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گیرند.  بدون وجود نیروی انسانی شکل نمیها نیز  شود و سازمانامروزه بدون وجود نیروی انسانی متخصص کار جهان به سامان نمی

براین اساس منابع انسانی  رود.  ترین عامل تولید به شمار میبا وجود نفوذ زیاد فناوری در کلیه امور بشری، نیروی انسانی همچنان مهم

مشکالت سازمان را حل   ل وئآیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مساهای امروزی به شمار میارزشمندترین منبع سازمان

 شود.  گفته می "سرمایه انسانی". براین اساس بی جهت نیست که به آن بخشندوری را عینیت مینموده و بهره

تر و در تالش هستند از نیروی انسانی آموزش دیده  ها عموماًهای اخیر شاهد تغییراتی بوده است. سازمانجایگاه منابع انسانی در سال

داشتن  امروز اینگونه نیست که لزوماً امااده کنند. شاید در گذشته تعداد نیروی انسانی شاخصی از بزرگی سازمان بوده، توانمندتر استف

 تر باشد. نیروی انسانی بیشتر به معنی تولید بیشتر و خدمات با کیفیت

 تهیه و تدوین گردید. موارد زیر، ل بر مشتم "سند برنامه نیروی انسانی مرکز آمار ایران " لذا به منظور مدیریت سرمایه انسانی

 و   چشم انداز، اهداف کالن، مأموریت، خط مشی، وظایف و اصول اساسی آمارهای رسمی •

 . تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی مرکز •

 ی انسان  ي روين  ي آموزش، توسعه و توانمندساز

ت.  از اهمیت باالیی برخوردار اس"  هاسعه سازمانتو"موفقیت و  پیشرانه به عنوان موتور   کارکنان و منابع انسانی  توانمندسازی  مروزها

و کوشش  کلیه  کارکنان،آموزش   مهارتمساعی  آگاهی،  دانش،  ارتقای سطح  است که در جهت  و حرفههایی  فنی  و  های  ای، شغلی 

نماید.  های شغلی خود میآید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت مطلوب درکارکنان یک سازمان به عمل میهمچنین ایجاد رفتار 

بهسازی نیروی  ،  توسعه و بالندگی سازمانی   ساسا. گیردهای خرد و کالن را در برمیای از انواع فعالیتآموزش سازمانی طیف گسترده

است که  های اصولی و منطقی یکی از راهعنوان به آموزش در حقیقت  یابد.کارکنان تحقق می آموزش و توسعه  ةکه در سایانسانی است 

پذیری فکری الزم در کارکنان خواهد شد و  وجود آوردن حس انعطافه  ها و استعدادهای نهفته و بییکارگیری تواناهباعث ب  از یک سو

   ردد.گسوی دیگر منجر به افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می از

 های آماری« های آموزشی کارکنان دولت« و »سمینارهای آموزشی و توجیهی طرحهای مرکز به دو دسته »دورهآموزش  1400در سال  

 شود:در این زمینه ارائه می 1400های انجام شده سال شوند. در ادامه به طور خالصه فعالیتتقسیم می

  كاركنان دولت هاي آموزشیدوره

 1870، و فناوری اطالعات بوده است که در مجموع شامل  برداریهای اقتصاد، آمار، مدیریت، نقشههای آموزشی در زمینهدوره  این

 برگزار گردیده است.  دوره فرهنگی و عمومی 17دوره شغلی و  18در قالب  ؛ساعت آموزش -نفر 294ساعت آموزش و 
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 ریهای آمابرگزاری سمینارهای آموزشی و توجیهی طرح

 

 

 

مرکز و کارشناسان معاونت آمار و اطالعات سازمان    اي براي همکاراننمونه  هاي آمارگیريسمینار آموزشی مربوط به طرح  26

   صورت مجازي برگزار گردیده است.هبرگزار شد. تمامی این سمینار ب 1400ها در سال ریزي استانمدیریت و برنامه

 ؛ییو روستا  يشهر   يخانوارهامد  آنه و دریطرح آمارگیري هز •

 ؛ 1400کشور    يهاکشتاردام کشتارگاه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ 1400کشور    يهاکشتارگاهطیور    کشتار  ير یطرح آمارگ •

 ؛ کار  يرویاز ن  ير یطرح آمارگ •

 ؛ دام سبک  یدات فصلیتول  تعداد و   يریگاز اندازه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ نیدام سنگ  یدات فصلیتول  تعداد و   يریگاز اندازه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ يگردشگر   يحساب اقمار •

 ؛ ارتباطات  اطالعات و  ياستفاده افراد از فناور   خانوارها و   يبرخوردار  ير یطرح آمارگ •

 ؛ کشور   يبردار از معادن در حال بهره  ير یطرح آمارگ •

 ؛ معدن  یبانیپشت  يهات یفعال  يدارا  ياز کارگاه ها   ير یطرح آمارگ •

 ؛ شترینفر کارکن وب  10  یصنعت  ياز کارگاها  ير یطرح آمارگ •

 ؛ یپرورش قارچ خوراک  ياز واحدها   ير یطرح آمارگ •

 ؛ ي امنطقه   يهاطرح حساب  •

 ؛ درآمد  نه ویافزار هزآموزش نرم  •

 ؛هر هفته یک روز(  )در سه هفته و  هاآموزش امور نقشه به استان  •

 ؛ وخدمات   یطرح جامع بازرگان •

 ؛ییروستا  و  يمت شهریشاخص ق  يهاطرح  •

 ؛ی معامالت ملک  يهااز بنگاه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ يپرور ي آبز   يچارچوب واحدها   يسازبهنگام   ير یطرح آمارگ •

 ؛یخصوص   ياز شناورها   ير یطرح آمارگ •

 ؛ خدمات  يهادکننده بخش یمت تولیشاخص ق •
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مرکز و کارشناسان معاونت آمار و اطالعات سازمان    اي براي همکاراننمونه  هاي آمارگیريسمینار آموزشی مربوط به طرح  26

   صورت مجازي برگزار گردیده است.هبرگزار شد. تمامی این سمینار ب 1400ها در سال ریزي استانمدیریت و برنامه

 ؛ییو روستا  يشهر   يخانوارهامد  آنه و دریطرح آمارگیري هز •

 ؛ 1400کشور    يهاکشتاردام کشتارگاه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ 1400کشور    يهاکشتارگاهطیور    کشتار  ير یطرح آمارگ •

 ؛ کار  يرویاز ن  ير یطرح آمارگ •

 ؛ دام سبک  یدات فصلیتول  تعداد و   يریگاز اندازه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ نیدام سنگ  یدات فصلیتول  تعداد و   يریگاز اندازه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ يگردشگر   يحساب اقمار •

 ؛ ارتباطات  اطالعات و  ياستفاده افراد از فناور   خانوارها و   يبرخوردار  ير یطرح آمارگ •

 ؛ کشور   يبردار از معادن در حال بهره  ير یطرح آمارگ •

 ؛ معدن  یبانیپشت  يهات یفعال  يدارا  ياز کارگاه ها   ير یطرح آمارگ •

 ؛ شترینفر کارکن وب  10  یصنعت  ياز کارگاها  ير یطرح آمارگ •

 ؛ یپرورش قارچ خوراک  ياز واحدها   ير یطرح آمارگ •

 ؛ ي امنطقه   يهاطرح حساب  •

 ؛ درآمد  نه ویافزار هزآموزش نرم  •

 ؛هر هفته یک روز(  )در سه هفته و  هاآموزش امور نقشه به استان  •

 ؛ وخدمات   یطرح جامع بازرگان •

 ؛ییروستا  و  يمت شهریشاخص ق  يهاطرح  •

 ؛ی معامالت ملک  يهااز بنگاه   ير یطرح آمارگ •

 ؛ يپرور ي آبز   يچارچوب واحدها   يسازبهنگام   ير یطرح آمارگ •

 ؛یخصوص   ياز شناورها   ير یطرح آمارگ •

 ؛ خدمات  يهادکننده بخش یمت تولیشاخص ق •



123 گزارش عملکرد مرکز آمار ایران 1400

 

 

 ؛ معدن  صنعت و  یهادکننده بخش یمت تولیشاخص ق •

 ؛ یکشاورز   یهادکننده طرح یمت تولیشاخص ق •

 ؛ستیزطی ات محمخد   یاهاز کارگاه   یر یآمارگ •

 و   1400از زراعت  یر یطرح آمارگ •

 . 1400  یخانوار  یها ی ریه آمارگینمونه پا  یبردارفهرست  •

 راهبري و استمرار نظام پيشنهادها

پیشنهادها با  ، دستورالعمل نظام هدر این جلس  .برگزار کرده جلس يك 1400در سال  ،دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

کلیه مصوبات کمیته نظام    شناسیبروزرسانی و برای تصویب به شورای راهبری توسعه ارسال شد. آسیب  ، تغییر رویکرد از سنتی به نوین

جدید    ( از دیگر اقدامات این دبیرخانه است. همچنین سیستم1394-1400پیشنهادها و تهیه گزارش از مصوبات کمیته از ابتدا تاکنون )

 شد.  اندازیراهپیشنهادها در سامانه آذرخش نظام 

 متناسب آن   عي و توز  ی انسان  يرو يحفظ هرم ن

انجام امور بازنشستگی  « ؛ »بر اساس برنامه ششم توسعه  انسانی   جذب و استخدام نیروی »  وظیفه    3به منظور اجرای برنامه فوق  

های انجام شده در راستای تحقق  . برخی فعالیتتدوین گردید  «کارکنانموریت  أ انجام امور مربوط به انتقال و م« و »و خدمات پس از آن

 این وظایف، به شرح ذیل است:  

 نفر؛ 12  :ارتقای رتبه شغلی •

 نفر؛   47ارتقای طبقه شغلی:   •

 نفر؛  4ارتقای طبقه شغلی و احتساب مدرک تحصیلی:   •

 نفر   2استعفاء:   •

 نفر؛ 15های اجرایی:  انتقال به سایر دستگاه  •

 نفر؛   15های اجرایی:  سایر دستگاه مأموریت به   •

 نفر؛   80  انتصاب: •

 نفر؛   14بازنشستگی:   •

 نفر و  27استخدام و تبدیل وضع ایثارگران :   •

 نفر.   14  :العاده ایثارگریبرقراری فوق  •

نفر نیروی انسانی بر اساس مجوزهای    32های اجراییشدگان هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاهمصاحبه معرفیهمچنین فرایند  

   نفر به صورت پیمانی استخدام شدند. 28 اخذ شده انجام پذیرفت و سرانجام



گزارش عملکرد مرکز آمار ایران 1241400

 

 

 ي از حقوق كاركنان و سالمت ادار  انتيص

بخشی و نظارت بر  های رفاهی در سطح برتر« ؛ »انتظامارائه برنامهبه منظور صیانت از حقوق کارکنان و سالمت اداری وظایف »

ها با استفاده از سامانه جدید آذرخش«؛ »صدور احکام کارگزینی کارکنان طبق قوانین و مقررات ها و مأموریتتردد کارکنان، مرخصی

انجام   با نهایت دقت و صحت    «« » فعال نمودن کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردممصوب« و »بایگانی سوابق پرسنلی

 ام شده در جهت تحقق این وظایف، عبارت است از:های انجفعالیتپذیرفت. برخی 

 ؛ برگزاری جلسات کمیته سالمت اداری و کارگروه ذیربط •

 ؛ 1400مار ایران در سال  آتهیه و ابالغ برنامه سالمت اداری مرکز   •

 شرکت؛   1های مختلف بیمه جهت انتخاب بیمه مناسب و برگزاری جلسات متعدد:  استعالم از شرکت  •

 ؛   کارگروه بیمه و سالمت و رفاه؛ شامل بیمه عمر، بیمه تکمیلی درمان، بیمه آتش سوزی و ...تشکیل   •

 نفر؛  25نامه جهت دریافت وام از پست بانک:  صدور معرفی  •

 نفر و 570ارائه کارت هدیه به همکاران و همسرانشان:   •

 . نفر994:  شان برای ارسال به بیمه طرف قراردادتهیه فهرست همکاران و افراد تحت تکفل  •

 مديريت سبز 

 : های انرژی اقدامات ذیل صورت پذیرفتدر راستای اصالح حامل

   ؛های تر و خشک مرکز آمار ایران از طریق شهرداریبازیافت زباله  •

 ؛ در فصل تابستان  روشن نمودن ژنراتور جهت تولید برق و کمک به شبکه برق در اوج مصرف بر اساس نمودار برق منطقه فردوسی  •

 ؛ در فصل تابستان  15الی    11خاموش نمودن سیستم سرمایشی در اوج مصرف برق از ساعت   •

 ؛ ت دولت ئخاموش نمودن سیستم سرمایشی بعد از ساعت اداری و روزهای تعطیل طبق مصوبه هی •

 ؛ درجه( در فصل تابستان  24نصب نمودن ترموسات جهت کنترل دما ) •

 ؛ درجه سانتیگراد در فصل زمستان  21الی    18دستورالعمل هیئت وزیران بین  تنظیم دمای محیط طبق   •

 ؛ در فصل زمستان  های گرمایشی در ایام تعطیل و بعد از پایان فعالیت اداریخاموش نمودن تمامی سیستم •

 ؛ الف انرژیتها جهت جلوگیری از اصدور اطالعیه برای بسته نمودن در و پنجره اتاق  •

   ؛الف انرژیتهای ورودی طبقات و ساختمان برای جلوگیری از ادر  نبست •

 ؛ ههای عمومی و استفاده از روشنایی طبیعی پنجرهای اضافی در مکان خاموش نمودن المپ  •

 ؛ خاموش نمودن سیستم روشنایی بعد از پایان فعالیت اداری •

 ؛ فلورسنتای و  های قدیمی رشته جای المپ ه  ب LED و SMD های جدیدنصب المپ  •

 ؛ های دولتی و استیجاری دریافت معاینه فنی برتر برای اتومبیل  •
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 ؛ سازی پیمایش مسافت جهت برای خودروهای دولتی و استیجاری برای بهینه  GPS نصب •

 ؛ آوری کولرهای گازی پر مصرف و نصب هواساز جمع  •

 ؛ برای کاهش اتالف انرژی  IOTنصب سیستم   •

   ؛( خودروهای دولتیCNGدریافت گواهینامه هیدرو استاتیک )استاندارد چشمی کپسول   •

 ؛ یهای بهداشتبازدید و تعمیر شیرهای الکترونیکی سرویس  •

 و   دریافت گواهینامه معاینه فنی جهت مشعل و دیگ آب گرم موتورخانه •

   .های داخل رایزر و موتورخانهعایق کاری تمام لوله •

 خانواده امور زنان و  

آگاهی و سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی  ی  نفر عضو با هدف ارتقا 5، کمیته مشورتی امور بانوان با ترکیب  1396در سال  

در    1400شروع کرد. در سال    1396زنان، افزایش عزت نفس و خودشکوفایی و نشاط سازمانی زنان مرکز آمار کار خود را از پاییز  

 عملیاتی از پیش تعیین شده انجام داده است:  های زیر را براساس برنامهفعالیتراستای وظایف محوله خود 

    ؛جلسه  7   -اعضای کمیته بانوان تشکیل جلسه •

 ؛شماره  2  -مار  آبانوی    تهیه، تدوین و انتشار نشریه •

 ؛عدد  2  -طراحی اینفوگرافیک در خصوص زنان   •

 ؛های اجرایی  جمهوری و مشاوران سایر دستگاه مشارکت در جلسات معاونت امور زنان و خانواده ریاست   •

 ؛ برگزاری نشست تقدیر از همسران شهدا •

 ؛ مدیریت کتابخانه کمیته امور بانوان و تعامل با همکاران در خصوص اهدا و امانت کتاب •

 ؛ ها برای پیگیری مطالبات بانواندیدار با ریاست مرکز و معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان  •

 ؛روی صبحگاهی برای بانوان )دو بار در هفته(مصوب کردن ساعت پیاده  •

 ؛ واال مقام گمنام   هیدش و   عیشرکت در مراسم تشی •

 ؛ در خصوص دورکاری بانوان دارای شرایط خاص   هاتوسعه منابع، پشتیبانی و امور استان رایزنی با معاونت   •

 ؛  یلدا، سفره هفت سین و ...آرایی شب  همکاری و همفکری با معاونت پشتیبانی برای سفره  •

 ؛ اصله درخت به نام بانوان مرکز آمار ایران   5اجرای طرح مشارکت در کاشت درخت و اهدای   •

 و   جمهور محترمدر سالن اجالس سران با حضور رئیس  شرکت در مراسم بزرگداشت روز زن •

 . رنف  9  -اند  های کمیته بانوان همکاری داشتهتقدیر از همکارانی که با  فعالیت •

 




