
 محترم هيئت ۱۱/۰۵/۱۳۸۴ مورخ و آمار عالي شوراي ۰۸/۰۴/۱۳۸۴ مورخ مصوب آمار ملي برنامه ۱۱ و ۶ ، ۵ مواد اجراي در

 ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي بر نظارت همچنين و سرشماري( و اينمونه ) آمارگيري هايطرح بر نظارت نامه آيين وزيران،

 انجام روند بر كيفي و كمي كنترل نامه، آيين اين در نظارت از منظور شود.مي اعالم زير شرح به كشور اجرايي هايدستگاه در

 ايران آمار مركز توسط كه است كشور آمارهاي توليد نظام در نظر مورد اهداف تحقق از اطمينان حصول و آماري هايفعاليت

 شود. مي انجام

 آمارگیری های طرح بر نظارت الف(

 به كه شودمي شامل را سرشماري و اينمونه آمارگيري هايطرح از دسته آن بر نظارت نامه،آيين اين الف قسمت (۱ ماده

 .باشد رسيده آمار عالي شوراي تصويب

 انتشار استخراج، ميداني(، عمليات آموزش، نيرو، جذب )تبليغات، اجرا طراحي، شامل طرح مراحل تمام : نظارت دامنه (۱ تبصره

 گيرد.مي بر در را رساني اطالع و نتايج

 و بررسي از پس را خود آمارگيري هايطرح پيشنهاد است موظف اجرايي دستگاه آمارگيري، طرح هرگونه انجام براي (۲ ماده

 پايان تا "آمار عالي شوراي به پيشنهادي آمارگيري هايطرح مشخصات فرم" قالب در ذيربط بخشي آمار كميته در تأييد

 در روز( ۲۰ مدت ظرف )حداكثر ايران آمار مركز تأييد از پس تا نمايد ارسال آمار عالي شوراي دبيرخانه به هرسال تيرماه

 گيرد. قرار آمار عالي شوراي تخصصي كميسيون دستوركار

 اجرايي دستگاه نماينده حضور با را پيشنهادي طرح روز ۱۵ مدت ظرف حداكثر آمار عالي شوراي تخصصي كميسيون (۱ تبصره

 نمود. خواهد ارسال آمار عالي شوراي به تصويب براي تأييد، صورت در و بررسي ذيربط

 تخصصي كميسيون در بار يك و هستند )مستمر( اجرا تناوب دوره داراي كه آمارگيري هايطرح از دسته آن مورد در (۲ تبصره

 به )بنا باشد نكرده تغييري هيچگونه هاآن تفصيلي طرح مجموعه مفاد كه مادامي اندرسيده تصويب به آمار عالي ورايش

 بودجه و عناوين است بديهي نيست. آمار عالي شوراي تخصصي كميسيون مجدد تأييد به نيازي ايران(، آمار مركز تشخيص

 براي نظر مورد آماري هايطرح فهرست در بايستمي مجدد، اجراي دوره هر براي آمارگيري هايطرح قبيل اين نياز مورد

 آمارگيري تفصيلي طرح مجموعه مجدد تأييد به نياز عدم مفهوم است، ذكر به الزم شود. گنجانده آمار، عالي شوراي در تصويب

 بود. نخواهد هاحطر اين اجراي از دوره هر براي ايران آمار مركز نظارتي وظيفه نافي مزبور كميسيون توسط

 اقدام اجرايي دستگاه به خود هايديدگاه و نظرات نقطه ارائه به نسبت شده تعيين زمان در ايران آمار مركز چنانچه (۳ تبصره

 تبصره همچنين و الف بند ۹ و ۴ مواد با ارتباط در تبصره اين .بود خواهد ايران آمار مركز سوي از طرح تأييد منزله به ننمايد،

 دارد. مصداق نيز نامه آئين اين ب بند ۱۴ ماده ۲

 طراحي )شامل تفصيلي طرح مجموعه آمار، عالي شوراي در طرح پيشنهاد تصويب از پس است موظف اجرايي دستگاه (۳ماده

 مجموعه" در مندرج مفاد رعايت با را نظارت( و نتايج استخراج نقشه، آموزش، ،اجرايي ،گيري نمونه موضوعي، هايطرح



 براي شده بيني پيش زمان از قبل ماه ۳ حداقل و تهيه ايران، آمار مركز توسط شده ابالغ "آمارگيري هايطرح استانداردهاي

 نمايد. ارائه ايران آمار مركز به نهايي تأييد و نظر اظهار منظور به طرح اجراي

 تفصيلي طرح مجموعه طراحي بر نظارت فرم" تفصيلي، طرح مجموعه ههمرا به است مكلف اجرايي دستگاه تبصره(

 نمايد. ارسال ايران آمار مركز به بررسي براي و تكميل نيز را نامه آئين اين ۶ ماده موضوع "آمارگيري

 اجرايي دستگاه به روز ۳۰ مدت ظرف ارسالي تفصيلي طرح مجموعه مورد در را خود نظر است موظف ايران آمار مركز (۴ماده

 و مركز نظرات اعمال به نسبت است مكلف اجرايي دستگاه باشد، داشته وجود مجموعه اين در اشكاالتي چنانچه نمايد. اعالم

 است، بديهي نمايد. ارسال نهايي تاٌييد براي ايران آمار مركز به مجدداً را شده اصالح طرح و اقدام شده اعالم اشكاالت رفع

 بود خواهد روز۲۰ اكثر حد كه آن مجدد وبررسي دريافت و اجرايي دستگاه به تفصيلي طرح مجموعه ارسال بين زماني فاصله

 شود. مي اضافه بررسي مهلت به

 بود. خواهد ايران مركزآمار توسط اجرايي، دستگاه تفصيلي طرح مجموعه نهايي تاٌييد به منوط طرح، اجراي تبصره(

 مورد در الزم هايهماهنگي ايجاد و ضيحاتتو ارائه براي ايران، آمار مركز نياز صورت در است وظفم اجرايي دستگاه (۵ماده

 آمار مركز به اجرايي، دستگاه بخشي آمار كميته رييس امضاي با را االختيار تام و آگاه نماينده يك نظر، مورد آمارگيري طرح

 كند. معرفي ايران

 اجرايي هايدستگاه به مه،نا آئين اين تصويب از پس كه ذيل نظارتي هايفرم براساس است موظف ايران آمار مركز (۶ماده

 نمايد: نظارت طرح مختلف مراحل بر شد، خواهد ابالغ ذيربط

 يآمارگير تفصيلي طرح مجموعه طراحي بر نظارت فرم   -

 يآمارگير هايطرح اجراي بر نظارت فرم   -

 يرسان اطالع و انتشار استخراج، عمليات بر نظارت فرم   -

 .دهد قرار نظر تجديد مورد را هافرم اين نياز، حسب و مورد به بسته تواندمي ايران آمار مركز (۱ تبصره

 اهميت به نظر شد. خواهد اعالم و تعيين ايران آمار مركز توسط مورد به بسته طرح، اجراي بر نظارت دفعات تعداد (۲ تبصره

 هاآن ميداني عمليات اجراي مدت كه آماري هايطرح از دسته آن مورد در ميداني، عمليات اجراي به مربوط مرحله خاص

 خواهد ميداني عمليات شروع در آن اول دوره كه گيردمي انجام ميداني عمليات بر نظارت دوره دو حداقل است روز ۱۵ از بيش

 .بود

 

 صورت به را خود اصالحي نظرات طرح، اجراي مراحل از يك هر بر نظارت فرآيند در است موظف ايران آمار مركز (۷ماده

 .نمايد ابالغ اجرايي دستگاه به اقدام براي هفته يك درمدت حداكثر و مكتوب



 خصوص در ايران آمار مركز اصالحي نظرات اعمال به نسبت هفته يك درمدت حداكثر است موظف اجرايي دستگاه تبصره(

 اجرايي دستگاه مقام باالترين به بالفاصله مراتب صورت، اين غير در آورد. عمل به را الزم اقدام طرح، اجراي مختلف مراحل

 داده الزم اثر ترتيب مركز، نظرات اعمال درخصوص نيز مرحله اين در كه صورتي در است بديهي شود.مي گزارش ذيربط

 .نمايد اعالم را طرح اجراي توقف تواندمي ايران آمار مركز نشود،

 به طرح مراحل تمام بر ايران آمار مركز نظارت براي هماهنگي ايجاد منظور به را الزم اقدامات بايد اجرايي دستگاه (۸ماده

 .آورد عمل

 ارزيابي گزارش نهايي، جداول است موظف آن انتشار و آمارگيري طرح نتايج تاٌييد دريافت منظور به اجرايي دستگاه (۹ماده

 آمار مركز دهد. تحويل ايران آمار مركز به را نياز مورد اطالعات و مدارك ساير و ابالغي( استانداردهاي با )مطابق كيفيت

 دستگاه به را آمارگيري نتايج علمي ارزيابي نتيجه مزبور، اطالعات دريافت از پس روز ۳۰ مدت ظرف حداكثر است مكلف ايران

 .نمايد اعالم مربوط اجرايي

 كيفيت بهبود و ارزيابي به مربوط هايشاخص آمار ملي برنامه ۵ ماده و بند استناد به است موظف ايران آمار مركز (۱ تبصره

 ماده موضوع "آمارگيري تفصيلي طرح مجموعه طراحي بر نظارت فرم" در و تهيه را آمارگيري هايطرح از حاصل آمارهاي

 .نمايد لحاظ نامه، آئين اين ۶

 همچنين بود. خواهد آمارگيري طرح نتايج انتشار به مجاز ايران، آمار مركز تاييد دريافت از پس اجرايي دستگاه (۲ تبصره

 نشريات در درج منظور به را مزبور آمارگيري از منتج آمارهاي و اطالعات طرح، نتايج انتشار با همزمان است موظف دستگاه

 .دهد ارقر ايران آمار مركز اختيار در آماري، اطالعات پايگاه در دادن قرار و مركز آماري

 و دانشگاهي مراكز تخصصي هاي ظرفيت از آيين اين موضوع نظارت اعمال براي موظفند اجرايي هاي دستگاه (۱۰ماده

 نمايند تأمين و بيني پيش را امر اين به مربوط اعتبارات و نمايند استفاده شده صالحيت تشخيص حقوقي و حقيقي اشخاص

 اجرایی های دستگاه در ثبتی آمارهای نظام ساماندهی بر نظارت ب(

 و اجرايي هايدستگاه عملياتي – اطالعاتي هايسيستم استقرار و طراحي بر نظارت نامه، آئين اين ب قسمت (۱۱ ماده

 .گيردبرمي در را كشور آماري اطالعات پايگاه نياز مورد ثبتي آمارهاي كيفيت ارزيابي و كنترل همچنين

 خود عملياتي – اطالعاتي هايسيستم اطالعاتي، نوين هايفناوري از گيريبهره با مكلفند اجرايي هايدستگاه كليه (۱۲ ماده

 تأمين به نسبت ارائه مورد خدمات كيفيت ارتقاي ضمن تا نموده ساماندهي ذيربط هايدستورالعمل و ضوابط براساس را

 .نمايند اقدام ثبتي آمارهاي حوزه در كشور آماري نظام نيازهاي



 خود عملياتي – اطالعاتي هايسيستم ساماندهي به نسبت نامه آئين اين تصويب از پيش كه اجرايي هايدستگاه (۱ تبصره

 اجرايي هايدستگاه اين است بديهي .نمايند منعكس ايران آمار مركز به را شده انجام اقدامات گزارش مكلفند اند،نموده اقدام

 .باشندمي نامهآئين اين مفاد مشمول الذكر فوق هايسيستم استقرار بر نظارت حيث از كماكان نيز

 .نمايند منظور خود سنواتي بودجه در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي براي را الزم اعتبار موظفند اجرايي هايدستگاه (۲ تبصره

 بر مشتمل نامه آئين اين ۱۲ ماده موضوع عملياتي – اطالعاتي هايسيستم ساماندهي هايدستورالعمل و ضوابط (۱۳ ماده

 :است زير موارد

 هايدستگاه در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي منظور به عملياتي – اطالعاتي هايسيستم نهايي انتخاب فرآيند و ضوابط (الف

 آمار عالي شوراي مصوب كشور اجرايي

 عملياتي – اطالعاتي هايسيستم استقرار و ساخت طراحي، خدمات شرح براي ايران آمار مركز پيشنهادي چارچوب (ب

 ظرف حداكثر كه عملياتي – اطالعاتي هايسيستم استقرار و ساخت طراحي، براي االجراالزم استانداردهاي و كلي اصول (پ

 .شد خواهد ابالغ و تهيه ايران آمار مركز توسط نامه، آئين اين تصويب از پس ماه ۲

 رويه" دستورالعمل ابالغ به نسبت نامه آيين اين تصويب از پس ماه يك ظرف حداكثر است موظف ايران آمار مركز (۱۴ ماده

 نظارت آن براساس و اقدام اجرايي هايدستگاه به "كشور اجرايي هايدستگاه در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي طرح بر نظارت

 .نمايد

 پيشنهادي چارچوب در كه را ساماندهي طرح مختلف مراحل به مربوط هايگزارش است موظف اجرايي دستگاه (۱ تبصره

 شده مشخص "كشور اجرايي هايدستگاه در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي طرح بر نظارت رويه" دستورالعمل و خدمات شرح

 .نمايد ارسال ايران آمار مركز به كار پيشرفت زماني برنامه با مطابق است

 آمارهاي نظام ساماندهي طرح بر نظارت رويه" دستورالعمل و خدمات شرح براساس است موظف ايران آمار مركز (۲ تبصره

 مدت ظرف حداكثر را خود نظر و بررسي را اجرايي هايدستگاه از ارسالي هايگزارش ،"كشور اجرايي هايدستگاه در ثبتي

 .نمايد اعالم هاآن به روز ۲۰

 آن و ايران آمار مركز بين توافق مورد زمان مدت در شده اعالم احتمالي اشكاالت رفع به نسبت اجرايي دستگاه (۳ تبصره

 .نمايدمي ارسال مركز به مجدداً را شده انجام اصالحات گزارش و آورده عمل به را الزم اقدامات اجرايي، دستگاه

 اطالعات پايگاه نياز مورد كه را اجرايي هايدستگاه در توليدي ثبتي آمارهاي از دسته آن است موظف ايران آمار مركز (۱۵ ماده

 ذيربط، معيارهاي و هاشاخص ها،ليست چك از استفاده با مذكور آمارهاي كيفيت تاييد منظور به باشند، مي كشور آماري

 .نمايد اعالم اجرايي دستگاه به را نتيجه و نموده علمي ارزيابي

 



 كيفيت افزايش منظور به را الزم اقدامات شده، اعالم ارزيابي نتيجه اساس بر است موظف ذيربط اجرايي دستگاه (۱۶ ماده

 .نمايد ارسال ايران آمار مركز به را نتيجه و داده انجام ارزيابي، مورد ثبتي آمارهاي

 ندهد، انجام ايران آمار مركز هايديدگاه اعمال جهت در را الزم اقدامات اجرايي دستگاه كه زماني تا است بديهي (تبصره

 .گرفت نخواهد قرار كشور آماري اطالعات پايگاه در مذكور آماري اطالعات

 طراحي مراحل بر ايران آمار مركز نظارت براي هماهنگي ايجاد منظور به را الزم اقدامات است موظف اجرايي دستگاه (۱۷ ماده

 در ثبتي آمارهاي نظام ساماندهي طرح بر نظارت رويه" دستورالعمل مطابق عملياتي – اطالعاتي هايسيستم استقرار و

 ۱۵ ماده در اشاره مورد ثبتي آمارهاي كيفيت ارزيابي همچنين و (نامه آئين اين ۱۴ ماده موضوع) "كشور اجرايي هايدستگاه

 .آورد عمل به نامهآيين اين

 استقرار و ساماندهي از پس بالفاصله موظفند اجرايي هايدستگاه آمار، ملي برنامه ۶ ماده ب بند تحقق منظور به (۱۸ ماده

 كشور، آماري اطالعات پايگاه در گرفتن قرار براي را هاسيستم اين از حاصل آمارهاي خود، عملياتي – اطالعاتي هايسيستم

 .دهند قرار ايران آمار مركز دراختيار )line On( برخط صورت به

 تصويب به ۳/۶/۱۳۸۷ تاريخ در و تهيه ايران آمار مركز توسط تبصره ۱۷ و ماده ۱۸ بر مشتمل بخش دو در نامه آيين اين

 االجرا الزم اجرايي هايدستگاه كليه براي پس اين از و شده قبلي هاينامهآيين جايگزين كه است رسيده آمار عاليشوراي

 .باشدمي


