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   آینده رویکرد
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مدت خود را تدوین نموده است اهداف بلند 1400موریت تدوین شده، براي سال أانداز و مآمار ایران به منظور تحقق چشممرکز 

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

عایت با کیفیت با رسمی آمارهاي تولید و ارائه داردهاي ر ستان  المللیو بین ملی آماري ا

 و اجتماعی وضعیت فصلی نشریه 4ها، نشریه جایگاه تطبیقی استان 1نشریه فصلی اقتصاد ایران،  4تهیه سالنامه آماري،  •

- 1399 يهارصد برنامه ششم توسعه (سال يهاشاخصنشریه  1هاي عدالت اجتماعی، نشریه شاخص 1 کشور، فرهنگی

نشریه  2نشریه قیمت،  22 ،)1395-1399کشور ( يهااستان یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد گاهیجا هینشر 1، )1396

هاي و تهیه اطلس نشریه فصلی تجارت خارجی (ریالی و دالري)  1هاي مقدار، نشریه شاخص 3اي، و منطقه هاي ملیحساب

 ؛آماري

 ؛اثربخشی تولید آمارهاي رسمی کارآمدي و يارتقا •

 ؛ر و امالك و مستغالتاستقرار نظام جامع ثبت جمعیت، فعالیت، کسب و کا •

 ؛هاي تحلیلیتهیه گزارش •

افزاري مورد نیاز تولید و ارائه آمارهاي رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهاي ملی و تأمین و پشتیبانی زیرساخت نرم •

 ؛المللیبین

 آوري اطالعاتهاي قیمت، دو سامانه جمعافزار محاسبه شاخصسیستم یکپارچه تهیه نرم و پشتیبانی سازيطراحی و پیاده •

 ؛هاي ملیافزاري محاسبات حساببسته نرم اي) و توسعههاي منطقه(سالنامه و حساب

 ؛هاي ملی و استانیهاي آماري، فنی و تخصصی به دستگاهه مشاورهئارا •

 ؛1400سرشماري هاي فنی و اجرایی سازي زیر ساختفراهم •

 و هاي آماريدتدوین و توسعه استاندار •

 .مارهاي رسمیآتولید  فرایندسازي در توسعه نوین •

ستقرار ران(ایران آماري هايثبت جامع نظام ا ستارز ای  )ا

 ؛کشور هايآبادي فهرست سازيیکسان بر نظارت •

 ؛مستغالت و امالك و کار و کسب فعالیت، جمعیت، ثبت جامع نظام استقرار •

 ؛مبناثبتی روش به هافعالیت رشته از یکی افزودهارزش محاسبه •

 ؛آماري هايثبت استانداردسازي •

 و )استارز ایران(ایران ) اقتصادي( آماري هايثبت جامع نظام استقرار •

 .)استارز ایران( ایران آماري هايثبت جامع نظام زیرساخت پشتیبانی و توسعه ایجاد، •
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عایت با آمار ملی شبکه توسعه گی ر    نوین هايفناوري از گیريبهره با اطالعات و هاداده امنیت حفظ و محرمان

 آوري اطالعاتهاي قیمت، دو سامانه جمعافزار محاسبه شاخصسیستم یکپارچه تهیه نرم و پشتیبانی سازيطراحی و پیاده •

 ؛هاي ملیافزاري محاسبات حساببسته نرم اي) و توسعههاي منطقه(سالنامه و حساب

 ؛مشارکت در ایجاد پایگاه ملی آماري •

 ؛مدیریت و توسعه خدمات دولت الکترونیک •

 هاي نوین اطالعات وگیري از فناورياطالعات با بهره ها وتوسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی وحفظ امنیت داده •

 ؛ارتباطات

 ؛توسعه و نگهداري پایگاه اطالعات آماري ایران •

 ؛)ISMS(توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت امنیت اطالعات  •

 ؛افزاري و مرکز دادههاي سختتوسعه و نگهداري زیرساخت ،ارتقا، •

زارهاي پایه، آنتی ـافعامل، نرم تمـهاي کاربردي، سیستمـافزاري شامل: سیسهاي نرمتـداري زیرساخـ، توسعه و نگهءاـارتق •

 و اري تجهیزات شبکه و...افزهاي نرمدهندهویروس، توسعه

 .هاي ارتباطی و امنیتیو توسعه زیرساخت ءارتقا •

سترش سهیل گ عتماد آگاهی ارتقاي ،رسمی آمارهاي به دسترسی وت ج عمومی وا عه و تروی شا ح و ا سیر صحی رد و تف  ،ارانسیاستگذ توسط آمار کارب

رنامه زانب  محققین ،ری

 ؛تهیه فهرست آمارهاي رسمی بهنگام شده •

 ؛نی (هر گروه حداقل یک مقاله یا تحلیل)یمقاله یا گزارش تحلیل تبیتدوین  •

 ؛محصوالت آماري رسانی نتایج ومشارکت در اطالع •

 ؛هاي تحلیلیتهیه گزارش •

 ؛تهیه اینفوگرافیک •

 ؛هاي مرکزهاي جمعی براي انعکاس فعالیتهمکاري با رسانه •

واد س ارائه آمارهاي رسمی کشور به منظور ارتقاي فرهنگ وگسترش و تسهیل دسترسی کاربران به آمارهاي رسمی کشور و  •

 ؛آمار

 ؛)…خانه، درگاه ملی، فروشگاه مجازي و رسانی الکترونیک (شامل صفحهاطالع تغذیه پایگاه •

سازي آمار با مشارکت متخصصان و مجامع علمی و اجراي برنامه زمانی مناسبتی و برگزاري همایش راهبردهاي کاربردي •

 ؛سازي آماري کاربرديهابرنامه
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هاي 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 •

 ؛هاي مرکز و محصوالت آماري آنانجام امور تبلیغاتی درخصوص معرفی فعالیت •

 ؛تدوین و توسعه استاندارهاي آماري •

 ؛تسهیل دسترسی به استانداردهاي آماري •

 و  BIسازي در ارائه آمار تولید شده در بستر نوین •

 .رسانیتسهیل دسترسی به آمارهاي رسمی از طریق خدمات اطالع •

 المللیبین و ملی درسطح آماري ايوحرفه علمی سازنده هايوهمکاري تعامالت يوارتقا بهبود

 ؛المللی و موارد مشابههاي بینالمللی، تکمیل پرسشنامهنی آمارهاي اقتصادي به مجامع بینرسااطالع •

 ؛هاي اجراییهاي تخصصی (آماري، نقشه و ...) دستگاهمشارکت در کمیته •

 ؛هاي اجراییدفتري و دستگاههاي فراکمیتهمشارکت در  •

 ؛المللیو بین رسانی ملیاطالع •

 ؛المللیهاي ملی و بینارتقاي تعامالت و همکاري •

 ؛هانامهتعهدات تفاهم و تحقق پیگیري •

 ؛هاي ملی و استانیهاي آماري، فنی و تخصصی به دستگاهمشاوره ارائه •

 ؛المللیهاي بینهاي آموزشی وسمینارها و همایشها، کارگاهبه دوره اعزام •

 ؛المللیاي و بینهاي منطقههاي آموزشی مشترك با سازمانها و کارگاهبرگزاري دوره •

 ؛المللی و مراکز ملی آمار کشورهاي جهانهاي بینتبادل اطالعات فنی یا آماري مورد نیاز مرکز با سازمان •

 ؛تبادل دانش و تجارب آماري با مراکز ملی آماري کشورهاي پیشرو •

 ؛آماري يها(سالنامه و پاکت بوك) و مستندات و نتایج برخی طرح ترجمه و ویرایش نشریات آماري اصلی مرکز •

 ؛المللی به آمارهاي رسمی کشور و ارائه آمارهاي رسمی کشورگسترش و تسهیل دسترسی کاربران بین •

 ؛المللیارائه شده در سطح بین در زمینه دسترسی به آمارهاي انجام مطالعه تطبیقی براي شناسایی جایگاه مرکز •

 و آمار ایران ها براي ارتقاي دانش و بهبود کارکرد مرکزهاي آنالمللی به منظور استفاده از ظرفیتهاي بینگسترش همکاري •

 .هاي اجرایی در سطح ملیارتقاي تعامالت با دستگاه •
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ستقرار نظام رنامه نوین هايا کرد و نظارت بهبود ،ریزيب  راهبردي عمل

 ؛اي و سالنامه آماريهاي منطقههاي شاخص قیمت، حسابنظارت بر اجراي طرح •

 ؛هاي آماري و فایل جغرافیاییرسانی نقشهنظارت بر بهنگام •

 ؛هاي آمارگیرينظارت بر اجراي طرح •

 ؛توسعه سازمانی و توانمندسازي منابع انسانی •

 ؛توسعه آمار کشورهاي اجرایی در برنامه ملی رصد و ارزیابی عملکرد دستگاه •

 ؛عالی آمارمدیریت برگزاري جلسات کمیسیون تخصصی و شوراي •

 ؛ایران مدیریت تهیه برنامه عملیاتی ساالنه مرکز آمار •

 ؛ایران مدیریت تهیه و تدوین گزارشات عملکرد مرکز آمار •

 ؛هاي اجرایی کشورهاي عمومی و اختصاصی مبناي ارزیابی عملکرد دستگاهمدیریت شاخص •

 ؛مدیریت کارگروه قانون و هماهنگی شوراي راهبري کیفیت •

 آمار ایران؛ ارزیابی و پایش عملکرد دفاتر مرکز •

 ؛( تحلیل کاربردي و تبیینی)مرکز آمار ایرانتر اهاي دفشناسی برنامهتبیین و آسیب •

 ؛عالی آمارراهبري کارگروه اجرایی دبیرخانه شوراي •

 ؛ي اجراییهارکز و دستگاههاي آمارگیري ممدیریت نظارت بر طرح •

 ؛هامدیریت بر ارزیابی عملکرد معاونت آمارو اطالعات استان •

 ؛کیفیت آمارهاي رسمی نظام اماري يارتقا •

 ؛سازي نظام ملی مدیریت کیفیت و رعایت استاندارد آماري در پاسخگویی به تقاضاهاي آماريپیاده •

 و العات و ارتباطات با رویکرد معماري سازمانیمدیریت و نگهداشت برنامه جامع توسعه مرکز فناوري اط •

 .هابهبود عملکرد فرایندها و سرویس •

ستقرار سانی منابع مدیریت نوین هاينظام ا شاط با و بالنده کاري محیط در همکاران سازي توانمند و سازمانی توسعه،  ان  ن

 ؛نظام آماري توسعه سازمانی و توانمندسازي منابع انسانی •

 ؛هاي آمارگیريطرح نظارت بر اجراي •

 ؛هاتأمین و مدیریت منابع مالی مرکز آمار ایران و استان •

 ؛انجام تکالیف مرتبط با برنامه اصالح نظام اداري •

 ؛سازي و توانمندسازي منابع انسانیظرفیت •

 ؛ارائه امور رفاهی و خدمات پشتیبانی مرکز آمار ایران •
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 ؛ارائه خدمات پشتیبانی در سطح برتر •

 و ي اجراییهاهاي آمارگیري مرکز و دستگاهبر طرح مدیریت نظارت •

 .سازي منابع انسانی نظام آماريتوانمند •

 


