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 مقدمه

عالوه بر صفحه  این در .شودزیر نمایش داده میمطابق شکل  اصلی سامانهی صفحه ،آماری اتاقبا ورود به سامانه 

و آخرین اخبار و اطالعیه  جدیدترین آمارهای اقتصادی منتشر شده سامانه،امکان دسترسی به بخش های شش گانه 

جهت سهولت دستیابی به اطالعات آماری، داده ها و اطالعات در شش بخش تفکیک و  ها نیز قابل مشاهده می باشد.

ابل مشاهده و تمامی صفحات و بخش های سامانه ق اصلی    صفحهباالی    )منو(  در نوارقابل نمایش است. این شش بخش  

  و انتخاب است.

 
 1شکل 

ین سامانه به صورت ا المللی برای اتاق ایران،با توجه به اهمیت باالی گسترش و توسعه روابط تجاری بینهمچنین 

باشد. لذا در منوی برای استفاده عموم دردسترس مینیز  انگلیسی آننسخه  سازی گردیده وو پیاده دوزبانه طراحی

سامانه در تمامی انگلیسی ورود به نسخه نیز قرار داده شده است تا  En گزینه ،بخش اصلی6اصلی سایت عالوه بر 

 .بخش های سایت قابل دسترسی باشد

یا قلم ، باید ابتدا شاخص توانند خروجی )نمودار یا جدول( مورد نظر خود را مشاهده نمایندبرای آنکه بکاربران سامانه 

هولت پذیری و سهای آماری با هدف افزایش دسترسقلمند. در سامانه آماری اتاق ایران نآماری مورد نظر را انتخاب ک

های بعدی این سند تشریح نحوه اند. نحوه انتخاب شاخص آماری در سامانه در بخش انتخاب آنها، دسته بندی شده 

 خواهد شد. 

ند پارامترهای یک شاخص آماری عبارتتوسط کاربر انتخاب گردد.    های آن نیزامترارباید پیک قلم آماری  از انتخاب    پس

هر داده آماری به همراه دو خصیصه یا پارامتر بعد زمان و بعد مکان   دیگرزمان و مکان)سطح جغرافیایی(. به عبارتی    از

حوه های بعدی این سند تشریح خواهد جزئیات بیشتر و نحوه انتخاب پارامترها در سامانه در بخش نمعنا خواهد داشت.  

 شد.



 آماری  قلم انتخاب  نحوه

منوی از  بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، فرابخشی و اتاق ایراناز میان شش بخش  نظرمورد پس از انتخاب بخش

نمایش داده می شود که دارای سه جزء انتخاب قلم آماری، انتخاب   2صفحه ای مطابق شکل شماره باالی سامانه، 

 این صفحه طوری طراحی شده است که کاربر با کمترین کلیک پس از انتخابو نمایش اطالعات آماری است.  مترها  اپار

سمت چپ اطالعات آماری را در  کادر)انتخاب قلم آماری و پارامترها(، در دو جزء سمت راست مورد نظر از  زیرقلم

بخش سامانه رعایت   6همان صفحه )بدون رجوع به صفحه ای جدید( مشاهده نماید. این ساختار طراحی در هریک از  

 . شده است

 .ه بندی شده استی سه سطحی دستبه صورت درختواره آن بخشهای آماری قلمدر باکس یا جزء سمت راست باال 

های هر زیرقلماقالم آماری و سپس    "+   "با کلیک روی عالمت  آن بخش می باشند که  سطح اول از درخت حوزه های  

 صفحهسمت راست پایین الزم است از باکس های مورد نظر، زیر قلم از انتخاب هرکدام پس از. شودقلم آماری باز می

و  1390در بخش سال از  ،ی قابل انتخابهاگزینه انتخاب گردد. سال و استانپارامتر   دو(، حداکثر انتخاب پارامتر)

در مواردی که اطالعات استانی وجود نداشته الزم به ذکر است  .است ها یا فقط کل کشوراستان همهدر بخش استان 

کاربر برای نمایش اطالعات پس از انتخاب زیرقلم آماری و پارامترهای متناظر آن،   شود.پارامتر استانی حذف میباشد،  

کلیک نماید تا اطالعات آماری در قالب نمودار یا جدول در باکس سمت چپ نمایش  "نمایش"تواند بر روی دکمه می

 داده شود.

 
 2شکل 

 

  اطالعات به صورت جدول نمایش داده خواهد شد.، خروجی درصورتی که بیش از یک زیرقلم آماری انتخاب گردد ✓



برخی اقالم آماری مانند نرخ تورم یا شاخص پایش هنگام انتخاب دوره زمانی پیشفرض اقالم آماری سالیانه است. در  ✓

اطالعات آماری بر اساس دوره زمانی آن در سال های انتخاب محیط کسب و کار که دوره زمانی ماهیانه یا فصلی است،  

 وسط کاربر نمایش داده می شود.شده ت

گردد. لذا در اقالمی که اطالعات آن تنها در سطح کل پارامتر استان بر اساس قلم آماری انتخاب شده مقداردهی می ✓

نمایش داده نشده و به طور اتوماتیک مقداری می "انتخاب پارامترها"کشور موجود است، این پارامتر در باکس 

  (3)شکل شمارهگردد.

 

 

 3شکل

  



 )نمودار آماری(آماری نحوه نمایش اطالعات 

آماری در قالب  اطالعات ،"نمایش"با کلیک بر روی گزینه (، سال و استانآماری و پارامترهای آن) پس از انتخاب قلم

هنگامی که کاربر یک زیرقلم را انتخاب نماید اطالعات به صورت نمودار   جدول آماری نمایش داده خواهد شد.  نمودار یا

و مطابق اطالعات بصورت جدول آماری  زیرقلم را انتخاب نماید، یک  و درصورتی که بیش از 3شماره مطابق با شکل 

 داده خواهد شد. نمایش  4شماره با شکل 

اساس سال های انتخاب شده ترسیم شده است. این سال قابل مشاهده است، نمودار بر    3شماره  در شکل  همانطور که  

ها در زیر نمودار به صورت رنگ مرتبط نمودار فهرست شده است. کاربر با کلیک بر روی هر یک از سال ها می تواند 

 آن را از نمودار حذف و یا دوباره به نمودار اضافه نماید. سایر قسمت ها و ویژگی های نمودار به شرح زیر است:

موس بر روی آن نشانگر مقدار هر میله از چارت عالوه بر این که در محور عمودی مشخص شده است، با نگه داشتن  ✓

 (4)شکل شمارهنمایش داده خواهد شد. tooltipمیله به صورت 

دریافت "دکمه   جدول اکسل،پس از نمایش اطالعات آماری، کاربر می تواند جهت دریافت داده های نمودار به صورت   ✓

 (5)شکل شمارهانتخاب نماید.)در پایین نمودار(  "ایل اکسلف

آخرین توضیحات واقع در زیر نمودار    "تعاریف و مفاهیم"پس از نمایش اطالعات آماری، کاربر می تواند با انتخاب دکمه   ✓

   (6)شکل شمارهو تعاریف مرتبط با قلم آماری انتخاب شده را مشاهده نماید.

درصورتی که تعداد سال ها یا به عبارتی بهتر دوره های زمانی انتخابی و تعداد استان ها زیاد باشد، می توان از نوارابزار   ✓

 افقی باالی نمودار جهت مشاهده همه نمودار استفاده نمود. " اسکرول زوم"

 

 

  4شکل

 
 



 
  5شکل

 
 

 

 
  6شکل

  



 

 آماری(نحوه نمایش اطالعات آماری )جدول 

قلم، سال و یا همه استانها زیرهای انتخابی شامل چندین  که گزینهسامانه آماری هنگامی  در  قبال بیان شد،    همانطور که

آن اطالعات در قالب جدول در همان  ،داردوجود نآماری به صورت نمودار  اطالعات مایشامکان ن ، به دلیل آنکه اشدب

صفحه از سامانه )باکس نمایش اطالعات آماری( نمایش داده خواهد شد. در این حالت قبل از لود شدن جدول در 

پس از به کاربر نمایش داده می شود که  7صفحه، پیغامی جهت یادآوری دلیل فوق به کاربر مطابق شکل شماره 

 شود. داده  نمایش 8همانند شکل شماره  ،آماری مورد نظردول جبر، توسط کار"  OK" گزینه انتخاب 

 

 
 

 
 7شکل



 
  8شکل

 

 هنگامی اطالعات بصورت جدول آماری به کاربر نمایش داده شود،  موارد زیر قابل ذکر می باشد.همچنین 

که در  "دریافت فایل اکسل"پس از نمایش اطالعات آماری، کاربر می تواند جهت دریافت فایل اکسل جدول، دکمه  ✓

 (9باالی جدول قابل مشاهده است انتخاب نماید.)شکل شماره 

واقع در باالی جدول)در شکل  "تعاریف و مفاهیم"پس از نمایش اطالعات آماری، کاربر می تواند با انتخاب دکمه  ✓

 قابل مشاهده است(، آخرین توضیحات و تعاریف مرتبط با قلم آماری انتخاب شده را مشاهده نماید.   7شماره

به سبب  "نمایش اطالعات آماری"ات در باکس باتوجه به حجم اطالعات درخواستی کاربر، ممکن است نمایش اطالع  ✓

 محدودیت عرض و طول صفحه با استفاده از نوارابزار اسکرول افقی یا عمودی نمایش داده شود. 

 
  9لشک

 



 های آمارگیری و اطالعات تماسدسترسی به سامانه

 شود:بخش مشاهده می 5 ،نوار پایین صفحه اصلی داخل کادر در

 .و ایمیل مرکز آمار اتاق ایران قابل دسترس است اطالعات تماس ،در بخش تماس با ما ✓

مرتبط با طرح های آماری انجام شده توسط مرکز آمار  فایل گزارشاتدر بخش آرشیو نشریات،  ✓

 .قابل دریافت است

امکان دسترسی به ها، سه بخش پایش محیط کسب و کار، سامانه شامخ و ارزیابی عملکرد دستگاه ✓

 کند.را برای پاسخ دهندگان طرح های آماری اتاق بازرگانی فراهم می رگیریسامانه های آما

 


