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اهداف بلند مدت خود را تدوین نموده است و  0199سال برای چشم انداز و ماموریت تدوین شده،  مرکز آمار ایران به منظور تحقق

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

 المللي بین و ملي آماري استانداردهاي رعايت با کیفیت با رسمي آمارهاي تولید و ارائه

  ،وضعیت فصلی نشریه تهیه 1ها، نشریه جایگاه تطبیقی استان 0نشریه فصلی اقتصاد ایران،  1تهیه سالنامه آماری 

 های آماریای و تهیه اطلسهای ملی و منطقهنشریه حساب 1قیمت، نشریه  06، کشور فرهنگی و اجتماعی

 اثربخشی تولید آمارهای رسمی کارآمدی و ارتقاء 

  0198های سال و تکمیل طرح 0199طرح آمارگیری جدید در سال  18اجرای 

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

  لیگزارشهای تحلیه تهی 

 افزاری مورد نیاز تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای تأمین و پشتیبانی زیرساخت نرم

 المللیملی و بین

  شاخص مقدار 1 حساب اقتصادی، آمار فصلی تجارت خارجی و1تهیه 

 سامانه جمع آوری اطالعات  های قیمت، دوافزار محاسبه شاخصسازی سیستم یکپارچه تهیه نرمطراحی و پیاده

 )سالنامه و حسابهای منطقه ای( و توسعه و تکمیل بسته نرم افزاری محاسبات حسابهای ملی

  61 اجرای طرح به صورت ثبتی 01اجرای طرح آمارگیری و  مرحله 

 های ملی و استانیهای آماری، فنی و تخصصی به دستگاهارایه مشاوره 

 0111و اجرایی سرشماری  های فنیسازی زیر ساختفراهم 

 های آماریدتدوین و توسعه استاندار 

 مارهای رسمیآسازی در فرآیند تولید توسعه نوین 

  عنوان متوسط قیمت 1شاخص قیمت و  01تهیه 

 کنندهیه شاخص قیمت تولید کننده و مصرفتغییر سال پا 

 (استارز ايران)ايران آماري هايثبت جامع نظام استقرار

 کشور هایآبادی فهرست سازی یکسان بر نظارت 
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 مستغالت و امالک و کار و کسب فعالیت، جمعیت، ثبت  جامع نظام استقرار 

 مبناثبتی روش به هافعالیت رشته از یکی افزوده ارزش محاسبه 

 آماری هایثبت استانداردسازی 

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

 ،(استارز ایران)  ایران آماری هایثبت جامع نظام زیرساخت پشتیبانی و وسعهت ایجاد 

 نشاط با و بالنده کاري محیط در همكاران سازي توانمند و سازماني توسعه،  انساني منابع مديريت نوين هاينظام استقرار

 نظام آماری توسعه سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی 

 آمارگیری نظارت بر اجرای طرحهای 

 هابع مالی مرکز آمار ایران و استانتأمین و مدیریت منا 

 انجام تکالیف مرتبط با برنامه اصالح نظام اداری 

 ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی 

 ارائه امور رفاهی و خدمات پشتیبانی مرکز آمار ایران 

 ارائه خدمات پشتیبانی در سطح برتر 

 ای آمارگیری مرکز و دستگاههامدیریت نظارت بر طرحه 

 سازی منابع انسانی نظام آماریتوانمند 

 راهبردي بهبودعملكرد و نظارت ،ريزيبرنامه نوين هاينظام استقرار

 ای و سالنامه آمارینظارت بر اجرای طرح های شاخص قیمت، حساب های منطقه 

 های آماری و فایل جغرافیایینظارت بر بهنگام رسانی نقشه 

 ارت بر اجرای طرحهای آمارگیرینظ 

 توسعه سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی 

 رصد و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در برنامه ملی توسعه آمار کشور 

 مدیریت برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی و شورای عالی آمار 

 مدیریت تهیه برنامه عملیاتی ساالنه مرکز آمار 

 وین گزارشات عملکرد مرکز آمارمدیریت تهیه و تد 

 های عمومی و اختصاصی مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشورمدیریت شاخص 

 مدیریت کارگروه قانون و هماهنگی شورای راهبری کیفیت 



115

78 

 

 ارزیابی و پایش عملکرد دفاتر مرکز 

 های دفتر ) تحلیل کاربردی و تبیینی(شناسی برنامهتبیین و آسیب 

 مدی ( ریت طراحی و تغذیه سامانه مدیریت بر مبنای محصولRBM) 

 خانه شورای عالی آمارراهبری کارگروه اجرایی دبیر 

 مدیریت نظارت بر طرحهای آمارگیری مرکز و دستگاهها 

 مدیریت بر ارزیابی عملکرد معاونت آمارو اطالعات استانها 

 کیفیت آمارهای رسمی نظام اماری ءارتقا 

 نظام ملی مدیریت کیفیت و رعایت استاندارد آماری در پاسخگویی به تقاضاهای آماری سازیپیاده 

 مدیریت و نگهداشت برنامه جامع توسعه مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد معماری سازمانی 

 هابهبود عملکرد فرایندها و سرویس 

 المللي وبین ملي درسطح آماري ايوحرفه علمي سازنده هايوهمكاري تعامالت وارتقاء بهبود
 های بین المللی و موارد مشابهاطالع رسانی آمارهای اقتصادی به مجامع بین المللی، تکمیل پرسشنامه 

 های تخصصی )آماری، نقشه و ...( دستگاه های اجراییمشارکت در کمیته 

 های فرا دفتری و دستگاه های اجراییمشارکت در کمیته 

 المللی و ملیاطالع رسانی بین 

 المللیهای ملی و بینی تعامالت و همکاریارتقا 

 هانامهپیگیری تعهدات تفاهم 

 های ملی و استانیای آماری، فنی و تخصصی به دستگاههمشاورهیه ارا 

 المللیموزشی وسمینارها و همایش های بینها، کارگاه های آاعزام  به دوره 

 المللیای و بینهای منطقهوزشی مشترک با سازمانها و کارگاه های آمبرگزاری دوره 

  ی جهانالمللی و مراکز ملی آمار کشورهامورد نیاز مرکز با سازمانهای بینتبادل اطالعات فنی یا آماری 

 تبادل دانش و تجارب آماری با مراکز ملی آماری کشورهای پیشرو 

 ها آماریکت بوک( و مستندات و نتایج برخی طرح)سالنامه و پا ترجمه و ویرایش نشریات آماری اصلی مرکز 

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

 المللیبه آمارهای ارائه شده در سطح بینلعه تطبیقی برای شناسایی جایگاه مرکزدر زمینه دسترسی انجام مطا 

 های آنها برای ارتقای دانش و بهبود کارکرد مرکزلمللی به منظور استفاده از ظرفیتاهای بینگسترش همکاری 

 افکار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران شنامه مرکز پژوهش و سنجتحقق تعهدات تفاهم 
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 های اجرایی در سطح ملیارتقای تعامالت با دستگاه 

 

 

   نوين هايفناوري از گیريبهره با اطالعات و هاداده امنیت حفظ و محرمانگي رعايت با آمار ملي شبكه توسعه

 آوری اطالعات )سالنامه های قیمت، دو سامانه جمعبه شاخصافزار محاسسازی سیستم یکپارچه تهیه نرمطراحی و پیاده

 ای( و توسعه و تکمیل بسته نرم افزاری محاسبات حسابهای ملیو حسابهای منطقه

 پایگاه ملی آماری مشارکت در ایجاد 

 مدیریت و توسعه خدمات دولت الکترونیک 

 های نوین اطالعات گیری از فناوریتوسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی وحفظ امنیت داده ها واطالعات با بهره

 وارتباطات

 توسعه و نگهداری پایگاه اطالعات آماری ایران 

 توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت امنیت اطال( عاتISMS) 

 افزاری و مرکز دادههای سختارتقا، توسعه و نگهداری زیرساخت 

 زارهای پایه، ـافعامل، نرم تمـهای کاربردی، سیستمـافزاری شامل: سیسهای نرمتـداری زیرساخـا، توسعه و نگهـارتق

 افزاری تجهیزات شبکه و...های نرمدهندهآنتی ویروس، توسعه

 های ارتباطی و امنیتیاختارتقا و توسعه زیرس 

 ،ذارانسیاستگ توسط آمار کاربرد و تفسیر صحیح اشاعه و ترويج و عمومي واعتماد آگاهي ارتقاي ،رسمي آمارهاي به دسترسي وتسهیل گسترش

 محققین ،ريزانبرنامه

 تهیه فهرست آمارهای رسمی بهنگام شده 

 ک مقاله یا تحلیل(نی )هر گروه حداقل ییتدوین مقاله یا گزارش تحلیل تبی 

 محصوالت آماری مشارکت در اطالع رسانی نتایج و 

 تهیه گزارشهای تحلیلی 

 تهیه اینفوگرافیک 

  های مرکزهای جمعی برای انعکاس فعالیتبا رسانههمکاری 

  گسترش و تسهیل دسترسی کاربران به آمارهای رسمی کشور و ارائه آمارهای رسمی کشور به منظور ارتقای فرهنگ

 78 وسواد آمار

 

 های اجرایی در سطح ملیارتقای تعامالت با دستگاه 

 

 

   نوين هايفناوري از گیريبهره با اطالعات و هاداده امنیت حفظ و محرمانگي رعايت با آمار ملي شبكه توسعه

 آوری اطالعات )سالنامه های قیمت، دو سامانه جمعبه شاخصافزار محاسسازی سیستم یکپارچه تهیه نرمطراحی و پیاده

 ای( و توسعه و تکمیل بسته نرم افزاری محاسبات حسابهای ملیو حسابهای منطقه

 پایگاه ملی آماری مشارکت در ایجاد 

 مدیریت و توسعه خدمات دولت الکترونیک 

 های نوین اطالعات گیری از فناوریتوسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی وحفظ امنیت داده ها واطالعات با بهره

 وارتباطات

 توسعه و نگهداری پایگاه اطالعات آماری ایران 

 توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت امنیت اطال( عاتISMS) 

 افزاری و مرکز دادههای سختارتقا، توسعه و نگهداری زیرساخت 

 زارهای پایه، ـافعامل، نرم تمـهای کاربردی، سیستمـافزاری شامل: سیسهای نرمتـداری زیرساخـا، توسعه و نگهـارتق

 افزاری تجهیزات شبکه و...های نرمدهندهآنتی ویروس، توسعه

 های ارتباطی و امنیتیاختارتقا و توسعه زیرس 

 ،ذارانسیاستگ توسط آمار کاربرد و تفسیر صحیح اشاعه و ترويج و عمومي واعتماد آگاهي ارتقاي ،رسمي آمارهاي به دسترسي وتسهیل گسترش

 محققین ،ريزانبرنامه

 تهیه فهرست آمارهای رسمی بهنگام شده 

 ک مقاله یا تحلیل(نی )هر گروه حداقل ییتدوین مقاله یا گزارش تحلیل تبی 

 محصوالت آماری مشارکت در اطالع رسانی نتایج و 

 تهیه گزارشهای تحلیلی 

 تهیه اینفوگرافیک 

  های مرکزهای جمعی برای انعکاس فعالیتبا رسانههمکاری 

  گسترش و تسهیل دسترسی کاربران به آمارهای رسمی کشور و ارائه آمارهای رسمی کشور به منظور ارتقای فرهنگ

 وسواد آمار
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 (…خانه، درگاه ملی، فروشگاه مجازی و رسانی الکترونیک )شامل صفحهاطالع تغذیه پایگاه 

 سازی آمار با مشارکت متخصصان و مجامع علمی و اجرای برنامه زمانی مناسبتی و برگزاری همایش راهبردهای کاربردی

 سازی آمارهای کاربردیبرنامه

 های مرتبط با مرکز آمار ایران )شامل: سامد، صندوق ارباب رجوع، سامانه رسانی از طریق سامانهپاسخگویی به ابهام و اطالع

 انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و ...(

 تحقق برنامه سوم ملی آمار 

 مدیریت و نظارت بر امور مرتبط با انتشارات و نشریات مرکز 

 ز و محصوالت آماری آنانجام امور تبلیغاتی درخصوص معرفی فعالیتهای مرک 

 تدوین و توسعه استاندارهای آماری 

 تسهیل دسترسی به استانداردهای آماری 

 سازی در ارائه آمار تولید شده در بستر نوینBI 

 رسانیتسهیل دسترسی به آمارهای رسمی از طریق خدمات اطالع 

 

 

 


