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-ياز فناور يريگاطالعات با بهرهها و داده تيو حفظ امن يمحرمانگ تيآمار با رعا يتوسعه شبکه مل

 اطالعات و ارتباطات نينو يها

یکی از عوامل مهم مرتبط با میزان مطلوبیت . میزان مطلوبیت آمارهای تولید شده نزد کاربران به عوامل مختلفی بستگی دارد

منظور توسعه شبکه ملی آمار و مدیریت انتشار آمارهای  به همین. ها است رسانی آن تولیدات، زمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالع

. مرکز تصریح شده است مأموریت اینرسانی جامع و مؤثر از جمله اهداف مرکز آمار ایران است که در قانون و نیز  اطالعرسمی جهت 

 :خصوص عبارتند ازاین های انجام شده در  فعالیت

 كشور ياطالعات آمار گاهيتوسعه پا

ای واحد، آمارهای رسمی کشور را  ای است در بستر شبکه ملی آمار ایران که به عنوان پنجره عات آماری کشور، پایگاه دادهپایگاه اطال

با در دسترس قرار دادن   3  پایگاه اطالعات آماری در سال . . دهد کنندگان قرار می با سطوح دسترسی معین در دسترس استفاده

ها نیز بدان افزوده شد  اندازی شد و به تدریج نتایج سایر آمارگیری راه 31  عمومی نفوس و مسکن نتایج کلی و تفصیلی سرشماری 

جدول  3111 فایل اطالعاتی شامل  6 6 در قال   31  نتایج کلی و تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  31  در سال 

( انوار، مهاجرت، مسکن، زناشویی، تحصیالت و فعالیتجمعیت، خ)موضوع  2در سطح کل کشور، استان و شهرستان، و به تفکی  

 .جهت استفاده کاربران در درگاه ملی آمار بارگذاری شد

 اطالعات و ارتباطات مركز يطرح جامع فناور يبازنگر

 ییچده کارهدا   نکده یشده هستند، تنها ذکر ا عیتوز یکیزیو از نظر ف دهیچیپ یابعاد و ساختارها یکه اغل  دارا یامروز یها در سازمان

 فهیکه در سازمان انجام وظ یها، اهداف و نقش افراد داده ندها،یبلکه فرا ست،ین یانجام شود کاف( فیشرح وظا) یتوسط چه کسان دیبا

 یامدر  نیچند . داشدته باشدد   یهمخدوان  شدوند،  یارائه مد  یراهبرد یزیر سازمان که در قال  برنامه یو راهبردها هدافبا ا دیبا کنند یم

ابعاد سدازمان را درك   نینقشه، روابط ب نینقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از ا  ی یآن است که سازمان دارامستلزم 

ابعداد و   گدر یهدا و د  مکدان  ندها،یاطالعات افراد، فرا ینقشه از سازمان، که حاو نیا. دیهماهنگ نما رات،ییبه تغ ازینموده و در صورت ن

 : عبارتند از 31سال  صورت گرفته در این خصوص در یهاتیفعال .شود یم دهینام یسازمان یسازمان است، معمار اتیخصوص

 ؛" رانیدر ا یسازمان یچارچو  معمار" یبررس -

  ؛در سازمان یمعمار یروش اجرا نیترمناس  یبررس - 

  و یانجام معمار یزیربرنامه -

 .یمعمار یاجرا -
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 (9) اطالعات  تیامن تيريمد ستمیتوسعه و نگهداشت س

افزارها در  افزارها و سخت ها، نرم های سازمان شامل داده نظام مدیریت امنیت اطالعات در مرکز آمار ایران با هدف صیانت از دارایی

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

 :ریت امنیت اطالعات عبارتند ازسه عنصر اساسی مدی

 اطمینان از اینکه فقط افراد مجاز به اطالعات دسترسی دارند؛: محرمانگی اطالعات 

 ها و اطمینان از صحت اطالعات، جلوگیری از اعمال تغییرات روی داده: یکپارچگی اطالعات 

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

های های سالآغاز شد و در ادامه فعالیت 31  ، از سال  211 استقرار نظام مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ایزو 

 :انجام پذیرفت 31  گذشته،  اقدامات زیر در سال 

  ؛انجام اقدامات الزم برای اخذ گواهینامه ملی نظام مدیریت امنیت اطالعات 

  ؛های اجرایی منظور استقرار روش تشکیل کارگروه استقرار به 

 ؛های پایه و اجرایی بازنگری و اصالح روش 

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

  بروزرسانی سیستم مستنداتISMS؛  

  ها و  گذاری دارایی های اطالعاتی، ارزش یار برای ورود دارایی سامانه ایمنمدیریت فرایندهای نظام مدیریت امنیت اطالعات با

 ؛ارزیابی ریس 

 ؛ها تا زمان ممیزی اصلی انجام ی  مرحله ممیزی داخلی برای شناسایی نقاط ضعف و مرتفع کردن آن 

 آموزش نمایندگان دفاتر در حوزه سامانه ارزیابی ریس  سیستم مدیریت امنیت اطالعات؛ 

 و ها  مطابق با الزامات باالدستیسند پایه شناسایی فضای سازمان، ذینفعان و انتظارات آن تدوین 

 ی های مدیریت تغییرات، پشتیبانادامه جلسات تشکیالت امنیت مرکز شامل شورای راهبردی امنیت، کمیته اجرایی، کارگروه

 .حوادث و ممیزی امنیت اطالعات
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 (جادیس) يآمار يهاطرح يهاداده يآورجمع ينرم افزار رساختيز يبانیتوسعه و پشت

وجود آورده  ، بستری مناس  جهت ارتقای سطح فناوری اطالعات در مرکز به(سیجاد)ها  آوری الکترونیکی داده سامانه یکپارچه جمع

افزاری با ی   داشتن ابزار نرمها و در اختیار  آوری داده افزاری به منظور جمع افزاری و نرم استفاده از ابزارهای الکترونیکی سخت. است

 :مزایای این سامانه برای مرکز. باشد ها می های متنوع و نیز سرشماری الگوی جامع جهت جوابگویی به تمام طرح

 افزاری تبلت به عنوان جایگزین پرسشنامه در  ها و استفاده از ابزار سخت عدم نیاز به مصرف کاغذ و چاپ انبوه پرسشنامه

 های مختلف؛ طرح

 افزاری واحد و کارگیری ی  بستر نرم افزاری مختلف و به ذف ابزارهای متعدد و پراکنده نرمح 

 ها و کاهش زمان انتشار نتایج ارتقای کیفیت داده. 

 :عبارتند از 31در سال  یآمار یهاطرح یهاداده یآورجمع ینرم افزار رساختیزدر حوزه  مرکز آمار ایران یهاتیفعالاهم 

  و ستمینگهداشت ستوسعه و  

 موجود ستمیس لیو تحل یبررس. 

 هاي دولت الكترونیك در مركز آمار ايرانمديريت اجراي سیاست

نامه توسعه خدمات الکترونیکی، مصو  شورای عالی اداری و ضوابط فنی اجرایی توسعه خدمات دولت  در راستای اجرای آیین

 :توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است 31  زیر در سال الکترونی ، مصو  شورای فناوری اطالعات، اقدامات 

 های آماری؛ ی طرحگفتگو یتاالرها تیریمد 

 ؛تیو شکا شنهادیپرسش، انتقاد، پ افتیسامانه در تیریمد 

 ؛سامانه دانا یکاربر تیریمد 

 ی؛امکیسامانه پ تیریمد 

 ی؛سامانه ارتباط استان تیریمد 

 ؛ینترنتیوسعه فروشگاه ات 

  شناسنامه خدمات مرکز آمار وتهیه 

 های هوشمندتوسعه ارائه خدمات آماری از طریق گوشی. 

های نقشه راه اصالح نظام اداری، توسعه دولت الکترونی  و هوشمندسازی اداری است، برای  همچنین با توجه به این که یکی از برنامه

رونی  توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور طراحی و های دولتی، جایزه دولت الکت پایش، سنجش و ارزیابی آن در دستگاه

 .مرکز آمار ایران نیز در بخش تکلیفی جایزه مذکور شرکت نمود. اجرا شد 31  برای اولین بار در سال 

 

 


