
 

 شؼار آياری

گراهيداشت هفته آهار  ر  اراراى  

ًشرًه عزم هلا  رارات ساه ا اه 

 هوه جرًبه کشه  ا ت.

 

برنامو ىاي ىفتو ي ملي آمار 
 در ايران

 مير رًز آمار رسمی 82

مير رًز آمٌزش ً سٌاد  82
 آمٌزی

 آبان رًز آمار ً برنامو ریسی 1

 ابان رًز آمار ً صنعت  2

ابان نقش آمار در سایر  3
 علٌم

 

Yazd Reional Electric Co. 

 شرکت ررق هٌطقه ای یزر

 یزر

 رلها  راًشجه

Y 11314280530سلفي    

 هستقين رفتر آهر  

11314280203 

 اَتشارات دفتر آيار

 شرکت ترق يُطقّ ای یسد 

ضانرٔز جٓاَی آيار 
 گرايی تاد

4931أل آتاٌ   

 اهم فعالیتهای  دفتر فناوری ارتباطات ومدرییت اطالعات  

 تهیه اقالم و شاخصهای آمار -1
 تهیه فرآینداهی اصلی آمار  و اطالعات -2

 اصالح و بهبىد  روال اهی ردیافت  اطالعات -3
 تکمیل افز سىم نظام جامع آمار  و اطالعات -4

رد جهت ربانهم رزيی   اراهئ آمار صحيح، گامی
 مطلىب است.



 نظام جامع آمار برق منطقو ای یزد

 نظام جامع اماری برای برنامو ریسی در آمار

 مراحل ً فعالیتيایانجام شده :

آدرش ضایت ايار ٔ اطالػات شرکت ترق 

 www.amar.yrec.co.ir/يُطقّ ای یسد 
 
 پطت انکترَٔیک يا: 

amar@yrec.co.ir 

 يؼرفی پٕرتال آيار ترق يُطقّ ای یسد

شرٔع تکار ًَٕد ٔ در طی چُدیٍ ضال تکًیم ٔ ترٔز رضاَی گردیدِ  4931ضایت آيار شرکت ترق يُطقّ ای یسد داز ضال 

 اضت 

 يطانة يٓى آٌ شايم 

 يؼرفی  ٔ ارتثاط تا يا 

 ضایتٓای يٓى آيار ٔزراٌ َیرٔ 

 ضایتٓای آيار تٕاَیر ٔ شرکتٓای تاتؼّ

 يطانة ٔ يقاالت ػهًی

 فؼانیتٓای ايار

 َظاو جايغ ايار ٔ اطالػات

.... ٔ 

 

اجراي پروژه نظام جامع آمار عنوان پروژه:  

دستاورد اجراي پروشه : دست يافتن به نظام جامع آماري  و بصورت مشروح 

ايجاد روال شفاف و -به موارد ذيل: شناسايي مشتريان و نيازهاي آماري 

ايجاد شناسنامه استاندارد براي اقالم و فرمها  -يكپارچه براي آمار واطالعات

مكانيسه  -بر آورده كردن كامل نيازهاي آمارو اطالعات –و گسارشهاي آماري 

كاهش مغايرتها و موازي كاري در ارائه اطالعات و آمار  -شدن سيستم   

 

رئیص يركس آيار ایراٌ ػًهكرد خبرهاي روز : :

آيار كشٕر را يرٌْٕ زحًات جايؼّ آياري 

ْا كُد ػًم  ْا داَطت ٔ گفت: اگر در اضتاٌ اضتاٌ

  شٕیى. شٕد در يركس تا يشكم يٕاجّ يي

در جًغ كاركُاٌ تٕاَیر ، شرایط   ػادل آذر

كَُٕي ػًهكرد آيار تٕاَیر را خٕب تٕصیف كرد 

ٔ اظٓار ايیدٔاري كرد ضایت آيار تٕاَیر  تّ 

  نحاظ آيار در جایگاِ ترتر قرار گیرد.

 


