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 سامانه جامع آمار و اطالعات آبادی های کشور

  : مقدمه 

در  معتبرو  قیقد تطالعاو ا رماآ مندزنیا ملی سطحدر  هاي مختلف منظا اريسیاستگذو  مدیریت

را از  دخو گاهیو آ تبصیر سطح ملی نگیرندگا تصمیم قعدر وا .باشد می منظا ینا يها بخش از هریک

 پیش یاو  دموجو ضعیتو ههندد ننشا که هاییرماآ پایه بررا  دخو تتصمیماو  دهنمو کسب تطالعاا ینا

 ملی سطحدر  بیناییي  هقو بمانند تطالعاو ا رماآ ینا. کنند می بنا هستند هیندآ يندهارو هکنند بینی

  .شد هداخو لختالا رچاد ملی منظا ینا حرکت هاآن به صحیح ختنداپر معد رتصوو در  دهکر عمل

 ارستقرو ا شناساییو  نکال حیاطر ممستلز هاي مختلف زهحودر  تطالعاو ا رماآ به ستیابید

 تصمیمدر  مسائل ترین يکلیداز  تطالعاو ا رماآ عموضوهمانطور که می دانید  و ستا مناسب يها سامانه

 به نسیدر ايبر عمدتامی باشد.  مختلف يها زهحودر  یابیو ارز اجرا ي،یزر برنامه اري،گذ سیاست ي،گیر

 معتبرو  قیقد ،صحیح آماردارد؛ اول داده و  دجوو مهم يکلید يمبنادو  ستدر تصمیمو  شناخت ،نتیجه

 معتبرو  ستدرآماري داده  دجوو که ینجاستدر ا يکلید نکتهصحیح.  جستنتاو ا تحلیل یندافرو دوم 

 دجوو بشر هندر ذ جستنتاو ا تحلیل یندافر که اچر باشد هکنند کمک نداتو می يقو يتحلیلها دجوو ونبد

 ئهاراآماري  يهارا از داده  نتایجی دبو هداخو درقا تحلیلی يتهارمهاو  هنیذ انتو حسب کس هردارد و 

 .دریافت کند هشد

 کیآنها از  لیو تحل هیتجز یهاي مختلف و چگونگ نهیاطالعات در زمآمار و  امروزه حجم باالي 

عوامل  نی، مهمتر گریاز طرف د حیو صح ازیمورد ن يبه آمارها یعدم دسترس ایو کمبود، عدم وجود  ،طرف

 باشد.  یعدم تحقق  اهداف و  برنامه هاي کالن در کشور م ایدر تحقق 
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 روستائی بشرح زیر می باشد:مشخصات سامانه جامع آمار و اطالعات 

ستاهاي کشور و کمینه کردن مغایرت این سامانه به منظور یکپارچه سازي اطالعات آماري رو

ها بین اطالعات موجود در دستگاه ها، دفاتر روستایی استانها و امکانات واقعی روستاها  طراحی شده 

 : مرحله اصلی می باشد 3و براي دستیابی به این امر مهم شامل 

 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 

 نمایند.ایی ارسال میتایید اطالعات ، فرم را به کارتابل مدیر کل روست

  ذخیره می گردد.پایگاه اطالعات استانی  پس از تایید نهایی مدیر کل روستایی استان ، در 

 

 دوم )ثبت داده در پایگاه داده کشوری(مرحله  -

 .نمایدکارشناس دستگاه ملی مقادیرجدید فیلدها را در فرم مربوط به خود تکمیل می

 

 داده ها در پایگاه داده ملی( مرحله سوم )تائید نهایی و ثبت -

 تغذیه خودکار سیستم در صورت یكسان بودن اطالعات -

اطالعاتی که توسط مدیر کل روستایی استان و کارشناس دستگاه ملی 

 تکمیل شده و با هم مغایرت ندارند بصورت خودکار در سامانه ثبت 

 می شوند.



 
 رابربر 

3 
 

  1396 پاییز          سامانه جامع آمار و اطالعات آبادی های کشور

 تعیین تكلیف داده ها در صورت یكسان نبودن اطالعات -

صورت مغایرت داده هاي ثبت شده توسط مدیر کل روستایی استان و در 

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 

آبادي داراي سکنه در سامانه ثبت گردیده  58،620آبادي کشور ، تعداد  97،538از مجموع   .1

 است. 

اطالعات جمعیتی ) اعم از جمعیت ، خانوار ، تعداد مردان و زنان و ... ( در این سامانه بر اساس  .2

آخرین سرشماري مرکز آمار ایران براي یک بار در هر دوره ثبت می گردد و دخل و تصرفی در 

 نمی باشد. آن امکان پذیر

 

 اقدامات الزم جهت تغذیه و بهره گیری از سامانه  :

  برگزاري جلسات کمیته آمار و اطالعات مناطق روستایی کشور با حضور دستگاه هاي

 اجرایی زیربط و اخذ اقالم قابل احصاء .

  جهت درج ) به همراه مفاهیم ( مکاتبه با مرکز آمار ایران و اخذ فهرست اقالم مورد نظر

 پایگاه جامع آبادي هاي کشور ؛در 
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  انجام هماهنگی هاي الزم با مرکز فن آوري نهاد ریاست جمهوري جهت پیاده سازي" 

 "(GIS)اطالعات رقومی سامانه "و  "پایگاه جامع آمار و اطالعات مناطق روستایی کشور

 تغذیه و بروز رسانی داده هاي آماري روستاهاي کشور ؛جهت 

  پیگیري برقراري اتصال کلیه دهیاریها به شبکه دولت ) در صورت عدم اتصال از سرویس

 شود ( ؛می بخشداري ها، فرمانداري ها و ... استفاده 

  تعیین حداقل یک نفر کارشناس شاغل ) رسمی یا پیمانی ( از همکاران اداره کل روستایی

سامانه و معرفی ایشان به معاونت بعنوان مدیر شبکه استانی جهت انجام امور مربوط به 

 توسعه روستایی ؛

  آموزش نحوه کار با سامانه جامع آمار و اطالعات روستاي کشور به نمایندگان استانی در

 هفته پایانی اسفند؛

 تعامل با دستگاه هاي اجرایی استان و فعال نمودن عوامل اجرایی ؛ 

 

 

روز ملی روستا و  ) 1396ه سال  مهرما 15 در  ، خاطر نشان می نماید که این سامانه

 رییس جمهورمحترم با حضور جناب آقای جهانگیری معاون اول  (عشایر 

 مورد بهره برداری قرار گرفت. 


