یادداشت دفتر برنامه ریزی،پایش عملکرد ودبیرخانه شورای عالی آمار برای روز آمار سال 0011
از جمله وظایف عمده این دفتر :
مدیریت تعریف و تحقق عناصرر اسرراراتکی

مرکز از طریق تعیین و تنظیم اهداف و برنامه های بلندمدت ،میان مدت وکوتاه

مدت ،انجام فرایند ارزیابی عملكرد و بررسی میزان تحقق عناصر اجرایی آنها به منظور اصالح و بهبود عملكرد مرکز آمار ایران
در بین دسرراهاه های اجرایی کشررور ،ارزیابی عملكرد دسرراهاههای اجرایی در اجرای تكالیف ابالغی برنامه ملی توسررعه آمار
کشررور،هماهنهی و تدوین گزارشررات عملكرد سرراونه و ف ررلی مرکز آمار ایران مدیریت و هماهنهی تدوین برنامه ملی آمار،
مدیریت برگزاری جلسات و امور اجرایی شورای عالی آمار و تنظیم روابط بین ارکان نظام آماری کشور است.

اهم اقدامات این دفار:


برنامه ریزی ،هماهنهی و هدایت دفاتر مرکز در جهت ارتقای جایهاه مرکز آمار ایران در ارزیابی شاخص های عمومی
و اخا اصی دساهاه های اجرایی سال (9911ویکه جشنواره شهید رجایی که منجر به کسب رتبه  4در ارزیابی شاخص
های اخا اصی در بین  909دساهاه اجرایی و رتبه  91در شاخص های عمومی شد)



تعامل با سازمان اداری واساخدامی کشور و نهادینه سازی ارزیابی دساهاههای اجرایی کشورتوسط مرکز آمار ایران در
بعد شاخص های عمومی واخا اصی دساهاهها



هدف گذاری مرکز آمار ایران در جهت پیاده سازی و ارتقای امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی



بسارسازی و پیهیری اجرای گام های برنامه سه ساله اصالح نظام اداری مرکز آمار ایران



اولویت قرار دادن محورهای برنامه اصالح نظام اداری دوره دوم در شورای راهبری توسعه مدیریت مرکز آمار ایران



تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش آسیبشناسی ناایج ارزیابی عملكرد شاخصهای عمومی و اخا اصی سال های 11
و 11در جهت بهبود و رفع موانع



تدوین و بارگذاری گزارشات ارزیابی عملكرد شاخصهای عمومی و اخا اصی سال  9911مرکز آمار ایران در سامانه
نظام مدیریت عملكرد دولت (تسما)



راه اندازی سامانه رصد برنامه ملی آمار کشور جهت دریافت گزارشات برخط دستگاه های اجرایی



رصد و ارزیابی پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور از  541دستگاه اجرایی کشور



تهیه گزارشات عملکرد فصلی و ساالنه مرکز آمار ایران و ارایه به مراجع ذیربط



تدوین برنامه ملی توسععه آمار با برنامه ریزی،هماهنگی و نظر خواهی از دسعتگاههای اجرایی عوعوشورای عالی آماروکمیویون
های تخصصی شورا و راهنمائی دفاتر مرکز و کمیته های آماربخشی در این راستا.



برگزاری جلوات موتمر و منظم کمیویون های تخصصی شورای عالی آمار( 551جلوه)وبررسی موضوعات مطرح درنظام آماری
کشور



هماهنگی و برگزاری جلوات شورای عالی آمار در باالترین سطح و تصویب سیاستهای کالن نظام آماری کشور



انجام وظایف دبیرخانه سرشماری عمومی نفوس وموکن ثبتی مبنا ،هماهنگی و برگزاری جلوات شورای هماهنگی وتلفیق
سرشماری عمومی نفوس وموکن ثبتی مبنا 5444-5441



هدایت و راهنمایی دبیران کمیته های آماربخشی و اعواء کمیویون های تخصصی شورای عالی آماردرجهت تحقق اهداف کالن
نظام آماری کشور برای گذار از آمارگیری سنتی به آمارگیری های ثبتی مبنا



هماهنگی وپیگیری امور اجرایی شورای عالی آمار و تنظیم روابط بین ارکان نظام آماری کشور و دفاتر موضوعی مرکز آمارایران،

ییگیری مطالبات دستگاههای اجرایی برای تحقق تکالیف برنامه ملی توسعه آمار.


تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی اجرای برنامه ملی توسعه آمار با رویکرد نیازهای آماری دستگاههای اجرایی،روابط بین ارکان نظام
آماری کشور و تامین آمارهای رسمی مورد نیاز کشور.



برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت اجرایی دفاتر مرکز در قالب برنامههای اجرایی یکواله و پنج ساله در جهت تحقق اهداف
مرکز آمار ایران.

