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 طیمح در همکاران یو توانمند ساز ی، توسعه سازمان یمنابع انسان تیریمد نینو یهاماستقرار نظا
 بالنده و با نشاط یکار

 یانسان هیسرما تیریمد

د. با گيرنها نيز بدون وجود نيروي انساني شکل نميشود و سازمانامروزه بدون وجود نيروي انساني متخصص کار جهان به سامان نمي

 براین اساس منابع انسانيرود. ناوري در کليه امور بشري، نيروي انساني همچنان مهمترین عامل توليد به شمار ميوجود نفوذ زیاد ف

آیند چراکه به تصميمات سازماني شکل داده، مسایل و مشکالت سازمان را حل هاي امروزي به شمار ميارزشمندترین منبع سازمان

  شود.گفته مي "سرمایه انساني"این اساس بي جهت نيست که به آن . بربخشندوري را عينيت مينموده و بهره

ر تها عموما در تالش هستند از نيروي انساني آموزش دیدههاي اخير شاهد تغييراتي بوده است. سازمانجایگاه منابع انساني در سال    

ما ي سازمان بوده، وليکن امروز اینگونه نيست که لزوو توانمندتر استفاده کنند. شاید در گذشته تعداد نيروي انساني شاخصي از بزرگ

 تر باشد.داشتن نيروي انساني بيشتر به معني توليد بيشتر و خدمات با کيفيت

تدوین  تهيه وموارد زیر، مرکز آمار ایران مشتمل بر  "سند برنامه نيروي انساني مرکز آمار ایران "لذا به منظور مدیریت سرمایه انساني

 گردید.

  انداز، اهداف کالن، مأموریت، خط مشي، وظایف و اصول اساسي آمارهاي رسميچشم 

 تحليل وضعيت موجود نيروي انساني مرکز 

 یانسان یروین یآموزش، توسعه و توانمندساز

يقت قآموزش در ح یابد.که در سایه آموزش و توسعه کارکنان تحقق ميبهسازي نيروي انساني است ، اساس توسعه و بالندگي سازماني

 هها و استعدادهاي نهفته و بيیکارگيري تواناهباعث ب، هاي کارکنان در سازمانهاي اصولي و منطقي هدایت تالشیکي از راهبه عنوان 

  ردد.گپذیري فکري الزم در کارکنان خواهد شد و از سوي دیگر منجر به افزایش اثربخشي و کارایي سازمان ميوجود آوردن حس انعطاف

تخصصي، سمينارهاي  –ها و سمينارهاي علمي هاي آموزشي کارکنان دولت، کنفرانسنوع شامل دوره 3مرکز در قالب  هايآموزش

هاي انجام شده در این زمينه در ادامه به طور خالصه فعاليتبرگزار گردیده است.  7331هاي آماري در سال آموزشي و توجيهي طرح

 شود. ارائه مي

  ان دولتكاركن  های آموزشیدوره

برگزار  7331در سال  7، و فناوري اطالعات به شرح جدول برداريهاي اقتصاد، آمار، مدیریت، نقشههاي آموزشي در زمينهدوره این

 گردیده است.
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 0938ساعت آموزش به تفكیك نوع آموزش در سال  -تعداد دوره، ساعت آموزش و تعداد نفر -0جدول 

 ساعت آموزش -نفر شساعت آموز دوره تعداد نوع دوره رديف
 00787 0011 71 شغلی 0

 1516 11 6 فرهنگی و عمومی 1

 0581 18 6 مدیران 1

 07891 0101 81 جمع

 ها و سمینارهاي علمي و تخصصيحضور در کنفرانس

 هایها و کنفرانسو نیز تبادل نظر با سایر کارشناسان، تعدادی از همکاران این مرکز در سمینارها، همایش دانشارتقای در راستای 

 ند:اهعلمی و تخصصی به شرح ذیل شرکت کرد

 0938هاي علمي و تخصصيها و کنفرانسکنندگان در سمینارها، همايشتعداد شرکت -2جدول
 تعداد شرکت کننده عنوان

 1 همایش روابط عمومی الکترونیک
 5 کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 1 کنفرانس روابط عمومی و صنعت
 1 همایش نظام پیشنهادات 

 5 همایش محاسبه قیمت تمام شده 
 1 کنفرانس منابع انسانی 

 5 همایش ملی پیشرفته های معماری سازمانی

 هاي آماريبرگزاري سمینارهاي آموزشي و توجیهي طرح

مرکز و کارشناسان معاونت آمار و ای برای همکاران نمونه های آمارگیریسمینار آموزشی مربوط به طرح 05د ، تعدا0198در سال 

سمینار مجازی برگزار گردیده  00سمینار حضوری و  1ها برگزار گردید. از این تعداد، ریزی استاناطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 است. 

 سمینارهاي حضوري 

 مصرف کننده متیشاخص ق یهااز طرح یریآمارگ طرح .0

 خانوار و درآمد نهیاز هز یریآمارگ طرح .1

 کار یرویاز ن یریآمارگ طرح .1

 .ICTطرح آمارگیری  .1
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 مینارهاي مجازي س

 فصل بهار یاز گردشگران مل یریآمارگ طرح .0

 یخانوار یهایریآمارگ هینمونه پا یفهرست بردار طرح .1

 و خدمات یجامع بازرگان طرح .1

 شتریده نفر کارکن و ب یصنعت یهااز کارگاه یریآمارگ طرح .1

 کشور یبردارل بهرهاز معادن در حا یریآمارگ طرح .5

 ی کشورسالنامه آمار .6

 یصنعت یهایکننده گاودار دیتول متیشاخص ق طرح .7

 طرح آمارگیری از باغداری .8

 طرح آمارگیری از گذران وقت .9

 های ارائه دهنده خدمات مرتبط با محیط زیست طرح آمارگیری از کارگاه .01

 طرح آمارگیری اندازه گیری ماهانه تعداد و تولیدات دام سنگین.  .00

راهبري و استمرار نظام پیشنهادها

ایده در  0پیشنهاد بررسی و  11ها جلسه برگزار کرد که طی آن 8تعداد  0198در سال  دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

امل ش پیشنهادهای رسیده به این دبیرخانه، پیرامون هفت محور وری تصویب شد.محور توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش بهره

افزایش کیفیت محصوالت و خدمات آماری، ارتقای فرهنگ آماری، افزایش کارایی نظام ملی آمار ایران، بهبود کلیه مراحل اجرای 

وری، بهبود فرآیندهای اداری و روش انجام کار و افزایش انگیزه ها، توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش بهرهها و آمارگیریسرشماری

 اند.نان بودهو رضایت کارک

 متناسب آن عيو توز يانسان يرویحفظ هرم ن

 وظیفه به شرح ذیل تدوین گردید: 1به منظور اجرای برنامه فوق 

 جذب و استخدام نیروی بر اساس برنامه ششم توسعه .0

 انجام امور بازنشستگی و خدمات پس از آن  .1

 و ماموریت کارکنان انجام امور مربوط به انتقال .1
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 نفر از 1نفر از کارکنان مرکز به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند و بسته به نیاز و صالحدید مرکز احکام انتقال   7در این راستا 

نفر نیروی انسانی بر اساس  11کارکنان متقاضی به سایر دستگاههای اجرایی صادر شد. همچنین فرایند جذب و استخدام 

 موکول گردید. 99رونا ویروس فرایند مصاحبه و گزینش نهایی به سال مجوزهای اخذ شده انجام پذیرفت که به دلیل شیوع ک

 ياز حقوق کارکنان و سالمت ادار انتیص

 به منظور صیانت از حقوق کارکنان و سالمت اداری وظایف ذیل با نهایت دقت و صحت انجام پذیرفت:

 های رفاهی در سطح برترارائه برنامه .0

 هاها و ماموریت، مرخصیانتظام بخشی و نظارت بر تردد کارکنان .1

 صدور احکام کارگزینی کارکنان طبق قوانین و مقررات مصوب  .1

 بایگانی سوابق پرسنلی. .1

 مديريت سبز
 های انرژی اقدامات ذیل صورت پذیرفت.در راستای اصالح حامل

 های آبی و جایگزینی سیستم هواساز با مصرف انرژی کمترجمع آوری کولر 

 های دو جداره جدیدجایگزین نمودن پنجرههای قدیمی و تعویض پنجره 

 تعویض شیرآالت قدیمی و جایگزینی شیرآالت اهرمی جدید 

 های بهداشتی به منظور کاهش مصرف برقنصب چشمی الکترونیک در راهروها و سرویس 

 ف های کم مصرنصب المپSMD  وLED های پر مصرف به جای المپ 

 های خشک و ترتفکیک و جداسازی زباله 

  و امحاء کاغذهای اضافه در چاپخانهجمع  

 ها و مدارک آماری امحاء پرونده 

 های غیرضروریها و پنکهآوری اسپیلتجمع 

 ها و نصب شیر الکترونیکی )چشمی(آوری شیرآالت سرویسجمع 

 های برقابلآوری تعداد زیادی کهای برق و جمعها و ساماندهی کابلتعویض تابلوهای برق قدیمی و بازسازی و نوسازی آن 

 غیرضروری

 ی در جویریزی شرکت برق برای صرفهاندازی آن )یک ساعت در روز( طبق برنامهتعمیرات اساسی دستگاه دیزل ژنراتور و راه

 مصرف انرژی
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 مور زنان و خانوادها

روانی و اجتماعی زنان،  نفر عضو با هدف ارتقاء آگاهی و سطح سالمت جسمی، 6، کمیته مشورتی امور بانوان با ترکیب 0196در سال 

در راستای وظایف  0198در سال  رد.روع کش 96افزایش عزت نفس و خودشکوفایی و نشاط سازمانی زنان مرکز آمار کار خود را از پاییز 

 عملیاتی از پیش تعیین شده انجام داده است: زیر را براساس برنامه هایفعالیتمحوله خود 

 0938ته مشورتي امور بانوان مرکز آمار ايران در سالهاي انجام شده کمیفعالیت-9جدول
 

 شرح نام فعالیت تعداد

 بانوان تعداد جلسات کمیته مشورتی 01

 داخل
 سازمان

 خوانیبرگزاری نشست کتاب جلسه 6

 بانوان ژهیو یمراسم شب چله و حافظ خوان یبرگزار یکبار

 زنان بیماری های رایجسخنرانی در خصوص  آشنایی با  جلسه 0

 ارسال پوشاک و کتاب برای مناطق محروم بار 1

 شرکت در جلسات شورای فرهنگی جلسه 1

 شرکت در جلسات شورای مدیران جلسه 5

 لهال پارک در ایرانی بانوان سالمت هفته پویش در  ایران آمار مرکز بانوان  شرکت بار 0

    خارج
 سازمان

 عنوان جهان پرتکاپوروز دختر با  ییگردهما شرکت در بار0

 یدولت تیریمد یمرکز آموزش رانینشست تجارب مد شرکت در بار6

 بازدید از کتابخانه ملی بار 0

 یزندگ ینیشرکت همکاران درنشست باز آفر بار 1

 های عدالت جنسیتی در معاونت امور زناندر جلسات نهایی کردن شاخص شرکت 1

 های خانواده سالمخانواده در تهیه شاخص همکاری با معاونت امور زنان و 1

 در جلسات دعوت شده از طرف مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حضور جلسه 9

 




