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 رياست جمهوري
 ريزيو پژوهش مديريت و برنامه موسسه عالي آموزش

 معاونت پژوهشي
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 28/11/1393     تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.064كد مستند: 

 3از 2 شماره صفحه: 
 مشخصات كلي طرح پژوهش -1
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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي مليهاي ملي مركز آمار ايران: تخمين نرخ ارز متناسب براي استفاده در حسابمحاسبه حساب 
مدير طرح پژوهش -1-2

 (دكتر سيد احمدرضا جاللي نائيني)دكتر محمد طبيبيان  نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: مركز آمار ايران كارفرما:
 29/12/1381 تاريخ پايان پروژه: 01/01/1381 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 ملي.هاي ملي مركز آمار ايران: تخمين نرخ ارز متناسب براي استفاده در حسابمحاسبه حساب: عنوان 
 :ملي. هايچگونگي تعيين نرخ ارز متناسب براي محاسبه حساب مساله تحقيق 
 هاي ملي ايران براساس استاندارهاي بينتخمين نرخ ارز واحد (موزون) براي برآورد خالص صادرات در حساب :هدف-

 المللي.
 1368 -79 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :رسيده است.اي و استفاده از آمارهاي موجود به انجام تحقيق حاضر با استفاده از روش اسنادي يا كتابخانه روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
 :به شرح زير ارائه شده است. قسمت 5در سه بخش و قالب طرح حاضر در  خالصه فصول 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيو پژوهش مديريت و برنامه موسسه عالي آموزش

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 28/11/1393     تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.064كد مستند: 

 3از 3 شماره صفحه: 
هايي كه تاكنون روش »هاي تخمين نرخ نماينده ارز در مركز آمارمروري اجمالي بر روش«اول با عنوان  قسمتدر  -

 شود.هاي ملي استفاده شده مرور ميحسابمركز آمار براي تخمين ارزش خالص صادرات و واردات در 

 گردد.ها ارايه ميهاي ارز تخمين شده بر اساس اين روشو نرخ

هاي معمول كشور براساس روش »نرخ ارز، خالص صادرات و نتيجه رابطه مبادله بازرگاني خارجي« دوم قسمتدر  -
 مركز آمار ايران محاسبه شده است.

هاي بانك ارزي بانك نرخ ارز موزون براي صادرات با استفاده از آمار تخصيصمحاسبه «با عنوان سوم  در قسمت -
 -79براي دوره زماني  ١٩٩٣ SNAهاي ملي براساس استانداردهاي مندرج در نرخ ارز موزون براي حساب »مركزي
 گردد.هاي ارز واقعي داخلي تخمين ميو در بخش سوم نرخ 1368

 تخيمن زده شده است. »لي و رابطه مبادلهنرخ ارز واقعي داخ«در قسمت چهارم  -

 تخمين زده شده است. »نرخ ارز مؤثر«پنجم در قسمت  -

 :نتايج  
-ايجاد امكان مقايسه آن با حساب منظوربه هاي مليتعيين نرخ ارز بهينه جهت بكارگيري در حسابنتيجه طرح حاضر 

 ا است.هاي ملي ساير كشوره
 واژگان كليدي: -4

 حسابداري ملي، نرخ ارز.هاي ملي، سيستم حساب
National Accounts, National Accounting System, Exchange Rate. 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


