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 فرم شناسنامه خدمت
  مرکز آمار ایران :نام دستگاه

 تولیدي اطالعات و آمار تامین :عنوان خدمت/وظیفه
  ثبتی

  )10031103000( شماره شناسه خدمت:

 ماهیت 
  :دمت/وظیفهخ

  حمایتی oگري تصديo  حاکمیتی>

تولید آمارهاي ثبتی از طریق به منظور ارتقاي کیفیت و سرعت تولید آمارهاي رسمی، توسعه  :شرح خدمت/وظیفه
دستگاههاي اجرایی پیگیري میشود. در این خدمت، پس از تعیین نیازهاي آماري رسمی، اقالم آماري مورد نیاز 

شناسایی و دستگاه اجرایی متولی تولید آن تعیین میگردد. و با انجام هماهنگی با دستگاه مربوطه در رعایت 
ي در دستور کار قرار میگیرد و به کرات از این فرایند بازدید میشود. همچنین در استانداردها فرایند تولید قلم آمار

  .مراحل مختلف کیفیت تولید اقالم بررسی و تایید میشود تا امکان اعالم و انتشار آن به عنوان آمار رسمی فراهم شود
  آمارنظام برنامه ریزي، دستگاههاي اجرایی، شوراي عالی  گیرند(گان):معرفی خدمت
  هاي خدمت:انواع زیرگروه

هاي کنونی کانال
  ارایه خدمت 

o حضور در
دفاتر دستگاه و 

  مراکز وابسته 
(تعداد ........ 

  مرکز)

o دفاتر پیشخوان
ودفاترخدمات 

(تعداد   ICTروستایی 
  ........ دفتر)

  ها: سایر کانالo  جایگاه وب>

روش ارائه خدمت 
  الکترونیکی

o  ارایه
-خدمت به

صورت 
 غیرالکترونیکی

رسانی اطالع >
الکترونیکی از 

چگونگی ارایه خدمت 
و امکان دریافت 

 کاربرگ از طریق وب

o  تعاملی o  تراکنشی 

 هاي مراجعه حضوري:ذکر ضرورت

 درخواست اطالعاتی و حدود یکصدهزار دانلود 2400حدود  گیرندگان:آمار تعداد خدمت
سطح ارائه خدمت 

  الکترونیکی
شهري     o استانی o ايمنطقه o ملی >

oروستائی 
  G2G< G2Co  G2B<  B2Bo  نوع خدمت

B2Co  
  بدون محدودیت ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله:تعداد دوره

  متغیرمدت زمان ارائه خدمت: 
  متغیر (درصورت وجود) (ریال):بهاي تمام شده ارایه خدمت   متغیر ي مستقیم ارایه خدمت(ریال):هزینه

آیا ارایه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی(مانند اطالعات، استعالم و ...) است، یا اینکه رأسا توسط 
  بله با همکاري سازمان برنامه و بودجه استانها و عنداللزوم دستگاههاي اجرایی دستگاه قابل ارایه است؟

  نداردهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی: نیازمندي
  عنداللزوم پایگاه اطالعات جمعیتی، کد پستی و... نیازمندي ها به  دیگر پایگاه هاي اطالعات پایه کشور:

  صرفه جویی در وقت، هزینه و کاهش آلودگی هوا مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟
 


