بیانیه سطح توافق خدمت نظارت بر فرآیند  :تامین آمار و اطالعات تولیدي (سرشماري،
آمارگیري هاي نمونه اي)
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت "  :تامین آمار و اطالعات تولیددي (سرشدماري،
آمارگیري هاي نمونه اي)" را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت  :تامین آمار و اطالعات تولیدي (سرشماري ،آمارگیري هاي نمونه اي) ،آماارگیری
نمونه ای و انجام سرشماری با دریافت دستورالعمل های مرتبط با موضوع از مرکز آمار ایران و یاا سافار خااا از یاک
دستگاه اجرایی استان .آموز سازماندهی و جذب نیرو  ،آماده سازی ،جمع آوری و گردآوری داده هاا ،رارداز داده هاا
،استخراج  ،اطالع رسانی و مستندسازی .می باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوا این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت می کند که خدمت به ترتیب زیر
ارائه شود:
دریافت دستورالعمل طرح اماری از مرکز آمار ایران.
-1
معرفی کارشناس مسئول طرح استان به تهران.
-2
شرکت کارشناس مسئول طرح استان در جلسات آموزشی مرکز آمار ایران (آموز مرحله اول).
-3
جذب نیروهای اجرایی طرح در استان توسط کارشناس مسئول طرح در استان.
-4
برگزاری جلسه آموزشی مرحله دوم در استان توسط کارشناس مسئول طرح و مشاخصشادن ردههاای اجرایای
-5
طرح در صورت کسب حد نصاب نمره و صدور کارت شناسایی (آمارگیر ،بازبین و .)...
تقسیم بندی نمونههای آماری و توزیع آن بین آماارگیران (در صاورت الکترونیکای باودن طارح ،انجاام مراحال
-6
تعریف مجریان ،سازمان اجرایی و تخصیص واحدهای کار از طریق سامانه سیجاد توسط کارشناس مسئول طرح).
شروع اجرای طرح آماری بر اساس برنامه زمانی مشخص شده از طرف مرکز آمار ایران.
-7
تحویل فرمهای تکمیلشده توسط مأموران آمارگیر به بازبینهای طرح.
-8
در صورت وجود اشکال و نقص در فرمهای تکمیل شده ،ارجاع به مأمورین و رفع اشکال آنها.
-9
تأیید فرمهای تکمیل شده توسط بازبینها و تحویل آنها به کارشناس مسئول طرح.
-11

در صورت تأیید فرمهای بازبینیشده توسط کارشاناس مسائول ،تحویال باه گاروه آمارهاای ثبتای ،فراباری و
-11
ررداز دادهها جهت استخراج طرح (در صورت الکترونیکیبودن طرح ،رس از تأیید توساط کارشاناس مسائول از طریاق
بارگذاری در سامانه سیجاد فایل به مرکز ارسال میگردد).
 -12دادهآمایی ،ادیت آدرس و وریف ررسشنامههای تأییدشده توسط دادهآما و وریفایر.
 -13انجام ادیت موضوعی جهت برطرفنمودن اشکاالت موضوعی طرح توسط کارشناس مسئول طرح.
 -14ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران رس از تأیید نهایی توسط کارشناس مسئول طرح.

هزینه ها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافاق ناماه
اعالم خواهد شد

