
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 21/11/1393تاريخ:      

 پيوست:

  R.R.RE02.062كد مستند: 

 3از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
21/11/1393 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
 هاي مليهاي ارائه نتايج زودرس حسابروش

 مدير طرح:
 ذوالنور سيد حسين



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 21/11/1393تاريخ:      

 پيوست:

  R.R.RE02.062كد مستند: 

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

هيه
ط ت

وس
ت ت

سم
ن ق

اي
يل

كم
ده ت

كنن
 

دد.
گر

 

عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي مليهاي ارائه نتايج زودرس حسابروش 
مدير طرح پژوهش -1-2

 سيد حسين ذوالنور نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: مركز آمار ايران كارفرما:
 29/11/1381 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 مليهاي ارائه نتايج زودرس حسابروش: عنوان. 
 :هاي فصلي موجود در مركز آمار ايران به داده براساستوان با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي مي چگونه مساله تحقيق

 صورت زودرس به محاسبه توليد ناخالص داخلي دست يافت؟
 هاي ملي.بررسي امكان ارائه نتايج زودرس حساب :هدف 
 1350 -80 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :الگوهاي آماري و اقتصادسنجي.استفاده از  روش تحقيق 
 :الگوهاي سري زماني اعم از الگوهاي خودهمبسته، ميانگين متحرك، الگوي خودهمبسته با توزيع  مدل مورد استفاده

 .تجمعيتأخير زماني، الگوي خودهمبسته برداري غيرمقيد و الگوي خودهمبسته برداري هم
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 پيوست:

  R.R.RE02.062كد مستند: 

 3از 3 شماره صفحه: 
 :جزء هاي ملي براي يك يا چند ارائه زودرس نتايج حساب هايروشدر هر يك از جلدهاي اين طرح،  خالصه فصول

 محاسبه شده است. هاي مليحساب

از با استفاده هاي ملي در رابطه با بخش ساختمان حساببه ارائه نتايج زودرس  »بخش ساختمان«اول با عنوان  جلد -
ي بخش خصوصي در كليه ذارگالگوهاي سري زماني، درمورد شاخص بهاي مسكن، سوخت و روشنايي و سرمايه انواع

 .اختصاص يافته استمناطق شهري، 
 رابطه با بخش صنعت،هاي ملي در به منظور ارائه نتايج زودرس حساب »بخش صنعت«با عنوان دوم  جلددر  -

هاي بزرگ صنعتي الگوهاي سري زماني مختلفي در مورد شاخص توليد، اشتغال و دستمزد و حقوق در كليه كارگاه
 است.برآورد شده 

هاي مورد بررسي جهت مدنظر بوده است. شاخص »بخش خدمات«هاي ملي رائه زودرس نتايج حساباسوم  جلددر  -
هاي بزرگ صنعتي، شاخص اشتغال در ارائه نتايج زودرس در اين گزارش، عبارتند از: شاخص دستمزد در كارگاه

 گ صنعتي.هاي بزردر كارگاهشاخص حقوق و دستمزد و هاي بزرگ صنعتي كارگاه

-سعي شده است كه هزينه »گذاري بخش خصوصي و دولتيهاي مصرفي و سرمايههزينه«با عنوان چهارم  جلددر  -

 انواع الگوهاي سري زماني برآورد گردد. طريقگذاري بخش خصوصي و دولتي از هاي مصرفي و سرمايه

اين . در اختصاص يافته است »نفتبخش كشاورزي و بخش «هاي ملي در به ارائه زودرس نتايج حسابپنجم  جلد -
هاي ملي در رابطه با ارزش افزوده بخش كشاورزي و نفت، با استفاده از الگوهاي ارائه نتايج زودرس حسابگزارش 

 سري زماني مدنظر قرار گرفته است.

در  هاي مليبه ارائه نتايج زودرس حساب »و بخش آب، برق و گاز بخش صادرات و واردات«با عنوان جلد ششم  -
 است. اختصاص يافتهرابطه با بخش صادرات و واردات از طريق انواع الگوهاي سري زماني 

 :نتايج  
هاي مرتبط كه هاي مختلف اقتصادي با استفاده از شاخصبيني ارزش افزوده بخشاست كه پيش آننتايج تحقيق بيانگر 

 بخش استطور نسبي رضايتاند بهكار گرفته شدهدر اين گزارش به
 واژگان كليدي: -4

  .هاي زماني، بخشبيني، الگوهاي سريهاي ملي، پيشحساب
National Accounts, Forecast, Time Series Models, Sector.

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5
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