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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر ﺑـــﻪﻋﻨـــﻮان ﺗﻨﻬـــﺎ ﻣﺮﮐـــﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗـﺎ
ﮐﻨــﻮن ﻫﻤــﻮاره در راﺳــﺘﺎی ارﺗﻘــﺎی ﮐﻤﯿــﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ ﮐـﺸﻮر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ اﻗــــﺪاﻣﺎت اﻧﺠــــﺎم ﺷــــﺪه ﺗﻮﺳــــﻂ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۷را ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻧﻈـﺎم
آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﻫﻤﮑـﺎری
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهی ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣـﻮزش آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ و ﺗﻬﯿـﻪی ﻧـﺴﺨﻪی اوﻟﯿـﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎل  ،۱۳۹۷در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﯿﺰ ﺗـﻼش ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑـﻪ اﻟﻄـﺎف ﻻﯾـﺰال اﻟﻬـﯽ و ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و اﺟﺮاﯾـﯽ اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ﭘﯿـﺸﯿﻦ در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه آﻣـﺎر و ﺳـﺎﯾﺮ

۱

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪی در راﺳـﺘﺎی ﺗﺤﻘـﻖ روزاﻓـﺰون اﻫـﺪاف ﺗﺮﺳﯿﻢﺷـﺪهی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻪ
ﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:



ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر؛



ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻫـﺪف ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری
ﮐﺸﻮر؛



ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر؛



ارﺗﻘــﺎء ﺳــﻄﺢ ﮐﻤــﯽ و ﮐﯿﻔــﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ و ﭘﮋوﻫــﺸﯽ داﺧﻠــﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ؛



ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﯿﻔﯽ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری
ﮐﺸﻮر.

در اداﻣﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿـﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳـﺎ ،رﺋﯿـﺲ ﻣﺤـﺘﺮم ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﮐـﻪ ﺑـﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫـﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻧﻘـﺶ
ارزﻧﺪهای در ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼشﻫـﺎ و ﮐﻮﺷـﺶﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪﺷـﺎن در راﺳـﺘﺎی ﭘﯿـﺸﺒﺮد و اﺟـﺮای اﻫـﺪاف
۲

ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﻫﺮ روش ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ﻫﻤﮑـﺎری داﺷـﺘﻪاﻧﺪ و آن را
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

اﻫﺪاف ،وﻇﺎﯾﻒ و ارﮐﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری در ﺣﻮزهی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل ۱۳۸۷ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ از ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد:

۳

در اداﻣﻪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻸﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزهی آﻣـﻮزش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه آﻣـﺎر و ﻓﻌـﺎﻻن
ﺣﻮزهی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﮐـﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﻻزم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﮔـﺴﺘﺮدهای را ﺑـﺮای اراﺋـﻪی آﻣﻮزشﻫـﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺣﻮزهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻻزم ﺑﺮای آﻏﺎز ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 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 ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﮔـﺴﺘﺮش ﻣـﺴﺘﻤﺮ داﻧـﺶ در
ﺣﻮزه آﻣﺎر ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

۴

اراﺋﻪی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ

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

وﻇﺎﯾﻒ

وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎری

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر

و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫـﺎی ﮐﻠـﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن

ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣــﺼﻮﺑﺎت ارﮐــﺎن ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه اﺳــﺖ .ارﮐــﺎن

داﺋﻤــﯽ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺑــﺎزوی اﺟﺮاﯾــﯽ آن ﺻــﻮرت

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﻣﯽﮔــﯿﺮد .ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن داﺋﻤــﯽ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺑــﺎزرس

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ،رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه و ﺷـﻮرای ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﮐـﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐـﻦ ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه اﺳـﺖ.
ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﻣﺮﮐــﺐ از رﺋﯿــﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ،وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و
ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪهی ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿــﺎر او ،رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر
اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ اُﻣﻨﺎ و ﺳﻪ ﺗـﺎ
ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ .از

اﺟﺮاﯾــﯽ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﻣــﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳــﯽ اوﻟﯿــﻪی ﮔﺰارشﻫــﺎی
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ اﺳﺖ.
در ﺳــﺎل  ،۱۳۹۷ﻫﻤﭽــﻮن ﺳــﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن
داﺋﻤﯽ و ﻫﺌﯿﺖ اﻣﻨـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ دو
ﺟﻠـﺴﻪ ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ
اﻋــﻼم ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ دو ﺣــﻮزهی
ﭘــﮋوﻫﺶ و آﻣــﻮزش ،ﮔــﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ ﺳــﺎل  ۱۳۹۶و
ﺑﻮدﺟﻪی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۷را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ،ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺳـﺎزﻣﺎن

رﺋﯿـــﺲ ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه :رﮐـــﻦ دﯾﮕـــﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ارﮐـــﺎن

اداری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط،

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ،رﺋﯿــﺲ اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪهی ﻗﺎﻧﻮﻧــﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮐﻪ از ﻃـﺮف رﺋﯿـﺲ

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در ﻣﺮاﺟــﻊ ﺣﻘﯿﻘــﯽ و ﺣﻘﻮﻗــﯽ اﺳــﺖ ،از ﺑﯿــﻦ

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷـــﻮد ،ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎ و

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪی ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ،ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﺤـﻮهی وﺻـﻮل

و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿـﺪ وزﯾـﺮ ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﺎ ﺣﮑـﻢ

درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣـﺼﺮف آن ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ و

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه

ﻣﻘـــﺮرات ﻣﺮﺑـــﻮط ،ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﺣـــﺴﺎﺑﺮس و ﺧﺰاﻧـــﻪدار ﺑـــﺮای

دارای وﻇــﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿــﺎراﺗﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ اداره و ﻫــﺪاﯾﺖ اﻣــﻮر

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ،ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـــﻪی ﻣـــﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـــﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟـﺮای ﻫﻤـﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در ﭼــﺎرﭼﻮب ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ

آن ،اﺧﺬ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣـﺎر ﮐـﺎرﺑﺮدی از

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﻌﯿﯿـﻦ

ﻣﺮاﺟــﻊ ذیﺻــﻼح ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟــﺮای ﻃﺮحﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ و

ﺧــﻂ ﻣــﺸﯽ ﻋﻠﻤــﯽ و ﺣــﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه و

اراﺋـــﻪی آن ﺑـــﻪ ﺷـــﻮرای ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ،ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد ﺗـــﺸﮑﯿﻼت

اراﺋــﻪی آن ﺑــﻪ وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری ﺑــﺮای

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﺑــﺮای ﺗــﺼﻮﯾﺐ ،ﺻــﺪور اﺣﮑــﺎم

ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬـــﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮔـــﺰارش ﻋﻤﻠﮑـــﺮد ﺳـــﺎﻻﻧﻪی

ﻣﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗـﺸﮑﯿﻼت ﻣـﺼﻮّب ،اﻣـﻀﺎی

۵

ﻗﺮاردادﻫـــﺎ و اﺳـــﻨﺎد ﻣـــﺎﻟﯽ و اداری ،ﺗﻨﻈﯿـــﻢ و ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ .ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫـــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ،

ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ،

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣـﺴﻦ اﺟـﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ،

ﺗﻨﻈﯿـــﻢ و ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣـــﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣـــﺪت

ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ اﻧﺘــﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫــﺎ و ﻧــﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ،

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ،ارﺳﺎل ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻫﯿﺌـﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ،اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ

اﻣﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و

ﺧﻂﻣﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و اراﺋــﻪی ﮔــﺰارش ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎﻻﻧﻪی

آﻣﻮزﺷــﯽ -ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻣﺤــﺪودهی ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ،وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و

ﮐــﺸﻮر و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻃــﻮل

ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﯾﮏﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ.

ﺷـــﻮرای ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـــﯽ دﯾﮕـــﺮ از ارﮐـــﺎن
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ را در راﺳـــﺘﺎی
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﻮرای ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ
۶

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

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ
 ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری از ﻃﺮﯾــﻖ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ؛
 ﻫﻤﮑــﺎری ﺑــﺎ داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳــﺴﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش آﻣﺎر رﺳﻤﯽ؛
 ﻫﻤﮑـــﺎری ﺑـــﺎ ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫـــﺎی داﺧﻠـــﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻤﻌﯿﺖ؛
 ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫﻤﮑــﺎری ﺑــﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺣــﻮزهی
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ:
 ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 اﻋﺰام ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ.
 ﻇﺮﻓﯿﺖﺳـــﺎزی در ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎری ﮐـــﺸﻮر از ﻃﺮﯾـــﻖ
ﺗﻮﺳﻌﻪی دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺸﺎورﯾﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛

 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه؛
 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣـﻊ
آﻣﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ؛
 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻃﺮحﻫـﺎی
ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری؛
 ﺗﻮﺳـــﻌﻪی آﻣﺎرﻫـــﺎی ﺛﺒـــﺘﯽ و اﺟـــﺮای ﺳﺮﺷـــﻤﺎری
ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ؛
 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر در اﺳﺘﺎنﻫﺎ.

۷

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
۸

ﻃﺮحﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﺳـــﻪ ﮔـــﺮوه ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ
»آﻣﺎرﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی«» ،ﻃﺮحﻫــﺎی ﻓــﻨﯽ و روشﻫــﺎی
آﻣﺎری« و »ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ« ﺑـﻪ اﺟـﺮا در
آﻣﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺗﻌــﺪاد  ۳۰ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣــﻪ ﻋﻨــﺎوﯾﻦ و ﺧﻼﺻــﻪی ﻫﺮﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻃﺮحﻫــﺎ
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﺟﺮا در ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
 -۱ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۵و ﺳﺎل ۱۳۹۶
 -۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ )(SEEA-water ۲۰۱۲
 -۳ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ
 -۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 -۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
 -۶ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 -۷ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۹۶
 -۸ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﻗﺸﻢ
 -۹ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 -۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 -۱۱ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 -۱۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
۱۳۹۵
 -۱۳وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵
 -۱۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮان
 -۱۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﺎروری در اﯾﺮان
 -۱۶ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان
 -۱۷ﺑﺮاورد اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در اﯾﺮان
 -۱۸وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
۱۳۹۵

۹

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

۱۰

 -۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ )(SEEA-water ۲۰۱۲

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﮔـﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮی از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤـﻮری
 SNAﻣــﺮﺗﺒﻂ اﺳــﺖ .دﻟﯿــﻞ ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری اﯾــﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣـﺴﺎبﻫﺎ ﻫﻤـﻪی ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶِ
ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ را در ﺑــﺮ ﻣﯽﮔــﯿﺮد .ﺑــﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻــﺮی ﮐــﻪ در
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ از
ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤـﺎری ﮐـﻪ

 -۱ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۵

اﻣﺮوزه در دﻧﯿـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺣـﺴﺎب اﻗﻤـﺎری ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ

و ﺳﺎل ۱۳۹۶

اﺳﺖ.

ﺟﺪاول اﺻﻠﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ اوﻟﯿﻦﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺮای ﺳــﺎل  ۱۳۸۰ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱ﺗـﺎ ۱۳۹۴
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان و
ﺑــﻪ ﺳــﻔﺎرش وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ،درﻣــﺎن و آﻣــﻮزش ﭘﺰﺷــﮑﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺟﺮای ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﯿﺰ در آذرﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز
ﺷﺪ و در دی ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ ،اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۶در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺷـﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

راﺑﻄــﻪی ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار و اﻫﻤﯿــﺖ ﻧﻘــﺶ
روزاﻓﺰون ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ
ﮐــﻪ در ﺳـــﺎلﻫﺎی اﺧـــﯿﺮ ﺑﺤــﺚ ادﻏـــﺎم ﻫﻤﺰﻣـــﺎن ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت
زﯾـــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘـــﺼﺎدی در ﯾـــﮏ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼـــﻪی
ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ اﻗﺘــﺼﺎدداﻧﺎن ﻗــﺮار ﮔــﯿﺮد .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر
ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ) (SNA 93ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی
اﻗﻤﺎری ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ) (SEEAرا در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﯾﺮ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
اﻗﻤﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻧـﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧـﺴﺨﻪی
اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  (SNA 2012) ۲۰۱۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
 اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺘﯽزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺮ

۱۱

زﯾـــﺮ ﺑﺨـــﺶ در ﻣﺤﯿـــﻂ زﯾـــﺴﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﺑـــﺎ ﻧﯿﺎزﻫـــﺎ،

 -۳ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.

 ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ج.ا.ا ﻣﺒـﻨﯽ ﺑـﺮ ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی
از ﺗﺨﺮﯾــﺐ و آﻟﻮدﮔــﯽ ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺮهﻣﻨـــﺪی از ﻣﺤﯿـــﻂ زﯾـــﺴﺖ ﻣﻄﻠـــﻮب ﻣﻨـــﺪرج در ﺳـــﻨﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ،
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
اﻗﺘــﺼﺎد و ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ را در ﻗﺎﻟــﺐ ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿــﻢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣـﺸﺨﺺ ﺳـﺎزد ،ﺿـﺮوری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ .ﺑﺪﯾـﻦ
ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨـﺶ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ آب در
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ ،اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل

۱۲

در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻗﺘـﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﻏﻠـﺐ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧـﺪ.
در ﺳــﺎﻟﯿﺎن اﺧــﯿﺮ ،ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﺧــﻮد ﺑــﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﻨــﺎوری ﻧــﺎﻧﻮ ،زﯾــﺴﺖﻓﻨﺎوری و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻧـﯿﺰ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋهای
داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن ،ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨـﺎوری ﻣﻬـﻢ در اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب ﺑﺨﺶ آب در ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی-

ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘــﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺟﺎﻣﻌــﻪی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃــﯽ

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑـﺮای اﯾـﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﻨﺎﻣﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت

ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ) (SEEA-Waterاﺳــﺖ .ﺗــﺎﮐﻨﻮن

و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻣﻠـﯽ و ﺑﺨـﺸﯽ،

ﺣـــﺴﺎب اﻗﻤـــﺎری آب در ﮐـــﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﻧـــﺸﺪه اﺳـــﺖ و

ﻣﻮﺿـــﻮﻋﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در ﻃـــﯽ ﺳـــﺎﻟﯿﺎن اﺧـــﯿﺮ ﻣـــﻮرد ﺗﻮﺟـــﻪ

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر در اﯾـــﻦ ﻃـــﺮح درﺻـــﺪد اﺳـــﺖ ﺑـــﺮای

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳـﺖ و از اﯾـﻦرو،

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺴﺎب را در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ،ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ و

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﻣﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۵آﻏـﺎز

اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ و اراﺋﻪی ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ آن ﺑـﻪ

ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و ﮔـﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﻓـﺎز
اول اﯾﻦ ﻃـﺮح در ﻗﺎﻟـﺐ دو ﺟـﺪول ﻋﺮﺿـﻪ و ﺑـﺮای ﻣـﺼﺮف
ﻧﻬﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش آن ﻧـﯿﺰ ،در ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﺳـﺎل ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻧـﺎدر
ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺟــﻊ ذیرﺑــﻂ ،ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ و وﺿــﻌﯿﺖ در
اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻈﺎم ﭘـﺎﯾﺶ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣﺮی ﺿـﺮوری اﺳـﺖ .اﺟـﺮای
اﯾـــﻦ ﻃـــﺮح ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﺑـــﺎ ﻫﻤﮑـــﺎری ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان و
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وزارت ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت در
دیﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۵آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑــﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

 -۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎری در

ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر

اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در اردﯾﺒﻬـﺸﺖﻣﺎه ﺳــﺎل ۱۳۹۶

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾﮑـﯽ از ﻣـﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎلﺗﻮﺳـﻌﻪ درآﻣـﺪه
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﯿﮑﺎری را ﻣﯽﺗـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻫﺮاسآورﺗﺮﯾـﻦ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐـﺸﻮر و ﺑﯽﮔﻤـﺎن رﯾـﺸﻪی ﺑـﺴﯿﺎری از
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ و ﭼﻨـﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ

آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی
اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق ﻋﻠﯽﭘـﻮر ﻋـﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۵ﻣﺤﺎﺳــــﺒﻪی ﺳــــﻬﻢ ارزشاﻓــــﺰودهی ﺑﺨــــﺶ
ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در اﻗﺘـــﺼﺎد ﮐـــﺸﻮر ﺑـــﺮای ﺳـــﺎلﻫﺎی
۱۳۹۳-۱۳۹۲

ﮔﺮﯾﺒــﺎنﮔﯿﺮ اﻗﺘــﺼﺎد ﻣﻠــﯽ ﮐــﺸﻮر ﺑــﻮده اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن

در راﺳــــﺘﺎی اﻧﺠــــﺎم ﻣﺤﺎﺳــــﺒﻪای دﻗﯿــــﻖ و دارای وﯾﮋﮔــــﯽ

وﺿــﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧــﯽ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘــﺼﺎدی-

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘـﺼﺎد

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺣﺎدﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.

اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﺳـﻔﺎرش اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾـﺮان ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺑــﺮای ﭘﯿﮕــﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری

آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی

ﺻــﺤﯿﺢ در ﺟﻬــﺖ ﺣــﻞ ﻣﻌــﻀﻞ ﺑﯿﮑــﺎری ،ﺷــﻨﺎﺧﺖ دﻻﯾــﻞ
ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی
اﺳــﺘﺎن ،ﻣﺨــﺎرج دوﻟــﺖ در ﻫــﺮ اﺳــﺘﺎن ،ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ
ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ و ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻧﺠﺎمﺷــﺪه در
ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در ﻃــﻮل زﻣــﺎن ،ﺷــﻨﺎﺧﺖ
ﺻﺤﯿﺤﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑـﺎری در اﺳـﺘﺎن ،ﺗﻐﯿـﯿﺮات آن ﻃـﯽ
زﻣﺎن ،ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی در رﻓـﻊ ﺑﯿﮑـﺎری و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑـﺮ ﺑﯿﮑـﺎری را ﺑـﻪ دﺳـﺖ دﻫـﺪ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ

ﻣﻬـــﻢ و اﺳﺎﺳـــﯽ را ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس اﺳـــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﯿـــﺴﺘﻢ
ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠــﯽ در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر ﺧــﻮد ﻗــﺮار داد .در راﺳــﺘﺎی
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،روش ﻏﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒـﻨﯽ ﻋﻤـﻞ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌـﻨﯽ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ارزش اﻓﺰودهی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از آن ارزشاﻓـﺰودهی
ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪه از ارزشاﻓــﺰودهی ﮐــﻞ اﻗﺘــﺼﺎد ﮐــﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻘــﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ارزشاﻓﺰودهی اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺗﻠﻘــﯽ ﺷــﺪ .در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺑــﻪ  ۵زﯾــﺮ ﺑﺨــﺶ
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪ.

ﻫﺮﭼﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﮑـﺎری در اﺳـﺘﺎن و ﻋﻮاﻣـﻞ اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ

-

دوﻟﺖ

آن ﻣــﺸﺨﺺﺗﺮ ﺷــﻮد راﺣــﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗــﻮان ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری در

-

ﺷﻬﺮداری

۱۳

۱۴

-

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺨــﺶ دوﻟــﺘﯽ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۳ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺗﻨﻬــﺎ

-

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

 ۰٫۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد

-

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

ﮐــﻪ در رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه در ﺳــﺎل  ۱۳۹۳ﺑﺨــﺶ

ارزشاﻓﺰودهی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎ

ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎً ﺗﻤــﺎم ﺑــﺎر را ﺑــﺮ دوش ﮐــﺸﯿﺪه اﺳـــﺖ و

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒـﺘﯽ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ وزارت اﻣـﻮر

ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً رﺷـﺪی ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧﺪ.

اﻗﺘــــﺼﺎدی و داراﯾــــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿــــﻦ ﺻــــﻮرتﻫﺎی ﻣــــﺎﻟﯽ و

ﺑــﺮ اﺳــﺎس روﯾﮑــﺮد ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳــﻬﻢ ﺑﺨــﺶ دوﻟــﺘﯽ و

ﺑﯿﻼنﻫﺎی اراﯾـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ زﯾـﺮ ﺑﺨـﺶ ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯽ از ارزشاﻓﺰودهی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﺮان در

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻧﺪازهی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ

ﺳـﺎل  ۱۳۹۳ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑــﺎ  ۵۴٫۲و  ۴۵٫۸درﺻــﺪ ﺑــﻮده

 ۲روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔـﺎوت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .روﯾﮑـﺮد ﻧﺨـﺴﺖ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺮای دو ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ

روﯾﮑـــﺮد ﻣﺎﻟﮑﯿـــﺖ ﻧﺎﻣﯿـــﺪه ﺷـــﺪه و روﯾﮑـــﺮد دوم ،روﯾﮑـــﺮد

و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۷و  ۴۳درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ

اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﺮش ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ،

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در روﯾﮑﺮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

در ﻃـــﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳ارزشاﻓـــﺰودهی ﺑﺨـــﺶ

درﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎم ،دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و

ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۲٫۲و ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨـﺶ ﻋﻤﻮﻣـﯽ  ۰٫۵درﺻـﺪ

در روﯾﮑــﺮد دوم دوﻟــﺘﯽ ﯾــﺎ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻮدن ﻣــﺪﯾﺮ دﺳــﺘﮕﺎه

رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎر رﺷﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن ﯾـﺎ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﻮدن دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﻮده

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑـﺮ دوش ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ

اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس روﯾﮑــﺮد درﺻــﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ ﺳــﻬﺎم ،در ﺳــﺎل

ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۱۳۹۲ﺳـــﻬﻢ ارزشاﻓــــﺰودهی ﺑﺨــــﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ از ﮐــــﻞ

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑـﻪ

ارزشاﻓــﺰودهی اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه در اﻗﺘــﺼﺎد اﯾــﺮان ﻣﻌــﺎدل ۴۴٫۷
درﺻــﺪ و ﺳــﻬﻢ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ  ۴۵٫۳درﺻــﺪ ﺑــﻮده
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه،
ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﮐـﻞ ارزشاﻓـﺰودهی
اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه در اﻗﺘــﺼﺎد اﯾــﺮان ﻣﻌــﺎدل  ۴۷٫۳درﺻــﺪ و ﺳــﻬﻢ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۵۲٫۷درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ارزشاﻓـﺰوده اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در
ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۳ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ۱۳۹۲
ﻣﻌﺎدل  ۱۱٫۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ارزشاﻓـﺰودهی

ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ )روﯾﮑـﺮد ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ و روﯾﮑـﺮد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ(
ﺗﻨﻬـــﺎ ﺑﺎﻋـــﺚ ﺗﻐﯿـــﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾـــﺒﯽ  ۱٫۶درﺻـــﺪی در ﺗﻐﯿـــﯿﺮ ﺳـــﻬﻢ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫــﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در آﻧﻬــﺎ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵۰درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣـﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ۱٫۶
درﺻﺪ از ارزشاﻓﺰودهی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺷـﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز
ﺷﺪ و در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ

ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻓﺮاﻣــﺮزی ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻮﺟــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﮔــﺮدآوری اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺛﺒﺘــﯽ
ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اوﻟﯿـﻪ ﻣـﻮرد ﺑـﺮاورد ﻗـﺮار

 -۶ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﭘﺪﯾﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑـﻢ
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿـﯿﺮ ﻫﻤـﻪی ﺟﻮاﻣـﻊ روی زﻣﯿـﻦ اﺳـﺖ .دﯾﺠﯿﺘﺎﻟـﯽ
ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ
اﻃﻼﻋــﺎت و اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﺤــﺼﻮﻻت،
ﺷـــﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾـــﺪ ﻣـــﺼﺮف ﺧـــﺎﻧﻮار و دوﻟـــﺖ ،ﺗـــﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ،ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ
ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺮد .از اﯾــﻦرو ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ارﺗﺒــﺎط زﻧﺠــﯿﺮهوار
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ
ﻣﺸﺘﺮک درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ ﺑـﺎرز ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟـﯽ
ﺷــﺪن اﻗﺘــﺼﺎد ،ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻤــﻪی

ﮔﯿﺮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳـﺪ.
ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻧــﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘــﻮر
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۷ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش
ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﺗﻔــﺼﯿﻠﯽ در ﺑﺨـﺶ ﺧﺎﺻـﯽ از اﻗﺘــﺼﺎد
ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷـﺪن ﻧﻘـﺶ رﺷـﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘــﺼﺎدی ﮐﻤــﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ از اﻫﻤﯿــﺖ

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.

ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺎم ﺣـﺴﺎبﻫﺎی

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑـﺎرهی ﻧﻘـﺶ و ﺳـﻬﻢ ﺑﺨـﺶ

ﻣﻠــﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﺑﺨــﺶ ﺧﺎﺻــﯽ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺣــﺴﺎب

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮐﻤـﯽ و

اﻗﻤﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﯾﮋهی از اﻗﺘـﺼﺎد

ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،آﻧﻬـﺎ ﻫﻨـﻮز ﺑـﺮای

ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﻔـﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗـﺮ

ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻫﺴﺘﻨﺪ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﻫـﺪف از ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎب

آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﺮاد ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ .ﺳـﻨﺠﺶ اﻗﺘـﺼﺎد

اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ،ﺑـﺮاورد ﺣـﺴﺎبﻫﺎی اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺮ

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع

اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ) ،(ISCDﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی

ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ اﺳــﺖ .اراﺋــﻪی ﻣﺒــﺎﻧﯽ ﻧﻈــﺮی ،ﺑﺮرﺳــﯽ

اﺳــــــﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤــــــﺎﻣﯽ رﺷــــــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘــــــﺼﺎدی

ﺧﻸﻫــﺎی آﻣــﺎری ﺑــﺮای ﺳــﻨﺠﺶ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ و

) (ISIC.V.4و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آﻣﺎرﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ )(GFS

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘـﺎل

و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻬﻢ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ در ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ .در

از دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،آﻣﻮزش

۱۵

و ﭘﺮورش و ﻓﻨﯽﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ آن ،ﺑــﺎ اﺗﺨــﺎذ ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دیﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز ﺷـﺪ

ﺻــﺤﯿﺢ ،دﻗﯿــﻖ و ﺑــﻪﻫﻨﮕﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی آﺗــﯽ

و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﺳـﺪ.
ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی ﻋـﻀﻮ

ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز
ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن

 -۸ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد

ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

ﻗﺸﻢ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘــﻪی آزاد ﻗــﺸﻢ ﯾﮑــﯽ از ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ

 -۹ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن

آزاد ﺗﺠـــﺎری -ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﮐـــﺸﻮر اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـــﺎ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زﯾـﺎدی ﺑـﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ

۱۶

ﻣﻨﻄﻘــﻪ را در ﺣﻮزهﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﻫـﻢ

ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـــﻪای از ﺳـــﺎل  ۱۳۷۹در ﺳـــﻄﺢ ﮐـــﻞ

در ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠـﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﮐـﺸﻮر ) (۱۳۹۴-۱۳۹۰و ﻫــﻢ در

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﺎﻻﻧﻪ و ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺟـﺎری

ﻻﯾﺤﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮر ) (۱۳۹۹-۱۳۹۵ﻧﻘـﺶ

در ﺣــﺎل ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺳــﺖ .ﻋﻠــﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﯾــﻦ

و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ﺑـﺮای رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری

ﺣــﺴﺎبﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔــﺬاریﻫﺎی اﺳــﺘﺎﻧﯽ و

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘــﻪای ،اﯾــﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎ ﻓﻘــﻂ ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺟــﺎری ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ

رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ و ﻣــﺴﺘﻤﺮ ﻫــﺮ ﮐــﺸﻮر ،اﺳــﺘﺎن،

ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺳـﻨﺠﺶ رﺷـﺪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﻗﻌـﯽ

ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘـــــﻪی آزاد ،ﺿـــــﻤﻦ آنﮐـــــﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـــــﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤـﺮان و زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ،از
ﯾﮏ ﻃـﺮف و ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
ﺑﻮده ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﭘﻮﯾـﺎ و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی
اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺧﺮوﺟﯽﻫــﺎی ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری و ﻧﻈــﺎم
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺿـــﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿـــﻞ ﻋﻠﻤـــﯽ و واﻗﻌـــﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـــﺎی ﮔﺬﺷـــﺘﻪ و

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در
ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ ﻧـﺸﺎندﻫﻨﺪهی
ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌـﯽ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿـﮏ ارزش ﻣﺒـﺎدﻻت ﺟـﺎری ﺑـﻪ اﺟـﺰای ﺣﺠﻤـﯽ و
ﭘﻮﻟــﯽ ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﻤﯽﺷــﻮد .ﻫــﺪف از اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس
آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و در ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ

روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑـﺖ

و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﺳـﺪ.

اﺳﺖ.

ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی ﻋـﻀﻮ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷـﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،آﻗــﺎی ﻣﺤﻤــﺪ ﻏﻼﻣــﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـــﻪای از ﺳـــﺎل  ۱۳۷۹در ﺳـــﻄﺢ ﮐـــﻞ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺟـﺎری
در ﺣــﺎل ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺳــﺖ .ﻋﻠــﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﯾــﻦ
ﺣﺴﺎبﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔـﺬاریﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﯽ و
ﻣﻨﻄﻘــﻪای ،اﯾــﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎ ﻓﻘــﻂ ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺟــﺎری ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺳـﻨﺠﺶ رﺷـﺪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﻗﻌـﯽ
ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن اﻗﺘــﺼﺎدی در اﺳــﺘﺎن زﻧﺠــﺎن در ﻃــﻮل
ﺳــﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻤﮑــﻦ ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ .ﻧــﺮخ رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ ﻧـﺸﺎندﻫﻨﺪهی
ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ارزش ﻣﺒــﺎدﻻت ﺟــﺎری ﺑــﻪ اﺟــﺰای ﺣﺠﻤــﯽ و ﭘﻮﻟــﯽ ﺣﺎﺻــﻞ

 -۱۱ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـــﻪای از ﺳـــﺎل  ۱۳۷۹در ﺳـــﻄﺢ ﮐـــﻞ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﺎﻻﻧﻪ و ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺟـﺎری
در ﺣــﺎل ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺳــﺖ .ﻋﻠــﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﯾــﻦ
ﺣــﺴﺎبﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔــﺬاریﻫﺎی اﺳــﺘﺎﻧﯽ و
ﻣﻨﻄﻘــﻪای ،اﯾــﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎ ﻓﻘــﻂ ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺟــﺎری ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺳـﻨﺠﺶ رﺷـﺪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﻗﻌـﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﻃـﻮل
ﺳــﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻤﮑــﻦ ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ .ﻧــﺮخ رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ ﻧـﺸﺎندﻫﻨﺪهی
ﻋﻤﻠﮑــﺮد واﻗﻌــﯽ اﺳــﺘﺎن ﺧﻮزﺳــﺘﺎن اﺳــﺖ و اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺑــﺪون
ﺗﻔﮑﯿــﮏ ارزش ﻣﺒــﺎدﻻت ﺟــﺎری ﺑــﻪ اﺟــﺰای ﺣﺠﻤــﯽ و ﭘﻮﻟــﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی واﻗﻌــﯽ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس آﺧﺮﯾــﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روشﻫﺎی

ﻧﻤﯽﺷــﻮد .ﻫــﺪف از اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﯾــﻦ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

اﺳـــﺘﺎن ﺑـــﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـــﺎی واﻗﻌـــﯽ و ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس آﺧﺮﯾـــﻦ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روشﻫﺎی

ﺷــﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد در ﻓﺮوردﯾﻦﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﻪ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻧـﺎدر

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز ﺷـﺪ

ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

۱۷

۱۸

 -۱۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

 -۱۳وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬـﯽ

واژهی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪیﺷـﺪهی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ

از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﺟﻮاﻧـﺎن

ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و زن و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﯿـﻦ آﻧﻬـﺎ اﻃـﻼق

آن ﮐﺸﻮر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺧـﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ ﻣـﺮد و زن در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ رواﺑـﻂ

ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻬﻤــﯽ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﭘﯿــﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬــﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﯽ زﻣـﺎن و در ﻣﯿـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎ

اﺳــﺖ اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ وﯾــﮋهی ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران و

ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾـﺪ در

ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟــﻮد در ﺟﻬــﺖ ﺣــﻞ

ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ

ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.

ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن را در ﻫﻤــﻪی ﺣﻮزهﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﺘﯽ ﻣﻨﻌﮑــﺲ

از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی دﻗﯿـﻖ روﻧـﺪ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾــﺪ و ﺑــﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑــﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤـﯽ

ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .آﻣﺎرﻫـﺎ و

ﺑــﺮای ﺗــﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ .در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧــﯿﺮ ﻣــﺴﺎﺋﻞ

ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻨﻈﯿـﻢ و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑـﺎری،

ﭘﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎ ﺿـﺮوری ﺑـﻮده و ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ

ازدواج و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان را ﺑﻪ ﺧـﻮد

اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .اﯾـﻦ

ﺟﻠــﺐ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺑﻨــﺎ ﺑــﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺻــﻨﺪوق

ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ،آﻣﺎرﻫـــﺎی ﺟﻨـــﺴﯿﺖ در اﯾـــﺮان را در زﻣﯿﻨـــﻪﻫﺎی

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﺧــﺎﻧﻮار ،وﺿــﻊ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ،ﺑــﺎروری ،وﺿــﻊ ﺳــﻮاد و

ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و

آﻣــﻮزش ،ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر و ﻣــﺮگ و ﻣــﯿﺮ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﯾــﺖ ﻧﺘﺎﯾــﺞ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷﺪ

داده اﺳﺖ.

و در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ

و در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ اﺳﺖ.

 -۱۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﺳـــﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و دﯾﮕـــﺮی ﺑﻬﺮهﺑـــﺮداری از ﻣﺰاﯾـــﺎی اﺳـــﺘﻘﺮار

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮان

ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دوم ﮐﻪ ﺑـﺎ ورود

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ اﯾـﺮان ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓـﺎز
ﮐﻮدﮐــﯽ ﮔــﺬار ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳــﻨﯽ آﻏــﺎز و ﺗــﺎ ﺳــﺎل  ۱۳۷۵اداﻣــﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۹٫۵درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﻞ
ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل  ۱۳۷۵ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ۱۴-۰ﺳـﺎل اﺧﺘـﺼﺎص
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺳﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در راﺳـﺘﺎی ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ ﭘـﺲ از ﺳـﺎل
 ۱۳۷۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮐـﺸﻮر اﯾـﺮان ﻓـﺎز ﺟﻮاﻧـﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣــﺴﺎﺋﻞ و ﻣــﺸﮑﻼت اﺳــﺘﻘﺮار اﯾــﻦ ﻓــﺎز از ﮔــﺬار
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ از ﺳـﺎل  ،۱۳۹۰ﻓـﺎز ﺳـﻮم ﮔـﺬار
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ )ﻣﯿﺎنﺳـﺎﻟﯽ( ﺷـﺮوع و ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ
ﺳﺎل  ۱۴۳۰ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری از ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎی
اﺳﺘﻘﺮار اﯾـﻦ ﻓـﺎز ﮔـﺬار ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ ﮐـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘﻨﺠـﺮهی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣـﺸﮑﻼت
ﭘﯿـــﺶروی ﺑﻬﺮهﻣﻨـــﺪی از ﻣﺰاﯾـــﺎی آن ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﻣـــﺴﺌﻠﻪی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻓﺎزﻫــﺎی ﮔــﺬار ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳــﻨﯽ ﮐــﻪ ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑــﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر در ﭘـﯽ دارد ،ﻓـﺎز ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ اﺳـﺖ.
ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی اﺳــﺘﻘﺮار ﻓــﺎز ﺳــﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ از دو ﻣﻨﻈــﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶرو ﺑﺮای ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﺮای ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪد و ﻣﺘﻨـــﻮع

ﺑﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷـﻮد.
ازاﯾــﻦرو ،ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ
ﭘـــﮋوﻫﺶ ﺷـــﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و
ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف )ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان( در ﺳــﻄﺢ ﻣﻠــﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺑﺮﺳـﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾــﻦ اﯾـﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ آﻗــﺎی دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺷﯿﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۱۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﺎروری
در اﯾﺮان
در ﭼﻨــﺪ دﻫــﻪی اﺧــﯿﺮ ،ﮐــﺸﻮر اﯾــﺮان ﺗﺤــﻮﻻت اﺳﺎﺳــﯽ را در
رﻓﺘــﺎر ﺑــﺎروری ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﺗﺤــﻮﻻت
ﺑــﺎروری در اﯾــﺮان در ﺑــﺴﺘﺮ ﮔــﺬار ﺑــﺎروری ﻣﯽﺗــﻮان اﺑﻌــﺎد و
ﺳــﻄﺢ اﯾــﻦ ﺗﺤــﻮﻻت را ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻗــﺮار داد .آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎروری را ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ
ﺗﺒـــﺪﯾﻞ ﮐـــﺮده اﺳـــﺖ ،ﺗـــﺄﺛﯿﺮات و ﭘﯿﺎﻣـــﺪﻫﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪهای در
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی دارد .از
اﯾﻦ رو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ و
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨــﺪهﻫﺎی ﺑﻼﻓــﺼﻞ ﺑــﺎروری اﻫﻤﯿــﺖ دارد .اﻫﻤﯿــﺖ

۱۹

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺑﻼﻓـﺼﻞ ﺑـﺎروری ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ

ﺧﺼﻮص ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻬـﺎﺟﺮﺗﯽ و وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮان در ﯾـﮏ

اﯾﻨﮑــﻪ ﻧﻈــﺎم ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اﻋﻤــﺎل اﻗــﺪاﻣﺎت

ﺟﺎﻣﻌـــﻪ اﺗﺨـــﺎذ و اﺟـــﺮا ﻣﯽﺷـــﻮد .ﭘﺎﯾـــﻪ و اﺳـــﺎس ﭼﻨﯿـــﻦ

ﻣﺪاﺧﻠﻪای در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﺑﻪ ﺑـﺎﻻی ﺳـﻄﺢ

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ )ﻣﺒﺤـﺜﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧـﯿﺮ در

ﺟﺎﻧــﺸﯿﻨﯽ اﺳــﺖ ،دو ﭼﻨــﺪان ﻣﯽﺷــﻮد .ﭼــﺮا ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ

اﯾــﺮان ﻣﻄــﺮح و ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ( ،دادهﻫــﺎ و

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣـﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﺑـﺎروری،

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﻣﻬــﺎﺟﺮﺗﯽ اﺳــﺖ .در ﺣﻘﯿﻘــﺖ وﺟــﻮد دادهﻫــﺎی

ﻣﯽﺗـــﻮان ﮐﻤـــﮏ ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗﻮﺟﻬـــﯽ را ﺑـــﺮ ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاری و

ﺧــﻮب و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﻧﻘــﺶ ﮐﻠﯿــﺪی و ﻣﺤــﻮری در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎروری ﺗﻨﻈﯿـﻢ

ﻓﺮاﯾﻨـــﺪ ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاری اﯾﻔـــﺎ ﻣﯽﮐﻨـــﺪ ،زﯾـــﺮا ﯾـــﮏ ﻧﻈـــﺎم

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری ﻣﻠّــﯽ ﺑﺎﯾــﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘــﻨﯽ ﺑــﺮ ﺗﻌــﺎﻣﻼت ﻣﯿــﺎن

اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﻣﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز

ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ،دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮﺗﯽ ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ

ﺷـﺪ و در آذرﻣـﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾــﻦ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۱۶ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان
اﻣﺮوزه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬـﻢ و ﻋﻤـﺪه در
۲۰

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ در ﻋﺮﺻـﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و
داﺧﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد را
ﻣﻌﻄﻮف ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در ﻋﺮﺻـﻪی داﺧﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺳﯿﺎﺳـــــﺖ ﻣﻬـــــﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑـــــﻪ ﯾﮑـــــﯽ از اﺑﻌـــــﺎد و اﻧـــــﻮاع
ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐــﻼن ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ
دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ و ﻣﺘﻮﻟـﯽ آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮﺗﯽ را
ﻣﯽﺗـــﻮان ﺑـــﻪ ﻣﻨﺰﻟـــﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪای از اﻫـــﺪاف ،راﻫﺒﺮدﻫـــﺎ،
روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟـﺖ در

وﺿﻌﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮﺗـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دادهﻫـﺎی
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ،۱۳۹۵ﻃﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی از ﺧــﺪﻣﺎت ﺳــﻼﻣﺖ  ۱۳۹۳و ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و زﻣﯿﻨـﻪ را
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۶آﻏﺎز ﺷﺪ و
و در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺮی ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۱۷ﺑﺮاورد اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در اﯾﺮان
ﺳـــﻼﻣﺖ و ارﺗﺒــــﺎط آن ﺑـــﺎ ﺗﺤــــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﯾﮑــــﯽ از
ﮐﻠﯿـــﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎ ﺣـــﻮزهی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗـــﯽ
ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ و

ﻣﺮگوﻣــﯿﺮ ﯾــﮏ ﮐــﺸﻮر ﯾــﺎ ﯾــﮏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺿﺮورت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ اﻣﯿﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪ

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ زﯾـﺎدی از اﯾـﻦ

ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی آن از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾـﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ در دل ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬار ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ ﮐـﻪ اداﻣـﻪی ﻓـﺎز

اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿـﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﻪ

ﮔــﺬار ﺟﻤﻌﯿــﺖ اﺳــﺖ ﻧﻬﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑﻬــﺘﺮ اﺳــﺖ

ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﻧﻤـﻮد

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪی ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ اﯾﺠـﺎد

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ،ﯾﮑـﯽ از ارﮐـﺎن اﺳﺎﺳـﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ

ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮔـﯿﺮد .ﮔـﺬار ﺳـﻨﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ اﺳـﺖ.

ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ

ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ،ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻓﺮاﻫﻢﺳــﺎزی اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﯿﺶﻧﯿــﺎز

ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ؛ اﺑﺘـﺪا ،ﻓـﺎز

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ

ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓـﺎز ﺑﻠـﻮغ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﯾـﺎ

ﻣﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺷـﺎﺧﺺ اﻣﯿـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪ از ﻃﺮﯾــﻖ

ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓـﺎز ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦرو در

ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ

ﻫــﺮ ﮐــﺪام از ﻓﺎزﻫــﺎی ﮔــﺬار ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳــﻨﯽ ،ﻣــﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻄــﺮح

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪ در ﺳـﻄﺢ

ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪﻃﻮر ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾــﺎ ﻏــﯿﺮ ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ از

ﻣﻠــﯽ و اﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮرﺳــﯽ وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺮگوﻣــﯿﺮ و

اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺎزﻫﺎی ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺘـﺞ ﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﯾﮑـﯽ از

ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ و اﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح

ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻓﺎزﻫــﺎی ﮔــﺬار ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳــﻨﯽ ﮐــﻪ ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑــﻞ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد در

ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر در ﭘﯽ دارد ،ﻓﺎز ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح

اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ از ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ اﺳﺖ.

 -۱۸وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،
اﻏﻠــﺐ ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﺑــﻪ ﺗﺤــﻮﻻت ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾــﯽ
ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺤــﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ در اﺑﻌــﺎد

ﺷﺪ و در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

۲۱


ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ )/ ISI
ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ(


ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۲۸ﺷﻤﺎره .۲


) .(۱۳۹۷ﺑﺮرﺳﯽ رد ﭘﺎی اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ در اﯾـﺮان
ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از روﯾﮑـــﺮد ﺟـــﺪول داده ﺳـــﺘﺎﻧﺪه ،ﻓـــﺼﻠﻨﺎﻣﻪی

 اﺷﮑﻮرﺟﯿﺮی ،ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ؛ ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق؛ ﻏﻼﻣﯽ ،اﻟﻬـﺎم.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ ،داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ

) .(۱۳۹۵ﺳــﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺗــﺄﺛﯿﺮ آن ﺑــﺮ روی رﺷــﺪ

ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۷

اﻗﺘــﺼﺎدی در ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﺳــﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻠــﻪی ﻧﺎﻣــﻪ اﻧﺠﻤــﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـــﯽ اﯾـــﺮان ،دورهی  ،۱۱ﺷـــﻤﺎره  ،۲۱ﭘـــﺎﺋﯿﺰ و



۲۲

ﺗﺨﺼﯿﺺ زﻣـﺎن ﮐـﺎر ﺧـﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
اﯾﺮان ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ،

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،دوره  ،۱۸ﺷﻤﺎره .۳

 ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ،ﻧﺎدر .(۱۳۹۷) .اراﺋﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎﻧﮑــﺪاری اﺳــﻼﻣﯽ :ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﻣــﻮردی ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎی اﯾــﺮان،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره .۷۲





ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ


 ﺣﮑﯿﻤﯽﭘــﻮر ،ﻧــﺎدر .(۱۳۹۷) .ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﮐــﺎراﯾﯽ در ﺻــﻨﺎﯾﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره .۲۰
 ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ،ﻧﺎدر .(۱۳۹۷) .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ ﺑﺮ
رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی در اﺳــﺘﺎنﻫﺎی اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﺑﮑــﺎرﮔﯿﺮی ﻣــﺪل
ﮔﺸﺘﺎرهﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿـﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ) ،(GMMﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ– ﺗﺮوﯾﺠـﯽ

 ﻏﻀﻨﻔﺮی ،آﻧﻮﺷﺎ .(۱۳۹۷) .ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤـﯽ-
ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ،۱۳۹۵ -۱۳۷۵ﻣﺠﻠﻪی

ﺑـــﺰرگ اﯾـــﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺳـــﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ،ﻓـــﺼﻠﻨﺎﻣﻪ


 ﻧﺠﻔﯽ ،ﺑﻨﻔﺸﻪ؛ ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ،ﻧﺎدر؛ اﮐﺒﺮﯾﺎن ،ﺣﺠﺖ.(۱۳۹۷) .
ﺧﻨﺜـــﺎﯾﯽ ﭘـــﻮل در ﺑﺨـــﺶ ﺧـــﺪﻣﺎت اﻗﺘـــﺼﺎد اﯾـــﺮان ،ﻣﺠﻠـــﻪ

ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۳ﭘﺎﯾﯿﺰ.۱۳۹۷


دوره  ،۲۳ﺷﻤﺎره .۹۸-۹۷

 ﺗﺮاﺑــــﯽ ،ﺣﻤﯿــــﺪه؛ ﻣﻮﺳــــﻮی ﺟﻬﺮﻣــــﯽ ،ﯾﮕﺎﻧــــﻪ؛ ﻋﻠﯽﭘــــﻮر،
ﻣﺤﻤﺪﺻــــﺎدق؛ ﺧﺪادادﮐﺎﺷــــﯽ ﻓﺮﻫــــﺎد .(۱۳۹۷) .اﻟﮕــــﻮی

ﻋﻠﯽﭘــﻮر ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﺎدق؛ ) .(۱۳۹۷ﮔــﺬار ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺑــﺎروری:
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ– ﺗﺮوﯾﺠـﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ،

زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۵


 درودﮔـــﺮ ،ﻋﺮﻓـــﺎن؛ ﻋﻠﯽﭘـــﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻـــﺎدق؛ ﻋﺎﺑـــﺪی زﻫـــﺮا.

آﻣﺎر ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره .۲۷


 ﻣﯿﺮﻣﺤﻤـــﺪ ،ﻣﻬﺮﻧـــﻮش .(۱۳۹۷) .ﺗﻐﯿـــﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿـــﺘﯽ در ۶
دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺠﻠﻪی آﻣﺎر ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره .۱

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﺧﻮﯾﯽ.

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ


 ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﻧﺎدر؛ ) .(۱۳۹۷ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺆﺛـﺮ ﺑـﺮ اﺛـﺮ



ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑــﺮ رﺿــﺎﯾﺖ و ﻧﮕــﺮش ﻣــﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪای ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ(،

ﻧـــﻮﯾﻦ در ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﺣﻘﻮﻗـــﯽ و

اوﻟﯿــﻦ ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﻣﻠــﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑــﺎ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ زرﻗـﺎن و ﻣﺆﺳـﺴﻪی

روﯾﮑـــﺮد ﮐـــﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـــﺎی ﻧـــﻮﯾﻦ ،داﻧـــﺸﮕﺎه آزاداﺳـــﻼﻣﯽ

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﺧﻮﯾﯽ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۷ﺧﻮی.


 ﺣﮑﯿﻤﯽﭘـــﻮر ،ﻧـــﺎدر؛ ﺷـــﺮﻓﯽ ،اﻓـــﺸﯿﻦ؛ ﺳـــﻌﯿﺪ ،داﻧـــﺸﯽ.
) .(۱۳۹۷اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در

ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ.


ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد ﮐــﺴﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ،

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻣﺮﮐـﺰ ﺳﯿﺎﺳـﺖﭘﮋوﻫﯽ اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ،


ﺣﮑﯿﻤﯽﭘـــﻮر ،ﻧـــﺎدر .(۱۳۹۷) .راﺑﻄـــﻪ ﺑﯿـــﻦ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ.


اﻗﺘﺼﺎد دﻓﺎع ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﻠـﯽ ،ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ،۱۳۹۷

آزﻣــﻮن ﻫــﻢ اﻧﺒﺎﺷــﺘﮕﯽ ﺑــﺎ روش ﺑــﻮت اﺳــﺘﺮپ ،ARDL
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﻬﺮﻣـﺎه ،۱۳۹۷

ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.


ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤـﻪای )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﻣـﻮردی :ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی

 ﺳﺒﺰﻋﻠﯽﺳــﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻧــﺪا؛ ﻋﻠﯽﭘــﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق.(۱۳۹۷) .

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪاﯾﯽ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( ،دوﻣﯿـﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑـﺮ

ﻣﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،اﻧﺠﻤـﻦ ﻋﻠﻤـﯽ

ﻣﺰاﯾــﺎی اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﺰاﯾــﺎ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﻣــﻮردی:
داروﺳــﺎزی ﮐﯿﻤﯿــﺪارو( ،ﮐﻨﮕــﺮه ﻣﻠــﯽ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻗﺘــﺼﺎد و
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﺗﻬﺮان ،دیﻣﺎه .۱۳۹۷


 ﺷﯿﺮی ،ﻣﺤﻤـﺪ .(۱۳۹۷) .اﻟﮕـﻮی ﮔـﺬران وﻗـﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺳﺎﮐﻦ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﯾـﺮان ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬـﺎن در
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﻘـﻮق و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ-
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،داﻧــﺸﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ واﺣــﺪ زرﻗــﺎن و ﻣﺆﺳــﺴﻪ

 ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻣﺮﯾﻢ؛ ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق .(۱۳۹۷) .ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻓـﺮوش ﺑـﺮ وﻓـﺎداری

ﻗﺰوﯾﻦ ،اﯾﺮان.


 ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق .(۱۳۹۷) .ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﻣﺘﻌـﺎرف و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ،دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ

ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧــﺎرﺟﯽ ،ﺻــﺎدرات و رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی در اﯾــﺮان:
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ

 ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق .(۱۳۹۷) .اﺧﻼق و اﺣﮑﺎم ﮐـﺴﺐ و
ﮐـــﺎراز ﻣﻨﻈـــﺮ ﮐـــﻼن ،اوﻟﯿـــﻦ ﻫﻤـــﺎﯾﺶ ﻣﻠـــﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫـــﺎی

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑـﺎ اﺑـﺰار  ،SWOTﭘﻨﺠﻤﯿـﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻻﻧﻪ
ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۹۷ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

 ﺷـــﺎﭘﻮری ،رﯾﺤﺎﻧـــﻪ؛ ﻋﻠﯽﭘـــﻮر ،ﻣﺤﻤـــﺪ ﺻـــﺎدق.(۱۳۹۷) .

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان.


 ﻟﻄﻔــﯽ ،ﻓﺮﺷــﺘﻪ؛ ﻋﻠﯽﭘــﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق .(۱۳۹۷) .ﺑﺮرﺳــﯽ
رواﺑــﻂ ﺑﯿــﻦ ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،رﺿــﺎﯾﺖ ﺷــﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬــﺪ
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﻣﻠــﯽ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ.

۲۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺮحﻫﺎی

ﻓﻨﯽ و روشﻫﺎی آﻣﺎری
 -۱ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﮐﺎر :ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻﻮل و روشﻫﺎ

 -۲ﺳﺎﺧﺖ دادهﻫﺎی ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺮاورد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن
زﻧﺠﺎن
 -۳ﺑﺎزﻧﮕﺮی روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار
 -۴ﻣﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
 -۵آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
 -۶ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
 -۷ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
۲۴

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی؛ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه؛
ﺧﺎﻧﻢ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ؛ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ؛ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی؛ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﮔﻮاﻧﺠﯽ؛ دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

۲۵

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

ﺗﺮﮐﯿــﺐ دادهﻫــﺎی ﮔــﺮدآوری ﺷــﺪه از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻬــﺖ
ﺗــﺪوﯾﻦ ﯾــﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .از
ﻣﺰاﯾـــﺎی دﺳـــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـــﻪ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﮐـــﺎر ﻣﯽﺗـــﻮان ﺑـــﻪ
ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از
ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ آﻣﺎرﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ از ﺗﻠﻔﯿــﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻﻮل

-۱ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﮐﺎر :ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻﻮل و روشﻫﺎ
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران ﺑــﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل در ﮐـﺸﻮر و وﺟـﻮد آﻣـﺎر و ارﻗـﺎم
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧـﯿﺮوی
ﮐﺎر ،ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ،ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ و ...
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد واﺣﺪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺎرغ از
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻫــﺪف ،ﻻزم اﺳــﺖ ﺗــﺎ آﻣــﺎر ﻋﺮﺿــﻪی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر از ﻃﺮﯾــﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر
۲۶

ﺑــﺎ آﻣــﺎر ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر ﺣﺎﺻــﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺟﻤـﻊآوری و ﭘـﺲ از ﺗﻠﻔﯿـﻖ و
ﺗﻄﺒﯿــﻖ اﯾــﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ،ﺑــﻪ آﻣﺎرﻫــﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ در
ﺣﻮزهی اﺷﺘﻐﺎل دﺳﺖ ﯾـﺎﺑﯿﻢ .ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﮐـﺎر ﯾـﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزهی ﮐـﺎر
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
ﯾــﮏ ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﺎر ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮای

و ﭼـــﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣـــﯽ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری ﮐـــﺎر ،ﺗﻌﯿﯿـــﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﮐﺎر
در اﯾﺮان و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
و ﺣــﺴﺎب دراﻣــﺪ از ﮐــﺎر در اﯾــﺮان ﻓــﺎرغ از در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻣـﺸﺎﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،
ﻫﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،داﻧﻤﺎرک و اﻧﮕﻠﯿـﺲ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑـﻊ
آﻣﺎری ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ دﻻﯾـﻞ اﺧﺘـﻼف
آﻣﺎرﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯿﺰان
اﺧﺘﻼف اﺷﺘﻐﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐـﺮدن ﺧﻄﺎﻫـﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﻻزم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از آﻣﺎرﻫــﺎ ،ﻣــﯿﺰان اﺷــﺘﻐﺎل در ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﻓــﺎرغ از ﻣﻨﺒــﻊ
اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ آن ﻧــﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﻮد .ﺑــﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺣــﺴﺎب
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﺣﺴﺎب دراﻣﺪ از ﮐـﺎر ﮐـﻪ از
ﻣﺆﻟﻔـــﻪﻫﺎی ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﮐـــﺎر اﺳـــﺖ ،اﻣﮑـــﺎن ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬـﺮهوری،

ﺳﻬﻢ دراﻣـﺪ ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر از  ،GDPاﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﯾـﮏ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ

ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐـﺎر در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و

ﮐﺎﻓﯽ ﯾـﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﯿـﺴﺖ .ﺑـﺮای رﻓـﻊ اﯾـﻦ

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ واﺣـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺷـﺘﻐﺎل و ...

ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی دﻗﯿـﻖ ،ﻣـﺴﺌﻠﻪی

ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑــﺮاورد ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿــﻪای ﻣﻄــﺮح ﻣﯽﺷــﻮد .روش ﺳــﺎﺧﺖ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز ﺷـﺪ

دادهی ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎرﮔﯿﺮی و اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﻤﮑـﯽ

و در ﻣﺮدادﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ
ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﺋﯽ ﻗﻬﺮودی ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۲ﺳــﺎﺧﺖ دادهﻫــﺎی ﻫﻢﮔﺬاﺷــﺘﯽ و ﮐــﺎرﺑﺮد آن در
ﺑـــــﺮاورد ﺷـــــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـــــﺖ و ﺳـــــﻼﻣﺖ
ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

)ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﯾـﺎ دادهﻫـﺎی
ﺛﺒﺘﯽ( ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـﻪﻫﺎ اﺳـﺖ
را ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻣﯽﮐﻨــﺪ و اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﺮﮐﯿــﺒﯽ را در ﺑــﺮاورد
ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ دادهی ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
اﻃﻼﻋــﺎت ﺣﺎﺻــﻞ از ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۵و دادهﻫــــﺎی آﻣــــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــــﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧــــﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻣـﺮوزه ﯾﮑـﯽ

ﺟﻤﻌﯿــــﺖ و ﺳــــﻼﻣﺖ  ۱۳۹۴ﺑــــﺮای ﺑــــﺮاورد ﺑﺮﺧــــﯽ از

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان

ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬــﻢ ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ از ﺟﻤﻠــﻪ

در اﯾــﺮان و ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن اﺳــﺖ .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻃﺮحﻫــﺎی

ﻣﯿﺰان زاﯾﻤﺎن ﻗﺒﻞ از  ۱۸ﺳـﺎﻟﮕﯽ در زﻧـﺎن  ۲۴-۲۰ﺳـﺎﻟﻪ،

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۷-۰ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺤﺮوم از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و

ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ ) (MIDHSدر اﯾــﺮان اﺟــﺮا ﻣﯽﺷــﻮد.

درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن  ۴-۰ﺳﺎﻟﻪی در ﻣﻌﺮض دود ﺳﯿﮕﺎر ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻓـﺮد و

ﻣــــﻮاد دﺧــــﺎﻧﯽ در ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿــــﻪﻫﺎی اﺳــــﺘﺎن زﻧﺠــــﺎن

ﺧﺎﻧﻮار ،ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ،

)ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ( اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﺮای اﺳــﺘﺎن زﻧﺠــﺎن

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺮاورد

ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﭘــﺎﯾﻠﻮت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ و در ﺻــﻮرت ﻧﯿــﺎز

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ

ﻣﯽﺗـــﻮان دﺳـــﺖآوردﻫﺎی ﺣﺎﺻـــﻞ از آن را ﺑـــﺮای ﺳـــﺎﯾﺮ

ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ از آنﺟـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ

اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢﮔﺬاﺷـﺘﯽ

اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاوردﻫﺎی دﻗﯿﻖ در ﺳﻄﺢ

و ﺑﺮاورد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـﺰار R

ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ

و ﺑﺴﺘﻪی ﻧﺮماﻓﺰاری  simPopاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﯾـﺎ ﺣـﺘﯽ ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ.

اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ از دیﻣـﺎه  ۱۳۹۶آﻏـﺎز ﺷـﺪ و

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد

ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد در اردﯾﺒﻬــﺸﺖ ﻣــﺎه  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن

۲۷

ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﭘﺮﯾــﺴﺎ ﮔﻮاﻧﺠــﯽ

ﺑــﺮای دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺻــﺤﯿﺢ و دﻗﯿــﻖ ،ﻻزم اﺳــﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺑــﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳــﯽ ﺑــﺎ ﻫــﺪف اﺻــﻼح ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾــﻦ ﻃــﺮح

 -۳ﺑﺎزﻧﮕﺮی روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮔـﺮدآوری دادهﻫـﺎ

اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد .در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﯾﮏﺑـﺎر

در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﻨـﺪﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﺎل

ﯾﮑـﯽ از ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣــﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪﺻــﻮرت

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﯿـﺎورد .ﯾﮑـﯽ از

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

روشﻫــﺎی ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺄﻟﻪ ﺧــﺮد ﮐــﺮدن ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮاورد ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دراﻣﺪ ﺗﮏﺗـﮏ

اﺳﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧـﺮد ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از

اﻋــــﻀﺎی ﺧــــﺎﻧﻮار در ﻃــــﻮل ﺳــــﺎل اﻧﺠــــﺎم ﻣﯽﮔــــﯿﺮد.

ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑـﻪ

ﭘﺮﺳــﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑــﺎ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪی ﭼﻬــﺮه ﺑــﻪ ﭼﻬــﺮه

ﻫﻤﺮاه دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت

ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﮐــﺎرﺑﺮد وﺳــﯿﻊ و اﻫﻤﯿــﺖ ﻧﺘﺎﯾــﺞ

را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣـﺪه از اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و

در اﯾــﻦ ﻃــﺮح روش ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﺸﻮر ،ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در روش ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت و
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳــﺎزی آن ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﻏــﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی و
اﻓﺰاﯾﺶ درﺳﺘﯽ دادهﻫﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻫـﺪف اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﯾﻌـﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی
۲۸

ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣـﺄﻣﻮر آﻣـﺎرﮔﯿﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮار اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و ﻻزم

ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓـﻀﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫـﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﻓـﻀﺎﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ
ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار ﻣــﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﺷـﯿﻮهی ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی رﺗﺒــﻪدار در آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و
دراﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑـﺮ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ،ﺑﯽﺷـﮏ ﺣﺠـﻢ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿـﺰ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻛﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻌــﺪاد ﺳــﻄﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻓـﻨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻃـﺮح از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ،
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺧﺮد ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن
در ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ.
ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘﺎﯾـﺞ
ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﺎزﻧﮕﺮی ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ و اﻧﻄﺒﺎقﻫــﺎی ﻻزم ﺻــﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﺳـﺪ.
ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ ﻟﯿـﺪا ﮐﻠﻬـﺮی ﻧـﺪرآﺑﺎدی ﻋـﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۴ﻣــﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘــﺼﺎدی و

 -۵آﻣـــــﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫـــــﺎی ﺗﺤـــــﺖ ﭘﻮﺷـــــﺶ

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ

ﻧﻘــﺶ ﻣــﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی آنﻫــﺎ در ﺳــﻄﻮح اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ،

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ در

اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار

ﺳـــﺎلﻫﺎی اﺧـــﯿﺮ ﺑـــﺎ ﻫـــﺪف ﺟﻠﻮﮔـــﯿﺮی از ﻫﻤﭙﻮﺷـــﺎﻧﯽ و

اﺳـــﺖ .ﻫـــﺪف اﺻـــﻠﯽ در اﯾـــﻦ ﻃـــﺮح ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ،ﺑﺮرﺳـــﯽ

ﻣﻮازیﮐﺎری در اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﻣـﻮرد

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎدران و ارﺗﺒـﺎط آنﻫـﺎ ﺑـﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻓـﺮدی و

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗـﺮار

ﺟﻤﻌــﯽ اﻋــﻀﺎی ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ  ،۱۳۹۴آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر  ۱۳۹۴و آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
از ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار  ۱۳۹۴اﺳــﺖ .از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣـﻀﻮر
ﻣــﺎدران در ﮐﻨــﺎر ﻓﺮزﻧــﺪان ،وﺿــﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ )از
ﺟﻤﻠــﻪ ﺳــﻦ ،ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ازدواج و ﺗﺤــﺼﯿﻼت( ،وﺿــﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺷـﺘﻐﺎل و دراﻣـﺪ( و وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ
)از ﺟﻤﻠــﻪ اﺑﺘــﻼ ﺑــﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی ﻣــﺰﻣﻦ و وﺿــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿــﺖ(
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽرود ﺑـﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﻋـﻀﺎی ﺧـﺎﻧﻮار از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﮐﺎر و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻧﯿﺎزﻫـــﺎ ،ﻧﺤـــﻮهی ﺑﺮﺧـــﻮرد ،ﺳـــﻄﺢ رﺿـــﺎﯾﺖ از زﻧـــﺪﮔﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز ﺷـﺪ
و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﺳـﺪ.
ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻـﺒﺎ ﻋـﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾـﺸﯽ
در اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧــﺸﺎه اﺟــﺮا ﺷــﺪه و در ﻣﺮﺣﻠــﻪی ﺑﻌــﺪ اﺟــﺮای
اﺻﻠﯽ آن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻟﺒﺮز و ﻗﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺑﻨـﺪ م ﻣـﺎدهی  ۱۶ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈـﺎم ﺟﺎﻣـﻊ
رﻓـــﺎه و ﺗـــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ ﻣـــﺼﻮب ﺳـــﺎل  ،۱۳۸۳وزارت
ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣﻜﻠــﻒ ﺑــﻪ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕــﺎه
اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻧﻈــﺎم ﺟــﺎﻣﻊ ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﻫﻤﻜــﺎری ﺑــﺎ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت و ﻓﻨـــﺎوری اﻃﻼﻋـــﺎت ،ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺛﺒـــﺖ
اﺣــﻮال ﻛــﺸﻮر و ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌــﺎل در ﺣﻮزهﻫــﺎی ﺑﯿﻤــﻪای،
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی اﺳﺖ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎدهی
 ۸۱ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی ﺷــﺸﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،دوﻟــﺖ ﻣﮑﻠــﻒ ﺑــﻪ رﻓــﻊ
ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و اﺟـﺮای ﻧﻈـﺎم
ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎت،
ﭘﻨﺠﺮهی واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ اﺳﺖ .از اﯾـﻦرو ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ )ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾـﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘـﻪ
اﻣﺪاد( ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘـﺬﯾﺮش و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

۲۹

اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ از دیﻣــﺎه  ۱۳۹۶آﻏــﺎز ﺷــﺪ و

ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪی رﮔﺮﺳﯿﻮن ،ردهﺑﻨﺪی

ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد ﺗــﺎ اﺳــﻔﻨﺪ ﻣــﺎه  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑﺮﺳــﺪ.

و ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐـﺒﺮی ﺻـﺒﺎ ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری در آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ اﺳـﺘﻔﺎده

ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣـﺎری ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨﺪی ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم اﺗـﺼﺎل

 -۶ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی آﻣـــﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـــﺎی آن در آﻣـــﺎر

رﮐﻮردﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳـﺎزی دادهﻫـﺎ و

رﺳﻤﯽ

ﮐﺪﮔﺬاری رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ و ...

اﻣــﺮوزه ﺻــﺤﺒﺖ از ﻋﻠــﻢ داده و ﺿــﺮورت اﺳــﺘﻔﺎده از آن در

ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓــﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﺑــﺮای

ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺑﻌــﺎد زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻄــﺮح اﺳــﺖ .ﻧـﻮع ،ﺣﺠــﻢ و ﺳــﺮﻋﺖ

اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ و

دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤـﺮک اﺻـﻠﯽ در ﺗﻮﺳـﻌﻪی

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ردهﺑﻨﺪی و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﮐﻨـﺘﺮل اﻓـﺸﺎی

ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻣﻪدادهﻫﺎﺳــﺖ ،ﺑﺎﻋــﺚ روﻧــﻖ داﻧــﺸﯽ ﺗﺤــﺖ

دادهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان ﻋﻠـﻢ دادهﻫـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﺻـﻞ و اﺳـﺎس ﻋﻠـﻢ داده،

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری و

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﻠـﻢ
ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی آﻣـــﺎری ﺻـــﻮرت ﻣﯽﮔـــﯿﺮد .ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی آﻣـــﺎری،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وﺳﯿﻌﯽ از اﺑﺰارﻫـﺎ ﺑـﺮای درک دادهﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﺪه و ﻧﺎراﻫﻨﻤﺎﯾﯿـﺪه ﺗﻘـﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓــﯽ ﯾــﺎدﮔﯿﺮی آﻣــﺎری ﯾــﮏ ﺷــﺎﺧﻪ از آﻣــﺎر
۳۰

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ردهﺑﻨﺪی ﺑـﺮای

ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣـﺪلﻫﺎی آﻣـﺎری و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋـﺪمﺣﺘﻤﯿﺖ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ
دارد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾـﺎدی در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
آﻣــﺎری ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ و
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .روشﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
آﻣﺎری و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ )روشﻫــﺎس ﺳــﻨﺘﯽ ﮔــﺮدآوری دادهﻫــﺎ( و ﻫــﻢ در
ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﻏــﯿﺮ اﺣﺘﻤــﺎﻻﺗﯽ )دادهﻫــﺎی ﺛﺒــﺘﯽ و ﻣــﻪدادهﻫﺎ( و
دادهﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .روشﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻣﺎری در

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣـﺎری ،ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ روشﻫـﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣـﺎری در آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ و ﺑﯿـﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﮐـﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠــﻒ در اﺳــﺘﻔﺎده از روشﻫــﺎی ﯾــﺎدﮔﯿﺮی آﻣــﺎری در آﻣــﺎر
رﺳـــــﻤﯽ )روشﻫـــــﺎی ﮐﺪﮔـــــﺬاری ،ﺟﻮرﺳـــــﺎزی دادهﻫـــــﺎ،
ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی  (....ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﺳـﺘﻔﺎده
از روشﻫــﺎی ﯾــﺎدﮔﯿﺮی آﻣــﺎری در آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،اﺳــﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﺪه ﺑﺮای ﺟﻮرﺳﺎزی ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣـﺎری
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف واﺣﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﯾﺎ
ﭼﺎرﭼﻮبﺳـــﺎزی ،ﮐﺪﮔـــﺬاری ﻣـــﺸﺎﻏﻞ ﯾـــﺎ رﺷـــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ،
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﯾﺎ اﻓـﺮاد در ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ...اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﯾﮑــﯽ از روشﻫــﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣـﺎری ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه در آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  SQL ،Rﯾﺎ  SASروی دادهﻫـﺎی اﯾـﺮان اﺟـﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷـﺪه

ﭘﺎﯾــﺎن ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﻟﯿــﺪا ﮐﻠﻬــﺮی

اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن

ﻧﺪرآﺑﺎدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ زﻫـﺮا رﺿـﺎﺋﯽ ﻗﻬـﺮودی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۷ﺳــــﻨﺠﺶ رﺿــــﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣــــﺮدم از ﻋﻤﻠﮑــــﺮد
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
اﻓﮑﺎرﺳـــﻨﺠﯽ و ﺳـــﻨﺠﺶ ﻣـــﯿﺰان رﺿـــﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣـــﺮدم از
ﻋﻤﻠﮑــﺮد دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﻃﺒــﻖ ﻗــﺎﻧﻮن ،ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪهی
ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ
اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ،وﺿــﻌﯿﺖ رﺿــﺎﯾﺖﻣﻨﺪی
ﻣــﺮدم از ﻋﻤﻠﮑــﺮد دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﺑﻪﺻــﻮرت ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﻮد .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺳــﻨﺠﺶ ﻣــﯿﺰان
رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۷ﻃﺮاﺣـــﯽ ﺷـــﺪ ﺗـــﺎ اﻃﻼﻋـــﺎت ﻣـــﻮرد ﻧﯿـــﺎز ﭘـــﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم ،ﺑـﺮای دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﻨﺘﺨـﺐ )۲۴
دﺳــﺘﮕﺎه( در ﺳــﻄﺢ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﮔــﺮدآوری ﺷــﻮد .آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑـﺮد دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻫـﺪف آن
ﻣﺮاﺟﻌــﺎن دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﻨﺘﺨــﺐ ) ۲۴دﺳــﺘﮕﺎه( در
ﺗﻤﺎم اﺳـﺘﺎنﻫﺎ و ﺳـﻄﺢ اراﺋـﻪی ﺑﺮاوردﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه -اﺳـﺘﺎن
اﺳﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ از ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد در ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ

۳۱

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ



-ﻣﻘﺎﻟـــﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷـــﺪه ﺑـــﻪ ﻣﺠﻠـــﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـــﯽ

/ ISI) ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ اراﺋﻪﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﻪﻫﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ

. (ﺗﺮوﯾﺠﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ-ﻋﻠﻤﯽ

 روﻧـﺪ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی.(۱۳۹۶) . زﻫـﺮا،رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی





Rezaei Ghahroodi, Z. ,Aliakbari Saba, R. ,

ﺑــﺎزار ﮐــﺎر ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــﺼﯿﻼن و اﻓــﺮاد در ﺣــﺎل ﺗﺤــﺼﯿﻞ

and Baghfalaki, T. (2019). Gaussian Copula

،۶  ﺷـﻤﺎرهی، ﺳـﺎل ﭘﻨﺠـﻢ، ﻣﺠﻠـﻪ آﻣـﺎر،آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ

-based Regression Models for the Analysis

.۱۷-۸ ﺻﺺ

of Mixed Outcomes: An Application on

(؛ ﺗﺠﺮﺑــﻪی اﺟــﺮای۱۳۹۶) . زﻫــﺮا،رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی

Household’s Utilization of Health Services



Data. Journal of statistical theory and

 ﻣﺠﻠـﻪ، ﺳـﺎل اﺧـﯿﺮ۵ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در

application. (accepted)

.۴۱-۳۶  ﺻﺺ،۴  ﺷﻤﺎرهی، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ،آﻣﺎر
 ﺳﻮاد آﻣـﺎری و.(۱۳۹۷) . ﻃﺎﻫﺮه، ﻟﯿﺪا؛ اﻣﯿﻨﯽ،ﮐﻠﻬﺮی





R., and Zayeri, F. (2018). Determinants of

، ﺳــﺎل ﺷــﺸﻢ، ﻣﺠﻠــﻪی آﻣــﺎر،راﻫﮑﺎرﻫــﺎی ﺑﻬﺒــﻮد آن

Households Health Expenditure: A

.۴۱-۳۶  ﺻﺺ،۱ ﺷﻤﺎرهی

Population-Based Study. Journal of
Paramedical Sciences, 9(2).

ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿــﺴﯽ اراﺋﻪﺷــﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫــﺎ و
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ


Rezaei Ghahroodi, Z. and Mehran, F.
(2018) Developing Labour Accounts in
Iran. Asia–Pacific Economic Statistics
Week 2018. United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the

Mehrabi, Y., Payandeh, A., Ghahroodi, Z.



Mohsenkhani, Z. F., Mohhamadzadeh,
M., an d Baghfalaki, T. (2019).
Augmented mixed beta regression models with skew-normal independent distributions: Bayesian analysis of labor
force data. Communications in Statistics
-Simulation and Computation, 1-18.

۳۲

Pacific. Bangkok, Thailand.
Payandeh, A., Mehrabi, Y., Zayeri, F., Re-

ﻧﺎﻗﺺ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ
آﻣﺎر ،۵۱۰-۵۰۵ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود.



zaei Ghahroodi, Z. (2018). M-Quantile



ﮔﻮاﻧﺠــﯽ ،ﭘﺮﯾــﺴﺎ .(۱۳۹۷) .ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﺮ

Mixed Effects Regression Model: Bayesian

رﯾﺴﮏ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن زﯾـﺮ  ۵ﺳـﺎل در اﯾـﺮان ﺑـﺎ

Approach. 14th Iranian Statistics Confer-

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺧﻄﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺗـﺼﺎدﻓﯽ.

ence. 781-790. Shahrood University of

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻣﻘــﺎﻻت ﭼﻬــﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ
آﻣﺎر ،۵۱۶-۵۱۱ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود.

Technology Shahrood, Iran..
Kalhori, L., Use of Social Media to Improve





ﮐﻠﻬﺮی ،ﻟﯿﺪا و ﺷـﺒﺎک ،اﺷـﮑﺎن .(۱۳۹۷) .آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ

Statistical Literacy, 16th Conference of

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽﻫﺎ،

IAOS, OECD Headquarters, Paris, France,

ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﻣﻠــﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﭘﯿﻤﺎﯾــﺸﯽ و اﻓﮑﺎرﺳــﻨﺠﯽ در

19-21 September, 2018.

ﻣﻘﺎﻟـــﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳـــﯽ اراﺋﻪﺷـــﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫـــﺎ و
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ


رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی ،زﻫــﺮا .(۱۳۹۷) .ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎﯾﯽ از

ﻣﺪلﺑﻨــﺪی آﻣــﺎری در آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ .ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻣﻘــﺎﻻت
ﭼﻬــﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ آﻣــﺎر،۲۹۷-۲۹۰ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود.


ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻـﺒﺎ ،روﺷـﻨﮏ .(۱۳۹۷) .ﮐـﺎر ﮐـﻮدک در

اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣـﺎر اﯾـﺮان.
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود ،۳۹۸-۳۹۱ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود.


ﮐﻠﻬﺮیﻧــــــﺪرآﺑﺎدی ،ﻟﯿــــــﺪا .و اﻣﯿــــــﻨﯽ ،ﻃــــــﺎﻫﺮه.
) .(۱۳۹۷ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ اﺷـﺘﻐﺎل

اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ.


ﺷــﺒﺎک ،اﺷــﮑﺎن و ﮐﻠﻬــﺮی ،ﻟﯿــﺪا .(۱۳۹۷) .اﺻــﻮل
ﺑﻨﯿـــــﺎدﯾﻦ در ﻧﻈـــــﺎم ﻧﻈﺮﺳـــــﻨﺠﯽﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـــــﺎﺗﯽ:
روشﺷﻨﺎﺳــﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎ ،ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﻣﻠــﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﺪا
و ﺳﯿﻤﺎ.
۳۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدازش
دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
 -۱دادهﮐﺎوی در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
 -۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ آﻣﺎر در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﺪرن ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان
 -۳ﺛﺒﺖ آﻣﺎری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روشﺷﻨﺎﺳﯽ
 -۴ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان
 -۵اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ

۳۴

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی ،دﮐﺘﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
آﻗﺎی اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک ،دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
آﻗﺎی ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛
آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی ،دﮐﺘﺮای رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ ﻟﺮوﻧﺪ ،ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

۳۵

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ
 -۱دادهﮐﺎوی در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﻋــﺼﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ،ﻋــﺼﺮ ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﺳــﺮﯾﻊ ،ﭘﯽدرﭘــﯽ و ﻣﺘﻨــﻮع
اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿـﯿﺮات ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺮﺧﻂ ﺷـﺪن و
ﺑــﻪروز ﺷــﺪن ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿــﺴﺘﻢﻫﺎی ﺛﺒــﺖ و ﮔــﺮدآوری
دادهﻫﺎ ،ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣـﺎری ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟـﯽ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ اﺑـﺰار
ﺑﺮای رﻓـﻊ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎی دادهﮐـﺎوی
اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از داﻧــﺶ دادهﮐــﺎوی ،رواﺑــﻂ ﮐــﺸﻒ و
اﻟﮕﻮﻫـــﺎی ﭘﻨﻬـــﺎن در دادهﻫـــﺎ آﺷـــﮑﺎر ﻣﯽﺷـــﻮﻧﺪ .در واﻗـــﻊ
دادهﮐــﺎوی ﺑــﻪ داﻧــﺸﯽ ﺑﯿﻦرﺷــﺘﻪای )رﯾﺎﺿــﯽ ،آﻣــﺎر و ﻋﻠــﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠـﺎد اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ در ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮدازش
ﻣﻪدادهﻫﺎ و اﺳـﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻣﺨﻔـﯽ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .دادهﮐـﺎوی ،در ﺗﻤـﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾـﯽ
ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﮔﺮدآوری ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷـﺖ زﯾـﺎد دادهﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری

ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮاﺟـﻪ ﮐـﺮده

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز ﺷـﺪ و در

اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻣﺮوزه »اﻧﻔﺠﺎر دادهﻫﺎ« ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺘﯽ رﺳـﯿﺪه

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح،

اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ آﻣــﺎر ﮐﻼﺳــﯿﮏ و روشﻫــﺎی ﺳــﻨﺘﯽ ﺗﺠﺰﯾــﻪ و

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔـﺮوه ﭘـﺮدازش

ﺗﺤﻠﯿــﻞ آن اﻣﮑﺎنﭘــﺬﯾﺮ ﻧﯿــﺴﺖ .ﺑﺮﻃــﺮف ﺷــﺪن اﯾــﻦ ﭼﺎﻟــﺶ

دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑــﺰرگ ،ﻣﺤﻘﻘــﺎن رﯾﺎﺿــﯽ ،آﻣــﺎر و ﻋﻠــﻮم ﮐــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑــﺮ آن
داﺷﺖ ﺗﺎ راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﯾـﻦ دادهﻫـﺎ ﮐـﺸﻒ
۳۶

ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﺑــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﮐــﻼن و آﺗــﯽ ﮐــﺸﻮر را

 -۲ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﯽ آﻣــﺎر در ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﻣــﺪرن،

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑـﺮای ﻣﺤﻘﻘـﺎن

ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎ و راﻫﮑﺎرﻫــﺎی ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ در

ﻋﻠـــﻮم داده ،روشﻫـــﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫـــﺎﯾﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ اﻣـــﺮوزه

اﯾﺮان

»دادهﮐــﺎوی« ﻧــﺎم ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟــﯽ آﻣــﺎر
رﺳﻤﯽ و در رأس اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن دادهﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران و ﻣــﺪﯾﺮان ارﺷــﺪ ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﻗﯿــﻖ
ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ و
ﺧــﺮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از دادهﻫــﺎی ﺧــﺎم و ﻣﺘﻨــﻮع ،ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و

اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ روﺑـﻪرو
ﻫــﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌــﻀﯽ از اﯾــﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫــﻢ وﺟــﻮد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و روز ﺑـﻪ روز
ﻓﻨﺎوری و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺧـﺼﻮص
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﻮدن ،ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ و ﭘﻮﺷـﺎﯾﯽ آﻣﺎرﻫـﺎ ،ﺟﺪﯾـﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﻧـﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ و ﻧـﺮخ

ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻣﺎر در ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨـﺶ آﻣـﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻇﻬﻮر اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪی ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑـﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﺟﻬــﺖ ﭘﯿﺶﺑُــﺮد و اﺟﺮاﯾﯽﮐــﺮدن اﯾــﻦ اﻣــﺮ در
روﯾﮑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻄـﺮح ﻫـﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ ﺳــﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ،ﻣﻨﻄﻘــﻪای و ﻣﻠــﯽ ،اوﻟﯿــﻦ ﻗــﺪم ﭘﯿــﺶ از
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﻃﺮاﺣـﯽ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮارد ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮان و اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧـﯽ آن ،اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺎﺑﯿﻠـﺖ
ﺳــﺮﯾﻊ اﺑﺰارﻫــﺎ و رﺷــﺪ و ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﭼــﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻨــﺎوری ،ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﮕﻮن و ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣـﯽ و اﻟﺒﺘـﻪ
ﻣﯽرﺳـــﺪ ﭘﺎﺳـــﺦ ﺳـــﺮﯾﻊ و اﺳﺎﺳـــﯽ ،اﯾﺠـــﺎد زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ،
ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫــﺎ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪرنﺳـﺎزی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر اﯾـــﺮان ﺑـــﺎ ﺳـــﺎﺧﺘﺎر و وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎﯾﯽ ﻣﻄـــﺎﺑﻖ ﺑـــﺎ اﺻـــﻮل و
اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣـﺎری ﻧﯿﻤـﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾـﺮان اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ و ﯾــﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫــﺎی ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺑــﺮای
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی و اﺟﺮاﯾــﯽ ﺷــﺪن آن ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ اﻣﮑﺎﻧــﺎت و
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ آﻣـﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷــﺮوع ﺷــﻮد .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧــﯿﺮ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷـﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﻧﻬﺎدﻫـــﺎی ﻣﺮﺟـــﻊ آﻣـــﺎر رﺳـــﻤﯽ در ﺳـــﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘـــﻪای و ﻣﯽﺷﻮد در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و ﻃــﺮح ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ اﺷــﮑﺎن ﺷــﺒﺎک ،ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ
ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﺑــﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑــﺮای ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑــﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟــﻮد ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠــﯽ آﻣــﺎر ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﮐﺮدهاﻧــﺪ .ﺑــﺮ

اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  -۳ﺛﺒــــﺖ آﻣــــﺎری ﮐــــﺴﺐ و ﮐــــﺎر :ﻣﻮﺿــــﻮﻋﺎت
اﯾــــﻦ ﺳــــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺟــــﻊ» ،ﻓﺮاﯾﻨــــﺪﻫﺎ«» ،ﺷــــﯿﻮهﻫﺎ« و روشﺷﻨﺎﺳﯽ
»اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ« ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر و دﯾﮕـﺮ
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪهی درون ﻧﻈﺎمآﻣــﺎری ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﯾــﺪ
ﻣـــﻮرد ﺑـــﺎزﻧﮕﺮی ﻗـــﺮار ﮔﺮﻓﺘـــﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﺑـــﺎ ﻧﯿﺎزﻫـــﺎ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺑﻮﻣـﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺪرنﺳـﺎزی ﺷـﻮد .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرنﺳـﺎزی ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠـﯽ

ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ،ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﮐـﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﯽ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ دارﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی در ﻣﻮرد ﻫﺮ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
درﺳﺖ ،ﺑﻬﻨﮕـﺎم و ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده در ﮔـﺮدآوری آﻣـﺎر
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﻨـﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﻫـﺪاف اﯾﺠـﺎد
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ﺛﺒﺖﻫــﺎی آﻣــﺎری ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر ،ﻣﺮﺟﻌﯿــﺖ آن اﺳــﺖ .ﺑــﻪ

 -۴ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗــﺪوﯾﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻔــﻆ و ﮐﻨــﺘﺮل

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺛﺒﺖﻫـﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒـﻊ

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آنﻫﺎ ﺗـﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ

ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و رازﻫﺎی ﺧـﻮد را ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان

ﺛﺒﺖﻫــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﭼــﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﺑــﺮای ﻫﻤــﻪی

ﺑﻪ درازای ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ وﯾـﮋه

ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر در ﺳﯿــﺴﺘﻢ

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺸﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺪﻧـﯽ

آﻣـﺎری ﻫــﺮ ﮐــﺸﻮر ﺑـﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑﺎﻧــﮏ

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻠﯿـﺪی

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واژهی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻤﯽ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ادارهی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳـﺖ .ﺑﯽﺷـﮏ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾـﻦ

ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ

دﻏﺪﻏــﻪﻫﺎی ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻛــﻼن ﻫــﺮ ﻛــﺸﻮری،

ﻣﻬﻢ و ﯾﮏ ﺣـﻖ ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ اﻧـﺴﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ

ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻛﺸﻮر اﺳـﺖ و رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣــﺎدهی  ۱۲اﻋﻼﻣﯿــﻪی ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺣﻘــﻮق ﺑــﺸﺮ

ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﯾـﮏ

اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر آن ﻛﺸﻮر دارد .ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت

ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

روشﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺛﺒــﺖ آﻣــﺎری ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑــﯽ از

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ

ﭼﻬﺎر ﺛﺒـﺖ ﭘﺎﯾـﻪی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣـﻊ

ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﻏﺮب و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ و

ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار

اﺳــﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺣﻘــﻮق ﺑــﺸﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﺷــﻮد ،ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺛﺒـﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ

ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی

اﯾﺠــﺎد و ﻧﮕﻬــﺪاری آن ﺑــﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان

از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻧﯿﺰ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻟـﺰوم رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﺮﯾـﻢ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷـﺨﺎص ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﺪف ﮐﻠـﯽ از اﯾـﻦ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز

ﭘــﮋوﻫﺶ ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ اﺑﺰارﻫــﺎ و ﺗــﺪوﯾﻦ روشﻫــﺎی ﺣﻔــﻆ و

ﻣﺮﺟــﻊ ﺑــﺮای دادهﻫــﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺟﻮاﻣــﻊ ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر و
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ﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد در آذرﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﮐــﺎوه ﮐﯿــﺎﻧﯽ ،ﻋــﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﮐﻨــــﺘﺮل ﻣﺤﺮﻣــــﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎرﻫــــﺎ در ﻗﺎﻟــــﺐ ﭼﺎرﭼﻮبﻫــــﺎ و
دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﯿــﻦ و ﮐــﺎرﺑﺮدی و ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ اﺻــﻮل و
اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری اﯾــﺮان و ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ اﻣﮑﺎﻧــﺎت و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶آﻏـﺎز اﺳـــﺘﻔﺎده ﻗـــﺮار ﮔـــﯿﺮد .در واﻗـــﻊ روش ﺳـــﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ
ﺷــﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد در آذرﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﻫﻤﮕﺬاﺷﺘﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﯾﺰدادهﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ اﺷـﮑﺎن ﺷـﺒﺎک ،ﻋـﻀﻮ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕـﯽ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۵اﻣﮑﺎنﺳــﻨﺠﯽ ﺑــﺮاورد ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﺑــﻪ روش
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﮕﺬاﺷﺘﯽ

را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎدهی
ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ دارد.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش ﻫﻤﮕﺬاﺷﺘﯽ و ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

دﺷﻮاری روزاﻓﺰون ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﻤﮕﺬاﺷﺘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾـﺮ
دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺟﻮاﻣﻊ آﻣـﺎری ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧــﯽ ﯾــﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳــﺎزی روشﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی را اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏـﺎز
ﺿــﺮوری ﮐــﺮده اﺳــﺖ .اﺳــﺘﻔﺎده از دﯾﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﺑﻊ دادهﻫــﺎ و ﺷﺪ و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ
ﻣﺪلﺳــﺎزی ،از روشﻫــﺎﯾﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻃــﺮح ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ اﺷــﮑﺎن ﺷــﺒﺎک ،ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾـﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.
دﻗﺖ ﺑﺮاوردﻫﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ

ﯾــﺎری رﺳــﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﯾــﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ﻗــﺎدر ﺑــﻪ ﺗﺄﻣﯿــﻦ
ﻫﻤـــــﻪی ﻧﯿﺎزﻫـــــﺎی ﻣﺤﻘﻘـــــﺎن ﺑـــــﺮای ﺗـــــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﻧﯿــﺴﺖ و اﯾــﻦ ﻣــﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮ را وادار ﺑــﻪ
اﺳـــﺘﻔﺎده از اﻧـــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـــﯽ از دادهﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ﻣﺎﻧﻨـــﺪ
رﯾﺰدادهﻫﺎ و دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﺟـــﺪاول ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺷـــﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـــﺎﺗﯽ در ﻣـــﻮرد ﺗﻮزﯾـــﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺰﺋﯽﺗـﺮ در
ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺧـﺎﻧﻮار ،از رﯾﺰدادهﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ

آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪای ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ .ﯾﮑـﯽ از روشﻫـﺎی  ﻣـــﺮادی ﻋﺒـــﺎس ،ﻫـــﺎدیزاده رﺿـــﺎ» ،ﺑـــﺎزیﮐـــﺎوی«
ﺑﺮاورد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ زﯾـﺎدی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﭼﻬــﺎردﻫﻤﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﺎﻫﺮود،
اﺳﺖ ،روش ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﮕﺬاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان

ﯾــﮏ اﺑــﺰار آﻣــﺎری ﻣﻬــﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ در ﭼﻨﯿــﻦ ﻣــﻮاردی ﻣــﻮرد

ﺷﺎﻫﺮود ،ﺷﻬﺮﯾﻮر .۱۳۹۷

۳۹

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺧـﺪﻣﺎت
آﻣﻮزش

۴۰

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﻘﯽﺧﺎﻧﯽ؛ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻬﺒﺎزی؛ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش؛

۴۱

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن

اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ دارﻧــﺪ و از اﯾـﻦ رو ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر از ﺑــﺪو

ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری  ۳۶دوره

و ﺗﺒــﺎدل آﺧــﺮﯾﻦ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ در ﺣــﻮزهی آﻣــﺎر

ﯾــﺎ ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﻨﻄﻘــﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری

رﺳﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ،دورهﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺆﺳﺴﻪی آﻣﺎر آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ) ،(SIAPﺑﺨـﺶ آﻣـﺎر

و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺮای وزارتﺧﺎﻧـﻪﻫﺎ،

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) ،(UNSDﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت

در اﯾﺮان ) ،(UNFPAﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ) (ILOو

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ) (ECOﺷﺪه اﺳﺖ.

و آﯾﻨــﺪهﻧﮕﺮی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی اﺳــﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﺗﺎ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری  ۴۸۴دوره و ﮐﺎرﮔـﺎه

در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری دورهﻫـﺎ،

آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺨﺼـﺼﯽ

۴۲

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾـﻞ

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ ،ﺗﺠﺰﯾـﻪ و

ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺗﺤﻠﯿــﻞ آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،ﭘــﺮدازش و اﺳــﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋــﺎت و

اﻟﻒ(  ۳۸دوره و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎری ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از

ب( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺗــﻮان ﻋﻠﻤــﯽ اﻋــﻀﺎی ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر،

پ( دورهی وﯾــﮋهی دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ و ﺳــﺎزﻣﺎن

داﻧـــﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧـــﻞ و ﺧـــﺎرج ﮐـــﺸﻮر و ﻣﺘﺨﺼـــﺼﺎن و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎنﻫﺎ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺣﺮﻓــﻪای ﻧﻬﺎدﻫــﺎ و دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠــﯽ و

اﻟﻒ( دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر و ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ داﺷـﺘﻦ ﻣﺪرﺳـﺎن ﻣﺠـﺮب و
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑـﻪ
روز آﻣﻮزﺷـــﯽ ،ﺟﺎﯾﮕـــﺎه وﯾـــﮋهای در ﻣﻨﻄﻘـــﻪی آﺳـــﯿﺎ و

در ﺳﺎل ۱۳۹۷
در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری
 ۳۸دوره و ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ ﺷــﺪ ) ۲۴ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ و

 ۱۴دورهی آﻣﻮزﺷــﯽ( ﮐــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻋﻤــﺪهی دورهﻫــﺎ و
ﮐﺎرﮔﺎهﻫـــــﺎی آﻣﻮزﺷـــــﯽ از ﻧﻬﺎدﻫـــــﺎ ،وزارتﺧﺎﻧـــــﻪﻫﺎ و
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ ﺷــﺎﻣﻞ :وزارت ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه
اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت و ﻓﻨـــﺎوری اﻃﻼﻋـــﺎت،
وزارت اﻣــﻮر اﻗﺘــﺼﺎد و داراﯾــﯽ ،ﺛﺒــﺖ اﺣــﻮال ﮐــﺸﻮر،
وزارت ﻧـــﯿﺮو ،ﺑﺎﻧـــﮏ ﻣﻠـــﯽ ،ﺑﺎﻧـــﮏ ﻣﺮﮐـــﺰی ،ﺳـــﺎزﻣﺎن
زﯾﺒﺎﺳــﺎزی ﺷــﻬﺮداری ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤــﻪی ﺳــﻼﻣﺖ اﯾــﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن ﮔﻠــﺴﺘﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧــﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ،اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌــﺎدن و ﮐـﺸﺎورزی اﯾــﺮان ،ﺻــﻨﺪوق

ب( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ:
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤــﯽ ﺷــﺎﻣﻞ  ۱۵ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر اﯾﺠــﺎد ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﮔــﺴﺘﺮده و
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑـﻪ
ﺑﺮﮔــﺰاری ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﮐﺮد.

ﺧﻼﺻﻪای از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﺳـﺎل
۱۳۹۷

ﺑﺎزﻧﺸــﺴﺘﮕﯽ ،ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــﻊ ﺑــﺮق اﺳــﺘﺎنﻫﺎی اﺻــﻔﻬﺎن،

اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن ﺷــﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،دﻓــﺎﺗﺮ آﻣــﺎر و

آﻣﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺪرنﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری« در ﺗـﺎرﯾﺦ ۳۰

اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر و

آﺑﺎن  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ

داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋــﻀﺎی ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮدﻧــﺪ.

ﻋﻠﻤــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﻌــﺎون ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎری و

ﺗﻌـــﺪاد ﮐـــﻞ ﺷـــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺎرﮔﺎهﻫـــﺎ و دورهﻫـــﺎی

آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻗـﺎﻧﻮن آﻣـﺎر،

آﻣﻮزﺷﯽ  ۷۸۸ﻧﻔﺮ اﺳﺖ

ﭼﺎرﭼﻮبﻫـــﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـــﺎت ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ« و دﮐـــﺘﺮ اﺷـــﮑﺎن
ﺷـــﺒﺎک ،ﻋـــﻀﻮ ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر و

۴۳

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری

آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﻟـﯽ ،رﺋﯿـﺲ ﮔـﺮوه آﻣﺎرﻫـﺎی دام و ﻃﯿـﻮر

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

دﻓﺘﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان در ﻣﺤـﻞ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان

دوﻣﯿــﻦ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع »ﻣﺪرنﺳــﺎزی ﻧﻈــﺎم
آﻣﺎری« در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ اول

ﺳــــﻮﻣﯿﻦ ﺳــــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤــــﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺳــــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﻣﺎرهﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری در ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ آﻣﺎری« ﺗﻮﺳـﻂ

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع »آﻣﺎرﻫــﺎی

آﻗــﺎی ﺳــﯿﺪﻣﻬﺪی ﺣــﺴﯿﻨﯽﻧﮋاد ،ﮐﺎرﺷــﻨﺎس دﻓــﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ

ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ اول ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐـﻼن ،ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ دوم ﺑـﺎ

ﺛﺒــﺖ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣــﺎر ﺣــﻮادث ﺷــﻐﻠﯽ« ﺗﻮﺳــﻂ ﺧــﺎﻧﻢ ﮐﯿﺎﻧــﺎ

ﻋﻨﻮان »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣـﺎری« ﺗﻮﺳـﻂ

ﻣﻠــﮏﭘﻮر ،رﺋﻴــﺲ ﮔــﺮوه ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت

ﺧـــﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧـــﻮش ﺑﺨﺘﯿـــﺎریﻓﺮ ،رﺋﻴـــﺲ ﮔـــﺮوه ﺳﻴـــﺴﺘﻢﻫﺎی

وزارت ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ دوم ﺑــﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﯽ و ﺳﻨﺠﺶ از دور دﻓـﺘﺮ ﻧﻘـﺸﻪ و اﻃﻼﻋـﺎت

ﻋﻨﻮان »ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﺛﺒـﺘﯽ آﻣـﺎری« ﺗﻮﺳـﻂ

ﻣﮑــﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳــﻮم ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان

آﻗﺎی ودود ﮐﺮاﻣﺘﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری و

»اﻟﺰاﻣــﺎت ﻧﻮﯾﻦﺳــﺎزی آﻣــﺎری ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻧﻘــﺶ ﻋﻠــﻢ و

آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳـﻮم ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان

ﻓﻨــﺎوری« ﺗﻮﺳــﻂ آﻗــﺎی ﻋﺰﯾﺰاﻟــﻪ ﻓﺮﻫــﺎدی ،رﺋﯿــﺲ ﮔــﺮوه

»ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺛﺒــﺖ ﻋﻠــﺖ ﻣــﺮگ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾــﺮان«

ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای دﻓــﺘﺮ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﻣﺮﮐــﺰ

ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳـﺎﺟﺪی ،ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺗﺤﻠﯿـﻞ آﻣﺎرﻫـﺎی

آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻬﺎرم ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺎرﻫـﺎی

ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال ﮐـﺸﻮر در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر

ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐـﺸﺎورزی« ﺗﻮﺳـﻂ
۴۴

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭼﻬـــﺎرﻣﯿﻦ ﺳـــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤـــﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ﺳـــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع »ﺗﺤﻠﯿــﻞ
آﻣﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی« ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ اول
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر«
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﯽ ،رﺋﻴـﺲ ﮔـﺮوه ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻧﻈـﺎرت
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدی وزارت ﺗﻌـﺎون ،ﮐـﺎر و رﻓـﺎه
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ دوم ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤـﺎ ﻃـﺎﻫﺮیﭘﻮر ،رﺋﻴـﺲ
ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﮔﺮدآوری و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐـﺎر و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی اﺳـﺘﻨﺒﺎط و
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﺮان« ﺗﻮﺳـﻂ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی
آﻣﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻃﺮحﻫـﺎی
آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿــــﻦ ﺳــــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤــــﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺳــــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع »آﻣﺎرﻫـﺎی
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻗﺘــﺼﺎدی« ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ .ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ اول ﺑــﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺰد و
ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان« ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺎﻧﻢ ﮐﯿﺎﻧـﺎ ﻣﻠـﮏﭘﻮر ،رﺋﻴـﺲ ﮔـﺮوه
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت
راﻫﺒﺮدی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ
دوم ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋــﺪاﻟﺖ ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ
)ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ( در ﺣﻮزهﻫــﺎی ﺑــﺎزار ﮐــﺎر ،ﺗﻌــﺎون و
رﻓﺎه« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﯽ ،رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر ،رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﮔﺮدآوری و اﻧﺘـﺸﺎر
آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳــﻮم ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »ﺷــﻨﺎﺧﺖ
ﺷﺎﺧﺺ  NEETو ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾـﺮان در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ
ﺳـــﺎﯾﺮ ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ« ﺗﻮﺳـــﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫـــﺎ ﻓﺮﯾـــﺪه دلﻋﻈﯿﻤـــﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و ﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر ،رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﮔـﺮدآوری و
اﻧﺘــﺸﺎر آﻣــﺎر ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت راﻫــﺒﺮدی وزارت
۴۵

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﺷﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ردﯾﻒ

ﺳﺨﻨﺮان

ﻋﻨﻮان

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری

ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر :ﻣﺪرنﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری
۱

ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎر ،ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎ

دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

ﻣﺪرنﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶرو

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

 ۳۰آﺑﺎن

ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر :ﻣﺪرنﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری

۲

آﻣﺎرهﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری در ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ آﻣﺎری

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽﻧﮋاد

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری

ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺑﺨﺘﯿﺎریﻓﺮ

اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦﺳﺎزی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ ﻓﻨﺎوری

ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ ﻓﺮﻫﺎدی

ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ

 ۷آذر

ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر :آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ
۳

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ

ﮐﯿﺎﻧﺎ ﻣﻠﮏﭘﻮر

ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ آﻣﺎری

ودود ﮐﺮاﻣﺘﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﺮان

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﻮدهﻓﻼح -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

 ۱۴آذر

ﺳﺎﺟﺪی

ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر :ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
۴۶

۴

ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر

ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﯽ -ﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر

ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﯽ -ﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک -دﮐﺘﺮ

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

 ۲۸آذر

ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر :ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری ﺑﺮای ﺑﺮاورد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺰد و ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان
۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ )ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ( در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر،
ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﺧﺺ  NEETو ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﮐﯿﺎﻧﺎ ﻣﻠﮏﭘﻮر
ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﯽ -ﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر
ﻓﺮﯾﺪه دلﻋﻈﯿﻤﯽ -ﻫﻤﺎ
ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر

 ۵دی

ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔـﺰار

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘـﺮ

ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،دﮐﺘـﺮ

پ( دورهﻫـــﺎی وﯾـــﮋهی دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـــﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻧــﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘــﻮر ،ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ و ﻣــﺪﯾﺮ ﮔــﺮوه
آﻣﺎرﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی و دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺮی ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ
ﻋﻠﻤــﯽ و ﻣــﺪﯾﺮ ﮔــﺮوه ﭘــﺮدازش دادهﻫــﺎ و اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر اراﺋــﻪ ﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری

ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ اﺳـــﺘﻘﺮار ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎر ﻧﻬـــﺎد

ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷــﻮاﻫﺪﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮﺳــﻂ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر )وﯾﮋهی ﻣـﺪﯾﺮان ﮐـﻞ

آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻣﻬــﺪی ﻧﻘﯽﺧــﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﮔــﺮوه آﻣــﻮزش

اﺳﺘﺎنﻫﺎ(

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و روشﻫـﺎی آﻣـﺎری

ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ اﺳــﺘﻘﺮار ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎر ﻧﻬــﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر )وﯾـﮋهی ﻣـﺪﯾﺮان ﮐـﻞ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ( در ﺗﺎرﯾـﺦ
 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷دیﻣـﺎه در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .در

و آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ روشﻫــﺎی ارﺗﻘــﺎء ﺳــﻮاد و ﻓﺮﻫﻨــﮓ آﻣــﺎری
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻣﺪﯾـﺮ
ﮔـــﺮوه ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﻃﺮحﻫـــﺎی ﻓـــﻨﯽ و روشﻫـــﺎی آﻣـــﺎری
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و آﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒــﺘﯽ ﺗﻮﺳــﻂ آﻗــﺎی دﮐﺘــﺮ
ودود ﮐﺮاﻣــﺘﯽ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎری و
آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ.

۴۷

ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ آﻣـــﻮزش ﻣﻘـــﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺮماﻓـــﺰار

ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﭙﮑﺘﺮوم )وﯾﮋهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

) SPSSوﯾــﮋهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن ﺳــﻨﺠﺶ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر(

آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر(
ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ آﻣــﻮزش ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺮماﻓــﺰار  SPSSدر
روزﻫــﺎی  ۳ﺗــﺎ  ۱۸دی  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳــﻂ آﻗــﺎی ﻧــﺼﺮتاﻟﻪ
ﺣﻖﮔﻮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣـﺎری و ﻃﺮحﻫـﺎی
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن
ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

۴۸

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـﺰار
اﺳــﭙﮑﺘﺮوم در روزﻫــﺎی  ۲۷ﺗــﺎ  ۲۹آﺑــﺎن  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳــﻂ
ﺧــﺎﻧﻢ اﻟﻬــﺎم ﻓﺘﺤــﯽ ،رﺋﻴــﺲ ﮔــﺮوه آﻣﺎرﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺖ و
ﺳـــﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان ﺑﺮﮔـــﺰار ﺷـــﺪ .در اﯾـــﻦ دوره
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ درﺑﺎرهی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾـﻪ و اﺻـﻼح آن،
آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑــﺎروری و ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی آن ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳــﺎزی و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﭙﮑﺘﺮوم اراﺋﻪ ﺷﺪ.

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۷در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻋﻨﻮان دوره

ردﯾﻒ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری
 ۱۵ ،۸و ۲۲

ﻣﺪرس

۱

اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی

۲

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۹ﺗﺎ  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

۳

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

 ۱۶ﺗﺎ  ۱۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

۴

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

 ۱۷و  ۱۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ

۵

روشﻫﺎی ادﯾﺖ و ﺟﺎﻧﻬﯽ

 ۲۳ﺗﺎ  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

۶

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

 ۲۳ﺗﺎ  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ

۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ STATA

 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺗﯿﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر

۸

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ArtGIS

 ۱۲و  ۱۳ﺗﯿﺮ

ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺑﺨﺘﯿﺎریﻓﺮ و ﺳﺎرا اﺑﺪاﻟﯽ

۹

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SQL

 ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﺗﯿﺮ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ

 ۱۰اﺻﻮل ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪاول داده و ﺳﺘﺎﻧﺪه

 ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﺗﯿﺮ

 ۱۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۱ﺗﺎ  ۳ﻣﺮداد

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

 ۱۲ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎو ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ

 ۱ﺗﺎ  ۳ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

 ۱۳ﺑﺎزﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

 ۷و  ۸ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﮔﻮاﻧﺠﯽ

 ۱۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SQL

 ۷ﺗﺎ  ۹ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﯽ

دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی -دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر
-ﻣﻨﺼﻮره ﯾﺰدانﺧﻮاه

ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ -دﮐﺘﺮ ﻣﻮراﺷﯿﻦ ﺟﻮان -ﻣﻬﻨﺎز
ﮐﺎﻇﻤﯽ -دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻨﻮشاﻟﺴﺎدات آﻗﺎﯾﺎن

 ۱۵آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  Eviewدر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ

 ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

 ۱۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

 ۲۸ﺗﺎ  ۳۰ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

 ۱۷ﮐﻠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد

 ۲۹و  ۳۰ﻣﺮداد

ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻦزاده

 ۱۸ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ

 ۷ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺠﺎﻋﯽ
ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

 ۱۹اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۵ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر

 ۲۰ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر در اﯾﺮان

 ۱۱و  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

 ۲۱ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

 ۲۲ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری و دﯾﺪاریﺳﺎزی ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Tableau

 ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﯾﺰدی -ﻧﺼﺮتاﻟﻪ ﺣﻖﮔﻮ

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان -دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ
ﻗﻬﺮودی

۴۹

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۷در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻋﻨﻮان دوره

ردﯾﻒ

 ۲۳اﺻﻮل ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪاول داده و ﺳﺘﺎﻧﺪه
 ۲۴آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ )اﻃﻼعﻧﮕﺎﺷﺖ(
 ۲۵آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
۲۶

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﭙﮑﺘﺮوم )وﯾﮋهی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎنﻫﺎ(

ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ -ﻣﻬﻨﺎز ﮐﺎﻇﻤﯽ -دﮐﺘﺮ ﻣﻮراﺷﯿﻦ ﺟﻮان-
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻨﻮشاﻟﺴﺎدات آﻗﺎﯾﺎن

 ۱۹ ،۱۲ ،۵و  ۲۴ﻣﻬﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﯽ
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵آﺑﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ

 ۲۷ﺗﺎ  ۲۹آﺑﺎن

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

 ۲۷دﯾﺪاریﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Tableau

 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳آذر

ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺣﻖﮔﻮ

 ۲۸آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۰آذر

ﻣﺮﺟﺎن ﻧﻮرﯾﻨﯽ -ﻋﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ

 ۲۹آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﯿﺰی Winbugs

 ۲۶ﺗﺎ  ۲۸آذر

دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی

 ۳۰ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دادهﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R
 ۳۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ
۳۲

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ) SPSSوﯾﮋهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر(

 ۳۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SQL
۳۴

۵۰

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری
 ۲۲ﺗﺎ  ۲۴ﻣﻬﺮ

ﻣﺪرس

اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آﻣﺎر ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
)وﯾﮋهی ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ(

 ۲ﺗﺎ  ۴دی

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک -دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

 ۱۰و  ۱۱دی

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر -ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ

 ۳ﺗﺎ  ۱۸دی

ﻧﺼﺮتاﻟﻪ ﺣﻖﮔﻮ

 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷دی

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر -دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر-

 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷دی

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی -دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی -دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی
ﻧﻘﯽﺧﺎﻧﯽ -دﮐﺘﺮ ودود ﮐﺮاﻣﺘﯽ

 ۳۵آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Qlikview

 ۲۳و  ۲۴دی

دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدوﻧﺪ

 ۳۶آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻮرﺳﺎزی آﻣﺎری

 ۷و  ۸ﺑﻬﻤﻦ

زﻫﺮا ﻗﯿﻮﻣﯽ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ

 ۳۷ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SQL

 ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﺑﻬﻤﻦ

 ۳۸ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ -اﻗﺘﺼﺎد آب

 ۱۴و  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ

 ۳۹ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Mortpak

 ۲۸و  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

 ۴۰آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری :روشﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

 ۲۹و  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ

ﻣﺮﺟﺎن ﻧﻮرﯾﻨﯽ

 ۴۱آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۱۲ﺗﺎ  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ

دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر -راﺿﯿﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻬﯿﻨﯽ-
زﯾﻨﺐ رﺿﺎﯾﯽ



ﮐﺘﺎبﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﮐـﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ وﺟـﻮد
درس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﺳﺮﻓـﺼﻞ دروس داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪی
آﻣﺎر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺷﺘﻪی آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ
در ﻣﻘﻄــﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ در ﺷــﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی
آﻣﻮزﺷـــﯽ وزارت ﻋﻠـــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـــﺎت و ﻓﻨـــﺎوری در ﺳـــﺎل
 ۱۳۹۶و ﭘــﺬﯾﺮش داﻧــﺸﺠﻮ در اﯾــﻦ رﺷــﺘﻪ از ﺳــﺎل ،۱۳۹۷
ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ ﺑـﺴﯿﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی »آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ« و »روشﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی«
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن را
ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻـﻮل و ﻣﺒﺎﻧـﯽ
ﻧﻈــﺮی آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ اﺳــﺖ و در آن ﺗــﻼش ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗــﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ .در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮔـﺮدآوری
و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی ﻋﺪدی و اﺳـﺘﻨﺒﺎط درﺑـﺎرهی ﺟﺎﻣﻌـﻪای
ﮐــﻪ دادهﻫــﺎ از آن ﮔــﺮدآوری ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﯾــﻦ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐﻠــﯽ و

ﻋﻤﻮﻣــﯽ از آﻣــﺎر اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎی ﺑــﺴﯿﺎری را در ﺧــﻮد
ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗـﺎ دادهﻫـﺎی
ﮐﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘــﺮدازش و اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﻧــﯿﺰ ﺑــﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺴﺘﻨﺪ .ﺑــﻪﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﻌﺮوف ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺧﻄـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻢ واﺑـﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻤـﻊ آنﻫـﺎ ﺧﻄـﺎی ﮐـﻞ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﮐـﻞ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫـﺎی
۵۱

ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ،ﻃـﺮح اﺟـﺮا،
ﻃﺮح ﻧﻈﺎرت ،ﻃﺮح آﻣﻮزش و ﻃﺮح واردﺳﺎزی و ﭘﺮدازش
دادهﻫﺎ و اﺟﺮای ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی آﺷـﻨﺎ
ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .ﭘــﺲ از ﻃﺮاﺣــﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪای ،ﻻزم
اﺳــﺖ ﻣﺮاﺣــﻞ اﺟــﺮای آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎندﻫﯽ،
آﻣﻮزش ،ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ( و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ
اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واردﺳﺎزی دادهﻫﺎ ،ادﯾـﺖ آدرس،
ﮐﺪﮔﺬاری ،ادﯾـﺖ و ﺟـﺎﻧﻬﯽ ،ﺟﺪولﺑﻨـﺪی و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺳـﺎزی
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار آن را ﮐـﺎﻫﺶ داد .اﯾـﻦ
اﻣﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ
ﻧﻮابﭘﻮر ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ و آﻗـﺎی ﻏﻼمرﺿـﺎ اﯾـﺰدی
ﺑﻮده اﺳﺖ و در آذرﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۵۲

اﻃﻼﻋــﺎت ﺻـــﻮرت ﮔﯿـــﺮد ﺗــﺎ دادهﻫــﺎی ﺧــﺎم ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن اراﺋﻪی ﻧﺘـﺎﯾﺞ در ﻗﺎﻟـﺐ
ﺟﺪاول ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﺳــﻌﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﺎ اﺻــﻮل و ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ آﻣــﺎر
رﺳﻤﯽ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣـﺎری ،ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت،
ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺧﻄــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی و

روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی و روشﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣﺎرﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ

ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ روشﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

)آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪای ،ﺳﺮﺷـﻤﺎری و آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨـﺎ( ﺑـﺎ

ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪهی ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎ دﮐـﺘﺮ زﻫـﺮا رﺿـﺎﺋﯽ

ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧــﻪای ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣــﻞ و

ﻗﻬﺮودی ،دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐـﺒﺮی ﺻـﺒﺎ و آﻗـﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪهای اﺳﺖ ﻛﻪ در ﯾـﮏ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧـﻪای

زاﻫـﺪﯾﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در آﺑﺎنﻣــﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﭼــﺎپ

از ﻧﻈـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﯽ ،ﻧﻤﻮﻧـــﻪﮔﯿﺮی ،اﺟﺮاﯾـــﯽ ،ﭘـــﺮدازش و

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ
اﯾــﻦ ﻫــﺪف ،در اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫــﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪای ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿــﻪی ﻃــﺮح ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی-

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑــﻮده و ﻫــﺪف آن ﻓــﺮاﻫﻢ ﮐــﺮدن
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ،ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ«
system of environmental- economic

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ .ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪی
ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی زﯾــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻋــﺚ اﺟــﺮای ﺑﻬــﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ

)accounting (2012

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺪه و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﺑــﺎ رﺷــﺪ روز اﻓــﺰون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی و آﻻﯾﻨــﺪهﻫﺎی

و ﮐـــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــــﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و اﻓــــﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾــــﯽ

زﯾــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷــﯽ از آﻧــﺎن ،ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻧــﯿﺰ ﺑﺎﯾــﺴﺘﯽ
ﻧﻘـــﺶ ﺧـــﻮد را در ﮐـــﺎﻫﺶ زﯾﺎنﻫـــﺎی وارده از اﯾﻨﮕﻮﻧـــﻪ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،اﯾﻔـﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﺷـﺎﺧﻪی
ﺟﺪﯾــــﺪی در ﺣــــﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺤــــﺖ ﻋﻨــــﻮان ﺣــــﺴﺎﺑﺪاری

اﻗﺘــﺼﺎدی دارد .اﻫﻤﯿــﺖ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ،ﺳــﺒﺐ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻬـﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و دﺳـﺖﻣﺎﯾﻪ ﻗـﺮار دادن اﯾـﻦ

زﯾـــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻇﻬـــﻮر ﭘﯿـــﺪا ﮐـــﺮده اﺳـــﺖ .ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری

ﭼﺎرﭼﻮب از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

زﯾــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری در ﺳﯿــﺴﺘﻢ

ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۵آﻏـﺎز ﺷـﺪ

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪهی ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪی

و در دیﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ .ﺗﺮﺟﻤـﻪی اﯾـﻦ

اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺑﻬﺒــﻮد ﺗــﻮان ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﺑــﺮای

ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻋﻬﺪهی ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺪه دﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗـﺎی

ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ،ﺛﺒــﺖ و ﮔﺰارشﮔــﯿﺮی آﺛــﺎر ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗﺨﺮﯾــﺐ و

دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣـﺎر

آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣـﺴﺎﺑﺪاری زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﺘــــﻨﯽ ﺑــــﺮ ﺗﻠﻔﯿــــﻖ
ﻣﺤﯿــــــﻂ زﯾــــــﺴﺖ
ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾــﮏ ﻣﻨﺒــﻊ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی ﻃﺒﯿﻌــﯽ و
در ﻧﻈــــــﺮ ﮔﺮﻓﺘــــــﻦ
ﻫﺰﯾﻨــــﻪﻫﺎی زﯾــــﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄــــﯽ ﺑــــﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑـــﯽ از ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی
ﻗﺎﺑـــــــﻞ ﺗﻮﺟـــــــﻪ در

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب »ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ«۲۰۰۹ ،
(2009 UNESCO Framework for
)Cultural Statistics
دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ آﻣﺎرﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی
ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻤــﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘــﻮان ﺑــﺮاوردی ﻋﻠﻤــﯽ در
ﺧـــﺼﻮص ﻧﯿﺎزﻫـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﺟﺎﻣﻌـــﻪ اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﻮد و

۵۳

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای رﻓـﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺣـﻮزهی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،وﺟـﻮد
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﻮری ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﺎرﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺑﺰار ﻣﻔﯿـﺪی ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
و ﺳﻨﺠﺶ اﻗـﻼم و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺆﺳﺴﻪی آﻣﺎری و ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و آﻣﻮزﺷــﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ )ﯾﻮﻧــﺴﮑﻮ( اﻗــﺪام ﺑــﻪ
ﺗﻬﯿﻪی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻧــﺴﺨﻪی ﻧﻬــﺎﯾﯽ آن در ﺳــﺎل  ۲۰۰۹ﻣﯿــﻼدی
ﻣﻨﺘـــﺸﺮ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .اﯾـــﻦ ﭼـــﺎرﭼﻮب ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﯾـــﮏ
دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و راﻫﻨﻤــﺎی ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺑــﺮای ﻣﺮاﮐــﺰ آﻣــﺎری و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﺘـﺸﺎر آﻣﺎرﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ
ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﻫﺸﺖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐـﺮده
۵۴

اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮی آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿـﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﺒـﻪﻫﺎی ﻣـﺎدی و ﻏﯿـﺮ
ﻣــﺎدی ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﮔﺮﻓﺘــﻪ و از دو ﺑﺨــﺶ ﺣــﻮزهی
اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺣﻮزهی واﺑﺴﺘﻪ و ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﺑـــﺮای ﺗﻮﻟﯿـــﺪ و اﻧﺘـــﺸﺎر
آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪی آن در

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷﺪ و
در دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﺑﺮ ﻋﻬـﺪهی آﻗﺎﯾـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ ﻏﻼﻣـﯽ ،دﮐـﺘﺮ ﻧـﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘـﻮر،
دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق ﻋﻠﯽﭘــﻮر و دﮐــﺘﺮ اﯾــﻮب ﻓﺮاﻣــﺮزی ﺑــﻮده
اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب »روشﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺎری«
Demographic Methods for the
)( Statistical Office
ﮐﺘـــﺎب روشﻫـــﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﺮای ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎی
آﻣــﺎری ،ﺧﻼﺻــﻪای از روشﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ،روشﻫـﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺜﺎلﻫـﺎی ﻋـﺪدی

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ،ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪی
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی آﻣﺎرﻫــﺎی
ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ،ﺑﺎروری و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ در آن

Women Participation in Iran
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان

از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﻈﺎم وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎ

ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧــﺴﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧــﺴﺎﻧﯽ در ﻫــﺮ

و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ وﯾـﮋه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ

ﮐﺸﻮری از ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺸﺮﯾﺢ دﯾﺎﮔﺮام ﻟﮕﺰﯾﺲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺑـﻪ

ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﻣـــﻮرد ﺗﻮﺟـــﻪ ﺳﯿﺎﺳـــﺘﮕﺬاران ،ﺗـــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻐﯿـﯿﺮات »ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﺘﻮﻗـﻒ« ،اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی

ﻣﺤﻘﻘـــﺎن در زﻣﯿﻨـــﻪی اﻗﺘـــﺼﺎد ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ .ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﯾﻦ،

ﻣﺮگوﻣﯿﺮ )ﺟﺪول ﻋﻤﺮ( ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔـﯿﺮد .اﻓـﺰون

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزی اﻗﺘــﺼﺎدی ﯾﮑــﯽ از ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ

ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎروری و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧـﺴﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳـﻄﻮح ﮐـﻼن ﺧـﺮد ﺑـﻪ

واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯿﺰان ﺑـﺎروری ﮐـﻞ

ﮐــﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧــﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی و آﻣــﻮزش زﻧــﺎن ،از

از ﻃﺮﯾــﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳــﺎزی ﯾــﺎ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺨﻤﯿــﻦ در ﻧﻤﻮﻧــﻪی

ﻣــــﺴﺎﺋﻞ اﺻــــﻠﯽ در اﻗﺘــــﺼﺎد ﻫــــﺮ ﮐــــﺸﻮری ﺑــــﻪوﯾﮋه در

ﺑﺰرگﻣﻘﯿـــﺎس و ﺑـــﻪ ﺑﺤـــﺚ درﺑـــﺎرهی آﻣﺎرﻫـــﺎی ﻣﺘـــﺪاول

اﻗﺘــﺼﺎداﯾﺮان اﺳــﺖ .ﻫــﺪف اﺻــﻠﯽ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ،ﺑﺮرﺳــﯽ

ﻣﻬـــﺎﺟﺮت ﭘﺮداﺧﺘـــﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـــﺎی ﺟﻤﻌﯿـــﺘﯽ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری آن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔـﯿﺮد.
ﻣــﺪلﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢﭼــﻮن »ﻣــﺪل ﺑﻘــﺎء ﻻﺟﯿــﺖ
ﺑﺮاس« و »روشﻫﺎی ﻟﯽ ﮐﺎرﺗﺮ« ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻏـﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۴آﻏـﺎز ﺷـﺪ و در
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﯿﺮی ،ﻃـﻪ ﻧﻮراﻟﻬـﯽ و دﮐﺘـﺮ
ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دادهﻫـﺎی
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و درآﻣــﺪ ،ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ و
ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ در ﺳـــﺎل ۲۰۱۶
) (۱۳۹۵اﺳﺖ .ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی زﻧـﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -اﻗﺘـﺼﺎدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺳﻦ و ﻣﺨﺎرج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗــﺄﻟﯿﻒ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪهی آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق
ﻋﻠﯽﭘــﻮر ﺑــﻮده اﺳــﺖ و در ﻣﺮدادﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﺑــﻪ زﺑــﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۵۵

ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ

۵۶

ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﯽ ــ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻣﺠﻠـﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی آﻣـﺎری اﯾـﺮان« ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
 ۲۹ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﺟﻪی اﻋﺘﺒﺎری ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ اﯾــﻦ ﻣﺠﻠــﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از :آﻣــﺎر ﻧﻈــﺮی ،آﻣــﺎر ﮐــﺎرﺑﺮدی ،اﺣﺘﻤــﺎل ،آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،آﻣــﻮزش آﻣــﺎر ،آﻣــﺎر و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺎزی ،آﻣﺎر در اﻗﺘﺼﺎد ،زﯾﺴﺖآﻣﺎر ،آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎر.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل(؛
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ(؛
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦا ...ﭘﺎﺷﺎ )داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ(؛
دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ ﭼﯿﻨﯽﭘﺮداز )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز(؛
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر(؛
دﮐﺘﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﺎﻇﻢﻧﮋاد )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس(؛
دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(؛
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(؛
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(؛

۵۷

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ:
ﺳﺎﻧﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ )ﺷﻤﺎرهی اول از دورهی  (۱۵ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﯿﺪ .ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﺷـﺪه در اﯾـﻦ
ﺳﺎل ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۷ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد،
ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داوران و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺗﻌﺪاد  ۱۷ﻣﻘﺎﻟﻪ رد و  ۶ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﺮای ﭼـﺎپ
در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ۱۳ .ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
داوران )ﻣﺸﺎوران( ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۷

۵۸

ﻏﻼمرﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺮزادران

ﻓﺮزاد اﺳﮑﻨﺪری

ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﯽ

ﻣﯿﻨﺎ اﻣﯿﻦﻏﻔﺎری

ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ

ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﻨﯽ

ﻣﺼﻄﻔﯽ رزﻣﺨﻮاه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی

ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺰدی

ﺑﻬﺮام ﺻﺎدقﭘﻮر ﮔﯿﻠﺪه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

ﻗﺒﺎد ﺑﺮﻣﺎلزن

ﻫﺎدی ﻋﻠﯿﺰاده ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ

ﻣﻬﺮان ﻧﻘﯽزاده ﻗﻤﯽ

رﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ

ﻋﺎدل ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﻏﻼمرﺿﺎ ﺣﺴﺎﻣﯿﺎن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ

ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﯽ ــ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و رﺷـﺘﻪﻫﺎی واﺑـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮداوری ،ﭘﺮدازش ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،اراﯾﻪ و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی آﻣﺎری در ﺣﻮزهی آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺮاﺑﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛

۵۹

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ:
ﺳﺎﻧﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺳﻪ ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ )ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۹۰ ،۸۹و  (۹۱ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﯿﺪ .ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﺷـﺪه در
اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۴ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ۳۷ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧـﯿﺰ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
ﺗﻌﺪاد ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داوران و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن در ﻫﯿﺌـﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾـﻪ ،ﺗﻌـﺪاد  ۱۲ﻣﻘﺎﻟـﻪ رد و  ۱۸ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺑﺮای ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ۲۱ .ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺎوران )داوران( ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۷

۶۰

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻏﯿﺸﻨﯽ

ﻋﺒﺎس رﺿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺪری

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ

ﻟﯿﻼ زﻧﺪی

اﻣﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

زﻫﺮا ﺷﺎهوردی

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی

اﻣﯿﺮ ﺟﺒﺎری

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻣﺘﺮﺟﻢ

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

ﻏﻼمرﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺮزادران

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎﺋﺮی

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدوﻧﺪ

ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻦزاده

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺰﺗﯽ

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺴﮕﺮی

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی

ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

ﻣﺠﻠﻪی آﻣﺎر
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮم ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠـﻪی »آﻣـﺎر« )دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ -ﭘﮋوﻫـﺸﯽ( ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ
ﺳﻌﯽ دارد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﻣﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎدهی ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم و ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اراﯾـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺎل  ۳ ،۱۳۹۷ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن )ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل(
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی )ﺳﺮدﺑﯿﺮ(
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﯾﺮا )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺑﺨﺘﯿﺎریﻓﺮ )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
زﻫﺮه ﭼﯿﺖﺳﺎز )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽﻧﮋاد )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻋﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(

۶۱

ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﻋﺮاﻗﯽ )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻤﺎدی )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺎدری )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﺤﺰون )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ )ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ:
ﻃﺎﻫﺮه اﻣﯿﻨﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ؛
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻼﺻﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری؛
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻮاد آﻣﺎری؛
۶۲

ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ؛
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﺣﯿﻄﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛
ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و  ...؛
اﺧﺒﺎر ،ﺗﺎزهﻫﺎی آﻣﺎر.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را

اﻣﮑـــﺎن اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﻪ ﺑـــﺮای داﻧـــﺸﺠﻮﯾﺎن و

در ﺳــــﺎل  ،۱۳۷۹ﻫﻢزﻣــــﺎن ﺑــــﺎ ﺗﺄﺳــــﯿﺲ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧـﺎرج از ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ،در ﻣﺤـﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر

دارد .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﯾـﻖ وبﮔـﺎه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﺑـﻪ

ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿــﺎز ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان ،اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺗﻬ ّﯿــﻪی

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

ﮐﺘﺎبﻫـــﺎی ﺗﺨﺼـــﺼﯽ در زﻣﯿﻨـــﻪی آﻣـــﺎر و
اﻗﺘــﺼﺎد ﮐــﺮده اﺳــﺖ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 ۲۷۸۷ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ
 ۱۱۸۷ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻻﺗﯿﻦ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

 ۳۳۴ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ۵۳ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠّﻪی ﻓﺎرﺳﯽ
ی ﻓﺎرﺳـﯽ
 ۱۱۵ ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮ ِ
و ﻻﺗﯿﻦ
 ۳۲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪی ﻻﺗﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۳۳۴

۶۳

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

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

Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)
 Journal of Time Series Analysis
 Mathematical Population Studies: An International Journal of
Mathematical Demography

 Oxford Bulletin of Economics and Statistics

۶۴

ﻣﺠﻠّﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

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

 Teaching Statistics
۶۵

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧـﻮد

آﻣﺎری دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺸﺘﻤﻞ

در روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶﻫـﺎی وزارت

ﺑــﺮ ﺧﻼﺻــﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در زﻣﯿﻨــﻪی

ﮐــﺸﻮر و »ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﻗــﺎﻧﻮن آﻣــﺎر ،آﺳــﯿﺐﻫــﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ و

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﯾﻨـﺪه« ،در ﺳـﺎﻟﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﺠﺘﻤـﻊ آﻣﻮزﺷـﯽ

و اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ،در ﻣﻌـﺮض دﯾـﺪ ﻋﻤـﻮم

ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری رﻋﺪ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓـﻪی ﻓـﺮوش ﮐـﺮد .در

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾــﺸﮕﺎهﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻫــﺪف آ ﮔــﺎهﺳــﺎﺧﺘﻦ داﻧــﺸﮕﺎﻫﯿﺎن،
دﺳــﺖاﻧــﺪرﮐﺎران ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣــﺎر و ﮐــﺎرﺑﺮان و ﺑﻬــﺮهﺑــﺮداران

۶۶

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۶۷

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ﻣﺆﻟﻔﺎن  /ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی :روشﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ دوم(

۱

ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﻨﺎﻣﮕﯽ آﻣﺎر )ﺟﻠﺪ اول(

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

۲

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی

ﺳﺎل ۱۳۸۱
ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﺎری اﻣﯿﺮﻣﺠﺪی
ﺳﺎل ۱۳۸۲
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن
ﺳﺎل ۱۳۸۳

ﺳﺎل ۱۳۸۵
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم(

۱

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی

۲

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ S-PLUS

ﺳﺎل ۱۳۸۷
ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻــــﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿــــﻦ
ﺟﻤﺎلزاده
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺰاﯾﯽ

ﺳﺎل ۱۳۸۸
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

۱

ﻧﻈﺮﯾﻪ و روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻃﻮﻟﯽ

۲

روشﻫﺎی ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪاﯾﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﺳﺎل ۱۳۸۹
۶۸

۳

ﻣﺠﺘــﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠــﯽ ،زﻫــﺮا رﺿــﺎﯾﯽ
ﻗﻬﺮودی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

ﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐـﺸﻮر )ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ (۱۳۸۵

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

ﺳﺎل ۱۳۹۳
۱
۲

آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ :روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﺪدی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(
اﺳـــﺘﻔﺎده از  SASدر ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫـــﺎ ،ﺗﺤﻠﯿـــﻞ آﻣـــﺎری و ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫـــﺎ
)ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽﭘﻮر

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻣﺆﻟﻔﺎن  /ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ﻋﻨﻮان
ﺳﺎل ۱۳۹۴

۱

آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ :روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای دادهﻫﺎی
اداری )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس رﺿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺪری

ﺳﺎل ۱۳۹۵
۱

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﺪ اول و دوم

ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ

۲

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

۱

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

۲

روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﺳﺎل ۱۳۹۷

۳
۴

ﺣﻤﯿﺪرﺿــــﺎ ﻧﻮابﭘــــﻮر ،ﻣﺤﺪﺛــــﻪ ﺻــــﻔﺎﮐﯿﺶ،
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﯾﺰدی
زﻫـــﺮا رﺿـــﺎﯾﯽ ﻗﻬـــﺮودی ،ﻋﻠﯿﺮﺿـــﺎ زاﻫـــﺪﯾﺎن،
روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری زﯾـــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ -اﻗﺘـــﺼﺎدی

ﻣﺤﻤــﺪ ﻏﻼﻣﯽ،ﻧــﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘــﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق

ﭼﺎرﭼﻮبﻣﺤﻮری )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻋﻠﯽﭘﻮر ،اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

روشﻫـــﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﺮای ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎی
آﻣﺎری )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی ،ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی
۶۹

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۷۹
۱

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻢﺷـﻤﺎری در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل
۱۳۸۵

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۰
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

۱

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

۲

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

۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۴

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

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

۵

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزش آﻣﺎر

ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

۶

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح ﻓﻨﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ادواری از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۸

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﺬران وﻗﺖ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ

ﺣﺎﺟﯿــــﻪ ﻓــــﻼح اﺣﻤــــﺪ
ﺳﺮﮔﻮراﺑﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۱

۷۰

۱

ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۲

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۳
۴

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

۱۳۷۹-۱۳۶۳

اراﯾﻪی ﺷﯿﻮهای ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۲
۱

اﺷﺘﻐﺎل ،اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺠﺶ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۲

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

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۳
۴

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

ﻫﺪاﻧﯿﮏ )ﻣﻮرد راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ(

ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۳
۱

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر

ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی

۲

اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﺣﺴﻦ ورﻣﺰﯾﺎر

۳

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺷﻤﺲ

۴

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۲-۱۳۸۰

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۵

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح ﮔﺬران وﻗﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

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

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۸
۹
۱۰

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

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﺎنزاده
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۴
۱

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

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۲

ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در اﯾﺮان

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۳

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

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اراﯾﻪی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آنﻫﺎ

ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ

۵

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

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۶

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۷

ﺑﺮاورد ﭼﮕﺎﻟﯽ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرهﻫﺎ

ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪی

۸

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

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۹

ﺷﯿﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
)ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ(

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۵
۱

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ارﯾﺒﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪهای و ﮐﺎرﺑﺮد آن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪروﺣﺎﻧﯽ

۲

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬار ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷۱

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۳

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

۴

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

۵

ﺑﺮاورد ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺟﺎﻧﻬﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﻤﺸﺪهی

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۶

ﻣﺠﺮی

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۶
۱

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ GMDH

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻌﻠﯽ

۲

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪی ﻓﺮادادهﻫﺎی آﻣﺎری

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻧﺎری

۳

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه

۴

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ اﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﺮآﺑﺎدی

۵

ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ

ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی

۶

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۷

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان

اﺣﻤﺪ ﺧﺪادادی

۸

۷۲

روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی رﺗﺒﻪدار و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟﻮزاﻧﯽ

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

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

۹

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

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۱۰

ﻃﺮاﺣﯽ روش ﺑﺮاورد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ

۱۱

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

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۱۲

ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ

۱۳

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

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

۱۴

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

ﺷﻬﺎب ﺟﻮﻻﻧﯽ

۱۵

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از  PDAدر آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱۶

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

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۱۷

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۱۸
۱۹
۲۰

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

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

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی فﺻﻠﯽ ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
رﺳﻮل ﻋﺎدلزاده
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

۲۱

اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﺟﺰای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻔﺎری

۲۲

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ

روحاﻟﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۲۳

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

آوات ﻓﯿﻀﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۷
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻮﺿﻌﻠﯽ ﭘﻮر

۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در اﯾﺮان

۲

ﺑﺮاورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺧﺴﺮویﻧﮋاد

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﮋاد

۴

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ

۵

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﻓﻠﯿﺤﯽ

۶

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺑﻌﺎد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻓﺮﺷﺎد ﻫﯿﺒﺘﯽ

۷

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

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺑﺮی ﺻﻔﺎﯾﯽ

۸

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ

ﺟﻮاد ﺻﻼﺣﯽ

۹

ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر  -ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۸۵

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

۱۰

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

۱۱

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

ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﻬﺮﻣﯽ

ﻣﺎرﯾﺎ رﻫﺒﺮ
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

۱۲

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر

۱۳

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

داوود ﻋﺒﺎﺳﯽ

۷۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ
۱۴

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

۱۳۸۵-۱۳۷۵

ﭘﺮواﻧﻪ آﺳﺘﯿﻦ اﻓﺸﺎن

۱۵

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

ﮐﺎوه ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ

۱۶

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

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

۱۷

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

ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری

۱۸

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

۱۹

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

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

۲۰

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

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮزا ﻣﺼﻄﻔﯽ

۲۱

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۲۲

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

ﻧﺎزی ﻣﺤﻤﺪزاده اﺻﻞ

۲۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺑﺎدیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ۸۵

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ

۲۴

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

۲۵

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

۲۶
۲۷
۷۴

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۲۸

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

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

ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

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

ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۸۴

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

۲۹

ﺷﻨﺎوری ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎﺻﺤﯽ

۳۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن

ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ اردﻫﺎﯾﯽ

۳۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

ﻋﺬرا ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ

۳۲

ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﻣﻮر

۳۳

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮﯾﻨﺸﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟﻮزاﻧﯽ

۳۴

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ و اﺟﺎرهی ﻣﺴﮑﻦ

اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ

۳۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از زاﺋﺮان آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢاﻟﺤﺴﻨﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ
۳۷
۳۸
۳۹

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

ﻣﺠﺮی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۸
۱

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻬﺎدی )ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ(

ﺗﻘﯽ ﺗﺮاﺑﯽ

۲

ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۴

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

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

۵
۶
۷
۸

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

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

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

اﮐﺒﺮ اﻓﺘﺨﺎری
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی
ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری

۹

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

ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻔﺎری

۱۰

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

ﺑﻬﺮوز ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ

۱۱

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

ﻓﯿﺮوزه رﯾﻮاز

۱۲

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

روﯾﺎ وزﯾﺮی

۱۳

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

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺑﺮی ﺻﻔﺎﯾﯽ

۱۴

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر

ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

۱۵

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

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۱۶

ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۷۵

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۹
۱

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮرم اﯾﺮان

ﺳﻤﯿﺮا ﻧﺼﯿﺮی

۲

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

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

۴

ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار

روﯾﺎ وزﯾﺮی

۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۵و ۱۳۸۵

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

۶
۷
۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  ۱۰ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎری ﺑﺮﺗﺮ )ﭘﯿﺶرو( ﺟﻬﺎن در ﺣﻮزهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪی
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

رﺿﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ذﺑﯿﺢا ...ﻗﺎﺋﻤﯽ
اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن

۹

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺳﯿﺎوش ﻣﺮﯾﺪی

۱۰

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

ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽﺷﻮازی

۱۱
۱۲

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺪی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۰
۷۶

۱

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

۲

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

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ

۳

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

ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

۴

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﯿﻌﯽ

۵

راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر

۶

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

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۷

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۰

ذﺑﯿﺢا ...ﻗﺎﺋﻤﯽ

۸

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

ﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﺧﯽ

۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۱۰

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

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻬﯿﺎزی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۱۱

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۱۲

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۱۳

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺠﯿﺒﯽ

۱۴

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪی آﻣﻮزش ﻧﯿﻤﻪﺣﻀﻮری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب

ﻧﺼﯿﺒﻪ ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪزاده

۱۵

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ

ﺻﺎﺑﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ

۱۶

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﺟﺎﻧﻬﯽ  NIMدر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

آﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

۱۷

ﺑﺮاورد ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻫﮋﺑﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ

۱۸

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۱۹

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۰

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﺮان۱۳۸۵ -

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﯿﻌﯽ

۲۲

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )(ICPD

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی

۲۳

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )(MDGS

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﻨﺰوی

۲۴

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

۲۵

ﺑﺮاورد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۵ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ

ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ

۲۶

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح

۲۷

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

آﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

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

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﮔﻮدرزی

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

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻬﯿﺎزی

۱

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دو ﺷﻐﻠﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان

ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺪی

۲

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

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۳

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

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن

۴

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎ

اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

۵

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺷﯿﻮهی اﻃﻼعﮔﯿﺮی  CAPIدر ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

۶

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار CensusInfo

ﺳﺎرا اﺑﺪاﻟﯽ

۷

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

ﮐﺎوه ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ

۸

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ

۲۸
۲۹

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ
ﮔﻮدرزی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۱

۷۷

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۹

ﺑﺮاورد ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺸﻮر

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﻨﯽ

۱۰

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار DevInfo

ﺛﻤﯿﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

۱۱

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

ﻋﻠﯽ دﺳﺖﺑﺮآورده

۱۲

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان

ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

۱۳

ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ

۱۴

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

ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ

۱۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰-۱۳۸۵

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۱۶

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﺟﺎﻧﻬﯽ و ﺑﺮاورد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻗﺪرت ا ...روﺷﻨﺎﯾﯽ

۱۷

راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر

داود روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

۱۸

۷۸

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

ﻣﺠﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﺪاﺑﯽ

۱۹

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی

۲۰

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ادﯾﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

۲۱

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

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ

۲۲

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﻣﺮﺟﺎن داﻣﻦﮐﺸﯿﺪه

۲۳

ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﻣﺮﺿﯿﻪ ارﺑﺎﺑﯽ

۲۴

ﺗﻬﯿﻪی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم

اﺣﻤﺪرﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﭘﻮر

۲۵

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ اﮐﻮ

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زارﻋﯽ

۲۶

ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪای در ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ

۲۷

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻣﺎری ﻃﺮح ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

۲۸

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲۹

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )(ICPD

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۳۰

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )(MDGS

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۳۱

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ

۳۲

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

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۲
۱

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

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۲

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

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻗﺼﻮری

۳
۴
۵
۶

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

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﺑﺨﺶ
زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﺣﺴﻦ رﻧﺠﯽ

۷

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

۸

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

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

۹

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﯾﺮان

ﯾﺪاﻟﻪ ﻣﺤﺮاﺑﯽ

۱۰

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

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﻮﯾﺎنﻓﺮ

۱۱

روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

۱۲

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

ﻣﻬﺪی وﺣﺪﺗﯽ

۱۳

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

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ

۱۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

۱۵

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ ۱۳۹۰-۱۳۸۵

ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ

۱۶

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

ﺻﻤﺪ اﺻﻐﺮی

۱۷
۱۸

ﺑﺮرﺳــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺷﺶﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ و راﺑﻄــﻪ آن ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ ﺳــﻮاد و
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۵ﺗﺎ ۱۳۹۰
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی زن ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۱۹

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۲۰

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺠﻪی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ

۷۹

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻣﺠﺮی

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

۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

۸۰

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

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ(

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

رﺿﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ
روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

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

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

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

۳۰

راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر

داوود روﺷﻦ ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ

۳۱

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

ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻔﻮی

۳۲
۳۳
۳۴

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

اﻓﺸﯿﻦ ﻓﻼح
ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ
ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۳
۱

ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
ﺳﺎل ۱۳۹۰

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۲

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر

۳

ﻣﻌﺮﻓﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۴

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۵

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

ﺗﺮﺟﻤﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱

ﻓﺮﯾﺪه ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

۷

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۶

۸

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

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ
ﻧﻌﻤﺖا ...رﺿﺎﯾﯽ
ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

۹

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﮐﺸﻮر ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۰

ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی

۱۱

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد در ﺣﻮزهی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات )  ITUﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر(

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۲

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎرسﻧﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت  Desktopو ﺗﺤﺖ وب

ﺑﻬﺎره ﻧﻌﻤﺎﯾﯽ

۱۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۱۴

ﻣﺪلﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان۱۴۲۵ -۱۳۵۷ :

ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

۱۵

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

ﻗﺪرت ﻃﺎﻫﺮی

۱۶

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ) (WIGدر اﯾﺮان

ﻗﺪرتاﻟﻪ اﻣﺎموردی

۱۷

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺎدر

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ

۱۸
۱۹

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۸۱

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۴
۱

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳

ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی دادهﮐﺎوی و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺸﯿﺎرﻣﻨﺶ

۴

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر۱۳۹۳ ،

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۵

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۶

ﺑﺮاورد ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان

ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری

۷

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

۸

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ ۱۳۹۰

۹

۸۲

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

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

۱۰

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۱۱

اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری آدرسﻣﺒﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۱۲

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺻﺪﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر

۱۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎروری در اﯾﺮان

ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

۱۴

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (ICPDو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ) (MDGSﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۵
۱

اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان  -ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد درﺣﻮزه روﺳﺘﺎﯾﯽ ۱۳۹۱ -

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۲

ﺑﺮاورد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۳
۴
۵
۶

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از
ﻧﮕﺎه آﻣﺎر
ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ آﻣﺎری
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ۲۰۱۱
ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۳
اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان  -ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﻮزهی روﺳﺘﺎﯾﯽ -
۱۳۹۲

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر
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 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان۱۳۹۴ -

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۸۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۶-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۶
۱

ﺑﺮاورد ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

ﻏﻼمرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ

۲

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۳و ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۳

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر

۴

ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺳﻮد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۵

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۶
۷
۸

۸۴

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎفﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﺎﯾﻪی ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )(۱۳۹۶-۱۴۰۰

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﺎﺗﯿﺎن

۹

ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ۱۳۹۵

ﻓﺮﯾﺒﺎاﻟﺴﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

۱۰

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

ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

۱۱

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺰی در آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ

اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

۱۲

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﻋﻠﯽرﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن

۱۳

ﺧﻄﺎﻫﺎی ردهﺑﻨﺪی در آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

