
 (اینمونه  آمارگیری ،   سرشماری)  تولیدی اطالعات  و آمار  تامین  خدمت  سطح  توافقنامه
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 مقدمه . 1

 سازي بهنگام و تامين  استان،  به ابالغ از پس آمار مرکز آماري  استاندارد  رعايت با  اينمونه  آمارگيري هايطرح  يا و  سرشماري  اجراي

 در  اي  حرفه  صنفی اتحاديه  همکاري با  هاکارگاه  فهرست  در بازنگري  عمومی،  هايسرشماري  اجراي طريق  از  آماري  هايچارچوب

 گيرد می قرار کار دستور

 هدف . 2

 آمار تامین  خدمت کيفيت  با ارائه منظور  به و مداري  مشتري  اصل  به توجه راستاي در که است  اين خدمت سطح توافقنامه  از  هدف

  تحويل کيفيت  ،اردبیل  استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان  توسط( ای نمونه آمارگیری ، سرشماری) تولیدی اطالعات و

 .گيرد قرار  توافق مورد مرکز آمار ایران  براي  مذکور خدمت

 مسئولیت . 3

 : دهد ارائه زير ترتيب  به  را مذکور  خدمت که  کند می  موافقت  اردبيل استان ريزي  برنامه  و  مديريت سازمان

 ايران آمار مرکز در آموزشی سمينار در شرکت .1

 استان در آموزشی سمينار برگزاري .2

 آمارگيري  هايطرح اجرايی  سازمان تعيين .3

 ميدانی  عمليات  شروع و  سازماندهی .4

 طرح  پرسشنامه اساس بر  اطالعات و آمار  آوري جمع .5

 طرح هاي  پرسشنامه  بازبينی و نظارت .6

 وريفاير و آما  داده توسط  وريف و آمايی داده انجام .7

 کارشناس توسط موضوعی ويرايش   انجام .8

 ايران آمار مرکز  به ارسال .9

 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت . 4

  و موقع  به  آوري جمع  به ايران آمار مرکز  توسط  شده  مشخص  زمانی هاي بازه در است  مکلف استان  ريزيبرنامه  و  مديريت سازمان

 .گردد می ايران آمار مرکز  توسط  ارزيابی امتياز کسر موجب الذکر فوق موارد  از تخطی و پرداخته  اطالعات و آمار دقيق

 : سامانه های درخواست / ارائه خدمت

 ها داده  الکترونيکی  آوري جمع  يکپارچه  سامانه

 آمار ملی درگاه

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


 .ايران آمار مرکز  طرف  از هاسرشماري و  هاطرح  اجراي  دستورالعمل و  ابالغيه مدارک الزم برای دریافت خدمت:

نوع طرح متغيير میب مدت زمان انجام خدمت:  باشد.ر حسب 

 - تعداد مرتبه مراجعه حضوری:

 سامانه  طريق  از  آنالين  خدمت:زمان دسترسی به 

 . نياز به استعالم خاصی ندارد  استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(:

 باشدارائه خدمت به صورت رايگان می: هاها و پرداختهزینه . 5

 دوره عملکرد . 6

 .، اعتبار داردرئیس سازماناين توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحيه آن صادر نگرديده، تحت امضاي 

 خاتمه توافقنامه . 7

خاتمه  چنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطالع قبلی موضوع

 .موافقتنامه اعالم می گردد

 

 

 داود شایقی

 رئیس سازمان

 


