« اهداف و وظايف معاونت آمار و اطالعات »
 ساماندهي  ،اجرا  ،استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضيو در چارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران .
 سازماندهي  ،اجرا  ،استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه اي در قالب چارچوب هاي طراحي شده درمركز آمار ايران
 ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور. نظارت بر انجام آمارگيري ها و سر شماري هاي مركز آمار ايران كه تو سط د ستگاه هاي اجرايي و بخشخصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد .
 جمع آوري آمارهاي ثبتي و تهيه  ،تدوين و انتشااار آمارنامه اسااتان در قالب چارچوب سااازگار و واحد بااستفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران .
 جمع آوري نيازهاي آماري دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي استان . تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار . ارائه خدمات آماري مورد نياز ساااازمان هاي اداري و مراكز دانشاااگاهي ،تح ي اتي و آموزشاااي و ديگرمت اضيان در سطح استان .
 راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان اماري واحدها و سازمان هاي استاني . بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستور العمل هاي مركز آمار ايران . انجام تح ي ات و بررساااي هاي آماري جهف رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينهاي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استان .
 ايجاد سيستم اطالعات جغرافيائي ( )GISو پايگاه اطالعات آماري . تهيه و بهنگام سازي ن شه ها و اليه هاي اطالعاتي مورد نياز ا ستان ها هماهنگ با فعاليف هاي سازمانن شه برداري كشور .
 جمع آوري و تدوين نيازهاي اطالعاتي پايگاه اطالعات اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي استان . تهيه و بهنگام سازي ن شه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري . برنامه ريزي به منظور ايجاد سيستم اطالعات جغرافيايي ()GISو پايگاه اطالعات آماري استان با همكاريمعاونف هاي مربوط در سطح سازمان .
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