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 مقدمه

 توسعه و پیشرفت، آرمانی است كه همواره مورد توجه كشورهای مختلف بوده است.

 اطالعاتریزی است. با در اختیار داشتن آمار و دستیابی به توسعه نیاز به برنامه برای

 هایبه درستی تشخیص دهد و سپس برنامهتواند نیازهای جامعه را صحیح، دولت می

ای هداده توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را براساس نیازهای واقعی تنظیم كند.

ای از اطالعات های اقتصادی و اجتمــاعی آن، مجموعهمربوط به جمعیت و ویژگی

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به كار  هایریزیضروری است كه در برنامه

ود. شمیسر می های جمعیتگونه اطالعات از راه انجام سرشماریدستیابی به این رود.می

عنوان محور و هدف توسعه، از ابعاد مختلف مورد توجه قرار ها، جمعیت بهدر سرشماری

ه ر با توجه به اینکدر حال حاض شود.گیرد و اطالعات تفصیلی با ارزشی گردآوری میمی

ر باشد، همیمواجه كشور با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به رشد 

-ت كشور به دست آورد، برنامهمورد جمعی تری درقدر كه بتوان اطالعات و آمار بهنگام

 .ها از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بوداریذها و سیاستگریزی

شماری عمومی     سکن یکی از عمده سر شناخت  ترین راهنفوس و م ضعیت  های  و

مه     نا ــورها برای بر ظارت، كنترل و كشـ یابی  ریزی، ن یت   و خدمات   ارز عال   و ملی های ف

 از شود می خوانده نفوس سرشماری   اصطالحا   كه جمعیت شمارش . باشد می ایمنطقه

ــورهای توجه مورد باز دیر ــت بوده جهان كش ــیدهها ه دولتهموار و اس اند از این كوش

شور و برخی از ویژگی طریق، ت آوری ی مربوط به آن را جمعهای عمدهعداد جمعیت ك

 .كنند

 ســال ۱۰ یا 5روش ســنتی معمو   در فواصــل زمانی به  نفوس هایســرشــماری

ــماری آیدمی در اجرا یمرحله به یکبار ــرش ــالدر . در ایران، س ، ۱345، ۱335های س

 ۱386در ســال  .ام شــده اســتجســال یکبار ان ۱۰هر  ۱385 و ۱375، ۱365، ۱355

سرشما     24/2/۱386مصوبه هیئت وزیران در تاریخ   مطابق صله   5سال به   ۱۰ری از فا

صله  ۱395و  ۱39۰های سال  پس از آن درسال كاهش یافت و   ساله   5ی زمانی با فا

 به اجرا درآمد.
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 ضرورت تغییر روش اجراي سرشماري

-تمام سرشماری .باشدآوری اطالعات میها شیوه جمعموضوعات سرشماریترین از مهم

بر زینهه و پیچیده بسیار بوده كه با عملیات های انجام شده در گذشته با شیوه سنتی

 بر اساس اظهار پاسخگو اطالعات پرسشنامهمراجعه حضوری به خانوار و تکمیل  یعنی

باشد، اما های سنتی بسیار با ارزش میی. اگرچه نتایج حاصل از سرشماراستبوده توأم 

كاربران و سیاستگذاران  افزایش روز افزون تقاضاهای آماریِبا افزایش جمعیت كشورها و 

به ویژه در و در فواصل زمانی كمتر تر در خصوص اطالعات آماری بیشتر و دقیق

ت مشکالسنگین بودن و از سوی دیگر و  سو از یک ریزیبرنامه مدرن هایچارچوب نظام

همواره كشورها را بر آن داشته تا به سمت روش ،به روش سنتیها اجرای سرشماری

 ی پیش بروند.تر انجام سرشمارهای بهینه

های فناوری اطالعات در كشورها ت تکنولوژی و زیرساختدر این بین، پیشرف

اطالعات  واجرایی گردیده های توسط دستگاهفراوانی اداری  هایدادهمنجر به گردآوری 

های ها و سایر ویژگیافراد، خانوارها، مکان شامل اطالعات های مختلفحوزهدر ثبتی

به لذا به خود اختصاص داده است. های داده پایگاهدر قالب را اقتصادی _  اجتماعی

نظام  به ویژهمورد نیاز كاربران ها و اطالعات آماری منظور دستیابی به شاخص

ضرورتی است كه اهمیت های ثبتیِ ارزشمند گیری از این دادهبهرهریزی كشور، برنامه

 بر .را روزافزون نموده است مبنابه روش ثبتی های آماریو طرح هاسرشماریاجرای 

 ازبا استفاده  و ندارد وجود جمعیت از هاداده مستقیم آوریجمع رویکرد، این اساس

امالک و  ثبت جمعیت، ثبت) مختلف هایثبت در شده نگهداری اداریِ هایداده

( Matchingتطابق ) فرایند طریق از (مستغالت، ثبت فعالیت و ثبت كسب و كار

شخصی، نسبت به  شناسایی هایشماره بکارگیری های موجود در منابع اداری وداده

گردآوری و  هایهزینه ،رویکرد . با اینشودمیتولید اطالعات آماری مورد نیاز اقدام 

 کی محدودی، نسبتا  انسانی نیروی با یافته و كاهش هاآماری سرشماری هایداده تولید

 .شودمی و پایدار برای همیشه ایجاد با كیفیت های آماریجامع ثبت سیستم

با تصویب سومین برنامه ملی توسعه آمار كشور در همین راستا، شورای عالی آمار 

و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین المللی تولید »(، ۱4۰۰-۱396)



4 

 

های مدرن به ویژه ها و روشگیری فناوریرسمی و بکاربا رعایت اصول بنیادین آمارهای 
 هایكاهش تدریجی آمارگیری»كشور و  آماری نظاممأموریت را به عنوان « مبناثبتی

را به عنوان یکی از راهبردهای كالن نظام « مبنا سنتی و جایگزینی آن با آمارهای ثبتی

 آماری تعیین نمود. 

در جهت تا  در صدد بر آمدكشور شرایط موجود تحلیل ایران نیز با مركز آمار 

مبنا نمودن ، ثبتیهای آماریها و طرحهای سرشماریسازی و بهبود روشمدرن

. لذا به منظور دهددر دستور كار خود قرار  سرشماری عمومی نفوس و مسکن را

ات انجام مطالعبه اری عمومی نفوس و مسکن، مبنا در سرشمجایگزینی رویکرد ثبتی

 .ه استنموداقدام گیری از تجربیات كشورهای پیشرو در این زمینه گسترده و بهره

 

 مبنا در دنیاگیري سرشماري به روش ثبتیشکل

و   یافت توسعه  ۱97۰ دهه در اروپا شمال  كشورهای  توسط ابتدا  مبناثبتی سرشماری  

 ســال در را مســکن و ثبتی جمعیت ســرشــماری كه بود جهان كشــور اولین دانمارک

شماری    در. داد انجام ۱98۱ شور  چند فقط ،2۰۰۰ سال  سر سیون   منطقه در ك كمی

 سرشماری دراما  دادند انجام مبناثبتیبه روش  را سرشماری  اقتصادی ملل متحد اروپا  

  و مبناثبتی ســرشــماری در تعداد كشــورهای دارای چشــمگیری افزایش ،2۰۱۰ هدور

سی    متقابال  سو شماری    كاهش مح سر سنتی  در اجرای  شد.   به روش  ساس  برایجاد   ا

  روند ،2۰2۰ دوره برای شـــده بینیپیش هایبرنامه مورد به دســـت آمده در اطالعات

شدن  شماری    از دور شور  48 از كهای ؛ به گونهدارد ادامه همچنان سنتی  سر ضو  ك  ع

صادی ملل متحد اروپا    سیون اقت ست   كه اطالعات آن كمی سترس ا شور  ۱4 ها در د  ك

كه در  هستند  مبناثبتی سرشماری   انجام برای ریزیبرنامهدر حال درصد(   29)معادل 

. در كشــورهای آســیایی نیز مانند تركیه و كره جنوبی نمودار زیر قابل مشــاهده اســت

شیوه ثبتی     اقداماتی در زمینه تغییر روش  شماری به  ست. در    سر صورت گرفته ا مبنا 

مربوطه از ســـال   ریزی و تدوین قوانینهای طراحی، برنامهكشـــور كره جنوبی فعالیت

استفاده از   همزمان با سرشماری سنتی،    2۰۱۰. در این كشور در سال   آغاز شد  2۰۰7

ــورت گرفتههای ثبتی داده ــت  ص ــال در و در نهایت اس ــمار  2۰۱5س ــرش ی اولین س
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شور تركیه كه تا قبل از      مبنا با ارزیابیثبتی ست. در ك شده ا های كیفی مربوطه انجام 

سنتی انجام می        2۰۱۱سال   صورت  شماری به  ستناد به    سر مبنای قانونی  شد، با ا

از سیستم ثبتی    گیریبهره، شیوه اجرای سرشماری تغییر و با    2۰۰6سال  مصوب در  

 انجام شده است.( NADآدرس ملی ) اه( و پایگABPRSجمعیت مبتنی بر آدرس )

 

در   2۰۰۰-2۰2۰ سرشماری هایدوره در مختلف سرشماری هایروش

 UNECE عضو كشورهای

 
 

 المللیبین توصیه مجامع

ــماری هایالمللی، هزینهطبق گزارش مجامع بین ــرش ــنتی س  بودجه برابر دو حدود س

ــازمان  معمول ــا نه یک س ــت (NSO) آمار ملی س ــت درک قابل بنابراین. اس  كه اس

سات    به هاهزینه این حذف برای هادولت س شار  مو صوص  به آورند،می آمار ف   زمانی خ

  مبناثبتیبه روش  سرشماري کي اگر .هستند دسترس در دیگر اطالعاتی منابع كه
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شته  بزرگی هايجويیصرفه  رودمی انتظار شود،  انجام شیم؛ به  دا  طوري كهبا

هاي ضروري مراحل  گذاريسرمايه جزهب دهدمی نشان كشور  چندين هايداده

ست  ستقرار   و نخ ساخت ا سط  طوربه ،هازير صد   90تا حدود  متو از هزينه در

 .شود جويیصرفه تواندمیهاي سرشماري 

شماري   هايهزينه در جويیصرفه  كه كرد درک بايد حال، اين با   تنها سر

  و شود  ايجاد مناسب  هايثبت به الزم دسترسی   كه شود می پذيرامکان زمانی

ساخت  شد             زير شور فراهم با سر ك سرا سی در  ستمی و آدر سی  اگر .هاي 

 اختیار در مبناثبتیهای آمار تولید برای راخود  اداری هایریزداده ،اجرایی هایدستگاه

شتراک  های نوینِروش طریق از توانمی دهند، قرار آمار های ملیسازمان  گذاری و  به ا

 .اقدام نمودمبنا گذار از روش سنتی به روش ثبتی برایهای ثبتی، پردازش ریزداده

 

 هايسیاستو  وريروش اجراي سرشماري همسو با ارتقاي بهرهضرورت تغییر 

 مقاومتی  اقتصاد كلی

ستاوردهای  حفظ شور  د شرفت  تداوم و مختلف هایزمینه در ك  و هاآرمان تحقق و پی

صول  ساسی   قانون ا  فناوری، و دانشبر  متکی اقتصاد   ساله،  بیست  اندازچشم  سند  و ا

ــرو و پویا گرا،برون و زادرون بنیان،عدالت ــادی نظام از بخشالهام ییالگو ،پیش  اقتص

وری در تولید نیز از موضوعات مهمی است افزایش بهره .خواهد بخشید عینیت را اسالم

نجام اهای كلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره و تأكید قرار گرفته است. لذا كه در سیاست

در ، اسـت گیری از دانش و فناوری روز دنیا حاصـل بهره  كه مبناهای ثبتیسـرشـماری  

 ی كههایاز هزینه ،. در این روشباشــدمینیز وری بهره افزایش در راســتایعین حال 

برای تولید آمار نیز  به طور همزمانصــرف شــده، ها و ادارات برای امور جاری ســازمان

ــتفاده می ــود. اس ــت كه بدیهی ش ــیوه ثبتی تغییر با اس ــماری به ش ــرش   ،مبناروش س

ــاختارهای ی عملیات میدانی  های اجرالید آمار تغییر خواهد كرد، هزینهتومربوط به  س

كشور   «یهای عمومهزینه»پوشی خواهد بود و  قابل چشم « دیهای زاهزینه»به عنوان 

هزینه های    »و « هزینه های زاید   »كاهش   ی تولید آمار كاهش خواهد یافت.      در زمینه 

 .از تاكیدات سیاست اقتصاد مقاومتی است« عمومی
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 گیري از ظرفیت دولت الکترونیک ضرورت بهره

سترش دولت الکترونیک  شد    های اطالعاتی در طی دههبانک ،با ایجاد و گ شته ر ی گذ

خدمات   وظایف خود و ارائههای دولتی در راستای انجام  اند. سازمان چشمگیری داشته  

اند. پیشــرفت ههای اطالعاتی خاص خود را ایجاد كرده یا گســترش دادبه مردم، پایگاه

نیز به  ایرایانههای فورماتیک و گسترش اینترنت و شبکه  و ان رایانه تکنولوژی در حوزه

ــترش بانک    ــر این بانک      ردههای اطالعاتی كمک ك   فرایند گسـ های   اند. در حال حاضـ

ــازماناطالعاتی به صــورت مجزا و مســتقل عمل كرده و كار های  برد آنها محدود به س

ــماره ملی و اختصــاص آن به  ا هامالک این داده ــت. با وجود ش ــور، تمامی س اتباع كش

به  اهها به صــورت بالقوه فراهم شــده اســت. با اتصــال این بانکامکان پیوند این پایگاه

شتغ های مختلف همانند آموزش، تجمیع اطالعات گوناگون در زمینه یکدیگر امکان ال ا

سکن     صادی، مهاجرت و م ز منابع مختلف اطالعاتی  برای هر فرد جامعه ا و فعالیت اقت

ر،  اطالعات یکدیگشــود. به این ترتیب این منابع از طریق تصــحیح و تکمیل فراهم می

را فراهم كنند كه چه    ای یکپارچه  توانند اطالعات آماری    افزایی میدر یک فرایند هم  

 بهتر باشد.سنتی  های میدانیِها از اطالعات فراهم آمده از روشبسا دقت و كیفیت آن

 

 مبنامزاياي اجراي سرشماري به روش ثبتی
 در نظام آماري وريبهرهكارايی و ها و ارتقاي كاهش هزينه -1

اجرای سرشماری عمومی به روش سنتی نیازمند صرف منابع مالی، نیروی انسانی، 

های اجرایی برای این كار تجهیزات و ... است و  زم است بسیج عمومی تمامی دستگاه

های مستقیم سرشماری عمومی نفوس و مسکن ملی صورت گیرد. به عنوان مثال هزینه

های غیرمستقیم كه از طریق البته اگر هزینهتومان بوده كه  میلیارد ۱3۰، مبلغ ۱395

ها در تأمین نیروی انسانی، خودرو، مکان و ... را به آن بیفزاییم بسیار همکاری دستگاه

 بیشتر خواهد شد. 

 سرشماری اجرای صورت در ایران، آمار مركز توسط آمده عمل به برآوردهای با

 میلیاد 42۰ بر بالغ سنتی مسکن و نفوس عمومی سرشماری اجرای هزینه ۱4۰۰ سال
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های عملیات میدانی، و كسر هزینه جهانی تجربیات كه با توجه به بود خواهد تومان

حد زیادی موجب  تا سنتی هایسرشماری با قیاس در مبناثبتی هایسرشماریانجام 

برای ایجاد زیرساخت منابع صرف موجب ایجاد فرصتی برای عین حال جویی و در صرفه

 خواهد شد. محسوبگذاری سرمایهعی و به نوها 

 مختلف منابع توانمیهای اداری دادهاثربخشی و عالوه بر این با افزایش انسجام 

 ارقر بررسی مورد سرشماریآماری و تهیه اطالعات  نیازهای به دستیابی برای را آماری

 فراهم كرد.جدیدی  یهاآمار هم با هاآن دادن ارتباط با و داد

 

 پاسخیو كاهش نرخ بی (Response Burden) پاسخگويیكاهش بار  -2

مورد نیاز افراد و خانوارها مراجعات مکرر مأموران آمارگیر به مبنا در سرشماری ثبتی

پاسخی سوا ت كاهش یافته و های اداری، نرخ بیدادهریزا استفاده از بو نخواهد بود 

های اداری دادهدستیابی به با همچنین یابد. دقت آمارهای ارائه شده افزایش می

كه از سایر متعددی  آمارهایارائه امکان عالوه بر تهیه آمارهای سرشماری،  تر،گسترده

خواهد میسر بدون مراجعه حضوری به خانوارها آید نیز بدست میآمارگیری های طرح

 .بود

 

 آماري و انتشار اطالعات تولید زمانكاهش  -3

به صورت مستمر و مداوم  هاریزدادهفرایند دریافت و پردازش  در سرشماری ثبتی مبنا،

بر و تر بسیار كوتاهحاصله آماری تولید و انتشار اطالعات زمان انجام خواهد شد؛ لذا 

عملیات ی صرف طراحی، آزمایش، ترسنتی كه زمان طو نی هایخالف سرشماری

به كاربران از سرعت بیشتری شود، ارائه اطالعات استخراج و ارائه نتایج میمیدانی، 

 برخوردار خواهد بود.

 
 ترهاي زمانی كوتاهدر دورهآمارهاي جمعیتی بروزرسانی  -4

شماری ثبتی   صویر لحظه سر ست؛ بلکه یک پویانمایی از آن  ای مبنا یک ت از جمعیت نی

شوند.   رسانی شده و هیچگاه كهنه نمی  عات آن همواره در طول زمان بروزاست كه اطال 

ــ   ب   لذا در صـ بادل  قت داده     موقع ریزدادههورت ت با  بودن د یافتی از    ها و  های در
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ارائه آمارهای جمعیتی افزایش یافته و اطالعات نیز ی ارائهسرعت  های اجرایی، دستگاه 

 پذیر خواهد بود.صورت سا نه نیز امکانبه حتی بهنگام 

 

 جديد يتأمین نیازهاي آمارامکان  -5

ســطوح ریزی به آمار و اطالعات در اجرایی و نظام برنامههای افزایش نیازهای دســتگاه

جاد درخواســـت      جب ای یایی مو عددی می    مختلف جغراف ماری مت كه در  های آ گردد 

هایی مانند كمبود بودجه، محدودیت زمان و  های سنتی با توجه به محدودیت سرشمار  

رتی كه در باشــد؛ در صــونیروی انســانی، امکان پرســش و تأمین آن نیازها فراهم نمی

با بهره    نا  گاه    گیری از ســـایر داده روش ثبتی مب پای عاتی     های موجود در  های اطال

های اجرایی، انعطاف بیشـــتری در برآورده ســـاختن نیازهای آماری جدید و  دســـتگاه

 گردد.  دستیابی به اقالم موجود با هزینه كمتر و سرعت بیشتر حاصل می

 

 و كیفیت اطالعات آماريدقت ارتقاي  -6

 ریكارگیبهو  به دلیل اظهاری نبودن اطالعات مورد استفادهسرشماری ثبتی مبنا در 

ی ها، ویژگیمتغیرهایی مانند سن، جنس، سواد، تحصیل، ازدواج، های اداری مستندداده

 تفادهاس همچنین با و ... به مراتب از دقت و كیفیت با تری برخوردار خواهند بود. مسکن

گردد می فراهم ها با منابع اطالعاتی مختلفداده اعتبارسنجی امکان اداری، هایداده از

 .شودمی منجر آمارهای تولیدی كیفیت افزایش به نهایت در كه

 

 هاي اجرايیدستگاه اطالعاتیهاي يگاهپا كیفی يكمک به ارتقا -7

های دستگاهاطالعاتی در های پایگاهبا و اطالعات آماری  هاریزدادهتبادل  یدر نتیجه

مغایرت اطالعات ثبت شده با استانداردهای آماری  ،ها با یکدیگراجرایی و تركیب آن

های اطالعات مندرج در پایگاهو  یافتخواهد  افزایششده ارائه  یهادادهكیفیت مرتفع و 

 ب كهترتی بدین .یابدتطابق میو استانداردهای آماری  هابا دستورالعملها دستگاهاداری 

 )مانند استانداردهاها، نیاز به اعمال های ثبتی در سرشماریفرایند استفاده از دادهدر 

مشخص( وجود دارد كه با آماری های بندیاستاندارد شده و طبقه تعاریف یکسان و
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فیت كی استاندارد شده ونیز ها های اطالعاتی دستگاههای پایگاهاجرای این فعالیت، داده

  .درانجام وظایف جاری بهبود خواهد یافت های سازمانیداده

 

 توسعه دولت الکترونیک -8

چه   پار ــازییک ها بر روی        سـ ندارد تا ــ مال اسـ اطالعات در گردش بین  ها و  دادهو اع

ستگاه  سعه دولت الکترونیک  های اجرایی، موجب د شدن  و تو ری گیامکان بهرهفراگیر 

  در بهبود سایر خدمات الکترونیک خواهد شد.ها دادهاز 

 

 ي آمار جمعیتكنندهي تولیدهاهماهنگی بین دستگاه -9

شماری    اجرای با  ه ك گوناگونی، آمارهای گیری از نتایج آنو بهره مبناثبتیبه روش سر

شــود از هماهنگی و  ها ارائه میثبتی و ســرشــماری مختلف جمعیت از منابع در حوزه 

ــتر برخوردار   ــاخصدر موجود ناهماهنگی های    و برخی  گردیده  انطباق بیشـ ها و   شـ

 برطرف خواهد شد.ی جمعیتنماگرهای كالن 

 

 هاي الزم براي نوآوري بیشترفراهم شدن زمینه -10

ستفاده  كه آنجا از سمی  آمار تولید فرآیند در اداری هایثبت از ا  جوییصرفه  موجب ر

ــود،می هزینه و وقت در ــودمی بیش از پیش فراهم نوآوری امکان ش ــرفه  منابع. ش ص

  داده تولید فرآیندهای تا گیرند قرار اســتفاده مورد نوآوری برای توانندمی شــدهجویی 

ستای  در آمار، تولید فرآیند در نوآوری كارگیریبه. بمانند روزبه   ظامن مأموریت انجام را

  و رسمی  آمارهای انتشار  و تولید بر مبنی كشور  آمار توسعه  ملی برنامه سند  در آماری

 . بود خواهد مدرن هایروش و آوریفن كارگیریبه

 

 مختلف كاركردهاي با فعالیت يک اجراي -11

 مختلف ایداده هایپایگاه اتصال  و ایجاد به نیاز مبنا ثبتی سرشماری   اینکه به توجه با

جاد  با  دارد، گاه   چنین ای هداف  برای ها آن از توانمی هایی پای مایش  ا ــرزمین آ   و سـ

مه    نا قه  های ریزیبر فاده   نیز ایمنط ــت ماتی    از یکی معمو  . كرد اسـ قدا  برای كه  ا
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  اما. اســت خاص اهداف برای ســامانه ایجاد گیردمی صــورت ایمنطقه هایریزیبرنامه

 اختیار در تواندمی آمد خواهد بدســت مختلف داده هایپایگاه اتصــال از كه ایتجربه

ــایر ــازمان س ــامانه ایجاد از را آنها و گیرد قرار هاس   نیازبی خاص اهداف برای جدید س

ــازد  را آتی همچنین و فعلی های داده پایگاه   طراحی تواند می تجربه  این همچنین. سـ

 در ادهد هایپایگاه سایر  با اتصال  قابلیت و آمده بیرون ایجزیره حالت از تا سازد  بهینه

 .شود منظور آنها

 

 هاي اطالعات مکانیتوسعه زيرساخت -12

  های متولی این اطالعاتمکانی كارآمد توسط دستگاه طالعات سازی نظام ا فرآیند پیاده

باشــد. با  های آن در ســطوح مختلف میشــود كه نیازمند توســعه زیرســاختانجام می

شهرداری    دریاف شهری از  سل  ستی از  ت اطالعات پار شركت  ها، اطالعات ژئوكدهای پ

رداری بقشههای پایه سازمان نها از وزارت كشور، نقشهپست، تقسیمات سیاسی و آبادی

ای از سـازمان فضـایی كشـور    ماهوارهو سـازمان جغرافیایی نیروهای مسـلح و تصـاویر    

ستفاده   های آماری برای اجرای سرشماری ثبتی مبنا ر  توان نقشه می ستخراج نمود. ا ا ا

ــرفهاز داده ــه ابل توجه مالی و زمانی در بهنگامجویی قهای مکانی ص ــانی نقش های رس

شور، جلوگیری  سازمان  ازیمو از ك سازی و   ها و ایجاد هماهنگی در یکپارچهكاری در 

ساخت       سهیل در ایجاد زیر  شد. همچنین باعث ت شورخواهد  تجمیع اطالعات مکانی ك

شور  داده ستاندارد  NSDIهای مکانی ك سازی تعاریف و مفاهیم در زمینه اطالعات   و ا

ستگاه          سان د سی آ ستر سهیل د مکانی و نیز امکان های اجرایی به اطالعات مکانی، ت

ــتگاه ــایر دس ــترک بین ایجاد تعامل و همکاری ها وافزودن اطالعات مکانی س های مش

 های اجرایی خواهد شد.دستگاه


