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سازی نظام آماری« به عنوان راهبرد توسعه نظام آماری کشور های فناوری در راستای مدرن»تأمین، توسعه و استقرار زیر ساخت

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

ها است. به همین منظور توسعه رسانی آن مهم مرتبط با میزان مطلوبیت تولیدات، زمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالعیکی از عوامل  

رسانی جامع و مؤثر از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که در قانون و  شبکه ملی آمار و مدیریت انتشار آمارهای رسمی جهت اطالع

 های انجام شده در این خصوص عبارتند از:تصریح شده است. فعالیتنیز مأموریت این مرکز 

  1اطالعات   تيامن  تيريمد ستميتوسعه و نگهداشت س

افزارها در  افزارها و سختها، نرمهای 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 سوی کاربران و ... است.  سترسی غیرمقابل هرگونه تهدید اعم از د

 سه عنصر اساسی مدیریت امنیت اطالعات عبارتند از: 

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

 ها و  یکپارچگی اطالعات: اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیری از اعمال تغییرات روی داده  •

 . های مورد نیاز به اطالعات دسترسی دارنددر دسترس بودن: اطمینان از اینکه کاربران مجاز در زمان  •

های گذشته،  های سالد و در ادامه فعالیتآغاز ش  1390، از سال  27001استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ایزو  

 انجام پذیرفت:  1400اقدامات زیر در سال 

 ؛ نفعان جهت انجام اقدامات اصالحی های ممیزی داخلی به تفکیک ذی ریزی و انجام ممیزی داخلی و تهیه گزارش یافتههماهنگی، برنامه  •

   ؛اطالعات  سیستم مدیریت امنیت 1401های اثربخشی سال  آوری شاخص تهیه و جمع  •

 ؛ های اجراییها و روش و سوابق فرم   اطالعات  تیامن  تیریمد  ستمیس بندی مستندات  روزرسانی و طبقهبه •

 ؛ سازی افتاتعیین سطح بلوغ فعلی و مطلوب امنیت سازمان در برنامه امن  •

 ؛ 1401تعیین اهداف سیستم مدیریت امنیت اطالعات در سال   •

 ؛ دوره نظارت در بستر سیجاد   19های آماری و پشتیبانی اجرای  اجرای طرح افزار نظارت بر  سازی نرم پیاده  •

 ای نظام مدیریت امنیت اطالعات؛  ها و ارزیابی ریسک دوره های اطالعاتی، ارزشگذاری دارایی روزرسانی لیست دارایی هب •

 های ارزیابی امنیت اطالعات؛ سازی در شاخصتغییر و بهنگام •

 های اجرایی: انجام اقدامات اصالحی در خصوص روش  •

   و   امنیتی باالتر به درخواست مرکز افتا و ارسال برای آن مرکزسازی متناسب با سطح بلوغ  بازنگری اقدامات امن  •

 

1 .Information Security Management System (ISMS) 
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به عنوان راهبرد توسعه نظام آماری کشور « نظام آماریسازی های فناوری در راستای مدرنتأمین، توسعه و استقرار زیر ساخت»

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

ها است. به همین منظور توسعه نی آنرسایکی از عوامل مهم مرتبط با میزان مطلوبیت تولیدات، زمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالع

رسانی جامع و مؤثر از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که در قانون و شبکه ملی آمار و مدیریت انتشار آمارهای رسمی جهت اطالع

 های انجام شده در این خصوص عبارتند از:نیز مأموریت این مرکز تصریح شده است. فعالیت

  1اطالعات  تيامن تيريمد ستميتوسعه و نگهداشت س

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

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

 سه عنصر اساسی مدیریت امنیت اطالعات عبارتند از:

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

 ها و یکپارچگی اطالعات: اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیری از اعمال تغییرات روی داده 

  های مورد نیاز به اطالعات دسترسی دارند.در زماندر دسترس بودن: اطمینان از اینکه کاربران مجاز 

های گذشته، های سالآغاز شد و در ادامه فعالیت 5314، از سال 22445استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ایزو 

 انجام پذیرفت: 5044اقدامات زیر در سال 

 های ممیزی داخلی به تفکیک ذی نفعان جهت انجام ارش یافتهریزی و انجام ممیزی داخلی و تهیه گزهماهنگی، برنامه

 اقدامات اصالحی

 سیستم مدیریت امنیت اطالعات 5045های اثربخشی سال آوری شاخصتهیه و جمع 

 ها و روش های اجراییو سوابق فرم اطالعات تیامن تیریمد ستمیسبندی مستندات روزرسانی و طبقهبه 

 امنیت سازمان در برنامه امن سازی افتا تعیین سطح بلوغ فعلی و مطلوب 

  5045تعیین اهداف سیستم مدیریت امنیت اطالعات در سال 

 دوره نظارت در بستر سیجاد  51های آماری و پشتیبانی اجرای افزار نظارت بر اجرای طرحسازی نرمپیاده 

 ای نظام مدیریت امنیت اطالعات؛ دورهها و ارزیابی ریسک های اطالعاتی، ارزشگذاری داراییبروزرسانی لیست دارایی 

 های ارزیابی امنیت اطالعات؛سازی در شاخصتغییر و بهنگام 

 های اجرایی:انجام اقدامات اصالحی در خصوص روش 

 سازی متناسب با سطح بلوغ امنیتی باالتر به درخواست مرکز افتا و ارسال برای آن مرکز؛ بازنگری اقدامات امن 
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 . به تفکیک Local و VDI افزارهای مجاز دربازنگری لیست نرم  •

 ي، ارتباطی و امنيتینرم افزار هاي رساختي ز  نگهداريتوسعه و ارتقاء،  

 هاي شبکه و امنيت رساختيز  نگهداريتوسعه و ارتقاء، 

 های از راه دور کارکنان سازمان در دوران دورکاری در دوره شیوع ویروس کرونا؛ ی سمدیریت و پشتیبانی دستر •

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

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

 ؛ ملی آمار در بستر شبکه دولتمدیریت، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه   •

 ؛ های مرکزآوری الگ تمامی تجهیزات و سامانهبه منظور جمع  1مدیریت رخدادهای امنیتی مدیریت، توسعه و پشتیبانی سامانه   •

 یران؛ مدیریت سرویس اینترنت کاربران مرکز آمار ا •

 ها؛ پذیری باالی آن دسترس های برخط با تأمین امنیت و اطمینان از  سامانه   جامعمانیتورینگ   •

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

 آوری شده؛ های جمع جهت ثبت و نگهداری داده   SQLمدیریت، توسعه و پشتیبانی بستر پایگاه داده   •

 ؛  Oracleمدیریت، توسعه و پشتیبانی بستر پایگاه داده •

 ؛ های مرکز آمار ایران مدیریت، توسعه و پشتیبانی سرورها و سرویس •

 ؛و تهیه نسخ پشتیبان  یساز ره یذخ  یفضا  یبانیتوسعه و پشتمدیریت،   •

 ؛DNNهای اخیر  های امنیتی نسخهپذیری بررسی آسیب  •

به شهرداری    DNNدهنده خدمات پشتیبانیهای ارائه  برقراری ارتباط با سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران و استعالم از شرکت  •

 ؛ تهران

 ؛ (unity)نصب و راه اندازی و بهره برداری از دستگاه ذخیره سازی مورد نیاز •

 ؛ ها و سرورهاروزرسانی آنتی ویروس مربوط به کالینتمدیریت و به  •

 و   های امنیتیروزرسانی سرورها از نظر وصلهمدیریت و به  •

 .) تست گردش کار(  گردش کار در نرم افزار دانا  ندیفرا  جادیو ا  "قراردادها    فرایند"کردن فرم    یکیالکترونفاز اول   •

 :هاي اطالعاتیمديريت، توسعه و پشتيبانی بانك

 ؛های اجراییها و دستگاه های آماری، سرشماری های طرح مدیریت پایگاه داده  •

 

1 Security information and event management(SIEM) 
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 ؛ های موردنظر دادهپشتیبانی از کاربران آزمایشگاه داده و تغذیه   •

 و  های اجراییها و دستگاه ها و سرشماری های طرح اعطای دسترسی به کاربران مرکز و آزمایشگاه داده در سطح داده  •

 .هاسازی داده های اجرایی روی سرورهای مرتبط و محرمانه های دستگاه استقرار داده  •

 با رويکرد معماري سازمانی  منيت فضاي مجازي، ارتباطات و اتدوين برنامه جامع توسعه مركز فناوري اطالعات

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

اطالعات، لزوم تغییر شیوه مدیریت  افزاری و ارتباطی و اهمیت یافتن موضوعاتی مانند: امنیت  های سختهای اطالعاتی، زیرساختبانک

های نوین ضروری است. بدین منظور الزم است نقشه راه ابعاد مختلف فناوری اطالعات همراستا با کسب و کار  فناوری اطالعات به شیوه

زیاد این فناوری    هایسازی و مدیریت گردد تا سازمان از پتانسیل باالی این فناوری بهره برده و در عین حال پیچیدگیطراحی، پیاده

 به مانعی برای کسب و کار تبدیل نشود.

گذار  سازی وضع مطلوب، برنامهمعماری سازمانی شیوه نوینی برای این منظور است که با کمک آن ضمن بررسی وضع موجود و مدل

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

های زیر در فعالیت تعریف شده که شامل  مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی  معماری سازمانی در  مبتنی بر    ایران

 است: 1400 سال

 ؛ ها در خصوص قابلیت مدیریت پروژه جهت تهیه محدوده و تدوین مشخصات این قابلیتبررسی نیازمندی  •

 ؛گیری در توسعه قابلیت مدیریت پروژه  جهت بهره  P3.expressی روش مدیریت پروژه  بررس •

 و   گیری در توسعه قابلیت مدیریت پروژهجهت بهره   SCMمرور خروجی پروژه   •

 .رسانی درخصوص سؤاالت مرتبط با معماری سازمانینگهداری مستندات و اطالع  •

 مركز آمار ايرانمديريت و توسعه خدمات دولت الکترونيك در  

آیین  اجرای  راستای  الکترونیکی، مصوب شورای در  اجرایی توسعه خدمات دولت  نامه توسعه خدمات  اداری و ضوابط فنی  عالی 

 توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است:  1400فناوری اطالعات، اقدامات زیر در سال  اجرایی الکترونیک، مصوب شورای

پیگیری مداوم از پیمانکار جهت رفع خطاهای بخش    :آماری )فروشگاه اینترنتی و تیکتینگ(  رسانیاطالع توسعه و پشتیبانی سامانه   •

 تیکتینگ و اتصال به فروشگاه؛  

 های آماری؛ مرکز آمار در حوزه ارائه خدمت به مشاوران و شرکت خدمات  فرایندهای    یبازنگر •

 ؛ آمار  ملّی  درگاه  حتواییم  توسعه  و  روزرسانیبه   مدیریت، •

 ؛ آمار  ملّی  درگاه  فنی  ارتقای •

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

 افزار آمار همراه و یکپارچگی اطالعات با سامانه سری زمانی؛ توسعه و پشتیبانی نرم  •

 ؛ همراه   آمار  افزارنرم  محتوایی  توسعه  و  اطالعات  روزرسانیبه •
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 ؛ آماری  هایطرح   گفتگوی  تاالرهای  مدیریت •

 شکایت؛   و  پیشنهاد  انتقاد،  پرسش،  دریافت  سامانه  مدیریت •

 ؛ دانا   سامانه  کاربری  مدیریت •

 ؛ پیامکی  سامانه  مدیریت •

 ؛استانی   ارتباط  سامانه  مدیریت •

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

حمل مثل موبایل و تبلت( بر اساس استانداردهای سازمان اداری و  های قابل استانداردسازی درگاه ملّی آمار )قابلیت اجرا بر روی دستگاه  •

 استخدامی کشور؛ 

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

 های زمانی؛ ه سری روزرسانی اطالعات پایگابه •

 های آماری؛ روزرسانی سامانه سالنامهبه •

 ؛ پشتیبانی سامانه نوسا )کتابخانه دیجیتال( •

 ؛ توسعه سامانه استعالم هویتی •

 ؛ ها و گردآوری مستندات در حوزه معیارها و زیرمعیارهای جایزه دولت الکترونیک  تهیه و تدوین گزارش  •

 ؛ های مربوط به پایش سازمان فناوری اطالعات در حوزه خدمات دولت الکترونیک  تکمیل گزارش  •

 ؛ PGSBاندازی زیرساخت و سرور و بستر ارتباطی  راه  •

 و  PGSBیه نسخه پشتیبان از سرور  گیری و تههای پشتیبان ایجاد روال  •

 . گیرندهدهنده و سرویس به عنوان سرویس   PGSBمدیریت و پشتیبانی بستر ارتباطی   •

 

 


