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نظران و مد نظر صاحبها، امروزه به عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهاي مدیریتی در سازمانریزي راهبرديبرنامه

، راهی است راهبرديریزي و مدیریت در جهان سیال، پیچیده و متغییر کنونی برنامه. ریزان قرار گرفته استبرنامه

ها و جوامع براي روبرو شدن با تغییرات سریع و مدلی است براي شناخت و حل مهمترین ه سازمانبراي کمک ب

ها و ها و تسلط بر ضعفها و موقعیتی نقاط قوت و ضعف سازمان و استفاده بهینه از فرصتیل مبتال به، شناسائمسا

در جهان پر رقابت و برابردر موثراست اندازند و در واقع اقدامی تهدیدهایی که موجودیت سازمان را به خطر می
: کندبه سازمان کمک میراهبرديریزي در واقع برنامه. حال تغییر

هاي امروز را در پرتو ها را مشخص و تصمیماولویت) 3موثر تدوین کند راهبردهاي) 2بیندیشدراهبردي)1

گیري پیدا کند، براي تصمیمگیري آینده را مشخص و مبناي منطقیجهت) 4پیامدهاي آتی اتخاذ کند 

عملکرد سازمان را ) 7در پی حل مسایل عمده سازمانی باشد ) 6بینی را اعمال کند حداکثر بصیرت و روشن) 5

از .به ایجاد کار تیمی، تخصصی و کارشناسی اهتمام بورزد) 9با تغییرات برخورد درست نماید و ) 8بهبود ببخشد 

ریزي و افزایش آوردن نیازهاي برنامهرکنی مهم در فراهمکه (تحقیقات و فناوري کمیته آمار بخشی علوم، این رو 

ریزي راهبردي گیري از برنامهبهره.باشدبه دنبال تحول و توسعه مستمر می)استهاي بلندمدت آماريدقت برنامه

اي براي زمینه،اعضالیه بر این بوده است که با مشارکت کاین کمیتهریزان در امري ضروري است و تالش برنامه

ریزي، اتخاذ تصمیم براي روش تدوین برنامه راهبردي بررسی روش برنامهباآمار آموزش عالیتوسعه و رشد بیشتر 
.فراهم آید،هاي انجام شده و تعیین اقدامات آتینیز مالحظه فعالیتکمیته آمار بخشی و 

.

چیست؟ریزي راهبرديبرنامه

سازد به اي چندگانه است که سازمان را قادر میهنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه،ریزي راهبرديبرنامه
هم محیط خارجی و هم محیط (ریزي راهبردي عبارت است از بررسی محیطی برنامه. هاي بلندمدت خود دست یابدهدف

ها و ریزي راهبردي بر نظارت و ارزیابی بر فرصتنامهبنابراین بر. تدوین راهبرد، اجراي راهبرد، ارزیابی و کنترل) داخلی
.تهدیدهاي خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد



:بدون توجه به موارد زیر ناممکن استراهبرديریزي تحقق برنامه

بوده و به ضرورت و توانایی در سازمان راهبرديریزي وجود رهبرانی باورمند و معتقد که مایل به حمایت از برنامه
.آن اعتماد داشته باشند

که نسبت به تحقق آن متعهد باشندراهبرديریزي وجود افراد مدافع برنامه.

چیست و چه راهبرديریزي که برنامهگیرندگان اصلی با مذاکرات مستمر درباره اینتوافق صریح بین تصمیم
.رودانتظاراتی از آن می

 با ساختار منطقیرديراهبتعقیب و اقدام.

گیرنده یا مشاوره براي نظارت بر فرآیند کارت تصمیمأبینی یک هیپیش.

بینی تیم کارآمد براي جمع آوري اطالعات، تشکیل جلسات و تهیه پیش نویس طرحپیش.

ها و تهدیدهاشناسایی اقداماتی در مورد فرصت.

رش، از نظر فنی قابل اجراء و از نظر اخالقی مسئوالنه تالش براي تدوین اقداماتی که از نظر سیاسی قابل پذی
.باشد

هاي بیرونی در فرآیند کارها و کمکجلب حمایت.

 و غرق نشدن در عمل و اجراي فرآیندراهبرديتوجه مدام به تفکر و اقدام.

هاي و ذینفعچرا که مشارکت همه کارکنان. توجیه و آموزش کلیه کارکنان در زمینه جهت، اهداف و فرآیند کار
.رودشمار میه از شرایط موفقیت آن براهبرددر فرآیند تدوین سازمان

هاي تخصصی برنامه ریزي راهبرديواژهتعاریف

)Strategy(راهبرد یا استراتژي- 1

.شودراه رسیدن به هدف یا رسالت، راهبرد یا استراتژي نامیده می

)Strategic planning(برنامه ریزي راهبردي- 2

 ،فرآیند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده سازمان یا جامعه، تنظیم اهداف، تدوین و اجرا یک استراتژي براي تحقق آن اهداف
.استهااندازه گیري نتایج و سنجش میزان اثر بخشی آن استراتژي



مدیران و رهبران جهت کنترل و اي از مفاهیم، روشهاي کار و ابزاري است که براي کمک بهبرنامه ریزي استراتژیک مجموعه
.تطبیق با محیط متغیر طراحی شده اند

ها و مبادرت به اقدامات بنیادي تعریف توان تالشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمبرنامه ریزي استراتژیک را می
دهد مشخص ري را انجام میکند و چه اموکرد که به موجب آنهااینکه یک سازمان یا هر موجودیت دیگر چیست، چه می

برنامه ریزي استراتژیک، ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشیده عالئق و ارزشهاي ناهمگرا را با یکدیگر همسو و . خواهد شد
.کند و تصمیم گیري منظم و اجراي موفقیت آمیز را ترویج و تشویق خواهد کردمنطبق می

(Mission)ماموریت یا رسالت سازمان-3

کند و شامل اهداف، وظائف، ویژگی ممتاز هنده فلسفه وجودي یا نوع کسب و کاري است که سازمان در آن فعالیت مینشان د
.باشدو ارزشهاي حاکم بر سازمان می

(Vision)چشم انداز-4

.ترسیمی روشن از آرمانهاي یک سازمان است

(Stakeholders)ذي نفعان-5

مان در حیطه مسئولیتها و وظائف یک سازمان قرار داشته بر عملکرد آن در دست یابی به افرادیکه در داخل و یا خارج از ساز
.گیرندگذارند و متقابالً تحت تاثیر نتایج مثبت یا منفی فعالیتهاي سازمان قرار میاهدافش اثر می

S- نقاط قوت- 6 (Strengths)

.کننده اهداف آن یاري میمجموعه توانمندیها و منابع داخلی که سازمان را در جهت نیل ب

-Wنقاط ضعف-7 (Weaknesses)

.شوندهاي درون سازمان که مانع از تحقق اهداف میمحدودیتها و کاستی

)O)Opportunities- فرصتها- 8

ن مجموعه عواملی که در خارج از محیط سازمان قرار دارند و شناخت و بهره گیري از آنها میتواند باعث توانمندتر شدن سازما
.در رسیدن به اهداف خویش گردد

T (Threats)-تهدیدها- 9

.گردندآن دسته از عوامل بازدارنده که در خارج از سازمان به عنوان مانع و سد در راه رسیدن به اهداف سازمان شناسایی می

SOاستراتژي هاي-10

.گرددنظور پیشبرد اهداف سازمان تدوین میراهبردهایی که با استفاده از نقاط قوت و در جهت بهره گیري از فرصتها به م

STاستراتژي هاي- 11

.شودراهبردهایی که منجر به کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت می



WOهاي استراتژي- 12

.پردازدراهبردهایی که با بهره گیري از فرصتها به رفع کمبودها می

WTاستراتژي هاي- 13

.بردیش و کمینه کردن نقاط ضعف و تهدیدها به کار میتدابیري که سازمان براي بقاء خو



چشم اندازنظام آماري عتف
نظامی است پیشرو در جمع آوري، تولید، تحلیل و انتشار آمار و اطالعات مورد نیاز سیاست گذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران 

خشهاي ذیربط بر اساس شاخصهاي کیفیت و کشور با استفاده از فناوریهاي هوشمند و مشارکت توانمند و علمی تمام ب
. استانداردهاي نظام آماري

مأموریت
نظام آماري علوم، تحقیقات و فناوري در راستاي اجراي سیاستهاي کالن آماري بخش علم و فناوري 

. در اولویت کاري خود قرار میدهدراکشور ماموریت هاي زیر
هاي ثبتی با استفاده از فنّاوري اطالعات و ارتباطاتراه اندازي و ساماندهی نظام تولید آمار
ایجاد و توسعه شبکه پایگاه اطالعات آماري عتف
ایجاد سیستمهاي هوشمند براي پردازش و تحلیل هاي آماري عتف
عتفآمارينظام مفاهیمو استانداردسازي تعاریف
مورد نیاز نظام آماري عتفهاي آماريپژوهشاجراي

 مأموریتبیانیه

عهاي نوین ارتباطی و اطالعاتی نسبت به جماز فناوريبا استفاده علوم، تحقیقات و فناورينظام آماري 
-گذاران و محققان در سطح ملی و بین، سیاستریزان آوري ، تولید و انتشار اطالعات و آمار مورد نیاز برنامه

پایگاههاي اطالعات آماري مبتنی بر سیستم هاي با ایجاد توسعه شبکه و تالش میکندالمللی اقدام نموده 
الملل به تمامی نیازهاي آماري داخلی و خارجی هاي بینو سازمانمؤسساتهوشمند و توسعه  تعامالت با 

.آموزش عالی، تحقیقات و فناوري پاسخگویی مطلوب را داشته باشد

اهداف  کالن

یفیت مطلوبدسترسی سریع و آسان به آمارهاي رسمی روزآمد با ک
 ارتقا جایگاه بین المللی کشور در زمینه آمارهاي تولید شده
نوین هايفناوريآماري با تأکید بر رسانیاطالعتولید، تحلیل و هايشیوهمستمرسازيبهینه

(ICT)اطالعات و ارتباطات 



فرصتها و تهدیدها(فهرست عوامل محیطی نظام آماري عتف(

یدهادته
و ضمانتهاي الزم براي اجراي سیاستها در تولید، دسترسی و استفاده از آمارفقدان الزامات- 1

گیريریزي و تصمیمنبود  باور کافی به استفاده از آمار در سیاست گذاري، برنامه- 2
نبود ردیف مستقل اعتباري براي فعالیتهاي آماري -3

هاي آمار بخشیهاي کمیتهپشتیبانی ناکافی از فعالیت-4

دم انسجام بین ارکان نظام آماريناهماهنگی و ع-5

کافی براي نهادینه سازي و ارتقاي فرهنگ آماري کشورنبود تالش- 6

ارتقاي مداوم استانداردهاي بین المللی در حوزه علم و فناوري-7

نبود هماهنگی بین نهادهاي تولیدکننده آمار در سطح ملی- 8

نبود فرهنگ مناسب برنامه ریزي علمی بر اساس اطالعات پایه- 9



فرصت ها

هاي  بین المللی براي تولید و انعکاس آمار هاي ملی تقاضاي سازمان- 1

تاکید اسناد فرادستی براي ساماندهی آمار- 2

ایجاد شرایط رقابت براي فعالیتهاي آماري با ورود به سازمان تجارت جهانی - 3

و فناوريتاکید دولت بر گسترش کمی و کیفی  فعالیت آماري در حوزه علم -4

ریزي و سیاستگداري علم و فناوري به آمارنیاز مستمر برنامه-5

هاي آماري در شبکه اطالعات جهانیدسترسی به منابع علمی و پایگاه- 6

امکان استفاده از خدمات متخصصین آمار و فناوري اطالعات-7

هاي  آماري سایر کشورهاشناسیامکان استفاده از تجربیات و روش- 8

علم و فناوري کشوروجود نقشه جامع- 9

ارتباطات و تعامالت در حوزه علم و فناوري در سطح منطقه و بین الملل-10

ریزي علم و فناوريهاي بین المللی  در حوزه برنامهبنديوجود استانداردها و طبقه- 11

عملیاتی–هاي اطالعاتی تاکید دولت بر توسعه زیرساختهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و سیستم- 12

هاي ملی و بین المللی در حوزه آماربنديها و طبقهستانداردها، شاخصوجود ا- 13



هاضعفها و قوت(فهرست عوامل درونی نظام آماري عتف(

هاقوت
ها و کارگروه هاي  آماري علم و فناوريوجود نیروي انسانی و نمایندگان صاحب نظر در کمیته- 1

به ذینفعانجهت ارائه و انتشار آمار دقیق و سریع) الپورت(راه اندازي درگاه اطالع رسانی- 2

هاآوري و ثبت اطالعات دربرخی از حوزهوجود نظام جمع- 3

هاي بنیادي و کاربردي در برخی از زمینه هاي آمار علم و فناوريگسترش روزافزون پژوهش-4

استانداردسازي تعاریف و مفاهیم آماري در حوزه عتف-5

آموزشی و پژوهشیمؤسساتهاي آموزشی و پژوهشی آماري در گروهوجود پتانسیل علمی تخصصی - 6

هاي آماري در آموزش عالیوجود چند دهه سابقه  فعالیت-7

آموزشی، پژوهشی و فناوري با موسسه در زمینه آماريمؤسساتوجود زمینه همکاري روساي - 8

يانتشار ساالنه کتاب آمار، گزارش ملی و بروشورهاي آماري حوزه علم و فناور- 9

ریزي و ساماندهی  آمار حوزه علم و فناوريوجود متولی مشخص و تمرکز در برنامه-10

المللی در حوزه عتفبندي ملی و بینها، طبقهوجود استانداردها، شاخص- 11



هاضعف
آموزش عالیمؤسساتفقدان ساختار سازمانی مناسب آماري در غالب حوزه ها و - 1

براي تولید و ارسال اطالعاتICTي مناسب هاناکافی بودن زیرساخت- 2

آموزش عالیمؤسساتعدم درج برخی اقالم آماري مورد نیاز در سامانه هاي آماري - 3

عملیاتی در بخش علم و فناوري- فقدان سیستم جامع و یکپارچه اطالعاتی-4

آموزش عالیمؤسساتاستاندارد نبودن برخی از فرآیندهاي آماري در -5

هاي تولید و ارسال اطالعاتردها براي طراحی و استقرار سیستمعدم رعایت استاندا- 6

آموزش عالیمؤسساتبندي و کدگذاري واحد و منسجم از سوي عدم رعایت استاندارد و طبقه-7

ناکافی بودن ترویج فرهنگ آماري و آموزش در بین سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان، تولید - 8

کنندگان و کاربران آمار

گیري در بخش علم و ریزي و تصمیمگذاري، برنامهبه استفاده از آمار در سیاستنبود باور کافی - 9

فناوري

وجود فاصله بین وضعیت موجود با استاندارهاي بین المللی-10

ضعف در تدوین استاندارهاي ملی آماري در حوزه عتف- 11

تولید آمار) سرعت، صحت، دقت(توجه کمتر به جامعیت و کیفیت- 12

آموزش عالیمؤسساتهاي آماري در راي فعالیتکمبود کارشناس متخصص ب- 13

هاي آماريناکافی بودن منابع مالی و  عدم تخصیص بهنگام اعتبارات براي فعالیت- 14

آموزش عالیمؤسساتهاي آماري  هاي نوین در فعالیتاستفاده ناکافی از فناوري- 15

برخط نبودن آمار علم و فناوري- 16

ت قانونی براي رعایت استانداردهاي آماريناکافی بودن اطالع رسانی در مورد الزاما- 17

هاي حوزه آماري عتفنبود ضمانت اجرایی کافی براي  فعالیت- 18

هاي نظام آماري بخشعدم بهره گیري از ظرفیتهاي بخش غیردولتی در فعالیت- 19
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راهبردها با تاکید براستخراجSWOT موفقیتو عوامل کلیدي

هاي مورد نیاز توسعه نظام آماري عتفتقویت زیرساخت.1
قویت منابع نظام آماري عتفارتقا و ت.2
تقویت سیستم هاي ارزیابی و پایش نظام آماري عتف.3
فرهنگ آماري سازياشاعه و نهادینه.4
هاي اطالعاتی آمار ثبتی عتفتقویت و توسعه سیستم ها و بانک.5
آموزشی، پژوهشی و فناوري مؤسساتبراي کمک به گسترش GISعاتی و آماري مبتنی بر هاي اطالتقویت و توسعه سیستم.6

متناسب با آمایش سرزمین 
هاي علمیآموزشی، پژوهشی و فناوري و گروهمؤسساتبندي یابی و رتبهپشتیبانی از نظام موقعیت.7
ریزي بخش تقویت تعامل نظام آماري با نظام برنامه.8
هاي  آماري بفه بندي، استانداردها و شاخصتقویت و توسعه نظام ط.9

هاي نظام آماريعملیاتی متناسب با توصیه-هاي اطالعاتیتوسعه سیستم.10
هاي آماري در بخش علوم، تحقیقات و فناوريتقویت و ساماندهی فعالیت.11
سازمان ملل در  بخش عتف"اصول آمارهاي رسمی"همسویی با  .12
نظام آماري عتف المللی مرتبط با هاي بینو سازمانمؤسساتتوسعه تعامالت با .13
هاي نظام آماري عتفایجاد بستر رشد و شکوفایی و مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت.14
هاي علمی در اشاعه فرهنگ آماري هاي انجمناستفاده از توانمندي.15
بازنگري و تقویت تشکیالت واحد آمار و اطالعات نظام آماري عتف.16

عوامل کلیدي موفقیت

عهد مدیریت ارشدت

 آموزش دیدهنیروي انسانی

عملیاتی-سیستمهاي اطالعاتی

 وجود تکنیک هاي آماري

صنعت آماري(تجاري سازي محصوالت آماري(



ساماندهی و توسعه نظام آماري عتف.1

هاي مورد نیاز توسعه نظام آماري عتفتقویت زیرساخت-1,1

م آماري عتفهاي نظاطراحی، ایجاد و توسعه شبکه- 1,1,1
مین سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نظام آماري بخشأت-1,1,2
هاي نظام آماري بخش در سطوح مختلفیوند شبکهپ- 1,1,3

ارتقا و تقویت منابع نظام آماري عتف-1,2

بینی و تخصیص اعتبار مورد نیاز نظام آماري در بودجه ساالنه بخشپیش- 1,1,2
هاي آماري بخشفعالیتایجاد ردیف مستقل اعتباري براي- 1,1,3
هاي علمی، پژوهشی و فناوري نظام آماري عتفحمایت و پشتیبانی از شبکه- 1,1,4
جذب و تامین نیروي انسانی متخصص، متعهـد و کارآمـد متناسـب بـا نیـاز نظـام       - 1,1,5

آماري عتف
تقویت نظام انگیزشی نیروي انسانی بخش آمار- 1,1,6
هاي آموزشی مورد نیاز شاغلین واحدهاي آماري ها و دورهبرگزاري کارگاه- 1,1,7
ایجاد فرصت براي ارتقاي تحصیل نیروي انسانی نظام آماري  عتف- 1,1,8
تهیه و تولید منابع مکتوب و الکترونیکی- 1,1,9

هاي ارزیابی و پایش نظام آماري عتفتقویت سیستم-1,3



طراحی و اجراي سیستم ارزیابی و پایش نظام آماري -1,1,10
نظام آماري عتفهاي ارزیابیبازنگري و تولید شاخص-1,1,11

فرهنگ آماريسازياشاعه و نهادینه-1,4

برگزاري نشست، سمینار و کارگاههاي آموزشی در راستاي نظام آماري بخش-1,1,12
هاي آماري مورد نیاز نظام آماري بخشانجام پژوهش-1,1,13
هاي آمارياطالع رسانی و انتشار گزارش-1,1,14

ی آمار ثبتی عتفهاي اطالعاتتقویت و توسعه سیستم ها و بانک-1,5

بازنگري و بکارگیري تعاریف و مفاهیم استاندارد شده نظام آماري بخش-1,1,15
هاي تضمین کیفیت آمار و استانداردسازي در نظام آماري عتف اجراي برنامه-1,1,16
هـاي  هاي دولتی و غیر دولتـی بـراي ایجـاد بانـک    هاي بخشگیري از ظرفیتبهره-1,1,17

اطالعاتی یکپارچه
هاي اطالعات آمار ثبتی در موسسات دولتـی و غیردولتـی   نکساماندهی و ایجاد با-1,1,18

عتف
هاي اطالعاتی آمار ثبتی عتفها و بانکایجاد و بازنگري سیستم-1,1,19
هاي نظام آماري بخشبهنگام سازي چارچوب-1,1,20
یار و هوشمندطراحی و تولید سیستم هاي اطالعاتی عملیاتی، تصمیم-1,1,21
یار و هوشمندملیاتی، تصمیمهاي اطالعاتی عسازي سیستماستقرار و پیاده-1,1,22
یار و هوشمندارزیابی سیستم هاي اطالعاتی عملیاتی، تصمیم-1,1,23
رم افزارهاي آماريپشتیبانی از تولید سیستم ها و ن-1,1,24



شناسایی و ایفاي تعهدات نظام آماري عتف نسبت به برنامه توسعه عتف.2

مک به گسترش براي کGISهاي اطالعاتی و آماري مبتنی بر تقویت و توسعه سیستم-1,6

آموزشی، پژوهشی و فناوري متناسب با آمایش سرزمینمؤسسات

هـاي نظـام   در فعالیـت GISهاي اطالعات آماري مبتنی بر طراحی و تولید سیستم-1,1,25
آماري عتف

هـاي  در فعالیـت GISهاي اطالعات آماري مبتنی بر استقرار و پیاده سازي سیستم-1,1,26
نظام آماري عتف

هـاي نظـام آمـاري    در فعالیتGISعات آماري مبتنی بر ارزیابی سیستم هاي اطال-1,1,27
عتف

هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري و گروهمؤسساتبندي یابی و رتبهپشتیبانی از نظام موقعیت-1,7

علمی

آموزشـی،  مؤسساتبندي یابی و رتبههاي آماري مورد نیاز نظام موقعیتتولید داده-1,1,28
هاي علمیپژوهشی و فناوري و گروه

ریزي بخشت تعامل نظام آماري با نظام برنامهتقوی-1,8

ریزي عتفهاي آماري مورد نیاز نظام برنامهتولید داده-1,1,29
هاي بخش مشارکت نظام آماري عتف در تدوین برنامه-1,1,30



شناسایی و ایفاي تعهدات نظام آماري عتف نسبت به نظام برنامه ریزي و آماري .3
ملی

هاي  تانداردها و شاخصتقویت و توسعه نظام طبقه بندي، اس-1,9

بازنگري اقالم و تعاریف و مفاهیم آماري عتف-1,1,31
و عتفهاي ملیبازنگري شاخص هاي آماري ارزیابی تحقق برنامه-1,1,32
بندي هاي مرنبط با حوزه عتفهسازي نظام طبقبازنگري و بومی-1,1,33

هاي نظام آماريعملیاتی متناسب با توصیه-هاي اطالعاتیسیستم-1,10

هاي نظام آماريعملیاتی متناسب با توصیه-اي اطالعاتیهطراحی سیستم-1,1,34
عملیـاتی در مراکـز آمـوزش عـالی متناسـب بـا       -هـاي اطالعـاتی  استقرار سیستم-1,1,35

هاي آماري عتفسیاست

هاي آماري در بخش علوم، تحقیقات و فناوريتقویت و ساماندهی فعالیت-1,11

ان حوزه عتفهاي کمیته آمار بخشی با مشارکت نمایندگتوسعه فعالیت-1,1,36
بطهاي مرتهاي مشترك کمیته آمار بخشی با سایر کمیتههمکاري و نشست-1,1,37



سازمان ملل در  بخش عتف"اصول آمارهاي رسمی"همسویی با  -1,12

اصـول آمارهـاي   "هاي آماري بخش عتـف بـر اسـاس    سازي فعالیتتطبیق و بومی-1,1,38
سازمان ملل"رسمی

هاي آماري عتفها و تنظیم گزارشدر فعالیت"اصول آمارهاي رسمی"کارگیري به-1,1,39

شناسایی و ایفاي تعهدات نظام آماري عتف نسبت به نظام آماري در سطح بین .4
الملل

نظام آماري عتفالمللی مرتبط با هاي بینو سازمانمؤسساتتوسعه تعامالت با -1,13

تفالمللی مرتبط با نظام آماري عهاي بینو سازمانمؤسساتایجاد بانک اطالعات -1,1,40
هاي بین المللـی نظـام   هاي آموزشی مشترك با سازمانها و کارگاهبرگزاري نشست-1,1,41

آماري 
المللی مرتبطهاي بینهاي مشترك  نظام آماري عتف با سازمانانجام فعالیت-1,1,42
المللیهاي بینمین آمار و اطالعات مورد نیاز سازمانأشناسایی و ت-1,1,43
هـاي آمـاري   المللـی از فعالیـت  بینهاي و سازمانمؤسساتاطالع رسانی جامع به -1,1,44

نظام عتف
المللی هاي بینهاي نظام آماري عتف با توجه به شاخصارائه شاخص-1,1,45

مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه آماري بخش.5



هاي نظام آماري عتفایجاد بستر رشد و شکوفایی و مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت-1,14

یردولتی در نظام آماري عتفاي بخش غاستفاده از خدمات مشاوره-1,1,46
خش غیردولتیباجراي پروژه هاي آماري توسط -1,1,47
هـاي  افزارهـاي همسـو بـا سیاسـت    حمایت از تولیدکنندگان بخش غیر دولتی نـرم -1,1,48

بخش عتف
هاي آموزشی مشـترك بـا تولیدکننـدگان بخـش غیـر      ها و کارگاهبرگزاري نشست-1,1,49

افزارهادولتی نرم
ه بخش غیردولتی باي و فنی ارائه خدمات مشاوره-1,1,50

هاي علمی در اشاعه فرهنگ آماريهاي انجمناستفاده از توانمندي-1,15

هاي علمیها و کارگاههاي آموزشی مشترك با انجمنبرگزاري نشست-1,1,51
آمـار ،  (هاي علمـی موضـوعی  هاي مرتبط با نظام آماري توسط انجمناجراي پروژه-1,1,52

...)انفورماتیک و 

ي عتفتوسعه ساختار اجرایی نظام آمار.6

بازنگري و تقویت تشکیالت واحد آمار و اطالعات نظام آماري عتف- 1,16



بازمهندسی فرآیندهاي ساختار، تشکیالت و فرآیندهاي نظام آماري عتف-1,1,53
مین امکانات و منابع مورد نیاز واحدهاي آمار و اطالعات در مؤسساتتأ-1,1,54

تحلیلی بر اسناد فرادستی، قانون تشکیل  و وظائف موسسه



و برنامه هاکمی دافاه

هافعالیتبرنامه ها
سال 
اول  
برنامه

سال دوم 
برنامه

سال سوم 
برنامه

سال 
چهارم 
برنامه

سال 
پنجم 
برنامه

)آموزشی: سامانه (هاي نظام آماري عتفتوسعه شبکه.1هاي نظام آماري عتفطراحی، ایجاد و توسعه شبکه.1

&

پژوهشـی ،  :  هـاي  سـامانه (هاي نظـام آمـاري عتـف   ایجاد شبکه.2
دانشجویی ، امور دانشجویی ،  هیات علمی ، کارکنان ، فضاي 

)کالبدي و  کتابخانه ها
پژوهشـی ،  :  سـامانه هـاي   (هاي نظام آماري عتـف توسعه شبکه.3

دانشجویی ، امور دانشجویی ،  هیات علمی ، کارکنان ، فضاي 
)کتابخانه هاکالبدي و

:سامانه ( هاي نظام آماري عتفطراحی، ایجاد و توسعه شبکه.4
)فناوري

&

:سامانه ( هاي نظام آماري عتفطراحی، ایجاد و توسعه شبکه.5
)منابع مالی  و هزینه ها

&

تعیین نیازهـاي نـرم افـزاري و سـخت     شناسایی وضعیت موجود و .1تامین سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نظام آماري بخش.2
افزاري آتی

&



خرید یا ساخت نرم افزار و سخت افزار.2

استقرار اطالعات پایه از درون نرم افزارهاي موچود بـر روي پرتـال   .5
آمار آموزش عالی

طراحی و استقرار پروتکل یکپارچه سازي داده هاي آمارهاي ثبتی.3

در سطوح مختلفهاي نظام آماري بخشپیوند شبکه.3

شناسایی وضعیت موجود واحدهاي آمار و اطالعات حوزه عتف.1

ل.2

هاي نظام آماري در حوزه عتف و  ایجاد پیوند تقویت و ایجاد واحد.3
هاي نظام آماري بخشها در شبکه

بازنگري و به روز رسانی نرم افزارها و سخت افزارها.4

د منابع مکتوب و الکترونیکیتهیه و تولی.5

حمایت و پشتیبانی، ارتقا و تقویت منابع نظام آماري عتف.4

بینی و تخصیص اعتبار مورد نیاز نظام آماري در بودجه ساالنه پیش.1
بخش

هاي آماري بخشایجاد ردیف مستقل اعتباري براي فعالیت.2

هاي آموزشی مورد نیاز شاغلین واحدهاي ها و دورهبرگزاري کارگاه.3
آماري

جذب و تامین نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآمد متناسب با .4
نیاز نظام آماري عتف

تقویت نظام انگیزشی نیروي انسانی بخش آمار.5



ایجاد فرصت براي ارتقاي تحصیل نیروي انسانی نظام آماري  عتف.6

حی و اجراي سیستم ارزیابی و پایش نظام آماري طرا.5

(طراحی و اجراي سیستم ارزیابی و پایش نظام آماري سامانه هاي.6
&)آموزشی ، هیات علمی و پژوهشی

سـامانه  اجراي  سیستم ارزیـابی و پـایش نظـام آمـاري    وطراحی.7
ــاي ــجویی (ه ــور دانش ــجویی ، ام ــاوري، دانش ــی ،  -فن فرهنگ

منـابع مـالی  و   ، و کالبدي و  کتابخانـه هـا  ايضکارکنان ، ف
)هزینه ها

&

نظام آماري عتفهاي ارزیابیتولید و بازنگري شاخص.8

نظام آماري عتف به واحدهاي هاي ارزیابیتعیین و اعتباریابی شاخص.6
ربطذي

بر اساس شاخص هانظام آماري عتفارزیابی.7

نظام آماري عتفزیابیهاي ارشاخصبازنگرياصالح و.8
&

اصالح و توسعه نرم افزارهاي موجود حوزه عتف بر اساس شـاخص  .9
هاي ارزیابی بازنگري شده

&

.11هاي آماري مورد نیاز نظام آماري بخشانجام پژوهش.10



هاي آماريگزارشاطالع رسانی و انتشار .12

ي نظـام  هاي آموزشـی در راسـتا  برگزاري نشست، سمینار و کارگاه.13
آماري بخش

هـاي آموزشـی  از داده هـاي    شار بروشور ، نشریه، کتاب و بستهانت.14
آماري حوزه عتف

تولید خبرنامه الکترونیکی.15

بازنگري و بکارگیري تعاریف و مفاهیم استاندارد شـده نظـام   .16
آماري بخش

دید در حوزه عتفجشناسایی واژه ها، تعاریف و مفاهیم 

یکسان سازي تعاریف و مفاهیم در حوزه عتف

اعتباریابی تعاریف و مفاهیم در حوزه عتف

هاي تضمین کیفیت آمـار و استانداردسـازي در   اجراي برنامه.17
نظام آماري عتف

استانداردسازي تعاریف و مفاهیم بر اساس شاخص هاي مرکز آمار

لید آمار حوزه عتفی فرآیند هاي توپایش و ارزیاب



کنترل کیفیت داده هاي آماري حوزه عتف

هاي دولتی و غیر دولتی براي هاي بخشگیري از ظرفیتبهره.18
در حوره عتفیکپارچهآماري هاي اطالعاتیایجاد بانک

هاي انکشناسایی ظرفیت بخش هاي دولتی و غیر دولتی  در زمیته ب
یکپارچهاطالعاتی

یکپارچههاي اطالعاتیبانکتبادل تفاهم نامه همکاري با تولیدکنندگان 
و غیر دولتیبخش دولتی و 

هاي اطالعات آمار ثبتی در موسسات دولتـی  ساماندهی و ایجاد بانک.1
و غیردولتی عتف

دولتی و غیردولتی  مؤسساتارزیابی بانکهاي اطالعاتی آمار ثبتی موجود .2
آمار ایرانشاخص هاي ساماندهی مرکزحوزه عتف بر اساس 

دولتی و غیردولتی مؤسساتد در یایجاد بانکهاي اطالعاتی آمار ثبتی جد.3
عتف

هاي اطالعاتی آمار ثبتی عتفها و بانکبازنگري سیستم.19

آمار هاي اطالعاتانکشناسایی نقاط قوت و ضعف  سیستم ها و ب.20
عتفثبتی موجود در حوزه

آمار هاي اطالعاتانکاجراي برنامه هاي اصالحی در سیستم ها و ب.21
ثبتی موجود 

بررسی ساختار و تشکیالت و رویه هاي تطام آماري در حوزه عتفهاي نظام آماري بخشچارچوببهنگام سازي.22



یـار و  هاي اطالعاتی عملیاتی، تصمیمطراحی و تولید سیستم.23
هوشمند

هــاي اطالعــاتی عملیــاتی، ســازي سیســتمو پیــادهاســتقرار .24
یار و هوشمندتصمیم

یار و هوشمندارزیابی سیستم هاي اطالعاتی عملیاتی، تصمیم.25

رم افزارهاي نها و پشتیبانی از تولید سیستم.26

GISهاي اطالعات آماري مبتنـی بـر   طراحی و تولید سیستم.27
تفهاي نظام آماري عدر فعالیت

هاي اطالعات آماري مبتنی بـر  استقرار و پیاده سازي سیستم.28
GISهاي نظام آماري عتفدر فعالیت

در GISارزیابی سیسـتم هـاي اطالعـات آمـاري مبتنـی بـر       .29
هاي نظام آماري عتففعالیت

-یـابی و رتبـه  هاي آماري مورد نیاز نظام موقعیـت تولید داده.30

هـاي  وزشـی، پژوهشـی و فنـاوري و گـروه    آممؤسساتبندي 
علمی



ریزي عتفهاي آماري مورد نیاز نظام برنامهتولید داده.31
هاي بخش  مشارکت نظام آماري عتف در تدوین برنامه.32

بازنگري اقالم و تعاریف و مفاهیم آماري عتف.33
و هاي ملیهبازنگري شاخص هاي آماري ارزیابی تحقق برنام.34

عتف
بندي هاي مرنبط با حوزه سازي نظام طبفهبازنگري و بومی.35

عتف
عملیاتی متناسب با -هاي اطالعاتیطراحی سیستم.36

هاي نظام آماريتوصیه
عملیاتی در مراکز آموزش -استقرار سیستمهاي اطالعاتی.37

عالی متناسب با سیاستهاي آماري عتف
هاي کمیته آمار بخشی با مشارکت نمایندگان توسعه فعالیت.38

حوزه عتف
هاي مشترك کمیته آمار بخشی با سایر همکاري و نشست.39

هاي مرنبطکمیته

هاي آماري بخش عتف بر اساس سازي فعالیتتطبیق و بومی.40
مللسازمان"اصول آمارهاي رسمی"

ها و تنظیم در فعالیت"اصول آمارهاي رسمی"کارگیري به.41
هاي آماري عتفگزارش



هاي بین المللی و سازمانمؤسساتایجاد بانک اطالعات .42
مرتبط با نظام آماري عتف

- ها و کارگاه هاي آموزشی مشترك با سازمانبرگزاري نشست.43

هاي بین المللی نظام آماري 
هاي هاي مشترك  نظام آماري عتف با سازمانفعالیتانجام .44

بین المللی مرتبط
هاي شناسایی و تامین آمار و اطالعات مورد نیاز سازمان.45

المللیبین
و سازمانهاي بین المللی از مؤسساتاطالع رسانی جامع به .46

هاي آماري نظام عتففعالیت
هاي هاي نظام آماري عتف با توجه به شاخصارائه شاخص.47

بین المللی 
استفاده از خدمات مشاوره اي بخش غیر دولتی در نظام .48

آماري عتف
اجراي پروژه هاي آماري توسط یخش غیردولتی.49
حمایت از تولیدکنندگان بخش غیر دولتی نرم افزارهاي .50

هاي بخش عتفهمسو با سیاست
ي آموزشی مشترك با هابرگزاري نشستها و کارگاه.51

تولیدکنندگان بخش غیر دولتی نرم افزارها
ارائه خدمات مشاوره اي و فنی یه بخش غیر دولتی .52 - برگزاري نشستها و کارگاههاي آموزشی مشترك با انجمن.53

هاي علمی
هاي اجراي پروژه هاي مرتبط با نظام آماري توسط انجمن.54

...)آمار ، انفورماتیک و (علمی موضوعی
بازمهندسی فرآیندهاي ساختار، تشکیالت و فرآیندهاي نظام .55

آماري عتف
تامین امکانات و منابع مورد نیاز واحدهاي آمار و اطالعات در .56

مؤسسات



الزامات تحقق برنامه راهبردي

زامات تحقق  راهبردهاالراهبردهاي متناظر

هاي مورد نیاز توسعه نظام آماري عتفتقویت زیرساخت

ارتقا و نقویت منابع نظام آماري عتف

تقویت سیستم هاي ارزیابی و پایش نظام آماري عتف

فرهنگ آماريسازياشاعه و نهادینه

هاي اطالعاتی آمار ثبتی تقویت و توسعه سیستم ها و بانک
عتف

هاي اطالعاتی و آماري مبتنی بر تقویت و توسعه سیستمGIS

آموزشی، پژوهشی و فناوري مؤسساتبراي کمک به گسترش 

متناسب با آمایش سرزمین

آموزشی، مؤسساتبندي یابی و رتبهپشتیبانی از نظام موقعیت
هاي علمیپژوهشی و فناوري و گروه

ریزي بخشتقویت تعامل نظام آماري با نظام برنامه

هاي  تقویت و توسعه نظام طبفه بندي، استانداردها و شاخص
آماري



عملیاتی متناسب با -هاي اطالعاتیتوسعه سیستم
هاي نظام آماريتوصیه

هاي آماري در بخش علوم، تقویت و ساماندهی فعالیت
تحقیقات و فناوري

  خش سازمان ملل در  ب"اصول آمارهاي رسمی"همسویی با
عتف

 المللی هاي بینو سازمانمؤسساتتوسعه تعامالت با
نظام آماري عتفمرتبط با 

 ایجاد بستر رشد و شکوفایی و مشارکت بخش غیردولتی
هاي نظام آماري عتفدر فعالیت

هاي علمی در اشاعه هاي انجمناستفاده از توانمندي
فرهنگ آماري

 واحد آمار و اطالعات نظام بازنگري و تقویت تشکیالت
آماري عتف
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