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تامین آمار و اطالعات تولیدی ثبتی )سالنامه 

 آماری(

 

 مقدمه  .1

 ارتقای منظور به "ثبتي تولیدی اطالعات و آمار تامین" خدمت توافق سطح بیانیه

 دستگاه طریق از ثبتي آمارهای تولید توسعه رسمي، آمارهای تولید سرعت و کیفیت

 رسمي، آماری نیازهای تعیین از پس خدمت، این در. میشود پیگیری اجرایي های

 با و. میگردد تعیین آن تولید متولي اجرایي دستگاه و شناسایي نیاز مورد آماری مالاق

 در آماری قلم تولید فرایند استانداردها رعایت در مربوطه دستگاه با هماهنگي انجام

 مراحل در همچنین. میشود بازدید فرایند این از کرات به و میگیرد قرار کار دستور

 عنوان به آن انتشار و مالاع امکان تا میشود تایید و بررسي مالاق تولید کیفیت مختلف

 .شود فراهم رسمي آمار

 هدف  .2

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

 توسط " ثبتي تولیدی عاتالاط و آمار تامین "خدمت کیفیت با ارائه منظور به و

 برای مذکور خدمت تحویل کیفیت ، خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 گیرد قرار توافق مورد "ایران آمار مرکز "
 مسئولیت .3

 را مذکور خدمت که کند مي موافقت خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 :دهد ارائه زیر ترتیب به

 با مرتبط آماری مالاق نمودن مشخص و مرتبط آماری نیازهای تعیین •

   آماری نیازهای

 بررسي برای هماهنگي و آماری مالاق تولید متولي های دستگاه تعیین •

 شده تولید ثبتي آماری مالاق کیفیت
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 آنها کیفیت تایید و آماری مالاق تولید فرایندهای از بازدید •

 رسمي انتشار نهایت در و روندها و زماني سری بررسي عات،الاط اخذ •

 آنان

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایي .4

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

 دستگاه طریق از ثبتي صورت به عاتالاط و آمار آوری جمع به ایران آمار مرکز توسط

 .بپردازد آنها انتشار به آن تحلیل و بررسي از پس و پرداخته مختلف اجرایي های

 :خدمت ارائه

https://salnameh.sci.org.ir/ 
https://economic.sci.org.ir/ 

 :  خدمت دریافت برای مالز مدارک

 کیفیت بررسي تقاضای یا و ثبتي قلم تولید برای اجرایي دستگاه با نامه تفاهم

 شده تولید آمارهای

 ساالنه:  خدمت انجام زمان مدت

  -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

  .آنالین از طریق سامانه : خدمت به دسترسی زمان

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملکرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن یهالحاص که 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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