توافقنامه سطح خدمت " تامین آمار و اطالعات تولیدی ثبتی (")10031103000

 .1مقدمه

به منظور ارتقاي كيفيت و سرعت توليد آمارهاي رسمي ،توسعه توليد آمارهاي ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي پيگيري
مي شود .در اين خدمت ،پس از تعيين نيازهاي آماري رسمي ،اقالم آماري موردنياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن
مي گردد و با انجام هماهنگي با دستگاه مربوطه در رعايت استانداردها فرآيند توليد قلم آماري در دستور كار قرار مي گيرد و به
كرات از اين فرآيند بازديد مي شود .همچنين در مراحل مختلف كيفيت توليد اقالم بررسي و تاييد مي شود تا امكان اعالم و
انتشار آن به عنوان آمار رسمي فراهم شود.
 .2هدف

هدف از توافقنامه سطح خدمت اين است كه در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با كيفيت خدمت
" تامین آمار و اطالعات تولیدی ثبتی" توسط "سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین" ،كيفيت تحويل خدمت مذكور
براي "مرکز آمار ایران" مورد توافق قرار گيرد.
 .3مسئولیت

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين موافقت مي كند كه خدمت مذكور را به ترتيب زير ارائه دهد :
 -1طراحي فرم ها وجداول
 -2تعيين دستگاههاي متولي توليد اقالم
 -3مكاتبه با دستگاههاي مرتبط
 -4پيگيري از دستگاهها و جمع آوري اطالعات
 -5بررسي صحت اطالعات
 -6تاييد اطالعات وارسال از طريق سامانه
 -7انتشار نتايج

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستتتهاه اارا

 :سااازمان مديريت و برنامه ريزي اسااتان مكلف اساات در بازه هاي زماني

مشخص شده توسط مركز آمار ايران به جمع آوري آمار و اطالعات به صورت ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي مختلف پرداخته
و پس از بررسي و تحليل آن به انتشار آنها بپردازد.
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت :
درخواست خدمت  :سیستم مكاتبات ( /شبكه دولت)
ارائه خدمت :
سامانه سالنامه آماری
سامانه ساوانا
سامانه فرابر

https://salnameh.sci.org.ir

https://economic.sci.org.ir
http://www.simc-qz.ir

مدارک الزم برای در افت خدمت  :ابالغ رسمي مركز آمار ايران
مدت زمان انجام خدمت  :ساالنه
تعداد مرتبه مرااعه حضوری - :
زمان دسترس به خدمت  :آنالين از طريق سامانه
استعالم (فرآ ندهای مشترک بین دستهاه )  :نياز به استعالم خاصي ندارد.
 .5هز نهها و پرداختها

ارائه خدمت به صورت را هان مي باشد.
 .6دوره عملكرد

اين توافقنامه سطح خدمت تا زماني كه اصالحيه آن صادر نگرديده ،و تحت امضاي "رئیس سازمان" ،اعتبار دارد.
 .7خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلي موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم مي گردد.
ابوالفضل یاری
رئیس سازمان

