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 مقدمه

ها بر کسـی پوشـیده    ي ریز ها و برنامه يگذار ها، سیاست گیري نیاز کلیه تصمیم امروزه اهمیت نقش روزافزون آمار و اطالعات به عنوان پیش

هـاي اطالعـاتی آن نـه تنهـا از      هاي آن در عصر اطالعات بـه قـدري بـدیهی اسـت کـه نظـام آمـاري و سـامانه         نیست. این نقش و قابلیت

هـاي مـوثر و    رود بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطالعات کافی، صـحیح و بهنگـام، اتخـاذ سیاسـت     یافتگی به شمار می هاي توسعه شاخص

گرداند. بر مبناي این نگرش، نقش و جایگاه نظام آمار و اطالعات و انسجام آن در توسـعه صـنعت    اي را ناممکن می هاي توسعه ریزي برنامه

 برق از اهمیت و حساسیت غیر قابل انکاري برخوردار است.

، برنامه ملی کشـور و قـوانین مرکـز    100/50/105297شماره  به 01/10/1387نامه ابالغی توسط وزیر محترم نیرو در تاریخ  بر اساس نظام

مند کردن فرآینـد تولیـد    دهی و نظام نامه آمار و اطالعات شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي به منظور سامان آمار ایران، نظام

هـاي   ریـزي برنامـه   هاي منسجم، طـرح  ذ سیاستگیري، اتخا آمار براي استفاده مدیران و سایر کاربران، همچنین تسهیل در فرآیند تصمیم

سازي براي تغییر و تحول، باال بردن اعتبار شرکت و ... تـدوین   سازي عملکرد، زمینه مند، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، شفاف هدف

 گردد. و ابالغ می

 

 اهداف -1

 دهارتقاي فرهنگ آماري و افزایش اعتماد و باور عمومی نسبت به آمارهاي ارائه ش -1-1

 هاي آماري مند نمودن و رفع تنگناهاي فعالیت دهی، نظام بررسی، سامان -1-2

 هاي آماري    استانداردسازي تعاریف، مفاهیم و سامانه -1-3

هاي نوین اطالعـات و ارتباطـات    رسانی جامع، صحیح و بهنگام آمار با تأکید بر فناوري سازي فرآیند تولید، پردازش و اطالع بهینه -1-4

)ICT( 

 

 دامنه عملکرد محدوده اجرا و -2

 شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي محدوده اجرا:

 معاونت ، مشترکین خدمات و فروش دیسپاچینگ، معاونت و برداري بهره معاونت، مهندسی و ریزي برنامه معاونتدامنه عملکرد: 

، هیئت مدیره و مدیر عامل دفتر امورمحرمانه، و حراست دفتر، عمومی روابط دفتر، حقوقی دفتر، انسانی منابع پشتیبانی، معاونت و مالی

 تابعه واحدهاي کلیه
 

 ها مسئولیت -3

هاي برق شهرستان بر عهده مدیران  هاي شرکت بر عهده معاونین، در دفاتر و مدیریت نامه در معاونت مسئولیت اجراي این نظام -3-1

 باشد. ها می هاي ستادي بر عهده روساي آن ها و در ادارات و گروه آن

 ریزي و مهندسی است. نامه با معاونت برنامه ولیت نظارت بر حسن اجراي این نظاممسئ -3-2

 

 



 
 شركت توزيع نيرو� برق استان خراسان رضو� 

 23M01/00  کد :   ( سهامي خاص )                                                                                    

 

 

 :::::::::::::::   ۸ از   ٤صفحه     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  »آمار و اطالعاتنظام نامه « 

 اصول و ساختار -4

 

 تعاریف و مفاهیم -4-1

 شود. ها در ذیل ارائه می نامه، تعاریف و مفاهیم آن ها و اصطالحات کلیدي به کار رفته در این نظام به منظور برداشت یکسان از واژه

 آمارهاي رسمی -4-1-1

گـذاري،   ي رسمی، اطالعات عددي است کـه توسـط واحـدهاي مختلـف شـرکت بـه منظـور اسـتفاده در امـور مـدیریتی، سیاسـت           آمارها

 گردد. رسانی در مورد وضعیت عمومی شرکت، تولید و منتشر می ریزي، پژوهشی و اطالع برنامه

 آمارهاي ثبتی  -4-1-2

 آیند. روزمره شرکت به دست میآمارهاي ثبتی، آمارهایی هستند که در حین عملیات جاري و 

 قلم آماري  -4-1-3

 بندي شده موضوع مورد آمارگیري است که بتواند در قالب جداول آماري معینی جاي گیرد. صفت تعریف یا طبقه

 اي هاي غیر سازه طرح  -4-1-4

هـاي غیـر    ... که غیر عمرانی هستند، طرح هایی در حوزه مدیریت، پژوهشی، آموزشی، منابع انسانی، فناوري اطالعات و ارتباطات و به طرح

 گویند. اي می سازه

 دهی آماري سامان -4-1-5

دهی آماري فرآیندي است که با هدف ارتقاي کمی و کیفی  آمارها، به بهبود و یا ایجاد سیستم مطلوب ثبت، انتقال و پردازش  سامان

 پردازد. هاي ثبتی می داده

 فرآیند تولید آمار -4-1-6

آوري اطالعات،  هاي آماري، جمع ه عملیات تولید آماري شامل نیاز سنجی، تعاریف، مفاهیم اقالم آماري، طراحی و تصویب فرممنظور کلی

 هاي مخاطب است. سنجی، تحلیل و اشاعه آن به گروه بندي، صحت دسته

 فرهنگ آماري -4-1-7

 کارگیري اطالعات آماري در جامعه است. یابی و به مجموعه نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید، نشر، دستفرهنگ آماري، 

 



 
 شركت توزيع نيرو� برق استان خراسان رضو� 

 23M01/00  کد :   ( سهامي خاص )                                                                                    

 

 

 :::::::::::::::   ۸ از   ٥صفحه     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  »آمار و اطالعاتنظام نامه « 

 فعالیت آماري -4-1-8

ریزي، آموزش، پژوهش،  گذاري، برنامه فعالیت آماري، هر گونه فعالیت مرتبط با تأمین نیازهاي آمارهاي رسمی شرکت شامل سیاست

 رسانی و تحلیل است. یابی، اطالعتولید، نظارت، ارز

 مجراهاي آماري -4-1-9

هاي آماري قابل استناد و اعتماد را در  هاي شرکت است که صالحیت ارائه داده ربط در حوزه منظور از مجراي آماري، مسئولین ذي

 هاي متبوع خود دارند. حوزه

 نظام آماري -4-1-10

ها، روابط و وظایف اجزا، اصول و قوانین و مقررات هـر   ریزي ها، برنامه گذاري کارها، سیاستاي از ساز و  نظام آماري عبارت است از مجموعه

هاي آماري به نحوي که کلیه سطوح این سازمان از ابتداي تولید یک قلم آماري تا آخرین مرحلـه  فرآینـد تولیـد     سازمان در کلیه فعالیت

 آماري که انتشار است را در برگیرد.

 آماريهاي  طرح-4-1-11

اي و سرشماري که طراحی، اجرا (تبلیغات، جذب نیرو، آموزش، عملیات میدانی)، استخراج، انتشار نتایج و  هاي آمارگیري نمونه طرح

 گیرد. رسانی را در بر می اطالع

 

 واحدهاي تخصصی -4-1-12

هستند که نیازهاي آماري و تولید آمار درآن ها، دفاتر، ادرات و مدیریت برق شهرستان)  هاي شرکت (معاونت منظور واحدهایی از حوزه

 گیرد. ها صورت می بخش

 

 عملیاتی -هاي اطالعاتی سامانه -4-1-13

سازي، پردازش، نگهداري، استفاده، به اشتراك گذاشتن،  آوري، ذخیره یافته براي جمع اي از منابع اطالعاتی و وسایل سازمان مجموعه

 گویند. عملیاتی می -هاي اطالعاتی مانهانتشار، نمایش و انتقال اطالعات را سا

 

 شبکه آمار و اطالعات شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي -4-1-14

رسانی با موضوع آمار با پشتیبانی پرتال داخلی است و یکی از مراجع  شبکه یا درگاه آمار و اطالعات شرکت، یک پایگاه اینترنتی اطالع

 شود. وب میرسمی انتشار آمارهاي شرکت محس
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 اصول -4-2

اقدام نمایند و هر گونه اشاعه اطالعات » آمارهاي رسمی«توانند نسبت به انتشار  هاي شرکت فقط از طریق مجاري ذیل می حوزه -4-2-1

 آماري توسط سایر مسئولین غیر مرتبط، فاقد ارزش اعتباري و استنادي است.

 

 

 

 

 

 

 

اي در زمینه آمارهاي ثبتی، رسمی و بخشی باید توسط واحد آمار و اطالعات  اي و غیرسازه هاي سازه فرآیند تولید آماري در طرح -4-2-2

 س شرح وظایف انجام شود.ربط براسا شرکت و با همکاري واحدهاي تخصصی ذي

شود. بنابراین واحد آمار  و الزامات نظام آماري محسوب می  هاي آماري، از ضروریات هاي پژوهش آماري و طرح توجه به طرح -4-2-3

 دهد. هاي آماري را در دستور کار خود قرار می هاي پژوهش آماري و طرح ربط اجراي طرح شرکت با همکاري واحدهاي تخصصی ذي

 سازي نماید. سایت شرکت بارگذاري و بهنگام صالح در وب واحد آمار موظف است کلیه آمار و اطالعات را با تأیید مراجع ذي -4-2-4

نامه  هاي ملی مصوب، نظام شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي موظف به رعایت الزامات و اصول مندرج در برنامه -4-2-5

 نیرو و سایر اسناد باالدستی مانند استانداردهاي جهانی و اصول بنیادي آمارهاي رسمی است. نامه وزارت آماري کشور، نظام

 

 ارکان -4-3

 ارکان نظام آمار و اطالعات شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي به شرح ذیل است:

 کارگروه آمار شرکت -1

 آوري اطالعات و ارتباطات دفتر فن -2

 واحد آمار -3

 

 مجراهاي آماري مورد تأیید

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 معاونین ستادي

 آوري اطالعات و ارتباطات دفتر فن

 روابط عمومی

 مدیریت برق شهرستان
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 ساختار -4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب اعضاء -4-5

 رئیس کار گروه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

 نایب رئیس ریزي و مهندسی معاونت برنامه 

 عضو معاونین شرکت 

 عضو آوري اطالعات و ارتباطات مدیر دفتر فن 

 عضو میهمان مدیران دفاتر مستقل 

 دبیر کار گروه کارشناس آمار و اطالعات 

 عضو میهمان و ضرورت)یک عضو صاحب نظر (حسب مورد  
 

 وظایف و اختیارات -4-6

 وظایف کار گروه  -4-6-1

 هاي آماري ها و دستور کار فعالیت نامه ها، آیین ها، برنامه بررسی و تصویب سیاست -1

 ها و اقالم آماري ها و تعاریف و مفاهیم واژه بررسی و تصویب نیازها، اولویت -2

 عملیاتی -عاتیهاي اطال ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در سامانه -3

 هاي آماري ها و پایگاه هاي عملکرد سیستم بررسی گزارش -4

 آوري و اشاعه اطالعات هاي کلی جمع تصویب سیاست -5

 سنجی آمار و اطالعات   هاي ارزیابی و صحت بررسی گزارش -6

 وظایف دبیر کار گروه -4-6-2

  ها نویس احکام و مصوبات کارگروه و پیگیري ابالغ آن تنظیم و تدوین پیش -1

 گیري و انعکاس اجراي مصوبات پیگیري، گزارش -2

 هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه -3

 کار گروه آمار

 

 واحد آمار

آوري  دفتر فن

اطالعات و 

 ارتباطات

هاي  کمیته

 تخصصی
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 شرح وظایف واحد آمار و اطالعات -4-6-3

 هاي آماري (برنامه استراتژیک، ساالنه و خاص) تهیه و تدوین برنامه -1

 تنظیم و تدوین شناسنامه اقالم آماري -2

 هاي اطالعاتی و آماري سازي و توسعه سیستم پیاده -3

 دریافت، گردآوري، مدیریت و انتشار اطالعات آماري مورد نیاز -4

 ربط همکاري با واحدهاي تخصصی در صحت سنجی اطالعات دریافتی از واحدهاي ذي -5

 افزارها، سامانه آمار کالن صنعت برق، سیستم جامع آماري صنعت برق و ... ورود اطالعات به نرم -6

 اي ماهانه، فصلی و ساالنههاي آماري در قالب ارائه آماره تهیه گزارش  -7

 سایت شرکت تهیه کارنامه ساالنه و بارگذاري آن در وب -8

 اي ها و نمودارهاي تحلیلی و مقایسه تجزیه و تحلیل اطالعات در قالب گزارش -9

 هاي آموزشی جهت ارتقاي فرهنگ آماري ها و کارگاه شرکت و برگزاري سمینارها، دوره  -10

 شرکتهاي آماري  نظارت و ارزیابی فعالیت  -11

اي از وضعیت  هاي دوره مدیریت دبیرخانه، برگزاري جلسات کارگروه آمار و پیگیري مصوبات آن، همچنین تهیه گزارش  -12

 هاي آماري فعالیت

 

 بازنگري -5

نامه با پیشنهاد دبیرخانه به کارگروه شرکت ارائه و پس از تصویب به واحدهاي مختلف شرکت  بازنگري و تغییر در مواد این نظام -5-1

 گردد. می ابالغ

 تبصره: هر یک از واحدها در صورت نیاز پیشنهاد اصالحیه را به دبیرخانه ارسال خواهند کرد.

 شود. هاي دو ساله انجام می آوري آمار و اطالعات در دوره نامه با توجه به سرعت تغییرات و پیشرفت فن بازنگري این نظام -5-2

 

 مراجع -6

 

 01/10/1387مورخ  100/50/105297اره نامه آمار و اطالعات وزارت نیرو به شم نظام -

 شوراي عالی آمار ایران 08/04/1384برنامه ملی آمار کشور مصوب  -

 شوراي عالی آمار ایران 22/12/1379نامه آماري کشور مصوب  نظام -

 

 


