
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 24/10/1393      تاريخ:

 پيوست:

 R.R.RE02.056كد مستند: 

 3از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
24/10/1393 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
 هاي ملياي در چارچوب مركزي حسابهاي منطقهگسترش حساب

 مدير طرح:
 فريده برادران خسروشاهي

 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 24/10/1393      تاريخ:

 پيوست:

 R.R.RE02.056كد مستند: 

 3از 2 شماره صفحه: 
 مشخصات كلي طرح پژوهش -1

ت 
سم

ن ق
اي

هيه
ط ت

وس
ت

دد.
 گر

يل
كم

ده ت
كنن

 

عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي ملياي در چارچوب مركزي سيستم حسابهاي منطقهگسترش حساب 
مدير طرح پژوهش -1-2

 فريده برادران خسروشاهي نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: مركز آمار ايران كارفرما:
 19/01/1381 پايان پروژه:تاريخ  19/06/1380 تاريخ شروع پروژه: -1-3

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 هاي ملياي در چارچوب مركزي سيستم حسابمنطقههاي گسترش حساب: عنوان 
 :هاي ملي دارد و آيا اين دو در كشور با هم اي چه مزيتي نسبت به حسابهاي منطقهاستفاده از حساب مساله تحقيق

 همخواني دارند. 
 خانوارها، دولت و هاي مصرف نهايي خانوار، موسسات غيرانتفاعي در خدمت اجزاي تقاضاي نهايي در بخشبرآورد  :هدف

 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص.
 1380 -1379 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :هاي هاي آماري سيستم حسابها و روشتحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي است كه با استفاده از داده روش تحقيق

 ملي به انجام رسيده است. 
 :مدل مورد استفاده - 
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اي و سابقه هاي منطقهارائه شده است. در اين بخش ابتدا تعريف حساب »ايهاي منطقهكليات حساب« اول بخشدر  -
اي بررسي شده و در نهايت هاي منطقههاي موجود در تهيه حساب، سپس ديدگاهيه آن در ايران مدنظر قرار گرفتهته

 ست.اي ارائه شده اهاي منطقههاي مشكالت خاص تهيه حسابويژگي

شامل مصارف، تشكيل سرمايه ناخالص، تغيير موجودي انبار،  »هاي مليمفاهيم اساسي در حساب«دوم  بخشدر  -
 ارائه شده است. ،ايهاي وظيفهبنديبها، اقامت، ستانده، ماليات و سوبسيد و طبقهتحصيل منهاي مصرف اشياء گران

  مورد بررسي قرار گرفته است. »هاي مليتجربه كشورهاي مختلف در تهيه حساب«سوم  بخشدر  -
و را تشريح نموده است. در فصل اول اصول و مباحث نظري  »هزينه مصرف نهايي خانوار«در دو فصل چهارم  بخش -

 ارائه شده است. ،در فصل دوم منبع آماري و روش محاسبه مصرف نهايي خانوار

 است.  اختصاص يافته »خدمت خانوارهاهزينه مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در «به بررسي پنجم  بخش -

تشريح و محاسبه شده است. در اين بخش ابتدا مباني نظري » هاي مصرف نهايي دولتهزينه«در بخش ششم  -
) سازمان ملل SNA٩٣( 1993هاي ملي سال هاي ارائه شده در سيستم حساببنديبراساس تعاريف، مفاهيم و طبقه

 ف نهايي دولت و منابع آماري آن مورد بحث قرار گرفته است. متحد ارائه شده سپس روش محاسبه مصر

استان اختصاص يافته  28براي كشور و به تفكيك » تشكيل سرمايه ثابت ناخالص«بخش هفتم به تشريح و محاسبه  -
در فصل دوم، روش محاسبه و است. در فصل اول اين بخش، اصول و مباني نظري مورد بررسي قرار گرفته است 

ايه ثابت ناخالص و نتايج آن ارائه شده است. در انتهاي فصل نتايج حاصل به صورت آمارهاي مربوط به تشكيل سرم
 هاي كشور محاسبه شده است.تشكيل سرمايه ثابت در كل كشور و به تفكيك استان

 :نتايج  
يي موسسات هاي مصرف نهايي خانوار، مصرف نهادر مجموع طرح حاضر به برآورد اجزاي تقاضاي نهايي در بخش

غيرانتفاعي در خدمت خانوارها، مصرف نهايي دولت و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پرداخته است. اين مجموعه در هر 
 است.ارائه شده استان  28و نتايج حاصل در سطح بوده هاي كاربردي هاي مذكور شامل اصول نظري، روشيك از بخش
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 سرمايه ثابت.هاي ملي، مصرف، موسسات غيرانتفاعي، دولت، حساباي، آمار منطقه
Regional Statics, National Accounts, Consumption, Non- Profit Institution, Government, Fixed Capital. 
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