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مدت خود را تدوین نموده است  بلند  اهداف  1401سال  موریت تدوین شده، برای  أ انداز و ممرکز آمار ایران به منظور تحقق چشم

 های آتی به شرح زیر است:و رئوس این اهداف و برنامه

 المللیو بين ملی آماري استانداردهاي رعايت با كيفيت با رسمی آمارهاي توليد و ارائه

نشریه فصلی    4ها ،  نشریه جایگاه تطبیقی استان  1نشریه فصلی اقتصاد ایران،    4التین( ،  نشریه سالنامه آماری کشور )فارسی و    2 •

نشریه  4های رصد برنامه ششم توسعه کشور، نشریه شاخص  1نشریه شاخص عدالت اجتماعی،  1وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور، 

  4نشریه شاخص مقدار،    4ای،  های ملی و منطقه نشریه حساب   3نشریه شاخص قیمت،    29جایگاه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،  

  18های کشور،  گزارش کشتار طیور کشتارگاه   11  کشتار دام کشور،گزارش نتایج    11گزارش فصلی تجارت خارجی )ریالی و ارزی(،  

های  وی انسانی شاغل در طرح نیرگزارش نتایج شش ماهه دستمزد    1  ،زراعت، باغداری و قارچ خوراکیهای آمارگیری  گزارش نتایج طرح 

های کالن  گزارش نتایج شاخص  12، های عمرانیمورد استفاده در طرح  الت منتخبآگزارش نتایج شش ماهه کرایه ماشین  1، عمرانی

از  گزارش نتایج برخورداری افراد خانوار    1قیمت جاری و ثابت،  به  های فصلی و ملی  گزارش نتایج حساب  8اقتصادی و اجتماعی کشور،  

  14برداری کشور، نتایج معادن در حال بهره  گزارش 1، بیشتر نفر کارکن و 10های صنعتی گزارش نتایج کارگاه  1فناوری و اطالعات، 

گزارش نتایج طرح    1برداری،  زیست معادن در حال بهره های محیطگزارش نتایج ویژگی   1،  های ساختمانیگزارش نتایج صدور پروانه 

گزارش نتایج هزینه درآمد    2های دانش بنیان،  های تحقیق و توسعه شرکتگزارش نتایج فعالیت  1،  1400دمات  بارزگانی و خجامع  

 ؛ گزارش نتایج نیروی کار  10  و  گزارش شاخص توزیع درآمد  1خانوارهای شهری و روستایی،

 ؛ اثربخشی تولید آمارهای رسمی  کارآمدی و  یارتقا •

 ؛عیت، فعالیت، کسب و کار و امالک و مستغالتاستقرار نظام جامع ثبت جم •

 ؛ های تحلیلیتهیه گزارش  •

 ؛المللیافزاری مورد نیاز تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای ملی و بینتأمین و پشتیبانی زیرساخت نرم  •

آوری اطالعات )سالنامه و  های قیمت، دو سامانه جمع ص افزار محاسبه شاخ سیستم یکپارچه تهیه نرم  و پشتیبانی  سازیطراحی و پیاده •

 ؛ های ملیافزاری محاسبات حساب بسته نرم   ای( و توسعههای منطقه حساب 

 ؛ های ملی و استانیهای آماری، فنی و تخصصی به دستگاهه مشاورهئارا •

 ثبتی مبنا؛های فنی و اجرایی سرشماری  سازی زیر ساختفراهم •

   و  های آماریداستاندارتدوین و توسعه   •

 . مارهای رسمیآتولید    فرایندسازی در  توسعه نوین •

 ( استارز ايران)ايران آماري هايثبت جامع نظام استقرار

 ؛ کشور  هایآبادی   فهرست  سازییکسان   بر  نظارت •

 ؛مستغالت  و  امالک  و  کار  و  کسب  فعالیت،  جمعیت،  ثبت  جامع  نظام  استقرار •

 ؛ مبناثبتی  روش  به  هافعالیت  رشته  از  یکی  افزودهارزش   محاسبه •
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 آماری؛   هایثبت  استانداردسازی •

 و  ( استارز  ایران)ایران  (  اقتصادی)   آماری  هایثبت   جامع  نظام  استقرار •

 .( استارز  ایران)  ایران  آماری  هایثبت  جامع  نظام  زیرساخت  پشتیبانی  و  توسعه  ایجاد، •

   نوین هایفناوری از گیریبهره با اطالعات و هاداده  امنیت حفظ و محرمانگی رعایت با آمار ملی شبکه توسعه

آوری اطالعات )سالنامه و  های قیمت، دو سامانه جمعافزار محاسبه شاخص سیستم یكپارچه تهیه نرم  و پشتیبانی  سازیطراحی و پیاده •

 ؛ های ملیافزاری محاسبات حساب ای( و توسعه بسته نرم های منطقه حساب 

 ؛ مدیریت و توسعه خدمات دولت الكترونیک •

 ؛ ارتباطات   های نوین اطالعات وگیری از فناوری اطالعات با بهره   ها وتوسعه شبكه ملی آمار با رعایت محرمانگی وحفظ امنیت داده  •

 ؛ توسعه و نگهداری پایگاه اطالعات آماری ایران •

 ؛ 1ت امنیت اطالعات  توسعه و نگهداشت سیستم مدیری •

 ؛ افزاری و مرکز داده های سخت توسعه و نگهداری زیرساخت   ،ء ارتقا •

زارهای پایه، آنتی ویروس،  ـافعامل، نرم   تم ـهای کاربردی، سیستم ـافزاری شامل: سیسهای نرم تـ داری زیرساخ ـ، توسعه و نگه ء اـارتق •

 و   افزاری تجهیزات شبكه و...های نرم دهنده توسعه

 .های ارتباطی و امنیتیو توسعه زیرساخت   ء ارتقا •

  ، سیاستگذاران  توسط  آمار  کاربرد و تفسیر صحیح  و اشاعه  و ترویج   عمومی  واعتماد  آگاهی  ارتقای  ، رسمی  آمارهای  به  دسترسی وتسهیل  گسترش

 محققین  ، ریزانبرنامه 

 ؛ تهیه فهرست آمارهای رسمی بهنگام شده  •

 ؛ محصوالت آماری  نتایج ورسانی  مشارکت در اطالع  •

 ؛ های تحلیلیتهیه گزارش  •

 ؛ تهیه اینفوگرافیک •

 ؛ های مرکزهای جمعی برای انعكاس فعالیت همكاری با رسانه •

 ی؛ سواد آمار   گسترش و تسهیل دسترسی کاربران به آمارهای رسمی کشور و ارائه آمارهای رسمی کشور به منظور ارتقای فرهنگ و •

 ؛ (…خانه، درگاه ملی، فروشگاه مجازی و الكترونیک )شامل صفحهرسانی اطالع تغذیه پایگاه •

های  سازی آمار با مشارکت متخصصان و مجامع علمی و اجرای برنامه زمانی مناسبتی و برنامهبرگزاری همایش راهبردهای کاربردی  •

 ؛ سازی آمارکاربردی 

 

1 Information Security Management System)ISMS( 
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های مرتبط با مرکز آمار ایران )شامل: سامد، صندوق ارباب رجوع، سامانه انتشار و  طریق سامانه رسانی از  پاسخگویی به ابهام و اطالع  •

 ؛ دسترسی آزاد به اطالعات و ...(

 ؛تهیه و تدوین برنامه چهارم ملی توسعه آمار کشور )رویکرد سرشماری ثبتی مبنا( •

 ؛ مدیریت و نظارت بر امور مرتبط با انتشارات و نشریات مرکز •

 ؛های مرکز و محصوالت آماری آنمور تبلیغاتی درخصوص معرفی فعالیتانجام ا •

 ؛ تدوین و توسعه استاندارهای آماری  •

 ؛ تسهیل دسترسی به استانداردهای آماری •

 و  BI1سازی در ارائه آمار تولید شده در بستر  نوین  •

 . رسانیتسهیل دسترسی به آمارهای رسمی از طریق خدمات اطالع  •

 المللیبین و ملی درسطح آماری ایوحرفه علمی سازنده هایهمکاری و تعامالت یارتقا و بهبود
 ؛ المللی و موارد مشابههای بینالمللی، تکمیل پرسشنامهرسانی آمارهای اقتصادی به مجامع بین اطالع  •

 ؛های اجراییهای تخصصی )آماری، نقشه و ...( دستگاه مشارکت در کمیته •

 ؛ المللیرسانی ملی و بیناطالع  •

 ؛المللیهای ملی و بینارتقای تعامالت و همکاری •

 ؛هانامه تعهدات تفاهم  و تحقق  پیگیری •

 ؛ های ملی و استانیهای آماری، فنی و تخصصی به دستگاهمشاوره  ارائه •

 ؛ المللیهای بینهای آموزشی وسمینارها و همایش ها، کارگاه اعزام به دوره •

 ؛المللیای و بینهای منطقهزشی مشترك با سازمانهای آموها و کارگاه برگزاری دوره •

 ؛ المللی و مراکز ملی آمار کشورهای جهانهای بین تبادل اطالعات فنی یا آماری مورد نیاز مرکز با سازمان •

 ؛ تبادل دانش و تجارب آماری با مراکز ملی آماری کشورهای پیشرو •

 ؛آماری   یها)سالنامه و پاکت بوك( و مستندات و نتایج برخی طرح   ترجمه و ویرایش نشریات آماری اصلی مرکز •

 مذکور؛ المللی به آمارهای  گسترش و تسهیل دسترسی کاربران بین و    ارائه آمارهای رسمی کشور •

 ؛ المللیدر زمینه دسترسی به آمارهای ارائه شده در سطح بین   انجام مطالعه تطبیقی برای شناسایی جایگاه مرکز •

   و  آمار ایران  ها برای ارتقای دانش و بهبود کارکرد مرکز های آن المللی به منظور استفاده از ظرفیتهای بین همکاری گسترش   •

 .های اجرایی در سطح ملیارتقای تعامالت با دستگاه  •

 

1 Business intelligence(BI) 
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 راهبردي  عملکرد و نظارت بهبود ، ريزيبرنامه نوين هاياستقرار نظام

 ؛ ای و سالنامه آماریهای منطقهحساب های شاخص قیمت،  نظارت بر اجرای طرح  •

 ؛ های آماری و فایل جغرافیاییرسانی نقشهنظارت بر بهنگام  •

 ؛ های آمارگیرینظارت بر اجرای طرح  •

 ؛ توسعه سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی •

 ؛ های اجرایی در برنامه ملی توسعه آمار کشوررصد و ارزیابی عملکرد دستگاه  •

 ؛ عالی آمارکمیسیون تخصصی و شورای مدیریت برگزاری جلسات   •

 ایران؛   مدیریت تهیه برنامه عملیاتی ساالنه مرکز آمار •

 ایران؛   مدیریت تهیه و تدوین گزارشات عملکرد مرکز آمار •

 ؛ های اجرایی کشورهای عمومی و اختصاصی مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه مدیریت شاخص •

 ؛راهبری کیفیتمدیریت کارگروه قانون و هماهنگی شورای   •

 آمار ایران؛   ارزیابی و پایش عملکرد دفاتر مرکز •

 ؛ ) تحلیل کاربردی و تبیینی(مرکز آمار ایرانتر  اهای دفشناسی برنامهتبیین و آسیب •

 ؛ عالی آمارراهبری کارگروه اجرایی دبیرخانه شورای  •

 ی اجرایی؛ هاهای آمارگیری مرکز و دستگاه مدیریت نظارت بر طرح  •

 ؛ هاو اطالعات استان   ارزیابی عملکرد معاونت آمارمدیریت بر   •

 ؛ کیفیت آمارهای رسمی نظام اماری  یارتقا •

 ؛ سازی نظام ملی مدیریت کیفیت و رعایت استاندارد آماری در پاسخگویی به تقاضاهای آماریپیاده •

 و   سازمانیمدیریت و نگهداشت برنامه جامع توسعه مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد معماری   •

 .هابهبود عملکرد فرایندها و سرویس  •

 نشاط با و بالنده كاري  محيط در همکاران سازيتوانمند  و سازمانی توسعه، یانسان منابع مديريت نوين هاينظام استقرار

 ؛ نظام آماری   توسعه سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی •

 ؛ هااستانتأمین و مدیریت منابع مالی مرکز آمار ایران و   •

 ؛ انجام تکالیف مرتبط با برنامه اصالح نظام اداری •

 ؛ سازی و توانمندسازی منابع انسانیظرفیت  •

 ؛ ارائه امور رفاهی و خدمات پشتیبانی مرکز آمار ایران •

 ؛ ارائه خدمات پشتیبانی در سطح برتر •

 . سازی منابع انسانی نظام آماریتوانمند  •




