
 

 توسعه فناوري اطالعات و پايگاه اطالعات آماريرساني آماري، اطالع

ميزان مطلوبيت آمارهای توليد شده نزد كاربران به عوامل مختلفی بستگی دارد. يکی از عوامل مهم مرتبط با ميزان مطلوبيت توليدات، 

رسانی جامع و مؤثر به صورت سريع و آسان از جمله اهداف مركز آمار ها است. اطالعرسانی آنانتشار و اطالعزمان ارائه و چگونگی 

زمان تمام كاربران به آمارهای انداز مركز تصريح شده است. به منظور فراهم آوردن دسترسی همايران است كه در قانون و نيز چشم

ی آمارهای، در هر سال تقويم زمانی انتشار آمارها تهيه و از طريق درگاه ملّی آمار  در اختيار توليد شده و در راستای اجرای اصول بنياد

توسعه فناوری اطالعات و پايگاه اطالعات آماری عبارتند رسانی آماری، های انجام شده در خصوص اطالعگيرد. فعاليتكاربران قرار می

 از:

 رساني آمارياطالع 

ها و های مورد نياز، نقشههای آماری و دريافت مشاورهها و تحليلدسترسی كاربران به نشريات، نتايج آمارگيریمركز آمار ايران امکان 

 رسانی، كتابخانه، انتشار و اشتراك نشريات فراهم آورده است.آمار، واحد اطالع ملّیساير منابع را از طريق درگاه 

 درگاه ملي آمار

ميليون بازديد داشته  2در حدود  3951دروازه دسترسی به اطالعات آماری مركز آمار ايران است و طی سال  نياول 1درگاه ملی آمار

 به شرح زير است: اين سالاست. اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرسانی درگاه ملی آمار در 

  ؛عنوان نشريه، چکيده و گزارش آماری 141انتشار بيش از 

 ؛جدول سری زمانی 308از  رسانی بيشبهنگام 

 ؛در بستر جديد 1395اندازی تاالر گفتگوی سرشماری عمومی نفوس و مسکن راه 

 ؛1395اندازی زيرسايت سرشماری عمومی نفوس و مسکن راه 

 ؛های آماری و كانون بازنشستگان مركزهای جديد تاالر گفتگوی طرحاندازی سامانهراه  

 ؛كودكان )سايت كودك(اندازی سامانه آماری ويژه راه 

 و تر كاربران به اطالعات آماریتر و آسانبه منظور دسترسی سريع "ها و اطالعات آماریداده"اندازی بخش جديد با عنوان راه 

 های جامع برای سرشماری نفوس و مسکن، سرشماری كشاورزی و سرشماری عشايری به نحوی كه اطالعات اندازی زيرسايتراه

 دهد.های زمانی مختلف را يکجا به كاربر ارائه میا در دورههتمام سرشماری

 باشد ورسانی مركز آمار ايران می، كميته كارشناسی درگاه ملی آمار كه زير مجموعه شورای سياستگذاری اطالع1395در سال 

مورد بررسی در جلسات مذكور  بار تشکيل جلسه داد. اهم موضوعات 12مسئوليت تعيين محتوای درگاه ملی آمار را به عهده دارد، 

رسانی درگاه ملی آمار، قوانين و مقررات و موضوعات زير مجموعه آن و تعيين دفاتر تهيه مستند خط مشی اطالع» عبارت بودند از 

صلی ا رسانی هر بخش، تفکيک درگاه ملی آمار به دو سايت سازمانی و نظام آماری، چيدمان و اتود گرافيکی جديد صفحهمتولی بهنگام
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های داخلی و صفحات داخلی درگاه ملی آمار، موضوعات آماری اصلی و زير موضوعات ذيل هر كدام، نحوه و نوع ارائه اطالعات در اليه

 ...«. زير موضوعات آماری و 

يف و ، سامانه تعارهای كليدیافزار شاخص، اينفوگرافيک، نرمهای پايگاه اطالعات آماری، سالنامه آماری، كتابخانه ديجيتالسامانه

 اند:های اين درگاه معرفی شدهمفاهيم آماری در درگاه ملّی آمار در دسترس كاربران موضوعات آماری قرار دارند. در زير برخی سامانه

 پايگاه اطالعات آماري

واحد، آمارهای رسمی كشور را با ای ای است درون شبکه ملی آمار ايران كه به عنوان پنجرهپايگاه اطالعات آماری كشور، پايگاه داده

با در دسترس قرار دادن نتايج  1391دهد. پايگاه اطالعات آماری در سال كنندگان قرار میسطوح دسترسی معين در دسترس استفاده

؛ ازجمله ها نيز بدان افزوده شداندازی شد و به تدريج نتايج ساير آمارگيریراه 1390كلی و تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

مد آ(، هزينه و در1383-1392تر )نفر كاركن و بيش 10های صنعتی دارای (، كارگاه1391-1392نتايج آمارگيری از گردشگران ملی )

، (1383-1390تر )نفر كاركن و بيش 10های صنعتی دارای (، مقدار مصرف انرژی كارگاه1390خانوارهای شهری و روستايی )سال 

به  نتايج طرح شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری كل كشور( و 1391های كشور )سال كشتار دام كشتارگاه

 شبکه ملی آمار افزوده شد.

 ينفوگرافيكا

از  باشد. استفادهمی (نمايش گرافيکی اطالعات) های مدرن معرفی و نمايش اطالعات، ابزاری به نام اينفوگرافيکامروزه يکی از شيوه

ها در جاهايی كه نياز به توضيح ساده و يا سريع اينفوگرافيک .باشدمد میآها در كشور ما يک شيوه جديد و بسيار كاراينفوگرافيک

در درگاه ملی  (هانمايش تصويری اطالعات و داده) کبخشی با عنوان اينفوگرافيبا ايجاد  1393در سال  شوند.ها است، استفاده میداده

های جمعيتی، )شامل آمارگيری های زمانیگزارش روندها و سریو  ساالنه ردپركاربهای آمارگيریاطالعات نتايج د تا آمار، تالش ش

های استفاده از گرافيکارائه شود.  انترين شکل ممکن، به مخاطببه ساده و ترين زماندر كوتاه نيروی كار، هزينه و درآمد خانوار و....(

به سادگی از طريق بصری دريافت كند و حتی آن را  را بيننده با نگاهی كوتاه حجم قابل توجهی از اطالعاتشود رسان باعث میاطالع

 طرح  اينفوگرافيکی در درگاه ملی آمار درج شده است. 22تعداد  95. تا پايان سال به خاطر بسپارد

 سامانه تعاريف و مفاهيم

و آسان كاربران به تعاريف و مفاهيم استاندارد آماری طراحی شده و امکان  سامانه تعاريف و مفاهيم آماری با هدف دسترسی سريع

دستگاه اجرايی و  129بخش موضوعی، دستگاه اجرايی متولی واژه و تعريف ) 21ها و تعاريف استاندارد آنها به تفکيک جستجو واژه

در مجموع تا پايان سال برای كاربران فراهم آورده است. ا های تابعه(، معادل انگليسی واژه، سال استانداردسازی و سوابق آن رسازمان

 واژه و تعاريف نهايی مربوط در سامانه بارگذاری شده است.  5600بيش از  1395

 رساني آماري و كتابخانه اطالعواحد 

 عبارتند از: 1395رسانی آماری در سال ای و اطالعهای كتابخانهاهم فعاليت



 

 ها و موسسات ها ،سازمان)وزارتخانهكاربر حقيقی و حقوقی  600رسانی آماری به صورت مکتوب  به تعداد ارائه خدمات اطالع

  ؛دولتی و خصوصی(

 شامل: مشاوره ،راهنمايی ، دريافت درخواست و استخراج  1200رسانی آماری به كاربران حضوری به تعداد ارائه خدمات اطالع

 ؛های آماری (های نفوس و مسکن، نتايج طرحهای اطالعاتی )سرشماریز كاربران از سامانهاطالعات مورد نيا

 شامل: مشاوره ، مورد  600رسانی آماری به كاربران غيرحضوری از طريق پست الکترونيک به تعداد ارائه خدمات اطالع

  ؛درخواست و ارسال اطالعات ،راهنمايی، دريافت

 هایها به كاربران حقوقی و حقيقی با فرمتآماری شهری و روستايی از سرشماریهای ارائه خدمات نقشهShapfile  ،DWG 

  ؛های آماریها همراه با مشاوره نقشهو تصاوير اسکن شده نقشه

  فايل منابع اسکن شده از نشريات مركز در كتابخانه   663، 1395توسعه و بروزرسانی منابع كتابخانه ديجيتال : در سال

 و يتال ورود اطالعات شده استديج

 های اطالعاتی نشريات و مجالت تمام متن داخلی و خارجی.ارائه خدمات به همکاران مركز از طريق پايگاه 

 

  ISIمقاله از   257تعداد  و پايگاه اطالعات سيويلکامقاله از  398 ، پايگاه اطالعات مگ ايرانمقاله از  523 تعداد 1395در سال 

از طريق درگاه ملی آمار قابليت جستجو و بازيابی منابع مركز را دارد. در سال مركز آمار ايران  1كتابخانه ديجيتال دانلود شده است.

 فايل دانلود و مورد استفاده كاربران قرار گرفته است.  94399تعداد  1395

 1143شنيداری، -عنوان كتاب التين، منبع ديداری 3529،عنوان كتاب فارسی 8688بالغ بر 1395مجموعه منابع كتابخانه در سال 

 باشد.های آماری می.عنوان اسناد و مدارك طرح1088. عنوان مجله، 100عنوان .

 انتشار و اشتراك نشريات

 هانتشار نشري

از جمله وظايف اين مركز است كه هر سال پس از  و ساير نشريات آماری هاها و آمارگيریو انتشار نتايج حاصل از سرشماریچاپ 

عنوان  61شده است كه از اين تعداد  تهيهعنوان نشريه 120در مجموع تعداد 1395در سال گيرد. استخراج و بررسی نتايج صورت می

مشخص  اوين نشرياتاست. درجدول زير عن به صورت چاپی و الکترونيکیعنوان  45و  به صورت چاپیعنوان 14 ، به صورت الکترونيکی

 شده است.
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 ی دارند، ارائه شده است.تربيشمركز آمار ايران كه نياز به معرفی  تدر ادامه توضيحاتی درباره برخی از نشريا

 كشور آماري سالنامه  

های طرح دستگاه اجرايی كشور و نتايج 70های كليدی توليد شده بيش از ای حاوی اقالم آماری و شاخصآماری كشور مجموعه سالنامه

قانون  3تاكنون در راستای اجرای ماده  1345باشد كه از سال های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میآماری مركز آمار ايران در زمينه

مانی زشود. انتشار منظم و پيوسته اين نشريه، منجر به توليد سرینسخه فارسی و انگليسی تهيه و منتشر میمركز آمار ايران در دو 

نيز برای كاهش فاصله زمانی  1387گذاران گشته است. از سال ريزان و سياستهای مورد نياز محققان، برنامهارزشمندی از شاخص

برای 1هنگام، از سامانه اختصاصی آمارهای مندرج در آن و همچنين اطالع رسانی بهتوليد تا انتشار و افزايش كيفيت و سرعت تهيه 

گيری بهره excelو  wordهای ها و دفاتر موضوعی مركز آمار ايران و انتشار الکترونيکی آن در قالبآوری اطالعات از دستگاهجمع

جدول پس از  540فصل و بيش از  25سخه فارسی( در قالب )ن 1394 -، سالنامه آماری كشور1395شده است. در اين راستا در سال 

الذكر و همچنين درگاه ملی مركز های چاپی و الکترونيکی انتشار يافت و از طريق سامانه فوقهای كارشناسی در نسخهانجام بررسی

ه انگليسی( نيز پس از ترجمه و )نسخ 1393 -برداری مخاطبين قرار گرفت. همچنين فصول سالنامه آماری كشورآمار ايران مورد بهره

 های كارشناسی برای انتشار آماده گرديد. انجام بررسی

امانه س ها نيز به تدريج تحت پوشش سامانه الکترونيکی سالنامه آماری كشور قرار گرفت و اينماری استانآالزم به ذكر است سالنامه 

 پذير است.مکانا2مار آدرگاه ملی ها نيز از طريق سالنامه استان ها فعال شده و دسترسی به اطالعاتدرحال حاضر دركليه استان

های اخير توسط مركز آمار ايران در تعامل با های آماری كشور و استان كه در سالهمچنين در پی فعاليت بازنگری الگوی سالنامه

مقدمه، تعاريف و مفاهيم، تعداد فصول و محتوای های اجرايی مرتبط با سالنامه صورت پذيرفت، مواردی از قبيل كارشناسان دستگاه

 هایای از اطالعات فصول سالنامه آمار كشور و استان و استاندارد نمودن الگوی سالنامهراستا ساختن بخش عمدهجداول به منظور هم

 ها مورد بازنگری قرار گرفت. استان
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 ايران در آيينه آمار 

شود و هدف از انتشار آن ارتقای فرهنگ آماری و استفاده صحيح از آمار و اطالعات منتشر می با الگوی جديد 1388اين نشريه از سال 

باشد. عالوه بر آن مطالعه اين نشريه، تصويری كلی از وضعيت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در كشور را ارائه منتشر شده در كشور می

ای هنمايد.مقايسه سری زمانی اطالعات بررسی وضعيت تغييرات و ارائه نمودارو برای محققان و پژوهشگران اطالعات مفيدی را عرضه می

 يابداين نشريه همچنين به زبان انگليسی نيز انتشار می های اين نشريه است.متنوع از ديگر ويژگی

 ترنفر كاركن و بيش 10 هاي صنعتي دارايكارگاهمقدار مصرف انرژي 

 ريزیو برنامه ترين مباحث در سياستگذاریهای مختلف، يکی از مهمميزان مصرف آن در بخشامروزه موضوعات مرتبط با انرژی و 

ترين عوامل توليد و همچنين به عنوان يکی از كاالها و خدمات مورد نياز در مصرف نهايی كشورها است. انرژی به عنوان يکی از مهم

های رود، مقدار مصرف حاملكه بخش انرژی زيربنای اصلی توسعه به شمار میجايیاز نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است. از آن

 كند. های صنعتی ايفا میانرژی نقش مهمی در فعاليت كارگاه

ترين جا كه بخش صنعت يکی از مهمای دارد. از آنهای صنعتی اهميت ويژهارائه آمار در خصوص مقدار مصرف انرژی به ويژه در كارگاه

 1391تر از سال نفر كاركن و بيش 10های صنعتی دارای باشد، سری زمانی مصرف انرژی در كارگاهگان انرژی كشور میكنندمصرف

تر به دست آمده نفر كاركن و بيش 10های صنعتی دارای هر سال منتشر شده است. اطالعات اين نشريه از نتايج آمارگيری از كارگاه

منتشر شد. در « 1386-93تر نفر كاركن و بيش 10های صنعتی دارای ار مصرف انرژی كارگاهمقد»زمانی  ، سری1395است. در سال 

 بندیهای آمارگيری شده، بر اساس كدهای دو رقمی طبقهاين نشريه مقدار مصرف انرژی بر اساس نوع فعاليت اقتصادی كارگاه

سازی است و با توجه به اهميت يکسان بندی شدهسوم طبقهويرايش  -اقتصـادی هایفعاليت رشـته تمامی المللـیبين اسـتاندارد

 های انرژی به بشکه معادل نفت خام تبديل شده است. های مرتبط با انرژی، واحدهای حاملواحدها در پژوهش

 1389-1392برداري كشور زيستي معادن در حال بهرههاي محيطويژگي  

داری برهای محيط زيستی معادن درحال بهرهويژگی»های زمانی برداری كشور، سریبهره با استفاده از نتايج آمارگيری از معادن در حال

 در قالب نشريه جداگانه تدوين و منتشر شد.« 1390-93كشور 

 اشتراك نشريات

د. در وشهر ساله نشريات مركز آمار ايران به صورت فيزيکی و لوح فشرده، از طريق پست برای مشتركان حقيقی و حقوقی ارسال می

به مشترك حقيقی و حقوقی ارسال شده است. همچنين از طريق رايانامه  60نشريه يا لوح فشرده به حدود  290نيز تعداد  1395سال 
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 هاي موضوعي نقشه 

وعی های موض، نقشههاتر آمار و اطالعات از طريق نقشهو امکان مقايسه ساده گويا شدن نشريات مركزارتقای سطح كيفی و به منظور 

 ين تصاويراگردد. ترين اطالعات را به نمايش بگذارد، تهيه میها، در قالب تصاويری كه بتواند بيشهای نتايج آمارگيریمبتنی بر جدول

ها، ايران در آيينه آمار، ترين آنها سالنامهآمار ايران از جمله مهم بر اساس اعالم نياز واحدهای مختلف مركز تهيه و در نشريات مركز



 

های سالنامه آماری و سالنامه مصور و نقشه 1395شود. در سال های سرشماری منعکس میها، نتايج تفضيلی و اطلسخالصه گزيده

 های موضوعی نشريات مركز تهيه گرديد.همچنين نقشه

 ها )سيجاد(رونيكي دادهآوري الكتسامانه يكپارچه جمع 

وجود آورده ها )سيجاد(، بستری مناسب جهت ارتقای سطح فناوری اطالعات در مركز بهآوری الکترونيکی دادهسامانه يکپارچه جمع

افزاری با يک نرمها و در اختيار داشتن ابزار آوری دادهافزاری به منظور جمعافزاری و نرماست. استفاده از ابزارهای الکترونيکی سخت

 باشد. مزايای اين سامانه برای مركز:ها میهای متنوع و نيز سرشماریالگوی جامع جهت جوابگويی به تمام طرح

 افزاری تبلت به عنوان جايگزين پرسشنامه در ها و استفاده از ابزار سختعدم نياز به مصرف كاغذ و چاپ انبوه پرسشنامه

 های مختلف؛طرح

  و افزاری واحدكارگيری يک بستر نرمافزاری مختلف و بهمتعدد و پراكنده نرمحذف ابزارهای 

 ها و كاهش زمان انتشار نتايج.ارتقای كيفيت داده 

بر مبنای سامانه سيجاد در مركز آمار ايران صورت گرفته، سرشماری عمومی نفوس و  1395هايی كه در سال ترين فعاليتاز مهم

 باشد. مركز می های آماریو طرح 1395مسکن

 نظام مديريت امنيت اطالعات 

افزارها در افزارها و سختها، نرمهای سازمان شامل دادهنظام مديريت امنيت اطالعات در مركز آمار ايران با هدف صيانت از دارايی

ز سوی كاربران و ... است. سه مجاز به اطالعات، خطرات ناشی از محيط، خطرات ايجاد شده امقابل هرگونه تهديد اعم از دسترسی غير

 عنصر اساسی مديريت امنيت اطالعات عبارتند از:

 ؛محرمانگی اطالعات: اطمينان از اينکه فقط افراد مجاز به اطالعات دسترسی دارند 

 ها ويکپارچگی اطالعات: اطمينان از صحت اطالعات، جلوگيری از اعمال تغييرات روی داده 

 های مورد نياز به اطالعات دسترسی دارند.نکه كاربران مجاز در زماندر دسترس بودن: اطمينان از اي 

 های گذشته، های سالادامه فعاليتآغاز شد و در  1390، از سال 27001استقرار نظام مديريت امنيت اطالعات بر اساس استاندارد ايزو 

 انجام پذيرفت: 1395در سال  اقدامات زير
 های:اجرايی مديريت تداوم كسب و كار برای سيستم استقرار روش 

 ؛اتوماسيون اداری گام -

 و درگاه مركز آمار ايران -

 .هاريزی برای استقرار اين روش اجرايی در ساير سيستمبرنامه -

 ؛ريزی جهت تامين سامانه اتوماسيون ارزيابی ريسک سيستم مديريت امنيت اطالعاتبرنامه 

 ؛وزه سامانه ارزيابی ريسک سيستم مديريت امنيت اطالعاتآموزش نمايندگان دفاتر در ح 

 های مركز فناوری اطالعات و ارتباطاتتدوين روش اجرايی مديريت سرويس: 

 و فرم درخواست سرويس -

 .هاشناسنامه سرويس -



 

 های استاندارد تدوين سند بيانيه كاربردپذيری مطابق با كنترلISO 27001:2013؛ 

 های مديريت تغييرات، پشتيبانی مركز شامل شورای راهبردی امنيت، كميته اجرايی، كارگروه ادامه جلسات تشکيالت امنيت

   ؛حوادث و مميزی امنيت اطالعات

 ؛های تحت وبتدوين سند انطباق با الزامات مركز افتای رياست جمهوری برای سرويس 

 و انطباق با الزامات افتا 

 1395ساعته بابت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  24اندازی مركز مانيتورينگ راه. 

 ) شوراي سياستگذاري چاپ و نشر )هيئت تحريريه 

ها مركب نها و تأمين نظر متقاضيان آگيری در مورد چگونگی انتشار، ارتقای كيفی نشريهشورای مزبور با هدف سياستگذاری و تصميم

فعاليت خود را آغاز كرد و با برگزاری  1390الملل در سال های بينمديركل دفتر رياست، روابط عمومی و همکاری نفر و زير نظر هفتاز 

 وظايف خود را پيگيری نمود. اهم وظايف اين شورا عبارت است از: 1395جلسه در سال  4

 ؛های مركزهای الزم برای چگونگی و سطح ارائه اطالعات در نشريهتعيين چارچوب 

 ؛هاها و استانداردهای مورد نياز برای تدوين نشريهتهيه و تنظيم دستورالعمل 

 ها برای اشخاص حقيقی و حقوقی.آن گيری در مورد چگونگی ارسالتصميم 

 ترين مصوبات اين شورا عبارتند از:مهم

  ؛شش ماهه طراحی جديد طرح روی جلد نشريات فصلی و 

 و در قسمت پيشگفتار نشريات درج اسامی همکاران تهيه كننده نشريه 

 های آماری در درگاه ملی آمار)خبر،چکيده نتايج و بقيه اطالعات نشريات(رسانی وانتشار نتايج طرحطراحی فرآيند اطالع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


