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میزان مطلوبیت آمارهاي تولید شده نزد کاربران به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل مهم مرتبط با میزان مطلوبیت تولیدات، 

منظور توسعه شبکه ملی آمار و مدیریت انتشار آمارهاي رسمی جهت  به همینها است. رسانی آنزمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالع

هاي فعالیتمرکز تصریح شده است.  مأموریت اینرسانی جامع و مؤثر از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که در قانون و نیز اطالع

 خصوص عبارتند از:این انجام شده در 

 )ISMS۱( اطالعات  تیامن تیریمد ستمیتوسعه و نگهداشت س

افزارها در افزارها و سختها، نرمهاي سازمان شامل دادهنظام مدیریت امنیت اطالعات در مرکز آمار ایران با هدف صیانت از دارایی

 مجاز به اطالعات، خطرات ناشی از محیط، خطرات ایجاد شده از سوي کاربران و ... است. مقابل هرگونه تهدید اعم از دسترسی غیر

 اساسی مدیریت امنیت اطالعات عبارتند از:سه عنصر 

 محرمانگی اطالعات: اطمینان از اینکه فقط افراد مجاز به اطالعات دسترسی دارند•

 ها یکپارچگی اطالعات: اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیري از اعمال تغییرات روي داده•

 یاز به اطالعات دسترسی دارند.هاي مورد ندر دسترس بودن: اطمینان از اینکه کاربران مجاز در زمان•

 

هاي گذشته،  هاي سالآغاز شد و در ادامه فعالیت 1390، از سال 27001استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ایزو 

 انجام پذیرفت: 1398اقدامات زیر در سال 

 مراقبتیمنظور آمادگی براي ممیزي  انجام ممیزي داخلی امنیت اطالعات به •

 انجام ممیزي مراقبتی سال اول براي تمدید گواهینامه ملی نظام مدیریت امنیت اطالعات•

هاي پایه و اجرایی و سوابق نظام مدیریت امنیت اطالعات براساس الزامات کسب و کار مرکز و الزامات مرکز بازنگري و اصالح روش•

 افتا

 ها از طرف مدیر امنیت اطالعات هاي اجرایی و ابالغ روشتعیین مسئولین استقرار روش•

 بروزرسانی سیستم مستندات نظام مدیریت امنیت اطالعات•

 یارافزار مدیریت امنیت اطالعات ایمندر نرم ها و ارزیابی ریسکهاي اطالعاتی، ارزشگذاري داراییبازنگري لیست دارایی•

 هاي مدیریت تغییرات، پشتیبانی حوادثیالت امنیت مرکز شامل شوراي راهبردي امنیت، کمیته اجرایی، کارگروهادامه جلسات تشک•

 و ممیزي امنیت اطالعات.

 ی سازمانی مرکز افتاي ریاست جمهوري براساس الزامات امنیتی دهگانه افتاانجام طرح بلوغ امنیتّ•
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 ، ارتباطی و امنیتیينرم افزارهاي رساختیز نگهداريتوسعه و ارتقا، 

کترونیکی داده آوري ال کپارچه جمع   ها (سیجاد)سامانه ی

وجود آورده  ها (سیجاد)، بستري مناسب جهت ارتقاي سطح فناوري اطالعات در مرکز بهآوري الکترونیکی دادهسامانه یکپارچه جمع

ري افزاها و در اختیار داشتن ابزار نرمآوري دادهمنظور جمع افزاري بهافزاري و نرماست و هدف آن استفاده از ابزارهاي الکترونیکی سخت

 باشد. مزایاي این سامانه براي مرکز:ها میهاي متنوع و نیز سرشماريبا یک الگوي جامع، جهت جوابگویی به تمام طرح

جایگزین پرسشنامه در  افزاري تبلت به عنوانها و استفاده از ابزار سختعدم نیاز به مصرف کاغذ و چاپ انبوه پرسشنامه•

 هاي مختلفطرح

افزاري واحد کارگیري یک بستر نرمافزاري مختلف و بهحذف ابزارهاي متعدد و پراکنده نرم•

ها و کاهش زمان انتشار نتایج.ارتقاي کیفیت داده•

)ISMS(رعایت الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات •

 :عبارتند از 1398در سال  يآمار يهاطرح يهاداده يآورجمع ينرم افزار رساختیزدر حوزه  مرکز آمار ایران يهاتیفعالاهم 

  ستمیتوسعه و نگهداشت س•

 تولید مستند راهنماي سامانه•

کرد معماري سازمانی رنامه جامع توسعه مرکز فناوري اطالعات با روی  تدوین ب

هاي هاي مختلف، بانکتوسط این فناوري و نیاز به تولید سامانهبا گسترش روزافزون فناوري اطالعات و پوشش ابعاد مختلف کسب و کار 

افزاري و ارتباطی و اهمیت یافتن موضوعاتی مانند: امنیت اطالعات، لزوم تغییر شیوه مدیریت فناوري هاي سختاطالعاتی، زیرساخت

فناوري اطالعات همراستا با کسب و کار طراحی، هاي نوین ضروري است. بدین منظور الزم است نقشه راه ابعاد مختلف اطالعات به شیوه

عی هاي زیاد این فناوري به مانسازي و مدیریت گردد تا سازمان از پتانسیل باالي این فناوري بهره برده و در عین حال پیچیدگیپیاده

 براي کسب و کار تبدیل نشود.

ار گذسازي وضع مطلوب، برنامهررسی وضع موجود و مدلمعماري سازمانی شیوه نوینی براي این منظور است که با کمک آن ضمن ب

راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات مرکز آمار گیرد. در این راستا پروژه تدوین برنامه طراحی و پیاده شده و تحت نظارت قرار می

 است: 98و  97هاي هاي زیر طی سالمبتنی بر معماري سازمانی در مرکز فاوا تعریف شده که شامل فعالیت ایران

 تحلیل ذینفعان•

 انداز و محدودهتعیین چشم•

 ریزي پروژهبرنامه•

 سازي وضع موجودمدل•
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 هاي معماريتحلیل نیازمندي•

 هاي توسعهشناسایی فرصت•

 هاي فاواتدوین سیاست•

 طراحی وضع مطلوب•

 ریزي انتقالبرنامه•

 و ارتباطات مرکز فناوري اطالعات ساختار مطلوب طراحی•

 دولت الکترونیک در مرکز آمار ایران توسعه خدماتو مدیریت 

نامه توسعه خدمات الکترونیکی، مصوب شوراي عالی اداري و ضوابط فنی اجرایی توسعه خدمات دولت الکترونیک، در راستاي اجراي آیین

 توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است: 1398مصوب شوراي فناوري اطالعات، اقدامات زیر در سال 

اندازي سامانه تشخیص صالحیت الکترونیکی نمودن کامل خدمات مربوط به مشاوران و پیمانکاران آماري از طریق راه•

هاي آماريشرکت

مرکز به ویژه در بخش فرایندهاخدمات تمام شناسنامه  يبازنگر•

مدیریت، بروزرسانی و توسعه محتوایی درگاه ملی آمار•

با توجه به الزامات توسعه دولت الکترونیک ارآم یدرگاه مل يتوسعه استانداردساز•

رسانی آماريمانه خدمات اطالعراه اندازي و توسعه سا•

افزار آمار همراهانی اطالعات و توسعه محتوایی نرمبروزرس•

هاي آماريي طرحگفتگو يتاالرها تیریمد•

تیو شکا شنهادیپرسش، انتقاد، پ افتیسامانه در تیریمد•

سامانه دانا يکاربر تیریمد•

یامکیسامانه پ تیریمد•

یسامانه ارتباط استان تیریمد•

 

هاي ارزیابی عملکرد در سامانه تسماي سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین مرکز آمار ایران طبق سنوات قبل اقدام به تکمیل شاخص

.در تمام محورها از جمله محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري نمود




