
 

 

 " (ی)سالنامه آماریثبت یدیآمار و اطالعات تول نیتام "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 آن و  یگکپارچیو  یثبت یبه آمارها یبه منظور دسترس"یثبت یدیآمار و اطالعات تول نیتام "خدمت: خدمت  فیتعر

و  ردیپذیو پژوهشگران صورت م زانیربرنـامه ـران،یگمیتصـم ـران،یمد یو آگــاه یآمـار یازهایرفع ن یدر راستا

 نیرها در بآما سهیمقا تیو قابل ی) به منظور هماهنگیآمارسالنامه  کپارچهی یالگو یاست که سازمان بر مبنا یخدمت

مرتبط با  یهانهیدر زم یـیاجرا یهادسـتگاه یاربا همک یثبت یآمارها هیها در سطح کشور( اقدام به تهاستان

 "استان تهران یسامانه اطالعات آمار"مختلف در  یزمان یهاخود کرده و به صورت مستمر در بازه یهاتیفعال

 .دینمایم یگذاربار

 رانی/مرکز آمار اییاجرا یها: شهروندان، کسب و کارها، دستگاهرندگانیت گخدم یمعرف 

 تماس "استان تهران یسامانه اطالعات آمار" قیاز طر نی: به صورت آنالرندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه ،

 یحضور ،یمکاتبات ادار ،یتلفن

 شده و  یبارگذار "استان تهران یسامانه اطالعات آمار"شدن جداول مربوطه،  در یی: پس از نهایدهنحوه گزارش

و گزارشات  اتینشر"، "استان تهران یسالنامه آمار"انتشار ، یمکاتبات ادار یط نی. همچنباشدیدر دسترس م

 .شودیم یرساناطالع "یثبت یآمارها ریسا"و  "یآمار

 شودیم ینیبازب یسالنامه آمار یبه صورت ساالنه اقالم آمار رانیمرکز آمار ا ی: با هماهنگندیفرا ینیبازب نحوه .

 .ردیگیو توسعه قرار م ینیاستان مورد بازب ییاجرا یهادستگاه یبا هماهنگ زین ازیمورد ن یاقالم آمارها ریسا نیهمچن

 

 هدف-2

باال،  تیفیبا ک "یثبت یدیآمار و اطالعات تول نیتام"است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

ان استفاده کنندگ یتمام یبرا "استان تهران یزیو برنامه ر تیریسازمان مد"سرعت مطلوب و در زمان مقرر  توسط 

 .ردیبه سهولت در دسترس قرار گ

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 رانیمرکز آمار ا سیقانون تاس 2 ماده 

 استان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد فیوظا شرح 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  



 

 رانیاز مرکز آمار ا یارسال یاستان مطابق با الگو یو ارائه سالنامه آمار هیته 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 رانیاز مرکز آمار ا یارسال یمختلف مطابق با الگو یهااز دستگاه یثبت دقیق یآمارها یآورجمع 

 رانیاز مرکز آمار ا یارسال یمتناسب با الگو یریمختلف آمارگ یهاطرح جینتا دقیق یآورجمع 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 توسط مرکز آمار ایران در موعد مقرر یسالنامه آمار کپارچهی یارائه الگو  

 تان اس یسامانه اطالعات آمار" قیاز طر یثبت یدیو اطالعات تول آمارکنندگان از عدم وجود تعهد برای استفاده

  "تهران

 و استثناها:  طیشرا 

 مختلف یهابا توجه به امکان ارائه آمار از دستگاهسالنامه  یاستان تهران در الگو طیمتناسب با شر راتییتغ یجادا 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 در معاونت آمار و اطالعات سازمان وارد طرح و بررسی مدر خصوص عدم ارائه آمار و اطالعات،  تیشکا یبر مبنا

 استان تهران  یزیرو برنامه تیریمد

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


