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کارینحوهانهمنییآ  اریانآمارمرکزبااسالمیانقالبنهاداهیودولتیواحداهیهم

82/1/1731مورخوزيرانهيأتنامهتصويب

 استناد به و آمار ايرانمركز 70/2/1732 مورخ 10001/08 شماره پيشنهاد به بنا82/1/1731 مورخ جلسه در وزيران هيأت

 نهادهاي و دولتي واحدهاي همكاري نحوه نامه آيين ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و  سي و يكصد اصل

 : نمود تصويب زير شرح  به را ايران آمار مركز با اسالمي انقالب

آمارايرانمركزبااسالميانقالبنهادهايودولتيواحدهايهمكارينحوهنامهآيين

 نظام استقرار رايب را الزم تمهيدات كشور آماري اطالعات پايگاه به بخشي سامان منظور به آمار ايران مركز -1ماده

 .سازد فراهم دولتي هاي دستگاه  در ثبتي آمارهاي

 دموظفن اسالمي انقالب نهادهاي و دولتي هاي شركت ها، سازمان ها، وزاتخانه كليه ماده اين اجراي در ـ1تبصره

 .دهد انجام آمار ايران مركز با را الزم هاي همكاري

 .شد منظورخواهد مربوطه دستگاه ساالنه بودجه در ماده اين اجراي براي الزم بودجه ـ8تبصره

 هاي دستگاه   كليه كلي، آمارهاي  تهيه و آمارها  مقايسه امكان و  آماري هاي فعاليت  از  معتبر نتايج حصول منظور به ـ8ماده

  نظارت  ضوابط و  آماري  هاي چارچوب  و  ها بندي طبقه معيارها، مفاهيم، و   تعاريف از ها آمارگيري  اجراي در موظفند  اجرائي

 . نمايند استفاده آمار ايران  مركز

 اجراي و برتهيه نظارت نامه آيين تهيه به نسبت ماه يك ظرف حداكثر است مكلف آمار ايران مركز ـ1تبصره

 . نمايد اقدام اجرائي هاي دستگاه  آمارگيريهاي  طرح

 اجرائي هاي دستگاه  آماريهاي  طرح به مربوط موافقتنامه ازمبادله قبل است مكلف بودجه و  برنامه سازمان ـ8تبصره

 . نمايد اخذ را آمار ايران مركز موافق نظر

 مركز. نمايند الارس آمار ايران مركز رابه خود هاي آمارگيري نتايج از نسخه يك مكلفند اجرائي هاي دستگاه  كليهـ7ماده

 را  اه آمارگيري  نتايج  علمي ارزيابي نتيجه الزم،  اطالعات دريافت از پس ماه يك ظرف حداكثر است موظف آمار ايران

 . نمايد اعالم شود مي انجام نامه آيين اين   رعايت با و  اجرائي  هاي دستگاه   توسط  كه
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 .دهد قرار آنان اختيار در ها دستگاه تقاضاي برحسب ار خود توليدي آمار است مكلف آمار ايرانمركزـ4ماده

 در و است استناد  قابل كشور مسئولين توسط برسد آمار ايران مركز تأييد به كه ها آمارگيري از دسته آن نتايج ـ5ماده

 .گيرد مي رقرا كشور آماري اطالعات پايگاه


