ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

عنوان خدمت :تامین آمار و اطالعات تولیدی (سرشماری ها ،آمارگیری های نمونه ای)

شناسه خدمت10031102000 :

 خدمت به کسب و کار ) ◼ (G2Bخدمت به دیگر دستگاه های دولتی)(G2G

نوع خدمت :

◼ خدمت به شهروندان)(G2C

شرح خدمت :

اجرای سرشماری و یا آمارگیری نمونه ای با رعایت استاندارد آماری بین المللی پس از بررسی ضرورت اجرا و برنامه ریزی ،طراحی ،آماده سازی و گردآوری
داده ها ،پردازش داده ها و استخراج نتایج ،ارزیابی کیفیت نتایج ،انتشار ،اطالع رسانی و مستند سازی ،همچنین در مواردی که در دستگاههای اجرایی قصد
اجرای یک طرح آماری داشته باشند با رعایت استاندارد ابالغی و نیز نظارت مرکز آمار ایران تمامی مراحل پیش گفته به ترتیب طی میشود

جزئیات خدمت

مدارک مورد نیاز- :
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال) به
خدمت گیرندگان

 8ماه تهیه برنامه ها و اسناد

ارائه گزارش  3روز

همه روزه در ساعات اداری و شبانه روزی از طریق سایت
 1بار
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ (مبالغ)
-

نحوه دسترسی به خدمت

◼ اینترنتی:
◼ پست الکترونیکی:
◼ تلفن گویا:

tavakoli.m@mporg.ir

034 – 32120003

 تلفن همراه:
 پیام کوتاه:

 دفتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان:
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

034 – 32114152

آقای توکلی  -داخلی 323

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

نمودار مراحل خدمت /زیر خدمت:
اعالم زمان شروع و سازمان اجرایی طرح های آمارگیری از جانب مرکز آمار ایران

شرکت در سمینار آموزشی در مرکز آمار ایران

برگزاری سمینار آموزشی در استان

تعیین سازمان اجرایی طرحهای آمارگیری
سازماندهی و شروع عملیات میدانی

جمع آوری آمار و اطالعات بر اساس پرسشنامه طرح

بازگشت به مامور آمارگیری
جهت اصالح

در صورت
وجود اشکال

نظارت و بازبینی
پرسشنامه های طرح

انجام داده آمایی و وریف توسط داده آما و وریفایر
انجام ادیت موضوعی توسط کارشناس

ارسال به مرکز آمار ایران

