
 ثبتي ( ديیآمار و اطالعات تول نیسالنامه آماري)تامبیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

 ديی  آمار و اطالعات تول نیسالنامه آماري)تام "خددمت   توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را  " ثبتي (

 

 هدف

 انجام عملیات زیر است: ثبتی ( دییآمار و اطالعات تول نیسالنامه آماری)تامهدف از توافقنامه سطح خدمت 

آمدار   یمتدول  یو بده دسدتگاهها   نییتع یدرج در سالنامه آمار یمورد نظر برا یاقالم اطالعات ران،یمرکز آمار ا یبا هماهنگ

جداول مربوطه، آنها را به سدازمان ارسدال نمدوده و اد  از      لیگردد. دستگاهها با تکم یارسال م کیالکترون قیآنها به طر

   گردد. یمدرج  یدر سالنامه آمار یو صحت سنج یبررس

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 

 

 مسوولیت:  

 ارائه که خدمت به ترتیب زیر کند یموافقت م اصفهانریزی استان  سازمان مدیریت و برنامهعات عاونت آمار و اطالم

 ود:ش

 .رانیاستان از طرف مرکز آمار ا یو نشر سالنامه آمار هیابالغ دستورالعمل ته -1

برگزار شدده در مرکدز    یهیدر جلسه توج شانیاستان به مرکز و شرکت ا یسالنامه آمار هیکارشناس مسئول ته یمعرف -2

 .رانیآمار ا

 .«یسالنامه آمار»سامانه  یفرمت جداول سالنامه توسط کارشناس مسئول سالنامه بر رو هیته -3

جدداول مربدوب بده آن دسدتگاه در      کنندده  لیکارشناس تکم یاستان جهت معرف ییاجرا یها دستگاه یمکاتبه با تمام -4

 .«یسالنامه آمار»سامانه 

 قید و ارسدال آن از طر  یدی اجرا یهدا  شده دستگاه یاز کارشناس معرف کیهر  یو کلمه عبور برا یکاربراختصاص نام  -5

 .امکیا

 .ییدر سامانه توسط کارشناس دستگاه اجرا مهیو ارسال جداول ضم لیتکم -6

 ها. و اردازش داده یفرابر ،یثبت یها توسط کارشناسان گروه آمارها شده دستگاه لیجداول تکم یو بررس ینیبازب -7

جددول در   لید شده ا  از ارجاع مجددد آن جدداول بده کارشدناس تکم     لیجداول تکم یرفع خطا و اشکاالت احتمال -8

 .ییدستگاه اجرا

 مطالب و اطالعات درج شده در جداول سالنامه. یینها شیرایو و یبند جمع -9

سدالنامه در   لید فا یبارگداار  نیو همچن «یالنامه آمارس»سامانه  قیاستان از طر یبه سالنامه آمار یعموم یدسترس -11

 معاونت آمار و اطالعات سازمان. تیوب سا

 جلد و چاپ سالنامه. یطراح -11



 یدی اجرا یها دستگاه یو تمام رانیاستان به کتابخانه سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ا یارسال سالنامه آمار -12

 ها در قالب مجلد و لوح فشرده. استان و شهرستان

 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

 .حیه آن صادر نگردد، اعتبار داردین توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه اصالا

 

 توافقنامه خاتمه

 نامده  توافدق  خاتمه موضوع قبلی اطالع با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 

 

 


