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 رويکرد آينده
را  اهداف بلندمدت خود 1332 درسالو مأموریت تدوین شده،  ، چشم اندازریزی استراتژیکراستای تدوین برنامه مرکز آمار ایران در

 شامل موارد ذیل است: ها و برخی برنامه تدوین نموده است که این اهداف

 المللی وبین ملی آماري استانداردهاي رعايت با كیفیت با رسمی آمارهاي و ارائه تولید
 31 سال هایطرح تکمیل و جدید آمارگیری طرح 21 اجرای -

 لمللیا بین و ملی هایاستاندارد رعایت با کیفیت با رسمی آمارهای ارائه و تولید نیاز مورد افزاری نرم زیرساخت پشتیبانی و تامین -

 مقدار شاخص 3 و خارجی تجارت فصلی آمار، اقتصادی حساب 3 تهیه -

 قیمت متوسط عنوان 2 و قیمت شاخص 11 تهیه -

 محاسبات حوزه آمارهای انتشار و تولید در DQAF و SDDS  ،GDDS المللی بین استانداردهای سازیپیاده سنجی امکان و بررسی -
 قیمت  هایشاخص و ملی

 موجود هایشاخص زمانی سری و( SDGs) پایدار توسعه اهداف هایشاخص شناسنامه تهیه -

 (استارز ايران)ايران آماري هايثبت جامع نظام استقرار

 (استارز ایران) اداری هایثبت جامع نظام زیرساخت پشتیبانی و توسعه، ایجاد -

 تارتباطاو  اطالعات نوين هايفناوري از گیريبهره با واطالعات هاداده امنیت وحفظ محرمانگی رعايت با آمار ملی شبكه توسعه
 کشور آماری اطالعات پایگاه نگهداری و توسعه -

 داده مرکز و افزاریسوت هایزیرساخت نگهداری و توسعه، ارتقا -

 الکترونیک دولت خدمات نگهداری و توسعه -

 امنیتی  و ارتباطی هایزیرساخت توسعه و ارتقا -

 (ISMS)  اطالعات امنیت مدیریت سیستم نگهداشت و توسعه -

 نشاط با و بالنده كاري محیط در همكاران سازيتوانمند و سازمانی توسعه،  انسانی منابع مديريت نوين هاينظام استقرار
 ایران آمار مرکز تجهیزات و خدمات نگهداری و تأمین قراردادهای امور و مدیریت -

 انسانی منابع و توانمندسازی سازیظرفیت -

 هااستان و ایران آمار مرکز مالی منابع مدیریت و تأمین -

 تبیینی  و کاربردی تحلیل -

 سازمانی ساختار هایبررسی -

 المللی و بین ملی درسطح آماري ايحرفه و علمی سازنده هايهمكاري و تعامالت و ارتقاء بهبود
 اجرایی هایدستگاه هایکمیته21 در مشارکت -

 مشابه موارد و المللی بین هایپرسشنامه تکمیل، المللی بین مجامع به اقتصادی آمارهای رسانیاطالع -

 استانی و ملی هایدستگاه به توصصی و فنی، آماری هایمشاوره ارایه -

 راهبردي نظارت و عملكرد بهبود ،ريزيبرنامه نوين هاينظام استقرار
 آمارگیری هایطرح اجرای بر نظارت روز نفر 211 -

 سازمانی معماری رویکرد با ارتباطات و اطالعات فناوری مرکز توسعه جامع برنامه تدوین -
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 هاسرویس و فرایندها در عملکرد بهبود -

 آماری سالنامه و ایمنطقه هایحساب، قیمت شاخص هایطرح اجرای بر نظارت -

 ایران آمار مركز در كیفیت مدیریت جامع نظام استقرار -

 آماری استاندارد بازنگری و تدوین -

 هااستان اطالعات و آمار معاونت ساالنه عملکرد ارزیابی -

 (سوم برنامه) آمار ملی برنامه تصویب و تهیه مدیریت -

 مركز دفاتر عملکرد بهبود و پایش -

  اجرایی هایدستگاه با همکاری راهبردهای ارائه و آمار ملی برنامه رصد -

 ایران آمار مركز ساالنه عملیاتی برنامه تدوین -

 ،ارانسیاستگذ توسط آمار تفسیرصحیح کاربردو اشاعه و ترویج و عمومی اعتماد و آگاهی ارتقای ،رسمی آمارهای به دسترسی تسهیل و گسترش

 محققین ،ریزانبرنامه
 رسانیاطالع خدمات طریق از رسمی آمارهای به دسترسی سهیلت -

 زمانی هایسری جدول 011 سازی بهنگام و تهیه -

  مشابه موارد و هارسانه و جراید با مصاحبه مورد 01 حداقل انجام -

 تبینی تحلیل گزارش یا مقاله تدوین -
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