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 جمله ابزارهاي مهم برنامه ریزي و سیاسـت گـذاري و سـنجش              آمار و اطالعات دقیق و به روز از       

 قابل اعتماد، بخـشی     ین تهیه و تدوین اینگونه اطالعات     بنابرا. سیاستهاي اتخاذ شده به شمار می آید      
 نظـام منـد کـردن،    .تلقی می شوددر فرایند تصمیم سازي وزارت نیرو   م  از فعالیتهاي ضروري و مه    

د تولید داده هـاي آمـاري در صـنعت آب و    ی و مناسب در فراین  ساماندهی و اتخاذ روش هاي علم     
  .برق ضرورتی اجتناب ناپذیر است

انتظار می رود کلیـه حـوزه        . ابالغ می شود   ار و اطالعات وزارت نیرو     بدین وسیله نظام نامه آم    
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  :مقدمه
  

العـات بـه   هاي تولیـد و انتقـال آمـار و اط       ي کشورها ارتباطی تنگاتنگ با حجم و گستردگی سیستم         توسعه  
ریزي آینـده، ارزیـابی    ترین ابزار جهت برنامه آمار و اطالعات، قوي.  داردعنوان یکی از عوامل موثر در معرفی آنها   

ریـزي بـه      بنابراین نظام آمـاري و نظـام برنامـه        . گیري در سطوح مختلف مدیریت است       عملکرد گذشته و تصمیم   
از این رو کارکرد موفق نظام آماري مانند هر         . اي در خدمت توسعه و پیشرفت هر جامعه است          عنوان دو نظام پایه   

  نیرو که صنعتی پویا با حـساسیت ویـژه و   خصوص در وزارت  به،ریزي و نظارت مستمر است      نظامی نیازمند برنامه  
  .ل تغییر و رشد است در حادائماً

ي وزارت نیـرو  ي آمار نامه و برنامه تهیه نظام قانون مرکز آمار ایران،      برنامه ملی آمار کشور و     بر اساس   و بنابر این 
از نتـایج داده هـا در       دمات آماري براي استفاده مـدیران       به منظورسامان دهی و نظام مند کردن فرایند تولید و خ          

ي   ي چهـارم توسـعه      هـاي ناشـی از روح قـانون برنامـه           هـا و الـزام      ه به ضرورت  توجتصمیم سازي هاي آینده با      
 را  )گـروه آمـار و اطالعـات      (دفتـر فـن آوري اطالعـات        عی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،       اقتصادي، اجتما 

  .کند نامه می موظف به تنظیم این نظام
  

   تعاریف و مفاهیم-1  
 ي ملی آمار کشور، تعاریف و مفـاهیم       کار رفته در برنامه     الحات به ها و اصط    به منظور برداشت یکسان از واژه       

  :شود ه میهاي کلیدي در زیر ارای برخی واژه
   آمارهاي رسمی-1-1

منظور اسـتفاده در امـور مـدیریتی،          هاي اجرایی به    آمارهاي رسمی، اطالعات عددي است که توسط دستگاه         
نی در مورد وضعیت عمومی صنعت آب و برق تولیـد و منتـشر              رسا  ریزي، پژوهشی و اطالع     گذاري، برنامه   سیاست

  .شود می
   آمارهاي ثبتی-2-1

  .آیند ي صنعت آب و برق به دست می آمارهاي ثبتی آمارهایی هستند که در حین عملیات جاري و روزمره  
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   اقالم آماري-3-1

ا آمارهـاي ثبتـی و رسـمی         آنهـ  اسـاس وردنیاز هرسازمان اطالق میشودکه بر    قلم هاي آماري به شاخص هاي م       
  .تعریف و ارایه می شود

   حوزه هاي وزارت نیرو-4-1

  . استح سه سطحوزه هاي وزارت نیرو داراي
   ه ستاديحوز : سطح یک -1-4-1
   کاربردي صنعت آب و برق_ علمی  ي و موسسهتخصصیشرکتهاي مادر :سطح دو -2-4-1
منطقـه  ( زیر مجموعـه  شی،پژوهشی و تحقیقاتی آموزسه ها و مجتمع هايشرکت ها، موس  : سطح سه  -3-4-1

  )اي یا استانی
   ساماندهی آمارهاي ثبتی-5-1

ساماندهی آمارهاي ثبتی فرآیندي است که با هدف ارتقاي کمی و کیفی آمارهـاي ثبتـی بـه بهبـود و یـا ایجـاد          
  .پردازد هاي ثبتی می سیستم مطلوب ثبت، انتقال و پردازش داده

   فرایند تولید آمار-6-1

طراحی و تصویب فرم هاي آمارگیري، جمع آوري اطالعات، دسته بندي،           : منظورکلیه عملیات تولید آماري شامل    
  .تحلیل و اشاعه آن به گروه هاي مخاطب است

   فرهنگ آماري-7-1

کـارگیري اطالعـات     ي نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید، نشر، دستیابی و به              فرهنگ آماري، مجموعه  
  .در جامعه استآماري 

   فعالیت آماري-8-1

گـذاري،   فعالیت آماري، هرگونه فعالیت مرتبط با تامین نیازهاي آمارهاي رسمی صنعت آب و برق شامل سیاسـت     
  .رسانی و تحلیل است ریزي، آموزش، پژوهش، تولید، نظارت، ارزیابی، اطالع برنامه
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   نظام آماري-9-1

 صنعت آب و برق در کلیه       هاي  ریزي   و برنامه  ها  گذاري  کارها، سیاست وي ساز   آماري عبارت است از مجموعه    نظام  
هاي آموزشی    ها و مجتمع    ها و موسسه    هاي مادرتخصصی، شرکت    ي ستادي، شرکت    هاي مختلف مانند حوزه     حوزه

  .ه نوعی وابسته به وزارت نیرو استو تحقیقاتی زیرمجموعه و یا هر نوع نهادي که ب
   مجرا هاي آماري-10-1

اسـت  در حوزه هاي سه گانه وزارت نیرو         مختلف   ذیربط در بخشها و واحدهاي     مسئولین   ور از مجراي آماري   منظ
  .حوزه هاي متبوع خود دارنددر  صالحیت ارایه داده هاي آماري قابل استناد و اعتماد را که
  

   اهداف -2
   صنعت آب و برق آماريو نظام  ارتقاء فرهنگ -1-2  
    و متنوع ، سریع  آماري به صورت ارزانرسانی جامع  اطالع-2-2  
  مند کردن فرآیند آماري صنعت آب و برق  ساماندهی و نظام-3-2  
هـاي نـوین اطالعـات و     رسانی آمـاري بـا تاکیـد بـر فنـاوري      هاي تولید، تحلیل و اطالع      سازي شیوه    بهینه -4-2  

  )ICT(ارتباطات 
  ه شده توسط وزارت نیروبه آمارهاي ارای باور عمومی نسبت  افزایش اعتماد عمومی و درك-5-2  
  مار هاي توصیه شده از طرف ساز مان هاي بین المللی استاندارد سازي شاخص هاي تولید آ -6-2      

  

   محدوده اجرا-3
 شرکت ها، موسسه ها و      موعه، کلیه حوزه ستادي وزارت نیرو، شرکت هاي مادر تخصصی و شرکت هاي زیر مج            

  .شی و تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت نیرومجتمع هاي آموزشی،پژوه
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   مسولیت اجرا -4
  .است) گروه آمار و اطالعات(  درحوزه ستادي وزارت نیرو بر عهده دفترفن آوري اطالعات -1-4
  .طالعات زیر مجموعه آن است آمار و ااست که  واحد در شرکتهاي مادر تخصصی بر عهده معاونتی -2-4
پژوهشی و تحقیقاتی زیر مجموعه بـر عهـده مـدیران            و مجتمع هاي آموزشی،    در شرکت ها، موسسه ها       -3-4

  . و مجتمع ها است هاعامل و رییسان موسسه
  نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه در کلیه حوزه هاي مختلف وزارت نیرو بر عهده معاون وزیر در امور      -4-4

 عهده مدیران عامل و روساي موسسه هاو مجتمع         تحقیقات و منابع انسانی است و در شرکت ها و موسسه ها بر            
  . ها است

    اصول و ساختار-5
 کلیه حوزه هاي مختلف وزارت نیرو موظف هستند در شرکت ها، موسسه هاو مجتمع هـاي متبـوع خـود،           -1-5

اجراي واحدي به نام آمار و اطالعات را با استفاده از کارشناسان متخصص و مربوط به این رشته، دایر و نسبت به 
  .مفاد این آیین نامه اقدام نمایند

 حوزه هاي سه گانه وزارت نیرو براي اجراي فرایند خدمات آماري فقط از طریق مجاري ذیربط منـدرج در                    -2-5
 اقدام نمایند و هرگونه اطالعات از طریـق سـایر           "آمارهاي ثبتی و رسمی   "  می توانند نسبت به تولید        5-14بند  
  . هرگونه ارزش اعتباري و استنادي استولین غیر مرتبط فاقدئمس
جمـع آوري، دسـته بنـدي، تحلیـل، اشـاعه و انتـشار هـر گونـه  تولیـد آمـار و             (  هر گونه خدمات آماري       -3-5

 باید توسط دفاتر آمـار و اطالعـات حـوزه هـاي وزارت نیـرو      "آمارهاي ثبتی و رسمی  "در هر دو زمینه     )اطالعات
  .   انجام شود

 بنـا بـر ایـن       .الزامات نظام آماري محسوب مـی شـود        از ضروریات و     ،اي پژوهشی آماري   توجه به طرح ه    -4-5
 بـر اسـاس     مناسب است حوزه هاي سه گانه ي وزارت نیرو  اجراي طرح هاي تحقیقـاتی و پژوهـشی آمـاري را                    

ا بـه حـوزه    یک نـسخه از آن ر      ، در دستور کار خود قرار داده و پس از اجرا و انتشار نتایج             5 -7تعیین وظایف بند    
  .ستادي وزارت نیرو ارسال نمایند
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در وزارت نیـرو و اسـتفاده از فـن آوري    و اطالعـات   فرایند تولیـد آمـار    و یک پارچه سازي   مکانیزه کردن  -5-5
 و .اطالعات آمار، محتوا سازي و بروزرسانی آنها الزم و ضـروري اسـت            ت و ارتباطات و ایجاد پایگاه هاي        اطالعا

بـراي ایجـاد بانکهـاي    ) سخت افزاري و نـرم افـزاري     ( مختلف وزارت نیرو امکانات الزم     حوزه هاي مطلوب است   
ري اطالعـات    همچنین دفتـر فـن آو      .را در اختیار واحد هاي آمار و اطالعات  قرار دهند          ) online(اطالعاتی باز 

نیـرو را  تـدوین،   یک پارچه سازي اطالعات و آمار، با استفاده از فـن آوري نـوین اطالعـات در وزارت      باید طرح   
  .  و مورد ارزیابی قرار دهد نظارت را آن،ابالغ و تا اجراي کامل

موظف است با همکاري شـرکت هـاي مـادر           وزارت نیرو ) گروه آمار و اطالعات   ( دفتر فن آوري اطالعات      -6-5
 امـه ریـزي    کلیه حوزه هاي مختلف وزارت نیرو نسبت به برن         ارشناسان واحدهاي آمار  به منظور ارتقاء ک   تخصصی  

  . تخصصی آمار اقدام نماید_ برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشیجهت
موظف است طر ح هاي آماري مورد نیاز  کلیه حوزه هاي            ) گروه آمار و اطالعات   ( دفتر فن آوري اطالعات    -7-5

 هـا ابـالغ و   آمار این وزارت خانه به شـرکت    ) کمیته(وزارت نیرو را هر سال طراحی و پس از تصویب در کارگروه           
  .یک نسخه از آن را به مرکز آمار ایران ارسال نماید

تحقیقـاتی و  ( حوزه هاي سه گانه وزارت نیرو موظف هستند نسبت بـه تـامین اعتبـار طـرح هـاي آمـاري             -8-5
هاو بانکهاي اطالعاتی، چاپ و نشر انواع کارنامه هاي آماري          پژوهشی، سامانه هاي اطالعاتی و عملیاتی، پایگاه        

  .و لحاظ کردن ردیف اعتباري در بودجه سالیانه اقدام نمایند...) و
 براي اجراي طرح هاي اضطراري و پیش بینی نشده که در برنامه سالیانه وجود ندارد توصـیه مـی           :تبصره یک 

  . شود بودجه آن در یک ردیف متمرکز منظور شود
 -1( پایبندي به اصول بنیادي ده گانه آمارهاي رسمی توصیه شده توسط کمیسیون آمار سازمان ملل متحد-9-5

 پیـشگیري از    -4 پاسـخگویی و شـفافیت       -3 موازین و اخـالق حرفـه اي         -2ارتباط، بی طرفی و دسترسی برابر     
اندارد  اسـت  -9 سطح ملـی      هماهنگی در  -8 قانون آمار    -7 حفظ محرمانگی  -6 صرفه جویی  -5استفاده نادرست     
از جمله مهمترین وظایف کارکنان، کارشناسان و مدیران حوزه هاي          )  همکاري  بین المللی    -10هاي بین المللی    

  .سه گانه وزارت نیرو است
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 طرح تشخیص و دسته بندي نیازهاي آماري وزارت نیرو را تـدوین  ر و اطالعات وزارت نیرو باید گروه آما  -10-5
 بـا توجـه بـه نیـاز گـروه هـاي             ه هاي وزارت نیرو ابالغ و هر سال       به حوز ) کمیته(به کارگروه آمار  پس از ارایه    و  

  . اقدام نمایدنسبت به بازنگري آن مختلف مخاطبین
  

ي ر ضـرو  ، در وزارت نیـرو    ي آمار فعالیت هاي  و تقویت  ساماندهی، نظام مند کردن       به منظور استمرار در    -11-5
یا شوراي آمار وزارت نیـرو  بـا عـضویت واحـد هـاي               ) کمیته(ارت خانه کارگروه  است که در حوزه ستادي این وز      

  .تصمیم گیر تشکیل شودذیربط و 
 دفتر فن آوري اطالعات وزارت نیرو موظف است، اهداف، شرح وظایف، ساختار و ترکیب اعضاء این           :تبصره دو 

  . اونین ارایه نمایدکمیته یا شورا را پس از سه ماه از ابالغ این نظام نامه به شوراي مع
   تولید آمـار  فرایند نظارت بر انجام عملیات براي بی در قالب گروه ها،      استقرار سامانه هاي نظارتی و ارزیا       -12-5

دفتـرفن آوري   . الزامـی اسـت   در شرکت هاي مادر تحصصی و حوزه ستادي         نظور اصالح روش هاي آماري      به م 
  .یاستگذاري، نظارت و برنامه ریزي  این گرو هها را بر عهده داردوظیفه س)  گروه آمار و اطالعات (اطالعات 

 گروه آمار و اطالعات وزارت نیرو موظف است طرح تشکیل گـروه هـاي نظـارتی و ارزیـابی را در                      :تبصره سه 
  .ختلف وزارت نیرو تهیه و ابالغ نمایدحوزه هاي م

ت هر ساله نسبت به ارایه برنامه هاي ارتقـاء  موظف اس) گروه آمار و اطالعات  (  دفتر فن آوري اطالعات      -13-5
سطح فرهنگی آمار در وزارت نیرو اقدام، به شرکت هاي زیر مجموعه ابالغ و در پایان هرسـال نیـز گزارشـی از                       

  .یا شوراي آمار وزارت نیرو ارایه نماید) کمیته(چگونگی اجراي برنامه ها را به شوراي معاونین و کارگروه
اي آماري در حوزه هاي سه گانه وزارت نیرو در پایان هر سال باید در سریع ترین زمـان،                  ارایه گزارش ه   -13-5

  .با کیفیت مطلوب، ارزان و به ساده ترین روش هاي اطالع رسانی در اختیار مخاطبین قرار گیرد
ایـن نظـام    در مواد  همچنین بازنگري و تغییر هر گونه امر سیاستگزاري و برنامه ریزي در مسایل آماري،   -14-5

یا شوراي آمارهاي ثبتی وزارت نیرو ارایه و پس         ) کمیته(نامه، توسط گروه آمار و اطالعات وزارت نیرو به کارگروه         
  .از تصویب به سایر حوزه هاي زیر مجموعه ابالغ می شود
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ایـد از  بدر حوزه هاي سـه گانـه وزارت نیـرو         ارایه داده هاي آماري و هرگونه گزارش و اطالعات آماري            -14-5
  .به مخاطبین ارایه شودطریق مجراهاي آمار مورد تایید در این نظام نامه 

  
   در حوزه هاي سه گانه وزارت نیرومورد تایید اطالعات مجراهاي آمار و

  مجراي مورد تایید   هاي سه گانه وزارت نیروحوزه  ردیف
سدها، بنـدهاي انحرافـی،   ( در طرح هاي سازه اي   :)طرح ها (سطح سه   1

نیروگاهها، پست هاي   /  هاي آبیاري و زهکشی، طرح هاي آبرسانی       شبکه
برق قوي و فوق قوي، شبکه هاي انتقال برق قوي و فوق قـوي، شـبکه                

تصفیه خانه هاي آب و فاضالب، شبکه هاي آبرسانی شهري    / هاي توزیع 
طـرح هـاي ابنیـه و       / و بین شهري، شـبکه هـاي جمـع آوري فاضـالب           

                                                     ...)            تاسیسات و

  مجري طرحدفتر 

 موسسه ها و مجتمع هاي آموزشی، شرکت ها،( سطح سه  2
هرنوع (غیر سازه ايسازه اي و  در طرح هاي :)تحقیقاتی پزوهشی،

پژوهشی، علمی، اطالعات مالی، پرسنلی، امور مشترکین، تحقیقاتی و 
  ...)حرمانه وشکایات، مآموزشی، فنی، 

مدیرعامل یا رییس 
  موسسه یا مجتمع   

  عامل و معاونین ذیربطمدیر   در طرح هاي سازه اي و غیر سازه اي:سطح دو  3

   وزیرنیرو-  هاي سازه اي و غیر سازه اي  در طرح:سطح یک  4
معاونین وزیردر بخش  -

  هاي تخصصی 
 گروه آمار و اطالعات -

  براي سایر مدیران
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 کلیه کارشناسان و مدیران  حوزه هـاي مختلـف وزارت نیـرو بـراي اشـاعه اطالعـات، بایـستی                      :تبصره چهار 

  . دریافت نمایندقط ازدفاتر آمار و اطالعات هر حوزهآمارهاي مورد نیاز خود را ف
  

  آوري اطالعاتروش هاي گرد -15-5
 طریـق نامـه هـاي رسـمی          روش هاي گردآوري و یا درخواست آمار و اطالعات از واحد هـا، بایـد از                -1-15-5

  .باشد 5 -14سازمانی به مجراهاي آماري و اطالعاتی مورد تایید در بند 
از روي اقـالم آمـاري      ( موارد درخواستی آمار و اطالعات باید داراي شاخص هاي معین و شناخته شده             -2-15-5

  .درحوزه هاي وزارت نیرو باشد) تعریف شده
ات و اشاعه آنها به مخاطبین فاقـد هـر گونـه ارزش اعتبـاري و                 روش هاي شفاهی گردآوري اطالع     -15-5 -3

  .استنادي است
در وزرات نیرو بایـد مکـانیزه شـده و از           ) آمار هاي ثبتی  ( روش هاي گردآوري و ثبت داده هاي آماري        -4-15-5

  .طریق نرم افزار واحدي در وزارت نیرو قابل دست رس باشد
  
  
  
  

  :اسناد مرتبط
  شوراي عالی آمار ایران8/4/82صوب تاریخ برنامه ملی آمار کشور م -1

  قانون برنامه چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران56موضوع ماده  -2
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  کنترل سند-8
  

   صدور سند-1
  .سند با ضوابط آئین نامه تولید ، بهره برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد

  فن آوري اطالعاتمدیرکل دفتر : سمت   رضا راعی :نام و نام خانوادگی کنترل کننده

  
  مهر و امضاء 

  )ه صادر کنند( 

  
   الزمهاي کنترل دریافت سند و -2

  ........................        .........: ......تاریخ دریافت سند............ .................: ................................نام سازمان
  

.                                                         کامل است... ) تعداد اوراق، خوانایی و ( سند از نظر شکلی 
  .سند در فرمهاي مربوطه ثبت گردید* 
  .اسناد منسوخ و یا بی اعتبار مرتبط ابطال گردید* 

  ...........................................: ..............سمت ........... ............: ......نام و نام خانوادگی کنترل کننده

  
  مهر و امضاء 

  

  
   بهره برداري-3

  .......................................................................................: ...............................نام واحد سازمانی 
  

  ...............................: ..............             تاریخ          دریافت سند                               * 

  ......................................: ......   تاریخ          خاتمه دوره اجرا                                     * 

  ....................................: .......سمت..............................  : ........نام و نام خانوادگی دریافت کننده 

  
  ء دریافت کننده مهر و امضا

  )استفاده کننده ( 

  
   ابطال سند-4

  ......................................................: ........به استناد.......... ............: ....................این سند در تاریخ 
  .ابطال گردید................................................................. 

  

  ................................................: ........سمت..... ......: ....................نام و نام خانوادگی ابطال کننده
  

  
  مهر و امضاء

  




