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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ آﻣـﺎر
رﺳــﻤﯽ ﮐــﺸﻮر و ﯾﮕﺎﻧــﻪ ﻣﺮﺟــﻊ اراﺋﻪﮐﻨﻨــﺪهی دورهﻫــﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت آﻣﺎرﻫﺎی رﺳـﻤﯽ ،در ﺳـﺎل ۱۳۹۵
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر اداﻣﻪ داد ﮐـﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﺟــﺮای ﻃﺮحﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﭼــﺎرﭼﻮب ﻧﯿﺎزﻫــﺎی
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮای
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎم آﻣـﺎری و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان و ﻓﻌـﺎﻻن ﺣـﻮزهی
آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،ﺣﻤﺎﯾــﺖ از اﻧﺘــﺸﺎر ﻣﻘــﺎﻻت ﻋﻠﻤــﯽ –
ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ و ﻋﻠﻤـــﯽ – ﺗﺮوﯾﺠـــﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ اﻧﺘـــﺸﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی آﻣــﺎری .ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ،آﻏــﺎز  ۱۱ﻃــﺮح
ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،ﺑﺮﮔــﺰاری  ۳۱دورهی آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﭼــﺎپ ۲۴
ﻣﻘﺎﻟــﻪی ﻋﻠﻤــﯽ – ﭘﮋوﻫــﺸﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ – ﺗﺮوﯾﺠــﯽ در
ﻗﺎﻟــﺐ  ۴ﺟﻠــﺪ ﻧــﺸﺮﯾﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی آﻣــﺎری اﯾــﺮان،
ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ اﯾـﺮان و ﭼـﺎپ ۳۶

ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺪون ﺗـﻼش دﻟـﺴﻮزاﻧﻪ و ﻣﺠﺪاﻧـﻪی
اﻋـــﻀﺎی ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﺎن ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﻣﺤﻘـﻖ
ﻧﻤﯽﺷــﺪ .از اﯾــﻦرو ﻻزم ﻣــﯽداﻧﻢ از ﻧﻘــﺶ ارزﻧــﺪه و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻟﺴﻮزاﻧﻪی ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿـﺎﯾﯽ ﻗﻬـﺮودی
رﺋﯿــﺲ ﭘﯿــﺸﯿﻦ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺻــﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗــﺸﮑﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺑـﺮای اﯾـﺸﺎن ﺳـﻼﻣﺘﯽ و دوام ﺗﻮﻓﯿﻘـﺎت آرزو

ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ – ﺗﺒﯿﯿــﻨﯽ در دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣــﻪی آﻣــﺎر را

ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼشﻫـﺎی

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻫﻤﮑــﺎران ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻓﻌــﺎﻻن ﺣــﻮزهی آﻣــﺎر

و اﺑﻼغ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑـﺮ

رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه داﻧﺴﺖ.

آن ﺷـﺪهاﯾﻢ ﺗـﺎ ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ارﮐـﺎن ﻧﻈـﺎم آﻣــﺎری و

۱

ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿـــﺸﺘﺎز ﺗﺤـــﻮﻻت آﺗـــﯽ ،ﺑـــﺎ ﺑﻬﺮهﮔـــﯿﺮی از

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻓﻘﯽ روﺷﻦﺗﺮ از ﻧﻘـﺶ و

اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر را ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر در ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری را ﺗـﺴﻬﯿﻞ

در ﻋﺮﺻــﻪی ﻣﻠــﯽ ،ﺑﻠﮑــﻪ در ﻋﺮﺻــﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای و

ﻧﻤﻮده و اﻣﯿﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ذﮐـﺮ ﺷـﺪه را ﺑﯿـﺶ از

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎرزﺗﺮ و درﺧـﺸﺎنﺗﺮ از ﭘﯿـﺶ ﮐﻨﯿـﻢ .ﺗﺤﻘـﻖ

ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻢ.

اﯾــﻦ ﻧﮕــﺎه ﺟــﺰ در ﺳــﺎﯾﻪی ﺗــﻼش ﻣــﻀﺎﻋﻒ و اﺗﺨــﺎذ
ﺗــﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگﺗــﺮ ﻣﻤﮑــﻦ ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .اراﺋــﻪی
ﭼــــــﺸﻢاﻧﺪاز و ﺗــــــﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــــــﻪی اﺳــــــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در دو ﻣﺤــﻮر ﭘــﮋوﻫﺶ و آﻣــﻮزش،
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﮐﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻫﻤـﻪ ی
ارﮐـــﺎن ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎری ﺑـــﻪوﯾﮋه دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـــﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـــﺪهی آﻣـــﺎر و واﺣـــﺪﻫﺎی آﻣـــﺎری اﺳـــﺘﺎﻧﯽ،
ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﮐﯿﻔــﯽ دورهﻫــﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺑــﺎزﻧﮕﺮی در
ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی
ﻣﺪرﺳﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﮐﻤـﯽ دورهﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑــﺎ اﻓــﺰودن دورهﻫــﺎی ﺗﺨﺼــﺼﯽ ﻧــﻮﯾﻦ آﻣــﺎر
رﺳـــﻤﯽ ،اراﺋـــﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـــﺎی ﺗﺒﯿﯿـــﻨﯽ ﻣـــﺴﺘﻤﺮ در
۲

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑـﺎ
ﻣﺮاﮐـــﺰ آﻣﻮزﺷـــﯽ و ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ و آﻣﻮزﺷـــﯽ داﺧﻠـــﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ را ﻣﯽﺗــﻮان از ﺟﻤﻠــﻪ اﻗــﺪاﻣﺎت ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز
ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ داﻧﺴﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﭘﺎرﺳـﺎ رﺋﯿـﺲ ﻣﺤـﺘﺮم
ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان ﮐـــﻪ ﺑـــﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـــﺎی ﺑﯽدرﯾـــﻎ و
ﺗﻼشﻫــــﺎی دﻟــــﺴﻮزاﻧﻪ ،ﭘﮋوﻫــــﺸﮑﺪهی آﻣــــﺎر را در
دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ اﻫــﺪاف ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﯾــﺎری ﻧﻤــﻮده و ﺑــﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

اﻫﺪاف ،وﻇﺎﯾﻒ و ارﮐﺎن
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮر ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر،
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ﺖﻫﺎ و ﭘﮋ
وﻫـ
ی
ﭘﮋوﻫ ﺸﯽ
ﺸﯽ

در ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ط ﺑﻪ
آ ﻣﺎ ر

دﺳ
ﺘ ﯿﺎ ﺑ
ﯽ
ﺑ
ﻣ
ﻪ
ﺴﺎﺋﻞ ﻣ ﺑﻬﺘ
ﺮ
ﯾ
ﻦو
ﺮ ﺑﻮ
ط ﺑ ﻪ آ ﻣ ﻨﺎ
ﺳ
ن،
ﺐ ﺗﺮ ﯾ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻦ ﻓ
ﻨ
ﻮ
ن
ﻣ
ﺸﮑﻼ و رو
ش
ت و اراﺋ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟ
ﯿ
ﺪ
ﻪی
و
ﻃ
ﺗ
ﺮ
ﻮ
ﯾ
زﯾ
ﻖ ﺑﺮا
ﻊ آﻣ
ی رﻓﻊ آ ﺎر و
ن ﻫﺎ

۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

اراﺋﻪی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه

اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ،ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ،ﭘﺮدازش و

وﻇﺎﯾﻒ

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎری

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر

و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
۴

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ارﮐﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ارﮐـﺎن ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی
آﻣﺎر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ،رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐـﻦ ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه اﺳـﺖ.

در ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﺑﯿــﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿــﻦ ﺟﻠــﺴﻪی ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن

ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﻣﺮﮐــﺐ از رﺋﯿــﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪی

داﺋﻤﯽ و ﭼﻬـﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠـﺴﻪی ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه

ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ،وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و

ﺑﺮﮔـــﺰار ﺷـــﺪ ﮐـــﻪ در آن ﺟﻠـــﺴﻪﻫﺎ ،رﺋـــﻮس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎی

ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪهی ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿــﺎر او ،رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ،ﺑﻮدﺟـــﻪی ﺗﻔـــﺼﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه و ﮔـــﺰارش

اﯾــــﺮان ،رﺋﯿــــﺲ ﭘﮋوﻫــــﺸﮑﺪه و ﺳــــﻪ ﺗــــﺎ ﭘﻨــــﺞ ﺗــــﻦ از

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی

ﺷﺨــﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﮐــﺸﻮر اﺳــﺖ .از ﺟﻤﻠــﻪ

اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر

وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨـﺎ ،ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺳـﺎزﻣﺎن اداری

ﻣــﺸﺮوط ﺑــﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﻣــﺎﻟﯽ در ﺳــﻘﻒ اﻋﺘﺒــﺎرات

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﺮرﺳـﯽ و

ﺗﺨــﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪی ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻗــﺮار

ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟـــﻪی ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ﮐـــﻪ از ﻃـــﺮف رﺋﯿـــﺲ

ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷـــﻮد ،ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎ و
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪی ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ،ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﺤـﻮهی وﺻـﻮل
درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣـﺼﺮف آن ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘــﺮرات ﻣﺮﺑـــﻮط ،ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﺣـــﺴﺎﺑﺮس و ﺧﺰاﻧـــﻪدار ﺑـــﺮای
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ،ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـــﻪی ﻣـــﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـــﯽ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در ﭼــﺎرﭼﻮب ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﻌﯿﯿـﻦ
ﺧــﻂ ﻣــﺸﯽ ﻋﻠﻤــﯽ و ﺣــﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه و
اراﺋــﻪی آن ﺑــﻪ وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری ﺑــﺮای
ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬـــﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮔـــﺰارش ﻋﻤﻠﮑـــﺮد ﺳـــﺎﻻﻧﻪی
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺟــﺮای اﯾــﻦ وﻇــﺎﯾﻒ ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤـﯽ ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺑـﺎزوی اﺟﺮاﯾـﯽ آن
ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔــﯿﺮد .ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن داﺋﻤــﯽ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﺑــﻪﻋﻨﻮان
ﺑــﺎزرس اﺟﺮاﯾـــﯽ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨـــﺎ ﻣــﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳـــﯽ اوﻟﯿـــﻪی
ﮔﺰارشﻫﺎی رﺋﯿـﺲ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه و دﺳـﺘﻮر ﺟﻠـﺴﺎت ﻫﯿﺌـﺖ
اﻣﻨﺎ اﺳﺖ.

رﺋﯿــﺲ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﮐــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪهی ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در
ﻣﺮاﺟــﻊ ﺣﻘﯿﻘــﯽ و ﺣﻘﻮﻗــﯽ اﺳــﺖ ،از ﺑﯿــﻦ اﻋــﻀﺎی ﻫﯿﺌــﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ
وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺣﮑـﻢ رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه دارای وﻇـﺎﯾﻒ و
اﺧﺘﯿـــﺎراﺗﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ اداره و ﻫـــﺪاﯾﺖ اﻣـــﻮر ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه و
ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ ﺣــﺴﻦ اﺟــﺮای ﻫﻤــﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی آن ،اﺧــﺬ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨـﻪی آﻣـﺎر ﮐـﺎرﺑﺮدی از ﻣﺮاﺟـﻊ
ذیﺻﻼح ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اراﺋـﻪی آن
ﺑــﻪ ﺷــﻮرای ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد ﺗــﺸﮑﯿﻼت ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﺸﮑﯿﻼت ﻣـﺼﻮّب ،اﻣـﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد
ﻣﺎﻟﯽ و اداری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﻨﻈﯿـﻢ و ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ﺑـﻪ ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ،ارﺳـﺎل

۵

ﺻﻮرتﺟﻠــﺴﻪﻫﺎی ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ وزارت

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ .ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫـــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ،

ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و اراﺋـﻪی

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣـﺴﻦ اﺟـﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ،

ﮔــﺰارش ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎﻻﻧﻪی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ،

ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ اﻧﺘــﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫــﺎ و ﻧــﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ،

وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ،اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ

اﺳﺖ.

ﺧﻂﻣﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ

ﺷــﻮرای ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑــﯽ از ارﮐــﺎن ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫــــﺎی ﭘﮋوﻫــــﺸﯽ را در راﺳــــﺘﺎی اﻫــــﺪاف
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه و در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻃﺮحﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﺗﺮﺳـــﯿﻢ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﻮرای ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ
۶

از:
◄ رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه )رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا(؛
◄ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه )دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا(؛
◄ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
◄  ۵ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ.

آﻣﻮزﺷــﯽ -ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻣﺤــﺪودهی ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات
ﮐــﺸﻮر و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻃــﻮل
ﯾﮏﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ
 ﻫﻤﮑــﺎری ﺑــﺎ داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳــﺴﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در راﺳـﺘﺎی ﮔـﺴﺘﺮش آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ﻫﻤﮑـــﺎری ﺑـــﺎ ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫـــﺎی داﺧﻠـــﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫﻤﮑــﺎری ﺑــﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺣــﻮزهی

اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣـﻊ
آﻣﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻃﺮحﻫـﺎی
ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری

آﻣﺎر
 ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 ﻇﺮﻓﯿﺖﺳـــﺎزی در ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎری ﮐـــﺸﻮر از ﻃﺮﯾـــﻖ
ﺗﻮﺳﻌﻪی دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎورﯾﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری از ﻃﺮﯾــﻖ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر

 ﺗﻮﺳـــﻌﻪی آﻣﺎرﻫـــﺎی ﺛﺒـــﺘﯽ و اﺟـــﺮای ﺳﺮﺷـــﻤﺎری
ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ

۷

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

۸

در ﺳـــﺎل  ،۱۳۹۵در ﻣﺠﻤـــﻮع  ۲۱۸ﻧﻔـــﺮ ﺑـــﺎ ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر ﻫﻤﮑـــﺎری
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ  ۴۳ﻧﻔـﺮ از آﻧـﺎن را ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه و  ۱۷۵ﻧﻔـﺮ
دﯾﮕﺮ را ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺧﺎرج از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
۹

۱۰

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ اﺟـﺮای
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺮحﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﺳـــﻪ ﮔـــﺮوه ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ
»آﻣﺎرﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی«» ،ﻃﺮحﻫــﺎی ﻓــﻨﯽ و روشﻫــﺎی
آﻣﺎری« و »ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ« ﺑـﻪ اﺟـﺮا در
آﻣﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺗﻌـﺪاد  ۲۸ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺧﻼﺻـﻪ ی ﻫﺮﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻃﺮح ﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﺟﺮا در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

۱۱

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
 -۱ﺑﺮاورد ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 -۲ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و ۱۳۹۲
 -۳ﺑﺮاورد درآﻣﺪ داﺋﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 -۴ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ و ARIMA
 -۵ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲ ،۱۳۹۱و ۱۳۹۳
 -۶اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱
 -۷ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
 -۸ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
۱۲

 -۹ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی-زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
)(SEEA-water 2012
 -۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر؛ دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر؛ دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
آﻗﺎی اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی؛ دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر؛
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی؛ دﮐﺘﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ؛ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ آﻧﻮﺷﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮی؛ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
آﻗﺎی ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻫﺎدی؛ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺧﻮشاﺧﻼق؛ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

۱۳

ﺷﺪه در روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم ﻣﯽﭘـﺮدازد .اﯾـﻦ روﻧـﺪ در

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑـﺴﯿﺎر ﮐﻤـﯽ دارد
و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗـﻮرم در ﯾـﮏ اﻗﺘـﺼﺎد
اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮد و از آن ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾــﮏ ﻣﺘﻐــﯿﺮ اﺳﺎﺳــﯽ در اﻣــﺮ
ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮد .در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷــﻮد و ﭘــﺲ از آن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﻮرم ﻣﺮﮐــﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﻪ ﺑـﺮای اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﺳـﺎل  ۱۳۹۳آﻏـﺎز
ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد در ﺧـﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن

 -۱ﺑﺮاورد ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم ،ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت دﺧﯿﻞ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ ﮐـﺎﻻ دارای
ﺧﻮاص و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮدی اﺳـﺖ و در ﻃـﻮل
زﻣــﺎن رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﮐــﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ در ﻗﺒــﺎل ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی
۱۴

ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی ﻏﻼمرﺿـﺎ رﺿـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.

 -۲ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی
۱۳۹۱و ۱۳۹۲

اﻋﻤﺎلﺷــﺪه از ﺳــﻮی دوﻟــﺖ و ﺗﻐﯿــﯿﺮات رخ داده ﺷــﺪه در

در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐـﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺧﻮد ﺑـﺮوز ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﻟـﺬا ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم در

اﻗــﺪام ﺑﻪﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.

دورهﻫــﺎی ﻣﺘﻮاﻟــﯽ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت زﯾــﺎدی دارد .ﺑﺮﺧــﯽ از اﯾــﻦ

ﺟﺪاول اﺻـﻠﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ اوﻟﯿﻦﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻗﺖ و ﮔـﺬرا و ﺑﺮﺧـﯽ داﺋﻤـﯽ

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺮای ﺳــﺎل  ۱۳۸۰ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ و

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱ﺗـﺎ ۱۳۹۰

ﻋﻤ ـﻼً ارﺗﺒــﺎﻃﯽ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ و ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی اﺗﺨــﺎذی ﻧﺪارﻧــﺪ

ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣـﺎر اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﺳــﻔﺎرش

ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﻓــﺼﻠﯽ رخ داده ﺷــﺪه در ﻗﯿﻤــﺖ ﻣﯿﻮهﻫــﺎ و

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.

ﺳﺒﺰیﻫﺎ .ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم ﭘﺎﯾـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺗﻐﯿـﯿﺮات رخ داده

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣـﺎن

و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ

ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾـﺮ

ﺳـــﻼﻣﺖ ،ﺗﻬﯿـــﻪی ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻓـــﻮق ﻣﺠـــﺪداً ﺗﻮﺳـــﻂ آن

ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦﮐﻪ درآﻣـﺪ داﺋﻤـﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ

وزارتﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺮای ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲درﺧﻮاﺳــﺖ

ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺘﺰاﻋـﯽ و ذﻫـﻨﯽ ﺑـﻮده و اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی آن ﮐـﺎری ﮐـﺎﻣﻼً

ﺷﺪه اﺳـﺖ .در راﺳـﺘﺎی ﺗـﺪوﯾﻦ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺮای ﺳـﺎلﻫﺎی

ﻣﺸﮑﻞ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﯾﺐﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از

 ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ

ﻃﺮﻓــﯽ اﯾــﻦ ﻣﻔﻬــﻮم در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧــﯽ اﻗﺘــﺼﺎدی ﮐــﻪ در آن

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸-۱۳۸۱و  ۱۳۸۸ﺗـﺎ ۱۳۹۰

درآﻣـــﺪﻫﺎ دارای ﻧﻮﺳـــﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗﻮﺟـــﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﻨﺪ اﻣـــﺮی

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در اﺳـﻔﻨﺪ

ﺿﺮوری و ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧـﻂ ﻣـﺸﯽ و ﻣـﺴﯿﺮ ﮐﻠـﯽ

ﺳــﺎل  ۱۳۹۳آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در اردﯾﺒﻬــﺸﺖ ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﺑــﻪ

درآﻣــﺪ اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ را روﺷــﻦ و ﻣــﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾــﺪ .اﺻــﻮﻻً

ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از درآﻣﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در ﯾـﮏ

 -۳ﺑﺮاورد درآﻣﺪ داﺋﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان »ﯾـﮏ ﺗﺌـﻮری
ﺑــﺮای ﺗــﺎﺑﻊ ﻣــﺼﺮف« ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﮐــﺮد؛ ﮐــﻪ ﻫــﺪف آن ،در واﻗــﻊ
آزﻣﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪی درآﻣﺪ داﺋﻤـﯽ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ،ﺑـﻪ
اﯾــﻦ اﻣــﺮ اﺷــﺎره دارد ﮐــﻪ ﻣــﺮدم ،ﻣﻌﻤــﻮﻻً درآﻣﺪﺷــﺎن را در
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﻣﺜﻼً ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣـﺎ
ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﯽ درآﻣـﺪ زﯾـﺎدی در ﯾـﮏ روز
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در روز دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی ﮐـﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ.
ﻣﺮدم در اﯾﺎم روﻧـﻖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﭘﺲاﻧـﺪاز و در ﺳـﺎﯾﺮ زﻣﺎنﻫـﺎ
ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺮﯾﺪﻣـﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی درآﻣﺪ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ
ﺑــﺎ درآﻣــﺪ واﻗﻌــﯽ ،اﻣــﺎ ﻣﺘﻐﯿّــﺮ ﺧــﻮد ،ﺗــﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ،
ﺗـــﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣـــﺼﺮﻓﯽ ،ﭘﺲاﻧـــﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾـــﺸﺎن را از
روی آن اﺧــﺬ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺗﮑﺎﻣــﻞ ﻣﯽﺑﺨــﺸﺪ .ﻓﺮﯾــﺪﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪی
درآﻣــﺪ داﺋﻤــﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪی اﻧﺘﻈــﺎرات ﺗﻄﺒﯿﻘــﯽ ﺑﻨﯿــﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از درآﻣﺪ و ﻣﺼﺮف داﺋﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑـــﻪ از درآﻣـــﺪ و ﻣـــﺼﺮف ﺟـــﺎری اﺳـــﺘﻔﺎده ﮐﻨـــﺪ .ﻟـــﺬا
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ دارای ارزش و اﻫﻤﯿـﺖ
ﺑــﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دو روش،
درآﻣﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان اﺳـﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در
روش اول ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺮاورد ﺛـﺮوت ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ،ارزش و
ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪ داﺋﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷـﻮد و روش دوم
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺑﺘﮑﺎری و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﻃـﺮح اﺳـﺖ
ﮐــﻪ ﺑــﺮای اوﻟﯿﻦﺑــﺎر ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮزﯾــﻊ درآﻣــﺪ در اﻗﺘــﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﺮاورد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۳آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ اﯾـﻮب ﻓﺮاﻣـﺮزی ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

۱۵

 -۴ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو

در آﺑﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑـﻪ

ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ و ARIMA

ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻧـﺎدر

ﺗـﻮرم ﯾــﮏ ﭘﺪﯾـﺪهی اﻗﺘــﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳــﺖ و ﻫﻤــﻮاره
ﺑﺎﻋــﺚ ﻧﮕﺮاﻧــﯽ دوﻟــﺖﻣﺮدان و ﺻــﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻗﺘـــﺼﺎدی

 -۵ﺗﻬﯿـــﻪی ﺣـــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿـــﺪ اﻗﺘـــﺼﺎد در ﺑﺨـــﺶ

اﺳﺖ .ﺗﻮرم ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠـﻮل ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲ ،۱۳۹۱و ۱۳۹۳

ﻓﻘﺮ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ

ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪی ﺧـﻮد ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬـﯽ را ﺑـﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﺛﺒـﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ
ﻫـــﺪف اﺻـــﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬارن اﻗﺘـــﺼﺎدی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐـﺎری
از ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری اﻗﺘــﺼﺎدی اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻫﺪفﮔـﺬاری و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺑﺰارﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ﺧـﻮد
ﺑﭙﺮدازﻧــﺪ .ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ،دﻗــﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ از ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ
۱۶

ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم از آﻧﺠﺎﯾـﯽ
ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ،ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
ﭘﻮﻟــﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣــﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت

اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﺟــﺎﻣﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﮐﻤــﯽ و ﻣﻨﻈــﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠـﻮم ،ﻣﻌﻤـﻮﻻً
ﯾــﮏ ﺳــﺎل ،اﻣﮑﺎنﭘــﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳــﺎزد .ﺑــﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕــﺮ ﻧﻘــﺶ،
اﻫﻤﯿــﺖ و ﮐــﺎرﺑﺮدی را ﮐــﻪ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ در ﺳــﻄﺢ ﮐــﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی روﺳﺘﺎ در ﺳـﻄﺢ روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ .از ﻧﻈـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ و ﮐـﺎرﺑﺮد ﻧـﯿﺰ ،ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬـﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی روﺳـﺘﺎﯾﯽ،
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻤﻠﮑــﺮد اﻗﺘــﺼﺎد روﺳــﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ اﻣﮑﺎﻧــﺎت و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﺤﻘـﻖ
اﻫــﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫﺎ،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾـﺮ

ﺗﻮرم ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺎی ﮐـﻢ ،ﯾﮑـﯽ از رﻣـﻮز

ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .ﻣﺤﻘﻘـﺎن در اﯾـﻦ

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟــﻊ ﺗﻬﯿــﻪ و اﻧﺘــﺸﺎر آﻣﺎرﻫــﺎی

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی روز اﻗﺘﺼﺎدﺳـﻨﺠﯽ ،آﻣـﺎری

رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿـﻪ و

و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ اراﺋـﻪی ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ از ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم ﺑـﺮای

اﻧﺘﺸﺎر اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺗـﺎ

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ

ﮐﻨﻮن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﻄﻮح

ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب در راﺳـﺘﺎی

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای را ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ

ﺗــﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ و اﺻــﻮﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ

روﺳﺘﺎﻫﺎ از اﺟﺰای ﭘﺎﯾـﻪای و اﺳﺎﺳـﯽ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و

ﺳـــﻼﻣﺖ و اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـــﻪ اﺳـــﺖ .ﻫـــﺪف ﺳﯿـــﺴﺘﻢ

ﮔﺎمﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ

ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﺳـــﻼﻣﺖ ،از ﻣﻨﻈـــﺮ ﻫﺰﯾﻨـــﻪ ،ﺗـــﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈـــﺎم

وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ اﺳـﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﺴﺎب روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﺧـﺼﻮص

ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ ﺳـــﻼﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪای از اﻃﻼﻋـــﺎت

در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ ،ﺟــﺎﻣﻊ و ﺳــﺎزﮔﺎر از ﺟﺮﯾــﺎن ﻣﻨــﺎﺑﻊ را در ﻧﻈــﺎم

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑـﺮای ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ دورهی ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲ ،۱۳۹۱

روﻧــﺪ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺻﺮفﺷــﺪه ﺑــﺮای ﺳــﻼﻣﺖ در ﺑﺨﺶﻫــﺎی

و  ۱۳۹۳را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗـﺮار داده

ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ،

اﺳﺖ.

ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺧــﺪﻣﺎت ﺳــﻼﻣﺖ و در ﻣــﻮارد ﭘﯿــﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ

اﺟــﺮای ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻗﺘــﺼﺎد در

ﺑﯿﻤﺎریﻫــــﺎی ﻣﺨﺘﻠــــﻒ ،ﮔﺮوهﻫــــﺎی ﺟﻤﻌﯿــــﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃــــﻖ

ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۱۳۹۱در ﻣـﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۴آﻏـﺎز ﺷـﺪ و

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ.

در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟـﺮای

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻗﺘــﺼﺎد در ﺑﺨــﺶ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪروز ﺷـﺪه

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳در اردﯾﺒﻬـﺸﺖ ﺳـﺎل

اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

 ۱۳۹۵آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در اردﯾﺒﻬــﺸﺖ ﺳــﺎل ۱۳۹۶ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن

ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑـﻪروز و ﮐﺎراﻣـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﺳـﻔﺎرش

رﺳﯿﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮔﺬار از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﯾـﻢ

 -۶اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎبﻫﺎی

ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان

ﺳﻼﻣﺖ )وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ

ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﺳــﻼﻣﺖ ) ،(SHAﺑــﺮای ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ
ﺗﻘﺎﺿـــﺎی روزاﻓـــﺰون ﺗﺤﻠﯿـــﻞﮔﺮان و ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاران ﺑـــﻪ
اﻃﻼﻋـــﺎت ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺳـــﻼﻣﺖ ،ﭼـــﺎرﭼﻮب

در ﺳـــﺎلﻫﺎی آﺗـــﯽ از دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ،وﯾﺮاﯾﺶ  ۲۰۱۱اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۹۴آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و در ﺧــﺮداد  ۱۳۹۵ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح

۱۷

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻫﺎدی اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

 -۷ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

 -۸ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾـﺮان ،ﻣﻬـﺎﺟﺮت از
روﺳــﺘﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ در زﻣــﺮهی ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣــﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﻫـﻢ در
ﻣﺒــﺪأ و ﻫــﻢ در ﻣﻘــﺼﺪ ﻣــﺴﺎﺋﻞ و ﻣــﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﺮوز
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﻣﺤــﺪود ﺟﻮاﻣــﻊ ﺷــﻬﺮی ،ﺑﯿﮑــﺎری ،آﻟﻮدﮔــﯽ ﻫــﻮا و ﻣﺤﯿــﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و زﻧﺎﻧﻪﺷـﺪن ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر ﮐـﺸﺎورزی و

۱۸

 ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﺗﻔـــﺼﯿﻠﯽ ﺑﺨـــﺸﯽ و ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤـــﺎری
ﺣـــﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻫـــﺴﺘﻨﺪ ﮐـــﻪ در ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ
) (SNA 2008ﻣﺼﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺨـﺶ
آﻣـــــﺎر ﺳـــــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـــــﻞ ) ،(UNSDﺑﺎﻧـــــﮏ ﺟﻬﺎﻧـــــﯽ
) ،(World Bankﺻـــﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﭘـــﻮل )،(IMF
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑـﺎری اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ) (OECDدر ﮐﻨـﺎر

ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی اﺻـــﻠﯽ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﺑـــﺎ ﻫـــﺪف اراﺋـــﻪی ﺗـــﺼﻮﯾﺮ

در ﻣــﻮرد ﻣﻬــﺎﺟﺮت روﺳــﺘﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ،ﯾﮑــﯽ از ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت

ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از اﻗﺘـﺼﺎد و ﺑﺨـﺶ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷـﺪه

ﻣﻄﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳـﺖ .ﻟـﺬا ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی

اﺳﺖ .ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧـﯿﺰ ﯾﮑـﯽ از ﺣـﺴﺎبﻫﺎی

ﺟﻤﻌﯿــﺖ روﺳــﺘﺎﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘﺎﯾــﺞ

ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﺗﻬﯿـﻪ و

ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ

ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از

ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺠـﻢ ﻣﻬـﺎﺟﺮت روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ

آن اﺑــﺰار ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ را ﺑــﺮای ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان

ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣﺒـﺪأ ﻣﻬـﺎﺟﺮت و

ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺮای

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۷۵ﺗـﺎ ۱۳۹۰

اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ

و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی )وﻗــﺖ( ﮐــﺸﻮر ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان،

ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ،درﻣــﺎن و آﻣــﻮزش

ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪی آﺑـﺎدی ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی

ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺗﻬﯿــﻪ و ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ وزارت

 ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰از اﻫــﺪاف اﺻــﻠﯽ اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗــﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮای ۳

اﺳﺖ .اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ از اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل ۱۳۹۴

دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱ﺗـﺎ  ۱۳۸۸ ،۱۳۸۷ﺗـﺎ ۱۳۹۰

آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در اﺳــﻔﻨﺪ  ۱۳۹۵ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ

و ﺑــﺮای ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی

آﻣﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه اﺟـﺮای اﯾـﻦ

 -۹ﻣﺤﺎﺳـــــــﺒﻪی ﺣـــــــﺴﺎب آب در ﺳﯿـــــــﺴﺘﻢ

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎل ۱۳۹۳در ﺧـﺮداد ﺳـﺎل ۱۳۹۵

ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ )SEEA-

آﻏﺎز ﺷﺪ و در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻓـﻮق از ﺳـﺎل ۱۳۸۰

(water 2012

ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﻃـﺮح

ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤـــﺎری ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺗﯽ ،ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺳــﺎل  ۱۳۹۴ﺑــﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐـﻪ

اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋــﺎت ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺧﺰاﻧــﻪی دوﻟــﺖ در ﺑﺨــﺶ

ﺷــﮑﻞ ﮔــﺴﺘﺮدهﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮﺗﺮی از ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤـﻮری  SNAﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺎ آن

و درآﻣـــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی ﺷـــﻬﺮی و روﺳـــﺘﺎﯾﯽ ،اﻃﻼﻋـــﺎت
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
و درﻣــﺎن و ﮔــﺮدآوری اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣــﺎن دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻮﻟــﯽ ﺑﺨــﺶ
ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی درﮔـﯿﺮ در اﻣـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
درﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ ،ﺷـﻬﺮداریﻫﺎ و ...
و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻻزم ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ،
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و روشﻫـﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷـﺪه
در دﺳــﺘﻨﺎﻣﻪی ) (Handbookﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺎم ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ) (SHA.1ﺗﻬﯿـﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۳۹۴در ﺷـﻬﺮﯾﻮر
ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد در ﻣـﺮداد ﺳـﺎل
 ۱۳۹۶ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﻓﺮق دارد .دﻟﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻫﻤﻪی ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶِ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟـــﻪ را در ﺑـــﺮ ﻣﯽﮔـــﯿﺮد .ﺑـــﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻـــﺮی ﮐـــﻪ در
ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری ﻧــﺸﺎن داده ﻣﯽﺷــﻮد در ﺣــﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
اﻗﻤﺎری ﮐﻪ اﻣـﺮوزه در دﻧﯿـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺣـﺴﺎب اﻗﻤـﺎری
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘـﺶ
روزاﻓـــﺰون ﻣﺤﯿـــﻂ زﯾـــﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧـﯿﺮ ﺑﺤـﺚ ادﻏـﺎم ﻫﻤﺰﻣـﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی در ﯾـﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪی ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ اﻗﺘــﺼﺎدداﻧﺎن ﻗــﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ)(SNA 93
ﺗﻬﯿﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤـﺎری ﻣﺤﯿﻂزﯾـﺴﺖ ) (SEEAرا
در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ.
ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻧــﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮ اﯾــﻦ ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ

۱۹

ﻧﯿﺎزﻫــﺎی روز اراﺋــﻪ ﺷــﺪ .ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧــﺴﺨﻪی اراﺋﻪﺷــﺪه

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺴﺎب را در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ) (SNA 2012اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷـﺪ

ﯾــﮏ ﭼــﺎرﭼﻮب ﻣﺮﮐــﺰی ﺑــﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ -اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ

ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و

 -۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ ،دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ زﯾــﺮ

 ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

اﺳﺎﺳــﯽ ج.ا.ا ﻣﺒــﻨﯽ ﺑــﺮ ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾــﺐ و آﻟﻮدﮔــﯽ

در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از ﻣﺤﯿـﻂ

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧـﺪ.

زﯾــﺴﺖ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣﻨــﺪرج در ﺳــﻨﺪ ﭼــﺸﻢاﻧﺪاز و اﺟــﺮای

در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﺧـﻮد ﺑـﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏـﯽ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ ،ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﻨــﺎوری ﻧــﺎﻧﻮ ،زﯾــﺴﺖﻓﻨﺎوری و

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻗﺘـﺼﺎد و

ﻓﻨـــﺎوری اﻃﻼﻋـــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت و ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ

ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار ،ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧــﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿــﺰ

ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر و

ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن

ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻓﻨـﺎوری در اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﻬـﺎن اﻣــﺮی

دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻬــﺘﺮ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﺨــﺶ آب در

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره و

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪی ﺣـــﺴﺎب ﺑﺨـــﺶ آب در ﻧﻈـــﺎم ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری

ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘــﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺟﺎﻣﻌــﻪی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬــﻮری

ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻـﻞ  ۵۰ﻗـﺎﻧﻮن

۲۰

و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد در ﻓــﺮوردﯾﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن

اﻗﺘﺼﺎدی -زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻨﺎﻣﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺨـــﺶ )(SEEA- Water

اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان و ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻣﻠـﯽ و ﺑﺨـﺸﯽ،

اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻃــﯽ ﺳــﺎﻟﯿﺎن اﺧــﯿﺮ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر

و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در اﯾــﻦ ﻃــﺮح درﺻــﺪد اﺳــﺖ ﺑــﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ،ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ

و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ و اراﺋـﻪی ﮔﺰارشﻫـﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ آن
ﺑــﻪ ﻣﺮاﺟــﻊ ذیرﺑــﻂ ،ﻣﺒــﻨﯽ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﮐــﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و
ﻓﻨــﺎروی اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾــﺴﺖ ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ و
وﺿﻌﯿﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ،ﻧﻈـﺎم ﭘﺎﯾـﺶ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در دی ﺳـﺎل  ۱۳۹۵آﻏـﺎز ﺷـﺪ و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

۲۱
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ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ )/ ISI

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ(

ﭘﺎﯾــﺪار ،اوﻟﯿــﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﻣﻠــﯽ اﻗﺘــﺼﺎد آب ،ﺗﻬــﺮان،



ﻣﺮﺷﺪﻟﻮ ،اﺣﺴﺎن؛ ﻋﻠﯿﭙﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق؛ ﻋﺎﺑـﺪی زﻫـﺮا
) .(۱۳۹۵ﺑﺮرﺳــﯽ راﻫﮑﺎرﻫــﺎی ﻧــﻮآوری ﻣﺤــﺼﻮل در

اﯾﺮان ۵ ،و  ۶ﻣﺮداد .


راﻫﮑﺎرﻫــﺎ ﺟﻬــﺖ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻــﺤﯿﺢ ﻣﻨــﺎﺑﻊ آب ﺑــﺮای

ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘـﺼﺎد ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر،

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﯽ اﻗﺘـﺼﺎد

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب.








رﺿﺎﯾﯽ ،زﯾﻨﺐ؛ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ؛ ﻋﻠﯿﭙـﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾـﺪ

) .(۱۳۹۵ارزﯾـــﺎﺑﯽ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘـــﺼﺎدی

در ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﻮردی :ﺷــﺮﮐﺖ

ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺘﯽ آب )ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﺟــﺪول ﻋﺮﺿــﻪ و

واﮔﻦ ﭘﺎرس( .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ–ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی

ﻣﺼﺮف ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی( ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﯽ اﻗﺘـﺼﺎد آب،

ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.

ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ۵ ،و  ۶ﻣﺮداد.

ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ،ﻧـﺎدر؛ اﮐﺒﺮﯾـﺎن ،ﺣﺠـﺖ ) .(۱۳۹۰ﺗﻌﯿﯿـﻦ



ﻓﺮاﻣﺮزی ،اﯾﻮب؛ ﮔﻠﺒﺎراﻧﯽ ،اﺣﻤـﺪ ) .(۱۳۹۵ﺑﺮرﺳـﯽ و

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی روش

ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﺮ ﻓــﺮار ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ در اﯾــﺮان ﺑــﺎ

ﺑﺮدار وﯾﮋه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول داده  -ﺳـﺘﺎﻧﺪه ﺳـﺎل

اﺳــــﺘﻔﺎده از ﻣــــﺪلﻫﺎی ﺗــــﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄــــﺎی ﺑــــﺮداری

 .۱۳۹۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی

 ،VECMﺳــﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و

اﻗﺘﺼﺎد ،دوره  ،۳ﺷﻤﺎره  ،۱ﺑﻬﺎر .۱۳۹۵

اﻗﺘــﺼﺎد ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﯾــﺖ اﻗﺘــﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ۲۰ ،آﺑــﺎن،

ﻋﻠﯿﭙﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق؛ ﻃﺎﻫﺮی ،ﻗﺪرت؛ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺧﺪﯾﺠﻪ

ﻣﺸﻬﺪ.

) .(۱۳۹۵ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺷﻬﺮﻧــﺸﯿﻨﯽ ﺑــﺮ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی -۱۳۸۵
 .۱۳۹۰ﻓــﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤــﯽ-ﺗﺮوﯾﺠــﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﺳــﺎزﻣﺎن
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ،ﺷﻤﺎره  ۸۳و  ،۸۴ﺻﺺ .۶۶-۴۹

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ


آب ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ۵ ،و  ۶ﻣﺮداد.

رزاﻗــﯽ ،ﻧﻈــﺎﻣﻌﻠﯽ؛ ﻋﻠﯿﭙــﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق ).(۱۳۹۵
ارﺗﺒــــﺎط ﺑﯿــــﻦ آﺷــــﻔﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻄــــﯽ ادراک ﺷــــﺪه،

رﺿﺎﯾﯽ ،زﯾﻨﺐ؛ ﻋﻠﯿﭙـﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق ) .(۱۳۹۵اراﺋـﻪ

رﺿـــﺎﯾﯽ ،زﯾﻨـــﺐ؛ ﻋﻠﯿﭙـــﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻـــﺎدق ).(۱۳۹۵

۲۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻨﯽ و

روشﻫﺎی آﻣﺎری

-۱ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر۱۳۹۴ ،
 -۲ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ۱۳۹۴ ،
 -۳ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 -۴ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان
 -۵روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﮔﺮدآوری ﭘﺎرادﯾﺘﺎ
 -۶ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻊ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
 -۷ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی
۲۴

 -۸ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺰی در آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
 -۹ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۴
 -۱۰ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی در آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﻢ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﯿﺪانﻟﻮ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

۲۵

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

اﺟــﺮای ﻃــﺮح ﺗﺤــﻮل ﺳــﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺟــﻪ وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﻃﺮاﺣــﯽ
ﻣُﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶﻫﺎی ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﻛﻨﺪ.

-۱ﻃﺮاﺣـــﯽ و اﺟـــﺮای آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮار اﺳـﺖ

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر۱۳۹۴ ،

ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﻪ

آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ ) (DHSدر
اﯾــﺮان ﺑــﺮای ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺳــﺎل  ۱۳۷۹ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﺟـﺮا ﺷـﺪ
و اﻃﻼﻋـــﺎت آن در ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـــﯽ ﻣـــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﺷﻪای ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )(MICS
در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ

ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در
ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۳آﻏﺎز ﺷـﺪ و در اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل  ۱۳۹۵ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ روﺷــﻨﮏ
ﻋﻠﯽاﮐــﺒﺮی ﺻــﺒﺎ ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۲ﻃﺮاﺣــــﯽ و اﺟــــﺮای آﻣــــﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨــــﺪی

آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـــﺎ ،در ﺳـــﺎل  ۱۳۸۹آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۴

اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی  DHSو

ﭘﺲ از اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از ﺧـﺪﻣﺎت

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ) (MIDHSاﻧﺠﺎم ﺷـﺪ .در
۲۶

ﺳـــﻔﺎرش وزارت ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ ،درﻣـــﺎن و آﻣـــﻮزش ﭘﺰﺷـــﮑﯽ

 MICSآﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺟــﺎﻣﻌﯽ ﻃﺮاﺣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ و
ﻣـﺴﺘﻨﺪات آن ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪه و در ﻃــﯽ ﭼﻬــﺎر ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺿـﺮورت اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺳـﻮی
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄ ﻛﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص ﻛﻨﻮﻧـﯽ ﻛـﺸﻮرﻣﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮوع
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﻪی ﺷـﺸﻢ،

ﺳـﻼﻣﺖ در ﮐــﺸﻮر در ﺳــﺎل  ۱۳۹۳ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺳــﻨﺠﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺳـﻄﺢ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ اﺟـﺮا در آﻣـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻧـﯿﺰ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺶ از
 ۲۲ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.

از آنﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗــﺪاﺧﻠﯽ ﺑﯿــﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺳــﺎل  ۱۳۹۴ﺑــﺎ

را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟﻠــﺐ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﯾــﮏ زﯾﺮﺟﺎﻣﻌــﻪ زﻣﺎﻧــﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿـﯿﺮات

ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪای آن ﺧﯿﻠـﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽرود ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻻزم

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐـﺸﻮر

را ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘــﯽ

از ﺳـــﺎل  ۱۳۹۳ﺗـــﺎ  ۱۳۹۴در ﺑﺨـــﺶ اراﺋـــﻪی ﺧـــﺪﻣﺎت

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋـﺎت ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ

دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ اﻃــﻼع از ﺟﻤﻌﯿــﺖ و

در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑـﺮای دو ﻫﻔﺘـﻪی

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼـﮏ ،ﻟـﺰوم ﺑﺮرﺳـﯽ و

ﮔﺬﺷﺘﻪ )زﻣﺎن ﻣﺮﺟﻊ( و در زﻣﯿﻨﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺴﺘﺮی ﺑـﺮای

اراﺋﻪی ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـﻪای در اﯾـﺮان

ﯾﮏﺳــﺎل ﭘﯿــﺶ از زﻣــﺎن آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﮔــﺮدآوری ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ از

ﭘﺮﺳــﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪی رو در رو ﺑــﺎ اﻋــﻀﺎی

آﻧﺠﺎﯾﯽﮐـــﻪ ﻫﻤـــﻪی واﺣـــﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـــﻪ در ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ .ﭘـﺲ از ورود و ﭘـﺮدازش

ﺷﻤﺎرش و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنﻫـﺎ ﮔـﺮدآوری ﻣﯽﺷـﻮد،

دادهﻫﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳـﺘﺨﺮاج و ﮔـﺰارش ﻧﻬﺎﯾـﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎت اﯾـﻦ

اراﺋﻪ ﺷﺪ.

زﯾﺮﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳـﻔﺎرش وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿـﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر

ﺧـــﺼﻮص اﻃـــﻼع از ﺟﻤﻌﯿـــﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎی واﺣـــﺪﻫﺎی

اﯾــﺮان در ﺑﻬﻤــﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۴آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در ﺑﻬﻤــﻦ ﺳــﺎل

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ »ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ

 ۱۳۹۵ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐﺘــﺮ

در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﭼﻨـﺪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ«

روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ

آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳــــﻌﯽ در ﻣﻌﺮﻓــــﯽ ﻣــــﺪﻟﯽ ﺑــــﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿــــﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿــــﺖ

 -۳ﺷﺒﯿﻪﺳـــﺎزی ﺟﻤﻌﯿـــﺘﯽ در ﺳـــﺎلﻫﺎی ﺑﯿـــﻦ دو
ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺮای ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺣﻮزهی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﺎرﺑﺮدی

ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺣﯿـــﻪای در اﯾـــﺮان دارد و در آن ﻫـــﺮ ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از
ﺑﯿــﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﮐــﺸﻮر ﭼﻬــﺎر ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻗــﻢ ،ﻣﺤــﻼت،
ﺷــﺎﻫﺮود و ﻗــﺰوﯾﻦ ﮐــﻪ از ﺳــﺎل  ۱۳۷۵ﺗــﺎ  ۱۳۹۰ﺗﻐﯿﯿــﺮ
ﻣﺤــﺪودهی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺷﺒﯿﻪﺳــﺎزی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿـﻦ دو ﺳﺮﺷـﻤﺎری  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

۲۷

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﯾـﮏ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺒﻨـﺎ
ﺑـــﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿـــﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـــﻪای و ﺳـــﭙﺲ
ﻣﻘﺎﯾـــﺴﻪی دو روش ﻧﻤﻮﻧـــﻪﻣﺒﻨﺎ و ﻧﻤﻮﻧـــﻪآزاد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـــﯽ
ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﻫﻢﮔﺬاﺷـــﺘﯽ ﻣﯽﭘـــﺮدازد .در ﮔـــﺎم ﺑﻌـــﺪ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷــﺪه ﺑــﺎ روش ﻧﻤﻮﻧــﻪآزاد ﺑــﺎ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺣﺎﺻــﻞ از
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺒﻨﺎ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟـﯽ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎلﻫﺎی ﺑﻌــﺪ از ﺳﺮﺷــﻤﺎری
اﻧﺠــﺎم ﻣﯽﺷــﻮد .ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی روش ﻧﻈــﺮی روی دادهﻫــﺎی
ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ
ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿــﻪﻫﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل  ۱۳۸۵و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﻤﮑـﯽ،
ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ و ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣــﺎﯾﺶ روش ﻣﻌﺮﻓﯽﺷــﺪه،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎری
 ۱۳۹۰ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ از دی ﺳـﺎل  ۱۳۹۲آﻏـﺎز و در
۲۸

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧـﺸﮕﺎه
ﻋﻼﻣﻪﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۴ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر و ﺟﻮﯾﻨـﺪﮔﺎن ﮐـﺎر ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دو ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه در
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﯿـﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر در ﺟﺬب ﻧﯿﺮو و اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳـﺰاﯾﯽ دارد ،اﻣـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﮐـﻼن ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﭘﻮﯾﺎﯾـﯽ
ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪی ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری و ﻧـﺮخ ﻓﺮﺻـﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ در
اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه
ﮐﺎرﮔﺎه ﯾـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر از ﻃﺮﯾـﻖ آﻣﺎرﻫـﺎی
ﮐﺎرﮔــﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﻓﺮﺻــﺖ ﺷــﻐﻠﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱ -۱۳۸۴از
ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾـﺎن ﻧـﯿﺮوی
ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۹۳آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ زﻫــﺮا رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۵روﯾﮑـــﺮدی ﻧـــﻮﯾﻦ در ﻃﺮاﺣـــﯽ ﭘﺮﺳـــﺸﻨﺎﻣﻪی

اﻣــﺮوزه ﺗﻮﺳــﻌﻪی آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ و

آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﮔﺮدآوری ﭘﺎرادﯾﺘﺎ

و ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان در ﺣــﻮزهی ﺑــﺎزار ﮐــﺎر اﺳــﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾــﺎن

ﭘﺎرادﯾﺘﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮔـﺮدآوری دادهﻫـﺎ در

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان

آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ اﺑــﺰار ﮔــﺮدآوری دادهﻫــﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ،ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﯾـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ
واﺣـــﺪﻫﺎ و ﻣـــﺸﺨﺺﮐﺮدن واﺣـــﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻤﻮﻧـــﻪ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﯾـﺎ راﻫـﺒﺮدی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺮای ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ ﭘﺎرادﯾﺘـﺎ ﻫـﻢ

ﺑﻪوﯾﮋه آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۹۳آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و در آذر ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح
ﺧـــﺎﻧﻢ ﻟﯿـــﺪا ﮐﻠﻬـــﺮی ﻧـــﺪرآﺑﺎدی ﻋـــﻀﻮ ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳـﺖ

 -۶ﺑﺮرﺳــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘــﺼﺎدی و

ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ

ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺑﺮﺣـﺴﺐ وﺿـﻊ

و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ،ﮐـﻪ ﻣـﺸﮑﻠﯽ در
ﺣﺎل رﺷﺪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮد .اﯾـﻦ دادهﻫـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑــﺮد آﻣــﺎرﮔﯿﺮان ﻣﻔﯿﺪﻧــﺪ .از
ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺎرادﯾﺘـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ دادهﻫـﺎی
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی )ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜــﺎل ﺑــﺎ اﻧﺠــﺎم ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﺑــﺮای ارﯾﺒــﯽ
ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی در ﺑﺮاوردﻫـﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی( اﺳﺖ .ﭘﺎرادﯾﺘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔـﺮدآوری در ﻫـﺮ ﻧـﻮع از
آﻣﺎرﮔﯿﺮی را دارد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ،ﻧﻮع و ﺳـﻄﺢ ﺟﺰﺋﯿـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﭘﺎرادﯾﺘﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت
دﺳــﺘﯽ ﯾــﺎ ﺑﻪﺻــﻮرت ﺧﻮدﮐــﺎر ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫــﺎی

زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﺳــﻼﻣﺖ اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﺑــﻪﻋﻨﻮان
اﺻــﻠﯽﺗﺮﯾﻦ واﺣــﺪﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ،از اﻫﻤﯿــﺖ
ﺑﻪﺳـــﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧـــﻮردار اﺳـــﺖ .ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ دارای
وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮدی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽرود
ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳــﯽ دﻗﯿﻖﺗــﺮ آنﻫــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺨﺮاج
اﻃﻼﻋــﺎت و داﻧــﺸﯽ ﺳــﻮدﻣﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺑــﺮای رﻓــﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ .در ﺳـﺎلﻫﺎی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪی

اﺧــﯿﺮ ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿــﺖ دادهﻫــﺎی ﮔﺮدآوریﺷــﺪه در

ﻣﺎ ،در اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻣـﺮدان ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺧـﺎﻧﻮار

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨـﺪهای از

را ﺑﺮﻋﻬــﺪه دارﻧــﺪ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺟــﻮد درﺻــﺪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﯽ از

ﭘﺎرادﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻧـﻮاع

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در

ﭘﺎرادﯾﺘــﺎ و روش ﻫــﺎی ﮔــﺮدآوری آنﻫــﺎ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻗــﺮار

آنﻫﺎ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻻﯾﻠـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋـﺪم ازدواج ،ﻃـﻼق،

ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔـﺮدآوری

ﻓﻮت ﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺎ

دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﭘﺎرادﯾﺘـﺎ در ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ

ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻪ آﺳـــﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑـــﻮدن درﺻـــﺪی از ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی

۲۹

زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ

 -۷ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ و ﮐﻨـــﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫـــﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـــﺨﯽ و

از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣــﺎﮐﯽ از آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧـﺪ و ﻻزم اﺳـﺖ در ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ
ﻣﻮرد ﮐﻨﮑـﺎش و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮی ﻗـﺮار ﮔـﯿﺮد .از اﯾـﻦ رو در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﻌﺘـﺒﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ و
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘــﺼﺎدی و ﺳــﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﺑــﺮ اﺳــﺎس وﺿــﻊ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن اﯾـﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ و
ﻋﻠﻤــﯽ ﻗــﺮا ﮔــﯿﺮد و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی آﻣــﺎری ﻻزم ﺑــﺮ اﺳــﺎس
دادهﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﺻــﻮرت ﮔــﯿﺮد ﺗــﺎ داﻧــﺶ ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در ﺗــﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی در
۳۰

ﻣﻌـــــﺮض آﺳـــــﯿﺐ ﻣـــــﻮرد اﺳـــــﺘﻔﺎدهی ﺑﺮﻧﺎﻣـــــﻪرﯾﺰان و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺑــﻪ ﺳــﻔﺎرش ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾــﺴﺘﯽ ﮐــﺸﻮر ﺗﻮﺳــﻂ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در ﻣــﺮداد ﺳــﺎل  ۱۳۹۵آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در
اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺧﺎﻧـﻢ
دﮐـــﺘﺮ روﺷـــﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐـــﺒﺮی ﺻـــﺒﺎ ﻋـــﻀﻮ ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻄﺎﻫـــﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـــﺨﯽ و اﻧـــﺪازهﮔﯿﺮی دو رده از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـــﻦ
اﻧــﻮاع ﺧﻄــﺎی ﻏــﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ ﻫــﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻔﺎوت ﺑﯿـﻦ ﻣﻘـﺪار واﻗﻌـﯽ ﯾـﮏ ﮐﻤﯿـﺖ
ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺪار ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ را
ﻧــﺸﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ .ﻋﻮاﻣــﻞ ﺑــﺴﯿﺎر زﯾــﺎدی ﺑــﺮ ﺑــﺮوز ﺧﻄــﺎی
اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧــﺪ ﮐــﻪ از آن ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﻋــﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ در ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺻــﺤﯿﺢ ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف ،ﻃﺮاﺣــﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،اﺛﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ ،اﺛﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و
ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﯾﮑـــﯽ از ﻣﻨـــﺎﺑﻊ اﻧﺤـــﺮاف ﭘﺎﺳـــﺦﻫﺎی اراﺋﻪﺷـــﺪه ﺗﻮﺳـــﻂ
ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮﯾﺎن از ﻣﻘـــﺪار واﻗﻌـــﯽ ،ﻣـــﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮان ﻫـــﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺤﺮاف ﻫﻤﺒﺴﺘﻪی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑــﻪ ﻋﻠـــﺖ ﺳــﺆاﻻت ﭘﺮﺳـــﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾـــﺎ ﻧﺤــﻮهی ﺗﻘﺎﺑـــﻞ ﺑﯿـــﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣـﯿﺰان اﺛـﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ ﺑـﺮ اﻧﺤـﺮاف ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی
اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اراﺋﻪی راﻫﮑﺎر
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ
اﮔﺮ ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﻧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗـﻮان از
ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮف ﭘﻨﻬﺎن ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﭘﺎﺳـﺦ در
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد .ﺑﺮﻗـﺮاری ﺷـﺮط ﻣـﺎرﮐﻮف
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾـﮏ ﺷـﺮط دﯾﮕـﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﭘﺬﯾﺮی دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن

ﻻزم اﺳـــﺖ واﺣـــﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـــﻪ در ﭼﻨـــﺪ دورهی ﻣﺘﻮاﻟـــﯽ در

ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگﺷـﺪن وزنﻫـﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾـﮏ ﻣﺰﯾـﺖ ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ روش

ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ

ﮐﺎﻫﺶ درﺳـﺘﯽ ﺑﺮاوردﻫـﺎ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از

دادهﻫــﺎی ﭘــﺎﻧﻠﯽ دارد و ﺑــﻪ دادهﻫــﺎی ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﺠــﺪد ﯾــﺎ

اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ در ﺗﻌﺪﯾﻞ وزنﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.

اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد ارﯾﺒﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎی

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻄــﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ و اﺛــﺮ

ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺖ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ در اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل

ﺗﻌـــﺪادی از واﺣـــﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـــﻪ ،ﭘﺎﺳـــﺦﮔﻮی ﭘﺮﺳـــﺶﻫﺎی

ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی و ﺧﻄـﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ

آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﯾــﻦ واﺣــﺪﻫﺎ ﺑــﺎ وﯾﮋﮔــﯽ

ﺑــﺎ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑــﺮ اﺛــﺮ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ ﻫــﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﯽ

واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

روشﻫـــﺎی ﺑـــﺮاورد ﺧﻄـــﺎی اﻧـــﺪازهﮔﯿﺮی و ﺑﯽﭘﺎﺳـــﺨﯽ و

ارﯾﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن اﺛـﺮ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ ﺑـﺮ

روشﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎی

ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ از روش ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ ﺳـﺎده

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺧﻄﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ .ارزﯾﺎﺑـﯽ

وزنﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﺗﻌﺪﯾـﻞ

ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺧﻄﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ در ﯾـﮏ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

وزنﻫﺎ ﻓـﺮض ﻣﯽﺷـﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی واﺣـﺪﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺎ

ﻣﻨﺘﺨﺐ و اراﺋﻪی راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در

وﯾﮋﮔــﯽ واﺣــﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮ ﯾﮑــﺴﺎن اﺳــﺖ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس

زﻣﺮهی اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ

اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺑــﺎ ﻣــﺸﺎوره ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻓﺮﻫــﺎد ﻣﻬــﺮان،

در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮاورد ﻣﯽﺷـﻮد اﻣـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﻋﻤـﻞ ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﯾـﻦ ﻓـﺮض ﺑﺮاﺑـﺮی
وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی دو ﮔــﺮوه ﺑﺮﻗــﺮار ﻧﯿــﺴﺖ .از اﯾــﻦ رو در ﺗﻌﺪﯾــﻞ
ﺑﯽﭘﺎﺳـــﺨﯽ ﻻزم اﺳـــﺖ ﻋـــﻼوه ﺑـــﺮ اﻃﻼﻋـــﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـــﺎی
آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی واﺣـــﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮ اﻃﻼﻋـــﺎﺗﯽ از واﺣـــﺪﻫﺎی
ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦ ﻧــﯿﺰ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔــﯿﺮد .در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ از
اﻃﻼﻋــــﺎت واﺣــــﺪﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﺳــــﺦ در ﺗﻌــــﺪﯾﻞ وزنﻫــــﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ وزنﻫـﺎ و
ﻣﺘــﻮرم ﺳــﺎﺧﺘﻦ آنﻫــﺎ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ارﯾﺒــﯽ

ﻣــﺸﺎور و رﺋﯿــﺲ ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺨــﺶ آﻣــﺎر ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﮐــﺎر
) ،(ILOدر ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳـﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ﺧﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ روﺷـﻨﮏ ﻋﻠﯽ اﮐـﺒﺮی ﺻـﺒﺎ ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۸ﺑﺮرﺳـــﯽ اﺳـــﺘﻔﺎده از روشﻫـــﺎی اﺳـــﺘﻨﺒﺎط و
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺰی در آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
دﺷﻮاری روزاﻓﺰون ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ

۳۱

ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽﻫﺎی اﻣــﺮوزی ﺟﻮاﻣــﻊ آﻣــﺎری ،ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﺑـــﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧـــﯽ و ﯾـــﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳـــﺎزی روشﻫـــﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﺿﺮوری ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﺳـﺘﻔﺎده از دﯾﮕـﺮ ﻣﻨﺎﺑـﻊ

 -۹ﺑﺮرﺳــﯽ روﻧــﺪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر در

دادهﻫﺎ و ﻣﺪلﺳـﺎزی ،از روشﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ

ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ

اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿـﻮعﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ اﻗﺘـﺼﺎد

اﻓــــﺰاﯾﺶ دﻗــــﺖ ﺑﺮاوردﻫــــﺎ و اﺳــــﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻧﺎﺷــــﯽ از
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷـﯽ
از دادهﻫــﺎی ﭘﯿــﺸﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨــﺪ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﯾــﺎ
دادهﻫـــﺎی ﺛﺒﺖﺷـــﺪه( ﻫﻤـــﻮاره ﯾﮑـــﯽ از ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑـــﻊ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺑـﯿﺰی
و ﻣﺪلﺳﺎزی ،از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎ در ﭘﯿﺶﮔﻮﯾـﯽ
ﯾﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﻬـﺮه ﺟـﺴﺖ ،ﮔﺎﻣـﯽ
ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﻄﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑـﻪوﯾﮋه
در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ .ﻃـﺮح
ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد ﺷــﺪه ﻗــﺼﺪ دارد ﺗــﺎ ﺿــﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی
ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ و اﺻــﻮل ﻧﻈﺮﯾــﻪی ﺑــﯿﺰ ،ﺑــﺎ ﻣــﺮور ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟــﻮد و
۳۲

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷـﺪه درﺑـﺎرهی
ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫــﺎی اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﺑــﯿﺰی ،ﺑــﻪ اﻣﮑﺎنﺳــﻨﺠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
و ﺑــﻪوﯾﮋه اﻧﺠــﺎم ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ و ﻫﻢﭘﯿﻮﻧــﺪ ﺑــﺎ
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۹۳آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و ﭘﯿﺶﺑﯿــــﻨﯽ ﻣﯽﺷــــﻮد در ﺧــﺮداد ﺳــﺎل  ۱۳۹۶ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن
ﺑﺮﺳـﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ اﺷـﮑﺎن ﺷـﺒﺎک ﻋـﻀﻮ

ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫـﺶ
ﺑﯿﮑــﺎری ،ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑــﯽ از ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
ﺟﻮاﻣــﻊ ﺗﻠﻘــﯽ ﻣﯽﺷــﻮد و ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘــﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧـﯿﺮوی
ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑــﺮاورد ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر ﺑﻪﺻــﻮرت
ﻓــﺼﻠﯽ و ﺳــﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﻐﯿــﯿﺮات آن در ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر،
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ از ﺳـﺎل  ۱۳۸۴در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐـﺸﻮر
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰیﻫﺎی
ﮐــﺸﻮر در زﻣﯿﻨــﻪی اﺷــﺘﻐﺎل ،داﺷــﺘﻦ ﺗــﺼﻮﯾﺮی روﺷــﻦ از
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻃـﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗـﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ
ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾـﺮان و  ۱۰ﮐـﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ،ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻗﺘــﺼﺎدی و اﺷــﺘﻐﺎل ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗــﺎ  ۱۳۹۴ﺑــﻪ
ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﮔﺮوهﻫــﺎی ﺳــﻨﯽ ،ﺟﻨــﺴﯿﺖ ،ﺳــﻄﺢ ﺗﺤــﺼﯿﻼت و
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻃـﺮح
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻃـﯽ
ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗـــﺎ  ۱۳۹۴ﺑـــﻪ ﺗﻔﮑﯿـــﮏ وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎی

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴آﻏﺎز ﺷـﺪ
و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد در ﺧــﺮداد  ۱۳۹۶ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑﺮﺳــﺪ.
ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی ﻋﻠﯽرﺿـﺎ زاﻫـﺪﯾﺎن ﻣﻌـﺎون
ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ.

 -۱۰ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی در آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن
اﻣﺮوزه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر در ﻣﻘـﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧـﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و اﻋـﻼم ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐـﻪ در داﺧـﻞ اﯾـﻦ
ﻣﻘــﺎﻃﻊ زﻣــﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫــﺪ در ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻــﻠﯽ ﺑﯿــﺎن
ﻧﻤﯽﺷــﻮد .از زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻟﮕــﻮی ﭼﺮﺧــﺸﯽ در
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐـﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ،
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧـﯿﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ .ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﻧـﯿﺰ ﭘـﺲ از
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،از ﺳـﺎل  ،۱۳۸۴آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧـﯿﺮوی
ﮐـﺎر را ﺑــﻪﻃﻮر ﻓــﺼﻠﯽ ﺑــﺎ ﻫـﺪف دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿـﯿﺮات آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر و اﺳـﺘﺎنﻫﺎ

آﻣﺎرﻫــﺎ ،اﺣﺘﻤﺎلﻫــﺎی اﻧﺘﻘــﺎل ،ﺧــﺎﻟﺺ ﺗﻐﯿــﯿﺮ اﺷــﺘﻐﺎل،
ﺷــﻐﻞﻫﺎی اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه و ﺷــﻐﻞﻫﺎی از ﺑﯿــﻦ رﻓﺘــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و در
ﻗﺎﻟــــﺐ ﻃﺮحﻫــــﺎی ﭘﮋوﻫــــﺸﯽ در اﺧﺘﯿــــﺎر ﻣﺤﻘﻘﯿــــﻦ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در آﻣﺎرﻫـﺎی
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻏـﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ آﻣﺎرﻫـﺎ ،ﺧﻄـﺎی ﭘﺎﺳـﺦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ردهﺑﻨــﺪی ﻧﺎدرﺳــﺖ اﻓــﺮاد در داﺧــﻞ ردهﻫــﺎی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر
)ﺷﺎﻏﻞ ،ﻓﻌﺎل و ﺧﺎرج از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد .ﺑﺨـﺶ
ﻋﻤـــﺪهای از ﺧﻄـــﺎی ردهﺑﻨـــﺪی در دادهﻫـــﺎی ﻫـــﺮ دورهی
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺧﻨــﺜﯽ ﻣﯽﺷــﻮد وﻟــﯽ ﻏﺎﻟﺒـ ًﺎ در آﻣﺎرﻫــﺎی
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻣـﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد ﺧﻄـﺎی
ردهﺑﻨﺪی در آﻣﺎر ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی
ﭼﺮﺧﺶ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮای دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏـﺎز ﺷـﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮاورد دﻗﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن،

و ﭘﯿﺶﺑﯿــــﻨﯽ ﻣﯽﺷــــﻮد در ﻣــﺮداد ﺳــﺎل  ۱۳۹۶ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن

دﺳﺘﺮﺳـــﯽ ﺑـــﻪ آﻣﺎرﻫـــﺎی ﺟﺮﯾـــﺎن ﻧـــﯿﺮوی ﮐـــﺎر و اﻣﮑـــﺎن

ﺑﺮﺳـﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ زﻫـﺮه ﻓـﻼح ﻣﺤـﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ،آﻣﺎرﻫﺎی ورودی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

و ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿـﯿﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر اﻓـﺮاد
ﺑﯿــﻦ دو دورهی زﻣــﺎﻧﯽ را اراﺋــﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ

۳۳



ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺻﺺ .۳۴۵-۳۳۶

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠـﻪﻫﺎ )/ ISI
ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ(
Aliakbari Saba, R., Rezaei Ghahroodi, Z.,



) .(۱۳۹۵ﺧﻮﺷــــﻪﺑﻨﺪی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫــــﺎی ﻃﻮﻟــــﯽ ﺑــــﺎ



ﻣﺪل ﻫﺎی اﺛﺮات آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﻧﯿﻤـﻪﭘﺎراﻣﺘﺮی،

Kiani, K. and Berridge, D. M. (2016).

ﻣﺠﻠــﻪ ﻋﻠــﻮم آﻣــﺎری )ﻋﻠﻤــﯽ -ﭘﮋوﻫــﺸﯽ( .ﺟﻠــﺪ ،۱۰

Mean and Cell-mean Imputation Result-

ﺷﻤﺎره .۲

ing in the use of a Semi-continuous Distribution and a Mixture of Semi-



ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎﺟﻪ ﺑـﺎج ،ﻣـﺮﯾﻢ؛ ﮔـﻮدرزی ،آﺗﻮﺳـﺎ و رﺿـﺎﯾﯽ

continuous Distributions. Communications

ﻗﻬﺮودی ،زﻫﺮا ) .(۱۳۹۵ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﺗﻌـﺪاد ادﻋﺎﻫـﺎی

in Statistics-Theory and Methods .

ﺧـﺴﺎرت در ﺑﯿﻤــﻪ ورزش .ﻣﺠﻠـﻪی ﺑﺮرﺳــﯽﻫﺎی آﻣــﺎر
رﺳﻤﯽ اﯾﺮان )ﻋﻠﻤﯽ  -ﺗﺮوﯾﺠﯽ( .ﺳﺎل  ،۲۵ﺷـﻤﺎرهی

ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳــﯽ اراﺋﻪﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣﺠﻠــﻪﻫﺎ )/ ISI
۳۴

ﺗــﺴﻠﯽزاده ﺧﻤــﺲ ،ﻣﯿﺜــﻢ و رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی ،زﻫــﺮا

ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ(


 ،۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۵


ﮐـــﺎر ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫـــﺎی ﺟﺮﯾـــﺎن ،ﻣﺠﻠـــﻪی

ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨـــﺎب ،ﺣـــﺴﻦ؛ ﺷـــﻤﺲ ﻗﻬﻔﺮﺣـــﯽ ،ﻓﺮﯾـــﺪه؛

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ اﯾـﺮان )ﻋﻠﻤـﯽ  -ﺗﺮوﯾﺠـﯽ(.

ﺳــﺎﺟﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ؛ ﺧــﺴﺮوی ،اردﺷــﯿﺮ؛ زاﻫــﺪﯾﺎن،

ﺳﺎل  ،۲۶ﺷﻤﺎره  ۲ﭘـﺎﯾﯿﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ﺻـﺺ

ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ؛ رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی ،زﻫــﺮا و ﻧﻮراﻟﻬــﯽ ،ﻃــﻪ

.۲۳۰-۲۰۱

) .(۱۳۹۵ﻣﺪلﺳــﺎزی و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣــﺮگ و ﻣــﯿﺮ در
اﯾﺮان  .۱۴۲۰-۱۳۷۵ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ
ﺣﮑﯿــﻢ )ﻋﻠﻤــﯽ -ﭘﮋوﻫــﺸﯽ( .ﺟﻠــﺪ  ،۱۸ﺷــﻤﺎره .۴

ﻓـﻼح ﻣﺤــﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫــﺮه ) .(۱۳۹۴ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧــﯿﺮوی

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ


رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی ،زﻫﺮا ) .(۱۳۹۵ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎی

داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ،آﺑﺎن .۹۵

ﺷــﻐﻠﯽ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه و از ﺑﯿــﻦرﻓﺘــﻪ در اﯾــﺮان ﻃــﯽ
ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗــﺎ  .۱۳۹۳ﺳــﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ



ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻔﺎوتﻫـــــﺎی ﺟﻨـــــﺴﯿﺘﯽ در ﺳـــــﺎﺧﺘﺎر اﺷـــــﺘﻐﺎل

.۹۵


ﺗﺤــﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن داﻧــﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾــﺮان .۱۳۹۲-۱۳۸۴

ﺧـــﺎنزاده ،ﻓﺮﺷـــﯿﺪ و ﻓـــﻼح ﻣﺤـــﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫـــﺮه

ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﻣﻠــﯽ ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﻧــﯿﺮوی اﻧــﺴﺎﻧﯽ و

) .(۱۳۹۵ﺑﺮرﺳــﯽ وﺿــﻊ ﺗﺤــﺼﯿﻼت ﺟﻮاﻧــﺎن ﻓﻌــﺎل

اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ،آﺑﺎن .۹۵

ﺑــﺎزار ﮐــﺎر اﯾــﺮان در ﻓﺎﺻــﻠﻪی دو ﺳﺮﺷــﻤﺎری اﺧــﯿﺮ.



ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر از دﯾﺪﮔﺎه زﻧـﺎن .ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ

ﻓـــــﻼح ﻣﺤـــــﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫـــــﺮه و ﻣﻮﺳـــــﯽﮐﺎﻇﻤﯽ،

ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﻧــﯿﺮوی اﻧــﺴﺎﻧﯽ و اﺷــﺘﻐﺎل در

ﻧﺮﮔﺲاﻟـــﺴﺎدات ) .(۱۳۹۵ﺟﺎﺑـــﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧـــﯿﺮوی ﮐـــﺎر

اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ،آﺑﺎن .۹۵

اﯾﺮان اﺧﯿﺮ .ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ



آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﻬﯿﺪ ﺑــﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣــﺎن ،ﺷــﻬﺮﯾﻮر

زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ

ﺻــــﻔﺎﮐﯿﺶ ،ﻣﺤﺪﺛــــﻪ و ﮐﻠﻬــــﺮی ﻧــــﺪراﺑﺎدی ،ﻟﯿــــﺪا

آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﻬﯿﺪ ﺑــﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣــﺎن ،ﺷــﻬﺮﯾﻮر

) .(۱۳۹۵ﭘﺎرادﯾﺘـــﺎ و ﮐـــﺎرﺑﺮد آن در ﺑﻬﺒـــﻮد ﻧﺘﺎﯾـــﺞ

.۹۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﻬﯿﺪ ﺑــﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣــﺎن ،ﺷــﻬﺮﯾﻮر
.۹۵


ﻋﻠﯽاﮐــﺒﺮی ﺻــﺒﺎ ،روﺷــﻨﮏ ) .(۱۳۹۵وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ-درﻣـﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی

.۹۵


ﺻــﻔﺎﮐﯿﺶ ،ﻣﺤﺪﺛــﻪ؛ ﻓــﻼح ﻣﺤــﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫــﺮه و
ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪراﺑﺎدی ،ﻟﯿـﺪا ) .(۱۳۹۵ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﻋـﺪم

ﺷﻬﺮﯾﻮر .۹۵


ﺷﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫـﺮه ).(۱۳۹۵

ﻋﻠﯽاﮐــﺒﺮی ﺻــﺒﺎ ،روﺷــﻨﮏ و ﻓــﻼح ﻣﺤــﺴﻦﺧﺎﻧﯽ،

ﻣﻘﺎﻟـــﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷـــﺪه ﺑـــﻪ ﻣﺠﻠـــﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـــﯽ-
ﭘﮋوﻫﺸﯽ


ﻋﻠﯽاﮐــﺒﺮی ﺻــﺒﺎ ،روﺷــﻨﮏ ) .(۱۳۹۵وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی

زﻫــﺮه ) .(۱۳۹۵وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــﺼﯿﻼن ﻏﯿــﺮ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺿـﻊ

ﻓﻌــﺎل آﻣــﻮزش ﻋــﺎﻟﯽ ﺑــﺮ اﺳــﺎس دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی

زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺧــﺎﻧﻮار .ﻣﺠﻠــﻪی آﻣــﺎر ،ﺳــﺎل

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ .ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮﻻت

ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱۹ﺻﺺ .۱۵-۹

ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ،ﻧـــﯿﺮوی اﻧـــﺴﺎﻧﯽ و اﺷـــﺘﻐﺎل در اﯾـــﺮان،

۳۵

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

 -۱آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد در ﺣﻮزهی ﻓﺎوا در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ۱۳۹۴ -
 -۲ﺗﻬﯿﻪی ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل دادهﻫﺎی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
 -۳ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
۳۶

 -۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﻤﻮدارﺳﺎزی آﻣﺎری
 -۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﺬار ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان از ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
آﻗﺎی اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک ،دﮐﺘﺮای آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮای آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
آﻗﺎی ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده ،ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

۳۷

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ
 -۱آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓـﺮاد در ﺣـﻮزهی
ﻓﺎوا در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ۱۳۹۴ -

ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎ اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﻪﺻــﻮرت ﭘﯿﺶﻓــﺮض در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗـﺮار ﻣﯽﮔـﯿﺮد .در زﻣـﺎن اﺟـﺮای
ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،ﻫﺮﭼــﻪ ﺣﺠــﻢ ﮐــﺎر ﻣــﺄﻣﻮر ﮐﻢﺗــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻗﺎﻋــﺪﺗ ًﺎ
ﮐﯿﻔﯿــﺖ اﻃﻼﻋــﺎت اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ و زﻣــﺎن ﺑﯿﺶﺗــﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺄﻣﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .دو ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ از ﺗﻬﯿـﻪی
ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:


ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣـﺼﻮب

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن،

اﺗﺤﺎدﯾــﻪی ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻣﺨــﺎﺑﺮات ) (ITUدر ﺑﺨــﺶ ﺧــﺎﻧﻮار و



اﻓــﺮاد در ﺣــﻮزهی ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت )ﻓــﺎوا(

از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗـﺖ

اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻃـﺮح ،ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت  ICTو اﺳﺘﻔﺎدهی ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﻋـﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎ از اﯾـــﻦ ﺗﺠﻬـــﯿﺰات و ﺧـــﺪﻣﺎت ،در ﭼـــﺎرﭼﻮب
دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ITUدر اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی دﺳﺘﺮﺳــﯽ و اﺳــﺘﻔﺎدهی

۳۸

ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﺪت زﻣــﺎن ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣــﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺑــﺎ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن روزاﻣﺪﺳـﺎزی ﺑﺮﺧـﯽ از
اﻃﻼﻋـــﺎت ﺳﺮﺷـــﻤﺎری و در ﺑﻌـــﻀﯽ از ﻣـــﻮارد ،ارﺟﺤﯿـــﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات ﻓـﺮد ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ اﺷـﺎره
ﮐــﺮد .ﺑــﺎ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﮐــﺸﻮر ،دادهﻫــﺎی

ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد از ﺧﺪﻣﺎت  ICTﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،آﻣﻮزش ،ﺧـﻮدرو ،اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ،

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت اﯾـﺮان

ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮدآوری ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ

و ﺑــﻪﻃﻮر ﻣــﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ .از

اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ .اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در دی ۱۳۹۴

ﻧﺘــﺎﯾﺞ اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح ،ﮐــﺎﻫﺶ ﺗﻌــﺪاد اﻗــﻼم آﻣــﺎری

آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ

 -۲ﺗﻬﯿﻪی ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس
و ﻣــــﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵از ﻃﺮﯾــــﻖ اﺗــــﺼﺎل دادهﻫــــﺎی
دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـــﯽ ﺑـــﻪ دادهﻫـــﺎی ﺳﺮﺷـــﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻮد.
اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح در ﺧــﺮداد  ۱۳۹۵آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در دی
 ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒـﺎس
ﻣﺮادی ﺑﻮد.

»ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری ﮐـﻪ

 -۳ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

از ﻃﺮﯾــﻖ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر

ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﻬﺮی ،ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾــﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ،

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿـﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ...اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن و ﻫـﻢ



ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺷﯿﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ،
ﺣﻤـــﻞ و ﻧﻘـــﻞ و ...در ﻧﻈـــﺮ ﮔﺮﻓﺘـــﻪ ﺷـــﻮد .آﻣـــﺎر زﯾﺮﺑﻨـــﺎی

ﺳﺎزﮔﺎری آﻣﺎرﻫـﺎی ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛



آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫـﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آذر  ۱۳۹۳آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳـﺖ و
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﻬﯿﻪی آﻣﺎر ،ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
درﺳــﺖ اﻧﺠــﺎم ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .در ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﻬﺮی ﺳــﺨﺖ و

ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﮐﻼنﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾـﻦ  -۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﻤﻮدارﺳﺎزی آﻣﺎری
ﺷﻬﺮ ﮐـﺸﻮر ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻣـﺎر
ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﻨﮕﺎم را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳـﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی
و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در دﺳﺘﺮس ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗـﺮار دﻫـﺪ.
ﻟــﺬا ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ »ﻧﻈــﺎم ﺟــﺎﻣﻊ آﻣــﺎر ﺷــﻬﺮ ﺗﻬــﺮان« ﺑــﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ.




ﯾــﮏ ﺗــﺼﻮﯾﺮ ﺑــﻪ اﻧــﺪازهی ﻫــﺰار واژه ﯾــﺎ ﻫــﺰار دادهی ﻋــﺪدی
ﻣــﯽارزد .ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌــﺎدهای در ﺑﯿــﺎن
ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻣﻬــﻢ ﯾــﮏ ﺑﺮرﺳــﯽ ﯾــﺎ ﻣﺼﻮّرﺳــﺎزی اﺳــﻼﯾﺪﻫﺎی ﯾــﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﭘﯿﺎﻣﯽ واﺿﺢ
دارد .اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را از ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ ،ﺗﺒﺪﯾـﻞ

ارﺗﺒﺎط درﺳـﺘﯽ ﺑﯿـﻦ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎر ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان و ﻧﻈـﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻤّﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺑﺮای رﻣﺰﮔـﺸﺎﯾﯽ
ﻼ
آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ دارد .در ﺑــﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ،ﭼﻨﯿــﻦ ﻧﻤــﻮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﮐــﺎﻣ ً
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺳﻪ ﻻﯾـﻪی ﺗﻮﻟﯿـﺪ )ﮔـﺮدآوری ،اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﯽ ،ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾـﻦ رو ﺑـﺮ ﺧـﻼف آﻧﭽـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺗـﺼﻮر
ﭘــﺮدازش و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫــﺎ و ﻓﺮادادهﻫــﺎ( ،ذﺧــﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿـﺎم
)ﻣﺤــﻞ ﻧﮕﻬــﺪاری دادهﻫــﺎ ،ﺧﺮوﺟﯽﻫــﺎ ،ﻓﺮادادهﻫــﺎ( و

ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﺮﺧﻂ ،ﺑـﺮونﺧﻂ ،ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺳـﻄﻮح
دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﮐــﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠــﻒ( ﺗــﺪوﯾﻦ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار درﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار،
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻻﯾـﻪﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی آﻣﺎری ،ﻫﻤـﺮاه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛


ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾـﻪ و اﺻـﻠﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﻬﺮ اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح در ﺗــﯿﺮ  ۱۳۹۳آﻏــﺎز ﺷــﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
ﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۶ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﺳـﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح،
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛



ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻗﺎی ﻓﺮﺷـﯿﺪ ﺧـﺎنزاده ،ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮای ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻻﯾـﻪﻫﺎی ﻓـﻮق ﺗﺪوﯾـﻦ آﻣﺎر اﺳﺖ.

۳۹

 -۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﺬار ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری اﯾـﺮان از ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪ

اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آنﻫـﺎ

ﻣﺪرن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ

ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ،ﺑﺪون

در ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری اﯾــﺮان ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺗﻌﺮﯾــﻒ آن ﻧﯿــﺰ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﮐـﺸﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﻣﺒﻨـﺎی ﻧﻈـﺎم
ﻧﯿﻤﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ.
در اﯾــﻦ ﺑﯿــﻦ ،ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺼﻮب
 ،۱۳۵۳ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و اﻧﺘــﺸﺎر آﻣــﺎر ،ﻣﻠــﺰم ﺑــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪی ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣـﺎری
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟـﻒ( ﻣـﺎدهی
 ۱۰اﺣﮑــﺎم داﺋﻤــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﮐــﺸﻮر آﻣــﺪه اﺳــﺖ
»ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﻣﺮﺟــﻊ رﺳــﻤﯽ ﺗﻬﯿــﻪ ،اﻋــﻼم و اﻧﺘــﺸﺎر
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣـﺎدهی  ۲۰ﺑﻨـﺪ
 ۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾــﯽ و ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ در ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد اﻗـﻼم اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ و آﻣـﺎر ﺛﺒﺘـﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﻧﻈـﺎم
۴۰

ﺟﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری و ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر اﯾـﺮان را اﯾﺠـﺎد

ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ﺻـﺤﯿﺢ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه
اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری اﯾــﺮان،
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐـﺸﻮر ﺑـﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿـﺖ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾــﺮان در راﺳــﺘﺎی ﺗﻬﯿــﻪ ،اﻋــﻼم و اﻧﺘــﺸﺎر آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ
ﮐــﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ از آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )در اﯾـﺮان
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖﻫـﺎی آﻣـﺎری اﯾـﺮان
 (IRANSTARSﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﻫﻤﯿــﺖ و ﻣﺰﯾــﺖ ﻧــﺴﺒﯽ
ﺑــﺎﻻی آن روﯾﮑــﺮد آﯾﻨــﺪهی ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری اﯾــﺮان ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺿـﻤﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن و ﻫـﻢارز
ﺑﺎ اﯾـﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻧـﯿﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﻓﻌﻠـﯽ اﯾـﺮان ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﺬار ﯾـﺎ
ﻧﻘــﺸﻪ راﻫــﯽ ﺟﻬــﺖ ارﺗﻘــﺎی ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﻧﻈﺎﻣــﯽ
ﻣﺪرن اراﺋﻪ داد .ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺳـﻨﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﺲ از ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻزم ﺑـﻪﻋﻨﻮان

ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان ﻗـﺮار

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر

ﮔــﯿﺮد .اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح در اﺳــﻔﻨﺪ  ۱۳۹۵آﻏــﺎز ﺷــﺪ و

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺮی

اﯾﺮان رﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد

اﯾــﻦ ﻃــﺮح ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﮐــﺎوه ﮐﯿــﺎﻧﯽ ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ

ﺷــﺒﮑﻪی ﻣﻠــﯽ آﻣــﺎر ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺟﻤﻠــﻪ آنﻫــﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎراﺳﺖ.

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان،
ﺳﻨﺪ اﺑﻼﻏـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠـﯽ ﻧﻈـﺎم اداری ﮐـﺸﻮر ،ﻗـﺎﻧﻮن

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ


ﺧـــﺎنزاده ،ﻓﺮﺷـــﯿﺪ؛ ﻓـــﻼح ﻣﺤـــﺴﻦﺧﺎﻧﯽ ،زﻫـــﺮه
) .(۱۳۹۵ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌـﺎل
ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان در ﻓﺎﺻـﻠﻪی دو ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﺧـﯿﺮ.
ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﯾـﺮان ،داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ
ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﮐﺮﻣﺎن.

Shabbak, A. and Khakestari, M.



(2016). The application of robust
multivariate control charts for more
than one observation in each subgroup. The 13th Iranian Statistics
Conference, Shahid Bahonar
University, Kerman.

۴۱

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزش و IT

۴۲

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﻘﯽﺧﺎﻧﯽ؛ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی؛ دﮐﺘﺮای رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس IT؛
آﻗﺎی آرش ﭘﺎﮐﺰاد؛ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس IT؛
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻬﺒﺎزی؛ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش؛
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﺎن؛ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش.

۴۳

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن

ﻣﻨﻄﻘﻪی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ دارﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﻘـﺎل و

آﻣــﺎر از ﺑــﺪو ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ

ﺗﺒـــﺎدل آﺧـــﺮﯾﻦ دﺳـــﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤـــﯽ در ﺣـــﻮزهی آﻣـــﺎر و

ﺑﺮﮔﺰاری  ۳۴دوره ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ،دورهﻫـﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻠـﯽ و

ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺆﺳـﺴﻪی آﻣـﺎر آﺳـﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ )،(SIAP

ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺮای وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی

ﺑﺨــﺶ آﻣــﺎر ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ) ،(UNSDﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ

دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﮐﺰ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در اﯾـﺮان ) ،(UNFPAﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ

آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ

ﮐــﺎر ) (ILOو ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی )(ECO

و ﺑﻮدﺟﻪی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل  ۱۳۹۵اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری
 ۴۰۸دوره و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣـﺎر ﺷـﺎﻣﻞ روشﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
۴۴

آﻣﺎر ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ،ﭘﺮدازش و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋـﺎت
و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎری ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از
ﺗﻮان ﻋﻠﻤـﯽ اﻋـﻀﺎی ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧـﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠـــﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﺑﻬـــﺮه ﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ.
ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﺮﮐـﺰ آﻣــﺎر اﯾـﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ
داﺷﺘﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑـﻪ روز آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهای در

ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﮔــﺮوه ﺧــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و  ITدر ﺳــﺎل
۱۳۹۵
در ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﮔــﺮوه ﺧــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و  ITﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری  ۳۱دوره و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد
 ۱۳ﮐﺎرﮔﺎه ۱۵ ،دورهی آﻣﻮزﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﻠﯽ و  ۳دوره ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔـــﯿﺮی از ﻣـــﺪرس ﺧـــﺎرﺟﯽ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر در ﺳـــﺎل  ،۱۳۹۵ﯾـــﮏ ﻫﻤـــﺎﯾﺶ ﺑـــﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑـــﻪ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺖ ﻫﻔﺘـــﻪی ﭘـــﮋوﻫﺶ و ﺳـــﻪ ﻧﺸـــﺴﺖ ﺗﺤـــﺖ
ﻋﻨﻮانﻫﺎی »آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ«» ،ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و

ﻣـــﺴﮑﻦ  ،۱۳۹۵ﺗﺠﺮﺑﯿـــﺎت اﯾـــﺮان و ﺳـــﺎﯾﺮ ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ،

ﺳﯿﻤﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ آﺳـﯿﺎ

ﻓﺮﺻـــﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫـــﺎ« و »اﻗﺘـــﺼﺎد ﻣﻘـــﺎوﻣﺘﯽ ،ﻧﻈـــﺎم

و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘـﺼﺎد ﻧـﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﻧـﮏ

آﻣﺎری و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠﯽ« ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺻــﺎدرات ،ﺣــﻮزهی ﻋﻠﻤﯿــﻪی ﻗــﻢ ،ﻣﺆﺳــﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت

ﻣﺨﺎﻃﺒـــﺎن ﻋﻤـــﺪهی دورهﻫـــﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫـــﺎی آﻣﻮزﺷـــﯽ از
ﻧﻬﺎدﻫــﺎ ،وزارتﺧﺎﻧــﻪﻫﺎ و ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ ﺷــﺎﻣﻞ:
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨـــﺎوری اﻃﻼﻋـــﺎت ،وزارت اﻣـــﻮر اﻗﺘـــﺼﺎد و داراﯾـــﯽ،
وزارت آﻣـــﻮزش و ﭘـــﺮورش ،وزارت ﺻـــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـــﺪن و
ﺗﺠــﺎرت ،وزارت ﻧــﯿﺮو ،وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧــﺎن ،ﻗــﻮهی
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی

ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮهوری اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑـﺮق
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﯾﺰد ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،
دﻓـﺎﺗﺮ آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪی ﮐــﻞ
ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و دورهﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷــﯽ  ۵۷۶ﻧﻔــﺮ و ﺑــﻪ ﺷــﺮح ﻧﻤــﻮدار اراﺋﻪﺷــﺪه در زﯾــﺮ
اﺳﺖ.

و ﻧﻈﺎرت راﻫـﺒﺮدی رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﺪا و

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

۴۵

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
 -۱دورهی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﮏروزه در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری

۴۶

ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣـﻮال و ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑﺮﮔـﺰار ﻧﻤـﻮد.
ﻣــــﺪرس اﯾــــﻦ دوره آﻗــــﺎی ﻫﯿﻮﻧــــﮓ ﺳــــﯿﻮگ ﮐﯿــــﻢ
) (Hyung seog Kimﻣـﺸﺎور ﻓـﻨﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿـﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ :ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ در

ﺑﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و

ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری

ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵روش ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ در

و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـﺖ ﺻـﻮرت

اﯾــــﺮان ) ،(UNFPAدورهی ﺗﺨﺼــــﺼﯽ ﯾــــﮏروزه در

ﮔﺮﻓــﺖ ﻟــﺬا ﻫــﺪف اﯾــﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت

زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐـﺸﻮر ﮐـﺮه ﺟﻨﻮﺑـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪی

ادارهی آﻣﺎر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت

ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در دوم ﻣﺮداد  ۱۳۹۵ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ

ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از دﻓــﺎﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان،

در ﺳﺮﺷﻤﺎری و آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۲ﻧﺤــﻮهی ﺟﻤــﻊآوری داده در ﮐﺎرﮔﺎهﻫــﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ و
ﺑﺨــﺶ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ و اراﺋــﻪی ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت ادارهی
آﻣﺎر ﻧﺮوژ

 -۳دورهی آﻣﻮزش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﺑـﺎ
ﺣــﻀﻮر دﮐــﺘﺮ ﻓﺮﻫــﺎد ﻣﻬــﺮان )رﺋﯿــﺲ ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺨــﺶ آﻣــﺎر

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺳـﺮﮐﺎر ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻬﺘـﺎ ﺳـﻮری

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر( ،دورهی آﻣﻮزﺷـﯽ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﮐـﺎر

)ﻣــﺸﺎور ﺑﺨــﺶ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪی ادارهی آﻣــﺎر ﻧــﺮوژ(،

اﺟﺒﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﺗﺎ  ۸ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

دورهی ﯾــﮏروزهای را در ﺗــﺎرﯾﺦ ﺷــﺸﻢ ﻣــﺮداد  ۱۳۹۵ﺑــﺎ

آﻣـــﺎر ﺑﺮﮔـــﺰار ﺷـــﺪ .در اﯾـــﻦ دوره ﻣﻄـــﺎﻟﺒﯽ در ﺧـــﺼﻮص

ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﺠﺮﺑﯿـــﺎت ادارهی آﻣـــﺎر ﻧـــﺮوژ در ﻃﺮحﻫـــﺎی

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎر اﺟﺒـﺎری و روشﻫـﺎی آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬـﻮم و

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺨـﺶ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﮐﺎر اﺟﺒﺎری«» ،دﻟﯿﻞ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﮐـﺎر اﺟﺒـﺎری«،

ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع روشﻫﺎی

»ﺑــﺮاورد ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﮐــﺎر اﺟﺒــﺎری«» ،اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾــﻖ

آﻣﺎری در ادارهی ﻧﺮوژ اﻧﻮاع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ

آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺧــﺎﻧﻮاری«» ،اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾــﻖ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی

ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳـﺎﯾﺮ اﻣﮑـﺎن ﮐـﺎر«» ،اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾـﻖ آﻣـﺎر
ﺛﺒﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﯿـﺎب و
ﭘﻨﻬﺎن« اراﺋﻪ ﺷﺪ.

۴۷

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »ﻣﺒــﺎﺣﺜﯽ در

آن ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .اوﻟﯿــﻦ ﺳــﺨﻨﺮان ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎی دﮐﺘــﺮ

آﻣﺎر« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺑﺮادران ﺷﺮﮐﺎء ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ )اﺳـﺘﺎد
ﺑﺎزﻧﺸـــﺴﺘﻪ( داﻧـــﺸﮑﺪهی اﻗﺘـــﺼﺎد داﻧـــﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـــﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷـﺖ ﻫﻔﺘـﻪی ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

ﻃﺒﺎﻃﺒـــــﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧـــــﺪ ﮐـــــﻪ ﺑﺤـــــﺚ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫـــــﯽ

آﻣــﺎر ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاری

)) (Stat of the Future Index (SOFIو

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در آﻣـﺎر« در

ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی آن را اراﺋـــﻪ دادﻧـــﺪ .اﯾـــﺸﺎن در اﯾـــﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲آذر  ۱۳۹۵ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺎب

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﺑﺘﺪا ﺿـﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓـﯽ روشﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ) (SOFIﺑــﻪ اراﺋــﻪی ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت ﮐــﺸﻮر

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣـﻮزهی

ﮐﻮﯾــﺖ در اﯾــﻦ ﺧــﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .ﺳــﺨﻨﺮان دوم

آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎر

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ

ﺛﺒﺘﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری رﺳـﻤﯽ ﮐـﺸﻮر و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿـﻖ

ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺸﺮﯾﺢ دادهﻫـﺎی
ﺑــﺰرگ و ﻧﻘــﺶ آن در زﻧــﺪﮔﯽ روزﻣــﺮه را ﻣــﻮرد اﺷــﺎره
ﻗــﺮار دادﻧــﺪ .در اﯾــﻦ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾــﺸﺎن در اﺑﺘــﺪا ﺑــﻪ

۴۸

ﻣﻌﺮﻓـــــﯽ ﻣـــــﺪل ﭘﻨﻬـــــﺎن ﻣـــــﺎرﮐﻮف و ﮐـــــﺎرﺑﺮد آن در
ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ دادهﻫـﺎی
ﺑــﺰرگ در ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .ﺳــﺨﻨﺮان ﺳــﻮم ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎی
دﮐــﺘﺮ اﻣﯿــﻦ ﺣــﺴﻦزاده ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﮔــﺮوه آﻣــﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در
ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ آﻣـﺎر در
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی اﻧــﻮاع ﺑﯿﻤــﻪ و اﻫﻤﯿــﺖ آﻣــﺎر در ﺑﯿﻤــﻪ اﺷــﺎره
ﮐﺮدﻧـــﺪ .ﺳـــﺨﻨﺮان ﭼﻬـــﺎرم ﺟﻨـــﺎب آﻗـــﺎی دﮐـــﺘﺮ ﻣﺤﻤـــﺪ
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی رﺋﻴـﺲ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﯾــﺸﺎن در ﺧــﺼﻮص ﭼــﺸﻢاﻧﺪاز ﭘــﮋوﻫﺶ در آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ
ﺑﻮد.

۴۹

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ردﯾﻒ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری )(۱۳۹۵

۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ) SQLﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(

 ۲۸ - ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺳﯿﺎوش ﻣﺮادآﺑﺎدی

۲

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

۵ - ۳ﺧﺮداد

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻞﻋﻠﯿﺰاده

۳

ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

 ۱۱ - ۹ﺧﺮداد

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮاب ﭘﻮر

 ۱۲ - ۹ﺧﺮداد

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

۵

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ) SQLﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(

 ۲۳ ۲۱ﺗﯿﺮ

ﺳﯿﺎوش ﻣﺮادآﺑﺎدی

۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ STATA

 ۲۹ - ۲۷ﺗﯿﺮ

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

۷

ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ؛ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

 ۲ﻣﺮداد

ﻫﯿﻮﻧﮓ ﺳﯿﻮگ ﮐﯿﻢ

۸

اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ Eviews

 ۵ – ۳ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ) SPSSﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(

 ۱۳ - ۱۱ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﯾﻮن

۱۰

ارزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ R

 ۱۹ - ۱۷ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

۱۱

ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

 ۲۷ -۲۴ﻣﺮداد

۴

۵۰

ﻋﻨﻮان دوره

ﻣﺪرس

۱۲

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار SAS

ﻧﺤﻮهی ﺟﻤﻊآوری داده در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺎدری ،روﯾﺎ وزﯾﺮی،
ﻧﺼﺮتاﻟﻪ ﺣﻖﮔﻮ

 ۲۶ﻣﺮداد

ﻣﻬﺘﺎ ﺳﻮری

۱۳

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری

 ۸ - ۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

۱۴

ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ Eviews

 ۱۶ - ۱۴ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

۱۵

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ

 ۱۷ -۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

۱۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ) SPSSﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(

 ۲۹ - ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﯾﻮن

ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ادارهی آﻣﺎر ﻧﺮوژ

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان دوره

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری )(۱۳۹۵

۱۷

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Winbugs

 ۱۹ - ۱۷ﻣﻬﺮ

دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

۱۸

آﻣﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

 ۲۸ - ۲۷ﻣﻬﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

۱۹

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۱۷ - ۱۵آذر

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

 ۲۱ - ۲۰آذر

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازی

۲۰

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎروری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد

ﻣﺪرس

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺑﺮادران ﺷﺮﮐﺎء ،دﮐﺘﺮ

۲۱

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ

 ۲۲آذر

۲۲

اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Eviews

 ۳۰ ،۲۹آذر و  ۱دی

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

۲۳

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری

 ۱دی

ﻓﺮﯾﺒﺎاﻟﺴﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

۲۴

روشﻫﺎی ادﯾﺖ و ﺟﺎﻧﻬﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

 ۷ - ۵دی

دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

۲۵

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۱۵ -۱۳دی

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

۲۶

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

 ۲۰- ۱۹دی

ﻣﺮﺟﺎن ﻧﻮرﯾﻨﯽ -ﺷﯿﻤﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ

۲۷

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

 ۲۸ - ۲۶دی

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

۲۸

ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

 ۵ - ۳ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮاب ﭘﻮر

۲۹

ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪاول ﻋﻤﺮ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ

 ۶ - ۵ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

۳۰

ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ)(Data Science

 ۱۸ - ۱۷ﺑﻬﻤﻦ

اردﺷﯿﺮ دﻣﺎوﻧﺪی

۳۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SPSS

 ۲۶ - ۲۴ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺸﺎرﮐﯽ

ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ و دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦزاده

۵۱

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ
ﻧﺸﺴﺖ »آﻣﺎر رﺳﻤﯽ«
ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﺑــﺎ ﺑﺮﮔــﺰاری ﺳــﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ آﻣــﺎر اﯾــﺮان،
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،اﻧﺠﻤـﻦ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ و ﮐﻤﯿﺘــﻪی
ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﻧﺸــﺴﺘﯽ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »آﻣــﺎر

ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﮐﺮﻣــﺎن ،دﮐــﺘﺮ ﺣــﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨــﺎب ﻋــﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺧﺎﻧـﻢ
دﮐــﺘﺮ زﻫــﺮا رﺿــﺎﺋﯽ ﻗﻬــﺮودی رﺋﯿــﺲ وﻗــﺖ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی
آﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﯿﺰﮔــﺮد »ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ

رﺳﻤﯽ« ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

 ،۱۳۹۵ﺗﺠﺮﺑﯿــــﺎت اﯾــــﺮان و ﺳــــﺎﯾﺮ ﮐــــﺸﻮرﻫﺎ،

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ در

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ«

ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۵در داﻧﺸﮑﺪهی رﯾﺎﺿـﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗـﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤـﻮد .ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾـﻦ
ﻧﺸﺴﺖ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان ﻣﺸﺎور ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧـﯽ
ﮐﺎر ) ،(ILOدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﻖدوﺳـﺖ ،رﺋﯿـﺲ داﻧـﺸﮕﺎه

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ اﺟـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ۱۳۹۵
ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﺑــﺎ ﺑﺮﮔــﺰاری ﺳــﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ آﻣــﺎر اﯾــﺮان،
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،اﻧﺠﻤـﻦ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ و ﮐﻤﯿﺘــﻪی
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،ﻣﯿﺰﮔـﺮد ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ
ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ  ،۱۳۹۵ﺗﺠﺮﺑﯿـــﺎت اﯾـــﺮان و ﺳـــﺎﯾﺮ

۵۲

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻫـﺪف آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ

ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UNFPAﺑﻮدﻧﺪ.

روشﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺳﺮﺷــﻤﺎری و اراﺋــﻪی ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت ﮐــﺸﻮر

ﻫﻤﺎﯾﺶ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

اﯾــﺮان و ﺳــﺎﯾﺮ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎ و
ﭼﺎﻟﺶﻫــــــﺎی ﭘﯿــــــﺶ رو در دوم ﺷــــــﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۵در
داﻧــﺸﮑﺪهی رﯾﺎﺿــﯽ و ﮐــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨــﺮ
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد آﻗﺎی ﻋﻠﯽرﺿـﺎ
زاﻫﺪﯾﺎن )ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ
 ،(۱۳۹۵ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿـﺎﯾﯽ ﻗﻬـﺮودی رﺋﯿـﺲ وﻗـﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤـﺴﻦ ﻣﺤﻤـﺪزاده )ﻋـﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣـﺎر داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس( ،ﺧﺎﻧـﻢ
ﻓﺮﯾﺒﺎﺳﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ )ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،ﻧـﯿﺮوی
ﮐﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷـﻤﺎری
ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ  (۱۳۹۵و آﻗــﺎی ﮐــﺎﻣﺒﯿﺰ ﮐﺒــﯿﺮی ﻣﺪﯾــﺮ
ﭘﺮوژهی ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن

ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اول آﺑﺎنﻣﺎه روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ
ﯾﮏروزه ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﮔــﺮوه آﻣــﺎر داﻧــﺸﮕﺎه
ﻋﻼﻣــﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،اﻧﺠﻤــﻦ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﮔﺮوهﻫــﺎی آﻣــﺎر
داﻧــــــﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬــــــﺮان در روز اول آﺑــــــﺎن  ۱۳۹۵در
داﻧــﺸﮑﺪهی ﻋﻠــﻮم رﯾﺎﺿــﯽ و راﯾﺎﻧــﻪی داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣــﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓـﻪای آﻣـﺎر ﮐـﺸﻮر و
اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳـﺎﺗﯿﺪ،
ﺻــﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻓﻌــﺎﻻن ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ اراﺋــﻪی
ﻣﻄﺎﻟــﺐ و ﺑﯿــﺎن ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری
ﮐﺸﻮر و ﻧﺤـﻮهی ﺗﻌﺎﻣـﻞ داﻧـﺸﮕﺎه ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮر
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰﮔﺮد »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈـﺎم
آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر ﺑــﺎ داﻧــﺸﮕﺎه« ﺑــﻪ رﯾﺎﺳــﺖ آﻗــﺎی دﮐﺘــﺮ
ﺣﻤﯿﺪرﺿـــﺎ ﻧﻮابﭘـــﻮر و ﺣـــﻀﻮر آﻗـــﺎی دﮐـــﺘﺮ ﻣﺤﻤـــﺪ
ﻧﻮرﻣﺤﻤــﺪی رﺋﯿــﺲ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ،آﻗــﺎی ﻋﻠﯽرﺿــﺎ

۵۳

زاﻫﺪﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒـﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤـﺴﻦ ﻣﺤﻤـﺪزاده،
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣـﺎر داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس و
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﻓﻘﯿﻬـﯽ ،ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮔـﺮوه
آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔـﺰار و ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت زﯾـﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.


ﮔــﺬار ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر از وﺿــﻊ ﻣﻮﺟــﻮد ﺑــﻪ ﻧﻈــﺎم
آﻣﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ؛



ﻧﻘﺶ داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ در ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻮاد و ﻓﺮﻫﻨـﮓ آﻣـﺎری
ﮐﺸﻮر؛

۵۴

رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛


ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر.

ﻧﺸـــﺴﺖ اﻗﺘـــﺼﺎد ﻣﻘـــﺎوﻣﺘﯽ ،ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎری و
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠﯽ
در ﺗــﺎرﯾﺦ ﺳــﻮم اﺳــﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۵ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﺎ
ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاری ﻧﺸــﺴﺖ
»اﻗﺘــﺼﺎد ﻣﻘــﺎوﻣﺘﯽ ،ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری و ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠــﯽ«
ﻧﻤﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒـﯽ
ﺧﺎﻟﺼﯽ ،رﺋﯿﺲ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺷـﻮرای اﻗﺘـﺼﺎد
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪ ،ﺳــﺮﮐﺎر ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﻓــﯿﺮوزه
ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی اﺳـﺘﺎد اﻗﺘـﺼﺎد )اﻗﺘـﺼﺎددان( و ﻣـﺸﺎور ﻣﺠﻤـﻊ



ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛



دورهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ؛

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻧﻮرﻣﺤﻤـﺪی



آﻣﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮاﻫﺪﻣﺒﻨﺎ؛

رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠـﯽ



وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺎزار ﮐﺎر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷـﺘﻪی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،اﻫـﺪاف آن

آﻣﺎر و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺮهﮔـﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی آﻧـﺎن در

و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺗــﺸﺨﯿﺺ ﻣــﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈــﺎم ،ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﭘﺎرﺳــﺎ،



ﮐﺘﺎبﻫﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﮐﺘــﺎب »ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ اﯾــﺮان« ﮐﺘــﺎب ﺟــﺎﻣﻊ در ﺣــﻮزهی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑـﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ
اﯾﺮان ﻃﯽ ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﯿﺎزﻫـــــﺎی ﻣﺘﻌـــــﺪد و ﺑﺮﻧﺎﻣـــــﻪرﯾﺰان و ﭘﮋوﻫـــــﺸﮕﺮان و
داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﺒﺎﺣــﺚ و ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ و ﺳــﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺗﻐﯿــﯿﺮات و ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘــﯽ
اﯾﺮان در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﮐﺘـﺎب »ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﯾﺮان« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۲۴ﻓـﺼﻞ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣﺠـﻢ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ
و ﺟﺎﯾﮕــــﺎه ﺟﻤﻌﯿــــﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﺟﺘﻤــــﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠـﺎرب
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ.
آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐاﻟـﻪ زﻧﺠـﺎﻧﯽ ،ﺧـﺎﻧﻢ اﻟﻬـﺎم ﻓﺘﺤـﯽ و آﻗـﺎی
ﻧﻮراﻟﻬﯽ ﻣﺆﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕـﺎرش اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۴آﻏﺎز ﺷﺪ و در اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل
 ۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ دادهﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ در
اﯾﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺟﻨـﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،ﺧـﺎﻧﻮار و
ﺧـــﺎﻧﻮاده ،ازدواج و زﻧﺎﺷـــﻮﯾﯽ ،ﺑـــﺎروری ،ﻣـــﺮگ و ﻣـــﯿﺮ،
ﻣﻬــﺎﺟﺮت و ﺑــﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺷﻬﺮﻧــﺸﯿﻨﯽ در
اﯾﺮان ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺳﻮاد و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ،آﻣﺎرﻫـﺎی ﺟﻨـﺴﯿﺖ
و ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻫﺎ ،آﻣﺎرﻫـﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ،آﯾﻨـﺪهﻧﮕﺮی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ

۵۵

اﺻـــــﻄﻼﺣﺎت و واژﮔـــــﺎن ﻣـــــﻮرد اﺳـــــﺘﻔﺎده در داﻧـــــﺶ

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﺎ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻈــﺮات ﭘﮋوﻫﺶﮔــﺮان و
اﻧﺪﯾــﺸﻤﻨﺪان ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﮔــﺮدآوری و ﺗﻌﺮﯾﻔــﯽ واﺣــﺪ ﺑــﺮای
واژﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ داﻧـﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

در راﺳــﺘﺎی اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه ﺗــﺪوﯾﻦ ﻧــﺴﺨﻪی اول واژهﻧﺎﻣــﻪ ﺑــﻪ

آﻣــــﺎر ﺗــــﺪوﯾﻦ و ﺗــــﺄﻟﯿﻒ داﻧــــﺸﻨﺎﻣﻪی )داﺋﺮةاﻟﻤﻌــــﺎرف(

اﺗﻤــﺎم رﺳــﯿﺪه و ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب از ﻃﺮﯾــﻖ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ،ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه واژهﻧﺎﻣــﻪی

وبﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.srtc.ac.irدر

دوﺳــﻮﯾﻪ را ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری اﺳــﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟــﺴﺘﻪ و ﺻــﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ و

ﺣــﻮزهی ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ و آﻣــﺎر از ﺳــﺎل

ﻣﻌﻨﻮی ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNFPA

 ۱۳۹۱در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ

و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و واژهﻧﺎﻣﻪ ،اراﺋـﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی ﻣﻨـﺴﺠﻤﯽ از
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ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-

ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻬﯿـﻪی آﻣﺎرﻫـﺎ و ﻧﻤﺎﮔﺮﻫـﺎی ﺳـﺎزﮔﺎر و

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻣﻘﺎﯾــــﺴﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑــــﺮای ﺳﯿﺎﺳــــﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــــﺎ و

(system of environmental- economic
)accounting 2012
ﯾﮑـــﯽ از ﻧﺨـــﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫـــﺎی ﭘﯿﺎدهﺳـــﺎزی ﻫـــﺮ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی دﻗﯿﻖ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ و راﻫﻨﻤﺎﻫـﺎ و
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﺸﺎن داده اﺳــﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﮐﺎﻣـﻞ ﻣــﺴﺘﻨﺪات
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
ﺗﻮﺳـــﻂ ﻫﻤـــﻪی اﻋـــﻀﺎی ﮔـــﺮوه اﺟﺮاﮐﻨﻨـــﺪهی ﺳﯿـــﺴﺘﻢ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در واﻗـﻊ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی دﻗﯿـﻖ
ﻣــﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ﯾﮑــﯽ از ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺎمﻫــﺎی ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی آن ﺳﯿــﺴﺘﻢ اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻃــﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و ﮐـﺸﺎورز ِ
ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑــﺎری اﻗﺘــﺼﺎدی و ﺗﻮﺳــﻌﻪ،
ﺻــﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﭘــﻮل و ﮔــﺮوه ﺑﺎﻧــﮏ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺤـﻮری  SEEAﻧﯿﺎزﻫـﺎی
در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ﮐﺎرﺑﺮان ،ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾـ ِﺪ ﺣـﺴﺎﺑﺪاری
اﻗﺘـــﺼﺎدی -زﯾـــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﯿـــﺸﺮﻓﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘـــﺎت
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳـﺎل  ۱۳۹۵آﻏـﺎز
ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد در آﺑـﺎن ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺑﺮﺳـﺪ .ﺗﺮﺟﻤـﻪی اﯾــﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑــﺮ ﻋﻬـﺪهی ﺳــﺮﮐﺎر
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺪه دﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی -زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ  ۲۰۱۲ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻣﺤــﻮری اراﺋــﻪ ﺷــﻮد ﺗــﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ ﻣﺨﺘــﺼﺮ از
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤـﻮری SEEA
)ﻧــﺸﺮﯾﻪی ﺣﺎﺿــﺮ( ﯾــﮏ ﭼــﺎرﭼﻮب آﻣــﺎری ﻣﺘــﺸﮑﻞ از
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﺟــﺎﻣﻌﯽ از ﺟــﺪولﻫﺎ و ﺣــﺴﺎبﻫﺎ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
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ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ
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ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾـﺮان« ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﮐـﺴﺐ درﺟـﻪی اﻋﺘﺒـﺎری
ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :آﻣﺎر ﻧﻈـﺮی ،آﻣـﺎر ﮐـﺎرﺑﺮدی ،اﺣﺘﻤـﺎل ،آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ،آﻣـﻮزش آﻣـﺎر ،آﻣـﺎر و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺎزی ،آﻣﺎر در اﻗﺘﺼﺎد ،زﯾﺴﺖآﻣﺎر ،آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎر.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل(؛
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ(؛
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦا ...ﭘﺎﺷﺎ )داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ(؛
دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ ﭼﯿﻨﯽﭘﺮداز )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز(؛
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر(؛
دﮐﺘﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﺎﻇﻢﻧﮋاد )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس(؛
دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(؛
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(؛
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(؛
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ:
ﺳﺎﻧﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵دو ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ )ﺷﻤﺎرهی دوم از دورهی  ۱۲و ﺷﻤﺎرهی اول از دورهی  (۱۳ﺑﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﯿﺪ .ﺗﻌـﺪاد
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۳ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲۴ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داوران و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾـﻪ،
ﺗﻌﺪاد  ۱۸ﻣﻘﺎﻟﻪ رد و  ۱۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ۲۹ .ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
داوران )ﻣﺸﺎوران( ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۵
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ﻓﺮزاد اﺳﮑﻨﺪری

ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی

ﻟﯿﻼ ﮔﻞﭘﺮور

اﮐﺒﺮ اﺻﻐﺮزاده

ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ

رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدوﻧﺪ

ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری

ﻣﺼﻄﻔﯽ رزﻣﺨﻮاه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﻨﯽ

رﯾﺤﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪﮔﺮان

وﺣﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮی

ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ زارﻋﯽﻓﺮد

ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻏﯿﺸﻨﯽ

ﻋﺮﻓﺎن ﺻﻠﻮاﺗﯽ

اﻣﯿﺪ ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ ارﺟﻤﻨﺪ

ﻗﺒﺎد ﺑﺮﻣﺎلزن

ﻫﺎدی ﻋﻠﯿﺰاده ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ

وﺣﯿﺪ ﻧﮑﻮﺧﻮ

اﺣﺴﺎن ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

اﻣﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺘﯽ

ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﯽ ــ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷـﺶﻣﺎه ﯾﮏﺑـﺎر و ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روشﻫـﺎ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی آﻣـﺎری ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪی
ﮐﺎرﺑﺮدی ،در زﻣﯿﻨﻪی روشﻫﺎی ﮔﺮدآوری ،ﭘﺮدازش ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری در ﺣـﻮزهی آﻣﺎرﻫـﺎی
رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس(؛
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر(؛
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر(؛
دﮐﺘﺮ ﯾﺪا ...ﻣﺤﺮاﺑﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(؛
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(؛
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ:
ﺳﺎﻧﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﺳــﺎل  ،۱۳۹۵دو ﺷــﻤﺎره از اﯾــﻦ ﻣﺠﻠــﻪ )ﺷــﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿــﺎﭘﯽ  ۸۶و  (۸۷ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﯿﺪ .ﺗﻌــﺪاد ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲۴ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧـﯿﺰ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داوران و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮ آﻧـﺎن در ﻫﯿﺌـﺖ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺗﻌﺪاد  ۲۲ﻣﻘﺎﻟﻪ رد و  ۱۲ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺮای ﭼـﺎپ در ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ۱۵ .ﻣﻘﺎﻟـﻪ ی دﯾﮕـﺮ ﻧـﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺎوران )داوران( ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۵
ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ
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راﻣﯿﻦ ﺧﺎورزاده

روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

ﺳﺤﺮ ﺑﺸﯿﺮی

آﻣﻨﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪی

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﻮر ﭘﺎﯾﻨﺪه ﻧﺠﻒآﺑﺎدی

ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

ﺳﻬﯿﻼ ﭘﺮوﯾﻦ

ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺳﯿﺪﺟﻮادﯾﻦ

رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدوﻧﺪ

ﺑﺮدﯾﺎ ﭘﻨﺎهﺑﻪﺣﻖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ

ﻫﺎدی ﺟﺒﺎری ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ

ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﻋﺎﻗﻠﯽ

ﻣﻨﺼﻮره ﯾﺰدان ﺧﻮاه

ﻣﺠﻠﻪی آﻣﺎر
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷـﺪن ﻋﻠـﻢ آﻣـﺎر در ﺳـﻄﺢ
ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻣﺠﻠـﻪی »آﻣـﺎر« )دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ-
ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳـﻤﯽ را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺳـﺎده اﻣـﺎ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ۵ .ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
رﺳﯿﺪ.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن )ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﯿﺮ(
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﻮﯾﺎنﻓﺮ
ﻓﺮزاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ
زﻫﺮه ﭼﯿﺖﺳﺎز
ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻦزاده
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده
ﻋﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺳﺮﮐﺎراﺗﯽ
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دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی
ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی
دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻤﺎدی
دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺼﻮﺣﯽ دﻫﻨﻮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ:
ﻃﺎﻫﺮه اﻣﯿﻨﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ؛
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻼﺻﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری؛
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ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻮاد آﻣﺎری؛
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ؛
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﺣﯿﻄﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛
ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و  ...؛
اﺧﺒﺎر ،ﺗﺎزهﻫﺎی آﻣﺎر.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را
در ﺳــــﺎل  ،۱۳۷۹ﻫﻢزﻣــــﺎن ﺑــــﺎ ﺗﺄﺳــــﯿﺲ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿــﺎز ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان ،اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺗﻬ ّﯿــﻪی
ﮐﺘﺎبﻫـــﺎی ﺗﺨﺼـــﺼﯽ در زﻣﯿﻨـــﻪی آﻣـــﺎر و

داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان ﺧــﺎرج از ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ،در ﻣﺤــﻞ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﯾﻖ وبﮔﺎه
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﯽ  http://library.srtc.ac.irاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾـﺮ
اﺳﺖ.

اﻗﺘــﺼﺎد ﮐــﺮده اﺳــﺖ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 ۲۷۸۷ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

 ۱۱۸۷ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻻﺗﯿﻦ
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 ۳۳۴ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ۵۳ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠّﻪی ﻓﺎرﺳﯽ
ی ﻓﺎرﺳـﯽ
 ۱۱۵ ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮ ِ
و ﻻﺗﯿﻦ
 ۳۲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪی ﻻﺗﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﻣﮑـــﺎن اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﻪ ﺑـــﺮای

۳۳۴

ﻣﺠﻠّﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
 Australian & New Zealand Journal of Statistics
 Biometrics
 Communications in Statistics: Simulation and Computation
 Communications in Statistics: Theory and Methods
 Econometric Reviews
 Econometrica
 International Statistical Review
 Journal of Applied Statistics
 Journal of Economic Surveys
 Journal of Economics & Management Strategy
 Journal of Nonparametric Statistics
 Journal of Official Statistics
 Journal of Statistical Computation and Simulation
 Journal of the American Statistical Association
 Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in
Society)

Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical
Methodology)

Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)
 Journal of Time Series Analysis
 Mathematical Population Studies: An International Journal of
Mathematical Demography
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ﻣﺠﻠّﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

 Oxford Bulletin of Economics and Statistics
 Scandinavian Journal of Statistics
 Sequential Analysis: Design Methods & Applications
 Survey Methodology
 Significance
 Sociological Methodology
 Statistica Neerlandica
 Statistics :A Journal of Theoretical and Applied Statistics
 Stochastic Analysis and Applications
 Stochastic Models
 Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic
Processes
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 Teaching Statistics

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧـﻮد

زﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮحﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،دورهﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻠـﯽ و

در »اﺧﺘﺘﺎﻣﯿــﻪی ﺟــﺸﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری در وزارت ﮐــﺸﻮر«،

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺑﺎ ﻫﺪف آ ﮔـﺎه

»ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣـﺎر ﮐﺮﻣـﺎن«» ،ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ

ﺳـــﺎﺧﺘﻦ داﻧـــﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻣـــﺪﯾﺮان واﺣـــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـــﺪی،

ﺻـــﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺮﮐـــﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫـــﺎی رازی«» ،روز آﻣـــﺎر و

ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ ،اﺟﺮاﯾــﯽ و ﻋﻤــﻮم ﻣــﺮدم از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی در داﻧـــﺸﮑﺪهی ﻋﻠـــﻮم رﯾﺎﺿـــﯽ و راﯾﺎﻧـــﻪی

ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ و آﻣﻮزشﻫـﺎ ،در ﻣﻌـﺮض دﯾـﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ« و »ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ ﺑﻬـﺮهوری در

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺨــﺶ دﻓــﺎع ،داﻧــﺸﮕﺎه ﻋــﺎﻟﯽ دﻓــﺎع ﻣﻠــﯽ« ﺑــﺎ ﺣــﻀﻮری

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دو ﻧﺸﺴﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی

ﭘُﺮرﻧــﮓ اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓــﻪی ﻓــﺮوش ﮐــﺮد .در اﯾــﻦ
ﻧﻤﺎﯾــﺸﮕﺎهﻫﺎ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر
ﻣــﺸﺘﻤﻞ ﺑــﺮ ﺧﻼﺻــﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در
۶۸

ﻫﻔﺘــﻪی ﭘــﮋوﻫﺶ«» ،اﻗﺘــﺼﺎد ﻣﻘــﺎوﻣﺘﯽ ،ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری و
ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠــﯽ« در ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﻣﺤــﺼﻮﻻت و
اﻧﺘــﺸﺎرات ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه در دﺳــﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـــﺪان ﻗـــﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

۶۹

ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎرس
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮماﻓﺰار

ﻧﺮماﻓــﺰار ﭘــﺎرس ﻧــﺴﺨﻪی  Desktopﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋــﻪی

ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی رﻗﻮﻣـﯽ ﺑـﺎ

اﻃﻼﻋـــﺎت ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ

ﻓﺮﻣـــﺖ  shapeاﺳـــﺖ .اﻃﻼﻋـــﺎت دورهﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ

ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۵ﺗـﺎ  ۱۳۹۰در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ

ﺳﺮﺷﻤﺎری )در ﺳﻄﺢ آﺑﺎدی( ﺑﻪﺻﻮرت ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺠـﺰا در

)اﺳــﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ،ﺑﺨــﺶ ،دﻫــﺴﺘﺎن ،آﺑــﺎدی ،ﺷــﻬﺮ و

ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺟـﻮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ .اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻫـﺮ

ﺑﻠﻮکﻫﺎی آﺑـﺎدی و ﺷـﻬﺮی( و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪی اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت

دورهی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.

آﻣﺎری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧﺮماﻓـﺰار

ﻻﯾــﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﻧﺮماﻓــﺰار ﺑﻪﺻــﻮرت ﯾــﮏ ﭘــﺮوژهی
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﻮﺟﻮدﻧـﺪ و اﻣﮑـﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﯽ اﯾـﻦ ﻻﯾـﻪﻫﺎ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۳۸۵ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻫـﺮ

۷۰

ﻻﯾﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮد را دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻮارض ﻧﻈﯿﺮش ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘـــﺸﻪی  ۳۶۳۸آﺑـــﺎدی و  ۱۱۳۹ﺷـــﻬﺮ ﺳـــﺎل  ۱۳۹۰و
آﺑﺎدیﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی  ۱۳۸۵و آﺑﺎدیﻫﺎی دورهﻫـﺎی ﻗﺒﻠـﯽ
ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ در ﻧﺮماﻓــﺰار
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺎوی  ۶ﻻﯾﻪ ﺑـﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
اﻣﮑـﺎن ﭼــﺎپ و ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﻋﮑــﺲ ﺑــﺮای ﻫﻤــﻪی ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اراﺋــﻪی ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘـــﻪ )در ﺳـــﻄﺢ

ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺳـﺎلﻫﺎی

آﺑـــﺎدی( در ﺳـــﺎلﻫﺎی ﻗﺒـــﻞ )،۱۳۵۵ ،۱۳۴۵ ،۱۳۳۵

ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﯾﺠﺎد آرﺷﯿﻮ رﻗﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘـﺸﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ

 ۱۳۶۵و  (۱۳۷۵و ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺳـــﺎل

اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻗـﻼم ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﺎری ﺑـﺮ اﺳـﺎس

)۱۳۸۵در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ :اﺳـﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن،

ﻣﺮز ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﺤـﺪودهی

ﺑﺨﺶ ،دﻫـﺴﺘﺎن ،آﺑـﺎدی ،ﺷـﻬﺮ و ﺑﻠﻮکﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی( ﺑـﺎ

ﺧﺎص در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و اﯾﺠـﺎد ﺳـﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺘﻘـﺎل

روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯽ و

ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ ﺑـﺮای

ﮔﺮدآوری آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣــﺴﺌﻮﻻن ،ﻣﺘﺨﺼــﺼﺎن و ﺣــﺘﯽ ﻋﻤــﻮم ﻣــﺮدم از ﺟﻤﻠــﻪی

از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﻃـﺮح اﺳـﺖ.

اﻫﺪاف ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧـﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻧﺮماﻓـﺰار ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ
ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵در اﺧﺘﯿـﺎر ﻋﻤـﻮم
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺤﻮهی ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار

ﻫﻤﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮم
اﺳــﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﭘﯿﮕــﯿﺮی ﻣﺮاﺣــﻞ زﯾــﺮ اﻗــﺪام ﺑــﻪ
ﺗﻬﯿﻪی ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ.
 وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل ﺑـﺮای ﻧـﺴﺨﻪی ﮐـﺸﻮری و
ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑـﺮای ﻧـﺴﺨﻪ ی اﺳـﺘﺎﻧﯽ )ﻗﺎﺑـﻞ
ﻧــﺼﺐ ﺑــﺮ روی  ۳راﯾﺎﻧــﻪ( و وارﯾــﺰ ﻣﺒﻠــﻎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎرهی
ﺣﺴﺎب  ۴۰۰۱۰۱۰۲۰۳۰۰۴۷۳۴ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ،ﺑـﻪ
ﻧﺎم درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر.

۷۱

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۷۲

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ﻣﺆﻟﻔﺎن  /ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی :روشﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ دوم(

۱

ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﻨﺎﻣﮕﯽ آﻣﺎر )ﺟﻠﺪ اول(

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی

ﺳﺎل ۱۳۸۱
ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﺎری اﻣﯿﺮﻣﺠﺪی
ﺳﺎل ۱۳۸۲
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﺳﺎل ۱۳۸۳

ﺳﺎل ۱۳۸۵
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم(

۱

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺟﻤﺎلزاده

۲

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ S-PLUS

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺰاﯾﯽ

ﺳﺎل ۱۳۸۷

ﺳﺎل ۱۳۸۸
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

۱

ﻧﻈﺮﯾﻪ و روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻃﻮﻟﯽ

۲

روشﻫﺎی ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪاﯾﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﺳﺎل ۱۳۸۹

۳

ﻣﺠﺘـــﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠـــﯽ ،زﻫـــﺮا رﺿـــﺎﯾﯽ
ﻗﻬﺮودی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

ﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﺎﮔﺮﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐـﺸﻮر )ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ (۱۳۸۵

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﺳﺎل ۱۳۹۳
۱

آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ :روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﺪدی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

۲

اﺳﺘﻔﺎده از  SASدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری و ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽﭘﻮر

ﺳﺎل ۱۳۹۴
۱

آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ :روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای داده ﻫﺎی اداری )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس رﺿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺪری

۷۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۷۹
۱

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻢﺷـﻤﺎری در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل

۱۳۸۵

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۰
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

۱

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

۲

ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار )ﺷﻬﺮی(

۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۴

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺑﺮاورد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر )(۱۳۸۵-۱۳۷۶

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

۵

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزش آﻣﺎر

ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

۶

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح ﻓﻨﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ادواری از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۸

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﺬران وﻗﺖ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

ﺣﺎﺟﯿــــﻪ ﻓــــﻼح اﺣﻤــــﺪ
ﺳﺮﮔﻮراﺑﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۱

۷۴

۱

ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۲

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۳
۴

اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻘــﺮ در اﯾﺮان:ﮐــﺎرﺑﺮد اﻧــﻮاع ﺧــﻂ ﻓﻘــﺮ ،ﺷــﮑﺎف ﻓﻘــﺮ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﻓﻘــﺮ
۱۳۷۹-۱۳۶۳

اراﯾﻪی ﺷﯿﻮهای ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۲
۱

اﺷﺘﻐﺎل ،اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺠﺶ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۲

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر زﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن )(۱۳۸۰-۱۳۷۰

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۳
۴

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ

ﻫﺪاﻧﯿﮏ )ﻣﻮرد راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ(

ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۳
۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر

ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی

۲

اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﺣﺴﻦ ورﻣﺰﯾﺎر

۳

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺷﻤﺲ

۴

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۲-۱۳۸۰

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۵

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح ﮔﺬران وﻗﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

روش آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻋﺮﺿﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۸
۹
۱۰

ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و اﺛﺮات آن ﺑﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
)(۱۳۸۱-۱۳۷۴
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺎت
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۴
۱

ﺟﺎﻧﻬﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽﻫﺎ و اﺛﺮات آن در ﺑﺮاوردﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۲

ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در اﯾﺮان

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮرﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان )(۱۳۸۲-۱۳۵۳

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اراﯾﻪی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آنﻫﺎ

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۵

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و واﺳﻄﻪای

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۶

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۷

ﺑﺮاورد ﭼﮕﺎﻟﯽ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرهﻫﺎ

ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪی

۸

ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ۱۳۸۴

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۹

ﺷﯿﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
)ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ(

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۵
۱

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ارﯾﺒﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪهای و ﮐﺎرﺑﺮد آن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

۲

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬار ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷۵

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۴

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

۵

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

۶

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺟﺎﻧﻬﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﻤﺸﺪهی

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۷

ﻣﺠﺮی

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻧﯿﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و رﺳﺘﻪای ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮی زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دادهﻫﺎ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۶
۱

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ GMDH

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻌﻠﯽ

۲

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪی ﻓﺮادادهﻫﺎی آﻣﺎری

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻧﺎری

۳

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه

۴

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ اﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﺮآﺑﺎدی

۵

ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ

ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی

۶

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان

اﺣﻤﺪ ﺧﺪادادی

۸
۷۶

روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی رﺗﺒﻪدار و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟﻮزاﻧﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی
 ۱۳۷۵و ۱۳۸۵

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

۹

ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﻫﺪاف
ﻫﺰاره ﺳﻮم

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۱۰

ﻃﺮاﺣﯽ روش ﺑﺮاورد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ

۱۱

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۱۲

ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ

۱۳

اﻧﻄﺒﺎق آﻣﺎری رﮐﻮردﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

۱۴

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

ﺷﻬﺎب ﺟﻮﻻﻧﯽ

۱۵

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از  PDAدر آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱۶

ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ اﻓﺸﺎ و ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻤﻦ دادهﻫﺎی ﻃﺮح آﻣـﺎرﮔـﯿـﺮی از ﮐـﺎرﮔـﺎهﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۱۷

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۱۸
۱۹
۲۰

ﮐﺎﻻﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻃﯽ دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۴

اراﺋﻪ ی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﺣﺴﺎبﻫﺎی فﺻﻠﯽ ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
رﺳﻮل ﻋﺎدلزاده
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

۲۱

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﺟﺰای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻔﺎری

۲۲

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ

روحاﻟﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۲۳

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻓﺼﻠﯽ ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

آوات ﻓﯿﻀﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۷
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻮﺿﻌﻠﯽ ﭘﻮر

۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در اﯾﺮان

۲

ﺑﺮاورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺧﺴﺮویﻧﮋاد

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﮋاد

۴

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ

۵

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﻓﻠﯿﺤﯽ

۶

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺑﻌﺎد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻓﺮﺷﺎد ﻫﯿﺒﺘﯽ

۷

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول داده -ﺳﺘﺎﻧﺪه

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺑﺮی ﺻﻔﺎﯾﯽ

۸

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ

ﺟﻮاد ﺻﻼﺣﯽ

۹

ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر  -ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۸۵

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۱۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ

۱۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮ آن

ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﻬﺮﻣﯽ

ﻣﺎرﯾﺎ رﻫﺒﺮ
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

۱۲

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر

۱۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان در دﻫﻪ ۱۳۸۵-۱۳۷۵

داوود ﻋﺒﺎﺳﯽ

۷۷

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ
۱۴

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی

۱۳۸۵-۱۳۷۵

ﭘﺮواﻧﻪ آﺳﺘﯿﻦ اﻓﺸﺎن

۱۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه

ﮐﺎوه ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ

۱۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﯾﻦ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

۱۷

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری

۱۸

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

۱۹

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

۲۰

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮزا ﻣﺼﻄﻔﯽ

۲۱

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۲۲

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻧﺎزی ﻣﺤﻤﺪزاده اﺻﻞ

۲۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺑﺎدیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ

۲۴

ﺑﺮﺧﻮرداری از راﯾﺎﻧﻪ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮار از دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺎر

۲۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ

۲۶
۲۷
۷۸

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۲۸

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻼن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس
و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۸۵

روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دادهﻫﺎی ﭘﺮت و ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آنﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از
ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و ﻓﻨﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس) ،(GFS 2001ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی

ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۸۴

ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖا..
ﻣﯿﺮﻓﻼحﻧﺼﯿﺮی
ﻣﻬﺮی ﺷﻤﺲ ﻗﻬﻔﺮﺧﯽ
ﻣﻬﺴﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ
ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

۲۹

ﺷﻨﺎوری ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎﺻﺤﯽ

۳۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن

ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ اردﻫﺎﯾﯽ

۳۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

ﻋﺬرا ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ

۳۲

ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﻣﻮر

۳۳

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮﯾﻨﺸﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟﻮزاﻧﯽ

۳۴

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ و اﺟﺎرهی ﻣﺴﮑﻦ

اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ

۳۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از زاﺋﺮان آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢاﻟﺤﺴﻨﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ
۳۷
۳۸
۳۹

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
۱۳۷۵-۱۳۸۵
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ از ﺧﻮدروی ﺳﺒﮏ )ﺳﻮاری ،واﻧﺖ
و (...و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﮐﺸﻮر
ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﻣﺠﺮی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۸
۱

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻬﺎدی )ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ(

ﺗﻘﯽ ﺗﺮاﺑﯽ

۲

ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۴

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۵و ۸۵

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

۵
۶
۷
۸

واﮔﺬاری اراﺿﯽ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۷-۱۳۸۳و اراﯾﻪ ﻣﺪل

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۸و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﻤﻮدن آن
ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورودی

اراﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻃﺮح ﻋﺪاﻟﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﻢﺷﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و
ﮐﺎرﺑﺮد

اﮐﺒﺮ اﻓﺘﺨﺎری
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی
ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری

۹

ﺑﺮاورد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎری و ﺛﺎﺑﺖ )(۱۳۸۷-۱۳۸۵

ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻔﺎری

۱۰

دادهﮐﺎوی دادﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۸۵

ﺑﻬﺮوز ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ

۱۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ ﮔﺎوﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺪلﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی اﺟﺎرهﺑﻬﺎ

ﻓﯿﺮوزه رﯾﻮاز

۱۲

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

روﯾﺎ وزﯾﺮی

۱۳

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول داده -ﺳﺘﺎﻧﺪه

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺑﺮی ﺻﻔﺎﯾﯽ

۱۴

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر

ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

۱۵

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮهی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ -اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۱۶

ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۷۹

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۹
۱

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮرم اﯾﺮان

ﺳﻤﯿﺮا ﻧﺼﯿﺮی

۲

ﺑﺮاورد ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

۴

ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار

روﯾﺎ وزﯾﺮی

۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۵و ۱۳۸۵

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

۶
۷
۸

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪی
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ذﺑﯿﺢا ...ﻗﺎﺋﻤﯽ
اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن

۹

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺳﯿﺎوش ﻣﺮﯾﺪی

۱۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺑﺎروری در اﯾﺮان :ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۸۵

ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽﺷﻮازی

۱۱
۱۲
۸۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  ۱۰ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎری ﺑﺮﺗﺮ )ﭘﯿﺶرو( ﺟﻬﺎن در ﺣﻮزهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

رﺿﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ

ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ) (MDGSو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )(ICPD
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ و
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۵و ۱۳۸۵

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۰
۱

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

۲

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺑﺮاورد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر )(۱۳۸۵-۱۳۷۶

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ

۳

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

۴

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﯿﻌﯽ

۵

راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر

۶

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۷۰اﻟﯽ ۱۳۸۸

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۷

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۰

ذﺑﯿﺢا ...ﻗﺎﺋﻤﯽ

۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻓﻮل آن در اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۷۰-۱۳۵۵

ﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﺧﯽ

۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۱۰

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PDA

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻬﯿﺎزی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۱۱

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۱۲

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۱۳

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺠﯿﺒﯽ

۱۴

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪی آﻣﻮزش ﻧﯿﻤﻪﺣﻀﻮری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب

ﻧﺼﯿﺒﻪ ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪزاده

۱۵

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ

ﺻﺎﺑﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ

۱۶

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﺟﺎﻧﻬﯽ  NIMدر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

آﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

۱۷

ﺑﺮاورد ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻫﮋﺑﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ

۱۸

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۱۹

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺎرت ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۰

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان۱۳۸۵ -

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﯿﻌﯽ

۲۲

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )(ICPD

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی

۲۳

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )(MDGS

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی

۲۴

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﻬﺎد ،اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

۲۵

ﺑﺮاورد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۵ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ

ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ

۲۶

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۲۷

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻬﯽ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

آﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

۲۸

ﻃﺮح ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

۲۹

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  PDAو ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻬﯿﺎزی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۱
۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دو ﺷﻐﻠﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان

ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺪی

۲

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۵

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۳

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درآﻣﺪ در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن

۴

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎ

اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

۵

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺷﯿﻮهی اﻃﻼعﮔﯿﺮی  CAPIدر ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

۶

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار CensusInfo

ﺳﺎرا اﺑﺪاﻟﯽ

۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۰ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﮐﺎوه ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ

۸

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ

۸۱

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۹

ﺑﺮاورد ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺸﻮر

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﻨﯽ

۱۰

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار DevInfo

ﺛﻤﯿﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

۱۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم

ﻋﻠﯽ دﺳﺖﺑﺮآورده

۱۲

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان

ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

۱۳

ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ

۱۴

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و اراﺋﻪی راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آن

ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ

۱۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰-۱۳۸۵

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۱۶

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﺟﺎﻧﻬﯽ و ﺑﺮاورد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻗﺪرت ا ...روﺷﻨﺎﯾﯽ

۱۷

راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر

داود روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

۱۸

۸۲

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۸۹

ﻣﺠﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﺪاﺑﯽ

۱۹

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی

۲۰

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ادﯾﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

۲۱

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺻﻼح دادهﻫﺎی ﭘﺮت ﻃﺮح ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۲۲

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

۲۳

ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﻣﺮﺿﯿﻪ ارﺑﺎﺑﯽ

۲۴

ﺗﻬﯿﻪی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم

اﺣﻤﺪرﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﭘﻮر

۲۵

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ اﮐﻮ

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زارﻋﯽ

۲۶

ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪای در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ

۲۷

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎری ﻃﺮح ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

۲۸

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۹

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )(ICPD

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۳۰

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )(MDGS

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۳۱

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ )ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ(

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ

۳۲

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ روش ﭘﺴﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۲
۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ واﻗﺘـﺼﺎدی ﮐﻼنﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺗﻐﯿـﯿﺮات آن در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۵و ۹۰

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۲

ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۰در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻗﺼﻮری

۳
۴
۵
۶

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص )اﻓﺮاد دارای اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه
دوم ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور ،اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ(  ۱۳۹۰و ۱۳۸۵
ﺳﻄﺢ و روﻧﺪ ﺑﺎروری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن در اﯾﺮان ۹۰-۱۳۸۵
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﻨﻔـﺮد در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی
 ۱۳۸۵و ۱۳۹۰
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۰و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﺑﺨﺶ
زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﺣﺴﻦ رﻧﺠﯽ

۷

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

۸

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و آﯾﻨﺪهی آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۳۰

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

۹

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﯾﺮان

ﯾﺪاﻟﻪ ﻣﺤﺮاﺑﯽ

۱۰

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺧـﺎﻧﻮاری ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ
 ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﻮﯾﺎنﻓﺮ

۱۱

روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

۱۲

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﻣﻬﺪی وﺣﺪﺗﯽ

۱۳

اراﺋــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻗﺘــﺼﺎدی آﺑﺎدیﻫــﺎی ﮐــﺸﻮر در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰و

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ

۱۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

۱۵

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ ۱۳۹۰-۱۳۸۵

ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ

۱۶

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﺻﻤﺪ اﺻﻐﺮی

۱۷
۱۸

ﺑﺮرﺳــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺷﺶﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ و راﺑﻄــﻪ آن ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ ﺳــﻮاد و
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۵ﺗﺎ ۱۳۹۰
ﺑﺮرﺳــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘــﺼﺎدی و ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی زن ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱۹

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۲۰

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺠﻪی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ

۸۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻣﺠﺮی

ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﺠــﺎرب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی  ۱۰ﺳــﺎزﻣﺎن آﻣــﺎری ﭘﯿــﺸﺮو ﺟﻬــﺎن در ﺣــﻮزهی ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی

۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

۸۴

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ اراﺋـﻪی اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ )ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ(

ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎروری در اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد و ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد در ﺑـﺮاورد
ﺑﺎروری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۵ﺗﺎ ۱۳۹۰
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

رﺿﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ
روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۷۵ﺗـﺎ
۱۳۹۰
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮار و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۵ﺗﺎ ۱۳۹۰
روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﻖ  ۱۴۲۰ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۵۵ﺗﺎ ۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ  ۱۳۸۵ﺗـﺎ
۱۳۹۰
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﻣﻬﺪی ﻓﺮﺣﺰادی
ﻓﺮﯾﺒﺎﺳﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺻﻔﻮرا ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺣﺴﺎم ﺧﺪاﻣﺮادی
ﻋﺬرا ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
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ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳۰

راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر

داوود روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

۳۱

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺷﯿﻮهی اﻃﻼعﮔﯿﺮی راﯾﺎﻧﻪﯾﺎر در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

۳۲
۳۳
۳۴

اﻧﻄﺒﺎق آﻣﺎری رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﺸﺎﯾﺮی  ۱۳۸۷و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ
 ۱۳۹۰ﺑﺎ رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر
ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار و راﻫﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ) )ICPDو ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ) )MDGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۱

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح
ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ
ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۳
۱

ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ
ﺳﺎل ۱۳۹۰

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۲

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر

۳

ﻣﻌﺮﻓﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۴

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۵

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

ﺗﺮﺟﻤﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱

ﻓﺮﯾﺪه ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

۷

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۶

۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش زوجﻫﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج و زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮدار  ۴۹-۱۵ﺳـﺎﻟﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪآوری و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ
ﻧﻌﻤﺖا ...رﺿﺎﯾﯽ
ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

۹

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﮐﺸﻮر ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۰

ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی

۱۱

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد در ﺣﻮزهی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات )  ITUﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر(

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۲

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎرسﻧﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت  Desktopو ﺗﺤﺖ وب

ﺑﻬﺎره ﻧﻌﻤﺎﯾﯽ

۱۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۱۴

ﻣﺪلﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان۱۴۲۵ -۱۳۵۷ :

ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

۱۵

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (ICPDو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ) (MDGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۱۶

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ) (WIGدر اﯾﺮان

ﻗﺪرتاﻟﻪ اﻣﺎموردی

۱۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺎدر

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ

۱۸
۱۹

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد در ﺣﻮزهی ﻓﺎوا در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞآدرس در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۴
۱

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺠﺶ وﺟﻮه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی دادهﮐﺎوی و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺸﯿﺎرﻣﻨﺶ

۴

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر۱۳۹۳ ،

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۶

ﺑﺮاورد ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان

ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری

۸۵

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۴-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۷

ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

۸

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ ۱۳۹۰

۹

ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر

دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻮشاﺧﻼق
اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۱۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۱۱

اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری آدرسﻣﺒﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۲

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺻﺪﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

۱۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎروری در اﯾﺮان

ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

۱۴

۸۶

اﻧﻄﺒﺎق آﻣﺎری رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۰ﺑﺎ رﮐﻮردﻫﺎی

ﻣﺠﺮی

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (ICPDو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ) (MDGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

