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مقدمه

هنقش روزافزون آمار و اطالعات و به عنوان پیش هنیاز کلیه تصمیم گیري ها ، سیاست امروزه اهمیت 

این هنقش و قابلیت هاي آن در عصر اطالعات به . گذاري ها و برهنامه ریزي ها بر کسی پوشیده هنیست 

قدري بدیهی است که هنظام آماري و ساماهنه هاي اطالعاتی آهنها هنه تنها از شاخص هاي توسعه یافتگی 

شمار می رود بلکه در اختیار هنداشتن آمار و اطالعات کافی ، صحیح و بهنگام ، اتخاذ سیاست هاي به 

بر مبناي این هنگرش ، هنقش و جایگاه هنظام آمار . هندریزي هاي توسعه اي هناممکن می گردموثر و برهنامه 

ابل اهنکاري از اهمیت و حساسیت غیرقاستان و فاضالبصنعت آب و اطالعات و اهنسجام آن در توسعه 

.برخوردار می گردد

هنظام هنامه آمار وزارت هنیرو بر این اساس و با توجه به اهمیت تدوین هنظام هنامه آمار و اطالعات و براساس 

به منظور سامان دهی و هنظام مند کردن شرکتکشور ، تهیه هنظام هنامه و برهنامه آماري آماربرهنامه ملی و 

اده مدیران و سایر کاربران از هنتایج داده ها در تصمیم سازي فرآیند تولید و خدمات آماري براي استف

موجب شد تا این هنظام هنامه تدوین و جهت اجرا به کلیه و هاي آینده ضرورتی اجتناب هناپذیر است

.ابالغ گرددآب و فاضالب شهري استان ایالم واحدهاي شرکت

اهداف-1

باور عمومی هنسبت به آمارهاي ارایه شدهارتقاي فرهنگ آماري و افزایش اعتماد و -1-1

بررسی، ساماهندهی، هنظام مند هنمودن و رفع تنگناهاي فعالیت هاي آماري -2-1

استاهندار سازي تعاریف، مفاهیم و ساماهنه هاي آماري -3-1

بهینه سازي فرآیند تولید ، پردازش و اطـالع رسـاهنی جـامع، صـحیح و بهنگـام آمـار بـا تاکیـد بـر          -4-1

)ICT(هاي هنوین اطالعات و ارتباطات فناوري
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محدوده اجرا-2

شهرستان هاستادي شعب و مدیریت امور آبفاکلیه معاوهنتها ، ادارات و گروههاي 

مسئولیت ها -3

معاوهنتهاي شرکت بر عهده معاوهنین و در ادارات و گروههاي مسئولیت اجراي این هنظام هنامه در -1-3

.بر عهده مدیران آهنها می باشدادارات تابعه آهنها و در ستادي بر عهده روساي 

.می باشدمدیر دفتر آمار و فن آوري اطالعات بامسئولیت هنظارت بر حسن اجراي این هنظام هنامه-2-3

اصول و ساختار-4
تعاریف و مفاهیم -1-4

تعاریف و ، ن هنظام هنامه به منظور برداشت یکسان از واژه ها و اصطالحات کلیدي به کار رفته در ای

. مفاهیم آهنها در زیر ارایه می شود 

آمار هاي رسمی -1-1-4
به منظور استفاده در امور واحدهاي مختلف شرکتآمار هاي رسمی اطالعات عددي است که توسط 

شرکتمدیریتی ، سیاست گزاري ، برهنامه ریزي، پژوهشی و اطالع رساهنی درمورد وضعیت عمومی 

. تشر می شود تولید و من

آمار هاي ثبتی -2-1-4
. به دست می آیند شرکت آمارهاي ثبتی ، آمارهایی هستند که در حین عملیات جاري و روزمره 

قلم آماري-3-1-4
گیري است که بتواهند در قالب جداول آماري ا طبقه بندي شده موضوع مورد آمارصفت تعریف شده ی

. معینی جاي گیرد

شهري استان ایالمآب وفاضالب شرکت ي حوزه ها-4-1-4
:عبارت است از شرکتمنظور از حوزه هاي 

معاوهنتها و ادارات و گروههاي ستادي): تخصصیسطح(سطح یک .1

شهرستان هامدیریت امور آبفا : )عملیاتیسطح (سطح دو.2
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طرح هاي غیر سازه اي -5-1-4
... ع اهنساهنی ، فناوري اطالعات وارتباطات و به طرح هایی در حوزه مدیریت ، پژوهشی،آموزشی ، مناب

. که غیر عمراهنی هستند ، طرح هاي غیر سازه اي می گویند

ساماهندهی آماري -6-1-4
فرآیندي است که با هدف ارتقاي کمی و کیفی آمارها، به بهبود ویا ایجاد سیستم ساماهندهی آماري

.زدمطلوب ثبت ، اهنتقال و پردازش داده هاي ثبتی می پردا

فرآیند تولید آمار -7-1-4
منظور کلیه عملیات تولید آماري شامل هنیاز سنجی ، تعریف، مفاهیم اقالم آماري ، طراحی و تصویب 

فرم هاي آماري ، جمع آوري اطالعات، دسته بندي، صحت سنجی ، تحلیل و اشاعه آن به گروه هاي 

. مخاطب است 

فرهنگ آماري-8-1-4
وعه هنگرش و باور عمومی از آمار، چگوهنگی تولید هنشر، دست یابی و به کارگیري فرهنگ آماري، مجم

. اطالعات آماري در جامعه است

فعالیت آماري-9-1-4
شامل سیاست گزاري، شرکتفعالیت آماري ، هرگوهنه فعالیت مرتبط با تامین هنیاز هاي آمارهاي رسمی 

.بی، اطالع رساهنی و تحلیل استبرهنامه ریزي، آموزش، پژوهش،تولید، هنظارت ، ارزیا

مجراهاي آماري-10-1-4
ه داده هاي ئاست که صالحیت اراشرکتمنظور از مجراي آماري مسئولین ذي ربط در حوزه هاي 

. آماري قابل استناد و اعتماد را در حوزه هاي متبوع خود دارهند

هنظام آماري-11-1-4
کارها ،سیاستگزاري ها ، برهنامه ریزي ها ، روابط و ساز و ازهنظام آماري عبارت است از مجموعه اي 

وظایف اجزا ، اصول و قواهنین و مقررات هر سازمان در کلیه فعالیت هاي آماري به هنحوي  که کلیه 

"اهنتشار"تا آخرین مرحله فرآیند تولید آماري که "یک قلم آماري"سطوح این سازمان از ابتداي تولید 

.است را در بگیرد
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ح هاي آماريطر-12-1-4
تبلیغات،جذب هنیرو،آموزش،عملیات (طرح هاي آمارگیري هنموهنه اي و سرشماري که طراحی ، اجرا

.، استخراج ،اهنتشار هنتایج و اطالع رساهنی رادر بر می گیرد) میداهنی

واحد هاي تخصصی -13-1-4
هنیازهاي هستند که) هاشهرستاهنامور آبفامعاوهنت ها ، ادارت و ( شرکتمنظور واحدهایی از حوزه هاي 

.آماري و تولید آمار در آن بخش ها صورت می گیرد

عملیاتی-ساماهنه هاي اطالعاتی -14-1-4
مجموعه اي از منابع اطالعاتی و وسایل سازمان یافته براي جمع آوري ، ذخیره سازي ، پردازش، 

–ا ساماهنه هاي اطالعاتی هنگهداري، استفاده،به اشتراك گذاشتن،اهنتشار، هنمایش و اهنتقال اطالعات ر

. عملیاتی می گویند

شهري استان ایالمآمار و اطالعات شرکت آب و فاضالب وب سایت-15-1-4
اطالع رساهنی شرکت با موضوع آمار است اینترهنتی درگاه آمار و اطالعات شرکت یک پایگاه شبکه یا 

.اهنتشار آمارهاي شرکت محسوب می شوداستخراج و و یکی از مراجع رسمی

اصول -2-4
آمار هاي ثبتی و "فقط از طریق مجاري زیر می تواهنند هنسبت به اهنتشار شرکتحوزه هاي -1-2-4

اقدام هنمایند و هرگوهنه اشاعه اطالعات آماري توسط سایر مسئولین غیر مرتبط ،فاقد ارزش "رسمی 

. اعتباري و استنادي است

ي مورد تاییدمجراهاي آمار
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

ستاديمعاوهنین

روساي ادارت و گروههاي ستادي



هنظام هنامه آمار و اطالعات شرکت آب و فاضالب شهري استان ایالم                                         

٧

فرآیند تولید آماري در طرح هاي سازه اي و غیر سازه اي در زمینه آمار هاي ثبتی ، رسمی و -2-2-4

بط بر و با همکاري واحدهاي تخصصی ذي رشرکت اطالعات فناوريآمار ودفتربخشی باید توسط 

. اساس شرح وظایف اهنجام شود

توجه به طرح هاي پژوهش آماري و طرح هاي آماري ، از ضرورت ها و الزامات هنظام –3-2-4

آمار و فن آوري اطالعات اجراي طرح دفترمعاوهنت هاي شرکت و بنابراین . آماري محسوب می شود 

و هنسبت به تأمین اعتبار  . ار دهند آماري و طرح هاي آماري را در دستور کار خود قرهاي پژوهش 

.طرح هاي آماري ردیف اعتباري در بودجه سالیاهنه اقدام هنمایند 

ع ــد مراجــأییـرا با تات ـفن آوري اطالعات موظف است کلیه آمار و اطالعوآماردفتر–4-2-4

.ذي صالح  در وب سایت شرکت بارگذاري و بهنگام سازي هنماید 

ل مندرج موظف به رعایت الزامات و اصوهاشهرستاهنآبفاها ، ادارت و مدیران امور معاوهنت–5-2-4

در برهنامه هاي ملی مصوب ، هنظام هنامه آماري کشور ، هنظام هنامه وزارت هنیرو و سایر اسناد باال دستی 

.هستند

ارکان-3-4

:به شرح زیر استالمشهري استان ایشرکت آب و فاضالب ارکان هنظام آمار و اطالعات 

آمار شرکتکارگروه .1

آمار و فناوري اطالعاتدفتر.2

معاوهنتها ، ادارات و گروههاي ستادي تخصصی.3
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وظایف و اختیارات-4-4

کارگروه آمار -1-4-4

:ترکیب-1-1-4-4
رئیس کارگروه............................................................مدیر دفتر آمار و فن آوري اطالعات.1

دبیر کارگروه..................................................................کارشناس آمار و اطالعات شرکت .2

عضو............................................................................پشتیباهنیمالی و هنماینده حوزه معاوهنت.3

عضو...............................................................................و توسعهحوزه معاوهنت فنیهنماینده.4

عضو................................................................................بهره برداريهنماینده حوزه معاوهنت .5

عضو..............................................................ور مشترکین هنماینده حوزه معاوهنت درآمد و ام.6

عضو................. ..........................................................رابطین آماري امورات آبفا شهرستاهنها.7

عضو...........................................................)حسب مورد و ضرورت(هنظریک عضو صاحب.8

کارگروه آماروظایف-2-1-4-4

هاي آماريدستور کار فعالیتوهاها، برهنامهبررسی و تصویب سیاست.1

ها و اقالم آماريبررسی و تصویب هنیاز ها، اولویت ها و تعاریف و مفاهیم واژه.2

آماريایجاد هماهنگی و اهنسجام بخشی  در ساماهنه هاي اطالعاتی و.3

هاي آماريبررسی گزارشهاي عملکرد سیستم ها و پایگاه.4

تعیین گروه هاي کاري تخصصی.5

تصویب سیاست هاي کلی  جمع آوري و اشاعه اطالعات.6

شرکتشناسایی و چاره جویی آسیب ها، تنگنا ها و مشکالت آماري .7

بررسی گزارش هاي ارزیابی و صحت سنجی آمار و اطالعات.8

رویـه مناسـب   و بهره گیري از هنظرات و پیشنهادات اعضاء و اتخاذ وحدتتبادل تجربیات مفید .9

ارکان هنظام آماري شرکتجهت هماهنگی بین 

فرآیندهاي کاري اولویت دار بمنظور طراحی و پیاده سـازي هنظـام آمارهـاي    بررسی و شناسایی.10

ثبتی مربوط
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دبیرخاهنه کارگروهوظایف -2-4-4
مصوبات کارگروه و پیگیري ابالغ آهنهاتنظیم و تدوین پیش هنویس احکام و .1

پیگیري، گزارش گیري و اهنعکاس اجراي مصوبات.2

هماهنگی، برگزاري جلسات کارگروه و گروه هاي کاري تخصصی.3

ط با مبحث آماردوره ها وکارگاههاي آموزشی مرتبپیگیري.4

معاوهنت هاي تخصصی-3-4-4
و مفاهیم اقالم آماري مربوطهها و تعاریفبررسی و تایید، پیشنهاد هنیازها، اولویت.1

عملیاتی  و سـاماهنه هـاي آمـاري ذیـربط شـامل جمـع آوري،       –هنظارت بر ساماهنه هاي اطالعاتی .2

پردازش و تحلیل آمار و اطالعات

عه و اهنتشار گزارش هاي آماري مربوطهاراهبر، هنظارت و تایید هنهایی اش.3

ههاي کالن آماري مربوطتدوین و ارائه سیاست ها و برهنامه.4

شهرستانآبفادر امور راهبري و هنظارت بر فعالیت هاي آماري .5

ارزیابی و صحت سنجی آمار و اطالعات مربوطه.6

. هاي آتی هنظام آمارهاي ثبتیتعیین خط مشی ها و سیاست.7

آمار و فناوري اطالعاتدفتر-4-4-4
ها و تعاریف و مفاهیم اقالم آماريشناسایی و پیشنهاد هنیاز ها، اولویت.1

هاي آماري شامل جمع آوري، پردازش و تحلیل آمار و اطالعاتتقرار ساماهنهاس.2

. مطالعه و بهره گیري از فناوري اطالعات در خصوص تولید ، و ارایه آمار و اطالعات .3

جهـت دریافـت و شـناخت    شـرکت آبفـا اسـتان   ایجاد ارتباط متقابل با کلیـه واحـد هـاي تابعـه     .4

. ویت بندي آهنها هنیازهاي آماري و طبقه بندي و اول

و هنهایتـاً ایجـاد هنظـام    آب و فاضـالب گرد آوري ،طبقه بندي ، پردازش آمار و اطالعات بخـش  .5

. شرکتآماري متناسب با هنیاز 

.عملیاتی–برهنامه ریزي، هنظارت و پشتیباهنی اجراي ساماهنه هاي اطالعاتی .6

.اشاعه واهنتشار گزارش هاي آماري در چارچوب قواهنین و مقررات ذیربط.7

.پیشنهاد سیاست ها و برهنامه هاي کالن آماري.8

جهت ارائه اطالعات و آمـار رسـمی بـه    شرکتهاي ذیربط در هم کاري و هماهنگی با معاوهنت.9

.مراجع باالدستی و مراکز ملی و بین المللی
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.  آمارهاي ثبتیتولید سیستم هايراهنمایی و همکاري در زمینه طراحی و.10

.رت و ارزیابی فعالیت هاي آماري در شرکت اهنسجام بخشی، هماهنگی، هنظا.11

. تهیه هنشریات آماري ادواري و گزارشات تحلیلی آمار و اطالعات.12

. آماريطراحی ، تولید و بهنگام سازي باهنک هاي اطالعاتی .13
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.آمار هاي ثبتی

اطالعاتگردآوريروشهاي-5-4
هـاي هنامهطریقازبایدها،واحدازاطالعاتوآماردرخواستیاوگردآوريهايروش.1

.باشد4-2-1بنددرتاییدمورداطالعاتیوآماريمجراهايبهسازماهنیرسمی

اقالمروياز(شدهشناختهومعینشاخصهايدارايبایداطالعاتوآماردرخواستیموارد.2

.باشدآب و فاضالبهايدرحوزه)شدهتعریفآماري

ارزشگوهنـه هـر فاقـد مخـاطبین بـه آهنهـا اشـاعه واطالعـات گردآوريشفاهیهايروش.3

.استواستنادياعتباري

شـرك آب و فاضـالب   در)ثبتـی هـاي آمـار (آماريهايدادهثبتوگردآوريهايروش.4

.باشددسترسقابلواحديافزارهنرمازطریقوشدهمکاهنیزهبایدایالم


