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 نوین هاينظام استقرار

 و عملکرد بهبود ریزي،برنامه

   راهبردي نظارت
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 با نظام آماريوظایف مرتبط 

 نظام آماري کشور، اجزاي هاي هریک ازهاي آماري، وظایف و فعالیتها و نهادهاي درگیر در فعالیتدستگاه نظام آماري مجموعه

 ممهمترین اهداف نظا گیرد.قوانین و مقررات حاکم بر وظایف و روابط آماري را در برمی اصول، ها بایکدیگر،روابط درونی و بیرونی آن

ع ریزي جامآماري عبارتست از: شناخت مشکالت و تنگناهاي نظام تولید آمار در کشور، تشخیص دقیق نیازهاي آماري کشور، برنامه

هاي آماري، ها در انجام فعالیتجهت تهیه و تولید اطالعات آماري مورد نیاز، تبیین ساختار مدیریتی و تعیین وظایف هریک از رده

هاي آماري کشور، ایجاد و هاي مدیریتی نظام آماري، نظارت و ارزیابی کامل فنی، اجرایی و مالی فعالیتان ردهتعیین شیوه ارتباط می

باشد. ساختار می سازي اطالعات آماري براي ارائه به کاربران و اطالع رسانی تولیدات آماريه پایگاه اطالعات آماري و بهنگامتوسع

مار، عالی آعالی آمار، کمیسیون تخصصی شورايهیئت وزیران، شوراي مجلس شوراي اسالمی، مدیریتی نظام آماري کشور متشکل از:

هاي آماربخشی است. فلسفه وجودي مجلس شوراي اسالمی و هیئت وزیران در نظام آماري کشور ناشی از آن مرکز آمار ایران و کمیته

هاي گیري و تصویب قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتلعاده، با تصمیمااست که مشارکت این دو نهاد در صورت لزوم و موارد خاص و فوق

بینی شده باشد. آماري در نظام آماري کشور پیش

آمارشوراي   عالی 

هاي آماري در زمینه تأمین نیازهاي فعالیتکننده ترین مرجع سیاستگذاري و هماهنگعنوان مهم عالی آمار بهوظایف شوراي

مرکز آمار  1353تولید آمارهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در قانون مصوب هاي گسترده آماري کشور و رفع مشکالت و نارسایی

اي بنا بر صالحدید ریاست محترم شورا، جلسه ،1399است. این شورا به منظور انجام وظایف خود در سال ایران مورد تأکید قرار گرفته 

نداشته است.

سیون آمارتخصصی شوراي کمی  عالی 

، کمیسیون تخصصی، به عنوان بازوي کارشناسی و مشورتی "عالی آمارنامه اجرایی دبیرخانه شورايآیین " 6بر اساس ماده 

 هاي آمار بخشیهاي آماري کشور که از سوي کمیتههاي مربوط به فعالیتها و طرحمنظور بررسی تخصصی برنامهمار، به عالی آشوراي

شرح ه جلسه برگزار نموده که اهم مصوبات ب سه ،1399گردد. این کمیسیون در سال شود، تشکیل میعالی آمار ارجاع میو شوراي

 ذیل است.

شغلی و پیشنهادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان طرح ملی و استاندارد براي  مقرر شد طرح آمارهاي حوادث •

گیرد به آن  قرار عالی آمارکه در ردیف بودجه شوراي اي هم در صورتیسنجش حوادث شغلی کشور تعیین شود و بودجه

 اختصاص داده شود؛

یید اعضاي کمیسیون کشور با اصالحات مطروحه مورد تأ ينامه تشکیل شوراي راهبري پژوهش و آموزش نظام آمارآیین •

 ؛گیردقرار  ءی آمار در اختیار اعضاعالتخصصی شوراي
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ها تاکنون نهایی نشده با دفاتر مربوط در مرکز آمار هاي اجرایی که فهرست آمار رسمی آنمقررشد جلسه هماهنگی دستگاه •

تناقضات احتمالی ظرف دو هفته صورت گیرد و نتیجه به کمیسیون  گیري از پیشنهادات و رفع اختالفات وایران جهت بهره

 راي اتخاذ تصمیم نهایی منعکس شود؛تخصصی و در صورت ضرورت به شوراي عالی آمار ب

؛گیردتخصصی شوراي عالی آمار قرار اعضاي کمیسیون  تأییدفهرست آمار رسمی مورد  •

روز به صورت کتبی به  10نامه کیفیت تا را در خصوص آییناعضاي کمیسیون تخصصی مکلف هستند نظرات اصالحی خود  •

 عالی آمار ارسال دارند؛شورايدبیرخانه 

عالی آمار مجموعه مستندات مربوط به چارچوب کیفیت و تجربیات سایر کشورها را براي اعضاي کمیسیون دبیرخانه شوراي •

 عالی آمار ارسال دارد؛خصصی شورايت

هاي وستایی ریاست جمهوري نسبت به توسعه و تقویت سامانه جامع آماري و اطالعات آباديمقرر گردید معاونت توسعه ر •

 و بودجه آن اقدام مقتضی بعمل آید؛مین اعتبار أکشور با همکاري کلیه دستگاه هاي اجرایی مبادرت ورزد و نسبت به ت

اي کشور ، همکاري الزم را در زمینه همقرر گردید مرکز آمار ایران ضمن رصد سامانه جامع آماري و اطالعات آبادي •

 ل آورد وعمهاستانداردسازي سامانه ب

 عالی آمار قرار گرفت.اعضاي کمیسیون تخصصی شوراي تأیید نامه نشان کیفیت آمارهاي رسمی ایران موردآیین •

آماردبیرخانه شوراي  عالی 

 17/3/1382(مصوب جلسه "آمارعالی نامه اجرایی دبیرخانه شورايآیین"عالی آمار بر اساس ماده یک اي شورايوظایف دبیرخانه

 به قرار ذیل است:1399عالی آمار در سال شوراي عالی آمار) بر عهده مرکز آمار ایران است. اهم اقدامات دبیرخانهشوراي

؛هاي آماربخشیآمار و هماهنگی در برگزاري جلسات کمیته عالیمدیریت برگزاري جلسات کمیسیون تخصصی شوراي •

رسانی و خبررسانی رویدادهاي مرتبط با نظام آماري به مجموعه نظام اداري کشور از طریق درگاه ملی آمار، ابالغ، اطالع •

یرسایت دبیرخانه شوراي عالی آمار؛ز

در اجراي برنامه ملی  هاي اجراییتکالیف دستگاههاي آماربخشی درخصوص تبیین و هماهنگی شرکت در جلسات کمیته •

وتوسعه آمار کشور 

.هاي آماربخشیارزیابی عملکرد کمیته •

شیکمیته آمار بخ  هاي 

هاي دستگاه اجرایی کشور کمیته 29هاي آماري، انعکاس مشکالت وضعیت موجود و نیازهاي آماري در به منظور ساماندهی فعالیت

برگزار نمودند. در این میان  جلسه 47، در مجموع 1399هاي آماربخشی درسال ند. بدین منظور کمیتهاآمار بخشی سازماندهی شده

کمیته آمارهاي میراث  "مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کمیته آمارهاي  "کار و رفاه اجتماعی  تعاون، "آمارهاي  کمیته

اي هوزارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگري فعالیت بیشتري نسبت به سایر کمیتهمستقر در  "فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 

 اند.آماربخشی داشته
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 يمشاوران آمار تیصالح صیتشخ

 1383نامه فعالیت آماري در مرکز آمار ایران به سال رتبه و صدور گواهی ء، ارتقاتاریخچه فعالیت تشیخص صالحیت، تمدید

توسط هیئت محترم وزیران  23/4/83مورخ  28437/ت/206375نامه تشخیص صالحیت به شماره آیینگردد که پس از تصویب برمی

انجام شد  8/6/83مورخ  101/103713و تفویض اختیار تشخیص صالحیت مشاوران در رشته خدمات مطالعات آماري طی نامه شماره 

تخصص آمارهاي  4نی شد. در حال حاضر مرکز آمار ایران در رساهاي کثیراالنتشار، موضوع اطالعو پس از آن طی آگهی در روزنامه

نماید. نامه فعالیت صادر میاقتصادي اجتماعی خانوار، آمارهاي کشاورزي، آمارهاي صنعت و معدن و زیربنایی و آمارهاي خدمات، گواهی

هاي آماري مربوط که بسیاري از طرحوريدهند بطشرکت در سطح کشور با مجوز مرکز آمار ایران فعالیت آماري انجام می 115بیش از 

در حال حاضر در هر  شود.نامه فعالیت آماري انجام میهاي آماري داراي گواهیها با همکاري شرکتبه معاونت آمار و اطالعات استان

. نندکیران فعالیت میتهران) با مجوز و نظارت مستقیم مرکز آمار ااستان  شرکت آماري ( 31استان حداقل یک شرکت آماري و حداکثر 

 باشد:انجام شده است به شرح زیر می 1399هایی که در سال فعالیت

 تشکیل کارگروه بررسی صالحیت مشاوران آماري؛ •

 اي کارگروه؛هاي دبیرخانهانجام فعالیت •

 مورد؛ 10مشاوران آماري:  نامهگواهیدریافت تقاضاي صدور  •

 مورد؛ 13مشاوران آماري:  نامهگواهیدریافت تقاضاي تمدید  •

 بررسی حقوقی پرونده متقاضیان صدور، تمدید و ارتقاي مجوز مشاوران آماري؛ •

 ؛شرکت آماري 5 :نامه جدیدصدور گواهی •

 ؛شرکت آماري 16 :نامه فعالیت آماريتمدید اعتبار گواهی •

جلوگیري از وقوع تأخیر یا وقفه در  نامه موقت یکماهه مشاوران داراي مجوز جهت بررسی پرونده (به منظورصدور گواهی •

 هاي موقت صادر شده است)؛، استثنائاً گواهینامه19-گیري بیماري کوویدهاي آماري در شرایط همهاجراي طرح

 و شرکت آماري 1 نامه فعالیت آماريارتقاي رتبه گواهی بررسی •

 هاي مشاوران آماري از تمامی کشور.پاسخ و مشاوره به مکاتبات و تماس •

نامه خرید خدمات مشاوره، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی تا سقف آیین 24الزم به ذکر است با توجه به اینکه طبق ماده 

باشد، لذا بررسی صالحیت و صدور معامالت متوسط با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وي، مجاز می

 پذیرد.صورت نمی 1396قیقی توسط مرکز از سال گواهینامه صالحیت براي اشخاص ح

 پایش و بهبود مدیریت عملکرد آمار ایران،مرکز عملیاتیبرنامه  نیتدو و یطراح

ریزي که شامل سلسله مراتب اهداف، سلسله براساس الگویی از برنامه1396سال از ایران  مرکز آمارعملیاتی تدوین برنامه  طراحی و

هاي طی شده جهت تدوین این برنامه به یا گام است. مراحل و ها بوده تدوین شدهت(عملیاتی) و سلسله مراتب فعالیّ هامراتب برنامه
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 در این الگو ابتدا عناوین اهداف کالن این هاي تخصصی مرکز آمار ایران تدوین شد.ذیل بوده که توسط کلیه دفاتر وگروه دترتیب موار

اي هها ذیل هر یک از اهداف مرکز و به تبع آن برنامههاي هر یک از معاونتبه صورت آبشاري برنامه رییسه تعیین و هیئتمرکز توسط 

 هاي زیر تعیین شد: هاي دفاتر با ویژگیها ذیل برنامههاي معاونت و وظایف گروهدفاتر ذیل برنامه

 ؛فعالیتتاریخ شروع  •

 ؛نوع خروجی (محصول) •

 ؛شرح خروجی (محصول) •

 ؛(ورودي)نیاز نوع پیش •

 ؛نیاز (ورودي)شرح پیش •

 ؛نیازنوع سازمان براي دریافت پیش •

 ونیاز کننده پیشدفتر تأمین •

 .نیازتاریخ دریافت پیش •

هاي تخصصی و همچنین توجه فعالیت مربوط به کلیه گروه 1978شدن محصول محور ، 1399در سال  برنامههاي اصلی این از ویژگی

 ها بود. به تصریح دقیق پیش نیازهاي آن

دهی مطلوب براي سطوح عالی مدیریت، ها و گزارشبراي کنترل، ارزیابی عملکرد برنامهراستاي فراهم نمودن مکانیسمی در همچنین 

برداري قرار گرفته مورد بهره 1396توسط این مرکز طراحی و از سال  ")RBMمدیریت عملکرد برمبناي محصول ("اي با عنوان سامانه

اي پایش عملکرد، هاي تخصصی و بر اساس گزارشات دوره، بر اساس اجراي مستمر ارزیابی عملکرد دفاتر و گروه1399است. در سال 

داف دسترسی به اه فرایندهاي مدیریتی، بهبود موانع پیش رو جهت تحقق عملکرد واحدهاي مرکز شناسایی شد تا از طریق پیگیري

یز ارزشیابی عملکرد کارکنان ن فرایندهاي مرکز در ش و ارزیابی عملکرد دفاتر وگروهمرکز تسهیل شد. شایان ذکر است از نتایج پای

 .برداري شده استبهره

 هاي عمومی و اختصاصی دستگاه هاي اجرایی کشور کرد در بعد شاخصلتدوین گزارش ارزیابی عم

ت ئهی28/10/1393هـ تاریخ 50642/ت127675به منظور عملیاتی نمودن برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوري و همچنین به منظور  82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3محترم وزیران و در اجراي بند (الف) ماده 

کشور به هایی ساالنه توسط سازمان امور اداري و استخدامی هاي اجرایی، شاخصاستقرار کامل نظام مدیریت عملکرد در دستگاه

هاي اختصاصی امتیاز براي شاخص 1000هاي دولتی در قالب ها و سازمانشود که مبناي ارزیابی وزارتخانههاي اجرایی ابالغ میدستگاه

عالی اداري و ها بر اساس امتیازات کسب شده به شورايباشد. نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههاي عمومی میامتیاز شاخص 1000و 

 آید. هاي برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل میشود و از دستگاهجمهور ارائه میمحترم ریاست 

 باشد:هاي عمومی و اختصاصی مرکز آمار ایران در این سال به شرح زیر میاقدامات انجام شده در راستاي تدوین گزارش شاخص
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 ؛1399شاخص اختصاصی ارزیابی عملکرد سال  6تدوین و اعالم  •

  ؛هاي برنامه سه ساله اصالح نظام اداري مرکز آمار ایرانبسترسازي و پیگیري اجراي گام •

 ؛مرکز آمار ایرانمدیریت توسعه اولویت قرار دادن محورهاي برنامه اصالح در شوراي راهبري  •

 1399 و 1398هاي سال هاي عمومی و اختصاصیشناسی نتایج ارزیابی عملکرد شاخصتجزیه و تحلیل و تهیه گزارش آسیب •

 ؛در جهت بهبود و رفع موانع

 ؛1399هاي عمومی واختصاصی سال سازي و ارتقاي امتیازات شاخصگذاري مرکز آمار ایران در جهت پیادههدف •

 RESULTمحصولاستقرار نظام ارزیابی عملکرد در مرکز آمارایران از طریق توسعه سامانه مدیریت عملکرد بر مبناي  •

BASED MANAGEMENT )RBM(؛ 

گیري از نقطه نظرات آنان جهت برگزاري جلسات کارشناسی و تعامل با ارزیابان سازمان اداري و استخدامی کشور و بهره •

 ؛1399بهبود عملکرد سال 

نامه ارزیابی شاخص اجراي برنامه ملی توسعه آمار هاي اجرایی در خصوص مفاد شیوهارائه راهنمایی و مشاوره به دستگاه •

 ؛1399کشور 

 و مرکز آمار ایران 1399هاي عمومی و اختصاصی سال تهیه و تدوین گزارشات ارزیابی عملکرد شاخص •

 نظام مدیریت عملکرد دولت (تسما). ربط در سامانهبارگذاري گزارشات فوق به همراه مدارك و مستندات ذي •

 اختصاصی به صورتهاي عمومی و رشد امتیازات مرکز آمار ایران در بعد شاخص ،گذاري انجام شدهشایان ذکر است بر اساس هدف

 است : 2نمودار 

 

 هاي عمومی و اختصاصی مرکز آمار ایرانمقایسه امتیازات شاخص -2نمودار 
  1396 -99هايسال

را کسب نموده اجرایی دستگاه  99در بین  25هاي اختصاصی رتبه در بعد شاخص 1398الزم به ذکر است این مرکز در ارزیابی سال 

دستگاه اجرایی ارتقاء یافت. همچنین در جمع  101در بین اجرایی جایگاه این مرکز به چهارمین دستگاه  1399بود که در سال 
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 در بیناجرایی به هجدهمین دستگاه  1399بود که این جایگاه نیز در سال  54رتبه این مرکز  1398امتیازات دو شاخص نیز در سال 

 دستگاه اجرایی ارتقاء یافته است. 101

 ) 1396 -1400روند رصد و ارزیابی پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور(

 1396هاي مستمر، از سال مرکز آمار ایران در راستاي تثبیت مرجعیت در نظام آماري کشور ضمن تعامل، هماهنگی و پیگیري

هاي عمومی ارزیابی عملکرد ذیل شاخص "سازي نظام آماري توسعه آمار کشور و مدرناجراي برنامه ملی  "توانست اضافه شدن شاخص

هاي سازي ارزیابی دستگاهامتیاز نسبت به نهادینه 20برساند و در قالب هاي اجرایی را به تأیید سازمان اداري و استخدامی کشور دستگاه

دستگاه(ستاد مرکزي و دستگاه وابسته) از 145نماگر ذیل و در حدود  7در قالب  1399اجرایی کشور اقدام کند. این ارزیابی در سال 

هاي اجرایی کشور به انجام اندازي سامانه رصد برنامه ملی آمار کشور و ایجاد ارتباط برخط در امر ارزیابی با دستگاهطریق طراحی و راه

 رسید.

 )1396-1400(سازي نظام آماري اجراي برنامه ملّی توسعه آمار کشور و مدرن -8 جدول

 سقف امتیاز عنوان زیرشاخص زیرشاخص

1 
هاي آماري ایران برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع استقرار نظام جامع ثبت 5اجراي تکالیف مربوط به ماده 

 (ایران استارز)

14 2 
 یري اطالعاتپذجمع و پذیريبرنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع مقایسه 6اجراي تکالیف مربوط به ماده 

 کیفیت آمارهاي رسمی ارتقاي آماري و ایجاد یکپارچگی درتولید، توسعه و

3 
هاي مین، توسعه و استقرار زیر ساختأت برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع 7اجراي تکالیف مربوط به ماده 

 سازي نظام آماريفناوري در راستاي مدرن

4 
ریزي و سازي نظام برنامهیکپارچه برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع 8به ماده اجراي تکالیف مربوط 

 آموزشی و پژوهشی نظام آماري هايو ظرفیت هاگذاري فعالیتسیاست
1 

5 
سازي نظام مدیریت کیفیت و رعایت برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع پیاده 9اجراي تکالیف مربوط به ماده 

 آمارياستانداردهاي 
2 

6 
ترویج و ارتقاي سواد و فرهنگ آماري و برنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع  10اجراي تکالیف مربوط به ماده 

 افزایش سرمایه اجتماعی
1 

7 
ماهه عملکرد هاي ششبرنامه ملی توسعه آمار کشور موضوع ارائه گزارش 9اجراي تکالیف مربوط به ماده 

 عالی آمار کشوردبیرخانه شورايهاي اجرایی به دستگاه
2 
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همچنین براي نخستین بار بر اساس تعامالت صورت گرفته با سازمان اداري و استخدامی کشور و در راستاي استقرار نظام آمارهاي 

اضافه شدن هاي اجرایی کشور، هاي عمومی دستگاهامتیاز مندرج در شاخص 20عالوه بر ارزیابی  1399مبنا در کشور در سال ثبتی

هاي اختصاصی در ذیل شاخص "هاي آماري کشور به مرکزآمار ایرانارائه ریز داده و اطالعات آماري موردنیاز ثبت"شاخصی با عنوان 

ها در کسب امتیاز این شاخص را مورد ارزیابی دستگاه اجرایی ذیل، مورد تأیید این سازمان قرار گرفت. این مرکز وضعیت دستگاه 15

 ها به سازمان اداري و استخدامی کشور اعالم کرد.و نتایج را جهت ابالغ به دستگاهقرار داد 

 "هاي آماري کشور به مرکزآمار ایرانارائه ریز داده و اطالعات آماري موردنیاز ثبت "ارزیابی شاخص  -9 جدول

 هاي وابستهستاد و سازمان وزراتخانه/ سازمان مستقل ردیف

 ستاد وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 1

 وزارت دفاع وزارت دفاع 2

3 
 وزارت نیرو

 فاضالب کشور شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و

 شرکت مادر تخصصی توانیر 4

5 
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 درمان و آموزش پزشکی ستاد وزارت بهداشت،

 سازمان بیمه سالمت ایران 6

 شرکت پست جمهوري اسالمی ایران فناوري اطالعاتوزارت ارتباطات و  7

8 
 وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی

 ستاد وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی

 سازمان تأمین اجتماعی 9

10 
 وزارت کشور

 ستاد وزارت کشور

 سازمان ثبت احوال کشور 11

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  12

 ستاد وزارت نفت وزارت نفت 13

 سازمان امور مالیاتی کشور وزارت اقتصاد ودارایی 14

 تجارت معدن و ستاد وزارت صنعت، تجارت معدن و وزارت صنعت، 15

 هاریزي استانارزیابی معاونت آمار واطالعات سازمان مدیریت و برنامه

هاي ریزينیازي براي طراحی و ارزیابی برنامههاي حکمرانی مطلوب بوده و پیشباکیفیت و بهنگام از ضرورتوجود اطالعات آماري 

 کید مسئوالن ارشد نظام که در بیاناتأآید. تهاي آمایش سرزمین به حساب میهاي اعتباري و برنامهتوسعه، پایش اثربخشی تخصیص

نامه شماره معاون اول محترم دولت و همچنین بخش 27/12/1396مورخ  168614/54154به شماره  نامهمقام معظم رهبري، بخش

، رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور نمودي بیش از پیش پیدا کرده است و بی شک مؤید لزوم 13/12/1396مورخ  1746764
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از آنجایی که بار اصلی تولید آمار رسمی کشور توجه به تولید اطالعات آماري با کیفیت در سطوح جغرافیایی و موضوعی مناسب است. 

هاي کشور است، ریزي استانمعاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه نرخ تورم و رشد اقتصادي بر عهدهاز جمله نرخ بیکاري، 

صول ها قابل حیم با این سازمانارزیابی کیفیت، صحت و انطباق آمارهاي رسمی تولید شده با استانداردهاي آمار رسمی در تعامل مستق

ت هاي مدیریهاي آماري سازماناست. با توجه به نقش مرجعیت مرکز آمار ایران و محوریت نظام آماري کشور، مسئولیت ارزیابی فعالیت

اي انتخاب بی به گونههاي ارزیابه این مرکز واگذار شد. شاخص امتیاز 105نماگر جمعاً با  19شاخص و  6ها در قالب استانریزي و برنامه

گیري و داراي مستندات ها، قابل اندازهریزي استانهاي مدیریت و برنامههاي آماري سازماناند که عالوه بر پوشش مناسب فعالیتشده

 باشند. 

مرکز در بوده و با توجه به استراتژي و هدف جدید  1398هاي سال ، مشابه شاخص1399هاي تعیین شده براي ارزیابی سال شاخص

هاي اداري آوري دادهساماندهی و جمع«ها در حوزه هاي استانتوسعه و استفاده از آمارهاي ثبتی، تنها یک شاخص براي ارزیابی فعالیت

 شده است. ارائه 10قالب جدول ها در اضافه شده است که تمامی این شاخص» مبنابراي تولید آمارهاي ثبتی با هدف سرشماري ثبتی

 و اطالعات) هاي اصلی ارزیابی محور هفتم (آمارشاخص -10 جدول

 عنوان شاخص کد شاخص
واحد 

 سنجش
 هدف کمی

 امتیاز

 1399سال 

1/7 
 در استان هاي اجراییدستگاه به مربوط ثبتی آمارهاي ساماندهی و آوريجمع

 مبناکشور با هدف سرشماري ثبتی ثبتی آمارهاي نظام چارچوب
 20 100 درصد

 16 100 درصد هاي آماريموقع طرحاجراي به 2/7

 30 100 درصد هاي آماريکیفیت اجراي طرح 3/7

 17 100 درصد ايهاي منطقهگردآوري اطالعات مورد نیاز حساب 4/7

 10 100 درصد آماري استان سالنامه تهیه 5/7

 12 100 درصد هاي شهري و روستاییسازي فایل جغرافیایی و نقشهتهیه و بهنگام 6/7

 105 هاي محور هفتم (آمار و اطالعات)جمع کل امتیازات شاخص

 


