
 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

 "عات تولیدی ثبتی سالنامه آماریالتامین آمار و اط" توافقنامه سطح خدمت

 

 مقدمه  -1

مندرج در سالنامه آماری م السازی اقسازی و یکپارچهها اقدام به یکسانعات استانالهای آمار و اطمرکز آمار ایران با همکاری معاونت

م الم آماری موردنیاز و دستگاه اجرایی متولی تولید آنها مورد شناسایی قرارگرفته و سپس اقالاستان نموده است. در این خدمت اق

د. گردعات آماری استان ارسال میالهای متولی آمار آنها از طریق سامانه اطعاتی مورد نظر برای درج در سالنامه به دستگاهالاط

سنجی جداول توسط کارشناسان پس از بررسی و صحت. نمایندعات را در سامانه بارگذاری میالها با تکمیل جداول مربوطه، اطدستگاه

 .گرددعات در سالنامه آماری درج میالسازمان، اط

 

 هدف  -2

تامین آمار  "ر ارائه با کیفیت خدمت هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظو

 "مرکز آمار ایران"، کیفیت تحویل خدمت مذکور برای بوشهرریزی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه "عات تولیدی ثبتیالو اط

را در های سازمانی های نظارت و مسئولیتمورد توافق قرارگیرد. این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش

 .کندصورت لزوم مشخص می

 

 مسئولیت  -3

 :ارائه دهد کند که خدمت ذیل را به ترتیب زیرموافقت می بوشهرریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 ها و جداول همراه با اعتبار سنجی الکترونیکی از طریق سامانه ساوانا مطراحی فر 

 م آماری الهای متولی تولید اقتعیین دستگاه 

 های مربوطه های مرتبط و ارجاع جداول به رابطین آماری دستگاهاتبه با دستگاهمک 



 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

 عات از طریق سامانه الآوری اطها و جمعپیگیری از دستگاه 

 عات توسط کارشناسان سازمان البررسی صحت اط 

 عاتالتایید اط 

 عات آماری استان الانتشار نتایج به صورت الکترونیکی از طریق سامانه اط 

  انتشار نتایج به صورت فیزیکی 

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و سازمان  -4

آوری آمار و های زمانی مشخص شده توسط مرکز آمار ایران به جمعمکلف است در بازه بوشهرریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

های تحلیل آن به انتشار آنها بپردازد. دستگاه رسی وهای اجرایی مختلف پرداخته و پس از برعات به صورت ثبتی از طریق دستگاهالاط

 .عات مورد نیاز را در موعد مقرر در سامانه مربوطه بارگذاری نمایندالاجرایی استان مکلفند اط

 

 : های درخواست / ارائه خدمتسامانه -5

                      بوشهرات آماری استان العسامانه اط

                                                   ساواناسامانه 

 amar.org.ir                                             درگاه ملی ایران

 

 

 

 زم برای دریافت خدمت المدارک  -6
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 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

عات الاطسامانه ین بوده و از طریق الآنغ رسمی مرکز آمار ایران برای دریافت خدمت مورد نیاز است. دسترسی به خدمت به صورت الاب

 .باشددر دسترس می بوشهرآماری استان 

 

 هاها و پرداختهزینه -7

 .باشدارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دوره عملکرد  -8

 .حیه آن صادر نگردیده است، اعتبار داردالفقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصاین توا

 

 خاتمه توافقنامه -9

توافقنامه ع قبلی موضوع خاتمه الفقنامه مد نظر قرار گیرد، با اطمسئول ضرورت خاتمه تواچنانچه به تشخیص ریاست سازمان مقام 

 .گرددم میالاع

 

 علی درویشی

 رییس سازمان


