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 توسعه فناوري اطالعات و پايگاه اطالعات آماري رساني آماري،  اطالع

انعداز مطلعوب مركعز     چشع   رساني  ام  و مؤثر به صورت سري  و آسان از   له اهداف مركز آمار ايران است كه در قانون و نيز اطالع

 :هاي انجام شده در ايم خصوص علارتند از فعاليت. تصريح شده است

 رسان  آماري اطالع 

هعا و   هاي مورد نياز، نقشه هاي آماري و دريافت مشاوره ها و تحليد مركز آمار ايران امكان دسترسي كاربران به نشريات، نتايج آمارييري

 .رساني، كتابخانه، انتشار و اشتراك نشريات فراه  آورده است آمار، واحد اطالع ملّيساير مناب  را از طريق درياه 

 درگاه مل  آمار

 

 

 

 

 

ميليعون بازديعد داشعته     2بعيش از   4931دروازه دسترسي به اطالعات آماري مركز آمار ايران است و طي سال  مياول 4درياه ملي آمار

 :به شرح زير است 4931بروزرساني درياه ملي آمار در سال اقدامات انجام يرفته در  هت توسعه و . است

  ؛عنوان نشريه، چكيده و يزارش آماري 412انتشار بيش از 

 دول سري زماني؛ 122رساني بيش از  بهنگام  

 ؛  عيت و توسعهال للي  بيمهاي كنفرانس  شاخصو  اهداف توسعه هزاره رساني سامانه  ديد اطالعات اندازي و بهنگام راه 

 ؛4981و  4932هاي  ها بر اساس تقسي ات كشوري سال رساني سامانه نقشه دهستان اندازي و بهنگام راه 

 رساني مركز آمار ايران را بعه   هاي بخش كتابخانه و واحد اطالع رساني كه مج وع فعاليت اندازي زيرسايت  ديد خدمات اطالع راه

 ؛ن ايد آشنايي با ايم دو واحد را براي كاربران درياه ملي آمار فراه  ميهاي الزم در زمينه  كاربران معرفي ن وده و راهن ايي

 تواننعد بعا مرا ععه بعه آن از      اندازي زيرسايت ويژه كانون بازنشستگان مركز آمار ايران در درياه ملي آمار كه بازنشستگان معي  راه

 و  ايندهاي مختلفي كه براي آنان در نظر يرفته شده است استفاده ن امكانات و قس ت

 اندازي بخشي با عنوان يزارش خطا براي كاربران تا مشكالت و خطاهاي مو ود در درياه ملي آمار توسط آنعان يعزارش و در    راه

 .اسرع وقت مورد رسيديي و پاسخگويي قرار ييرد

باشعد و   ميار ايران آمرساني مركز  ، ك يته كارشناسي درياه ملي آمار كه زير مج وعه شوراي سياستگذاري اطالع4931در سال 

اه  موضعوعات معورد بررسعي در  لسعات معذكور      . بار تشكيد  لسه داد 6مسئوليت تعييم محتواي درياه ملي آمار را به عهده دارد، 

                                                 
1 http://www.amar.org.ir                                                                                                           
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تهيه خعط مشعي   »و « رساني درياه ملي آمار موضوع نحوه امتيازدهي و ارزيابي ميزان مشاركت دفاتر مركز در بهنگام» علارت بودند از 

 . «رساني درياه ملي آمار اطالع

هاي كليعدي، سعامانه پعارس ن عا و      افزار شاخص ، اينفويرافيك، نرم هاي شلكه ملي آمار، سالنامه آماري، كتابخانه ديجيتال سامانه

اه معرفي هاي ايم دري در زير برخي سامانه. آمار در دسترس كاربران موضوعات آماري قرار دارند ملّيتعاريف و مفاهي  آماري در درياه 

 :اند شده

 شبكه مل  آمار

هاي ا رايعي   كننده آمارهاي مورد نياز كشور در دستگاه تأميم ،هاي اطالعاتي استاندارد اي است متشكد از پايگاه شلكه ملي آمار شلكه

هاي آماري را به صورت بعرخط   ها، ض م تغذيه پايگاه اطالعات آماري كشور، يزارش هاي خام و ريزداده كه با اتصال و دسترسي به داده

ا در دسترس قرار دادن نتايج كلعي و تفصعيلي   ب 4934شلكه ملي آمار در سال . دهد نف  قرار مي با حفظ محرمانگي در اختيار افراد ذي

نيعز بعدان افعزوده شعد؛ از  لعه نتعايج        هعا  آمعارييري اندازي شد و به تدريج نتايج سعاير   راه 4932سرش اري ع ومي نفوس و مسكم 

درامعد  ، هزينعه و  (4989-4932) تعر  نفعر كعاركم و بعيش    42 داراي هاي صنعتي ، كارياه(4934-4932)آمارييري از يردشگران ملي 

و ( 4989-4932)تعر   نفر كاركم و بيش 42 داراي هاي صنعتي ، مقدار مصرف انرژي كارياه(4932سال )خانوارهاي شهري و روستايي 

 .به شلكه ملي آمار افزوده شد( 4934سال )هاي كشور  كشتار دام كشتارياه

 كتابخانه ديجيتال

تعاكنون   4932مركز آمعار ايعران، از سعال     4ساني آرشيو و كتابخانه ديجيتالر اطالع با تو ه به لزوم بروزرساني مناب  در سيست   ام 

عنوان چكيده و  261مركز،  اتعنوان نشري 2162عنوان فايد الكترونيكي در ايم سيست  باريذاري شده كه از ايم تعداد  6398تعداد 

 .باشد مي( مقاله 1434حاوي )عنوان نشريه تخصصي التيم  48

 ينفوگرافيكا

اسعتفاده از  . باشعد  مي (ن ايش يرافيكي اطالعات) هاي مدرن معرفي و ن ايش اطالعات، ابزاري به نام اينفويرافيك يكي از شيوه امروزه

ها در  اهايي كه نياز به توضعيح سعاده و يعا سعري        اينفويرافيك .باشد مد مياها در كشور ما يك شيوه  ديد و بسيار كار اينفويرافيك

ن عايش تصعويري اطالععات و    ) كبخشي بعا عنعوان اينفويرافيع   درياه ملي آمار با ايجاد  4939در سال  .شوند مي ها است، استفاده داده

شعامد آمارهعاي   عيعت و     هعاي زمعاني   يزارش روندها و سعري و  ساالنه ر،پركارب هاي يييرآماراطالعات نتايج تالش ن ود تا  (ها داده

انتقال  انتريم شكد م كم، ارائه و به مخاطل تريم زمان، به بهتريم و ساده در كوتاهرا  ارهاي نيروي كار و هزينه و درامد خانو آمارييري

بعه سعاديي از طريعق     را شود بيننده با نگاهي كوتاه حج  قابد تو هي از اطالععات  رسان باعث مي هاي اطالع استفاده از يرافيك. دهد

 .بصري دريافت كند و حتي آن را به خاطر بسپارد

                                                 
1 http: //lib. sci. org. ir/diglib                                                                                    
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 تعاريف و مفاهيمسامانه 

سامانه تعاريف و مفاهي  آماري با هدف دسترسي سري  و آسان كاربران به تعاريف و مفاهي  استاندارد آماري طراحي شده و امكان 

دستگاه ا رايي و  423)بخش موضوعي، دستگاه ا رايي متولي واژه و تعريف  24ها و تعاريف استاندارد آنها به تفكيك   ستجو واژه

در مج وع تا پايان سال . ، معادل انگليسي واژه، سال استانداردسازي و سوابق آن را براي كاربران فراه  آورده است(اي تابعهه سازمان

 . واژه و تعاريف نهايي مربوط در سامانه باريذاري شده است 1113حدود  4931

 رسان  آماري  واحد اطالع

 

 

 

هعاي   ها و سرش اري آمارييريرساني مركز آمار ايران در خصوص ارائه نتايج  رساني آماري با تو ه به بيانيه مأموريت اطالع واحد اطالع

به كاربران آماري، ه عواره سععي بعر ايعم داشعته كعه        طالعاتانگي اتريم سطوح  غرافيايي مو ود با حفظ محرم تا كوچكا را شده 

هاي واحد  اه  فعاليت .مندان قرار دهد هتريم شيوه و صرف ك تريم هزينه در اختيار عالق در اسرع وقت، با آسان آمارهاي توليد شده را

 :علارتند از 4931رساني آماري در سال  اطالع

 ؛ 4در سامانه مديريت ارتلاط با مشتري( حقيقي و حقوقي)كاربر  4222اي با ثلت بيش از  ارائه خدمات مشاوره 

 شده در دبيرخانه مركز؛ نامه درخواست ثلت 4882يي و اعالم هزينه به بررسي، پاسخگو 

  ها و و سرش اري ها ييريهزار فايد اقالم اطالعاتي مورد نياز كاربران از نتايج آمار 44استخراج بيش از 

 ا هععاي مختلععف بععه كععاربران حقععوقي و حقيقععي بعع هععاي سععال هععاي آمععاري شععهري و روسععتايي، سرشعع اري ارائععه خععدمات نقشععه

 :هاي آماري به شرح ذيد ها ه راه با مشاوره نقشه و تصاوير اسكم شده نقشه Shapfile ، DWGهاي فرمت

         هعاي مو عود و   ارائه توضيحات الزم، مشاوره و تعييم محدوده معورد نظعر و ه چنعيم محاسعله هزينعه بعر اسعاس تعرفعه

 اند؛ دانشجويان ت امي مقاط  بودهنفركه غاللا  شامد  8هاي مورد نياز به طور متوسط روزانه  نقشه

 ها زياد است و ها، مؤسسات خصوصي و دولتي كه حج  سفارشات آنه خدمات نقشه به شركتارائ 

       معورد   فراه  آوردن امكان ا ستخراج و ارائه اطالعات سرش اري پس از تعيعيم محعدوده يعا شع اره حعوزه در سرشع اري

 .درخواست مرا عان

رساني آمعاري بعه كعاربران ثلعت شعده در سعامانه        خلرنامه اطالع 42توان به تهيه و ارسال  رساني مي اطالعاز ديگر خدمات واحد 

 .و سيست  مشاوره برخط اشاره كرد 2هاي اطالعاتي از طريق رايانامه ارتلاط با مشتري، تهيه و ارسال فايد

                                                 
1 Customer Relationship Management (CRM) 
2 amar@sci.org.ir 
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 كتابخانه 

رسعاني   ارائه راهن ايي و مشاوره تخصصي، استفاده از سيسعت   عام  اطعالع    كتابخانه مركز آمار ايران با دارا بودن مج وعه غني مناب ،

كاربر حضعوري در سعامانه    9222ال للي، و با ثلت بيش از  هاي اطالعاتي داخلي و بيم ييري از پايگاه و بهره( افزار كتابخانه نرم)سي ر  

رساني آمعاري و افعزايش    ي فرهنگ آماري، بهلود خدمات اطالعه واره سعي در ارتقا 4نامه از طريق رايانامه 4922ارتلاط با مشتري و 

كتابخعانه اقعدام به تهيعه منعاب  چععاپي و الكعترونيععكي فارسععي و       4931در سعال . سرعت در ذخيره و بازيابي اطالعات داشته است

معرتلط بعا   سعند و معدرك    12عنعوان مجلعه و    412شعنيداري،   -منلع  ديععداري   61عنععوان كتعاب،    922: التيم مورد نيعاز شامد

عنعوان منلع     4162عنعوان كتعاب،    21222بعالغ بعر    4931، به طوري كه مج وعه مناب  كتابخانه در سعال  است ن وده ها يييرآمار

 .شده است ها يييرعنوان اسناد و مدارك آمار 4922 عنوان مجله، 662شنيداري،  -ديداري

 انتشار و اشتراك نشريات

 هانتشار نشري

ها از   له وظايف ايم مركز است كه هر سال پس از استخراج و بررسي نتايج  ها و آمارييري انتشار نتايج حاصد از سرش اريچاپ و 

عنوان  44عنوان ساالنه،  28چاپ شده است كه از ايم تعداد  4931عنوان نشريه در سال  68در مج وع تعداد . ييرد صورت مي

در دول زير . بوده است 4939كشاورزي ع ومي  عنوان مربوط به سرش اريموردي يك چهار عنوان  عنوان فصلي، 92، ماهه شش

 .مشخص شده است تعناويم نشريا

 تت نشرياورسوفه – 9دول وج                                
 عنوان نشريه رديف

 3131رشاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن بها 4

 3131تابستانشاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن  2

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن زمستان  9

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن سال 1

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن بهار 1

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن تابستان  8

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن سال 6

 3131معدن پاییز شاخص قیمت تولیدکننده بخش  8

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت پاییز  3

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت تابستان  42

                                                 
1 library@sci.org.ir 
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 عنوان نشريه رديف

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت سال 44

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت زمستان 42

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت بهار 49

 3131تولیدکننده بخش صنعت تابستان شاخص قیمت  41

 3131شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت پاییز 41

 3131های صنعتی سال شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 48

 3131های صنعتی زمستان شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری 46

 (جلدیدو )های ملی  سیستم حساب 48

 3133سال شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 43

 13شماره  -انگلیسی 3131ایران در آیینه آمار سال  22

 کل کشور -3131نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی  24

 3131اجاره مسکن در شهر تهران بهار و اطالعات قیمت 22

 3131اجاره مسکن در شهر تهران تابستان  و اطالعات قیمت 29

 3131بهارهای صنعتی  کننده مرغداریشاخص قیمت تولید 21

 3131های صنعتی کشور  نتایج آمارگیری از گاوداری 21

 3131تر  بیش نفر کارکن و33 دارای های صنعتی کارگاه زیستی های محیط ویژگی 28

 3131زمستانکشور های صنعتی  شاخص قیمت تولید کننده مرغداری 26

 3131پاییز های کشور  های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه 28

  3131های عمرانی نیمه دوم  مورد استفاه در طرح منتخب آالت نتایج آمارگیری از کرایه ماشین 23

 3131نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم  92

 3131های عمرانی نیمه دوم  نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح 94

 3131های عمرانی نیمه اول مورد استفاه در طرحمتخب آالت  نتایج آمارگیری از کرایه ماشین 92

 3131نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول 99

 3131های عمرانی نیمه اول نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح 91

 3131مناطق روستایی کشورپاییز  محصوالت وهزینه خدمات کشاورزی در قیمت 91

 3133کارکن نفر  33-13 دارای های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه 98

 3133تر  بیش نفرکارکن و 03دارای  های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه 96

 بندی محوری محصوالت ایران طبقه 98
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 عنوان نشريه رديف

 3131برداری کشور  نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره 93

  3131نیمه اول  کشور اجاره مسکن در نقاط شهری و اطالعات قیمت 12

 دارای های صنعتی مولدهای مقیاس کوچک در کارگاه های انرژی و نتایج آمارگیری از مقدار مصرف حامل 14
 3133تر  نفر کارکن و بیش 33

 3133تر  بیش نفر کارکن و33دارای  های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه 12

 3131-3133تر  نفر کارکن و بیش 33 دارای های صنعتی نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه 19

 نگاه آمار های کلی جمعیت از رصد سیاست 11

 3133های کشور  نتایج طرح آمارگیری ازتجارت الکترونیکی درکارگاه 11

 3131سال  روستایی کشورهزینه خدمات کشاورزی در مناطق  قیمت محصوالت و 18

 3131زمستان هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور قیمت محصوالت و 16

 3131های کشور زمستان های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه 18

 انگلیسی – 3133اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن  سالمت ایران بر اطلس جمعیت و 13

 3131تر  بیش نفر کارکن و33 دارای های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه 12

 3131کارکن 33-13 دارای های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه 14

 3131تر  بیش نفرکارکن و 03 دارای های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه 12

  3131 های کشور دام کشتارگاه کشتار آمار 19
 3131نیمه دومکشور اجاره مسکن در نقاط شهری  و قیمتاطالعات  11

 3131های کشور سال های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه 11
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 عنوان نشريه رديف

 11شماره 3131آیینه آمار  ایران در 86
 3131درامد خانوارهای شهری سال نتایج آمارگیری از هزینه و 88

 3131نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی سال 83

 4939 اول های کشور نیمه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه 62
 3131های کشور تابستان های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه 64

 3131تابستان کشور های صنعتی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 62

 3131بهار  کشور های صنعتی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 69
 3131تابستانکشور های صنعتی  شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 61

 3131پاییزکشور های صنعتی  کننده مرغداریشاخص قیمت تولید 61

 3131پاییزکشور های صنعتی  شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری 68

 

 .ي دارند، ارائه شده استتر بيشمركز آمار ايران كه نياز به معرفي  تدر ادامه توضيحاتي درباره برخي از نشريا

 كشور آماري سالنامه  

 

 

 

هاي  مركز آمار ايران در زمينه هاي يييردستگاه ا رايي و نتايج آمار 82سالنامه آماري حاوي اقالم آماري كليدي توليد شده بيش از 

قانون مركز آمار ايران تهيه و منتشر  9تاكنون در راستاي ا راي ماده  4911باشد كه از سال  اقتصادي، ا ت اعي و فرهنگي مي

از سامانه  ،راي كاهش فاصله زماني توليد تا انتشار و افزايش دقت و سرعت تهيه آمارهاي مندرج در آنب 4986در سال . شود مي

هاي  با استفاده از ه يم سامانه داده 4931در سال . ييري شد آوري و انتشار الكترونيكي اطالعات مورد نياز بهره اختصاصي براي    

نسخه انگليسي سالنامه . ها، نسخه فارسي آن به چاپ رسيد بررسي و ويرايش دادهيردآوري شد و پس از  4939سالنامه آماري سال 

ه چنيم در پي فعاليت بازنگري سالنامه آماري كشور كه از سال يذشته توسط مركز آمار . نيز تهيه و منتشر شد 4932 -آماري كشور

يند بازنگري اه چنيم ايجاد فصد  ديد ارتلاطات در فر بازنگري شده سالنامه آماري كشور و هاي ايران مورد تو ه قرار يرفت،  دول

بازنگري در 4931الزم به ذكر است در سال . فصد افزايش يافته است 21فصد به  21به فصول سالنامه افزوده و فصول سالنامه از 

ها پس از بازنگري  آماري استان امهسالن هاي ها نيز مدنظر بوده است و اقداماتي نظير تغيير راهن ا و الگوي  دول سالنامه آماري استان

6666



 

 

82 

 

تالش در  هت ه  راستا كردن محتواي بخشي ازاطالعات فصول سالنامه آماري استان با سالنامه  ،ها و بهنگام ن ودن تعاريف و  دول

 . ه رنگ شدن  لد سالنامه استان با سالنامه آماري كشور، صورت يرفت آماري كشور،

  ايران در آيينه آمار 

 

 

 

شود و هدف از انتشار آن ارتقاي فرهنگ آماري و استفاده صحيح از آمار و  با الگوي  ديد منتشر مي 4988يه از سال ايم نشر

عالوه بر آن مطالعه ايم نشريه، تصويري كلي از وضعيت اقتصادي، ا ت اعي و فرهنگي در . باشد اطالعات منتشر شده در كشور مي

 .يابد ايم نشريه به زبان انگليسي نيز انتشار مي. ن ايد ان اطالعات مفيدي را عرضه ميكشور را ارائه و براي محققان و پژوهشگر

  تر نفر كاركن و بيش 91 هاي صنعت  داراي كارگاهمقدار مصرف انرژي 

 ريزي و برنامه تريم ملاحث در سياستگذاريهاي مختلف، يكي از مه امروزه موضوعات مرتلط با انرژي و ميزان مصرف آن در بخش

تريم عوامد توليد و ه چنيم به عنوان يكي از كاالها و خدمات مورد نياز در مصرف نهايي  انرژي به عنوان يكي از مه . كشورها است

رود، مقدار مصرف  كه بخش انرژي زيربناي اصلي توسعه به ش ار مي  ايي از آن. از نظر اقتصادي داراي اثرات قابد تو هي است

 . كند هاي صنعتي ايفا مي ش مه ي در فعاليت كارياههاي انرژي نق  حامد

 ا كه بخش صنعت يكي از  از آن. اي داردهاي صنعتي اه يت ويژهمار در خصوص مقدار مصرف انرژي به ويژه در كارياهارائه آ

تر از  كاركم و بيشنفر  42داراي  هاي صنعتي باشد، سري زماني مصرف انرژي در كارياهكننديان انرژي كشور مي تريم مصرفمه 

ه تر ب نفر كاركم و بيش 42 داراي هاي صنعتي اطالعات ايم نشريه از نتايج آمارييري از كارياه. هر سال منتشر شده است 4934سال 

« 4981-32تر  نفر كاركم و بيش 42 هاي صنعتي داراي كارياهمقدار مصرف انرژي »زماني   ، سري4931در سال . دست آمده است

 هاي آمارييري شده، بر اساس كدهاي دو رق ي در ايم نشريه مقدار مصرف انرژي بر اساس نوع فعاليت اقتصادي كارياه. منتشر شد

ه يت است و با تو ه به ا  بندي شده طلقه ويرايش سوم -اقتصعادي هاي فعاليت رشعته ت امي ال للعي بيم اسعتاندارد بندي طلقه

 . هاي انرژي به بشكه معادل نفت خام تلديد شده استهاي مرتلط با انرژي، واحدهاي حامد سازي واحدها در پژوهش يكسان

   9388-9319تر  نفر كاركن و بيش 91 هاي صنعت  داراي كارگاهمقدار پسماند صنعت 

پايدار هر   از محورهاي اصلي توسعهزيست  محيطصنعت و بخش . استهر صنعت ي از مديريت  زيست، بخش مه حيطم حفظ

زيست را از يك  هاي نويم و توليد انلوه كاالها و خدمات به حدي است كه محيط هاي ناشي از فناوري آسيب .شود كشوري محسوب مي

نفر  42هاي صنعتي مقدار پس اند كارياه»در ايم راستا نشريه . حياتي و اصلي تلديد كرده است  اي به يك دغدغه مسأله حاشيه

نتايج آمارييري از  نشريه مذكور از. استخراج و آماده يرديد 4934تا  4988براي اوليم بار به صورت سري زماني « تر كاركم و بيش
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زيستي  هاي محيطدست آمده است و اطالعات مفيدي را در خصوص شاخصه تر ب نفر كاركم و بيش 42 داراي هاي صنعتي كارياه

مقدار پس اند  امد، پس اند ماي ، مقدار فاضالب صنعتي، مقدار آب مصرفي و خريداري و به تفكيك  هاي صنعتي به ويژه كارياه

 -اقتصعادي هاي فعاليت رشعته ت امي ال للعي بيم اسعتاندارد بندي طلقه استان و نوع فعاليت اقتصادي بر اساس كدهاي دو رق ي

 . دده ميارائه  ويرايش سوم

  9381-1293برداري كشور در حال بهره زيست  معادن هاي محيط ويژگ  

هاي محيط زيستي معادن درحال  ويژيي»هاي زماني  برداري كشور، سري با استفاده از نتايج آمارييري از معادن در حال بهره

 .در قالب نشريه  دايانه تدويم و منتشر شد« 4983-32برداري كشور  بهره

 اشتراك نشريات

در . شعود  ايران به صورت فيزيكي و لوح فشرده، از طريق پست براي مشتركان حقيقي و حقوقي ارسال معي هر ساله نشريات مركز آمار 

ه چنعيم از طريعق   . مشترك حقيقي و حقعوقي ارسعال شعده اسعت     462نشريه يا لوح فشرده به حدود  4128نيز تعداد  4931سال 

 .رساني شده است  مشترك اطالع 16رايانامه به 

 9313كشاورزي عموم  اطلس سرشماري تهيه  

 

 

 

هعا بعه منظعور شعناخت      اطلعس سرشع اري  . هاي مختلف به دليد ارائه اطالعات  ام  ه واره مورد تو ه بوده است ها با موضوع اطلس

هاي خرد و كالن معورد   ها و سياستگذاري ريزي هاي ا ت اعي و اقتصادي   عيت از اه يت خاصي برخوردار هستند و در برنامه ويژيي

كعه اطالععات آنهعا در سعطح      يهعاي  بخشي از  دول 4939 كشاورزياطلس سرش اري ع ومي به منظور تهيه . ييرند استفاده قرار مي

ه فرمعت معورد نيعاز و لينعك بعا      بع  هعا  هاي موضوعي را داشت، انتخاب و پس از تلديد  دول و امكان تهيه تصاوير و نقشهاستاني بوده 

كعه امكعان مقايسعه را در سعطح      هعا  تصاوير اطلس مذكور تهيه شد و در كنار هر تصوير، ن وداري از اطالعات  عدول  4939 هاي نقشه

تصوير رسيد كه با بخعش تععاريف و مفعاهي  سرشع اري      422به حدود  ها تصاوير و  دولتعداد ايم . كشوري مي داد، نيز قرار يرفت

 .دشمذكور تك يد 

 هاي موضوع   نقشه 
 هاي موضعوعي  ، نقشههاتر آمار و اطالعات از طريق نقشه و امكان مقايسه ساده مركز تايويا شدن نشريارتقاي سطح كيفي و به منظور 

ايعم  . يعردد  تريم اطالعات را بعه ن عايش بگعذارد، تهيعه معي      در قالب تصاويري كه بتواند بيش ،ها هاي نتايج آمارييري  دول ملتني بر
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ها، ايران در آيينعه   تريم آنها سالنامه آمار ايران از   له مه  مركز تدر نشريابر اساس اعالم نياز واحدهاي مختلف مركز تهيه و  تصاوير

 كشعاورزي  ع عومي  اطلعس سرشع اري   4931در سال . شود منعكس مي هاي سرش اري ها، نتايج تفضيلي و اطلس آمار، خالصه يزيده

 . منتشر شدتهيه و  4939

 (سيجاد)ها  آوري الكترونيك  داده سامانه يكپارچه جمع 

 

 

 

 

و عود آورده   ، بستري مناسب  هت ارتقاي سطح فناوري اطالعات در مركز بعه (سيجاد)ها  آوري الكترونيكي داده ارچه    سامانه يكپ

افزاري بعا يعك    ها و در اختيار داشتم ابزار نرم آوري داده افزاري به منظور     افزاري و نرم استفاده از ابزارهاي الكترونيكي سخت. است

 :مزاياي ايم سامانه براي مركز. باشد ها مي سرش ارينيز و ي متنوع ها طرح به ت ام الگوي  ام   هت  وابگويي

 هاي مختلف؛ افزاري تللت به عنوان  ايگزيم پرسشنامه در طرح ها و استفاده از ابزار سخت عدم نياز به مصرف كاغذ و چاپ انلوه پرسشنامه -4

 افزاري واحد و كارييري يك بستر نرم بهافزاري مختلف و  حذف ابزارهاي متعدد و پراكنده نرم -2

 .ها و كاهش زمان انتشار نتايج ارتقاي كيفيت داده -9

بر ملناي سامانه سيجاد در مركز آمار ايران صورت يرفتعه آزمعايش سرشع اري     4931هايي كه در سال  تريم فعاليت يكي از مه 

اندازي و ه كاري در  سازي، راه نجي، تحليد، طراحي، پيادههايي كه در راستاي نيازس فهرست فعاليت .بوده است 4931نفوس و مسكم

 :الذكر انجام شده علارتند از افزار فوق ا راي ايم سرش اري آزمايشي در بستر نرم

 ؛4931افزار پرسشنامه الكترونيكي آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  نرم 

 ؛4931و مسكم افزار پرسشنامه الكترونيكي آزمايش بازش اري ع ومي نفوس  نرم 

 و 4931افزار مقابله آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  نرم 

 4931افزار سامانه اينترنتي     آوري داده هاي آزمايش سرش اري ع ومي نفوس و مسكم  نرم. 

 راه اندازي، استقرار و پشتيبان  سيستم اتوماسيون دبيرخانه گام الكترونيك 
اسعاس   نيز تحقق دولت الكترونيعك بعر   هاي نويم براي پيشلرد بهتر وظايف و ع لكرد و از فناوري مركز آمار ايران در راستاي استفاده

استعالم الكترونيكعي   سيست  پيگيري و)ملني بر ع لياتي ن ودن سامانه سپاد 22/42/4939مورخ  429348بخشنامه دولت به ش اره 

سيست  اتوماسيون قللي بعه صعورت مسعتقي  بعه      .ن ود «ال اس يام»به  «رهيافت»اقدام به تغيير سيست  اتوماسيون اداري از ( دولت

،ه چنيم امنيت اطالعات آن ه از بستر اينترنت برخوردار نلودكه از كارايي الزم  هت استفاد عالوه بر ايم شلكه دولت اتصال نداشت و

افزارهعاي   تعريم نعرم   يعام يكعي از محلعوب   اتوماسعيون اداري ال عاس    .تعري قعرار داشعت    ايسه با سيست   ديد در سعطح پعاييم  در مق
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ايعم  . هاي دولتي و خصوصعي را بعرآورده كنعد    ها و سازمان خودكارسازي امور اداري است كه تا به امروز توانسته نياز بسياري از شركت

قابعد   Webهاي بزرگ و يسترده در محعيط   و براي سازمان LANهاي كوچك در محيط  سيست  در دو نگارش  دايانه براي سازمان

 :شود ها در ادامه اشاره مي يذارد كه بعضي از آن كننده مي اي در اختيار سازمان استفاده ايم سيست  امكانات يسترده. ا راست

 ؛است شده حاصد مناسب افزارهاي نرم و پيچيده ابزارهاي از استفاده با كه باال بسيار امنيت از برخورداري 

 ؛مديران ويژهه ب كاركنان امور به بخشيدن سرعت و سهولت براي الكترونيكي كارتابد ايجاد 

 ؛امنيتي مالحظات ن ودن لحاظ و افراد خصوصي كليد از استفاده با ديجيتالي صورته ب اسناد امضاي و كارها تأييد 

 ؛سيست  در شده تعريف مجوزهاي براساس شده بندي طلقه اسناد به اشخاص دسترسي مديريت 

 ؛اسناد اتوماتيك ار اع براي خودكار يندفرا تعريف 

 ويرايشگر هاي قابليت ت امي از استفاده Microsoft Word ؛سيست  داخد از مستقي  طوره ب 

 ؛سازمان ع لكرد حليدت و تجزيه براي مختلف زماني هاي بازه در مديريتي هاي يزارش انواع ساخت 

 و  ايي فيزيكي نامه  ابهنياز از  صورت الكترونيكي و بي ثلت و يردش كليه مكاتلات سازمان به 

 4تلادل الكترونيكي مكاتلات پروتكد رب ملتني ديگر هاي سازمان اداري  اتوماسيون هاي سيست  با نامه الكترونيكي ملادله سرويس از استفاده. 

از سيست  رهيافت به بانك اطالعاتي ايم سامانه، سيسعت  معذكور در ارديلهشعت معاه      4939 هاي سال تغذيه نامه از پسرو  از ايم

 .سازي شد در مركز آمار ايران پياده 4931سال 

  نظام مديريت امنيت اطالعات 
افزارهعا در   افزارهعا و سعخت   ها، نرم داده :هاي سازمان شامد در مركز آمار ايران با هدف صيانت از دارايي 2نظام مديريت امنيت اطالعات

سه . است... مجاز به اطالعات، خطرات ناشي از محيط، خطرات ايجاد شده از سوي كاربران و  مقابد هريونه تهديد اع  از دسترسي غير

 :عنصر اساسي مديريت امنيت اطالعات علارتند از

 طالعات دسترسي دارند؛اط ينان از اينكه فقط افراد مجاز به ا: محرمانگي اطالعات 

 ها و اط ينان از صحت اطالعات،  لوييري از اع ال تغييرات روي داده: يكپارچگي اطالعات 

 هاي مورد نياز به اطالعات دسترسي دارند اط ينان از اينكه كاربران مجاز در زمان: در دسترس بودن. 

مرحله طراحعي   4934آغاز شد و در سال  4932، از سال 26224استقرار نظام مديريت امنيت اطالعات بر اساس استاندارد ايزو 

رسعاني و   هاي ا رايي با ت ركعز بعر آيعاهي    ادامه استقرار رويه 4932در سال . آن پس از مطالعات اوليه و انتخاب مشاور به پايان رسيد

اقعدامات صعورت   . عات صورت پذيرفتدر زمينه امنيت اطال...ارتقاي دانش و آياهي كاركنان از طريق بريزاري آزمون و تهيه بروشور و 

 :علارت بودند از 4939يرفته در سال 

                                                 
1 Electronic Crospandence Exchange(ECE) 

2 Information security management system(ISMS) 

7070



71

 

 

81 

 

 ؛... تاپ، فلش م وري، هارد اكسترنال، تللت و  استفاده از لپ :هاي قابد ح د در سطح مركز شامد تداوم ا راي رويه رسانه 

 تداوم ا راي رويه استفاده از اينترنت كاربران در سطح مركز؛ 

  هاي كاربران و سرورهاي مركز؛ ويروس در رايانه آنتيتداوم ا راي رويه 

 توسط پرسند مركز؛ 4(تداوم ا راي رويه امنيت نيروي انساني و امضاي فرم تعهدنامه عدم افشاي اطالعات 

 تداوم ا راي رويه شخص ثالث و امضاي فرم امضاي فرم تعهدنامه عدم افشاي اطالعات توسط پي انكاران؛ 

 هاي مركز توسط كاربران؛ اي كل ه علور در سطح رايانه علور و تغيير دوره تداوم ا راي رويه كل ه 

 تداوم ا راي رويه امنيت فيزيكي و محيطي در سطح مركز داده؛ 

 افزار  ها و تهيه سخت ساز ساعت سيست  تداوم ا راي رويه ه زمانTime Zone در ايم راستا و 

  ابال  احكام  ديد اعضا از طرف رياست مركز آمار ايرانبازنگري در اعضاي شوراي راهلردي امنيت اطالعات و. 

 :با انتخاب مشاور، اقدامات زير انجام پذيرفت 4931در سال 

 ناوري اطالعات و هاي ا رايي مرتلط با مركز ف بندي بر استقرار رويه با اولويت نظام مديريت امنيت اطالعات هاي رويه ادامه استقرار

 ؛(monitoring)و ثلت و پاسخگويي به خطاهاي سيست   (backup)سخه پشتيلان مانند رويه تهيه ن) ارتلاطات

 هعاي معديريت    شوراي راهلعردي امنيعت، ك يتعه ا رايعي، كعاريروه     : ييري و فعال شدن مجدد تشكيالت امنيت مركز شامد شكد

 تغييرات، پشتيلاني حوادث و م يزي امنيت اطالعات؛

 ها و ساير كارشناسان مركعز  مديريت امنيت اطالعات و م يزي داخلي براي اعضاي كاريروههاي آموزشي ملاني نظام  بريزاري دوره

 فناوري اطالعات و ارتلاطات؛

 ؛هاي نظام مديريت امنيت اطالعات هاي رويه الكترونيكي كردن فرم 

 راه اندازي سامانه مستندات نظام مديريت امنيت اطالعات؛ 

 هاي بيم واحدي در ارتلاط با سيست  مديريت امنيت اطالعات؛  ها و روش ريزي  هت بروزرساني روال برنامه 

 هاي ا رايي  ديد در حوزه امنيت اطالعات متناسب با الزامات امنيتي؛ تدويم روش 

 ر الزامات امنيتي  ديد؛هاي ا رايي تدويم شده در سيست  مديريت امنيت اطالعات براب هاي روش ها و ليست تغيير در فرم 

 ريزي  هت تهيه سوابق سيست  مديريت امنيت اطالعات و برنامه 

  بروزرساني مستندات بر ملنايISO 27001:2013. 

                                                 
1 Non-Disclosure Agreement(NDA) 
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 ايران آمار مركز وب تحت مكان  اطالعات پروژه پايگاه 
نگهعداري اطالععات مكعاني مركعز آمعار ايعران،       سازي و با اهدافي چون يكپارچه ايران آمار مركز وب تحت مكاني اطالعات پروژه پايگاه

سازي مديريت اطالعات مكاني، ا راي فرايندهاي مكان ملناي مركز آمار ايران به صورت رقعومي و مكعانيزه و امكعان تعريعف     يكپارچه

وب پايگعاه   سعازي نسعخه تحعت    پروژه براي طراحي و پيادهايم . سطوح دسترسي مختلف بر روي اطالعات مكاني تعريف و ا را يرديد

 :باشد ي ايم پروژه شامد موارد زير ميفازهاي ا راي. دشتعريف  4/2/4932اطالعات مكاني در تاريخ 

 ؛(طراحي پايگاه داده افزار، طراحي  زئي نرم افزار، ها، طراحي مع اري نرمشناخت نيازمندي) فاز شناخت و طراحي 

 ؛(سازي رابط كاربري پياده سازي اليه كسب و كار، پياده اليه مديريت داده،سازي  پياده سازي پايگاه داده، پياده) سازي فاز پياده 

 و ( ها، تست بخش مديريت كاربرانست يزارشت ، تست بخش ويرايش داده،تست بخش تغذيه داده)فاز تست 

 فاز اسقرار. 

هعا،   ويعرايش داده و يعزارش  اشكاالت مو ود در تست بخعش  . دشفازهاي مختلف ايم پروژه تا فاز تست بخش ويرايش داده ا را 

دليعد  ه بع در نهايعت  . طلق دستورالع د به مجري يزارش و مجري به صورت غير حضوري و يا طي  لساتي به رف  آنهعا اقعدام ن عود   

 .يويي مناسب و عدم رعايت برنامه زمانلندي قرارداد فسخ يرديددهي مجري به رف  اشكاالت و عدم پاسخ طوالني شدن پاسخ

 وشبكه آماري اك 

از سوي مركز آمار ايران پيشنهاد شعد و   2228اندازي شلكه آماري اكو در نخستيم نشست رئيسان مراكز آماري اكو در ژانويه سال  راه

از طريعق پرتعال    2244ايعم شعلكه از فوريعه سعال     . با تصويب شوراي ن اينديان دائ ي اكو ايم وظيفه به مركز آمار ايران محول شعد 

به بعد  2222به صورت سري زماني از سال و كشور عضو اكو  42هاي آماري كليدي  شاخصارائه . وده استبقابد دسترس  4اختصاصي

 :اقدامات مركز در زمينه بروزرساني و تغذيه پايگاه اطالعات آماري شلكه مزبور علارت است از .ييرد صورت مي

 دست آمده از كشورها؛ به هاي آماري بر اساس آخريم شاخص 2241هاي كليدي تا سال  بروزرساني شاخص 

 ؛كشور ايران، پاكستان، قرقيزستان و تا يكستان چهارهاي آماري  بروزرساني يزيده 

 بروزرساني اخلار دبيرخانه اكو و مراكز آماري كشورهاي عضو اكو؛ 

  ارائه نشريه اقتصادي دبيرخانه اكو با عنوانECO Statistical Report؛ 

  بريزارشده توسط دبيرخانه اكو وارائه مستندات دو كارياه آموزشي 

 بروزرساني پروفايد كشور آذربايجان. 

                                                 
1 http:// www.ecosn.org                                                                                               

72


