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پیشگفتار
شــکوفایی امــور آموزشــی و پژوهشــی در نظــام آمــاری

را در گــرو بهرهمنــدی کامــل از تمامــی منابــع موجــود   

بهویــژه نیــروی انســانی فرهیختــه ،خوشفکــر و
آیندهنگــر شــاغل در پژوهشــکدهی آمــار ،مرکــز آمــار

ایــران و ســایر تولیدکننــدگان و دســتاندرکاران آمــار
کشــور میدانیــم .امــا آگاهیــم و آگاهیــد کــه ایــن هــدف
میســر نخواهــد بــود مگــر بــا بهبــود زیرســاختهای

عملیاتــی و تأمیــن حداقــل منابــع مالــی مــورد نیــاز.

پژوهشــکدهی آمــار سالهاســت کــه بــا تنگناهــای

مالــی در تأمیــن شایســتهی امکانــات مــورد نیــاز در

حــوزهی آمــوزش و پژوهــش و تأمیــن منابــع الزم بــرای

اجــرای فعالیتهــای مــورد نظــر رو بــه روســت .بــا این
وجــود ،همــکاران مــن در ایــن پژوهشــکده بــا عزمــی

جــزم بــه دنبــال آن هســتند کــه بــا افزایــش بهــرهوری

و بــا نگاهــی روشــن بــه آینــده بــا چالشهــای پیــش
رو مواجــه شــده و بــا کار و تالشهــای مضاعــف َدیــن

خــود را بــه میهــن عزیــز اســامی ادا کننــد .در ایــن راه
دســت هم ـهی یاریکننــدگان را بــه گرمــی میفشــاریم

و خــود را متعهــد بــه اجــرای تعهــدات حرفــهای بــا

باالتریــن اســتانداردهای جهانــی میدانیــم.
در سال  ۱۳۹۶متعهد شدیم که:

•همسو با برنامهی ششم توسع ه و در

چارچوب چشمانداز فعالیتهای پژوهشکدهی

آمار نسبت به تدوین برنامهی چهارسالهی

توسعهی آمار در حوزهی آموزش و پژوهش اقدام
نماییم؛

•بــرای ارائــهی دیدگاههــا ،دســتاوردها و

نقدهــا در حــوزهی آمــار رســمی فرصتــی مناســب

را در اختیــار دســتاندرکاران امــر تولیــد و
اســتفاده از آمــار ،اعــم از دســتگاههای اجرایــی،
ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها،

دانشــگاهیان و همکارانمــان در مرکــز آمــار ایــران

و پژوهشــکدهی آمــار قــرار دهیــم؛

۱

•بهمنظــور پوشــش کاملتــر نیازهــا ،از

ظرفیتهــای آموزشــی کشــور در حــوزهی آمــار

رســمی بیــش از گذشــته بهرهمنــد شــویم؛ و
•پژوهشهایمان را نیازمحور کنیم.

پژوهشــی؛ و

ح -توسعهی همکاریهای بینالمللی.

امیــدوارم در ســایهی توجهــات حضرت حق ،مســاعدتهای
ســازمان برنامــه و بودجــهی کشــور و مرکــز آمــار ایــران و

خوشــحالم بــه اطــاع برســانم کــه بــا تــاش و همــت

ی دســتگاههای اجرایــی و ســازمانهای مدیریــت و
همــکار 

کســانی کــه دســت یــاری بــه سویشــان دراز کردیــم،

نظــام آمــاری کشــور داشــته باشــیم.

همکارانــم در پژوهشــکدهی آمــار و یــاری همــهی

تعهداتمــان را بــه انجــام رســاندیم .حــال بــا افتخــار و

برنامهریــزی اســتانها بتوانیم ســهم بیشتــری در ســاماندهی

عزمــی جدیتــر بــر آنیــم تــا گامهــای مهــم دیگــری بــه

ســوی آرمانهــای نظــام آمــاری کشــور برداریــم .از آن

جملــه میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد.

الــف -تدویــن برنامــهی اســتراتژیک پژوهشــکدهی

آمــار؛

ب -بازنگــری ســاختار ســازمانی پژوهشــکدهی آمــار

در چارچــوب چش ـمانداز نظــام آمــاری کشــور؛

ج -آغــاز اجــرای فعالیتهــای پیشبینــی شــده در

برنامـهی چهارســالهی آمــوزش و پژوهــش آمــار رســمی

۲

کشــور؛

د -گســترش همکاریهــا بــا دســتگاههای اجرایــی

در راســتای شــناخت و تأمیــن مناســبتر نیازهــای
آموزشــی و پژوهشــی آنهــا؛

ه -توســعهی موضوعــات و فراگیــران آموزشــی در

کشــور بــا بهرهمنــدی از آموزشهــای مجــازی؛

و -توســعهی مطالعــات منطقــهای ،اســتانی و

شهرســتانی در جهــت تأمیــن نیازهــای مدیــران و

تصمیمســازان در حوزههــای کوچکتــر منطقــهای؛
ز -افزایــش کیفیــت دورههــای آموزشــی و طرحهــای

		

دکتر محمد نورمحمدی

رئیس پژوهشکدهی آمار

اهداف ،وظایف و ارکان
پژوهشــکدهی آمــار بــا کســب مجــوز از شــورای گســترش آمــوزش عالــی و بهمنظــور پاسـخگویی بــه نیازهــای پژوهشــی نظــام

آمــاری در حــوزهی آمــار و اطالعــات در ســال ۱۳۸۷تأســیس شــد .اهــداف کلــی از تشــکیل پژوهشــکدهی آمــار را میتــوان

بــه شــرح ذیــل اعــام کــرد:
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در ادامــه ،و بــا توجــه بــه خألهــای جــدی موجــود در حــوزهی آمــوزش کارکنــان شــاغل در واحدهــای تولیدکننــده آمــار و فعــاالن
حــوزهی آمــار رســمی ،پژوهشــکدهی آمــار بــا کســب مجوزهــای الزم فعالیتهــای گســتردهای را بــرای ارائ ـهی آموزشهــای
کوتاهمــدت حــوزهی آمــار رســمی آغــاز نمــود.

۳

در ســال  ،۱۳۹۶کارگــروه تدویــن چشـمانداز و مأموریــت پژوهشــکدهی آمــار ضمــن بررســی فعالیتهــای گذشــته و اجــرای

مطالعات الزم برای آغاز تدوین برنامهی اســتراتژیک این پژوهشــکده  ،چشـمانداز ذیل را به هیئت رئیســه پیشــنهاد نمود.

چشمانداز:

ما مهمترین پشتیبان علمی نظام آماری ایران با جایگاه برتر پژوهش و آموزش آمار رسمی در آسیا هستیم.

مأموریت:

پژوهشکدهی آمار مأموریت خود را رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی نظام آماری ایران و تولید و گسترش مستمر دانش

در حوزهی آمار میداند.

با تصویب هیئت رئیسهی پژوهشکدهی آمار ،این چشمانداز و مأموریت مبنای تدوین برنامهی استراتژیک پژوهشکده
خواهد بود.

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

ارائه یجدیدتر یناطالعا تآمار ی 


انتشا رکتا ب و نشریهد رزمینههای 

مور دنیازپژوهشگران

۴

اجرا یطرح ها یپژوهشید رزمینههای مربوط 

به روش ها یتولیدآمار ،تحلی لآمار،پرداز ش و 
استخراجاطالعا ت واطالعرسان یآماری

مطالعه وتعیی ناولویتهای 
پژوهشی در زمینه یآمار

مرتب ط ب افعالیتهایپژوهشکده

وظایف

ایجا د زمینهی مناسب برایهمکاری ب ا 

وزارت خانهها ،سازمان ها وشرکت ها یدولتی  ،

دانشگاه ها ومؤسسا تآموز شعالی


برقراریارتبا طبا مؤسسا ت علمی 
وپژوهش یداخ ل وخارجکشور

برگزاری همایش ها یعلم ی وپژوهشی

سیاســتها و جهتگیریهــای کلــی پژوهشــکده برگرفتــه

امنــا بهعنــوان بــازرس اجرایــی هیئــت امنــا مســئول بررســی

پژوهشــکدهی آمــار عبارتانــد از:

هیئــت امنــا اســت.

از تصمیمــات و مصوبــات ارکان پژوهشــکده اســت .ارکان

اولی ـهی گزارشهــای رئیــس پژوهشــکده و دســتور جلســات

هیئــت امنــا ،رئیــس پژوهشــکده و شــورای پژوهــش ،کــه

در ســال  ، ۱۳۹۶همچــون ســالهای گذشــته ،کمیســیون

هیئــت امنــا باالتریــن رکــن تصمیمگیــری پژوهشــکده

جلســه ضمــن بررســی فعالیتهــای پژوهشــکدهی آمــار بــا

بودج ـهی کشــور بهعنــوان رئیــس هیئــت امنــا ،وزیــر علــوم،

پژوهــش و آمــوزش ،گــزارش حسابرســی ســال  ۱۳۹۵و

در ادامــه بــه اختصــار بــه عملکــرد آنهــا میپردازیــم.

اســت .هیئــت امنــا مرکــب از رئیــس ســازمان برنامــه و
تحقیقــات و فنــاوری یــا نماینــدهی تاماالختیــار او ،رئیــس
مرکــز آمــار ایــران ،رئیــس پژوهشــکده بهعنــوان دبیــر هیئــت
ُامنــا و ســه تــا پنــج تــن از شــخصیتهای علمــی و فرهنگــی
کشــور اســت .از جملــه وظایــف و اختیــارات هیئــت امنــا،

تصویــب ســازمان اداری پژوهشــکده بــر اســاس ضوابــط و

مقــررات مربــوط ،بررســی و تصویــب بودج ـهی پژوهشــکده
کــه از طــرف رئیــس پژوهشــکده پیشــنهاد میشــود ،تصویــب

حســابها و ترازنامــهی ســاالنهی پژوهشــکده ،تصویــب

نحــوهی وصــول درامدهــای اختصاصــی و مصــرف آن بــا
رعایــت ضوابــط و مقــررات مربــوط ،تعییــن حســابرس و

خزانــهدار بــرای پژوهشــکده ،پیشــنهاد آییننامــهی مالــی
و معامالتــی پژوهشــکده در چارچــوب ضوابــط و مقــررات

مربــوط بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــرای
تصویــب ،تعییــن خــط مشــی علمــی و حــدود فعالیتهــای

پژوهشــکده و ارائــهی آن بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــرای تصویــب نهایــی و بررســی گــزارش عملکــرد

ســاالنهی پژوهشــکده اســت کــه اجــرای ایــن وظایــف بــا
کمــک کمیســیون دائمــی هیئــت امنــا بهعنــوان بــازوی

اجرایــی آن صــورت میگیــرد .کمیســیون دائمــی هیئــت

دائمــی و هئیــت امنــای پژوهشــکدهی آمــار بــا تشــکیل دو

اعــام حمایــت از جهتگیریهــای مربــوط بــه دو حــوزهی

بودج ـهی تفصیلــی ســال  ۱۳۹۶را مــورد تأییــد قــرار دادنــد.

رئیــس پژوهشــکده ،رکــن دیگــر از مجموعــه ارکان

پژوهشــکدهی آمــار  ،رئیــس اســت ،کــه نماینــدهی قانونــی
پژوهشــکده در مراجــع حقیقــی و حقوقــی اســت ،از بیــن اعضــای

هیئــت علمــی ،توســط رئیــس مرکــز آمــار ایــران معرفــی و پــس

از تأییــد وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا حکــم رئیــس
مرکــز آمــار ایــران منصــوب میشــود .رئیــس پژوهشــکده دارای

وظایــف و اختیاراتــی از جملــه اداره و هدایــت امــور پژوهشــکده

و نظــارت بــر حســن اجــرای همــهی فعالیتهــای آن ،اخــذ
اولویتهــای پژوهشــی در زمینــهی آمــار کاربــردی از مراجــع
ذیصــاح بهمنظــور اجــرای طرحهــای پژوهشــی و ارائــهی
آن بــه شــورای پژوهشــی ،پیشــنهاد تشــکیالت پژوهشــکده بــه

هیئــت امنــا بــرای تصویــب ،صــدور احــکام مدیــران پژوهشــکده
بــر اســاس تشــکیالت مصــوّب ،امضــای قراردادهــا و اســناد
مالــی و اداری ،تنظیــم و پیشــنهاد بودج ـهی ســاالنه و تفصیلــی

بــه هیئــت امنــا بــرای تصویــب ،تنظیــم و پیشــنهاد برنامههــای
کوتاهمــدت و بلندمــدت پژوهشــکده بــه هیئــت امنــا ،ارســال

صورتجلس ـههای هیئــت امنــای پژوهشــکده بــه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و مرکــز آمــار ایــران و ارائــهی گــزارش

۵

عملکــرد ســاالنهی پژوهشــکده بــه هیئــت امنــا ،وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و مرکــز آمــار ایــران اســت.

شــورای پژوهشــی بهعنــوان یکــی دیگــر از ارکان

پژوهشــکده جهتگیریهــای پژوهشــی را در راســتای

اهــداف پژوهشــکده و در قالــب طرحهــای پژوهشــی ترســیم
مینمایــد .تصویــب طرحهــا و برنامههــای پژوهشــی،

نظــارت بــر کیفیــت و حســن اجــرای طرحهــای پژوهشــی،
نظــارت بــر انتشــار کتابهــا و نشــریههای پژوهشــی،
بررســی نیازهــای تجهیزاتــی ،انتشــاراتی و پژوهشــی ،تعییــن
خطمشــی پژوهشــکده بــرای ارتبــاط علمــی بــا ســایر مراکــز

آموزشــی -پژوهشــی در محــدودهی ضوابــط و مقررات کشــور

و ارزیابــی نتایــج فعالیتهــای پژوهشــی در طــول یکســال
از جملــه وظایــف و اختیــارات ایــن شــورا اســت.

۶

ترکیب شورای پژوهشی پژوهشکده عبارت است از:
◄ رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)؛

◄ معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورا)؛
◄ مدیران گروههای پژوهشی؛

◄  ۵تن از اعضای هیئت علمی.

سیاستهای کلی و جهتگیریهای اساسی
×

همــکاری بــا دانشــگاهها و مؤسســات

آموزشــی و پژوهشــی در راســتای گســترش
آمــار رســمی؛

×

همــکاری بــا ســازمانها و انجمنهــای

داخلــی و بینالمللــی فعــال در زمین ـهی آمــار،
اقتصــاد و جمعیــت؛

× توســعهی همــکاری بــا نهادهــای بینالمللــی

حــوزهی آمــار رســمی از طریق:

 برگزاری دورههای بینالمللی

 تبادل تجربیات با سایر کشورها

 اعزام یا میزبانی از گروههای مطالعاتی.
×

ظرفیتســازی در نظــام آمــاری کشــور از

طریــق توســعهی دورههــای آموزشــی و اســتفاده از
مشــاورین بینالمللــی؛

×

تأمیــن نیازهــای پژوهشــی نظــام آمــاری از

طریــق اجــرای طرحهــای تحقیقاتــی مشــترک بــا

مرکــز آمــار ایــران و ســایر دســتگاههای اجرایــی و

دانشــگاهها؛

× تقویت بنیهی مالی پژوهشکده؛
×

توســعهی فعالیتهــای مربــوط بــه طراحــی

نظــام جامــع آمــاری بــرای دســتگاهها؛
×

توســعهی فعالیتهــای مربــوط بــه طراحــی

طرحهــای ملــی و محاســبهی حســابهای اقمــاری؛

× توســعهی آمارهای ثبتی و اجرای سرشــماری

ثبتیمبنا؛
×

توســعهی ظرفیتهــای آمــاری دســتگاههای

اجرایــی و تولیدکننــدگان آمــار در اســتانها.

۷

۸

طرحهای پژوهشی
پژوهشــکدهی آمــار فعالیتهــای خــود را در قالــب

اجــرای طرحهــای پژوهشــی در ســال  ۱۳۹۶پیگیــری طرحهای پژوهشی اجرا شده و در دست اجرا در سال
نمــوده اســت .طرحهــای پژوهشــی در قالــب ســه  139۶به تفکیک گروههای آموزشی
گــروه پژوهشــی «آمارهــای اقتصــادی»« ،طرحهــای

فنــی و روشهــای آمــاری» و «پــردازش دادههــا و
اطالعرســانی» بــه اجــرا در آمــده اســت .در ایــن ســال

تعــداد  ۲۹طــرح پژوهشــی در دســتور کار پژوهشــکدهی
آمــار قــرار داشــته اســت.

در ادامــه عناویــن و خالصـهی هریــک از ایــن طرحهــا
بــه تفکیــک گروههــای پژوهشــی ارائــه میشــود.

۹

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی آمارهای
اقتصادی
 -۱براورد تورم پایه در اقتصاد ایران
 -۲تهیهی حسابهای ملی سالمت سال  ۱۳۹۳و سال ۱۳۹۴
 -۳محاسبهی حساب آب در سیستم حسابداری اقتصادی-زیست محیطی ( )SEEA-water 2012
 -۴تهیه و تدوین حسابهای اقتصادی بخش  ICTبر اساس چارچوب حسابهای ملی
 -۵پیشبینی رشد اقتصادی به تفکیک بخشهای اصلی اقتصاد
 -۶بررسی و تحلیل وضعیت بیکاری در استانهای کشور
۱۰

 -۷مطالعه تعیینکنندههای بالفصل باروری در ایران
 -۸مطالعهی ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و سالمت مهاجرین خارجی در ایران
 -۹پروفایل سود جمعیتی
 -۱۰نتایج سرشماری مرتبط با سود جمعیتی
 -۱۱مطالعهی شاخصهای جمعیتی اهداف توسعهی پایدار و شناسایی شکافهای اطالعاتی آن
 -۱۲براورد امید زندگی در بدو تولد در ایران

معرفی اعضای گروه
آقای نادر حکیمیپور؛ دکتری اقتصاد ،عضو هیئت علمی و مدیر گروه ؛
آقای محمدصادق علیپور؛ دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی؛

آقــای ایــوب فرامــرزی؛ دکتــری اقتصــاد و عضــو هیئــت علمــی و معــاون پژوهشــی پژوهشــکدهی
آمــار؛

آقای محمد شیری؛ دکتری جمعیتشناسی و عضو هیئت علمی؛

آقای محمد غالمی کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناس پژوهشی؛

خانم مهرنوش میرمحمد؛ کارشناسی ارشد جمعیتشناسی و کارشناس پژوهشی؛

خانم آنوشا غضنفری؛ کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناس پژوهشی؛
خانم کیمیا خوشاخالق؛ کارشناسی ارشد آمار و کارشناس پژوهشی.

۱۱

معرفی طرحها

طــرح پژوهشــی ،آقــای غالمرضــا رضایــی اســت.

 -۱براورد تورم پایه در اقتصاد ایران

 -۲تهیـهی حســابهای ملــی ســامت ســال ۱۳۹۳

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در شــهریور ســال  ۱۳۹۳آغــاز
شــد و در پاییــز ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری ایــن

از آنجــا کــه در محاســبهی نــرخ تــورم ،قیمــت تعــداد بســیار

و سال ۱۳۹۴

دارای خــواص و ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی اســت
و در طــول زمــان رفتارهــای کامــ ًا متفاوتــی در قبــال

حســابهای تفصیلــی بخشــی و حســابهای اقمــاری

حســابهایی هســتند کــه در سیســتم حســابهای ملــی

داده شــده در شــرایط اقتصــادی از خــود بــروز میدهنــد،

بخــش آمــار ســازمان ملــل ( ،)UNSDبانــک جهانــی

زیــادی از کاالهــا و خدمــات دخیــل هســتند و هــر کاال

سیاس ـتهای اعمالشــده از ســوی دولــت و تغییــرات رخ
بنــا بــر ایــن نــرخ تــورم در دورههــای متوالــی نوســانات

زیــادی دارد .برخــی از ایــن نوســانات تحــت تأثیــر شــرایط
موقــت و گــذرا و برخــی دائمــی و بلندمــدت هســتند.

برخــی دیگــر وابســته بــه زمــان بــوده و در عمــل ارتباطــی
بــا شــرایط و سیاس ـتهای اتخاذشــده ندارنــد .از جمل ـهی

۱۲

پایــه بــرای اقتصــاد ایــران پرداختــه میشــود.

ایــن مــوارد میتــوان بــه نوســانات فصلــی رخ داده شــده

در قیمــت میوههــا و ســبزیها اشــاره کــرد .نــرخ تــورم
پایــه بــه محاســبهی تغییــرات رخ داده در رونــد بلندمــدت

( )SNA 2008مصــوب نهادهــای بینالمللــی شــامل
( ،)World Bankصنــدوق بینالمللــی پــول (،)IMF

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ( )OECDدر
کنــار حســابهای اصلــی سیســتم بــا هــدف ارائــهی

تصویــر کاملتــری از اقتصــاد و بخــش مرتبــط بــا آن
پیشبینیشــده اســت .در میــان کشــورهای خاورمیانــه،

ی اســت کــه اقــدام بهتهیهی حســابهای
ایــران تنهــا کشــور 
ملــی ســامت کــرده اســت .جــداول اصلــی حســابهای

ملــی ســامت اولینبــار توســط مرکــز آمــار ایــران بــرای

نــرخ تــورم میپــردازد .ایــن رونــد در طــول زمــان تقریب ـ ًا

ســال  ۱۳۸۰تهیــه شــده اســت .حســابهای ملــی ســامت

بهعنــوان رونــد پایــدار تــورم در اقتصــاد و همینطــور یــک

پژوهشــکدهی آمــار ،مرکــز آمــار ایــران و بــه ســفارش

ثابــت اســت و نوســانات بســیار کمــی دارد و میتــوان از آن
متغیــر اساســی در امــر ارزیابــی شــرایط اقتصادی بهــره برد.

در ایــن مطالعــه بــه معرفــی روشهــا و رویکردهــای موجــود

در ایــن راســتا پرداختــه شــده و پــس از آن بــا اســتفاده از
اطالعــات تــورم مرکــز آمــار ایــران بــه محاســبهی نــرخ تــورم

بــرای ســالهای  ۱۳۸۱تــا  ۱۳۹۴بــا همــکاری مشــترک

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تهیــه شــده
اســت .مجــری ایــن طــرح ســرکار خانــم مریــم خوشاخــاق
اســت .اجــرای طــرح پژوهشــی تهی ـهی حســابهای ملــی

ســامت ســال  ۱۳۹۳در اســفند ســال  ۱۳۹۴آغــاز شــد

و در تیــر ســال  ۱۳۹۵بــه پایــان رســید و اجــرای طــرح

( )SEEAرا در کنــار ســایر حســابهای اقمــاری

پژوهشــی تهیــه حســابهای ملــی ســامت ســال ۱۳۹۴

پیشــنهاد نمــوده اســت .بعدهــا نســخههای جدیدتــر

بــه پایــان رســید.

جدیدتریــن نســخهی ارائهشــده مربــوط بــه ســال ۲۰۱۲

در شــهریور ســال  ۱۳۹۵آغــاز شــد و در آبــان ســال ۱۳۹۶

ایــن سیســتم متناســب بــا نیازهــای روز ارائــه شــد.
( )SNA 2012اســت کــه یــک چارچــوب مرکــزی بــرای

 -۳محاسبهی حساب آب در سیستم حسابداری

محاســبهی حســابهای زیســتمحیطی -اقتصــادی

( )SEEA-water 2012

زیرمجموعــهی گســتردهای را شــامل میشــود بهمنظــور

حســابهای اقمــاری بهمنظــور بررســی شــاخصهای

بــا نیازهــا ،دســتورالعملهای مربــوط بــه زیــر بخشهــا

و شــکل گســتردهتر و انعطافپذیرتــری از حســابهای

اساســی ج.ا.ا مبنــی بــر جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی

اقتصادی -زیستمحیطی

اقتصــادی در بخشهــای مختلــف اقتصــادی تعریــف شــده

ملــی بــوده و بــه سیســتم محــوری  SNAمرتبــط اســت.
دلیــل تهیـهی حســابهای اقمــاری ایــن اســت کــه در ایــن
ـش مــورد توجــه
حســابها همـهی جزئیــات مربــوط بــه بخـ ِ

را در بــر میگیــرد .بســیاری از عناصــری که در حســابهای

اقمــاری نشــان داده میشــود در حســابهای ملــی از نظــر
پنهــان میمانــد .یکــی از مهمتریــن حســابهای اقمــاری

کــه امــروزه در دنیــا تهیــه میشــود حســاب اقمــاری محیــط

زیســت اســت.

معرفــی میکنــد .از آنجــا کــه مباحــث محیــط زیســتی
بررســی هــر زیــر بخــش در محیــط زیســت و متناســب
نیــز ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه اصــل  ۵۰قانــون

ط زیســت و همچنیــن بهمنظــور بهرهمنــدی از محیـط
محیـ 
زیســت مطلــوب منــدرج در ســند چشــمانداز و اجــرای

سیاســتهای کلــی ابالغــی محیــط زیســت ،لــزوم توجــه

بــه ســاختار حســابداری منســجم کــه ارتبــاط متقابــل
اقتصــاد و محیــط زیســت را در قالــب تعاریــف و مفاهیــم

بینالمللــی مشــخص ســازد ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
بدیــن منظــور و بــا توجــه بــه اهمیــت اطالعــات بخــش آب
و همچنیــن امــکان دسترســی بهتــر بــه اطالعــات مربــوط

رابطــهی محیــط زیســت بــا توســعهی پایــدار و اهمیــت

بــه بخــش آب در حســابهای محیــط زیســت ،ایــن طــرح

اقتصــادی موجــب شــد کــه در ســالهای اخیــر بحــث ادغــام

نظــام حســابداری اقتصــادی -زیسـتمحیطی بــرای ایــران

نقــش روزافــزون محیــط زیســت در فعالیتهــای
همزمــان موضوعــات زیسـتمحیطی و اقتصــادی در یــک
سیســتم یکپارچ ـهی حســابداری مــورد نظــر اقتصاددانــان

قــرار گیــرد .بدیــن منظــور سیســتم حســابهای ملــی

( )SNA93تهیــهی حســابهای اقمــاری محیطزیســت

پژوهشــی بــه دنبــال محاســبهی حســاب بخــش آب در

بــر اســاس دســتنامهی بینالمللــی مربــوط بــه ایــن بخــش
( )SEEA-Waterاســت .تاکنــون حســاب اقمــاری آب
در کشــور محاســبه نشــده اســت و پژوهشــکدهی آمــار در

ایــن طــرح درصــدد اســت بــرای نخســتینبار ایــن حســاب

۱۳

را در کشــور محاســبه نمایــد.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در مــرداد ســال  ۱۳۹۵آغــاز

منطقــهای و بینالمللــی ،نظــام پایــش شــاخصهای

شــد .دو جــدول عرضــه و تقاضــا تــا آخــر ســال ۱۳۹۶

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــری ضــروری اســت.

 ۱۳۹۷بــه پایــان برســد .مجــری ایــن طــرح پژوهشــی،

و ســرمایهگذاری وزارت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

نهایــی میشــوند و پیشبینــی میشــود در فروردیــن ســال
آقــای دکتــر نــادر حکیمیپــور عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکدهی آمــار اســت.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران

در دی ســال  ۱۳۹۵آغــاز شــد و پیشبینــی میشــود در
اســفند ســال  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.

 -۴تهیــه و تدویــن حســابهای اقتصــادی بخــش
 ICTبــر اســاس چارچــوب حســابهای ملــی

 -۵پیشبینــی رشــد اقتصــادی بهتفکیــک بخشهــای
اصلــی اقتصاد

در طــی چنــد ده ـهی گذشــته ،اقتصــاد ،فرهنــگ و امنیــت

رشــد اقتصــادی را میتــوان یکــی از مهمتریــن متغیرهــای

بودهانــد .در ســالیان اخیــر ،کشــورها در برنامههــای

مقدارهــای آتــی آن موضوعــی اجتنابناپذیــر در تدویــن

ملــی محورهــای کلیــدی برنامـهی توســعهی اغلــب کشــورها
توســعهی خــود بــه فناوریهــای نویــن ماننــد فنــاوری

نانــو ،زیســتفناوری و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
و موضوعاتــی ماننــد توســعهی پایــدار ،محیــط زیســت و
ســرمایهی انســانی نیــز توجــه ویــژهای داشــتهاند .در ایــن

۱۴

بــرای ارزیابــی شــاخصها و وضعیــت در ابعــاد ملــی،

میــان ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بهعنــوان یــک
فنــاوری مهــم در اقتصــاد جهــان امــری پذیرفته شــده اســت.

ســنجش و پایــش عملکــرد جامعـهی اطالعاتــی و اتباطــی

جمهــوری اســامی ایــران و بررســی تأثیــرات فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات در دســتیابی بــه اهــداف توســعهی
ملــی و بخشــی ،موضوعــی اســت کــه در طــی ســالیان اخیــر
مــورد توجــه سیاســتگذاران و قانونگــذاران کشــور بــوده

اســت و از ایــنرو ،تولیــد دادههــا و آمارهــای دقیــق و
قابــل مقایســه ،ســاماندهی و انجــام مســتمر ایــن پایــش

و ارائــهی گزارشهــای تحلیلــی آن بــه مراجــع ذیربــط،

اساســی اقتصــاد نامیــد کــه بــرای رونــد گذشــتهی پیشبینــی

برنامههــای توســعه و اجــرای سیاســتهای اقتصــادی
اســت .بررســی و مطالعــهی جنبههــای مختلــف رشــد
اقتصــادی دارای دو اهمیــت ویــژه اســت کــه یکــی از آنهــا

افزایــش شــناخت و آگاهــی سیاســتگذاران بــرای اخــذ
تصمیــم ،و دیگــری پیشبینــی نــرخ رشــد بــا الگوســازی بــر

اســاس چارچوبهــای علمــی و نظــری اســت .بهمنظــور

تحقــق دو هــدف مذکــور در ایــران ،مطالعــات زیــادی از
لحــاظ نظــری و همچنیــن کاربــردی انجــام یافتــه کــه بــه
دلیــل روشهــا و دورههــای زمانــی مــورد بررســی ،نتایــج

و سیاس ـتهای متفاوتــی از آنهــا قابــل اســتخراج اســت.
بدیــن منظــور در ایــن طــرح ســعی شــد ،بــا اســتفاده از
تکنیکهــای اقتصادســنجی و بــا بــه کارگیــری مدلهــای

همچــون رگرســیون فــازی و مــدل شــبکهی عصبــی بــا
هــدف رشــد اقتصــادی در ایــران ،تولیــد ناخالــص داخلــی

بــه قیمــت ثابــت و بــه تفکیــک بخشهــای اصلــی اقتصــاد،

در هــر اســتان ،سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن و

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در بهــار ســال  ۱۳۹۶آغــاز

پژوهشــکدهی آمــار در طــول زمــان ،شــناخت صحیحــی

ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای دکتــر نــادر حکیمیپــور عضــو

ســهم بخشهــای مختلــف اقتصــادی در رفــع بیــکاری و

تــا پایــان برنامــهی ششــم توســعه پیشبینــی شــود.

شــد و در زمســتان ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری

هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار اســت.

 -۶بررسی و تحلیل وضعیت بیکاری در
استانهای کشور

نتایــج طرحهــای مختلــف انجامشــده در مرکــز آمــار و
از وضعیــت بیــکاری در اســتان ،تغییــرات آن طــی زمــان،
عوامــل اثرگــذار بــر بیــکاری را بــه دســت دهــد .بدیهــی
اســت هرچــه وضــع موجــود بیــکاری در اســتان و عوامــل

اثرگــذار بــر آن مشــخصتر شــود راحتتــر میتــوان
ی در جهــت مرتفــع کــردن ایــن مشــکل را
سیاســتگذار 

مشــکل بیــکاری در دهههــای اخیــر بهصــورت یکــی

دنبــال کــرد.

حالتوســعه در آمــده اســت .از ایــن رو بیــکاری را میتــوان

شــد و پیشبینــی میشــود در خــرداد ســال  ۱۳۹۷بــه

از مســائل بســیار حــاد کشــورهای توســعهنیافته و در

یکــی از هراسآورتریــن مشــکالت اقتصــاد هــر کشــور
و بیگمــان ریشــهی بســیاری از معضــات اجتماعــی
دانســت.

نگاهــی بــه وضعیــت اشــتغال در ایــران طــی چنــد دهــه
و چنــد ســال اخیــر نشــان میدهــد کــه معضــل بیــکاری
ســالها اســت کــه گریبانگیــر اقتصــاد ملــی کشــور بــوده

اســت .در ایــن میــان وضعیــت برخــی اســتانها بــا توجــه

بــه شــرایط اقتصــادی -اجتماعــی حاکــم بــر هــر اســتان،

حادتــر از ســایر اســتانها اســت.

یکــی از مهمتریــن مراحــل بــرای پیگیــری سیاس ـتگذاری

صحیــح در جهــت حــل معضــل بیــکاری ،شــناخت دالیــل
بیــکاری و تشــریح عوامــل اثرگــذار بــر آن از جنبههــای

مختلــف اقتصــادی -اجتماعــی اســت .ایــن مطالعــه

بــا بررســی اطالعــات حاصــل از حســابهای ملــی
بهتفکیــک بخشهــای اقتصــادی اســتان ،مخــارج دولــت

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در بهــار ســال  ۱۳۹۶آغــاز
پایــان برســد .مجــری ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای دکتــر
محمدصــادق علیپــور عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی

آمــار اســت.

 -۷مطالعــهی تعیینکنندههــای بالفصــل بــاروری در

ایــران

در چنــد دهــهی اخیــر ،کشــور ایــران تحــوالت اساســی

را در رفتــار بــاروری تجربــه نمــوده اســت .بــا نگاهــی
بــه تحــوالت بــاروری در ایــران در بســتر گــذار بــاروری
میتــوان ابعــاد و ســطح ایــن تحــوالت را مــورد مطالعــه

قــرار داد .آنچــه کــه تحــوالت بــاروری را بــه یکــی از
مهمتریــن مؤلفههــای جمعیتــی تبدیــل کــرده اســت،

تأثیــرات و پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی ایــن تحــوالت
بــوده اســت کــه نقــش تعیینکننــدهای در سیاســتگذاری
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و برنامهریــزی اجتماعــی و اقتصــادی دارد .از ایــن رو

اســت کــه دولتهــا متکفــل و متولــی آن هســتند .سیاســت

تعیینکنندههــای بالفصــل بــاروری اهمیــت دارد .اهمیــت

راهبردهــا ،رویکردهــا ،رفتارهــا و اقداماتــی دانســت کــه از

شناســایی ایــن تحــوالت و بــه تبــع آن نقــش عوامــل و
مطالعــهی عوامــل تعیینکننــدهی بالفصــل بــاروری بــا

علــم بــه اینکــه نظــام سیاســتگذاری بــه دنبــال اعمــال
اقدامــات مداخل ـهای در راســتای افزایــش ســطح بــاروری

بــه بــاالی ســطح جانشــینی اســت ،دو چنــدان میشــود.
چــرا کــه بــا شــناخت چگونگــی و میــزان تأثیــر ایــن عوامــل

در تغییــرات بــاروری ،میتــوان کمــک قابــل توجهــی را بــر
سیاســتگذاری و برنامهریزیهایــی نمــود کــه بــا هــدف

افزایــش بــاروری تنظیــم میشــوند.

ســوی دولــت در خصــوص جریانــات مهاجرتــی و وضعیــت

مهاجــران در یــک جامعــه اتخــاذ و اجــرا میشــود .پایــه و
اســاس چنیــن سیاســتگذاری مهاجرتــی (مبحثــی کــه در

ســالهای اخیــر در ایــران مطــرح و مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت) ،دادههــا و تحلیلهــای مهاجرتــی اســت .در حقیقــت
وجــود دا دههــای خــوب و تحلیلهــای مناســب ،نقــش کلیــدی

و محــوری در فراینــد سیاس ـتگذاری ایفــا میکنــد ،زیــرا یــک

نظــام سیاسـتگذاری م ّلــی بایســتی مبتنــی بــر تعامــات میــان

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در مردادمــاه ســال ۱۳۹۶

تجربـهی مهاجرتــی ،دادههــا و تحلیلهــای مهاجرتــی ،شــناخت

بــه پایــان برســد .مجــری ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای دکتــر

باشــد .از ایــن رو ایــن پژوهــش بــر آن اســت بــا تکیــه بــر

آغــاز شــد و پیشبینــی میشــود در مردادمــاه ســال ۱۳۹۷

محمــد شــیری عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار

اســت.
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مهاجرتــی را میتــوان بــه منزلــه مجموعــهای از اهــداف،

 -۸مطالعــهی ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
جمعیتــی و ســامت مهاجریــن خارجــی در ایــران
امــروزه مهاجــرت بینالمللــی بــه یــک موضــوع مهــم و عمــده
در مباحثــات و سیاس ـتهای عمومــی در عرص ـهی بینالمللــی

و داخلــی تبدیــل شــده اســت .در عرصــهی بینالمللــی،
ســازمانها ،اتحادیههــا و کنوانســیونهای بینالمللــی
فعالیتهــای خــود را معطــوف بــه ایــن موضــوع کردهانــد .در

عرصــهی داخلــی نیــز سیاســت مهاجرتــی بــه یکــی از ابعــاد
و انــواع سیاســتگذاریهای کالن کشــورها تبدیــل شــده

وضعیــت و ویژگیهــای مهاجــران و سیاس ـتگذاری مهاجرتــی
دادههــای سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال ،۱۳۹۵

طــرح آمارگیــری بهرهمنــدی از خدمــات ســامت  ۱۳۹۳و طرح
آمارگیــری جمعیــت و ســامت  ۱۳۹۴بــه بررســی ویژگیهــای

اقتصــادی ،اجتماعــی و ســامت مهاجریــن خارجــی پرداختــه و
زمینــه را بــرای سیاســتگذاری مهاجرتــی فراهــم ســازد.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در تیرمــاه ســال  ۱۳۹۶آغــاز

شــد و پیشبینــی میشــود در تیرمــاه ســال  ۱۳۹۷بــه
پایــان برســد .مجــری ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای دکتــر
محمــد شــیری عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار
اســت.

-۹تدوین پروفایل سود جمعیتی
پنجــرهی جمعیتــی ،دورهی زمانــی از تحــوالت جمعیتی یک

کشــور اســت کــه در آن نســبت جمعیــت در ســن فعالیــت

بــه حداکثــر میرســد و نوعــی ســاختار جمعیتــی مطلــوب

بــرای شــتاب بخشــیدن بــه رشــد اقتصــادی فراهــم میشــود.
ســود جمعیتــی بــه رشــد اقتصــادی تســریعیافتهای اطــاق
گومیــر ،بــاروری و بــه
میشــود کــه در نتیجــهی گــذار مر 

تبــع آن ،گــذار ســاختار ســنی ایجــاد شــده باشــد .در بســتر
گــذار جمعیتــی ،بــا کاهــش مرگومیــر و بــاروری ،میــزان

رشــد جمعیــت کاهــش یافتــه و یــک تعــادل نهایــی در
تغییــرات رشــد جمعیــت شــکل میگیــرد .تفــاوت ســود
جمعیتــی و پنجــرهی جمعیتــی در ایــن اســت کــه ســود
جمعیتــی حالــت بالفعــل پنجــرهی جمعیتــی اســت.

کشــور ایــران در بســتر گــذار جمعیتــی تحــوالت جمعیتــی

بیســابقه و شــگرفی را تجربــه نمــوده اســت .در تــداوم
گــذار جمعیــت در ایــران ،گــذار ســاختار ســنی در کشــور

زمینهســاز بــاز شــدن فــاز پنجــرهی جمعیتــی پــس از
ســال  ۱۳۸۵شــده اســت .تــداوم بــاز بــودن ایــن پنجــرهی

جمعیتــی تــا ســال  ۱۴۲۵ســبب شــده اســت تــا زمینــه

بــرای طــرح ســؤاالتی در رابطــه بــا موهبتهایــی کــه
ظهــور ایــن پدیــده جمعیتــی بــر اقتصــاد کشــور دارد فراهــم
شــود .آنچــه کــه بایســتی در تحقــق ســود جمعیتــی مطمــح
نظــر قــرار گیــرد ،اعمــال سیاســتهای بهینــه و کارآمــد

در اســتفاده از پتانســیل ایجادشــده در دورهی بــاز شــدن
پنجــرهی جمعیتــی اســت .از ایــنرو ،تحــوالت ســاختار
ســنی جمعیــت در صورتــی کــه بــا تکیــه بــر سیاس ـتهای

توســعهای مفیــد و برنامهریــزی شــده در حــوزهی اشــتغال و

آمــوزش تــوأم نباشــد چــه بســا کــه تبدیــل بــه تهدیــد شــود.

بنــا بــر ایــن ،یکــی از مهمتریــن چالشهــای پیــش روی
تحقــق ســود جمعیتــی ،عــدم برخــورداری از سیاس ـتهای
منســجم در مواجهــه بــا موهبــات بهرهمنــدی از پتانســیل

پنجــرهی جمعیتــی اســت .بــر ایــن اســاس ،شناســایی

ابعــاد جمعیتــی -اجتماعــی مؤثــر بــر ســود جمعیتــی
میتوانــد زمین ـهی شــناخت دقیــق ابعــاد ســود جمعیتــی را

بــا هــدف تحقــق هرچــه بیشتــر و بهتــر آن فراهــم ســازد.
هــدف از ارائــهی پروفایــل ســود جمعیتــی نیــز شــناخت
دقیــق و علمــی ابعــاد مؤثــر بــر ســود جمعیتــی در قالــب

شــاخصهای جمعیتی-اجتماعــی اســت.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در بهــار ســال ۱۳۹۶

بــه ســفارش صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد
( )UNFPAآغــاز شــد و در زمســتان ســال  ۱۳۹۶بــه

پایــان رســید .مجــری ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای دکتــر
محمــد شــیری عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار

اســت.

 -۱۰نتایج سرشماری مرتبط با سود جمعیتی
سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن یکــی از

عمدهتریــن راههــای شــناخت کشــورها از ویژگیهــای

اقتصــادی و اجتماعــی بــرای برنامهریــزی  ،نظــارت و
ارزیابــی خدمــات و فعالیتهــای ملــی و منطقـهای اســت.
جمعیــت و مؤلفههــای پویایــی آن همــواره بهعنــوان یکــی از

تأثیرگذارتریــن عوامــل در برنامهریــزی و سیاســتگذاری
اقتصــادی مطــرح بودهانــد .یکــی از مهمتریــن پیامدهــای
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اقتصــادی و اجتماعــی تحــوالت ســاختار ســنی جمعیــت،

بــاز شــدن پنجــرهی جمعیتــی و ایجــاد زمینههــای الزم
بــرای تحقــق ســود جمعیتــی اســت .آنچــه کــه بایســتی در
مطالعــات ســود جمعیتــی مــورد نظــر قــرار بگیــرد ،اعمــال
سیاســتهای بهینــه و کارآمــد در اســتفاده از پتانســیل

ایجــاد شــده در دورهی بــاز شــدن پنجــرهی جمعیتــی اســت.

از ایـنرو تحــوالت ســاختار ســنی جمعیتــی در صورتــی کــه
بــا تکیــه بــر سیاس ـتهای توســعهای مفیــد و برنامهریــزی
شــده در حــوزهی اشــتغال و آمــوزش تــوأم نباشــند چــه

بســا کــه تبدیــل بــه تهدیــد شــود .بنــا بــر ایــن ،یکــی از
مهمتریــن چالشهــای پیــش رو تحقــق ســود جمعیتــی،

عــدم برخــورداری از سیاســتهای منســجم در مواجــه بــا
موهبــات بهرهمنــدی از پتانســیل پنجــرهی جمعیتــی اســت.
ُپــر واضــح اســت کــه تحقــق ســود جمعیتــی بــا شــناخت
عوامــل تأثیرگــذار مهیــا میشــود .ایــن طــرح پژوهشــی،

بــه ارائ ـهی اطالعــات و یافتههــای سرشــماری مرتبــط بــا

متغیرهایــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم در
۱۸

ســود جمعیتــی تأثیــر میگذارنــد ،میپــردازد.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در بهــار ســال ۱۳۹۶

بــه ســفارش صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد
( )UNFPAآغــاز شــد و در زمســتان ســال  ۱۳۹۶بــه

پایــان رســید .مجــری ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای دکتــر
محمــد شــیری عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار

اســت.

 -۱۱مطالعهی شاخصهای جمعیتی اهداف توسعهی
پایدار و شناسایی شکافهای اطالعاتی آن

جمعیــت و تحــوالت جمعیتــی و حفــظ تعــادل آن با طبیعت

و محیــط زیســت ،همــواره مــورد توجــه برنامهریــزان

اقتصــادی ،اجتماعــی و همچنین اندیشــمندان حــوزهی علوم

اجتماعــی قــرار داشــته و در ایــن رابطــه نیــز دیدگاههــای
مختلفــی ارائــه شــده اســت .بهطــور کلــی؛ كمیــت ،كیفیــت و
توزیــع بهینـهی جمعیــت در پهنـهی یــک ســرزمین و مهمتــر
از آن رشــد جمعیــت یكــی از شــاخصهای تأثیرگــذار در

فراینــد توســعهی پایــدار اســت .ایــن موضــوع در اهــداف
توســعهی پایــدار ســازمان ملــل نیــز مــورد توجــه زیــادی

قــرار داشــته اســت .بهطوریکــه میتــوان اذعــان نمــود کــه

ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن اهــداف توســعهی پایــدار و تحــوالت

جمعیتــی در جوامــع وجــود دارد .لــذا بــا توجــه بــه مفهــوم
توســعهی پایــدار ،شناســایی تأثیــر جمعیــت و تحــوالت

مربــوط بــه آن در قالــب شــاخصهای جمعیتــی کــه از اعتبار

و روایــی باالیــی برخــوردار باشــند ،در دســتیابی و تحقــق
اهــداف توســعهی پایــدار ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
میباشــد .از ســوی دیگــر شناســایی شــکافهای اطالعاتــی

ایــن شــاخصها و محدودیتهــای آمــاری مربــوط بــه

آن بهمنظــور پیشگیــری از ایجــاد اختــال در شــناخت و
ارزیابــی دقیــق ابعــاد جمعیتــی اهــداف توســعهی پایــدار نیــز

از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در بهــار ســال  ۱۳۹۶آغــاز
شــد و در زمســتان ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری

ایــن طــرح پژوهشــی ،ســرکار خانــم دکتــر شــهال کاظمیپــور
اســت.

 -۱۲براورد امید زندگی در بدو تولد در ایران
ســامت و ارتبــاط آن بــا تحــوالت جمعیــت یکــی از

کلیدیتریــن موضوعــات مرتبــط بــا حــوزهیمطالعاتــی
میانرشــتهای جمعیــت و توســعه اســت .امیــد زندگــی بــدو

تولــد مهمتریــن شــاخصی اســت کــه در بررســی وضعیــت

ســامت و مرگومیــر یــک کشــور یــا یــک منطقــه مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .ضــرورت محاســبهی شــاخص امیــد

زندگــی بــدو تولــد که محاســبهی آن از طریق ســاخت جدول
عمــر امکانپذیــر اســت ،عــاوه بــر اهمیــت در مطالعــات
ســامت و توســعه بــه صــورت ملــی و منطقــهای ،در

پیشبینیهــای جمعیتــی نمــود پیــدا میکنــد .بــه عبارت ـی،

یکــی از ارکان اساســی پیشبینــی جمعیــت ،دسترســی بــه
اطالعــات امیــد زندگــی بــدو تولــد اســت .بنــا بــر ایــن،

بــا هــدف فراهمســازی اطالعــات پیشنیــاز پیشبینــی
جمعیتــی از یکســو و مطالع ـهی وضعیــت ســامت ملــی

و منطقــهای شــاخص امیــدزندگــی بــدو تولــد از طریــق
ســاخت جــدول عمــر محاســبه میشــود .از ایــنرو ایــن

پژوهــش بــه دنبــال محاســبهی شــاخص امیــد زندگــی بــدو

تولــد در ســطح ملــی و اســتانی بــا هــدف بررســی وضعیــت

مرگومیــر و ســامت در ســطح ملــی و اســتانی اســت.
اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی در ســال  ۱۳۹۶آغــاز شــد و
پیشبینــی میشــود در بهــار ســال  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.
مجــری ایــن طــرح پژوهشــی ،آقــای طــه نوراللهــی اســت.

۱۹

?
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•

•کریمــی ،مهــران؛ علیپــور ،محمدصــادق؛ (.)۱۳۹۵
تأثیــر عوامــل توصیهگــر در رفتــار خریــد برنامهریــزی
نشــده مصرفکننــدهی آنالیــن ،دومیــن کنفرانــس مدیریــت

بازاریابــی ،دانشــگاه تهــران ،دانشــکده مدیریــت.

مقالههــای فارســی ارائــه شــده بــه مجلههــا (/ ISI
علمی-پژوهشــی و علمی-ترویجی)

هژبــر؛ ( .)۱۳۹۵شناســایی عوامــل مؤثــر بــر میــزان

•فیاضــی ،فرشــته؛ علیپــور ،محمدصــادق؛ (.)۱۳۹۶

کنفرانــس بینالمللــی انســجام مدیریــت و اقتصــاد در

بررســی نقــش دیــدگاه منبــع محــوری بــه منابــع انســان
بــر توســعه عملكــرد صادراتــی ،پژوهشهــای مدیریــت در

۲۰

مقالههای ارائهشده در همایشها و کنفرانسها

ایــران.

•قاســمی فریــد ،مهســا؛ علیپــور ،محمدصــادق؛ کیانــی،
بهــرهوری انــرژی و نیــروی کار در بخــش صنعــت ،دومیــن
توســعه دانشــگاه تهــران.

•حکیمیپــور ،نــادر؛ قــادری مقــدم ،رامیــن؛ (.)۱۳۹۶
تعییــن بخشهــای پیـشرو از منظــر صــادرات در اقتصــاد

•حکیمیپــور ،نــادر؛ ( .)۱۳۹۶بررســی عوامــل مؤثــر بــر

ایــران بــا در نظــر گرفتــن الگوی اقتصــاد مقاومتی ،ســومین

بهــادار تهــران ،فصلنامــه اقتصــاد مالــی ،شــماره .۳۶

فرهنــگ و هنــر ،تهــران ،ایــران.

ضریــب واکنــش ســود :مطالعــهی مــوردی بــورس اوراق

•علیپــور،

محمدصــادق؛

شــریعتجعفری،

مینــا؛

( .)۱۳۹۶بررســی آثــار هدفمنــدی یارانههــا بــر بهــرهوری

صنایــع غذایــی (مقایســه قبــل و بعــد از اجــرای
هدفمنــدی) ،پژوهشــنامه اقتصــاد كســب و كار.

کنفرانــس مدیریــت و اقتصــاد کســب و کار ،پژوهشــگاه

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی طرحهای فنی
و روشهای آماری
 -1شناسایی و کنترل خطاهای بیپاسخی و اندازهگیری در طرحهای آمارگیری

 -۲بررسی استفاده از روشهای استنباط و پیشگویی بیزی در آمارهای رسمی
 -۳بررسی روند شاخصهای نیروی کار  ۱۳۸۴تا ۱۳۹۴
 -۴خطاهای ردهبندی در آمارهای جریان

 -۵مطالعهی پایهی چارچوب همکاریهای توسعهای سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران
()۱۴۰۰-۱۳۹۶

 -۶گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵

 -۷آمارگیری خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی
 -۸تهیهی حساب کار :مفاهیم ،اصول و روشها

 -۹بازنگری روش نمونهگیری و گردآوری دادهها در آمارگیری هزینه و درامد خانوار

 -۱۰ساخت دادههای همگذاشتی و کاربرد آن در براورد شاخصهای جمعیت و سالمت کوچکناحیههای

استان زنجان

 -۱۱مادران و ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی خانوارها

۲۱

معرفی اعضای گروه
خانم روشنک علیاکبری صبا؛ دکتری آمار ،عضو هیئت علمی و مدیر گروه؛

خانم زهرا رضایی قهرودی؛ دکتری آمار و عضو هیئت علمی؛

خانم زهره فالح محسنخانی؛ دکتری آمار و عضو هیئت علمی؛

خانم لیدا کلهری ندرآبادی؛ دکتری آمار و عضو هیئت علمی؛
خانم پریسا گوانجی؛ دکتری آمار و کارشناس پژوهشی.

۲۲

ارائــهی راهــکار بــرای کاهــش خطــای اندازهگیــری مفیــد
باشــد .از ســوی دیگــر اگــر یــک آمارگیــری بهصــورت

معرفی طرحها

پانلــی انجــام شــود ،میتــوان از مــدل مارکــوف پنهــان
بــرای اندازهگیــری تغییــرات پاســخ در دورههــای مختلــف
اســتفاده کــرد .برقــراری شــرط مارکــوف بــرای اســتفاده از
ایــن روش الزامــی اســت .یــک شــرط دیگر شناســاییپذیری
دادههــای مــورد نیــاز اســت کــه بــر اســاس آن الزم اســت

واحدهــای نمونــه در چنــد دورهی متوالــی در آمارگیــری

 -۱شناسایی و کنترل خطاهای بیپاسخی و
اندازهگیری در طرحهای آمارگیری

شــرکت کــرده باشــند .یــک مزیــت مهــم ایــن روش بــرای

خطاهــای بیپاســخی و اندازهگیــری دو رده از مهمتریــن

دادههــای پانلــی دارد و بــه دادههــای مصاحبـهی مجــدد یــا

خطــای اندازهگیــری تفــاوت بیــن مقــدار واقعــی یــک

یکــی دیگــر از مهمتریــن منابــع ایجــاد اریبــی در

انــواع خطــای غیــر نمونهگیــری در آمارگیریهــا هســتند.
کمیــت مــورد اندازهگیــری و مقــدار گــزارش شــده از ســوی

پاســخگو را نشــان میدهــد .عوامــل بســیار زیــادی بــر
بــروز خطــای اندازهگیــری تأثیرگذارنــد کــه از آن جملــه

میتــوان بــه عــدم موفقیــت در شــناخت صحیــح جامع ـهی

هــدف ،طراحــی پرسشــنامه ،اثــر مصاحبهگــر ،اثــر
پاســخگو ،پــردازش دادههــا و ســوء تعبیــر از نتایــج اشــاره
کــرد.

بــراورد خطــای اندازهگیــری ایــن اســت کــه تنهــا نیــاز بــه
ســایر منابــع مکمــل نیــاز نــدارد.

آمارگیریهــای نمونــهای ،بیپاســخی واحدهــای نمونــه

اســت .در صورتــی کــه تعــدادی از واحدهــای نمونــه،
پاســخگوی پرســشهای آمارگیــری نباشــند و ویژگیهــای

ایــن واحدهــا بــا ویژگــی واحدهــای پاســخگو متفــاوت
باشــد در براوردهــای آمارگیــری اریبــی ایجــاد میشــود.

بــرای از بیــن بــردن اثــر بیپاســخی بــر بــراورد پارامترهــا

اغلــب از روش تعدیــل بیپاســخی ســادهی وزنهــای

یکــی از منابــع انحــراف پاســخهای ارائهشــده توســط

نمونهگیــری اســتفاده میشــود .در روش تعدیــل وزنهــا

انحــراف همبســتهی پاســخها از مقــدار واقعــی آنهــا

ویژگــی واحدهــای پاســخگو یکســان اســت و بــر اســاس

پاســخگویان از مقــدار واقعــی ،مصاحبهگــران هســتند.

میتوانــد بــه علــت ســؤاالت پرسشــنامه یــا نحــوهی تقابــل
بیــن مصاحبهگرهــا و پاســخگویان ایجــاد شــود .بنــا بــر ایــن

بررســی چگونگــی و میــزان اثــر مصاحبهگــر بــر انحــراف
پاسـخهای ارائــه شــده از مقــدار واقعــی آنهــا میتوانــد در

فــرض میشــود ویژگیهــای واحدهــای بیپاســخ بــا

اطالعــات واحدهــای پاســخگو مقــدار متغیرهــای مــورد

نظــر در آمارگیــری بــرای واحدهــای بیپاســخ بــراورد
میشــود .امــا بایــد توجــه داشــت کــه در عمــل معمــو ًال ایــن
فــرض برابــری ویژگیهــای دو گــروه برقــرار نیســت .از ایــن

۲۳

رو در تعدیــل بیپاســخی الزم اســت عــاوه بــر اطالعــات
متغیرهــای آمارگیــری واحدهــای پاســخگو اطالعاتــی از

واحدهــای بیپاســخ نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در
صورتــی کــه از اطالعــات واحدهــای بیپاســخ در تعدیــل

وزنهــای نمونهگیــری بــرای بیپاســخی اســتفاده نشــود

تعدیــل وزنهــا و متــورم ســاختن آنهــا نــه تنهــا منجــر بــه
کاهــش اریبــی بیپاســخی نمیشــود بلکــه بــزرگ شــدن

وزنهــای نمونهگیــری مقــدار واریانــس براوردگــر را نیــز
افزایــش میدهــد و منجــر بــه کاهــش درســتی براوردهــا
میشــود .بنــا بــر ایــن اســتفاده از اطالعــات واحدهــای

بیپاســخ در تعدیــل وزنهــا مــورد نیــاز اســت.

بــا توجــه بــه اهمیــت کاهــش خطــا در آمارگیریهــا و
اثــر مصاحبهگــر در ایجــاد خطــا ،در ایــن طــرح پژوهشــی
بــه دنبــال مــرور منابــع ایجــاد خطــای اندازهگیــری و
خطــای بیپاســخی بــا تکیــه بــر اثــر مصاحبهگــر هســتیم.
همچنیــن معرفــی روشهــای بــراورد خطــای اندازهگیــری و

بیپاســخی و روشهــای کمــی کــردن تأثیــر عوامــل مختلــف
۲۴

بــر ایجــاد خطــای اندازهگیــری و خطــای بیپاســخی مــورد

توجــه اســت .ارزیابــی خطــای اندازهگیــری و خطــای

بیپاســخی در یــک آمارگیــری منتخــب و ارائ ـهی راهــکار
بــرای کاهــش خطاهــای مذکــور در زمــرهی اهــداف ایــن
پژوهــش اســت.

اجــرای ایــن طــرح در تیرمــاه ســال  139۵آغــاز شــد و در

اســفندماه ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری ایــن طــرح
جنــاب آقــای دکتــر فرهــاد مهــران ،مشــاور و رئیــس ســابق

بخــش آمــار ســازمان بینالمللــی کار ( )ILOبــوده اســت.

 -۲بررســی اســتفاده از روشهــای اســتنباط و
پیشگویــی بیــزی در آمارهــای رســمی
دشــواری روزافــزون گــردآوری اطالعــات بــه روشهــای
ســنتی بــه دلیــل پیچیدگیهــای امــروزی جوامــع آمــاری ،نیــاز

بــه مطالعــه بــرای دگرگونــی و یــا بهنگامســازی روشهــای
آمارگیــری را ضــروری کــرده اســت .اســتفاده از دیگــر منابــع
دادههــا و مدلســازی ،از روشهایــی هســتند کــه میتواننــد

بهعنــوان جایگزیــن روشهــای آمارگیــری بــهکار رفتــه و
یــا بــه افزایــش دقــت براوردهــا و اســتنباطهای ناشــی

از آمارگیریهــای ســنتی یــاری رســانند .منابــع اطالعاتــی
ناشــی از دادههــای پیشــین (ماننــد آمارگیریهــای گذشــته
و یــا دادههــای ثبتشــده) همــواره یکــی از مهمتریــن منابــع

اطالعاتــی بــرای ایــن منظــور هســتند .بنا بر ایــن بهنظــر

میرســد اگــر بتــوان بــا بهکارگیــری روشهــای اســتنباط
بیــزی و مدلســازی ،از اطالعــات ایــن منابــع دادههــا در
پیشگویــی یــا بهنگامســازی براوردهــای مــورد نظــر بهــره

جســت ،گامــی بــزرگ در جهــت کاهــش هزینــه و خطــای
آمارگیریهــا بهویــژه در آمارگیریهــای جمعیتــی ،برداشــته

شــده اســت .ایــن طــرح پژوهشــی بــر آن اســت تــا ضمــن
مطالع ـهی مفاهیــم و اصــول نظری ـهی بیــز ،بــا مــرور منابــع
موجــود و بررســی آخریــن پژوهشهــا و اقدامــات انجامشــده

دربــارهی بهکارگیــری روشهــای اســتنباط بیــزی ،بــه

امکانســنجی اســتفاده از ایــن روشهــا در آمارگیریهــای

مراکــز آمــار رســمی و بهویــژه انجــام پیشگوییهــای مــورد
نظــر و همپیونــد بــا آمارگیریهــای اشــاره شــده بپــردازد.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از مردادمــاه ســال  ۱۳93آغــاز

شــد و در اســفندماه ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری

تــا  ۱۳۹۴بــه تفکیــک ویژگیهــای جمعیتشــناختی

پژوهشــکدهی آمــار بــوده اســت.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از اســفندماه ســال  ۱۳۹۴آغاز

ایــن طــرح آقــای دکتــر اشــکان شــباک عضــو هیئــت علمــی

پرداختــه میشــود.

شــد و در شــهریورماه  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری ایــن

 -۳بررســی رونــد شــاخصهای نیــروی کار ۱۳۸۴
تا ۱۳۹۴

طــرح جنــاب آقــای علیرضــا زاهدیــان معــاون طرحهــای
آمــاری و آمارهــای ثبتــی مرکــز آمــار ایــران بــوده اســت.

اشــتغال و بیــکاری ،از جملــه موضوعهــای اساســی اقتصاد

 -۴خطاهای ردهبندی در آمارهای جریان

و کاهــش بیــکاری ،بهعنــوان یکــی از شــاخصهای

امــروزه شــاخصهای عمــدهی نیــروی کار در مقاطــع زمانــی

هــر کشــوری اســت ،بــه گونــهای کــه افزایــش اشــتغال
توســعهیافتگی جوامــع تلقــی میشــود و بــرای ارزیابــی
شــرایط اقتصــادی کشــور مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

طــرح آمارگیــری نیــروی کار بــا هــدف بــراورد شــاخصهای

نیــروی کار بــه صــورت فصلــی و ســاالنه و همچنیــن
تغییــرات آن در کل کشــور ،نقــاط شــهری و روســتایی از
ســال  ۱۳۸۴در سراســر کشــور اجــرا میشــود.

مختلــف در اغلــب کشــورها محاســبه و اعــام میشــوند
امــا واضــح اســت کــه جابهجاییهــای بــازار کار کــه در
داخــل ایــن مقاطــع زمانــی رخ میدهــد در شــاخصهای

اصلــی بیــان نمیشــود .از زمانــی کــه اســتفاده از الگــوی

چرخشــی در نمونهگیــری نیــروی کار کشــورها در دســتور
کار قــرار گرفــت ،ایــن امــکان نیــز فراهــم شــد .مرکــز آمــار

از آنجــا کــه بهمنظــور تدویــن سیاسـتها و برنامهریزیهــای

ایــران نیــز پــس از تجدیــد نظــر همــه جانبــه ،از ســال

از وضعیــت بــازار کار ضــروری اســت ،در ایــن طــرح

دســتیابی بــه شــاخصهای فصلــی و ســاالنهی نیــروی کار و

کشــور در زمینــهی اشــتغال ،داشــتن تصویــری روشــن

مطالعاتــی عــاوه بــر بررســی رونــد شــاخصهای نیــروی

 ،۱۳۸۴آمارگیــری نیــروی کار را بــه طــور فصلــی بــا هــدف
تغییــرات آن بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری چرخشــی در

کار در مقایســه بــا رونــد رشــد اقتصــادی در ایــران و 10

ســطح کل کشــور و اســتانها اجــرا میکنــد .از مهمتریــن

بیــکاری ،نــرخ مشــارکت اقتصــادی و اشــتغال طــی

دقیــق تغییــرات شــاخصها در طــول زمــان ،دسترســی بــه

کشــور منتخــب ،بــه بررســی و تحلیــل رونــد شــاخصهای

ســالهای  ۱۳۸۴تــا  ۱۳۹۴بــه تفکیــک گروههــای ســنی،

مزیتهــای ایــن نــوع نمونهگیــری عــاوه بــر بــراورد

آمارهــای جریــان نیــروی کار و امــکان تحلیلهــای جدیــد

جنســی ،ســطح تحصیــات و شــهری و روســتایی پرداختــه

اســت .آمارهــای جریــان ،آمارهــای ورودی و خروجــی

تحلیــل رونــد جمعیــت غیــر فعــال طــی ســالهای ۱۳۸۴

دوره زمانــی را ارائــه میکنــد .بــر اســاس ایــن آمارهــا،

میشــود .همچنیــن در ایــن طــرح مطالعاتــی بــه بررســی و

نیــروی کار و تغییــر وضعیــت نیــروی کار افــراد بیــن دو

۲۵

احتمالهــای انتقــال ،خالــص تغییــر اشــتغال ،شــغلهای

 -۵مطالع ه پایهی چارچوب همکاریهای
توسعهای سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی
ایران ()۱۴۰۰-۱۳۹۶

و در قالــب طرحهــای پژوهشــی در اختیــار محققیــن و

از اواســط ســال  ،۱۳۹۴دولــت ایــران و ســازمان ملــل

ایجــاد شــده و شــغلهای از بیــن رفتــه قابــل محاســبه

اســت .آمارهــای جریــان حاصــل از آمارگیــری نیــروی
کار از ســال  138۴توســط پژوهشــکدهی آمــار محاســبه

برنامهریــزان قــرار گرفتــه اســت.

خطــای غیــر نمونهگیــری از خطاهــای تأثیرگــذار در

همکاریهــای توســعهای ســازمان ملــل متحــد در جمهــوری

نمونهگیــری در ایــن آمارهــا ،خطای پاســخ اســت کــه ممکن

چارچــوب همکاریهــا محصــول همــکاری و مشــارکت

آمارهــای جریــان اســت .یکــی از مهمتریــن خطاهــای غیــر
اســت بــه ردهبنــدی نادرســت افــراد در داخــل ردههــای
نیــروی کار (شــاغل ،فعــال و خــارج از نیــروی کار) منجــر

اســامی ایــران بــرای ســالهای  ۱۴۰۰-۱۳۹۶کردنــد.
تنگاتنــگ شــرکای اصلــی دولتــی و تیــم کشــوری ســازمان

ملــل متحــد بــا هماهنگــی وزارت امــور خارجــه ()MFA

شــود .بخــش عمــدهای از خطــای ردهبنــدی در دادههــای هــر
دورهی آمارگیــری معمــو ًال خنثــی میشــود ولــی غالبــ ًا در

اســت .ســند چارچــوب جدیــد همکاریهــای توســعهای

پژوهــش ،ضمــن بررســی روشهــای معرفــی شــده بــرای

ســالهای  ۱۴۰۰-۱۳۹۶شــامل چهــار محــور عمــده:

آمارهــای جریــان ایــن خطاهــا مضاعــف میشــوند .در ایــن
بــراورد خطــای ردهبنــدی در آمــار جریــان و انتخــاب مدلــی
مناســب بــا الگــوی چرخــش ایــران ،ایــن خطاهــا بــرای

۲۶

متحــد در ایــران شــروع بــه تدویــن چارچــوب جدیــد

دادههــای آمارگیــری نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران ارائــه

میشــود.

و هماهنگکننــدهی مقیــم ســازمان ملــل متحــد بــوده
ســازمان ملــل متحــد در جمهــوری اســامی ایــران بــرای
محیــط زیســت ،بهداشــت ،اقتصــاد مقاومتــی و کنتــرل

مــواد مخــدر بــه همــراه ماتریــس نتایــج اســت کــه ایــن
ماتریــس شــامل  ۱۵دســتآورد و  82شــاخص بــرای

ارزیابــی پیشــرفت فرایندهــا اســت.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از بهمنمــاه ســال ۱۳9۵

بــر اســاس دســتآورد ( ۶نظــارت و ارزیابــی)

مجــری ایــن طــرح خانــم دکتــر زهــره فــاح محس ـنخانی

اســامی ایــران بــرای ســالهای  ،۱۴۰۰-۱۳۹۶ســازمان

آغــاز شــد و در بهمنمــاه ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار بــوده اســت.

همکاریهــای توســعهای ســازمان ملــل متحــد در جمهــوری

ملــل متحــد و دولــت ایــران متعهــد بــه نظــارت دقیــق بــر

فراینــد دســتیابی بــه بروندادهــای ســند  UNDAFبــوده
اســت .بنــا بــر ایــن ،دولــت ایــران بــا همــکاری آژانسهــای
دسـتاندر کار توســعه گــروه کشــوری ســازمان ملــل متحــد

و بــا حمایــت گــروه پایــش و ارزشــیابی ،ملــزم بــه تهی ـهی

دادههــای مربــوط بــه وضــع موجــود (در ســال پایــه) و نیــز

از سرشــماریهای ایــران بهعنــوان ابــزاری ســودمند ،از

اهــداف پیشــنهادی (بــرای ســال هــدف) بــرای هــر یــک از

سرشــماری ســال  ۱۳۸۵آغــاز شــد .پــس از آن گزارشهــای

بررســی و تأییــد نهایــی بــوده اســت .ایــن وظیفــه بــه مرکــز

ســال  ،1390گــزارش فنــی سرشــماری ســال  1390و

شــاخصها و ارســال بــرای کمیتـهی عالــی راهبــری جهــت

آمــار ایــران واگــذار شــده اســت و ســازماندهی انجــام ایــن
مطالعــه توســط پژوهشــکدهی آمــار صــورت گرفتــه اســت.

در ایــن طــرح مطالعاتــی ،مقــدار هــر یــک از  82شــاخص

فنــی از آزمایــش سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن

گــزارش فنــی آزمایــش سرشــماری ســال  ۱۳۹۵تهیــه و در

اختیــار کاربــران داخلــی یــا خارجــی قــرار گرفتــه اســت.

سرشــماری عمومــینفــوس و مســکن ســال  ۱۳۹۵بــا توجه

بــرای ســال پایــه تعییــن و مقــدار آن بــرای ســال هــدف

بــه ماهیــت منحصــر بهفــردی کــه در بهكارگیــری روشهــای

جمـعآوری اطالعــات در چهــار مرحلــه زیــر صــورت گرفتــه

مجدانــهی کارشناســان و متخصصانــی اســت کــه نهایــت

پیشــنهاد شــده اســت .فراینــد انجــام ایــن فعالیــت و نحوهی

اســت:

ترکیبــی دارا اســت ،ماحصــل مطالعــه ،بررســی و تــاش

ســعی خــود را از مرحلـهی طراحــی تــا اجــرای آن بر اســاس

فاز اول ،ارائهی روش جمعآوری دادهها؛

تکنیکهــا و فنــون نویــن بـهکار بردهانــد .مرکــز آمــار ایــران

فاز سوم ،ارائهی چالشها و درسهای آموخته؛

اســتفاده از ســامانهی اینترنتــی و پرسشــنامهی الكترونیكــی

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از اردیبهشــتماه ۱۳9۵

چهــره از طریــق مراجعـهی مأمــور سرشــماری بــه خانوارهــا

ایــن طــرح جنــاب آقــای محمدحســن نجاتیان بوده اســت.

از تبلــت و در نهایــت سرشــماری تلفنــی بــرای خانوارهــای

فاز دوم ،ارائهی ماتریس نتایج؛

فاز چهارم ،ارائهی پیشنهادات فنی.

آغــاز شــد و در خردادمــاه  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری

در ایــن سرشــماری ،ســه روش سرشــماری اینترنتــی بــا

و خودتكمیلــی توســط خانوارهــا ،سرشــماری چهــره بــه
و مصاحبـهی حضــوری بــا رویكــرد حــذف کاغــذ و اســتفاده
غایــب در زمــان مراجعــهی مأمــور را بــرای جمــعآوری

 -۶گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و
مسكن ۱۳۹۵

پیشــین بــا توجــه بــه نوآوریهــای بــه کار بــرده شــده در

گــزارش فنــی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال

اســت .گــزارش فنــی حاضــر بــه منظــور مستندســازی

در ایــن سرشــماری از مرحلــهی برنامهریــزی ،طراحــی،

نفــوس و مســکن ســال  ۱۳۹۵در گروههــا و کمیتههــای

 ۱۳۹۵مجموع ـهای مــدون از تمــام اقدامــات انجــام شــده
ســازماندهی ،تبلیغــات ،آمــوزش و اجــرا و باالخــره

اســتخراج و اطالعرســانی اســت .تهیــهی گــزارش فنــی

اطالعــات بــهکار بــرد کــه نســبت بــه سرشــماریهای
حــوزهی فنــاوری اطالعــات ،در نــوع خــود بینظیــر بــوده
تمامــیفعالیتهــای انجــام گرفتــه در سرشــماری عمومــی

مختلــف سرشــماری ،تهیــه شــده اســت.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از دیمــاه ســال  ۱۳9۵آغــاز

۲۷

شــد و در اســفندماه ســال  ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری

بهزیســتی و کمیتــه امــداد) بــه تقویــت فراینــد پذیــرش و

است.

خانوارهــای تحــت پوشــش دســتگاههای حمایتــی ضــروری

ایــن طــرح ســرکار خانــم فریباســادات بنیهاشــمی بــوده

 -۷آمارگیری خانوارهای تحت پوشش
دستگاههای حمایتی
آمارگیــری خانوارهــای تحــت پوشــش دســتگاههای حمایتی
در ســالهای اخیــر بــا هــدف جلوگیــری از همپوشــانی و

مــوازیکاری در ارائــهی خدمــات دســتگاههای حمایتــی
مــورد توجــه برنامهریــزان وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن طــرح در ســال ۱۳۹۵

بــه صــورت آزمایشــی در اســتان کرمانشــاه اجــرا شــده و

در مرحلــهی بعــد اجــرای اصلــی آن در اســتانهای البــرز

و قــم در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .طبــق بنــد م
مــادهی  ۱۶قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن

اجتماعــی مصــوب ســال  ،1383وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی مكلــف بــه تشــکیل پایــگاه اطالعاتــی نظــام

۲۸

جامــع تأمیــن اجتماعــی در همــكاری بــا وزارت ارتباطــات

و فنــاوری اطالعــات ،ســازمان ثبــت احــوال كشــور و
ســازمانهای فعــال در حوزههــای بیمــهای ،حمایتــی و

حمایــت از خانوارهــای نیازمنــد جامعــه ،اجــرای آمارگیــری

بــه نظــر میرســد.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از دیمــاه  ۱۳9۶آغــاز شــد

و پیشبینــی میشــود در دیمــاه  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.
مجــری ایــن طــرح جنــاب آقــای دکتــر محمــد نورمحمــدی

رئیــس و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار اســت.

 -۸تهیهی حساب کار :مفاهیم ،اصول و روشها
بــا توجــه بــه عالقمنــدی برنامهریــزان و سیاســتگذاران بــه

بررســی وضعیــت اشــتغال در کشــور و وجــود آمــار و ارقــام
متفــاوت از منابــع آمــاری مختلــف از جملــه آمارگیــری

نیــروی کار ،حســابهای ملــی و  ...دســتیابی بــه یــک

عــدد واحــد بــرای اشــتغال کل کشــور فــارغ از منبــع

تولیــد اطالعــات ضــروری اســت .بــرای دســتیابی بــه

ایــن هــدف ،الزم اســت تــا آمــار عرض ـهی نیــروی کار
از طریــق اطالعــات طرحهــای خانــواری از جملــه
آمارگیــری نیــروی کار بــا آمــار تقاضــای نیــروی کار

امــدادی اســت .از ســوی دیگــر بــر اســاس مــادهی ۸۱

حاصــل از آمارگیریهــای کارگاهــی و حســابهای

همپوشــانیها ،دسترســی عادالنــه بــه خدمــات و اجــرای

اطالعاتــی ،بــه آمارهــای یکپارچــه در حــوزهی اشــتغال

قانــون برنامــهی ششــم توســعه ،دولــت مکلــف بــه رفــع

نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــا ایجــاد پایــگاه
اطالعــات ،پنجــرهی واحــد خدمــات رفاهــی اســت .از ایــن

رو بــا توجــه بــه نیازهــای دســتگاههای حمایتــی (ســازمان

ملــی جمـعآوری و پــس از تلفیــق و تطبیــق ایــن منابــع

دســت یابیــم و همچنیــن از طریــق برقــراری ایــن ارتباط

امــکان ارائــهی آمارهــای مختلــف دیگــر در خصــوص
بــازار کار و بهــرهوری و  ...توســط کاربــران فراهــم شــود.

هــدف اصلــی ایــن طــرح مطالعاتــی ،آشــنایی بــا مفاهیــم،

اصــول و چارچــوب مفهومــی حســاب کار یــا سیســتم

طــول ســال انجــام میگیــرد .پرســشنامههای آمارگیــری

بــرای تهی ـهی حســاب کار در ایــران و محاســبهی اشــتغال

کاربــرد وســیع و اهمیــت نتایــج بهدســت آمــده از ایــن

حســاب کار ،تعییــن چارچــوب مناســب و قابــل دســتیابی

در ایــران فــارغ از در نظــر گرفتــن منبــع تولیــد اطالعــات
اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،الزم اســت تــا آمــار

اشــتغال حاصــل از نیــروی کار و آمارگیریهــای خانــواری
بــه آمــار اشــتغال حاصــل از تولیــد در حســابهای ملــی بــا

اســتفاده از دادههــای آمارگیریهــای کارگاهــی و اطالعــات
جــداول داده – ســتانده ( ) I-Oارتبــاط داده شــود تــا

بــا مصاحبـهی چهــره بــه چهــره تکمیــل میشــود .بــه دلیــل
آمارگیــری در تحلیلهــای اجتماعــی و اقتصــادی کشــور،

ش گــردآوری اطالعــات و بهینهســازی
بازنگــری در رو 

آن بــرای کاهــش خطاهــای غیــر نمونهگیــری و افزایــش
درســتی دادههــا ضــروری بــه نظــر میرســد .در بســیاری از
کشــورها اطالعــات مربــوط بــه اقــام هزینــه و درامــد بــا

اســتفاده از روش آمارگیــری روزانــه جمــعآوری میشــود.

عــاوه بــر دســتیابی بــه یــک عــدد واحــد اشــتغال در

اســتفاده از ایــن روش منجــر بــه افزایــش دقــت پاس ـخها

منابــع موجــود بــرای دســتیابی بــه شــاخصهای بیشتــری

آمارگیــری روزانــه بــر اســاس ســاختار جامعــه و شــرایط

کشــور ،امــکان ارائـهی آمارهــای مختلــف دیگــر از تمامــی

از جملــه بهــرهوری ،بــرای برنامهریــزان و سیاســتمداران

فراهــم شــود.

میشــود .از ایــن رو در ایــن طــرح امــکان اســتفاده از روش
و امکانــات موجــود مــورد مطالعــه قــرار خواهــد گرفــت.
طــرح آمارگیــری از هزینــه و درامــد خانــوار بــر اســاس

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از تیرمــاه  ۱۳9۶آغــاز شــد

نتایــج بررســی بازنگــری خواهــد شــد و انطباقهــای الزم

مجــری ایــن طــرح خانــم دکتــر زهــرا رضایــی قهــرودی

نمونهگیــری آمارگیــری هزینــه و درامــد خانــوار بازنگــری

و پیشبینــی میشــود در تیرمــاه  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار اســت.

صــورت خواهــد گرفــت .همچنیــن در ایــن طــرح روش

و بــا بررســی روشهــای مــدرن نمونهگیــری از یــک ســو

و نیازهــای فنــی موجــود در طــرح از ســوی دیگــر ،امــکان

 -۹بازنگــری روش نمونهگیــری و گــردآوری
دادههــا در آمارگیــری هزینــه و درامــد خانــوار

آمارگیــری بررســی خواهــد شــد.

آمارگیــری از هزینــه و درامــد خانوارهــای شــهری و

پیشبینــی میشــود در اســفندماه  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.

کــه بهصــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران اجــرا

عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار اســت.

روســتایی یکــی از قدیمیتریــن طرحهــای آمــاری اســت
میشــود .ایــن آمارگیــری بــا هــدف بــراورد هزینــهی
مصرفــی خانوارهــا و درامــد تکتــک اعضــای خانــوار در

اســتفاده از روشهــای نمونهگیــری مناســبت ر بــرای ایــن

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از تیرمــاه  ۱۳9۶آغــاز شــد و
مجــری ایــن طــرح خانــم دکتــر لیــدا کلهــری ندرآبــادی

۲۹

 -1۰ســاخت دادههــای همگذاشــتی و کاربــرد
آن در بــراورد شــاخصهای جمعیــت و ســامت
کوچکناحیههــای اســتان زنجــان

قــرار میدهــد .در ایــن طــرح ،هــدف ســاخت دادهی

مســائل مربــوط بــه بهداشــت و ســامت جامعــه ،امــروزه

نفــوس و مســکن ســال  ۱۳۹۵و دادههــای آمارگیــری

برنامهریــزان در ایــران و سراســر جهــان اســت .بدیــن

بــراورد برخــی از شــاخصهای مهــم جمعیــت و ســامت در

یکــی از مهمتریــن چالشهــا و دغدغههــای مدیــران و
منظــور طرحهــای آمارگیــری مختلفــی از جملــه آمارگیــری

ترکیبــی را در بــراورد کوچکناحیــهای مــورد اســتفاده
همگذاشــتی بــه کمــک اطالعــات حاصــل از سرشــماری
شــاخصهای چندگانــه جمعیــت و ســامت  ۱۳۹۴بــرای
کوچکناحیههــای اســتان زنجــان (شهرســتانها) اســت.

ایــن طــرح بــرای اســتان زنجــان بــه عنــوان پایلــوت اجــرا

شــاخصهای چندگانــه جمعیــت و ســامت ()MIDHS
در ایــران اجــرا میشــود .معمــو ًال نتایــج حاصــل از ایــن

میشــود ،در صــورت لــزوم میتــوان نتایــج حاصــل را

ماننــد کل کشــور موجــود اســت ،ایــن در حالــی اســت

از نرمافــزار  Rو بســتهی نرمافــزاری  simPopاســتفاده

آمارگیریهــا در ســطح فــرد و خانــوار ،بــرای نواحــی بــزرگ
کــه در اغلــب مــوارد ،عالقمنــد بــه بــراورد شــاخصهای

جمعیــت و ســامت در کوچکناحیههــا (ماننــد هــر

شهرســتان) هســتیم .مشــکل از آنجــا ناشــی میشــود
کــه انــدازهی نمون ـهی الزم بــرای تولیــد براوردهــای دقیــق

در ســطح کوچکناحیههــا محقــق نمیشــود و تعــداد
۳۰

کوچکناحیههــا اســت را ترکیــب میکنــد و ایــن اطالعــات

واحدهــای نمونــه موجــود در ایــن نواحــی بســیار کوچــک
یــا حتــی صفــر اســت .بنــا بــر ایــن اطالعــات حاصــل

از آمارگیریهــا بــرای بــراورد شــاخصهای مــورد نظــر
بــا دقــت مطلــوب در کوچکناحیههــا کافــی یــا در
برخــی مــوارد موجــود نیســت .بــرای رفــع ایــن مشــکل

و بهمنظــور دســتیابی بــه براوردهــای دقیــق ،مســئلهی
بــراورد کوچکناحیــهای مطــرح میشــود .روش ســاخت
دادهی همگذاشــتی ،اطالعــات آمارگیــری و اطالعــات
کمکــی (بهطــور مثــال اطالعــات حاصــل از سرشــماری

یــا دادههــای ثبتــی) کــه حــاوی اطالعاتــی در مــورد

بــرای ســایر اســتانها نیــز بــه کار گرفــت .در ایــن طــرح
خواهــد شــد .انجــام ایــن بررســی بــر روی شــاخصهای

جمعیــت و ســامت خانوارهــا از جملــه میــزان زایمــان قبــل

از  ۱۸ســالگی در زنــان  ۲۴-۲۰ســاله ،درصــد کــودکان
محــروم از زندگــی بــا والدیــن یــا میــزان کــودکان در معــرض

دود ســیگار یــا ســایر مــواد دخانــی صــورت خواهــد گرفــت.
اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از دیمــاه  ۱۳9۶آغــاز شــد و

پیشبینــی میشــود تــا اســفندماه  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.

مجــری ایــن طــرح خانــم دکتــر پریســا گوانجــی کارشــناس

پژوهشــی پژوهشــکدهی آمار اســت.

 -11مادران و ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و
بهداشتی خانوارها
نقــش مــادران و ویژگیهــای آنهــا در ســطوح اجتماعــی،
اقتصــادی و بهداشــتی خانوارهــا از اهمیــت بســیاری

برخــوردار اســت .هــدف اصلــی در ایــن طــرح پژوهشــی،

بررســی ویژگیهــای مــادران و ارتبــاط آنهــا بــا

ویژگیهــای فــردی و جمعــی اعضــای خانــوار بــا اســتفاده

از دادههــای آمارگیــری شــاخصهای چندگانــه جمعیــت و
ســامت  ،۱۳۹۴آمارگیــری بهرهمنــدی از خدمــات ســامت

در کشــور  ۱۳۹۴و آمارگیــری از هزینــه و درامــد خانــوار

 ۱۳۹۴اســت .از جملــه عوامــل مؤثــر کــه بــه نظــر میرســد
بــر ســطح اجتماعــی ،اقتصــادی و بهداشــتی اعضــای

خانوارهــا تأثیرگــذار اســت وضعیــت حضــور مــادران در
کنــار فرزنــدان ،وضعیــت جمعیتشــناختی (از جملــه ســن،
شــاخصهای ازدواج و تحصیــات) ،وضعیــت اجتماعــی
(از جملــه اشــتغال و درامــد) و وضعیــت ســامت (از جملــه

ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن و وضــع معلولیــت) اســت کــه

انتظــار مــیرود بــر ویژگیهــای اعضــای خانــوار از جملــه
تحصیــات ،کار و تربیــت کــودکان ،مــرگ و میــر فرزنــدان،

نیازهــا ،نحــوهی برخــورد ،ســطح رضایــت از زندگــی و

بهداشــت و ســامت فرزنــدان تأثیرگــذار خواهــد بــود.

اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی از تیرمــاه  ۱۳9۶آغــاز شــد و
پیشبینــی میشــود در شــهریورماه  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد.

مجــری ایــن طــرح خانــم دکتــر روشــنک علیاکبــری صبــا

عضــو هیئــت علمی پژوهشــکدهی آمار اســت.
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( .)۱۳۹۶تحــوالت جمعیــت ســالمندان در ایــران و جهــان.
مجلـهی آمــار ،ســال پنجــم ،شــمارهی .۳

کار ایــران ،بررسـیهای آمــار رســمی.۱۱۹-۱۰۳ ،27 ،

( .)۱۳۹۶شناســایی متغیرهــای مؤثــر بــر ســهم درامــد

خانوارهــا از یارانــه در شــهر تهــران ،فصلنامــه رفــاه
اجتماعــی.۹۸-۷۳ ،)۹۶(۱۷ ،

مقالههای ارائهشده در همایشها و کنفرانسها

•کلهــری ندرآبــادی ،لیــدا و محمــدزاده ،محســن (.)۱۳۹۶
مدلبنــدی همزمــان پارامترهــای میانگیــن و دقــت در
مــدل آمیختــه خطــی تعمیمیافتــه بتــا فضایــی  ،دومیــن
ســمینار آمــار فضایــی و کاربردهــای آن ،آبــان .۱۳۹۶
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.۲۶-۲۴

•علیاکبــری صبــا ،روشــنک؛ صفاکیــش ،محدثــه؛ رضایــی
قهــرودی ،زهــرا و خبیــری ،رقیــه ( .)۱۳۹۶بهرهمنــدی
افــراد جامعــه از خدمــات ســامت در کشــور ١٣٩٣ ،و
 .١٣٩۴مجل ـهی آمــار ،ســال چهــارم ،شــمارهی  ،۶صــص
.۱۲-۸
•علیاکبــری صبــا ،روشــنک ( .)۱۳۹۶زنــان سرپرســت
خانــوار دارای همســر و مشــخصههایی از ازدواج آنهــا.
ســال پنجــم ،شــمارهی  ،۱صــص .۱۳-۱۰
•کلهــری ،لیــدا؛ حجتاالســامی ،هایــده و الفــت ،امیــر
( .)۱۳۹۶پارادیتــا چیســت و چگونــه میتــوان بــا اســتفاده
از آن خطاهــای آمارگیــری را کاهــش داد؟ مجل ـهی آمــار،
ســال چهــارم ،شــمارهی  ،۶صــص .۳۷-۳۴

۳۳

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی پردازش
دادهها و اطالعرسانی

 -1برنامهی گذار نظام آماری ایران از سنتی به مدرن با رویکرد ثبتیمبنا

 -2سازمان ملی آمار در نظام آماری مدرن ،ساختارها ،ویژگیها و راهکارهای عملیاتی در ایران
 -3طراحی نظام آمار نهاد کتابخانههای عمومی کشور

 -۴طراحی و نظارت بر پیادهسازی نظام آمار سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری
 -۵ثبت آماری کسب و کار :موضوعات روششناسی

 -۶تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران
۳۴

معرفی اعضای گروه
آقای اشکان شباک  ،دکتری آمار و عضو هیئت علمی و مدیر گروه؛

آقای کاوه کیانی ،دکتری آمار و عضو هیئت علمی؛

آقای عباس مرادی ،دکتری ریاضی و کارشناس پژوهشی؛

آقای حامد لروند ،کارشناسی ارشد آمار و کارشناس پژوهشی.

۳۵

معرفی طرحها

یکــی از مهمتریــن اجــزای نظــام آمــاری ایــران شــبکهی
ملــی آمــار اســت کــه بــر مبنــای قوانیــن و قواعــد حاکــم بــر

نظــام آمــاری ایــران رســمیت خواهــد یافــت .مبانــی دیگری

نیــز بــرای ایجــاد شــبکهی ملــی آمــار مــورد توجــه اســت کــه

از جملــه آنهــا میتــوان بــه ســند نقشــهی راه توســعهی

-۱برنامـهی گــذار نظــام آمــاری ایــران از ســنتی بــه
مــدرن بــا رویکــرد ثبتیمبنــا
در نظــام آمــاری ایــران همانگونــه کــه در تعریــف آن نیــز
مشــهود اســت ،تمامــی دســتگاههای اجرایــی در تولیــد

آمارهــای رســمی کشــور ســهیم هســتند و ایــن موضــوع،
مبنــای نظــام نیمهمتمرکــز تولیــد آمارهــای رســمی کشــور

را تشــکیل میدهــد .در ایــن بیــن ،مرکــز آمــار ایــران

بــر اســاس قانــون مصــوب  ،۱۳۵۳عــاوه بــر تولیــد و

انتشــار آمــار ،ملــزم بــه تهیــه و تدویــن و ارائ ـهی تعاریــف
و مفاهیــم و اســتانداردهای آمــاری مــورد نیــاز کشــور

۳۶

اســت .بهعــاوه ،در بندهــای (الــف) مــادهی  1۰احــکام
دائمــی برنامههــای توســعهی کشــور آمــده اســت «مرکــز

آمــار ایــران مرجــع رســمی تهیــه ،اعــام و انتشــار آمارهــای

رســمی کشــور اســت» .همچنیــن در مــادهی  20بنــد ۴

برنام ـهی ششــم توســعه آمــده اســت ،تمامــی دســتگاههای

اجرایــی و نیروهــای نظامــی و انتظامــی موظفنــد در تولیــد
ســامانههای الکترونیکــی خــود اقــام اطالعاتــی و آمــار

ثبتــی موضــوع قانــون مرکــز آمــار ایــران مــورد نیــاز بــرای

ایجــاد نظــام جامــع ثبتهــای آمــاری و شــبکهی ملــی آمــار

ایــران را ایجــاد کننــد.

دولــت الکترونیــک ایــران ،ســند ابالغــی سیاســتهای
کلــی نظــام اداری کشــور و قانــون انتشــار و دسترســی آزاد

بــه اطالعــات اشــاره نمــود کــه در آنهــا بــر لــزوم ایجــاد

پایــگاه ملــی آمــار کشــور و دسترســی آســان ،بــدون تبعیــض

و ســریع مــردم بــه آمــار رســمی صحیــح تأ کیــد شــده اســت.
همچنیــن بــر اســاس ســاختار نظــام آمــاری ایــران ،تمامــی
دســتگاههای اجرایــی کشــور بــا مرجعیــت مرکــز آمــار ایــران
در راســتای تهیــه ،اعــام و انتشــار آمارهــای رســمی کشــور
فعالیــت میکننــد .بخــش مهمــی از آمارهــای رســمی

ی خواهــد بــود (در
کشــور ،حاصــل از آمارگیریهــای ثبتــ 

ایــران بــا اســتفاده از دادههــای نظــام جامــع ثبتهــای
آمــاری ایــران  )IRANSTARSکــه بــه دلیــل اهمیــت

و مزیــت نســبی بــاالی آن بهعنــوان رویکــرد آینــدهی

نظــام آمــاری ایــران قــرار گرفتــه اســت .ایــن طــرح بــر آن
اســت تــا ضمــن مطالعــهی نظامهــای آمــاری کشــورهای
پیشــرو جهــان و هـمارز بــا ایــران و مطالعـهی توصیههــای

بینالمللــی و نیــز بررســی نقــاط قــوت و ضعــف نظــام

آمــاری فعلــی ایــران ،بــر اســاس قوانیــن ،مقــررات و
برنامههایــی کــه ذکــر شــد برنامـهی گــذار یــا نقشـهی راهــی

جهــت ارتقــای نظــام آمــاری ایــران بــه نظامــی مــدرن ارائــه

دهــد .خروجــی انجــام ایــن طــرح پژوهشــی ســندی خواهــد
بــود کــه میتوانــد پــس از طــی مراحــل الزم بهعنــوان ســند

مرجــع و باالدســتی بــرای ارتقــای نظــام آمــاری ایــران قــرار

آمــاری نیمــه متمرکــز ماننــد ایــران کــه ســازمانهای ملــی

اجــرای ایــن طــرح در اســفند  ۱۳۹۵آغــاز شــد و در اســفند

دارنــد ایــن بسترســازیها بایــد از ســازمان ملــی آمــار

کاوه کیانــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار بودنــد.

و نهادهــای مرجــع آمــار رســمی در ســطوح منطقــهای و

 -۲ســازمان ملــی آمــار در نظــام آمــاری مــدرن،
ســاختارها ،ویژگیهــا و راهکارهــای عملیاتــی در
ایــران

ایجــاد و توســعهی بســترهای الزم بــرای پاســخگویی بــه

گیــرد.

 ۱۳۹۶بــه پایــان رســید .مجــری ایــن طــرح ،آقــای دکتــر

امــروز ســازمانهای ملــی آمــار بــا چالشهــای متفاوتــی

روب ـهرو هســتند .بعضــی از ایــن چالشهــا در گذشــته هــم
وجــود داشــتهاند و برخــی دیگــر بــا توجــه بــه رشــد ســریع و

روز بــه روز فنــاوری و افزایــش تقاضــای کاربــران بــه ویــژه
در خصــوص بهنــگام بــودن ،مناســبت و پوشــایی آمارهــا،

جدیــد هســتند .چالشهــای قدیمــی نیــز ماننــد کاهــش
بــار پاســخگو و نــرخ بیپاســخی بــا افزایــش دانــش و

آ گاهــی جامعــه ،تغییــر نیازهــای کاربــران و ظهــور ابزارهــا

و شــیوههای فناوران ـهی نویــن ،خــود بــا رویکــردی جدیــد

بــروز یافتــه و مطــرح هســتند .ایــن چالشهــا موجــب
شــدهاند تــا ســازمانهای ملــی آمــار در سرتاســر جهــان بــا
فشــارهای روزافزونــی بــرای یافتــن پاســخ مــوارد مزبــور

مواجــه باشــند .در همیــن راســتا و بهویــژه بــا در نظــر
گرفتــن دگرگونــی ســریع ابزارهــا و رشــد و تغییــر چشــمگیر
فنــاوری ،بــه نظــر میرســد پاســخ ســریع و اساســی ،ایجــاد

زیرســاخت و ســاختارهای متناســب بــا ایــن چالشهــا
و دگرگونیهــا ،در نظــام آمــاری کشــورها و بــه دنبــال آن

ســازمانهای ملــی آمــار اســت .بــه ویــژه در نظامهــای

آمــار نقــش راهبــری در تولیــد آمــار رســمی را بــر عهــده
شــروع شــود .بنــا بــر ایــن در ســالهای اخیــر ســازمانها

بینالمللــی ،بــه ویــژه کمیســیون آمــاری ســازمان ملــل بــر
چالشهــای موجــود توســط ســازمانهای ملــی آمــار تأ کیــد

کردهانــد .بــر اســاس نتایــج مطالعــات و بررســیهای
بــه عمــل آمــده توســط ایــن ســازمانهای مرجــع بایــد

«فرایندهــا»« ،شــیوهها» و «ابزارهــای ســنتی» تولیــد آمــار
ن ملــی آمــار و دیگــر ســازمانهای تولیدکننــدهی
در ســازما 
درون نظــام آمــاری کشــورها ،بایــد مــورد بازنگــری قــرار

گرفتــه و متناســب بــا نیازهــا و دگرگونیهــای امــروز
در ســطح جهانــی و البتــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و

ویژگیهــای بومــی کشــورها ،مدرنســازی شــود .بــا توجــه

بــه جدیــد بــودن موضــوع مدرنســازی ســازمانهای ملــی
آمــار در جهــان و نیــز رویکــرد برنامههــای عملیاتــی بخــش
ش ُبــرد و اجراییکــردن ایــن
آمــار ســازمان ملــل جهــت پی 

امــر در ســطوح بینالمللــی ،منطقـهای و ملــی ،اولیــن قــدم
پیــش از مرحلــهی پیادهســازی ،مطالعــهی همــه جانبــه و

ســپس طراحــی مدلــی مناســب بــرای هــر کشــور ،بــا توجــه
بــه تــوان و امکانــات آن ،اســت .روشــن اســت کــه در

نهایــت ایــن مــدل بایــد قابیلــت اجرایــی داشــته و همگــون

و ســازگار بــا شــرایط بومــی و البتــه اســتانداردهای جهانــی
باشــد .هــدف کلــی ایــن طــرح پژوهشــی ،طراحــی معمــاری
مناســب در راســتای مدرنســازی مرکــز آمــار ایــران بــا

۳۷

ســاختار و ویژگیهایــی مطابــق بــا اصــول و اســتانداردهای

بــرای نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور اســت.

و اجرایــی شــدن آن متناســب بــا امکانــات و ظرفیتهــای

و پیشبینــی میشــود در اردیبهشــت  ۱۳۹۷بــه پایــان

جهانــی و یافتــن راهکارهــای عملیاتــی بــرای پیادهســازی
موجــود خواهــد بــود  .

برســد .مجــری ایــن طــرح ،آقــای دکتــر اشــکان شــباک،

اجــرای ایــن طــرح در اســفند  ۱۳۹۵آغــاز شــد و پیشبینی

عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار اســت.

ایــن طــرح ،آقــای دکتــر اشــکان شــباک ،عضــو هیئــت

 -۴طراحــی و نظــارت بــر پیادهســازی نظــام آمــار
ســازمان امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری

میشــود در اردیبهشــت  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد .مجــری
علمــی پژوهشــکدهی آمــار اســت.

 -۳طراحــی نظــام آمــاری نهــاد کتابخانههــای عمومــی
کشــور

توســعه و تعالــی هــر ســازمانی بــه سیســتمهای تولیــد

و انتقــال آمــار بهعنــوان یکــی از عوامــل اصلــی در
برنامهریــزی و تصمیمگیــری بســتگی دارد .بــرای

بــا توجــه بــه نیــاز هــر ســازمان بــه نظــام آمــاری بــرای

برنامهریــزی و ارزیابــی عملکــرد گذشــته و تصمیمگیــری

برنامهریــزی اســت ،طراحــی نظــام آمــاری ضــروری اســت.

آمــاری در هــر ســازمانی نیازمنــد برنامهریــزی دقیــق

ارزیابــی گذشــته و پیشبینــی آینــده کــه پیشنیــاز
از طرفــی ایجــاد یــک نظــام کارآمــد و مؤثــر در تولیــد و
عرضـهی آمــار از الزامــات اولیــه و ضــروری در برنامهریزی
اســت و زیربنــای برنامهریــزی مناســب ،اطالعــات جامــع،
۳۸

اجــرای ایــن طــرح در اردیبهشــت  ۱۳۹۶آغــاز شــد

منســجم و بـهروز اســت .بــرای دسترســی بــه آمــار صحیــح

و بهنــگام ،نیــاز بــه اســتقرار نظــام آمــاری اســت کــه آمــار
مــورد نظــر مدیــران و برنامهریــزان را بهصــورت صحیــح،

دقیــق و بهنــگام در دســترس آنــان قــرار دهــد تــا بــرای
تصمیمگیــری درســت ،برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری از آن

اســتفاده کننــد .بدیهــی اســت نهــاد کتابخانههــای عمومــی

کشــور نیــز بــرای برنامهریــزی بهمنظــور ادارهی بهتــر،
نیازمنــد ایجــاد یــک نظــام آماریســت .اولیــن مرحلــه بــرای

راهانــدازی هــر نظــام ،طراحــی و مرحلـهی بعــد پیادهســازی
آن اســت .هــدف ایــن طــرح پژوهشــی ،طراحــی نظــام آمــار

در ســطوح مختلــف نیــاز بــه آمــار اســت .موفقیــت نظــام
اســت و صرفــ ًا ایجــاد نظامــی بــرای تهیــهی اطالعــات

آمــاری ،پاســخگویی بــه تمــام نیازهــا را تضمیــن نمیکنــد

و هدایــت و بهبــود آن ماننــد هــر فعالیتــی بــه برنامهریــزی

و هماهنگــی نیــاز دارد .امــروزه ارائــهی آمــار دقیــق و
درســت ،در روندهــای طرحریــزی ،سیاســتگذاری

و تصمیمگیــری ســازمانهای مختلــف کشــور ،نقشــی
اساســی ایفــا میکنــد .بــا توجــه بــه نیــاز هــر ســازمان بــه

نظــام آمــاری بــرای ارزیابــی گذشــته و پیشبینــی آینــده
کــه پیشنیــاز برنامهریــزی اســت ،طراحــی نظــام آمــاری

ضــروری اســت .اولیــن مرحلــه بــرای راهانــدازی هــر نظــام،

طراحــی و مرحلــهی بعــد ،پیادهســازی آن اســت .هــدف

ایــن طــرح پژوهشــی ،طراحــی نظــام آمــار بــرای ســازمان
امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری اســت.

اجــرای ایــن طــرح در اســفند  ۱۳۹۵آغــاز شــد و در

چهــار ثبــت پایـهی مــورد نیــاز بــرای ســاخت سیســتم جامــع

طــرح ،آقــای دکتــر کاوه کیانــی ،عضــو هیئــت علمــی

قــرار خواهــد گرفــت تــا آشــنایی بیشتــری بــا ایــن ثبــت و

فروردیــن  ۱۳۹۷بــه پایــان خواهــد رســید .مجــری ایــن
پژوهشــکدهی آمــار اســت.

 -۵ثبت آماری کسب و کار :موضوعات روششناسی  

ثبت کســب و کار در ســادهترین شــکل آن ،فهرستی از کسب
و کارهایــی اســت کــه در اقتصــاد رســمی مشــارکت دارنــد.
ایــن فهرســت شــامل اطالعــات ســاختاری و طبقهبنــدی در

مــورد هــر کســب و کاری میشــود .ثبــت کســب و کار بایــد
چارچوبهــای درســت ،بهنــگام و ســازگار بــرای اســتفاده

در گــردآوری آمــار مرتبــط بــا کســب و کار فراهــم کنــد .یکــی

از اهــداف ایجــاد ثبتهــای آمــاری کســب و کار ،مرجعیــت
آن اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ثبتهــای کســب و کار بایــد
بهعنــوان منبــع مرجــع بــرای دادههــای مرتبــط بــا جوامــع

کســب و کار و جمعیتشــناختی آنهــا تشــخیص داده

شــوند .همچنیــن ایــن ثبتهــا بایــد بهعنــوان چارچــوب

نمونهگیــری بــرای همــهی طرحهــای آمارگیــری مرتبــط بــا
کســب و کار در سیســتم آمــاری هــر کشــور بــه کار گرفتــه

شــوند .بنــا بــر ایــن بانــک اطالعاتــی کســب و کار از جملــه

بانکهــای اطالعاتــی کلیــدی مــورد نیــاز در ادارهی کشــورها
اســت .بیشــک از بزرگتریــن دغدغههــای مســئولین و

تصمیمگیــران كالن هــر كشــوری ،بهبــود وضعیــت اقتصــادی

آن كشــور اســت و رشــد اقتصــادی هــر كشــور همبســتگی

زیــادی بــا ایجــاد و بهبــود زیرســاختهای اقتصــادی
و فضــای كســب و كار آن كشــور دارد .موضوعــات
روششناســی ثبــت آمــاری کســب و کار بهعنــوان یکــی از

ثبتهــای آمــاری ،در ایــن طــرح مــورد بررســی و مطالعــه

چگونگــی ایجــاد و نگهــداری آن بــرای کارشناســان مرکــز

آمــار ایــران فراهــم شــود.

اجــرای ایــن طــرح در خــرداد  ۱۳۹۶آغــاز شــد و پیشبینــی
میشــود در پاییــز  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد .مجــری ایــن
طــرح ،آقــای دکتــر کاوه کیانــی ،عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکدهی آمــار اســت.

 -۶تهیــه و تدویــن اســتانداردهای حفــظ و کنتــرل
محرمانگــی آمارهــا در نظــام آمــاری ایــران
تمایــل انســان بــه حفــظ اســرار و رازهــای خــود را شــاید

بتــوان بــه درازای پیدایــش زندگــی گروهــی انســانها
دانســت .بــه ویــژه از زمانــی کــه زندگــی اجتماعــی بشــر در
قالــب جوامــع مدنــی گســترش مییافــت ایــن مقولــه نیــز

اهمیــت بیشتــری پیــداکــرد .بــا ایــن وجــود واژهی حریــم
خصوصــی بــه مفهــوم قــرن بیســتمی خــود ،بــه تازگــی در

ادبیــات حقوقــی جهــان بهعنــوان موضوعــی مهــم و یــک
حــق بنیادیــن انســانها بـهکار رفتــه و شــناخته شــده اســت.
مــادهی  ۱۲اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل بــه

وضــوح بــر ایــن حــق اشــاره کــرده و آن را یــک حق مســلم و
غیــر قابــل انــکار بــرای هــر فــرد دانســته اســت کــه بایــد بــه
طــور قانونــی محافظــت شــود .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه

حریــم خصوصــی پیــش از آنکــه در غــرب و کنوانســیونها
و اســناد بینالمللــی حقــوق بشــر پیشبینــی شــود ،بــا

۳۹

تأ کیــد بســیار در منابــع اســامی مــورد توجــه بــوده و در

میشــود در پاییــز  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد .مجــری ایــن

بــر لــزوم رعایــت حریــم خصوصــی اشــخاص تأ کیــد شــده

پژوهشــکدهی آمــار اســت.

آیــات متعــددی از قــرآن مجیــد و نیــز روایــات اســامی
اســت .هــدف کلــی از ایــن پژوهــش ،شناســایی ابزارهــا و

طــرح ،آقــای دکتــر اشــکان شــباک ،عضــو هیئــت علمــی

تدویــن روشهــای حفــظ و کنتــرل محرمانگــی آمارهــا در
قالــب چارچوبهــا و دســتورالعملهای معیــن و کاربــردی

و مطابــق بــا اصــول و اســتانداردهای جهانــی اســت کــه
بــا توجــه بــه ســاختارها و شــرایط نظــام آمــاری ایــران و
متناســب بــا امکانــات و ظرفیتهــای قابلیــت عملیاتــی

شــدن داشــته باشــد.

اجــرای ایــن طــرح در خــرداد  ۱۳۹۶آغــاز شــد و پیشبینــی

?
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مقالهها

مقالههای ارائهشده در همایشها و کنفرانسها
•هــادیزاده ،رضــا؛ مــرادی عبــاس .)۱۳۹۶( .بررســی فراینــد
اثــر شــاقی در یــک زنجیــره تأمیــن تحــت تقاضــای اتورگریســو

و روشهــای گوناگــون پیشبینــی .یازدهمیــن ســمینار احتمــال

و فرایندهــای تصادفــی ،دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی،
قزویــن ،شــهریور .۱۳۹۶

گزارش عملکرد گروه
آموزش و فناوری اطالعات
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معرفی اعضای گروه
آقای مهدی نقیخانی؛ دانشجوی دکتری علومشناختی و مدیر گروه؛

آقای فرشید خانزاده؛ کارشناسی ارشد آمار و کارشناس فناوری اطالعات؛

آقای آرش پاکزاد؛ کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و کارشناس فناوری اطالعات؛
خانم محبوبه شهبازی؛ کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناس آموزش؛

خانم نجمه ناظریان؛ کارشناسی روانشناسی و کارشناس آموزش

هومن نوراللهی؛ کارشناسی فناوری اطالعات و کارشناس فناوری اطالعات.

۴۲

دورهها و کارگاههای آموزشی ملی و بینالمللی
پژوهشــکدهی آمــار بهمنظــور ارتقــای ســطح علمــی

 ۳۶دوره یــا کارگاه آموزشــی منطقــهای و بینالمللــی بــا

بــرای انتقــال و تبــادل آخریــن دســتاوردهای علمــی در

بخــش آمــار ســازمان ملــل ( ،)UNSDصنــدوق جمعیــت

کارکنــان نظــام آمــاری کشــور و ایجــاد زمینــهی مناســب
حــوزهی آمــار رســمی و موضوعــات مرتبــط ،دورههــا،
کارگاههــای آموزشــی و ســخنرانیهای ملــی و منطقـهای را

بــرای وزارتخانههــا ،ســازمانها و شــرکتهای دولتــی،
دانشــگاهها و مؤسســات خصوصــی بــا مجــوز از مرکــز
آمــوزش ،پژوهشهــای توســعه و آیندهنگــری ســازمان

مدیریــت و برنامهریــزی اســتان تهــران برگــزار مینمایــد.

همــکاری مؤسســهی آمــار آســیا و اقیانوســیه (،)SIAP
ســازمان ملــل در ایــران ( ،)UNFPAســازمان بینالمللــی

کار ( )ILOو ســازمان همکاریهــای اقتصــادی ()ECO
شــده اســت.

عملکــرد گــروه آمــوزش و فنــاوری اطالعــات در
ســال ۱۳۹۶

ایــن پژوهشــکده از بــدو تأســیس ،تــا پایــان ســال ۱۳۹۶

در ســال  ۱۳۹۶گــروه آمــوزش و فنــاوری اطالعــات موفــق

ملــی و منطقــهای در زمینههــای مختلــف تخصصــی آمــار

علمــی بــه شــرح ذیــل شــده اســت:

اقــدام بــه برگــزاری  ۴۴۲دوره و کارگاه آموزشــی در ســطح

رســمی شــامل روشهــای تولیــد آمــار رســمی ،تجزیــه و

تحلیــل آمــار رســمی ،پــردازش و اســتخراج اطالعــات و
اطالعرســانی آمــاری نمــوده اســت و بــرای ایــن منظــور از

تــوان علمــی اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار،
دانشــگاههای داخــل و خــارج کشــور و متخصصــان و

کارشناســان حرفــهای نهادهــا و دســتگاههای داخلــی و
بینالمللــی بهــره گرفتــه اســت .پژوهشــکدهی آمــار و مرکــز

آمــار ایــران همچنیــن بــه دلیــل داشــتن مدرســان مجــرب و
متخصــص در حــوزهی آمــار رســمی و همچنیــن امکانــات

بــه روز آموزشــی ،جایــگاه ویــژهای در منطقــهی آســیا
و اقیانوســیه دارنــد و از ایــن رو پژوهشــکدهی آمــار از
بــدو تأســیس تــا پایــان ســال  ۱۳۹۶موفــق بــه برگــزاری

بــه برگــزاری دورههــا ،کارگاههــای آموزشــی و ســخنرانیهای
الف)  ۳۴دوره و کارگاه آموزشی ،شامل:
• ۱۵کارگاه آموزشی؛

• 17دورهی آموزشی؛

• 2دورهی منطقهای و بینالمللی با همکاری

مؤسسهی آمار آسیا و اقیانوسیه ( )SIAPو صندوق

جمعیت سازمان ملل متحد ()UNFPA؛

ب)  2سمینار تخصصی ویژه معاونین و

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی

استانها ،با عنوانهای:

•ســمینار تخصصــی «بررســی جامــع ویژگیهــای طــرح
نیــروی کار و تحلیــل ابعــاد مختلــف آن»

•ســمینار تخصصــی «آشــنایی بــا ویژگیهــای طــرح

۴۳

هزینــه و درامــد خانــوار و نقــد و بررســی نتایــج و

شــامل :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،وزارت

ن «بررســی
پ)  9نشســت تخصصــی بــا عنــوا 

و دارایــی ،ثبــت احــوال کشــور ،وزارت نیــرو ،ســازمان

 ۲۵ســخنرانی

تأمیــن اجتماعــی گلســتان ،معاونــت برنامهریــزی و نظــارت

ابعــاد مختلــف آن»

تجربیــات و دیدگاههــا در حــوزهی آمــار رســمی» شــامل

پزشــکی قانونــی کشــور ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان

ن آمــار ،آســیبهای گذشــته و
ت) همایــش «قانــو 

راهبــردی ریاســت جمهــوری ،ســازمان هدفمندســازی

ث) مجموعه سخنرانی:

ی یــزد ،خوزســتان،
ایــران ،شــرکت توزیــع بــرق اســتانها 

رویکردهــای آینــده»

یارانههــا ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی

• 1مجموعــه ســخنرانی بــه مناســبت هفتـهی پژوهــش

اصفهــان ،قــم ،مازنــدران ،کرمانشــاه ،فــارس ،تهــران،

ی علمــی شــامل  13ســخنرانی در
• ۶مجموعــه ســخنران 

مرکــز آمــار ایــران ،دفاتــر آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریت

و فنــاوری شــامل  ۴ســخنرانی

حوزههــای مختلــف آمــار رســمی.

خالصــهای از دورههــا و کارگاههــای آموزشــی
برگــزار شــده در ســال ۱۳۹۶

در ســال  ۱۳۹۶گــروه آمــوزش و فنــاوری اطالعــات موفــق

بــه برگــزاری  ۳۴دوره ،کارگاه آموزشــی و ســخنرانیهای

۴۴

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،وزارت امــور اقتصــاد

علمــی شــد کــه مخاطبــان عمــدهی دورههــا و کارگاههــای

آموزشــی از نهادهــا ،وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی

تعداددورهها،کارگاههایآموزشیوسخنرانیهایملیوبینالمللیشدهبرگزا ر
شدهد رسال1۳۹۶

هرمــزگان ،خراســان رضــوی ،کرمــان ،آذربایجــان شــرقی و

و برنامهریــزی کل کشــور و دانشــجویان و اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاهها بودنــد .تعــداد کل شــرکتکنندگان در
کارگاههــا و دورههــای آموزشــی  727نفــر و بــه شــرح شــکل

ارائــه شــده در زیــر اســت.

تعداددوره هاوکارگاه هایبرگزارشدهطیسال های1۳۸۹تا1۳۹۶

عالــی ،شــرکت پســت و ســازمان امــور مالیاتــی بودنــد.

دورهی آموزشــی بینالمللــی بــا همــکاری
صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل در ایــران
( :)UNFPAارتباطات برای سیاستگذاری
دورهی آموزشــی ارتباطــات بــرای سیاســتگذاری

بهمنظــور بهبــود تواناییهــای ارتباطــات اســتراتژیک

دورهی آموزشــی منطقــهای و بینالمللــی بــا
همــکاری مؤسســهی آمــار آســیا و اقیانوســیه
( :)SIAPثبتهــای آمــاری کســب و کار:
اســتفادهی بهینــه از دادههــای اداری
دورهی آموزشــی ثبتهــای آمــاری کســب و کار :اســتفادهی

بهینــه از دادههــای اداری بــا همــکاری مؤسســهی آمــار
آســیا و اقیانوســیه ،مرکــز آمــار ایــران و پژوهشــکدهی آمــار

در تاریــخ  ۱۹تــا  ۲۲آذر  ۱۳۹۶برگــزار شــد .مدرســان

ایــن دوره ،آقایــان ایــوان برنــد از مؤسســهی آمــار آســیا

و اقیانوســیه ،مایــکل راســل بیدینگتــون از مؤسســهی
اقتصــادی و اجتماعــی آســیا و اقیانوســیه و دکتــر کاوه

کیانــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار بودنــد.
شــرکتکنندگان در ایــن دورهی بینالمللــی از کشــورهای

ارمنســتان ،تاجیکســتان ،گرجســتان ،قزاقســتان،
آذربایجــان ،قرقیزســتان ،مغولســتان و نیــز برخــی
دســتگاههای اجرایــی کشــور ،شــامل مرکــز آمــار ایــران،

پژوهشــکدهی آمــار ،ادارهی ثبــت اســناد و امــا ک ،اتــاق

اصنــاف ،مؤسســهی پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش

از  17تــا  19مهــر ســال  ۱۳۹۶بــا همــکاری صنــدوق
جمعیــت ملــل متحــد ( )UNFPAدر مرکــز آمــار ایــران

برگــزار شــد .مدرســان ایــن دوره ،آقایــان آلــن و کالرک

از یــک شــرکت مشــاورهی عمومــی نیوزیلنــدی بودنــد کــه
ســابقهی طوالنــی در ارزیابــی سیاســتگذاری ،توســعهی

برنامــه ،شــکلدهی سیاســتگذاری و همچنیــن برگــزاری
دورههــای آموزشــی بــرای گروههــای مختلــف و ســازمانها

دارنــد .در ایــن دورهی آموزشــی ،موضوعاتــی مانند چرخهی
سیاســتگذاری ،نظــارت بــر سیاســتگذاری ،اســتفادهی
مؤثــر از تحقیقــات بــرای گفتگــوی سیاسـتگذاری ،تهیـهی

پیشنویــس جلســات و مذاکــره مطــرح شــد.

کارگاههــای آموزشــی ویــژهی کارشناســان
معاونتهــای آمــار ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی :نحــوهی اســتفاده از فایــل خــام
دادههــای طرحهــای آمارگیــری هزینــه و درامــد
خانــوار و نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران
بهمنظــور توانمندســازی کارشناســان اســتانی ،دورههــای
«اســتفاده از فایــل خــام طــرح آمارگیــری مرکــز آمــار ایــران»

۴۵

در پژوهشــکدهی آمــار برگــزار شــد .اولیــن کارگاه آموزشــی

علمــی گــروه آمــار دانشــگاه منیتوبــا کانادا در پژوهشــکدهی

طرحهــای آمارگیــری هزینــه و درامــد خانــوار و نیــروی

بــراورد کوچکناحی ـهای ( ،)SAEبــراورد مــدل -پای ـ ه در

بــا عنــوان «نحــوهی اســتفاده از فایــل خــام دادههــای

کار مرکــز آمــار ایــران» در روزهــای  ۲تــا  ۶دی ۱۳۹۶

ن
برگــزار شــد .دومیــن کارگاه در روزهــای  ۱۴تــا  18بهم ـ 
 ۱۳۹۶تحــت عنــوان «نحــوهی اســتفاده از فایــل خــام
دادههــای طرحهــای آمارگیــری نیــروی کار مرکــز آمــار

 SAEبــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم ،روشهــای

مــدل -پایــه ،خطــای اندازهگیــری و خوشـهبندی در  SAE
بــه همــراه نرمافــزار  Rارائــه شــد.

ایــران» و ســومین کارگاه روزهــای  28تــا  30بهمــن ۱۳۹۶

دورهی آموزشــی حســابهای منطقــهای ویــژهی
کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کل
کشــور:

دانشپــرور و خانمهــا دکتــر روشــنک علیاکبــری صبــا

دورهی آموزشــی «حســابهای منطقــهای  -ویــژهی

تحــت عنــوان «نحــوهی اســتفاده از فایــل خــام دادههــای

طرحهــای آمارگیــری هزینــه و درامــد خانــوار مرکــز آمــار

ایــران» برگــزار شــد .مدرســان دورههــای فــوق آقــای نیمــا
(هیئــت علمــی پژوهشــکدهی آمــار) ،شــکوفه قصــوری،

آســیه عباســی ،معصومــه محمــدی و نــدا مصطفــوی

(کارشناســان دفتــر جمعیــت ،نیــروی کار و سرشــماری
مرکــز آمــار ایــران) بودنــد .در ایــن کارگاه ،مباحثــی در
خصــوص آشــنایی بــا مفاهیــم و دادههــای دو طــرح

۴۶

آمــار برگــزار شــد .در ایــن دوره تاریخچـهای از رونــد تکمیلی

آمارگیــری هزینــه و درامــد خانــوار و طــرح نیــروی کار و

نحــوهی اســتخراج اطالعــات از دادگان ایــن طرحهــای
آمارگیــری بــا نرمافــزار  SASارائــه شــد.

دورهی آموزشــی بــراورد کوچکناحیــهای :مــرور
و پیشــرفتهای جدیــد

دورهی آموزشــی بــراورد کوچکناحیــهای :مــرور و

پیشــرفتهای جدیــد در تاریــخ  ۲۳تــا  ۲۵تیــر ۱۳۹۶
توســط آقــای دکتــر محمــد جعفریجوزانــی عضــو هیئــت

کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کل کشــور»

در روزهــای  ۲۳تــا  ۲۵بهمــن  ۱۳۹۶توســط آقــای
محمــد غالمــی ،کارشــناس گــروه آمارهــای اقتصــادی

پژوهشــکدهی آمــار برگــزار شــد .در ایــن دوره مســائل

و اصــول کلــی حســابهای منطقــهای ،روشهــای
حســابهای منطقــهای ،اصــول عمومــی و روشهــای
گــردآوری اطالعــات و همچنیــن حســابهای منطقــهای

بــه قیمــت ســالهای قبــل (ثابــت) و چگونگــی تشــکیل
ســرمایهی ثابــت ناخالــص در حســابهای منطقـهای ارائــه

شد .

۴۷

خالصـهای از ســخنرانیها ،ســمینارها ،نشسـتها و همایشهــای

برگزار شــده در ســال ۱۳۹۶

پژوهشــکدهی آمــار بهمنظــور ایجــاد تعامــل گســترده و اثربخــش بیــن ارکان در داخــل نظــام آمــاری کشــور اقــدام بــه
برگــزاری مجموعــه ســخنرانیهای علمــی ،ســمینارها ،نشس ـتهای تخصصــی کــرد کــه در آنهــا ســخنرانانی از ســازمان

مدیریــت و برنامهریــزی اســتانهای یــزد ،آذربایجــان غربــی و قــم ،و ســخنرانانی از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،وزارت جهــاد کشــاورزی ،مرکــز آمــار ایــران و پژوهشــکدهی آمــار بــه ایــراد ســخنرانی و ارائ ـهی دیدگاههــای
خــود پرداختنــد.

همایــش «قانــون آمــار ،آســیبهای گذشــته و
رویکردهــای آینــده»

بعــدی ایــن نشســت آقــای دکتــر قاســمی معــاون پژوهشــی

نشســت تخصصــی «قانــون آمــار ،آســیبهای گذشــته

تصحیــح قوانیــن و فرایندهــای تولیــد آمــار تأ کیــد کردنــد.

آمــار ایــران ،پژوهشــکدهی آمــار ،مرکــز پژوهشهــای

نیــز بهعنــوان ســخنران بعــدی ضمــن تأ کیــد بــر اهمیــت

و رویکردهــای آینــده» بــا حضــور نمایندگانــی از مرکــز
مجلــس شــورای اســامی ،ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور ،ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتان و

۴۸

دســتگاههای اجرایــی در ســالن همایــش مجتمــع آموزشــی
نیکــوکاری رعــد در تاریــخ  ۳آبــان  ۱۳۹۶برگــزار شــد.

اولیــن ســخنران ایــن نشســت ،دکتــر محمــد نورمحمــدی

رئیــس پژوهشــکدهی آمــار بودنــد کــه بــه بررســی برخــی
چالشهــای موجــود در نظــام آمــاری کشــور و ضــرورت

ارائـهی یــک قانــون آمــار جامــع و کارا پرداختنــد .ســخنران
دوم آقــای دکتــر نعمتالهــی رئیــس امــور حقوقــی و
قوانیــن ســازمان برنامــه و بودج ـهی کشــور ضمــن مــروری

بــر قوانیــن کشــور در حــوزهی نظــام آمــاری بــر لــزوم
تصحیــح بخشــی از قوانیــن موجــود بــرای هماهنگــی بــا

رونــد مدرنســازی نظــام آمــاری تأ کیــد نمودنــد .ســخنران
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی بودنــد کــه بــر

آقــای دکتــر خدابخشــی نماینــدهی مجلــس شــورای اســامی

اصــاح قانــون و رفــع نواقــص نظــام آمــاری ،مجلــس
شــورای اســامی را مصمــم بــه اعمــال تغییــرات الزم بــرای

تضمیــن اســتقالل حرفــهای مرکــز آمــار ایــران و افزایــش
کیفیــت آمارهــای تولیــدی در کشــور دانســتند .در پایــان

ایــن نشســت ،آقــای دکتــر پارســا رئیــس مرکــز آمــار ایــران
ضمــن بررســی مــوازی کاریهــای انجامشــده در خصــوص
تهیــه و تولیــد و انتشــار آمــار در ســطح کشــور ،اظهــار
امیــدواری کردنــد کــه بــا ایجــاد یــک نظــام آمــاری مــدرن

بــا رویکــرد ثبتیمبنــا و تهیــه و تصویــب قوانیــن الزم،

هزینههــای تولیــد آمــار کاهــش یافتــه و دقــت آمارهــای
تولیــدی افزایــش یابــد.

ســمینار تخصصــی بررســی جامــع ویژگیهــای
طــرح نیــروی کار و تحلیــل ابعــاد مختلــف آن

ایــران و پژوهشــکدهی آمــار شــرکت داشــتند .هــدف از

ســمینار «بررســی جامــع ویژگیهــای طــرح نیــروی کار و

اجرایــی طــرح نیــروی کار و تحلیــل ابعــاد مختلــف آن بــود.

تحلیــل ابعــاد مختلــف آن» در تاریــخ  ۸شــهریور ۱۳۹۶

بــا همــکاری معاونــت طرحهــای آمــاری و آمارهــای
ثبتــی مرکــز آمــار ایــران و پژوهشــکدهی آمــار در ســالن

اجتماعــات مرکــز آمــار ایــران برگــزار شــد .در ایــن
ســمینار معاونــان آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت

و برنامهریــزی اســتانها ،رؤســا و کارکنــان مرکــز آمــار
برگــزاری ایــن ســمینار ،آشــنایی بــا ویژگیهــای فنــی و

ســمینار تخصصــی آشــنایی بــا ویژگیهــای طــرح
هزینــه و درامــد خانــوار و نقــد و بررســی نتایــج و
ابعــاد مختلــف آن
دومیــن ســمینار تخصصــی «آشــنایی بــا ویژگیهــای طــرح

هزینــه و درامــد خانــوار و نقــد و بررســی نتایــج و ابعــاد
مختلــف آن» در روز  ۲۰دی  ۱۳۹۶بــا همــکاری معاونــت

طرحهــای آمــاری و آمارهــای ثبتــی مرکــز آمــار ایــران و

پژوهشــکدهی آمــار در ســالن اجتماعــات مرکــز آمــار ایــران
برگــزار شــد .در ایــن ســمینار ،جمعــی از معاونــان آمــار

و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها
و کارشناســان دفتــر جمعیــت ،نیــروی کار و سرشــماری
۴۹

شــرکت داشــتند .هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار ،آشــنایی

بــا ویژگیهــای فنــی و اجرایــی طــرح هزینــه و درامــد بــود.

پارســا رئیــس مرکــز آمــار ایــران و دکتــر نورمحمــدی رئیــس

مجموعــه ســخنرانی بــا عنــوان «نقــش و اهمیــت
مدرنســازی نظــام آمــاری کشــور» بــه مناســبت
هفتــهی پژوهــش و فنــاوری

پژوهشهــای توســعه و آیندهنگــری ســازمان برنامــه و بودجــه

بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــهی پژوهــش و فنــاوری و در

راســتای معرفــی اهــداف و فعالیتهــای مدرنســازی نظــام
آمــاری کشــور ،پژوهشــکدهی آمــار بــا همــکاری مرکــز آمــار

ایــران اقــدام بــه برگــزاری مجموعــه ســخنرانیهای علمــی
بــا عنــوان «نقــش و اهمیــت مدرنســازی نظــام آمــاری

کشــور» در تاریــخ  ۵دیمــاه  ۱۳۹۶نمــود .در ایــن همایــش
کــه بــا حضــور کارکنــان مرکــز آمــار ایــران و پژوهشــکدهی

آمــار و نمایندگانــی از دســتگاههای اجرایــی تولیدکننــدهی
آمــار ،ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها،

۵۰

دانشــگاهها و اصحــاب رســانه برگــزار شــد .آقایــان دکتــر
پژوهشــکدهی آمــار ،دکتــر دژپســند رئیــس مرکــز آمــوزش و

کشــور ،مهنــدس جهانگــرد معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و دکتــر قاســمی معــاون
پژوهشــی مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی بــه

ایــراد ســخنرانی و بیــان نظــرات خــود پرداختنــد.

نشســت تخصصــی بررســی تجربیــات و دیدگاههــا
در حــوزهی آمــار رســمی بــا موضــوع :آمــار ثبتــی

پژوهشــکدهی آمــار بــا همــکاری کارشناســان ســازمان

مدیریــت و برنامهریــزی اســتان قــم نشســت آمارهــای

ثبتــی را از مجموعــه نشســتهای بررســی تجربیــات و

دیدگاههــا در حــوزهی آمــار رســمی در روز  12دی ۱۳۹۶

در ســالن اجتماعــات مرکــز آمــار ایــران برگــزار کــرد .در

ایــن نشســت ســه ســخنرانی ارائــه شــد .اولیــن ســخنرانی

ن  ۱۳۹۶در مرکــز آمــار ایــران
کار ( )ILOدر تاریــخ  9آبــا 

اطالعــات اقامتگاههــای عمومــی بــه روش ثبتــی بــرای

«شناســایی و کنتــرل خطاهــای بیپاســخی و اندازهگیــری

توســط آقــای ســید مجتبــی باقرمنــش بــا عنــوان جمـعآوری
اولینبــار در اســتان قــم ارائــه شــد .دومیــن ســخنرانی
توســط آقــای فرهــاد لطفــی بــا عنــوان امکانســنجی
پیادهســازی شناس ـهی یکتــای کســب و کار در اســتان قــم

برگــزار شــد و در پایــان ،ســخنرانی آقــای علــی بهجتــی بــا
عنــوان امــکان اســتفاده از آمارهــای ثبتــی در سرشــماری
عمومــی نفــوس و مســکن در آبادیهــا ارائــه شــد.

ســخنرانی بــا عنــوان «شناســایی و کنتــرل خطاهــای

بیپاســخی و اندازهگیــری در طرحهــای آمارگیــری»

برگــزار شــد .در ایــن ســخنرانی گزارشــی از طــرح پژوهشــی
در طرحهــای آمارگیــری» ارائــه شــد.

ســخنرانی علمی با عنوان «مدلهای گرافیکی

احتمالی»

ســخنرانی علمــی بــا عنــوان «مدلهــای گرافیکــی

احتمالــی» توســط آقــای دکتــر وحیــد رضاییتبــار عضــو
هیئــت علمــی گــروه آمــار دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در

پژوهشــکدهی آمــار ارائــه شــد .ایشــان در ایــن ســخنرانی
مدلهــای گرافیکــی احتمالــی زیرســاختی را بــرای

ســخنرانی بــا عنــوان «شناســایی و کنتــرل خطاهــای

مدلهایــی معرفــی کردنــد کــه درآنهــا تعــدادی متغیــر

آقــای دکتــر فرهــاد مهــران ،مشــاور ســازمان بینالمللــی

گرافیکــی اســتفاده از ســاختار علــت و معلولــی اســت.

بیپاســخی و اندازهگیــری در طرحهــای آمارگیــری» توســط

بــا هــم تعامــل میکننــد .ایــدهی اصلــی در طراحــی مــدل

عناوین سمینارهای برگزارشده در سال ۱۳۹۶

ردیف

1

عناوین سمینارهای برگزارشده در سال ۱۳۹۶

عنوان

سمینار )(۱

بررسیجامعویژگی هایطرحنیرویکاروتحلیلابعادمختلفآن

۵۱

برگزارکننده

تاریﺦ برگزاری

نوپژوهشکدهیآمار
مرکزآمارایرا 

۸شهریور


سمینار )(۲

2

آشناییباویژگی هایطرحهزینهودرامدخانوارونقدوبررسی
نتایجوابعادمختلفآن

نوپژوهشکدهیآمار
مرکزآمارایرا 

2۰د ی


۵۲

دورهها و کارگاههای آموزشی برگزارشده سال  ۱۳۹۶در پژوهشکدهی آمار

ردیف

عنوان دوره

۲

آمارگیریثبتیمبن ا(مقدماتی)

۱
۳
۴
۵

۶
٧
٨

تاریﺦ برگزاری

برنامهنویسیمقدماتیباSAS


1تا 

۳خردادماه

روش هایطراحیجداو لدادهستاندهوبهنگامسازیآن


1۳تا 

1۴تیرماه

ناحیه ای:مروروپیشرفت هایجدید
براوردکوچک 

2۶تا 

2۸تیرماه

آشناییباشاخص هایقیمتوروش هایطراحیآمارگیری هایآن

1۰مردادماه
۸تا 


مبانیآماررسمی

2۵مردادماه
2۳تا 


برنامهنویسیباR


کنتر لافشایواحدآماری
برنامهنویسیباSQL


مدرس

نیمادانشپرور

12تیرماه
11تا 


دکترکاوه کیان ی

2۴تا 

2۶تیرماه

دکتراشکانشبا ک

1تا 
۳مردادماه

دکتراسفندیارجهانگرد
دکترمحمدجعفریجوزانی
دکترحمیدرضانوابپور
دکترایوبفرامرزی

2۴مردادماه
22تا 


دکترسیدجما لمیرکمالی

۱٠

آمارگیریثبتیمبن ا(پیشرفته)

12و1۳شهریورماه


دکترکاوه کیان ی

۱۱

چارچوبتضمینکیفیتآمارهایرسمی

1۵شهریورماه
1۳تا 


دکتراشکانشبا ک

۱۲

روشهایبراوردخطفقروشاخصهاینابرابری

2۰و21شهریورماه


دکترخلیلحیدر ی

۱۳

یکاربردی
سری هایزمان 


2۸شهریورماه
2۶تا 


دکترتیمورمحمدی

۱۴

برنامهنویسیباSAS


1۹مهرماه
1۷تا 

نیمادانشپرور

۱۵

ارتباطبرایسیاستگذاری

2۶مهرماه
2۴تا 

دکت رکارکدکترآلن 

۱۶

برنامهنویسیباR


آبانماه
 ۹
۷تا 

دکتراشکانشبا ک

1۷

آشناییبااینفوگرافیکوتصویرسازی

آبانماه
 2۴
1۷،1۰و 

دکترمریمسلیمی

1۸

روش هایادیتوجانهیدرآمارگیری


آبانماه
 1۵
1۴و 

علیرضارضایی

1۹

ثبت هایآماریکسبوکار:استفادهیبهینهازداده هایاداری


1۸تا 22آذرماه


۹

دکترحمیدرضانوابپور

 ایوانمایکلراسلبیدینگتون 
برند-دکترکاوهکیانی

۵۳

دورهها و کارگاههای آموزشی برگزارشده سال  ۱۳۹۶در پژوهشکدهی آمار
ردیف
2۰

آشناییبامنابعخطادرآمارگیری ها

نحوهاستفادهازفایلخامداده هایطرحآمارگیریهزینهودرآمد

2۸و 2۹آذرماه

دکترلیداکلهر ی-محمدرضاریحانی

دیماه
2تا ۶


 آسیهعباسیوندامعصومهمحمدی 

دیماه
2۳و  ۳۰
 ،۹

دکترمریمسلیمی

نیمادانشپرور-شکوفهقصوری -

21

خانواروآمارگیرینیرویکارمرکزآمارایران(ویژهکارشناسان

22

آشناییبااینفوگرافیکوتصویرسازی

2۳

کاربردروش هاینمونهگیریپیچیدهد رآماررسمی

دیماه
1۰تا 12

2۴

آشناییبامبانیآمارگیری هاینمونه ای

دیماه
1۷و  1۸


2۵

یاحتمالی
مدل هایگرافیک 


2۴و 2۵دیماه

دکتروحیدرضاییتبار

بهمنماه
۷و 1۵

جوادحسینزاده

بهمنماه
۸تا  1۰


دکترسیدجما لمیرکمالی

2۶
2۷

۵۴

عنوان دوره

تاریﺦ برگزاری

مدرس

ریزی هایکلکشور)
مرکزآمارایرانوسازمانمدیریتوبرنامه 

برنامهنویسیبانرم افزارRویژهجمعیتشناس ی


آشناییباکلیاتاقتصاد(ویژهیکارشناسانمرکزآمارایرانو
ریزی هایکلکشور)
سازمانمدیریتوبرنامه 

2۸

برنامهنویسیباSQL


2۹

مرک زآمارایران(ویژهیکارشناسانمعاونت هایآمارسازمان

۳۰

حآمارگیرینیرویکار
یطر 
نحوهیاستفادهازفایلخامداده ها 

مدیریتوبرنامهریزی)

حساب هایمنطقه ای(ویژهیکارشناسانسازما نمدیریت

وبرنامهریزیکلکشور)

نحوهیاستفادهازفایلخامداده هایطرحآمارگیریهزینهو


بهمنماه
 ۳
1تا 

بهمنماه
 1۶
1۴تا 
2۵بهمنماه
2۳تا 

مصطفوی

دکترمحمدنورمحمدی،دکترروشنکصبا 
ودکترمحمدرضافریدروحانی

مرجاننورینی-مریمزنگنه-علیرحیمیو 
محمدبردبار

دکترحسنعینیزیناب

نیمادانشپرور-معصومهمحمدیوندا
مصطفوی

محمدغامی
دکترروشن کصبا-شکوفهقصوری وآسیه 

۳1

درامدخانوارمرکزآمارایران(ویژهیکارشناسانمعاونت های

بهمنماه
 ۳۰
2۸تا 

۳2

تهیهوتدوینگزارشاتآماری

 ۷اسفندماه
۶و 

غامرضاایزدی-فرشیدخانزاده

۷تا ۹اسفندماه

نیمادانشپرور

 1۵اسفندماه
1۳تا 

 الهامفتحیدکترمحمدشیری 

۳۳
۳۴

آمارسازمانمدیریتوبرنامهریزی)

استخراجنتایجسرشماریسا ل1۳۹۵بااستفادهاز 
نرم افزارSAS


روشهایپیشبینیجمعیتبااستفادهازنرمافزار DAPPS

عباسی

عناوین نشستهای برگزار شده در شش ماههی اول سال ۱۳۹۶

ردیف

سخنران /سخنرانان

عنوان

تاریﺦ برگزاری

نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۱آمار ثبتی

بهرهگیریازاطاعاتثبتیدرتکمیلپرسشنامه هایطرحآمارگیریاز

1

کارگاه هایصنعتی


شناسهییکتایمکانی،رکندومآمارهایثبتی

آمارهایثبتیمبنادرایران:دیروز،امروز،فردا

علی اکبرساجدیمقدم

جوادشاکرآرانیومحمدرضا
جانقربان

1۳تیر


ودودکرامتی

نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۲آمارهای کشاورزی

2

سامانه هایآمارواطاعاتوزارتجهادکشاورزی


کریماحمدی،حمیدرضاعبادزادهوکیوانکشاورز

تحلیلکاهشاراضیدرسرشماریعمومیکشاورزی 1۳۹۳

ابوطالبعزیزی

بررسیوضعیتسنوسوادبهرهبردارانکشاورزیطیدههی
اخیر

1۰مرداد


سیدعلیمیرابراهیمی

نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی) :)۳نقش فناوری در آمار رسمی

۳

توانمندسازیجامعهبامکان-مبنانمودنآمارهایرسمی

جعفررحمانیشمسی

فناوری هایکاندادهوتهدیداتآن


سعیدقاسمیزاده

مصاحبهحضوریباکمکرایانه()CAPIبرایانجام


طرح هایآماریکشاورزیوگزارشقیمتمحصوالت 
کشاورزی

علیرضاصفایی


۵۵
۷شهریور


عناوین نشست های برگزار شده در شش ماهه ی دوم سال ۱۳۹۶
ردیف

عنوان

سخنران/سخنرانان

نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۱نقش بخش خصوصی در اجرای طرحهای آمارگیری
1

علیمنافی

واگذاریبرخیازاموردولتیبهبخشخصوصیموانعومشکاتآن

آقایعسگری

نقششرکت هایخصوصیآماردرتولیدوتحلیلآمارهایموردنیازبخشخصوصیودولتی

غامرضاایزدی

بهکارگیریشرکت هایآماریدرتولیدآماررسمی،بیم هاوامیدها


نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۲بازار کار

شناختنماگرهایآماریمرتبطباماموریت هایوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبه
2

منظورپایشدستور کار2۰۳۰مللمتحددردستیابیبهتوسعهپایدار()SDG

تاریﺦ

برگزاری

 ۳۰آبان


مهنازیزدانطلب
کیاناملکپور

حنیرویکار)
تعدیلفصلیشاخص هایبازارکار(طر 

احصاءومعرفینماگرهایآماریاحکامبرنامهششمتوسعهکشو رمرتبطباوظایفو 

 ۷آذر

سوسنحسنوند

مأموریت هایوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی


نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۳آمار و حکمرانی

۳

۵۶


ندرانتشارآزادداده هادرجهان)
دولت ها،حکمرانیخوبوانتشارآزادداده هادرجهان(جایگاهایرا 

میرفاحنصیر ی

معنیدارسازیداده ها


بنفشهرئیسی

صمداصغری

چالش هایآماریسیستم هایاطاعاتیعملیاتیدستگاه هایاجراییکشور


نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۴آمار ثبتی

۴

امکانسنجیپیادهسازییکتایکسبوکارد راستان قم


امکاناستفادهازآمارهایثبتیدرسرشماریعمومینفوسومسکندرآبادی ها

فرهادلطفی
علیبهجتی

یبرایاولینباردراستانقم
گاه هایعمومیبهروشثبت 
جمع آوریاطاعاتاقامت 


سیدمجتبیباقرمنش

 1۳۸1الی 1۳۹2

بررسیروندتولیدومصر فگوشتدرایرانطیسال های

حمیدرضاجالی

12دی

 1۰
بهمن

نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۵آمارهای کشاورزی

۵

دستاوردهایشرکتدرکارگاهآموزشیمنطقه ایآمارهایهزینهتولیدکشاورزی

نشست بررسی تجربیات و دیدگاهها در حوزه آمار رسمی ) :)۶نیروی کار

نو بیشترباتکیهبر 
شناساییعواملمؤثربرحادثهشغلیدرکارگاه هایصنعتیدهکارک 
۶

رگرسیون LASSO

بررسیطو لمدتبیکاریزنانوماندگاریآناندربازارکار

زهراعرب

2۴بهمن

کیاناملکپورو
حسینعلیزاده

هماطاهریپور

 ۸اسفند


عناوین سخنرانیهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

عنوان سخنرانیهای ششماههی دوم ۱۳۹۶

ردیف
1

عنوان
بررسی روند تغییرا ت رشد اقتصادی

سخنرانی علمی )( ۱

دکت ر محمدصادق علیپور

مروری بر تورم در اقتصا د ایران :مفاهیم ،روند و پیشبینی

دکتر نادر حکیمیپور

سخنرانی علمی )( ۲

2

اقتصادسنجی حراج

دکتر امید صفرزاده

سخنرانی علمی )( ۳

برنامه گذار نظام آماری ایران


۳

دکتر کاوه کیانی

بررسی چارچو ب کیفیت در آمار رسمی

دکتر اشکان شباک

سخنرانی علمی )( ۴

۴

بررسی متغیرهای مؤثر بر سهم هزینه خورا ک از ک ل هزینههای خانوار 
در شهر تهران با استفاده از مدل رگرسیون بتا

شناسایی و کنترل خطاهای اندازهگیری و بیپا سخی در آمارگیریها
مدل های گرافیکی احتمالی


۵

سخنرانی علمی )( ۵

کاربر د روشهای بوتاستر پ در تحلی ل بقاء

سخنران

دکتر لیدا کلهری
دکتر زهرا رضایی قهرودی
دکتر وحید رضاییتبار
دکتر  پریسا  گوانجی

تاریﺦ برگزاری
 2۷تیر

 ۳مرداد

 2۴مرداد


 ۳1مرداد
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۵۷

عنوان سخنرانیهای ششماههی دوم ۱۳۹۶

عنوان سخنرانیهای ششماههی دوم ۱۳۹۶

ردیف
ردیف

1

1

2

2

عنوان
عنوان

علمی()(۱
سخنرانی
علمی )۱
سخنرانی

آمارگیریی
گیرهاییطرح ها
اندازه
اندازهو
پاسخی
خطاهای
کنتر ل
شناسایویو
طرح
گیری
بییو
پاسخ
خطاهایبی
کنترل
شناسایی
آمارگیری

اقتصا دمقاومت ی

اقتصا دمقاومت ی

سخنرانی علمی )(۲

سخنرانی علمی )(۲

کاربردمدل هایمتورمشدهدرآمارهایرسمی

کاربردمدل هایمتورمشدهدرآمارهایرسمی

رسمیدرآماررسمی
شناختی
علو
کاربرد
آمامر
در
کاربردعلومشناختی

سخنران/سخنرانان
سخنران/سخنرانان
دکترفرهادمهران

دکترفرهادمهران 

برگزاری
برگزاری
تاریﺦتاریﺦ
 ۹آبان

 1۹آبان


دکترایوبفرامرزی

دکترایوبفرامرزی

دکترزهرارضاییقهرودی

دکترزهرارضاییقهرودی
خانی
نقی
مهد
خانی
نقی
مهدیی

 ۳
بهمن

 ۳
بهمن


مجلهها

۵۸

مجلهی پژوهشهای آماری ایران
تــا کنــون بیســت و هشــت شــماره از مجل ـهی علمــی  -پژوهشــی «پژوهشهــای آمــاری ایــران» توســط پژوهشــکدهی آمــار
منتشــر شــده اســت .ایــن مجلــه در آغــاز ســال  ۱۳۸۷موفــق بــه کســب درجـهی اعتبــاری علمــی ـ پژوهشــی شــده اســت کــه

شــامل شــمارههای پیشــین آن هــم میشــود.

زمینههــای فعالیــت ایــن مجلــه عبارتانــد از :آمــار نظــری ،آمــار کاربــردی ،احتمــال ،آمــار رســمی ،آمــوزش آمــار ،آمــار و
سیســتمهای فــازی ،آمــار در اقتصــاد ،زیس ـتآمار ،آمــار و فنــاوری و ســایر زمینههــای آمــار.

ت بودند از:
دستاندرکاران انتشار مجله در سال  ۱۳۹۶عبار 

دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدیر مسئول)؛
دکتر نادر نعمتالهی (دانشگاه عالمهطباطبایی ،سردبیر)؛

هیئت تحریریه:

دکتر عینا ...پاشا (دانشگاه خوارزمی)؛

دکتر رحیم چینیپرداز (دانشگاه شهید چمران اهواز)؛

دکتر زهرا رضایی قهرودی (پژوهشکدهی آمار)؛

دکتر انوشیروان کاظمنژاد (دانشگاه تربیت مدرس)؛
دکتر عادل محمدپور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)؛

دکتر محمدقاسم وحیدی اصل (دانشگاه شهید بهشتی)؛
دکتر نادر نعمتالهی (دانشگاه عالمهطباطبایی)؛

دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی)؛

مدیریت اجرایی:

ساناز مهندسی

۵۹

در ســال  ،۱۳۹۶ســه شــماره از این مجله (شــمارهی دوم از دورهی  ۱۳و شــمارههای اول و دوم از دورهی  )۱۴به چاپ
رســید .تعــداد مقالههــای دریافتشــده در ایــن ســال ،بالــغ بــر  ۲۵مقالــه اســت .همچنیــن تعــداد  ۲۹مقالــه نیــز از ســال

گذشــته در مرحلـهی ارزیابــی قــرار داشــتند کــه از ایــن تعــداد ،پــس از طــی فراینــد ارزیابــی از ســوی داوران و جمعبنــدی

نظــر آنــان در هیئــت تحریریــه ،تعــداد  ۱۷مقالــه رد و  ۱۸مقالــه بــرای چــاپ در مجلــه پذیرفتــه شــد ۱۹ .مقالـهی دیگــر
نیــز در مرحلـهی ارزیابــی قــرار دارنــد.

فرزاد اسکندری

داوران (مشاوران) مجله ی پژوهش های آماری ایران در سال ۱۳۹۶

رسول روزگار

نویده مدرسی

نبز اسماعیلزاده

حسین باغیشنی

مصطفی رزمخواه

سمانه افتخاری

امیرتیمور پاینده

حمیدرضا زارعیفرد

محمدرضا مشکانی

علیا کبر جعفری

محمدرضا صالحی راد

رسول نورالسنا

محیالدین ایز دی

محمدابراهیم حسینی نسب

هادی علیزاده نوقابی

فاطمه یوسﻒزاده

عبدالرحیم بادامچی زاده

حجت ا ...ذاکرزاده

لیال گلپرور

ا کبر اصﻐرزاده

حسین بیورانی

مجید امین نیری

محمود ترابی

نصرا ...ایرانپناه

حبیب جعفری

مرتضی امینی

محمد آرشی

۶۰

تابان باغفلکی

عبدالرحمن راسﺦ

رحیم محمودوند

علی دولتی

بهرام صادقﭙور

عرفان صلواتی
امید کریمی

عیسی محمودی

وحید نکوخو
فریبا همتی

مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران
مجل ـهی بررس ـیهای آمــار رســمی ایــران بهعنــوان مجل ـهای علمــی ــــ ترویجــی ،در زمین ـهی آمارهــای رســمی و رشــتههای

وابســته اســت کــه هــر شــش مــاه یکبــار و بــا هــدف گســترش روششــناختی و سیاســتهای مربــوط بــه گــردآوری،

پــردازش ،تحلیــل ،ارائــه و اطالعرســانی دادههــای آمــاری در حــوزهی آمارهــای رســمی منتشــر میشــود.

ت بودند از:
دستاندرکاران انتشار مجله در سال  ۱۳۹۶عبار 

دکتر محمدصادق علیپور (پژوهشکدهی آمار مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه)؛
دکتر محسن محمدزاده (دانشگاه تربیت مدرس ،سردبیر و عضو هیئت تحریریه)؛

هیئت تحریریه:

دکتر حمید پزشک (دانشگاه تهران)؛

دکتر محمدصادق علیپور (پژوهشکدهی آمار)؛
دکتر کاوه کیانی (پژوهشکدهی آمار)؛

دکتر اشکان شباک (پژوهشکدهی آمار)؛

دکتر یدا ...محرابی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)؛
دکتر محسن محمدزاده (دانشگاه تربیت مدرس)؛

دکتر محمد میرزایی (دانشگاه تهران)؛

دکتر حمیدرضا نوابپور (دانشگاه عالمه طباطبایی)؛

مدیریت اجرایی:

ساناز مهندسی

۶۱

در ســال  ،۱۳۹۶یــک شــماره از ایــن مجلــه (شــمارهی پیاپــی  )۸۸بــه چــاپ رســید .تعــداد مقالههــای دریافتشــده

در ایــن ســال ،بالــغ بــر  ۴۴مقالــه اســت .همچنیــن تعــداد  ۱۵مقالــه نیــز از ســال گذشــته در مرحلــهی ارزیابــی
قــرار داشــتند کــه از ایــن تعــداد ،پــس از طــی فراینــد ارزیابــی از ســوی داوران و جمعبنــدی نظــر آنــان در هیئــت

تحریریــه ،تعــداد  ۱۰مقالــه رد و  ۱۲مقالــه بــرای چــاپ در مجلــه پذیرفتــه شــد ۳۷ .مقالـهی دیگــر نیــز در مرحلـهی
ارزیابــی قــرار دارنــد.

مشاوران )داوران( مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران در سال ۱۳۹۶
تابان باغفلکی

علی دولتی

شهال کاظمیپور

حسین باغیشنی

آمنه خردمندی

سهیال پروین

علی رضا زاهدیان

امید کریمی

سیدرضا سیدجوادین

محمدرضا مشکانی

رسول صادقی

مهران نقیزاده قمی

سحر بشیری

۶۲

رامین خاورزاده

غالمعلی فرجادی

بردیا پناه به حق

لیال زندی

هادی جباری نوقابی

محمد شیری

جواد حسینزاده

لطفعلی عا قلی

امیر جباری

اسفندیار جهانگر د
فاطمه حسینی

نادر حکیمیپور

روشنک علیا کبری صبا
ایوب فرامرزی

زهره فالح محسن خانی

رحیم محمودوند
فرهاد مهران

طه نورالهی

منصوره یزدانخواه

مجلهی آمار
پژوهشــکدهی آمــار بــر آن اســت تــا بــا حمایــت از انتشــار «مجل ـهی آمــار» ،مرکــز آمــار ایــران را در اجــرای رســالت خــود
مبنــی بــر فراگیرشــدن آمــار در ســطح عمــوم یــاری کنــد .ایــن مجلــه بهعنــوان یــک مجل ـهی تحلیلــی -پژوهشــی ســعی دارد

موضوعــات مربــوط بــه آمارهــای رســمی را بــه زبــان ســاده امــا علمــی بــرای اســتفادهی عمــوم مــردم و مســئولین ارائــه نمایــد.
در ســال  ۴ ،۱۳۹۶شــماره از ایــن مجلــه بــه چــاپ رســید.

دستاندرکاران انتشار مجله در سال  ۱۳۹۶عبارت بودند از:

علیرضا زاهدیان (مدیر مسئول)

دکتر محمد نورمحمدی (سردبیر)

هیئت تحریریه:
مریم پوررضا

حمیدرضا جاللی

زهره چیتساز

سیدمهدی حسینینژاد

دکتر نادر حکیمیپور

علی رحیمی

دکتر زهرا رضایی قهرودی
سحر صاحبی عراقی

دکتر روشنک علیاکبری صبا
محمود عمادی

سمانه قادری

علیاکبر محزون

طه نورالهی

۶۳

مدیریت اجرایی:

طاهره امینی

زمینههای فعالیت این مجله عبارتاند از:
•تحلیل آماری سریهای زمانی؛

•مقاالت علمی کوتاه و خالصهی نتایج طرحهای آمارگیری و فعالیتهای آماری؛
•موضوعهای مرتبط با ارتقای فرهنگ و سواد آماری؛
•گزارشهای تحلیلی؛

•گزارشهای خبری در حیطهی نظام آماری کشور؛

•معرفی مراکز آماری کشورها و سازمانهای بینالمللی؛

•معرفی واحدهای آماری دستگاههای اجرایی و سامانههای اطالعاتی و  ...؛
•اخبار ،تازههای آمار.

۶۴

کتابخانه
کتابخانــهی پژوهشــکدهی آمــار فعالیــت خــود را در ســال

 ،۱۳۷۹همزمــان بــا تأســیس پژوهشــکدهی آمــار آغــاز کــرد.

 http://library.srtc.ac.irامکانپذیر است.

ایــن کتابخانــه ،بهمنظــور تأمیــن نیــاز پژوهشــگران ،اقــدام
بــه ته ّیــهی کتابهــای تخصصــی در زمینــهی آمــار و اقتصــاد
کــرده اســت .در ســال  ۱۳۹۶در مجمــوع  ۳۲عنــوان کتــاب

تخصصــی بــه منابــع کتابخانــه اضافــه شــده اســت .در حــال

حاضــر منابــع موجــود کتابخانــه عبارتانــد از:

۶۵

&  ۲۸۹۵عنوان کتاب فارسی
&  ۱۲۲۳عنوان کتاب التین

&  ۳۳۴عنوان طرح پژوهشی
&  ۵۳عنوان مج ّلهی فارسی

بصری فارسی و التین
&  ۱۱۵مورد مواد سمعی و
ِ
&  ۳۲عنوان مجلهی التین الکترونیکی

امــکان اســتفاده از منابــع کتابخانــه بــرای دانشــجویان و

پژوهشگران خارج از پژوهشکده ،در محل کتابخانه وجود دارد.

جســتجوی منابــع موجــود از طریــق وبگاه کتابخانه ،به نشــانی

تعداد منابع موجود در کتابخانه

مج ّلههای الکترونیکی موجود در کتابخانهی پژوهشکدهی آمار
î Australian & New Zealand Journal of Statistics
î Biometrics

î Communications in Statistics :Simulation and Computation
î Communications in Statistics :Theory and Methods
î Econometric Reviews
î Econometrica

î International Statistical Review
î Journal of Applied Statistics

î Journal of Economic Surveys

î Journal of Economics & Management Strategy
î Journal of Nonparametric Statistics
î Journal of Official Statistics

î Journal of Statistical Computation and Simulation
îJournal of the American Statistical Association

î Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in
)Society

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

۶۶

مج ّلههای الکترونیکی موجود در کتابخانهی پژوهشکدهی آمار
î Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied
)Statistics

î Journal of Time Series Analysis

î Mathematical Population Studies: An International Journal
of Mathematical Demography

î Oxford Bulletin of Economics and Statistics
î Scandinavian Journal of Statistics

î Sequential Analysis: Design Methods & Applications
î Survey Methodology
î Significance
۶۷

î Sociological Methodology
î Statistica Neerlandica

î Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics
î Stochastic Analysis and Applications
î Stochastic Models

î Stochastics: An International Journal of Probability and
Stochastic Processes

î Teaching Statistics

سایر فعالیتهای کتابخانه
برپایی نمایشگاه و حضور در نشستها و کنفرانس
پژوهشــکدهی آمــار بــا ارائــهی بخشــی از دســتاوردهای خــود در «روز آمــار و برنامهریــزی» در ســالن

همایشهــای وزارت کشــور و «همایــش قانــون آمــار ،آســیبهای گذشــته و رویکردهــای آینــده» ،در ســالن
همایــش مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد اقــدام بــه برپایــی غرف ـهی فــروش کــرد .در ایــن نمایشــگاهها بــا

هــدف آ گاهســاختن دانشــگاهیان ،دسـتاندرکاران تولیــد آمــار و کاربــران و بهرهبــرداران آمــاری دســتاوردهای

پژوهشــی پژوهشــکدهی آمــار مشــتمل بــر خالصــهای از فعالیتهــای پژوهشــکده در زمینــهی طرحهــای
پژوهشــی ،دورههــای آموزشــی ملــی و بینالمللــی و انتشــارات پژوهشــکدهی آمــار ،در معــرض دیــد عمــوم

قــرار گرفــت.
۶۸

فهرست کتابها و طرحهای
پژوهشکدهی آمار

۶۹

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی :روشﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ دوم(

۱

ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﻨﺎﻣﮕﯽ آﻣﺎر )ﺟﻠﺪ اول(

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم(

۱
۲

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ S-PLUS

۱

ﻧﻈﺮﯾﻪ و روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻃﻮﻟﯽ

۲

۲
۳
۱

۷۰

۲

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

سال ١٣٨١
سال ١٣٨٢
سال ١٣٨٣
سال ١٣٨۵
سال ١٣٨٧
سال ١٣٨٨
سال ١٣٨٩

روشﻫﺎی ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪاﯾﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﺎ ﮔﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ (۱۳۸۵

سال ١٣٩٣

آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ :روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﺪدی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

مﺆﻟﻔان  /مترﺟﻤان
ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﺎری اﻣﯿﺮﻣﺠﺪی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺟﻤﺎلزاده
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺰاﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ،زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

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

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽﭘﻮر

۱

آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ :روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای دادهﻫﺎی اداری )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس رﺿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺪری

۱

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﺪ اول و دوم

ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ

۲

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

سال ١٣٩۴
سال ١٣٩۵

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٧٩

۱

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺧـﺎﻟﺺ ﮐﻢ ﺷـﻤﺎری در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل

۱۳۸۵

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٨٠

۱

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

۲

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

۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری

۵

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزش آﻣﺎر

۴
۶
۷
۸

۲
۳

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

ﺣﺎﺟﯿـــﻪ ﻓـــﻼح اﺣﻤـــﺪ
ﺳﺮﮔﻮراﺑﯽ

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

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

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح ﻓﻨﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ادواری از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﺬران وﻗﺖ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٨١

۱

مﺠری

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻘـﺮ در اﯾﺮان:ﮐـﺎرﺑﺮد اﻧـﻮاع ﺧــﻂ ﻓﻘـﺮ ،ﺷـﮑﺎف ﻓﻘـﺮ ،ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﻘــﺮ
۱۳۷۹-۱۳۶۳

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ

۴

اراﯾﻪی ﺷﯿﻮهای ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ

۱

اﺷﺘﻐﺎل ،اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺠﺶ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٨٢

۲
۳
۴

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

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ

ﻫﺪاﻧﯿﮏ )ﻣﻮرد راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ(

ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

۷۱

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر

ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی

۳

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺷﻤﺲ

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٨٣
۲
۴
۵

اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۲-۱۳۸۰
اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح ﮔﺬران وﻗﺖ

ﺣﺴﻦ ورﻣﺰ ﯾﺎر
ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

روش آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗ ﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۸
۹

ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و اﺛﺮات آن ﺑﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
)(۱۳۸۱-۱۳۷۴

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺎت
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده

۱۰

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤ ﮕﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

۱

ﺟﺎﻧﻬﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﺎ و اﺛﺮات آن در ﺑﺮاوردﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۳

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

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٨۴
۲

۷۲

مﺠری

۴
۵
۶
۷
۸
۹

ﻧﻤﺎ ﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در اﯾﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اراﯾﻪی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آن ﻫﺎ

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ

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

ﺑﺮاورد ﭼﮕﺎﻟﯽ دادهﻫﺎ و آﻣﺎره ﻫﺎ

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

ﺷﯿﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،واﺳﻄﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای

)ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ(

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٨۵
۱
۲

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ارﯾﺒﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪهای و ﮐﺎرﺑﺮد آن
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬار ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪی

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۴

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری

۳
۵
۶

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺟﺎﻧﻬﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﻤﺸﺪه ی

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻧﯿﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و رﺳﺘﻪای ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮی زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ و

۲
۳

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دادهﻫﺎ

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٨۶

۱

مﺠری

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ GMDH

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪ ی ﻓﺮادادهﻫﺎی آﻣﺎری

روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ دار و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻌﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻧﺎری
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟ ﻮزاﻧﯽ

۴

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ اﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﺮآﺑﺎدی

۶

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۵
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان

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

ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾ ﮕﺎه آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﻫﺪاف
ﻫﺰاره ﺳﻮم

ﻃﺮاﺣﯽ روش ﺑﺮاورد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

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

۱۲

ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ

۱۴

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

۱۳
۱۵
۱۶

اﻧﻄﺒﺎق آﻣﺎری رﮐﻮردﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از PDA

در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

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

ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی

اﺣﻤﺪ ﺧﺪادادی
ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه
ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی
ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده
ﺷﻬﺎب ﺟﻮﻻﻧﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

۷۳

ردﯾﻒ
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎ

ﮐﺎﻻﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

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

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ف ﺻﻠﯽ ارزش اﻓﺰوده ی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﺟﺰای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻓﺼﻠﯽ ارزش اﻓﺰوده ی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

و اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٨٧

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
رﺳﻮل ﻋﺎدلزاده
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی
ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻔﺎری

روحاﻟﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
آوات ﻓﯿﻀﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻮﺿﻌﻠﯽ ﭘﻮر

۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در اﯾﺮان

۲

ﺑﺮاورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

۴

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎ ت

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ

۶

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺑﻌﺎد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻓﺮﺷﺎد ﻫﯿﺒﺘﯽ

۸

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ

۳

۷۴

مﺠری

۵

۷
۹

۱۰
۱۱
۱۲

۱۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎر ﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﻬﺮﻣﯽ
ﻋﻠﯽا ﮐﺒﺮ ﺧﺴﺮوی ﻧﮋاد
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﮋا د

ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﻓﻠﯿﺤﯽ

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

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺑﺮی ﺻﻔﺎﯾﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر  -ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۸۵

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

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

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

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

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

ﺟﻮاد ﺻﻼﺣﯽ
ﻣﺎرﯾﺎ رﻫﺒﺮ

ﻧﺴﺮ ﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری
ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر
داوود ﻋﺒﺎﺳﯽ

ردﯾﻒ
۱۴

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

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

۱۳۸۵-۱۳۷۵

مﺠری
ﭘﺮواﻧﻪ آﺳﺘﯿﻦ اﻓﺸﺎن

۱۵

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

ﮐﺎوه ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ

۱۷

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

ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری

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

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ

۱۶
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳

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

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺑﺎدی ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

۲۴

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

۲۵

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

۲۶
۲۷
۲۸

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

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

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

ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۸۴

۲۹

ﺷﻨﺎوری ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﺮان

۳۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

۳۰
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮزا ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﻧﺎزی ﻣﺤﻤﺪزاده اﺻ ﻞ

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖا..

ﻣﯿﺮﻓﻼحﻧﺼﯿﺮی

ﻣﻬﺮی ﺷﻤﺲ ﻗﻬﻔﺮﺧﯽ

ﻣﻬﺴﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ
ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎﺻﺤﯽ

ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن

ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ اردﻫﺎﯾﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﻣﻮر

ﻋﺬرا ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮﯾﻨﺸﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟ ﻮزاﻧﯽ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از زاﺋﺮان آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢاﻟﺤﺴﻨﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ و اﺟﺎره ی ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

۷۵

ردﯾﻒ
۳۷
۳۸

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
۱۳۷۵-۱۳۸۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ از ﺧﻮدروی ﺳﺒﮏ )ﺳﻮاری ،واﻧﺖ
و (...و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﮐﺸﻮر

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳۹

ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻬﺎدی )ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ(

ﺗﻘﯽ ﺗﺮاﺑﯽ

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٨٨

۲
۴
۵
۶
۷
۸

۷۶

مﺠری

۹

ﻧﻤﺎ ﮔﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎﺷ ﻮﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۵و ۸۵

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

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

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۸و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﻤﻮدن آن

ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورودی

اراﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻃﺮح ﻋﺪاﻟﺖ

ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و
ﮐﺎرﺑﺮ د

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

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ا ﮐﺒﺮ اﻓﺘﺨﺎری
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی
ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری
ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻔﺎری

۱۰

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

ﺑﻬﺮوز ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ

۱۲

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎ ﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

روﯾﺎ وزﯾﺮی

۱۱
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ ﮔﺎوﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺪلﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی اﺟﺎرهﺑﻬﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول داده -ﺳﺘﺎﻧﺪه

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر

ﻓﯿﺮوزه رﯾﻮاز

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺑﺮی ﺻﻔﺎﯾﯽ
ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

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

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮرم اﯾﺮان

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٨٩
۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱۰
۱۱
۱۲

ﺑﺮاورد ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی
ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار

روﯾﺎ وزﯾﺮی

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۵و ۱۳۸۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی  ۱۰ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎری ﺑﺮﺗﺮ )ﭘﯿﺶ رو( ﺟﻬﺎن در ﺣﻮزه ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪی

ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

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

ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻫﺰاره ) (M DGSو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )( ICPD

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ و
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۷۵و ۱۳۸۵

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٩٠
۱
۳

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱۰

ﺳﻤﯿﺮا ﻧﺼﯿﺮی

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۲

مﺠری

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

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان

راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

رﺿﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ذﺑﯿﺢا ...ﻗﺎﺋﻤﯽ
ا ﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن
ﺳﯿﺎوش ﻣﺮﯾﺪی

ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی
اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ
ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﯿﻌﯽ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر

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

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

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

ﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﺧﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PDA

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻬﯿﺎزی

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۰
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری

ذﺑﯿﺢا ...ﻗﺎﺋﻤﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۷۷

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱۲

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

۱۱
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

مﺠری

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری ﻣﺮ ﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺠﯿﺒﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪی آﻣﻮزش ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ
ﻧﺼﯿﺒﻪ ﺧﯿﺮاﻟﻪزاده

ﺻﺎﺑﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﺟﺎﻧﻬﯽ  NIMدر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

آﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﭼﺮﺧﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

ﺑﺮاورد ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺎرت ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از واﺣﺪﻫﺎی

ﺻﻨﻔﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻫﮋﺑﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۰

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۲۲

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )( ICPD

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی

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

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۲۱
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان۱۳۸۵ -
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )( M DGS

ﺑﺮاورد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۵ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ

۲۷

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻬﯽ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

۲۹

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

۲۸

۷۸

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

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

طرحهای پژوهشﯽ سال ١٣٩١
۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دو ﺷﻐﻠﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان

۳

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

۲
۴
۵
۶
۷

۸

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﯿﻌﯽ

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی

ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
آﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻬﯿﺎزی
ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺪی

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

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روش ﻫﺎ

اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

ﻋﻠﯽ رﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺷﯿﻮهی اﻃﻼعﮔﯿﺮی  CAPIدر ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

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

ﮐﺎوه ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار CensusInfo

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ

ﺳﺎرا اﺑﺪاﻟﯽ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎ ﮐﯿﺶ

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱۰

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار DevInfo

۱۲

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان

۹

۱۱
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

ﺑﺮاورد ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺸﻮر

ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ

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

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰-۱۳۸۵

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﺟﺎﻧﻬﯽ و ﺑﺮاورد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾ ﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر

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

۲۱

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺻﻼح دادهﻫﺎی ﭘﺮت ﻃﺮح ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ادﯾﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﺗﻬﯿﻪی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ ا ﮐﻮ
ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎری ﻃﺮح ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر
ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ
ﻗﺪرت ا ...روﺷﻨﺎﯾﯽ

داود روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

ﻣﺠﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ ﺧ ﻮﻧﺪاﺑﯽ
ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

ﻣﺮﺿﯿﻪ ارﺑﺎﺑﯽ

اﺣﻤﺪرﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﭘﻮر

ﻋﻠﯽ رﺿﺎ زارﻋﯽ

ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )( M DGS

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )( ICPD

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈ ﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ روش ﭘﺴﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٩٢
۱

ﺛﻤﯿﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم

۱۹

۲۲

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﻨﯽ

ﻋﻠﯽ دﺳﺖﺑﺮآورده

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی

۲۰

مﺠری

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ واﻗﺘـﺼﺎدی ﮐﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺗﻐﯿـﯿﺮات آن در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۵و ۹۰

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎ ﮐﯿﺶ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی

۷۹

ردﯾﻒ
۲
۳
۴
۵
۶

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

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص )اﻓـﺮاد دارای اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه
دوم ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور ،اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ(  ۱۳۹۰و ۱۳۸۵

ﺳﻄﺢ و روﻧﺪ ﺑﺎروری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن در اﯾﺮان ۹۰-۱۳۸۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﻨﻔـﺮد در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی
 ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۰و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ

۷

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ

۹

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ در اﯾﺮان

۸
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

۸۰

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و آﯾﻨﺪهی آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۳۰
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓـﺮدی و ﺧـﺎﻧﻮاری ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ
 ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه

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

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

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۵

مﺠری

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻗﺼﻮری

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﺑﺨﺶ
زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﺣﺴﻦ رﻧﺠﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

ﯾﺪاﻟﻪ ﻣﺤﺮاﺑﯽ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﻮﯾﺎنﻓﺮ
رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ
ﻣﻬﺪی وﺣﺪﺗﯽ

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ

۱۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ ۱۳۹۰-۱۳۸۵

ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ

۱۶

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

ﺻﻤﺪ اﺻﻐﺮی

۱۵

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺷﺶ ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ و راﺑﻄــﻪ آن ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ ﺳــﻮاد و
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۵ﺗﺎ ۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی زن ﺳﺮ ﭘﺮﺳـﺖ ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑــﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺠﻪی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری

ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ

ردﯾﻒ
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

طرحهای پژوهشﯽ اﻧﺠام ﺷده و ﻗاﺑﻞ دسترس در پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩
مﺠری

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﺠــﺎرب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی  ۱۰ﺳــﺎزﻣﺎن آﻣــﺎری ﭘﯿــﺸﺮو ﺟﻬــﺎن در ﺣــﻮزهی ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ اراﺋـﻪی اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ )ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ(

ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎروری در اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد و ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد در ﺑـﺮاورد
ﺑﺎروری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۵ﺗﺎ ۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زن ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی واﺣـﺪﻫﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۷۵ﺗـﺎ
۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮار و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۵ﺗﺎ ۱۳۹۰
روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﻖ  ۱۴۲۰ﺑﺎ روﯾﮑـﺮدی ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۵۵ﺗﺎ ۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮان در اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ  ۱۳۸۵ﺗـﺎ
۱۳۹۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰
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۳۰

راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر

۳۱

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺷﯿﻮهی اﻃﻼعﮔﯿﺮی راﯾﺎﻧﻪﯾﺎر در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

۳۲
۳۳
۳۴

اﻧﻄﺒﺎق آﻣﺎری رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﺸﺎﯾﺮی  ۱۳۸۷و ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ
 ۱۳۹۰ﺑﺎ رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر

ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار و راﻫﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ) )ICPDو ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ) )MDGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۱

رﺿﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ
روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽا ﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ
ﻣﻬﺪی ﻓﺮﺣﺰادی
ﻓﺮﯾﺒﺎﺳﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺻﻔﻮرا ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺣﺴﺎم ﺧﺪاﻣﺮادی
ﻋﺬرا ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
داوود روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ
ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی
اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح
ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ
ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۸۱

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

مﺠری

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٩٣
۱

ﺳﺎل ۱۳۹۰

۲

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر

۴

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

ﺗﺮﺟﻤﻪ ی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱

ﻓﺮﯾﺪه ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

۳
۵
۶
۷
۸
۹

۱۰
۱۱

۸۲

ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

ﻣﻌﺮﻓﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش زوجﻫﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج و زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮدار  ۴۹-۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪآوری و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﮐﺸﻮر ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد در ﺣﻮزهی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی

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

۱۲

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎرسﻧﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت  Desktopو ﺗﺤﺖ وب

۱۴

ﻣﺪلﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان۱۴۲۵ - ۱۳۵۷ :

۱۳

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (ICPDو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻫﺰاره ) (M DGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ) (WIGدر اﯾﺮان

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺎدر

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد در ﺣﻮزهی ﻓﺎوا در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات

ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞآدرس در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

ﻋﻠﯽ رﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ

ﻧﻌﻤﺖا ...رﺿﺎﯾﯽ
ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر
ﺑﻬﺎره ﻧﻌﻤﺎﯾﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ
ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽ زﯾﻨﺎ ب
ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی
ﻗﺪرتاﻟﻪ اﻣﺎم وردی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

مﺠری

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٩۴
۱

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی دادهﮐﺎوی و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺸﯿﺎرﻣﻨﺶ

۴

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر۱۳۹۳ ،

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۶

ﺑﺮاورد ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان

۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

۷

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

۸

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ ۱۳۹۰

۹

اﻧﻄﺒﺎق آﻣﺎری رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۰ﺑﺎ رﮐﻮردﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ
ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری

دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻮشاﺧﻼ ق
اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۱۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۱۱

اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری آدرسﻣﺒﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۲

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺻﺪﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

۱۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎروری در اﯾﺮان

ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽ زﯾﻨﺎ ب

۱۴

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (ICPDو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻫﺰاره ) (M DGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۸۳

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

طرحهای پژوهشﯽ پژوهشکدهی آمار ١٣٩۵-١٣٧٩

مﺠری

طرح های پژوهشﯽ سال ١٣٩۵
۱

اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان  -ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد درﺣﻮزهی روﺳﺘﺎﯾﯽ ۱۳۹۱ -

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲

ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۳

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

۴

۸۴

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ آﻣﺎری ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم
ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ۲۰۱۱

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۵

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان  -ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﻮزهی روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۱۳۹۲ -و ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۷

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻟﮕﻮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۸

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر۱۳۹۴ ،

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۹

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱۰

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان۱۳۹۴ -

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱۱

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ و ARIMA

ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر

