بسم اهلل الرحمن الرحیم

آزمایش سرشماری
نفوس و مسکن 1405
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

عملیات سرشماری ثبتی مبنا به عنوان یک عملیات ارزشمند و بزرگ برای نظام آماری کشور و
مهمترین تغییر و اقدام در نظام آماری کشور می باشد.

در سرشماری ثبتی مبنا به جای مراجعه به خانوارها و واحد های آماری ،برای جمع آوری داده های
جمعیت و مسکن به پایگاه های دادهای و آماری دستگاههای اجرایی مراجعه می شود

در نظر است همسو با دنیا شاهد تغییر عظیم در روند اجرای سرشماری باشیم و اجرای عملیات
سنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با قدمت بیش از  ٦٠ساله خاتمه یابد.

مزایای سرشماری ثبتی مبنا
کاهشهزینههایسرشماری
سرعتاجرا
کاهشبارپاسخگویی
افزایشبهرهوریوایجادارزشافزودهبیشتر
تولیدآمارهایبهنگاموباکیفیتتر
افزایشدقتوکیفیتدادهها
امکانداشتنسرشماریمستمر

برخوردارینظامآماریایرانازموقعیتمطلوبوممتازدرآمارهایثبتیهمسوباکشورهایپیشرو
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•
•
اهداف آزمایش

•
•
•

بررسی ظرفیت داده های ادارای موجود در کشور برای سرشماری ثبتی مبنا 14٠5
ارزیابی پوشش و کیفیت منابع ثبتی در تعیین جمعیت و مسکن در محدوده های
جغرافیایی
شناسایی موانع و مشکالت احتمالی ،آشنا کردن سازمان سرشماری با فرایند کار و فعالیت
های مربوط به استخراج و ارزیابی روش ها و ارایه نتایج
سنجش و بررسی کیفیت داده ها و پوشش جغرافیایی پایگاههای دستگاه های اجرایی در
استان های مورد آزمایش
شناسایی نواقص و اشکاالت پایگاههای اطالعاتی دستگاههای اجرایی و موانع و مشکالت
احتمالی پیش رو
ارتقای کیفیت و افزایش پوشش پایگاه های دادهای دستگاه های اجرایی در حوزه نفوس و
مسکن

شیوه آزمایش

پیمایش و گرد آوری داده های میدانی ،دریافت ریزداده از دستگاه ها
مقایسه منابع ثبتی با منابع میدانی

زمان اجرا

اول تا بیستم آبان ماه 1400

•
•

•

در آبان ماه سال جاری آزمایش سرشماری ثبتی مبنا  14٠5در پنج استان منتخب شامل استان همدان و مناطقی
از شهرهای اهواز از استان خوزستان ،پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ،برخی از مناطق کاشان از استان اصفهان
و بجنورد از استان خراسان شمالی به شیوه میدانی می باشد.
منطقه مورد بررسی در شهر اهواز براساس سرشماری  1395دارای  43595خانوار و جمعیتی برابر با  1٦511٠نفر
می باشد .بر اساس برآورد در سال  14٠٠این منطقه دارای  4٦٠٠٠خانوار می باشد.

براساس برآورد حوزه بندی این سرشماری در  13گروه(کارشناس فنی) و  7٦حوزه(مامور آمارگیر) اجرا خواهد شد.
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•
•
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خالصه شرح فعالیت های صورت گرفته
برگزاری جلسات هماهنگی آزمایش سرشماری استان

معرفی معاون فنی ،کارشناس نقشه ،کارشناس  ITو مسئول روابط عمومی سرشماری به دبیرخانه ستاد
سرشماری کشور
شرکت در دوره توجیهی رده های کارشناسی سرشماری به صورت مجازی

تحویل و آماده سازی  11٠دستگاه تبلت و ملزومات از مرکز آمار ایران
برگزاری کالس آنالین مرحله اول آموزش از روز دوشنبه مورخ 19مهر ماه تا  ٢1مهر ماه با حضور  5نفر
شامل معاون فنی و مدرسان مرحله دوم.
برگزاری پنج کالس حضوری و برخط مرحله دوم آموزش از شنبه مورخ  ٢4مهر ماه شروع و در تاریخ ٢7
مهر که پس از برگزاری آزمون پایان خواهد یافت.
برقراری ارتباط آنالین با دفتر نظارت مرکز آمار ایران جهت نظارت بر دوره های آموزشی.
تهیه و آماده سازی پوشه نقشه های گروه های سرشماری.

پیش بینی نیازهای عملیات میدانی
•
•
•
•

هماهنگیباواحدهاودستگاههایزیرمجموعهاستانداریشاملفرمانداری،ادارهاتباع
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