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پژوهشـکدهی آمار دهميـن سـال تأسيس خود را در
سال  1388جشن گرفت .اين جشن با بـرگزاري ده
كارگاه تخصصي توسط ده عضو برجسته هيئت علمي
از ده دانشگاه كشور در ده روز ادامه داشت ،كه مورد
استقبال آمارشناسـان ،دانشجويـان و اسـاتيد آمار قرار
گرفت.
پژوهشـكدهي آمار در سال  1388فعـاليتهاي خود را
در قالب اجراي طرحهاي پژوهشي ،برگزاري دورههاي
آموزشي داخلي ،منطقهاي و بينالمللي ،انتشار نشريات،
حمايت از پاياننامههاي مرتبط با آمار رسمي ،گسترش
همكاري با مؤسسات پـژوهشي و انجمنهاي علمي
ادامه داد.
پژوهشـكدهي آمار در سال گذشته با همكاري مركـز
كميتـه آمـار رسمـي

آمـار ايـران و انجمن آمار ايران
را تشكيـل داد ،و با همكـاري انجمن جمعيتشنـاسي
و صندوق جمعيت ملل متحد ،كنفرانس مهاجرت را
برگزار كرد.
پژوهشكدهي آمار همچون سال گذشته با جهش
چشمگيري تعداد طرحهاي پژوهشي مورد حمايت
خود را به بيش از  30طرح رسانده است .از افتخارات
سال  ،1388ميتوان به كسب رتبهي برتر سرانهي
مقاالت نمايه شده در  ISIدر بين پژوهشكدههاي
وابسته به دستگاههاي اجرايي ،كسب رتبهي برتر از
ميان پژوهشكدههاي ايران بر روي شبكهي جهاني
وب اشاره كرد .پژوهشكدهي آمار در سال  1388موفق
به دريافت گواهينامه  ISO 9001-2008از شركت
 TÜV NORDشد.

1

در سال  1388مجلـهي پـژوهشهـاي آماري ايران
كه به دريافت درجـهي اعتبـاري علمـي-پژوهشي از
كميسيون بررسي نشريـات علمي كشور وزارت علوم
تحقيقات و فناوري نائل آمده بود بهروز شد.
هم اكنون تعداد پـژوهشگران همكار پژوهشـكدهي
آمار بيش از  30نفر و تعداد مقاالت ارائه شده نيز از
 30فراتر رفتـه است .در اين سال تعداد كارگاههـاي
تخصصي و دورههـاي بينالمللي افزايش چشمگيري
داشته و از استقبال بينظيري برخوردار شده است.
در سال  1388پژوهشـكده با هدف وابستـگي كمتر
به بودجـهي عمومي دولت ،با اتخاذ سيـاست انجام
پـژوهش بر اساس سفـارش ،سعـي نمود از انجـام
پـژوهشهايي كه مورد نياز نظام آمـاري كشور اعم
از مركز آمـار ايران و دستگاههاي اجرايي نميباشد،
پرهيز نمايد .در نتيجهي اين سياست ،فرصت مناسبي
براي انجام طرحهاي پژوهشي داراي اولويت در نظام
آماري كشور پيش روي پژوهشـكده قـرار گرفت.
همچنيـن در سال  1388پژوهشـكدهي آمار تحليل
نتايج آمارگيريهاي مركز آمار ايـران را ادامه داد و
بر آن است تا در سالهاي آتي نيز اين پژوهشها را
ادامه دهد.
محمدصادق عوضعلیپور
سرپرست پژوهشکدهی آمار

بهمنظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی در زمینهی آمار
و اطالعات در نظام آماری کشور ،پژوهشکدهی آمار ،در
سال  1378بر 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؛

• • دستیابی به بهترین و مناسبترین فنون و
روشهای تولید و توزیع آمار و مسائل مربوط به آن،
شناخت مشکالت و ارائهی طریق برای رفع آنها؛
• • ارتقای توانمندیهای پژوهشی کشور در زمینهی
مسائل مربوط به آمار؛
• • همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی
کشور ،بهمنظور ارتقای کیفیت فعالیتهای
پژوهشی.

پژوهشکده برای دستیابی به اهداف خود وظایف مهمی
از جمله مطالعه و تعیین اولویتهای پژوهشی در زمینهی
آمار ،اجرای طرحهای پژوهشی در زمینههای مربوط به
روشهای تولید آمار ،تجزیه و تحلیل آمار ،پردازش و
استخراج اطالعات ،اطالعرسانی آماری ،ایجاد زمینهی
مناسب برای همکاری با وزارتخانهها ،سازمانها و
شرکتهای دولتی ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و
خارج کشور ،برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی،
انتشار کتاب و نشریه در زمینههای مرتبط با فعالیتهای
پژوهشکده ،ارائهی جدیدترین اطالعات آماری مورد نیاز
پژوهشگران را به عهده گرفته است.
سیاستها و جهتگیریهای کلی پژوهشکده منبعث
از تصمیمات و مصوبات ارکان پژوهشکده (هیئت امنا،
رئیس پژوهشکده ،شورای پژوهشی) و رهنمودهای
ریاست و شورای معاونین مرکز آمار ایران است.

در ذیل بهطور مختصر ضمن معرفی ارکان پژوهشکده
به عملکرد مختصر هر یک از آنها در طول سال 1388
میپردازیم.
هیئت امنا باالترین رکن تصمیمگیری پژوهشکده
است .هیئت امنا مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری ،بهعنوان رئیس هیئت امنا،
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،رئیس مرکز آمار ایران،
رئیس پژوهشکده و سه تا پنج تن از شخصیتهای علمی
و فرهنگی کشور است .از جمله وظایف و اختیارات هیئت
امنا ،تصویب سازمان اداری پژوهشکده بر اساس ضوابط
و مقررات مربوط ،بررسی و تصویب بودجهی پژوهشکده،
که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد میشود ،تصویب
حسابها و ترازنامهی ساالنهی پژوهشکده ،تصویب
نحوهی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،تعیین حسابرس و
خزانهدار برای پژوهشکده ،پیشنهاد آییننامهی مالی
و معامالتی پژوهشکده در چارچوب ضوابط و مقررات
مربوط به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،جهت
تصویب ،تعیین خط مشی علمی و حدود فعالیتهای
پژوهشکده ،و ارائهی آن به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری برای تصویب نهایی ،بررسی گزارش عملکرد
ساالنهی پژوهشکده ،میباشد که این وظایف با کمک
کمسیون دائمی هیئت امنا بهعنوان بازوی اجرایی آن
صورت میگیرد .کمیسیون دائمی هیئت امنا بهعنوان
بازرس اجرایی هیئت امنا مسئول بررسی اولیهی
گزارشات رئیس پژوهشکده و دستور جلسات هیئت امنا
میباشد .یازدهمین جلسهی کمیسیون دائمی پژوهشکده
در سال گذشته برگزار شد و در آن بودجهی تفصیلی
پژوهشکده ،تعیین حسابرس صورتهای مالی و مجوز
تأسیس گروه خدمات آموزشی مورد بررسی و تصویب
قرار گرفت .کمیسیون دائمی با توجه به افزایش حجم
فعالیتهای آموزشی حین خدمت کارکنان نظام آماری
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که بخش بزرگی از آن به دلیل انتقال وظیفهی آموزشی
مرکز آمار ایران به پژوهشکده بوده است ،تأسیس گروه
خدمات آموزشی پژوهشکده را مورد تصویب قرار داده
است .این اقدام در راستای گسترش جنبهی کاربردی
پژوهشهای صورتگرفته در پژوهشکده آمار است به
عبارت دیگر آموزشهای ارائهشده از سوی پژوهشکده
جنبهی دانشگاهی نداشته بلکه بیشتر برای بهبود
کیفیت پژوهشها مورد توجه میباشد.
رئیس پژوهشکده ،که نمایندهی قانونی پژوهشکده
در مراجع حقیقی و حقوقی میباشد ،از بین اعضای هیئت
علمی ،با معرفی رئیس مرکز آمار ایران ،تأیید وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،و حکم رئیس مرکز آمار ایران منصوب
میشود .رئیس پژوهشکده دارای وظایف و اختیاراتی از
جمله اداره و هدایت امور پژوهشکده و نظارت بر حسن
اجرای کلّیهی فعالیتهای آن ،اخذ اولویتهای پژوهشی
در زمینهی آمار کاربردی از مراجع ذیصالح ،بهمنظور
تهیهی طرحهای پژوهشی و ارائهی آن به شورای
پژوهشی ،پیشنهاد تشکیالت پژوهشکده به هیئت امنا
برای تصویب ،صدور احکام مدیران پژوهشکده بر اساس
تشکیالت مص ّوب ،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
صورتجلسات هیئت امنای پژوهشکده به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران ،ارائهی گزارش
عملکرد ساالنهی پژوهشکده به هیئت امنا ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران میباشد.
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شورای پژوهشی بهعنوان یکی از ارکان پژوهشکده
جهتگیریهای پژوهشی را در راستای اهداف پژوهشکده
و در قالب طرحهای پژوهشی ترسیم مینماید .تصویب
طرحها و برنامههای پژوهشی ،نظارت بر کیفیت و حسن
اجرای طرحهای پژوهشی ،نظارت بر انتشار کتابها
و نشریههای پژوهشی ،بررسی نیازهای تجهیزاتی،
انتشاراتی و پژوهشی ،تعیین خطمشی پژوهشکده
برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی -پژوهشی،
در محدودهی ضوابط و مقررات کشور و ارزیابی نتایج
فعالیتهای پژوهشی در طول یک سال از جمله وظایف
و اختیارات این شورا است.

شورای پژوهشی در راستای گسترش فعالیتهای پژوهشی
در پژوهشکده طی سال گذشته موفق به تشکیل  5جلسه
شد که در آن موضوعات متنوع پژوهشی اعم از پیشنهاد
طرحهای پژوهشی در زمینهی آمار رسمی و کاربردی
مورد بررسی قرار گرفت.

ترکیب شورای پژوهشی پژوهشکده عبارت
است از:
• •رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)،
• •معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورا)،
• •مسئوالن گروههای پژوهشی،

• • دو تا پنج تن از اعضای هیئت علمی.

ارتقای رتبهی علمی پژوهشکده
پژوهشکدهی آمار با فعال نمودن سیاستهایی که به
تولید علم در سطح ملی و بینالمللی منجر میشود ،به
یکی از اهداف بلندمدت خود که ارتقای رتبهی علمی
پژوهشکده در بین پژوهشکدههای دیگر کشور است
نزدیکتر شده است .آییننامههایی نظیر حمایت از
پروژههای تحقیقاتی منجر به مقاله و تشویق همکاران
دانشگاهی و همکاران پژوهشکده به انتشار مقاالت و
دادن امتیاز ویژه به طرحهای پژوهشی و پایاننامههای
مورد حمایت که نتیجهی آنها به صورت مقاله منتشر
میشود از جملهی این سیاستها است.
همکاری با دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی و
پژوهشی در راستای گسترش آمار رسمی

کنفرانسها ،سمینارها و کارگاههای تخصصی را در دستور
کار قرار داده است .این سیاستها منجر به ارائهی تصویر
بهتری از پژوهشکدهی آمار نزد پژوهشگران داخلی و
خارجی شده و گسترش زمینهی همکاریهای مشترک
را فراهم آورده است.
تقویت بنیهی مالی پژوهشکده
پژوهشکدهی آمار در سال گذشته با توجه به افزایش
حجم فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و محدودیت در
اختصاص بودجه عمومی دولت برای امور پژوهشی آن،
سیاست تقویت بنیهی مالی از طریق همکاری و جلب
طرحهای پژوهشی از سازمانهای دولتی و عمومی را
دنبال نموده است.

پژوهشکدهی آمار پس از اجرای موفقیتآمیز برنامهی
حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای
دکتری در سال  ،1387در سال  1388هم با رویکرد
تقویت روحیهی پژوهشی در دانشگاهها و تشویق اساتید
و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به
پژوهش پیرامون آمار رسمی ،این سیاست را پیگیری
نموده است .همکاری با دانشگاه ها به منظور راه اندازی
کارشناسی ارشد آمار رسمی و برگزاری دورهی مشترک
آمار کاربردی از دیگر اقدامات پژوهشکده ،در سال گذشته
بوده است.
همکاری با سازمانها و انجمنهای داخلی و
بینالمللی فعال در زمینهی آمار و اقتصاد

پژوهشکدهی آمار هم برای گسترش پژوهش در زمینهی
آمار و اقتصاد و هم برای توسعهی همکاریهای خود با
مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج ،برگزاری
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آنچه در سالهاي گذشته بهعنوان تكليف و دغدغه همواره پيشروي فعاليتهاي حوزه اداري و مالي در پژوهشكد هي آمار
بوده است ،بهرهمندي از ابزارهاي نوين در اين زمينه ميباشد .در اين راستا با توجه به برنامهريزيها و پيگيريهاي جدي،
پژوهشكدهي آمار در سال  1388توانست در اين حوزه در سه قسمت مجزا از سيستم دستي جدا و فعاليتهاي خود را در
بستر نرمافزارهاي روز پيگيري نمايد .اين سه نرمافزار عبارتند از نرمافزار پرسنلي ،نرمافزار حسابداري و مالي و نرمافزار
حقوق و دستمزد.
بر اين اساس از اين پس كليهي اطالعات و احكام همكاران پژوهشكده به صورت بهروز قابل دسترس و بهرهبرداري
ميباشد .همچنين كليهي اسناد و مدارك مالي پژوهشكده در سيستم حسابداري و مالي ثبت و عم ً
ال سيستم مالي
پژوهشكده از نقدي به نيمهتعهدي ،تغيير يافته است.

مجموعه پرداختها نيز به صورت منظم و روشمند ،بر پايه سيستم حقوق و دستمزد در پژوهشكده تثبيت گرديده است.
وضعیت نیروی انسانی شاغل در پژوهشکدهی آمار به تفکیک مدرک تحصیلی و نوع استخدام در سال 1388
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0

پژوهشکده دارای حدود  800متر مربع فضای
آموزشی و پژوهشی به شرح زیر است:
•آزمایشگاه با ظرفیت  20نفر مجهز به  20رایانه
و خط پرسرعت اینترنت؛

•اتاق کنفرانس چندمنظوره با ظرفیت  50نفر
مجهز به سیستم ویدئو پروژکتور ،ویدئوLCD ،
و برق اضطراری؛

•اتاق جلسات با ظرفیت  20نفر مجهز به سیستم
صوتی و تصویری و سیستم تهویهی مطبوع؛

•کتابخانه دارای  35مجلهی آماری و اقتصادی
الکترونیکی و صدها عنوان کتاب و کتاب چاپی
و الکترونیکی؛

• •غذاخوری و نمـازخانه که پذیرایی از همکاران و
شرکت کنندگان در کارگاه تخصصی و آموزشی در
آنجا انجام میگیرد؛

به  30دستگاه رایانه که همگی به خط اینترنت،
اینترانت و پرینتر مرکزی متصل است.

• •اتاقهـای اعضای هیئت علمی و کارشناسان مجهز

6

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

4

5

5

6

8

10

39

41

34

مقاالت ISI

-

-

4

2

1

2

8

9

6

مقاالت علمی

-

-

1

2

3

6

12

10

11

مقاالت کنفرانسها

-

2

1

5

-

4

17

21

11

شرکت در همایشهای بینالمللی
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فعالیتهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی در قالب سه گروه پژوهشی به اجرا درآمده است .در سال گذشته  27طرح پژوهشی خاتمه یافته و یا در
حال انجام میباشد .در ادامه عناوین و خالصهی طرحها به تفکیک گروههای پژوهشی آمده است.
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طرحهای پژوهشی در دست اجرا و
پایانیافتهی گروه پژوهشی پردازش دادهها و
اطالعرسانی
1 .1طرح آمارگيري از كاربران اينترنت

 2 .2بررسي وضعيت فرهنگ آماري استان زنجان و
ارائهي راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي آن
3 .3دادهكاوي دادگان طرح آمارگيري از هزينه و درامد
خانوارهـاي شهري و روستـايي در سالهـاي 1380
و 1384
 4 .4آزمايشگاه سريهـاي زماني با SAS

5 .5تحليل آماري عوامل مؤثر بر طول مدت بيكاري
1

طرح آمارگيري از كاربران اينترنت

طرح آمارگیری از کاربران اینترنت با همکاری مرکز آمار
ایران و شرکت فناوری اطالعات ایران (وابسته به وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات) در سطح تمام استانهای
کشور اجرا شد .هدف اصلی از اجرای این طرح ،تعیین
تعداد کاربران اینترنت به تفکیک هر یک از استانهای
کشور بود .تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت نظیر
سن ،سطح سواد ،وضع فعالیت ،محل دسترسی به اینترنت،
دورهی تناوب و نوع استفاده از اینترنت نیز از جمله اهداف
این طرح بود .خأل آماری در خصوص تعیین تعداد کاربران
اینترنت ،منجر به استفاده از روشهای غیرمستقیم برای
براورد این شاخص شده است که ایرادهای خاص خود را
به همراه دارد .به همین دلیل ،محاسبهی این شاخص
بهصورت مستقیم ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
طرح آمارگیری از کاربران اینترنت ،یک طرح نمونهگیری
بود که پرسشنامهی آن با مراجعهی مستقیم مأموران
آمارگیر به خانوارهای نمونه و تکمیل بخشهایی از

آن توسط مأمور آمارگیر انجام گرفت .برای خانوارهای
نمونهای که دستکم یکی از اعضای آنان کاربر اینترنت
محسوب میشود ،پرسشنامه نزد خانوار باقی ماند تا
به پرسشهای مربوط ،توسط تکتک اعضای خانوار
که کاربر اینترنت هستند ،پاسخ داده شود .سپس مأمور
آمارگیر با مراجعهی مجدد به این دسته از خانوارها،
نسبت به جمعآوری پرسشنامههای تکمیلشده اقدام
کرد .اجرای این طرح در امرداد  ۱۳۸۷آغاز شد و نتایج
نهایی آن در امرداد  ۱۳۸۸منتشر گردید.
طرح بررسـي وضعيت فرهنـگ آمـاري
استان زنجان و ارائهي راهكارهاي اجـرايي
براي ارتقاي آن
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ارتقـای سـطح کیفـی اطالعـات گـردآوریشـده در
سرشماریها و آمارگیریها بهمنظور افزایش دقت و
کارایی برنامهریزیهای مبتنی بر آمارهای رسمی ،همواره
یکی از دغدغههای متولّیان آمار در کشور بوده است .برای
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت این اطالعات ،تحقیقات
و مطالعات متنوع و گستردهای انجام گرفته ،که خود گواه
بر اهمیت این موضوع است .گذشته از عوامل فنی و
تخصصی (مانند طرح نمونهگیری و طراحی پرسشنامه)،
بعضی از عوامل بسیار مهم که میتوانند نتایج سیاستها
و فعالیتهای آماری را بهشدت تحت تأثیر قرار دهند،
مربوط به جنبههای فرهنگی و رویکردهای اجتماعی
به آمار هستند که بهویژه رابطهی مستقیمی با نحوهی
پاسخگویی مردم در آمارگیریها و بهکارگیری آمار در
برنامهریزیها و سیاستگذاریها دارند.
اعتمـاد مردم به نظـام آمـاری و متولّیـان آمـار ،یکی از
سرمایههای اصلی هر نظام آماری است و خدشه در آن،
موجب افت شدید کیفیت آمارها و عدم گرایش به استفاده
از آمار در جامعه میشود .ریشهیابی و برطرف کردن علل
عدم همکاری برخی از پاسخگویان در سرشماریها و
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طرحهـای آمارگیـری ،و نیز توجه به نظرها ،پیشنهادها
و انتقادهای کارشناسان در خصوص سیاستهای آماری
کشور ،در کنار رعایت قوانین مربوط به حفظ محرمانگی
اطالعات پاسخگویان میتواند موجب افزایش کیفیت
آمارها و بهکارگیری مناسب و صحیح آنها در جامعه
شود .از این رو کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آمار،
و بهتعبیر کاملتر ،رویکرد جامعهشناختی به آمار ،نباید
مورد غفلت متولّیان آمار و کارشناسان نظام آماری کشور
قرار گیرد .شناخت و ارزیابی این کارکردها نقش مهمی
در بازیابی رو ّیههای آماری و دستیابی به اهداف نظام
آماری دارد و به بهبود مستمر نظام تولید و انتشار آمار
کمک میکند.
هدف این طرح پژوهشی ،شناسایی مؤلفهها وشاخصهای
فرهنگ آماری است تا ضمن ارزیابی وضعیت فرهنگ
آماری در سطح استان زنجان ،به ارتقای کیفیت تولید
آمار و بهبود مدیریت آن کمک کند .این مطالعه که در
نوع خود بیسابقه و فاقد پیشینه و نوشتگان غنی و مرتبط
است ،سعی دارد تا با نگرشی نسبت ًا جامع به موضوع،
ضمن دستیابی به اهداف اصلی طرح ،مدلی پیشنهادی
از فرهنگ آماری را بهگونهای ارائه کند که در شرایطی
با محدودیتهای مشابه ،سنجش شاخصها و شناسایی
مؤلفههای کلیدی فرهنگ آماری ،امکانپذیر باشد.

این طرح پژوهشـی که اجـرای آن در اردیبهشت ۱۳۸۵
آغاز شد ،در ابتدا زیر نظر گروه پژوهشی آمارهای
اقتصادی اجرا میشد و مجری آن آقای دکتر حسین
میرزایی ،پژوهشگر سابق پژوهشکدهی آمار و عضو
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
بود؛ اما پس از مدتی وقفه ،اجرای آن در اوایل سال
 ۱۳۸۸با مسئولیت یکی از همکاران طرح ،یعنی آقای
فرشید خانزاده ،پژوهشگر پژوهشکدهی آمار ،دوباره آغاز
شد و در اسفند  ۱۳۸۸به پایان رسید.
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دادهکاوی دادگـان طرح آمارگیری از هزینه
و درامد خانوارهای شهری و روستایی در
سالهای  1380تا 1384

اصطـالح «دادهکـاوی» ،به مجموعـهی روشهـای
استخراج خودکـار دانش مفید از مخازن حجیم دادهها
اطالق میشود .در سالهـای اخیر ،با توجه به افزایش
شدید حجم مخازن دادههـا ،گرایش زیادی به استفاده از
فنون دادهکاوی در صنعت اطالعرسانی پدید آمده است.
مرکز آمار ایران نیز بهعنوان متولّی اصلی آمار کشور،
امروزه با حجم گستردهای از دادهها مواجه است که
استخراج دانش مفید از آنها با روشهای ساده و س ّنتی،
میسر نیست.
ّ
یکی از مهمترین طرحهای آمارگیری این مرکز که هر
سال اجرا و منجر به ایجاد دادگان حجیمی میشود،
طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری و
روستایی است .دادگان حاصل از اجرای ساالنهی این
طرح ،اطالعات متنوعی در مورد خانوارهای شهری و
روستایی ایرانی را در بر دارد ،که ا ِعمال الگوریتمهای
دادهکاوی بر روی آن میتواند منجر به تولید اطالعات
مفیدی در مورد هزینه و درامد خانوارها شود و برای اتخاذ
تصمیمهای مناسب از سوی مدیران ارشد دستگاههای
اجرایی و سیاستگذاران ،مورد استفاده قرار گیرد.
در این طرح پژوهشی ،الگوریتمهای متفاوت دادهکاوی،
از جمله خوشهبندی و طبقهبندی و استخراج قواعد پیوند،
بر روی دادگان طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوارها
در سالهای  ۱۳۸۰تا  ،۱۳۸۴ا ِعمال شد .اجرای این طرح
در تیر  ۱۳۸۶آغاز شد و در شهریور  ۱۳۸۸به پایان رسید.
مجری این طرح پژوهشی ،آقای دکتر بهروز مینایی
بیدگلی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
بود.

3

4

آزمايشگاه سريهاي زماني با SAS

صاحبنظران امر آموزش آمار معتقدند که شیوههای
نوین در آموزش آمار به کندی جایگزین شیوههای کهنه
میشوند .به عنوان مثال سالها طول کشید تا مفهوم
جملهی زیر در بین مدرسان تحلیل دادهها جا باز کرد:
«آموزش آمار شبیه علوم آزمایشگاهی نظیر شیمی و
فیزیک است نه شبیه ریاضیات سنتی»
البته کنـدی تغییر در سیستمهـای آموزشـی مختص
رشتهی خاصی نیست ولی در رشتهی آمار گرفتار پایبندی
بسیاری از مدرسان به شیوههای سنتی و همچنین کمبود
امکانات آزمایشگاهی میباشد .خوشبختانه در سالهای
اخیر امکان ساخت آزمایشگاههای پیشرفته و در عین
حال ارزان قیمت آمار فراهم شده است .توسعهی فناوری
اطالعات ،شامل امکانات سختافزاری و نرمافزاری و
اینترنت ،شبیهسازی آزمایشگاههای آمار را بر روی رایانه
امکانپذیر نموده است و هم اکنون دانشجویان از طریق
اینترنت و یا  CDمیتوانند به این آزمایشگاههای مجازی
دسترسی داشته باشند.
هدف از این طرح پژوهشی عالوه بر تهیهی دستور
کار برای آزمایشگاه سریهای زمانی بر اساس نرمافزار
 ، SASآشنایی کاربران با دستورات و برنامه نویسی در
نرمافزار  ، SASبه منظور تحلیل سریهای زمانی بوده
است .در تهیهی دستور کار آزمایشگاه سریهای زمانی،
موارد زیر م ّد نظر قرار گرفته است:
1 .1دستور کار ،با خالصهای از اهداف هر جلسه شروع
میشود ،با مقدمهای مختصر از بحث نظری موجود
در دستور کار ادامه مییابد و در نهایت دستور کار
برای یک جلسهی دو ساعته آزمایشگاه سریهای
زمانی ارائه میشود.
2 .2برنامههای از قبل نوشته شدهی  SASبرای هر
جلسهی آزمایشگـاه تهیـه شـده که بـرای تحقیـق

مباحث نظری در اختیار کاربران قرار داده خواهد
شد .در ادامه نسبت به نوشتن برنامههای جدید و یا
تکمیل برنامههای از پیش نوشته شده برای تحلیل
دادههای شبیهسازی شده یا واقعی ،راهنمایی الزم
صورت میپذیرد.
3 .3در پایان هر دستـور کـار ،سؤاالت تکمیـلی و موارد
تکنیکی ارائه شد است.
اجرای این طرح پژوهشی در دیماه  1385شروع شده و
در دیماه  1388به پایان رسده است .مجری این طرح
پژوهشی خانم دکتر مینا امینغفاری ،عضو هيئت علمي
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،بوده است.
تحليل آماري عوامل مؤثر بر طول مدت
بيكاري
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افرادی که به هر دلیلی بیکار میشوند ،چنانچه در
جستجوی کار باشند و اقدامات مشخصی برای یافتن کار
یا ایجاد کسب و کار به عمل آورند ،بهاصطالح« ،بیکار
فعال» نامیده میشوند .مدت زمان بیکـاری هر یک از
این افراد ،تابع عوامل مختلفی است که بعضی از آنها
بهصورت ک ّمی در دادگان «طرح آمارگیری نیروی کار»
مرکز آمار ایران وجود دارند .با توجه به اینکه «طرح
آمارگیری نیروی کار» در هر فصل سال و بر اسـاس
روش نمونهگیـری چـرخشی انجـام میگیرد ،پیگیـری
وضعیـت اشتغـال واحدهای نمونـه در طـول زمـان نیز
امکـانپذیـر است .در این طرح ،ضمن تحلیـل توصیفی
عوامل مؤثر بر طول مدت بیکاری افراد ،مدلی آماری
برای تحلیل های استنباطی نیز معرفی خواهد شد.
اجـرای ایـن طـرح در دی  ۱۳۸۸آغـاز شد و پیشبینی
میشـود تا دی  ۱۳۸۹به پایان برسد .مجـری این طرح
پژوهشی ،آقای دکتر مجتبی گنجعلی ،عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید بهشتی است.
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طرحهای پژوهشی در دست اجرا و پایانیافتهی
گروه پژوهشی طرحهای فنی و روشهای
آماری
1 .1بهبود براوردهـاي نيروي كـار با استفاده از چرخشي
بودن طرح
2 .2تحليل آماري نرخ خودكشـي در ايـران
3 .3استفاده از مدلهـاي انتقــالي دو متغيرهي ترتيبي-
اسمي براي تحليل دادههاي طولي
4 .4تحليـل دادههـاي چند متغيره با پاسخهـاي آميخته
گسسته با امكان گمشدگي پاسخهـا و كاربرد آن در
آمارگيريهاي طولي
5 .5نماگر مكمـل نرخ بيكـاري براي بيان وضعيت بازار
كار

6 .6بررسـي شيوههـاي ارزيابي پرسشنامه

7 .7تحليـل ميدانهاي تصـادفي ماركوفـي گاوسـي و
كـاربرد آن در مدلبندي دادههـاي اجارهبهـا

8 .8تحليـل نتايج سرشمـاري عمومي نفوس و مسكن
1385
9 .9تعيين شاخصهـاي كيفيت دادههـاي ثبتـي بـراي
ارزيابي كيفيت دادههاي مذكور
1010امـكانسنجي پيشبينـي جمعيـت استـان فـارس
و شهرستانهـاي آن با استفـاده از مدل شبكـهاي
عصبـي مصنوعـي
1111تعيين ساختـار نظـرسنجـي از كاربـران آمـارهـاي
رسمي حاصل از آمارگيريهـاي مركز آمـار ايران
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بهبـود بـراوردهـاي آمارگيـري نيروي كـار با
استفاده از چرخشي بودن طرح

1

از سال  1384آمارگیری نیروی کار با استفاده از روش
نمونهگیری چرخشی در دستور کار مرکز آمار ایران قرار
گرفت .به دلیل ماهیت روش نمونهگیری این آمارگیری،
براوردهای این آمارگیری به صورت فصلی و ساالنه
(در سطح جاری و تغییرات) ارائه میشود .هم اکنون
براوردهای فصلی تنها با استفاده از دادههای همان فصل
ارائه میشوند.

در طرح پژوهشی حاضر ،ابتدا مبانی نظری روشهای
بهبود براوردها در نمونهگیریهای چرخشی مورد بررسی
قرار گرفته شده است ،سپس موارد استفاده ،مزایا و معایب
هر یک از روشها شرح داده شده است .در مرحلهی بعد،
با توجه به دادههای موجود نیروی کار ،روش پیشنهادی
برآورد مرکب برای آمارگیری نیروی کار ایران ارائه شده
است و در پایان با استفاده از داده های نیروی کار ایران،
برآوردهای مذکور محاسبه شدهاند .
اجرای این طرح پژوهشی در مهرماه  1386آغاز شد و
در فروردین ماه سال  1388به پایان رسید .مجری این
طرح پژوهشی خانم زهره فالح محسنخانی ،عضو هیئت
علمی پژوهشکدهی آمار بوده است.

تحليـل آمـاري نـرخ خودكشي در ايـران
مسکن

هدف از انجام مطالعـه عالوه بر مرور بر کارهـای انجام
شـده به لحاظ آمـاری و یا ادبیات مرتبط با خودکشـی،
مراجعه به دادههای موجود و تحلیـل رفتار نرخ خودکشـی
و توصیف الگـوی آمـاری این پدیدهی مصیبتبار است.
در ارتباط با دادههـای خودکشی ،ابتدا موجودیت و در
دسترس بودن دادههـا و همچنین قابـل اعتمـاد بودن
آنها مورد بررسـی قرارگرفته است و سپس تغییرات نرخ

2

خودکشی بر حسب برخی متغیرهای کمکی و تغییرات آن
بر حسب زمان و استـان محل اقامت مورد بررسـی قرار
گرفته شـده است.

پژوهشـگران این تک پروژه ،خانم دکتـر زهرا رضـایی
قهرودی ،آقای دکتر مجتبـی گنجعلـی و خانم فاطمـه
هرندی بودهاند و نتیجهی این تک پروژهی تحقیقاتی در
قالب مقالـهای تحت عنـوان "مدل انتقـالی برای تحلیـل
دادههای طولی با پاسخهای دومتغیرهی آمیختهی ترتیبی
و اسمـی" در مجلـهی پژوهشهای آمـاری ایران ،بهار و
تابستان  1387چاپ شده است.

استفاده از مدلهاي انتقـالي دو متغيرهي
ترتيبي-اسمي بـراي تحليـل دادههـاي
طولي

تحليل دادههاي چندمتغيره با پاسخهاي آميخته
گسسته با امكان گمشدگي پاسخها و كاربرد
آن در آمارگيريهاي مقطعي و طولي

اجرای این طرح پژوهشی در اسفند  1385آغاز شد و در
شهریور ماه سال  1388به پایان رسید .مجری این طرح
پژوهشی ،آقای دکتر احمد خدادادی ،استادیار دانشگاه
شهید بهشتی ،بوده است.
3

پاسخهای همبستهی ترتیبی -اسمی در حضور اطالعات
کمکی ،اغلب در آمارگیریها بهواسطهی اندازهگیریهای
مکرر در مطالعات طولی مشاهده میشوند .این اندازهگیری
مکرر ابـزار و وسیـلهی مهمـی در پژوهشهـای علوم
اجتماعی -اقتصادی است .با توجه به اینکه پاسخهای
ترتیبی -اسمی در طول زمان برای افراد یکسان جمعآوری
میشود ،همبستگی بین آنها باید درنظر گرفته شود چرا
که استفاده از تحلیلهای یک متغیره مانند استفاده از
مدلهای لوجیت و پروبیت تجمعی برای پاسخهای
ترتیبی و مدل لوجیت تعمیمیافته برای پاسخهای اسمی،
بدون درنظر گرفتن همبستگی بین این دو پاسخ ،باعث
افت کارایی براورد پارامترها میشود.
در این طـرح پژوهشـی یک مـدل انتقـالی دومتغیـرهی
ترتیبـی -اسمـی پیشنهـاد شده است و براورد ماکسیمم
درستنمـایی بـرای براورد پارامترهـا از مجزاسـازی تابع
درستنمـایی حاصل میشود به نحوی که با استفـاده از
نرمافزارهای موجود امکان براورد پارامترها وجود داشته
باشد .این روش روی دادههای آمارگیری نیروی کار ایران
که دادههایی طولی است ،ا ِعمال شده است .تک پروژهی
مذکور به منظور نیل به اهداف مذکور انجام شده است.

مهمترین مشخصـهی مطالعـات طولـی ،اندازهگیریهای
تکراری واحدهـا در طول زمـان است .هدف اولیـهی
مطالعات طولی ،مشخصسازي تغییرات پاسخ در طول
زمان و همچنین بررسی عاملهاي تاثیر گذار بر این
تغییرات میباشد .همچنین با استفاده از اندازهگيـريهاي
تکراری بر روی هر واحد نمونـه ،امکـان دستیـابی به
تغییرات بین واحدها در طول زمان نیز فراهم میگردد.
در اینگونه مطالعات اغلب ،بیش از یک پاسخ برای هر
آزمودنی در هر زمان (مطالعات چندمتغیره) و یا بيش از
يك پاسخ برای چند آزمودنی در یک خوشه (به عنوان
مثال اعضای خانوار تشکیل یک خوشه میدهند) ثبت
میگردد ،که در نظر گرفتن این دو نوع همبستگی در باال
بردن دقت مدل موثر میباشد .در آمارگیریهای طولی با
توجه به اینکه تعداد زیادی از سئواالت پرسشنامه حاوی
پاسخهای چندمتغیرهی گسسته میباشد که پژوهشگران
عالقهمند به بررسی تاثیر برخی دیگر از متغیرها بر روی
این متغیرهای وابسته به طور همزمان هستند ،معرفی
مدلهای طولی چندمتغیره با پاسخهای گسسته برای
تحلیل چنین مطالعاتی الزامی است .از طرفی در بیشتر
آمارگیریهای طولی و مقطعی که در مراکز آماری دنیا
اجرا میشود گریـز از دادههـای گمشـده امری اجتناب
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ناپذیر است .بنابراین معرفی مدلهـایی که قابلیت بررسی
دادههای گمشـده و تاثیر آنها بر برآوردها را داشته باشد،
ضروری است .در این پروژه به منظور بررسی همبستگی
بین متغیرهای پاسخ در طول زمان و همچنین پاسخهای
چندمتغیره اندازهگیری شده برای هر فرد در یک زمان
مشخص ،مدل انتقالی همراه با ضرایب تصادفی برای
پاسخ های گسستهی همبسته ارائه شده است .این مدل
با درنظر گرفتن مکانیسم گمشدگی دادهها ،امکان بررسی
مساله بیپاسخی را به طور همزمان فراهم آورده است.
اجرای این طرح پژوهشی در مهرماه سال  1387آغاز شد
و در مهرماه سال  1388به پایان رسید .مجری این طرح
پژوهشی خانم سمانه افتخاری است.

5

نماگر مكمل نرخ بيكاري براي بيان وضعيت
بازار كار

 26سال پس از قبول تعریف استاندارد آماری بینالمللـی
بـرای بیکـاری در سیزدهمیـن کنفـرانس بیـنالمللـی
آمارشناسان کار (  ،)1982، ILOامروزه این تعریف
توسط طیف وسیعی از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد
و بر مبنای آن ،آمارهای بیکـاری قابل مقایسه در سطح
بینالمللی بهوجود آمده است .در حال حاضر نیز بسیاری
از کشورها سری زمانی طوالنی از نرخ بیکاری مبتنی بر
تعریف مزبور را در اختیار دارند .علیرغم کاربرد گسترده،
این تعریف از همان ابتدا در معرض انتقادهای بسیاری
بودهاست .هر چند در پاسخ به این انتقادات ،تالشهای
بسیاری برای تجدیدنظر در تعریف بیکـاری و یا تکمیل
آن با مفاهیم دیگری از قبیل اشتغال ناقص ،اشتغال
نامناسب ،بیکـاری تعدیلشده ،کمبود کار ،و از این قبیل
در سطوح ملی و بینالمللی انجام شده است اما هنوز هم
نرخ بیکاری به عنوان مطرحترین نماگر بازار کار ،جایگاه
ویژه خود را حفظ نموده است .در عین حال این اعتقاد نیز
وجود داشته و دارد که نه نرخ بیکـاری و نه هیچ نماگر
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دیگری به تنهایی قادر نیست پیچیدگیهای بازار کار را
منعکس نماید و بیانصافی است که نرخ بیکاری را برای
آنچه که قرار نبوده باشد ،یعنی معیار جامع کمبود کار و
کار کمبهره ،نقد کنیم .دفتر آمار  ILOدر سالهای اخیر
پروژهای را آغاز نمودهاست که هدف آن ،تهیهی نماگر
مکمل نرخ بیکاری است .نتایج مطالعات انجام شده در
این پروژه در هجدهمین کنفرانس بینالمللی آمارشناسان
کار ارائه گردید.

در این طرح پژوهشي ،هدف ،تعريف و محاسبهي نماگري
جديد به عنوان نماگـر مكمل نرخ بيكـاري است با اين
هدف كه از طريق اين نماگر ،دست اندركـاران مسائل
بازار كار كشور ،شناخت بهتري از وضعيت اين بازار در
زمينهي ميزان كمبود فرصتهاي شغلي و ميزان اشتغال
كمبهره به دست آورند كه عالوه بر اين كه مي تواند در
اتخاذ سياستهاي درست براي حل مشكالت بازار كار ،
مفيد واقع شود ،انتظار میرود بتواند بسياري از نقدهايي را
كه در حال حاضر متوجه نرخ بيكاري رسمي كشور است،
مرتفع سازد .به اين منظور پس از مطالعه ادبيات موضوع و
سوابق استفاده از نماگرهاي مشابه در كشورهاي منتخب،
چگونگي تعريف اين نماگر براي ايران مورد بررسي قرار
گرفته است .سپس با توجه به اقالم مورد پرسش در
آمارگيـري نيروي كـار مركز آمـار ايران كه منبع تهيهي
آمار رسمي نيروي كار كشور است ،نسبت به محاسبهي
نماگر مذكور در شرايط موجود اقدام شده است و براي
محاسبهي دقيقتر اين نماگر ،سواالت اضافي براي درج
در پرسشنامهي آمارگيري نيروي كـار مركـز آمـار ايران،
پيشنهاد شده است.
اجرای این طرح پژوهشی در خرداد ماه سال  1388آغاز
شد و در اسفندماه سال  1388به پایان رسید .مجری این
طرح پژوهشی خانم فاطمه هرندی ،عضو هیات علمی
پژوهشکدهی آمار است.

6

بررسي شيوههاي ارزيابي پرسشنامه

اثر پرسشنامه یکی از منابع چهارگانهی خطای اندازهگیری
در آمارگیریهاست .بهمنظور کنترل این اثر و دستیابی به
یک ابزار اندازهگیری با قابلیت اعتماد ،اعتبار و حساسیت
بیـشتـر ،الزم اسـت در طـول زمان ،پرسشنـامههـای
مناسبتری طراحی شوند و یا پرسشنامههای موجود ،طی
یک فرایند منطقی و مستمر اصالح شوند تا اندازههای
بهتری در مقایسه با اندازههای حاصل از پرسشنامههای
قبلی ،حاصل شود .نیل به این هدف ،مستلزم ارزیابی
مستمر پرسشنامهها از ابعاد مختلف است.
ارزیابی پرسشنامه ،از جنبههای مختلف و با شیوههای
مختلف قابل انجام است .اغلب شیوههای ارزیابی
متداول ،مبتنی بر نظریهی آزمون کالسیک هستند که
مقیاسهای مورد استفاده در آنها ،وابسته به گشتاورهای
میانگین ،واریانس و کوواریانس است که به ویژگیهای
نمونه حساس هستند .اما در سالهای اخیر ،نظریههای
دیگری نیز همچون نظریهی پاسخ قلم ارائه شده که
فراتر از روشهای سنتی آزمون کالسیک عمل میکنند.
در این نظریه ،بسته به ساختار پاسخ قلم ،مدلهای
مختلفی قابل تعریف میباشد.
هدف کلی این طرح پژوهشـی ،تبیین جنبههای مختلف
ارزیـابی پرسشنـامه ،بررسی روشهـای مختلف ارزیابی
پرسشنامه و معرفی مناسبترین روشها برای جنبههای
مختلف ارزیابی با تأکید بر امکانسنجی استفاده از
آنها در پرسشنامههای آمارگیریهای مرکز آمار ایران
میباشد.
اجرای این طرح پژوهشی در مهرماه  1386آغاز شد و
پیشبینی میشود در اردیبهشت ماه سال  1389به پایان
برسد .مجـری این طرح پژوهشـی خانـم مریم جـوادی،
کارشناس پژوهشکدهی آمار ،است.

تحليل ميدانهاي تصادفي ماركوفي گاوسي و
كاربرد آن در مدلبندي دادههاي اجارهبها
در برخي از طرحهاي نمونهگيري ،دادهها به گونهاي
جمعآوري ميشوند كه اطالعات مكان يا ناحيهاي
مشخص مانند استان ،مناطق ،نواحي يا بلوكهاي شهري
را منعكس كنند .به عنوان مثال در طرح نيروي كار ،نرخ
بيكاري براي هر استان ارائه ميشود ،در طرح اجارهبها،
متوسط اجارهبها در سطح مناطق شهري براي هر يك
از مراكز استانها گزارش ميشود يا در طرح حسابهاي
ملي ،نرخ رشد اقتصادي براي هر استان تعيين ميشود.
اين دادهها ،عالوه بر اينكه معرف اطالعات ناحيهاي
مشخص هستند ،بين آنها وابستگي نيز وجود دارد .به
عبارت ديگر مشاهداتي كه در همسايگي يكديگر قرار
دارند ،مشابهتر هستند .لذا به كارگيري روشهاي معمول
تحليل ،كه در آنها فرض بر استقالل مشاهدات است،
بـراي تحليل اين گونـه دادههـا كـه دادههـاي فضايي
مشبكهاي ناميده ميشوند ،مناسب نميباشد .از اين
رو ،عمومـ ًا از يك ميـدان تصـادفي ماركوفي گاوسي
كه يك خانواده مهم از توزيعهاست ،براي مدلبندي
چنين دادههايي استفاده ميشود .در طرح پيشنهادي
حاضر،ضمن معرفي ميدانهاي تصادفي ماركوفي گاوسي
و ارائه ويژگيهاي آنها ،نحوه مدلبندي دادههاي فضايي
مشبكهاي با استفاده از اين گونه ميدانها بيان ميشود.
سپس بهمنظور تحليل ،دو روش بسامدي و بيزي بررسي
ميشوند .يكي از طرحهايي كه در حال حاضر در مركز
آمار ايران در حال اجرا است ،طرح آمارگیری از قیمت و
اجارهی مسکن است .از آنجا كه اطالعات در اين طرح
در سطح مناطق شهرداري در مراكز استانها جمعآوري
ميشود ،در پايان نتايج بهدست آمده از اين تحقيق ،براي
دادههاي این طرح در شهر تهران مورد مطالعه موردي
قرار ميگيرد.
اجرای این طرح پژوهشی در مهرماه سال  1387آغاز شد
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7

و پیشبینی میشود در خرداد ماه  1389به پایان برسد.
مجری این طرح پژوهشی خانم دکتر ریواز عضو هیات
علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
8

تحليل نتايج سرشماري عمومي و مسكن

9

تعيين شاخصهاي كيفيت دادههاي ثبتي
براي ارزيابي كيفيت دادههاي مذكور

سرشماریهای جمعیتی از جمله منابع بسیار غنی در
شناخت ویژگیهای جمعیتی و بررسی مشخصههای عمده
خانوار در ایران است .تحلیل دادههای سرشماریبهمنظور
بررسی تحوالت جمعیتشناسی از جمله ضرورتهای
پس از انجام سرشماریهای جمعیتی است.
گـروه پژوهشـی طرحهـای فنـی و روشهـای آمـاری،
بهمنظور تحلیل نتایج سرشماری  ،1385تحلیل دو
موضوع را در دستور کار خود قرار داده است که نتایج این
طرح در قالب دو مقاله به مجالت معتبر علمی -پژوهشی
ارسال شده است .مقالهی "نگاهی به جوانان عالف در
ایران" در مجلهی نامهی علوم اجتماعی ،زمستان 1387
توسط خانمها فاطمه هرندی ،زهرا فیروزی حاجی و مریم
جوادی به چاپ رسیده است و مقالهی " بررسی الگوی
ترکیب خانوار کشور در سال  "1385در مرحلهی داوری
در یکی از مجالت علمی  -پژوهشی میباشد.

در کشور ما دادههـای ثبتی همواره به عنوان یکی از
مهمترین منابع تولید آمار مطرح بودهاند .با توجه به اینکه
در بخشهایی از برنامهی ملی آمار (تدوین شده براساس
احکام برنامه چهارم توسعه) نیز به این موضوع اشاره شده
است ،کاربرد آمارهای ثبتی در برنامهریزیهای توسعه
بیش از پیش اهمیت یافتـه است .بهمنـظور اطمینـان از
موفقیت این برنامهها و حصول نتایج مطلوب از اجرای
آنها ،باید دادههای ثبتی به طور مداوم مورد ارزیابی قرار
گرفته و در فرایند بهبود کیفیت واقع شوند.
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بدیهی است که گام اول در هر ارزیابی کیفیتی ،شناسایی
ابعاد کیفیت و تعیین شاخصهایی است که بر اساس
آنها ارزیابی این ابعاد قابل انجام باشد .به جرات میتوان
گفت که این مرحله مهمترین مرحله در فرایند ارزیابی
کیفیت است زیرا اگر شناسایی ابعاد و تعیین شاخصها به
دقت انجام نپذیرد ،نتیجه ارزیابی ناقص و مبهم خواهد
بود و استنباطهای غلطی را باعث خواهد شد که نتیجهی
نهایی این انحراف از واقعیت در عملکردهای اشتباه
کاربران دادههای ثبتی مذکور نمایان خواهد شد .هدف
اصلی این تحقیق شناسایی ابعاد کیفیت و تعیین شاخص
های ارزیابی کیفیت دادههای ثبتی بوده است .اجرای
این طرح پژوهشی در آذرماه سال  1387آغاز شد و در
اردیبهشت ماه سال  1388به پایان رسید .مجری این
طرح پژوهشی آقای کاوه کیانی است.
امكانسنجي پيشبيني جمعيت استان
فارس و شهرستانهاي آن با استفاده از
مدل شبكهي عصبي مصنوعي

پیشینی روند جمعیت ،مسألهی پیچیدهای است و
جمعیت هرکشوری به متغیرهای مختلفی وابسته
است .الگو و ساختار جمعیت در هر کشوری تحت تأثیر
عوامل اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی قرار دارد به طوری
که هر یک از این عوامل میتواند موجب تغییراتی
در الگوی پیشبینی کنندههای جمعیت شود .تا کنون
مطالعات انجام شده در مورد پیشبینی جمعیت ،مبتنی
بر روشهای آماری یا تکنیکهای ریاضی بوده است.
اما برای تحلیل دادههای جمعیتی و پیشبینی روند آن
در یک کشور ،الزم است از تکنیکهایی استفاده شود که
ساختار واقعی تری از دادهها را در تحلیل مشارکت دهند
كه شبکههای عصبی مصنوعی دارای چنین ساختاری
است .این پژوهش قصد دارد که امکان پیشبینی جمعیت
استان و شهرستانهای فارس را با استفاده از شبکهی
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عصبی مصنوعی بررسی نماید.

اجرای این طرح پژوهشی در مهر ماه سال  1388آغاز شد
و پیشبینی میشود در تیر ماه سال  1389به پایان برسد.
مجری این طرح پژوهشی آقای دكتر اکبر بیگلریان
است.
11

تعيين ساختار نظرسنجي از كاربران
آمارهاي رسمي حاصل از آمارگيريهاي
مركز آمار ايران

بهمنظور آگاهسازی تولیدکنندگان از کمبودها و نیازهای
آماری و چگونگی استفاده از آمارها در ابعاد مختلف
که منجر به جلوگیری از تولید و استفاده از آمارهای
غیررسمی میشود ،و نیز تولید آمارهای صحیح برای
استفادهی سیاستگزاران و تصمیمگيران ،نیازسنجی
آماری از کاربران و سنجش مداوم میزان بهرهمندی و
رضایتمندی آنان از خدمـات آمـاری ضروری به نظر
میرسد .همچنین تعیین کاربران اصلی آمارهای تولیدی
و محورهای نظرسنجی و طراحی فرمها و پرسشنامههای
متناسب با آنها در راستای براورده ساختن موارد مذکور از
اهمیت باالیی برخوردار است تا بر اساس آن بتوان میزان
رضایتمندی مشتریان از آمارهای حاصل از طرحهای
آمارگیری مرکز آمار ایران را ارائه داد .هدف از انجام
این طرح پژوهشی فراهم آوردن ابزاری برای شناسایی
کاربران و سنجش مداوم میزان بهرهمندی و رضایتمندی
آنان از خدمات آماری است .اجرای این طرح پژوهشی
در مهرماه ماه سال  1388آغاز شد و پیشبینی میشود
در مهر ماه سال  1389به پایان برسد .مجری این طرح
پژوهشی آقای ذبیح ا ...قائمی است.
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طرحهای پژوهشی در دست اجرا و پایانیافتهی
گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
1 .1تهيه طرح جامع اندازهگيري شاخصها و نماگرهاي
محيط زيست
 2 .2طراحـي طرح اندازهگيـري سطح استاندارد زنـدگي
خانوارها در ايران

 3 .3تهيه حساب بخشهـاي نهادي-فاز مطالعاتي

 4 .4طراحي طرح آمارگيري از گردشگري ورودي
 5 .5بررسي تحوالت اخير باروري در ايران :كاربرد روش
فرزندان خود در سرشماري 85
6 .6براورد موجودي سرمايه و مصرف سرمايه ثابت در
بخشهاي عمدهي اقتصادي
7 .7بررسـي خط فقر و شـاخصهـاي فقـر در استـان
هرمزگـان
8 .8تحليلي بر حسابهاي منطقهاي استان هرمزگان
9 .9تهيه حسابهاي ملي سالمت
1010واگذاري اراضي در شهركها و نواحي صنعتي كشور
طي سالهاي  1383-87و ارائه مدل مناسب براي
پيشبيني آن طـي سالهـاي  1388-89و مكانيزه
نمودن آن
1111بررسـي وضعيـت زنـاشويي در ايـران بـر اسـاس
سرشماريهـاي  75و 85
1

تهيه طرح جامع اندازهگيري شاخصها و
نماگرهاي محيط زيست

هدف کلی از اجرای این طرح تعیین شاخصها و نماگرهای
زیست محیطی در بخشهای صنعت ،معدن ،کشاورزی و
خانوار و شناسایی طرحهای آمارگیری به منظور دستیابی
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به آمارهای پایهای محیطزیست در بخشهای منتخب
با انگیزه فراهم نمودن پیش زمینههای الزم جهت تهیه
حسابهای اقتصادی محیطزیست میباشد.
اجرای این طرح در اسفند  1386آغاز شد و در خرداد
 1388به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،خانم
رویا وزیری ،کارشناس ارشد مرکزآمار ایران ،بودند.

طراحي طرح اندازهگيري سطح استاندارد
زندگي خانوارها در ايران    

2

طرح اندازه گيري سطح استاندارد زندگي خانوارها در سال
 1979توسط بانك جهاني مطرح شد .هدف اصلي اين
طرح جمعآوري دادههايي است كه بتواند رفتار و رفاه
خانوارها و اثرات برنامههاي دولت را مورد ارزيابي قرار
دهد .در طرح  LSMSعالوه بر دادههاي هزينههاي
خوراك و غيرخوراك ،درآمد ،ويژگيهاي اجتماعي-
اقتصادي ،اطالعات مربوط به مهاجرت ،قد و وزن،
باروري ،تغذيه و دسترسي به امكانات بهداشتي و آموزشي
در سطح روستاها نيز جمعآوري ميگردد.
اجرای این طرح در دی  1386آغاز شد و در خرداد 1388
به پايان رسید .مجریان این طرح پژوهشی ،خانم یگانه
موسوی جهرمی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیامنور و
محمدصادق عوضعلیپور رئیس پژوهشکده آمار بودند.
   

تهيه حساب بخش هاي نهادي -فاز مطالعاتي

در چارچوب مركزي سيستم حسابهاي ملي سال 1993
( )SNA93براي نشـان دادن تصويـر عملكـرد اقتصـاد
كشورها مجموعهاي از حسابهاي سازگار ،يكپارچه
و مرتبط با يكديگر پيشبيني شده است .براي مقايسه
بينالمللي اقتصـاد كشورهـا ،تهيه حسابهـاي فوق
در سطح كل كشور ،بخشهاي نهـادي و دنيـاي خارج
براساس تعاريف ،مفاهيم ،طبقهبنديهـا و روشهـاي

3

محاسباتي  SNA93پيشنهاد شده است .بخشهاي
نهادي شامل شركتهاي مالي ،شركتهاي غيرمالي،
دولت ،خانوار ،مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها
است .از آنجایی که نتايج حاصل از اندازهگيري اثرات
رفتار يك بخش اقتصادي بر بخشهاي ديگر با استفاده از
تهيه حسابهاي فوق براي بخشهاي نهادي امكانپذير
ميشود ،هدف كلي اين طرح پياده سازي كامل سيستم
 SNA93به تفكيك بخشهاي نهادي است.
اجرای این طرح از تیر  1388آغاز شد و در اسفند 1388
به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،آقای تقی
ترابی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،بودند.

4

طراحي طرح آمارگيري از گردشگري ورودي
گردشگري ،یک موضوع مهم و اساسي در تحوالت
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشورها محسوب ميشود.
با گسترش گردشگري ميتوان مسيري را براي افزايش
درآمدهاي كشور و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و
در نتيجه فراهم نمودن مسيري مطلوب براي دستيابي به
توسعه پايدار و همه جانبه ترسيم نمود.
اهميت آمار و اطالعات مورد نياز حوزه گردشگري ضرورت
تدوين طرحهاي آماري اين بخش را دو چندان ميكند.
به همين علت تهيه و انجام طرح مطالعاتي "طراحي
طرح آمارگيري از گردشگران ورودي" از جمله طرح هاي
پژوهشي مورد نياز مركز آمار ايران بوده كه به پژوهشكده
آمار اعالم شد .هدف اصلي از اجراي اين طرح ،تأمين
بخشي از نيازهاي آماري تهيه حساب اقماري گردشگران
ورودي بوده است.
اجرای این طرح از مهر  1387آغاز شد و در بهمن 1388
به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،آقای محمد
باقر تاجالدین بودند.

بررسي تحوالت اخير باروري در ايران :كاربرد
روش فرزندان خود در سرشماري 85

5

روند فراگیر کاهش سریع باروری در کشور از ویژگیهای
انتقال باروری در سه دهه گذشته بوده است و مطالعات
اخیر نیز بر فرضیه همگرایی باروری در ایران تاکید
داشته است .با عنـایت بر تاثیر قابل توجه تغییرات باروری
بر پویـایی جمعیـت در کشـور ،هدف این طرح بررسی
سطح ،روند و الگوی باروری در سطوح استانی و کشوری
با بهکارگیری روش فرزندان خود و با استفاده از دادههای
سه سرشماری متوالی  1375 ،1365و  1385میباشد.
اجـرای این طرح از فروردین  1388آغاز شد و در اسفند
 1388به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،آقای
محمدجالل عباسی شوازی ،عضو هیات علمی دانشگاه
تهران ،بودند.
برآورد موجودي سرمايه و مصرف سرمايه ثابت
در بخشهاي عمده اقتصادي

انجام بسیاری از تحقیقات اقتصادی در زمینههای
مختلف از جمله برآورد توابع تولید ،برآورد توابع هزینه،
اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری فعالیتهای
اقتصادی و مطالعات رشد اقتصادی نیازمند استفاده از
دادههای موجودی سرمایه است .عالوه بر این یکی از
دادههای مهم در تهیه حسابهای ملی دادههای مصرف
سرمایه میباشد .هدف از این پژوهش برآورد موجودی
سرمایه و مصرف سرمایه ثابت به تفکیک بخشهای
عمده اقتصادی ایران است.
اجـرای این طرح در فروردین  1388آغاز شد و پیشبینی
میشود در تیر  1389به پايان برسد .مجری این طرح
پژوهشی ،آقای کامبیز هژبر کیانی ،عضو هیـات علمی
دانشگاه شهید بهشتی ،هستند.
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6

7

بررسي خط فقر و شاخصهاي فقر در استان
هرمزگان

شناخت خصوصيات اجتماعي و اقتصادي فقيرها در گرو
محاسبه خط فقر است تا بر اساس آن خانوارهاي فقير را
بتوان از خانوارهاي غير فقير جدا نمود .در کشور ایران به
دلیل عدم دسترسی محقیقن به آمار و اطالعات الزم اکثر
مطالعات در سطح کل کشور انجام گرفته است و کمتر
به بحث منطقهای پرداخته شده است .هدف از اين طرح
پژوهشي محاسبهي خط فقر و شاخصهاي فقر در استان
هرمزگان ميباشد.

در اين طرح پژوهشی ابتدا مبانی نظری محاسبه خط فقر
بر پایه متداولترين روشها يعني روش هزینه نیازهای
اساسي ،انرژی غذایی دریافتی و ارزیابیهای ذهنی و
همچنین نقاط قوت و ضعف آنها توضیح داده شده است.
سپس نتایج حاصل از محاسبه خط فقر مطلق و نسبی
برای استان هرمزگان طی دوره  1384-87و مقایسه آن
با نتایج کل کشور ارائه شده است.

اجرای این طرح در مرداد  1388آغاز شد و در دی 1388
به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،خانم فریده
باقری ،عضو هیات علمی پژوهشکده آمار ،بودند.
8

تحليـلي بـر حسـابهاي منطقـهاي استـان
هرمزگان

بهمنظور ارائه تحلیلی بر اقتصاد استان هرمزگان و شناخت
ظرفیتها و پتانسل موجود ،اهداف اصلی این طرح عبارتند
از تعیین رشد اقتصادی استان طی سالهای ،1379-87
بررسی سرمایهگذاری در استان در بخش دولتی و
خصوصی ،بررسی درآمد سرانه ،برآورد مصرف نهایی
خانوارها و دولت ،بررسی ظرفیتها و یا پتانسیلهای
موجود و برآورد تولید بالقوه و بالفعل استان.
اجـرای این طـرح از آبـان  1388آغاز شد و پیشبینـی
میشـود در خـرداد  1389به پايان بـرسد .مجـری این
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طرح پژوهشـی ،آقـای کورش جوادی ،کارشنـاس دفتر
حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران ،است.
تهيه حسابهاي ملي سالمت

در ميان كشورهاي خاورميانه ،ايران تنها كشوري است
كه اقدام بهتهيه حسابهاي ملي سالمت كرده است.
جداول اصلي حسابهاي ملي سالمت اولين بار توسط
مركز آمار ايران براي سال  1380تهيه شده است .در حال
حاضر نيز با توجه بهنياز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي بهاطالعات حاصل از حسابهاي ملي سالمت،
تهيه حسابهاي فوق مجدداً توسط آن وزارتخانه براي
دوره  1381-1388درخواست شده است .ضمن اين كه
اطالعات فوق پيشنياز سياستگذاري و تصميمگيري
دقيقتر براي بخش سالمت نيز ميباشد .بنابراين تهيه
جداول اصلي حسابهاي ملي سالمت براي سالهاي
 1381-1388با بهرهجويي از دانش و تجربهي حاصل از
اجراي طرح تهيه حسابهاي ملي سالمت سال 1380
ضرورتي انكار ناپذير است.
هدف كلي از اجراي اين طرح بدست آوردن آمارهايي
است كه نشان ميدهد براي تامين سالمت افراد چه
ميزان هزينه شدهاست ،اين هزينهها توسط چه كساني
صورت گرفته ،به چه مصارفي رسيده و منابع تأمين مالي
آنها كدامند؟

اجرای این طرح در شهریور  1388آغاز شد و پیشبینی
میشود در دي  1389به پايان برسد .مجری این طرح
پژوهشی ،آقای رضا غزال ،عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی ،هستند

9

10

واگذاري اراضي در شهركها و نواحي صنعتي
كشور طي سالهاي  1383-87و ارائه مدل
مناسب براي پيش بيني آن طي سالهاي -93
 1388و مكانيزه نمودن آن

هدف این طرح عبارت بود از جمعآوري آمار كامل اراضي
واگذار شده طي سالهاي  1383تا  1387در شهركها
و نواحي صنعتي ،به صورت فصلي و به تفكيك استانها
و تهيه بانك اطالعاتي مربوطه و انتخاب مدل مناسب
براي پيشبيني واگذاري اراضي در شهركها و نواحي
صنعتي در استانهاي كشور به تفكيك فصلي براي
سالهاي برنامه پنجم (.)1388-93
اجرای این طرح از مهر  1388آغاز شد و در اسفند 1388
به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،آقای اکبر
افتخاری بودند.

11

بررسـي وضعيـت زنـاشـويـي در ايـران
بـر اسـاس سـرشمـاريهـاي  75و 85
وضعیت زناشویی با شاخصهایی مانند عمومیت ازدواج،
پیشرسی ازدواج ،تجرد قطعی و میانگین سن ازدواج
قابل بررسی است .در این طرح با کمک شاخصهای
مرنبط با زناشویی به بررسی چگونگی وضعیت زناشویی
در کشور طی سالهای  1375-85و سال 1387پرداخته
شده است .همچنین عواملی مانند محل سکونت ،سواد،
سطح تحصیالت و وضع فعالیت مورد بررسی قرار گرفته
است.

اجرای این طرح در خرداد  1388آغاز شد و در دی 1388
به پايان رسید .مجری این طرح پژوهشی ،خانم فاطمه
زندی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،بودند.
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Functtion, Physica, 2010.

نگاه محوری پژوهشکده در سال  1388ارتقای علمی
آن در رتبهبندی نظام پژوهشی کشور بوده است.
به این منظور پژوهشکده در سال گذشته در جهت
تولید علم در قالب تشویق همکاران به چاپ مقاالت
علمی -پژوهشی در نشریات بینالمللی بهنام پژوهشکده
همت گماشته و آییننامههای مناسبی را تهیه و به
تصویب رسانده است .در ادامه ،عناوین مقاالت چاپ
شده و محل انتشار آنها به تفکیک نوع مقاالت یعنی
 ،ISIعلمی-پژوهشی ،علمی-ترویجی و مقاالت ارائه
شده در همایشهای علمی آمده است.
برای مشاهدهی جزئیات بیشتر در این خصوص
میتوانید به وبگاه پژوهشکده مراجعه کنید.
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Models for Analyzing Longitudinal
Bainary Response Data to Investigate
the Effects of Different Treatments on
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Data Using a Bayesian Approach. XXV
International Methodology Symosium.
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Extremes of a Bivariate Cauchy Distribution, 40th Annual Iranian Mathemmatics Conferance.
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Wavelet based estimation for bivariate

مجلّهی پژوهشهای آماری ایران
پژوهشکدهی آمار مجلهای علمی ـ پژوهشی با عنوان «مجلّهی پژوهشهای آماری ایران» منتشر میکند و تا کنون ده
شماره از این مجلّه منتشر شده است .این مجلّه در آغاز سال  1387موفق به کسب درجهی اعتباری علمی ـ پژوهشی
شده است که شامل شمارههای پیشین آن هم میشود.

زمینههای فعالیت این مجلّه عبارتاند از :آمار نظری ،آمار کاربردی ،احتمال ،آمار رسمی ،آموزش آمار ،آمار و سیستمهای
فازی ،آمار در اقتصاد ،زیستآمار ،آمار و فناوری ،و سایر زمینههای آماری.
ی پژوهشهاي آماري ايران در سال  ۱۳۸8عبارت بودند از:
دستاندرکاران انتشار مجلّه 
•دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه)؛
•دکتر محمدقاسم وحیدی اصل (دانشگاه شهید بهشتی ،سردبیر و عضو هیئت تحریریه)؛
•دکتر عیناهلل پاشا (دانشگاه تربیت معلّم ،عضو هیئت تحریریه)؛

•دکتر رحیم چینیپرداز (دانشگاه شهید چمران اهواز ،عضو هیئت تحریریه)؛
•دکتر صدیقه شمس (دانشگاه الزهرا ،عضو هیئت تحریریه)؛

مدرس ،عضو هیئت تحریریه)؛
•دکتر انوشیروان کاظمنژاد (دانشگاه تربیت ّ
•دکتر عادل محمدپور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عضو هیئت تحریریه)؛

•دکتر نادر نعمتاللهی (دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیئت تحریریه)؛
•ساناز مهندسی (پژوهشکدهی آمار ،عضو دبیرخانه).

در سال  ،1388سه شماره از اين مجله (دورهي  ،4شمارهي 2؛ دورهي  ،5شمارهي  1و دورهي  ،5شمارهي  )2به چاپ رسيد.
تعداد مقالههاي دريافتشده در اين سال ،بالغ بر  70مقاله است كه از اين تعداد ،پس از طي فرايند ارزيابي از سوي داوران و
جمعبندي نظر آنان در هيئت تحريريه ،تعداد  36مقاله رد شد 4 ،مقاله چاپ و  7مقاله نيز در نوبت انتشار قرار گرفت .بقيهي
مقالههاي دريافتشده نيز در مرحلهي ارزيابي قرار دارند.
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مشاوران مجلهي پژوهشهاي آماري در سال 1388
احمدي ،جعفر

رضايي قهرودي ،زهرا

گرامي ،عباس

اسكندري ،فرزاد

ريواز ،فيروزه

گنجعلي ،مجتبي

اصغرزاده ،اكبر

زائري ،فريد

محتشمي برزادران ،غالمرضا

امينغفاري ،مينا

زراعتي ،حجت

محرابي ،يداهلل

اميننيري ،مجيد

سنجري فارسيپور ،ناهيد

محمدپور ،عادل

بهبوديان ،جواد

شرقي ،مريم

محمدزاده ،محسن

بهرامي ساساني ،احسان

شمس ،صديقه

مشكاني ،محمدرضا

پاشا ،عيناهلل

مصطفي ،شمسي

مهران ،فرهاد

پرورده ،افشين

صوفي ،احسان

نعمتاللهي ،نادر

چينيپرداز ،رحيم

طالبي ،هوشنگ

نعمتاللهي ،عليرضا

خالدي ،بهاءالدين

طاهريون ،عليرضا

نوابپور ،حميدرضا

خدادادي ،احمد

عوضعليپور ،محمدصادق

نيرومند ،حسينعلي

خرم ،اسماعيل

فرنوش ،رحمان

واقعي ،يداهلل

خزايي ،مجتبي

فريد روحاني ،محمدرضا

وحيدي اصل ،محمدقاسم

راسخ ،عبدالرحمن

فقيهي ،محمدرضا

ياري ،غالمحسين

راغب

كاووسي ،امير

24

مجلّهی گزیدهمطالب آماری

مجلّــهی گزیدهمطـالب آمــاری مجلّــهای است علمـی -تخصصی که هر شــشمـاه یکبـار و به زبـان فارسـی منتـشر
میشـود .این مجلّه ،مقالههای ترویجی ،توصیفی و مروری ،گزارشهای علمــی ،و نقــد کتــاب و یـا نــرمافــزار را در
زمینههای روششناسـی آمارگیری ،آمـار رسمـی و زمیـنههـای وابسـته منتـشر میکند.

دستاندرکاران انتشار مجلّهی گزیدهمطالب آماری در سال  1388عبارت بودند از:
•دكتر محمدصادق عوضعليپور (پژوهشكدهی آمار ،مدير مسئول و عضو هيئت تحريريه)؛
•دکتر مجتبی گنجعلی (دانشگاه شهید بهشتی ،سردبیر و عضو هیئت تحریریه)؛
•دكتر محمد بامني مقدم (دانشگاه عالمه طباطبايي ،عضو هيئت تحريريه)؛
•دکتر حميد پزشك (دانشگاه تهران ،عضو هیئت تحریریه)؛

•دکتر زهرا رضايي قهرودي (پژوهشكدهی آمار ،عضو هیئت تحریریه)؛
•دکتر صدیقه شمس (دانشگاه الزهرا ،عضو هیئت تحریریه)؛

•دکتر يداهلل محرابي (دانشگاه شهید بهـشتی ،عضو هیئت تحریریه)؛

•دكتر عادل محمدپور (دانشگاه صنعتي اميركبير ،عضو هيئت تحريريه)؛
•دکتر محمد میرزایی (دانشگاه تهران ،عضو هیئت تحریریه)؛

•دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه)؛
•دکتر کامبیز هژبر کیانی (دانشگاه شهید بهـشتی ،عضو هیئت تحریریه)؛
•شیرین گلچی (پژوهشکدهی آمار ،مدیر داخلی)؛

•ساناز مهندسی (پژوهشکدهی آمار ،عضو دبیرخانه).
در سال  ،1388چهار شماره از این مجله (شمارهی پیاپی  )75 ،74 ،73 ،72منتشر شد .تعداد مقالههای دریافتشده در سال
 ،1388بالغ بر  50مقاله است که از این تعداد ،پس از طی فرایند ارزیابی از سوی داوران و جمعبندی نظر آنان در هیئت
تحریریه ،تعداد  10مقاله رد شد 12 ،مقاله چاپ و  6مقاله نیز در نوبت انتشار قرار گرفت .بقیهی مقالههای دریافتشده نیز
در مرحلهی ارزیابی قرار دارند.
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مشاوران مجلهي گزيدهمطالب آماري در سال 1388
آبي ،نعيمه

خزايي ،مجتبي

قاضيطباطبائي

اسكندري ،فرزاد

رضايي قهرودي ،زهرا

قلمفرساي مستوفي ،امين

بامنيمقدم ،محمد

روشن ،فرشاد

كاظ م نژاد ،انوشيروان

بانويي ،علياصغر

زنجاني،حبيباهلل

كاظميپور ،شهال

بهبوديان ،جواد

شمس،صديقه

كياني ،كامبيز

پارسيان ،احمد

صالحي راد ،محمدرضا

محرابي ،يداله

پاشا ،عيناهلل

طائي ،حسن

محمدپور ،عادل

پروين ،سهيال

طاهريون ،عليرضا

محموديان ،حسين

پزشك ،حميد

عابديني در كوش

ميرزا مصطفوي ،سيد مهدي

ترابي ،تقي

عباسي ،آسيه

ميرزايي ،حسين

توحيدي ،مينا

عمادي كوچك ،محمود

ميرزايي ،محمد

جعفري،جوزاني

عوضعليپور ،محمدصادق

نعمتالهي ،نادر

حقيقي ،فيروزه

فقيهي ،محمدرضا

نوابپور ،حميدرضا

خدادادي ،احمد

فالح محسنخاني ،زهره

نورمحمدي ،محمد
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پژوهشکدهی آمار با همکاری بیش از  30نفر از اعضای هیئت علمی و محقق در سال گذشته همانند سال  1387موفق
شد رتبهی نخست سرانهی مقاالت نمایه شده در  ISIرا در بین پژوهشکدههای وابسته به دستگاههای اجرایی از آن خود
سازد .همچنين در سال  1387سهم مقالههاي نماي ه شده از كل مقالهها نسبت به سال  1387افزايش چشمگيري داشته
است و پژوهشكده رتبهی نخست در بين دستگاههاي اجرايي را به دست آورده است.
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فعالیتهای آموزشی  

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
اقدام به برگزاری  171دورهی آموزشی در زمینههای
تخصصی آمار نموده و برای این منظور از توان علمی
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و کارشناسان مرکز آمار
ایران ،در کنار اعضای هیئت علمی و کارشناسان خود
بهره گرفته است.

جمهوری اسالمی ایران در برگزاری دورههای آموزشی
بینالمللی در زمینهی آمار رسمی ،به دلیل داشتن مدرسان
مجرب و متخصص در این امر و همچنین امکانات بهروز
آموزشی ،جایگاه ویژهای در منطقهی آسیا و اقیانوسیه پیدا
کرده است .پژوهشکدهی آمار با همکاری مرکز آمار ایران
و مؤسسهی آمار آسیا و اقیانوسیه ( ،)SIAPتاکنون موفق
به برگزاری  24دورهی آموزشی بینالمللی در خصوص
آمار رسمی شده است.
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عنوان

مدرس/مدرسان

سيستم اطالعات جغرافيايي ( GISبا همكاري سازمان
همكاريهاي اقتصادي)ECO-

محمدرضا يكاني ،سميه احمديان ،فائزه
ي نژاد و جواد ادهم هاشمي
كريم 

حسابهاي ملي (با همكاري سامان همكاريهاي اقتصادي-
)ECO

فريدون رسته

پايگاه دادههاي آماري (با همكاري مؤسسه آمار آسيا و اقيانوسيه -حسيم گوتاما
)SIAP

آمار نيروي كار (با همكاري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد -دكتر فرهاد مهران
)UNFPA
فقر (با همكاري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد)UNFPA-

دكتر جواد صالحي اصفهاني

روشهاي پيشرفته آماري (با همكاري صندوق جمعيت سازمان دكتر شاراد گوره
ملل متحد)UNFPA-
تجربيات كشور جمهوري اسالمي ايران و كره جنوبي در خصوص • •هيئت كارشناسي مركز آمار ايران
• •هيئت كارشناسي مركز آمار كره جنوبي
انجام طرحهاي آمارگيري
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دورههای آموزشی آماری
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1شناسايي دادههاي پرت
2آشنايي با مباني و ضوابط تهيه و تدوين طرحهاي
آمارگيري
3آشنايي با منابع خطا در آمارگيري و روش كنترل و
كاهش آنها
4روش طراحي طرحهاي نمونهگيري
5معرفي استاندارهاي طرحهاي آمارگيري
6روشهاي كنترل و بهبود كيفيت طرحهاي آماري
7معرفي مراحل آمارگيري نمونهاي و برخي نماگرها و
شاخصهاي مرتبط با كيفيت نتايج آمارگيري
8مباني آمار رسمي
سایر دورههای آموزشی

عالوه بر دورههاي پيشبيني شده براي اين سال 3
كارگاه آموزشي با همكاري صندوق جمعيت سازمان ملل
متحد و پژوهشكدهي آمار با عناوين آمار نيروي كار ،فقر
و روشهاي پيشرفته آماري توسط مشاوران بينالمللي
برگزار گرديد.
پژوهشكده ي آمار همچنين با همكاري مركز آمار ايران
و مؤسسه آمار آسيا و اقيانوسيه ( )SIAPدر سال ،1388
يك دوره آموزشي با عنوان پايگاه دادههاي آماري برگزار
كرده است .همچنين با همكاري مركز آمار ايران و
سازمان همكاريهاي اقتصادي ( )ECOتعداد  2دورهي
آموزشي با عناوين سيستم اطالعات جغرافيايي  GISو
حسابهاي ملي برگزار گرديد .به منظور تبادل اطالعات
در خصوص چگونگي انجام طرحهاي آمارگيري در دو
كشور ايران و كره جنوبي يك هيأت از مركز آمار كره
جنوبي به ايران سفر كرده و در يك دورهي آموزشي به
تبادل اطالعات بين مركز آمار ايران و مركز آمار كره
جنوبي پرداخته شد.

1 .1اقتصادسنجي كاربردي
2 .2حسابداري بازرگاني
3 .3طراحي و استقرار سيستمهاي اطالعاتي-عملياتي
در دستگاههاي اجرايي
دورههای آموزشی نرمافزاری
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1آشنایی با نرمافزار ( Rمقدماتی)
2آمار كاربردي با استفاده از نرمافزار SAS
3آز آمار (آزمايشگاه مجازي آمار)
4آشنايي با نرمافزار پارس
5آشنايي با نرمافزار S-Plus
6برنامهنويسي پيشرفته با SAS
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پژوهشكدهي آمار به مناسبت دهمين سالگرد تأسيس آن پژوهشكده تعداد  10كارگاه آموزشي يك روزه توسط اساتيد
برجستهي دانشگاهي به شرح زير برگزار نموده است.
عنوان

مدرس/مدرسان

قابليت اطمينان و كاربردهاي آن

دكتر فيروزه حقيقي-دكتر سودابه شمهسوار

داده كاوي

دكتر بهروز مينايي

تحليل دادههاي تابعي

دكتر سيدمحمد حسين حسينينسب

تحليل دادههاي چندسطحي

دكتر موسي گلعليزاده

مقدمهاي بر آمار رسمي

دكتر حميدرضا نوابپور

جانهي چندگانه و كاربردهاي آن

دكتر مجتبي گنجعلي

روشهاي شبيهسازي MCMC

دكتر غالمحسين غالمي

محاسبهي امتياز اعتبارسنجي با استفاده از روشهاي آماري

دكتر پرويز نصيري

آشنايي با مدلهاي ماركوف پنهان و كاربرد آن در بيوانفورماتيك دكتر حميد پزشك
سريهاي زماني مالي
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دكتر احمد خدادادي

الزم به ذكر است مراسم افتتاحيه با حضور رئيس محترم مركز آمار ايران ،نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و
معاونتهاي مركز آمار ايران در پژوهشكدهي آمار برگزار گرديد.
مجموعه سخنرانيهايي كه در ارتباط با مباحث مطرح در آمارهاي رسمي و نتايج پژوهشهاي انجام شده برگزار گرديد
عبارتاند از:
عنوان
تعيين مرزهاي طبقات در جوامع چوله

مدرس/مدرسان
سيد مسعود محمودي

مدلهايي براي تحليل دادههاي طولي با پاسخ دودويي به منظور دكتر زهرا رضايي قهرودي
بررسي اثر درمانهاي مختلف روي دادههاي بيخوابي
حروفنگاري با XePersian

دكتر مهدي اميدعلي

نمونهگيري مجموعهي رتبهدار و برخي كاربردهاي آن

دكتر روشنك علياكبري صبا

تعيين اندازهي نمونه در آمارگيريهاي پيچيده

نعيمه آبي

آيا ميتوان به آمارگيري اينترنتي اعتماد كرد

شعله دهقاني

بهبود براوردهاي آمارگيري نيروي كار با استفاده از چرخشي بودن دكتر فرهاد مهران-زهره فالح محسنخاني
طرح
مدلسازي رياضي به روش ديناميكي (پويا)

پرويز تاجداري
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وابستگی
سازمانی

نوع قرارداد یا تفاهمنامه ی
منعقد شده

دولتی

غیر دولتی

4

سازمان ECO





5

مؤسسهی آمار آسیا و اقیانوسه ()SIAP










6

پژوهشکده ی بیمه ایران





7

پژوهشکدهی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف





8

مؤسسهی علمی ـ تحقیقاتی جانبازان دولتی





9

پژوهشکدهی تأمین اجتماعی
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کتاب و مقاله

پژوهشی

نشست علمی

3

صندوق جمعیت ملل متحد ()UNFPA



تبادل نیروی انسانی

2

انجمن جمعیت شناسی



امکانات و تجهیزات

1

انجمن آمار ایران





ردیف نام سازمان طرف تفاهم









این پروژه بهمنظور بهبود در تولید و استفاده از دادههای
جمعآوری شده بر اساس سرشماریهای عمومی نفوس
اهم اقدامات
و مسکن تعریف و به اجرا در آمده استّ .
انجام شده عبارتاند از:
•استفاده از سه مشاور بینالمللی در زمینهی آمار و
اقتصاد
•اعزام كارشناسان به پنجاه و هفتمين كنفرانس
بينالمللي آمار ( )ISIدر كشور آفريقاي جنوبي،
كنفرانس بينالمللي سيستم اطالعات مكاني در
كشور سنگاپور ،پنجمين كنفرانس بينالمللي انجمن
زيستسنجي در كشور تركيه
•برگزاري كنفرانس مهاجرت در ايران

-

•انتشار گزارش «شاخصهاي منتخب كنفرانس
بينالمللي جمعيت و توسعه  ICPDو اهداف
توسعهي هزاره »MDG
•انجام طرح پژوهشي «بررسي امكانسنجي انجام
سرشماري خانوارهاي روستايي كشور در سال 1390
به وسيله بهورزان شاغل در خانههاي بهداشت»
•انجام طرحهاي پژوهشي در قالب تكنگاشت
( )Monographبا عناوين:
بررسي وضعيت زناشويي در ايرانبررسي وضعيت زنان در ايرانبررسي وضعيت تحصيالت در ايرانبررسي ويژگيهاي اجتماعي-اقتصادي سالمنديجمعيت در ايران
بررسي رابطه شهرنشيني و مهاجرت و شاخصهايتوسعه انساني
-راهاندازي وبگاه ()ICPD/MDG
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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
Oxford Bulletin of Economics and
Statistics
Scandinavian Journal of Statistics
Sequential Analysis: Design Methods &
Applications
Servey 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
Teaching Statistics

کتابخانهی پژوهشکدهی آمار فعالیت خود را در سال
 زیر نظر مستقیم، همزمان با تأسیس پژوهشکده،۱۳۷۹
 بهمنظور تأمین، این کتابخانه.رئیس پژوهشکده آغاز کرد
 اقدام به تهیهی کتابهای تخصصی در،نیاز پژوهشگران
 در حال حاضر منابع.زمینهی آمار و اقتصاد کرده است
:موجود کتابخانه عبارتاند از
 عنوان کتاب فارسی؛1633•

 عنوان کتاب التین؛985• •

 عنوان طرح پژوهشی؛73•

 عنوان مجلهی3  و، عنوان مجلهی فارسی35•
التین؛
•نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش

بصری فارسی و التین؛
 مورد مواد سمعی و171•
ِ
 عنوان مجلهی التین الکترونیکی؛32•

امکان استفاده از منابع کتابخانه برای دانشجویان و
 در محل کتابخانه وجود،پژوهشگران خارج از پژوهشکده
، جستجوی منابع موجود از طریق وبگاه کتابخانه.دارد
. امکانپذیر استhttp://library.srtc.ac.ir به نشانی
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
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نمایشگاه ها
در نمایشگاههاي برگزار شده در سال  ،1387دستاوردهای پژوهشی پژوهشکدهی آمار ،مشتمل بر خالصهای از فعالیتهای
پژوهشکده در زمینهی طرحهای پژوهشی ،دورههای آموزشی ملی و بینالمللی و حمایت از پایاننامهها و انتشارات
پژوهشکدهی آمار ،با هدف آگاه ساختن دانشگاهیان ،مدیران واحدهای تولیدی ،خدماتی ،اجرایی و عموم مردم از نتایج
یافتههای حاصل از این پژوهشها و آموزشها ،در معرض دید قرار گرفت.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
2نمايشگاه كتاب به مناسبت هفتمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي
3نمايشگاه كتاب به مناسبت دهمين سالگرد تآسيس پژوهشكده
4نمايشگاه سومين انجمن ناشران كتب دانشگاهي
5نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش
6نمايشگاه بينالمللي الكترونيك ،كامپيوتر و تجارت الكترونيكي (ايران
الكامپ)
7نمايشگاه ملي سامانههاي اطالعات مكاني ( GISسازمان جغرافيايي)
 8نمايشگاه ملي سامانههاي اطالعات مكاني ( GISسازمان نقشهبرداري)
 9نمايشگاه كتاب به مناسبت همايش مهاجرت

كنفرانس مهاجرت در ايران
پنجمين همايش انجمن جمعيتشناسي ايران به مهاجرت در ايران اختصاص يافت و ابعاد زير بهعنوان سرفصلهاي عمدهي
اين همايش تعيين گرديد.
.1
.2
.3
.4
.5

1دادههاي مهاجرتي و ارزيابي آنها
2روندهاي مهاجرت در ايران
3علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت در ايران
4پيامدهاي مهاجرت در ايران
 5سياستگذاري جمعيتي در ايران
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اين همايش با همياري مركز آمار و انجمن جمعيتشناسي ايران تدارك ديده شده است .سازمانها و مراكز علمي ،اجتماعي
و اجرائي نيز درخواست برگزاركنندگان همايش را گرامي داشتند و به شكل همه جانبهاي به همكاري و مشاركت با آن
پرداختند.
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پایگاه اطالعات رقومی سرشماریهای ایران

معرفی نرمافزار پارس
نسخهی شهری
نرمافزار پارس بهمنظور ارائهی اطالعات سرشماریهای سالهای  1335تا  1385همراه با نقشه تهیه
شد .پس ازتهیهی نسخهی روستایی نرمافزار ،تصمیم گرفته شد تا اطالعات شهرهای ایران را بهصورت
شهربهشهر تا سطح بلوک ،همراه با نقشه در یک مجموعهی منسجم ارائه و در اختیار کاربران آن قرار
دهیم .پروژههای مختلفی در این مجموعه وجود دارند که از جملهی آنها میتوان سرشماری ،تقسیمات
و پارس را نام برد.

پروژههای مختلف نرمافزار پارس
سرشماری

الیهی آبادیها در سالهای مختلف سرشماری ،دریاها ،الیهی استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان و شهرها
بهصورت نقطهای همراه با کلّیهی اطالعات سرشماری بهصورت یک پروژه در نرمافزار پارس موجود
است.

تقسیمات
الیههای تقسیمات سیاسی همراه با فیلد نشانی آماری بهصورت یک پروژه در نرمافزار پارس موجود است.
پارس
الیهی بلوکهای شهری ایران همراه با اسامی بهصورت یک پروژه در نرمافزار پارس موجود است.

بلوك آمار
ابزار بلوك آمار بهمنظور تهيهی خروجي  shapeو  MS Accessو گرفتن آمار تجمعي است .با انتخاب
محدودهی مورد نظر بلوك شهري از راه رسم تصوير يا از راه انتخاب شمارهی حوزه و منطقه ،و يا از
راه پرس و جوي توصيفي ميتوان اين خروجي را بهدست آورد .همچنين انتخاب فيلد مورد نظر الزم
ميباشد.
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پایگاه اطالعات رقومی سرشماریهای ایران

نسخهی روستایی
محصوالت نرمافزار
•تبديل به فایل ،shape
•تبديل به جدول  Excelو ،dbf
•تبديل به متن،
•تصاوير شيت نقشههاي روستايي با
مقياس 1:100000و تصاوير تقسيمات
دهستاني با مقياس .1:100000

       تولید نرمافزار پارس

ارائهی نتایج سرشماریهای انجامگرفته (در سطح
آبادی) در سالهای قبل ( 65 ،55 ،45 ،35و
 )75و همچنین نتایج سرشماری سال 1385
(در تمام سطوح جغرافیایی :استان ،شهرستان،
بخش ،دهستان ،آبادی ،شهر و بلوکهای
شهری)هروشی متفاوت و با بهرهگیری از
نقشه و اطالعات مکانی و گردآوری آمارهاي
سرشماریهای قبلی با فرمت مناسب از جمله
فعاليتهاي انجامگرفته در اين طرح ميباشد.
ساماندهی وضعيت نقشههاي سرشماريهاي
سالهای گذشته و ايجاد آرشيو رقومي از اين
نقشهها و همچنين ايجاد امكان مقایسهی
اقالم مختلف آماري بر اساس مرز تقسيماتي
مشخص يا بهصورت رسم يك محدودهی خاص
در سالهای مختلف و ایجاد سهولت در انتقال
نتایج ،کاربردها و مفاهیم حاصل از سرشماریها
برای مسئوالن ،متخصصان و حتی عموم مردم از جملهی اهداف تهيهی اين طرح بزرگ بوده است.
اين نرمافزار شامل دو بخش اطالعات آماري و نقشههاي رقومي با فرمت  shapeميباشد .اطالعات
دورههاي مختلف سرشماري (در سطح آبادی) بهصورت اليههاي مجزا در محيط نرمافزار موجود ميباشند.
اطالعات توصيفي هر دورهی سرشماري به نقشهها متصل است.
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مراحل تولید نرمافزار پارس
•اسکن و رقومی کردن نقشههای آبادی سالهای  1335و  1345و  1355و ،1365
•ورود اطالعات سرشماریهای  1335و ،1345
•تهیهی فایل  shapeآباديها براي سالهاي  1335تا  1385و تقسيمات سياسي و ساير عوارض
موجود در نقشههاي آماري،
•تهيهی فايل  shapeنقشههاي  1:2000شهري در سطح بلوك،
•الصاق اطالعات توصیفی به نقشه،
•طراحی نرمافزاری با امکانات مورد نیاز،
• تهيهی تصاوير  1:100000با فرمت  tifو  jpgبراي شيتهاي  1:50000و محدودهی تقسيمات
دهستاني ،اصالح و تغذیهی تصاوير در نرمافزار پارس،
•نظارت بر تهيهی نرمافزار.

الیهها
در این نرمافزار ،شهرها و تقسیمات کشوری سال
 1385و آبادیهای سالهای مختلف سرشماری
در الیههای مختلف قابلیت نمایش دارند .امكان
اضافه كردن  8bit tifو  shpدر اینجا وجود
دارد ،الیهی پستي و بلندي در اینجا اضافه شده
است.
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مراحل تهیهی نرمافزار

کلّیهی سازمانها ،مراكز دولتي ،شركتهاي خصوصي و عموم استفادهكنندگان ميتوانند با پيگيري مراحل
زير اقدام به تهیهی نرمافزار نمايند:
•مراجعه به پژوهشکدهی آمار يا نمايندگيهاي فروش نرمافزار،
•اعالم شمارهی سريال رایانههای مورد نظر (حد اكثر  10عدد)،
•واريز مبلغ  35میلیون ریال به شمارهی حساب  473/47بانک مرکزی ،بهنام درامدهای
اختصاصی پژوهشکدهی آمار برای نسخهی شهری ،و واریز مبلغ  15میلیون ریال به همان
شمارهی حساب برای نسخهی روستایی،
•مراجعه به پژوهشکدهی آمار و تكميل فرم تقاضانامه.

پشتیبانی
خريداران محترم ميتوانند كلّيهی سؤاالت و درخواستهاي خود را از طريق پژوهشکدهی آمار كه مسئول
ارائهی خدمات پس از فروش است ،مطرح سازند .اين پژوهشکده ،جوابگوي سؤاالت فني و تخصصي در
اين زمينه ميباشد.
ردیف

تعداد
شمارهی سریال

قیمت نسخهی
شهری به ریال

قیمت نسخهی
روستایی به ریال

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

35000000
60000000
85000000
110000000
125000000

15000000
26000000
36500000
47500000
53500000

پژوهشکدهی آمار
تهران ،خیابان دکتر فاطمی ،خیابان باباطاهر ،خیابان
سرتیپ فکوری ،شماره ی .145
کدپستی1413717911 :
تلفن ،88630440-2 :دورنگار88007989 :
پیامنگارinfo@srtc.ac.ir :
وبگاهhttp://www.srtc.ac.ir :
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