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طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی آماری با رویکرد تحول بنیادین در نظام آماری 

 سازمان آموزش های فنی و حرفه ای )در راستای برنامه سوم توسعه آمار کشور(
 

  :اهمیت و ضرورت

 در سازمان. باشند می آمار جامع نظام توسعه و ایجاد به مکلف اجرایی های دستگاه کشور آماری توسعه ملی برنامه اساس بر

 و ها پروتکل تدوین مبنا، ثبتی آمار نظام تدوین عملکردی، های نظام داده یا ساختار طراحی زمینه در اخیر سال سه طی

 نظام تدوین نسبت به است نیاز ادامه در و داده انجام را اقداماتی ،)کیفیت مدیریت نظام(  داده کیفیت تضمین استاندارهای

 و انتشار نظام(المللی بین و ملی سطح در سمی ر آمارهای رسانی اطالع و انتشار مندکردن نظام و آماری نظام ارزیابی و پایش

 .اقدام شود) رسانی اطالع

 سوال کلی طرح:

طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی آماری با رویکرد تحول بنیادین در نظام آماری سازمان آموزش های 

 )در راستای برنامه سوم توسعه آمار کشور( چگونه است؟فنی و حرفه ای 

 

 :انتظار( مورد خروجی و جزئی طرح )نتایج سواالت

 حرفه و فنی های آموزش ارزیابی و پایش المللی بین های نظام ( benchmark )گزینی بهیه و تطبیقی مطالعات انجام -

 ای

 مهارت  توسعه حکمرانی و بنیادین تحول رویکردهای بر مبتنی سازمان فعالیت کلیدی های حوزه شناسایی و تعیین  -

 آماری توسعه سوم برنامه سند و ثبتی آمار ملی نظام بر مبتنی سازمان عملکردی پایش و ارزیابی چارچوب طراحی و تدوین -

 کشور 

 و پایش چارچوب بر منطبق و مبنا ثبتی آمار بر مبتنی ارزیابی و پایش کلیدی های شاخص جامع نظام استخراج و تدوین -

 شده انتخاب ارزیابی

 های پایگاه اماری) متغیرهای(اقالم تعیین و عملکردی های شاخص نظام تکمیلی و پایه اطالعاتی های پایگاه شناسایی  -

 پایش  نظام تغذیه برای مذکور

 داده  کیفیت و بخشی اعتبار و سنجی صحت پروتکل طراحی -

 فوق پروتکل فرایندهای اجرای برای نیاز مورد فراسازمانی ثبتی های داده نظام طراحی -

 مورد افزاری نرم محاسبات نظام تدوین و ۱۴۰۰ سال های داده برای ارزیابی و پایش های شاخص نظام محاسبات انجام  -

 عملکرد  دهی گزارش داشبورد نیاز

 به مربوط نیازهای پیش و نیاز مورد فرایندهای سازمانی، ساختار لحاظ از ارزیابی و پایش نظام سازی پیاده الزامات تعیین -

 دسترسی  سطح و محرمانگی

 و پایش نظام کامل گزارش همراه به دهی گزارش داشبورد نهایی تست سازمان، در ارزیابی و پایش نظم کامل سازی پیاده -

 ارزیابی

 


