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 مراحل انجام خدمت ردیف
زمان انجام 
 کار)حداقل(

زمان 
انجام کار 
 )حداکثر(

 واحد مراجعه
 نام ساختمان

شخص مورد 
 مراجعه

1 
بهنگام سازی نقشه های شهری ، 

 روستایی و آبادی بلوکه 
 سه ماهه سه ماهه

گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

2 
تهیه فایل جغرافیایی مورد نیاز برای 

 سرشماری

گروه اجرای طرح های  دو ماه دو ماه

 و سرشماری آماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

3 
اجرای عملیات اتصال کد پستی به نقشه 

 های آماری شهری

گروه اجرای طرح های  ماه 5 ماه 5

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

4 
شرکت در کارگاه آموزش حوزه بندی و 

 اطالعات کارگاه به سایر کارشناسان

طرح های  گروه اجرای روز 4 روز 4

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

5 
تهیه فهرست خانوارهای موسسه ای و 

 ارسال به مرکز

گروه اجرای طرح های  روز 22 روز 22

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

6 
تشکیل جلسه شورای هماهنگی استان و 

 تامین نیازهای مرتبط با سرشماری

گروه اجرای طرح های  روزه 5 روزه 5

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

7 
آماده سازی بستر و شبکه ارتباطی در 

 استان و شهرستان ها

گروه اجرای طرح های  یکماه یکماه

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

8 

دریافت تبلت ها ار مرکز تحویل و تحول 

ستادهای استان و تبلت و ملزومات به 

 شهرستان

 یکماه یکماه
گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

9 

اعالن عمومی برای ثبت نام در سامانه 

جذب نیرو ثبت نام مامور آمارگیر با 

 استفاده از سامانه جذب نیروی انسانی

 یکماه یکماه
گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی سرشماری ستاد

12 
 ITپشتیبانی سخت افزاری و تجهیزات 

 عملیات میدانی

گروه اجرای طرح های  ماه 4 ماه 4

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

11 
آماده سازی فایل نقشه برای انتقال به 

 تبلت و ارسال فایل به تهران

گروه اجرای طرح های  روز 4 روز 4

 سرشماریآماری و 
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

12 
گروه اجرای طرح های  یکماه یکماه آماده سازی تبلت ها برای سرشماری

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

13 

تعیین و ثبت نام معاونین فنی و آموزشی 

در  ITاستان ها، کارشناسان نقشه و 

 سامانه جذب نیروی انسانی

 روز 9 روز 9
گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

14 
ابالغ به کلیه دستگاههای اجرایی جهت 

 مشارکت در سرشماری اینترنتی

گروه اجرای طرح های  روزه 5 روزه 5

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

 



15 

انجام مصاحبه ، ارزیابی و انتخاب اولیه 

کارشناسان فنی ،ماموران آمارگیر و 

برای شرکت در  ITکارشناسان نقشه و 

 کالس های آموزشی

 یکماه یکماه
گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

16 
صدور کارت شناسایی رده های 

 بازشماری
 روزه 5 روزه 5

اجرای طرح های گروه 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

17 
برگزاری مراسم افتتاحیه سرشماری 

 حضوری
 یکروزه یکروزه

گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

18 

بررسی و شناسایی حوزه های کاری 

ماموران سرشماری قبل و بعد از فرایند 

 اجرای اصلی

 یکروزه یکروزه
گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

19 
عملیات میدانی و تکمیل فرم خانوارهای 

 معمولی ، موسسه ای و غیر ساکن
 یکماه یکماه

گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی خانوار

22 
بارگذاری اطالعات سرشماری در سامانه 

 سیجاد)بصورت روزانه(
 یکماه یکماه

گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

21 

نظارت درون سازمانی بر اجرای 

سرشماری و بازشماری توسط رده های 

 سرپرستی

 دو ماه دو ماه
گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

22 
مالی سرشماری در استان و  تهیه گزارش

 شهرستان
 یکماه یکماه

گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری

24 
پرداخت حق الزحمه به رده های اجرایی 

 سرشماری طبق دستورالعمل مرکز
 یکماه یکماه

گروه اجرای طرح های 

 آماری و سرشماری
 آقای نورمحمدی ستاد سرشماری
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