
عملیاتي به منظور ساماندھي نظام آمارھاي  -ضوابط و فرايند انتخاب نھايي سیستم ھاي اطالعاتي
 ثبتي در دستگاه ھاي اجرايي كشور

 )برنامه ملي آمار ٦موضوع ماده (

  

شوراي عالي  ۱/٤/۸٤مصوب مورخ ) قانون برنامه چھارم توسعه ٥٦موضوع ماده (برنامه ملي آمار  ٦بر اساس ماده 
ھیئت محترم دولت مبني بر لزوم ساماندھي و استقرار نظام آمارھاي ثبتي در دستگاه ھاي  ۱۱/٥/۸٤و مورخ  آمار

اجرايي كشور و با ھدف تأمین نیازھاي پايگاه اطالعات آماري كشور و با توجه به بند الف ماده مورد اشاره، ضوابط و 
ضابطه انتخاب  ٦تي به منظور ساماندھي، در قالب عملیا -فرايند انتخاب و اولويت بندي سیستم ھاي اطالعاتي

ضابطه اولويت بندي سیستم ھاي منتخب و فرايند انتخاب نھايي سیستم ھا به شرح زير ارايه مي  ٦سیستم ھا، 
 .شود

  

 :ضوابط انتخاب سیستم ھا) الف
 :سیستم ھاي منتخب بايد

ساله را تأمین  ٥ز سند چشم انداز و برنامه ھاي اقالم آماري مورد نیاز برنامه ھاي كالن توسعه كشور اعم ا 1.
 .نمايند

 .اقالم آماري مورد نیاز برنامه ھاي بخشي را تأمین نمايند 02
 اقالم آماري مورد نیاز برنامه ھاي منطقه اي را تأمین نمايند 03
 .مايندبیشترين نقش را در انجام مھمترين وظايف و مأموريتھاي اصلي دستگاه ھاي اجرايي ايفاء ن 04
 .تأمین بیشترين ومھمترين اقالم آماري مورد نیاز بخش در دستگاه اجرايي مربوطه را برعھده داشته باشند 05
پس از انتخاب . تأمین بیشترين ومھمترين اقالم آماري مورد نیاز پايگاه اطالعات آماري كشوررابرعھده داشته باشند06

ويت بندي سیستم ھاي منتخب به منظور ساماندھي بايد سیستم ھاي مطلوب بر اساس ضوابط فوق، براي اول
 :ضوابط زيررا نیز مد نظر قرار داد

  

 :ضوابط اولويت بندي سیستم ھاي منتخب) ب

 :داشتن كمترين ارتباط فرآيندي و عملیاتي سیستم با ساير سیستم ھا) ۱-ب
داشتن حداقل ارتباط فرآيندي  يكي از مھم ترين مالك ھا براي تسھیل در كار طراحي و استقرار ھر سیستمي،

براي مثال سیستم . سیستم با ساير سیستم ھاي دستگاه و استقالل نسبي فرايندھاي عملیاتي آن ھا مي باشد
داراي ... ھاي رزرو بلیط ھواپیما يا قطار، ثبت نام دانش آموزان يا دانشجويان، ثبت فروش يك كارخانه يا شركت و 

 اين مزيت عامل بسیار مھمي در . فرايندي با ساير سیستم ھاي دستگاه مي باشندنوعي استقالل و حداقل ارتباط 
حتي برخي از اين سیستم ھا را مي توان به . درك پذيري سیستم ودر نھايت تسريع در طراحي و استقرار آن است

 .دلیل داشتن استقالل فرآيندي، به صورت بسته ھاي نرم افزاري مستقل نیز طراحي و ارائه نمود

 :بیشترين قابلیت انطباق با ويژگي ھاي نظام آمارھاي ثبتي) ۲ -ب
سیستم منتخب بايد بیشترين قابلیت انطباق با ويژگي ھاي آمارھاي ثبتي از قبیل ثبت در پايین ترين نقطه وقوع 

زم به ذكر ال. رخداد، قابلیت ثبت مقادير كاھشي و افزايشي و ھمزماني ثبت اطالعات با وقوع عملیات را داشته باشد
است كه در آرماني ترين حالت، سیستم بايد تمام ويژگي ھاي نظام آمارھاي ثبتي را دارا باشد و ھمچنین خروجي 

 .ھاي سیستم نیز با توجه به نیاز كاربران طراحي شده باشد

  :عدم پیچیدگي سیستم) ۳ -ب
اين امر مدت زمان طراحي و . در انتخاب سیستم بايد به سادگي و عدم پیچیدگي سیستم توجه خاصي داشت

. استقرار سیستم را تقلیل داده وبه ھمین علت نیز از طرف مديران ارشد سازمان پشتیباني بیشتري خواھد شد
البته تشخیص عدم پیچیدگي سیستم اندكي مشكل است ولي با استفاده از تجربیات مشاوران و طراحان سیستم 

ي يا كوچكي سیستم ھا، كم يا پرتغییروتحول بودن سیستم ھا، و مالك ھايي نظیر تعداد زيرسیستم ھا، بزرگ
 .مي توان پیش بیني ھاي نسبتاً خوبي از اين امر داشت... چگونگي وجود روابط مشخص بین اجزا سیستم ھا و



  
در انتخاب  :اولويت اجراي طرح ھاي نیمه تمام و وجود زير ساخت ھاي نرم افزاري و سخت افزاري) ٤ -ب

امكان بايد به سراغ سیستمي رفت كه از قبل مرحله شناخت و تجزيه و تحلیل آن آغاز شده و  سیستم تا حد
مستنداتي نیز در اين زمینه موجود باشد و ھمچنین زير ساخت ھاي اولیه مورد نیاز از قبیل زمینه ھاي سخت افزاري 

 .اد شده باشدو نرم افزاري در حوزه اي كه سیستم بايد در آن نصب و راه اندازي شود، ايج

 :اھتمام متولي سیستم) ٥ -ب
يكي از مھم ترين ويژگي ھاي حوزه اي كه قرار است سیستم در آن نصب و راه اندازي شود، اھتمام و عالقه مندي 

زيرا به تجربه ثابت شده است حتي با وجود تامین بیشترامكانات . متولي و پشتیباني كننده سیستم يا پروژه است
ز ضوابط مورد اشاره، در صورت عدم اھتمام و عالقه متولي سیستم، استقرار سیستم با مشكالت مورد نیاز و احرا

لذا بھتر است ورود به بخش ھايي كه عالقه مندي و اعتقاد متولي آن ھا به . فراوان اجرايي روبرو خواھد شد
 .استقرار سیستم در آن بخش كم است، در اولويت ھاي بعدي قرار گیرد

  :دن نقطه نظرات مشاور در مطالعات فاز اوللحاظ كر) ٦-ب
نظر به اين كه در انتھاي فاز اول شرح خدمات و در مرحله گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اولويت بندي 

سیستم ھا توسط مشاور ارائه مي شود، در نظر گرفتن اين اولويت ھا مي تواند كمك شاياني به انتخاب مطلوب 
 .نمايد سیستم ھاي مورد نظر

  

 
 :عملیاتي -فرايند انتخاب نھايي سیستم ھاي اطالعاتي) ج

دستگاه اجرايي موظف است در پايان فاز اول ساماندھي بر اساس ضوابط بندھاي الف و ب اين دستورالعمل نسبت 
به انتخاب و اولويت بندي سیستم ھاي شناسايي شده و ھمچنین پیاده سازي سیستم ھاي منتخب بر اساس 

دمات فاز دوم ساماندھي و استقرار نظام آمارھاي ثبتي در دستگاه ھاي اجرايي كشور اقدام نموده و شرح خ
بررسي . اسامي سیستم ھا را به ھمراه گزارش توجیھي جھت بررسي و اظھار نظر به مركز آمار ايران ارسال نمايد

 .شد روز كاري انجام خواھد ۲۰و اظھار نظر مركز آمار ايران حداكثر ظرف مدت 
بديھي است دستگاه ھاي اجرايي موظف اند بر اساس فواصل زماني تعیین شده توسط مركز آمار ايران گزارش 

  .پیشرفت كار خود را به اين مركز ارايه دھند
  

 


