
 تامین آمار و اطالعات تولیدی ثبتی: نام خدمت    

 تهیه و تدوین سالنامه آماری استان)سالنامه(  شرح خدمت : -1

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1     شیوه ارائه خدمت -2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی اجرای خدمت -3

 مراحل انجام خدمت ردیف
انجام زمان 

 کار)حداقل(
زمان انجام 
 کار )حداکثر(

نام  واحد مراجعه
 ساختمان

شخص مورد 
 مراجعه

1 
بررسی و اصالح تغییرات بر اساس 

 الگوی جداول سالنامه مرکز آمار ایران
 یک ماهه یک ماهه

استخراج، بازبینی و 

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

2 
 از دستگاههای اجرایی فرم هاطراحی 

 یک ماهه یک ماهه
استخراج، بازبینی و 

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

3 

تهیه نامه جهت تکمیل جداول سالنامه 

آماری و ارسال آن به دستگاههای اجرایی 

 مرتبط

 یک ماهه یک ماهه
استخراج، بازبینی و 

 آماریپردازش داده های 

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

4 
استخراج، بازبینی و  ماهه 5 ماهه 5 جمع آوری فرم ها

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

5 
توسط کارشناسان  بررسی و رفع اشکال

 بخشی

استخراج، بازبینی و  روز 22 روز22

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

6 
استخراج، بازبینی و  روز 12 روز 12  ورود اطالعات در بانک اطالعاتی

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

7 
استخراج، بازبینی و  روز 02 روز 02 ورود اطالعات در جداول سالنامه

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

8 
استخراج، بازبینی و  روز 22 روز 22 بررسی و تطبیق فرم های آماری

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

9 
استخراج، بازبینی و  روز 12 روز 12 تهیه شاخص و تحلیل

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 بودجهو 
 آقای مالغالمعلی

11 
استخراج، بازبینی و  روز 22 روز 22 بررسی اصالح و ایجاد تغییرات الزم

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

11 
استخراج، بازبینی و  روز 15 روز 15 طراحی و صفحه آرایی

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 مالغالمعلی آقای

12 
به  نهایی  جهت تایید جداول ارسال 

 بخشی کارشناسان

استخراج، بازبینی و  روز12 روز12

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

13 
استخراج، بازبینی و  روز 12 روز 12 و اطالعاتتوسط معاون آماربررسی 

 پردازش داده های آماری

برنامه سازمان 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

14 
استخراج، بازبینی و  روز 12 روز 12 فایل برای چاپخانه ارسال

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

15 
 توزیع سالنامه آماری

 سه روز سه روز
استخراج، بازبینی و 

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی

16 
در سایت  PDFقراردادن فایل در قالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 روزیک  روزیک 

استخراج، بازبینی و 

 پردازش داده های آماری

سازمان برنامه 

 و بودجه
 آقای مالغالمعلی



 آدرس دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمت: در دفاتر پیشخوان ارائه نمی گردد. -4

 نیاز: نیاز ندارد. مدارک مورد -5

 


