
 ها( پیوست )بخشنامه

 

ه ح ف     1 ص

 

 اه( ویپست )بخشناهم

 70/70/9631 مورخ جمهوري محترم رئیس بخشنامه

 تعالی بسمه

 هاي زمينه دركليه اطالعات و آمار گردآوري به موظف خود قانوني وظايف اجراي در ايران آمار مركز اينكه به نظر

 و «كشور آماري سالنامه »جمله از آماري، مختلف نشريات انتشار و آماري هاي تحليل و تجزيه در استفاده براي نياز مورد

 و دولت به وابسته و دولتي مؤسسات ها، وزارتخانه ايران، آمار مركز قانون 9 ماده موجب به و است« آماري هاي تازه»

 بدون و وقت دراسرع مطلوب، باكيفيت باشد، احتياج مورد كه آماري اطالعات نوع هر مكلفند دولتي هاي شركت

 انقالب نهادهاي محترم مسئوالن و وزرا آقايان است مقتضي دهند، قرار ايران آمار مركز اراختي در دريافتي هيچگونه

 در دقيق و بهنگام اطالعات و آمار نقش و اهميت به توجه با دولتي هاي شركت و مؤسسات و ها سازمان اسالمي،

 صادر ايران آمار مركز درخواست مورد اتاطالع و آمار مينتأ زمينه در را الزم دستورات ها، گيري وتصميم ها ريزي برنامه

 . شود خودداري مورد دراين تاخيري هرگونه از تا نمايند اتخاذ تدبيري و فرمايند

 

 67/99/9601 مورخ جمهور رئیس اول معاون بخشنامه

 تعالی بسمه

 اجتناب و آماري ايه طرح كيفيت و محتوا ارتقاي منظور به و گيري تصميم فرآيند در آمار و اطالعات نقش به باتوجه

 ماده( 1) تبصره و ايران آمار مركز قانون 11 و 9 ،8 ،3 مواد اجراي در و نياز مورد آمارهاي تهيه در موازي اقدامات از

 است مقتضي وزيران، محترم هيأت 21/2/1368 مورخ هـ19298 ت/69997 شماره نامه تصويب( 3) و( 2) مواد نيز و( 1)

 هرگونه اجراي براي ايران، آمار مركز به نياز مورد اطالعات و ها داده ارايه در همكاري منض اجرائي هاي دستگاه  كليه

 . آورند عمل به( ها دستگاه ساير  آماري هاي طرح بررسي كميته) ايران آمار مركز با را الزم هماهنگي قبالً نيز آماري طرح
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آمار  و مركز سازمان دفاتر ها، معاونت كشور به ريزي و برنامه مديريت سازمان محترم رياست بخشنامه

 09/70/9619 ايران مورخ

 تعالی بسمه

 ايران آمار مركز هاي ظرفيت از بهينه استفاده ايران، آمار مركز و سازمان مشترك هاي فعاليت بخشي سامان منظور به

 ساماندهي در ايران آمار كزمر مشكالت و موانع رفع در تسريع و كشور توسعه هاي برنامه نياز مورد آمارهاي توليد در

 :گردد مي ابالغ اجرا، جهت زير موارد كشور، آماري هاي فعاليت

 توسعه هاي برنامه نياز مورد آماري اقالم تعيين براي اقدام ضمن هستند موظف سازمان بخشي دفاتر و ها معاونت كليه. 1

 وظايف انجام در را كشور آماري  نظام بخشي رآما هاي كميته ايران، آمار مركز موضوعي هاي مديريت باهمكاري كشور،

 .سازند فراهم آمار عالي شوراي مصوبات اجراي جهت را الزم بسترهاي و نمايند پشتيباني خود

 به نسبت سازمان، بخشي دفاتر و ها معاونت نياز مورد آماري اقالم شدن نهايي از پس است موظف ايران آمار مركز. 2

 اقدام كشور آماري نظام بخشي آمار هاي كميته ازطريق شود، نمي توليد حاضر حال در كه اريآم اقالم از دسته آن تأمين

 . نمايد

 حاضر  حال در كه را توسعه هاي برنامه نياز مورد آمارهاي توليد براي الزم اعتبار است، موظف ايران آمار مركز. 3

 آن تأمين به نسبت نمايدتا پيشنهاد سازمان در ذيربط ونتمعا به آمار عالي شوراي تأييد از پس و برآورد شوند، نمي توليد

 .گردد اقدام

 هاي دستگاه  آمار واحدهاي انساني نيروي و تشكيالتي كمبودهاي و مشكالت است، موظف ايران آمار مركز. 4

 و نمايد ارائه نسازما در ذيربط هاي معاونت به و شناسايي را توسعه هاي برنامه نياز مورد آمارهاي توليد مسئول اجرائي

 .نمايند اقدام اجرائي هاي دستگاه  كمبودهاي و مشكالت كردن برطرف در هستند موظف سازمان در ذيربط هاي معاونت

 اقدام بخشي آمار هاي كميته كردن فعال به نسبت هستند، موظف سازمان بخشي هاي معاونت و ايران آمار مركز. 9

 .نمايند گزارش آمار عالي شوراي دبيرخانه به آمار اليع شوراي در ارائه جهت را نتيجه و نموده

 هاي طرح اعتبار ايران، آمار مركز تأييد و نظر كسب از پس هستند، موظف سازمان بخشي دفاتر و ها معاونت. 7

 .دهند تخصيص را اجرائي هاي دستگاه  آماري
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 عنوان به سازمان بودجه و  برنامه اهنگيهم و اقتصادي امور معاون از متشكل سازمان، رئيسه هيأت منتخب كميته. 6

 مفاد واجراي پيگيري مسئوليت اعضاء، عنوان به ريزي برنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي مؤسسه رئيس و مسئول

 عهده به را ايران آمار مركز پيشنهادهاي ساير به رسيدگي يا مشكالت ساير رفع براي انديشي چاره نيز و بخشنامه اين

 .تداش خواهد

 

 انقالب نهادهاي دولتی، مؤسسات ها، سازمان ها، وزارتخانه كلیه به جمهور رئیس اول معاون بخشنامه

 93/97/9619 مورخ كشور سراسر هاي استانداري و اسالمی

 تعالی بسمه

 آمار توليد به خاص توجه با و كشور آماري نظام تقويت ضرورت و اطالعات و آمار اساسي نقش و اهميت به باتوجه

 كليه است مقتضي اطالعات، و آمار توليد فرآيند در الزم هاي هماهنگي اعمال و تر گسترده و تر دقيق هرچه اطالعات و

 مفاد دقيق اجراي و رعايت ضمن اسالمي انقالب و عمومي نهادهاي دولتي، هاي شركت مؤسسات، ها، ن سازما ها، وزارتخانه

 همكاري نحوه نامه آيين موضوع» وزيران محترم هيات 3/2/1369 مورخ ت/49869 هـ ـ22962 شماره نامه تصويب

 . دارند معمول ايران آمار مركز با را همكاري نهايت «ايران آمار مركز با اسالمي انقالب نهادهاي و دولتي واحدهاي

 

  93/70/9610 مورخ كشور وزارت ـ كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان به وزيران هیات نامه تصويب

 تعالی هبسم

 و مديريت سازمان 17/7/1381 مورخ 196799/191 شماره پيشنهاد به بنا 28/3/1382 مورخ جلسه در وزيران هيئت»

 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون( 69) ماده( 1) تبصره استناد به كشور ريزي برنامه

 .«نمود تصويب زير شرح به را تخصصي هاي كارگروه و استان توسعه و ريزي برنامه شوراي نامه آيين 1369 مصوب ايران

 به اطالعات فناوري و آمار پژوهش، كارگروه وظايف و اعضا تركيب نامه، آيين اين دوازدهم بخش 91 و 99 ماده در

 .است شده تعيين زير شرح
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 اطالعات فناوري و آمار پژوهش، گروه كار ـ دوازدهم بخش

 :  شوند مي تعيين زير شرح به اطالعات فناوري و آمار پژوهش، گروه كار ضاياع ـ 05 ماده

 (.رييس) استاندار -1

 (.دبير) استان ريزي برنامه و مديريت سازمان رييس -2

 .فناوري و تحقيقات علوم، وزير انتخاب به استان دولتي هاي دانشگاه از يكي رييس -3

 .پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير انتخاب به استان پزشكي علوم هاي دانشگاه رؤساي از يكي -4

 .شورا انتخاب به  استان  اجرايي  هاي دستگاه   كل  مديران از  نفر  چهار -9

 .استان مخابرات شركت مديرعامل -7

 .استان صنعتي تحقيقات و استاندارد مديركل -6

 .استان احوال ثبت مديركل -8

 .اناست كشاورزي جهاد سازمان رييس -9

 .استان شهرسازي و مسكن سازمان مديركل -19

 .استان زيست محيط مديركل -11

 .استانداري اجتماعي امور مديركل -12

 .بانوان امور در استاندار مشاور -13

 (.وجود صورت در) استان فناوري و علم پارك رييس -14

 حق بدون زير نظر صاحب اشخاص همچنين و ها تشكل نهادها، نمايندگان ماده، اين موضوع اعضاي بر عالوه ـ تبصره

 :كنند مي شركت كارگروه جلسات در رأي

 .شورا انتخاب به استان دولتي غير عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه از يكي رييس -1
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 بانوان ميان از آنها از يكي كه استان پژوهشي و آموزشي مؤسسات و ها دانشگاه علمي هيئت اعضاي از نفر سه -2

 .شورا تخابان به باشد

 :شود مي تعيين زير شرح به اطالعات فناوري و آمار پژوهش، كارگروه وظايف ـ 05 ماده

 .استان توسعه و ريزي برنامه شوراي به استان تحقيقاتي هاي برنامه و ها سياست پيشنهاد و بررسي -1

 .استان تحقيقات و مطالعات امور در هماهنگي ايجاد -2

 .نيازها با متناسب استان تحقيقاتي يها اولويت تعيين -3

 .استان تحقيقاتي مطالعاتي، عملكرد انتشار -4

 .تخصصي هاي كارگروه ساير نياز مورد آماري اقالم و ها شاخص عناوين اخذ -9

 اياجر يا ثبتي قبيل از توليد نوع حسب آنها بندي تقسيم و ها دستگاه ساير در موجود اطالعات و آمار بندي دسته -7

 .استاني يا ملي متمركز آماري هاي طرح

 اطالعات و آمار معاونت به است ممكن آمارگيري هاي طرح اجراي طريق از كه نياز مورد آماري اقالم معرفي -6

 مورد اقالم گنجاندن و خاص آمارگيري طرح اجراي تقاضاي و شود منعكس استان ريزي برنامه و مديريت سازمان

 .ملي يا تانياس آماري هاي طرح در نظر

 و ادارات كليه همكاري جلب براي تخصصي هاي كارگروه ساير با مشترك جلسات برگزاري و مستمر تماس -8

 .اطالعات و آمار گردآوري و تهيه زمينه در استاني هاي دستگاه 

 .ها سرشماري و ها آمارگيري انجام نيازهاي و امكانات تأمين جهت در استان اجرايي هاي دستگاه  مشاركت جلب -9

 .ملي و استاني سطوح در رساني اطالع و اطالعات و آمار تهيه در آن از برداري بهره و اطالعات هاي شبكه ايجاد -19

 (.استاني اينترنت) استان اجرايي هاي دستگاه  بين رساني اطالع  شبكه ايجاد -11

 :زير هاي زمينه در مناسب پيشنهادهاي ارايه  و  راهكارها بررسي -12
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 و پژوهشي هاي طرح هزينه تأمين تحقيقات، انجام با رابطه در غيردولتي و دولتي بخش بين هماهنگي ـ الف

 .تحقيقات نتايج از مطلوب استفاده

 .استان تحقيقات و اطالعات بانك ايجاد ـ ب

 .ها اولويت سمت به ها دستگاه تحقيقاتي اعتبار دادن جهت ـ پ

 .استان اجرايي هاي دستگاه و ها دانشگاه تحقيقاتي، زمراك بين ارتباط ايجاد ـ ت

 .آنها با همكاري هاي زمينه بررسي و ها استان ساير تحقيقاتي مراكز با رابطه تقويت و ايجاد ـ ث

 .تحقيقاتي هاي فعاليت در استان تحقيقاتي اعتبارات شدن هزينه ـ ج

 .ها استان امور اداره و توسعه به مربوط مسايل يهكل در گيري تصميم كردن علمي منظور به تشويقي هاي سياست ـ چ

 .شود مي توليد يا و است موجود كه اطالعاتي و آمار استان، آمار توليد منابع ـ ح

 . استاني و ملي هاي دستگاه  ساير توليدي و ثبتي از اعم استان اطالعات و آمار اخذ يا گردآوري ـ خ

 .آمار فرهنگ اشاعه و امعهج  در  ها آمارگيري  و  آمار اهميت  شناساندن ـ د

 در دارد استاني كاربرد كه را خود تحقيقات نتايج از اي نسخه اند موظف استاني و ملي اجرايي هاي دستگاه  كليه ـ تبصره

 . دهند قرار استان اطالعات فناوري و آمار پژوهش، كارگروه اختيار

 :شوند مي منحل زير كلهايتش اطالعات فناوري و آمار پژوهش، كارگروه تشكيل با ـ 05 مادة

 .كشاورزي جهاد تحقيقات شوراي -1

 .كاربردي هاي پژوهش عالي شوراي -2
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 مورخ دولتی هاي شركت و موسسات ها، سازمان ها، وزارتخانه به اداري عالی شوراي مصوبه

90/71/9610 

 تعالی بسمه

 كشور ريزي برنامه و مديريت انسازم پيشنهاد به بنا 16/98/1382 مورخ جلسه ششمين و يكصد در اداري عالي شوراي

 واحدهاي ساماندهي و آمار عالي شوراي 1369 اسفندماه مصوب كشور آماري نظام اهداف به بخشيدن تحقق منظور به

 : نمود تصويب اجرايي، هاي دستگاه  در اطالعات و آمار مسئول

 تهيه در انسجام ايجاد همچنين و كشور آماري نظام به مربوط هاي طرح و ها برنامه ها، سياست اجراي منظور به -1

 و آمار زمينه در فعال واحدهاي عناوين تبديل با موظفند دولتي هاي سازمان و ها وزارتخانه غيرثبتي و ثبتي آمارهاي

 منابع و آمار واحد ايجاد به نسبت كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان تأييد و هماهنگي با و آنها تجميع و اطالعات

 : نمايند اقدام زير هاي مأموريت و وظايف شرح با تاطالعا

 دستگاه فعاليت به مربوط بخش در كشور آماري نيازهاي شناسايي 

 و عمومي آماري نيازهاي از اعم كشور آماري نيازهاي توليد منظور به دستگاه داخل در ثبتي آماري نظام استقرار 

 ايران آمار مركز هماهنگي و همكاري با دستگاه مديريت آماري نيازهاي

 تهيه بر نظارت نامه آيين رعايت با و آمار عالي شوراي مصوب برنامه قالب در آمارگيري هاي طرح اجراي و تهيه 

 در رساني اطالع و آماري نتايج استخراج منظور به الزم اقدامات انجام و ها دستگاه آمارگيري هاي طرح اجراي و

  زمينه اين

 اي منطقه و ملي سطح در ذيربط بخش ملي هاي حساب موردنياز هاي داده و آمارها آوري جمع 

 ،استفاده جهت در آن تحليل و پردازش و موردنياز آمارهاي توليد براي آمارگيري هاي طرح استخراج و اجرا تهيه 

 بط،ضوا براساس آمار مركز هاي برنامه و ها طرح راستاي در همچنين و متبوع دستگاه هاي برنامه در نتايج از

 ايران آمار مركز ابالغي راهكارهاي و ها بخشنامه ها، دستورالعمل

 پايگاه به آن اتصال براي ايران آمار مركز با الزم هاي هماهنگي انجام و دستگاه آماري اطالعات پايگاه ايجاد 

 كشور رساني اطالع شبكه و بخشي آماري اطالعات
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 آمار كاربران به ها آمارگيري و ثبتي آمارهاي نظام زا حاصل شده توليد آمارهاي ارائه و رساني اطالع 

 دستگاه داخل در آمار عالي شوراي مصوبات اجراي پيگيري 

 زمينه اين در الزم اقدامات انجام و واحد كاركنان آماري دانش ارتقاء براي الزم آموزشي هاي طرح تهيه 

 نياز برحسب آماري ماهنامه و فصلنامه سالنامه، تهيه 

 براساس. اند بوده اطالعات منابع و آمار واحد فاقد مصوبه اين ابالغ زمان در كه اجرايي هاي دستگاه  مورد در ـ تبصره

 .شد خواهد اقدام مصوبه اين 6 بند تبصره موضوع ضوابط

 از اه آمارگيري و آماري هاي فعاليت انجام در موظفند اجرايي هاي دستگاه  اطالعات منابع و آمار مسئول واحدهاي -2

 برمبناي واحدها اين است الزم. نمايند تبعيت ايران آمار مركز آماري هاي بندي طبقه و معيارها ها، روش مفاهيم، تعاريف،

 هاي هماهنگي آماري، كاربردي مفاهيم و تعاريف از معادل و يكسان برداشت به نيل براي خود هاي بررسي و مطالعات

 .رندآو عمل به ايران آمار مركز با را الزم

 و آماري هاي فعاليت و فوق وظايف انجام در موظفند اجرايي هاي دستگاه  اطالعات منابع و آمار مسئول واحدهاي -3

 آمار مركز با را الزم هماهنگي و همكاري كشور، آماري نظام تقويت و توسعه به مربوط هاي فعاليت و وظايف ساير

 هماهنگي، تأمين جهت در ايران آمار مركز. آورند عمل به آن خصصيت كميسيون و آمار عالي شوراي دبيرخانه ايران،

 درخواست حسب و نمايد مي ابالغ اجرايي هاي دستگاه به را نياز مورد كارهاي راه و ها نامه شيوه ها، دستورالعمل ضوابط،

 .دارد مي معمول را الزم همكاري و راهنمايي ها دستگاه

 هاي سازمان و ها وزارتخانه كليه در تفصيلي تشكيالت در اطالعات منابع و آمار واحد مصوبه اين مفاد براساس -4

. شود مي ايجاد مديريت يا دفتر سطح در مشابه واحدهاي عناوين تغيير و تجميع محل از جمهوري رياست به وابسته مستقل

 176393/191 شماره بخشنامه رد شده انجام بندي طبقه حسب ها، وزارتخانه به وابسته مؤسسات در واحد اين سازماني سطح

 تعيين گروه يا مديريت «ب» يا «الف» نوع مؤسسات در كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان 13/99/1381 مورخ

 مؤثر، عوامل داشتن منظور و مقررات رعايت با و اخيرالذكر بخشنامه مفاد به توجه با اجرايي هاي دستگاه  ساير در. شود مي

 .گردد مي تعيين اطالعات منابع و آمار ولمسئ واحد سازماني سطح



 ها( پیوست )بخشنامه

 

ه ح ف     9 ص

 

 اطالعات منابع و آمار واحد مسئول انتصاب براي نياز، مورد شرايط ساير بر عالوه آماري، تخصص بودن دارا ـ تبصره

 .است ضروري

 و مديريت سازمان عهده به ها استان در ها دستگاه اطالعات منابع و آمار مسئول واحدهاي هماهنگي سئوليتم -9

 ابالغي كارهاي راه براساس آماري، هاي فعاليت و خود وظايف انجام در موظفند واحدها اين و است استان ريزي برنامه

 عمل به را الزم هماهنگي و همكاري استان ريزي برنامه و مديريت سازمان و ايران آمار مركز آمار، عالي شوراي توسط

 .آورند

 انجام همچنين و كميته اين وظيفه انجام از ناشي اجرايي اقدامات و مربوط خشيب آمار كميته دبيرخانه امور انجام -7

 .باشد مي اجرايي دستگاه اطالعات منابع و آمار مسئول واحد عهده به آن بهينه فعاليت براي كارشناسي هاي بررسي

 مسئول واحد تشكيالت پيشنهاد مصوبه اين ابالغ از پس ماه 3 مدت ظرف موظفند دولتي هاي سازمان و ها وزارتخانه -6

 جمهور رييس نظر تحت مستقل هاي سازمان و ها وزارتخانه سازماني ساختار ضوابط براساس را اطالعات منابع و آمار

 و مديريت سازمان 13/9/1381 مورخ 176393/191 و 29/2/1381 مورخ 28217/199 شماره هاي بخشنامه موضوع)

 .نمايند ارسال كشور ريزي برنامه و ريتمدي سازمان به( كشور ريزي برنامه

 آماري واحد فاقد كه اجرايي هاي دستگاه  و اجرايي هاي دستگاه  استاني واحدهاي در سازماني پست ايجاد ـ تبصره

 .شد خواهد ابالغ و تهيه كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط كه بود خواهد اي ضابطه موجب به باشند مي

 خواهد انجام اجرايي هاي دستگاه  موجود سازماني هاي پست محل از مصوبه اين موضوع تشكيالتي اتاصالح كليه -8

 .شد

 ايران آمار مركز و باشند مي مصوبه اين اجراي حسن مسئول اجرايي، هاي دستگاه  اجرايي مقام باالترين يا و وزراء -9

 گزارش و آورد مي عمل به را الزم هاي پيگيري صوبه،م موقع به و صحيح اجراي جهت در ها دستگاه با همكاري ضمن

 .  نمايند مي ارائه كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان به اداري عالي شوراي در طرح براي را مصوبه اين عملكرد


