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 هدف  -1

« آمار و اطالعات آباديهاي كشورسامانه جامع »كار با  اين دستورالعمل براي توضيح چگونگي

ه اين سامانه يكپارچه سازي آمار و اطالعات آباديهاي كشور براي برنامكه هدف  تهيه شده است

 مي باشد. ريزي هاي دقيق تر و تصميم سازي هاي كارآمد 

 روند به روز رساني داده ها :

 و روز رسانيبهدر سامانه پيش بيني شده دهياران و عوامل استاني اقالم داده اي آباديها توسط 

توسط مديركل امور روستايي  راستي آزماييپس از ضمن اخذ نظر دستگاه هاي اجرايي استان و 

سوي ديگر اقالم داده به تفكيك از . ذخيره مي شود پايگاه داده استانيدر وراهاي استانداري و ش

پايگاه داده كشوري توسط كارشناسان دستگاه هاي كشوري بروز رساني و در  هاي  دستگاه

 ذخيره مي گردد. دستگاه هاي كشوري

هاي كشوري پس از بروز رساني شده در پايگاه داده استاني و پايگاه داده دستگاه اي اقالم داده 

ه عنوان مقادير بمعاونت توسعه روستايي(  انكارشناسمقايسه و بررسي توسط مديران سامانه )

د نو قابل مشاهده براي كليه كاربران سامانه خواهثبت  پايگاه داده ملينهايي اقالم داده اي در 

 . بود
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 دامنه -2

 تهيه شده است و  «مديران كل امور روستايي و شوراهاي استانداري»اين راهنما براي استفاده 

 نحوه كار با سامانه از زمان ورود تا ثبت و ارسال اقالم داده اي را شرح خواهد داد.

 ايروز رساني اقالم دادهراهنماي ورود و به -3

 ورود به سامانه  -1-3

سامانه جامع آباديهاي كشور در بستر  ،آمار و اطالعاتمحرمانگي به جهت حفظ امنيت و 

بنابراين پس از حصول اطمينان از اتصال به شبكه دولت،  .باشدشبكه دولت قابل اجرا مي

 :نشاني زير را در آدرس بار مرورگر خود وارد نماييد

https://192.168.27.26 
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در اين صفحه بايد نام كاربري و كلمه عبور كه توسط معاونت توسعه روستايي به شما تخصيص 

 داده شده است را در قسمت هاي مشخص شده وارد نماييد. 

 نام كاربري خود را در اين قسمت وارد كنيد .1

 كلمه عبور خود را در اين قسمت وارد كنيد .2

 كليك كنيد.« ورود»وي گزينه پس از وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور، بر ر .3

درصورتيكه براي اولين بار وارد سيستم مي شويد، صفحه زير نمايش داده خواهد شد كه در آن 

كار پس از ورود از شما خواسته مي شود كلمه عبور فعلي خود را تغيير دهيد. براي انجام اين

1 

2 

3 
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از اين پس با آن وارد كلمه عبور فعلي در قسمت مربوطه، كلمه عبوري را كه در نظر داريد 

سامانه شويد را وارد نمايد و در قسمت تكرار كلمه عبور جديد، كلمه عبور مورد نظر را يكبار 

 ديگر وارد نموده و در آخر بر روي دكمه ذخيره كليك كنيد.

 
 شودپس از ورود به سامانه صفحه زير نمايش داده مي

 
اين صفحه براي شما   داشته باشيد با انتخابدر صورتيكه نياز به تغيير مجدد رمز عبور خود 

 باز خواهد شد و امكان تغيير رمز عبور وجود خواهد داشت.

 ثبت اطالعات كاربر -2-3

شود و امكان ورود و ويرايش اطالعات وارد شده كاربر صفحه اطالعات كاربر باز مي با انتخاب 

 را ممكن مي سازد.

 خروج از سامانه -3-3
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 براي خروج از سامانه بر روي گزينه  كليك كنيد. 

 روز رساني اقالم دادهبه -4-3

روز رساني اقالم داده پس از ورود به سامانه در صورتي كه اقالم داده مربوط به براي ثبت و به

تغيير يافته باشد در نوار باالي صفحه قسمت  و دستگاه استاني توسط دهيار استانآن آباديهاي 

تعداد آبادي هاي تغيير يافته در گوشه سمت چپ كارتابل نمايش داده مي شود براي « ابلكارت»

 كليك كنيد. « كارتابل»مشاهده بر روي 

   

 
 

 پس از كليك صفحه زير را مشاهده خواهيد كرد:

 

1 

2 
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آباديهايي كه توسط از قسمت كارتابل وارده، اطالعات آباديهاي كشور را انتخاب نماييد. فهرست  -1

 دهياران تغيير يافته را مشاهده خواهيد كرد.

براي ورود داده هاي آبادي مورد نظر بر روي شماره مدرك مربوطه كليك كنيد. صفحه زير را   -2

 مشاهده مي كنيد.

 
)نام استان،   مشاهده مي كنيد اطالعات تابعيت تقسيماتي آباديهمانطور كه در شكل باال -3

الزم به ذكر است اين اطالعات  .نمايش داده مي ششودشهرستان، بخش، دهستان، نام و كد آبادي( 

 غير قابل تغيير مي باشند.

، «جمعيت و جغرافيا»زبانه عمودي با عناوين  7در ادامه فرم هاي حاوي اطالعات آبادي در  -4

« مذهبي و فرهنگي»، «تماعي و اقتصادياج»، «بهداشت و درمان»، «آموزش و پرورش»، «زيربنايي»

3 

4 
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قابل مشاهده مي باشد كه درون هر يك از زبانه ها اقالم داده اي به تفكيك « جهاد كشاورزي»و 

 دستگاه هاي كشوري نمايش داده شده است.

 

مطابق شكل زير شامل اقالم داده اي مربوط به مركز آمار ايران، سازمان « جمعيت و جغرافيا»زبانه 

داري و سازمان زمين شناسي مي باشد. اطالعات اين زبانه بصورت خودكار بروز رساني نقشه بر

 شوند و غيرقابل تغيير توسط كاربران مي باشند.مي
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اقالم داده مربوط به دستگاه ها/ « زيربنايي»مشاهده مي شود، در زبانه  باالهمانطور كه در شكل 

 سازمانهاي زير نمايش داده مي شود:

  توزيع نيروي برق ايران )توانير( انتقال وشركت 

 شركت آب و فاضالب روستايي 

 شركت ملي گاز 

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

 شركت پست جمهوري اسالمي ايران 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 بنياد مسكن انقالب اسالمي 

 وزارت راه و شهرسازي 

 معاونت راه روستايي 
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 شامل اقالم داده مربوط به دستگاه ها/ سازمانهاي زير مي باشد:زبانه آموزش و پرورش 

 سازمان بهزيستي 

 وزارت آموزش و پرورش 
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 شامل اقالم داده مربوط به دستگاه ها/ سازمانهاي زير مي باشد:« بهداشت و درمان»زبانه 

 وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي 

 مركز اورژانس كشور 
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 باشد:شامل اقالم داده مربوط به دستگاه ها/ سازمانهاي زير مي« اقتصادياجتماعي و »زبانه 

 وزارت كشور 

 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 بانك مركزي 

 نيروي انتظامي 

 وزارت دادگستري 
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 باشد:شامل اقالم داده مربوط به دستگاه ها/ سازمانهاي زير مي « مذهبي و فرهنگي»زبانه 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 سازمان اوقاف و امور خيريه 

 مركز مديريت حوزه هاي علميه 

 سازمان تبليغات اسالمي 

 سازمان بسيج مستضعفين 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 وزارت ورزش و جوانان 

 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
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 داده مربوط به دستگاه ها/ سازمانهاي زير مي باشد:شامل اقالم « جهاد كشاورزي»زبانه 

 زارت جهاد كشاورزيو 

 سازمان دامپزشكي 

 سازمان تعاون روستايي 

 

  نكته: در كارتابل وارده تنها آباديهايي را مشاهده خواهيد نمود كه اقالم داده

آنها توسط دهيار تغيير يافته باشند و دستگاه هاي استاني نيز در خصوص 

 يافته اعمال نظر كرده باشند. اقالم تغيير
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 ، دستگاه و استانيدهيار قديم، مقادير -

آشنا « استاني»و « دستگاه»، «دهيار»، «قديم»براي بروزرساني اقالم داده اي آبادي مي بايست با مفاهيم 

، «دهيار»، «قديم»باشيد. همانطور كه در شكل فوق مشاهده ميكنيد به ازاي هر قلم داده مقادير 

ي قابل انتخابي وجود وجود دارد كه مقابل هر يك بسته به هر قلم داده گزينه ها« استاني»و « دستگاه»

نمايانگر اطالعات موجود در سامانه ) اطالعاتي كه در گذشته براي « قديم»دارد. مقادير مقابل گزينه 

باشند كه غير قابل تغيير هستند، اين مقادير مبناي گزارش گيري آن قلم داده ثبت شده است ( مي

ري است كه توسط دهيار مربوطه در فرآيند نمايانگر مقادي« دهيار»هاي آتي خواهند بود. مقادير مقابل 

نمايانگر مقاديري است كه توسط « دستگاه»جديد به قلم داده اختصاص داده شده است. مقادير مقابل 
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« استاني»دستگاه استاني مربوطه در فرآيند جديد به قلم داده اختصاص داده شده است. مقادير مقابل 

ور روستايي و شوراهاي استانداري در فرآيند جديد به نمايانگر مقاديري است كه توسط مديركل ام

قلم داده اختصاص داده مي شود. به صورت پيش فرض اين مقادير دقيقاً برابر با مقادير وارد شده از 

سوي دهيار مي باشد. در صورت اعمال تغيير در هر قلم توسط دهيار يا دستگاه آن قلم با رنگ قرمز 

صفحه قبل(. در صورت اختالف نظر با مقادير وارد شده توسط متمايز خواهد شد )مطابق شكل 

دهيار و نياز به تغيير مقدار هر قلم داده اي، مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري گزينه قابل 

 است را ورود اطالعات مي كند.« استاني»انتخاب مربوط به آن قلم كه در مقابل 

  اين امكان « ور روستايي و شوراهاي استانداريمديران كل ام»با توجه به اينكه براي

وجود دارد كه بتوانند به جاي دهياران استان خود نيز اقالم داده را بروز رساني نمايند 

)اولين مرحله فرآيند ورود و بروز رساني اقالم داده(، به اين منظور براي اطالع از 

 هياران رجوع شود.دفترچه راهنماي د 4-3نحوه بروز رساني اقالم داده به بند 

 

 ذخيره اطالعات -6-3

اقالم داده اي                  پس از تغيير مقادير اقالم داده اي در صورت انتخاب             

 تغيير يافته براي مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري ذخيره مي شود.

 ذخيره و ارسال -7-3

داده ملي به گونه اي كه جايگزين مقادير قديمي گردد پس از براي ثبت مقادير اقالم داده در پايگاه 

حصول اطمينان از مقادير تغيير داده شده بر روي دكمه  كليك كنيد.
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  ذخيره و »توصيه مي گردد پس از اعمال كليه تغييرات مربوط به آبادي گزينه

بوط را انتخاب نماييد زيرا پس از آن امكان ويرايش مقادير اقالم داده مر «ارسال

 به آن امكان پذير نخواهد بود.

 لغو فرآيند -3-8

                                گزينه با انتخاب ،در صورتيكه هيچ يك از اقالم وارد شده مورد قبول نباشد 

مقادير قديم جايگزين مقادير كليه اقالم داده اي از تغييرات اعمال شده صرف نظر مي شود و مجدداً 

مدرك مربوطه از فهرست آبايهاي موجود در كارتابل ارجاعي مديركل  همچنين ،تغيير يافته مي شود

 امور روستايي و شوراهاي استانداري حذف مي گردد.

 سيستم پيام -3-9

امور روستايي و پيامي به مديركل  ، بصورت خودكارپس از بروز رساني اقالم داده توسط دهيار 

توسط دهيار و ارسال آنها به دستگاه استانداري مبني بر اعمال تغيير در اقالم داده اي آبادي  شوراهاي

پيام ارسال شده از قسمت سيستم  و يا حذف ارسال مي گردد. براي مشاهده هاي استاني مربوطه

 پيام، پيام هاي دريافتي اقدام نماييد.

 
 


