بسم الله الرحمن الرحیم
خط مشی کیفیت مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مرجع نهایی و متولی آمارهای رسمی کشور ،وظیفه تهیه ،تولید و ارائه
آمارهای رسمی و هدایت و نظارت بر فعالیتهای آماری کشور را از راههای زیر بر عهده دارد:
الف -تولید آمار ،اطالعات و اطالعرسانی به موقع و با کیفیت
ب -برنامهریزی ،هدایت ،نظارت ،استانداردسازی و یکپارچهسازی نظام آماری و فعالیتهای آماری در کشور
ج -ساماندهی و یکپارچهسازی پایگاههای اطالعات آماری در سطح کشور با اولویت بخشیدن به نظام آمارهای ثبتیمبنا
ما برای انجام بهتر این مهم و افزایش کیفیت تولیدات و خدمات مرکز آمار ایران ،تعالی نقش و جایگاه نظام آماری کشور در
فرایند برنامهریزی ملی را با هدف پشتیبانی از تحقق برنامههای توسعه کشور ،بر مبنای الگوی توسعه اسالمی -ایرانی ،اولویت
استراتژیک خود میدانیم و همه فعالیتها و اقدامات را در چارچوب مدیریت کیفیت نظام آماری کشور برنامهریزی و اجرا نموده
و با آن سازگار مینماییم.
مرکز آمار ایران متعهد به کیفیت است و بر اساس توصیهها و دستورالعملهای بینالمللی ،نظام مدیریت کیفیت آمارها را در
این مرکز پیادهسازی و به صورت سیستماتیک نقاط قوت و ضعف خود را برای بهبود مستمر کیفیت فرایندها و بروندادهای
آماری شناسایی میکند.
مرکز آمار ایران برای تأمین اطالعات مورد نیاز نظام برنامهریزی کشور و رفع سریع نیازهای آماری ،اهداف کالن زیر را
سرلوحه فعالیتهای خود قرار میدهد:
 -1هماهنگی و یکپارچهسازی نظام آماری به عنوان مرجع رسمی نظام در حوزه کیفیت
 -2اعتماد سازی و حفظ بیطرفی در تولید و ارائه آمارهای مورد نیاز و ضروری
 -3پایبندی به اصول و اخالق حرفهای و صیانت از استقالل حرفهای مرکز آمار ایران
 -4محرمانگی و رعایت امانت در گردآوری ،نگهداری و انتشار آمار و اطالعات
 -5توسعه نظام آماری مبتنی بر فناوری اطالعات و برخط
 -6تضمین درستی ،مقایسهپذیری و انسجام اطالعات آماری
 -7پیادهسازی و استقرار نظام مدیریت کیفیت ،رعایت استانداردهای آماری و نظارت و ارزیابی فرآیند تولید آمار
 -8توسعه و گسترش همکاریهای علمی با مراکز ملی و بینالمللی
ما تالش خواهیم کرد که همواره کار خود را بر اساس آخرین دستاوردهای علم آمار و دانش مدیریت ،با کیفیت بهتر انجام داده
و با بهرهگیری از نظرات ذینفعان به طور مستمر فعالیتهای خود را در راستای جلب رضایت آنها بهبود بخشیم .مشارکت نیروی
انسانی کارآمد به عنوان سرمایه اصلی مرکز و بهرهگیری از الگوهای پیشرفته در جهت رسیدن به تعالی سازمانی به عنوان راهبرد
اساسی ،مد نظر اینجانب است و انتظار میرود مدیران و کارکنان مرکز آمار ایران در دستیابی به آن همکاری و همدلی نمایند.
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