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 با آمار یمل شبکه وسعهت

 حفظ و یمـحرمانگ تیرعا

 با اطالعات و هاداده تیامن

 يهايفناور از يـریگبهره

  ارتباطات و اطالعات نینو



59 

به عنوان راهبرد توسعه نظام آماري کشور  »سازي نظام آماريهاي فناوري در راستاي مدرنتأمین، توسعه و استقرار زیر ساخت«

میزان مطلوبیت آمارهاي تولید شده نزد کاربران به عوامل مختلفی بستگی دارد.  از سوي دیگر،. است مورد توجه و تأکید قرار گرفته

عه منظور توس به همینها است. رسانی آنیکی از عوامل مهم مرتبط با میزان مطلوبیت تولیدات، زمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالع

از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که در قانون و  و مؤثر رسانی جامعاطالعشبکه ملی آمار و مدیریت انتشار آمارهاي رسمی جهت 

 خصوص عبارتند از:این هاي انجام شده در فعالیتمرکز تصریح شده است.  مأموریت ایننیز 

 )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

 ریت امنیت اطالعات عبارتند از:سه عنصر اساسی مدی

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

  و هایکپارچگی اطالعات: اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیري از اعمال تغییرات روي داده •

 اطالعات دسترسی دارند. هاي مورد نیاز بهدر 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: 1399اقدامات زیر در سال 

 ؛مراقبتی منظور آمادگی براي ممیزيانجام ممیزي داخلی امنیت اطالعات در اردیبهشت ماه به •

  ؛انجام ممیزي مراقبتی سال دوم در خرداد ماه براي تمدید گواهینامه ملی نظام مدیریت امنیت اطالعات •

هاي پایه و اجرایی و سوابق نظام بازنگري و بروزرسانی سیستم مستندات نظام مدیریت امنیت اطالعات شامل اصالح روش •

  ؛مرکز و الزامات مرکز افتامدیریت امنیت اطالعات براساس الزامات کسب و کار 

  ؛اي نظام مدیریت امنیت اطالعاتها و ارزیابی ریسک دورههاي اطالعاتی، ارزشگذاري داراییبروزرسانی لیست دارایی •

بانی هاي مدیریت تغییرات، پشتیبرگزاري جلسات تشکیالت امنیت مرکز شامل شوراي راهبردي امنیت، کمیته اجرایی، کارگروه •

 ؛ي امنیت اطالعاتحوادث و ممیز

قبتی خارجی و ممیزي مرا 1399اخذ گواهینامه انجام ممیزي مراقبتی داخلی و خارجی، ممیزي داخلی در اردیبهشت ماه سال  •

 ؛1399در خردادماه سال 

 ؛هاي ارزیابی امنیت اطالعاتسازي در شاخصتغییر و بهنگام •
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مرتبط NDA و حفظ محرمانگی اطالعات ءفرم تعهد نامه عدم افشاهاي طرف قرارداد مرکز جهت ارسال با شرکت انجام مکاتبات •

اتوماسیون "،"شرکت فاوانا  ؛اي، سالنامه آماري، سري زمانیهاي منطقهحساب"، "شرکت ایده ؛جامع آموزش"هاي افزاربه نرم

 شرکت داناپرداز ؛ناسیستم جامع مانیتورینگ بینا و مدیریت خدمات فناوري اطالعات دا"و"شرکت گام الکترونیک ؛اداري

، مدیریت کیفیت هاي اجرایی،ها براي دستگاهفروش و استقرار سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (سامانه رصد برنامه"، "قشم

افزار سامانه سیجاد و سرشماري نرم"و"مدیریت اطالعات (کتابخانه) شرکت نوسا"، "شرکت یسنا پارس ؛ها)ارزیابی استان

 ؛"شرکت گلستان ؛معماري سازمانی"و  "شریفمبنا دانشگاه ثبتی

 هاي اجرایی:انجام اقدامات اصالحی در خصوص روش •

 دیریتم پشتیبان، نسخه نگهداري و تهیه مجاز، استفاده امنیت، سازمانی ساختار مخاطرات، سند شده، ارزیابی مستند اطالعات کنترل -

 ؛کاربردي، اقدام اصالحی هايبرنامه امنیت، امنیت رسانیآگاهی و آموزش پرسنلی، اطالعات، امنیت امنیت دسترسی، ممیزي کنترل وقایع، ثبت

هاي سازي دستگاهسازي در مرکز آمار ایران در راستاي برنامه هماهنگی طرح امنهاي امنتعیین مجموعه اقدامات و فعالیت •

 ؛بندي انجام گرفتهکل کشور و مرکز افتا بر اساس زماناجرایی داراي زیرساخت حیاتی و ارسال گزارش اقدامات براي سازمان بازرسی 

  ؛سازي متناسب با سطح بلوغ امنیتی باالتر به درخواست مرکز افتا و ارسال براي آن مرکزبازنگري اقدامات امن •

  و هاي جزئی حاصل از ممیزي داخلی و ممیزي مراقبتیانجام اقدامات الزم براي رفع عدم انطباق •

 .به تفکیک Local و VDI افزارهاي مجاز دربازنگري لیست نرم •

 ي، ارتباطی و امنیتینرم افزارهاي رساختیز نگهداريتوسعه و  ء،ارتقا

گهداريتوسعه و ، ءارتقا  هاي شبکه و امنیترساختیز ن

 ؛هاي از راه دور کارکنان سازمان در دوران دورکاري در دوره شیوع ویروس کرونامدیریت و پشتیبانی دستري •

 در مرکز آمار ایران؛ هاي ارتباطی و امنیتیمدیریت، توسعه و پشتیبانی زیرساخت •

 ؛NIX مدیریت، پشتیبانی و نگهداري زیرساخت شبکه ملی آمار در بستر •

 ؛مدیریت، پشتیبانی و نگهداري زیرساخت شبکه ملی آمار در بستر شبکه دولت •

طالعات فناوري اآمار و سازمان  پژوهشکده، آبادسایت یوسف با امنیتیهاي ارتباطی و مدیریت، توسعه و پشتیبانی زیرساخت •

 ؛و ارتباطات

 ؛هاي مرکزآوري الگ تمامی تجهیزات و سامانهبه منظور جمع SIEMمدیریت، توسعه و پشتیبانی سامانه  •

 یران؛مرکز آمار ا مدیریت سرویس اینترنت کاربران •

 ؛هاذیري باالي آنپمنیت و اطمینان از دسترسمین اهاي برخط با تأسامانه جامعمانیتورینگ  •

 ؛اي و جداسازي شبکه داخلی از اینترنتبندي شبکه به صورت بهینه به منظور تفکیک نواحی شبکهسازي ناحیهپیاده •

 ؛کاربران جهت ارتباط از راه دور و دسترسی به داده VDIمدیریت، توسعه و پشتیبانی زیرساخت  •

 ؛آوري شدههاي جمعجهت ثبت و نگهداري داده SQLمدیریت، توسعه و پشتیبانی بستر پایگاه داده  •
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 ؛ Oracleمدیریت، توسعه و پشتیبانی بستر پایگاه داده •

 و هاي مرکز آمار ایرانمدیریت، توسعه و پشتیبانی سرورها و سرویس •

 .پشتیبانو تهیه نسخ  يسازرهیذخ يفضا یبانیتوسعه و پشتمدیریت،  •

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

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

ها و در اختیار داشتن ابزار آوري دادهجمعافزاري به منظور افزاري و نرمآورده است و هدف آن استفاده از ابزارهاي الکترونیکی سخت

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

ن پرسشنامه در افزاري تبلت به عنوان جایگزیها 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 وادهارتقاي کیفیت د •

 .)ISMS(رعایت الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات  •

 :عبارتند از 1399در سال  يآمار يهاطرح يهاداده يآورجمع يافزارنرم رساختیزدر حوزه  مرکز آمار ایران يهاتیفعالاهم 

  ؛ستمیتوسعه و نگهداشت س •

 ؛تولید مستند راهنماي سامانه •

ها به صورت تلفنی و اینترنتی (خودتکمیلی) آوري دادههاي آماري براي جمعهاي طرحآوري دادهتوسعه زیرساخت سامانه جمع  •

 ؛هاي آماريهاي طرحآوري دادههاي بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در مرحله جمعبه منظور رعایت پروتکل

 ؛آوري اینترنتی (خود تکمیلی) و تولید نسخه اولیه کدهاافزار جمعتهیه سند تحلیل بسته نرم •

 ؛افزاري انجام طرح به صورت تلفنیتهیه سند تحلیل ماژول و تولید کدهاي مربوطه درخصوص بسته نرم •

اي، سامانه استانی سالنامه آماري، سیستم مدیریت و ارزیابی کیفیت، هاي منطقهافزارهاي حسابن، توسعه و پشتیبانی نرمتأمی •

سامانه ارزیابی استان، سامانه اتوماسیون گام، سامانه خدمات فاوا و سامانه مانیتورینگ بینا،  سیستم رصد برنامه ملی آمار،

یار، سامانه سامانه ایمن هاي الکترونیکی داخلی مرکز، سامانه آموزش ایده،، زیرساخت سرویسسیستم کتابخانه دیجیتال (نوسا)

افزاري سامانه کدگذاري اتوماتیک، زمانی، زیرساخت نرم افزاري سیجاد، زیرساخت نرمتعاریف و مفاهیم آماري، سامانه سري

 ؛جادیسامانه سدرگاه ملی آمار، 

 ؛هاي تحت وب پس از انجام تست نفوذپذیريسامانهاقدامات الزم امنیتی بر روي  •

ذاري در سامانه کدکذاري ـدگـاریف و مفاهیم، کـهاي تعامانهـتندات ویدیویی جهت انتقال دانش سـتهیه مس •

ecoding.sci.org.ir، ؛طرح جامع نظارت، بخش داده پرت هزینه و درآمد، کنترل فایل جغرافیایی 

 ؛سازي آن براي اجراي آزمایشیها و آمادهنظارت طرحطراحی و تولید بخشی از سامانه  •
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 ؛هاي آماريهاي اول و دوم مستند تحلیل سامانه شناسنامه شاخصتدوین و ارائه ویرایش •

اه یید آن از طریق ایمیل فروشگامک و تغییرات ثبت نام و احراز تأبررسی مستندات و بررسی امکان اصالح پالگین ارسال پی •

 و اینترنتی

 .هاتهیه مستند تحلیل سامانه جامع سالنامه آماري کشوري و استان  •

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

هاي مختلف، با گسترش روزافزون فناوري اطالعات و پوشش ابعاد مختلف کسب و کار توسط این فناوري و نیاز به تولید سامانه

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

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

ي هاي زیاد این فناورت گردد تا سازمان از پتانسیل باالي این فناوري بهره برده و در عین حال پیچیدگیسازي و مدیریطراحی، پیاده

 به مانعی براي کسب و کار تبدیل نشود.

ار گذسازي وضع مطلوب، برنامهمعماري سازمانی شیوه نوینی براي این منظور است که با کمک آن ضمن بررسی وضع موجود و مدل

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

 است: 1399 هاي زیر در سالمبتنی بر معماري سازمانی در مرکز فاوا تعریف شده که شامل فعالیت ایران

 ؛یت پروژه جهت تهیه محدوده و تدوین مشخصات این قابلیتها در خصوص قابلیت مدیربررسی نیازمندي •

 وگیري در توسعه قابلیت مدیریت پروژه جهت بهره P3.expressبررسی روش مدیریت پروژه  •

 .گیري در توسعه قابلیت مدیریت پروژهجهت بهره SCMمرور خروجی پروژه  •

 دولت الکترونیک در مرکز آمار ایران و توسعه خدماتمدیریت 

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

 توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است: 1399الکترونیک، مصوب شوراي فناوري اطالعات، اقدامات زیر در سال 

پیگیري مداوم از پیمانکار جهت رفع خطاهاي بخش  :ینترنتی و تیکتینگ)توسعه و پشتیبانی سامانه اطالع رسانی آماري (فروشگاه ا •

  ؛تیکتینگ و اتصال به فروشگاه

 هاي آماري؛دمت به مشاوران و شرکتمرکز آمار در حوزه ارائه خخدمات فرایندهاي  يبازنگر •

 ؛آمار ملّی درگاه محتوایی توسعه و روزرسانیبه مدیریت، •

 ؛آمار ملّی درگاه فنی ارتقاي •

 ؛)روزرسانیبه مدیریت،(آماري رسانیاطالع خدمات سامانه محتوایی توسعه •

 ؛افزار آمار همراه و یکپارچگی اطالعات با سامانه سري زمانیتوسعه و پشتیبانی نرم •

 ؛همراه آمار افزارنرم محتوایی توسعه و اطالعات روزرسانیبه •

 ؛آماري هايطرح گفتگوي تاالرهاي مدیریت •
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 ؛شکایت و پیشنهاد انتقاد، پرسش، دریافت سامانه مدیریت •

 ؛دانا سامانه کاربري مدیریت •

 ؛پیامکی سامانه مدیریت •

 ؛استانی ارتباط سامانه مدیریت •

 ؛روزرسانی و تکمیل شناسنامه خدمات مرکز آمار ایران در سامانه مدیریت خدمات دولتبه •

حمل مثل موبایل و تبلت) بر اساس استانداردهاي سازمان اداري و هاي قابلدستگاهاستانداردسازي درگاه ملّی آمار (قابلیت اجرا بر روي  •

 ؛کشور استخدامی

 ؛هاو تبادل اطالعات با سایر سازمان GSB توسعه زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به •

 ؛هاي زمانیروزرسانی اطالعات پایگاه سريبه •

 هاي آماري؛زرسانی سامانه سالنامهروبه •

 وپشتیبانی سامانه نوسا (کتابخانه دیجیتال)  •

 توسعه سامانه استعالم هویتی. •

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

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


