گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار 0931

پیشگفتار
در سال  0931جهتگیری اصلی فعالیتهای پژوهشکدهی آمار به
سمت تقاضا محور کردن پژوهشها ،توسعه همکاریهای بینالمللی،
افزایش طرحهای پژوهشی مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن
سال  0931قرار گرفت.
بر این اساس پژوهشکده در سال  0931فعالیتهای خود را در قالب
اجرای طرحهای پژوهشی ،برگزاری دورههای آموزشی داخلی،
منطقهای و بینالمللی ،انتشار مجلّهی پژوهشهای آماری ایران و
مجلّهی بررسی آمارهای رسمی ایران ،حمایت از پایاننامههای مرتبط
با آمار رسمی و گسترش همکاری با مؤسسات علمی و پژوهشی
پیگیری نمود.
در سال مزبور پژوهشکده با همکاری مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ،همایش تحلیل روندهای
جمعیتی کشور را برگزار کرد .همچنین پژوهشکدهی آمار با همکاری انجمن آمار و دانشگاه تهران ،اقدام به
برگزاری نشستی تحت عنوان نگاهی به سرشماری عمومی نفوس و مسکن  0931نمود.
پژوهشکده آمار همچون سال گذشته با جهش چشمگیری تعداد طرحهای پژوهشی خود را به  48طرح رساند .در
سال  0931تعداد همکاران شاغل در پژوهشکدهی آمار  93نفر و تعداد پژوهشگرانی که از خارج از پژوهشکدهی
آمار با این پژوهشکده همکاری دارند به  099نفر رسید .همچنین تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمی نیز از 01
مقاله فراتر رفت.
در سال  0931پژوهشکدهی آمار با هدف تقاضا محور کردن طرحهای پژوهشی خود با اتخاذ سیاست انجام پژوهش بر
اساس سفارش ،سعی نمود انجام پژوهشهای مورد نیاز نظام آماری کشور اعم از مرکز آمار ایران و دستگاههای اجرایی
را در دستور کار خود قرار دهد .در نتیجهی این سیاست ،فرصت مناسبی برای انجام طرحهای پژوهشی دارای الویت از
نظر دستگاههای اجرایی در نظام آماری کشور پیش روی پژوهشکده قرار گرفت.
از جناب آقای دکتر عادل آذر ،رئیس محترم مرکز آمار ایران ،که با راهنماییها و حمایتهای خود نقش ارزندهای
در سیاستگذاری و تحقق اهداف پژوهشکده ایفا نمودند ،سپاسگزاری مینمایم .همچنین بر خود الزم میدانم از
مساعی و زحمات بیدریغ تمام اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی که با پژوهشکدهی آمار صمیمانه
همکاری داشتهاند و همچنین تمام همکاران خود در پژوهشکده اعم از اعضای هیئت علمی ،کارشناسان و کارکنان
اداری و خدماتی که انجام فعالیتهای پژوهشکده بدون تالش و پشتکار آنان ممکن نبود ،تشکر نمایم.
علیرضا زاهدیان
رئیس پژوهشکدهی آمار
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اهداف ،وظایف و ارکان
بهمنظور پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی در زمینه ی آمار و اطالعات در نظام آماری کشور ،پژوهشککدهی
آمار ،در سال  0938بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ،با اهداف کلی زیر تأسیس شده است:
 ارتقای کیفیت فرایند تولید و توزیع آمار و اطالعات در نظام آماری کشور؛
 دست یابی به بهترین و مناسب ترین فنون و روش های تولید و توزیع آمار و مسائل مربکوط بکه آن،
شناخت مشکالت و ارائه ی طریق برای رفع آنها؛
 ارتقای توانمندیهای پژوهشی کشور در زمینهی مسائل مربوط به آمار؛
 همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور ،بکهمنظکور ارتقکای کیفیکت فعالیکتهکای
پژوهشی.
پژوهشکده برای دست یابی به اهداف خود وظایف مهمی از جمله مطالعه و تعیین اولویتهای پژوهشکی در
زمینهی آمار ،اجرای طرحهای پژوهشی در زمینههای مربوط به روشهای تولید آمار ،تجزیه و تحلیل آمار،
پردازش و استخراج اطالعات ،اطالع رسانی آماری ،ایجاد زمینه ی مناسب برای همکاری با وزارتخانکههکا،
سازمانها و شرکتهای دولتی ،دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،برقراری ارتباط با مؤسسات علمکی و
پژوهشی داخل و خارج کشور ،برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی ،انتشار کتاب و نشریه در زمینههای
مرتبط با فعالیتهای پژوهشکده و ارائه ی جدیدترین اطالعات آماری مورد نیاز پژوهشکگران را بکه عهکده
گرفته است.
سیاستها و جهتگیریهای کلی پژوهشکده منبعث از تصمیمات و مصوبات ارکان پژوهشکده (هیئت امنکا،
رئیس پژوهشکده ،شورای پژوهشی) و رهنمودهای ریاست و شورای معاونین مرکز آمار ایران است.
در ذیل ضمن معرفی ارکان پژوهشکده به عملکرد مختصر هر یک از آنها در طول سال 0931میپردازیم.
هیئت امنا باالترین رکن تصمیمگیری پژوهشکده است .هیئت امنا مرکب از معاون برنامکهریکزی و نظکارت
راهبردی ریاست جمهوری ،بهعنوان رئیس هیئت امنا ،وزیر علوم ،تحقیقات و فنکاوری ،رئکیس مرککز آمکار
ایران ،رئیس پژوهشکده و سه تا پنج تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور اسکت .از جملکه وظکایف و
اختیارات هیئت امنا ،تصویب سازمان اداری پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ،بررسی و تصویب
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بودجهی پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد میشود ،تصویب حسابها و ترازنامهی سکاالنهی
پژوهشکده ،تصویب نحوهی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربکوط،
تعیین حسابرس و خزانهدار برای پژوهشکده ،پیشنهاد آییننامهی مالی و معامالتی پژوهشککده در چکارچوب
ضوابط و مقررات مربوط به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت تصویب ،تعیین خط مشی علمی و حکدود
فعالیتهای پژوهشکده و ارائهی آن به وزارت علوم ،تحقیقات و فنکاوری بکرای تصکویب نهکایی و بررسکی
گزارش عملکرد ساالنهی پژوهشکده است که این وظایف با کمک کمسیون دائمکی هیئکت امنکا بکهعنکوان
بازوی اجرایی آن صورت میگیرد .کمیسیون دائمی هیئت امنا بهعنوان بازرس اجرایکی هیئکت امنکا مسکئول
بررسی اولیهی گزارشات رئیس پژوهشکده و دستور جلسات هیئت امنا است.
در سال  0931پانزدهمین جلسهی کمسیون دائمی و هشتمین جلسهی هیئت امنای پژوهشکده برگکزار شکد
که در آن جلسات ،رئوس فعالیکتهکای پژوهشککده ،بودجکهی تفصکیلی پژوهشککده ،تعیکین حسکابرس
صورت های مالی ،بررسی گزارش حسابرسی ،اصالح اساسنامه ،افزایش حقوق کارکنکان غیرهیکات علمکی
رسمی و پیمانی و توانمندسازی نیروی انسانی واحدهای آمکاری دسکتگاههکای اجرایکی کشکور از طریکق
برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت توسط گروه آموزش مورد تصویب قرار گرفت.
رئیس پژوهشکده که نمایندهی قانونی پژوهشکده در مراجع حقیقی و حقوقی است ،از بکین اعضکای هیئکت
علمی ،توسط رئیس مرکز آمار ایران معرفی و پس از تأیید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری بکا حککم رئکیس
مرکز آمار ایران منصوب میشود .رئیس پژوهشکده دارای وظایف و اختیاراتی از جمله اداره و هدایت امکور
پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای کلّیهی فعالیتهای آن ،اخذ اولویتهکای پژوهشکی در زمینکهی آمکار
کاربردی از مراجع ذیصالح بهمنظور تهیهی طرحهای پژوهشی و ارائهی آن به شکورای پژوهشکی ،پیشکنهاد
تشکیالت پژوهشکده به هیئت امنا برای تصویب ،صدور احکام مکدیران پژوهشککده بکر اسکاس تشککیالت
مصوّب ،امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری ،تنظیم و پیشنهاد بودجهی ساالنه و تفصیلی به هیئت امنا برای
تصویب ،تنظیم و پیشنهاد برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت پژوهشکده به هیئت امنا ،ارسال صکورتجلسکات
هیئت امنای پژوهشکده به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران و ارائکهی گکزارش عملککرد
ساالنهی پژوهشکده به هیئت امنا ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران است.
شورای پژوهشی بهعنوان یکی از ارکان پژوهشکده جهکتگیکریهکای پژوهشکی را در راسکتای اهکداف
پژوهشکده و در قالب طرحهای پژوهشی ترسیم مینماید .تصویب طرحها و برنامههای پژوهشکی ،نظکارت
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بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی ،نظارت بر انتشار کتابها و نشریه هکای پژوهشکی ،بررسکی
نیازهای تجهیزاتی ،انتشاراتی و پژوهشی ،تعیین خط مشی پژوهشکده برای ارتباط علمکی بکا سکایر مراککز
آموزشی -پژوهشی ،در محدوده ی ضوابط و مقررات کشور و ارزیابی نتایج فعالیت های پژوهشی در طکول
یک سال از جمله وظایف و اختیارات این شورا است.
شورای پژوهشی در راستای گسترش فعالیتهای پژوهشی در پژوهشکده طی سال گذشته موفق به تشککیل
 4جلسه شد که در آن به بازنگری آییننامهی حمایت از پایاننامهی کارشناسی ارشد و رسکالهی دکتکری،
بهروزرسانی عناوین طرحهای پژوهشی ،بررسی و تصویب پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالهی دکتری
و طرحهای متنوع پژوهشی اعم از آمار رسمی و کاربردی پرداخته است.
ترکیب شورای پژوهشی پژوهشکده عبارت است از:
 رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)،
 معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورا)،


مدیران گروههای پژوهشی،



دو تا پنج تن از اعضای هیئت علمی.

نمودار سازمانی پژوهشکدهی آمار
شورای پژوهشی

ریاست پژوهشکده

معاونت پژوهشی

گروه خدمات
آموزشی
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ادارهی امور اداری و مالی

گروه پژوهشی

گروه پژوهشی

طرحهای فنی و

پردازش دادهها و

روشهای آماری

اطالعرسانی

گروه پژوهشی
آمارهای اقتصادی
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سیاستهای کلی و جهتگیریهای اساسی
 همکاری با دانشگاهها و مؤسساات آموزشای و
پژوهشی در راستای گسترش آمار رسمی

 0931با همککاری مرککز آمکار ایکران اقکدام بکه
برگکزاری همکایش تحلیکل رونکدهای جمعیتکی و
نشستی تحت عنوان نگاهی به سرشکماری عمکومی

پژوهشکدهی آمار پس از اجکرای موفقیکتآمیکز

نفوس و مسکن  0931نمود .پژوهشکده بکهعنکوان

برنامه ی حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد

یکی از برگزارکنندگان یازدهمین کنفرانس آمکار

و رسالههای دکتری در سال  ،0983در سال 0931

با انجمن آمکار ایکران و دانشکگاه علکم و صکنعت

نیز با رویکرد تشویق اساتید و دانشجویان مقکاطع

همکاری مستقیم داشکت .همچنکین پژوهشککده ی

کارشناسی ارشد و دکتری به پکژوهش پیرامکون

آمار با همکاری مرکز آمار ایران همزمان با اجرای

آمار رسمی ،این سیاست حمکایتی را پکی گیکری

سرشماری عمومی نفوس و مسککن  0931بازدیکد

و

کشورهای عضو اکو از دستاوردها و نوآوریهکای

همکاری در برگزاری همایشها و کنفکرانسهکا

مرکز آمار ایران در سرشماری عمکومی نفکوس و

کککه بککا همکککاری و مشککارکت محققککین و

مسکن  0931را انجام داد .پژوهشکدهی آمار بکرای

پژوهشگران دانشگاه هکا ،مؤسسکات آموزشکی و

گسککترش توانمنککدی اعضککای هیئککت علمککی و

پژوهشی انجام شد ،از دیگر اقدامات پژوهشککده

کارشناسان خود ،از اساتید مدعو داخلی و خکارجی

در این سال بوده است .همچنین چاپ مقالکههکای

جهت برگزاری کارگاه های تخصصی بهره برد که

اسککتخراج شککده از طککرحهککای پژوهشککی و

در آینده نیز این سیاست ادامه یافته و ابعاد آن نیکز

پایان نامه هکای کارشناسکی ارشکد و رسکاله هکای

گسترش پیدا خواهد کرد .این سیاست ها منجر بکه

دکتری مورد حمایکت پژوهشککده در نشکریات

ارائهی تصویر بهتری از پژوهشککدهی آمکار نکزد

معتبککر داخلککی و خککارجی از دیگککر اقککدامات

پژوهشگران داخلکی و خکارجی شکده و گسکترش

نمود .برگزاری دورههکای آموزشکی مشکتر

پژوهشکده در این سال بوده است.

زمینه ی همکاری هکای مشکتر

 همکاری با سازمان هاا و انجما هاای داخلای و

است.

بی المللی فعال در زمینهی آمار و اقتصاد

را فکراهم آورده

 تقویت بنیهی مالی پژوهشکده

پژوهشکدهی آمکار بکرای گسکترش پکژوهش در

پژوهشکدهی آمار در این سال با توجه به افکزایش

زمینهی آمار و اقتصاد و توسکعهی همککاریهکای

حجم فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و محدودیت

خود با مؤسسکات آموزشکی و پژوهشکی داخکل و

در اختصاص بودجهی عمومی دولکت بکرای امکور

خککارج ،برگککزاری کنفککرانسهککا ،سککمینارها و

پژوهشی آن ،سیاست تقویت بنیهی مالی از طریکق

کارگاههای تخصصی را در دستور ککار قکرار داده

همکاری و طرح هکای پژوهشکی از سکازمانهکای

است .در این رابطه پژوهشککدهی آمکار در سکال

دولتی و عمومی را دنبال کرد.

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

7

نیروی انسانی
در سال  0931در مجموع  015نفر با پژوهشکدهی آمار همکاری داشتهاند که 93نفر آنان شاغل در پژوهشکده و
 099نفر دیگر را پژوهشگران خارج از آن تشکیل میدهند .نمودارهای زیر نوع همکاری آنان را به تفکیک
مدر

تحصیلی نشان میدهند

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ذﻳﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ در دﻫﻪي  80را در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد »اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ«» ،اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪ«» ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ« و »ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ« ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ارش ﺳﺎﻻ ی ﮋﭘو ﺪهی آﻣﺎر١٣٩٠ ،
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طرحهای پژوهشی
پژوهشکده ی آمار فعالیت های خکود را در قالکب اجکرای
طرحهای پژوهشی در سال  0931نیز پیگیری کرده اسکت.
طرح های پژوهشی در قالب سه گروه پژوهشی «آمارهکای
اقتصککادی»« ،طککرحهککای فنککی و روشهککای آمککاری» و
«پردازش داده ها و اطالعرسانی» به اجرا درآمده اسکت .در
این سال 48 ،طرح پژوهشی خاتمه یافته و یا در حال انجام
است .در ادامه ،عناوین و خالصهی طکرحهکا بکه تفکیکک
گروههای پژوهشی آمده است.

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی «طرحهای فنی و روشهای آماری»
 .0آمارهای جریان حاصل از نیروی کار
 .3تحلیل الگوی مصرف در چرخهی زندگی
 .9تعیین ساختار نظرسنجی از کاربران آمارهای رسمی حاصل از آمارگیریهای مرکز آمار ایران
 .4بررسی عوامل انفجار جمعیتی و افول آن
 .5بررسی روشهای تولید و ساماندهی آمار صنایع فرهنگی
 .1امکانسنجی استفاده از آمارگیری تلفنی در طرحهای خانواری مرکز آمار ایران
 .3طراحی و تعیین شاخصها و روشهای سنجش میزان جهاد ،ایثار و شهادت در استان گیالن
 .8تحلیل میدانهای تصادفی مارکوفی گاوسی و کاربرد آن در مدلبندی دادههای طرح آمارگیری از قیمت و اجارهی مسکن
 .3طرح نظرسنجی از دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر تهران پیرامون تفسیر قرآن کریم دانشجویى
 .01بررسی خطاهای آماری آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران
 .00بررسی و تعیین روشهای شناخت و اصالح دادههای پرت طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی
 .03بررسی و تعیین روش جانهی و براورد اطالعات کارگاههای صنعتی برای جبران بیپاسخی
 .09راهبردی برای اندازهگیری بار پاسخگویی در آمارگیری از کارگاههای صنعتی
 .04کاربرد آمار در بانکداری
 .05امکانسنجی بهکارگیری روش نوین جانهی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 .01گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 0931
 .03تهیه سناریو و بازبینی فیلم کمک آموزشی برای آموزش ردههای اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 0931

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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 .0آمارهای جریان حاصل از نیروی کار
استفاده از نمونهگیری چرخشی در آمارگیری
نیروی کار ،امکان محاسبهی آمارهای جریان
نیروی کار را به منظور تحلیل بهتر وضع فعلی و
آینده بازار کار فراهم میسازد .اما علیرغم استفاده
از این روش نمونهگیری ،در طرح آمارگیری
نیروی کار ایران تاکنون از این خاصیت مهم
نمونهگیری چرخشی استفاده نشده است .در این
پژوهش پس از مطالعه مدار

علمی و مستندات

مربوط به آمارهای جریان حاصل از آمارگیری
نیروی کار و سوابق استفاده از آن در سایر
کشورها ،آمارهای جریان نیروی کار برای ایران
ارائه و شاخصهای برگرفته از این آمارها نیز که
برای تحلیل بازار کار مورد نیاز است ،در حد امکان

تغییر تدریجی توزیع هزینهای برخی اقالم اصلی
هزینهای در خانوارهای شهری و روستایی از طریق
آمار توصیفی ،تعیین سهم هزینههای مختلف در
هزینهی کل خانوارها و آگاهی از تأثیرپذیری
هزینهی خانوارها از برخی ویژگیهای جمعیتی از
اهداف این طرح پژوهشی بوده است .اطالعات و
دادههای طرح آمارگیری از هزینه و درامد
خانوارهای شهری و روستایی از غنیترین منابعی
است که هر ساله توسط مرکز آمار ایران جمع-
آوری میشود .بنابراین در این طرح با استفاده از
مدلهای رگرسیونی پارامتری به مشخصسازی
الگوی هزینههای کاالهای بادوام و بیدوام در
گروههای مختلف سنی به منظور دستیابی به سیمای
واقعی چرخهی زندگی پرداخته شده است .این
بررسیها براساس اطالعات آمارگیری از طرح

با دادههای در دسترس محاسبه شدهاند.

هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی بین

اجرای این طرح پژوهشی در مرداد سال  0983آغاز

سالهای 0935-0983صورت گرفته است.

شد و در آبان سال  0931به پایان رسید .مجری این

اجرای این طرح پژوهشی در فروردین سال 0983

طرح پژوهشی خانم زهره فالح محسنخکانی عضکو
هیئت علمی پژوهشکدهی آمار بوده است.

آغاز شد و در خرداد سال  0931به پایان رسید .مجری
این طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی
عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار بوده است.

 .5تحلیل الگوی مصرف در چرخهی زندگی
شناخت ویژگیهای اجتماعی اقتصادی و الگوی

 .4تعیای ساااختار نظرساانجی از کاااربران آمارهااای

مصرف خانوارهای شهری و روستایی در گروههای

رسمی حاصال از آماارگیریهاای مرکاز آماار

مختلف سنی ،درآمدی و هزینهای از ابزارهای مهم

ایران

برای ارزیابی سیاستها و برنامهریزیهای اقتصادی
و اجتماعی هر کشور ،به شمار میرود .تحلیل
دادههای هزینه و درامد خانوار با هدف شناسایی
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

به منظور آگاهسازی تولیدکننکدگان از کمبودهکا و
نیازهای آماری و چگونگی اسکتفاده از آمارهکا در
ابعاد مختلف که منجکر بکه جلکوگیری از تولیکد و
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استفاده از آمارهای غیررسمی میشود ،و نیز تولیکد

عوامل موثری دخیل هستند ولی میزان اثرگذاری

آمارهای صحیح بکرای اسکتفادهی سیاسکتگزاران و

این عوامل یکسان نیست .اما همواره این سوال

تصککمیمگیککران ،نیازسککنجی آمککاری از کککاربران و

مطرح است که کدام یک از این عوامل بهطرز

سنجش مداوم میزان بهرهمندی و رضایتمندی آنکان

معنیداری تأثیر بیشتری دارند .بههمین دلیل

از خدمات آماری ضروری به نظر میرسد .همچنین

رویکردی که در این تحقیق به کار گرفته شده

تعیین کاربران اصلی آمارهای تولیدی و محورهکای

است ،مطالعهی تجربی دادههای اجتماعی -اقتصادی

نظرسنجی و طراحی فرمها و پرسشنامههای متناسب

در قالب یک مدل ساختاری بوده است .به کمک

با آنها در راستای براورده ساختن موارد مذکور از

روشهای موجود در براورد مدل ساختاری،

اهمیت باالیی برخوردار است تا بر اساس آن بتوان

برآوردی از معنیداری عوامل اقتصادی (یارانهها،

میزان رضایتمندی مشتریان از آمارهکای حاصکل از

تحوالت بازار کار و باز توزیع ثروت) ،اجتماعی

طرحهای آمارگیری مرکز آمار ایران را ارائکه داد.

(ارزشهای اجتماعی در آن برهه و کاهش هزینه

هدف از انجام این طکرح پژوهشکی فکراهم آوردن

ازدواج) و قانونی (تغییر قانونی سن ازدواج) بهدست

ابزاری برای شناسکایی ککاربران و سکنجش مکداوم

آمده است .در این طرح پژوهشی پس از معرفی

میزان بهرهمندی و رضکایتمندی آنکان از خکدمات

مدل مناسب ،عوامل مؤثر بر انفجار جمعیتی

آماری بوده است.

( )babyboomدر سالهای پس از انقالب مورد

اجرای این طرح پژوهشی در مهر سال  0988آغاز

بررسی قرار گرفته است.

شد و در اردیبهشت سال  0931به پایان رسید .مجری

اجرای این طرح پژوهشی در اسفند سال  0988آغاز

این طرح پژوهشی آقای ذبیح ا ...قائمی بوده است.

شد و در خرداد سال  0931به پایان رسید .مجری

 .4بررسی عوامل انفجار جمعیتی و افول آن
کشور ما در اواخر دهه  0951و اوایل دهه  0911با
افزایش شدید باروری روبرو شده است .به نظر

این طرح پژوهشی آقای فرید فرّخی بوده است.
 .0بررساای روشهااای تولیااد و ساااماندهی آمااار
صنایع فرهنگی

میرسد این پدیده مستقل از شرایط جغرافیایی،

عصر قدرتنمایی ماشین و خستگی دنیای دیجیتال،

تحصیلی و درآمدی نیز قابل بررسی است .بنا بر این

احتیاج به اقتصادی دارد که با ماهیتی متفاوت ،روح

چنین فرضیهای مطرح میشود که انفجار جمعیتی

انسانها را آرامش داده و عرصه رقابت اقتصادی را

انتهای دهه  51و ابتدای دهه  11معلول تغییر در

نیز مدیریت کند .اینگونه است که نام «صنایع

زمانبندی ازدواج و فرزندآوری نسلهای مختلف و

فرهنگی» در ردهی اول برنامهریزیهای اقتصادی

همزمانشدن ازدواج و فرزندآوری این نسلها بوده

کشورها در هزارهی سوّم قرار میگیرد .از طرفی

است .در بسیاری از پدیدههای اجتماعی -اقتصادی
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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صنایع فرهنگی ،قدمت و پیشینهای دیرینه در
کشورمان دارد .داشتن صنایع دستی ارزشمند ،قرنها
موجب شکوفایی اقتصاد و پیشرفت کشور بوده
است .اینک که واردات صنایع و محصوالت مدرن
غرب ،کم رونقی صنعت دستی ما را در پی داشته
است ،همت مردان و زنان هنرمند ایرانی یکبار
دیگر تالش دارد تا با همراه کردن جلوههای زیبایی
فرهنگ کهن کشورمان ،صنایع ایران را در صدر
محصوالت صادراتی غیر نفتی کشور قرار دهد .از
اینرو داشتن برنامهای مدون برای توسعه و ساماندهی
این صنعت در کشور ،نیازمند آمار و اطالعات
صحیح و دقیق در این بخش است .علیرغم وجود
ظرفیتهای مناسب صنایع فرهنگی در کشور ،فقدان
تعاریف و مفاهیم استاندارد این صنعت ،در اختیار
نداشتن چارچوب آماری آن ،کمبود آمار و اطالعات
و مشخص نبودن روشهای جمعآوری آمار مربوط
به این صنایع ،تهیه و تدوین طرحی آماری را به
منظور تعریف و تعیین چارچوبهای مشخص کار به
نحوی که امکان اندازهگیری و سنجش این صنعت را
فراهم کند ،ضروری میسازد .هدف از اجرای این
طرح ،شناسایی و طبقهبندی صنایع فرهنگی ،ارائهی
تعاریف و مفاهیم استاندارد آنها ،و بررسی

 .4امکانسانجی اساتفاده از آماارگیری تلفنای در
طرحهای خانواری مرکز آمار ایران
در جهان امروز ،فناوری انتقال اطالعات و ارتباطات
نوین روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است.
چگونگی استفاده از این ابزارها در جمعآوری
دادهها و تولید آمار همواره به عنوان یک سؤال مهم
برای محققین آمار مطرح بوده است .با پیشرفت
تکنولوژی و گسترش استفاده از ابزارهای ارتباطی
نظیر خدمات پستی ،تلفن و اینترنت روشهای
آمارگیریها نیز ارتقا یافتهاند .یکی از این ابزارهای
مهم که میتوان از آن برای آمارگیری استفاده
نمود ،تلفن است .در طول یک آمارگیری میتوان
به شیوههای مختلف از تلفن به عنوان ابزار
گردآوری دادهها و یا ابزار کمکی برای پیگیری
بیپاسخها و  ...استفاده کرد .در این طرح پژوهشی
سعی بر این است که ضمن شناسایی ویژگیهای
جامعهی آماری که میتوان برای آمارگیری تلفنی
در نظر گرفت ،مواردی از قبیل نرخ پاسخ ،قابلیت
تعمیم نتایج و نوع اطالعات قابل آمارگیری با
استفاده از این روش بررسی گردد .همچنین با توجه
به تجربیات سایر کشورها و مسائل اجرایی یک
آمارگیری ،معیارهایی برای ارزیابی آمارگیری

روشهای تولید آمار آن است.

تلفنی معرفی میشود و سپس با استفاده از طرحی

اجرای این طرح پژوهشی در بهمن سال  0983آغاز

آزمایشی به مقایسهی معیارهای به دست آمده

شد و پیشبینی میشود در اردیبهشت سال  0930به

پرداخته میشود.

پایان برسد .مجری این طرح پژوهشی آقای دکتر

اجرای این طرح پژوهشی در دی سال  0983آغاز

افشین فلّاح عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام
خمینی است.
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

شد و در اسفند سال  31به پایان رسید .مجری این
طرح پژوهشی آقای سید مرتضی نجیبی است.
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 .7طراحی و تعیی شاخصها و روشهای سانجش

دستگاه های اجرایی و ستادی استان بتوانند به ترویج

میزان جهاد ،ایثار و شهادت در استان گیالن

و تعمیق بسترهای مناسب فرهنگ جهکاد ،ایثکار و

جامعه ایرانی در افق چشمانداز  0414هجری شمسی،

شهادت در جامعه اقدام نمایند و بتوانند گامی عملی

جامعهای توسعه یافته متکی بر اصول اخالقی و

در دستیابی به اهداف سند چشم انداز بردارند.

ارزشهای اسالمی ،ملی و الهام بخش در جهان اسالم

اجرای این طرح پژوهشی در آبان سال  0983آغاز

و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل است.

شد و پیشبینی میشود در تیر سال  0930به پایان

لذا برای دستیابی به چنین چشم اندازی موارد مهمی

برسد .مجری این طرح پژوهشی آقای ابراهیم

همچون تقویت فضایل اخالقی و ایمان ،روحیه ایثار

معظمی گودرزی است.

و امید به آینده باید مورد تأکید قرار گیرد و در این
جهت ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت
در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه ،باور ،منش
و رفتار مردم و مسئوالن ،باید بوجود آید؛ زیرا
مؤلفههای سهگانه جهاد ،ایثار و شهادت در تغییرات
فرهنگی و تحوالت اجتماعی نقشی مهم دارند و
تحلیل و تبیین برخی از تحوالت فرهنگی و اجتماعی
جامعه با اندازهگیری شاخصهای هر یک از
مقولههای سه گانه مزبور مرتبط است.
طراحی و تعیین شاخص هکا و روش هکای سکنجش
میزان جهاد ،ایثار و شهادت در اسکتان گکیالن بکه
عنوان یک نیاز معاونکت برنامکهریکزی اسکتانداری
گیالن در راستای اهداف سند چشم انداز و برنامه ی
پنجم توسعه با تدوین سند توسعه فرهنگی گیالن بکا
محوریت ایثار ،جهاد و شهادت سکعی دارد بکا بکاز
تعریف واژگان ایثار ،جهاد و شکهادت در راسکتای
بازشناسایی مصادیق عملی این مقوالت سهگانکه در
عرصههای اجتماعی و فکردی جامعکه و بکا تکدوین
شاخصها و دست یابی به تعکاریف اسکتاندارد هکر
یک ،روش های سنجش آنها را تعیکین نمایکد تکا
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

 .8تحلیل میدانهای تصادفی مارکوفی گاوسای و
کاااربرد آن در ماادلبناادی دادههااای طاارح
آمارگیری از قیمت و اجارهی مسک
در برخی از طرحهای نمونهگیری ،دادهها به گونهای
جمعآوری میشوند که اطالعات مکان یا ناحیهای
مشخص مانند استان ،مناطق ،نواحی یا بلو های
شهری را منعکس کنند .به عنوان مثال در طرح
نیروی کار ،نرخ بیکاری برای هر استان ارائه
میشود ،در طرح آمارگیری از قیمت و اجارهی
مسکن ،متوسط اجارهبها در سطح مناطق شهری برای
هر یک از مراکز استانها گزارش میشود یا در
طرح حسابهای ملی ،نرخ رشد اقتصادی برای هر
استان تعیین میشود .این دادهها ،عالوه بر اینکه
معرف اطالعات ناحیهای مشخص هستند ،بین آنها
وابستگی نیز وجود دارد .به عبارت دیگر مشاهداتی
که در همسایگی یکدیگر قرار دارند ،مشابهتر
هستند .لذا به کارگیری روشهای معمول تحلیل
برای اینگونه دادهها که دادههای فضایی مشبّکهای
نامیده میشوند ،و در آنها فرض بر استقالل
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مشاهدات است ،مناسب نمیباشد .از این رو ،برای

ویژهی این کتاب آسمانی در مسیر تکامل جامعه

مدلبندی چنین دادههایی عموماً از یک میدان

بشری میباشند ،آشنایی این قشر فرهیخته از مفاهیم

تصادفی مارکوفی گاوسی که یک خانواده مهم از

و پیامهای عمیق و انسانساز این کتاب آسمانی

توزیعهاست ،استفاده میشود .در طرح پیشنهادی

یک ضرورت اجتنابناپذیر است ،تا سایر اقشار را

حاضر ،به معرفی میدانهای تصادفی مارکوفی

از این کوثر جوشان معرفت و علم سیراب سازند.

گاوسی و ارائهی ویژگیهای آنها ،نحوهی مدلبندی

در همین راسکتا بکا توجکه بکه ضکرورت آشکنایی

دادههای فضایی مشبّکهای ،با استفاده از این گونه

دانشجویان با این کتاب آسمانی ،مرکز نشر قکرآن

میدانها ،پرداخته شده است .سپس به منظور تحلیل،

کریم در نظر دارد تفسیر قرآنی ویکژه دانشکجویان

دو روش بسامدی و بیزی بررسی شده است .یکی از

تألیف نماید تا ذهکن خکالق دانشکجویان ،پیونکدی

طرحهایی که در حال حاضر در مرکز آمار ایران در

محکم با متن کتاب آسمانی قرآن برقرار نماید .در

حال اجرا است ،طرح آمارگیری از قیمت و اجارهی

این راستا بنا به درخواست مرکز طبع و نشر قکرآن

مسکن است .از آنجا که اطالعات در این طرح در

کریم ،پ ژوهشکدهی آمار با همکاری دفتر آمارهای

سطح مناطق شهرداری در مراکز استانها جمعآوری

فرهنگی و بازرگانی و خدمات مرکز آمکار ایکران

میشود ،نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،برای

طراحکی پرسشکنامه و اجککرای طکرح نظرسککنجی از

دادههای این طرح در شهر تهران مورد مطالعه

دانشجویان دانشگاههای تهران را با ده هزار نمونه از

موردی قرار گرفته است.

کل دانشجویان مقاطع تحصیلی و رشتههکا در سکال

اجرای این طرح پژوهشی در مهر سال  0983آغاز

 0983شروع نمود که نتیجهی ایکن طکرح در سکال

شد و در اردیبهشت  0931به پایان رسید .مجری

 0931در اختیار مرکز نشر قرار گرفت.

این طرح پژوهشی خانم دکتر فیروزه ریواز عضو

هدف طرح ،شناسایی موضوعات و مسایل مورد نیاز

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده است.

دانشجویان در قرآن کریم بوده است که برای ایکن

 .9طرح نظرسنجی از دانشاجویان مراکاز آماوزش

قشر در تدوین تفسیر مکورد توجکه قکرار گیکرد و
براساس روش اجرایی پیشبینی شده ،خروجی طرح

عالی شهر تهران پیرامون تفسایر قارآن کاری

بیشترین دغدغههکای فککری و دینکی و انتظکارات

دانشجویى

دانشجویان را از تفسیر مورد نظر بیان کند.

قرآن کریم به عنوان منبع اصلی هدایت و سعادت

اجرای این طرح پژوهشی در بهمن سال  0983آغاز

دنیوی و اخروی انسانها ،همواره مورد توجه

شد و در بهمن سال  0931به پایان رسید .مجری این

مسلمانان بوده و میباشد .از آنجا که دانشجویان به

طرح پژوهشی آقای ابراهیم معظمی گودرزی بوده

عنوان بخشی از جامعهی علمی کشور از مخاطبان

است.

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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 .01بررسی خطاهای آماری آمارگیری نیروی کار
مرکز آمار ایران

و اطالعات دقیق و بهنگام این بخش در
برنامهریزیهای دقیق را مشخص میکند .اطالعات

به منظور پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده در

و دادههای آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای

خصوص نتایج آمارگیری نیروی کار در سطح ملی

 01کارکن و بیشتر از غنیترین منابعی است که

و استانی و همچنین بهبود کیفیت آن ،طرح

هر ساله توسط مرکز آمار ایران جمعآوری میشود.

پژوهشی بررسی خطاهای آماری آمارگیری نیروی

ارتقاء کیفیت اطالعات جمعآوری شده در

کار مرکز آمار ایران با هدف ارزیابی مستقل و

آمارگیریها و سرشماریها از هدفهای اصلی نظام

تعیین میزان اعتماد به نتایج آن پیشنهاد شده است.

آماری است .باال بودن دقت اطالعات ،برنامهریزان

طرح مذکور از جنبههای مختلف به بررسکی اریبکی

و سیاستگذاران را در شناخت بخشهای مختلف

احتمالی و تعیین میکزان اعتمکاد نتکایج آمکارگیری

اقتصادی کمک میکند تا با آگاهی دقیقتری

نیروی کار در سطح ملی و استانی میپکردازد .ابتکدا

نسبت به برنامهریزی اقدام کنند .از آنجا که یکی از

تعاریف و مفاهیم آمارگیری نیروی کار و خطکای

مشکالت آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای

نمونهگیری مورد بررسی قکرار مکیگیکرد .سکپس

 01کارکن و بیشتر ،وجود دادههای پرت در

سازگاری نتایج طرح مذکور با منابع آماری دیگکر

دادگان این آمارگیری است ،بنابراین شناسایی این

از جمله حسابهکای ملکی و طکرح آمکارگیری از

دادهها و اصالح آنها با استفاده از روشهای

کارگاههکای صکنعتی دارای  51ککارکن و بیشکتر

مناسب ضروری است .با توجه به این که جامعهی

بررسی میشود و سرانجام به منظکور انکدازهگیکری

کارگاههای صنعتی ،جامعهی نامتقارنی است ،وجود

خطای غیر نمونهگیری بکه ویکژه خطکای پاسکخ از

دادههای پرت در اطالعات ،به خصوص کارگاههای

روش مصاحبهی مجدد استفاده میشود.

بزرگ ،میتواند موجب بروز اریبی در نتایج شود.

اجرای این طرح پژوهشی در مرداد سال  0931آغاز

راستیآزماییهای اطالعات پرسشنامهها با سایر

شد و پیشبینی میشود در خرداد  0930به پایان

اطالعات و منابع از جمله صورتهای مالی و

برسد .مجری این طرح پژوهشی آقای دکتر فرهاد

اطالعات قبلی نقش بسیار مهمی در یافتن خطاهای

مهران است.

اندازهگیری دارد.

 .00بررسی و تعیی روشهاای شاناخت و اصاالح

در این طرح پژوهشی پس از بررسی سوابق و

دادههای پرت طرح آمارگیری از کارگاههاای
صنعتی
نقش و اهمیت بخش صنعت در جریان توسعهی
اقتصادی کشور ،لزوم اهمیت در اختیار داشتن آمار
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

تجربهی سایر کشورها در زمینهی روشهای
تشخیص دادههای پرت و همچنین بررسی
روشهای شناسایی دادههای پرت این آمارگیری
در مرکز آمار ایران ،به انتخاب روش مناسب
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تشخیص دادههای پرت طرح آمارگیری از

اجرای این طرح پژوهشی در بهمن سال  0931آغاز

کارگاههای صنعتی پرداخته خواهد شد.

شد و پیشبینی میشود در آبان  0930به پایان

اجرای این طرح پژوهشی در آبان سال  0931آغاز

برسد .مجری این طرح پژوهشی آقای دکتر

شد و پیشبینی میشود در شهریور  0930به پایان

قدرتا ...روشنایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم

برسد .مجری این طرح پژوهشی آقای دکتر مجتبی

پزشکی همدان است.

گنجعلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
 .05بررسااای و تعیااای روش جاااانهی و باااراورد

 .04راه بردی برای اندازهگیری بار پاسخگویی در
آمارگیری از کارگاههای صنعتی

اطالعااات کارگاااههااای صاانعتی باارای جبااران

با توجه به رشد روز افزون تقاضای اطالعات

بیپاسخی

آماری در زمینههای اقتصادی و اجتماعی ،نیاز به

یکی از مشکالت آمارگیریهای کارگاهی،

تأمین دادههایی با قابلیت اعتماد باال که پایه و

خصوصاً آمارگیری از کارگاههای صنعتی ،بی-

اساس تصمیمگیریها است ،بیشتر حس می شود .

پاسخیهای کلی و جزئی است .حذف واحدهایی

بنابراین سنجش میزان هماهنگی بین اطالعات

که بهطور کامل آمارگیری نشدهاند یا واحدهایی با

گرداوری شده با نیازهای آمارگیری معیار مناسبی

بیپاسخی کامل و استفاده از واحدهای باقیمانده در

برای ارزیابی موفقیت هر آمارگیری به شمار می

آمارگیری ،سادهترین رهیافت اجرایی است.
مقادیر بیپاسخ در دادههای آمارگیری منجر به

آید .از آنجا که بار پاسخگویی از جمله عواملی

است که به صورت غیر مستقیم بر کیفیت دادهها

اریبی در براورد پارامترها میشوند به طوری که به

تاْثیرگذار بوده و نقشی غیرقابل انکار در دستیابی

درستی تصویر جامعه را نشان نمیدهند .روشهای

به دادههایی که به درستی بیانگر وضعیت موجود

گوناگونی از جمله تعدیل وزن و جانهی برای

باشند ،ایفا میکند ،بنابراین اندازهگیری و ارزیابی

برخورد با دادههای بیپاسخ در آمارگیریها وجود

بار پاسخگویی میتواند منجر به باال رفتن کیفیت

دارد .در این پژوهش به معرفی رهیافتهای مختلف

دادهها شود.

تعدیل وزن و جانهی بیپاسخی در آمارگیری از

در این طرح ،روشهای موجود اندازهگیری بار

کارگاههای صنعتی دارای  01کارکن و بیشتر

پاسخگویی معرفی خواهد شد و فعالیتهای

پرداخته خواهد شد .سپس به مقایسهی این روشها

صورتگرفته در دیگر کشورها به منظور ارزیابی

و تأثیر این روشها بر براورد متغیرهای اصلی طرح

بار پاسخگویی تحمیلی در آمارگیریها به ویژه

پرداخته و روش مناسب جانهی پیشنهاد میشود.

آمارگیری از کارگاههای صنعتی ،بیان میشوند .به
عالوه در این مطالعه ،راهبردی برای اندازهگیری بار

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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پاسخگویی در آمارگیری از کارگاههای صنعتی

مدیریت شعب تا مدیریت کالن بانکها را تدوین

پیشنهاد میشود و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه

نماییم و بر اساس آن بتوان توجه مدیران بانکی

میگردد.

کشور را به کاربرد آمار در بانکداری بیش از

اجرای این طرح پژوهشی در شهریور سال 0931

پیش معطوف نماییم.

آغاز شد و پیشبینی میشود در اردیبهشت  0930به

اجرای این طرح پژوهشی در بهمن سال 0931

پایان برسد .مجری این طرح پژوهشی آقای دکتر

آغاز شد و پیشبینی میشود در شهریور  0930به

حمیدرضا نوابپور عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه

پایان برسد .مجری این طرح پژوهشی خانم مرضیه

طباطبایی است.

اربابی است.

 .04کاربرد آمار در بانکداری

 .00امکانسنجی بهکارگیری روش نوی جانهی در

نقش آمار در برنامهریزیهای خرد و کالن از

سرشماری عمومی نفوس و مسک

سطوح برنامه ریزی فردی تا سطوح برنامهریزیهای

روش های مختلفی برای جانهی وجود دارد که بسته

کالن امری بدیهی و شناختهشده است .قسمتی از

به نوع آمارگیری ،داده های حاصل از آن و ...

این برنامهریزیها به برنامهریزیهای منابع مالی بر

مورد استفاده قرار میگیرند .روش نوین جانهی که

می گردد که در این خصوص بانکداری سهم

حالت خاص و مبتکرانه ای از روش جانهی

عمده ای را به خود اختصاص داده است .با توجه

نزدیکترین همسایه ( )NIMاست بیشتر برای

به جایگاه خاصی که بانکداری در اقتصاد کشور

متغیرهایی که دارای ساختار به هم پیوسته باشد،

دارد و از طرف دیگر سهم قابل توجهی از اقتصاد

مورد استفاده قرار میگیرد .این روش که نخستین

که توسط بانکها تاثیر می پذیرد ،این نکته متذکر

بار در سرشماری  0331کانادا استفاده شد،

می شود که مدیریت بانکها می تواند تاثیر بسیار

هم اکنون متداولترین روش مورد استفاده برای

مهمی در مسایل اقتصادی کشور را دارا باشد.

جانهی دادههای سرشماریهاست که در ایران،

بدیهی است که هر گونه توسعه یا بهبود ،نیازمند

برای اولین بار در سرشماری عمومی نفوس و

برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت است که

مسکن  0931استفاده شده است .در این طرح

مبنای آنها باید آمار باشد .بنا بر این در این

پژوهشی با استفاده از دادههای آزمایش سرشماری

تحقیق قصد داریم ابعاد مختلف کاربردهای آمار

 0983به مقایسه روش جانهی  NIMو روش

در بانکداری از بانکداری و تحلیل شاخصهای

«اگر-آنگاه» که روش مورد استفاده در اغلب

آمار بانکداری تا مسائل مربوط به تحلیل رضایت

آمارگیری های مرکز آمار ایران است ،پرداخته

مشتری را مورد بررسی قرار داده و مجموعهای از

شده است.

کاربردهای آمار در سطوح مختلف بانکداری از
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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اجرای این طرح پژوهشی در اردیبهشت سال

 .07تهیه سناریو و باازبینی فایل کماک آموزشای

 0931آغاز شد و در اسفند  0931به پایان رسید.

باارای آمااوزش ردههااای اجرایاای سرشااماری

مجری این طرح پژوهشی خانم آسیه عباسی بوده

عمومی نفوس و مسک 0491

است.
 .04گاازارش فناای سرشااماری عمااومی نفااوس و
مسک 0491
یکی از فعالیتهای ارزشمندی که امروزه در بسیاری
از کشورهای دنیا همزمان با اجرای سرشماریها
صورت میگیرد ،تدوین تمامی تکنیکها و
روشهای مورد استفاده در مراحل مختلف سرشماری
است که خروجی آن معموالً با عنوان گزارش فنی
سرشماری به صورت چاپی یا نشریههای الکترونیکی
به متقاضیان ارائه میشود.
در ایران نیز ،به منظور رفع نیاز کاربران آمار و
اطالعرسانی به طراحان و مجریان سرشماریهای
آینده ،طرح «گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و

یکی از مراحل مهم سرشماریهای عمومی نفوس و
مسکن ،آموزش ردههای مختلف اجرایی است به
نحوی که تعاریف و مفاهیم و نحوهی تکمیل فرمها
به طور یکسان به همهی افراد منتقل شود و در
نتیجه تا حد ممکن از بروز خطاهای اندازهگیری
ناشی از در

نادرست مفاهیم و دستورالعملها

جلوگیری شود .یکی از روشهای مؤثر در
آموزش ،استفاده از وسیلهی کمک آموزشی مناسب
است که به همین منظور طرح «تهیهی سناریو و
بازبینی فیلم کمک آموزشی برای آموزش ردههای
اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن »0931
تعریف شد.
هدف اصلی از طرح مذکور ،تهیه سناریو برای فیلم

مسکن  »0931در دستور کار پژوهشکدهی آمار قرار

کمک آموزشی سرشماری بود ککه بکر اسکاس آن

گرفت .در طرح مذکور ،تکنیکها و روشهای مورد

فیلم ،مفاهیم مندرج در راهنمای مکأمور آمکارگیر و

استفاده در سرشماری  31در تمامی مراحل از

مصادیق آن ها ،نحوه ی پرسش سکؤاالت و نحکوهی

برنامهریزی تا انتشار نتایج ،مکتوب و به صورت

تکمیل بخش های مختلف پرسشنامه ها و چگکونگی

مجموعهای کامل و منسجم ارائه شد.
اجرای این طرح پژوهشی در اردیبهشت سال 0931
آغاز شد و در اسفند  0931به پایان رسید .مجری این
طرح پژوهشی آقای ذبیحاله قائمی بوده است.

بستهبندی مدار  ،آموزش داده شود.
اجرای این طرح پژوهشی در اردیبهشت سال 0931
آغاز شد و در اسفند  0931به پایان رسکید .مجکری
این طرح پژوهشی آقای آرش فاضلی بوده است.

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی «آمارهای اقتصادی»
 .0تهیهی شاخص تولید صنعت بر اساس طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی
 .3برآورد موجودی سرمایه و مصرف سرمایه ثابت در بخشهای عمده اقتصادی
 .9تهیهی حسابهای ملی سالمت
 .4تهیهی حسابهای اقتصادی بخش تعاون کشور مطابق چارچوب حسابهای ملی
 .5طراحی و اجرای طرح نظارت ،اطالعرسانی ،تبلیغات و استخراج در طرح آمارگیری از واحکدهای صکنفی و
بازرگانی برای اندازهگیری و تحلیل شاخصهای بهرهوری
 .1روزآمدسازی چارچوب کارگاههای صنعتی
 .3تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تورم ایران
 .8براورد میزان تغییر در شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ تورم در صورت تغییر قیمت انرژی
 .3محاسبهی قیمت کاالهای وارداتی
 .01محاسبهی شاخص حقوق و دستمزد بخش دولت ( )WIGدر ایران
 .00محاسبهی شاخص قیمت مصرفکنندهی کل کشور
 .03آمارگیری از مصرف حاملهای انرژی در شهر تهران
 .09بررسی روند استفاده از تسهیالت و امکانات در خانوارها از سال  0931الی 0988
 .04بررسی ویژگیهای زنان سرپرست خانوار در ایران0985 -
 .05محاسبهی شاخصهای بینالمللی جمعیت و توسعه ()ICPD
 .01محاسبهی شاخصهای اهداف توسعهی هزاره ()MDG
 .03طراحی آرم سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 0931
 .08برآورد جمعیت کشور تا سال  0415بر حسب گروههای سنی

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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 .0تهیهی شاخص تولید صانعت بار اسااس طارح
آمارگیری از کارگاههای صنعتی

 .5تهیهی حسابهای ملی سالمت
در میان کشورهای خاورمیانه ،ایران تنها کشوری

عدم شناخت دقیق از روابط موجود بین هزینههکا و

است که اقدام بهتهیهی حسابهای ملکی سکالمت

درآمدها در عملکرد هکر کارگکاه و عکدم وجکود

کرده است .جداول اصلی حساب های ملی سالمت

رابطهی بین ثبت اطالعات و واقعیکات موجکود در

اولین بار توسط مرکز آمار ایران برای سال 0981

دادههککا (انطبککاق اطالعککات صککنعت بککا اطالعککات

تهیه شده است .در حال حاضر نیز با توجه به نیاز

پرسشنامهها) و نیز اهمیت این اطالعات در محاسبه

وزارت بهداشت ،درمان و آمکوزش پزشککی بکه

و ارائهی ارزشافزودهی بخش صنعت ،مشکالتی را

اطالعات حاصل از حسکاب هکای ملکی سکالمت،

برای کارشناسان ذیربط ایجاد کرده است .لذا برای

تهیککهی حسککابهککای فککوق مجککدداً توسککط آن

کارشناسککان آمارهککای صککنعتی ،انجککام مطالعککهی

وزارتخانه برای دوره  0980-83درخواسکت شکده

عمیقتر به منظور شناخت روابط حاکم میکان ریکز

است .ضمن این که اطالعکات فکوق پکیش نیکاز

داده های مالی در سطح کارگاه های مهم این بخش،

سیاستگذاری و تصمیمگیری دقیقتر برای بخش

از اهمیت زیادی برخکوردار مکیباشکد .از ایکن رو

سالمت نیز میباشد .بنابراین تهیهی جداول اصکلی

اهداف این پژوهش عبارتند از:

حساب های ملی سالمت برای سالهکای 0980-83

 -ایجاد سری زمانی از اطالعات حاصل از طرح

با بهره جویی از دانش و تجربه ی حاصل از اجرای

آمارگیری از کارگاههای صنعتی و صورتهای

طرح تهیه حساب های ملکی سکالمت سکال 0981

مالی کارگاههای مهم

ضرورتی انکار ناپذیر است.

-ایجاد شناسهی یکتا برای کارگاههای صنعتی

هدف کلی از اجرای ایکن طکرح ،بدسکت آوردن

-تهیهی شاخص مقدار تولید کاالهای صنعتی در

آمارهایی است که نشان مکی دهکد بکرای تکأمین

بخش صنعت

سالمت افراد چه میزان هزینکه شکده اسکت ،ایکن

اجرای این طرح از بهمن  0983آغاز شد و در آذر

هزینه ها توسط چه کسانی صورت گرفته ،به چکه

 0931به پایان رسید .مجری این طکرح پژوهشکی،

مصارفی رسیده و منابع تأمین مالی آنها کدامند؟

آقای فرشاد روشن سنگاچین بوده است.

اجرای این طرح از شهریور  0988آغاز شکد و در
خرداد  0931به پایان رسکید .مجکری ایکن طکرح
پژوهشی خانم مریم خوش اخالق بوده است.

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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 .4برآورد موجودی سارمایه و مصارف سارمایه
ثابت در بخشهای عمدهی اقتصادی

در ایککن طککرح پککس از انجککام مطالعککهی نظککری،
اطالعات مورد نیاز تعاونیهای بخشهای مختلکف

انجام بسیاری از تحقیقات اقتصادی در زمینه هکای

به روش های الکترونیککی ،پسکتی و آمکارگیری

مختلف از جمله برآورد توابع تولید ،برآورد توابع

نمونهای جمعآوری خواهد شد.

هزینه ،اندازه گیری و تجزیه و تحلیکل بهکره وری

اجرای این طرح از دی  0983آغاز شد و پیشبینی

فعالیتهای اقتصادی و مطالعکات رشکد اقتصکادی

میشود در اردیبهشت  0930به پایان برسد.

نیازمند استفاده از داده های موجودی سرمایه است.
عالوه بر این ،یکی از دادههکای مهکم در تهیکهی

 .0طراحی و اجارای طارح نظاارت ،اطاالعرساانی،

حسابهای ملی ،دادههای مصرف سرمایه میباشد.

تبلیغااات و اسااتخرا در طاارح آمااارگیری از

هدف از این پژوهش برآورد موجودی سکرمایه و

واحدهای صنفی و بازرگانی برای انادازهگیاری

مصرف سرمایه ثابکت بکه تفکیکک بخکش هکای

و تحلیل شاخصهای بهرهوری

عمدهی اقتصادی ایران بود.

این طرح در راستای انجکام طکرح آمکارگیری از

اجرای این طرح در فروردین  0988آغکاز شکد و

واحدهای صنفی و بازرگانی برای اندازه گیکری و

در اسفند 0931به پایان رسید .مجکری ایکن طکرح

تحلیل شاخصهکای بهکره وری بخکش بازرگکانی

پژوهشی آقای دکتر کامبیز هژبر کیکانی ،عضکو

توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگکانی

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده است.

در دستور کار پژوهشکده آمار با نظکارت مرککز
آمار ایران قرار گرفته است و هدف از انجکام آن

 .4تهیااهی حسااابهااای اقتصااادی بخااش تعاااون
کشور مطابق چارچوب حسابهای ملی

نظارت بکر تکدوین پرسشکنامه ،دسکتورالعملهکا،
عملیات میدانی ،استخراج نتایج ،ایجاد ارتبکاط بکا

هدف از انجام این طرح ،تهیهی حسابهای بخکش

ارگانهای ذیربط جهت جلب همککاری آنهکا و

تعاون در چارچوب حساب های ملی سکازمان ملکل

ایجاد ارتباط با رسکانههکای گروهکی بکه منظکور

است .این طرح به سفارش وزارت تعاون در دستور

اطالعرسانی به واحدهای آماری میباشد.

کار پژوهشکدهی آمار قرار گرفته است و نظکارت
بر اجرای آن بر عهده مرکز آمار ایران میباشد.
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 .4روزآمدسازی چارچوب کارگاههای صنعتی

انجام شده در دنیا ،قدرت مکدلهکای خودتوضکیح

هدف از این طرح ،انجام تمام خدمات مربکوط بکه

برداری ( )VARرا در بررسیهکا نشکان دادهانکد،

ویرایش ،تکمیل و تأیید اطالعکات ثبکت شکده در

برای بررسی علل تکورم در ایکران از ایکن مکدل

سامانه ی به روزرسانی اطالعات واحکدهای صکنعتی

رگرسیونی استفاده شد .ویژگی این پژوهش تعداد

به روش مراجعه حضوری به آن هکا در سکه اسکتان

متغیرهای مورد استفاده در مدل است .در این مدل

تهران ،خوزستان و قزوین بوده است .این طرح بکه

از تمامی متغیرهایی که از نظر تئوریک بر تکورم

سفارش وزارت صنایع در دستور کار پژوهشککده

مؤثرند ،بهطور یکجا استفاده شد.

آمار قرار گرفت.

اجرای ایکن طکرح از آذر  0983آغکاز شکد و در

اجرای این طرح از آبکان  0983آغکاز شکد و در

خرداد  0931به پایان رسکید .مجکری ایکن طکرح

شهریور  0931به پایان رسید.

پژوهشی ،خانم سمیرا نصیری بوده است.

 .7تجزیه و تحلیال عوامال ت ثیرگااار بار تاورم

 .8باااراورد میااازان تغییااار در شااااخص قیمااات

ایران
در سال های گذشته تورم نه تنها پدیدهی نامطلوب

مصرف کننده و نرخ تاورم در صاورت تغییار
قیمت انرژی

اقتصادی بلکه به عنوان یکی از معضالت اقتصادی

اولین و مهم ترین اثر تغییر قیمت انرژی به عنوان

ایران در بین اقتصکاددانان مطکرح بکوده و آثکار

یکی از نهادههای تولید ،تغییر در هزینکهی تولیکد

مخربی را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته اسکت.

است .اثر این افزایش هزینه بر قیمت محصکوالت

نرخ های تورم گزارش شده ،حاکی از بکاال بکودن

بخش های مختلف و نیز بر سطح عمومی قیمتهکا

نرخ تورم در ایران است .از طرفی اقتصکاددانان از

می توانکد از طریکق مکدل قیمتکی داده -سکتانده،

نظر اهداف سیاستهای کالن اقتصادی بر مواردی

اندازهگیری شود .لذا در این تحقیق ،با اسکتفاده از

نظیر اشکتغال کامکل ،ثبکات قیمکت هکا ،توزیکع

روابککط تحلیلککی جککدول داده -سککتانده ،مککاتریس

عادالنهی درآمد و رشد مداوم و مناسب اقتصکادی

ضرایب فنی اقتصکاد ایکران و مکاتریس ضکرایب

تأکید دارند .بدیهی است کنترل قیمت هکا بکدون

لئونتیف ،ابتدا اثر افزایش قیمت انرژی به عنکوان

شناخت عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها امکان پکذیر

نهاده ی بخش های مختلف اقتصادی بر قیمت تمام

نمی باشد .با توجه به این که مطالعکات مقایسکه ای

شدهی ستاندهی آنها بررسی و سپس با استفاده از
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سهم هزینه ای هر یکک از کاالهکای مربکوط بکه
بخشهکای مختلکف اقتصکادی در ککل هزینکهی

 .01محاسبهی شااخص حقاوو و دساتمزد بخاش
دولت ( )WIGدر ایران

مصرفی خانوار ،تغییر در شاخص قیمکت مصکرف

آگاهی از شاخص حقوق و دستمزد به عنوان یکک

کننده و نرخ تورم محاسبه شده است.

سنجه در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداختها

اجرای این طرح از آذر  0983آغاز شد و در تیکر

و برقراری ارتباط بین این شاخص با شاخص قیمت

 0931به پایان رسید .مجری این طرح پژوهشکی،

مصرفکننده میتوانکد تناسکب یکا عکدم تناسکب

آقای ایوب فرامرزی بوده است.

تغییرات در حقکوق و دسکتمزد نیکروی انسکانی را

 .9محاسبهی قیمت کاالهای وارداتی
از آنجا که قیمت کاالهای وارداتی یکی از عوامل
اثرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیکز
یکی از عوامل تعیینکنندهی رابطکه مبادلکه اسکت،
تغییرات آن از اهمیت باالیی برخوردار اسکت .بکه
همین دلیل بسیاری از کشورها به ویژه کشورهایی
که دارای مراکز آماری سازمان یافته میباشکند ،از
سالها قبل اقدام به تهیهی این شاخص نمودهانکد .از
این رو هدف از این طرح ،محاسبهی شاخص ککل
قیمت کاالهای وارداتی در سطح کشور به صورت
ماهانه و ساالنه ،تهیهی سری زمانی مربوط به اعداد
شاخص قیمت بخش کاالهکای وارداتکی و درصکد
تغییرات آن در سطح کشور و تهیهی سری زمکانی

منعکس کند و تالش برای حفظ سکطح و افکزایش
سطح دستمزد حقیقکی صکورت گیکرد .از ایکن رو
هدف از این طرح ،محاسکبه ی شکاخص حقکوق و
دستمزد در بخش دولکت بکر حسکب پسکتهکا و
گروههای سازمانی در کل کشکور ،مقایسکه رونکد
 WIGو  ،CPIبررسی متوسکط تغییکرات حقکوق و
دستمزد بر حسب حرفکه و تخصکص و محاسکبهی
دستمزد واقعی در بخش دولت است.
این طرح از تیکر  0931آغکاز شکد و پکیشبینکی
میشود در اردیبهشت  0930به پایان برسد .مجری
این طرح پژوهشی ،خانم وحیده بیطرفان است.
 .00محاسبهی شااخص قیمات مصارف کننادهی
کل کشور

مربوط به مبادلهی تجاری در سطح کشور است.

مطالعات انجام شده نشان دهندهی تفاوت معنکیدار

این طرح از شهریور  0931آغاز شد و پیش بینکی

الگوی مصرف خانوارهکای شکهری و روسکتایی

می شود در مرداد  0930به پایان برسد .مجری این

کشور است .از این رو حتی در صکورت یکسکان

طرح پژوهشی ،آقای فرهاد نوپرست است.

بودن قیمت های نسبی اقکالم مصکرفی در منکاطق

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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شهری و روسکتایی ،محاسکبهی شکاخص قیمکت

طبقه بندی درآمدی بوده است .جمع اوری اطالعات

مصرف کننکده ی ملکی ،ضکرورت تکام داشکته و

الزم برای بررسی ارتباط مصرف انرژی با عکواملی

جایگزینی شاخص قیمت مصرف کنندهی شکهری

نظیر مشخصات واحدهای مسکونی و نوع تجهیزات

به جای آن با تورش تعمیم تورم مناطق شهری به

مصرف کننده ی انرژی در بخش خکانوار از دیگکر

روستایی مواجه میباشد .در این پژوهش ابتکدا بکا

اهداف این طرح بوده است .نتایج این طکرح بکرای

استفاده از آزمون هکای آمکاری و اقتصادسکنجی،

ارزیابی پرسشنامه ،برآورد میزان بی پاسخی و انجام

اختالف بین الگوی مصرف خانوارهای شکهری و

اصالحات الزم برای افزایش کارایی و دقت اجرای

روستایی بررسی می شکود ،سکپس بکا اسکتفاده از

اصلی طرح استفاده خواهد شد.

تکنیکهای جبری به اسکتخراج راهحکلهکایی در

اجرای این طرح از فروردین  0931آغاز شد و در

جهت کشف نحوهی تلفیق اعداد شکاخص قیمکت

دی  0931بککه پایککان رسککید .مجککری ایککن طککرح

خانوارهای شهری و روستایی در جهکت ارائکهی

پژوهشی ،آقای دکتر افشین فکالح عضکو هیئکت

شاخص قیمکت مصکرفکننکدهی ملکی پرداختکه

علمی دانشگاه بینالمللی امکام خمینکی (ره) بکوده

میشود.

است.

این طرح از مرداد  0931آغاز شکد و پکیشبینکی
میشود در اردیبهشت  0930به پایان برسد .مجری
این طرح پژوهشی ،آقای ایوب فرامرزی است.
 .05آمارگیری از مصرف حامال هاای انارژی در
شهر تهران

 .04بررسی روند استفاده از تساهیالت و امکاناات
در خانوارها از سال  0471الی 0488
در سالیان گذشته بروز تحوالت و پیشکرفتهکا در
زمینککههککای مختلککف ،تغییککرات عمککدهای را در
عرصههای گوناگون حیات بشری به دنبکال داشکته

در این طرح برای اولکین بکار بکه آمکارگیری از

است .از جمله این تغییرات دسترسی خانوارهکا بکه

مصرف حامل های انرژی در بخش خانوار پرداخته

آب لولهکشی و بکرق و گکاز و تسکهیالتی نظیکر

شد .هدف از این طرح که به صورت آزمایشی و

کامپیوتر ،اینترنت ،تلفن و  ...است.

در سطح شهر تهران اجرا شکد ،شناسکایی الگکوی

با در نظر گرفتن اهمیکت امکانکات و تسکهیالت

مصرف حامل های انکرژی در بخکش خکانوار بکه

مورد اشاره در رفاه خانوارهکا ،ارائکهی تصکویری

تفکیککک نککوع حامککل انککرژی ،نککوع کککاربری و

شککفاف و بهنگککام از وضککعیت برخککورداری از

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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امکانات مذکور می توانکد در سیاسکتگذاری هکای

سیاستگزاران است تا با استفاده از آن ها نقش افراد

مختلف این بخش بسیار مؤثر باشد .از ایکن رو در

در جامعه ،اقتصاد و خانواده مشخص شود .بررسی و

این بررسی تالش شده است تا با استفاده از نتکایج

تحلیل آمارهای جنسیتی در برنامهریزیها و تعیکین

طرح آمارگیری از هزینکه و درآمکد خانوارهکای

سیاست های مناسب بسیار حائز اهمیت است ،چکرا

شهری و روستایی طی سالهکای  0931تکا ،0988

که بدون اشراف به تفاوتها در عملککرد و تکأثیر

برخورداری خانوارها از آب لوله کشی ،برق ،گاز

سیاستها بر گروههای مختلف از جملکه مکردان و

کشی ،حمام ،کولر آبکی ثابکت ،تلفکن ،حکرارت

زنان ،تدوین سیاستهای مناسکب و دسترسکی بکه

مرکزی ،آشپزخانه ،برودت مرکزی ،پکیج ،کولر

آنها مقدور نیست.

گازی ثابت ،شبکهی فاضکالب شکهری ،اتومبیکل

مطالعککهی حاضککر مککروری بککر وضککعیت زنککان

شخصی ،موتورسیکلت ،تلویزیکون رنگکی ،تلفکن

سرپرست خانوار کشور در سال  0985است که با

همراه ،رایانه و اینترنت ،مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از اطالعات سرشماریهکا و نتکایج طکرح

اجرای این طرح از فروردین  0931آغاز شکد و در

آمارگیری از هزینکه و درآمکد خکانوار در سکال

دی  0931بککه پایککان رسککید .مجککری ایککن طککرح

 0983و طرح آمارگیری نیروی کار انجکام شکده

پژوهشی ،خانم فریده باقری عضکو هیئکت علمکی

است.

پژوهشکدهی آمار بوده است.

اجرای این طرح از خرداد  0931آغکاز شکد و در

 .04بررسی ویژگیهای زناان سرپرسات خاانوار

اسفند  0931به پایان رسکید .مجکری ایکن طکرح

در ایران
تالش سازمان های بین المللی به خصکوص سکازمان
ملل متحد ،دسترسی به توسکعه ی پایکدار و ارتقکاء
شاخص هکای توسکعهی انسکانی اسکت و یککی از
راه های نیل به این هدف از بین بردن تبعیضهکای
جنسیتی و ارتقاء شاخصهای توسعه برای نیمکی از
جمعیت جهان است .آمارها و شاخصهای مربکوط
به وضعیت زنان و مردان ،مورد نیاز برنامهریکزان و
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پژوهشی ،خانم فاطمه ربیعی بوده است.
 .00محاسبهی شاخصهای بای المللای جمعیات و
توسعه ()ICPD
نخستین بار در کنفرانس بکین المللکی جمعیکت و
توسعه که در سال  0334در قاهره تشککیل شکد،
شاخص های موسوم به ICPDبه صورت قطعنامه و
برنامککه بککه کشککورها توصککیه گردیککد .اهککداف
شاخصهای  ICPDمعطوف به موضکوعاتی اسکت
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که بتوانکد معیکاری بکرای توسکعهی جمعیکت در

تکمیل و بههنگامسازی شاخصهای  MDGبوده

زمینه های بهداشت ،آموزش و توانمندسازی زنکان

است.

ارائه نماید.

اجرای این طرح از اردیبهشت  0931آغاز شکد و

ایران نیز یکی از کشورهایی بود ککه بکا پکذیرش
اهداف ایکن کنفکرانس بکه جرگکهی کشکورهای
تولیدکننده ی شاخص های  ICPDدرآمد .گکزارش
حاضککر در جهککت تکمیککل و بککههنگککامسککازی
شاخصهای  ICPDبوده است.
اجرای این طرح از اردیبهشت  0931آغاز شکد و
در اسفند  0931به پایان رسید .مجری ایکن طکرح
پژوهشی ،خانم دکتر مهشید منزوی بوده است.
 .04محاسبهی شاخصهای اهداف توسعهی هزاره
()MDG

در اسفند  0931به پایان رسید .مجری ایکن طکرح
پژوهشی ،خانم دکتر مهشید منزوی بوده است.
 .07طراحاای آرم سرشااماری عمااومی نفااوس و
مسک سال0491
کشورهای مختلف برای انجام طکرحهکای ملکی و
مشارکت عام در آن و یا برای ترویج یک رفتکار
و یا یک امر خاص در کشور اقکدام بکه طراحکی
لوگو میکنند .لوگو موجب میشکود تکا اوال بکا
تکثیر زیاد و نصب آن در نقاط مختلف ،همکواره
منظور لوگو به مخاطب گوشزد شود و هم کمک

در سپتامبر سال  3111میالدی ،رهبران جهکان در

میکند تا مفهوم با سرعت و عمکق بیشکتری بکه

نشسککت سککران سککازمان ملککل دربککارهی اهککداف

مخاطب منتقل شود.

توسعه ی هزاره در مورد یکک سلسکله از اهکداف

یکی از مهمترین اتفاقات آماری در هر کشور که

زمان بندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با

اطالعات زیادی را به مخاطبان خود منتقل میکند

فقر و گرسنگی ،بیماری ها ،بی سکوادی ،تخریکب

سرشماری نفوس و مسکن اسکت ککه تقریبکا در

محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک

همه کشورها به فواصل معینی انجکام مکیگیکرد.

مشارکت جهانی برای توسعه به توافکق رسکیدند.

علیککرغم نککاهمگنی مککردم از نظککر فرهنککگ و

این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان «اهداف

تحصیالت ،انجکام سرشکماری نیازمنکد همککاری

توسعهی هزاره» شناخته می شود ،مکورد تصکویب

بسیار زیاد همه مردم یک کشور است ،لذا تشویق

همه اعضای سازمان ملل قرار گرفت.

مردم به شرکت در این امر و توجیکه اهمیکت آن

اولین گزارش رسمی جمهوری اسالمی ایران در

برای همه و یادآوری آن یک امر ضروری است.

سال  0984منتشر شد .گزارش حاضر در جهت
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

اغلب به این منظور ،لوگوهایی طراحی میشود تکا
18

با آن بتوانند یک اطالع رسکانی همگکانی انجکام

گزارش این طرح به زبان انگلیسی به چاپ رسیده

دهند و به آسانی و بدون توضیح همیشگی و فقط

است.

بکا نشکان دادن یکک عالمکت ایکن امکر مهکم را

اجرای این طرح از تیر  0931آغاز شکد و در آذر

یادآوری کنند .از ایکن رو هکدف از ایکن طکرح
طراحی یک آرم مناسب برای سرشماری عمکومی
نفوس و مسکن سال  0931بود.

 0931به پایان رسید .مجری این طرح پژوهشکی،
آقای دکتر حبیب ا ...زنجانی بوده است.

اجرای این طرح از فروردین  0931آغاز شد و در
خرداد  0931به پایان رسکید .مجکری ایکن طکرح
پژوهشی ،آقای قدیر اسدی بوده است.
 .08باارآورد جمعیاات کشااور تااا سااال  0410باار
حسب گروههای سنی
هدف اصلی از این پژوهش ،آیندهنگری جمعیکت
کشور به تفکیک نقاط شکهری و روسکتایی و در
قالب  91استان بوده است .در این بررسکی بکرای
پیش بینی جمعیت از روش ترکیبی -نسلی استفاده
شده است .روش ترکیبی نسلی بر پایکهی تحلیکل
جداگانهی موالیکد ،مکرگ و میکر و مهکاجرت و
سپس تلفیق یافته های آن هکا اسکتوار اسکت ککه
پیش بینی جمعیت در زمانهای مورد نظر را شکل
میدهد .یکی از مزایای این روش آن اسکت ککه
عالوه بر تعداد جمعیت ،ترکیب سنی -جنسی آن
نیز در گزینه های مختلف از نظر سن (تک سکاله،
پنجساله و گروههای وسیعتر) و زمان (یکسکاله و
پنج ساله) و ترکیبی از آنها قابل حصکول اسکت.
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طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی «پردازش دادهها و اطالع رسانی»
 .0امکانسنجی شیوهی اطالعگیری  CAPIدر طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوار
 .3براورد کوچکناحیهای در طرح آمارگیری نیروی کار
 .9تهیهی پایگاه جامع اطالعات مکانی استان ایالم
 .4تدوین نظامنامهی ساماندهی و مدیریت محتوای پرتال شبکهی ملی اکو
 .5آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای دفترهای مرکزی ،بهروش پستی و اینترنتی
 .1راهاندازی پایگاه فعالیتها و محصوالت کارگاههای صنعتی و معادن کشور
 .3امکانسنجی استفاده از آمارگیری اینترنتی در ایران
 .8طراحی ابزارها ،دستورالعمل های مورد نیاز و راهکارهای اجرایی ارزیابی و اندازه گیری کیفیت آمارهای ثبتی در
دستگاههای اجرایی
 .3بررسی تجارب و فعالیتهای  01سازمان آماری برتر جهان در حوزهی برنامهریزی راهبردی و مقایسکهی آن بکا
مرکز آمار ایران با ارائهی الگویی مناسب
.01

طراحی و توسعه جمعآوری اطالعات طرحهای شاخص قیمت با استفاده از PDA

.00

امکانسنجی بهکارگیری روش ادیت اتوماتیک در طرحهای آمارگیری

.03

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

.09

طراحی و تهیهی آموزش نیمهحضوری با استفاده از نرمافزار تحت وب

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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 .0امکان سانجی شایوه ی اطاالع گیاری  CAPIدر
طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوار
آمارگیری از هزینه و درامکد خکانوار ،آمارهکای
مورد نیاز بخش عمده ای از مسائل اقتصادی کشور
را تهیه میکند و از این رو بسکیار حکائز اهمیکت
است .ککاربرد وسکیع اطالعکات حاصکل از ایکن
آمارگیری و اهمیت آن در تصکمیم گیکری هکا و
مطالعات اقتصادی ،مرکز آمار ایکران را ملکزم بکه
افزایش کیفیت داده های گکرداوری شکده در ایکن
طرح می کند .یکی از موارد مهمی که بر کیفیکت
داده های آمکارگیری از هزینکه و درامکد خکانوار
تأثیر گذار است ،شیوه ی اطالع گیکری اسکت ککه
می تواند بر کاهش زمان گرداوری داده ها ،کاهش
خطا در فایکل دادههکا ،ککاهش زمکان اسکتخراج
اطالعات و  ...تأثیر گکذار باشکد .شکیوه ی جکاری
اطالع گیکری در طکرح هزینکه و درامکد خکانوار،
مصاحبه رودررو با خکانوار و تکمیکل پرسشکنامه

اطالعات طراحی میشکود .مکأمور آمکارگیر هنگکام
مراجعه به خانوار ،با خود نوتبوکی را به همراه دارد
که پرسشنامهی طکرح نیکز در آن موجکود اسکت و
ضمن خواندن پرسشنامه ،اطالعات مربوط به خکانوار
را وارد صفحهی طراحیشده پرسشکنامه ککرده و در
آخر خطاهای موجود را بررسی و در حضور خکانوار
رفع میکند.
در ایککن طککرح پژوهشککی ،هککدف ،امکککانسککنجی
اطالع گیری به شیوه ی رایانهیکار در آمکارگیری از
هزینه و درامد خانوار است .بکا همکین هکدف51 ،
خانوار از استان قم انتخاب میشود و بکا اسکتفاده از
پرسشنامه های طراحی شده در رایانه ،مأمور آمارگیر
اطالعات خانوار را ثبت می کنکد .پکس از اجکرای
آمارگیری ،به مقایسهی نتایج حاصل با نتکایج روش
جاری اطالعگیری که مصاحبه رودررو با خکانوار و
ثبککت اطالعککات در پرسشککنامهی کاغککذی اسککت،
پرداخته میشود.

توسط مکأمور آمکارگیر اسکت .فراینکد پکردازش

اجرای این طکرح از شکهریور  0931آغکاز شکده و

داده های گردآوری شده با این شیوه ی اطالع گیری

پیشبینی میشود تا آخر دی  0930به پایان برسکد.

زمان طوالنی را به خود اختصاص میدهد که یکی

مجری این طرح پژوهشی ،خانم ندا مصطفوی است.

از دالیل تأخیر در اطالعرسانی نتایج طرح است.
یکی از شیوه هکای جکایگزین اطکالعگیکری ،روش

 .5براورد کوچک ناحیاه ای در طارح آماارگیری
نیروی کار

رایانهیار ( )CAPIاست .در این شکیوه ،پرسشکنامهی

نرخ بیکاری یکی از نماگرهای کلیکدی در اقتصکاد

الکترونیکی طرح آمارگیری بهصورت نرمافزار ورود

کشورها به شمار می رود .در ایکران ،بکراورد نکرخ

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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بیکاری بهطور فصلی با استفاده از طرح آمکارگیری

گرفته در ایران و سکایر کشکورها در ایکن زمینکه

نیروی کار تولید میشود .نتکایج طکرح آمکارگیری

پرداخته میشود .در مرحلهی بعد روشهای بررسکی

نیروی کار در سطح کشور و استان قابل ارائه است،

شده برای محاسبه ی نرخ بیکاری کوچک ناحیه هکا

اما ارائه ی براوردهای حاصل از این آمکارگیری در

با دادههای طکرح آمکارگیری نیکروی ککار مکورد

سطح های کوچکتر مانند شهرستان ،همواره مکورد

اسککتفاده قککرار مککیگیککرد و در نهایککت روش یککا

نیاز برنامهریزان و تصمیمگیران بوده است .ایکن در

روش های مناسب ،برای براورد کوچکک ناحیکهای

حالی است که محدودیتهکای اعتبکاری و نیکروی

نرخ بیکاری در سطح شهرستان پیشنهاد میشود.

انسانی مانع از آن می شود که بتوان آمارگیریها را

اجرای این طرح از تیر  0931آغاز شده و پیشبینی

با تعداد نمونه ی بیشتر اجرا کرد بکه طکوری ککه

میشود تا آخر خرداد  0930به پایان برسد .مجکری

براوردها با دقت باال در سطح شهرستانها قابل ارائه

این طرح پژوهشی ،آقای دکتر حمیدرضا نوابپور،

باشند .از این رو مرکز آمار ایران برای پاسخ گویی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است.

به نیاز روزافزون متولیان برنامهریزی درصدد اسکت
از روش های براورد سریع ،کم هزینه و دقیقی بهره

 .4تهیهی پایگاه جامع اطالعات مکانی استان ایالم

گیرد .از جملهی این روشها میتوان به روشهکای

در دهه های اخیر ،سامانه اطالعکات مککانی )(GIS

براورد کوچک ناحیهای اشاره کرد .این روشها بکا

بهعنوان یک فناوری پویا و ککمنظیکر ،بکا هکدف

استفاده از اطالعات کمکی ،براوردهایی قابل قبکول

مککدیریت بهینککهی دادههککای مکککانی ،در دسککترس

و با خطکایی کمتکر از براوردهکای مسکتقیم بکرای

کاربران علوم و فنون مختلف قرار گرفته و به یکی

کوچک ناحیهها ارائه میکنند.

از ابزارهای مهم و مؤثر در روند تصکمیمگیکری و

هدف اصلی این طرح براورد نرخ بیکاری در سکطح
شهرستان با استفاده از روش های بکراورد کوچکک
ناحیهای است .در ایکن تحقیکق ،پکس از مطالعکهی
ادبیات و نظریههای موجود ،به بررسکی روشهکای
براورد برای کوچک ناحیه ها به تفکیک روش های
طرح پایه و مدل پایه و نیکز تکالشهکای صکورت

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

مدیریت بهینه تبدیل شده اسکت ککه کاربردهکای
استراتژیک آن در حال افزایش اسکت .در بررسکی
موضوعاتی که به نوعی به مکان مربوط است ماننکد
حمل و نقل ،شبکههای انتقال و توزیع بکرق ،گکاز،
آب و فاضککالب ،مطالعککات شککهری ،پککروژههککای
عمرانی ،مطالعات منابع آب ،منابع طبیعکی و محکیط
زیست ،پکروژههکای صکنعتی و معکدنی ،مکدیریت
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بحران ،حتی در بررسی مسائل بهداشتی و درمکانی،

ابراهیمی پور ،عضو هیئت علمی پژوهشکی جهکاد

آموزشی ،مالی -اعتباری ،آسیب های اجتماعی و ...

دانشگاهی است.

میتوان از فناوریهکای اطالعکات مککانی اسکتفاده
کرد.
طراحی بانک جامع اطالعکات مککانی مکی توانکد
اطالعات بخش های مختلف را درون یکک محکیط
واحد (سیستم اطالعات مکانی) یکپارچکه سکازد و
دستیابی بکه ایکن مهکم ،امککان تجزیکه و تحلیکل
اطالعککات ،پککرسوجوهککای شککرطی و فضککایی
(مکانی) ،بررسی های آماری و تهیه ی گزارش در
خصوص وضعیت بخکشهکای مختلکف در قالکب
نمککودار ،جککدول و نمککایش تصککویری اطالعککات
به صورت نقشه را در هکر زمکان بکرای مکدیران،
تصمیمگیرندگان و کارشناس فراهم میسازد.
این طرح به سفارش استانداری ایالم در دستور کار
پژوهشکدهی آمار قرار گرفته است و نظارت بکر
اجرای آن بر عهده مرکز آمار ایران است .در این
طککرح بککا اسککتفاده از نقشککههککای توپککوگرافی،

 .4تاادوی نظااامنامااهی ساااماندهاای و ماادیریت
محتوای پرتال شبکهی ملی اکو
راهاندازی و توسکعه شکبکه آمکاری اککو پکس از
برگزاری نخستین نشست سران سازمانهای آماری
کشورهای عضو اکو در سال  3118بر عهده مرکز
آمار ایران نهاده شد .برای رسیدن به ایکن منظکور،
نیاز به فراهم آمدن زیرساخت های سخت افزاری و
نیز استفاده از نرمافزارهای مناسب برای گردآوری
دادههای آماری بود .عالوه بر آن ایجاد یک پرتال
که بتوان از طریق آن شبکه آماری اکو را عرضه
نمود و در کنار آن به سکایر محتواهکای مفیکد و
مورد نیاز برای تعامل بهتر با سازمانهکای آمکاری
کشورهای عضو اکو رسید ،ضرورت داشت.
در این طرح ،با ثبت هاست و دومکین ecosn.org

و نصب پرتال تحت  ،DotNetNukeکار توسعه و

تصویرهای ماهواره ای و نقشه های زمین شناسکی و

به روزرسانی پرتال از حیث محتوا آغاز میشکود و

آماده سازی اطالعات توصیفی و پیونکد آنهکا بکه

در کنار آن نرمافزار قدرتمند پنتاهو بکرای شکبکه

اطالعات هندسی عوارض ،بانک اطالعکات جکامع

آماری اکو استفاده و لینک ورود به سامانه آن در

استان ایالم در محیط  GISطراحی و تهیه میشود.
اجرای این طرح از شکهریور  0931آغکاز شکده و
پیش بینی می شود تا آخر تیر  0930به پایان برسد.
مجککری ایککن طککرح پژوهشککی ،آقککای احمدرضککا
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

پرتال گنجانده میشود .پس از انجام فعالیکتهکای
تعریف شده ،نظام نامکه ی سکامان دهکی و مکدیریت
محتوای پرتال شبکهی ملی اکو تدوین میشود.
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اجککرای ایککن طککرح از تیککر  0931آغککاز شککده و

استان تهران واقع شده اسکت ،بکه روش پسکتی و

پیش بینی می شود تا آخر تیر  0930به پایان برسد.

الکترونیکی انجام می گیکرد .بکدین منظکور ابتکدا

مجری این طرح پژوهشی ،آقای دکتر علکی رضکا

چارچوب کارگاه هایی که دارای دفاتر مرکزی در

زارعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شکریف

استان تهران هستند ،تهیکه و اطالعکات چکارچوبی

است.

دفاتر شامل آدرس ،شکماره تلفکن ،آدرس پسکت

 .0آماااارگیری از کارگااااههاااای صااانعتی دارای
دفترهای مرکزی ،بهروش پستی و اینترنتی
استفاده از روش های مختلف گرد آوری داده ها در
آمارگیریها با هدف کاهش هزینههکا و افکزایش
دقت براوردها در سکالهکای اخیکر مکورد توجکه
بسکیاری از مراکککز آمککاری قککرار گرفتککه اسککت.
روش های گردآوری پستی و الکترونیکی داده هکا
از گزینههای مناسبی هستند که اغلب برای کاهش
مراجعه به واحدهای نمونه و هزینه هکای ناشکی از
آنهککا و همچنککین افککزایش میککزان پاسککخگویی،
جایگزین مصاحبهی حضکوری در آمکارگیری هکا
میشوند.
طرح آمکارگیری از کارگکاههکای صکنعتی دارای
دفاتر مرکزی به روش پستی و اینترنتی با هکدف
کاهش هزینه هکا و افکزایش سکرعت و کیفیکت
اطالعات در سال جاری توسط پژوهشکدهی آمکار

الکترونیکی و مشخصات پاسخگویان سال های قبل
بهنگام می شود .سپس پرسشنامه ها به صوت پستی
به دفاتر مرکزی ارسال و از پاسکخگویان خواسکته
می شود ککه پرسشکنامه طکرح را در قالکب فکرم
الکترونیکی از طریکق اینترنکت تکمیکل نماینکد.
پیگیری تکمیل پرسشنامه ها به صورت تلفنی انجام
می شود .پرسشنامه هایی که در زمان مقرر تکمیکل
نشککدهانککد ،از طریککق مصککاحبه حضککوری مککأمور
آمارگیر تکمیل میشوند .پیشبینی میشکود نکرخ
تکمیل پرسشنامهها با روش پسکتی و اینترنتکی در
این طکرح  %11و در مجمکوع بکا احتسکاب ککل
نمونه های طرح آمارگیری از کارگاههای صکنعتی
 01نفر کارکن و بیشتر در حدود  %3باشد.
اجرای این طرح در آذر سکال  0931آغکاز شکده
است و در اردیبهشت سال  0930به پایان خواهکد
رسید .مجری این طرح آقای محمد جعفری است.

انجام شده است.
در این طرح ،آمارگیری از کارگاه هکای صکنعتی
دارای دفاتر مرکزی ،که عمکدتاً دفکاتر آنهکا در
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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 .4راهاناادازی پایگاااه فعالیااتهااا و محصااوالت
کارگاههای صنعتی و معادن کشور

در طول زمان وجود داشته باشد ،فعالیت کارگاه و
محصوالت کارگاه باید با آخرین طبقهبنکدیهکای

مرکز آمار ایران بکه دنبکال پیکادهسکازی پایگکاه

بینالمللی هماهنگ شکوند و امککان مقایسکات در

اطالعات کارگاههای صنعتی و معادن کشور مبتنی

طول سال های مختلف وجود داشته باشکد .پکس از

بر فناوری انبکاره داده ای اسکت ککه بتوانکد نیکاز

راهاندازی پایگاه اطالعات کارگاههکای صکنعتی و

کاربران عادی و مدیران عالیرتبه نظکام را بکرای

معادن کشور میتوان از طریکق شناسکهی یکتکای

کمک به فرایند تصمیم گیری کالن مرتفع سکازد.

کسب و کار کارگاه هکا ،بکین پایگکاه اطالعکات

این پایگاه داده ،پایگکاهی یکپارچکه ،متمرککز و

کارگاه های صنعتی و معکادن و پایگکاه اطالعکات

حجیم است که از منابع دادهای مرکز آمار ایران و

ثبتی موجود در وزارت صکنایع و معکادن ارتبکاط

دستگاه های مرتبط تغذیه می شود و بستری مناسب

ایجاد نمود و از این طریق نیازهای آماری وزارت

فراهم میآورد تکا دادههکا بکرای پاسکخگویی بکه

صنایع و معادن و همچنین مرکز آمار ایران را تکا

پرسش هکای تحلیلکی بکه صکورت بایگکانیشکده،

حدود زیادی براورده ساخت.

سرجمعشده ،زمکان دار ،غیرفکرار و موضکوع گکرا

در این طرح ابتدا امکان برقراری ارتباط و تعقیکب

ذخیره شوند .مسئلهی مهم در ایکن میکان ،سکاختار

کارگاه ها در طول زمان در پایگاه ایجاد می شکود.

بانک دادهی مورد استفاده از لحاظ محتوا و پوشش

سککپس اطالعککات اصککلی کارگککاههککا بککر اسککاس

است .داده های مورد استفاده برای این پایگاه بایکد

دستورالعمل شناسه یکتکای کسکب و ککار و نیکز

استانداردهای الزم را برای قرار گرفتن در پایگکاه

فهرست کارگاههکای صکنعتی و معکدنی از لحکاظ

اطالعات آماری کسب نمایند تا نیازهای کاربران

محتوا بهنگام می شکوند و نحکوه ی بهنگکام سکازی

را بتوانند با کمیت و کیفیت باال بکراورده سکازند.

پایگاه برای سال های آتی ارائه می شود .در نهایت

پایگاه فوق باید از لحاظ پوشش کارگاه ها جامع و

طبقککهبنککدی  ISIC Rev.4و  CPCدر پایگککاه

مانع باشد و اطالعات آن تا حد امکان بهنگام شود.

پیادهسازی میشود.

وجود چنین پایگاهی ،عالوه بر تکأثیر مثبکت بکر

اجرای ایکن طکرح از آبکان  0931آغکاز شکده و

براوردها ،نیاز به سرشکماری کارگکاهی و متقبکل

پیشبینی میشود تا آخر خکرداد  0930بکه پایکان

شدن هزینه های مالی و نیروی انسانی باال را مرتفع

برسد .مجری این طرح پژوهشی ،آقای داود روشن

میسازد .در این پایگاه باید امکان تعقیب کارگکاه

سنگاچین است.
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 .7امکان سنجی استفاده از آماارگیری اینترنتای در
ایران

از دغدغه های پاسخگویان در ایکران بکه ایکن نکوع
آمارگیری ،پرسشنامه هایی طراحکی شکده اسکت و

با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و فراگیکر

برای حصول اطمینان از پاسخ های گردآوری شکده،

شدن آن در سطح جامعه ،تغییکرات گسکترده ای در

یک آمارگیری با دو شیوه ی تلفنی و اینترنتکی بکه

ابعاد مختلف زندگی انسان هکا پدیکد آمکده اسکت.

اجرا در آمده است .نتایج این طرح حاکی از وجکود

روش های نظرسنجی و جمع آوری اطالعات نیکز از

اختالف زیاد میان جامعهی هدف در ایران و دیگکر

این پیشرفت بیبهره نبکودهانکد .از نکیمقکرن پکیش

کشورها اسکت ککه برخکی از آنهکا را مکیتکوان

تاکنون اسکتفاده از ابزارهکای جدیکد نظرسکنجی و

به عنوان برتکری ایکن روش آمکارگیری در ایکران

آمارگیری مانند تلفن و انکواع لکوازم الکترونیککی

نسبت به روش دیگر در نظر گرفت.

دیگر متداول شده است .آمارگیری اینترنتی یکی از

اجرای این طرح در فروردین سال  0983آغاز شد

این ابزارها است که می توان از آن به عنوان یککی

و پیشبینی میشود تا خرداد سال  0930به پایکان

از مهم ترین روش های آمارگیری در دهه ی گذشته

برسد .مجری این طرح پژوهشی ،آقای دکتر عادل

نام برد .در سالهکای اخیکر بکیشتکر شکبکههکای

محمدپور ،عضو هیئکت علمکی دانشکگاه صکنعتی

اجتماعی و جستجوگرهای وب قابلیتهایی را برای

امیرکبیر است.

انجام آمارگیری اینترنتی در اختیار ککاربران خکود
قرار دادهاند و به انجام بسیاری از نظرسنجیهای غیر
ممکن در دهههای گذشته جامهی عمل پوشاندهاند.
این طرح به بررسکی محکدودیتهکای آمکارگیری
اینترنتی در ایکران و برتکری هکای آن نسکبت بکه
روشهای آمارگیری دیگر میپکردازد .بکرای ایکن
منظور پس از مطالعکهی سکابقهی انجکام ایکن نکوع
آمارگیری در کشورهای دیگر به مقایسکهی میکان
این روش و روش های آمارگیری دیگر مانند پستی
و تلفنی پرداخته شده است .به منظور بررسی برخکی
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 .8طراحی ابزارها ،دستورالعمل هاای ماورد نیااز و
راهکارهااای اجرایاای ارزیااابی و اناادازهگیااری
کیفیت آمارهای ثبتی در دستگاههای اجرایی
اسککتفاده از آمارهککای ثبتککی یکککی از روشهککای
جمع آوری اطالعکات در نظکام آمکاری کشکورها
محسوب میشود .آمارهای ثبتکی بکه آن دسکته از
آمارها اطالق میشکود ککه جمکعآوری آنهکا از
طریق اسناد ،مدار

و فرمهایی صورت میگیکرد

که در حین انجام فعالیتها و وظایف جکاری هکر
سازمان تکمیل می شود .اهمیت آمارهای ثبتکی از
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این رو است که با نظام مندسکازی منکابع ثبکت و

 .9بررسی تجارب و فعالیت های  01سازمان آماری

و مستندات موجود میتکوان در

برتر جهان در حوزهی برنامهریازی راهباردی و

زمانی کوتاه ،بکدون صکرف هزینکه ای هنگفکت،

مقایسااهی آن بااا مرکااز آمااار ایااران بااا ارائااهی

آمارهای مورد نیاز کشور را تولید کرد .به عبارت

الگویی مناسب

استفاده از مدار

دیگر در صورت وجود آمارهای ثبتی با کیفیکت

محیط سازمانهای دولتی بهویژه سازمانها و مراکز

مطلوب در کشور نیاز بکه جمکع آوری اطالعکات

آماری در سالهای اخیر ،نه تنها به شککلی فزاینکده

مککورد نیککاز از طریککق انجککام سرشککماریهککا و

متالطم گشته ،بلکه پیوسکتگی متقابکل آنهکا نیکز

آمارگیریهای نمونهای با صرف زمان و هزینکهی

بیشتر شده است .از ایکن رو انجکام برنامکهریکزی

زیاد ،کاهش مییابد.

استراتژیک در سازمانها و مراککز آمکاری جهکان

در طول دو دههی اخیر تحقیقکات گسکتردهای در

برای سازگاری با این محیط در حکال تغییکر امکری

زمینه ی کیفیت آمارها صورت گرفتکه اسکت .بکا

ضروری و حیاتی به نظر مکی رسکد .برنامکهریکزی

افزایش بهکارگیری منابع ثبتی در تولیکد آمارهکا،

استراتژیک میتواند مدیران سازمانها را یاری کند

کیفیت آمارهای ثبتی نیز از ابعاد گوناگون مکورد

تا بهطور استراتژیک تفکر و اقدام کنند.

توجه قرار گرفته است .کیفیکت آمارهکای ثبتکی

مرکز آمار ایران نیز بهعنوان یکی از مراکز بسیار

نهتنها به درستی داده های ثبت شکده بسکتگی دارد

مهم و استراتژیک کشکور در خصکوص تولیکد و

بلکه به فراینکد ثبکت ،تعکاریف و مفکاهیم مکورد

انتشار آمار ،برای انطباق با این محیط متغیر و غیر

استفاده ،فرایند استخراج و پردازش داده ها ،شیوهی

قابل پیشبینی و همچنین بکرای جهکتگیکری در

انتقال دادهها و تجمیع آنها نیز وابسکته اسکت .در

آینده ،نیازمند انجام برنامهریزی استراتژیک خواهد

این طرح ،ضمن مروری بر حوزههای کاری نظکام

بود .برنامهریزی استراتژیک عبارت است از اتخاذ

آمارهای ثبتی ،ابعاد کیفیکت و نحکوه ی ارزیکابی

تصمیم های بنیادی ،انجکام اقکدام هکای اساسکی در

آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

خصوص تعریف ماهیت یک سازمان ،تعیین ایکن

اجرای این طرح در دی سکال  0983آغکاز شکد و

که کار آن سازمان چیسکت ،و چکرا آن ککار را

پیش بینی می شود تا خرداد سکال  0930بکه پایکان

انجام میدهد.

برسد .مجری این طرح پژوهشی خانم مریم طکالبی
است.
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

17

در این طکرح بکه بررسکی  01مرککز و مؤسسکهی

نیز کاهش میزان خطا در جمکع آوری داده هکا ،از

آمککاری برتککر جهککان در حککوزهی برنامککهریککزی

دیگر انگیزه های به کارگیری فناوری هکای جدیکد

استراتژیک پرداخته میشود .همچنین تجربکه هکا و

است.

فعالیتهای آن ها در حوزه ی آمار و برنامکهریکزی

هدف از این طرح پژوهشکی ،آزمکایش و بررسکی

استراتژیک اعم از مأموریتها ،چشماندازها ،اهداف

مزایا و معایکب بکهککارگیری  PDAدر مرحلکهی

بلندمدت ،استراتژیها و شاخصهکا مکورد بررسکی

جمعآوری دادهها است .در ایکن طکرح بکر اسکاس

قرار میگیرند .ارزیابیهای عملکرد ایکن مراککز و

دادههای طرحهکای شکاخص قیمکت و بکا بررسکی

مؤسسههای آماری با وضعیت موجود مرککز آمکار

دستاوردهای کلیدی مانند چشمانکداز پکروژه ،سکند

ایککران مطابقککت داده مککیشککود و ضککمن بررسککی

معماری نرمافزار و مراحل نصب و پیادهسکازی ،بکه

دورنمای مرکز آمار ایران ،نقکاط قکوت و ضکعف

بررسی مزایا و معایب به کارگیری  PDAپرداختکه

موجود در برنامهریزی مرککز آمکار ایکران تعیکین

شده است.

میشود .اجرای این طرح در دی سکال  0983آغکاز
شد و در اسفند سال  0931به پایان رسکید .مجکری
این طرح پژوهشی ،آقای رضا خلخالی بوده است.
 .01طراحااای و توساااعه جماااعآوری اطالعاااات
طرحهای شاخص قیمت با استفاده از PDA

مرکز آمار ایران به منظور نوآوری در روشهکای
جمع آوری داده های آمکاری ،افکزایش بهکره وری
طرح های آماری ،ارتقای سکطح کیفکی داده هکای
حاصل و صکرفهجکویی در هزینکههکای اجرایکی،
بکهککارگیری  PDAو ) Mobile (Cell Phoneرا
در دستور کار خود قرار داده است .عدم نیکاز بکه
حجم عظیمی از پرسش نامهها ککه مسکتلزم اتخکاذ
تدبیرهای مناسب برای چاپ و توزیع آن ها بود و
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

اجرای این طرح در فروردین سال  0931آغاز شد و
در آذر سال  0931به پایان رسید .مجری این طرح،
خانم مینا کهیازی بوده است.
 .00امکاااانسااانجی باااهکاااارگیری روش ادیااات
اتوماتیک در طرحهای آمارگیری
سرشماری بهعنوان یکی از روشهای آمکارگیری،
بخککش عظیمککی از اطالعککات مککورد نیککاز بککرای
برنامهریزیهای یک کشکور را تکأمین مکیکنکد.
دادههای یک آمارگیری به دالیل مختلفکی ماننکد
خطای مأمور آمکارگیر ،خطکای دادهآمکا و سکایر
خطاهای غیرنمونکهگیکری ،همکواره بکا دادههکای
گمشده ،ناسکازگار ،پکرت و دورافتکاده ،ککدهای
غیرمجاز و  ...همراه است .از آنجکایی ککه هکر
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اطالعی که در آمکارگیری گکردآوری مکی شکود

در این طرح با بررسی روش ادیکت معرفکی شکده

می تواند دارای خطکا باشکد ،شکاید بتکوان گفکت

توسط فلگی و هالت ،به امککان اسکتفاده از روش

سرشماری با خطای غیرنمونه گیری بیشتری مواجه

ادیت اتوماتیک در طرحهکای آمکارگیری مرککز

است ،زیرا اطالعات بیشتری را گردآوری میکند.

آمار ایران پرداخته شده است.

بککرای اطمینککان از تولیککد دادههککای سککازگار در

اجرای این طرح در خرداد سال  0931آغاز شکد و

سرشماری ،کمیتهای بکه نکام «کمیتکهی ادیکت و

در اسفند سال  0931به پایان رسکید .مجکری ایکن

جانهی» تشکیل میشود .این کمیته موظف اسکت

طرح ،خانم ندا مصطفوی بوده است.

در کمترین زمان ممکن ،دادههای گردآوری شده
را به بهترین شیوه پا سکازی و بکرای اسکتخراج
اطالعات آماده کند .کمیتهی ادیت و جانهی بایکد
از روشهایی برای انجام فعالیتهای خود کمکک
بگیرد که بسکیار سکریع دادههکای بکا کیفیکت را
شناسایی کند .در سال های قبل ،متداولترین روش
بکککرای کشکککف خطکککا در سرشکککماریهکککا و
آمارگیری های نمونه ای روش اگکر -آن گکاه یکا
روش رسم فلوچارت بکود .در سکال  0333کانکادا
برای اولین بار بر اسکاس مقالکهی فلگکی -هالکت
( )0331از رویکرد جدیدی برای ادیت و جکانهی
استفاده کرد .طی این رویککرد کشکف خطکا بکه
صورت اتوماتیک انجام مکی شکود .ایکن روش در
مقایسه با روش اگر -آن گکاه بسکیار سکادهتکر و
کاراتر است و در مدت زمکان کوتکاه بکا نیکروی
انسانی کمتری انجام میشود.

 .05طراحاای ناارمافزارهااای اسااتفاده از  PDAو
بهکارگیری آن در سرشماری عمومی نفوس و
مسک
استفاده از فناوریهای جدید در سرشکماریهکا بکا
هدف افزایش سطح کیفی نتایج و کاهش خطاهکا
همواره مورد توجه مراکز آماری بوده اسکت .بکر
این اساس با بررسی های انجام شکده در خصکوص
بهکارگیری  PDAدر مرحلهی گردآوری دادههای
سرشککماریهککا ،اسککتفاده از  PDAدر سرشککماری
عمومی نفوس و مسککن  0931در چنکد حکوزه از
حوزه های سرشماری در دستور کار مرککز آمکار
ایران قکرار گرفکت .ایکن امکر نیازمنکد طراحکی
نرمافزارها و استفاده از سختافزارهکایی بکود ککه
به کارگیری آن ها گردآوری داده ها را به صکورت
الکترونیکی مقدور می ساخت .در این طرح ،ابتکدا
نرم افزارهای بکه ککارگیری  PDAدر سرشکماری
عمومی نفوس و مسکن  0931طراحی شد .سکپس

گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،
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آموزش نیکروی انسکانی ،گکردآوری داده هکا در

در این طرح با بررسی توصیه هکای بکین المللکی و

حوزه های منتخب سرشماری با اسکتفاده از .PDA

مزایا و معایب آموزش نیمهحضوری ،و نیز بررسی

استخراج نتایج و تهیه گزارش هکای الزم صکورت

نتایج استفاده از آموزش نیمه حضوری در آزمایش

گرفت.

سرشماری  ،0988به طراحی آموزش نیمه حضوری

اجرای این طرح در خرداد سال  0931آغاز شکد و

با استفاده از نرم افکزار تحکت وب در سرشکماری

در آذر سال  0931به پایکان رسکید .مجکری ایکن

عمومی نفوس و مسکن  0931پرداخته شده اسکت.

طرح ،آقایان کمال نژادی و سعید راعی بودند.

برای این منظور ابتدا نرمافزار آموزشی تحکت وب
بککا قابلیککت حککل مسککئله ،تمککرین ،شککبیهسککازی،

 .04طراحی و تهیاهی آماوزش نیماهحضاوری باا
استفاده از نرمافزار تحت وب

خودآزمایی و رتبه بندی و نیز مکدار

آموزشکی

مورد نیاز تهیه شکده اسکت .پکس از آن در طکول

آمککوزش ردههککای اجرایککی در سرشککماریهککای

مراحل آموزش سرشماری ،مشاوره و پشتیبانیهای

گذشته ایران همکواره بکه روش حضکوری انجکام

فنی صورت گرفته و در آخر گزارش نهایی تهیکه

گرفته است .یکی از معایب این روش ،باال بکودن

و تدوین شده است.

هزینه ها و زمان آموزش اسکت .بکرای رفکع ایکن
مشکل در سرشکماری عمکومی نفکوس و مسککن
 ،0931استفاده از آموزش نیمهحضوری با اسکتفاده
از نرمافزار تحت وب در دستور کار مرککز آمکار

اجرای این طرح در تیر سال  0931آغاز شکد و در
بهمن سال  0931به پایان رسید .مجری این طکرح،
خانم نصیبه خیرالهزاده بوده است.

ایران قرار گرفت.
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مقالهها
 به این. ارتقای علمی آن در رتبهبندی نظام پژوهشی کشور بوده است0931 نگاه محوری پژوهشکده در سال
-منظور پژوهشکده در سال گذشته در جهت تولید علم در قالب تشویق همکاران بکه چکاپ مقکاالت علمکی
 عناوین مقاالت چاپ شکده و، در ادامه.پژوهشی در نشریات بینالمللی به نام پژوهشکده همت گماشته است
 ترویجی و مقاالت ارائه شده در- علمی، پژوهشی- علمی،ISI محل انتشار آنها به تفکیک نوع مقاالت یعنی
.همایشهای علمی آمده است

ISI مقالههای
H., Flores-Franulic, A., Mansour Vaezpour,S., (2011). Fatou’s lemma for
Sugeno integral. Applied Mathematics and Computation. 217, 6092-6096.

1. Agahi,

2. Hassania,

H., Soofi, A., and Avazalipour, M.S., (2011). Forecasting GDP With
Aggregated and Sectoral Data. Fluctuation and Noise Letters, 1, 1-16.

3. Hassani,

H, Zhigljavsky, A, and Zhengyuan, X., (2011). Singular Spectrum Analysis
Based on the Perturbation Theory, Nonlinear Analysis: Real World Applications,
12(5), 2752-2766.

4. Patterson,

K, Hassani, H, Heravi, S, Zhigljavsky, A., (2011). Multivariate Singular
Spectrum Analysis for Forecasting Revisions to Real-time Data, Journal of Applied
Statistics, 38(10), 2183-2211.

5. Agahi,

H., Mohammadpour, A. and Vaezpour, S. M. (2012). Predictive tools in data
mining and k-means clustering: Universal Inequalities, Results in Mathematics, DOI
10.1007/s00025-012-0233-2.

6. Agahi,

H. Mohammadpour, A. and Vaezpour, S. M. (2012). A Generalization of the
Chebyshev Type Inequalities for Sugeno Integrals, Soft Computing. 16, 659-666.

7. Agahi,

H. and Yaghoobi, M. A., (2011). On an Extended Chebyshev Type Inequality
for Semi(Co)Normed Fuzzy Integrals. International Journal of Uncertainty,
Fuzziness and Knowledge- Based Systems. 19(5), 781-797.

8. Agahi,

H., Mesiar, R., Ouyang, Y., Pap, E. and Strboja, M. (2012). General
Chebyshev Type Inequalities for Universal Integral. Information Sciences. 187, 171178.
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مقالههای علمی-پژوهشی
عوضعلیپور ،محمدصادق؛ زندی ،فاطمه؛ کاوند ،حسین ( .)0988تحلیلی بر وضع نیروی کار و مشارکت

.0

اقتصادی زنان در ایران بر اساس سرشماریهای  ،0985 ،0935نامه انجمن جمعیتشناسی ،سال چهارم،
شماره  ،3صص .040-018
طاهری ،قدرت؛ عوضعلیپور ،محمدصادق؛ نورالهی ،طه ( .)0983ارزیابی نتایج سرشماری  0985در

.5

استانهای کشور بر اساس گزارش سن با رویکرد توسعه یافتگی آنها ،فصلنامه علمی و پژوهشی علوم
اجتماعی ،سال ششم ،شماره  ،35صص .33-018

مقالههای علمی-ترویجی
.0

هرندی ،فاطمه؛ فالح محسنخانی ،زهره؛ فرید روحانی ،محمدرضا ( .)0931مقایسه کارایی نمونهگیری
متعادل شده و  ppsتحت شرایط یکسان و بررسی تأثیر اندازهی نمونه بر آنها ،مجلّهی بررسیهای آمار
رسمی ایران  ،38صص 30-19

مقالههای ارائه شده در کنفرانسها
Mehran, F. and Fallah Mohsenkhani, Z. (2011). Optimal Weighting and Overlap
for Composite Estimation in Repeated Surveys, 58th World Statistics congress of
the International Statistical Institute.

1.

Rezaei Ghahroodi, Z. (2011). The 2011 Iranian Population and Housing Censuss:
Upcoming Plans for Census data Analysis, Needs Assesment Conference on
Census Analysis. Bali, Indonesia.

2.

.4

روشن ،داود؛ باقری ،فریده؛ صفری ،عبدا..؛ ( .)0931بررسی روند سطح برخورداری تسهیالت ارتباط
جمعی خانوارهای شهری و روستایی در سالهای  0980تا  ،0988همایش تحلیل روندهای جمعیتی
کشور ،پژوهشکده آمار

.4

آقایی ،مجید؛ رضا قلیزاده ،مهدیه؛ ( .)0931بررسی تأثیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال،

همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی ،دانشگاه مازندران.
.0

آقایی ،مجید؛ رضا قلیزاده ،مهدیه؛ ( .)0931ارزیابی اثرات افزایش مخارج دولت بر مصرف بخش
خصوصی بر اساس مدل بهینهیابی بین دورهای مصرف ،همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی ،دانشگاه
مازندران.
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پایاننامهها
عناوین پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالهی دکتری مورد حمایت پژوهشکدهی آمار در سال  0931ککه
در حال انجام و یا به پایان رسیده ،به شرح زیر است:

 تعمیم براورد ناپارامتری کوچک ناحیهای با استفاده از خطاهای سریهای زمانی
 روشهای انتساب بهینه در نمونهگیری طبقهبندی شده چند متغیره
 مدلهای چند سطحی و خواص آنها برای براورد و پیشبینی در نواحی کوچک
 کاربرد رهیافت مفصل در مدلسازی انتخاب نمونه برای تحلیل دادههای آمکارگیری از هزینکه و درآمکد
خانوار
 مدلهای فضایی بیزی برای براورد نواحی کوچک
 تحلیل اقتصادی و جمعیتشناختی باروری در خانوادههای ایرانی :تمرکز بر حجم مطلوب خانواده
 سنجش و تحلیل شاخص فقر در ایران بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی
 تحلیل مدلهای گاوسی پنهان فضایی با استفاده از روش تقریب الپالس آشیانی ترکیبی
 تحلیل بیزی مدلهای رگرسیون جمعی ساختاری با استفاده از تقریب الپالس آشیانی ترکیبی
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عملکرد آموزشی در یک نگاه
نمودارهای ذیل عملکرد آموزشی را در دههی  81در خصوص تعداد برگزاری «دوره های آموزشکی ملکی و
بینالمللی»« ،کارگاههای آموزشی» و «سخنرانیهای آموزشی» نشان میدهند.
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دوره های آموزشی ،کارگاه های
آموزشی و سخنرانیها
پژوهشکدهی آمار به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان
نظام آماری کشور -اعم از کارشناسان پژوهشکدهی
آمار ،مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای اجرایی و با
مجوز سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،تاکنون

Model Selection .3

 .9آموزش نرم افزار ( SASمقدماتی)
 .4آموزش نرم افزار ( SASپیشرفته)
 .5آموزش نرمافزار ( SPSSمقدماتی)
 .1آموزش نرمافزار ( SPSSپیشرفته)
 .3آموزش نرمافزار

Winbugs

 .8آموزش نرمافزار ( STATAمقدماتی)
 .3آموزش نرمافزار ( Eviewsمقدماتی)

اقدام به برگزاری  334دورهی آموزشی در زمینههای

 .01آموزش نرمافزار سری زمانی و

تخصصی آمار نموده و برای این منظور از توان علمی

 .00آموزش نرم افزار

اعضای هیئت علمی دانشگاهها و کارشناسان مرکز آمار

سایر دورههای آموزشی

Arc Gis

ایران ،در کنار اعضای هیئت علمی و کارشناسان خود

 .0روشهای پیشبینی جمعیت

بهره گرفته است.

 .3استانداردهای آماری

جمهوری اسالمی ایران در برگزاری دورههای آموزشکی

 .9آمایش سرزمین

بینالمللی در زمینهی آمار رسمی ،به دلیل داشتن مدرسان
مجرب و متخصص در این امر و همچنین امکانات بهروز
آموزشی ،جایگاه ویژهای در منطقهی آسکیا و اقیانوسکیه
پیدا کرده است .پژوهشکدهی آمار با همککاری مرککز
آمار ایران و مؤسسهی آمار آسکیا و اقیانوسکیه )،(SIAP
تاکنون موفق به برگزاری  34دورهی آموزشی بینالمللی
در خصوص آمار رسمی شده است.

دورههای آموزشی در زمینهی آموزشهای آماری
 .0مبانی آمار رسمی
 .3تحلیل عامل اکتشافی با نرمافزار

SPSS

با نرم افزار SPSS Celementian

 .5هموارسازی (برآورد چگالی و رگرسیون ناپارامتری)

 .1معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل
دورههای آموزشی در زمینهی آموزش
نرمافزارهای آماری
 .0آشنایی با نرم افزار

 .4روش تحقیق (ویژه کارشناسان)
 .5روش تحقیق (ویژه کارشناسان ارشد)

کارگاههای آموزشی
عالوه بر دورههای پیش بینی شده بکرای ایکن سکال،
پژوهشکدهی آمار  3کارگاه آموزشی بکا همککاری
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با عنکاوین زیکر
توسط مشاوران بینالمللی برگزار کرده است.
 .0روش جدید در تحلیل پیشبینی سریهای زمانی
 .3آموزش

java

سخنرانیها
مجموعهی سخنرانیهایی که در ارتباط با مباحث مطرح

 .9مدلهای آمیخته
 .4داده کاوی

Eviews

در آمارهای رسمی و نتایج پژوهشهای انجکامشکده در

سال  0931برگزار گردید ،عبارتاند از:
 .1نمونهگیری از جامعههای کمیاب
 .2برآورد کمشماری در سرشماریهای عمومی
نفوس و مسکن

R
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مجلّهها

مجلّهی پژوهشهای آماری ایران
پژوهشکدهی آمار مجلّهای علمیک پژوهشی با عنوان «مجلّهی پژوهشهای آماری ایران» منتشر میکند و تا
کنون چهارده شماره از این مجلّه منتشر شده است .این مجله در آغاز سال  0983موفق بکه کسکب درجکهی
اعتباری علمی -پژوهشی شده است که شامل شمارههای پیشین آن هم میشود.
زمینه های فعالیت این مجلّه عبارتاند از :آمار نظری ،آمار کاربردی ،احتمال ،آمار رسکمی ،آمکوزش آمکار،
آمار و سیستمهای فازی ،آمار در اقتصاد ،زیست آمار ،آمار و فناوری و سایر زمینههای آمار.
دستاندرکاران انتشار مجلّه در سال  0931عبارت بودند از:
دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدیر مسئول ،سردبیر و عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر عیناهلل پاشا (دانشگاه تربیت معلم /خوارزمی کرج ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر رحیم چینیپرداز (دانشگاه شهید چمران اهواز ،عضو هیئت تحریریه)،
دکتر انوشیروان کاظمنژاد (دانشگاه تربیت مدرس ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر عادل محمدپور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر نادر نعمتاللهی (دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل (دانشگاه شهید بهشتی ،عضو هیئت تحریریه)؛
ساناز مهندسی (پژوهشکدهی آمار ،مسئول امور اجرایی).
در سال  ،0931یک شماره از این مجلّه (دورهی  ،3شمارهی  )3به چاپ رسید .تعداد مقالههای دریافکتشکده
در این سال ،بالغ بر  95مقاله است که از این تعداد ،پس از طی فرایند ارزیابی از سوی داوران و جمعبنکدی
نظر آنان در هیئت تحریریه ،تعداد  03مقاله رد و  1مقاله برای چاپ در مجله پذیرفته شد .بقیّهی مقالکههکای
دریافتشده نیز در مرحلهی ارزیابی قرار دارند.
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مشاوران مجلّهی پژوهشهای آماری ایران در سال 0491

مجید اسدی

احمد خدادادی

غالمرضا محتشمی برزادران

فرزاد اسکندری

محمد خنجری صادق

عادل محمدپور

اکبر اصغرزاده

ناصر داورزنی

محمدرضا مشکانی

محمد امینی

ناهید سنجری فارسیپور

شهرام منصوری

عینا ...پاشا

مریم شرفی

علیرضا نعمتاللهی

رضا پا یاری

هوشنگ طالبی

نادر نعمتاللهی

امیرتیمور پاینده نجفآبادی

رحمان فرنوش

حمیدرضا نوابپور

حمید پزشک

محمدرضا فقیهی

محمدقاسم وحیدی اصل

روحانگیز جمشیدی

انوشیروان کاظمنژاد

غالمحسین یاری

رحیم چینیپرداز

ایرج کاظمی

رضا حبیبی

لیال گلشنی
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مجلّهی بررسیهای آمار رسمی ایران
مجلّهی بررسیهای آمار رسمی ایران مجلّهای علمی -ترویجی ،در زمینهی آمارهای رسمی و رشتههای وابسته
است که هر شش ماه یکبار و با هدف گسترش روششناختی و سیاستهای مربوط به گرداوری ،پردازش،
تحلیل ،ارایه و اطالعرسانی دادههای آماری در حوزهی آمارهای رسمی منتشر میشود.
دستاندرکاران انتشار مجلّهی بررسیهای آمار رسمی ایران در سال  0931عبارت بودند از:
دکتر محمدصادق عوضعلیپور (مرکز آمار ایران ،مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر مجتبی گنجعلی (دانشگاه شهید بهشتی ،سردبیر و عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر محمد بامنی مقدم (دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر حمید پزشک (دانشگاه تهران ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر یداهلل محرابی (دانشگاه شهید بهشتی ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر محمد میرزایی (دانشگاه تهران ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر کامبیز هژبر کیانی (دانشگاه شهید بهشتی ،عضو هیئت تحریریه)؛
ساناز مهندسی (پژوهشکدهی آمار ،مدیر اجرایی).
در سال  ،0931یک شماره از این مجلّه (شمارهی پیاپی  )38منتشر شد .تعداد مقالههای دریافتشده در سکال
 ،0931بالغ بر  09مقاله است که از این تعداد ،پس از طی فرایند ارزیابی از سوی داوران و جمکعبنکدی نظکر
آنان در هیئت تحریریه ،تعداد  5مقاله برای چاپ در مجلّه پذیرفته شد .بقیهی مقالههای دریافتشکده نیکز در
مرحلهی ارزیابی قرار دارند.
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مشاوران مجلّهی بررسیهای آمار رسمی ایران در سال 0491

علیرضا ابدی

زهره فالح محسنخانی

فرزاد اسکندری

ایرج کاظمی

عبدالرحیم بادامچیزاده

اکبر کمیجانی

احسان بهرامی سامانی

یدا ...محرابی

حمید پزشک

عادل محمدپور

احمد خدادادی

محمدرضا مشکانی

ابراهیم خدایی

فرشاد مؤمنی

زهرا رضایی قهرودی

فرهاد مهران

علیرضا زاهدیان

نادر نعمتاللهی

محمدصادق عوضعلیپور

طه نوراللهی

محمدرضا فرید روحانی
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کتابخانه
کتابخانهی پژوهشکدهی آمار فعالیت خود را در سال  ،0933همزمان با تأسیس پژوهشکده ،زیر نظر مستقیم
رئیس پژوهشکده آغاز کرد .این کتابخانه ،بهمنظور تأمین نیاز پژوهشگران ،اقدام به تهیّهی کتابهای
تخصصی در زمینهی آمار و اقتصاد کرده است .در حال حاضر منابع موجود کتابخانه عبارتاند از:
 3191 عنوان کتاب فارسی؛
 0090 عنوان کتاب التین؛


 013عنوان طرح پژوهشی؛

 95 عنوان مجلّهی فارسی؛
 035 مورد مواد سمعی و بصریِ فارسی و التین؛
 93 عنوان مجلّهی التین الکترونیکی؛
امکان استفاده از منابع کتابخانه برای دانشجویان و پژوهشگران خارج از پژوهشکده ،در محل کتابخانه وجود
دارد .جستجوی منابع موجود از طریق وبگاه کتابخانه ،به نشانی  http://library.srtc.ac.irامکانپذیر است.
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مجلّههای الکترونیکی موجود در کتابخانهی پژوهشکدهی آمار
o Australian & New Zealand Journal of Statistics
o Biometrics
o Communications in Statistics: Simulation and Computation
o Communications in Statistics: Theory and Methods
o Econometric Reviews
o Econometrica
o International Statistical Review
o Journal of Applied Statistics
o Journal of Economic Surveys
o Journal of Economics & Management Strategy
o Journal of Nonparametric Statistics
o Journal of Official Statistics
o Journal of Statistical Computation and Simulation
o Journal of the American Statistical Association
o Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)
o Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)
o Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)
o Journal of Time Series Analysis
o Mathematical Population Studies: An International Journal of Mathematical
Demography
o Oxford Bulletin of Economics and Statistics
o Scandinavian Journal of Statistics
o Sequential Analysis: Design Methods & Applications
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o
o
o
o
o

Servey Methodology
Significance
Sociological Methodology
Statistica Neerlandica

o
o
o
o

Stochastic Analysis and Applications
Stochastic Models
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
Teaching Statistics

Statistics :A Journal of Theoretical and Applied Statistics

0931 ،گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار

سایر فعالیتها
نمایشگاهها
پژوهشکدهی آمار در نمایشگاه بینالمللی کتاب

فعالیتهای پژوهشکده در زمینهی طرحهای

تهران و سه نمایشگاه که در حاشیه روز ملی آمار در

پژوهشی ،دورههای آموزشی ملی و بینالمللی و

وزارت کشور ،همایش تحلیل روندهای جمعیتی

حمایت از پایاننامهها و انتشارات پژوهشکده آمار،

کشور در دانشگاه تربیت مدرس و همایش روز

با هدف آگاه ساختن دانشگاهیان ،مدیران واحدهای

جهانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی تهران بر

تولیدی ،خدماتی ،اجرایی و عموم مردم از نتایج

پا شده بود ،حضوری پر رنگ داشت.

یافتههای حاصل از این پژوهشها و آموزشها ،در

در

این

نمایشگاهها

دستاوردهای

پژوهشی

معرض دید قرار گرفت.

پژوهشکدهی آمار مشتمل بر خالصهای از

همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور
همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور با هدف تجزیه
و تحلیل و تفسیر اطالعات جمعیتی گردآوری شده
توسط منابع اطالعاتی کشور نظیر سرشماریها،
آمارگیریهای ثبتی موجود و آمارگیریهای نمونهای،
با مشارکت اساتید ،دانشجویان و صاحبنظران
دانشگاهی و متخصصین دستگاههای اجرایی کشور در
سطح ملی و استانی در روزهای  33و  91آذرماه 0931
در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

محورهای عمدهی این همایش عبارت بودند از:
 .0وضعیت تولید و جمعآوری آمارهای جمعیتی
 .3تحوالت جمعیتی کشور و عوامل مؤثر بر آن
 .9ویژگیها و ساختار جمعیت کشور
 .4تحوالت باروری ،مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن
 .5توزیع جمعیت
 .1امکانات و تسهیالت در اختیار خانوار
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این همایش با مشارکت مرککز آمکار ایکران ،صکندوق
جمعیت سازمان ملل متحد ،معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی ،سازمان ثبتاحوال کشکور ،وزارت بهداشکت،
درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه تهران ،مرکز مطالعات
جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ،انجمن جمعیتشناسی ،انجمکن
آمار ،بیمه مرکزی جمهوری اسکالمی ایکران و دانشکگاه
تربیت مدرس در سطح ملی و استانی برگزار گردید.

نشست نگاهی به سرشماری عمومی نفوس و مسک سال 91
در حاشیهی سرشماری عمکومی نفکوس و مسککن ،نشسکت
تخصصی نگاهی به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سکال
 31با مشارکت دانشگاه تهران ،انجمکن آمکار ،مرککز آمکار
ایران ،انجمن جامعهشناسی ،انجمن جمعیتشناسی و صکندوق
جمعیت سازمان ملل متحد در  33مهرمکاه در محکل پکردیس
علوم دانشگاه تهران ،سالن شهید دهشور برگزار گردید.

محورهای این نشست عبارت بودند از:
- 1بررسی مطالعات انجام شده برای برگزاری هر چه
بهتر سرشماری عمومی نفوس و مسکن
- 2کاربرد نتایج سرشماری در ارگانهای دولتی و سایر علوم به خصوص جمعیتشناسی
- 3انتقاد و پیشنهاد در خصوص برگزاری هر چه بهتر سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 31

انتشار مقاله در مجلّات و روزنامههای کشور
با توجه به سیاست ترویج فرهنگ سرشماری در داخل کشور ،مجموعه مقکاالتی توسکط آقایکان علیرضکا زاهکدیان ،مهکدی
نقیخانی و خانم دکتر روشنک علیاکبری صبا با عناوین زیر در روزنامههای داخلی انتشار یافت:
 - 1روشهای آمارگیری و نقش سرشماری در تهیهی آمارها
 - 2سازماندهی و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 0931
 - 3چگونه دادههای خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن به اطالعات تبدیل میشود
 - 4چگونه کیفیت دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن تضمین میشود
همچنین مقالهای تحت عنوان «گزارش نتایج بررسی روشهای مورد استفاده در مراحل مختلف سرشماری کشکورهای جهکان
طی سالهای  »3115-3104توسط خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی در نشریهی ندا به چکاپ رسکیده اسکت ککه ایکن مقالکه
ترجمهی گزارشی از ادارهی آمار سازمان ملل متحد تحت عنوان زیر بوده است:
Report on the results of a survey on census methods used by countries in the 2010 Census Round
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بازدید کشورهای عضو اکو از سرشماری ایران
همزمان با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،0931
با همکاری پژوهشکدهی آمار ،مرکز آمار ایران و صندوق
جمعیت سازمان ملل متحد ) ،(UNFPAبرنامهای برای بازدید
نمایندگان کشورهای عضو اکو از دستاوردها و نوآوریهای
مرکز آمار ایران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 0931اجرا شد.
این بازدید در دو مرحله صورت گرفت که مرحلهی اول با حضور نمایندگان کشور پاکستان در تاریخ  4و  5آبان و مرحلکه
دوم ،با حضور نمایندگان کشورهای تاجیکستان و افغانستان در تاریخ  00و  03آبان انجام شد .برای این بازدید با تهیهی متون
آموزشی مورد نیاز و ترجمه آنها ،ابتدا جلسات آموزشی به منظور آشنایی نمایندگان کشورهای منتخب با سرشماری نفکوس
و مسکن  0931و نوآوریهای سرشماری برگزار شد .سپس با تأمین امکانات موردنیاز بازدیدی از اجرای سرشماری عمکومی
نفوس و مسکن  0931در چند حوزه از تهران صورت گرفت و در نهایت گزارشهای الزم تهیه و ارائکه شکد .فعالیکتهکای
مربوط به این بازدید با همکاری آقایان مهدی نقیخانی و ناصر داورزنی خانمها دکتر روشنک علیاکبری صبا و دکتر زهکرا
رضایی قهرودی انجام شد.

انتشار ویژهنامه سرشماری عمومی نفوس و مسک 0491
به منظور آشنایی قشر فرهنگی ،علمی و دانشگاهی کشور
با مراحل مختلف سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
پژوهشکدهی آمار با همکاری انجمن آمار ایران و مرکز
آمار ایران ویژهنامهی سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 0931را در سایت انجمن آمار ایران انتشار داد .این
ویژهنامه شامل مطالبی درباره انواع روشهای آمارگیری،
تاریخچه سرشماریهای ایران و جهان ،انواع روشهای
انجام سرشماری ،مروری بر جزئیات سرشماریهای انجام
شده در ایران معرفی مراحل مختلف سرشماری  0931و
ارائهی مهمترین دستاوردهای سرشماری 0931بوده است.
سردبیر مهمان این ویژهنامه آقای مهدی نقیخانی با
همکاری خانمها دکتر روشنک علیاکبری صبا و
دکتر زهرا رضایی قهرودی بودهاند.
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معرفی نرمافزار پارس
نرمافزار پارس بهمنظور ارائهی اطالعات سرشماریهای سالهای  0995تا  0985همراه با نقشه تهیه شده
است .پس از تهیهی نسخهی روستایی نرمافزار ،تصمیم گرفته شد تا اطالعات شهرهای ایران به صورت شهر
به شهر تا سطح بلو  ،همراه با نقشه در یک مجموعهی منسجم ارائه و در اختیار کاربران قرار داده شود.
ارائهی نتایج سرشماریهای انجامگرفته (در سطح آبادی) در سالهای قبل ( 15 ،55 ،45 ،95و  )35و
همچنین نتایج سرشماری سال ( 0985در تمام سطوح جغرافیایی :استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان ،آبادی،
شهر و بلو های شهری) با روشی متفاوت ،بهرهگیری از نقشه و اطالعات مکانی و گردآوری آمارهای
سرشماریهای قبلی با فرمت مناسب از جمله فعالیتهای انجامگرفته در این طرح است .ساماندهی وضعیت
نقشههای سرشماریهای سالهای گذشته و ایجاد آرشیو رقومی از این نقشهها و همچنین ایجاد امکان
مقایسهی اقالم مختلف آماری بر اساس مرز تقسیماتی مشخص یا بهصورت رسم یک محدودهی خاص در
سال های مختلف و ایجاد سهولت در انتقال نتایج ،کاربردها و مفاهیم حاصل از سرشماریها برای مسئوالن،
متخصصان و حتی عموم مردم از جملهی اهداف تهیهی این طرح بزرگ بوده است.
این نرمافزار شامل دو بخش اطالعات آماری و نقشههای رقومی با فرمت  shapeاست .اطالعات دورههای
مختلف سرشماری (در سطح آبادی) بهصورت الیههای مجزا در محیط نرمافزار موجود هستند .اطالعات
توصیفی هر دورهی سرشماری به نقشهها متصل است.
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مراحل تهیهی نرمافزار
کلّیهی سازمانها ،مراکز دولتی ،شرکتهای خصوصی و عموم استفادهکنندگان میتوانند با پیگیری مراحل
زیر اقدام به تهیهی نرمافزار نمایند:
 مراجعه به پژوهشکدهی آمار یا نمایندگیهای فروش نرمافزار، اعالم شمارهی سریال رایانههای مورد نظر (حداکثر  01عدد)، واریز مبلغ  95میلیون ریال برای نسحهی شهری و مبلغ  05میلیون ریال برای نسخهی روستایی بهشمارهی حساب  439/43بانک مرکزی ،بهنام درامدهای اختصاصی پژوهشکدهی آمار،
 -مراجعه به پژوهشکدهی آمار و تکمیل فرم تقاضانامه.

پشتیبانی
خریداران محترم میتوانند سؤاالت و درخواستهای خود را از طریق پژوهشکدهی آمار که مسئول ارائهی
خدمات پس از فروش نرمافزار پارس است ،مطرح سازند .این پژوهشکده ،جوابگوی سؤاالت فنی و
تخصصی خریداران است.
فهرست سازمانها و وزارتخانههای دولتی و خصوصی که تاکنون نرمافزار پارس را خریداری نمودهاند به
شرح ذیل است.
 .0استانداری خراسان جنوبی
 .3استانداری مازندران
 .9استانداری سیستان و بلوچستان
 .4استانداری خوزستان
 .5استانداری زنجان
 .1استانداری فارس
 .3استانداری سمنان
 .8استانداری هرمزگان
 .3استانداری آذربایجان شرقی
 .01استانداری گلستان
 .00جهاد دانشگاهی (مرکز افکارسنجی ایسپا)
گزارش ساالهنی ژپوهشکدهی آمار0931 ،

11

 .03وزارت نیرو (توانیر)
 .09شهرداری منطقه  03تهران
 .04صدا و سیما
 .05بیمه مرکزی
 .01شرکت شاران
 .03شرکت طرح و آمایش
 .08سازمان مدارس و نوسازی کشور
 .03وزارت کشور
 .31دانشگاه تهران (مرکز تحقیقات بینالمللی همزیستی با کویر)
 .30آموزش عالی کاربردی هالل ایران
 .33شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک تهران
 .39بانک مرکزی
 .34وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .35حراست مرکز آمار ایران
 .31مؤسسه حمایت و امداد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
 .33بسیج سازندگی
 .38دانشگاه آزاد منطقه 03
 .33آقای نجاتیان (شخصی)
 .91ریاست جمهوری (مرکز افکارسنجی)
 .90سازمان زلزلهشناسی
 .93شرکت راهبرد اندیشه آپاما
 .99ریاست جمهوری (مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور)
 .94شرکت پژوهش و توسعه ناجی
 .95مرکز آمار ایران (دفتر جمعیت ،نیروی کار و سرشماری)
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