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 مقدمه  -1

گردد. به استان اجرا می غالای پس از ابهای آمارگیری نمونهطبق استانداردهای تعیین شده از سوی مرکز آمار ایران، سرشماری و طرح

های ارسال شده های عمومی، بازنگری در فهرست کارگاهای از طریق اجرای سرشماریهای نمونهتهیه و بهنگام سازی چارچوب طرح

 .پذیردهای صنفی انجام میاتحادیه های متولی واز سوی مرکز آمار ایران و با همکاری دستگاه

 

 هدف  -2

مشخص های سازمانی را در صورت لزوم های نظارت و مسئولیتدمت و روشوجانبه در خصوص این خاین بیانیه سطح توافق د

با کیفیت خدمت کند. هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه می

کیفیت تحویل  ،بوشهرریزی استان سازمان مدیریت و برنامهتوسط  "(ایسرشماری، آمارگیری نمونه) عات تولیدیالتامین آمارو اط"

 د.مورد توافق قرار گیر "مرکز آمار ایران"خدمت مذکور برای 

 

 مسئولیت  -3

 :کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیرارائه دهدموافقت می بوشهرنامه ریزی استان سازمان مدیریت و بر

  نسمینار آموزشی در مرکز آمار ایراشرکت در  

  برگزاری سمینار آموزشی در استان 

 های آمارگیری تعیین سازمان اجرایی طرح 

  سازماندهی و شروع عملیات میدانی 

 اساس پرسشنامه طرح  عات برالاط و آوری آمارجمع 
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 های طرح نظارت و بازبینی پرسشنامه 

 آمایی و وریف توسط داده آما و وریفایر انجام داده 

  کارشناسانجام ادیت موضوعی توسط 

 رسال به مرکز آمار ایران ا 

 

 عهدات متقابل خدمت گیرنده و سازمان ت -4

موقع و دقیق آوری بههای زمانی مشخص شده توسط مرکز آمار ایران به جمعریزی استان مکلف است در بازهامهسازمان مدیریت و برن

 .ازدعات پرداخته و پس از بررسی و تحلیل به انتشار آنها بپردالآمار و اط

 

 های درخواست / ارائه خدمت سامانه -5

 : به آدرس (هاآوری الکترونیکی دادهسامانه یکپارچه جمع)سیجاد 

/http://www.esurveys.sci.org.ir 

 درگاه ملی آمار به آدرس:

/http://www.amar.org.ir 

 

 :م برای دریافت خدمتالزمدارک  -6

خدمت برحسب نوع ها از طرف مرکز آمار ایران مورد نیاز است. مدت زمان انجام ها و سرشماریاجرای طرح غیه و دستورالعملالاب

دور است. این خدمت نیازمند مقین و از طریق سامانه البه خدمت به صورت آنباشد. دسترسی ه خدمت متفاوت میطرح زمان ارائ

 .باشدم خاص نمیالاستع

 

http://www.esurveys.sci.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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 :هاها و پرداختهزینه -7

 .باشدارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دوره عملکرد  -8

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

 

 خاتمه توافقنامه -9

خاتمه توافقنامه ع قبلی موضوع الافقنامه مد نظر قرارگیرد، با اطمسئول ضرورت خاتمه تو چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام

 .گرددم میالاع

 

 علی درویشی

 رییس سازمان


