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نياظ کماتطانوىا

 ۴ظقمٌؼنلٛیاىا ً ؼًلىای نخؽنیی نٗامناموی نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ُ- 9ذف
نؼنیو ظقمٌؼنلٛیدی تؽنی پؽظنؾل ً نؼنیو آماؼىای ثثمی مثنا (آماؼىای زايا نؾ فؽنینعىای نظنؼی قیكمیی یا
غیؽقیكمیی) ظؼ زالد کدی نقد تا تمٌنن نؾ نین نٌ٘ ظنظه ىا تو تيمؽین نسٌ میکن نقمفاظه نیٌظ
- 2داهٌَ کبسثشد
ظنمنو کاؼتؽظ نین ظقمٌؼنلٛیار پؽظنؾل تیامی ظنظه ىای ثثمی(قیكمیی /غیؽقیكمیی) نقد کو ظؼ ًنزعىای تاتٛو
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ تٌلیع می نٌنع
- 3تؼبسیف
ثجت (  :) Registerیک «ثثد» لیكد کامدی نؾ تیام ًنزعىای ظؼًن یک خامٛو نقد نگؽچو نمکان ظنؼظ
تعلیا نمى کیفیمی ظنظهىای مؽتٌِ تو تٛعنظی نؾ ًنزعىا گیهعه ً یا نالى تاننع
ثجتِ اداسی (  :)Administrative registerثثمی نقد ظؼًن قامانوی نْالٚاتی یک قاؾمان ً ظؼ ؼنقمای
ًٖایف ّ نىعنف نظنؼی آن قاؾمان
دادٍُبی ثجتی :ظنظهىایی ىكمنع کو ظؼ زین نندام فٛالیدىای ٚینیر ًنلٛی ً خاؼی یک قاؾمان تٌقّ یک
قامانوی نْالٚاتی یا تا نقمفاظه نؾ فؽمىار نقناظ ً معنؼک غیؽ قیكمیی نیداظ می نٌنع ً ظؼًن یک ثثد نظنؼی
غضیؽه مینٌنع
ثجت آهبسی (  :)Statistical registerنکثؽ ثثد ىای آماؼی نؾ پؽظنؾل ثثد ىای نظنؼی تؽ نقاـ نىعنف آماؼی
زايا مینٌنع ظؼ نمیدو نین پؽظنؾلر گؽًه نی ىا (خٌنم ٙآماؼی)ر نئ ىا ً ممغیؽىا مٓاتك نىعنف آماؼی
ضٌنىنع نع
پشداصػ :منٌٗؼ نؾ پؽظنؾل ظنظهىای ثثمی فٛالید ىایی ماننع نضمًاو کع تو ظنظه ىار ؼقیعگی تو ظنظهىای
گیهعهر پؽظنؾل تؽ ؼًی ؾمان ىای مؽخٙر نیداظ ًنزعىای آماؼی خعیع (مهمك نعه نؾ ًنزعىای مٌخٌظ) ً نیداظ
ممغیؽىای خعیع (مهمك نعه نؾ ممغیؽىای مٌخٌظ)ر ْثموتنعیر مؽتة کؽظنر مساقثا ر تدطیىر نظیدر خانيی
ً قؽخی ٙگیؽی ظنظه ىا نقد
آهبس ثجتیهجٌب ( :)Register-based Statisticsآماؼی نقد کو نؾ پؽظنؾل ظنظه ىای یک ثثد زايا می نٌظ
- 4سّػ کبس
تؽنی پؽظنؾل ظنظه ىای ثثمی تایع مؽنزا مطمدفی ؼن ْی نیٌظ نین مؽنزا ٚثاؼتنع نؾ:


تٛیین ظنظهىای ثثمی مٌؼظ نیاؾ



تٛیین منث ٙنيدی (ثثد نظنؼی) زاًی نْالٚا



تٛیین پایینتؽین نمٓو نی کو ٚیدیا

ظؼ آن نندام ً ظنظه مؽتثّ تا آن ظؼ آن مسا تٌلیع ً ظؼج مینٌظ



تٛیین نؿظیک تؽین ؾمانی کو ٚیدیا

ظؼ آن نندام ً ظنظه مؽتثّ تا آن ظؼ آن ؾمان تٌلیع ً ظؼج مینٌظ



تٛیین تيمؽین ً کٌتاه تؽین مكیؽ ننمما ظنظهىا ً نْالٚا



تٛیین مسدی مناقة تؽنی غضیؽه قاؾی ظنظهىای ثثمی ظؼ مسا ٚیدیا



تٛیین ؾمان مناقة تؽنی تؽل نْالٚاتی ً تيیو تانک زايا نؾ آن تؽنی تٌلیع گؿنؼل



تٛیین ممعًلٌ ی ً ؼًلىای مناقة تؽنی پؽظنؾل ظنظهىا (تثعیا ثثد نظنؼی تو ثثد آماؼی) ناما:
o

نظیدر خانيیر پؽظنؾلر پاکكاؾی ً ظنظهىا

تو قٌٓذ تاالتؽ
ً الیوىای تاالتؽ
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 oنضمًاو کع تو ظنظهىار ؼقیعگی تو ظنظهىای گیهعهر پؽظنؾل تؽ ؼًی ؾمانىای مؽخٙ
نیداظ ًنزعىای آماؼی خعیع (مهمك نعه نؾ ًنزعىای مٌختٌظ) ً نیدتاظ ممغیؽىتای خعیتع (مهتمك

o

نعه نؾ ممغیؽىای مٌخٌظ)
ْ oثموتنعیر مؽتة کؽظنر مساقثا ر تدطیىر نظیدر خانيی ً قؽخیٙگیؽی ظنظهىا


تٛیین خعنً ً نلیٌىای ننمهاؼنتی مناقة تؽنی آماؼىای تٌلیعی
آماؼی تٌلیعی



تٛیین ؾمان تو ؼًؾ ؼقانی ظنظهىا ً نْالٚا



پؽظنؾل ظنظه ىا



تيیو ً تؽؼقی گؿنؼل نؾ نٗؽ قاضماؼ منٓمی ً نؼتثاِ آن تا قؽی ىای ؾمانی مؽتثّ



تأییع گؿنؼلىای آماؼی

- 5هغئْلیتُب
سدیف

ؽشذ الذام

هشخغ لبًًْی

هشخغ عبصهبى هغئْل
معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

9

تأمین قامانوىای مٌؼظ نیاؾ تؽنی پؽظنؾل
ً تسدیا ظنظهىای ثثمی

ٚیٌمی کهٌؼ تا ىیکاؼی مٛاًند

ماظه  39نٗامنامو نٗام

تؽناموؼیؿیر پژًىم ً فناًؼی

آماؼ نياظ کماتطانوىای

نْالٚا

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی

ٚیٌمی کهٌؼ

کهٌؼ
ماظه 99ر ماظه  98م ماظه
۴

پؽظنؾل ظنظهىای ثثمی تو يٌؼ

ؼًتین

معیؽید ىای آماؼ قٓر یک یا ظً یا

 39نٗامنامو نٗام آماؼ

قو

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی
کهٌؼ
ماظه 99ر ماظه  98م ماظه

3

پؽظنؾل ظنظهىای ثثمی قیكمیی/غیؽ
قیكمیی تو يٌؼ

مٌؼظی

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

 39نٗامنامو نٗام آماؼ

ٚیٌمی کهٌؼ

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی
کهٌؼ

۲

تؽؼقی ً تأییع گؿنؼلىای آماؼی

معیؽید ىای آماؼ قٓر یک یا ظً یا
قو

ماظه  ً 99ماظه 98
نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

