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صفحه اصلی سایت، سمت راست و باالی صفحهداده ھا و اطالعات آماری١
مجموعه تمامی اطالعات و داده ھای آماری سایت در 

این بخش درج و ارائه می گردند.
حسب مورد

آمارھای موضوعی٢
صفحه داده ھا و اطالعات آماری، نيمه پایينی 

صفحه

مجموعه تمامی اطالعات و محصوالت توليدشده مرکز 
آمار ایران و آمارھای ثبتی اخذ شده از دستگاه ھا در 

قالب ۵ بخش عمده نگاه کلی، جداول آماری، 
نشریات، فرداده ھا و داده ھای تصویری در این بخش به 
تفکيک موضوعی مندرج ھستند. این بخش شامل ١٨ 

موضوع آماری اصلی و ۶٨ موضوع آماری فرعی 
زیرمجموعه می باشد.

ھر گزینه زیرمجموعه این بخش، بازه 
بھنگام رسانی خاص خود را بر اساس 

فھرست شاخص ھا و نماگرھای آمارھای 
رسمی مرکز آمار ایران دارا می باشد.

٣
آمارھای موضوعی - جداول 

آماری

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، نيمه پایينی 
صفحه، انتخاب یک موضوع آماری اصلی، انتخاب 

موضوع آماری فرعی، زبانه جداول آماری

این گزینه شامل دو بخش سری ھای زمانی و سایر 
جداول می باشد، که مجموعه جداول آماری 

منتشرشده مرکز آمار ایران در قالب اکسل که قابل 
دانلود ھستند در این بخش بارگذاری می شوند.

سری ھای زمانی بسته به دوره توليد 
محصول یا انجام طرح آمارگيری بازه 
بھنگام رسانی ١٠ ساله، ۵ ساله، ٢ 
ساله، ساالنه، فصلی و ماھانه دارند. 

سایر جداول معموالً دوره زمانی خاصی 
نداشته و به محض انتشار درج 

می شوند.

٣

آمارھای موضوعی - 
نشریات

(شامل نشریات مرکز - 
گزارش ھا و چکيده ھا)

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، نيمه پایينی 
صفحه، انتخاب یک موضوع آماری اصلی، انتخاب 

موضوع آماری فرعی، زبانه نشریات

این بخش شامل مجموعه نشریات الکترونيکی منتشر 
شده مرکز + مجموعه فایل ھای گزارش و چکيده ھای 

آماری طرح ھای مرکز می باشد.

به محض انتشار بر اساس تقویم 
انتشارات الکترونيکی مرکز آمار ایران

۴
سرشماری ھا - سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، سمت چپ 
صفحه، لينک سرشماری ھا

در این بخش مجموعه نتایج و اطالعات حاصل از ٩ 
دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن و جاری 

جمعيت سال ھای ١٣٣۵، ١٣۴۵، ١٣۵۵، 
١٣٧٠،١٣۶۵، ١٣٧۵، ١٣٨۵، ١٣٩٠ و ١٣٩۵ گردآوری و 

ارائه شده است.

۵ ساله و ١٠ ساله (بعد از اتمام اجرای 
ھر دوره سرشماری  عمومی نفوس و 

مسکن و تھيه و انتشار نتایج)

فھرست آیتم ھای درگاه ملی آمار (نسخه فارسی) به تفکيک مسير دستيابی و بازه زمانی به  روزرسانی - ١۴٠١



۵
سامانه سالنامه آماری 

(ارائه اطالعات)
صفحه داده ھا و اطالعات آماری، سمت چپ 

صفحه، لينک سامانه سالنامه آماری

در این سامانه امکان دسترسی به محتوای 
سالنامه ھای آماری کشور از سال ١٣٨۵، امکان 

دسترسی به محتوای سالنامه ھای آماری استان ھا 
به صورت فصول جداگانه و به فرمت فایل pdf وجود 

دارد.

ساالنه و به محض انتشار توسط مرکز 
آمار ایران و دریافت از دفاتر آمار و 

اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان ھا

آرشيو نشریات۶
صفحه داده ھا و اطالعات آماری، سمت چپ 

صفحه، لينک آرشيو نشریات

مجموعه ای از تمام نشریات مرکز آمار ایران قابل 
 ،PDF دریافت از پایگاه ھای مختلف و غالباً با فرمت
HTML ،Excel و Wordدر این بخش با دسته بندی 

موضوعی قابل دسترسی و جستجو می باشد.

به محض انتشار بر اساس تقویم 
انتشارات الکترونيکی مرکز آمار ایران

شاخص ھای کليدی٧
صفحه داده ھای و اطالعات آماری، سمت راست و 

باالی صفحه
مجموعه ای از ١۴ شاخص پراھميت آماری با لينک 

منبع اخذ شده اطالعات در این صفحه ارائه می گردد.

حداکثر ماھانه - ھر شاخص بسته به 
دوره زمانی بھنگام رسانی خود به روز 
رسانی می گردد. (ماھانه، فصلی، 

ساالنه و ۵ یا ١٠ ساله)

صفحه اصلی، در زیر اسالیدر خبریمجموعه اخبار صفحه اصلی٨

این بخش در صفحه اصلی سایت، در زیر اسالیدر 
خبری درج شده و شامل ۵ گزینه اخبار، مصاحبه، 

تحليل و یادداشت، مفاھيم اساسی، تازه ھای نشر و 
چندرسانه ای می باشد.

حسب تشخيص دفتر روابط عمومی یا 
به محض انتشار

٩
تأمين سفارش ھای 
اطالعاتی مشتریان

منوی افقی، سامانه ھا و خدمات
محل ارائه اطالعات و فھرستی از خدمات ارائه شده 

در واحد اطالع رسانی مرکز و سامانه خدمات 
اطالع رسانی آماری و ارائه شناسنامه خدمت

حسب مورد

منوی افقی، سامانه ھا و خدماتتقسيمات کشوری١٠
مجموعه آخرین تقسيمات کشوری ارائه شده توسط 

وزارت کشور به صورت ساالنه و سایر اطالعات مکانی 
ارائه شده توسط دفتر نقشه

اکثراً ساالنه و خسب مورد

صفحه اصلی، لينک ھای سمت راست صفحهتقویم انتشاراتی١١

مجموعه نشریات الکترونيکی مرکز به ھمراه زمان 
انتشار و دفتر توليدکننده اطالعات در این بخش درج 

شده و پس از انتشار ھر نشریه لينک آن در این بخش 
بھنگام رسانی می گردد.

تقویم به صورت ساالنه تھيه شده ولی 
گزینه ھای داخل آن به محض انتشار ھر 

نشریه بھنگام رسانی می گردد.

ذریافت نرم افزار آمار ھمراه١٢
منوی افقی، سامانه ھا و خدمات، دریافت نرم افزار 

آمار ھمراه

اپليکيشن قابل نصب در ابزارھای اندرویدی شامل 
عمده شاخص ھای آماری مرکز آمار ایران عرضه شده 

به صورت جدول و نمودار

محتوای اپليکيشن ماھانه و نسخه 
نرم افزار به محض انتشار



صفحه اصلی، لينک ھای سمت راست صفحهدرباره مرکز آمار ایران١٣

این بخش حاوی مجموعه ای از اطالعات درباره مرکز 
آمار ایران شامل چشم انداز، ماموریت، اھداف کالن، 

منشور اخالقی، خط مشی ھا (خط  مشی 
اطالع رسانی آماری، خط مشی کيفيت، خط مشی 

امنيت اطالعات و خط مشی تجديد نظر) اصول 
اساسی آمارھای رسمی، ارزشھا، تاریخچه، نمودار 
سازمانی، اطالعات مدیران مرکز، تشکيالت و شرح 

وظایف، روسای پيشين مرکز، گزارش عملکرد مرکز از 
سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٩، مناقصه ھا و مزایده ھا و ... 

می باشد.

برخی گزینه ھا نظير گزارش عملکرد 
به روزرسانی ساالنه و سایر گزینه ھا 

بازنگری ساالنه دارند.

١۴
سامانه تعاریف و مفاھيم 

آماری
منوی افقی، سامانه ھا و خدمات

سامانه ای جھت ارائه فھرست واژه ھای آماری و 
تعاریف تأیيد شده مرتبط با آن به تفکيک موضوع یا 

سازمان ارائه دھنده تعریف.

حسب تشخيص دفتر استانداردھا و 
نظارت بر طرح ھای آماری مرکز آمار ایران

ساعت جمعيتی١۵
صفحه داده ھا و اطالعات آماری، سمت چپ و 

باالی صفحه

ساعت جمعيتی در ھر لحظه جمعيت کشور را بر 
اساس رابطه رشد براورد و نمایش داده و پس از انجام 

ھر سرشماری نرخ رشد، پيش بينی و مجدداً مورد 
تجدید نظر قرار می گيرد.

۵ ساله یا ١٠ ساله (پس از انجام ھر 
دوره سرشماری عمومی نفوس و 

مسکن) و نيز انجام برآورد و 
پيش بينی ھای جمعيتی ساالنه

١۶
سرشماری ھا - سرشماری 

عمومی کشاورزی
صفحه داده ھا و اطالعات آماری، سمت چپ 

صفحه، لينک سرشماری ھا

در این بخش مجموعه نتایج و اطالعات حاصل از ۵ 
دوره سرشماری عمومی کشاورزی سال ھای ١٣۵٠، 

١٣۶٧، ١٣٧٢، ١٣٨٢ و ١٣٩٣ گرد آوری و ارائه شده 
است.

١٠ ساله و پس از ھر دوره انجام 
سرشماری عمومی کشاورزی

١٧
سرشماری ھا - سرشماری 
عمومی عشایر کوچنده

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، سمت چپ 
صفحه، لينک سرشماری ھا

در این بخش مجموعه نتایج و اطالعات حاصل از ٣ 
دوره سرشماری عمومی عشایر کوچنده سال ھای 

١٣۶۶، ١٣٧٧ و ١٣٨٨ گرد آوری و ارائه شده است.

١٠ ساله و پس از ھر دوره انجام 
سرشماری عمومی عشایر کوچنده

صفحه اصلی، لينک ھای سمت راست صفحهقوانين و مقررات١٨

در این بخش مجموعه ای از مقررات و آیين نامه ھای 
نظام آماری شامل: قانون برنامه ششم توسعه، قانون 

مرکز آمار ایران، برنامه ملی آمار، آئين نامه ھا و 
فرم ھای نظارت بر طرح ھای آماری و نظام جامع 

ثبت ھای آماری ایران درج و ارائه می شود.

بازنگری ساالنه

منوی افقی، سامانه ھا و خدماتکتایخانه دیجينال١٩
پایگاھی جھت ارائه کتاب ھای الکترونيکی، مجالت، 

نشریات و تمامی محصوالت الکترونيکی مرکز آمار 
PDF ایران در قالب

حسب انتشار فایل الکترونيکی جدید یا 
نياز واحد اطالع رسانی آماری مرکز آمار 
ایران (در حال حاضر در دست راه اندازی)



٢٠
کيفيت، استاندارد و 

طبقه بندی
صفحه داده ھا و اطالعات آماری، لينک ھای سمت 

چپ صفحه

در این بخش اطالعات مربوط به کيفيت، استانداردھا، 
طبقه بندی ھا، تعاریف و مفاھيم آماری و نظارت درج و 

ارائه می شود.

برخی اطالعات، ساالنه و سایر اطالعات 
حسب صالحدید دفتر استانداردھا و 

نظارت بر طرح ھای آماری

منوی افقی، سامانه ھا و خدماتنقشه دھستان ھا٢١
مجموعه نقشه ھای آماری از دھستان ھای کشور بر 

اساس سرشماری ھای عمومی نفوس و مسکن
۵ ساله و ١٠ ساله (بعد از انجام ھر 

دوره سرشماری)

٢٢
 سامانه ھا و خدمات (ميز 

خدمات الکترونيکی)
منوی افقی، سامانه ھا و خدمات

در این بخش در مورد خدمات الکترونيک اطالع رسانی 
آماری، تأمين سفارش ھای اطالعاتی مشتریان، صدور 

و تمدید گواھينامه مشاوران آماری و رتبه بندی 
مشاوران آماری اطالعات و راھنمایی ھای الزم به 

کاربران ارائه شده است.

ھر گزینه زیرمجموعه این بخش، بازه 
بھنگام رسانی خاص خود را حسب 

الزامات ارزیابی دولت الکترونيک 
سازمان ھا دارا می باشد.

٢٣
آمارھای موضوعی - 
داده ھای تصویری

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، نيمه پایينی 
صفحه، انتخاب یک موضوع آماری اصلی، انتخاب 

موضوع آماری فرعی، زبانه داده ھای تصویری 
(مجموعه فایل ھای بارگذاری شده در این بخش از 

مسير آرشيو نشریات نيز قابل دسترسی 
می باشد).

این گزینه شامل ٣ بخش نقشه، نمودار و اینفوگرافيک 
است که غالباً فرمت JPG داشته و شامل فایل ھای 

تصویری قابل دانلود می باشند.

 در مورد نقشه ھا و نمودارھا حسب 
مورد و در مورد اینفوگرافيک  ھا به محض 
دریافت فایل از دفاتر موضوعی مرکز آمار 

ایران

٢۴
آمارھای موضوعی - 

فراداده ھا

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، نيمه پایينی 
صفحه، انتخاب یک موضوع آماری اصلی، انتخاب 

موضوع آماری فرعی، زبانه فراداده ھا

در این بخش مجموعه متادیتاھا و فراداده ھای مورد 
استفاده و مرتبط با آن موضوع فرعی خاص که کاربر 

انتخاب کرده است گردآوری شده و قابل دسترس 
می باشد.

این بخش شامل زیرگزینه ھای متعددی 
ھستند که ھر کدام بازه زمانی 

بھنگام رسانی بومی و بين المللی خاص 
خود را دارا می باشند.

صفحه اصلی، لينک ھای سمت راست صفحهدبيرخانه شورای عالی آمار٢۴
مجموعه اطالعات، اخبار، مصوبات نشست ھا و 

کميسيون ھای تخصصی و آمار بخشی در این قسمت 
درج می شود.

به تشخيص دبيرخانه شورای عالی آمار 
و پس از تشکيل نشست ھا و جلسات 

این دبيرخانه

٢۵
آمارھای موضوعی - نگاه 

کلی

صفحه داده ھا و اطالعات آماری، نيمه پایينی 
صفحه، انتخاب یک موضوع آماری اصلی، انتخاب 

موضوع آماری فرعی، زبانه نگاه کلی

این بخش شامل خالصه و مقدمه ای اجمالی در 
خصوص زیرگروه موضوعی انتخابی کاربر می باشد.

بازنگری ساالنه

منوی افقی، ویژه ھمکارانکانون بازنشستگان٢٧
بخشی جھت اطالع رسانی به ھمکاران بازنشسته 

مرکز امار ایران و فراھم آوردن وسيله ارتباطی آنان با 
کانون.

حسب مورد و اعالم نياز کانون 
بازنشستگان مرکز آمار ایران


