
 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تکالیف مرکز آمار ایران در 

 )مجلس شورای اسالمی 10/11/1395)مصوب 

 

 

نوع تکلیف  متولی اصلی به منظور : بند/تبصره/ماده ردیف
 مرکز آمار ایران

 زمان انجام

 – 7تبصره  – 3بند  1

 1ماده 

گستتتتر  ر ارت ا  

کیفیت ر اثربخشی 
آمتتتوز  یتتتالتتتی 

 آموز مهارت  ر

ها  یلوم، رزارتخانهدرلت/

تتتیتت تتیتت تتات ر  تتنتتارر  ر 
بهداشتتت، درمان ر آموز  

 پزشکی

مشخص  همکار 

 نشده

ستتتتتاز ، یکپتتار تته 10ماده  2

ستتتتاماندهی ر ر   
کار  در نظام مواز 

 آمار  کشور

مشخص  اجرایی مرکز آمار ایران

 نشده

قسمت ج  – 1بند  3
 30ماده -

بردار  بهینه از بهره
هتتتا ر ظتتتر تتتیتتتت

هتتتا  متتتوقتتت تتتیتتتت
 جغرا یایی کشور

مشارکت/  رزارت راه ر شهرساز 
تهیه گزارش 

آماری حمل 
 و نقل

 همه ساله

 

ها ر پارکها  یلم ر  نارر  که دانشگاهها، مراکز ر مؤسسات آموز  یالی ر پژرهشی ر  رهنگستان -1ماده 

تی ی ات ر  نارر  ر بهداشت، درمان ر آموز  ها  یلوم، دارا  مجوز از شورا  گستر  آموز  یالی رزارتخانه
باشند، بدرن ریایت قوانین ر م ررات یمومی حاکم بر دستگاهها  ربط میپزشکی ر سایر مراج  قانونی ذ 

ر  قانون برگزار  مناقصات ،خدمات کشور قانون مدیریت  ،قانون میاسبات یمومی کشور ریژهدرلتی به

م امالتی، ادار ، استخدامی ر   ها  مالی،نامهاصالحات ر الیاقات ب د  آنها ر   ط در  هار وب مصوبات ر آیین
رزیران یلوم، تی ی ات ر  نارر  ر بهداشت، درمان ر آموز    به تأییدتشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد 

تی ی اتی   جمهور ر در مورد دانشگاهها ر مراکز آموز  یالی رها به تأیید رئیسپزشکی ر در مورد  رهنگستان
 .کنندرسد، یمل میرابسته به نیررها  مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیررها  مسلح می

آموز ، درلت موظف است نسبت مهارت  نظور گستر  ر ارت ا  کیفیت ر اثربخشی آموز  یالی رمبه -7تبصره 

 :به تی ق موارد زیر اقدام کند

ها  یلوم، تی ی ات ر  نارر  ر بهداشت، درمان ر آموز  پزشکی مکلفند با همکار  رزارت ت ارن، رزارتخانه .3
 .  تیصیلی خود را متناسب با بازار کار ت یین نمایندها، رشتهمرکز آمار ایرانکار ر ر اه اجتمایی ر 

 

 :کار  در نظام آمار  کشورساز ، ساماندهی ر ر   مواز منظور یکپار هبه -10ماده 

 .مرج  رسمی تهیه، ایالم ر انتشار آمارها  رسمی کشور است مرکز آمار ایران -الف

 .شودالیاق می 10/11/13۵3ایران مصوب  مرکز آمار( قانون 2این بند قبل از ماده )

ها  با همکار  دستگاهها  اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار  کشور مبتنی بر  نارر  مرکز آمار ایران -ب
است رار نظام آمارها  ثبتی ر است رار ر   نوین با ریایت استانداردها ر ضوابط تولید ر انتشار آمارها  رسمی،

یالی ر تصویب شورا  مرکز آمار ایرانگاه اطالیات آمار  کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد تغذیه مستمر پای
 .االجراء استآمار ایران برا  دستگاهها  اجرائی الزم

دستگاهها  اجرائی مانند بانک مرکز  مکلفند در حدرد رظایف قانونی خود ر در  هار وب ضوابط ر  -پ

صورت ها  مربوط به خود را تولید ر ایالم کنند. در اینآمار ایران، آمار تخصصی حوزه استانداردها  شورا  یالی
 .آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است

 .گرددالیاق می مرکز آمار ایران( قانون ۹ینوان مواد جدید ب د از ماده )بندها  )ب( ر )پ( به

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/modiriat/52-1390-03-13-17-51-08.html
http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/modiriat/52-1390-03-13-17-51-08.html
http://shenasname.ir/tec/monaghese/2055-830125.html
http://shenasname.ir/tec/monaghese/2055-830125.html


 

 -30ماده 

 :ها  جغرا یایی کشورموق یت ها ربردار  بهینه از ظر یتبه منظور بهره -ج

موظف است نسبت به ایجاد بانک جام   مرکز آمار ایرانرزارت راه ر شهرساز  با هماهنگی ر مشارکت  .1
رن ل کشور ر است رار سامانه اطالیات جام  حوادث ر سوانح حمل ر ن ل که دربرگیرنده اطالیات دریا تی از حمل

ا ، هواپیمایی کشور  ر بنادر ر رن ل جادهها  راهدار  ر حملانپلیس، بخش بهداشت ر درمان کشور، سازم
ها ر اطالیات ساز  ر ارائه دادهربط است با هدف تجمی ، شفافها  ذ آهن ر سایر سازماندریانورد ، شرکت راه

مل ر ن ل ها  ملی ایمنی اقدام نماید. گزار  آمار  حصییح ر قابل استفاده در تیلیل ر تدرین اهداف ر برنامه
 .شودتدرین ر منتشر می مرکز آمار ایرانکشور همه ساله توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران تکالیف مرکز آمار ایران در 
 می(مجلس شورای اسال 14/12/1395صوب )م

 

تکلیف نوع  متولی اصلی به منظور : بند/تبصره/ماده ردیف

مرکز آمار 
 ایران

زمان 

 انجام

بند ب   – 1تبصره  1

 64ماده -

تتتیتت تتق اقتتتصتتتتتتاد 

بنیتتان، ا زایش دانش
رر ، تتتنتتظتتیتتم بتتهتتره

رابطه مت ابل تیصتتیل 

ر اشتتتغا ، گستتتر  
همکتتار  ر ت تتامالت 

بین لمللی ر   تتا   ا
ا زایش ن ش مردم در 

متتدیتتریتتت یتتلتتمتتی 
  نارر  کشور  ر

شورا  یالی یلوم، 

ز ر مرک تی ی ات ر  نارر  
 آمار ایران

دریتتتتتتا تتتتتتت 

گتتتتتزار  از 
دستتتگاه ها  

اجتتتتتترایتتتتتتی 

موضتتتتوع ماده 
قتتتتانتتتتون  ۵

ختتتتتتدمتتتتتتات 
ر کشتتتتتتور  

دستتتتگاهها  
متتتتوضتتتتتتتتوع 

( ۵0متتتتتتتتاده)

قتتانون الیتتاق 
متتتتواد  بتتتته 

قتتانون تنظیم 
بتتخشتتتتتی از 

م ررات متتالی 

/  درلتتتتتتتت
انتتتت  تتتتتتتار 

کر   ینتته  هز
تتتیتتقتتیتت  و 

  توسعه

 ساالنه

به منظورتوس ه درلت  67ماده   –بند ت  
ف   ح نیتتک ر  ترر ک ل ا

یکپتتار گی شتتتتبکتته 

متتتلتتتی اطتتتالیتتتات ر 
رر  ا تتزایتتش بتتهتتره

 هایارتباطیزیرستتاخت
 کشور

دستتتتتگتتاههتتا  اجرائی، 
راحتتدهتتا  زیرنظر م تتام 

رهبر  ایم از نظتتامی ر 

غیرنظتتامی در صتتتتورت 
متتتوا تتت تتتت ایشتتتتتتتان، 

شوراها  اسالمی شهر 
ر ررستتتتا ر مؤستتتستتتات 

حر تته ا  خصتتتتتوصتتتتتی 

دار متتتأمتتتوریتتتت هیتتتهتتتد
 یمومی

ایجتتا  نمتتا  
جتتتتتتامتتتتتت  

آمتتتتارهتتتتای 

ثتتت تتت تتت  و 
شتت  ه م   

و  آمتتار ایران
تهیتته و اغ   

اقتت   آمتتار 

ث    و نیوه 
غتته  تولیتتآ آن

   س گاه ها

 ماه ۹ 

 

رر ، تنظیم رابطه مت ابل تیصیل ر اشتغا ، گستر  بنیان، ا زایش بهرهمنظور تی ق اقتصاد دانشبه -64ما ه 

 : نارر  کشور  المللی ر ا زایش ن ش مردم در مدیریت یلمی رت امالت   ا  بینهمکار  ر 

المللی منظور ارت ا  یلمی ر رقابت بین دانشگاهها  کشور ر ت امالت بینشود بهبه درلت اجازه داده می -الف
  م تبر در طی اجرا  قانون برنامه نسبت به ایجاد راحدها ر ش ب آموز  یالی با مشارکت دانشگاهها

کاربرد   -ا  ر دانشگاه جام  یلمیالمللی ر دانشگاهها ر مؤسسات آموز  یالی ر پژرهشی ر  نی ر حر هبین
گذار  مشترک، ها  شورا  یالی ان الب  رهنگی اقدام نماید. نیوه سرمایهدر داخل کشور در  هار وب سیاست

نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان در آیینتسهیل ت امالت ارز  ر تردد ایضا  هیأت یلمی ر دانشجویان 

 .شودرسد، مشخص میربط به تصویب هیأت رزیران میادار  ر استخدامی کشور ر دستگاهها  اجرائی ذ 



( ۵0( قانون مدیریت خدمات کشور  ر دستگاهها  موضوع ماده)۵کلیه دستگاهها  اجرائی موضوع ماده) -ب

مکلفند یالره بر ایتبارات  1۵/8/1384( مصوب 1تنظیم بخشی از م ررات مالی درلت) قانون الیاق مواد  به قانون
یا ته ( از ایتبارات تخصیص%1درصد)پژرهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک

را  امور پژرهشی ها  غیریملیاتی را ب( ر در مورد شرکتها  درلتی از هزینه6( ر )1استثنا   صو )ا  بههزینه
 .ر توس ه  نارر  هزینه کنند

ها  تی ی اتی دستگاه دستگاهها  مذکور ضمن ریایت  هار وب ن شه جام  یلمی کشور ر ارلویت -1تبصره 

ماه کرد این بند را هر ششرسد مکلفند نیوه هزینهتصویب شورا  یالی یلوم، تی ی ات ر  نارر  میربط که بهذ 
گزار  دهند. شورا  یالی یلوم، تی ی ات  مرکز آمار ایرانلی یلوم، تی ی ات ر  نارر  ر بار به شورا  یایک

طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورا  اسالمی ر  نارر  موظف است گزار  یملکرد این بند را به

کرد تی یق ر توس ه را منتشر مکلف است ساالنه اطالیات مربوط به هزینه مرکز آمار ایرانارائه کند. همچنین 
 .نماید

 

 

 -67ما ه 

شود نسبت به ا زایش ظر یت انت ا  )ترانزیت( پهنایباند به رزارت ارتباطات ر نارر  اطالیات اجازه داده می -الف
ا  سنجش از راه درر ر توس ه یبور  از کشوربه سی ترابیت برثانیه اقدام نماید ر برا  ارائه خدمات ماهواره

گذار  ر کاربردها   نارر  اطالیات ر ارتباطات از طریق دستگاه ها  رابسته نسبت به مشارکت رسرمایهخدمات 
ها ( زیرساختی ها (  یبر نور  ر طرحها  )پررژهبا بخش خصوصی ر شرکتها  خارجی در طرحها  )پررژه

ها  یلومو نارریفضایی تها  سنجشی ر مخابراتی ر توس ه زیرساخارتباطات ر  نارر  اطالیات، ماهواره

ها  اصلی تجزیه ر مبادالت ر مدیریت خدمات ها  مادر مخابراتی، امور راگذار   رکانس ر شبکهاستثنا  شبکهبه
ها  کلی برنامه ( قانون اساسی ر سیاست44ها  کلی اصل  هل ر  هارم )پایه پستی ر با ریایت سیاست

یالی ها ر مصوبات شورا ارر  اطالیات ر ارتباطات ر سیاستریژه مسائل امنیتی در بخش  نششم توس ه به
 :یمل آررد ضا  مجاز  برا  برآررده کردن نیازها  کشور اقدامات زیر رابه

الملل را به منظور حضور شود شرکت انت ا )ترانزیت( ارتباطات بینبه شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می -1

گذار  المللی صدرر خدمات  نی ر مهندسی پهنا  باند با مشارکت ر سرمایهینا  ر بمؤثر در بازارها  منط ه
مشترک با بخشها  خصوصی ر یمومی غیردرلتی ر شرکتها  خارجی با ریایت منا   ملی ایجاد نماید. 

 .رسداساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت رزیران می

ا  که گونه گذار  نماید بهمیررم ر ررستایی سرمایهها  خدمات الکتررنیکی در مناطق در توس ه زیرساخت -2
امکان ارائه حداقل  هار خدمت الکتررنیکی اصلی درلت )سالمت، آموز ، کشاررز  ر بانکی( در هشتاد درصد 

 .پذیر گردد( ررستاها  باال  بیست خانوار کشور امکان80%)

رر  اطالیات ر ا زایش بهرهبه منظورتوس ه درلت الکتررنیک ر حف  یکپار گی شبکه ملی  -ب
باشند هایارتباطیکشور،دستگاههایاجرائی ر نهادها  غیرنظامیکهدارا  شبکه ارتباطی مست لمیزیرساخت

ها  داخلی دستگاه مربوط مجازبوده ر برا  ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی برایاستفادهاختصاصی درقلمرر   الیت

سایر اشخاص ح ی ی ر ح وقی ر ق قوانین ر م ررات مربوط ملزمب  ر مخابراتی بر بسترشبکه ملی اطالیات به
 .باشندهأخذمجوز از رزارت ارتباطات ر  نارر  اطالیات ر ر ق مصوبات شورای الی  ضا  مجاز  می

دستگاه ها  اجرائی موظفند نسبت به الکتررنیکی کردن کلیه  رآیندها ر خدمات با قابلیت الکتررنیکی ر تکمیل  -پ

توانند به منظور   اطالیاتی مربوط،تاپایانسالسوماجرای انون برنامهاقدام کنند. دستگاه ها  اجرائی میبانک ها
الکتررنیکی کردن  رآیندها ر خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه ها  اجرائی مکلفند 

بررن سپار  رابه د اتر پستی ر د اتر پیشخوان کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از مییط ادار  خود ر قابل راگذار  یا 
ررستایی حسب مورد راگذارکنند. ت ر ه ارائه پیشخوان  (ICT) خدمات درلت ر د اتر ارتباطات ر  نارر  اطالیات

خدمات درلت الکتررنیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم م ررات برسد. رزارت ارتباطات ر  نارر  اطالیات موظف 
 کبار گزار  یملکرد این بند را به کمیسیون صنای  ر م ادن مجلس شورا  اسالمی ارائه کندماه یاست هر شش

دستگاهها  اجرائی، راحدها  زیرنظر م ام رهبر  ایم از نظامی ر غیرنظامی در صورت موا  ت ایشان، -ت

ها  سامانه دار مأموریت یمومی موظفند درا  یهدهشوراها  اسالمی شهر ر ررستا ر مؤسسات خصوصی حر ه
مورد نیاز برا  ایجاد نظام جام   مرکز آمار ایرانون الیاتی ر آمار ثبتی موضوع قانالکتررنیکی خود، اقالم اط

بردار  آمارها  ثبتی ر شبکه ملی آمار ایران را ایجاد ر حداکثر تا پایان سا  درم اجرا  قانون برنامه امکان بهره

 مرکز آمار ایران راهم نمایند.  مرکز آمار ایرانرا بر بستر شبکه ملی اطالیات برا   الکتررنیکی ر برخط آن
ها تهیه ربه آنها مار ثبتی ر نیوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برا  هریک از دستگاهمکلف است اقالم آ

 .ابالغ کند

 


