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 اقنون ربانهم پنجم توسعه

  ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون 45  ماده

 سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور: به منظور یکپارچه

 اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است.مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه،  -الف

های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری  مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه -ب

 آمارهای نظام استقرار رسمی، آمارهای انتشار و تولید ضوابطهای نوین با رعایت استانداردها و  کشور مبتنی بر فناوری

و تصویب  ایران آمار مرکز پیشنهاد با برنامه این. نماید اقدام کشور آماری اطالعات پایگاه مستمر تغذیه و استقرار و ثبتی

 های اجرایی الزم االجراء است.  عالی آمار برای دستگاه شورای

 مورد استانداردهای و ضوابط درچهارچوب و شود در حدود وظایف قانونی خود های اجرایی اجازه داده می به دستگاه -ج

 .نمایند اقدام خود به مربوط حوزه تخصصی آمار تولید به نسبت آمار عالی شورای تایید

 ایران( ربط آن )رئیس مرکز آمار نظارت برحسن اجرای این ماده برعهده معاونت و در صورت نفویض با معاون ذی

 است.

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 86ماده

 : قبیل از مختلف تخصصی های های حوزه ی شاخص منظور تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز برای محاسبهبه 

 ایرانی -الگوی توسعه اسالمی -1

 ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور -2

 ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم -3

 وری ملی بهره -4

 توسعه انسانی -5
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 الگوی مصرف -6

 داردهای ملیتدوین استان -7

 های مکانی داده -8

 آمایش سرزمین -9

 نظام اداری و مدیریت و فناوری اطالعات -11

 (MDG) اهداف توسعه هزاره -11

 نقشه جامع علمی کشور -12

دن برنامه اجرایی مربوط شامل ها، نسبت به عملیاتی کر مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص -

بندی اقدام کند و اعتبارات  عملیاتی و زمان -های اطالعاتی  آمارگیری، پایگاه اطالعات آماری کشور، سامانههای  طرح

 عالی آمار برساند. ب شورایتصوی به ومورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه 

 ابالغ از پس ماه شش ظرف حداکثر را مربوط های شناسنامه مکلفند فوق های تخصصی های اجرایی متولی حوزه دستگاه -

 .نمایند ارائه ایران آمار مرکز به برنامه،

جلس شورای اسالمی م اقتصادی کمیسیون اعضاء از نفر یک و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه -

 .کنند عالی آمار شرکت می به عنوان ناظر در جلسات شورای

 


