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 خالصه مديريتي:

رساني هاي اطالععلت فقر نظاماطالعاتي معموالً مطرح است، حال آنكه بهتوسعه مسئله ضعف و فقر در كشورهاي درحال
سازي، ذخيره و اشاعه اطالعات، امكان استفاده از اطالعات موجود نيز دستآوري، يكمناسب و نبودن ترتيبات الزم براي جمع

 ،ارآمد اطالعات موجود و قابل استفادهسازي و اشاعه كدستآوري و يكهاي مناسب جمعو طبعاً عدم وجود نظام نشدهفراهم 
 خود موجب اتالف منابع در اين كشورها است.

جانبه از اطالعات و آمار و با وجود نياز به در كشور ما با وجود تهيه و تدوين چندين برنامه توسعه و ضرورت استفاده همه
اجتماعي كامالً محسوس بوده  -عات اقتصاديعلمي و دانشگاهي، فقدان يك بانك اطالاطالعات در امر تحقيقات در مؤسسات 

كارشناسان سازمان و توسعه  وريزي برنامه درهش وعالي پژاست. اين نياز باعث گرديده تا بعضي از اعضاء هيئت علمي موسسه 
يا  ريزيريزي (سازمان برنامه و بودجه) به طراحي سيستم بانك اطالعات به نام نظام اطالعات برنامهمديريت و برنامه

)Planning Data System (PDS) ه استهاي بعد در موسسه دنبال شدبه بعد اقدام نمايند. اين كار در سال 1372) از سال .
هدف از انجام اين فعاليت تهيه و گردآوري سري زماني آمارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور، مكانيزه نمودن اين اطالعات در 

هاي استفاده از آن براي بررسيتسهيل قابليت امكان دستيابي به اطالعات آماري و افزار بوده است كه با قالب يك نرم
 گيران مهيا سازد.ريزان و تصميماجتماعي كارشناسان، محققان، برنامه -اقتصادي

هاي زماني بيشتري را شامل شده و اكنون بعضي اطالعات سري ي متوالي،هاطي سالدر ريزي سيستم بانك اطالعات برنامه
، DOSافزارهاي المللي نيز به آن اضافه شده است. اطالعات موجود در بانك اطالعاتي مزبور در محيط نرمفصلي و بين

Novell  وWindows .تهيه شده و موجود است 
المللي است كه از بانك اطالعاتي اي از اطالعات آماري ساليانه، فصلي و بينمجموعه حاضر شامل قسمت قابل مالحظه

مجموعه حاضر تر دسترسي ندارند آماده شده است كه استخراج و به صورت چاپي جهت استفاده كساني كه به كامپيومزبور 
 .اولين تالش در جهت اشاعه اين بانك اطالعاتي به صورت چاپي است

 
 مختلف طرح به صورت زير است. هاي)نشريه( جلدهايعناوين 

 آمارهاي ساليانه كشور بودجه دولت -1

 ساليانه مربوط به پول و بانكآمارهاي  -2

 هاآمارهاي ساليانه مربوط به شاخص قيمت -3
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 آمارهاي ساليانه مربوط به ارز و تجارت خارجي -5

 آمارهاي ساليانه مربوط به بودجه خانوار -6

 آمارهاي فصلي مربوط به اطالعات كالن فصلي -7

 لليالمآمارهاي بين -8
 

 

 

 

 


