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:جلسهدستور 

در این جلسه سیاستهاي کلی کارگروه و هدف از تشکیل آن مورد بررسی و هنقد قرار گرفت که پس از :خالصه مذاکرات 

:بحث و تبادل هنظر اعضاء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید 

مصوبات جلسهردبف

1
ه اینکه برخی ادارات تابعه در خصوص ارسال به موقع آمار اهتمام خاصی را هندارهند ، کار گروه آمار از طریق تلفن و مقرر گردید با عنایت ب

.پیامک و همچنین هنامه اداري جهت مدیران ادارات مربوطه پیگیري هاي الزم را تا حصول هنتیجه اهنجام دهد 

.ز در خصوص ارسال به موقع آمار در این امر دخیل باشند مقرر گردید تمهیداتی اهندیشیده شود تا مدیران شهرها هنی2

3
هنرم مقرر گردید منبعد مالك و شاخص آمارهاي حوزه بهره برداري ، ) هنماینده حوزه معاوهنت بهره برداري ( به پیشنهاد آقاي مهندس پارسه 

.گرفته شود افزار باالهنسینگ در هنظر 

4
بدیهی است در صورت عدم . ثبت گردهند MISهر ماه در سیستم ) ششم ( 6یان وقت اداري روز مقرر گردید آمارهاي ماهاهنه حداکثر تا پا

.ارسال به موقع اطالعات موضوع از طریق مدیریت محترم عامل شرکت پیگیري خواهد شد 

5
در شهرها اقدام هنموده و هنتیجه مقرر گردید دفتر آمار شرکت هنسبت به بازدید از وضعیت سخت افزاري و هنرم افزاري و بستر اینترهنت موجود

.را در جلسه بعدي کارگروه ارائه هنماید

.اپراتورهاي شهرها در محل ادارات اقدام هنماید )بازآموزي ( مقرر گردید دفتر آمار و اطالعات شرکت هنسبت به آموزش مجدد 6

.از ادارات دریافت هننماید زیکیو فیمقرر گردید دفتر آمار و اطالعات منبعد هیچگوهنه آماري را به صورت سنتی7

8
شهرهاي تابعه را تا حصول هنتیجه MISمقرر گردید رابطین آماري کارگروه در شهرستاهنها پیگیري الزم جهت ارسال و ثبت آمار در سیستم 

.اهنجام دهند 

9
جهت ارائه به معاوهنت امور مشترکین یکسان باشد تا از ایجاد مقرر گردید زمان ارسال و ثبت آمار امور مشترکین و زمان تهیه هنسخه پشتیبان 

.اختالف آماري در این بخش جلوگیري شود 

10
مقرر گردید هنمایندگان حوزه هاي معاوهنین شرکت در کار گروه وظیفه تأیید و تصویب آمار ماهیاهنه ادارات را به عهده داشته باشند تا 

.مارهاي مذکور اقدام هنمایند کارشناس آمار شرکت هنسبت به ثبت هنهایی آ
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11
مقرر گردید ادارات تابعه تحت هیچ شرایطی از طریق دفاتر کافی هنت شهري جهت ارسال آمار و اطالعات استفاده هننمایند با عنایت به 

.مشکالت امنیتی موجود در کافی هنت ها 

12
ه احصاء و تعریف فرآیند هاي تهیه اقالم آماري اقدام و در هنسبت بکت آقاي صفدري زاده در اولین فرصتآمار شرگردید کارشناسمقرر 

.جلسه بعدي کار گروه مطرح هنماید 

.هنسبت به ارزیابی دفاتر آمار و رابطین آماري شهرها از طرف کارگروه اقدام الزم صورت پذیرید 91مقرر گردید در پایان تیر ماه سال 13

14

:ل می باشند شاخص هاي مورد هنظر جهت ارزیابی موارد ذی

دقت در ثبت اطالعات: ج) اهنظباط آماري ( زمان ارسال آمار : الف 

به روز رساهنی اطالعات:  دصحت آمار ارسالی : ب 

ارائه پیشنهادات هنو و کاربردي در آمار: ه ا حوزه ستاديتعامل ب: پ

15
شرکت در حال طراحی می باشد ، مقرر گردید رابطین آماري حوزه هاي معاوهنت هاي شرکت 90با عنایت به اینکه کتابچه عملکرد سال 

.را در خصوص ارسال آمار درخواستی به معاوهنت برهنامه ریزي اهنجام دهند پیگیري الزم 
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