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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
و ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ در ﻃﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺧﻸﻫــﺎی ﺟــﺪی ﻣﻮﺟــﻮد در ﺣــﻮزهی آﻣــﻮزش ﮐﺎرﮐﻨــﺎن
ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﻌـﺎﻻن ﺣـﻮزهی آﻣـﺎر
رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای را ﻫﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫـﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻣـــﺪت ﺣـــﻮزهی آﻣـــﺎر رﺳـــﻤﯽ اﻧﺠـــﺎم ﻣﯽدﻫـــﺪ.
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺧــﻮد را ﻣــﺄﻣﻮر در رﻓــﻊ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی
ﭘﮋوﻫــﺸﯽ و آﻣﻮزﺷــﯽ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر و ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽداﻧﺪ.
اﮔﺮﭼــﻪ در ﻃــﯽ اﯾــﻦ ﺳــﺎلﻫﺎ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﺘﻌﻬـﺪ و
ﭘﺮﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﺷـﺒﺎﻧﻪروزی ،ﺗﻤـﺎم
ﻫﻤﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﯿﺎزﻫـــﺎی ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎری ﮐـــﺸﻮر ،ﺑﺮﮔـــﺰاری دورهﻫـــﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘـﺐ و ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﯽ
ﺻﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎل ،۱۳۹۸

 ۳۲ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ آﻏـﺎز ﯾـﺎ ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﮔـﺰاری  ۳۸دورهی آﻣﻮزﺷـﯽ و  ۲ﻧﺸـﺴﺖ
ﺗﺨﺼــﺼﯽ ،ﭼــﺎپ  ۱۸ﻣﻘﺎﻟــﻪی ﻋﻠﻤــﯽ و ﯾــﮏ ﻧــﺴﺨﻪ
ﮐﺘــﺎب ،اﻧﺘــﺸﺎر  ۱۱ﮔــﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ را ﻧــﯿﺰ ﻣﯽﺗــﻮان
ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨـــﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎی اﯾـــﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ،در ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻻزم اﺳــﺖ در اﯾﻨﺠــﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫــﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫــﺎی
ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦزاده رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و راﻫﺒﺮی ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺧـﻮد
ﻧﻘـــﺶ ارزﻧـــﺪهای در ﭘﯿﺶﺑـــﺮد اﻫـــﺪاف ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه
داﺷـﺘﻪاﻧﺪ و ﻧـﯿﺰ ﺳـﺎﯾﺮ اﻋـﻀﺎی ﻫﯿﺌـﺖ رﺋﯿـﺴﻪ ﻣﺤــﺘﺮم

۱

ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر ﮐـــﻪ ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﻫﻤـــﺮاه و ﯾـــﺎور ﻣـــﺎ ﺑﻮدهاﻧـــﺪ،

-۱ﻣﺤﻘﻖﺳــﺎزی اﺣﮑــﺎم و ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﺳﭙﺎﺳــﮕﺰاری ﮐﻨــﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ از ﻫﻤــﻪ اﻋــﻀﺎی ﻫﯿﺌــﺖ

ﻣﻠﯽ آﻣﺎر در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ﮐـﻪ در ﺗﺤﻘـﻖ

 -۲اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎری و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

دارم .ﺟﺎ دارد ﻗﺪردان ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﻪی رؤﺳـﺎی ﭘﯿـﺸﯿﻦ

 -۳ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻨﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯿﭙـﻮر ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﺮﻫﻮن زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ،

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑــﻮده و ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﻋﺰﯾــﺰان آرزوی ﺳــﻼﻣﺘﯽ و ﭘــﯿﺮوزی

 -۴اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ

روزاﻓﺰون ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻣﺪرنﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻈﯿـﻢ ،اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه در ﻧﻈـﺮ

 -۵ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و

دارد در ﺳـــﺎل ﺟـــﺎری ﺿـــﻤﻦ اداﻣـــﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺳــﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ در راﺳــﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐـﺸﻮر و ﺑـﻪ
وﯾﮋه در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﯾﻦﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ اﻫـﺪاف و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
۲

ﮐﻼن زﯾﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزهی آﻣﺎر
 -۶ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﮐﯿﻔــﯽ ﻣﻨــﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ،
ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﺑــﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎی ﻓــﻨﯽ ،ﺗﺨﺼــﺼﯽ،
ﻋﻠﻤــﯽ و ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿــﺪ و اﻧﺘــﺸﺎر آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ
ﮐﺸﻮر

ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺰرگ و ﺑـﺎ ﯾـﺎری و
ﻫﻤـــﺪﻟﯽ ﻫﻤـــﻪ ﻫﻤﮑـــﺎران ﺧـــﻮب ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه و ﺳـــﺎﯾﺮ
ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ وﯾـﮋه در
ﺣﻮزهی آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎ ﮔﺎمﻫـﺎی اﺳـﺘﻮار
در ﺟﻬـــﺖ ﺗﺤﻘـــﻖ اﻫـــﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـــﺪه و
اﻋﺘﻼی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه در ﻧﻈـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

اﻫﺪاف ،وﻇﺎﯾﻒ و ارﮐﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری در ﺣﻮزهی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل ۱۳۸۷ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻫﺪاف ﮐﻠـﯽ 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  ،۱۳۹۸ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
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 ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺶ در
ﺣﻮزه آﻣﺎر ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

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

ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔــﯿﺮد .ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن داﺋﻤــﯽ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﺑــﻪﻋﻨﻮان

ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣــﺼﻮﺑﺎت ارﮐــﺎن ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه اﺳــﺖ .ارﮐــﺎن

ﺑــﺎزرس اﺟﺮاﯾـــﯽ ﻫﯿﺌـــﺖ اﻣﻨـــﺎ ﻣـــﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳـــﯽ اوﻟﯿـــﻪی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﮔﺰارشﻫﺎی رﺋﯿـﺲ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه و دﺳـﺘﻮر ﺟﻠـﺴﺎت ﻫﯿﺌـﺖ

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
ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ،ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺳـﺎزﻣﺎن
اداری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط،
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮐﻪ از ﻃـﺮف رﺋﯿـﺲ
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷـــﻮد ،ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎ و
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪی ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ،ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﺤـﻮهی وﺻـﻮل
درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣـﺼﺮف آن ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘـــﺮرات ﻣﺮﺑـــﻮط ،ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﺣـــﺴﺎﺑﺮس و ﺧﺰاﻧـــﻪدار ﺑـــﺮای
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ،ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـــﻪی ﻣـــﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـــﯽ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در ﭼــﺎرﭼﻮب ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﻌﯿﯿـﻦ
ﺧــﻂ ﻣــﺸﯽ ﻋﻠﻤــﯽ و ﺣــﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه و
اراﺋــﻪی آن ﺑــﻪ وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری ﺑــﺮای
ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬـــﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮔـــﺰارش ﻋﻤﻠﮑـــﺮد ﺳـــﺎﻻﻧﻪی
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺟــﺮای اﯾــﻦ وﻇــﺎﯾﻒ ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤـﯽ ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺑـﺎزوی اﺟﺮاﯾـﯽ آن

اﻣﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺳــﺎل  ،۱۳۹۸ﻫﻤﭽــﻮن ﺳــﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن
داﺋﻤﯽ و ﻫﺌﯿﺖ اﻣﻨﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ دو
ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ
اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دو ﺣـﻮزهی
ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ:
ﻋــــﻼوه ﺑــــﺮ ﺗــــﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟــــﻪ ﺗﻔــــﺼﯿﻠﯽ ﺳــــﺎل ۱۳۹۸
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋـﻀﺎی ﻫﯿﺌـﺖ
ﻋﻠﻤــﯽ و ﻏــﯿﺮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ،ﮔــﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۷ﻣــﻮرد ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺑــﺮای ﺳــﺎل ۱۳۹۸
ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﻘـــﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻠﯿـــﺎت اﺻـــﻼح ﺳـــﺎﺧﺘﺎر ﺳـــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ
راﻫــﺒﺮدی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه آﻣــﺎر ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﯿــﺎز ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧــﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺿــﻮع ﺟــﺬب
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﯿـﺰ
اﺟﺎزهی ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه در ﻓﺮاﺧـﻮان ﺟـﺬب ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
وزارت ﻋﻠﻮم داده ﺷﺪ.

رﺋﯿــﺲ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه :رﮐــﻦ دﯾﮕــﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ارﮐــﺎن
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ،رﺋﯿــﺲ اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪهی ﻗﺎﻧﻮﻧــﯽ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه در ﻣﺮاﺟــﻊ ﺣﻘﯿﻘــﯽ و ﺣﻘﻮﻗــﯽ اﺳــﺖ ،از ﺑﯿــﻦ
اﻋــﻀﺎی ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ،ﺗﻮﺳــﻂ رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﺎ

۵

۶

ﺣﮑــﻢ رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﻣﻨــﺼﻮب ﻣﯽﺷــﻮد .رﺋﯿــﺲ

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ را در راﺳـــﺘﺎی

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه دارای وﻇــﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿــﺎراﺗﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ اداره و

اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ

ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟـﺮای ﻫﻤـﻪی

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ .ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫـــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی آن ،اﺧــﺬ اوﻟﻮﯾﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در زﻣﯿﻨــﻪی

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣـﺴﻦ اﺟـﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ،

آﻣـــﺎر ﮐـــﺎرﺑﺮدی از ﻣﺮاﺟـــﻊ ذیﺻـــﻼح ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟـــﺮای

ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ اﻧﺘــﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫــﺎ و ﻧــﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ،

ﻃﺮحﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ و اراﺋــﻪی آن ﺑــﻪ ﺷــﻮرای ﭘﮋوﻫــﺸﯽ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ،اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد ﺗــﺸﮑﯿﻼت ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ ﺑــﺮای

ﺧﻂﻣﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ

ﺗــﺼﻮﯾﺐ ،ﺻــﺪور اﺣﮑــﺎم ﻣــﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﺮ اﺳــﺎس

آﻣﻮزﺷــﯽ -ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻣﺤــﺪودهی ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘــﺮرات

ﺗــﺸﮑﯿﻼت ﻣــﺼﻮّب ،اﻣــﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫــﺎ و اﺳــﻨﺎد ﻣــﺎﻟﯽ و

ﮐــﺸﻮر و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻃــﻮل

اداری ،ﺗﻨﻈﯿــﻢ و ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟــﻪی ﺳــﺎﻻﻧﻪ و ﺗﻔــﺼﯿﻠﯽ ﺑــﻪ

ﯾﮏﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﯾـﻦ ﺷـﻮرا اﺳـﺖ.

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨـﺎ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﻨﻈﯿـﻢ و ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی

ﺩﺭ ﺳــــﺎل  ،۱۳۹۸دو ﺟﻠــــﺴﻪی ﺷــــﻮرای ﭘﮋوﻫــــﺸﯽ در

ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎ ،ارﺳـﺎل

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻇﺎﯾـﻒ

ﺻﻮرتﺟﻠــﺴﻪﻫﺎی ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ وزارت

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺑــﺎزوی ﻋﻠﻤــﯽ و ﭘﮋوﻫــﺸﯽ

ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و اراﺋــﻪی

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺑـﯿﺮ ﺷـﻮرای

ﮔــﺰارش ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎﻻﻧﻪی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﻪ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎ،

ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺮای ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻓﺰاﯾــﺶ

وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮر

اﺳﺖ.

 ۵ﺟﻠﺴﻪی ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺮﮔـﺰار ﮐـﺮده

ﺷـــﻮرای ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـــﯽ دﯾﮕـــﺮ از ارﮐـــﺎن

اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ
 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؛
 ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری از ﻃﺮﯾــﻖ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ؛

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

۷

۸

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۶۵ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻫﻤﮑﺎری داﺷـﺘﻪاﻧﺪ
ﮐــﻪ  ۳۵ﻧﻔــﺮ از آﻧــﺎن را ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺷــﺎﻏﻞ در ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه و  ۲۳۰ﻧﻔــﺮ دﯾﮕــﺮ را
ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺧﺎرج از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدارﻫــﺎی زﯾــﺮ ﻧــﻮع ﻫﻤﮑــﺎری آﻧــﺎن را ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣــﺪرک ﺗﺤــﺼﯿﻠﯽ ﻧــﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

وﺿﻊ ﺳﻮاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۹

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
۱۰

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ اﺟـﺮای
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺮحﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﺳـــﻪ ﮔـــﺮوه ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﺟﺮا در ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ

»آﻣﺎرﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی«» ،ﻃﺮحﻫــﺎی ﻓــﻨﯽ و روشﻫــﺎی

۱۴

آﻣﺎری« و »ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ« ﺑـﻪ اﺟـﺮا در
آﻣﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺗﻌــﺪاد  ۳۲ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣــﻪ ﻋﻨــﺎوﯾﻦ و ﺧﻼﺻــﻪی ﻫﺮﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻃﺮحﻫــﺎ
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۴

۱۴

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔــﺮوه آﻣﺎرﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﻣﺘــﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﯽ ﻣﺠــﺮب و ﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑــﻪ از رﺷــﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎد و
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:



اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،



ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﺋﻪی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮاورد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.



ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﺋﻪی راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻬﯿﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ



ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﮐﺸﻮر



ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

۱۱

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه

آﻗــﺎی ﻧــﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘــﻮر؛
دﮐــﺘﺮای اﻗﺘــﺼﺎد ،ﻋــﻀﻮ
ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ و ﻣﺪﯾـــﺮ
ﮔﺮوه

آﻗــــﺎی ﻣﺤﻤــــﺪ ﺷــــﯿﺮی
دﮐﺘﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﻋـــﻀﻮ ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ و
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛

آﻗــــﺎی ﻣﺤﻤــــﺪﺻــــﺎدق

آﻗــﺎی اﯾــﻮب ﻓﺮاﻣــﺮزی؛

ﻋﻠﯽﭘـــــــﻮر؛ دﮐـــــــﺘﺮای

دﮐــﺘﺮای اﻗﺘــﺼﺎد ،ﻋــﻀﻮ

اﻗﺘــﺼﺎد ،ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛

ﻋﻠﻤﯽ؛

۱۲

آﻗﺎی ﻣﺤﻤـﺪ ﻏﻼﻣـﯽ ﻓـﻮق

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ؛

ﺧــــﺎﻧﻢ ﻣﺤﺪﺛــــﻪ ﻏﻔــــﺎری،

ﻟﯿــــــﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘــــــﺼﺎد و

ﻓـــــــــﻮق ﻟﯿـــــــــﺴﺎﻧﺲ

ﻟﯿـــــــﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤـــــــﺎری و

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــــــــــــﯽ و

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
 -1ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۶و ﺳﺎل ۱۳۹۷
 -۲ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ
 -۳ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۰
 -۴ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 -۵ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۹۶
 -۶ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۴
 -۷ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﻗﺸﻢ
 -۸ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 -۹ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 -۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 -۱۱ﺗﺮﺟﻤﻪ SDG
 -۱۲ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 -۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

 -۱۴ﺑﺮرﺳﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان

۱۳

ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﻨــﺎوری ﻧــﺎﻧﻮ ،زﯾــﺴﺖﻓﻨﺎوری و

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻧـﯿﺰ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋهای
داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن ،ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن اﻣﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘــﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺟﺎﻣﻌــﻪی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃــﯽ

 -۱ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۶و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و

ﺳﺎل ۱۳۹۷

ارﺗﺒﺎﻃــﺎت در دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻣﻠــﯽ و ﺑﺨــﺸﯽ،

ﺟﺪاول اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۳۸۰ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺮای ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱ﺗــﺎ  ۱۳۹۵ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری
ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﺑـﻪ ﺳـﻔﺎرش
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎل
 ۱۳۹۶ﻧﯿﺰ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷـﺪ و در ﺳـﺎل ۱۳۹۸
۱۴

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی

ﻣﻮﺿـــﻮﻋﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در ﻃـــﯽ ﺳـــﺎﻟﯿﺎن اﺧـــﯿﺮ ﻣـــﻮرد ﺗﻮﺟـــﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﮐﺸﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ و از اﯾـﻦرو،
ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ،ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ و
اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ و اراﺋـﻪی ﮔﺰارشﻫـﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ آن ﺑـﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ در اﺑﻌـﺎد
ﻣﻠـــﯽ ،ﻣﻨﻄﻘـــﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ،ﻧﻈـــﺎم ﭘـــﺎﯾﺶ ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣـﺮی ﺿـﺮوری اﺳـﺖ .اﺟـﺮای
اﯾـــﻦ ﻃـــﺮح ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﺑـــﺎ ﻫﻤﮑـــﺎری ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وزارت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در دی

ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺳــﺎل  ۱۳۹۷در دی ﺳــﺎل  ۱۳۹۸آﻏــﺎز ﺷــﺪه

ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

 -۲ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗــﺪوﯾﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﺨــﺶ

 -۳ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ

 ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۰

در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫـﻪی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،اﻗﺘـﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ

ﺑـﺎزار ﮐــﺎر ﯾﮑـﯽ از ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻣﻬـﻢ در اﻗﺘــﺼﺎد اﺳـﺖ ﮐــﻪ در آن

اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧـﺪ .در
ﺳــﺎﻟﯿﺎن اﺧــﯿﺮ ،ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﺧــﻮد ﺑــﻪ

ﻋﺮﺿــﻪ و ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر و ﺑﯿﮑــﺎری ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ و از ﻃﺮﻓــﯽ اﺑــﺰاری ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﺳﺖ.
از ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘـﻪای در اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﻣــﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮی دارﻧـﺪ
و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺎﻻﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧـــﺪ .اﯾـــﻦ ﺗﻔﺎوتﻫـــﺎ ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳـــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘـــﺼﺎدی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖﻫـﺎی ﻧـﺴﺒﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و
ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘـــﻪای ﺻـــﺤﯿﺢ اﺳـــﺖ.
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﺮان ،ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎی زﯾـﺎدی در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﮑﺎﻧـﺎت
و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﻪ
وﺟـــﻮد آﻣـــﺪه اﺳـــﺖ و ﺑﺎﻋـــﺚ ﺷـــﺪه ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﻣﻮﺿـــﻮع
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اراﯾـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺮی از اﺷـﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑــﺎری در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ
از ﻃﺮح ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ روﻧـﺪ ﻧـﺮخ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺘﺪاول ،ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐـﺸﻮر ﺗـﺎ
ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در اﻧﺘﻬـﺎی اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اراﯾـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

 -۴ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﭘﺪﯾﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑـﻢ در
ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣـﻊ روی زﻣﯿـﻦ اﺳـﺖ .دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ ﺷـﺪن
اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت
و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار و دوﻟـﺖ ،ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ،
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .از اﯾـﻦرو ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط زﻧﺠﯿﺮهوار ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ،
رﺳـﯿﺪن ﺑــﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔــﯽ ﻣــﺸﺘﺮک درﺑــﺎرهی ﻧﻘــﺶ ﺑــﺎرز ﺷــﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠــﻒ دﯾﺠﯿﺘــﺎﻟﯽ ﺷــﺪن اﻗﺘــﺼﺎد ،ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪی ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ آﻣﺎرﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد درﺑــﺎرهی ﻧﻘــﺶ و ﺳــﻬﻢ ﺑﺨــﺶ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻗﺘـﺼﺎد ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧـﯿﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮐﻤـﯽ و
ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻧـﺸﺎن
دادن ﻧﻘــﺶ و ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ و اﺳــﺘﻔﺎده از آن
ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫــﺎ و اﻓــﺮاد ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿــﺴﺘﻨﺪ .ﺳــﻨﺠﺶ اﻗﺘــﺼﺎد
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﺑﺰارﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻧﻮﯾـﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اراﺋﻪی ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻸﻫـﺎی
آﻣﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل از دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫـﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﻌﯽ
ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ

اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در دی ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺒﺘﯽ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺑـﻪ
رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮاورد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﻠﯽﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻣﻬــﺮ ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن

۱۵

رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،آﻗــﺎی ﻣﺤﻤــﺪ ﻏﻼﻣــﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۴

 -۵ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ و اﻧﺪازه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ،اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﺗﻔــﺼﯿﻠﯽ در ﺑﺨــﺶ ﺧﺎﺻــﯽ از اﻗﺘــﺼﺎد
ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش از اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ روﺷـﻦ ﺷـﺪن ﻧﻘـﺶ رﺷـﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘــﺼﺎدی ﮐﻤــﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ از اﻫﻤﯿــﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در ﻧﻈـﺎم ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب اﻗﻤـﺎری
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﯾﮋهی از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﺧــﺎص ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ ﺗﻔــﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﻫــﺴﺘﻨﺪ در آن
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﻫـﺪف از ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎب اﻗﻤـﺎری ﺑﺨـﺶ
آﻣﻮزش ،ﺑﺮاورد ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ آﻣــﻮزش ) ،(ISCDﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺎﻣــﯽ
رﺷــــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘــــﺼﺎدی ) (ISIC.V.۴و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــــﺪی
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (GFSو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻬﻢ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
۱۶

 -۶ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺨـــﺶ در ﮐـــﺸﻮر اﺳـــﺖ .در اﯾـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﺑﺨـــﺶ آﻣـــﻮزش
ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ آﻣــﻮزش ﻋــﺎﻟﯽ ،آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش و ﻓﻨﯽﺣﺮﻓــﻪای
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دی ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷـﺪه و در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ اﯾـﻮب
ﻓﺮاﻣﺮزی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪی را در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣــ ـﻪﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳــــﺖﻫﺎی اﺗﺨﺎذﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺨــﺶﺧﺼﻮﺻﯽ
در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻫــﻢ در اﯾــﻦ راﺳـــﺘﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷــﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻸ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ در ارﺗﺒــ ـﺎط
ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮات و ﺗﺤــﻮﻻت ﺳــﻬﻢ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻫﻤـــﻮاره
اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮﮔـــــــﺬاریﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫــﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼــ ـﺎدی را از ﺑــ ـﯿﻦ ﺑــ ـﺮده
اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻼء آﻣﺎری ﺑـﺎ
اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی ) (NSA۲۰۰۸از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی دوﻟﺖ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎدﻻت
ﺑﺎزار و ﺗــﺴﻬﯿﻞ در اﯾﺠﺎد ﺷــﺮاﯾﻂ رﻗــﺎﺑﺘﯽ در ﻓــﻀﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐــــــــــﺎر ،راﻫﺒﺮد اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در
دﻫﻪﻫــﺎی اﺧــﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾــﻦ ﺣﺮﮐــﺖ در ﮐــﺸﻮر ﻣـــﺎ ﻧــﯿﺰ در
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵ﺑـﺎ
اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـﻞ  ۴۴ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌـﺪد از
اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ﻧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر و
ﻗــﺎﻧﻮن رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪهی ﺑﺨــﺶ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ

در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌـﺎد ﮐﻤـﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ،ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺳــﻬﻢ ﺑﺨـــﺶ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻠـﯽ ،ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ

ﺧﺼﻮﺻـــــﯽ در اﻗﺘﺼـــــﺎد اﯾـــــﺮان ﺑـــــﺮ ﺣﺴـــــﺐ ﻧﯿـــــﺎز و

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

درﺧﻮاﺳـــــﺖ اﺗـــــﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳﻂ

ﻓﻀﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻬـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در اﻗﺘـﺼﺎد ،ﮐـﺸﻮر ار ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ از

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﯾـــــــــﻦ

رﺻــﺪ و ﭘــﺎﯾﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ،ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری و ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی

ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫﺸــﯽ اﻧﺠــﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘـﺎی

اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در ﻣﻬــﺮ ﺳــﺎل  ۱۳۹۸آﻏــﺎز ﺷــﺪ.

ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽ ﻧﻈــﺎم اﻗﺘــﺼﺎدی ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﺗﺤــﻮﻻت ،اﺧـــﺘﻼﻻت و
ﺗﮑﺎﻧـــــﻪ ﺧـــﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨـــــﺪ ﺗﻐﯿـــﯿﺮات ﻗﯿﻤـــﺖ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﻧﻔـــﺖ،
ﺑﺤـــﺮانﻫـﺎی ﻣـــﺎﻟﯽ ،ﺗﻐﯿـﯿﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎی

ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ ﻓﺮاﻣـﺮزی ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳــﺖ ﻛـــﻪ

 -۷ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﻗﺸﻢ

زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳــﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﻗﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳــﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛـــﺎر آن ﺑـــﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻜﯽ از ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﺑﺨـــﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــــﺎ و ﭘﺘﺎﻧــــﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺳﯿــﺴﺘﻤﯽ و ﻣﺴــــﺘﻤﺮ ﻫــــﺮ ﻛﺸــــﻮر ﺿــــﻤﻦ آن ﮐــﻪ
ﻧﯿــﺎزﻣﻨــــﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ در ﺣﻮزهﻫــﺎی ﻋﻤــﺮان و
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﭘﻮﯾـﺎ
و ﻫﺪﻓﻤﻨـــﺪ و ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس آن ،ﺗﻬﯿـــﻪ و ﺗـــﺪوﯾﻦ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوجﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری و ﻧﻈـﺎم
ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی ،ﻣـــﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﺎن اﻗﺘـــﺼﺎدی
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿـﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﻠﻤـﯽ و واﻗﻌـﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ و
ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ آن ،ﺑــﺎ اﺗﺨــﺎذ ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺻﺤﯿﺢ ،دﻗﯿﻖ و ﺑﻬﻨﮕﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی آﺗـﯽ ﮐـﺸﻮر

ﺗﺠﺎری -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎ و ﭘﺘﺎﻧـﺴﯿﻞﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﻫـﻢ در ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠـﻢ
ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﮐــﺸﻮر ) (۱۳۹۴-۱۳۹۰و ﻫــﻢ در ﻻﯾﺤــﻪی ﻗــﺎﻧﻮن
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮر ) (۱۳۹۹-۱۳۹۵ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤـﯽ
ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺷـــﺪ و ﺗﻮﺳـــﻌﻪی ﻫﺪﻓﻤﻨـــﺪ و ﻣـــﺴﺘﻤﺮ ﻫـــﺮ ﮐـــﺸﻮر ،اﺳـــﺘﺎن،
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘـــــﻪی آزاد ،ﺿـــــﻤﻦ آنﮐـــــﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـــــﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ در ﺣﻮزهﻫـﺎی ﻋﻤـﺮان و زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ،از
ﯾــﮏ ﻃــﺮف و ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧــﺴﺎﻧﯽ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ
ﺑــﻮده ،ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗــﺪوﯾﻦ و اﺳــﺘﻘﺮار ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﭘﻮﯾــﺎ و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی

۱۷

اﺳـــﺖ ﺗـــﺎ ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس ﺧﺮوﺟﯽﻫـــﺎی ﻧﻈـــﺎم آﻣـــﺎری و ﻧﻈـــﺎم

را ﻧــﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫــﺪ .ﺑــﺎ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑــﻪ دو

ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ

ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟـﯽ و ﺣﺠﻤـﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ درک درﺳـﺘﯽ از ﺗﻐﯿـﯿﺮات

ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻌﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و رﺷﺪ آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟـﯽ رﺳـﯿﺪ.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺻﺤﯿﺢ ،دﻗﯿـﻖ و

اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و ﺗﻨـﻮع

ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را در ﺣﻮزهﻫـﺎی

رﺷــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣــﺸﻐﻮل ﺑــﻪ ﮐــﺎر آن ﺟــﺰو اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺑــﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻫﻤﯿـــﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـــﺬار در ﮐـــﺸﻮر اﺳـــﺖ .ﺑـــﻪ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺧﺎﻃـــﺮ

اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺧـﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه آﻣــﺎر ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﺳــﺎزﻣﺎن

رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ اﯾـﻮب ﻓﺮاﻣـﺮزی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﯾﮑـــﯽ از اﺳـــﺘﺎنﻫﺎی ﭘـــﺎﯾﻠﻮت ﺑـــﺮای ﻋﻤﻠـــﯽ ﮐـــﺮدن ﺗﺒﺪﯾـــﻞ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧـﻮرد

 -۸ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن

ﻗﺮار داد.

ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺧـﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳــﯿﺪ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ،آﻗــﺎی ﻣﺤﻤــﺪ ﻏﻼﻣــﯽ،

دادهﻫــﺎی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﺧــﻮراک

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻪﺷـﻤﺎرﻣﯽرود .ﺑـﺎ

 -۹ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ

آﻣــــــﺎری در ﭘﺮوﺳــــــﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــــــﺎ ،ﺳﯿﺎﺳــــــﺖﮔﺬاریﻫﺎ و
اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه از دادهﻫــﺎی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی
۱۸

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪﻋﻨﻮان

ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﻣﯽﺗــﻮان ﻣﻨــﺎﻃﻘﯽ را ﮐــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ دارﻧــﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ،ﯾﮑــﯽ از

ﺣــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــــﻪای در ﺻــــﻮرﺗﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪرﯾﺰیﻫﺎ،

ﻣﻬﻢﺗــــﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫــــﺎی آﻣــــﺎری در ﻓﺮاﯾﻨــــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪرﯾﺰیﻫﺎ و

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻔﯿـﺪ واﻗـﻊ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﺻـﻮرت ﺳـﺮی زﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﻮد.
ﺗﻬﯿــﻪ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ
داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن و ارزشاﻓﺰوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺟــﺎری ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن ﺳــﻨﺠﺶ رﺷــﺪ
واﻗﻌﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـــﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی ﺑـــﻪ ﺷـــﻤﺎر ﻣـــﯽرود .اﯾـــﻦ ﮔـــﺮوه از
ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ،ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ را ﺑــﺮای اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐـﻼن اﻗﺘـﺼﺎدی را
در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﯾﺎ در ادوار زﻣـﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﺟﺮﯾــﺎن رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘــﺼﺎدی و روﻧــﺪ ﺗﺤــﻮﻻت

اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ.
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی را ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،آﻗـﺎی ﻣﺤﻤـﺪ ﻏﻼﻣـﯽ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس
ﺑـــﺮ وﺿـــﻌﯿﺖ اﻗﺘـــﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘـــﻪ ،ارزﯾـــﺎﺑﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـــﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘــــﻪای را ﺷﻨﺎﺳــــﺎﯾﯽ ﮐــــﺮده و ﺑــــﻪدﻧﺒﺎل آن در ﻗﺎﻟــــﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد.

 -۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری اﺳﺘﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان از ﺳـﺎل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
 ،۱۳۷۳ﺗﻬﯿـــﻪ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـــﻪای را ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـــﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﺧــﻮد در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر ﻗــﺮار داد و از ﺳــﺎل
 ۱۳۸۰ﻧــﯿﺰ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻟﺰاﻣــﺎت ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺳــﻮم ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﮐﺸﻮر و ﺿﺮورت ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘـﻪای ،ﺗﻬﯿـﻪ
اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﮐﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻧـﯿﺰ اﺳـﺘﻤﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــــﻪای از ﺳــــﺎل  ۱۳۷۹در ﺳــــﻄﺢ ﮐــــﻞ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﺳـﺎﻻﻧﻪ و ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺟـﺎری در
ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾـﻦ ﺣـﺴﺎبﻫﺎ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،اﯾـﻦ
ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟـﺎری ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و اﻣﮑـﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﻗﻌـﯽ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
اﻗﺘــﺼﺎدی در اﺳــﺘﺎن ﺧﻮزﺳــﺘﺎن در ﻃــﻮل ﺳــﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ
ﺑــﺮ ﺣــﺴﺐ ارزش ﺟــﺎری )اﺳــﻤﯽ( ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ﺑــﻮده و از ﺳــﻮی ﻗﯿﻤﺖﻫـــﺎی ﺛﺎﺑـــﺖ ﻧـــﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻋﻤﻠﮑـــﺮد واﻗﻌـــﯽ اﺳـــﺘﺎن

دﯾﮕــﺮ ،ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻤﻠﮑــﺮد واﻗﻌــﯽ اﻗﺘــﺼﺎد و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤــﻮﻻت ﺧﻮزﺳــﺘﺎن اﺳــﺖ و اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺑــﺪون ﺗﻔﮑﯿــﮏ ارزش ﻣﺒــﺎدﻻت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ رﺷﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﺎری ﺑﻪ اﺟﺰای ﺣﺠﻤﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ
)اﺳﺘﺎن( ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺬف اﺛـﺮات ﻗﯿﻤـﺖ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺟـﺎری و ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾـﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و در

ﺣﺴﺎبﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻزم در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ روشﻫــﺎی ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺑــﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻧﯿـﺎز و درﺧﻮاﺳـﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻔـﺘﯽ و

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐــﺸﺎورزی آن اﻫﻤﯿــﺖ و وزن زﯾــﺎدی در ﻣﻌــﺎدﻻت ﮐــﺸﻮر و
آﻣﺎر اﯾﺮان و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ،ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ دارد و ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺧــﺎﻃﺮ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑــﯽ از اﺳــﺘﺎنﻫﺎی
ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ واﻗﻌـﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎری ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه آﻣــﺎر و ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و

۱۹

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 -۱۲ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧـﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘـﻮر
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

 -۱۱ﺗﺮﺟﻤﻪ SDG
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل آن ﺑـﺎ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و
ﻣﺤﯿﻂزﯾــﺴﺖ ،ﻫﻤــﻮاره ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان اﻗﺘــﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗـﺮار
داﺷــﺘﻪ و روﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﻧﻈــﺮی ﻣﺘﻌــﺪدی در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ارﺗﺒــﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿـﻦ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار و ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ در
ﺟﻮاﻣﻊ اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﻘـﺶ ﺗﺤـﻮﻻت
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﺗﺤـﻮﻻت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﮐـﻪ از اﻋﺘﺒـﺎر و
رواﯾﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﯾــﺪار ،از اﻫﻤﯿــﺖ وﯾــﮋهای ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ .از ﺳــﻮی
دﯾﮕــﺮ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷــﮑﺎفﻫﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ و
۲۰

ﻣﺤــﺪودﯾﺖﻫﺎی آﻣــﺎری ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آن ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﮔــﯿﺮی از
اﯾﺠــﺎد اﺧﺘــﻼل در ﺷــﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾــﺎﺑﯽ دﻗﯿــﻖ اﺑﻌــﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘــﯽ
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺲ از ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﯿﺪن ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ »ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﯾــﺪار و ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ
ﺷــﮑﺎفﻫﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ آن« ،اﯾــﻦ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری
ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻃـﺮح ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﮐــﺸﻮر اﯾــﺮان ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﯽ را در دﻫــﻪﻫﺎی
اﺧــﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺗﺤــﻮﻻت در ﻗﺎﻟــﺐ ﺗﻐﯿــﯿﺮات
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎروری و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺑــﺴﯿﺎری در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در دﻫـﻪﻫﺎی اﺧـﯿﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﭘـﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
اﻗﺘــﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﺳــﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿــﺖ در ﺑــﺴﺘﺮ
ﮔــﺬار ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳــﻨﯽ اﺧﺘــﺼﺎص دارد .در ﺑــﺴﺘﺮ ﮔــﺬار ﺳــﺎﺧﺘﺎر
ﺳﻨﯽ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺴﻞ ﺑﯿﺶزاﯾـﯽ ﻣﻮاﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻨﯿﻦ ﺑـﺎﻻی ۶۵
ﺳﺎل ،ﻓﺎز ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑـﻪ
اذﻋــﺎن اﻏﻠــﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﺎن و ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﯾﮑــﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗـﯽ ﺑـﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ،ﺷــﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
ﺳــﻼﻣﺖ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری
ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﯽ
و ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪای از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾـﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ و ﮐﻤـﮏ ﺑـﺮای
ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاری ﮐﺎرآﻣــﺪﺗﺮ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ
»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑـﺮ
اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ «۱۳۹۵
اﻫــﺪف ﺷــﻨﺎﺧﺖ وﺿــﻌﯿﺖ ﺳـــﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑــﺎ ﻫــﺪف اﻧﺠـــﺎم

ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی ﺑﻬـــﺘﺮ ﺑـــﺎ ﺣﻤﺎﯾـــﺖ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آﻣﺎری آنﻫﺎ ،اﺟـﺮای
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ

 -۱۳ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫـــﺎی روشﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ

ﭘﺎﯾﺪار و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎفﻫﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ آن را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل آن ﺑـﺎ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و

ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

 -۱۴ﺑﺮرﺳــﯽ روشﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪاﻟــﺖ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ،ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗـﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻬﺎد ﺧـﺎﻧﻮاده
داﺷــﺘﻪ و در اﯾــﻦ راﺑﻄــﻪ ﻧــﯿﺰ دﯾــﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ اراﺋــﻪ ﺷــﺪه در اﺟــﺮای ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎی ﻣﻨﺘــﺴﺐ ﺑــﻪ آن از ﺿــﺮورت و اﻫﻤﯿــﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻛﻤﯿﺖ ،ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺑـــﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـــﻮردار اﺳـــﺖ .ﺟﺎﯾﮕـــﺎه زن در ﺧـــﺎﻧﻮاده و اﯾﻔـــﺎی
ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮ از آن رﺷـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﯾﻜـﯽ از ﻧﻘﺶﻫـــﺎی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽﺷـــﺎن در ﺧـــﺎﻧﻮاده ،زﻧـــﺎن را
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﯾــﺪار اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨــﺼﺮ ﮐﻠﯿــﺪی و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار در ﻋﻤــﻞ ﺑــﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎی
ﻣﻮﺿﻮع در اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧـﯽ،
زﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮریﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان اذﻋـﺎن ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .در
ارﺗﺒــﺎط ﺗﻨﮕــﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿــﻦ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﯾــﺪار و ﺗﺤــﻮﻻت اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ،در ﻣـﺎده  ۱۰۱ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﺗﻤـﺎم
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در ﻣـﺴﯿﺮ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ از اﺻﻮل دﻫﻢ ) ،(۱۰ﺑﯿﺴﺘﻢ ) (۲۰و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ) (۲۱ﻗـﺎﻧﻮن
اﻋﺘﺒــﺎر و رواﯾــﯽ ﺑــﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑﺎﺷــﻨﺪ از اﻫﻤﯿــﺖ وﯾــﮋهای اﺳﺎﺳــﯽ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ،اﻫــﺪاف ﺳــﻨﺪ ﭼــﺸﻢاﻧﺪاز
ﺑﺮﺧـــﻮردار ﻫـــﺴﺖ .از ﺳـــﻮی دﯾﮕـــﺮ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﺷـــﮑﺎفﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺸﻢ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی آﻣـﺎری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ »ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﻬـﺎد ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﯾﮕـﺎه زن در
آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑـﯽ آن و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧـﺎن در ﻫﻤـﻪ ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎ
دﻗﯿﻖ اﺑﻌﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﺎن« و ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌــﻪ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧــﺴﺎﻧﯽ زﻧــﺎن در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﯾــﺪار و

ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻣـﻮر زﻧـﺎن و
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد درزﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑـﺎ ﺧــﺎﻧﻮاده در دﺳــﺘﮕﺎه و اﻋﻤــﺎل روﯾﮑــﺮد ﻋــﺪاﻟﺖ ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ ﺑــﺮ

ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻣﺒﻨــﺎی اﺻــﻮل اﺳــﻼﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫــﺎی

۲۱

ﺧــﻮد و ارزﯾــﺎﺑﯽ آﺛــﺎر و ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر را ﺑـﺮای ﻣﻌﺎوﻧـﺖ زﻧـﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎل ۱۳۹۸

اﺑﻼﻏـــﯽ ﺳـــﺘﺎد ﻣﻠـــﯽ زن و ﺧـــﺎﻧﻮاده ﺷـــﻮرای ﻋـــﺎﻟﯽ اﻧﻘـــﻼب

ﻗﺮار داد.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  ۱اﯾﻦ ﻣـﺎده ،ﻣﻌﺎوﻧـﺖ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی

اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺿـﻤﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫـﺎی دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ
و رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده،

اﯾــﻦ ﻃــﺮح ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺮی ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔــﺰارش آن را ﺑــﻪﻃﻮر ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑــﻪ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ و
ﻫﯿﺌــﺖ وزﯾــﺮان اراﺋــﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ .در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ،ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه آﻣــﺎر



ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ

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


ﺗﺮاﺑﯽ،ﺣﻤﯿﺪه؛ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ؛ ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق؛ ﺧﺪادادﮐﺎﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد .(۱۳۹۸) .ﺑﺮآورد ارزش ﮐـﺎر ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
رﻫﯿﺎﻓﺖ اﺳﺘﻮنﮔﺮی و روش ارزش اﻓﺰوده ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ–ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد و اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ،ﺷـﻤﺎره ،۳ﭘـﺎﯾﯿﺰ ،۱۳۹۸
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

۲۲



ﻋﻠﯽﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق .(۱۳۹۸) ،اﺛﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان،
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۵

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ


ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق .(۱۳۹۷) .ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ،دوﻣﯿـﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ اﻗﺘـﺼﺎد دﻓـﺎع،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۷ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

Alipour, Mohammad Sadegh. (2018). Women Higher Education and Participation Rate in Rural Areas
in Iran, International Journal of Economics Research, Econlit index V9 i1, 37 – 44



ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻨﯽ و روشﻫﺎی آﻣﺎری
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای اﺟـﺮای
ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻨﯽ و روشﻫﺎی آﻣـﺎری ﺑﻪﺻـﻮرت ﺗﺨﺼـﺼﯽ در ﺣـﻮزهی
روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮهوری و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﻣﺘـﺸﮑﻞ از
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ ﻫـﺪف و اﻫـﺪاف دﯾﮕـﺮ اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﺎری
 اراﺋﻪی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری
 اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
 ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
 ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ راهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن
 ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ آﻣﺎری در ﺟﺎﻣﻊ

۲۳

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه

ﺧــﺎﻧﻢ ﻟﯿــﺪا ﮐﻠﻬــﺮی ﻧــﺪرآﺑﺎدی؛
دﮐﺘﺮای آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه؛

۲۴

ﺧــﺎﻧﻢ زﻫــﺮا رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی؛

ﺧـــﺎﻧﻢ روﺷـــﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐـــﺒﺮی

ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤـﺴﻦﺧﺎﻧﯽ؛

دﮐــﺘﺮای آﻣــﺎر و ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ

ﺻــﺒﺎ؛ دﮐــﺘﺮای آﻣــﺎر و ﻋــﻀﻮ

دﮐــﺘﺮای آﻣــﺎر و ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ

ﻋﻠﻤﯽ؛

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛

ﻋﻠﻤﯽ؛

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻨﯽ و

روشﻫﺎی آﻣﺎری

 -۱ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
 -۲ﺑﺎزﻧﮕﺮی روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار
 -۳اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران
 -۴ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
 -۵وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ۱۳۹۴
 -۶ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
۱۳۹۴
 -۷ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
 -۸ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎرادﯾﺘﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮان
 -۹ﺳﺎﺧﺖ دادهﻫﺎی ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺮاورد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی
اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
 -۱۰آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ادراک و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺴﺎد اداری در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۸
 -۱۱ادراک ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎد اداری در ﮐﺸﻮر
 -۱۲آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﺮان ۱۳۹۹-۱۳۹۸
 -۱۳اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻣﺎری
)(GSBPM
 -۱۴اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﺮان در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮏ

۲۵

دادهﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ردهﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺪﮔﺬاری رﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ،

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ،ﻣـﺸﺎﻏﻞ و  ،...اﺳـﺘﻔﺎده از ردهﺑﻨـﺪی و
رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﺑــﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻫﻤﮕــﻦ ﺑــﺮای ﺟﺎﻧﻬــﯽ
دادهﻫـــﺎی ﮔﻢﺷـــﺪه ،ﭘﯿﺶﺑﯿـــﻨﯽ واﮐﻨﺶﻫـــﺎی ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮﯾﯽ،
وزندﻫــﯽ ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷــﻪﺑﻨﺪی ﺑــﺮای ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﻘــﺎط
دوراﻓﺘـﺎده و اﺳـﺘﻔﺎده از ردهﺑﻨـﺪی و رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺑـﺮای ﮐﻨــﺘﺮل
اﻓﺸﺎی دادهﻫﺎ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری در آﻣﺎر
رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

-۱ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
اﻣــﺮوزه ﺻــﺤﺒﺖ از ﻋﻠــﻢ داده و ﺿــﺮورت اﺳــﺘﻔﺎده از آن در
ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺑﻌــﺎد زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻄــﺮح اﺳــﺖ .ﻧـﻮع ،ﺣﺠــﻢ و ﺳــﺮﻋﺖ
دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺤـﺮک اﺻـﻠﯽ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻣﻪدادهﻫﺎﺳــﺖ ،ﺑﺎﻋــﺚ روﻧــﻖ داﻧــﺸﯽ ﺗﺤــﺖ
ﻋﻨﻮان ﻋﻠـﻢ دادهﻫـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﺻـﻞ و اﺳـﺎس ﻋﻠـﻢ داده،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﻠـﻢ
ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی آﻣـــﺎری ﺻـــﻮرت ﻣﯽﮔـــﯿﺮد .ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی آﻣـــﺎری،
۲۶

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وﺳﯿﻌﯽ از اﺑﺰارﻫـﺎ ﺑـﺮای درک دادهﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﺪه و ﻧﺎراﻫﻨﻤﺎﯾﯿـﺪه ﺗﻘـﺴﯿﻢ

از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرنﺳﺎزی ﻧﻈﺎمﻫـﺎی آﻣـﺎری در دﻧﯿـﺎ،
ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی ﺳــﻨﺘﯽ ﺑــﺎ
ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ ﺷــﺪت ﺑﯿــﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .در ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی
ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻠﻮکﻫـﺎ ،آﺑﺎدیﻫـﺎ ،ﻣﮑﺎنﻫـﺎ،
ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ،ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﻣــﺴﮑﻦ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه وﯾﮋﮔــﯽ آنﻫــﺎ از
ﺛﺒﺖﻫﺎی اداری ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ .آن ﭼـﻪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺛﺒـﺘﯽ ﻣﺒﻨـﺎ ﺑـﺎ
ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی ﺳـــﻨﺘﯽ ﻗﺒﻠـــﯽ اﺳـــﺖ ﺗـــﺎ اﻣﮑـــﺎن اراﺋـــﻪی
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨـﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت ﺳـﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧـﯽ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺛﺒﺖﻫﺎی
اداری ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻠـﯽ

ﻣﯽﺷـــﻮﻧﺪ .در ﺳـــﺎلﻫﺎی اﺧـــﯿﺮ ،ﭘﯿـــﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾـــﺎدی در

ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪی ﺳـﺮی زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾـﺞ

ﯾــﺎدﮔﯿﺮی آﻣــﺎری ﺑــﻪ ﺧــﺼﻮص در آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ

ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ در ﮐﻮﭼــﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻄﻮح ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾــﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ و ﻧـﺴﺒﺘ ًﺎ ﮐﺎرﺑﺮﭘـﺴﻨﺪ ،ﺑـﻪ

ﻣﻤﮑــﻦ ،ﻣــﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾــﻪ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در

وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻗﺒﻠــﯽ و ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ اﺳــﺖ .ﺗﻄﺒﯿــﻖ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم
اﺗﺼﺎل رﮐﻮردﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﭼﺎرﭼﻮبﺳـﺎزی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳـﺎزی

ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎ ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﺣــﺪود ﺑﻠﻮکﻫــﺎ و
آﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﺎﻧﺒﺮ
و ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐـﻪ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺑﯿـﻦ

اﻃﻼﻋــﺎت وﺟــﻮد دارد و ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯿــﺪاﻧﯽ ﺑــﻪ وﺟــﻮد

ﻣﺘﻦﮐــﺎوی ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺪﮔــﺬاری ﺧﻮدﮐــﺎر رﺷــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی

ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎی اﯾـﺮان ،ﺛﺒـﺖ اداری اﺻـﻠﯽ

اﻗﺘــﺼﺎدی ،اﺗــﺼﺎل ﮐــﺪ ﭘــﺴﺘﯽ ﺑــﻪ آدرس آﻣــﺎری ﺑﻪﺻــﻮرت

در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯽ ،ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺗﻤـﺎم ﮐـﺪﻫﺎی ﭘـﺴﺘﯽ

ﺧﻮدﮐــﺎر و ﺑــﺪون اﻧﺠــﺎم ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻣﯿــﺪاﻧﯽ و ﺗﺨــﺼﯿﺺ ﮐــﺪ

 ۱۰رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪای آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ

واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﻮدن ﯾـﺎ ﻧﺒـﻮدن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎز ﻋـﺪم ﺗﮑﻤﯿـﻞ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و

ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫــﺎی  Rو  SASاﻧﺠــﺎم

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿــﻖ داده ﺷــﻮﻧﺪ .ﻫــﺮ ﺑﻠــﻮک و آﺑــﺎدی در ﻫــﺮ
ﺳﺮﺷــﻤﺎری در ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣــﺎری
دارای ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم آدرس آﻣـﺎری ﺑﻠـﻮک ﯾـﺎ آﺑـﺎدی
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮐﺪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ را ﺑﻪ آدرسﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕـﺎه

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﻓـﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ زﻫـﺮا رﺿـﺎﺋﯽ
ﻗﻬﺮودی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۲ﺑﺎزﻧﮕﺮی روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﮔـﺮدآوری دادهﻫـﺎ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻠﻮکﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎی

در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

در ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮکﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻠـﯽ ﻓﺮاﻫـﻢ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷـﻬﺮی ،ﺑـﺮای ﺣـﺪود
 ۸۰درﺻــﺪ دادهﻫــﺎ ،آدرسﻫــﺎی ﭘــﺴﺘﯽ ﮐــﺪﻫﺎی ﭘــﺴﺘﯽ ﺑــﻪ
آدرس آﻣﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری ﺑـﺮای اﺗـﺼﺎل ﮐـﺪﻫﺎی ﭘـﺴﺘﯽ ۱۰
رﻗﻤــﯽ ﺑــﻪ آدرسﻫــﺎی آﻣــﺎری ﺑﻘﯿــﻪی اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﯿﻮﻧــﺪ داده
ﻧﺸﺪه وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
آﻣﺎری ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎری در آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ
و ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﯾــﺎدﮔﯿﺮی آﻣــﺎری در آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ )روشﻫــﺎی ﮐﺪﮔــﺬاری،
ﺟﻮرﺳﺎزی دادهﻫﺎ ،ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی  (....ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ ﺳـــﻪ ﮐـــﺎرﺑﺮد از روشﻫـــﺎی ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی آﻣـــﺎری در

ﯾﮑـﯽ از ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣــﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪﺻــﻮرت
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮاورد ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣـﺪ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در ﻃـﻮل
ﺳـــﺎل اﻧﺠـــﺎم ﻣﯽﮔـــﯿﺮد .ﭘﺮﺳـــﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﺑـــﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐـﺎرﺑﺮد
وﺳﯿﻊ و اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در روش
ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫـﺎی
ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ درﺳـﺘﯽ دادهﻫـﺎ ﺿـﺮوری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﺪف اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و دراﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار دارای
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓـﻀﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳـﯽ روشﻫـﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی

۲۷

ﻓــﻀﺎﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و

ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘﺎﯾـﺞ

دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن

ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﺎزﻧﮕﺮی ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ و اﻧﻄﺒﺎقﻫــﺎی ﻻزم ﺻــﻮرت

ﺷــﯿﻮهی ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی رﺗﺒــﻪدار در

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪه

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ ﻟﯿـﺪا ﮐﻠﻬـﺮی ﻧـﺪرآﺑﺎدی

ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ،ﺑﯽﺷـﮏ ﺣﺠـﻢ ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿـﺰ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ

 -۳اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی،

ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻛﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻌــﺪاد ﺳــﻄﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران

ﺑــﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳــﯽ ﺑــﺎ ﻫــﺪف اﺻــﻼح ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾــﻦ ﻃــﺮح

ﻧﻘــﺶ ﻣــﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی آنﻫــﺎ در ﺳــﻄﻮح اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ،

ﺑــﺮای دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺻــﺤﯿﺢ و دﻗﯿــﻖ ،ﻻزم اﺳــﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد .در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﯾﮏﺑـﺎر
ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣـﺄﻣﻮر آﻣـﺎرﮔﯿﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮار اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و ﻻزم
اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﻨـﺪﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﯿـﺎورد .ﯾﮑـﯽ از
روشﻫــﺎی ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺄﻟﻪ ﺧــﺮد ﮐــﺮدن ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧـﺮد ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑـﻪ
۲۸

ﻫﻤﺮاه دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾــﻦ ﻃــﺮح روش ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ
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.

اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳـــﺖ .ﻫـــﺪف اﺻـــﻠﯽ در اﯾـــﻦ ﻃـــﺮح ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ،ﺑﺮرﺳـــﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎدران و ارﺗﺒـﺎط آنﻫـﺎ ﺑـﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻓـﺮدی و
ﺟﻤﻌــﯽ اﻋــﻀﺎی ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ۱۳۹۴و آﻣﺎرﮔﯿﺮی
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 ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ( اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽرود ﺑـﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﻋـﻀﺎی ﺧـﺎﻧﻮار از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺗﺤــﺼﯿﻼت ،ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﮐﻮدﮐــﺎن ،ﺗﻐﺬﯾــﻪ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ روﺷــﻨﮏ

ﻋﻠﯽاﮐــﺒﺮی ﺻــﺒﺎ ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر

 -۵وﺿــــﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷــــﺘﯽ ،ﺳــــﻼﻣﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋــــﯽ

اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی

 -۴ﺳــــﻨﺠﺶ رﺿــــﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣــــﺮدم از ﻋﻤﻠﮑــــﺮد

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ۱۳۹۴

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ

ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای آﯾﻨﺪهی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣـﺴﺎﺋﻞ

اﻓﮑﺎرﺳـــﻨﺠﯽ و ﺳـــﻨﺠﺶ ﻣـــﯿﺰان رﺿـــﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣـــﺮدم از

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﮑﻞ

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
ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺷـــﻮد .ﺑـــﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﺳـــﻨﺠﺶ ﻣـــﯿﺰان
رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣـﺮدم از ﻋﻤﻠﮑـﺮد دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑـﺮای
اوﻟﯿﻦﺑــﺎر در ﺑﻬﻤــﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۷ﻃﺮاﺣــﯽ و در اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو در دﻫﻪﻫﺎی اﺧـﯿﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣـﺎری ﻣﻠـﯽ و
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻫﻤــﻮاره در ﺻــﺪد ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردن
آﻣﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘــﺒﺮ و ﻏــﻨﯽ از ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐــﺎن ﺑﻮدهاﻧــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺮ
اﺳﺎس آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و
درﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺣﺴﺎس از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﯿﺮد .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ دادهﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاری از اﻫﻤﯿـﺖ
ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ،

ﻫﻤــﺎن ﺳــﺎل اﺟــﺮا ﺷــﺪ .ﺗــﺎ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﭘــﺲ از

ﺑﺮرﺳــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﮐﻮدﮐــﺎن و اراﺋــﻪی ﺗــﺼﻮﯾﺮی دﻗﯿــﻖ از

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم ،ﺑـﺮای دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﻨﺘﺨـﺐ )۲۴

وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ از

دﺳــﺘﮕﺎه( در ﺳــﻄﺢ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﮔــﺮدآوری ﺷــﻮد .آﻣــﺎرﮔﯿﺮی

دادهﻫــﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪای ﺧــﺎﻧﻮاری اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑـﺮد دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی

اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ اﻃﻼﻋـﺎت

اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻫـﺪف آن
ﻣﺮاﺟﻌــﺎن دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﻨﺘﺨــﺐ ) ۲۴دﺳــﺘﮕﺎه( در
ﺗﻤــﺎم اﺳــﺘﺎنﻫﺎ و ﺳــﻄﺢ اراﺋــﻪی ﺑﺮاوردﻫــﺎ دﺳــﺘﮕﺎه-اﺳــﺘﺎن
اﺳﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﻣﻬـﺮ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﻟﯿــﺪا ﮐﻠﻬــﺮی
ﻧﺪرآﺑﺎدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺳــﻮدﻣﻨﺪی در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران اﯾــﻦ
ﺣﻮزه ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻔﺎرش ﺻـﻨﺪوق
ﮐﻮدﮐــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ )ﯾﻮﻧﯿــﺴﻒ( در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۸آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ روﺷـﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐـﺒﺮی ﺻـﺒﺎ ﻋـﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲۹

 -۶ﺑﻬﺮهﻣﻨـــﺪی ﮐﻮدﮐـــﺎن از ﺧـــﺪﻣﺎت ﺳـــﻼﻣﺖ ﺑـــﺮ

ﺳﻼﻣﺖ  ۱۳۹۴و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و

اﺳــﺎس دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی از ﺧــﺪﻣﺎت

اﻗﺘــﺼﺎدی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻗــﺮار ﻣﯽﮔــﯿﺮد.

ﺳﻼﻣﺖ ۱۳۹۴
ﻋﻠﯽرﻏﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎ در ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از
ﺧــﺪﻣﺎت ﺳــﻼﻣﺖ وﺟــﻮد دارد .دﻧﯿــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﮐﻮدﮐــﺎن در آن
زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ در ﺣــﺎل ﺗﻐﯿــﯿﺮ اﺳــﺖ و ﺑــﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻧﯿﺎی اﻣﻦﺗﺮ و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ
ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺣﺮﮐــﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ ،ﻣــﻮارد
اورژاﻧــﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺑﻪﺻــﻮرت
ﻋﻤﻮﻣــﯽ و ﺻــﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷــﯽ از آﺳــﯿﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﯾﻌﻨـﯽ
»ﺗــﻀﻤﯿﻦ زﻧــﺪﮔﯽ ﺳــﻼﻣﺖ و اﻓــﺰاﯾﺶ رﻓــﺎه ﺑــﺮای ﻫﻤــﻪی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ« و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﻼﻣﺖ در ﺳـﻄﺢ
دﻧﯿﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﯾﻨﺪه ﺿﺮورت دارد .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﻮدﮐـﯽ
۳۰

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳـﺖ
ﻧﺪﻫﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ و
رﻓﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻫـﺪاف ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ رو

ﻫــﺪف ﮐﻠــﯽ اﻧﺠــﺎم ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی ﮐﻮدﮐــﺎن از
ﺧــﺪﻣﺎت ﺳــﻼﻣﺖ در دو ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑــﺴﺘﺮی اﺳــﺖ.
اﻫـــﺪاف ﺗﻔـــﺼﯿﻠﯽ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨـــﺪی ﮐﻮدﮐـــﺎن از
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه در دو ﺑﺨـﺶ
ﺧﺼﻮﺻــﯽ و دوﻟــﺘﯽ ،وﺿــﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤــﻪ ،ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی
ﮐﻮدﮐــﺎن از ﺧــﺪﻣﺎت ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﺤــﻞ ﺳــﮑﻮﻧﺖ
)ﺷﻬﺮی /روﺳﺘﺎﯾﯽ( ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی ﮐﻮدﮐـﺎن از ﺧـﺪﻣﺎت
ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨــﺲ ،ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی ﮐﻮدﮐــﺎن از
ﺧـــﺪﻣﺎت ﺳـــﻼﻣﺖ ﺑـــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫـــﺎی ﺳـــﻨﯽ و ﺑﺮرﺳـــﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی
درﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ
در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از اﻫـﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺧﺮداد  ۱۳۹۸آﻏﺎز ﺷـﺪه و در اﺳـﻔﻨﺪ
 ۱۳۹۸ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ دﮐﺘـﺮ
ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی ﻧﺪرآﺑﺎدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ« ﺑـﻪ

 -۷ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﻮدﮐـﺎن

ﺳــﻔﺎرش ﯾﻮﻧﯿــﺴﻒ در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﻗــﺮار

و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ در اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس
اﻃﻼﻋـــﺎت ﺣﺎﺻـــﻞ از آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨـــﺪی از ﺧـــﺪﻣﺎت

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺮ رﺷـﺪ
اﻓﺮاد در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟـﯽ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را در

اﻧﺴﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد در ﻃـﻮل

ﻓﺮدی ،ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ و ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﮐﻮدﮐـﺎن و

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ رﺻـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن ﻋﻮاﻣـﻞ

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﻃـﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﭘـﺲ از ﻣـﺮور

ﻣﺤﯿﻄﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺪاﺧﻼت و ﻣﺤﯿﻂﻫـﺎی

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ﻃﺮاﺣـﯽ ﭼﻨﯿـﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎﯾﯽ،

رﺷــﺪ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﮐــﻪ اﺻــﻄﻼﺣ ًﺎ

ﺑـــﻪ ﻃﺮاﺣـــﯽ آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﻃﻮﻟـــﯽ رﺷـــﺪ و ﺗﺤـــﻮل ﮐﻮدﮐـــﺎن و

ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﻃﻮﻟـــﯽ ﻧﺎﻣﯿـــﺪه ﻣﯽﺷـــﻮﻧﺪ در اﯾـــﺮان ﺑـــﻪ ﻧـــﺪرت

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﻌﺮﻓـﯽ اﻧـﻮاع ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪی آن،

ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻮزهی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﯾﺎﻓـﺖ

روش ﮔﺮداوری دادهﻫﺎ ،روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و  ...ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی زﯾـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻔﺎرش ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ در دﺳـﺘﻮر

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﯾﺮﻟﻨﺪ و  ..از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ

ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

و اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪه

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رﺷـﺪ و رﻓـﺎه ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از زﻣـﺎن

اﺳﺖ و در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾـﻦ

ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛـﺮ ﺑـﺮ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿـﺎﺋﯽ ﻗﻬـﺮودی ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ

اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﻋــﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘــﺎری ﮐــﻮدک ،ﻃﺮاﺣــﯽ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻃﻮﻟﯽ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮان ﺿـﺮوری اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻧـﻮع

 -۸ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎرادﯾﺘــﺎ در آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر

آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻻزم اﺳــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای ﮐﺎﻣــﻞ از ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت از

اﯾﺮان

ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،رﺷـﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ،ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ،رﻓﺘـﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ

ﭘﺎرادﯾﺘﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﺧـﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮔـﺮداوری دادهﻫـﺎ در

اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﺤﯿــﻂ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﮐــﻮدک )ﺧــﺎﻧﻮاده،

آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ اﺑــﺰار ﮔــﺮداوری دادهﻫــﺎ

دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ( ﭘﻮﺷـﺶ داده ﺷـﻮد و آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

)ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎﻏﺬی ،ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ  (...ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ .اﯾـﻦ

ﺑﻪﺻــﻮرت ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻓــﺮاد ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﺮدی ﮐــﻪ

اﻃﻼﻋــﺎت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺮای ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻣــﻮاردی ﮐــﻪ در اﯾﺠــﺎد

ﺑﯿــﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃــﻼع را در ﻣــﻮرد ﮐــﻮدک دارد ،ﺧــﻮد ﮐــﻮدک،

ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده و

ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮدک در ﻣﻬﺪﮐﻮدک ،ﻣﻌﻠﻢ/ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و  ...اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻃﻮﻟﯽ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿـﻖ و ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ رﺷـﺪ
ﮐﻮدﮐــﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ،ﺑــﻪ واﮐــﺎوی ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﯾﺎ راﻫﺒﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎرادﯾﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﺎن و ﻫـﻢ ﺑـﺮای
ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾﻦﺻـﻮرت ﻣﯽﺗـﻮان از
آن ﺑــﺮای ﻣﺪلﺑﻨــﺪی ﺑﯽﭘﺎﺳــﺨﯽ و ﮐــﺴﺐ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑــﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ

۳۱

اﺳــﺖ ،اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮد .اﯾــﻦ دادهﻫــﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺮای ارزﯾﺎﺑــﯽ

رﻫﻨﻤــﻮن ﺷــﻮد .ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﭘﺎرادﯾﺘــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از ﺗﺒﻠــﺖ ﺑﻪدﺳــﺖ

ﻋﻤﻠﮑــﺮد آﻣــﺎرﮔﯿﺮان ﻣﻔﯿﺪﻧــﺪ .از ﻣﺰاﯾــﺎی دﯾﮕــﺮ اﺳــﺘﻔﺎده از

ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺄﻣﻮر

ﭘﺎرادﯾﺘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺎ

آﻣﺎرﮔﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.

اﻧﺠﺎم ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺑـﺮای ارﯾـﺒﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽﻫﺎ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺧﻄـﺎی

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۸آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺠـﺮی

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺑﺮاوردﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی( اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ ﻟﯿـﺪا ﮐﻠﻬـﺮی ﻧـﺪرآﺑﺎدی ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ

ﭘﺎرادﯾﺘــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﮔــﺮداوری در ﻫــﺮ ﻧــﻮع آﻣــﺎرﮔﯿﺮی را دارد،

ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ،ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرادﯾﺘـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ

 -۹ﺳــﺎﺧﺖ دادهﻫــﺎی ﻫﻢﮔﺬاﺷــﺘﯽ و ﮐــﺎرﺑﺮد آن در

ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع اﻗـﻼم ﭘﺎرادﯾﺘـﺎ و

۳۲

ﺑــــــﺮاورد ﺷــــــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿــــــﺖ و ﺳــــــﻼﻣﺖ
ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎرادﯾﺘﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،اﻣـﺮوزه ﯾﮑـﯽ

ﻫﺮ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪف

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ و دﻏﺪﻏـﻪﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرادﯾﺘﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻮد.

در اﯾــﺮان و ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن اﺳــﺖ .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻃﺮحﻫــﺎی

اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠــﺖ در ﮔــﺮدآوری دادهﻫــﺎی ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ

ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر اﻣﮑــﺎن دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﭘﺎرادﯾﺘــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑﻪﺻــﻮرت

ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ ) (MIDHSدر اﯾــﺮان اﺟــﺮا ﻣﯽﺷــﻮد.

ﺧﻮدﮐﺎر در زﻣﺎن ﺟﻤـﻊآوری دادهﻫـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد را ﻓﺮاﻫـﻢ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻓـﺮد و

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻗﻼم ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ

ﺧﺎﻧﻮار ،ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ،

اﺳﺖ.

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

ﻫــﺪف اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺗﯽ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎرادﯾﺘــﺎ در ﻃــﺮح

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـﻪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎﯾـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ،اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺎرادﯾﺘـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﮔـﺮداوری دادهﻫـﺎ در
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد،
ﺑﺮرﺳــﯽ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﻪﺻــﻮرت ﺧﻮدﮐــﺎر در ﺗﺒﻠــﺖ ذﺧــﯿﺮه
ﻣﯽﺷــﻮد ﻧــﯿﺰ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ اﻗﻼﻣــﯽ از ﭘﺎرادﯾﺘــﺎ

ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣـﺸﮑﻞ از آنﺟـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
اﻧﺪازهی ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاوردﻫﺎی دﻗﯿﻖ در ﺳـﻄﺢ
ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿــﻪﻫﺎ ﻣﺤﻘــﻖ ﻧﻤﯽﺷــﻮد و ﺗﻌــﺪاد واﺣــﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﺣﺎﺻــﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺑــﺮاورد
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﻠـﻮب در ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫـﺎ
ﮐــﺎﻓﯽ ﯾــﺎ در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣــﻮارد ﻣﻮﺟــﻮد ﻧﯿــﺴﺖ .ﺑــﺮای رﻓــﻊ اﯾــﻦ

ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫـﺎی دﻗﯿـﻖ ،ﻣـﺴﺌﻠﻪی  -۱۰آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺳــﻨﺠﺶ ﻣــﯿﺰان ادراک و ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .روش ﺳﺎﺧﺖ دادهی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺴﺎد اداری

ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎرﮔﯿﺮی و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮑﯽ )ﺑـﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﯾﺎ دادهﻫـﺎی ﺛﺒـﺘﯽ( ﮐـﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﻛـﺴﺐ
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿـﻪﻫﺎ اﺳـﺖ را ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﯾـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫـﯽ اﻃـﻼق ﻣﯽﺷـﻮد .ﺻـﺮف

ﻣﯽﮐﻨـــــﺪ و اﯾـــــﻦ اﻃﻼﻋـــــﺎت ﺗﺮﮐﯿـــــﺒﯽ را در ﺑـــــﺮاورد ﻧﻈﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻓـﺴﺎد در ﻫﻤـﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ،در ﺟﺎﻫـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻞ
ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ دادهی ﻫﻢﮔﺬاﺷـﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
اﻃﻼﻋــﺎت ﺣﺎﺻــﻞ از ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۵و دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
و ﺳﻼﻣﺖ  ۱۳۹۴ﺑـﺮای ﺑـﺮاورد ﺑﺮﺧـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬـﻢ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان زاﯾﻤـﺎن ﻗﺒـﻞ از
 ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ در زﻧﺎن  ۲۴-۲۰ﺳـﺎﻟﻪ ،درﺻـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ۱۷-۰
ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺤﺮوم از زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺎ واﻟـﺪﯾﻦ و درﺻـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ۴-۰
ﺳــﺎﻟﻪی در ﻣﻌــﺮض دود ﺳــﯿﮕﺎر ﯾــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣــﻮاد دﺧــﺎﻧﯽ در
ﮐﻮﭼﮏﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن )ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎ( اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮای اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﭘـﺎﯾﻠﻮت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﻣﯽﺗـﻮان دﺳـﺖآوردﻫﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از
آن را ﺑﺮای ﺳـﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓـﺖ .ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزی

ﺗﻤــﺎس ﺑﺨــﺶ دوﻟــﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﺳــﺖ اﺣﺘﻤــﺎل ﺑﯿــﺸﺘﺮی

ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﺴﺎد رخ دﻫﺪ ،ﺑﻪ وﯾـﮋه در ﺟﺎﻫـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت
دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻬﯿـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﯾـﺎ اﻋﻤـﺎل
ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻓﺴﺎد اﻛﻨﻮن ﯾـﮏ ﻣـﺴﺌﻠﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،زﯾـﺮا اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﮐـﻪ از
ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ آن ﻣﯽﺷـﻮد ،از ﻧﻈـﺮ
ﻣﺮدم ﻋﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧـﯿﺰ ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﻠﻘـﯽای از آن وﺟـﻮد
دارد .ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۷ﺑﯿــﻦ  ۶۰ﮐــﺸﻮر ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻓﺴﺎد را ﯾﮏ ﻣـﺴﺌﻠﻪ و ﻣـﺸﮑﻞ ﺑـﺰرگ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای زﻧـﺪﮔﯽ آﻧـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢﮔﺬاﺷـﺘﯽ و ﺑـﺮاورد ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺠﺶ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻓـﺴﺎد اداری در
اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـــﺰار  Rو ﺑـــﺴﺘﻪی ﻧﺮماﻓـــﺰاری  simPopﮐــﺸﻮر و ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳــﺰای آن در ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ارﺗﻘــﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ااﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪه

اﺳــﺖ .ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﭘﺮﯾــﺴﺎ ﮔﻮاﻧﺠــﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺳﻼﻣﺖ اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ

از ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری
و اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐـــﺸﻮر را در ﭘـــﯽ داﺷـــﺘﻪ اﺳـــﺖ .از اﯾـــﻦرو
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐـﺸﻮر در ﻧﻈـﺮ دارد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
اﺟـــﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـــﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﻣـــﺴﺘﻤﺮ ﺑـــﺎ ﻫﻤﮑـــﺎری

۳۳

ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر ،وﺿـــﻌﯿﺖ ﻣـــﯿﺰان ادراک و ﺗﺠﺮﺑـــﻪ

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از اردﯾﺒﻬـﺸﺖ ﺳـﺎل ۱۳۹۸آﻏـﺎز

ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺴﺎد اداری را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ

ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﻟﯿــﺪا ﮐﻠﻬــﺮی

ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺳـﻨﺠﺶ ﻣـﯿﺰان ادراک و

ﻧﺪرآﺑﺎدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺴﺎد اداری ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت

 -۱۲آﻣـــــﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻠـــــﯽ ﺳـــــﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾـــــﺮان

ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز در ﺳــﻄﺢ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﮔــﺮدآوری ﺷــﻮد .آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑـﺮد دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی

۱۳۹۹-۱۳۹۸

اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻫـﺪف آن

ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪی دورهای از ﭼﺮﺧــﻪی ﺣﯿــﺎت اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻏﻠــﺐ،

ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر و ﺳــﻄﺢ اراﺋــﻪی ﺑﺮاوردﻫــﺎ ﻣﻠــﯽ و

ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ وﯾـﮋهای ﺑـﺮای ﻓـﺮد

اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺧــﺎﻧﻮاده او ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه دارد .ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ و

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از اردﯾﺒﻬـﺸﺖ ﺳـﺎل ۱۳۹۸آﻏـﺎز

روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر

ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﻟﯿــﺪا ﮐﻠﻬــﺮی
ﻧﺪرآﺑﺎدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧـﯿﺮ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان و
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران را ﺑـﻪ ﭘﺪﯾـﺪهی ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺷـﻮرای ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾـﺴﺘﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﮑﺎنﺳـﻨﺠﯽ
دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣـﯽ و اﺟـﺮای ﯾـﮏ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧـﻪای در

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺠﺶ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻓـﺴﺎد اداری در
ﮐــﺸﻮر و ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳــﺰای آن در ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳــﻨﺠﺶ ادارک و
۳۴

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎد
اداری ﻧــﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺟﻨﺒــﻪﻫﺎی دﯾﮕــﺮی ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ادارک
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓـﺴﺎد اداری در ﮐـﺸﻮر را روﺷـﻦ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿــﻨﯽ وﺿــﻌﯿﺖ آﯾﻨــﺪه ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳــﺰاﯾﯽ
دارد .از اﯾﻦرو اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ادراک ﺧﺒﺮﮔـﺎن درﺑـﺎره
ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎد اداری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن

ﺳــﻄﺢ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﺻــﻮرت ﮔــﯿﺮد ﺗــﺎ از ﻃﺮﯾــﻖ آن اﻣﮑــﺎن
ﮔـــﺮدآوری اﻃﻼﻋـــﺎت ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓـــﺮادی ﮐـــﻪ در ردهی
ﭘﯿﺶﺳــﺎﻟﻤﻨﺪی ﻗــﺮار دارﻧــﺪ و اﻧﺘﻈــﺎر ﻣــﯽرود در آﯾﻨــﺪهای
ﻧﺰدﯾﮏ در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد.
ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس در ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑـــﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ ﮔﺮدآوریﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻮرای
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟـﺮای آزﻣﺎﯾـﺸﯽ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی
در اﯾﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.

اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

ﭘــﺲ از ﻃﺮاﺣــﯽ اوﻟﯿــﻪی ﭘﺮﺳــﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑــﺮای

آﻣــﺎر ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ .اﯾــﻦ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻــﻮرت ﻏــﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟــﯽ

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن و درﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی

اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی ﺟﺎﻣﻌـــﻪی ﻫـــﺪف ﺑﻪﺻـــﻮرت آزﻣﺎﯾـــﺸﯽ در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐـﺎرﮔﺮوه ﻃﺮاﺣـﯽ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و اﻣﮑـﺎن

ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده

ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻣـﺎری

ﯾﮏ ﻋﻀﻮ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ .در ﻧﻬﺎﯾـﺖ

) (GSBPMو ﺳـــﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمﻫـــﺎی ﺗﻮﻟﯿـــﺪ آﻣـــﺎری ،ﺗﻮﻟﯿـــﺪ و

ﺑﺎ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

اﺳــﺘﻔﺎده از آﻣــﺎر از ﯾــﮏ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑﯿــﻦ ﯾــﮏ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری و

اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان ،ﺷــﯿﻮهی ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ،وﺿــﻌﯿﺖ

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ در

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

اﯾـــﻦ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮕـــﯽ درک اﻧـــﺴﺎن )ﭘﺎﺳـــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن و

و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳـﺆالﻫﺎی ﺣـﺴﺎس

ﮐﺎرﺑﺮان( از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ آﻣﺎری اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋـﻼوه

ﯾﺎ دﺷﻮار ﺑﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ

ﺑـــﺮ ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و روشﻫـــﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ،ارزشﻫـــﺎ و ﻧﺮمﻫـــﺎی

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﺑﺮای اراﻳﻪ

اوﻟﯿــﻪ در ﺧــﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﮐﻠﯿــﺪی ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺑــﺮای

دﻗﯿــــﻖ اﻃﻼﻋــــﺎت و اﻋﺘﻤــــﺎد ﺑــــﻪ آﻣﺎرﻫــــﺎی رﺳــــﻤﯽ در

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﺻﻠﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧــﺮد و ﮐــﻼن ﺧــﻮد دارد .ﻋﻠــﻮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ

دﺳﺖ آﻣﺪ.

) (Cognitive Scienceﯾــﺎ ﺗﺌــﻮری ذﻫــﻦ ﯾــﮏ ﻣﻮﺿــﻮع

اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺳـﻔﺎرش ﺷـﻮرای ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﺳـﺎزﻣﺎن

)ﺣﻮزه( ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺤـﻮه درک اﻧـﺴﺎن

ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﻣﺘﺤـﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷـﺪ .ﻓــﺎز ﻧﺨــﺴﺖ در ﺑﻬﻤـﻦ  ۱۳۹۸ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن
رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﻨﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﺷـﯿﺮی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

 -۱۳اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋﻠــﻮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر آﻣـﺎری
)(GSBPM
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ

از ﻣﺤﯿــﻂ ﻣﯽﭘــﺮدازد .در اﯾــﻦ ﻋﻠــﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ درﯾﺎﻓــﺖ و
ﭘـــﺮدازش اﻃﻼﻋـــﺎت در اﻧـــﺴﺎنﻫﺎ از ﻣﺤﯿـــﻂ اﻃـــﺮاف و
ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﺗﻔــﺴﯿﺮ و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ واﮐﻨﺶﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ را ﺑــﺮ
اﺳــﺎس ﭘﺎﯾــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓــﺮدی و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻣﯽدﻫــﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮدرﯾﺦ ﻫﺎﯾـﮏ ،ذﻫـﻦ اﻧـﺴﺎنﻫﺎ ﯾـﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿـﻂ اﻃـﺮاف ﺳـﺎزﮔﺎر و دارای
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری )رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﺎر رﺳﻤﯽ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:

ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر

 .۱ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن و

) (NSOsدر ﭼﻬﺎر ﺑﺨـﺶ :اﻗﺘـﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ

 .۲ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﮐﺎرﺑﺮان

ﺷﻨﺎﺳــــﯽ و ﻣﺤﯿــــﻂ زﯾــــﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿــــﺪ ﻣﯽﺷــــﻮﻧﺪ و ﺑــــﺮای

 .۳ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑﯿــﻦ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری و ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟــﺐ

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ارزشﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر

۳۵

ﻣﺆﻟﻔــﻪ ﭘﺮﺳــﺶﻧﺎﻣﻪ ،آﻣــﺎرﮔﯿﺮ ،ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ،و روشﻫــﺎی

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘـﺮدازش دادهﻫـﺎی ﺣﺠﯿـﻢ ﻣـﻮرد

ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ اﺳـﺖ .در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ،ﮐـﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﯾﮑــﯽ از ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎی اﺻــﻠﯽ در ﭼﺮﺧــﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸آﻏـﺎز ﺷـﺪه

ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤـﻪی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧـﺴﺎن
ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ،درک ،ﺣﺎﻓﻈــﻪ ،ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺷــﻨﺎﺧﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﺛﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ،
ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی
و ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫـﺎ دارﻧـﺪ .ﺑﺨـﺶ دوم ،ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﯿـﻦ ﻧﻈـﺎم
آﻣﺎری و ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ درک
و ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ )ﮐﺎرﺑﺮان( از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه
و راهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ درک ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﯾـﻦ
ﺑﺨــــﺶ ﺷــــﺎﻣﻞ روشﻫــــﺎی اﻧﺘــــﺸﺎر داده و آﻣﺎرﻫــــﺎ،
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳــﺎزی دادهﻫــﺎ و ﺟﺪولﺳــﺎزی ،روشﻫــﺎی ﺗﻬﯿــﻪ
ﺟﺪول از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،دﺳـﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی دادهﻫـﺎ ،ﺳـﻮاد
آﻣﺎری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر اﺳﺖ.

۳۶

اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﻘﯽﺧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۱۴اﺳــﺘﻔﺎده از روشﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﺑــﯿﺰی
ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﺮان در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮏ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﺷـﺪن ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﺸﺮی ،ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آوردن آﻣـــﺎر و اﻃﻼﻋـــﺎت از اﯾـــﻦ ﺟﻮاﻣـــﻊ ﻧـــﯿﺰ ﺳـــﺨﺖﺗﺮ و
دﺷـــﻮارﺗﺮ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .از اﯾـــﻦ روی روشﻫـــﺎی ﮔـــﺮدآوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮروز ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧـﯽ و ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳـﺎزی ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوری و داﻧﺶ آﻣﺎر اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﻨﺶﮔﺮان اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺘـﺮ
ﮐــﺮدن روش اﻧﺠــﺎم ﮐــﺎر و ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮدن دﻗــﺖ و ﮐﯿﻔﯿــﺖ آﻣــﺎر
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﻧﻬﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ،ﺿـﺮورت دارد ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ درک اﻧـﺴﺎنﻫﺎ از آﻣـﺎر

ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐـﻪ

رﺳــﻤﯽ ﭼــﻪ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﭼــﻪ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑــﺮ

ﻫﻤﻮاره در روشﻫﺎی ﮔﺮدآوری آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ

اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ رﻓﺘﺎری و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ

اﺳﺖ ،ﺑﻬﯿﻨـﻪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪی اﻧﺠـﺎم آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﻗـﺖ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾـﻦ

ﺑﺮاوردﻫــﺎ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .اﻫﻤﯿــﺖ دﻗــﺖ و ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑﺮاوردﻫــﺎی

زﻣﯿﻨــﻪ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ ﻋﻠــﻮم و ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﺎ

ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻧﺠﺎم آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ

اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد

ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن و ﺑـﻪ وﯾـﮋه در دﻫـﻪﻫﺎی اﺧﯿـﺮ

ﺧﻄـــﺎ در درک در ﺗﻮﻟﯿـــﺪ آﻣـــﺎر رﺳـــﻤﯽ و ﮐـــﺎرﺑﺮد آن اﯾﺠـــﺎد

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﯿﻮهی اﻧﺠﺎم آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ و ﻓﻨـﻮن

ﻣﯽﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و

ﺑــﻪﮐــﺎر رﻓﺘــﻪ در آﻧﻬــﺎ ﺻــﻮرت ﭘــﺬﯾﺮد .ﯾﮑــﯽ از ﺑﺮﺟــﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﻪ

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺮهﮔـﯿﺮی

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺌﻮری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻪداده اﺳـﺖ ﺑـﻪﻋﻨﻮان

از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺮاوردﻫـﺎ و اﺳـﺘﻨﺒﺎطﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .اﺳــﺘﻔﺎده از دﯾﮕــﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ

از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫــﺎی ﻧﻬﻔﺘــﻪ در روشﻫــﺎی ﺑــﯿﺰی در ﭘــﺮدازش و

دادهﻫــﺎ و ﻣﺪلﺑﻨــﺪی ،از روشﻫــﺎﯾﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آﺧـﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺳـﺒﺐ

روشﻫــﺎ ،ﺑــﺮای اﻧﺠــﺎم ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﻬــﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗــﺮ ﺑﺮاوردﻫــﺎی

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺮاوردﻫﺎ و اﺳـﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از آﻣـﺎرﮔﯿﺮی

آﻣﺎری ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ؟

ﻫــﺎی ﺳــﻨﺘﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷــﯽ از دادهﻫــﺎی

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪه

ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه(
ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔـﺮ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی

اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک رﺋﯿـﺲ و
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

روشﻫﺎی اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺑـﯿﺰی و ﻣﺪلﺳـﺎزی ،از اﻃﻼﻋـﺎت اﯾـﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎ در ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻬـﺮه ﺟـﺴﺖ ،ﮔـﺎﻣﯽ ﺑـﺰرگ در ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ و
ﺧﻄــﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎ ﺑــﻪ وﯾــﮋه در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ،
ﺑﺮداﺷــﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ از
دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷـﻮد روشﻫـﺎی ﺑـﯿﺰی
ﺑﻪﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﻣـﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿـﻦ ،ﺗﻮﺳـﻂ آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﭽـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﺷـﻮد
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪن ﻣﻔﻬـﻮم و روشﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در
آﻣﺎر ﺑﯿﺰ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻣﯽﺗـﻮان

۳۷



ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ


ﮐﻠﻬﺮی ﻧـﺪرآﺑﺎدی ،ﻟﯿـﺪا؛ ﺷـﺒﺎک ،اﺷـﮑﺎن .(۱۳۹۸) .آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧـﺸﯽ و
اﺳــﺘﻔﺎده از آن در ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽﻫﺎ ،ﻣﺠﻠــﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ارﺗﺒــﺎﻃﯽ ﻣﺮﮐــﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺻــﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ.۶۹-۸۴ ،(۹۸) ۲۶ ،

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﻪﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ
Kalhori Nadrabadi, Lida (2019),Utilization of Pearson Correlation to
Grab Spatial Correlation in the Absence of Information, 69-77, 3rd
Seminar on Spatial Statistics and Its Applications, 23-24 October.

۳۸



ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﭘـﺮدازش دادهﻫـﺎ و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﮔــﺮوه ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﭘــﺮدازش دادهﻫــﺎ و اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ ﻧــﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ دﯾﮕــﺮ ﮔﺮوهﻫــﺎی اﯾــﻦ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪه ﺑــﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻌﯽ در ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ اﻫﺪاف دارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:


ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری



ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮدازش و ارزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری



ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻬﯿﻪی راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط



ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری

۳۹

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه

آﻗـــــﺎی اﺷـــــﮑﺎن ﺷـــــﺒﺎک،
دﮐﺘﺮای آﻣﺎر و ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه

آﻗﺎی ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮای آﻣـﺎر
و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ؛

آﻗــﺎی ﻋﺒــﺎس ﻣــﺮادی ،دﮐــﺘﺮای
رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛

۴۰

آﻗــــﺎی ﻣﻬـــــﺪی ﻧﻘﯽﺧـــــﺎﻧﯽ،
آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ ﻟﺮوﻧﺪ ،دﮐﺘﺮای آﻣﺎر

داﻧــــــــــﺸﺠﻮی دﮐــــــــــﺘﺮای

و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

ﻋﻠﻮمﺷــــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرﺷــــﻨﺎس
ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

 -۱ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﻓﺮاد از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﯽ
 -۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎی
ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی(
 -۳اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان
 -۴ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان
۴۱

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل ،آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﮐـﺴﺐ وﮐـﺎر

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎ

در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﺎ اﺗﮑــﺎ ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎوری و ﻧــﻮآوری
ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
از ﻫﻤﯿــﻦ روی ،ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۷و
 ۱۳۸۹اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﮐـﺮد
و ﺳــﭙﺲ اﯾــﻦ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑــﺎ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨــﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت از ﺳـﺎل  ۱۳۹۲و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۴و
 ۱۳۹۶ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت ﺗﺨﺼـــﺼﯽﺗﺮ و ﺟـــﺎﻣﻊﺗﺮ در ﻗﺎﻟــــﺐ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی »اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﻓﺮاد از ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت

 -۱ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﻓﺮاد از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ
در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨـﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ ،زﯾـﺴﺖ ﻓﻨـﺎوری و
ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋـــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ،و ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻧـﯿﺰ ﺗﻮﺟـﻪ
۴۲

وﯾــﮋهای داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن ،ﻧﻘــﺶ ﺗﺤﻮﻟــﯽ ﻓﻨــﺎوری در
اﻗﺘــﺼﺎد ﺟﻬــﺎن اﻣــﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن
ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾــﮏ ﻓﻨــﺎوری
ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﮐـﻼن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻫـﺪاف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮری اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﺮ ﻫﻤﯿــﻦ اﺳــﺎس ،در ﺑــﺴﯿﺎری از راﻫﺒﺮدﻫــﺎ و
ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ ،ﻓﻨـــﺎوری اﻃﻼﻋـــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺣـﻮزهﻫﺎﯾـﯽ

و ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت« دﻧﺒـــﺎل ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .در اﯾـــﻦ آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی،
دادهﻫــﺎی ﻻزم در ﭼــﺎرﭼﻮب آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧــﻪای ﮔــﺮدآوری
ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮدار ﯾﺎ ﺟـﺪول ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺮ
روی دادهﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ
از اﯾـــﻦ آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ،ﻃـــﺮح ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ »ﺑﺮرﺳـــﯽ و ﺗﺤﻠﯿـــﻞ
دادهﻫــﺎی ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی اﺳــﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ و اﻓــﺮاد از
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ
ﺳﻄﺤﯽ« در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .در
اﯾـــﻦ ﻃـــﺮح ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ ﺿـــﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓـــﯽ ﻣـــﺪل رﮔﺮﺳـــﯿﻮن
ﭼﻨﺪﺳــﻄﺤﯽ ﻗــﺼﺪ دارﯾــﻢ ﮐــﻪ رﻓﺘــﺎر اﻟﮕﻮﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی
اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ اﻓـــﺮاد را ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ در
اﺳﺘﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﺳـﻄﺤﯽ
ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﺣﺎﻣـﺪ ﻟﺮوﻧـﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ

و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬـﺎ اﺷـﺎره ﮐـﺮد .از اﯾـﻦرو ،دادهﻫـﺎی ﻃﻮﻟـﯽ ،اﺑـﺰار

ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻓﻨﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی(
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﻮدﮐــﺎن ،ﻻزم اﺳــﺖ ﺷــﺮاﯾﻂ و وﺿــﻌﯿﺖ آﻧــﺎن را در ﻃــﻮل
زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
را اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ اﯾﻦ
اﻣﮑــﺎن را ﺑــﻪ ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان و ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ درک
ﮐــﺎﻣﻠﯽ از وﺿــﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐــﺎن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻋﻠــﻞ و ﻣﻮاﻧــﻊ
ﺗﮑﺎﻣــﻞ ﮐﻮدﮐــﺎن را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و در ﺟﻬــﺖ رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ
رﺷــﺪ و ﺗﮑﺎﻣــﻞ ﮐﻮدﮐــﺎن اﻗــﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛــﺮی اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺸﺮی ﺧﺎص از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺑﺎﻟﻨـﺪه دارای ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ وﯾـﮋهای
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻮده و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺴﺘﻤﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
آﻧﻬـــﺎ از ﺣﺴﺎﺳـــﯿﺖ وﯾـــﮋهای ﺑﺮﺧـــﻮردار اﺳـــﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐـﺎن،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮه رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ و

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ و رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣـﻞ آﻧـﺎن ﻓﺮاﻫـﻢﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻓــﻮق و در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﺟﻮاﻣــﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻬﺒـﻮد
وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاریﻫﺎی
ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟـﯽ ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺟـﺎﻣﻌﯽ در ﺣـﻮزه
ﮐﻮدﮐــﺎن اﻧﺠــﺎم ﻧــﺸﺪه اﺳــﺖ و ﺑﯿــﺸﺘﺮ دادهﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣـﻮردی ﺟﻤـﻊآوری
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻃﻮﻟـﯽ و
ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ،ﺿـﺮورت
اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی وﺿــﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐــﺎن در اﯾــﺮان و اراﺋــﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ
روشﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف
وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟــﻮد و ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳــﺎزی(«
اﺣﺴﺎس ﺷﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﻣـﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۸آﻏـﺎز ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ،آﻗـﺎی
دﮐـــﺘﺮ اﺷـــﮑﺎن ﺷـــﺒﺎک ﻋـــﻀﻮ ﻫﺌﯿـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ و رﺋﯿـــﺲ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ،اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ آورد .در

 -۳اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ

واﻗﻊ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد

ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان

ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﺘﻘـﺎل

ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،دوﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ

دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در

۴۳

۴۴

ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی و ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑــﺴﺘﮕﯽ ﺗــﺎم دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗــﯽ

ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓــﻖ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ اﯾــﻦ

دﯾﮕﺮ ،اراﺋﻪی آﻣﺎر دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ،در روﻧﺪﻫﺎی ﻃﺮحرﯾﺰی،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻨـﺴﺠﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر،

در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐـﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﻈـﺎم ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧـﻮد

ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .از ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ،ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .در واﻗـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﮐـﻞ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺸﺎر آﻣﺎر دﻗﯿﻖ و درﺳـﺖ

ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﻬــﺘﺮ وﻇــﺎﯾﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫــﺎی ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﺷــﺪه آن

را در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ

ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺻـــﻮرت ﻣﯽﭘـــﺬﯾﺮد .ﺑـــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی ﺻـــﺤﯿﺢ

ﯾﮑــﺴﺎن و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺖ .در

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر درﺳﺖ )دادهﻫﺎ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری(ﺣﯿﺎﺗـﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻗﻼم آﻣﺎری از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ

اﺳـــﺖ .ﺗﻔـــﺎوت در ﺑﺮداﺷـــﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ از ﻣﻔـــﺎﻫﯿﻢ و ﯾـــﺎ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻼن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ و اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﯽ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﺗﻮﺟـﻪ

ﺗﻌﺮﯾﻒﻫــﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی آﻣــﺎری ﻣﯽﺷــﻮد و ﯾــﺎ اﺧﺘــﻼف در

داﺷــﺖ و از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﺑﺎﯾــﺪ اﺻــﻮل ﻣﻨﻄﻘــﯽ و اﻟﺰاﻣــﺎت

روشﻫــﺎی ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ )ﺑــﺎ ﻋﻨﺎوﯾــﻦ

ﮐﻼﻣﯽ در اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾـﻦ دو ﻣﻮﺿـﻮع

ﯾﮑﺴﺎن( ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ ﯾﺎ اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری اﺷـﺘﺒﺎه

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻀﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ روﺷﯽ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان

ﯾﺎ ﻧﺎدﻗﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان و

دو ﻣﺒﻨــﺎ ﺟﻤــﻊ و ﻫﻢﮔــﺮا ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر دو ﮔــﺮوه

ﯾــﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻟــﺬا اﻗــﺪام ﺑــﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل،

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آﻣـﺎری در ﻫـﺮ

آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻈﺮاﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﺮ ﻗﻠـﻢ

ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ

آﻣﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﯽ

ﯾﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ و در درون ﯾﮏ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﻣﻨـﺴﺠﻢ

ﻓﺮدی وارد ﯾﮏ ﻣﺤﯿـﻂ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﻣﯽﺷـﻮد ،اﺣـﺴﺎس

و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﺑﺮﺧــﯽ از اﺟــﺰای ﻣﺤﯿــﻂ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳــﺪ ،در اﯾــﻦ

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺪف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدن ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﺻﻮرت اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻓﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﮑﺚ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻃـﺮاف
و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﺧﺘــﻢ ﻧﻤﯽﺷــﻮد و ﻓــﺮد ﻫﻤــﻮاره درﺻــﺪد ﺷــﻨﺎﺧﺘﻦ زواﯾــﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ داﺋﻤـ ًﺎ در آن ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽﺑـﺮد ﻧـﯿﺰ ﻫـﺴﺖ .ﻣـﺸﺎﺑﻪ
ﻫﻤﯿــﻦ روﻧــﺪ در ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧــﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫــﺪ ﯾﻌــﻨﯽ ﮐــﺴﺐ
اﻃﻼﻋــﺎت و اﻧﺠــﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت آﻣــﺎری از اوﻟﯿــﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳـــﯽ ﻫـــﺮ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑـــﻪ ﺷـــﻤﺎر ﻣﯽآﯾـــﺪ ﺑـــﺪﯾﻬﯽ اﺳـــﺖ

و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢآوری ﺑـﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ و
ﺗﻮﻟﯿــﺪ دﻗﯿﻖﺗــﺮ دادهﻫــﺎ و اﻃﻼﻋــﺎت آﻣــﺎری ،ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ رﻓــﻊ
اﺧﺘــــﻼف در آﻣﺎرﻫــــﺎی ﻣﻨﺘــــﺸﺮ ﺷــــﺪه و ﺟﻠﻮﮔــــﯿﺮی از
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ و روشﻫـﺎی ﺑـﻪ روزﻧﮕﺎهداﺷـﺖ
آن ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در زﻣــﺴﺘﺎن  ۱۳۹۷ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺮﯾـﻢ

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃـﺮح ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ اﺷـﮑﺎن ﺷـﺒﺎک

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﻏـﺮب و ﮐﻨﻮاﻧـﺴﯿﻮنﻫﺎ و اﺳـﻨﺎد

رﺋﯿﺲ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ،ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺴﯿﺎر در

 -۴ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗــﺪوﯾﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻔــﻆ و ﮐﻨــﺘﺮل
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری اﯾﺮان
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و رازﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
درازای ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﺑـﻪ وﯾـﮋه از
زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﺸﺮ در ﻗﺎﻟــﺐ ﺟﻮاﻣــﻊ ﻣﺪﻧــﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واژهی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻤﯽ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ
ﻣﻬﻢ و ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎدهی  ۱۲اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﯾـﮏ ﺣـﻖ ﻣـﺴﻠﻢ و

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗـﺮآن
ﻣﺠﯿــﺪ و ﻧــﯿﺰ رواﯾــﺎت اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﺮ ﻟــﺰوم رﻋﺎﯾــﺖ ﺣﺮﯾــﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﺪف ﮐﻠـﯽ از اﯾـﻦ
ﭘــﮋوﻫﺶ ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ اﺑﺰارﻫــﺎ و ﺗــﺪوﯾﻦ روشﻫــﺎی ﺣﻔــﻆ و
ﮐﻨــــﺘﺮل ﻣﺤﺮﻣــــﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎرﻫــــﺎ در ﻗﺎﻟــــﺐ ﭼﺎرﭼﻮبﻫــــﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﯿـﻦ و ﮐـﺎرﺑﺮدی و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﺻـﻮل و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری اﯾــﺮان و ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ اﻣﮑﺎﻧــﺎت و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫــﺸﯽ در آذرﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۱۳۹۸آﻏــﺎز ﺷــﺪه و
ﻣﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ،آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ اﺷــﮑﺎن ﺷــﺒﺎک ،رﺋﯿــﺲ و
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
۴۵

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ )ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ(
 ﺷﺒﺎک ،اﺷﮑﺎن؛ ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ ﺗﺎﺑﺎن ) .(۱۳۹۸ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪلﻫﺎی ﻃﻮﻟـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﯿﺰی،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺎل  .۱۳۹۵ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ )ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ(.

۴۶

ﮔــﺰارش ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺧــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در ﺳــﺎل
۱۳۹۸

۴۷

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨـﻪی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل و
ﺗﺒﺎدل آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ در ﺣـﻮزهی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ و
ﻣﻮﺿــــﻮﻋﺎت ﻣــــﺮﺗﺒﻂ ،دورهﻫــــﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫــــﺎی آﻣﻮزﺷــــﯽ و
ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻠــﯽ و ﻣﻨﻄﻘــﻪای را ﺑــﺮای وزارتﺧﺎﻧــﻪﻫﺎ،
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ ،داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳــﺴﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه از ﺑـﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ،
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۸اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری  ۵۲۲دوره و ﮐﺎرﮔـﺎه
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼـﺼﯽ آﻣـﺎر
رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ،ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ

) (ILOو ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ) (ECOﺷــﺪه
اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۷
در ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﮔــﺮوه آﻣــﻮزش ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاری دورهﻫــﺎ،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
اﻟﻒ(  ۳۸دوره و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﭘﺮدازش و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋـﺎت و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ

ب(  ۲ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و

آﻣﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎی

ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﺮان ).(UNFPA

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج

اﻟﻒ( دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در

ﮐـــﺸﻮر و ﻣﺘﺨﺼـــﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﺎن ﺣﺮﻓـــﻪای ﻧﻬﺎدﻫـــﺎ و
۴۸

ﻣﻠـــﻞ در اﯾـــﺮان ) ،(UNFPAﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﮐـــﺎر

دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠـــﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﺑﻬـــﺮه ﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ.

ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ

در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری ۳۸

داﺷﺘﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزهی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ

دوره و ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺷـــﺪ ) ۲۰ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ و ۳۸

و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﺑــﻪ روز آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﺟﺎﯾﮕــﺎه وﯾــﮋهای در

دورهی آﻣﻮزﺷﯽ( ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻤـﺪهی دورهﻫـﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی

ﻣﻨﻄﻘﻪی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ دارﻧـﺪ و از اﯾـﻦ رو ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

آﻣﻮزﺷــﯽ از ﻧﻬﺎدﻫــﺎ ،وزارتﺧﺎﻧــﻪﻫﺎ و ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘــﯽ

آﻣﺎر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری

ﺷـــﺎﻣﻞ :وزارت ﺗﻌـــﺎون ،ﮐـــﺎر و رﻓـــﺎه اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ ،وزارت

 ۳۸دوره ﯾـــﺎ ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ ﻣﻨﻄﻘـــﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﺑـــﺎ

ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت ،وزارت اﻣــﻮر اﻗﺘــﺼﺎد و

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪی آﻣﺎر آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ) ،(SIAPﺑﺨـﺶ

داراﯾﯽ ،ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ،وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠـﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏ

آﻣــﺎر ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ) ،(UNSDﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن

ﻣﺮﮐــﺰی ،ﺳــﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳــﺎزی ﺷــﻬﺮداری ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤــﻪی

ﺳــﻼﻣﺖ اﯾــﺮان ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐــﺸﻮر ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠـﺴﺘﺎن ،در اﯾـــﺮان و ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر در ﺗـــﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺗـــﺎ  ۱۲آذر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫـﺒﺮدی رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری۱۳۹۸ ،در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐـﺸﺎورزی اﯾـﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﺨﺼﺼﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺌﻮنﺟﻮ ﮐﯿﻢ و ﻟﯿﻢ ﯾﻮﻧﮕﯿﻞ از ادارهی آﻣـﺎر
ﺑﺎزﻧﺸــﺴﺘﮕﯽ ،ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾـــﻊ ﺑــﺮق اﺳـــﺘﺎنﻫﺎی اﺻـــﻔﻬﺎن ،ﮐﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼـﺼﯽ از ﺗﻤـﺎم
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،دﻓﺎﺗﺮ آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨـﺎ در ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐـﺸﻮر ،وزارت ﺗﻌـﺎون،

اﻋـــﻀﺎی ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ داﻧـــﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮدﻧـــﺪ .ﺗﻌـــﺪاد ﮐـــﻞ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎ و دورهﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ  ۷۰۳ﻧﻔـﺮ
اﺳﺖ.

ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﭘــﺴﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪ،
ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی ﺗﻬـــﺮان ،وزارت ﻋﻠـــﻮم و

ب( ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻫـﺪف از ﺑﺮﮔـﺰاری اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ
اﯾــﺮان و ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ در اﯾــﺮان ﺗﺨﺼــــﺼﯽ ﻓــــﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨــــﻪی ﻻزم ﺑــــﺮای ﺗﻘﻮﯾــــﺖ

)(UNFPA
ﻧﺸـــﺴﺖ ﻣـــﺸﺎوره ﻓـــﻨﯽ در زﻣﯿﻨـــﻪی ﺳﺮﺷـــﻤﺎری

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ارﺗﻘﺎی ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿـﺖ دادهﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی در
اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ

۴۹

ﻧﺸــﺴﺖ ﺗﺨﺼــﺼﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ :ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ و راﻫﮑﺎرﻫـﺎ« در

ﭘﺎﯾﺪار

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵دی  ۱۳۹۸در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾـﻦ

ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار«
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در اﯾـﺮان ،ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در ﺗــﺎرﯾﺦ  ۳۰آذر و  ۱دی
 ۱۳۹۸در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺸﺎور اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺗﺨﺼــﺼﯽ ،ﺧــﺎﻧﻢ ﻟــﯿﺰا ﮔــﺮﯾﻦ ﺑﺮﺳــﺎﻟﺰ از ادارهی ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿــﻦ ﺑــﻮد .ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾــﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﺗﺨﺼــﺼﯽ از
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐـﻼن ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺨﺼـﺼﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار

ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷـﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑـﻪ
ﺿـﺮورت ﺗﻐﯿــﯿﺮ روش اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ:
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن در اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ
آﻗﺎﯾــﺎن داود ﻋﺒﺎﺳــﯽ )ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ( ،ﻋﻠﯽاﮐـﺒﺮ ﻣﺤـﺰون )روش ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ
اﺟـــﺮای ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ  (۱۴۰۰و
ﻋﻠﯿﺮﺿــــﺎ رﺿــــﺎﯾﯽ )روش ﭘﯿــــﺸﻨﻬﺎدی ﺑــــﺮای ﺳﺮﺷــــﻤﺎری
ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ( ﺑﻮدﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﭘﺎﯾــﺎن اﯾــﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﭘﺎﻧﻠــﯽ
ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪ ﮐــﻪ آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق ﻋﻠﯽﭘــﻮر )رﺋﻴــﺲ

ﺑﻮد.

ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر( ،آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻼح ﻧـﺼﯿﺮی )ﻣﻌـﺎون

پ( ﻧﺸــﺴﺖ ﺗﺨﺼــﺼﯽ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﺿــﺮورت ﺗﻐﯿﯿــﺮ

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒـﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان( ،دﮐﺘـﺮ

روش اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ
و راﻫﮑﺎرﻫﺎ
۵۰

ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦزاده رﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان

ﻧﺸــــﺴﺖ ﺗﺨﺼــــﺼﯽ »ﺿــــﺮورت ﺗﻐﯿــــﯿﺮ روش اﺟــــﺮای

اﺷﮑﺎن ﺷـﺒﺎک )ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻣﺤـﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﻣﻮر اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان( و آﻗـﺎی ﺑـﻼدی
ﻣﻮﺳﻮی اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان دوره

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری

ﻣﺪرس

۱

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

 ۲۵و  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

۲

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻢﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

 ۲۷و  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

۳

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Python

 ۱۸ﺗﺎ  ۲۰ﺧﺮداد

دﮐﺘﺮ زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ

۴

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(

 ۱۹و  ۲۰ﺧﺮداد

ودود ﮐﺮاﻣﺘﯽ

۵

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ )ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(

 ۲و  ۳ﺗﯿﺮ

ودود ﮐﺮاﻣﺘﯽ

۶

اﺻﻮل ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪاول داده و ﺳﺘﺎﻧﺪه

 ۱۶ﺗﺎ  ۱۸ﺗﯿﺮ

ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ و ﻣﻬﻨﺎز ﮐﺎﻇﻤﯽ

۷

روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

 ۲۳ﺗﺎ  ۲۵ﺗﯿﺮ

دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ -دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﺻﺒﺎ

۸

ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری و دﯾﺪاریﺳﺎزی ﺑﺎ Tableau

 ۲۳ﺗﺎ  ۲۵ﺗﯿﺮ

ﻧﺼﺮتاﻟﻪ ﺣﻖﮔﻮ

۹

ﻓﻘﺮ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و روشﻫﺎی ﺑﺮاورد ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی

 ۳۰و  ۳۱ﺗﯿﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر

۱۰

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

 ۱۲ ،۵و  ۱۹ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﯽ

۱۱

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ و روشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آنﻫﺎ

 ۶و  ۷ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی

۱۲

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۷ﺗﺎ  ۹ﻣﺮداد

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

۱۳

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SQL

 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺮداد

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ

۱۴

ﮐﻠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد

 ۲۶ﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮداد

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ

۱۵

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

 ۱۶ ،۹و  ۲۳ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﯽ

۱۶

داده ﮐﺎوی

 ۱۰و  ۱۱ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی

۱۷

آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار STATA

 ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﻣﻬﺮ

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﮐﺴﺎﺋﻴﺎن

۱۸

ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

 ۲۱ﺗﺎ  ۲۳ﻣﻬﺮ

۱۹

اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری

 ۱۱و  ۱۲آﺑﺎن

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻗﺼﻮری-ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ-آﺳﯿﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽ

دﮐﺘﺮ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻼدروﯾﺶ

۵۱

دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان دوره

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری

ﻣﺪرس

۲۰

آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺮماﻓﺰار SPSS

 ۱۹ﺗﺎ  ۲۱آﺑﺎن

دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻟﺮوﻧﺪ

۲۱

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ

 ۳و  ۴آذر

دﮐﺘﺮ اﺳﻌﺪ اﻟﻪرﺿﺎﯾﯽ

 ۴ﺗﺎ  ۶آذر

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

۲۳

اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 ۱۰و  ۱۱آذر

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزی

۳۴

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای

 ۱۷و  ۱۸آذر

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ

۲۵

روشﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﭙﮑﺘﺮوم

 ۲ﺗﺎ  ۴دی

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

۲۶

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ۱۷ ،۱۵و  ۱۸دی

دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۲۷

آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار Qlikview

 ۲۱و  ۲۲دی

دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدوﻧﺪ

۲۸

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

 ۲۳ﺗﺎ  ۲۵دی

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽ

۲۹

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  Eviewsدر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ

 ۲۹و  ۳۰دی و  ۱ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

۳۰

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ

 ۶و  ۷ﺑﻬﻤﻦ

ﻣﺮﺟﺎن ﻧﻮرﯾﻨﯽ -آﺳﯿﻪ رﺷﯿﺪیﻧﮋاد

۳۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

 ۶ﺗﺎ  ۸ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻞﻋﻠﯿﺰاده

۳۲

آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار Pyathon

 ۸ﺗﺎ  ۱۰ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی

۳۳

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی از راهﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

 ۱۳و  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﺻﺒﺎ

۳۴

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SQL

 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ

۳۵

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرادﯾﺘﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

 ۱۹و  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی

۳۶

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

 ۱۹ﺗﺎ  ۲۱ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻞﻋﻠﯿﺰاده

۳۷

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر

 ۲۷ﺗﺎ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک -ﻣﻬﺪی ﻧﻘﯽﺧﺎﻧﯽ

۳۸

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  Excleدر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

 ۲۷ﺗﺎ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ

ﻓﺮﺷﺎد روﺷﻦ

۲۲

۵۲

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

 ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﻋﻠــﻮم داده ،روشﻫــﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎی

اﻣﺮوزه »دادهﮐﺎوی« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟـﯽ

دادهﮐﺎوی

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و در رأس اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐـﺸﻮر ﻧـﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آن دادهﻫـﺎ را ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﮐـﺸﻮر

ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋـﺼﺮ ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﺳـﺮﯾﻊ ،ﭘﯽدرﭘـﯽ و ﻣﺘﻨـﻮع

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻗـﺮار دﻫـﺪ .در اﯾـﻦ

اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺮﺧﻂ ﺷـﺪن و

راﺳﺘﺎ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﭘـﺮدازش دادهﻫـﺎ و

ﺑــﻪروز ﺷــﺪن ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿــﺴﺘﻢﻫﺎی ﺛﺒــﺖ و ﮔــﺮدآوری

اﻃﻼعرﺳـــﺎﻧﯽ« ﺗـــﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘـــﺎب »آﺷـــﻨﺎﯾﯽ ﺑـــﺎ ﻣﻔـــﺎﻫﯿﻢ و

دادهﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺎری ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟـﯽ

روشﻫﺎی دادهﮐﺎوی« را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮔـﺮوه ﻗـﺮار داد .در

آﻣﺎر رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ زﯾﺎد دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری

اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب روشﻫــﺎی دادهﮐــﺎوی ﺗــﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ

ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘــﻪ در ﻗﺎﻟﺐﻫــﺎ و ﻓﺮﻣﺖﻫــﺎی ﻣﺘﻨــﻮع ﻣﻮاﺟــﻪ

ﮐﺘﺎب ﺣﺎوی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دادهﮐﺎوی اﺳﺖ

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

و در  ۵ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘـﺲ

رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ آﻣــﺎر ﮐﻼﺳــﯿﮏ و روشﻫــﺎی ﺳــﻨﺘﯽ

از ﺑﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾـﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای در

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن رﯾﺎﺿﯽ ،آﻣﺎر و ﻋﻠﻮم ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را

ﻣــﻮرد ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ دادهﮐــﺎوی اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻓــﺼﻞ ﻣــﺸﺘﻤﻞ ﺑــﺮ

ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ راﻫﯽ ﺑـﺮای ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﯾـﻦ دادهﻫـﺎ

ﭼــﺸﻢاﻧﺪاز و ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ ﮐﺘــﺎب ﺑــﺮای آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ

ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﺮای

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓـﺼﻞ دوم و ﺳـﻮم ﺑـﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ

۶۱

دادهﮐﺎوی و آﻣﺎدهﺳﺎزی )ﭘﺎکﺳﺎزی و ﺗﻤﯿﺰﺳﺎزی( دادهﻫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﭘﺮدازشﻫـﺎی ﺑـﺮﺧﻂ،
اﻧﺒﺎر دادهﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در ﻓـﺼﻞ
ﭘﻨﺠـــﻢ روشﻫـــﺎی دادهﮐـــﺎوی ﺷـــﺎﻣﻞ درﺧـــﺖ ﺗـــﺼﻤﯿﻢ،
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ،ردهﺑﻨﺪی ،ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫـﺎی
دادهﮐﺎوی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دادهﮐﺎوی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗــﺄﻟﯿﻒ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب از ﻣﻬــﺮ ﺳــﺎل  ۱۳۹۷آﻏــﺎز ﺷــﺪ و در
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی ،دﮐﺘﺮ ﺟـﻮاد ﺣـﺴﯿﻦزاده ،دﮐﺘـﺮ
اﺷﮑﺎن ﺷـﺒﺎک ،دﮐـﺘﺮ ﮐـﺎوه ﮐﯿـﺎﻧﯽ و دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﯿﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ.

۶۲

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر در ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در زﻣﯿﻨـﻪی آﻣـﺎر و ﻧﻈـﺎم
آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﺎر در ﻣﻘﻄﻊﻫـﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و دﮐـﺘﺮی و اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﺎری ﮐﻪ ﺧـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪی آﻣـﺎر ﻣﯽﺷـﻮد ،و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘـﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻧﺸﺮﯾﻪای در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر از ﺳـﻮی ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﻠـــﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫـــﺎی آﻣـــﺎری اﯾـــﺮان ) (JSRIﻧـــﺸﺮﯾﻪای ﻋﻠﻤـــﯽ-
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت دوﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ )ﻫـﺮ
ﺷﺶﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎرﻫـﺎی
اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎر ﻧﻈﺮی ،آﻣﺎر ﮐـﺎرﺑﺮدی ،اﺣﺘﻤـﺎل،
آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،آﻣــﻮزش آﻣــﺎر ،آﻣــﺎر و ﺳﯿــﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓــﺎزی ،آﻣــﺎر در
اﻗﺘﺼﺎد ،زﯾﺴﺖآﻣﺎر ،آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎر اﺳﺖ.

۶۳

ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان« ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻋﻠﻤـﯽ–ﺗﺮوﯾﺠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان  -ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر
ﺑﻪﺻﻮرت دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ )ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣـﺮوری ،ﮔـﺰارش ﻋﻠﻤـﯽ ،و ﻧﻘـﺪ ﮐﺘـﺎب/ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻧﻈـﺮی ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﺧـﺎص
روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﺎ ﻣﺮورﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻫﺪف از ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ،اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روش و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی آﻣـﺎر ،ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪی ﮐـﺎرﺑﺮدی ،در زﻣﯿﻨـﻪی
روشﻫﺎی ﮔﺮدآوری ،ﭘﺮدازش ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،اراﯾﻪ و اﻧﺘـﺸﺎر دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری در ﺣـﻮزهی آﻣﺎرﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺜﺎلﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از :ﻃــﺮح ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ،ﺑــﺮاورد ،اﺳــﺘﻔﺎدهﻫﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ دادهﻫــﺎ ،ﻃﺮاﺣــﯽ ﭘﺮﺳــﺶﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻨــﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿــﺖ دادهﻫــﺎی
آﻣﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادهای ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ،اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ،
اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ ،آﻣــﻮزش آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ،ﻧﻘــﺶ آﻣــﺎر در ﺟﺎﻣﻌــﻪی
اﻣــﺮوز ،رواﺑــﻂ ﺑﯿــﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﮐــﺎرﺑﺮان و ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﺎن،
۶۴

ﻫﻤﮑـــﺎری درونﺳـــﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﮑﺎریﻫـــﺎی آﻣـــﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ،و
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری.

ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺳـﯽ ﺷـﻤﺎره از
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﺟﻪی اﻋﺘﺒﺎری ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﯾــﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از :آﻣـﺎر ﻧﻈـﺮی ،آﻣــﺎر ﮐـﺎرﺑﺮدی ،اﺣﺘﻤــﺎل ،آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ،آﻣــﻮزش آﻣـﺎر ،آﻣــﺎر و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺎزی ،آﻣﺎر در اﻗﺘﺼﺎد ،زﯾﺴﺖآﻣﺎر ،آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎر.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل(؛
دﮐﺘﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﺎﻇﻢﻧﮋاد )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد اﺳﮑﻨﺪری )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦا ...ﭘﺎﺷﺎ )داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛

۶۵

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ:
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ )ﺷﻤﺎرهی دوم از دورهی  (۱۵ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در اﯾـﻦ
ﺳﺎل ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۳ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧـﯿﺰ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
ﺗﻌﺪاد ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داوران و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺗﻌـﺪاد  ۱۱ﻣﻘﺎﻟـﻪ رد و  ۶ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺑﺮای ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ۱۱ .ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

داوران )ﻣﺸﺎوران( ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸

۶۶

اﮐﺒﺮ اﺻﻐﺮزاده

ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﻨﯽ

ﻓﺮﯾﺪ زاﺋﺮی

ﻣﻬﺪی ﮔﻞدوﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪ آرﺷﯽ

ﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ

ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎروﯾﺮدﯾﺰاده

ﺳﻮداﺑﻪ ﺷﻤﻪﺳﻮار

وﺣﯿﺪ ﻧﮑﻮﺧﻮ

ﺷﻬﺮه ﺟﻼﺋﯽ

ﺑﻬﺮام ﺻﺎدقﭘﻮر ﮔﯿﻠﺪه

ﻏﻼمﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎری

ﻓﯿﺮوزه ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﺰاده

ﺣﺴﻦ دوﺳﺘﯽ

رﺿﺎ ﻓﻼح

در ﻣﺠﻠـﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی۱۳۹۸ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﺳـﺎل
آﻣﺎری اﯾﺮان



Model Selection for Mixture Models Using Perfect Sample



Bayesian Sample Size Determination for Joint Modeling of Longitudinal
Measurements and Survival Data



Assessment and Estimation of the Coefficients of a Linear Model for Interval
Data



On Properties of a Class of Bivariate FGM Type Distributions



Shrinkage and Bayesian Shrinkage Estimation of the Expected Length of a M/
M/1 Queue System



۶۷

A Quantile Approach to the Interval Shannon Entropy

ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻋﻠﻤﯽ ،در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺷـﺶ ﻣـﺎه
ﯾﮏﺑﺎر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ،ﭘﺮدازش ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ ،اراﺋـﻪ و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ دادهﻫـﺎی
آﻣﺎری در ﺣﻮزهی آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻣﻨﯽ ﻣﻘﺪم )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
۶۸

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻣﻨﯽ ﻣﻘﺪم )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﺳﻬﯿﻼ ﭘﺮوﯾﻦ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻦزاده )رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﯾﺪا ...دادﮔﺮ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازی )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯿﭙﻮر )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ )ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(؛
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻫﮋﺑﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ:
ﺳﺎﻧﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﺳــﺎل  ،۱۳۹۸دو ﺷــﻤﺎره از اﯾــﻦ ﻣﺠﻠــﻪ )ﺷــﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿــﺎﭘﯽ  ۹۲و  (۹۳ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﯿﺪ .ﺗﻌــﺪاد ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳـﺎل ،ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ۳۳ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﻌـﺪاد  ۲۱ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧـﯿﺰ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داوران و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮ آﻧـﺎن در ﻫﯿﺌـﺖ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾـﻪ ،ﺗﻌــﺪاد  ۹ﻣﻘﺎﻟـﻪ رد و  ۱۲ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑـﺮای ﭼــﺎپ در ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷـﺪ ۳۳ .ﻣﻘﺎﻟــﻪی دﯾﮕـﺮ ﻧــﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠــﻪی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺎوران )داوران( ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺻﻤﺪ اﺻﻐﺮی

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﺰﯾﺰی

رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدوﻧﺪ

ﻋﻠﯽ ﭘﮋﻫﺎن

روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ

ﻧﺎدر ﻣﻬﺮﮔﺎن

ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

ﺳﯿﺪﻧﻌﻤﺖاﻟﻪ ﻣﯿﺮﻓﻼح ﻧﺼﯿﺮی

ﻋﺒﺎس رﺿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺪری

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻧﺠﻔﯽ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻗﺼﻮری

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ

ﻟﯿﻼ زﻧﺪی

ودود ﮐﺮاﻣﺘﯽ

ﻣﻨﺼﻮره ﯾﺰدانﺧﻮاه

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

ﻟﯿﺪا ﮐﻠﻬﺮی

ﻧﺮﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ

رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ

ﻓﺮﺷﺎد ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﻋﺎﻗﻠﯽ

ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻣﺘﺮﺟﻢ

۶۹

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﻣﺠﻠـﻪی ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی آﻣـﺎر
رﺳﻤﯽ اﯾﺮان


ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ



ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺤﻼت اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺮ
اﺷﺮف ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ(

۷۰



ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۵ﺗﺎ ۱۳۹۵



ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ )روﯾﮑﺮد دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻠﯽ(



اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ



ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر



ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺮود



ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺳﻪ روش رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی دادهﻫﺎی ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮردی(



ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻟﻮرﻧﺘﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد



ﺑﺮاورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاوردﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی دوﻓﺎزی در ﺣﻀﻮر ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪ



ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۹۵

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اوﻟﯿﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮان ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر وﻇﯿﻔـﻪی
ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﮐﻨﺪ .ﻟـﺬا از ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۸اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﺎپ  ۱۱ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺎزﺗـﺎب ﮔـﺴﺘﺮدهای ﻧـﯿﺰ در رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ .ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻞ
ﮔﺰارشﻫﺎ در وبﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﻪ آدرس  http://srtc.ac.ir/analytical-reportsدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

۷۱

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۳۹۸


اﺑﻌﺎد آﻣﺎری ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﺮان



ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی آزاد
)ﺳﺎل (۱۳۹۸

۷۲



ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۸-۱۳۹۰



ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸



ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و



ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷



ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ای ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۸و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول۱۳۹۹



ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر و ﺣﻮادث و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای



ت ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮا ِ



اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ



ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ،در ﻣﺤﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد دارد .ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﻣﻮﺟـــــﻮد از ﻃﺮﯾـــــﻖ وبﮔـــــﺎه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــــﻪ ،ﺑـــــﻪ ﻧـــــﺸﺎﻧﯽ
 http://library.srtc.ac.irاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎبﻫـــﺎی ﺗﺨﺼـــﺼﯽ در زﻣﯿﻨـــﻪی آﻣـــﺎر و
اﻗﺘــﺼﺎد ﮐــﺮده اﺳــﺖ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 ۲۹۵۷ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ
 ۱۲۳۶ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻻﺗﯿﻦ
 ۳۳۴ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ی ﻓﺎرﺳـﯽ
 ۱۱۵ ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮ ِ
و ﻻﺗﯿﻦ
 ۳۲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪی ﻻﺗﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﻣﮑـــﺎن اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﻪ ﺑـــﺮای
داﻧــــــﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫــــــﺸﮕﺮان ﺧــــــﺎرج از

ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

۷۳

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

۷۴

ﻣﺠﻠّﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

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

۷۵

 Teaching Statistics

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۷۶

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۸-۱۳۷۹
ﻣﺆﻟﻔﺎن  /ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی :روشﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت 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
۱

واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻣﺎری )وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم(

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن

ﺳﺎل ۱۳۸۷
ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻــــﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿــــﻦ

۱

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی

۲

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ S-PLUS

ﺟﻤﺎلزاده
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺰاﯾﯽ

ﺳﺎل ۱۳۸۸
۱

ﻧﻈﺮﯾﻪ و روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻃﻮﻟﯽ

۲

روشﻫﺎی ﺑﺮاورد ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪای )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ
ﺳﺎل ۱۳۸۹

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

۷۷

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۸-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻣﺆﻟﻔﺎن  /ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ﻋﻨﻮان
ﺳﺎل ۱۳۹۴

۱

آﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ :روشﻫــﺎی آﻣــﺎری ﺑــﺮای دادهﻫــﺎی
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
۷۸

۵

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮابﭘﻮر ،ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﯾﺰدی
زﻫــﺮا رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ زاﻫــﺪﯾﺎن ،روﺷــﻨﮏ
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

ﺳﯿــــﺴﺘﻢ ﺣـــــﺴﺎﺑﺪاری زﯾــــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ -اﻗﺘـــــﺼﺎدی

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ،ﻧـﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘـﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق ﻋﻠﯽﭘـﻮر،

ﭼﺎرﭼﻮبﻣﺤﻮری )ﺗﺮﺟﻤﻪ(

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

روشﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑــﺮای ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣــﺎری
)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ۲۰۰۹ -

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی ،ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر ،اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

ﺳﺎل ۱۳۹۸
۱

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎی دادهﮐﺎوی

ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی،ﺟﻮاد ﺣـﺴﯿﻦزاده ،اﺷـﮑﺎن ﺷـﺒﺎک ،ﮐـﺎوه
ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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
۱

ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺮﻧﺪی

۲

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﻗﺮی

۳
۴

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻘﺮ در اﯾـﺮان :ﮐـﺎرﺑﺮد اﻧـﻮاع ﺧـﻂ ﻓﻘـﺮ ،ﺷـﮑﺎف ﻓﻘـﺮ ،ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﻘـﺮ

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

۷۹

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

۸۰

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی رﺗﺒﻪدار و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺟﻮزاﻧﯽ

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

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

۸۱

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

۸۲

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ردﯾﻒ
۱۴

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

۱۳۸۵-۱۳۷۵

ﻣﺠﺮی
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
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

۸۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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
۸۴

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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
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

۸۵

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

۸۶

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

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 ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﮐﻼنﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺗﻐﯿـﯿﺮات آن در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۵و ۹۰

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی

۸۷

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

۲

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

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻗﺼﻮری

۳
۴
۵
۶

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

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
۸۸

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص )اﻓﺮاد دارای اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪی

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻣﺠﺮی

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

۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

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

۸۹

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۳
۱

ﺳﺎل ۱۳۹۰

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

۹۰

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

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

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

۸

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ ۱۳۹۰

۹

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

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

۹۱

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

۹۲

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

ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۵

ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۶

اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان  -ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﻮزهی روﺳﺘﺎﯾﯽ ۱۳۹۲ -

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

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
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

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

۹۳

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ۱۳۹۷-۱۳۷۹
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺠﺮی

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷
۱

)(SEEA-water 2012

۲

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ  ICTﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﻣﺎر

۳

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر

۴
۵
۶

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی
۱۳۹۳ -۱۳۹۲
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵

اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر
اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ

۷

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﺎروری در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۸

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۹
۹۴

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺴﺎب آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻧﺎدر ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮی

۱۰

ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب ﮐﺎر :ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻﻮل و روشﻫﺎ

زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

۱۱

دادهﮐﺎوی در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی

۱۲

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢﮔﺬاﺷﺘﯽ

اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

