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تامين آمار و اطالعات توليدي )سرشماري، 

 آمارگيري هاي نمونه اي(

 

 مقدمه  .1

 آمارگیریهای سرشماری،( تولیدی اطالعات و آمار تامین" خدمت توافق سطح بیانیه

 استاندارد رعایت با ای نمونه آمارگیری یا و سرشماری اجرای منظور به ")ای نمونه

 پردازش ، ها داده گردآوری و سازی آماده طراحي، ریزی، برنامه المللي بین آماری

 مستندسازی، و رساني عالاط انتشار، نتایج، كیفیت ارزیابي ، نتایج استخراج و ها داده

 با باشند داشته آماری طرح یك اجرای قصد كه اجرایي های دستگاه با همکاری یا و

 .میپذیرد انجام ایران آمار مركز نظارت نیز و غيالاب استاندارد رعایت

 هدف  .2

 مداری مشتری اصل به توجه راستای در كه است این خدمت سطح توافقنامه از هدف

 سرشماری،) تولیدی اطالعات و آمار تامین "خدمت كیفیت با ارائه منظور به و

 ،خوزستان  استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط "( ای نمونه آمارگیریهای

 .گیرد قرار توافق مورد "ایران آمار مركز " برای مذكور خدمت تحویل كیفیت

 مسئولیت .3

 را مذكور خدمت كه كند مي موافقت خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 :دهد ارائه زیر ترتیب به

 ریزی برنامه و اجرا ضرورت بررسي •

 ها داده گردآوری و سازی آماده طراحي، •

 كیفیت ارزیابي و نتایج، استخراج ها، داده پردازش •

 مستندسازی و رساني عالاط انتشار، •
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 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایي .4

 شده مشخص زماني های بازه در است مکلف استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 گزارش و پرداخته عاتالاط و آمار دقیق و موقع به آوری جمع به ایران آمار مركز توسط

 .نماید تهیه را ها سرشماری و آماری های طرح
 :خدمت ارائه

https://www.amar.org.ir/ 
https://economic.sci.org.ir/ 

 :  خدمت دریافت برای مالز مدارک

 تصویب سرشماری، مورد در جمهور رئیس فرمان خدمت، متقاضي رسمي درخواست

 آمار عالي شورای در خاص طرح

 متغییر مي باشدبر حسب نوع طرح :  خدمت انجام زمان مدت

  -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

  .آنالین از طریق سامانه : خدمت به دسترسی زمان

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 عملکرددوره  .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن یهالحاص كه زماني تا خدمت سطح توافقنامه این

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 .گردد مي مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي عالاط با گرفت، قرار
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