح در زم  یهانفوس و مسکن و دغدغه   یهای سرشمار   یاجرا 

بخش    یاز سو   هیانوسیو اق  ایها در منطقه آسداده   یساز کپارچهی  یاتینشست برخط گروه عمل  ن ی و چهارم  یبرگزاری س  رسانیاطالع •

 اسکاپ -   ونیسیآمار کم

 فائو    -2ی کشاورز   یآمارها   هیانوسیو اق  ایآس  ونیسینشست کم  نیو نهم  ستیبرگزاری ب  رسانیاطالع •

اتخاذ   قیاز طر ییفضا یسازبهبود مدل  نهیتحت عنوان مجمع جهانی داده در زم ینشست برخط بانک جهان یبرگزار رسانی اطالع •

 یدانیواقعی م  یهابه داده  یمشارکت  کردیرو  کی

   3ای سازمان همکاری اقتصادی اکو ریزی منطقه نشست شورای برنامه  رسانیاطالع •

 پنجاه و سومین نشست کمیسیون آمار سازمان ملل متحد    رسانیاطالع •

 اسکاپ    -ها در آسیا و اقیانوسیه  سازی داده گروه عملیاتی یکپارچه  38و  37نشست    رسانیاطالع •

 گیری توسط یونسکو  همه  سوی شناخت آثار این : گامی به 19-وبینار پایش نتایج و پیامدهای آموزشی کووید  رسانیاطالع •

 های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درباره دیجیتالی کردن سرشماری نشست   رسانیاطالع •
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  با كاربران خارج از كشور تبادل نشريه

  ،سالنامه آماری  مرکز از جمله  نشریات  چاپی   ارسال نسخه  ها، انتشار وجویی در هزینهصرفه  محیطی و زیست  مالحظات  با توجه به

 .استجایگزین شده  ی آمارملّ  درگاهالکترونیکی آن در  با انتشار نسخه

ی  ادارات ملّ  آتی   های جاری وبرای آگاهی از فعالیت  های آماری یکی از منابع اطالعاتی سودمند و مقرون به صرفهاز سوی دیگر، خبرنامه

آخرین    در مورد  یدی راتوانند اطالعات مفها میآیند این خبرنامهبه شمار می  المللیهای آماری بین جهان و سازمان  کشورهای  آمار

ها، به کاربران ارائه  در این عرصه   وضعیت کشورهای مختلف  اطالع از  آماری مورد استفاده و نیز  و ابداعات  های کار و پیشرفتهاروش

   80حدود    در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. شماری از  همواره  ها این خبرنامه  مسئله، دریافت و توزیع  با توجه به این   .کنند

 المللی به شرح زیر است:های آماری بینجهان و سازمان کشورهای  از ادارات ملی آمار عنوان خبرنامه دریافتی

 خبرنامه اداره مركزي آمار فلسطين با موضوعات زير: -

     مورد(  22) :فلسطین آمار مرکزی اداره (خبری بولتن خبرنامه ) •

 مورد( 2:)فلسطین آمار مرکزی اداره جهانی هواشناسی روز و آب جهانی روز خصوص در خبرنامه •

   "2020 سال در ارقام و  اعداد آیینه در فلسطین"خبرنامه  •

 مورد(  16خبرنامه الکترونیکی اداره مرکزی آمار فلسطین: ) •

 

 با موضوعات زير:هاي دريافتی از مراجع ديگر خبرنامه -

   مؤسسه  این جهانی کنگره امین 63 برگزاری مورد در آمار المللیبین  مؤسسه خبرنامه •

رسانی در مورد برگزاری شصت و سومین همایش جهانی آمار از تاریخ  المللی آمار با موضوع اطالعسسه بین ؤخبرنامه مورخ م •

 مندان در این رویداد مجازی نام عالقهو ارائه اطالعات مربوط به ثبت 1400تیرماه  25تا  20

  آمار یالمللنیب سسهؤماهانه مخبرنامه  •

 سیاپ( ه )موسسه آمار آسیا و اقیانوسیماهانه خبرنامه الکترونیکی  •

 ( سسریکهای آماری، اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسالمی )ژوئیه مرکز آموزش و پژوهش ماه خبرنامه •

در زمینه مدیریت پایدار آب در   2021با موضوع گزارش سازمان برای سال    1سازمان همکاری اسالمی  خبرنامه الکترونیکی •

 کشورهای عضو سازمان 
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 ها ها و گردهمايیشركت در نشست

برگزار    به صورت مجازی  المللیهای آماری بینتمامی سمینارها، نشست  ،19-، به سبب همه گیری جهانی کووید  1400  در سال

از  شدند. از نشست   عناوین  .برگزار شد  1400سال    در  المللیینار بینو وب  مجازی  نشست   75  بیش  این مرکز برخی  ها که همکاران 

 اند به شرح زیر است:مشارکت داشته

 المللی مربیان آمارگیری تلفنی )دوره مشترک اسکاپ و سیاپ(  شرکت در دوره آموزشی بین •

کنندگان از آمار مربوط به بالیا )دوره مشترک  المللی اولین مجمع تخصصی تولیدکنندگان و استفادهشرکت در نشست بین  •

 اسکاپ( 

 Register-based Census case"شرکت در وبینارهای سرشماری ثبتی مبنا صندوق جمعیت سازمان ملل تحت عنوان •

studies"   

 یونیسف  -  "ی از طریق ردپاهای رقومی های تحرکات مکان داده"شرکت در دوره  •

های تلفن همراه  برای آمار های رسمی پرداختن به موضوع ات دسترسی  به اطالعات،  شرکت در وبینار اسکاپ  با موضوع  داده •

 محرمانگی و مسائل مربوط به تنظیم مقررات 

 اسکاپ  -سازی دادهشرکت در وبینا  ارائه دستاوردهای آسیا و اقیانوسیه در یکپارچه   •

 شرکت در وبینارهای کافه آمار اسکاپ   •

 های آمارگیر خانوار از طرف یونیسف های مکانی و طرحشرکت در وبینار مجازی داده •

 شرکت در وبینارهای صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(  •

  -اقتصادی جمعیتی و سالمت روانی بیماری کووید  - اجتماعی  راتیآمارگیری از تأث  ی هاوبینار ارائه گزیده نتایج طرحدر   شرکت  •

   بر خانوارهای ایرانی 19

 های کشاورزی تحت کشاورزی مولد و پایدارسهم مساحت زمین اهداف توسعه پایدار 2-4-1شرکت در دوره شاخص  •

 کنندگان از آمار مربوط به بالیا نشست اولین مجمع تخصصی تولیدکنندگان و استفاده •

 اهداف توسعه پایدار  6- 5-2 های فرامرزی و وضعیت جهانی شاخصمورد همکاری درباره آبنشست مجازی  در   •

 های برگرفته از منابع چندگانهشرکت در وبینار ترکیب و تجمیع داده  •

  کیسسر ، یاسالم یهایعضو سازمان همکار یدر کشورها یخارج میمستق یگذار  هیسرما یآمارها ناریشرکت در وب •

آمار کشورها در    یمراکز مل   یآمده برا  شیغلبه بر مشکالت پ   یها از راه دور براداده  یگردآور  یهاروش  ناریدر وب  شرکت  •

  کی، سسر19 دویکو یریگزمان همه

 (، اسکاپ  یاحساسات )نظرکاو لیو تحل هیتجز یبرا  نیماش یریادگی ناریدر وب شرکت •

توسعه   2030بر شواهد و دستور  یمبتن یهایگذاراستیس یمربوط به گذران وقت برا یها استفاده از داده  ناریدر وب شرکت •

 اسکاپ   دار،ی پا
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 بزرگ، اسکاپ   ی هاداده تیریمد  ناریدر وب شرکت •

 شدن، اسکاپ  یتالیجید  -یمسائل نوظهور در آمار اقتصاد ناریدر وب شرکت •

 بزرگ، اسکاپ   ی هامشارکت داده  یهامدل ناریدر وب شرکت •

  ک یسریکار، س  یعرضه و تقاضا یور بهره یدر کارگاه آمارها شرکت •

   اجتماعی آمار و جمعیت  مورد در ایمنطقه هدایت  گروه نشست مشارکت در سومین •

 «2030های مبتنی بر شواهد و سند توسعه پایدار گذاری های گذران وقت برای سیاستشرکت در وبینار » استفاده از داده •

 اسکاپ    -ها در اسیا واقیانوسیهمربوط به کارگروه  عملیاتی تجمیع دادههای شرکت در نشست •

 اسکاپ   -های جایگزین گردشگریشرکت در وبینار شاخص •

   مبناثبتی سرشماری زمینه در متحد  ملل سازمان جمعیت  صندوق   با  اندیشیهم درجلسات شرکت •

 مبنا در منطقه آسیا و اقیانوسیهسرشماری ثبتیشرکت در دومین کنفرانس آمارهای حیاتی با موضوع  •

شرکت در وبینار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه ) اسکاپ ( با موضوع فنون اطالعات مکانی برای  •

 QGISتهیه نقشه )احتمال( مواجه شدن  جمعیت کشورها با خطرات و آغاز به کار سامانه  اطالعات جغرافیایی 

 وضوع انتشار نقشه جهانی آن آژانس آژانس فضایی اروپا با م شرکت در وبینار •

 شرکت در  وبینار برقراری پیوند آماری بین منابع مختلف و ناهمخوان و کاربرد آن برای برآورد تعلل افراد در دریافت واکسن کرونا انجمن  •

 المللی آمارهای رسمی  بین

 برای نواحی کوچک   19تعلل در واکسیناسیون کووید  ها وکاربرد آن در برآورد میزانشرکت در وبینار ارتباط منابع جداگانه داده    •

   19پایش نتایج آموزشی و شناخت آثار کووید  -شرکت در وبینار یونسکو  •

 زنان در مدیریت آمارهای رسمی  _شرکت در وبینار اسکاپ •

 اسکاپ   _(SDMX) آماری  فراداده  و  داده تبادل موضوع  با  هاداده سازییکپارچه کاربرد انجمن نشست  هشتمین  و شرکت در سی •

  - « کنیم؟می  فکر   ها آن  به  ما  که  کنندمی  اشاره   موضوعی  به   ما   هایپرسش  آیا »  آمارگیری  های طرح  طراحی  مجازی   شرکت در نشست •

 اسکاپ

 اسکاپ   - اقیانوسیه  و آسیا منطقه در ها داده انتشار در  نوآوری مجازی شرکت در نشست •

 شرکت در  رویداد آموزشی سیاپ  با موضوع محاسبه شاخص های تغییرات اقلیمی  با رویکرد حسابداری   •

 ی امنطقهداده و ستانده   در مورد  یتجربه کشور مالز  و IOداده و ستانده   اسکاپ در خصوص جداول نیآنال ناریدر سم شرکت •

 زیستهای توسعه پایدار محیطشرکت در دوره شاخص •

 های توسعه  پایدارها  برای استفاده  در آمارهای رسمی و شاخصدوره آموزشی  اصول  دیداری سازی  دادهشرکت در  •

افزار • نرم  از  استفاده  با موضوع   بانک  توسعه آسیا   باکمک Survey Solution شرکت در دوره آموزشی  انجام مصاحبه فردی  برای 

 (CAPI)رایانه
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   اپیس -برگزار شده توسط  داری حساب آب، حساب کار و اهداف توسعه پا ی هاشرکت در دوره •

 ی مرکز تجارت جهان  -  ITC  یبا همکار رانیتجارت ا یبهبود آمارها  یهاشرکت در کارگاه •

 اپ یس -ثبت کسب و کار یشرکت در دوره آموزش •

 (کی) سسر  یجامعه اطالعات یآمارها یدر دوره مجاز شرکت •

 ی انسان ییایپو آموزشی درکارگاه شرکت • •

  


