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۱۳۹۰های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  یافتهتحلیل   
 

1    : مقدمه 

ح و قابـل اعتمـاد یصح یها گاه آمار و وجود آمارینقش و جا
ده یچ كس پوشیبر ه یو اجتماع یاقتصاد یها زییر در برنامه

ـــدون شـــك ین ـــیســـت و ب ـــایاز ن یك ـــ یازه ـــرا یاساس  یب
ا از یـو پو یر واقعـیك تصویران وجود یگ میزان و تصمیر برنامه

ن مسأله با گسترده شدن جوامع یا. ابعاد مختلف جامعه است
ازهـا و یتر شـدن ن دهیچیو رشد و بلوغ آن و همچنین پ یبشر

، ی، اقتصادی، اجتماعیها در ابعاد فرهنگ های انسان خواسته
خود گرفته است و همواره  به یگرید یرنگ و بو... و  یاسیس

امـروزه کـه لـزوم  .ها بوده است مورد مطالبه و خواست انسان
حرکت در جهت توسعه پایدار به عنوان یک اصل انکارناپذیر 
در میان تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده اسـت و بـر ایـن 

ریزی تهیـه و تـدوین گردیـده،  اساس الگوهای مناسـب برنامـه
ی صــحیح و بهنگــام بــیش از پــیش نقــش و اهمیــت آمارهــا

 - یهای توسـعه اقتصـاد آشکار شده است و موفقیـت برنامـه
در همه جوامع، بستگی به کیفیت آمـار و اطالعـات  یاجتماع

خصـوص  ها و به انـواع سرشـماری. موجود در آن جوامـع دارد
ـــرین  ـــوس و مســـکن یکـــی از مهمت ـــومی نف سرشـــماری عم

مورد توجه دولتمردان و های تهیه آمار است که از دیرباز  روش
با توجه به این کـه کشـور ایـران یـک . گیران بوده است تصمیم

عبارت دیگـر در حـال گـذر اسـت  کشور در حال توسـعه یـا بـه
هــای  و تحلیــل نتــایج بــر اســاس ویژگی انجــام سرشــماری

در کشـور از اهمیـت بسـیاری اقتصادی، اجتمـاعی، جمعیتـی 
های سرشـماری  افتهدر همین راستا همایش ی. برخوردار است

در جهـــت ارائـــه آخـــرین  ۱۳۹۰عمـــومی نفـــوس و مســـکن 
در آذر ماه آن های علمی سرشماری و ارائه تحلیل نتایج  روش
  . برگزار خواهد شد ۱۳۹۲
 
 
 
 

   :اهداف همايش 

 اجتماعی نتایج سرشماری -های اقتصادی ارائه تحلیل 
  توسعه و ترویج چگونگی بکارگیری نتـایج سرشـماری در

 مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریتسطوح 
 دادهو گرد آوری  های نوین سرشماری ارائه روش 
 های سرشـماری بـا سـایر  های نوین پیوند داده ارائه روش

  آمارهای ثبتیگیری و  های نمونه های حاصل از طرح داده

  محورهاي همايش  

 یسرشمار یو فن یعلم یمبان: محور اول 
 ثبتـی مبنـا، اینترنتـی، :ها داده یردآورو گهای نوین  روش

 ...و  PDA ،تبلت
 های طراحی آزمایش و اجرای سرشـماری نفـوس و  یافته

 مسکن،
 نظــــارت، ( یت سرشــــماریــــفین كیمــــدیریت و تضــــم

ــمار ــ، ارزیبازش ــمار یابی ــا ، روشیسرش ــیجمع یه ، یت
 ، )...و  دهی نقشه، سازمان آموزش،

  و مـوارد  یكدگـذار ،یت، جـانهیهای استخراج، اد روش
 ،مشابه

 ــداول و روش ــوع ج ــای اطالع ن ــان ه ــانگ یرس  یو محرم
 ها، داده

 با سایر منابع اطالعاتی ها های پیوند داده روش ، 
 

 تیع جمعیتوز و ساختار: محور دوم 
 ر و تحـــوالت ییـــت و تغیـــجمع یو جنســـ ینســـع یـــتوز

 ،...)و جوانی و سالخوردگی جمعیت(آن
 و تحــــوالت  تیــــتــــراكم و توزیــــع جغرافیــــایی جمع

 ،)هاکالن شهر ییو شهرگرا ینیشهرنش(آن
 نگری تعداد و ساختار جمعیت آینده، 
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2   تیجمع یشناس ییایپو: محور سوم 
 یبارور هایتحلیل سطح و روند،  
  ریمرگ و م هایروندتحلیل سطح و،  
  مهاجرت هایروندتحلیل سطح و،  
 تحـــوالت  اجتمـــاعی، اقتصـــادی و جمعیتـــی یامـــدهایپ

  ،های پویایی جمعیت مولفه
  

 تیجمع یاجتماع یها یژگیو: محور چهارم  
 های بررسی و تحلیل نتایج بر اساس مولفه:  

 افراد،  یخانوادگ یوندهایپ  -
 ن، ید -
 الت، یوضع سواد و تحص -
 ، ییزناشو -
 سن ازدواج،  -
  ،یهمسر یطالق و ب -
 ،معلولیت -
 ،بهداشت و سالمت -
سرپرست، اشـتغال زنان (نقش و جایگاه زنان  -

 ،...)و 
  

  تیجمع اقتصادی یها یژگیو: پنجممحور  
 آموختگان،  جوانان، دانش(کار، اشتغال و بیکاری نیروی

 ،...)زنان و 
  در اختیار خانوار امکانات و تسهیالت، 
 سرشماری و اقتصاد خانوار، 
 کشـاورزی، صـنعت، ( های اقتصـادی سرشماری و بخش

 ،)...و  خدمات
  هـا و  شناسـه آبادی(ای برنامـه ریـزی منطقـهسرشماری و

(...، 
  

 مسکن یها یژگیو: محور ششم  
 ران یت مسكن در ایوضع یبررس: الف 

 ،فیت مسكنیك -

ـــكونت - ـــراكم س ـــد (  یت ـــانوار در واح ـــراكم خ ت
  و تراكم نفر در اتاق، یمسكون

  ،ینحوه تصرف واحد مسكون -
 ،ای مسکونیهواحدامکانات و تسهیالت  -
 ،مسکونیپیش بینی واحدهای  -

 
 مسكن  عرضه و تقاضایعوامل مؤثر بر : ب 

 ت،یرشد جمع -
 استهالك ساختمان، -
  ،یكاهش تراكم مسكون -

  

 ر از مقاالت برتريتقد 

 یسـیز نفیش جـوایان همـایـته داوران در پایبر اساس نظركم 
  .خواهد شد برتر اهدا تمقاال به

 ارسال مقاله م ويتنظ يراهنما 

مطابق با الگوی ارسال مقالـه منـدرج در سـایت  بایدمقاالت 
  .همایش تهیه و ارسال گردد

  :مقاله ارسال مهلت 

 ۱/۶/۱۳۹۱: آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله  
 ۱۵/۷/۱۳۹۱: آخرین مهلت ارسال مقاله کامل  

  آدرس دبيرخانه همايش 

 نا،یسـ ابـن ابـانیخ ،الدین اسـدآبادی سیدجمال خیابان تهران،
: کدپســـتی، آمـــار ی پژوهشـــكده ،۵شـــماره  ،یشـــرق۲۵

۱۴۳۳۸۷۳۴۸۷  
  )۰۲۱(۸۸۷۲۵۰۳۷ -)۰۲۱(۸۸۷۲۵۱۰۱: تلفن
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3    )۰۲۱(۸۸۷۲۵۱۵۳: فاكس
  //:caic2011.srtc.ac.irhttp : شیهما گاه وب آدرس
  caic2011@srtc.ac.ir: شیهما یكیالكترون پست آدرس

 : يس همايشئر 
  آقای دکتر عادل آذر

 :دبير همايش 
  آقای علیرضا زاهدیان 

 :)بر اساس حروف الفبا(كميته علمي همايش 

 رئیس مرکز آمار ایران،عادل آذر دکتر آقای ، 
  رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کالن کتر باقریآقای د ،

 ،راهبردیریزی نظارت  امهو ارزیابی معاونت برن
  دفتـر جمعیـت، نیـروی ، مدیر کـل هاشمی بنیفریبا خانم

 ،مرکز آمار ایران ر و سرشماریکا
 ،معاون توسعه منابع، پشـتیبانی و   آقای امید علی پارسا

 ،مرکز آمار ایران ها امور استان
  ــر ــانم دکت ــرا خ ــرودیزه ــایی قه ــی رض ــاون پژوهش ، مع

 ،آماری  پژوهشکده
  ــای ــرآق ــه رضــا عمتن دکت ــاوری ، ییال ــز فن ــیس مرک رئ

 ،مرکز آمار ایران اطالعات و ارتباطات
 مدیر کـل دفتـر صـنعت، معـدن و آقای علیرضا رضایی ،

 ،مرکز آمار ایران زیر بنایی
   آمار ی ، رئیس پژوهشکدهزاهدیان علیرضاآقای، 
  استاد محتـرم دانشـگاه آزاد زنجانی..حبیب اآقای دکتر ،

 ،اسالمی واحد علوم و تحقیقات
  ا، مدیر گروه پژوهشـی اکبری صب علیروشنک خانم دکتر

 ،آماری  پژوهشکدههای آماری  های فنی و روش طرح
  ــر ــای دکت ــورمحمدصــادق آق ــاون اقتصــادی و علیپ ، مع

 ،مرکز آمار ایران محاسبات ملی

  معاون دفتر جمعیت، نیروی کـار و عباسیصفورا خانم ،
 ،مرکز آمار ایران سرشماری

   ی های آماری و آمارها ، معاون طرحقائمی..ذبیح اآقای
 ،مرکز آمار ایران ثبتی

   گروه جمعیـت  مدیر، قاضی طباطباییمحمود آقای دکتر
 ،شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  معــاون پژوهشــی مرکــز کــاظمی پــورشــهال خــانم دکتــر ،
 ،های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه مطالعات و پژوهش

  نماینـده صـندوق جمعیـت سـازمان کبیـریکامبیز آقای ، 
 ،متحد در ایران

   ــر ــای دکت ــاوه آق ــانیک ــران و  ، مشــاورکی ــار ای ــز آم مرک
 ،آماری  پژوهشکدهپردازش داده سرپرست گروه 

  مــدیر کــل آمــار و اطالعــات محــزونعلــی اکبــر آقــای ،
 ،سازمان ثبت احوال

  ــر ــانحســین آقــای دکت ــوم محمودی ، اســتاد دانشــکده عل
 ،تهراناجتماعی دانشگاه 

  شناسی ، رئیس انجمن جمعیتمیرزایی محمدآقای دکتر، 
 دکتر نادر نعمت اللهی، نماینده محترم انجمن آمار ایران، 
  مدیر کل دفتـر آمـار و اطالعـات نصیریمیر فالح آقای ،

 ،دی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرراهب
  مشاور مرکز آمار ایراننورالهیطه آقای ،، 
  مــدیر کــل دفتــر روش شناســی و یزدانــیافســانه خــانم ،

 ،مرکز آمار ایران های نمونه گیری طرح
  

 :حاميان همايش 
 نمرکز آمار ایرا 
 آمار ی پژوهشکده 
  صندوق جمعیت سازمان ملل متحد)UNFPA ( 
 انجمن جمعیت شناسی ایران 
 انجمن آمار ایران  
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