
  (اي نمونه آمارگيريهاي سرشماري،) توليدي اطالعات و آمار تامين

 چگونه می توان در اجرای طرحهای آماری با معاونت آمار و اطالعات سازمان همکاری کرد؟ .1

مراجعه به گروه اجرای طرحهای آماری و سرشماری ، انجام مصاحبه و ثبت نام . در صورت نیاز با داوطلب تماس گرفته 

 خواهد شد.

 کارگاه ما مراجعه می شود؟ یا چرا در اجرای طرحهای آماری به خانوار  .2

خانوارهای نمونه  بر اساس  روش های مختلف نمونه گیری از طرف مرکز آمار ایران انتخاب می شوند و تصادفا برخی از 

شنامه به خانوار نمونه مراجعه خانوارها و کارگاه ها جزو نمونه های آماری قرارمی گیرند و مامور آمارگیر جهت تکمیل پرس

 می نمایند.

 ثبتي  توليدي اطالعات و آمار تامين

 دسترسی به نشریه سالنامه آماری استان به چه صورتی امکان پذیر است؟  -1

سترسی به  نشریه سالنامه آماری استان به دو صورت الکترونیکی وفیزیکی امکان پذیر است.نشر الکترونیک این          د

سالنامه آماری به آدرس          سایت  شدن اطالعات هر بخش از طریق وب  صورت تدریجی بوده وبا نهایی  شریه به  ن

salnameh.sci.org.ir        صول شدن کل ف شد.پس از تکمیل  سترس می با صورت     قابل د شریه مذکور به  ، ن

 ولینک سالنامه آماری قابل دسترس می باشد. ghazvin.mporg.irکامل از طریق سایت سازمان به آدرس 

 نسخه فیزیکی نشریه از طریق کتابخانه سازمان امانت داده می شود.-

 

 چاپ نشریه سالنامه آماری استان )انتشار نسخه فیزیکی(چه زمانی صورت می گیرد؟      -2

 به طور معمول نسخه فیزیکی نشریه هرسال، اردیبشت ماه دو سال بعد منتشر می شود.  

 دسترسی به نشریه گزیده شاخص ها ونماگرهای اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی  به چه صورتی امکان پذیر است؟  - 3           

نشریه از طریق سایت   pdfدسترسی به  نشریه مذکوربه دو صورت الکترونیکی وفیزیکی امکان پذیر است..فایل -

معاونت ها ومدیریت ها     معاونت آمار واطالعات     نشااریات        ghazvin.mporg.irسااازمان به آدرس  

شد.       سترس می با شاخص ها ونماگرها قابل د ستان     گزیده  سخه فیزی  ا سازمان    ن شریه از طریق کتابخانه  کی ن

 امانت داده می شود.

 نتایج حسابهای منطقه ای شامل چه مواردی است ؟ -4

تایج حسابهای منطقه ای شامل شاخص های کالن و مهم اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی ، ارزش ن

 اقتصادی کشور و استان ها می باشد. ستانده ها ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده برای تمام زیربخش های

 نتایج حسابهای منطقه ای چه کاربردی دارد؟ -5

این نتایج در تهیه تمام گزارش های اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جمله گزارش اقتصادی استان ، 



حسابهای منطقه ای گزارش آمایش استان ، طرح مطالعات اقتصاد مقاومتی و طرح ملی پژوهشی با همکاری گروه 

 و محاسبات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

 آخرین اطالعات رسمی و منتشره از حسابهای منطقه ای کشور مربوط به چه سالی می باشد؟

 می باشد. 1393خرین اطالعات رسمی منتشره از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سال آ

 گردد؟ نتایج حسابهای منطقه ای از چه طریقی تهیه می -6

رشته فعالیت اقتصادی انجام می پذیرد. از  72طالعات حسابهای منطقه ای از طریق تهیه گزارشهای مربوط به ا

رشته فعالیت به طور کامل توسط مرکز آمار ایران تهیه می گردد،  8رشته فعالیت ، اطالعات مربوط به  72بین این 

رشته  35استان تهیه می گردد و اطالعات مربوط به  رشته فعالیت به طور کامل توسط 31اطالعات مربوط به 

رشته  31فعالیت از طریق اجرای طرحهای آماری با مشارکت استان و مرکز آمار ایران تهیه می شود.برای تهیه 

دستگاه اجرایی دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی  90فعالیتی که در استان تهیه می شود با حدود 

شده و غالباً اقالم اطالعاتی مالی آنها و در مواردی محدود نیز حجم جامعه اطالعاتی آنها دریافت  در استان مکاتبه

 می گردد.

 

 مكاني اطالعات ارائه  

 نقشه بلوکه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوکه را چگونه می توان تهیه نمود؟ .1

آخرین نقشه بلوکه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوکه براساس نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

رای نیاز کاربران و با ارائه بدر اختیار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد که  1395

 رار خواهد گرفت.درخواست مکتوب پس از تایید سازمان در اختیار متقاضیان ق

 مقیاس نقشه های موجود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چگونه است ؟ .2

موجود  1:50000نقشه های روستایی در مقیاس  1:2000نقشه های شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوکه در مقیاس 

 می باشد.

 قابل استفاده هستند؟ GISآیا نقشه های موجود در محیط  .3

که اطالعات سرشماری نیز به آن الحاق شده است در محیط   shapefileهای اطالعاتی در قالب  الیه –بله 

GIS .قابل استفاده و بهره برداری می باشند 


