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ز ا یرـیگاطالعات با بهره ها وداده تیو حفظ امن یحرمانگـم تیآمار با رعا یتوسعه شبکه مل
 اطالعات و ارتباطات نینو یهایفناور

ميزان مطلوبيت آمارهاي توليد شده نزد كاربران به عوامل مختلفي بستگي دارد. يكي از عوامل مهم مرتبط با ميزان مطلوبيت توليدات، 

كه ملي آمار و مديريت انتشار آمارهاي رسمي جهت منظور توسعه شب به همينها است. رساني آنزمان ارائه و چگونگي انتشار و اطالع

هاي فعاليتمركز تصريح شده است.  مأموريت اينرساني جامع و مؤثر از جمله اهداف مركز آمار ايران است كه در قانون و نيز اطالع

 خصوص عبارتند از:اين انجام شده در 

 کشور یاطالعات آمار گاهیتوسعه پا

اي واحد، آمارهاي رسمي كشور را با اي است در بستر شبكه ملي آمار ايران كه به عنوان پنجرهپايگاه داده پايگاه اطالعات آماري كشور،

با در دسترس قرار دادن نتايج  1931پايگاه اطالعات آماري در سال دهد. كنندگان قرار ميسطوح دسترسي معين در دسترس استفاده

ها نيز بدان افزوده شد در سال اندازي شد و به تدريج نتايج ساير آمارگيريراه 1931كلي و تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

جدول در سطح  93111فايل اطالعاتي شامل  8282در قالب  1931نتايج كلي و تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  1931

ن، زناشويي، تحصيالت و فعاليت( جهت استفاده موضوع )جمعيت، خانوار، مهاجرت، مسك 7شهرستان، و به تفكيک ، كل كشور، استان

 كاربران در درگاه ملي آمار بارگذاري شد.

 اطالعات و ارتباطات مرکز یطرح جامع فناور یبازنگر

 ييچه كارها نكهيشده هستند، تنها ذكر ا عيتوز يكيزيو از نظر ف دهيچيپ يابعاد و ساختارها يكه اغلب دارا يامروز يهادر سازمان

 فهيكه در سازمان انجام وظ يها، اهداف و نقش افرادداده ندها،يبلكه فرا ست،ين ي( انجام شود كاففي)شرح وظا يتوسط چه كسان ديبا

لزم مست يامر نيداشته باشد. چن يهمخوان شوند،يارائه م يراهبرد يزيرسازمان كه در قالب برنامه يو راهبردها هدافبا ا ديبا كننديم

 ابعاد سازمان را درک نموده و نينقشه، روابط ب نينقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از ا کي يآن است كه سازمان دارا

 اتيابعاد و خصوص گريها و دمكان ندها،ياطالعات افراد، فرا ينقشه از سازمان، كه حاو ني. اديهماهنگ نما رات،ييبه تغ ازيدر صورت ن

 : عبارتند از 31سال  صورت گرفته در اين خصوص در يهاتيفعال .شوديم دهينام يسازمان يسازمان است، معمار

 ؛" رانيدر ا يسازمان يچارچوب معمار" يبررس -

  ؛در سازمان يمعمار يروش اجرا نيترمناسب يبررس - 

  و يانجام معمار يزيربرنامه -

 .يمعمار ياجرا -
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Iاطالعات )  تیامن تيريمد ستمیتوسعه و نگهداشت س SMS9) 
افزارها در افزارها و سوتها، نرمهای سازمان شامل دادهنظام مدیریت امنیت اطالعات در مرکز آمار ایران با هدف صیانت از دارایی

 مجاز به اطالعات، خطرات ناشی از محیط، خطرات ایجاد شده از سوی کاربران و ... است. مقابل هرگونه تهدید اعم از دسترسی غیر

 ریت امنیت اطالعات عبارتند از:سه عنصر اساسی مدی

 اد مجاز به اطالعات دسترسی دارندمحرمانگی اطالعات: اطمینان از اینکه فقط افر 
 ها ی از اعمال تغییرات روی دادهیکپارچگی اطالعات: اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیر 

 اطالعات دسترسی دارندهای مورد نیاز به در دسترس بودن: اطمینان از اینکه کاربران مجاز در زمان 

های گذشته،  های سالآغاز شد و در ادامه فعالیت 1331، از سال 22111استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ایزو 

 انجام پذیرفت: 1331اقدامات زیر در سال 
  انجام اقدامات الزم برای اخذ گواهینامه ملی نظام مدیریت امنیت اطالعات 

  های اجراییمنظور استقرار روشتشکیل کارگروه استقرار به 

 های پایه و اجراییبازنگری و اصالح روش 

 ز طرف مدیر امنیت اطالعات اها های اجرایی و ابالغ روشتعیین مسئولین استقرار روش 

  بروزرسانی سیستم مستنداتISMS 

 ها و ارزیابیگذاری داراییهای اطالعاتی، ارزشیار برای ورود داراییمنمدیریت فرایندهای نظام مدیریت امنیت اطالعات با سامانه ای 
 ریسک

 ها تا زمان ممیزی اصلی انجام یک مرحله ممیزی داخلی برای شناسایی نقاط ضعف و مرتفع کردن آن 
  ریسک سیستم مدیریت امنیت اطالعاتآموزش نمایندگان دفاتر در حوزه سامانه ارزیابی 

  ها  مطابق با الزامات باالدستیشناسایی فضای سازمان، ذینفعان و انتظارات آنتدوین سند پایه  

 حوادث  یهای مدیریت تغییرات، پشتیبانادامه جلسات تشکیالت امنیت مرکز شامل شورای راهبردی امنیت، کمیته اجرایی، کارگروه
 و ممیزی امنیت اطالعات
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 (جادی)س یآمار یهاطرح یهاداده یآورجمع ینرم افزار رساختیز یبانیتوسعه و پشت

وجود آورده در مرکز به ها )سيجاد(، بستري مناسب جهت ارتقاي سطح فناوري اطالعاتآوري الكترونيكي دادهسامانه يكپارچه جمع

افزاري با يك ها و در اختيار داشتن ابزار نرمآوري دادهافزاري به منظور جمعافزاري و نرماست. استفاده از ابزارهاي الكترونيكي سخت

 باشد. مزاياي اين سامانه براي مرکز:ها ميهاي متنوع و نيز سرشماريالگوي جامع جهت جوابگويي به تمام طرح

 يگزين پرسشنامه در افزاري تبلت به عنوان جاها و استفاده از ابزار سختياز به مصرف کاغذ و چاپ انبوه پرسشنامهعدم ن

 هاي مختلفطرح

 افزاري واحد ارگيري يك بستر نرمکافزاري مختلف و بهحذف ابزارهاي متعدد و پراکنده نرم 

 ها و کاهش زمان انتشار نتايجادهارتقاي کيفيت د 

 :عبارتند از 69در سال  يآمار يهاطرح يهاداده يآورجمع ينرم افزار رساختيزدر حوزه  مرکز آمار ايران يهاتيلفعااهم 
 ستميتوسعه و نگهداشت س  

 موجود ستميس ليو تحل يبررس 

 های دولت الكترونیك در مركز آمار ایرانمدیریت اجرای سیاست

يكي، مصوب شوراي عالي اداري و ضوابط فني اجرايي توسعه خدمات دولت الكترونيك، نامه توسعه خدمات الكتروندر راستاي اجراي آيين

 توسط مرکز آمار ايران صورت گرفته است: 6969مصوب شوراي فناوري اطالعات، اقدامات زير در سال 

 هاي آماريي طرحگفتگو يتاالرها تيريمد 

 تيو شكا شنهاديپرسش، انتقاد، پ افتيسامانه در تيريمد 

 سامانه دانا يکاربر تيريمد 

 يامكيسامانه پ تيريمد 

 يسامانه ارتباط استان تيريمد 

 ينترنتيوسعه فروشگاه ات 

  شناسنامه خدمات مرکز آمار تهيه 

 هاي هوشمندتوسعه ارائه خدمات آماري از طريق گوشي 

رونيك و هوشمندسازي اداري است، براي هاي نقشه راه اصالح نظام اداري، توسعه دولت الكتهمچنين با توجه به اين که يكي از برنامه

هاي دولتي، جايزه دولت الكترونيك توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور طراحي و براي پايش، سنجش و ارزيابي آن در دستگاه

 اجرا شد. مرکز آمار ايران نيز در بخش تكليفي جايزه مذکور شرکت نمود. 6969اولين بار در سال 
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