بیانیه سطح توافق خدمت سالنامه آماري(تامین آمار و اطالعات تولیدي ثبتي )
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خددمت " سالنامه آماري(تامین آمار و اطالعات تولی دي
ثبتي ) " را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت سالنامه آماری(تامین آمار و اطالعات تولیدی ثبتی ) انجام عملیات زیر است:
با هماهنگی مرکز آمار ایران ،اقالم اطالعاتی مورد نظر برای درج در سالنامه آماری تعیین و بده دسدتگاههای متدولی آمدار
آنها به طریق الکترونیک ارسال می گردد .دستگاهها با تکمیل جداول مربوطه ،آنها را به سدازمان ارسدال نمدوده و اد از
بررسی و صحت سنجی در سالنامه آماری درج می گردد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت می کند که خدمت به ترتیب زیر ارائه
شود:
ابالغ دستورالعمل تهیه و نشر سالنامه آماری استان از طرف مرکز آمار ایران.
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معرفی کارشناس مسئول تهیه سالنامه آماری استان به مرکز و شرکت ایشان در جلسه توجیهی برگدزار شدده در
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مرکز آمار ایران.
تهیه فرمت جداول سالنامه توسط کارشناس مسئول سالنامه بر روی سامانه «سالنامه آماری».
-3
مکاتبه با تمامی دستگاههای اجرایی استان جهت معرفی کارشناس تکمیلکننده جداول مربدو بده آن دسدتگاه
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در سامانه «سالنامه آماری».
اختصاص نام کاربری و کلمه عبور برای هر یک از کارشناس معرفی شدده دسدتگاههدای اجرایدی و ارسدال آن از
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طریق ایامک.
تکمیل و ارسال جداول ضمیمه در سامانه توسط کارشناس دستگاه اجرایی.
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بازبینی و بررسی جداول تکمیل شده دستگاه ها توسدط کارشناسدان گدروه آمارهدای ثبتدی ،فرابدری و ادرداز
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دادهها.
رفع خطا و اشکاالت احتمالی جداول تکمیل شده ا از ارجاع مجدد آن جداول به کارشناس تکمیل جددول در
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دستگاه اجرایی.
جمعبندی و ویرایش نهایی مطالب و اطالعات درج شده در جداول سالنامه.
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 -11دسترسی عمومی به سالنامه آماری استان از طریق سامانه «سالنامه آماری» و همچنین بارگذاری فایدل سدالنامه
در وب سایت معاونت آمار و اطالعات سازمان.
 -11طراحی جلد و چاپ سالنامه.

 -12ارسال سالنامه آماری استان به کتابخانه سازمان برنامه و بودجه کشور ،مرکز آمدار ایدران و تمدامی دسدتگاههدای
اجرایی استان و شهرستانها در قالب مجلد و لوح فشرده.
هزینه ها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه اصالحیه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافدق نامده
اعالم خواهد شد

