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برادرگرامی جناب آقای عباسی 

سرپرست محترم دفتربرنامه ریزی پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار مرکز آمار ایران 

سالم علیکم 

احتراماً، در راستای اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور، بدین وسیله، فعالیت های این سازمان در ۶ ماهه نخست سال 

۱۴۰۰در راستای اجرای برنامه ملی آمار و اقدامات مرتبط با نظام آماری جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

معرفی کارشناسان و تشکیل کارگروه به منظور برگزاری جلسات مشترک به شماره نامه ۱۷۹۳مورخ  

۱۴۰۰/۱/۲۸

انجام تعامالت و پاسخ به اطالعات راهبردی مرکز آمار وزارت متبوع از قبیل: ارسال اطالعات مرتبط با سالنامه  

آماری وزارتخانه ، ارسال گزارش های آماری به وزارت متبوع شامل:۱-گزارش شش ماهه سازمان جهت درج در 

نشریه ماهنامه وزارت متبوع ۲- ارسال گزارش آماری (نفر- دوره) آموزش های برگزار شده (بخش دولتی و غیر 

دولتی وکل) بصورت ماهانه ۳- ارسال گزارش آماری  تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

کشور

تهیه و تدوین تقویم انتشاراتی نشریات و گزارشات آماری سال ۱۴۰۰ سازمان آموزش فنی و حرفهای و ارسال  

آن به مرکز آمار و اطالعات راهبردی به شماره نامه ۷۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹

تهیه و تدوین سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورو درج در سایت سازمان 

استخراج اطالعات شهرستانی جداول سالنامه به منظور درج در سالنامههای آماری استانها 

بازنگری و بررسی تعاریف و مفاهیم استاندارد شده سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به شماره نامه ۸۹۸۲  

مورخ ۱۴۰۰/۴/۸

ارسال و بررسی فرمهای ورود اطالعات(به صورت لوح فشرده در مرداد ماه سال جاری در اختیار مرکز آمار  

وزارت متبوع قرار گرفت)
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ارسال ریز دادههای مورد نیاز مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفهای به ستاد وزارتخانه و مرکز آمار ایران 

ایجاد لینک تحت عنوان"اطالعات آماری"در صفحه اصلی سایت سازمان به نشانی  

http://www.irantvto.ir/

ارتقاء و بروزرسانی پورتال جامع سازمان 

مشارکت نماینده سازمان در جلسات کمیته آمار بخشی وزارتخانه به صورت مجازی 

ارسال نامه به استان ها جهت معرفی نماینده آماری به شماره  نامه ۱۲۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ 

ارسال نامه به دفاتر ستادی سازمان جهت معرفی نماینده در خصوص نحوه تکمیل فرم ارزیابی کیفیت به  

شماره نامه ۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸

مشارکت نماینده سازمان در جلسات شورای تحلیل آماری وزارتخانه به صورت مجازی 

http://www.irantvto.ir/

