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 «نامه کیفیت آمارهای رسمی ایرانآیین»

 

برنامه ملی توسعه آمار کشور « 6»از ماده « الف»به استناد بند  و با هدف بهبود کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران

 «نامهآیین»که به اختصار « نامه کیفیت آمارهای رسمی ایرانآیین»عالی آمار شورای 82/12/0931( مصوب 0011-0936)

نشان کیفیت آمارهای رسمی طور خاص به ساز و کار اعطای نامه بهن آیینیشود. در ابه شرح زیر ارائه می ،شودنامیده می

  .شودایران پرداخته می

 کلیات -1فصل 

 رفته است: به کارزیر  حنامه اصطالحات و عبارات در معانی مشرودر این آیین -1ماده 

جامع و منسجم برای مدیریت کیفیت نظامی  :آمارهای رسمی نظام آماری ایران کیفیت مدیریت چارچوب •

 چهارشود، دارای ساختاری سلسله مراتبی می نامیده« چارچوب کیفیت»به اختصار این چارچوب که آمارها است. 

مدیریت »، «مدیریت نظام آماری»حوزه کیفیت با عناوین  چهار دارای سطحی است. باالترین سطح این ساختار،

های اصل ،هاذیل این سطح .است «مدیریت بروندادهای آماری»و « مدیریت فرآیندهای آماری»، «محیط سازمانی

اند. شده توزیع های چهارگانه،با توجه به موضوع، بین حوزه هااین اصل .اصل است 03کیفیت قرار دارند که شامل 

ها سطح سوم گیرد. این الزامبرای تضمین کیفیت آن اصل، قرار می« الزام»تعدادی ی هر اصل، در زیرمجموعه

چوب چارسلسله مراتبی ترین و آخرین سطح دهند. سطح چهارم که پایینساختار چارچوب کیفیت را تشكیل می

 شوند.سازی میالزامات چارچوب، پیاده ها وها، اصلشامل اجزایی است که بر اساس آن کیفیت است،

 یارتقا یعنوان مبنابه تیفیچارچوب ک رشیپذ یاستقرار به معنا :چارچوب کیفیت سازیاستقرار و پیاده •

الزامات مورد نظر  تیرعا یبه معنا یسازادهیآن است. پ یسازادهیو فراهم کردن مقدمات پ یرسم یآمارها تیفیک

 یبرا الزم یبهبودها یو اجرا فیتعر ،مناسب یادوره یهایابیها و انجام ارزآن اجزای بر اساسکیفیت چارچوب 

 .است یرسم یآمارها تیفیک یارتقا

ی در دستگاه اجرای سازی چارچوب کیفیتپیادهمیزان و استقرار دهنده نشان آمارهای رسمی ایران:نشان کیفیت  •

اند از: شود، عبارتنامیده می «نشان کیفیت»نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران که از این پس  انواعاست. 

ان باالترین نش«. یتفتضمین کینامه گواهی»و  «تعهد به کیفیتنامه گواهی»، «اهتمام به کیفیتنامه گواهی»

 است.« یتفتضمین کینامه گواهی»کیفیت، 

 و تولید اجرایی هایدستگاه توسط که است کشور حاکمیتی هایگیریتصمیم نیاز مورد آمار آمار رسمی: •

 .است گرفته قرار «ایران رسمی آمارهای فهرست» در آن عنوان و شودمی رسانیاطالع
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 که ایران رسمی آمارهای ایشناسنامه مشخصات و عناوین حاوی است فهرستی ایران: رسمی آمارهای فهرست •

 .رسدمی آمار عالی شورای تصویب به  و شودمی بازنگری و تهیه ایران، آمار مرکز توسط

های دولتی ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهمه وزارتخانه دستگاه اجرایی: •

ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، هایی که شمول قانون بر آنو همه دستگاه

لتی، دستگاه اجرایی نامیده های دوها و بیمهسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک

 .شوندمی

 و شرح وظایفارکان  -2فصل 

 فرآیند اعطای نشان کیفیت عبارتند از: دخیل درن ارکا -2ماده 

 شود،نامیده می« ی کیفیتشورا»که به اختصار  آمارهای رسمی کیفیت گذاریشورای سیاست •

 و کمیته فنی •

 شود.نامیده می« دبیرخانه کیفیت»آمارهای رسمی که به اختصار  گذاری کیفیتشورای سیاستدبیرخانه  •

 :کیفیت یاترکیب اعضای شور -3ماده  

 )رئیس(عالی آمار و دبیر شورایرئیس مرکز آمار ایران  •

 )دبیر(ی مرکز آمار ایران آمارهای دفتر استانداردها و نظارت بر طرحمدیر   •

 مارآ یعالیشورا یتخصص ونیسیکم سیرئ •

 عالی آمارانه شورایریزی، پایش عملكرد و دبیرخدفتر برنامهمدیر  •

 خصصی کمیسیون تتصویب با عالی آمار عضو کمیسیون تخصصی شورای بخشی آمار هایکمیته از دبیران نفر سه •

یون کمیس تصویب با عالی آمارعضو کمیسیون تخصصی شورایغیر  بخشی آمار هایکمیته دبیرانسه نفر از  •

  تخصصی

 انجمن مذکور  رئیس با معرفیایران نفر از اعضای هیئت علمی عضو انجمن آمار  یک •

 مذکور انجمن رئیس با معرفی انجمن علمی مدیریت کیفیت ایرانیک نفر از اعضای  •

 سازمان ملی استاندارد ایرانرئیس معرفی با  استاندارد ایران ملی نماینده سازمانیک نفر  •

 پیشنهاد کمیته آمار بخشی مربوط اجلسه بمطرح در موضوع  بهنظر بسته صاحب نفر یک •

پس از اتمام مدت زمان عضویت شوند. میسال منصوب  9 مدتشورای کیفیت و به  سیرئاعضا با حكم  –1تبصره 

  شود.انجام می 9بر اساس ماده  اًاعضا، فرآیند تعیین اعضای جدید، مجدد

جانشین در جلسات عنوان شرکت نموده و از اعزام نماینده به اعضای شورای کیفیت باید شخصا در جلسات -2تبصره 

 ی کنند. دارشورای کیفیت خود
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 حاضر اعضای اکثریت رأی با آن تصمیمات و یابدمی رسمیت اعضا سوم دو حضور با کیفیت شورای جلسات –3تبصره 
 .رسدمی تصویب به

 کیفیتشورای شرح وظایف  -4ه ماد

 آمارهای نظام آماریکیفیت گذاری در زمینه شیوه ارزیابی و بهبود سیاست •

 با ارکان مرتبط اجرایی هایدستگاه به کیفیت شورای هایمصوبه و کالنهای سیاست و رهنمودهای کلی ابالغ •

 کشور نظام آماری

 فنی نامه و فرآیند اعطای نشان کیفیت ارجاع شده از کمیتهبررسی و تصویب اصالحات آیین •

 یفن تهیکم یها ارجاع شده از سواز نشان کیهر  دیو ضوابط صدور و تمد طیشرا بیتصو •

صویب  • سی و ت ستورالعملها، نامهآیینبرر سوی کمیته فنی ها، طرحبرنامه ها،د شده از  شنهادهای ارائه  ها و پی

 چارچوب کیفیت در نظام آماری سازی پیادهجهت رفع مشكالت اجرای 

  هانشانتصویب نوع  و کیفیت هاینشان در زمینهنی های ارزیابی کمیته فبررسی گزارش •

خاذ خشی فرآیند کار و اتهای اعطا شده، بررسی اثربنامهساالنه دبیرخانه کیفیت از گواهیعملكرد استماع گزارش  •

 های الزمسیاست

سی و • ست آمارهای  برر شان کیفیت برای فهر ضعیت دریافت و نوع ن ساالنه دبیرخانه کیفیت از و تأیید گزارش 

 عالی آمارشورایبه  ارائهرسمی و 

 ترکیب اعضای کمیته فنی: -5ماده 

 های آماری مرکز آمار ایران )رئیس(طرحدفتر استانداردها و نظارت بر  مدیر •

 (دبیر) کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران ارزیابی ئیس گروهر •

 شورای کیفیت و متخصصعضو  بخشی آمار هایمتناظر با کمیته بخشی آمار هایشش نفر از کارشناسان کمیته •

 در زمینه کیفیت آمارها 

 رئیس کمیته فنیبا معرفی  نفر از کارشناسان مرکز آمار ایران دو •

 استاندارد ایران سازمان ملی  رئیس ملی استاندارد ایران با معرفی سازماننماینده یک نفر  •

پس از اتمام مدت زمان شوند. سال منصوب می 9کمیته فنی با حكم رئیس شورای کیفیت به مدت اعضای  -1تبصره 

  شود.انجام می 5بر اساس ماده  اًعضویت اعضا، فرآیند تعیین اعضای جدید، مجدد

 اعضای کمیته فنی باید شخصًا در جلسات کمیته شرکت و از اعزام فرد جانشین، خودداری کنند.  -2 تبصره

  عدم حضور خود را در جلسات کمیته، پیش از برگزاری جلسه به اطالع دبیر  اندموظفاعضای کمیته فنی

 ورهد یک در فنی کمیته متناوب جلسه چهار یا و متوالی جلسه دو در اعضا غیرموجه کمیته برسانند. غیبت

 .شودمی شده و فرد دیگر جایگزین تلقی عضو منزله استعفای به
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 به حاضر اعضای اکثریت رأی با آن تصمیمات و یابدمی ترسمی اعضا سوم دو حضور با فنی کمیته جلسات -3 تبصره

 .رسدمی تصویب

 حسب مورد از وجود حداکثر دو کارشناس مطلع و  توانند،ثابت آن می یاز اعضا کیو هر  یفن تهیرئیس کم

 ان/کارشناسحضور کارشناس .کننداستفاده  یفن تهیعنوان مشاور بدون حق رأی در جلسات کمنظر بهصاحب

 .باشد یفن تهیکم سیرئ دییتأ و اطالع با دیبا هادر جلسه

 شرح وظایف کمیته فنی: -6ماده 

 هانشاناز  کیهر  ضوابط صدور و تمدیدشرایط و  نییتع •

 و تهیه گزارش ارزیابی کیفیت های متقاضی نشان مستندات دستگاه یبررسارزیابی و  •

 های اجرایی متقاضی نشان کیفیت و ارتباط با کارشناسان یا نمایندگان دستگاه ایجاد تعامل •

 های کیفیت مورد تأیید به شورای کیفیتارائه گزارش نشان •

سازی چارچوب کیفیت در نظام های مورد نیاز برای استقرار و پیادهها و دستورالعملنامهتنظیم آیینتهیه و  •

 آماری

 آمارها کیفیتارتقاء رفع مشكالت اجرایی در زمینه  برای ها و پیشنهادها به شورای کیفیتطرحها، برنامهارائه  •

 کیفیت اعطای نشان ندرآیفبهبود در  پیشنهادارائه دستورالعمل اجرای آن و  ونشان کیفیت  نامهبازنگری آیین •

ند اعطای نشان های صورت گرفته طی فرآیاز ارزیابی حاصلد بازنگری چارچوب کیفیت بر اساس بازخور •

 های اجرایینظرات دستگاهکیفیت و 

های گروهنیاز کاردر صورت کیفیت، متقاضی نشان اجرایی های مستندات دستگاه یبررس و به منظور ارزیابی -تبصره 

 تخصصی ذیل کمیته فنی تشكیل خواهد شد.

 برعهده دارد. کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران گروه ارزیابیرا  کیفیت دبیرخانهوظیفه  -7ماده 

 :کیفیت شرح وظایف دبیرخانه -8ماده 

 تولید کننده آمار رسمی در زمینه کیفیت آمارها هایهای دستگاهفعالیت یهماهنگ •

 و های کیفیتنشاندرخواست در ارتباط با  های آمار بخشیکمیتهبررسی اولیه مدارک دریافتی از دبیرخانه  •

 به کمیته فنی ارائه

ای شيوربه  هاو ارائه آنآمارها های مرتبط با کیفیت هماهنگی فعالیت منظوربهها نامهتنظیم و بررسيی آیین •

 کیفیت

 کیفیتهای شورای برگزاری جلسه برای های الزمانجام هماهنگی •

 شورای کیفیتها و سایر اسناد مرتبط با ، گزارشجلساتصورت، هاهمستندسازی و بایگانی مصوب •
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نامه کیفیت، دسييتورالعمل اجرایی و سييوابق فرآیند اعطای نشييان آیینمسييتندات روز رسييانی اری و بهنگهد •

 کیفیت

 امضای تأیید شده توسط شورای کیفیت و ارسال برای هانامهگواهی متنتهیه  •

 تضمین کیفیت  تندیسطراحی  •

ساالنه از وضعیت دریافت  تهیه • شان کیفیت برای فهرست آمارهای رسمی و نوع گزارش  شوراو ن  یارائه به 

 کیفیت

 تضمین کیفیت نامهگواهیو نامه تعهد به کیفیت گواهیهمایش ساالنه برای اعطای برگزاری  •

 کشور  آماری نظام با مرتبط اجرایی هایدستگاه در کیفیت رایشو هایبهمصو اجرای بر نظارت •

 کیفیت شورای دبیر سوی از محوله امور سایر انجام •

 

 هاآن عتبار و تمدیدمدت اکیفیت، شرایط صدور،  نشان عانوا -3فصل 

چارچوب کیفیت  سازیاستقرار و پیادهکیفیت آمارهای رسمی در نظام آماری ایران بر اساس نحوه  نشان نواعا -9ماده 

 :موارد ذیل است که شامل شودصادر می

 اهتمام به کیفیتنامه گواهی 

 به کیفیت تعهدنامه گواهی 

 فیت تضمین کینامه گواهی 

عالی رئیس مرکز آمار ایران و دبیر شورایبا امضای « به کیفیت تعهدنامه گواهی»و « نامه اهتمام به کیفیتگواهی» -11ماده 

 شود.عالی آمار صادر میرئیس شورایرئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با امضای « کیفیت تضمیننامه گواهی»آمار و 

 کیفیت یوسط شورات سپس وشده ید تأی بررسی و فنیکیفیت توسط کمیته هر سه نشان  درخواست صدور -1 تبصره

 شود.تصویب می

در صورتی که مستندات و مدارک مورد نیاز سطح نشان درخواستی دستگاه اجرایی از سوی کمیته فنی  -2تبصره 

مورد تأیید قرار نگیرد و نظر کمیته فنی نیز مورد قبول دستگاه اجرایی واقع نشود، موضوع همراه با دالیل ارائه شده 

 شود. داده می برای بررسی به شورای کیفیت ارجاع

 «نامه اهتمام به کیفیتگواهی»اعتبار و تمدید مدت شرایط صدور،  -3-1

آن دسته از  برایپس از اولین استقرار چارچوب کیفیت در دستگاه اجرایی « نامه اهتمام به کیفیتگواهی» -11ماده 

 بر اساس چارچوب کیفیتند خود ارزیابی و شناسایی وضع موجود یفرآ شود کهمیصادر ارهای رسمی دستگاه اجرایی آم

 ها شناسایی شده است.برای آنهای بهبود کیفیت و زمینه انجام
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باشد، موظف است درخواست « نامه اهتمام به کیفیتگواهی»صدور  خواهاندر صورتی که دستگاه اجرایی  -1تبصره 

 دبیرخانه کیفیت ارسال نماید. به دبیر کمیته آمار بخشی طریق کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات از 

تا پیش از تشكیل کمیته فنی، توسط دبیرخانه « نامه اهتمام به کیفیتگواهی» های مربوط به اعطایفعالیت -2تبصره 

 شود.کیفیت انجام می

 نامه به مدت یک سال از زمان صدور، اعتبار دارد. این گواهی -12ماده 

، نامهاین آیینمتولی آمارهای رسمی موظف هستند حداکثر تا یک سال پس از ابالغ  اجرایی هایدستگاه تمام -1تبصره 

 را برای تمامی آمارهای رسمی خود اخذ نمایند. «اهتمام به کیفیت نامهواهیگ»

ماه  شش توسط کمیته فنی و« نامه اهتمام به کیفیتگواهی»اعتبار شرایط و ضوابط مورد نیاز برای تمدید  -2تبصره 

 شود.می و ابالغ توسط شورای کیفیت تصویب و تهیهصدور احكام اعضا پس از 

ماه پیش از  سه نامه باشد، موظف است حداقلتمدید اعتبار گواهیخواهان  در صورتی که دستگاه اجرایی -3تبصره 

از سوی دبیر کمیته آمار بخشی  ،الزمنامه، درخواست کتبی خود را همراه با مدارک و مستندات اتمام زمان اعتبار گواهی

 دبیرخانه کیفیت ارسال نماید. به 

 «نامه تعهد به کیفیتگواهی» شرایط صدور، مدت اعتبار و تمدید  -3-2

رای صدور بشود که شرایط و ضوابط تعیین شده توسط کمیته فنی زمانی اعطا می« نامه تعهد به کیفیتگواهی» -13ماده 

رسمی مورد نظر، رعایت و مدارک و مستندات مربوط  هایرآمادر مورد  طور کامل توسط دستگاه اجراییبه نامه،این گواهی

ام از صدور احك سالیک حداکثر ظرف ،«نامه تعهد به کیفیتگواهی»برای دریافت نشان الزم شرایط و ضوابط ارائه شود. 

  .شودمی بالغو ا تهیه و توسط شورای کیفیت تصویبتوسط کمیته فنی ، اعضا

موظف است درخواست باشد،  «به کیفیت تعهدنامه گواهی» خواهان دریافت یدر صورتی که دستگاه اجرای -تبصره 

 دبیرخانه کیفیت ارسال نماید.  به کمیته آمار بخشیدبیر ریق ط زا الزم کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات

 به مدت دو سال از زمان صدور، اعتبار دارد.  «نامه تعهد به کیفیتگواهی» -14ماده 

 سالکیتوسط کمیته فنی و  «نامه تعهد به کیفیتگواهی»شرایط و ضوابط مورد نیاز برای تمدید نشان  -1تبصره 

 شود.می و ابالغ توسط شورای کیفیت تصویبتهیه و اعضا صدور احكام پس از 

موظف است حداقل چهار ماه پیش نامه باشد، در صورتی که دستگاه اجرایی خواستار تمدید اعتبار گواهی -2تبصره 

دبیر کمیته آمار طریق از  به همراه مدارک و مستندات الزم درخواست کتبی خود را نامه،از اتمام زمان اعتبار گواهی

 دبیرخانه کیفیت ارسال نماید.  هبخشی ب
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 «نامه تضمین کیفیتگواهی» شرایط صدور، مدت اعتبار و تمدید  -3-3

شود که شرایط و اعطا می درمواردی کیفیت است، نشان طح ازکه باالترین س« نامه تضمین کیفیتگواهی» -15ماده 

در مورد  طور کامل توسط دستگاه اجراییتضمین کیفیت، به نامهگواهی دریافت کمیته فنی برایضوابط تعیین شده توسط 

حداکثر  ،«کیفیت تضمیننامه گواهی»شرایط و ضوابط الزم برای دریافت نشان  شده باشد.رعایت نظر، رسمی مورد  هایآمار

 شود.می و ابالغ تهیه و توسط شورای کیفیت تصویبکمیته فنی  ، توسطصدور احكام اعضا از سالیکظرف 

موظف است درخواست باشد،  «کیفیت تضمیننامه گواهی»ی خواهان دریافت در صورتی که دستگاه اجرای -1تبصره 

 دبیرخانه کیفیت ارسال نماید.  به دبیر کمیته آمار بخشیطریق  زالزم ا کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات

 «یتنامه تضمین کیفگواهی»دریافت  شرایط زکه حائ به دستگاه اجرایی متولی آمار رسمی )اصلی یا تابعه( -2 تبصره

  شود.اهدا می« تضمین کیفیتتندیس »، باشد

 به مدت سه سال از زمان صدور، اعتبار دارد.  «نامه تضمین کیفیتگواهی» -16ماده 

پس از  لسایک توسط کمیته فنی و «تکیفی تضمیننامه گواهی»نشان برای تمدید  الزمشرایط و ضوابط  -1تبصره 

 شود.می و ابالغ تهیه و توسط شورای کیفیت تصویباحكام اعضا صدور 

ماه  پنجاست حداقل باشد، موظف مزبور  نامهگواهیتمدید اعتبار خواهان رایی در صورتی که دستگاه اج -2تبصره 

دبیر کمیته طریق از رک و مستندات الزم به همراه مدا، درخواست کتبی خود را نامهپیش از اتمام زمان اعتبار گواهی

  دبیرخانه کیفیت ارسال نماید. بهآمار بخشی 

بار مالی به همراه داشته باشد، دستورالعمل  آمارهای رسمیارزیابی و اعطای نشان کیفیت فرآیند در صورتی که  -17ماده 

بالغ عالی آمار مصوب و اشورای توسط تیفیک یشورا دییپس از تأ وکرد آن توسط کمیته فنی تهیه نحوه تأمین و هزینه

 شود. می

مرتبط با  ییاجرا یهاو ابالغ دستورالعمل نیدوتخصوص عالی آمار در نامه، شورایپس از تصویب این آیین -18ماده 

یفیت به شورای ک ،های مرتبط با فرآیند اعطای نشان کیفیت و تصویب و اعطای آنفعالیت تیفینشان ک یاعطا ندیفرآ

 کند.تفویض اختیار می

 یید شورای عالی آمار، بازنگری خواهد شد.أنامه بر حسب ضرورت با همكاری اعضای شورای کیفیت و تاین آیین -19ماده 

سید ر این شورا به تصویب ....عالی آمار مورخ ....جلسه شورای امین ......تبصره در . 03ماده و  03سه فصل،  درنامه آییناین  

  .است االجراو از تاریخ ابالغ، الزم




