
 

 

 "اي منطقه هايحساب  تهیه "خدمت  سطح توافقنامه بیانیه 

 

 مقدمه-1

  همانند   اقتصادی   مختلف  های فعالیت  رشته   در  استان  ایمنطقه  هایحساب  تدوین  نیاز  مورد  اطالعات  و  آمارها   تهیه 

  صورت   استانی  واحدهای  و  ادارات  ها،سازمان  ها،دستگاه  با  تعامل  طریق  از  …  و  دولت  آموزش،  ،شکار  کشاورزی،

 .گیردمی

 

 ف هد-2

 خدمت  کیفیت با ارائه منظور به و مداری مشتری اصل به توجه راستای در  که  استاین  خدمت  سطح توافقنامه از هدف

  "  برای  مذکور   خدمت تحویل کیفیت،تهران  استان   ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط "ای   منطقه   های حساب  تهیه  "

 . قرارگیرد توافق مورد "ایران آمار مرکز

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 نواقص  شناخت جهت  ایمنطقه هایحساب گروه کارشناسان توسط گذشته  سال گزارشات بررسی •

  ایران آمار مرکز سوی از  یارسال های فایل و هادستورالعمل  مطالعه •

   ساوانا  تهران  استان آماری اطالعات  سامانه  در اطالعات اخذ  جهت نیاز مورد جداول  طراحی •

 اطالعات  اخذ جهت هادستگاه به  آماری جداول ارسال •

 اطالعات  اخذ جهت  اجرائی هایدستگاه نمایندگان با هماهنگی  •

  مالی  های  صورت  به  نیاز  که  هاییگزارش  برای)  نظر  مورد  اجرائی  هایدستگاه  از  مالی  های صورت  اخذ •

 (دارند

 سطح ( در گیریرآما مندنیاز) نظر مود هایفعالیت رشته از آمارگیری •

 اجرائی هایدستگاه  از اطالعات  اخذ •



 

 ای  منطقه  هایحساب  گروه کارشناسان توسط جداول کلیه  کارشناسی  بازبینی و بررسی •

 https://economic.sci.org.ir آدرس به ایران آمار مرکز ساوانا سامانه در جداول بارگذاری •

 

 سازمان  و گیرنده   خدمت  متقابل تعهدات-4

 به  ایران  آمار  مرکز  توسط  شده  مشخص  زمانی  بازه  در  است  مکلف  تهران  استان  ریزیبرنامه   و  مدیریت  سازمان

  آن   تحلیل و  بررسی   از  پس   و   پرداخته  مختلف   اجرایی  هایدستگاه  طریق   از   ثبتی  صورت به  اطالعات  و   آمار  آوریجمع

 . بپردازد هاآن انتشار به

 

 خدمت  ارائه /درخواست   هايسامانه-5

 http://amar.thmporg.ir       تهران استان آماری اطالعات  سامانه

  amar.org.ir      ایران آمار ملی درگاه

 

 مدارک الزم براي دریافت خدمت-6

دسترسی به خدمت به صورت آنالین بوده و از طریق  برای این خدمت مورد نیاز است.    ایران  آمار  مرکز  رسمی  ابالغ

پذیرد و نیازمند استعالم خاص  باشد. انجام این خدمت در طی سال صورت میسامانه های معرفی شده در دسترس می

 باشد.نمی

 

 ها پرداخت و هاهزینه-7

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 د عملکر دوره -8

 .دارد  اعتبار ،نگردیده صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه  خاتمه-9



 

 موضوع  قبلی   اطالع  با  ،گیردقرار  نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 . گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه 

 


