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 خط مشي كيفيت آمار-الف
 

 تعاريف
 كيفيت: 

يا  "مناسب براي استفاده"است. هاي محصول با الزامات از پيش تعيين شدهاي از ويژگيمجموعهميزان مطابقت 
 تعريف ساده كيفيت است.  "مناسب براي هدف"

 : كيفيت تضمين
 با محصول يك از انطباق كافي اطمينان ايجاد براي الزم اقدامات تمام از نظامند و شده برنامه ريزي الگوي
 است.شده تعيين الزامات

 كيفيت:  چارچوب
 كيفيت مديريت هاياز نظام آن شمول كه كيفيتي، ديدگاه با سازمان كنترل و هدايت براي مديريتي نظامي
 شده تهيه هايمدل و هاسيستم تا ممتاز، هايمدل به پيشرفته موسوم اشكال و عمومي اجراي قابليت با ابتدايي
 .باشدمي  )آمار انتشار و توليد براي نمونه خاص (به عنوان كاربردهاي براي
 كيفيت:  مشي خط

 اعالم ارشد مديريت رسمي توسط طور به كه كيفيت با رابطه در سازمان يك كلي هايگيريجهت و هاديدگاه
 .شودمي

 

 هدف
عنوان يكي از توليدكنندگان اصلي آمارهاي رسمي كشور وظيفه تهيه، و رفاه اجتماعي به رت تعاون، كار وزا

ها و وظايف خود دارد. در اين راستا بر اساس موريتأتوليد و ارايه آمارهاي رسمي تخصصي را در چارچوب م
وظايف ذاتي مركز آمار و اطالعات راهبردي كه همانا مسئوليت ساماندهي، راهبري، نظارت و توسعه نظام آماري 

 هاي واحدهاي ستادي، اجرايي و سازمان از(اعم تمام واحدهاي وزارتخانه باشد، اقداماتي در وزارتخانه مي
 و  ارايههدف از پذيرد. هاي آماري صورت ميمركز جهت تضمين كيفيت فعاليتاين ) با محوريت وابسته

كارگيري چارچوب كلي كيفيت آمارهاي رسمي، حركت مستمر به سوي ارتقاي كيفيت در چارچوبي منسجم به
 المللي است.در سطح ملي و بينبا ساختاري يكپارچه و پذيرفته شده 
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 الزامات
 .با كيفيتو موقع  بهرساني خدمات اطالعفراهم كردن آمار و اطالعات و    -1
 هاي آماري وزارتخانه در راستاي نظام آماري كشور.ريزي، هدايت و نظارت بر اجراي فعاليتبرنامه  -2
نظام آمارهاي ثبتي خانه در راستاي تقويت هاي اطالعاتي وزارتسازي پايگاهيكپارچه ساماندهي و  -3

 خانه.وزارت
سعه تو گيري وبا بهره ،وزارتخانهارتقا و تضمين كيفيت آماري با مسئوليت تمام مديران و كاركنان   -4

 هاي الزم . پژوهش هاي آنها از طريق آموزش وقابليت
مديريت كيفيت و بررسي نظام ها از طريق ارزيابي و پايش مداوم دادهها و فرابهبود مستمر كيفيت داده  -5

 .وابستههاي اثربخشي و نظارت بر اجراي آن در وزارتخانه و سازمان
 ،هاي كليدي، سازگاري صفات و بهنگام بودنها در تمام ابعاد مختلف از قبيل صحت ويژگيارزيابي داده  -6

 اردهاي علمي آماري.  ها و استاندپيروي از دستورالعملبا 
ت كيفيت و با و نظام مديري، فناوري اطالعات بر اساس آخرين دستاوردهاي علم آمارمقتضي است    

 . شودذينفعان، آمارهاي با كيفيت براي تمامي فعاليت ها، توليد و اطالع رساني گيري از نظرات بهره
 

 اصول
  19 يدارا است كه ايرانوزارتخانه همان اصول كيفيت نظام آماري  آماري نظام كيفيت مديريت چارچوباصول  

 باشد:به شرح زير مي اصل
 
 ذينفعان ساير و هاداده تأمين كنندگان اطالعات، كاربران با ارتباط-2اصلهماهنگي و همكاري-1اصل

 ايحرفه استقالل -4اصل  آماري استانداردهاي -3اصل 
 شفافيت -6اصل  بيطرفي -5اصل 
 كيفيت به تعهد -8صل ا آمار امنيت و حفظ محرمانگي اطالعات فردي -7اصل

 مطمئن روش شناسي -10اصل  كفايت منابع -9اصل 
 مناسب آماري هايرويه -12اصل  مؤثر هزينه -11اصل 
 مناسبت -14اصل  پاسخگويي بار مديريت -13اصل 
 بودن موقعبه و بودن بهنگام -16اصل  اعتماد قابليت و درستي -15اصل 
 پذيري اصلو مقايسه انسجام -18اصل  وضوح و پذيريدسترسي -17اصل 
  هافراداده مديريت -19اصل 
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 آمارينظر تجديد عمومي مشي خط-ب
 تعاريف

 تجدد نظر:
است  ممكن نظر شود. تجديدمي گفته نظر تجديد كاربران، براي شده منتشر آماري اطالعات در تغيير هرگونه به

 مفاهيم، خطاها، و تعاريف در تغيير جديد، اطالعات و هاداده به داليل مختلف مانند تاخير در دسترسي به
  .موارد مشابه باشد آماري و يا  هايروش بازنگري
 :معمول نظرهاي تجديد

 نظرها معموالً تجديد نوع شود. اينمي گفته معمول نظر تجديد شده، منتشر هايداده در منظم تغييرات به 
 و منظم طوربه ها،داده نبودن دسترس در دليل به اوليه نتايج براي مثال، شوند.مي انجام فصلي يا ساالنه طوربه

 جايگزين واقعي، مقدار جديد، هايداده به دسترسي از پس اما شوند،مي محاسبه موجود هايداده وردآبر براساس
 .گيردمي صورت نظر تجديد و وردي شدهآبر مقدار

 عمده: نظرهاي تجديد
 در نظرها لزوماً تجديد ونهگاين گويند.منتشرشده مي هايداده در اساسي اًغالب تغييرات به عمده، تجديد نظرهاي

 :دهد رخ تواندمي زير داليل به و شودنمي انجام ساالنه يا فصلي شده تعيين زماني هايبرنامه قالب
 زماني. هايسري توليد در رفته كاربه الملليبين هاي ملي وطبقه بندي يا و مفاهيم تعاريف، در تغيير 
 جديد. قوانين تصويب 
 .دسترسي به منابع اطالعاتي جديد 
   نشده: برنامه ريزي نظرهاي تجديد
 خطاها، از ناشي ممكن است نظرها تجديد اين شوند.مي انجام قبلي اعالم بدون كه هستند نظرهايي تجديد

مشخص  دليل به نظر تجديد نوع اين آيند. بوجود شده ريزيبرنامه فرايند نبود علت به يا تصادفي رويدادهاي
 تهيه در كه هاي وابستهسازمان اگر شوند. براي مثالناميده مي "برنامه ريزي نشده  "نظر،  تجديد زمان نبودن

 تغييري ييد مركز آمار و اطالعات راهبردي،أقبلي با ت اعالم و پيش بيني بدون دارند، مشاركت رسمي آمارهاي
  .شد خواهد خود شده منتشر آمارهاي در نظر تجديد به ملزم نيز مركز خود بدهند، آن هايداده در

 اهداف
 اهداف خط مشي تجديد نظر آمارها به شرح زير است:

 نظرهاي بدون دليل  ممانعت از تجديد -1
 توسط مراجع آماري ذي صالحفقط انجام تجديد نظر  -2
 شناسايي آمارهاي موضوعي الزم براي تجديد نظر  -3
 هاي آماري معتبر براي تجديدنظرهاي الزم بكارگيري روش شناسي -4
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 الزامات  
  اطالعات:  دريافت در تأخير -1

 و شده برآورد ها،داده اين معموالً نيستند، دسترس در بهنگام آمار ارايه براي الزم هاياز داده برخي هنگامي كه
 ارايه نتايج بايد نياز، مورد هايداده همه دريافت از لذا پس شودمي منتشر زمان مقرر در آنها از برگرفته آمارهاي
 برسد. كاربران  اطالع به مجدداًگيرد و  قرار نظر تجديد مورد شده،
  آماري:  هايروش و هاطبقه بندي مفاهيم، تعاريف، در تغيير -2

اقتصادي  رشته فعاليت هايبنديطبقه تغيير نظيرهاي استاندارد بنديطبقه ،در صورت تغيير در تعاريف و مفاهيم
ورد شده و آمارها پس از اخذ اطالعات جديد آها بر، بايد دادههاي آماريو يا روش ISIC4 به   ISIC3از 

 تجديدنظر شود. 
 تغيير سال پايه: 

( در آمارهاي ثبتي مبنا، .كند تغيير و شده نظر تجديد فعلي اطالعات زماني سريبايد  پايه، سال تغيير از پس 
 تغيير سال پايه بسيار نادر است)

 
  خطا:   -3

 پردازش خطاي مثل( آمار توليد فرايند در ناخواسته كه هستند اشتباهاتي از ناشي نادرست هايداده خطاها،
در صورت وقوع هر گونه خطاي  .دهندمي رخ ر)اعشا رقم شدن برعكس يا تايپ خطاي مانند( انتشار يا  )هاداده

اطالعات صحيح در كمترين زمان ممكن جايگزين شود و داليل وقوع اين خطا به كاربران توضيح بايد ناخواسته، 
 شود.داده

 اصول
  به نياز كه آماري هايحوزه در مشي تجديد نظر،ضمن تدوين خط ،اطالعات راهبردي آمار مركز -1اصل 
 تكميلي مستندات همراه به و منتشر شده، مشخص زمان در را شده نظر تجديد هايدادهدارد،  وجود نظر تجديد
 دهد. مي قرار كاربران اختيار در نظرتجديد داليل شامل الزم

  .شودمي اطالع رساني كاربران به شفاف صورت به و قبل از نظرها تجديد  -2اصل
 زمينه درشود. انجام مي انتشار تقويم در درج طريق از عمده و معمول نظرهاي تجديد زمينه در اطالع رساني

 پايگاه اطالعات آماري در آن انتشار تاريخ انجام، ضرورت تشخيص از پس نيز نشده ريزيبرنامه تجديد نظرهاي
 .شودمي رسانده كاربران به اطالع نظر تجديد نتيجه و درج

 .مي شود انجام منظم به طور نظر تجديد تحليل و تجزيه -3 اصل
 به طور  )نشده برنامه ريزي و عمده معمول،( نظر تجديد انواع تمام براي نظر تجديد تحليل و تجزيه و مطالعه
 دسترسي همچنين و تحليل و تجزيه انجام براي شود.مي انجام آمارها تدوين و تهيه بهبود فرايند هدف با و منظم
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اطالعات آمارهاي  پايگاه يك در زماني مختلف مقاطع ، درنظر تجديد بعد از و قبل هايداده كاربران به ترآسان
  .شودمي ثبتي نگهداري

 المللي بين ملي و  هاياستانداردها و توصيه با هماهنگي -4 اصل
 الملليبين ملي و هايتوصيه اساس استانداردها و  بر الزم فني نكات نظر، تجديد مشي خط تدوين منظور به

 الملليبين سطح در آمارها مقايسه قابليت عالوه بر رعايت استانداردهاي ملي، گيرد. اين اقدام،مي قرار توجه مورد
  .است شده زمينه استفاده اين در الملليملي و بين تجربيات آخرين از كه كندمي تضمين و داده افزايش را

 
 آماريخط مشي امنيت اطالعات -ج

 تعاريف

 امنيت اطالعات:
 از غيرمستقيم طور به آماري يا اهداف براي مستقيم طور به كه( آماري واحد هر به مربوط هايداده از حفاظت
 و مصاديق باشد كهمي غيرمجاز دسترسي و افشاي مقابل در آماري اطالعات يا  )شوندمي آوريجمع اداري منابع

 شود.مي تعيين مربوط مقررات و قوانين اساس بر آن محدوده
  داده هاي فردي:

 شود.پايين ترين سطح از داده ها درباره واحد آماري گفته مي
  :شناسه

، موقعيت دقيق انحصاري واحد آماري از طريق نام هاي است كه امكان شناساييبه معني مجموعه اي از ويژگي
 سازد .را فراهم ميمكاني يا شماره شناسايي 

 هدف
هاي داده حفاظت از پايگاه وهاي فردي داده حفظ محرمانگيهاي ، تبين سياستمشيز تدوين اين خطهدف ا 

 و و اطمينان به اين نكته كه تمام كاركنان در مقابل تمام تهديدات اعم از داخلي و خارجي وزارتخانهو اطالعات 
 .نمايندو حقوقي) رعايت مي را در قبال امنيت اطالعات فردي (حقيقي  تخانهكاربران الزامات قانوني وزار

 الزامات

 از طريق مبادي غيررسمي براي تمام مديران و كاركنان ممنوع است. آماري رسانيهرگونه اطالع -1

 بسترهاي تبادل اطالعات بايد مشخص و امن باشد. -2

، قانون جرايم  27001ISO: 2013المللي استاندارد بين مندرج در قراردادي و، حقوقي الزامات قانوني -3
 باتمصو ساير و كلحراست ،سازمان پدافند غيرعامل ،اي كشور، الزامات مركز مديريت راهبردي فتارايانه

 .به دقت رعايت شود درستي وث در حوزه امنيت اطالعات بايد بهاشخاص ثال الزامات قراردادي با ودولت 
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هاي خام ( شامل اطالعات هويتي و يا اطالعاتي ران و كاركنان وزارتخانه به دادهدسترسي تمام مديسطح  -4
طالعات اوري اييد شوراي فنأكه شخص حقيقي يا حقوقي با آن قابل شناسايي باشد) توسط مرجع مورد ت

 شود. وزارتخانه تعيين مي

اطالعاتي كه شخص حقيقي يا حقوقي با هاي خام  بدون اطالعات هويتي و يا سطح دسترسي به داده -5
 حقوقي)، با تشخيص مركز فناوري اطالعات، ارتباطات يا يآن قابل شناسايي باشد ( اعم از اشخاص حقيق

 .شودو تحول اداري وزارتخانه مشخص مي
هاي امنيتي زشتمام مديران و كاركنان وزارتخانه درسطوح مختلف بايد به منظور امنيت اطالعات آمو -6

 كنند.الزم را دريافت 

) كه فراتر از سطح پذيرش وزارتخانه هستند، اقدامات مناسب هاييامنيتي (ريسك مخاطرات درخصوص -7
 پذيرد.صورت مي

 

 

 اصول 

، پايش، زمينه الزم براي شناسايي، )ISMSداشت سيستم مديريت امنيت اطالعات(طريق ايجاد و نگه از – 1اصل 
هاي حفظ محرمانگي، صحت و در دسترس مرتبط با امنيت اطالعات بر اساس معيارهاي مديريت ريسكو ارزيابي 

  شود.بودن داده ها مهيا مي

بر اساس مفاد ها اطمينان داده شود كه هاي اقتصادي به آنآوري اطالعات از افراد و بنگاهقبل از گرد - 2اصل 
 گيرد. هاي وزارتخانه مورد استفاده قرار ميرويهقانوني مشخصي اطالعات آنها در فرايندها و 

كه توسط شوراي فناوري  امنيت اطالعات كميتهمشكوك امنيتي اطالعات به  ياموجود  هايرخنه تمام -3اصل 
 .گيردشود و توسط وي مورد پيگيري قرار ميمي گزارش شود،اطالعات معرفي مي

 ،، نظارت و بازنگريسازيام عالي وزارت مسئول ايجاد پيادهاز مق امنيت اطالعات به نمايندگيكميته  - 4اصل 
 بخشي نظام مديريت امنيت اطالعات و اجراي مصوبات مربوط به آن است .بهبود اثر نگهداري و

مركز آمار ، حفظ محرمانگي اطالعات اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي سند آمار رسمي 6طبق اصل  -5اصل 
 تضمين شده است.، و اطالعات راهبردي

به آمارهاي توليد شده توسط  موقع محققانهنگام و بههحفظ امنيت اطالعات نبايد مانع دسترسي ب -6اصل
 شود. وزارتخانه
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 تمام مديران و كاركنان وزارتخانه در تمام سطوح، مسئول حفظ امنيت اطالعات هستند. -7اصل 

  رود.اطالعات بكار مي هاي بروز و مدرن در حفظ امنيتتمامي فناوري -8اصل 

 

 خط مشي اطالع رساني آماري -ه
 تعاريف 

 بودن: موقعبه

 .شودگفته مي نتايج انتشار واقعي تاريخ و )اسمي( شده پيش بيني تاريخ بين زماني فاصله به

 بودن: بهنگام

 .گويند را نتايج انتشار واقعي تاريخ و مرجع دوره پايان بين زماني فاصله

 هدف 

 ازاربران ك سطوح مختلف و دسترسي آسان و برابر رضايتدر راستاي هنگام هو بموقع هرساني باطالع و بهبود ارتقا
  باشد.هاي نوين ميبا استفاده از فناوري گذاران تا محققان و مردم عاديسياست

 الزامات 

خير موارد و علل آن أصورت تهاي آماري بايد تدوين و بروزرساني شود و در تقويم انتشاراتي فعاليت -1
 رساني شود.اطالع

 ها بايد به اطالع عموم برسد.هاي آماري و فرادادهبرنامه -2

 بايد از فناوري هاي نوين استفاده شود.  ريهاي آمارساني نتايج فعاليتبراي اطالع -3

 گيرد. مين خواسته ها، رضايت و اعتماد مشتريان، بايد مشتري مداري مورد توجه قرار أدر جهت ت -4

 اصول

 :دسترسي برابر به اطالعات - 1اصل 

باشد كه امكان دسترسي به آن براي عموم پايگاه اطالعات آماري وزارتخانه منبع اصلي اطالع رساني آماري مي
هاي آماري براي تمام كاربران بر اساس تقويم انتشاراتي كاربران مهيا است. همچنين زمان انتشار نتايج فعاليت

 باشد. مي
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 اي:استقالل حرفه -2اصل 

مركز آمار و اطالعات راهبردي بدون هرگونه دخالت و فشار اشخاص حقيقي و حقوقي، و يا واحدهاي مديريتي 
هاي آماري كه از نظر علمي و گيري سياسي، به ارايه نتايج فعاليتفرادستي و به دور از هيچگونه جهت

  نمايد.  اقدام مي اند،المللي تاييد شدهاستانداردهاي ملي و بين

 : شفافيت -3اصل 

انداردهاي علمي، از استبا استفاده ، نظام آماري وزارتخانه فظ اعتماد عمومي به آمارهاي رسميبه منظور ح 
 دربكار رفته شناختي روشمستندات  ،مناسب از آمارهابكارگيري براي درك صحيح و  اي و تخصصيحرفه

نمايد. در صورت ايجاد هر نوع تغيير يا اصالح را منتشر ميها، اطالعات توصيفي و تكميلي فراداده، آمارهاي ثبتي
 .شودليه خود به اطالع عموم رسانده ميترين زمان ممكن و در جاي اوها و نشريات، مراتب در سريعدر داده

 :موقع بودنگام بودن و بههنب  - 4اصل 

 گيرد. آماري وزارتخانه مدنظر قرار مي هايدر تمام فعاليت موقعبهنگام و به -1

موقع در هاي بهنگام و بهبراي رفع نيازهاي كاربران، تابع اصول انتشار دادهاطالعات راهبردي مركز آمار  -2
ز و بهنگام بر اساس تقويم انتشاراتي منتشر نشود، مرك اتي است. در صورتي كه نتايج جديدچارچوب تقويم انتشار

 . نمايدميرا اعالم و تاريخ انتشار جديد را بررسي داليل تاخير ، راهبرديو اطالعات آمار 

 :اطالعات ارايهپايبندي به نظام  -5اصل 

انسجام و است. براي تضمين  آماري رسانيمشي اطالعسازي خط، ركن اصلي پيادهآماري اطالعات ارايهنظام 
 هاي آماري و ....)،هاي زماني، سالنامه(نظير سريرساني مختلف اطالعهاي بخشهم پيوستگي اطالعات در به

اين استاندارد و كنند تبعيت مي استاندارداز ساختار موضوعي ها و محصوالت مرتبط با هر موضوع خروجي
 كند.سهولت دسترسي كاربران به اطالعات آماري را تضمين مي
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 خط مشي مستندسازي آماري -د

 تعاريف

  :مستندسازي

 هايتشريح روندهاي كاري و نيازمندهاي نظام اطالعات بر روي كاغذ يا به صورت الكترونيكي جهت آوريجمع
به  به نحوي كه كاربران بتوانندها فعاليت و نحوه ارتباط بين مراحل مختلفبين آنها  مديريتي و روابط متقابل

 و امكان استفاده كه است ابزاري مستندسازي واقع، را مستندسازي گويند. در ،شوندنحوه كار آشنا با سهولت 
 .سازدفراهم مي را گروهي و فردي تجربيات از بكارگيري

 :سند

مان به طور كلي، ارتباطات ساز و	تصميماتدر زمينة وقايع و  اطالعات مكتوب يا الكترونيكيسند عبارت است از 
منعكس شود. عالوه بر اين، هر يا فايل الكترونيكي   كتاب ،هاي چاپي، كارت اوراق، كاغذكه ممكن است در فرم

قابل  و... مادام كه ، لوح فشرده،مانند نوارهاي ضبط صوت، فيلم، ميكروفيلم، ميكروفيش شيئي قابل استناد،
 استناد باشد، سند خواهد بود.

 سند آماري:

. دكنداشته و آن را توصيف مي را بيانهاي آماري ها، اهداف و كاربردهاي نتايج فعاليتسندي است كه ويژگي
ها، ها و پرسشنامهشناسي گردآوري داده، فرمها، روشبندياين سند در برگيرنده تعاريف و مفاهيم، طبقه

ها، فهرست جداول خروجي و شيوه استخراج آنها، دادهآمايي و جانهيها و راهنماها، شيوه دادهدستورالعمل
هاي آماري به رساني نتايج فعاليتكل هر آنچه در زمينه توليد، انتشار و اطالعدهي و در هاي برآورد و وزنروش

 شود، است. ه شده و بدان مراجعه و استناد ميعنوان مرجع شناخت

 اهداف

 هاي بعدي مديران و كاركنان هاي آماري به نسلانتقال تجربيات در زمينه فعاليت -1

 هاي آماري گذشته در خصوص فعاليتي ها، دستاوردهاتجارب، موفقيتاستفاده از  -2

هاي فعاليتفراهم شدن زمينه بازخواني رويدادهاي گذشته و امكان ارزيابي علمي نقاط قوت و ضعف  -3
 آماري

 هاي آماريدر زمينه فعاليت مكتوب و مدون دانش به نهفته و ضمني دانش تبديل -4

 منابع در جويي صرفه و فرايندهاي آماري اجراي در هاكاري دوباره از پرهيز -5

 هاي آماريهاي مرتبط با فعاليتها و فرادادهسترسي محققان به روشد -6
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هاي آماري و ارزيابي استاندارد بودن آنها در انطباق با مدارك علمي مستندات فعاليت و نگهداري ثبت -7
 آماري

 الزامات 

هاي ارايه دستورالعملهاي آماري موظف هستند، مستندات آماري را بر اساس تمام مسئولين فعاليت -1
 شده توسط مركز آمار و اطالعات راهبردي نگهداري نمايند.

آماري بايد تهيه و تدوين شده و تمام واحدهاي وزارتخانه بايد در چارچوب  ايهنظام مستندسازي فعاليت -2
 آن عمل نمايند.

 را رعايت نمايند. الزمه مستندسازي آماري، داشتن يك نظام مدون است كه تمام مديران و كاركنان ان -3

 همه كاربران بايد به مستندات آماري دسترسي داشته باشند.  -4

 اصول 

 هاي آماري وزارتخانه استمستندسازي يكي از مراحل تمام فعاليت -1اصل 

 مستندسازي بايد بر اساس مباني علمي و مطابق با استانداردهاي مربوط انجام شود. -2اصل 

 آماريهاي مدون شدن فعاليت -3اصل

پيگيري كار توسط ديگران را انجام يا جايي پرسنل، امكان ورت رخ دادن تغيير و تحول و جابهدر ص -
 .نمايدميسر مي

هاي مختلف از وضعيت كار بوده و تعداد مستندسازي همزمان ابزاري كارا براي مطلع نمودن قسمت -
 .دهدجلسات مورد نياز براي ايجاد ارتباطات شفاهي را كاهش مي
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