
:  تامین آمار و اطالعات تولیدي )سرشماري،  ندینظارت بر فرآبیانیه سطح توافق خدمت 

 آمارگیري هاي نمونه اي(

 مقدمه

:  تامین آمار و اطالعات تولیددي )سرشدماري،    "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را  "آمارگیري هاي نمونه اي(

 

 هدف

 یریآماارگ ، :  تامین آمار و اطالعات تولیدي )سرشماري، آمارگیري هاي نمونه اي( هدف از توافقنامه سطح خدمت

 کیا سافار  خااا از    ایا و  رانیمرتبط با موضوع از مرکز آمار ا یدستورالعمل ها افتیبا در یو انجام سرشمار ینمونه ا

داده هاا، رارداز  داده هاا     یو گردآور یجمع آور ،ی، آماده ساز رویو جذب ن یاستان. آموز  سازمانده ییدستگاه اجرا

 می باشد. . یو مستندساز ی،استخراج ، اطالع رسان

 

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

 

 مسوولیت:  

 

که خدمت به ترتیب زیر کند یوافقت مم اصفهاناستان  یزیر و برنامه تیریمد سازمانمعاونت آمار و اطالعات   

 شود: ارائه

 .رانیاز مرکز آمار ا یدستورالعمل طرح امار افتیدر -1

 کارشناس مسئول طرح استان به تهران. یمعرف -2

 )آموز  مرحله اول(. رانیمرکز آمار ا یآموزششرکت کارشناس مسئول طرح استان در جلسات  -3

 طرح در استان توسط کارشناس مسئول طرح در استان. ییاجرا یروهایجذب ن -4

 یای اجرا یهاا  شادن رده  مرحله دوم در استان توسط کارشناس مسئول طرح و مشاخص  یجلسه آموزش یبرگزار -5

 و ...(. نیبازب ر،ی)آمارگ ییطرح در صورت کسب حد نصاب نمره و صدور کارت شناسا

باودن طارح، انجاام مراحال      یکا ی)در صاورت الکترون  رانیآماارگ  نیآن ب عیو توز یآمار یها نمونه یبند میتقس -6

 توسط کارشناس مسئول طرح(. جادیسامانه س قیکار از طر یواحدها صیو تخص ییسازمان اجرا ان،یمجر فیتعر

 .رانیمشخص شده از طرف مرکز آمار ا یبر اساس برنامه زمان یطرح آمار یشروع اجرا -7

 طرح. یها نیبه بازب ریتوسط مأموران آمارگ شده لیتکم یها فرم لیتحو -8

 ها. و رفع اشکال آن نیشده، ارجاع به مأمور لیتکم یها در صورت وجود اشکال و نقص در فرم -9

 مسئول طرح.ها به کارشناس  آن لیو تحو ها نیشده توسط بازب لیتکم یها فرم دییتأ  -11



و  یفرابار  ،یثبتا  یباه گاروه آمارهاا    لیا توسط کارشاناس مسائول، تحو   شده ینیبازب یها فرم دییدر صورت تأ  -11

 قیا توساط کارشاناس مسائول از طر    دییطرح، رس از تأ بودن یکیها جهت استخراج طرح )در صورت الکترون ررداز  داده

 (.گردد یبه مرکز ارسال م لیفا جادیدر سامانه س یبارگذار

 .ریفایآما و ور توسط داده دشدهییتأ یها ررسشنامه فیآدرس و ور تیاد ،ییآما داده -12

 طرح توسط کارشناس مسئول طرح. ینمودن اشکاالت موضوع جهت برطرف یموضوع تیانجام اد -13

 توسط کارشناس مسئول طرح. یینها دییرس از تأ رانیبه مرکز آمار ا یینها لیارسال فا -14

 

 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

 ارد.آن صادر نگردد، اعتبار د اصالحیهکه  یتوافقنامه سطح خدمت تا زمان نیا

 

 توافقنامه خاتمه

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

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 
 


