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 طيمح در همکاران يو توانمند ساز ي، توسعه سازمان يمنابع انسان تيريمد نينو يهااستقرار نظام
 بالنده و با نشاط يكار

 یانسان هيسرما تيريمد

د. با گیرننمی ها نیز بدون وجود نیروی انسانی شکلشود و سازمانامروزه بدون وجود نیروی انسانی متوصص کار جهان به سامان نمی

 براین اساس منابع انسانیرود. وجود نفوذ زیاد فناوری در کلیه امور بشری، نیروی انسانی همچنان مهمترین عامل تولید به شمار می

آیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسایل و مشکالت سازمان را حل های امروزی به شمار میارزشمندترین منبع سازمان

  شود.گفته می "سرمایه انسانی". براین اساس بی جهت نیست که به آن بوشندوری را عینیت میبهره نموده و

ر تها عموما در تالش هستند از نیروی انسانی آموزش دیدههای اخیر شاهد تغییراتی بوده است. سازمانجایگاه منابع انسانی در سال    

عداد نیروی انسانی شاخصی از بزرگی سازمان بوده، ولیکن امروز اینگونه نیست که لزوما و توانمندتر استفاده کنند. شاید در گذشته ت

 تر باشد.داشتن نیروی انسانی بیشتر به معنی تولید بیشتر و خدمات با کیفیت

تدوین  تهیه ود زیر، موارمرکز آمار ایران مشتمل بر  "سند برنامه نیروی انسانی مرکز آمار ایران   "لذا به منظور مدیریت سرمایه انسانی  

 گردید.

 چشم انداز، اهداف کالن، مأموریت، خط مشی، وظایف و اصول اساسی آمارهای رسمی 

 تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی مرکز 

 یانسان يروین يآموزش، توسعه و توانمندساز

قیقت آموزش در ح یابد.کارکنان تحقق میکه در سایه آموزش و توسعه بهسازی نیروی انسانی است ، اساس توسعه و بالندگی سازمانی

 هها و استعدادهای نهفته و بییکارگیری تواناهباعث ب، های کارکنان در سازمانهای اصولی و منطقی هدایت تالشیکی از راهبه عنوان 

 ردد.گکارایی سازمان میپذیری فکری الزم در کارکنان خواهد شد و از سوی دیگر منجر به افزایش اثربوشی و وجود آوردن حس انعطاف

 شود. های انجام شده در این زمینه ارائه میدر ادامه به طور خالصه فعالیت

 مديران و كاركنان هاي آموزشیدوره

، یبردارهای اقتصاد، آمار، مدیریت، نقشههای آموزشی در زمینه، دورهمرکزکارشناسان  و مدیرانای و حرفهعلمی سطح به منظور ارتقای 

 کند.های آموزشی برگزار شده را ارائه میاطالعات مربوط به دوره 1جدول برگزار شد. اطالعات و فناوری 
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 16در سال  ساعت آموزش به تفكیك نوع آموزش -تعداد دوره، ساعت آموزش و تعداد نفر -9جدول 

 ساعت آموزش -نفر تعداد ساعت آموزش دوره تعداد نوع دوره رديف
 94914 894 18 شغلی 1

 1471 11 1 فرهنگی و عمومی و توجیهی 2

 114 91 1 مدیران 3

 91741 866 18 جمع

 

ساعت بوده  31/03و کل کارکنان  60/03، سرانه آموزش کارکنان 21/00شایان ذکر است به طور کلی سرانه آموزش مدیران 

 است.

 ها و سمینارهاي علمی و تخصصیحضور در كنفرانس

 هایها و کنفرانسآموزش و نیز تبادل نظر با سایر کارشناسان، تعدادی از همکاران این مرکز در سمینارها، همایشبه منظور ارتقای 

 علمی و توصصی به شرح ذیل شرکت کردند:

 

 9316هاي علمی و تخصصیها و كنفرانسكنندگان در سمینارها، همايشتعداد شركت -1جدول
 تعداد شركت كننده عنوان

 0 مولد سازی و مدیریت دارایی های دولتهمایش ملی 
 2 کنگره بین المللی حقوق ایران

 6 همایش ساالنه انجمن حسابداری ایران
 1 همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

 0 همایش ملی مولد سازی و مدیریت دارای های دولت
 26 همایش ملی پژوهش های باستان شناسی

 2 قانون مالیات های مستقیم 113ماده سمینار تکنیک های کاربردی 
 1 سمینار روابط عمومی، رسانه و اقتصاد مقاومتی

 هاي آماريبرگزاري سمینارهاي آموزشی و توجیهی طرح

ای برای های نمونهسمینار آموزشی آمارگیری 21ای مرکز، تعداد های نمونهبه منظور آموزش کارشناسان جهت اجرای آمارگیری

به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.  هاریزی استانمدیریت و برنامههمکاران مرکز و کارشناسان معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 رتند از:عناوین سمینارهای مذکور عبا

 های ساختمانیآموزشی گردآوری اطالعات پروانهسمینار  .1

 های ملیهای ده گانه مرتبط با حسابهای دارای فعالیتآموزشی کارگاه سمینار .2

 طرح زبنور عسل سمینار آموزشی .3
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 آموزشی طرح سالنامه آماری سمینار .0

 آموزشی طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوارسمینار  .1

 آموزشی طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصل بهار سمینار .1

 طرح آمارگیری از ارائه دهندگان خدمات محیط زیست سمینار آموزشی .2

 آموزشی طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سمینار .6

 های دارای فعالیت پشتیبانی معادن کشورسمینار آموزشی طرح آمارگیری از کارگاه .3

 کشور روستایی و شهری خانوارهای درآمد و از هزینه آمارگیری طرح آموزشی سمینار .11

  کار از نیروی آمارگیری طرح آموزشی سمینار .11

 PIP8CPI , 1 ها قیمت شاخص آموزشی سمینار .12

 ICT ارتباطات و اطالعات فناوری ویژه هایکارگاه از آمارگیری طرح آموزشی سمینار .13

 ارتباطات و اطالعات فناوری  از کنندگانو استفاده خانوارها برخورداری آمارگیری از طرح آموزشی سمینار .10

 های کشوردامداری و هاباغداری از آمارگیری هایطرح آموزشی سمینار .11

  1331 روستایی هاینقشه رسانی بهنگام طرح آموزشی سمینار .11

 1331  ایمنطقه هایحساب آمارگیری هایطرح آموزشی سمینار .12

 1331  پایه برداری فهرست طرح آموزشی سمینار .16

 1331های صید و آبزی پروریآموزشی طرح آمارگیری جامع از فعالیت سمینار .13

  1331آموزشی سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی سمینار .21

 های کشورآموزشی طرح آمارگیری از کشتارگاه سمینار .21

 راهبري و استمرار نظام پیشنهادها

پیشنهاد  1پیشنهاد بررسی و  111ها جلسه برگزار کرد که طی آن 10تعداد  1331در سال  پیشنهادهادبیرخانه نظام پذیرش و بررسی 

پیشنهادهای رسیده به این دبیرخانه، پیرامون هفت محور شامل افزایش کیفیت محصوالت و خدمات آماری،  ایده تصویب شد. 12و 

                                                 

1 . Consumer Price Index 
 
2 . Pruducer Price Index 

 

 

107



78 

 

ها، توانمندسازي نيروي ها و آمارگيريارتقاي فرهنگ آماري، افزايش كارايي نظام ملي آمار ايران، بهبود كليه مراحل اجراي سرشماري

 اند.وري، بهبود فرآيندهاي اداري و روش انجام كار و افزايش انگيزه و رضايت كاركنان بودهانساني و افزايش بهره

 متناسب آن عیتوزو  یانسان یرویحفظ هرم ن

 وظيفه به شرح ذيل تدوين گرديد:3به منظور اجراي برنامه فوق 

 جذب و استخدام نيروي بر اساس برنامه ششم توسعه .1

  انجام امور بازنشستگي و خدمات پس از آن .2

 انجام امور مربوط به انتقال و ماموريت كاركنان .3

ستا   ستگي    11در اين را ش صالحديد مركز احكام مربوط به     نائل گرديدند. نفر از كاركنان مركزبه افتخار بازن سته به نياز و  همچنين ب

شد. يادآور مي      صادر  ضي  ستخدام        انتقال و مأموريت كاركنان متقا سه محترم مركز آمار ايران جذب و ا صميم هيأت رئي شود بنابر ت

 نيروي انساني در سال اول برنامه لحاظ نگرديد.

 یراز حقوق کارکنان و سالمت ادا انتیص

 وظيفه ذيل با نهايت دقت و صحت انجام پذيرفت: 3به منظور صيانت از حقوق كاركنان و سالمت اداري 

 هاها و ماموريتانتظام بخشي و نظارت بر تردد كاركنان ، مرخصي .1
  صدور احكام كارگزيني كاركنان طبق قوانين و مقررات مصوب .2
 بايگاني سوابق پرسنلي .3

 اجرای مدیریت سبز
 :هاي انرژي اقدامات ذيل صورت پذيرفتصالح حاملدر راستاي ا

 هاي آبي و جايگزيني سيستم هواساز با مصرف انرژي كمترجمع آوري كولر 

 هاي دو جداره جديدهاي قديمي و جايگزين نمودن پنجرهتعويض پنجره 

 تعويض شيرآالت قديمي و جايگزيني شيرآالت اهرمي جديد 
 هاي بهداشتي به منظور كاهش مصرف برقويسنصب چشمي الكترونيك در راهروها و سر 

 هاي كم مصرفنصب المپSMD  وLED هاي پر مصرف به جاي المپ 

 تر هاي خشك وتفكيك و جداسازي زباله 

 جمع و امحاء كاغذهاي اضافه در چاپخانه  
 ها و مدارك آماري امحاء پرونده 
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 امور زنان و خانواده
نفر عضو با هدف ارتقاء آگاهی و سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی  1با ترکیب ، کمیته مشورتی امور بانوان 6931در سال 

جلسه کاری برگزار کرد و در  1زنان، افزایش عزت نفس و خودشکوفایی و نشاط سازمانی زنان مرکز آمار کار خود را از پاییز شروع و 

ریزی صورت گرفت. اقدامات فهرست شده در زیر تا پایان امهآوری شد و براساس آن برناولین اقدام نظرات و پیشنهادات بانوان جمع

 انجام شد:  31سال 
   دسصصتور العم  نفر مورد معاینه قرار گرفتند و  651دعوت از یک متخصصصخ خانج جهت انجام تسصصت لربالاری اسصصکلتی،که

 .کردنداصالحی دریافت 

         سالمت با ضعیت  ست کوانتوم )بررسی و ستفاده از امواج الکترومغناطیس(،  دعوت از متخصخ تغذیه و انجام ت نفر در  691ا
 .و دستورات الزم را دریافت کردنداین طرح مشارکت 

 برگزاری اردوی یک روزه برای بانوان 

 برگزاری مراسج بزرگداشت مقام زن 

 خوانیبرگزاری نشست معرفی کتاب و کتاب 

  تعداد بانوان  نفر، 93جر)تعداد بانوان عضو کمیته شنا :های ورزشی و برگزاری مسابقه در ایام دهه ف  مشارکت بانوان در کمیته
  نفر 13تعداد بانوان عضو کمیته بدمینتون :  و نفر 95عضو کمیته آمادگی جسمانی : 

 های مرتبط با زنانشرکت در جلسات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109


