
 (هاي نمونه ايسرشماري، آمارگيري)تامين آمار و اطالعات توليدي 

های آماری با معاونت آمار و اطالعات سازمان همکاری کرد؟ توان در اجرای طرحچگونه می -1

 و تکمیل فرم  amar.thmporg.irبه آدرس "تهران سامانه اطالعات آماری استان"مراجعه به با 

، درخواست خود را ثبت نمائید."گیریهای آمارمتقاضیان شرکت در طرح"

شود؟  های آماری به خانوار یا کارگاه ما مراجعه میچرا در اجرای طرح -2

شوند و تصادفا مرکز آمار ایران انتخاب میگیری از طرف های مختلف نمونهخانوارهای نمونه بر اساس روش

آمارگیر جهت تکمیل پرسشنامه  ینهای آماری قرارمی گیرند و مامورها جزو نمونهبرخی از خانوارها و کارگاه

 نمایند. به خانوار نمونه مراجعه می

گیرد؟هایی انجام می های آماری در چه زمینهطرح -3

شود که از آماری کشور توسط مرکز آمار ایران تعریف و اجرا میهای آمارگیری با هدف تامین نیاز طرح

مصرف کننده، تولید قیمت) شاخص توان به طرح آمارگیری از نیروی کار، طرح آمارگیریمهمترین آنها می

های مسکونی(، طرح آمارگیری هزینه و درآمد ساختمانهای کننده، کاالهای صادراتی و وارداتی، نهاده

نفر کارکن و بیشتر، طرح آمارگیری از معادن فعال، طرح  10های صنعتی آمارگیری از کارگاخانوار، طرح 

 های صنعتی و ....آمارگیری گاوردای 

؟به چه صورت استهای آماری طرحدسترسی به نتایج  -4

به  "تهران اطالعات آماری استانسامانه "های آمارگیری پس از اعالم مرکز آمار ایران در نتایج طرح

نشریات و  گیرد.در دسترس قرار می "اطالعات آماری"در قسمت   amar.thmporg.irدرسآ

شود نیز در سامانه ها در معاونت آمار و اطالعات سازمان تهیه میهایی که بر اساس نتایج این طرحاینفوگراف

 www.amar.org.irدر ضمن با مراجعه به سایت درگاه ملی آمار به آدرس  گیرد.در دسترس قرار می

 های آماری را مشاهده کنید.توانید نتایج طرحنیز می

 تامين آمار و اطالعات توليدي ثبتي 

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

سالنامه "به قسمت   amar.thmporg.irتهران به آدرس سامانه اطالعات آماری استانبه  با ورود

ضمن های مختلف مشاهده نمائید. در مراجعه نموده و می توانید سالنامه آماری استان تهران را در سال"آماری

امکان دانلود جداول به صورت اکسل نیز وجود دارد.
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گیرد؟     چه زمانی صورت میدر  نشریه سالنامه آماری استان انتشار -2

گردد. اما جداول سالنامه به منتشر میدر انتهای سال بعد  "کتاب یکپارچه"سالنامه آماری استان به صورت 

در " سالنامه آماری"قسمت  "اطالعات آماری استان تهرانسامانه "صورت تدریجی از آبان سال بعد بر روی 

باشند.دسترس می

؟  شودها منتشر میآیا به جز سالنامه آماری استان، اطالعات ثبتی دیگری نیز از دستگاه -3     

و پژوهشگران، معاونت  زانیربرنـامه ـران،یگمیتصـم ـران،یمد یو آگــاه یآمـار یازهایرفع ن یدر راستابله، 

 ییخود، آمارها یهاتیمرتبط با فعال یها نهیدرزم یـیاجرا یهاسـتگاهد یآمار و اطالعـات سـازمان با همکار

در قسمت  "تهران سامانه اطالعات آماری استان"مختلف در  یزمان یهاکند که به صورت مستمر در بازه هیرا ته

آمارهای ثبتی  بر اساس آمارهایهایی که در همچنین نشریات و اینفوگراف .کندمنتشر می "آماری اطالعات"

 گیرد.شود در این قسمت در دسترس قرار میدر معاونت آمار و اطالعات سازمان تهیه می

 است؟ به چه صورتهای منطقه ای نتایج حسابنحوه دسترسی به  -4

 "آماری اطالعات"به قسمت  amar.thmporg.irس استان تهران به آدرسامانه اطالعات آماری به  با ورود

اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی، ارزش مراجعه نموده و می توانید  "ایهای منطقهحساب"و سپس 

ها دانلود نمائید. همچنین کیک استانهای اقتصادی و به تفافزوده، ستانده و مصرف واسطه را به تفکیک بخش

 .باشدنشریات مختلف تهیه شده از این نتایج نیز در این قسمت در دسترس می

ارائه اطالعات مكاني   

باشد؟ها چگونه میامکان دسترسی به نقشه .1

به صورت کاغذی:نقشه بلوکه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوکه الف( 

های دارای نقشه بلوکه براساس نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و آخرین نقشه بلوکه شهری و آبادی

در اختیار معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد که برای نیاز کاربران  1395مسکن 

در  و مشخص شدن محدوده مورد نظر و پرداخت هزینه، ارائه درخواست مکتوب پس از تایید سازمان و با

 اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

 ها به صورت الکترونیکی:ب( دسترسی به نقشه

های مختلف توان به الیهمی از طریق سامانه اطالعات مکانی استان تهران به آدرس 

ها را مشاهده کرد.دسترسی پیدا کرد و اطالعات مکانی آن
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