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سامانه جامع آمار و اطالعات آبادی های کشور



مقدمه :
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻧﻈﺎم هﺎي ﻣخﺘلف در ﺳﻄﺢ ﻣلﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در

هﺮﯾک از ﺑخﺶ هﺎي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻄﺢ ﻣلﯽ ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎهﯽ ﺧﻮد را از
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه روﻧﺪهﺎي آﯾﻨﺪه هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮه ي ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣلﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آﻧهﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣلﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه هﺎي ﻣخﺘلف ﻣﺴﺘلﺰم ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻼن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت از ﮐلﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮي ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ،اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺣﻮزه هﺎي ﻣخﺘلف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ دو ﻣﺒﻨﺎي ﮐلﯿﺪي ﻣهﻢ وﺟﻮد دارد؛ اول داده و آﻣﺎر ﺻﺤﯿﺢ ،دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
و دوم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤلﯿﻞ و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮑﺘﻪ ﮐلﯿﺪي در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد داده آﻣﺎري درﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﺤلﯿلهﺎي ﻗﻮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤلﯿﻞ و اﺳﺘﻨﺘﺎج در ذهﻦ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد
دارد و هﺮ ﮐﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ذهﻨﯽ و ﻣهﺎرﺗهﺎي ﺗﺤلﯿلﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را از داده هﺎي آﻣﺎري اراﺋﻪ
ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺣﺠﻢ ﺑﺎالي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ هﺎي ﻣخﺘلف و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤلﯿﻞ آﻧهﺎ از ﯾک
ﻃﺮف ،و ﮐﻤﺒﻮد ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرهﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  ،ﻣهﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
در ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1

جامع آمار و اطالعات آبادی های کشور
سامانه
رابربر

پاییز 1396

مشخصات سامانه جامع آمار و اطالعات روستائی بشرح زیر می باشد:
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑپﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري روﺳﺘﺎهﺎي ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣغﺎﯾﺮت
هﺎ ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه هﺎ ،دﻓﺎﺗﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧهﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻗﻌﯽ روﺳﺘﺎهﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
و ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣهﻢ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻣﺮﺣلﻪ اﺻلﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
 مرحله اول (فرآیند جمع آوری و ثبت داده ها در استان)هﺮ دهﯿﺎر ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎدﯾهﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳپﺲ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ
ﺗفﮑﯿک ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه هﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﻓﺮم را ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧهﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن  ،در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 مرحله دوم (ثبت داده در پایگاه داده کشوری)ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣلﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿلﺪهﺎ را در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 مرحله سوم (تائید نهایی و ثبت داده ها در پایگاه داده ملی) -تغذیه خودکار سیستم در صورت یكسان بودن اطالعات

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳط ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣلﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ هﻢ ﻣغﺎﯾﺮت ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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 -تعیین تكلیف داده ها در صورت یكسان نبودن اطالعات

در ﺻﻮرت ﻣغﺎﯾﺮت داده هﺎي ثﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳط ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣلﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج
ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎي ﺧﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ارﺟﺎع ﻓﺮم ﺟهﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 توجه :
.1

از ﻣﺠﻤﻮع  97،538آﺑﺎدي ﮐﺸﻮر  ،ﺗﻌﺪاد  58،620آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ثﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

 .2اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ( اﻋﻢ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ،ﺧﺎﻧﻮار  ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان و زﻧﺎن و  ) ...در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮاي ﯾک ﺑﺎر در هﺮ دوره ثﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در
آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اقدامات الزم جهت تغذیه و بهره گیری از سامانه :
 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟلﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣضﻮر دﺳﺘﮕﺎه هﺎي
اﺟﺮاﯾﯽ زﯾﺮﺑط و اﺧﺬ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺼﺎء .
 ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و اﺧﺬ ﻓهﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ( ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻣفﺎهﯿﻢ ) ﺟهﺖ درج
در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺎدي هﺎي ﮐﺸﻮر ؛
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 اﻧﺠﺎم هﻤﺎهﻨﮕﯽ هﺎي الزم ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻦ آوري ﻧهﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤهﻮري ﺟهﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي "
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر" و "ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﯽ )"(GIS
ﺟهﺖ ﺗغﺬﯾﻪ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ داده هﺎي آﻣﺎري روﺳﺘﺎهﺎي ﮐﺸﻮر ؛
 ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎل ﮐلﯿﻪ دهﯿﺎرﯾهﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دولﺖ ( در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﺼﺎل از ﺳﺮوﯾﺲ
ﺑخﺸﺪاري هﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري هﺎ و  ...اﺳﺘفﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ) ؛
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾک ﻧفﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺎغﻞ ( رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ) از هﻤﮑﺎران اداره ﮐﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟهﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ؛
 آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت روﺳﺘﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ در
هفﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳفﻨﺪ؛
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه هﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ؛

خاطر نشان می نماید که این سامانه  ،در  15مهرماه سال  ( 1396روز ملی روستا و
عشایر ) با حضور جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور
مورد بهره برداری قرار گرفت.
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