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گاهآمارگيرياهيطرحاجرايوتهيهربنظارتانهمآنيي كشوراجرائياهيدست

 مقدمه

 دولتي هاي شركت همچنين و دولت به وابسته و دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه ،آمار ايران مركز قانون 8 ادهم رد

 ايران آمار مركز آماري هاي بندي هطبق و معيارها ها، روش مفاهيم، تعاريف، ازها  آمارگيري انجام در اند شده موظف

 از معتبر نتايج حصول منظور به 88/01/1973 مورخ جلسه در نيز وزيران محترم هيئت اين، بر عالوه. كنند استفاده

 اجراي در كه است كرده موظف را اجرائي هاي دستگاه  كلي، آمارهاي تهيه و آمارها مقايسه امكان وها  آمارگيري

 استفاده آمار ايران مركز نظارت ضوابط و آماري هاي چارچوب ها، بندي طبقه معيارها، مفاهيم، و تعاريف ازها  آمارگيري

 . نمايند

 در آمارگيري هاي فعاليت ساماندهي قوانيني، چنين وضع از وزيران محترم هيئت نيز و ارذگ قانون هدف است بديهي

 ايجاد به منجر نهايتاً كه دهد انجام را هايي فعاليت هدف، ينا راستاي در است ملزم آمار ايران مركز رو اين از. است كشور

 بر منطبق آمارگيري،هاي  طرح اجراي در آنها تشويق و ترغيب و اجرائي هاي دستگاه  مشاركت جلب و مناسب فضاي

 . شود علمي موازين

هاي  طرح خود، آماري يواحدها در موجود هاي ظرفيت به توجه با اجرائي هاي دستگاه  از برخي حاضر درحال اگرچه

 اجرائي هاي دستگاه  از ديگر بخشي در لكن كنند، مي اجرا و تهيه علمي موازين از استفاده با و مطلوب نحوه ب را آمارگيري

 مطلوبي كيفيت از بعضاً كه شود مي اجرا و تهيه هائي طرح مناسب، تشكيالت و ماهر انساني نيروي فقدان لحاظ به

 را كاربران آماري نيازهاي به پاسخگويي براي الزم علمي اعتبار ها طرح گونه اين نتايج كه است يبديه و نيستند برخوردار

 . داشت نخواهد

 هاي آمارگيري نتايج تأييد و علمي ارزيابي مزبور، نامه درتصويب الذكر، فوق برموضوع عالوه وزيران محترم هيئت

 نامه آيين  تهيه به نسبت كه است خواسته مركز اين از و گذاشته آمار ايران مركز برعهده نيز را اجرائي هاي دستگاه 

 . نمايد اقدام اجرائي هاي دستگاه  آمارگيريهاي  طرح اجراي و برتهيه نظارت



 كشوراجرائيهايدستگاهآمارگيريهايطرحاجرايوتهيهبرنظارتنامهآيين

 

ه ح ف     2 ص

 

 شودكه مي باعث آمارگيري،هاي  طرح اجراي و تهيه ضوابط با توأم اشاره، مورد نامه آيين شامل مدوني مجموعه وجود

 از كه اجرائي هاي دستگاه  از بخش آن ويژه به و ها طرح گونه اين اجراي و تهيه كار اندر دست اجرائي هاي دستگاه 

 ضوابط كامل رعايت طريق از بتوانند نيستند، برخوردار انساني نيروي و تشكيالتي لحاظ به آماري مطلوب هاي ظرفيت

 خصوصي، بخش يا و اجرائي هاي دستگاه  ساير در موجود متخصص نيروهاي از استفاده لزوم درصورت و نظر  مورد

 . كنند اجرا و طراحي مطلوب كيفيت با را آمارگيريهاي  طرح

 تهيه مراحل از هريك به مربوط ضوابط آن، مختلف هاي بخش در و شده تهيه هدف همين راستاي در حاضر مجموعه

 نياز مورد مدارك مزبور، جموعهم از بخش هر در برآن، عالوه و است آمده  جداگانه طور به آمارگيري،هاي  طرح اجراي و

 و مسئولين اصالحي نظرات دريافت با مسلماً مجموعه اين. است شده ذكر نيز بررسي جهت ايران مركز به ارسال براي

 مختلف آمارگيريهاي  طرح دراجراي هماهنگي افزايش آن، حاصل شدكه خواهد تر غني اجرائي، هاي دستگاه  متخصصين

 .باشد مي كشور آمارگيري هاي يتفعال بهتر ساماندهي نيز و

 شرايط واجد كاركنان براي دارد درنظر فوق، اهداف به بيشتر هرچه دستيابي درجهت آمار ايران مركز ضمناً

 آمارگيريهاي  طرح اجراي و تهيه اصول درزمينه كاربردي آموزشي دوره يك برگزاري به نسبت اجرائي، هاي دستگاه 

 مطلوب، و مناسب شيوه به نظر مورد هاي فعاليت انجام براي را الزم آمادگي اجرائي هاي تگاهدس  طريق اين از تا كند اقدام

 كارشناسان و آمارشناسان هاي مشورت و خدمات از نياز درصورت توانند مي اجرائي هاي دستگاه  براين،  عالوه. كنند كسب

 . كنند ستفادها آمارگيريهاي  طرح واجراي تهيه مختلف هاي زمينه در مركز اين آمار

نامهآيين

هاي  طرح واجراي تهيه بر نظارت نامه آيين وزيران، محترم هيئت 88/1/73 مورخ نامه تصويب 8 ماده 1 تبصره دراجراي

 آن طي كه است آماري فعاليتي ازآمارگيري، منظور. گردد مي اعالم زير شرح به كشور اجرائي هاي دستگاه  آمارگيري

 كه كند مي پيروي قواعدي و اصول از آمارها اين وگردآوري شود مي حاصل علمي هاي روش به ااتك با موردنظر آمارهاي

 . شوند مي تقسيم اي نمونه هاي آمارگيري و ها سرشماري دسته دو بهها  آمارگيري. دارد اجرائي مراحل و طرح تهيه به نياز

 و ميداني عملياتي انجام طرح، تهيه از پس است قرار شودكه مي شامل را هائي آمارگيري فقط نامه آيين اين ـ1ماده

 . قرارگيرد كشور آماري اطالعات پايگاه در حاصل نتايج اطالعات، استخراج
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 طرح مدارك مجموعه اجرائي، دستگاه توسط است الزم آمارگيري،هاي  طرح به مربوط موافقتنامه ازمبادله قبل ـ2ماده

 . شود ارسال آمار ايران مركز به بررسي براي و تهيه هنام آيين اين به منضم ضوابط مطابق آمارگيري

 به اداري روز 90 مدت ظرف ارسالي آمارگيري طرح مورد در را خود نظر است مكلف آمار ايران مركز :تبصره

 به نسبت بايد اجرائي دستگاه باشد، داشته وجود ارسالي آمارگيري طرح در اشكاالتي چنانچه. نمايد اعالم اجرائي دستگاه

 صورت دراين است بديهي. نمايد ارسال آمار ايران مركز به مجدداً را شده اصالح طرح و اقدام شده اعالم اشكاالت عرف

 . شود مي اضافه بررسي مهلت به آن مجدد دريافت و اجرائي دستگاه به طرح ارسال بين زماني فاصله

 مركز نظارت براي هماهنگي ايجاد و تسهيالت ساختن فراهم منظور به را الزم اقدامات بايد اجرائي دستگاه ـ3ماده

 .آورد عمل به استخراج و ميداني عمليات آموزش، مراحل بر آمار ايران

 مربوط زماني برنامه فوق، مراحل از هريك شروع از قبل اجرائي دستگاه كه است ضروري ماده، اين دراجراي :تبصره

 . كند اعالم ايران آمار مركز  به را آن به

. دهد تحويل آمار ايران مركز به را ازآن نسخه يك آمارگيري، طرح نتايج انتشار از قبل بايد اجرائي گاهدست ـ4ماده

 نتايج علمي ارزيابي نتيجه مزبور، اطالعات دريافت از پس اداري روز 90 مدت ظرف است مكلف آمار ايران مركز

 . كند اعالم مربوط اجرائي دستگاه به را آمارگيري

 . بود خواهد آمارگيري طرح نتايج انتشار به مجاز ،آمار ايران مركز تأييد دريافت از پس اجرائي، دستگاه :تبصره

 يك آمارگيري طرح هر درمورد الزم، هاي هماهنگي ايجاد و توضيحات ارائه منظور به بايد اجرائي دستگاه ـ 5ماده

 . كند معرفي آمار ايران مركز به وي، انشينج يا مسئول مقام باالترين امضاي با را االختيار تام و آگاه نماينده

 شركت براي( لزوم درصورت) اجرائي دستگاه ازنماينده آمارگيري، هرطرح بررسي درزمان آمار ايران مركز :تبصره

 دستگاه به مزبور جلسه تشكيل از قبل هفته يك حداقل دعوت، اين. خواهدكرد دعوت كتبي صورت به درجلسات،

 طرح مورد در تصميم اتخاذ و بررسي مانع درجلسه، اجرائي دستگاه نماينده حضور عدم. شد واهدخ اعالم ذيربط اجرائي

 . شد نخواهد

 و ميداني عمليات آموزش، بر نظارت آمارگيري، طرح مدارك مجموعه بررسي مراحل از هريك در چنانچه ـ6ماده

 به مراتب باشد، نداشته وجود تفاهم آمار ايران ركزم و اجرائي دستگاه بين آمارگيري، نتايج علمي ارزيابي نيز و استخراج
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 شوراي توسط مقتضي گيري تصميم تخصصي، هاي دركميته الزم هاي بررسي از پس تا شود مي اعالم آمار عالي شوراي

 . آيد بعمل مزبور

 اجراي در پس اين از كه است شده تهيه آمار ايران مركز توسط تبصره 4 و ماده 6 مقدمه، يك با نامه آيين اين

 . بود خواهد االجرا الزم اجرائي هاي دستگاه  كليه براي وزيران محترم هيئت 88/1/73 مورخ نامه تصويب

 

موضوعيطرحتهيهضوابطاولفصل

 مقدمه ـ1

 روش و اهداف درآن شودكه تهيه «موضوعي طرح» عنوان تحت اي مجموعه است الزم آمارگيري، طرح درهر

 طرح هاي يافته ارائه كلي قالب همچنين و اطالعات گردآوري هاي دستورالعمل و ابزار ،تعاريف و مفاهيم آمارگيري،

 . شود مي مطرح آمارگيري،

 موضوعي طرح اركان ـ2

 : شود مي تشكيل ذيل اركان از طوركلي به موضوعي، طرح

  عنوان ـ الف     

  اهداف ـ ب      

 نهايي جداول ـ پ      

  بررسي مورد جامعه ـ ت      

  آماري واحد ـ ث      

  آمارگيري روش ـ ج      

  اطالعات گردآوري روش ـ چ      
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  اطالعات گردآوري وسيله ـ ح      

  ها بندي وطبقه تعاريف مفاهيم، ـ خ      

  ها دستورالعمل ـ د       

  موضوعي طرح تهيه ضوابط ـ3

 شرح به آنها اهم كه گيرد قرار توجه مورد بايد طرح اركان از هريك درمورد نكاتي و ضوابط موضوعي، طرح درتهيه

 : است ذيل

  عنوان ـ الف

 نشان ار آن آماري جامعه المقدور حتي و آمارگيري موضوع شودكه انتخاب اي گونه به بايد آمارگيري طرح هر عنوان

 . دهد

  اهداف ـ ب

 شود ارائه اي گونه به بايد «ليك هدف.»شود ارائه «تفضيلي هاي هدف»و «كلي هدف» تفكيك به بايد طرح اهداف

. سازد منتقل خواننده به وروشن ساده بياني با را «بررسي مورد» جامعه نيز و آمارگيري اصلي زمينه يا موضوع كه

 :كه شوند بيان اي گونه به بايد و شوند مي محسوب كلي هدف هاي مؤلفه واقع در تفضيلي، هاي هدف

 نرود فراتر ازآن و باشد داشته انطباق طرح كلي هدف با. 

 باشند كمي اطالعات صورت به بيان قابل و ملموس. 

  نهايي جداول ـ پ

 :شودكه طراحي اي گونه به بايد نهايي، جداول. است طرح اهداف كمي تبلور واقع در نهايي جداول

 ربطو را  طرح  تفضيلي  هاي هدف آنها  مجموعه و باشد تفضيلي اهداف از يكي با ارتباط در جداول از هريك 

 .دهد  پوشش  كامل

 باشد شده خودداري ها ستون و سطرها زياد بندي تقسيم از و باشند فهم قابل و ساده. 



 كشوراجرائيهايدستگاهآمارگيريهايطرحاجرايوتهيهبرنظارتنامهآيين

 

ه ح ف     6 ص

 

 باشند شده طراحي آماري جداول به مربوط استانداردهاي و ضوابط قالب در المقدور حتي. 

  ررسيب مورد جامعه ـ ت

 :بايد بررسي، مورد جامعه

 باشد شده تعريف مانع و جامع طور به. 

 باشد داشته انطباق آماري طرح هاي هدف با. 

 باشد شده تعيين آن، مكاني و زماني تعلق. 

 : شودكه تعريف اي گونه به بايد آماري واحد ـ ث

 شود تشكيل ـ مانع و جامع صورت به ـ بررسي مورد جامعه آنها اجتماع از. 

 شود مي گردآوري آنها مورد در موردنياز، اطالعات كه باشد واحدي. 

 آمارگيري شرو ـ ج

 جامعه واحدهاي تمامي به است درنظر اگر. شود انجام «گيري نمونه» يا «سرشماري» صورت به تواند مي آمارگيري

 دوباره يا شماري كم بروز از ممانعت و كامل پوشش از اطمينان حصول براي الزم تمهيدات بايد ،(سرشماري) شود مراجعه

 :بايد ،(گيري نمونه) شود مراجعه جامعه واحدهاي از تعدادي هب است درنظر اگر و باشد آمده بعمل شماري

 باشد شده تهيه جداگانه صورت به گيري نمونه طرح. 

 باشد شده رعايت مربوط فصل در مذكور ضوابط و نكات گيري، نمونه طرح تهيه در. 

  اطالعات گردآوري روش ـ چ

 درانتخاب. شود مشخص بايد( …يا پست تلفن، مشاهده، مصاحبه،) اطالعات گردآوري روش آمارگيري، طرح هر در

 :بايد اطالعات گردآوري روش

 شود درنظرگرفته پرسش، مورد موضوعات نيز و واحدآماري با رابطه در آن اجرائي قابليت. 
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 گيرد قرار توجه مورد اي غيرنمونه خطاهاي كنترل قابليت. 

 شود درنظرگرفته ،(اي نمونه درآمارگيري) نتايج تعميم قابليت. 

  اطالعات گردآوري وسيله ـ ح

 :باشد ذيل مشخصات داراي بايد وسيله، اين. شود تعيين اي وسيله بايد اطالعات ثبت و دريافت براي آمارگيري، هر در

 باشد داشته سازگاري اطالعات گردآوري روش با. 

 باشد داشته سازگاري آماري اقالم و طرح اهداف با محتوي نظر از  . 

 منطقي ترتيب و رواني سادگي، مثل رايج، ضوابط و اصول اطالعات، گردآوري وسيله طراحي و تنظيم در 

 .باشد شده رعايت المقدور حتي … و آنها فهم و انتقال سهولت سؤاالت،

 ها بندي طبقه و مفاهيم تعاريف، -خ

 اين. باشد شده عريفت ،(اوليه مفاهيم بجز) آمارگيري مورد مفاهيم تمامي بايد اطالعات، گردآوري در يكنواختي براي

 :كه باشد اي گونه به بايد تعريف

 باشد داشته هماهنگي آمارگيري هاي هدف با  . 

 شود استفاده آماري هاي سازمان در استفاده مورد و رايج تعاريف از المقدور حتي. 

 مورد موضوعات از اي پاره.باشد همراه اجرايي اشكال كمترين با نظر مورد آمارگيري در آن از عملي استفاده 

 مشخص بايد نيز ها بندي طبقه اين آمارگيري، طرح يك تهيه در. شود مي بندي طبقه هايي گروه به آمارگيري

 هاي هدف با بايد آمارگيري موضوعات از يك هر براي استفاده مورد هاي بندي طبقه كليطور به. شود

 طريق از آمارگيري طرح ضيليتف هاي هدف به نيل ديگر عبارت به و باشد داشته سازگاري آمارگيري

 :زمينه اين در. باشد ميسر مزبور، هاي بندي طبقه

 نظير) استاندارد هاي بندي طبقه از است نظر در اگر ISIC يا اقتصادي هاي فعاليت رشته بندي طبقه براي ISCO 

 .شود مشخص بندي طبقه عنوان است كافي شود، استفاده(  … يا شغلي هاي رشته بندي طبقه براي
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 :بايد نظر مورد بندي طبقه است، نشده استفاده استاندارد هاي بندي طبقه از اگر

 شود ارائه كامل طور به. 

 باشد مانع و جامع. 

 وضع سواد، وضع بندي طبقه مثل شود، مي ارائه “اطالعات گردآوري وسيله” قالب در ها بندي طبقه از اي پاره البته

 . نيست ضروري جداگانه صورت به بندي طبقه ارائه موارد گونه ينا در كه است روشن. آن نظاير و زناشويي

 اطالعات گردآوري به مربوط هاي دستورالعمل -د 

 بيني پيش هاي قالب در نظر مورد اطالعات آنها، انجام با كه دارد وجود هايي فعاليت اطالعات، گردآوري مرحله در

 و يك هر انجام چگونگي آن بر عالوه و شوند معرفي ها يتفعال اين بايد آمارگيري طرح هر در. آمد خواهد بدست شده

 دستورالعمل برمبناي بايد فعاليت هر آمارگيري طرح يك اجراي در ديگر عبارت به. شود معين آنها توالي و ترتيب نيز

 كه تاطالعا ثبت و اخذ دستورالعمل يكي. دارد وجود عمده دستورالعمل دو كار از مرحله اين در. گيرد انجام مشخصي

 غالباً كه كيفيت كنترل و بررسي دستورالعمل ديگري و شود مي ياد آن از “آمارگيري دستورالعمل” عنوان تحت معموالً

 :بايد ها العمل دستور اين. شود مي ناميده “بازبيني دستورالعمل”

 باشد شده هاستفاد مناسب هاي مثال از آن در المقدور حتي و شده نوشته فهم قابل و روان ساده، زبان به. 

 باشد شده ارائه نياز مورد تعاريف و مفاهيم. 

 باشد شده خودداري درآن متناقض و مبهم گنگ، مطالب كاربردن به از. 

 باشد شده حفظ مطالب انسجام و پيوند. 
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گيرينمونهطرحتهيهضوابطدومفصل

  مقدمه ـ1

 طرح» عنوان تحت طرحي است الزم شود، مي انجام گيري نمونه طريق از كه آمارگيريهاي  طرح از دسته درآن

 .شود تهيه (فني طرح) «گيري نمونه

 يا روش همچنين و نمونه انتخاب براي الزم هاي گام و مباني به آن در كه است طرحي واقع در گيري، نمونه طرح

 . شود مي پرداخته جامعه كل به نتايج تعميم براي نياز مورد هاي روش

  گيري نمونه طرح اركان ـ2

 : شود مي تشكيل ذيل اركان از كلي طور به گيري، نمونه طرح

 كلي هدف ـ الف    

 مطالعه مورد جامعه ـ ب     

  آماري واحد ـ پ     

 گيري نمونه روش ـ ت    

 گيري نمونه چارچوب ـ ث    

 گيري نمونه واحدهاي يا واحد انتخاب روش ـ ج     

 برآورد هاي فرمول ـ چ     

 گيري نمونه طرح تهيه ضوابط ـ3

 به آنها اهم كه گيرد قرار موردتوجه بايد طرح اركان از هريك مورد در نكاتي و ضوابط گيري، نمونه طرح درتهيه

 : است ذيل شرح

 : طرح موضوعي برهدف عالوه آن در كه شود بيان اي گونه به بايد طرح كلي هدف گيري، نمونه طرح هر در ـ الف
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 باشد شده مشخص برآورد، دمور پارامترهاي يا پارامتر. 

 باشد شده ذكر برآوردها موضوعي و جغرافيائي سطوح. 

 : بايد بررسي، مورد جامعه ـ ب

 باشد شده تعريف مانع و جامع طور به. 

 باشد داشته انطباق آمارگيري طرح هاي هدف با. 

 باشد شده تعيين آن، مكاني و زماني تعلق. 

 : كه شود تعريف اي گونه به بايد آماري واحد ـ پ

 شود تشكيل ـ مانع و جامع صورت به ـ بررسي مورد جامعه آنها اجتماع از. 

 شود مي گردآوري آنها مورد در نياز، مورد اطالعات كه باشد واحدي. 

 :بايد گيري نمونه روش به مربوط بخش در ـ ت

 مشخص (…يا اي مرحله دو گيري نمونه بندي، طبقه با گيري نمونه ساده، تصادفي گيري نمونه) گيري نمونه نوع 

 .باشد شده

 باشد شده تعيين روشني به (گيري نمونه از مرحله هر در) گيري نمونه واحدهاي يا واحد. 

 باشد شده معرفي موجود امكانات و قبول قابل خطاي ميزان گيري، نمونه نوع برمبناي نمونه حجم تعيين روش. 

 باشد شده تعريف روشني به مربوط هاي فرمول در كاررفته به عالئم. 

 : كه شود تعريف اي گونه به بايد استفاده مورد چارچوب مشخصات ـ ث

 باشد معلوم آن كننده تهيه سازمان و تهيه سال اطالعاتي، منبع نام شامل آن عمده هاي ويژگي. 

 باشد شده ذكر نيز اطالعات اين كمكي، اطالعات از استفاده به نياز درصورت. 
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 : بايد گيري نمونه واحدهاي يا واحد ابانتخ روش به مربوط بحث در ـ ج

 باشد شده تشريح وضوح به شود، مي نمونه واحدهاي انتخاب به منجر كه اقداماتي كليه. 

 اطالعات آن به مربوط هاي ويژگي نمونه، واحدهاي انتخاب براي كمكي اطالعات از استفاده درصورت 

 .باشد شده مشخص

 نمونه واحدهاي انتخاب به مربوط اقدامات مجموعه اي، مرحله چند يگير نمونه هاي روش از استفاده درصورت 

 .باشد شده بيان روشني به مرحله هر در

 : بايد برآورد هاي فرمول بخش در ـ چ

 با مطابق) نظر مورد موضوعي و جغرافيايي سطوح از هريك براي پارامترها از هركدام برآورد هاي فرمول 

 .باشد شده ارائه( طرح هاي هدف

 باشد شده ارائه برآوردها از هريك به مربوط واريانس برآورد هاي فرمول. 

 باشد شده تعريف روشني به برآورد هاي فرمول در رفته كار به عالئم. 

  

اجرائيطرحتهيهضوابطسومفصل

  مقدمه ـ1

 و ماهيت به توجه با كه چرا. است آمارگيري طرح هر در مهم بسيار مراحل جمله از آمارگيري اجراي مرحله

. پذيرد مي تأثير آمارگيري اجراي چگونگي از عمدتاً آمارگيري نتايج دقت مرحله، اين به مربوط هاي فعاليت گيگسترد

 . شود تهيه «اجرائي طرح» عنوان تحت اي مجموعه است الزم آمارگيري طرح هر در بنابراين

  اجرائي طرح اركان ـ2

 : شود مي تشكيل ذيل اركان از كلي طور به اجرائي طرح

 تشكيالت و سازمان  ـ الف    
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  انساني نيروي هاي ويژگي ـ ب    

  سازماني هاي رده وظايف شرح  ـ پ    

  آموزش ـ ت    

  اجرائي طرح تهيه ضوابط ـ3

 منظور به شده گردآوري اطالعات بازبيني و اطالعات گردآوري عمده فعاليت دو آمارگيري، اجراي مرحله در

 هاي فعاليت انجام بر عالوه فوق، هاي فعاليت انجام براي. شود مي انجام اطالعات دآوريگر مرحله خطاها، اصالح و شناخت

 …و بودجه كار، ابزار و لوازم تدارك و بيني پيش مانند پشتيباني هاي ازفعاليت اي مجموعه اجرائي، طرح اركان با مرتبط

 در نكاتي و ضوابط اجرائي، طرح تهيه در. شود توجه بايد نيز مسائل اين به اجرائي طرح تهيه در لذا. پذيرد انجام بايد نيز

 در ها فعاليت ازانجام اطمينان حصول موجب نكات اين رعايت. قرارگيرد توجه مورد بايد طرح اركان از هريك مورد

 به ضوابط اين اهم. شد خواهد آمارگيري اجراي مرحله در آماري خطاهاي رسيدن حداقل به نيز و شده بيني پيش زمان

 : است ذيل شرح

 تشكيالت و سازمان ـ فال

 اين بين ارتباط آمارگيري، نياز مورد شغلي هاي رده تعيين ازقبيل مسائلي آمارگيري، يك تشكيالت و سازمان در

 . شود مي مطرح شغلي هاي رده از يك هر در نياز مورد تعداد برآورد و ها رده

 :ردگي قرار توجه مورد زير مسائل بايد آمارگيري يك تشكيالت و سازمان تهيه در

 آمارگيري هاي فعاليت تنوع 

 كارآمارگيري حجم 

 آمارگيري جغرافيائي پراكندگي 

 آمارگيري جغرافيائي محيطي، هاي ويژگي 

 سازماني هاي رده بين آسان و منطقي ارتباط 
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 سرپرستي و صف هاي رده بين تناسب 

 سازماني درون نظارت هاي سيستم 

 آمارگيري در استفاده مورد انساني نيروي هاي ويژگي و خصوصيات 

 سازماني هاي رده از هريك هاي فعاليت حجم 

 آمارگيري زمان مدت 

 انساني نيروي هاي ويژگي ـ ب

 :گيرد قرار نظر مورد ذيل ضوابط بايد آمارگيري سازمان مختلف هاي رده براي نياز مورد انساني نيروي انتخاب در

 دارا را آمارگيري هاي دستورالعمل و تعاريف مفاهيم، درك قابليت تحصيالت، ميزان و فكري ظرفيت نظر از 

 .باشند

  باشند داشته را اجرائي و ميداني عمليات انجام قابليت فيزيكي زنظرا. 

  باشند داشته سازگاري آماري جامعه با فرهنگي و اجتماعي خصوصيات نظر از. 

 سازماني هاي رده وظايف شرح ـ پ

 :قرارگيرد نظر مورد ذيل ضوابط بايد آمارگيري، اجراي سازماني هاي رده وظايف شرح تهيه در

  باشد داشته سازگاري  رده آن كار نوع با رده هر وظايف شرح. 

  شود محول سازماني رده يك به فقط معين وظيفه يك. 

  نماند باقي متصدي بدون اي وظيفه هيچ. 

  باشد داشته سازگاري آمارگيري اجراي سازمان باتشكيالت وظايف شرح. 

  شود آشنا خود وظايف با مقتضي طريق به سازماني هاي رده از هريك. 
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  آموزش ـ ت

 بايد آموزش در. دارد آمارگيري اجراي كيفيت در بسزائي نقش و باشد مي اجرائي درطرح مهم مراحل جمله از آموزش

 :قرارگيرد توجه مورد ذيل نكات و ضوابط

  شوند آشنا خود هاي تمسئولي و وظايف با و كنند شركت آموزشي دوره در بايد سازماني هاي رده كليه. 

  تعيين رده همان هاي ويژگي و آموزش مورد مطالب حجم براساس بايد سازماني رده هر آموزشي زمان مدت 

 .شود

  باشد شده مشخص قبل از سازماني هاي ازرده هريك آموزش زمان. 

  شود تعيين سازماني رده هر فعاليت نوع با متناسب آن وسايل و آموزشي هاي شيوه. 

  انتخاب ضابطه عنوان به ارزيابي نتيجه از و انجام آموزش خاتمه از پس گيرنده آموزش هاي هرد ارزيابي 

 .آيد بعمل استفاده آمارگيري اجراي سازماني هاي رده

  

نظارتطرحتهيهضوابطچهارمفصل

  مقدمه ـ1

 نيروهاي تنوع و سيعو جغرافيائي گستره اجرا، مرحله هر در. هستند روبرو مختلفي خطاهاي با معموالً ها، آمارگيري

 اين، بر عالوه. آيند مي شمار به خطاها اين مهم منابع از پاسخگويان متفاوت خصوصيات نيز و مرحله اين در فعال

 پايان به معيني زماني دوره يك طي مرحله اين هاي فعاليت كليه كه كند مي ايجاب آمارگيري اجراي زماني محدوديت

 . برسد

 تحت طرحي شده، بيني پيش زماني دوره در آمارگيري اجراي از اطمينان صولح و مزبور خطاهاي كنترل منظور به

 سرپرستي هاي رده از هريك توسط كه نظارتي با نظارت اين كه است روشن. شود مي اجرا و تهيه «نظارت طرح» عنوان

 بركل ائي،اجر تشكيالت و سازمان از مستقل نظارت اين چراكه،. دارد تفاوت شود، مي انجام اجرائي سازمان قالب در

 . داشت خواهد نظارت مرحله اين هاي فعاليت
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 نظارت طرح اركان ـ2

 : شود مي تشكيل ذيل اركان از طوركلي به نظارت، طرح يك

  اهداف ـ الف     

  ها روش ـ ب      

  تشكيالت و سازمان ـ پ      

 ها دستورالعمل و ها فرم ـ ت      

  نظارت طرح تهيه ضوابط ـ3

 بيني پيش طرح در بايد كه دارد وسايلي و ابزار به نياز آن اجراي بنابراين، است، اجرائي فعاليت يك نظارت كه ازآنجا

 . گيرد قرار توجه مورد بايد كه دارد وجود ضوابطي و نكات نظارت طرح اركان از يك هر در. شود

  اهداف ـ الف

 :شودكه تهيه اي گونه به بايد نظارت طرح اهداف

  باشد تعريف قابل وضوح و دقت به. 

  باشد حصول قابل نظارت اجراي هاي روش درقالب. 

  سازگارباشد آن، اهداف و آمارگيري هاي ويژگي با. 

  ها روش ـ ب

 :شودكه انتخاب اي گونه به بايد نظارت هاي روش

  سازد برآورده را نظارت اهداف. 

  نكند ايجاد توقفي يا خلل آمارگيري هاي فعاليت در. 

  باشد اجرا قابل سهولت به. 
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  دهد پوشش را آمارگيري اجراي به مربوط هاي فعاليت كليه المقدور حتي 

  تشكيالت و سازمان ـ پ 

 :كه شود طراحي اي گونه به بايد نظارت تشكيالت و سازمان

  باشد مستقل آمارگيري اجراي سازمان از المقدور حتي. 

  باشد سازگار نظارت طرح اهداف با. 

  باشد شده نوشته روشني به تنظار سازمان هاي رده از هريك وظايف شرح. 

  سازمان بين ارتباطي مسير آمارگيري كيفيت بهبود در نظارت نتايج از استفاده در تسريع و تسهيل منظور به 

 اجراي درحين كه اي گونه به باشد شده طراحي مطلوب نحوي به آمارگيري اجرائي سازمان و نظارت

 .آيد عمل به نظارت از گيري بهره حداكثر آمارگيري

  باشند شده انتخاب تجربه با افراد بين از آمارگيري اظرانن. 

  داشته كامل آگاهي نيز آمارگيري طرح به مربوط مسايل به خود، وظايف برشرح عالوه آمارگيري ناظران 

 .باشند

 ها دستورالعمل و ها فرم ـ ت

 ثبت براي نيز اي ويژه هاي فرم اي فرم نظارت، بردستورالعمل عالوه است الزم نظارت، امر در واحد نظام ايجاد منظور به

 :شودكه تهيه اي گونه به بايد ها ودستورالعمل ها فرم اين. شود تهيه نظارت نتيجه

  باشد داشته هماهنگي نظر، مورد هاي روش نيز و طرح اهداف با ها فرم محتواي و ها دستورالعمل مفاد. 

  باشد شده نوشته ابهامي هر از دور به و روشن صريح، طور به ها دستورالعمل. 

  دهد پوشش را نظارت نظر مورد هاي فعاليت كليه. 

  باشد پذير امكان سرعت و سهولت به پيشنهادي هاي فرم يا ازفرم گيري نتيجه. 
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استخراجطرحتهيهضوابطپنجمفصل

  مقدمه ـ1

 جداول قالب در آمارگيري طرح اهداف به نيل براي شده آوري جمع اطالعات آن طي كه است فرآيندي استخراج

 .شود مي آماده نهايي

  استخراج طرح اركان ـ2

 . شود مي تشكيل ذيل ازاركان كلي طور به استخراج طرح يك

  استخراج سيستم ـ الف     

 كد بازبيني و كدگذاري دستورالعمل ـ ب     

 (وريف) آمايي داده بازبيني و آمايي داده دستورالعمل ـ پ    

  اطالعات ماشيني اديت دستورالعمل ـ ت    

  نهائي جداول استخراج دستورالعمل ـ ث    

 (وريف) آمايي داده بازبيني و آمايي داده افزار نرم ـ ج     

  اطالعات ماشيني اديت افزار نرم ـ چ     

 نهائي جداول استخراج افزار نرم ـ ح     

  استخراج طرح تهيه ضوابط ـ3

 نكات اين رعايت. قرارگيرد توجه مورد بايد طرح اركان از هريك درمورد نكاتي و ضوابط استخراج، طرح درتهيه

 در آماري خطاهاي رسيدن حداقل به نيز و شده بيني پيش زمان در ها فعاليت از هريك اتمام از اطمينان حصول موجب

 : است ذيل شرح به ضوابط اين اهم. شد خواهد استخراج مرحله

  استخراج سيستم ـ الف
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 استخراج، سيستم طراحي از هدف. ارتباطند در يكديگر با داردكه وجود يمتعدد هاي فعاليت استخراج، مرحله در

 ناديده فعاليتي هيچ و گيرد قرار توجه مورد الزم هاي فعاليت كليه اوالً كه اي گونه به است مزبور هاي فعاليت ساماندهي

 . برسد انجام به نظر مورد نظم با عمل در ثالثاً و شود حفظ آنها توالي ثانياً نماند،

 :بايد استخراج سيستم طراحي در نبنابراي

  شود گنجانده نيز سيستم فلوچارت در و قرارگيرد توجه مورد استخراج مرحله هاي فعاليت كليه. 

  گيرد قرار نظر مورد آن توالي و استخراج مرحله هاي فعاليت ارتباط. 

  كدگذاري  بازبيني و كدگذاري ها دستورالعمل ـ ب

 .شود تهيه مشخصي هاي دستورالعمل است الزم منظور اين به دارند كدگذاري به نياز موضوعات از برخي معموالً

 :بايد موضوعات از هريك مورد در كدگذاري دستورالعمل تهيه در

  شود تهيه مربوط وكدهاي عناوين مجموعه. 

  شود تهيه كدگذاري بازبيني و كدگذاري نحوه ها دستورالعمل. 

 (وريف) آمايي داده بازبيني و آمايي داده دستورالعمل ـ پ

 :بايد آن بازبيني و آمايي داده دستورالعمل تهيه در

  شود تشريح آن هاي ويژگي و مشخص آن بازبيني و اطالعات انتقال روش و استفاده مورد سيستم. 

  شود تعيين آمايي ه داد مأمور خطاهاي از جلوگيري هاي روش. 

  شود تعيين آمايي داده مجاز خطاي ميزان و( وريف) آمايي داده بازبيني روش. 

  اطالعات ماشيني اديت دستورالعمل ـ ت

 گردآوري مرحله به مربوط احتمالي خطاهاي كردن برطرف اطالعات، ماشيني اديت دستورالعمل تهيه از منظور

 . است غيرمتعارف اطالعات اصالح همچنين و آمايي داده مرحله به مربوط خطاهاي نيز و اطالعات
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 :بايد دستورالعمل اين درتهيه

  شود تعيين ها ناسازگاري رفع نحوه و مشخص اطالعات بين منطقي ارتباط. 

  شود تعيين آنها اصالح نحوه و مشخص غيرمتعارف اطالعات شناسايي معيارهاي. 

  نهائي جداول استخراج دستورالعمل ـ ث

 :بايد نهائي جداول استخراج دستورالعمل تهيه در

  آن به حصول روش و مشخص رسشنامهپ در آن اطالعاتي مرجع نهائي، جداول هاي خانه از هريك مورد در 

 .شود معين

  شود مشخص برآورد هاي فرمول براساس تعميم روش مورد، هر در است، اي نمونه صورت به اگرآمارگيري. 

 آن بازبيني و آمايي داده افزار نرم ـ ج

 :كه شود تهيه اي گونه به بايد افزار نرم اين

  باشد داشته انطباق ييآما داده بازبيني و آمايي داده دستورالعمل مفاد با. 

  آزمايشي، هاي پرسشنامه كمك به مربوط هاي دستورالعمل مفاد با آن انطباق از اطمينان حصول منظور به 

 .باشد شده كنترل

 اطالعات ماشيني اديت افزار نرم ـ چ

 :دباي افزار نرم اين براين، عالوه . شود ارائه و تهيه نيز مربوط فلوچارت بايد افزار نرم اين با همراه

  باشد داشته انطباق مربوط دستورالعمل بامفاد. 

  كنترل آزمايشي هاي داده كمك به مربوط، هاي دستورالعمل مفاد با آن انطباق از اطمينان حصول منظور به 

 .باشد شده
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 نهائي جداول استخراج افزار نرم ـ ح

 .باشد ذيل هاي ويژگي داراي بايد افزار نرم اين

  باشد داشته انطباق نهائي جداول شكل با. 

  باشد داشته انطباق نهائي جداول استخراج دستورالعمل مفاد با. 

  باشد داشته انطباق( گيري نمونه درطرح شده ارائه) تعميم هاي روش با. 

 در شده ارائه) تعميم هاي روش نيز و نهائي جداول استخراج دستورالعمل مفاد با آن انطباق از اطمينان حصول منظور به

 . باشد شده كنترل آزمايشي هاي داده كمك هب( گيري نمونه طرح

 عنوان تحت افزاري نرم استخراج، مرحله در كار پيشرفت گزارش تهيه و ها فعاليت وكنترل نظارت براي غالباً

 نظارت كار، از مرحله هر در تا كند مي كمك استخراج مدير به افزار نرم اين. شود مي تهيه «استخراج مديريت افزار نرم»

 .كند دريافت را نياز مورد هاي گزارش و باشد داشته ورام جريان بر كافي

 


