


مدرنسازی
ملیآماریایراننظام



؟مدرنسازی

Modernization?



Modern

designed and made using the most recent 
ideas and methods.

Modernization

the process of starting to use the most recent
methods, ideas, equipment, etc. so that
something becomes or seems more modern.



Modernization refers to a 
model of an evolutionary 
transition from a ‘pre-modern 
‘or ‘traditional’ to a ‘modern’ 
society.

.استفاده می شودشناسی بسیارمفهوم مدرن سازی در جامعه





 Modernization is a continuous 
and open-ended process

 modernization is not a once-
and-for-all-time achievement



Modernization 
in 

Official Statistics?



چگونه است؟نظام آماری سنتی 
 اقض متنو و تقسیم کار ملی گاهی مبهم و بازیگران مهم نظام وظایف ارکان

است
 نیستو رویه  های نظام آماری متناسب با علم روز ساختار، قوانین.
 باالست منابع کشور در نظام آماری تالف اموازی کاری، عدم هماهنگی و
بار پاسخگویی زیاد است
از منابع داده ای موجود استفاده بهینه نمی شود
ه نظام آماری توان تولید آمارهای جدید و شاخص های ترکیبی را با توجه ب

نیازهای جدید ندارد
کیفیت تولیدات نظام آماری مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد



مدرن چگونه است؟نظام آماری 
.به خوبی انجام شده استو تقسیم کار ملی وظایف همه نقش آفرینان اصلی شفاف است 

.طراحی و اجرا شده استساختار نظام آماری با توجه به عصر حاضر و نیازهای کشور 
م آماری یکپارچه نظاتوليد، پردازش و اطالع رساني است و قوانین و رویه  های نظام آماری متناسب با علم روز 

.و جریان یکطرفه داده ها به سمت سازمان ملی آمار را تضمین می کند
.هزینه می شودآماری منابع متناسب با رویکردهای جدید نظام 

.بار پاسخگویی به طرز چشمگیری کاهش یافته است
.منابع داده ای موجود با باالترین بهره وری استفاده می شود

نوآورانه در ITروشها، تكنيكها و زيرساختهاي پیوند عمیقی میان دولت الکترونیک و نظام آماری برقرار است و 

.مبنا رعايت مي شودچارچوب معماري كسب و كار آماري استاندارد 

.  سازي مستمر صورت مي گيرد و اركان نظام آماري با يكديگر ارتباط و تعامل منظم دارندآموزش و ظرفيت 

.آمارهای جدید و شاخص های ترکیبی را با توجه به نیازهای جدید کشور تولید می کند
.فقط تولیدات باکیفیت نظام آماری اجازه انتشار و استناد دارند



High-Level Group 
for the Modernization of 

Official Statistics 
(HLG-MOS)



We Are a Group of Chief Statisticians That 
Are Noticing The Rapid Changes Occurring 

In The World And We Want To 
Modernize Official Statistics

 Created by the CES bureau in 2010
 10 heads of national and international 

statistical organizations
 Strategic vision endorsed by CES in 2011/2012

Conference of European Statisticians (CES).



We have to re-invent our 
products and processes 

and adapt to a changed world

2011: HLG Vision



Data
Common Statistical Data Architecture
Data Integration Guidelines
Big Data

Organizational Resilience
Guidelines for managers
Guidelines on Risk Management

Standards
Generic Activity Model for Statistical 
Organizations
Generic Statistical Business Process Model
Generic Statistical Information Model
Common Statistical Production 
Architecture
Modernisation Maturity Model / 
Roadmap
Linked Open Metadata
The Common Metadata Framework
Investment Catalogue

https://statswiki.unece.org/display/DA
https://statswiki.unece.org/display/DI/Guide+to+Data+Integration+for+Official+Statistics
https://statswiki.unece.org/display/bigdata
https://statswiki.unece.org/display/GFM
https://statswiki.unece.org/display/GORM
https://statswiki.unece.org/display/GAMSO
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM
https://statswiki.unece.org/display/gsim
https://statswiki.unece.org/display/CSPA
https://statswiki.unece.org/display/RMIMS
https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/Implementing+Modernstats+Standards+Project+Output
https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/The+Common+Metadata+Framework
https://statswiki.unece.org/display/CSPA/Investment+Catalogue




ساازمان های آمااری و در چهاار سااا اخیار مدرن ساازی
نظام هااای آماااری بااا تولیااد شاااخص های اهااداف توساا ه 

و ظرفیت ساازی نظام  هاای ملای آمااری ( SDGs)پایدار 
.پیوند خورده است

Partnership in Statistics
for Development in the 21st Century



گرایش های مسلط و دستاوردهای  
اصلی در نظام  های آماری ملی 

در جهانمدرن 



ون در چهل و هشتمین نشست  ممیستی: الف
، (2017)ستتتتتازمان ملتتتتتل مت تتتتتد آمتتتتتار

موضوعات زیر به عنوان گرایش های مستلط
آمار رسمی، ت   نام رئوس در مدرن سازی 

برنامتته های ملیتتدی عملیتتاتی بتترای اجتترا در
ستتحوم ملتتی و منحیتته ای، معروتتی و متتورد 

.گروتندتامید قرار 



نقش محوری و مرجع سازمان های ملی آمار در ایجاد هماهنگی و . 1
هدایت نظام ملی آمار کشورها برای گذار و مدرن شدن

تقویاات ارتبااا  بااا نینف ااان آمااار رساامی بااه ویاا ه تامین کن. ناادگان 2
مااو ر بار نظاام آمااری ماننااد ) داده هاا، کااربران وسیاسات گذاران 

 سازی برای جلب حمایت قلبی ایشان از مدرن( مقامات باالدستی
آمار رسمی

تقویت استفاده از روش های نوین تولید آمارهای رسمی و ب. ه ویا ه 3
و ( اآمارگیری هاای  بتای مبنا)افزایش استفاده از داده های اداری 

بکارگیری ظرفیت مه داده ها در فرآیند تولید آمار رسمی



تقویت پیاده سازی و بکارگیری اساتانداردها و دساتورال مه های ساازمان های. باین 4
المللاای در زمینااه مدرن سااازی آمااار رساامی و بااازطراحی فرآیناادهای تولیااد، تهیااه و

آمارانتشار 

راه باا افزایش استفاده از فناوری های اطالعات و ابزارهای نوین درپیوند با آن هم5.
ایجاد زیرساخت های الزم 

تقویت روش ها و شیوه های نظام مند برای هم اندیشی  بیشتر، در ساط  منط. قاه ای و 6
زم جهانی همراه با یافتن منابع جدیاد قاباه اعتمااد و همنناین ابازار و خادمات ال

جهت تولید آمار رسمی باکیفیت 

اصالح قوانین موجود آمار و تهیه برنامه های راهبردی و توس ه ای ملی برای ت. حاوا 7
کشورهاو نوسازی نظام های آماری 

تقویت روش ها و شیوه های ارتبا  و همکاری های الکترونیکای و دسترسای ب. یشاتر 8
برخط به اسناد و مواد آموزشی و برگزاری دوره های مشترک و کارگاه های مجازی



Fundamental Principles of 
Official Statistics



:رسميبنیادین آمارهاي اصول 
برابر شهروندانو دسترسي بي طرفي در توليد ـ 1اصل

موازين و اخالق حرفه ايـ رعايت 2اصل

ـ پاسخ گويي و شفافيت3اصل

از آمارهاي رسمينادرستاستفاده  و تفسير ـ پيشگيري از 4اصل

گوييانتخاب منابع داده اي بر اساس كيفيت، به روز بودن، هزينه و بار پاسخـ 5اصل

ريز داده هاـ حفظ محرمانگي6اصل

لزوم اطالع عموم از قوانين و مقررات آماريـ 7اصل

درسطح مليلزوم هماهنگي -8اصل

بين المللياستفاده از استانداردهاي ـ 9اصل

بين الملليـ لزوم همكاري هاي 10اصل



قانون آمار مدرن برای 
نظام ملی آماری

Statistics Act



    ي آمار رسمي بايد تعريف شود تا از ساير آمار هاي توليدي دستگاه هـاي اررايـي و بخـص خ وصـ
باشدقابل تميز 

مانيكـه از  آماري صرفاً به خاطر اين كه توسط دستگاهي اررايي توليد شده است رسمي نيست تا ز
باشدمعيارهاي مشخ ي برخوردار 

 ليـت هـاي   با هدف تببين اينكه سازمان ملي آماري توليد كننده اصلي و هماهنگ كننده تمـام فعا
ي و نقص هاي سـازمان ملـ  وظايف رسمي در كشور است و براي تضمين كيفيت آمار هاي آمار هاي 

. آماري بايد به روشني تعريف شوند

  با هدف تضمين رهبري و مررعيـتNSO (   سـازمان ملـي آمـار ) تثبيـت اسـتقالح حرفـه اي و    و
شـفاف و  NSO، بايد فرايند انت ـاب و بركنـاري رسـي     NSOتضمين موقعيت پايدار و قدرتمند 
.   براساس معيارهاي حرفه اي باشد

 از مـدلي  باشـد و سياسـي  آمار هاي رسمي غيـر  توليد كنندگان بايد رايگاه مسئولين آماري ساير
.اي احترام گذاشته شودبه استقالح حرفه تبعيت كند و NSOرسي   مشابه 

 دسترسيNSOبه داده هاي اداري مورد نياز بايد تضمين شود.

2018سال اروپا در برخي از معیارهاي تدوین قانون آمار در اتحادیه 



استفاده از آخرین استانداردها در حوزه آمارهای رسمی

آمار رسمی مدرن شده

CSPA

GSIM

GAMSO

فناوریروش ها

GSBPM

Modernization Maturity Model (MMM)
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آمارگیری است که بر خالف آمارگیری های
مانند )اختصاصی داده سنتی جمع آوری 

ندارد و از ( سرشماری و نمونه گیری
ریزداده های اداری موجود

(Administrative micro data  )
استفاده می کند

 بتیآمارگیری 



یاSRSوجود سیستم 
Statistical Registers System

در ضامن تولید آمارهای  بتی مبنا
نظام مدرن است



One Type of Statistical Registers 
System in Nordic Countries

Business
sphere

Real property 
sphere

Population 
sphere

Business

Individuals

Real property

Updated 
information



دساخت  بت آماری جم یت در سوئ

Tax Board Statistics Sweden

TPR

Operational

Databases

TPR

Statistical

Databases

Update of TPR (daily)

Update of other Registers

Data for optional time

Population Statistics

Sampling

Data Store

Commission Works

Notifica-

tions

Once a

month

Every

morning

National

Central

Population

Database
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True 
Copy
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؟ایراننظامملیآماری



 ری به تصویب مجلس شورای ملی مسئولیت مرکزیت آمابا 13۰7در ساا
وزارت کشور واگذار شد 

 منظور همااهنگی باین وزارتخاناه ها، شاورای عاالی آماار به 1314ساا در
تشکیه شد 

 شد، سازمان همکاری آمار عمومی تشکیه 1331اسفندماه ساا در

 اره وزارت کشور وابسته گردید و نام آن به ادبه 1335این سازمان در ساا
.که آمارهای عمومی تغییر یافت

 آمار ایران تأسیس شدمرکز 1344ساا در .



ی ایاان واژه در ادبیااات موضااوع. اساات« سیسااتم»م ااادا واژه انگلیساای « نظااام»واژه 
دو . ی داردت اریف مختلفی از لحاظ شکلی ولی بسایار شابیه باه هام از لحااظ محتاوای

: از این ت اریف عبارتند ازنمونه 

یه مجموعه ای از اجزا یا مولفه های باه هام پیوساته کاه یاک کاه پینیاده را تشاک
( ویکی پدیا. )می دهند

می کنناد مجموعه ای از اجزا مت امه با یکدیگر که تحت تا یر نیروهای مربوطه کاار
(Mariam-Websterواژه نامه )

یوسته ای از اجزاء به هم پمجموعه»فصه مشترک تمامی این ت اریف  یک چیز است 
.«و هماهنگ که در راستای دستیابی به یک هدف کار می کنند



137۹/12/22ساختار نظام آماری كشور در جلسه مورخ 
.رسیدشورای عالی آمار به تصویب 

اه ها آماری عبارت است از مجموعاه دساتگنظام : ت ریف سنتی
، وظایف و(اركان نظام)ونهادهای درگیر در ف الیت های آماری 

 ها ف الیت های هر یك از اجزاء نظام، روابط درونی و بیرونی آن
واباط با یكدیگر، اصوا، قوانین و مقررات حاكم بر وظاایف و ر

. مزبور



:تساختار مدیریتی نظام آماری از رده های زیر تشكیه شده اس
مجلس شورای اسالمی
هیئت وزیران
شورای عالی آمار
   مركز آمار ایران
كمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
كمیته های آمار بخشی



مهام شکه گرفتن نظام آماری گاامی بسایار
ه بااود و دسااتاوردهای بااا ارزشاای نیااز داشاات

  ولتی نتوانستته است  بته ماموریتاست 
اصلی خود مه تولیتد و انتشتار آمارهتای
ه رستتمی موردنیتتاز و بتتا میفیتت  استت  بتت

.خوبی عمل مند



مدرن سازی نظام ملی آمار ایران
ضروری اس 



عالوه بر جریان غالب 
برخیجهانی، در کشور ما 

الزامات قانونی مدرن سازی 
هرچند . نیز وجود دارد

قانون آمار 
.نداریم



:کشورتوس هبرنامه هایدائمیاحکامقانون1۰ماده

:کشورآمارینظامدرموازی کاریرفعوساماندهییکپارچه سازی،منظوربه

.استکشوررسمیآمارهایانتشارواعالمتهیه،رسمیمرجعایرانآمارمرکز:الف

برتنیمبکشورآمارملیبرنامهتهیهبهنسبتاجراییدستگاه هایهمکاریباایرانآمارمرکز:ب
ظامناستقراررسمی،آمارهایانتشاروتولیدضوابطواستانداردهارعایتبانوینفناوری های

باامهبرناین.کنداقدامکشورآماریاطالعاتپایگاهمستمرتغذیهواستقرارو بتیآمارهای
راءالزم االجاجراییدستگاه هایبرایایرانآمارعالیشورایتصویبوایرانآمارمرکزپیشنهاد
.است

چارچوبدروخودقانونیوظایفحدوددرمکلفندمرکزیبانکماننداجراییدستگاه های:پ
ویدتولراخودبهمربو حوزه هایتخصصیآمارایران،آمارعالیشورایاستانداردهایوضوابط
.استرسمیتخصصیآمارمنتشرهآمارصورتایندر.کننداعالم



آمده(13۹5-13۹۹)کشورتوس هششمبرنامهقانون67ماده«ت»بنددرهمننین
:است

غیرنظامیونظامیازاعمرهبریم ظممقامنظرزیرواحدهایاجرایی،دستگاه های»
خصوصیموسساتوروستاوشهراسالمیشوراهایایشان،موافقتصورتدر

اقالمخودالکترونیکیسامانه هایدرموظفندعمومیماموریتعهده دارحرفه ای
جامعنظامایجادبراینیازموردایرانآمارمرکزقانونموضوع بتیآمارواطالعاتی
رایاجدومسااپایانتاحداکثروایجادراایرانآماریملیشبکهو بتیآمارهای
اطالعاتلیمشبکهبستربرراآنبرخطوالکترونیکیبهره برداریامکانبرنامهقانون
نحوهو بتیآماراقالماستمکلفایرانآمارمرکز.نمایندفراهمایرانآمارمرکزبرای
غابالآن هابهوتهیهدستگاه هاازیکهربرایماهنهمدتظرفحداکثرراآنتولید
.«نماید



نظام ملی آماری ایران

چگونه باید باشد؟





1وزارتخانه

واحد آمار
سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

4وزارتخانه

واحد آمار
سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

2وزارتخانه

واحد آمار
سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

3وزارتخانه

واحد آمار
سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

شوراي  
عالي آمار

منابع اطالعات



منابع اطالعات

2وزارتخانه
واحد آمار

سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

1وزارتخانه
واحد آمار

سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

4وزارتخانه
واحد آمار

سازمان هاي وابسته
واحدهاي استاني

3وزارتخانه

واحد آمار
سازمان هاي وابسته

واحدهاي استاني

آمارشورايعالي

NSOبانك مركزي
واحد آمار

سیستم بانكي
نياستابانك هاي 



IRAN’s

Modernisation

Strategic Plan 
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  .معروی ها........................................................................................................... 0 
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ارتناد خطو  اصلی ارایه شده در برنامه راهبردهای بلند مدت تحوا در نظام ملی آماری ایاران باه اختصاار عب
:از

ت اریف و مفاهیم کلیدی و متناسب با یک نظام آماری مدرن، بازنگری یا ارائه شده اند  .
تاهم دستاوردهای نظامی آماری از ابتدا تاکنون بیان شده است و وض یت ف لی نظام آماری تشری  شده اس  .
7چارچوب آماری اصلی نظام آماری مدرن م رفی شده است.
مبانی قانونی اجرای مدرن سازی م رفی شده است.
5اصه بنیادین برای نظام آماری مدرن در نظر گرفته شده است.
چشم انداز و ماموریت نظام آماری مدرن ارائه شده است.
4راهبرد کالن برای دستیابی به نظام آماری مدرن مشخص شده است.
 راهبرد میانی متناسب با راهبردهای کالن پیشنهاد شده اند1۰در مجموع.
نینف ان ملی و بین المللی اصلی نظام ملی آماری ایران شناسایی شده اند.
کلیات نظام مدیریت کیفیت نظام آماری مدرن م رفی شده است.
کلیات تحلیه محیط درونی و بیرونی نظام ملی آماری ایران انجام شده است.
5اولویت کاری اصلی پس از برنامه راهبردی نوین سازی نظام ملی آماری ایران م ین شده است.
 شاده و برنامه عملیاتی مورد نیاز برای اجرای برنامه راهبردی نوین سازی نظام ملی آماری ایران اساتخرا 36عناوین

.به صورت جدوا راهبرد کالن، راهبرد میانی، برنامه عملیاتی و مسئوا هر برنامه ارائه شده است
چارچوب نهادی اجرای برنامه راهبردی ارائه شده است.
تصویر غنی گرافیکی نظام ملی آماری ایران در حالت مدرن شده ترسیم شده است  .
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(INSS)نظام ملی آماری ایران 
ن آن هاا نظامی متشکه از دساتگاه های اجرایای کشاور و شابکه ارتبااطی و اطالعااتی بای

لای و است که با مرج یت مرکز آمار ایران و پایبندی باه قاوانین، مقاررات و اساتانداردهای م
زی آمارهاای بین المللی و رعایت اصوا بنیادین آمارهای رسمی به تولیاد، انتشاار و مستندساا

.عالی آمار استراهبری این نظام بر عهده شورای . رسمی کشور می پردازد

 (INSD) ایگاه ملی آماری ایران
ی است درون شبکه ملی آماری ایران که به عناوان پنجاره ای واحاد، آمارهااپایگاه داده ای

رسااامی کشاااور و ریزداده هاااای قاباااه انتشاااار را باااا ساااطوح دسترسااای م اااین در دساااتر  
.  استفاده کنندگان قرار می دهد

Iran's National Statistical System (INSS)

Iran's National Statistical Database (INSD)
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مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران
باه طارف و حرفاه ایمرجع رسمی نظام ملی آماری ایران مركز آمار ایران است كه به عنوان یک نهاد حاکمیتی، بای

-ظرفیاتاین مرجع مسئولیت یکپارچه ساازی، سااماندهی و. پردازدتهیه، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی کشور می

.شودسازی در نظام ملی آماری ایران را بر عهده دارد و آمار مورد تأیید این مرجع به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می
 در این تعریف، یکپارچه سازی و ساماندهی شامل موارد زیر اس:
تهیه و بازنگری . .«فهرست آمارهای رسمی ایران»1
تهیه شناسنامه هر یک از عناوین . دکنناده، شامه ت اریف، روش تولید، ساازمان تولی« فهرست آمارهای رسمی ایران»2

.تناوب تولید، زمان آماری، زمان انتشار و سط  جغرافیایی تولید و انتشار
تهیه و پیشنهاد قوانین، مقررات و رویه های مرتبط با آمار رسمی کشور. 3.
ارزیابی کیفیت فرایند تولید تا انتشار و مستندسازی هر یک از عناوین . و اعطاای « نفهرست آمارهاای رسامی ایارا»4

.«نشان کیفیت آمارهای رسمی»
نظارت بر تولید، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی در دستگاه. -ساتگاههای اجرایی و رفاع اخاتالف آمااری باین د5

.های اجرایی با هدف جلوگیری از تولید یا انتشار آمارهای رسمی به صورت موازی یا متناقض
تهیه یا به. .های آماری مورد نیازبندیها و طبقهروزرسانی ت اریف، مفاهیم، استانداردها، چارچوب6
تهیه یا به. .های اجرایی برای تولید، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمیها و دستورال مهروزرسانی روش7
نظارت بر پیاده. .ای رسمیهای و سایر استانداردهای آماری در فرایند تولید آمارهبندیسازی ت اریف، مفاهیم، طبقه8
مدیریت محتوایی و فنی شبکه ملی آماری ایران. 9 .

ارائه پیشنهاد دستگاه متولی تولید و انتشار هریک از آمارهای رسمی کشور به شورای عالی آمار به منظا. ور بررسای و 01
.تصویب آن
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 سازی شامل موارد زیر اس در این تعریف، ظروی:
توانمندسازی حرفه ای نیروی انسانی شاغه در فرایندهای تولید، انتشار و مستندساازی آمارهاای رسا. می نظاام 1

. ملی آماری ایران
مدیریت تهیه و اجرای برنامه. ران آمارهاای های ارتقای فرهنگ آماری در بین تولیدکنندگان، پاسخگویان و کارب2

.گیران کشورریزان و تصمیمگذاران، برنامهرسمی و همننین سیاست
توس ه ظرفیت تامین تمام نیازهای آمار رسمی نینف ان داخلی و بین المللی. 3.
برنامه. افازایش کردن راهکارهای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز بارایریزی به منظور نهادینه4

.کارایی و ا ربخشی نظام ملی آماری ایران
توس ه ظرفیت. بناا و تولیاد ویا ه تولیاد آمارهاای  بتی مهای فنی و تخصصی در تولید آمارهای رسامی کشاور باه5

. شاخص ها و نماگرهای بین المللی
انجام پ وهش های بنیادین در زمینه آمارهای رسمی و روش  های نوین تولید آماار رسامی مانناد اساتفاده از م ا. ه 6

.داده ها

Iran's National Statistical System Authority (INSS Authority)
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رند چارچوب های عمومی و پایه که باید مبنای کار در نظام ملی آماری ایران قرار گی
:عبارتند از

(SDMX)استانداردهای تبادا داده و فراداده -1
(CMF)چارچوب مشترک فراداده -2
 (GSBPM)مدا عمومی فرآیند کسب و کار آماری -4
 (GSIM)مدا عمومی اطالعات آماری-5
(CSPA)چارچوب مشترک م ماری تولید آمار -6
چارچوب مدیریت کیفیت آماری -7

Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)
The Common Metadata Framework (CMF)
Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)
Generic Statistical Information Model (GSIM)
Common Statistical Production Architecture (CSPA)



اصو 

ایران1 ای ندی به سیست  نیمه متمرمز در نظام ملی آماری.

ایفای نیش مرجعی  در نظام ملی آماری . ایران2

رعای  اصو  بنیادین آمارهای . رسمی 

رعای  . اصل جریان یکحروه داده ها 
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:چش  انداز
نظامی یكپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و »

پیشرو متخصصان، تامین كننده آمارهای رسمی باكیفیت و
«در آسیا

:ماموری 
ی و تولید و انتشار آمارهای رسمی موردنیاز نینف ان داخل»

ه بین المللی با رعایت اصوا بنیادین آمارهای رسمی و ب
«و روش های مدرن به وی ه  بتی مبنافناوری ها كارگیری
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چهار راه رد م ن

 یا تقویت زیرساخت ها و بازنگری در قوانینایجاد ،
ایرانمقررات و رویه های نظام ملی آماری 

 ایرانمدیریت کارا و ا ربخش نظام ملی آماری

 بهبود مستمر مدیریت عملیات آماری

انتوانمند سازی و ظرفیت سازی در نظام ملی آماری ایر
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ایجاد یا تیوی  زیرساخ  ها و بازنگری: 1راه رد م ن 
در قوانین، میررات و رویه های نظام ملی آماری ایران

بازنگری در قوانین، میررات و رویه های : 1راه رد میانی 
ایراننظام ملی آماری 

بازنگری در رو  تخ یص اعت ارات: 2راه رد میانی 
مشوروعالی  های  آماری 

ایجاد و یا دستیابی به زیر ساخ  های :  راه رد میانی 
مورد نیاز نظام ملی آماری ایران 
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مارا و اثربخش نظام ملی مدیری  : 2راه رد م ن 
ایرانآماری 

تدوین برنامه های راه ردی، :  راه رد میانی 
ایرانعملیاتی و مدیری  نظام ملی آماری 

بازتعریف و تیوی  ساختارهای :  راه رد میانی 
نهادی اصلی در نظام ملی آماری ایران 
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به ود مستمر مدیری  عملیات آماری:  راه رد م ن 

بازنگری در ورایند ها و برنامه های :  راه رد میانی 
شورمتولید، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی در 

تدوین استانداردهای مورد نیاز و : 7راه رد میانی 
ی  طراحی و ایجاد ورایند های منتر  و تضمین میف

آمارهای رسمی
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توانمند سازی و ظروی  سازی در :  راه رد م ن 
نظام ملی آماری ایران 

ی و بازتعریف و تیوی  روابط مل:  راه رد میانی 
بین المللی در جه  اجرای برنامه راه ردی 

توسعه  ژوهشی های راه ردی :  راه رد میانی 
ایرانمورد نیاز نظام ملی آماری 

تدوین برنامه های توانمندسازی: 10راه رد میانی 
نیروی انسانی شاغل در نظام ملی آماری ایران
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اولوی  ها
بررسی . اد میررات و رویه ها و در صورت نیاز و  یشنه،قوانین1

موارد جدید یا بازنگری موارد موجود 

بازنگری در ساختار و شرم وظایف ارمان نظام . آماری2

تعیین لیس  عناوین آمارهای رسمی مشور، با اولوی  داد. ه های  
«نظام جامع ث   های آماری ایران»مورد نیاز 

تدوین نیشه راه توسعه و  یاده سازی ش که ملی آمار . ورمش 

همکاری با متولیان توسعه دول  الکترونیک ایران در جه .  
ایجاد هماهنگی های الزم 
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  ینفعان
:مستیی  ینفعان 

و یا کارهای یک ف الیت به خصوصبه صورت مستقیم تحت تا یر افراد و یا گروه هایی هستند که 
 ضی در ب. یک نهاد، سازمان یا سیستم قرار می گیرند، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی

ثبت مقرراتی که برای یک گروه تا یر م: موارد نینف ان دست اوا در هر دو سوی م ادله قرار دارند
.به همراه دارد ولی برای گروه دیگر منفی است

:غیرمستیی  ینفعان 
وص و یا کارهای یک ف الیت به خصبه صورت غیرمستقیم تحت  تا یر افراد و یا گروه هایی هستند که 

.یک نهاد، سازمان یا سیستم قرار می گیرند، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی

: ینفعان ملیدی
ه تا یری ، توانایی آن را دارند کممکن است عضو هر دو این گروه باشند یا نباشنداین نینف ان که 

ه نهاد، سازمان مثبت و یا منفی روی یک ف الیت داشته باشند یا افرادی هستند که داخه یا نسبت ب
.یا سیستم جایگاه مهمی دارند
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مستیی  ینفعان 

 تولیدکنندگان آمارهای رسمی
وزارت خانه ها
قوه قضائیه
سایر دستگاه های اجرایی کشور
مجلس شورای اسالمی
 سازمان برنامه و بودجه کشور
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای نگهبان
جام ه پاسخگویان آمارگیری ها
تشکه های اصلی بخش خصوصی
سازمان های بین المللی مرجع آماری
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غیرمستیی  ینفعان 

عموم مردم
رسانه ها
 مؤسسات تحقیقاتی و محققان دانشگاهی
 سازمان های مردم نهاد
 اتحادیه های صنفی
 نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خار  از کشور
 مراکز آماری سایر کشورها(NSOs)
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 ینفعان ملیدی
 دفتر مقام م ظم رهبری
هیات وزیران
دفاتر روسای سه قوه
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسالمی
شورای نگهبان
 سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
شورای عالی آمار
سایر شوراهای عالی کشور
 شوراهای اسالمی شهر و روستا
شورای عالی استان ها
رسانه  ها
سازمان های بین المللی مرجع آماری
جام ه پاسخگویان آمارگیری ها
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:یک سازمان ملی آمار عبارتند ازم یط درونیبه طور کلی مهمترین عوامه مورد توجه در تحلیه 

سرمایه انسانی-1
فناوری و ابزار کار-2
محیط کار-3
سازمانیتشکیالت اداری و ساختار -4

زیر یک سازمان ملی آمار به شرحم یط بیرونیهمننین، به طور کلی مهمترین عوامه مورد توجه در تحلیه 
:هستند

نظام ملی آمار-1
شورای عالی آمار-2
ارتبا  با کاربران-3
تولیدکنندگان و متولیان داده ها-4
مجلس-5
رسانه ها-6

ت لیل م یحی
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2

5
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موویی  معیارهای 
Success Measures

را می توان با ت ریف 13۹6-14۰4نیه به چشم انداز و مأموریت های برنامه راهبردی  
. شاخص هایی برمبنای م یارهای موفقیت اندازه گیری نمود
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ر ایجاد یا تیوی  زیرساخ  ها و بازنگری د: راه رد م ن او 
ایرانقوانین، میررات و رویه های نظام ملی آماری 

مقررات و رویه های ایجاد شده یا بازنگری شده در قوانین ،
راستای برنامه راهبردی 

بکه برنامه های انجام شده و در حاا انجام برای ایجاد و توس ه ش
ملی آمار مطابق با استانداردهای روز جهان 

 پ وهش های انجام شده با موضوع قوانین، مقررات و رویه های
مرتبط با آمارهای رسمی در جهان و پیشنهادهای بومی شده 

برای ایران 
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ایرانمدیری  مارا و اثربخش نظام ملی آماری : راه رد  م ن دوم

 ،بهره مندی از آخرین و بروز ترین چارچوب های کاری در حوزه آمار
 SDMXو GSBPM ،GSIMهمنون 

د استفاده از فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات در فرایند تولی
آمارهای رسمی و خدمات آماری 

میزان انجام برنامه های ملی آمار کشور
ایجاد پایگاه اطالعات آماری ایران برای انتشار مجموعه آمارهای رسمی

کشور 
 مشارکت های راهبردی با سازمان های دولتی و خصوصی برای بهبود

مدیریت نظام ملی آماری ایران
 دریافت بازخورد از کاربران نظام آماری و رسیدگی به آن ها در چرخه

مدیریت بازخوردها
جلوگیری از موازی کاری در تولید آمارهای رسمی کشور
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 میفیتولید م  والت و ارائه خدمات آماری با : راه رد م ن سوم

صدور نظارت بر فرایندهای تولید آمارهای رسمی کشور در راستای فرایند
نشان کیفیت آمارهای رسمی

 استفاده از استانداردهای آماری و بهبود فرایند نظارت بر اجرای
استانداردها در تولید آمارهای رسمی در کشور

 ایجاد تنوع در رسانه های اطالع رسانی آمارهای رسمی
 تولید محصوالت جدید متناسب با نیازهای نی نف ان
ی تامین نیازهای کاربران بین المللی به مجموعه محصوالت آمار رسم
لی تولید مجموعه راهنماها و نشریات آماری مطابق با راهنماهای بین المل
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ی توانمندسازی و ظروی  سازی در نظام ملی آمار: راه رد  م ن چهارم
ایران 

 گاهی و بهبود نحوه عمه کارکنان نظام آماری در راستای ایجاد نظامی یک پارچه تقویت آ
 تقویت نقش مرکز آمار ایران در مواجهه با چالش های ملی و بین المللی در حوزه آمارهای رسمی
 تقویت ارتبا  مؤ ر با رسانه ها و افزایش اطالع رسانی درباره محصوالت و خدمات آمار رسمی
ان قاد تفاهم نامه  یا ایجاد مشارکت های راهبردی دو یا چندجانبه با مراکز آماری سایر کشورها و سازمان های

بین المللی 
 افزایش اطمینان شغلی و وفاداری سازمانی کارکنان نظام آماری
جرایی، بهبود فرایندهای استخدامی به منظور کشف بهترین است دادهای مورد نیاز واحدهای آماری دستگاه های ا

به وی ه مرکز آمار ایران 
 بهبود کیفی و افزایش کمی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران نظام آماری
 ایجاد دوره های بدوخدمت و ضمن خدمت برای کارکنان و مدیران نظام آماری
 توس ه آموزش های آمار رسمی در سط  استان ها و دستگاه های اجرایی استانی
 حمایت از خالقیت و نوآوری در نظام آماری
 حمایت از انتشار مقاالت در مجالت م تبر علمی داخلی و بین المللی
 افزایش مشارکت کارکنان نظام آماری در ف الیت های آمار رسمی در سطوح ملی و بین المللی
تشکیه سمینارها،  کارگاه ها و همایش های آمار رسمی
 افزایش همکارهای های بین المللی با سازمان های آماری بین المللی
 انجام پ وهش های بنیادین برای ایجاد زمینه های استفاده از دانش های نوین بوی ه مه داده ها برای گردآوری

آمارهای رسمی 
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چارچو  نهادی

همان چارچوب نهادی نظام ملی آماری ایران و 
ملی آمار استبرنامه 





(INSS)ایران نظام ملی آماری 

درخواست 
فرادادهآمار،داده،

قوانین و اسناد  باالدستي-
نظام برنامه ریزي-
منابع سازماني-
شامل منابع مالي، منابع انساني، )

...(ساختار، 
علم و فناوري  -

دستگاه های
اجرایی

کمیته های
آمار بخشی

جمع آوری،  
پردازش،  

تحلیل،  
مستندسازی

ت  پایگاه اطالعا
ایرانآماری 

«  ایرانیآمارمرجع رسمی نظام »مرکز آمار ایران 

نهاد های تولید کننده آمارهای رسمی

تولید آمارهای  
رسمی

 هاتوصیه/داده و آمارارائه  /ارزیابی/کنترل/نظارت 

فراداده/ آمار رسمی/داده

آمارارائه  داده و /ارزیابی/کنترل/نظارت 

فراداده/ آمار رسمی/ داده 

شبکه ملی آمار ایران

آمار های 
رسمی

آمارهای  
تولیدی

پنجره  
واحد  
انتشار

«ایرانآماری راهبری  نظام »شورای عالی آمار

شرکت های  
خصوصی

ی
همکار

ت
ظار

ن
ین  نهاد تعی

عناوین  
آمارهای  
محرمانه

همکاری

شورای  
عالی  
آمار

آمارهای
غیر رسمی

دستگاه های
اجرایی

ن کمیسیو
تخصصی
شورای 

عالی آمار

انجمن های  
علمی

جامعه  
ن    آمارشناسا
حرفه ای

نمونه ایآمارگیری

سرشماری

آمارگیری ثبتی

سایر روش ها  

انبار »
«داده
Data

warehouse

مرکز آمار ایران

ه  پژوهشکد
آمار

ی  کمیته ها
مشورتی

فراداده/ آمار رسمی/ داده 

ن 
ت عناوی

فهرس
ی

ی رسم
آمارها



اقدامات انجام شده برای 
گذار از سنتی به مدرن در 
نظام ملی آماری ایران



 راه ردهای بلند مدت ت و  در نظام ملی “تدوین سند

”آماری ایران

سا  این برنامه سند باالدستی نظام آماری ایران تا انتهای

خواهد بود 0 1



تصویب، بسترسازی و شروع به تهیه،
جامع  بت های آماری ایراننظاماستقرار 

IRANSTARS

Iran's Statistical Registers
System



PIN: Personal Identity Number
BIN: Business Identity Number
LIN: Location Identity Number
RIN: Record Identity Number

ث   آماری 
جمعی 

ث   آماری 
ام ک و 
مستغ ت

سایر ث   های 
آماری مرت ط با 

جمعی 

ث   آماری 
مسب و مار

RINs= (LIN &
 BIN)

RIN=(PIN)

RINs=(BIN & PIN)

ث   آماری 
وعالی 

سایر ث   های 
آماری مرت ط با 

ام ک و 
مستغ ت

سایر ث   های 
آماری مرت ط با 
مسب و مار

سایر ث   های 
آماری 

 مرت ط با وعالی

RIN=(LIN)

RIN= (PIN)
RIN= (BIN)

RINs=(LIN & PIN)

RIN=(PIN)



8
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   1سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 کامال الکترونیکی
 روش پینیده ترکیبی
رکورد مشارکت اینترنتی در جهان

(محابق تعاریف بین المللی)ولی همچنان سنتی 



تهیه چارچوب ملی تضمین کیفیت
آماری مرکز آمار ایران

رات این چارچوب کیفیت پاس از ایجااد تغییا
اهد الزم به که آمارهای رسمی کشور بسط خو

یافت



حوزه ها و اصول چارچوب كیفیت

آماريمدیریت نظام -1حوزه 

همكاري و هماهنگي-1اصل 

ارتباط با كاربران اطالعات و تأمین كنندگان آمار-2اصل 

آمارياستانداردهاي -3اصل 

محیط سازماني-2حوزه 
حرفه اياستقالل -4اصل 

ختیارات قانوني براي جمع آوري داده هاا-5اصل 

شفافیت و بي طرفي-6اصل 

و امنیت آمارمحرمانگي -7اصل 

تعهد به كیفیت-8اصل 

كفایت منابع-9اصل 

فرایندهاي آماري-3حوزه 
مطمئنسيروش شنا-10اصل 

هزینه مؤثر-11اصل 

مناسب اجرارویه هاي -12اصل 

یيپاسخگوبار مدیریت -13اصل 

بروندادهاي آماري-4حوزه 
مناسبت-14اصل 

و قابلیت اعتماددرستي -15اصل 

بهنگام بودن و به موقع بودن-16اصل 

دسترسي پذیري و وضوح-17اصل 

انسجام و مقایسه پذیري-18اصل 



چارچوب كیفیت

بروندادهاي 
آماري

فرایندهاي آماري محیط سازماني
مدیریت نظام  

آماري

استانداردهاي -3اصل 
آماري

...نماگر  3نماگر 
آمار ایران تهیه و تدوین  مركز -1نماگر 

.استانداردهاي آماري را انجام مي دهد

آیا تهیه و تدوین تعاریف و مفاهیم استاندارد در مركز آمار
ایران انجام مي شود؟

ار  آیا تهیه و تدوین طبقه بندي هاي استاندارد آماري در مركز آم
ایران انجام مي شود؟

آیا استانداردسازي طرح هاي آماري در مركز آمار ایران انجام  
مي شود؟

در ... و SNAآیا تهیه و تدوین سایر استانداردها مانند آمار ثبتي، 
مركز آمار ایران انجام مي شود؟

2نماگر 

و با كاربرانارتباط -2اصل 
تأمین كنندگان  داده 

همكاري -1اصل 
و هماهنگي

حوزهها

(18)اصلها

(111)نماگرها

(761)شاخصها

ساختارچارچوبكيفيت



 یل برنامه های چهارم و )تهیه و اجرای دو برنامه ملی آمار 

( نج  توسعه مشور

تهیه برنامه سوم توسعه نظام ملی آماری ایران

با رویکرد نهادسازی برای نوین سازی 



پیش روی مدرن سازیچالش های مهمترین 

 رعایت قوانين و مقررات نظام آماري و مصوبات شورایعالي آمار در بسياري موارد و عدم

آماريفقدان ضمانت و ابزارهاي اجرایي براي اعمال مدیریت نظام 

تدوین و تصویب قانون آمار

نا مشخص بودن نياز هاي آماري و اولویت هاي نظام آماري کشور

 در توليد آمار رسمي و در اثر موازي کاري کاهش اعتماد عمومي و هدر رفت منابع کشور

آماريتشتت 

عدم یکپارچگي و انسجام نظام توزیع و تخصيص اعتبارات نظام آماري کشور

بارات نظام و  نا متناسب بودن حجم اعت( افزایشي سنواتي) حاکميت نظام بودجه ریزي سنتي

آماري با نياز هاي برنامه هاي ملي آمار کشور

 يه ایران با توجبه مرکز آمار ریزداده ها اجرایي در ارسال دستگاه هاي همکاري برخي از عدم

هاي مختلف بر خالف اصل جریان یکطرفه داده ها

 اه هاي  دستگمحرمانگي در تبادل اطالعات بين برداشت هاي متفاوت و سليقه اي از مفهوم

اجرایي
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(ادامه)مدرن سازی پیش روی چالش های مهمترین 

نگاه تصدي گري به امر حاکميتي آمار

 نيروي متخصص در واحدهاي آماري دستگاه هاي اجرایيکمبود

 ارائه وکارشناسي از آمارهاي رسمي برداشت ها و تفسيرهاي ناصحيح و غير

طریق برخي رسانه هااز پشتوانه و جهت دار آمارهاي بدون 

 در ارائه آمار به نهادهاي بين الملليچندگانگي

 اجرایيدستگاه هاي طوالني بودن فرآیند هماهنگي بين

 ضعف آگاهي عمومي و سواد و فرهنگ آماري
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سپاس از توجه شما عزیزان


