گزارش فعالیت های اداره آمار و تحلیل اطالعات

-1آمارانهم شهر اصفهان

آهارًاهِ ؽْز اففْاى پیزٍ هقَتِ ؽوارُ  28/88/886ؽَرای اعالهی ؽْز اففْاى در تاریخ  88/3/6در دعتَر کار ادارُ آهار
ٍ اطالعات ؽْزداری اففْاى لزار گزفت .ایي آهار ًاهِ هطاتك اعتاًذار د (  )ISICدر  20فقل تْیِ اعت .اطالعات هٌذرج
در آى تَعیلِ هکاتثِ تا  70ارگاى اخزایی اعتاى ،عاسهاى ّا ،هعاًٍتْا ٍ هذیزیت ّای داخلی ؽْزداری گزدآٍری ؽذُ اعت.
آیتن ّای خوعیتی ٍ ًفَط ٍ هغکي  ،آهار هَرد تاییذ هزکش آهار ایزاى هی تاؽذ .در هَاردی کِ عاسهاى ّای اخزایی اعتاى
اطالعات هَرد درخَاعت را ارائِ ًکزدُ اعت اس آهار ٍ اطالعات عالٌاهِ آهاری اعتاى اعتفادُ گزدیذُ اعت.
در ّزعال تاکیذ تِ ارتماء عطح کیف ی آهارًاهِ هذ ًظز تَدُ اعت تطَری کِ اطالعات اداراتی هثل حَسُ ّای علویِ ،حَسُ
ٌّزی ..ٍ ،کِ در عالْای لثل در آهارًاهِ ٍخَد ًذاؽتِ اًذ ،تِ آى اضافِ ؽذُ اعت .تَسیع آهارًاهِ در عطح ارگاى ّای
اخزایی اعتاى فَرت گزفتِ اعتّ ،وچٌیي ًغخِ الکتزًٍیکی آى اس طزیك پزتال ؽْزداری اففْاى تزای عوَم لاتل دعتزط
هی تاؽذ.

-2استقرار نظام جامع آماری
طرح جامع آماری شهرداری اصفهان اهداف چهارگانه زیر را دنبال می نماید:
 -1ؽٌاعایی دادُ ّای تَلیذ ؽذُ در ؽْزداری اففْاى در لالة هٌثع تَلیذ ٍ گزدػ دادُ ّا
 -2تثذیل دادُ ّای خام تِ اطالعات لاتل اعتفادُ کارؽٌاعاى ٍ هذیزاى
 -3اؽاعِ ٍ تْزُ تزداری اس اظالعات تَلیذ ؽذُ
 -4تعییي کوثَدّای اطالعاتی ٍ ارئِ طزح تزای تْیِ آى

مشخصات کلی:
ًظام خاهع آهاری اس ؽْزیَر  88تا ّوکاری داًؾگاُ اففْاى ٍ ًظارت دکتز علیوزادی اس داًؾگاُ فٌعتی آغاس ٍ در
اردیثْؾت  91تِ اتوام رعیذ .ایي طزح در هعاًٍت ّا ،هٌاطك ٍ عاسهاى ّا اخزایی ؽذ ٍ تزای ّز حَسُ هغتٌذات سیز تْیِ
گزدیذ:
 -1هغتٌذ عاسی فزآیٌذّای کغة ٍ کاری ّز حَسُ ٍ تزعین ًوَدار فزآیٌذّا تِ ستاىّ BPMNوزاُ تا ؽٌاعٌاهِ ّز فزایٌذ.

 -2تزعین ً( dfdوَدار خزیاى دادُ) ٍ ًمؾِ تعاهالت ّز حَسُ تا حَسُ ّای داخل ٍ خارج ؽْزداری
 -3تعییي گشارؽات ٍ الالم ّز گشارػ تِ تفکیک تخؼ ّای هختلف یک حَسُ
 -4تْیِ ؽٌاعٌاهِ ؽاخـ ّا( تْیِ ؽاخـ ّای کلی تزای ّز یک اس هعاًٍت ّای ؽْزداری)

-3تهیو اطلس شهر اصفهان

تعییي اّذاف ٍ هاهَریت اطلظ ؽْز اففْاى
تْیِ فْزعت هطالة ٍ هَضَعات اطلظ
تؾکیل تین اخزایی ٍ تعییي گزٍُ ّای هؾاٍر ٍ ّوکار

خوع آٍری دادُ ٍ تْیِ گشارػ
تعییي هتَلیاى اطالعات
طزاحی فزم ّای اطالعاتی
تَسیع فزم ّا
خوع آٍری ،ثثت ٍ افالح اطالعات

-4تهیو گزارشات مىردی

تحلیلی تز پزعٌل ؽْزداری
تْیِ آهارٍ اطالعات هٌاطك  15گاًِ تِ هٌظَر ارائِ در خلغات تَدخِ
ارائِ گشارػ تزآٍرد درآهذ
تْیِ گشارػ همذهاتی  8عالِ
تْیِ گشارػ تحلیلی ادارُ ارتثاط هزدهی 137
تْیِ گشارػ تحلیلی هغاخذ ٍ کوک تِ آى ّا
تحلیل عزؽواری ًفَط ٍ هغکي عال  85در حَسُ ّای هختلف خوعیت ،هغکي ،هْاخزت ٍ ...
ارائِ گشارػ هعزفی ؽْز اففْاى در خلغِ ؽْزداری ّای اعتاى ٍ ...
ٍ...

-5اجرایی کردن رنم افزار فرارب
ًزم افشار فزاتز ًزم افشاری اعت کِ ًتایح حافل اس ًظام خاهع آهاری را هی تَاًذ تقَرت هکاًیشُ تَلیذ ٍ در اختیار کارتزاى
لزار دّذ.لذا تزًاهِ تْیِ ٍ آهَسػ ایي ًزم افشار در دعتَر کار لزار گزفت ٍ در حال حاضز گشارؽات ٍ ؽاخـ ّای تعزیف
ؽذُ در هغتٌذات ًظام خاهع آهاری در ایي ًزم افشار تَلیذ ٍ تِ کارتزاى اًتغاب هی یاتذ.
گام تعذ اتقال  onlineایي ًزم افشار تِ عاهاًِ ّای هَخَد ؽْزداری خْت ثثت گشارؽات لحظِ ای ٍ تزٍس هی تاؽذ.

-6م کانمنذ سازی اطالعات

تا عٌایت تِ اّویت اطالعات هکاًوٌذ ّوزاُ تا اطالعات تَفیفی  ،ادارُ آهار هقون ؽذ تِ هَاسات تَلیذ ٍ ارائِ اطالعات
تَفیفی ،اطالعات هکاًی هتٌاعة تا اطالعات تَفیفی را در اختیار هذیزاى ٍ کارؽٌاعاى لزار دّذ .تذیي هٌظَر آهَسػ ًزم
افشار  ARCMAPدر دعتَر کار لزار گزفت ٍ پظ اس آى ًغثت تِ هکاًوٌذ عاسی الواى ّای هْن ؽْزداری در عطح ؽْز
الذام ًوَد.

-67محلو بنذی
تا تَخِ تِ ًیاس ؽْزداری تِ تزًاهِ ریشی در همیاط کَچکتز در هٌطمِ ٍ اعتزاتضی ّای هحلِ هحَری ًیاس تَد کِ هحذٍدُ
ّایی تزای ّز هحلِ تعییي گزدد کِ عالٍُ تز رعایت ٍ ضَاتط تمغیوات کؾَری تا عاختار ٍ تمغیوات هحالت تَهی هَخَد
اًطثاق داؽتِ تاؽذ ،لذا ایي ادارُ تزآى ؽذ کِ تا ّوکاری هٌاطك ٍ هؾاٍراى آًْا ٍ هعاًٍت ّای ؽْزداری طزح هحلِ تٌذی را

پیؾٌْاد ٍ ًْایی ًوایذ.

حافل الذاهات فَق تعزیف  200هحلِ ٍ تخقیـ ًام هٌاعة تا تَخِ تِ ًظز هعاًٍت فزٌّگی ٍ تافت لذیوی هحلِ ٍ
اعتخزاج خوعیت  ،هغاحت ٍ عایز هؾخقِ ّای هحالت هی تاؽذ.

-8اراهئ آمار و اطالعات هب ساری حىزه اه

ارائِ آهار تِ عایز حَسُ ّای ؽْزداری
ارائِ آهار تِ دتیزخاًِ کالى ؽْزّا
ارائِ آهار تِ اعتاًذاری اففْاى
ارائِ آهار تِ دفتز تاًک هزکشی در اففْاى ٍ...

-11مشاوره آماری و پاسخگىیی هب دانشجىیان و ژپوهشگران

ّوکاری ٍ ّوفکزی تا پزٍصُ ًظز عٌدی در تحث تخقیـ ًوًَِ تِ هٌاطك ٍ هحلِ ّا ٍ طزاحی پزعؾٌاهِ
ارائِ هؾاٍرُ آهاری در خقَؿ تزآٍردّا تِ عایز حَسُ ّای ؽْزداری
ارائِ آهار ٍ اطالعات ٍ هؾاٍرُ در خقَؿ هثاحث آهاری تِ داًؾدَیاى ٍ پضٍّؾگزاى

 -11هماهنگی و تعامل نیب کارشناسان آمارمناطق و معاونت اه و سازمان اه

تزگشاری خلغات ّفتگی
آهَسػ ًزم افشار فزاتز ، spss٫هفاّین همذهاتی آهاری
پیگیزی اهَر هحَلِ تِ کارؽٌاعاى

-12تعامل با ساری ارگان اهی اجرایی
-

اًعماد تفاّن ًاهِ تا عایز ارگاى ّای اخزایی

-

اًعماد تفاّن ًاهِ تا هزکش آهار ایزاى

-

اًعماد تفاّن ًاهِ تا ًیزٍی اًتظاهی

-

اًعماد تفاّن ًاهِ تا هزکش تْذاؽت

-

ٍ...

