






 

 

 

 

اين . هل  مذكور اطالع پيدا كنند و عالوه بر آن نمودارهل  مرتبط بل آن را نيز موااالهده نمليندآنالين از آخرين وضااا يت شااالخص
و  هل  تلفن همراهزبلنه طراحي شده است و بل اب لد مسرلف گوشي رسلني بهرر به كلربران به صورت دوافزار  برا  اطالعمحصاو  نرم 
 .هل  تبلت سلزگلر استلهنيز دسرگ

 پارس نما سامانه

  هلهل، شهرهل و بلوكهل  عمومي را بل اطالعلت مكلني در سطوح تقتيملت سيلسي، آبلد نرليج سرشملر  پلرس نمل، پليگله رقومي

مديران فراهي نموده است. را برا  كلربران و هل سلز  و نگهدار  دادهپردازش، مديريت، ذخيره، تحليلمرتبط سلخره و امكلن  ،شهر 

هل  تيذيه شده در آن وجود كلالت بتيلر  كه در طراحي و دادهتهيه شد ولي به دليل اش 1386افزار در سل  نتسه اوليه اين نرم

در  توسط بسش خصوصي و بل نظلرت فني كلرشنلسلن خبره مركز توس ه يلفت. 1393تل  1391سل  افزار از نرمجديد  نتسه ،داشت

 ده است.ش افزوده 1385تل  1365هل  به ماموعه اطالعلت سرشملر  1390سرشملر  عمومي نفوس و متكن  جروژه، نرلياين پ

 سامانه تعاريف و مفاهيم

امكلن سلملنه ت لريف و مفلهيي آملر  بل هدف دسررسي سريع و آسلن كلربران به ت لريف و مفلهيي اسرلندارد آملر  طراحي شده و 

دسرگله  129بسش ، دسرگله اجرايي مرولي واژه و ت ريف ) 21به تفكيك بسش موضوعي ) آنهلهل و ت لريف اسرلندارد واژهجتراو 

تل  است. در ماموعا برا  كلربران فراهي آورده هل  تلب ه ، م لد  انگليتي واژه، سل  اسرلنداردسلز  و سواب  آن راجرايي و سلزملن

 واژه و ت لريف نهليي مربوط در سلملنه بلرگذار  شده است.  4374حدود  1393پليلن سل  

 رساني آماري واحد اطالع

 

 
هل  اجرا هل و سرشملر رسالني مركز آملر ايران در خصوص ارائه نرليج طرح رسالني آملر  بل توجه به بيلنيه مكموريت اطالع واحد اطالع

آملرهل  به كلربران آملر ، همواره س ي بر اين داشره كه  طالعلتلنگي ايرافيليي موجود بل حفظ محرمترين ساطوح ج تل كو كشاده  
هل  واحد اهي ف لليت مندان قرار دهد.هترين شاايوه و صاارف كمررين هزينه در اخريلر عالق در اساارع وقت، بل آساالن  توليد شااده را

 عبلرتند از: 1393رسلني آملر  در سل  اطالع
  ؛ 1ارتبلط بل مورر  مديريت كلربر )حقيقي و حقوقي  در سلملنه 942ا  بل ثبت بيش از خدملت مولورهارائه 
  شده در دبيرخلنه مركز؛نلمه درخواست ثبت 1593بررسي، پلسسگويي و اعالم هزينه به 
  و هلرشملر هل  آملر  و سهزار فليل اقالم اطالعلتي مورد نيلز كلربران از نرليج طرح 10اسرسراج بيش از 

                                                 
1 Customer Relationship Management (CRM) 
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   بل به كلربران حقوقي و حقيقي هل  مسرلف هل  سااال هل  آملر  شاااهر  و روسااارليي، سااارشاااملر  ارائاه خادملت نقواااه

 هل  آملر .هل همراه بل مولوره نقوهو تصلوير اسكن شده نقوه Shapfile ، DWGهل فرمت

رساالني آملر  به كلربران ثبت شااده در ساالملنه اطالعخبرنلمه  12توان به تهيه و ارساال  رساالني مياز ديگر خدملت واحد اطالع
 و سيتري مولوره برخط اشلره كرد. 1هل  اطالعلتي از طري  رايلنلمهارتبلط بل مورر ، تهيه و ارسل  فليل

 كتابخانه 
لنه  و افزار كرلبسرسلني سيمرغ )نرمكرلبسلنه مركز آملر ايران بل ماموعه غني منلبع، راهنمليي و مولوره تسصصي، سيتري جلمع اطالع 

نلمه از  900كلربر حضاور  در سلملنه ارتبلط بل مورر  و   2100المللي، بل ثبت بيش از هل  اطالعلتي داخلي و بينگير  از پليگلهبهره
رسلني آملر  و افزايش سرعت در ذخيره و بلزيلبي اطالعلت همواره س ي در ارتقل  فرهنگ آملر ، بهبود خدملت اطالع 2نلمهطري  رايل

وان اعن 400لز شلمل: اي و التين مورد نياكي فلرساررونيالپي و الكاا دام به تهيه منلبع  اا لنه اقاا كرلبس 1393ل  اا داشره است. در س
هل  آملر  نموده، به طور  كه ماموعه منلبع سااند و مدرك طرح 78عنوان ماله و  130دار ، شااني -دار ااااامنبع دي 96كرل ، 

عنوان اسنلد و  1241 عنوان ماله، 770شنيدار ،  -عنوان منبع ديدار  1476عنوان كرل ،  23602بللغ بر  1393كرلبسلنه در سل  
 هل  آملر  شده است.مدارك طرح

 انتشار و اشتراك نشريات
هل  آملر  است كه در اين زمينه اقداملت زير انالم  لپ و انرولر نوريلت آملر  و نرليج طرح رسلني آملر ،هل  اطالعروش از ديگر

 شده است.

 هانتشار نشري

 

 

 هل از جمله وظليف اين مركز است كه هر سل  پ  از اسرسراج و بررسي نرليجهل و آملرگير  لپ و انرولر نرليج حلصل از سرشملر 

ملهه، عنوان شش 8عنوان سلالنه،  26 لپ شده است كه از اين ت داد  1393عنوان نوريه در سل   57گيرد. در ماموع ت دادصورت مي

 .موسص شده است آنهلهل و تنلو  انرولر عنوان مورد  بوده است. درجدو  زير عنلوين نوريه 5 و عنوان فصلي 18

 

 

 

                                                 
1 amar@sci.org.ir 
2 library@sci.org.ir 
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 هافهرست نشريه - 1جدول 
 نشريه عنوان رديف

 32شملره  -1391ايران در آيينه آملر سل   1

 1391بردار  كوور نرليج آملرگير  از م لدن در حل  بهره 2

 1392اطالعلت قيمت اجلره متكن در شهر تهران پلييز  3

 1383-90بيورر  نفر كلركن و 10هل  صن ري نرليج آملرگير  از مقدار مصرف انرژ  در كلرگله 4

 1392آملرگير  از گردشگران ملي بهلر نرليج  5

 1392هل  صن ري كوور نرليج آملرگير  از گلودار  6

 1390-91نرليج طرح ثبت اطالعلت شلخص پرتو فرا بنفش در كوور  7

 1385-90هل  بين اسرلنيكيد بر مهلجرتكبلت 1355-90روند مهلجرت داخلي كوور  8

 1392هل  كوور نيمه او  شده توسط شهردار هل  سلخرملني صلدر اطالعلت پروانه 9

  1392هل  عمراني نيمه دوم آالت مورد اسرفله در طرحنرليج آملرگير  از كرايه ملشين 10

 1392نرليج آملرگير  از قيمت مصللح سلخرملني نيمه دوم  11

 1392هل  عمراني نيمه دوم نرليج آملرگير  از دسرمزد نيرو  انتلني شلغل در طرح 12

 1392قيمت فروش محصوالت وهزينه خدملت كولورز  در منلط  روسرليي كوورزمترلن 13

 1392هل  كوور پلييز هل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار اطالعلت پروانه 14

 1392اطالعلت قيمت اجلره متكن در شهر تهران زمترلن  15

 1392ط  روسرليي كوورسل قيمت فروش محصوالت وهزينه خدملت كولورز  در منل 16

 1392هل  كوور زمترلنهل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار اطالعلت پروانه 17

 1392هل  كوور بهلر هل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار اطالعلت پروانه 18

 1392هل  كوور آملركورلر دام كورلرگله 19

 انگليتي -1390متكن  اطل  گزيده نرليج سرشملر  عمومي نفوس و 20

 1392اطالعلت قيمت اجلره متكن در نقلط شهر  كوور نيمه دوم 21

هاال  اناارژ  و مولاادهل  مقياالس كو ااك م االدن در حاال     نرااليج آماالرگير  از مقاادار مصاارف حلماال   22
 ملسه  ) به غير از شن و1391بردار  كوور بهره

  1390-100)1390سل  هل  صن ري شلخص قيمت توليدكننده محصوالت گلودار  23

 1390متكن  اسلس نرليج سرشملر  عمومي نفوس و مهلجرت داخلي كوور در سطح شهرسرلن بر 24

  1390-100)1391هل  صن ري كوور سل  شلخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار  25

  1390-100)1390هل  صن ري كوور سل  شلخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار  26

 1391هل  صن ري سل  شلخص قيمت توليدكننده محصوالت گلودار  27

 1393اطالعلت قيمت اجلره متكن در شهر تهران بهلر  28

 1393هل  عمراني نيمه او  نرليج آملرگير  ازدسرمزد نيرو  انتلني شلغل در طرح 29
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 نشريه عنوان رديف
 1393عمراني نيمه او  هل  آالت منرسب مورد اسرفلده در طرحنرليج آملرگير  از كرايه ملشين 30

 1393رملني نيمه او  خنرليج آملرگير  از قيمت مصللح سل 31

 1393هزينه خدملت كولورز  در منلط  روسرليي بهلر  قيمت فروش محصوالت و 32

 1392نرليج آملرگير  نيرو  كلر  33

 1392هل  كوور سل هل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار اطالعلت پروانه 34

 1393اطالعلت قيمت اجلره متكن در شهر تهران تلبترلن  35

 )انگليتي 1391سللنلمه آملر  كوور  36

 1393هزينه خدملت كولورز  در منلط  روسرليي تلبترلن  محصوالت وفروش قيمت  37

 ايران دهل  فصلي اقرصلشلخص 38

 1392خلنوارهل  شهر  سل  درامدنرليج آملرگير  از هزينه و 39

 1392خلنوارهل  روسرليي سل  درامد نرليج آملرگير  از هزينه و 40

 ويرايش سوم -ت لريف ومفلهيي اسرلندارد آملر  41

 1393هل  كوور بهلر هل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار اطالعلت پروانه 42

 1392هل  صن ري سل  شلخص قيمت توليدكننده محصوالت گلودار  43

 1391ننده بسش صن ت سل كتوليدشلخص قيمت  44

 المللي مولغل بند  بينطبقه 45

 1392نرليج آملرگير  از گردشگران ملي تلبترلن  46

 1392شلخص قيمت توليدكننده بسش صن ت سل  47

 1393هل  صن ري بهلرشلخص قيمت توليدكننده محصوالت گلودار  48

  1393پلييز اطالعلت قيمت اجلره متكن در شهر تهران 49

 1392سللنلمه آملر  كوور  50

 1393كننده بسش صن ت بهلرشلخص قيمت توليد 51
 1393تلبترلنهل  صن ري شلخص قيمت توليدكننده محصوالت گلودار  52
 1392ايران در آيينه آملر  53
 انگليتي -1391ايران در آيينه آملر  54
 1391بردار  كوورم لدن در حل  بهره زيتريهل  محيطوييگينرليج آملرگير  از  55
 1393هل  كوور تلبترلن هل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار اطالعلت پروانه 56
 1392صن ري سل   هل مرغدار شلخص قيمت توليدكننده محصوالت  57
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 دارند، ارائه شده است.  بيوررهل  مركز آملر ايران كه نيلز به م رفي در ادامه توضيحلتي دربلره برخي از نوريه

 كشور آماري سالنامه  

 

 

هل  هل  آملر  مركز آملر ايران در زمينهدسرگله اجرايي و نرليج طرح 60سللنلمه آملر  حلو  اقالم آملر  كليد  توليد شده بيش از 
شود. مركز آملر ايران تهيه و منرور ميقلنون  3تلكنون در راسرل  اجرا  ملده  1345بلشد كه از سل  اقرصلد ، اجرملعي و فرهنگي مي

برا  كلهش فلصله زملني توليد تل انرولر و افزايش دقت و سرعت تهيه آملرهل  مندرج در آن از سلملنه اخرصلصي برا   1387در سل  
هل  سللنلمه آملر  دهبل اسرفلده از همين سلملنه دا 1393گير  شد. در سل  آور  و انرولر الكررونيكي اطالعلت مورد نيلز بهرهجمع
 -هل، نتسه فلرسي آن به  لپ رسيد. نتسه انگليتي سللنلمه آملر  كوورگردآور  شد و پ  از بررسي و ويرايش داده 1392سل  
نالم ا نيز هلسللنلمه آملر  كوور و سللنلمه آملر  اسرلن هل جدو بلزنگر  الگو  همچنين در اين سل   نيز تهيه و منرور شد. 1391
نلسي جلتلت كلرش هل  جهلن در دسرور كلر قرار گرفت وانالم مطلل لت تطبيقي و بررسي سللنلمه آملر  كوور. در اين ارتبلط ه استشد

ي   نهليهلالگو ار شد وزبرگ ،سللنلمه هل جدو هل  اجرايي مرولي تهيه و ارائه اطالعلت آملر  هل و دسرگلهو مديريري بل كليه سلزملن
مالك عمل قرار در سل  آتي  1393تل در تهيه سللنلمه سل   هغ شدهل نيز ابالاسرلنالگو  نهليي به اين  .تكييد شدند فصو  هل جدو 
  گيرد.

  ايران در آيينه آمار 

 

 

 شود و هدف از انرولر آن ارتقل  فرهنگ آملر  و اسرفلده صحيح از آملر و اطالعلتبل الگو  جديد منرور مي 1388اين نوريه از سل  
بلشد. عالوه بر آن مطلل ه اين نوريه، تصوير  كلي از وض يت اقرصلد ، اجرملعي و فرهنگي در كوور را ارائه منرور شده در كوور مي

  يلبد.نمليد. اين نوريه به زبلن انگليتي نيز انرولر مين و پيوهوگران اطالعلت مفيد  را عرضه ميلو برا  محقق

 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن هاي كشور ـ نسخه نشريه آبادي 

 .شودتهيه ميهل  عمومي نفوس و متكن هل  مركز است كه در مقلطع سرشملر ترين نوريهترين و مهيهل يكي از قديمينوريه آبلد 

نوع اسلس هل  ارتبلطي بر هل  تقتيملت سيلسي، راهاليه حلو و  1:100000بل مقيلس هل  روسرليياين نوريه شلمل تصلوير نقوه

هل به همراه اطالعلت خلنوار  و نوع آبلد  )روسرل، مكلن، مزرعه و منلط  ممنوعه  در مقطع هل، محدوده شهرهل و آبلد راه، رودخلنه

بل  كاماافزار بل طراحي نرم 1391از سل   ،بلشد. اين ف لليت بل مولركت بسش خصوصيمي 1390سرشملر  عمومي نفوس و متكن
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 . زكولور عمومي بلزشملر  سرشملر  اطالعلتو پردازش  آور جمع -3

ر ب مركز هل  آملر ترين طرحيكي از مهي طرح نيرو  كلر به عنوان آور  الكررونيكيسلملنه جمع در اين سل  سرشملر ،عالوه بر 

 .  استمبنل  سيالد توليد شده

 مكاني و ارتباط با شبكه ملي آمار توسعه پايگاه اطالعات 
مكلني آملر  گرديده است. هدف از هل  انداز  سيتري جلمع مديريت دادهاين مركز بر اسلس طرح جلمع انفورملتيك موظف به راه

نتسه  1389محور كردن فليل جيرافيليي است. در سل  هل  آملر  و مكلنرسلني نقوهاجرا  اين پروژه، مكلنيزه نمودن فرايند بهنگلم

تكميل  1393ل  آغلز و در س 1392سلز  شد. نتسه دوم پروژه، از سل  هل  زنالن و خراسلن رضو  پيلدهاوليه اين پليگله، در اسرلن

تحت  افزار ، بلزنملييگرديد. در نتسه دوم، تييير رويكرد و م ملر  اسرقرار، برقرار  ارتبلط كلرا بل شبكه ملي آملر، اصالح م ملر  نرم

 گرا و اسرلندارد انالم شده است.و  كلرا، بلزمهندسي و تتهيل فرايندهل  پيچيده و در نهليت ايالد زيرسلخت سروي 

 هاي پيشينسرشماري -هاي عناصر تقسيماتي كشورهايجاد الي 
هل  عمومي نفوس و متكن در سطوح تقتيملتي اسرلن، شهرسرلن، بسش، دهترلن و شهر در قللب نرليج كلي و در نرليج سرشملر 

هل  شملر گيرد. در سرريزان قرار ميهل در قللب نرليج تفصيلي در اخريلر پيوهوگران و برنلمههل  شهر  و آبلد سطوح تقتيملتي بلوك

شد. بنلبراين، امكلن مولهده و بررسي روند مورد اسرفلده، اغلب به صورت كروكي و بل دقت محدود تهيه ميهل  آملر  گذشره، نقوه

، به «1390هل  هل  عنلصر تقتيملتي كوور بل دقت نقوهايالد اليه»تيييرات جم يري فراهي نبود. برا  رفع اين موكل، ف لليت 

 1391تي )دهترلن، بسش، شهرسرلن، اسرلن، محدوده شهر و نقلط آبلد   از سل  هل  كوور  سطوح و عنلصر تقتيملمنظور تهيه اليه

هل  روسرليي سرشملر  و بسوي از اليه 1385و  1375هل  هل  تقتيملتي روسرليي در سرشملر اليه 1393در سل  و آغلز شد 

 بلزسلز  و اصالح شد.  1390هل  سل  بر اسلس اليه 1365

 هاي عناصر تقسيمات كشوريهايجاد و بهبود تدريجي الي 
رر آملر و اطالعلت فهل  كوور توسط دهل  مورد اسرفلده در سرشملر هل  آملر ، همچنين نقوهرسلني نقوههل  بهنگلمپروژه

هل  آملر  شهر  و روسرليي به طور مترقل و بل نقوهشود. از طرفي، هل انالم ميهل  كوور و مترقل از سلير اسرلناسرلندار 

ين رو، گردند. از اهل  كوور در دو مقيلس شهر  و روسرليي آرشيو ميهل به تفكيك اسرلنشوند. اين نقوههل  مرفلوت تهيه ميمقيلس

هل  شهر ، دارا  همروشلني و تداخل هترند. برا  رفع اين موكل، ف لليت ايالد هل  آملر  در برخي مرزهل  اسرلني و محدودهنقوه

آغلز گرديد. در اين ف لليت، ابردا اليه تقتيملت كوور   1393هل از سل  تيملت كوور  و بهبود تدرياي اين اليههل  عنلصر تقاليه

تهيه گرديد. رفع كلمل اشكلالت همروشلني، نيلز به بررسي مترندات و مصوبلت وزارت كوور و  1393منطب  بر فليل جيرافيليي 

 فت. هل قرار گردقي ، در اخريلر اسرلن ست اشكلالت موجود، تهيه گرديد و به منظور بررسيهمچنين عمليلت ميداني دارد. از اين رو، فهر
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   مديريت امنيت اطالعات 
افزارهل در مقلبل افزارهل و سااستهل، نرمهل  ساالزملن شاالمل دادهمديريت امنيت اطالعلت در مركز آملر ايران بل هدف صاايلنت از دارايي

مالز به اطالعلت، خطرات نلشي از محيط، خطرات ايالد شده از سو  كلربران و ... است. سه عنصر غيرهرگونه تهديد اعي از دسررسي 
 اسلسي مديريت امنيت اطالعلت عبلرتند از:

 محرملنگي اطالعلت: اطمينلن از اينكه فقط افراد مالز به اطالعلت دسررسي دارند؛ 
   هل واعمل  تيييرات رو  داده ازيكرلر گي اطالعلت: اطمينلن از صحت اطالعلت، جلوگير 

 هل  مورد نيلز به اطالعلت دسررسي دارند.در دسررس بودن: اطمينلن از اينكه كلربران مالز در زملن 

مرحله طراحي  1392آغلز شد و در سل   1389، از سل  27001اسارقرار نظلم مديريت امنيت اطالعلت بر اسلس اسرلندارد ايزو  
 عبلرتند از: 1393و انرسل  مولور به پليلن رسيد. سلير اقداملت صورت گرفره در سل  آن پ  از مطلل لت اوليه 

 ؛ تلپ، فلش ممور ، هلرد اكتررنل ، تبلت و ...هل  قلبل حمل در سطح مركز شلمل اسرفلده از لپتداوم اجرا  رويه رسلنه 

 ؛تداوم اجرا  رويه اسرفلده از اينررنت كلربران در سطح مركز 

 ؛هل  كلربران و سرورهل  مركزويروس در رايلنه  رويه آنريتداوم اجرا 

  ؛توسط پرسنل مركز 1تداوم اجرا  رويه امنيت نيرو  انتلني و امضل  فرم ت هدنلمه عدم افول  اطالعلت 

 توسط پيملنكلران؛ تداوم اجرا  رويه شسص ثللث و امضل  فرم امضل  فرم ت هدنلمه عدم افول  اطالعلت 

   ؛هل  مركز توسط كلربرانا  كلمه عبور در سطح رايلنهرويه كلمه عبور و تييير دورهتداوم اجرا 

 ؛تداوم اجرا  رويه امنيت فيزيكي و محيطي در سطح مركز داده 

  افزار هل و تهيه سستسلز سلعت سيتريهمزملنتداوم اجرا  رويهTime Zone و در اين راسرل 

  ايران اطالعلت و ابالغ احكلم جديد اعضل از طرف ريلست مركز آملربلزنگر  در اعضل  شورا  راهبرد  امنيت. 

 شبكه آماري اكو 
از سو  مركز آملر ايران پيونهلد شد و  2008انداز  شابكه آملر  اكو در نسترين نوتت رئيتلن مراكز آملر  اكو در ژانويه سل   راه

از طري  پرتل   2011ايران محو  شااد. اين شاابكه از فوريه ساال   بل تصااويب شااورا  نمليندگلن دائمي اكو اين وظيفه به مركز آملر 
به ب د ارائه  2000كوور عضو اكو به صورت سر  زملني از سل   10هل  آملر  كليد  دساررس اسات و شالخص   قلبل  2اخرصالصاي  

 كند. اقداملت مركز در زمينه بروزرسلني و تيذيه پليگله اطالعلت آملر  شبكه مزبور عبلرت است از:مي
 دست آمده از كوورهل؛هل  آملر  بهبر اسلس آخرين شلخص 2013هل  كليد  سل  بروزرسلني شلخص 

 كوور آذربليالن، پلكترلن، تلجيكترلن و تركيه؛ 4هل  آملر  بروزرسلني گزيده 

 بروزرسلني اخبلر دبيرخلنه اكو و مراكز آملر  كوورهل  عضو اكو؛ 

                                                 
1 Non-Disclosure Agreement(NDA) 

2 http:// www.ecosn.org                                                                                               
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 وان ارائه نوريه اقرصلد  دبيرخلنه اكو بل عنECO Trade؛ 

  ايالد صفحه جديد مربوط به آملرهل  كوورهل  اكو بل عنوانECO in World Statistics؛ 

 و ارائه مترندات دو كلرگله آموزشي برگزارشده توسط دبيرخلنه اكو 

 .بروزرسلني پروفليل  هلر كوور افيلنترلن، پلكترلن، تركيه و تلجيكترلن 
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