
  نحوه اطالع رسانيدستورالعمل 

 ) به ساير نهادها و مقامات دولتي صرفاًاردادن آمار و اطالعات و اسناد (سري و به كلي سريواگذاري يا در اختيار قر -1
 . رييس قوه قضاييه انجام مي پذيرد با اجازه كتبي

در مورد  ؛گيردمي و روساي سه قوه قرار  يدر اختيار دفتر مقام معظم رهبر آمار و اطالعات خيلي محرمانه صرفاً -2
 ها و مقامات دولتي فقط با صالحديد رييس سازمان قابل ارائه مي باشد. ساير نهاد

 : اطالع رساني مجاز استمار و اطالعات محرمانه به ساير نهادهاي دولتي ذيربط با شروط ذيل توسط كميته آارائه  -3

  مار و اطالعات داشته باشد. آنياز به دسترسي به  ،در جهت انجام وظيفه ،ندهنهاد يا مقام دريافت كن -  1-3           

و    قيد "رعايت محرمانگي آن طبق مقررات مربوط"در نامه ارسالي به محرمانگي اطالعات اشاره و لزوم  - 2-3           
  شود.  كلمه محرمانه روي اسناد و جداول پيوست نيز درج

، خصي مانند استفاده در امور تجارياطالعات و اسناد طبقه بندي شده براي استفاده هاي شواگذاري هرگونه آمار و  -4
 بررسي هاي تاريخي، اجتماعي، تحقيقاتي و ... ممنوع است. 

طرح و ارائه هر گونه اطالعات محرمانه در جلسات و كميسيون هاي محرمانه يا خيلي محرمانه نهادهاي دولتي  -5
 جاز بالمانع است .حسب مورد با تاييد مقام م

  هاي ملي رييس سازمان و در آمارهاي استاني مديركل استان مي باشد. تبصره: مقام مجاز در آمار

زنان و مردان، همسر آزاري، كودك آزاري، اختالل ، معاينات جنسي آمار مربوط به انحرافات جنسي، حلق آويزي -6
، ف الكل (اعم از مراجعين و مرگ)، مصراريز، فوت ناشي از كودك آهويت جنسي، انحراف جنسي، آزار جنسي

 ديگر كشي و خودكشي با نظر كميته اطالع رساني ستاد حسب مورد قابل ارائه مي باشد . 

ارائه ساير آمار (در حد اطالعات موجود) به مراكز دولتي و خصوصي با صالحديد دبير كميته اطالع رساني ستاد يا  -7
فاده از آمار توسط بديهي است در صورت است بالمانع است. )ورد آمار استانيدر م(رييس كميته اطالع رساني استان 

 . درخواست كننده، ذكر ماخذ الزامي است

ها،  فيمابين سازمان و دستگاه هتبصره : در صورت درخواست ريزداده ها يا اطالعات ملحوظ در تفاهم نامه هاي خاص منعقد
  شود.  اخذمجوز ارائه اطالعات از طريق كميته اطالع رساني سازمان 

 


